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 :ةــدمـقـم
يعتبر الحق في سالمة الجسد من حقوق اإلنسان المالزمة لشخصيته، إذ يعتبر 

، (1)المساس به أو العدوان عليه افتئاتا على الوجود المادي لإلنسان في كيانه المحسوس ذاته
كالجرح نسان بشتى ضروب االعتداء إلا متشريعات العالم المساس بجسمختلف  م  ر  ج  ت   لذلك

 -في الوقت ذاته -تستثنيو  ،حفاظا على النفس البشرية وتكريما لهاوهذا والضرب والقتل، 
لوجود  هذاالمساس، و  أهم مظهر من مظاهر هذا  كونها رغم ،الجراحيةو التدخالت الطبية 

   ـ مصلحة أقوى من المصلحة التي دفعت إلى تجريم هذه األفعال
وساهمت بشكل كبير وخالق في  ،قد حققت الجراحة انتصارا باهرا في المجال الطبيل

وتمكن الجراحون من  ،باألمس القريب فتاكة باإلنسانعالج العديد من األمراض التي كانت 
وغيرها من العمليات التي نسان، دقيقة على مخ اإلإجراء عمليات من و  ،بالقلو  الولوج إلى

 ضربا من ضروب المستحيل ـ إلى وقت ليس ببعيدباتت 
 العقــابقواعــد وأحكــام  نوممــا ال شــك فيــه أن إباحــة مثــل هــذه العمليــات، يعــد خروجــا عــ

 طـرف بهـا مـنالتـرخي  الممنـوح لخشـخا  القـائمين : هدمفـا تقـوم علـى أسـاس قـانوني كونهال

                                                           

 :، أنظرفإن الحق في سالمة الجسد هو من الحقوق غير المالية، التي ال يجوز التصرف فيها أصالوبهذه المثابة   -1
 .83،   0202عصام أنور سليم، نظرية الحق، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

           مؤرخ في  20-01قانون رقم  من 00و 02لم يتردد الدستور الجزائري في الن  عليه، إذ ضّمنه في المادتين  
  .00المتضمن التعديل الدستوري،ج ر عدد  0201مارس 1

الحق في أن تظل أعضاء الجسم وأجهزته تؤدي   -0: يرى بعض الفقه أن حق اإلنسان في سالمة جسده له ثالثة عناصر
 وظائفها على نحو طبيعي، وكل إخالل بذلك يعد اعتداء على سالمة الجسم،

 الحق في االحتفاظ بكل األعضاء واألجهزة كاملة غير منقوصة،  -0
الحق في أن يتحرر من ما يتعرض له من آالم بدنية، ويتحقق هذا اإليالم بما يلحق الشخ  من أذى، للمزيد من  -8

ن ذكر دار ، بدو "بحث مشكالت المسؤولية الطبية  ونقل األعضاء" حمدي عبد الرحمن،  معصومية الجسد: التفصيل أنظر
 .وما بعدها 0،   0831ومكان النشر،  

قيام مسؤولية الفاعل الجزائية ، إذ يشمل قانون العقوبات : يترتب على مبدأ الحرمة المطلقة لجسم اإلنسان، عدة أثار أهمها
ا ، مجموعة من النصو  المعدة لحماية األشخا  وسالمتهم، وهي تتضمن معاقبة مرتكبي جرائم االعتداء على األشخ

      مؤرخ فيال 051-11مر رقم الفصل األول من الباب الثاني، من األ: العمدية وغير العمدية ، أنظر في هذا الصدد
  . 082إلى  050من : المواد ،08عدد  ريدة رسميةج المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،و  ،0811يونيو  23
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 ولكونهـا ،مـن جهـة العلمي الالزم لـذلكبعد التأكد من توفر المؤهل  ، وهذا(1)المختصةالجهات 
ة المتعــارف األصــول والقواعــد العلميــ وبإتبــا  ،مــن جهــة أخــرى رضــا المــريض بتــوافرمشــروطة 

 .عليها بين أهل المهنة
 ضيإلـى تعـريض المـر  قـد تفضـينهـا ه الجراحة مـن منـافل للبشـرية فإحققتوبقدر ما  ،لكن
أو نتيجــــة  وأشــــعتها، لفحــــ  الطبــــي عــــن طريــــق األجهــــزة الطبيــــةاإمــــا نتيجــــة  عــــّدة،لمخــــاطر 
مـــن األعمـــال  ممـــا يجعلهـــا ،...اقتـــراب مشـــرط الجـــراح مـــن أحـــد األعضـــاء نتيجـــة أوالتخـــدير 

مـــن جـــراحين وأطبـــاء تخـــدير -القـــائمين عليهـــا  ىالتـــي تفـــرض علـــو  ،والخطيـــرةالطبيـــة الصـــعبة 
 ضـرر قـدوبـذل العنايـة الفائقـة والدقيقـة درءا ألي  ،التحلـي باليقظـة والحـذر -ومساعدين طبيـين

 .إزهاقهاإلى ويفضي  ،مس الحياة اإلنسانيةي
ا"للجرلحأ  بالخطأ اللطبأ "  ما يسـمى بروزلقد أدى اللجوء إلى الجراحة كآلية عالج إلى 

حـوادث  يترتب عنه من نتيجة ما   -يزداد فتيءما  –الذي حصد في اآلونة األخيرة اهتماما و
 .(2)مؤسفة، مما يثير مسؤولية مرتكبيه

مهنيــة منحصــرة فــي أطرهــا الطبيــة، بــل أضــحت الخطــأ الطبــي الجراحــي مشــكلة  لــم يعــدف
قضية رأي عام، ورغم ما لقيته فكرة إثارة مسؤولية الطبيب عن العمـل الجراحـي، إذا مـا ارتكـب 

هـــم مـــن بلمـــا تلحقــه  ،الوســط الطبـــي بصــدده خطـــأ يســتدعي مســـاءلته عنـــه، مــن اســـتهجان فـــي

                                                           

اختلف الفقه والقضاء في تعليل إباحة العمل الطبي الجراحي، فذهب رأي إلى أن هذه اإلباحة سندها رضاء المجني  - 1
باحة ، في حين رأى رأي آخر أن لإلعليه بالعالج، وهذا الرأي ال يمكن التسليم به، ألن رضاء المجني عليه ال يعد سببا 

طبيب، باعتبار أن قصده هو العالج وليس االعتداء على سالمة جسم سند اإلباحة هو انتفاء القصد الجنائي لدى ال
المريض، وهذا الرأي غير مقبول أيضا، ألن القصد الجنائي في جرائم االعتداء على سالمة الجسم يتوافر قانونا بعلم الجاني 

ما يترتب عليه من مساس أن من شأن الفعل الذي يأتيه المساس بسالمة جسم المجني عليه واتجاه إرادته  إلى الفعل و 
بسالمة الجسم ، والقصد بهذا متوافر في حق الطبيب، أما نية العالج، فهي ال تعدو أن تكون باعثا يحرك الطبيب في 
عمله، إال أن الباعث، ولو كان شريفا ال يمنل قيام المسؤولية الجنائية، لذلك يكون األساس السليم إلباحة العمل الطبي 

الحق المقرر بمقتضى القانون، فالمشر  يعترف بمهنة الطب وينظم مزاولتها تحقيقا لمصلحة المريض  الجراحي هو استعمال
القسم العام، أوليات  ،شرح  قانون العقوباتفتوح عبد اهلل الشاذلي، : والمجتمل في الوقت ذاته، أنظر للمزيد من التفصيل

،   1002دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، القانون الجنائي النظرية العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء،  
171  . 

عدد األخطاء الطبية بصفة عامة، واألخطاء الطبية الجراحية بصفة خاصة، إذ تبقى  ال توجد إحصائيات دقيقة حول - 2
خلفاتها في الغالب طي الكتمان، حيث ال يعلم بها إال أهالي الضحايا والمحاكم، إن رفعت بشأنها دعاوى هذه األخطاء وم

 . قضائية
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مـــن اضـــطرابات داخليـــة، وكـــبس جمـــاح الحماســـة لـــديهم وتـــدني و ( علـــى حســـب تعبيـــرهم)أضـــرار
   ال  ممـــــا يســـــتوجب إخضـــــا  الطبيـــــب لســـــلطان ضـــــميره، -بالنتيجـــــة –مســـــتوى العمـــــل الطبـــــي 

عمـا يقعـون فيـه مـن أخطـاء  ،وغيـره مـن ممتهنـي الصـحة ،مسـؤولية الطبيـب أضـحت دغير، فق
    هــــــذه  واقعــــــا ملموســــــا، رغــــــم الخــــــالف القــــــائم حــــــول نطــــــاق تتعلــــــق بالعمــــــل الطبــــــي الجراحــــــي

 .وحدود المسؤولية الناتجة عنها ،األخطاء
من حيث  إن ،والمسؤولية الناتجة عنهالخطأ الطبي الجراحي مسألة  لقد تطورت

أكبر قدر من  تحقيق مراعيا في ذلكمن حيث الفن القانوني الذي يالزمه،  وأ ،موضوعه
الضعيف في والحماية للمريض في صدد سالمته البدنية والصحية باعتباره الطرف  ناألم

 .وفنه تهلمهن االعالقة أو الرابطة القائمة بينه وبين الطبيب الذي يعد محتكر 
عن تكريس مسؤولية الطبيب  –رغم تطورها  –قواعد المسؤولية المدنية  قصوروأمام 

وحلول حي، ال سيما مل ذيو  التأمين عن الحوادث الطبية والجراحية، عن خطئه الطبي الجرا
شركات التأمين محل األطباء في التعويض عن اإلصابات الناتجة عن أخطائهم، وما 

عدم تحقيق الرد  المرجو، كان البد شبه كلي لمسؤولية الطبيب، و  استبعاداستتبعه ذلك من 
 .بأرواح المرضى ةجازفومنعا للم، زيادة في حر  األطباء ،الجزائية من تقرير المسؤولية

يرتكب الجراح أو طبيب  ماالطبي الجراحي، عند الخطأتنعقد المسؤولية الجزائية عن 
، أو بالمريض إصابة لحقخطأ ي الجراحي، الفريق الطبي التخدير أو غيرهما من أعضاء

خروجهم ومخالفتهم للقواعد واألصول الطبية وقت تنفيذ العمل الطبي ف، يفضي إلى قتله
لمريض من جراء ذلك المسلك، هو األساس الذي يرتب نشوء لالجراحي، وحصول ضرر 

ضمن اللوائس  ونملزم ،من فئتهموغيره  ،الخطأ الطبي الجراحي، ذلك أن الطبيب الجراح
والوسائل التشخيصية والعالجية األساليب  تبا اب ،والتشريعات الطبية التي تنظم مهنة الطب

 .والقواعد والمعارف المتعارف عليها في األوساط الطبية ،التي تقوم على األصول العلمية
على الخطأ غير العمدي، ذلك أنه من غير المتصور أن يتعمد  المسؤولية هذه تقوم

   ـ(1)الطبيب الجراح إيذاء المريض
                                                           

 ، منهاجرائم عمدية عنها  رتب تت ألخطاء عمدية إمكانية ارتكاب األطباء إنكار  -في الوقت ذاتهو -غير أنه ال يمكن -1
والمعدلة بموجب القانون  قانون العقوبات المعدل والمتمم،من  820المنصو  عليها في المادة  جريمة إفشاء السر الطبي

على  821من نفس القانون، حيث نصت المادة  820المنصو  عليها في المادة  جريمة اإلجهاض  ،08 - 21رقم 
 ـ، ...جهاض أو تسهيله أو القيام به معاقبة األطباء والجراحون وغيرهم من ممتهني الصحة  على إرشادهم لطرق إحداث اإل
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المشرعين في العديد من الدول، لم  على غرار العديد من و  وألن المشر  الجزائري لكن،
 والخطأ ،موضو  الخطأ الطبي بصفة عامةيهتم بوضل نصو  قانونية خاصة تنظم وتحكم 

القواعد العامة  توكذا المسؤولية الجزائية الناتجة عنه، ظل ،الطبي الجراحي بصفة خاصة
وهذا رغم هي الواجبة التطبيق،  (1)العقوباتالعمدي المحددة في قانون  المتعلقة بالخطأ غير

   ـ على إيجاد الحلول لعديد المشاكل العملية التي يطرحها الموضو عجزها 
ــــــــزالو  ،فظــــــــل ــــــــي الجراحــــــــي  الخطــــــــأ ،ال ي ــــــــة يشــــــــكل الطب       الموجــــــــب للمســــــــؤولية الجزائي

، ال سـيما مـل مـا يتميـز ويطرح نقاشا فقهيا وقضـائيا مـن حيـث ماهيتـه وكيفيـة تحديـده ،غموضا
ـــه مـــن  ـــين مختلـــف صـــور لكونـــه خصوصـــية، ب ال جعـــل نطاقـــه يمـــا م ،الطبـــي الخطـــأيجمـــل ب

حقـة بل يتعداها إلى المرحلـة السـابقة والال ،ينحصر في مرحلة العالج الجراحي بالمعنى الدقيق
 الــذياألمــر إلــى نطاقــه الجمــاعي، الضــيق  انتقالــه مــن  نطاقــه  الفــردي  بـذا إلــى جانـــهــ ،لهــا

تحديـــدها فـــي نطـــاق الفريـــق الطبـــي  أمـــر أصـــبس التـــيانعكـــس علـــى قواعـــد المســـؤولية الجزائيـــة 
ـــم يعـــد الجـــراح وحـــده المســـؤول عـــن الخطـــأ الطبـــي  هـــو الجراحـــي أمـــرا فـــي غايـــة التعقيـــد، إذ ل

 ضــــو أو أي ع أو المســــاعد الطبــــي مســــاءلة طبيــــب التخــــدير أصــــبس باإلمكــــان ،الجراحــــي، بــــل
هـذا كلـه إلـى جانـب   ،امعنويـ اباعتبارهـا شخصـ ستشـفائيةالالمؤسسـة احتى مساءلة و  بل ،آخر

دقــة وتعقــد األســس الفنيــة والتقنيــة التــي يقــوم عليهــا العمــل الطبــي الجراحــي، والتــي ينبغــي علــى 
وضــــبط  رغــــم صــــعوبة أو تعــــذر إحاطتــــه بهــــا فــــي الكثيــــر مــــن الحــــاالت،تهــــا، االقاضــــي مراع
خــــالالالتصــــرفات ا دون االســــتعانة بأهــــل الخبــــرة فــــي  وهــــذا بهــــا، لتــــي تشــــكل خروجــــا عنهــــا وا 

     مــــــــن ومــــــــا يكتنفهــــــــاطبيعــــــــة األعمــــــــال الطبيــــــــة الجراحيــــــــة  الســــــــيما بــــــــالنظر إلــــــــى ،يــــــــدانالم
كثيـر الدقيقـة ومعقـدة فـي ممارسـتها مـن اعتبـارات ومالبسـات واقعيـة،  يعتريوما  ،خصوصيات
 . القاضي مراعاتها وعدم إغفالها مما يفرض علىمن األحوال، 

                                                           

المعدل الصحة وترقيتها، المتعلق بحماية  ،0835فبراير 01المؤرخ في 25 -35القانون رقم من  088المادة   تن  - 1
مناقانوناللعقوبات،اأياطبيباا822وا822يتابع،اطبقااألحكاماللمادتينا:" على ما يلي ،23 جريدة رسمية عددوالمتمم، 

أواجرلحاأسنان،اأواصيدل اأوامساعداطب ،اعلىاكلاتقصيراأواخط امهن ايرتكبهاخاللاممارستهامهامهاأوابمناسبةا
وايعرضاحياتهامستديما،اأااللبدنيةاألحدالألشخاصاأوابصحته،اأوايحدثالهاعجزلاابالسالمةاللقيامابها،اويلحقاضررلا
يوليواا8للمؤرخاف اا88-82،الكناللمشرعاللجزلئرياألغىاهذلاللقانونابالقانونارقما"...اوفاتهاللخطر،اأوايتسبباف ا

اللمتعلقابالصحة،8182 ايل ا683بالمادةاا832حيثاعوضاللمادةاا،64جريدةارسميةارقماا، :"اللت اتنصاعلىاما
ا اللمولد األحكام اطبقا ايعاقب اللطبية، اللضرورة اا822وا822باستثناء ا8للفقرة)668و امهن ا( اللعقوبات،كل اقانون من

اضررلا ايلحق ابها اللقيام ابمناسبة اأو امهامه اممارسته اخالل ايرتكبه اإثباته، اتم امهن  اخط  اأو اتقصير اكل اعن للصحة
  "سالمةاللبدنيةاألحدالألشخاصاأوابصحتهاأوايحدثالهاعجزلامستديمااأوايعرضاحياتهاللخطراأوايتسبباف اوفاتهبال
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، لعب الفقه والقضاء في معالجة هذه المسائل وأمام القصور التشريعي الواضس 
لقواعد المسؤولية الجزائية في وضل اللبنات األساس ما هادورا  -الفرنسي خاصة -الجنائي
 اإلنشاءفلم تقتصر مهمته على تفسير النصو ، بل تعدته إلى  ،خطأ الطبي الجراحيعن ال
دون اإلخالل أو المشر  لسد النق  الذي يتخلل ثنايا القانون،  والحلول محل ،يالحقيق

 .القواعد العامة الخروج عن
   من أنبل  هي بمهنة -من جهة-تظهر حساسية الموضو  وأهميته، في تعلقه  
 من-تعلقها و  ،ن عليها إلى قدر كبير من الحرية والثقة واالطمئنانو يحتاج القائم والتي المهن،
من أثمن القيم التي تحر   وهما قيمتان ،بحياة المريض وسالمته الجسدية -ثانيةجهة 

فال يمكن المتعلقة بالنظام العام،  ، وهي من المسائلوالرقي بها المجتمعات على حمايتها
، دون تقييدها يضما تبيحه للطبيب من تصرف في جسم المر ب، تصور مهنة طبية جراحية

  .رتاح لها من أحسن عمله بمسؤولية يخشاها الطبيب المخطئ وي
األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضو ، تلك الزيادة المطردة في  همولعل أ 

خاصة الجراحية، لدرجة تكاد أن  ،تثيرها األعمال الطبيةالمشاكل القانونية التي أصبحت 
والمؤتمرات والندوات الطبية  عالممادة يومية في أروقة المحاكم ووسائل اإلتكون معها 

بما يقل من وفيات  ،كبير بالحوادث الطبية هتماما كله صاحب ذلك ،لية والعالميةالمح
صابات خط حتم ي مماالعمليات الجراحية،  ترتكب على إثر أخطاء جراء، المرضى بينرة يوا 

 النظر في ماهية الخطأ الطبي الجراحي -وبكل صدقية وموضوعية  – علينا كرجال قانون
وكذا  بوفاته، التسببصل حد تقد  ،بالمريض ار اضر أ يلحقالذي و ، الموجب للمسؤولية الجزائية

  .ت عديدةاألخرى إشكاال  هي والتي تثير ،المسؤولية الجزائية الناتجة عنه
القانونيــة التــي تحكــم  فــإن الهــدف الــذي يصــبو إليــه هــذا البحــث، هــو بيــان القواعــد وعليــه 

الخطـــأ الطبـــي الجراحـــي، الـــذي يمكـــن أن تثـــار بشـــأنه المســـؤولية الجزائيـــة، مـــن خـــالل تســـليط 
الضــــوء عليــــه، ومحاصــــرته، وتحديــــد أبعــــاده، وكــــذا شــــد انتبــــاه األطبــــاء إلــــى ماهيــــة التصــــرف 

ـــة المضـــنية والم الخـــاطئ ـــبهم المالحقـــات القانوني ـــاء ممارســـتهم لفـــنهم النبيـــل، بمـــا يجن ســـيئة أثن
 .لسمعتهم رأسمالهم األول، وفي ذلك ال ريب رفعة للطب وهدى للطبيب
، ، فـي بعـض جزئياتـه فقـطعلى أننا نجد من الدراسات السابقة مـن تنـاول هـذا الموضـو  

نأأوراللأأديناللعمرلنأأ ،امسأأؤوليةا :الــدكتور الدراســة التــي قــام بهــا: ومــن هــذه الدراســات أذكــر
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رسأالةالنيألاديبلأوماللدرلسأاتاللعليأاافأ اللقأانوناللخأاص،اللجنائيةابالمغرب،ا للطبيباللجرلح
الخطـأ الطبـي الجراحـي كـركن  حيـث تنـاول،ا8226اللمغأرب،اجامعةامحمداللخامس،اللربأاط،

مـــن أركـــان المســـؤولية الجزائيـــة للطبيـــب الجـــراح، باإلضـــافة إلـــى دراســـة ركنـــي النتيجـــة وعالقـــة 
 La،اواللعأالاعقيأأدةبأأأامحمأد:اللأدكتورالسـببية، كمـا نجـد دراســة أخـرى باللغـة الفرنسـية وهــي 

responsabilité pénale des médecins du chef d’homicide et de blessures par 

imprudence, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1994  
 .ناقش في جزء من  هذه الدراسة كذلك موضو  الخطأ الطبي الجراحي  

ف اظلاغيابانصوصاقانونيةا :ةتاليلا يةيمكن طرح اإلشكال ومن خالل كل هذا التقديم،
ا-رغماخصوصيتها-للموجباللمسؤوليةاللجزلئيةااخاصةاتحددامعالماللخط اللطب اللجرلح 

وعلىالعتباراأنهاصورةامناصوراللخط اللطب ابصفةاعامة،اوأنموذجااولقعيااللخط اغيرا
 .؟للعمدي،اماامدىاتكّيفهامعاللقولعداللعامةالتقريراللمسؤوليةاللجزلئيةاعنه

 فإنهة لمرتكبه، الخطأ الطبي الجراحي الركن األساس لقيام المسؤولية الجزائي فإذا كان
 والذي  ،المنصو  عليه في قانون العقوبات ،يجب أن يتخذ وصف الخطأ غير العمدي

    عن الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية  ،يتميز بخصائصه وعناصره يجعله
 يتنو  بين الخطأ المادي والخطأ المهني، وبين الخطأ الجسيم والخطأ  هكما أنالمدنية، 
ا.صوره فهي ال تخرج عن تلك الصور المنصو  عليها في قانون العقوباتأما اليسير، 

   ، وعلـــــى خــــالف النمــــاذج والصــــور األخــــرى للخطـــــأ ثــــم نطــــاق الخطــــأ الطبــــي الجراحــــي
أو حتــى   بــل قــد يكــون فــي المرحلــة الســابقة ،ال ينحصــر فــي مرحلــة الجراحــة فحســبالطبــي، 
ماهيةاللخطأ اللطبأ ا: الباب األول تحت عنوان جاء ،هذه النقاطكل  ولمعالجة لذلك  .الالحقة

ا.للجرلح اللموجباللمسؤوليةاللجزلئية
وبالرغم من أن المسؤولية الجزائية الناتجـة عـن الخطـأ الطبـي الجراحـي صـورة مـن صـور 

تحديــد المســؤول جزائيــا عــن :  يتطلــب أمــر تقريرهــا  المســؤولية الجزائيــة بصــفة عامــة، إال أن
ظــل التطــور التكنولــوجي الــذي عــرف مــا يســمى بــالفريق الطبــي فــي ف ،الخطــأ الطبــي الجراحــي

، ومـن هـذا مـن جهـة ،االستشـفائية في المؤسسة  والذي أصبس يضم عديد المتدخلين ،الجراحي
 هــــذه إثبــــات عناصــــرتفــــرض  والتــــي ،تقريــــر هــــذه المســــؤوليةمــــا يتعلــــق بــــدعوى جهــــة أخــــرى 

للمسأأؤوليةاللجزلئيأأةااتقريأأر :وعلــى هــذا األســاس جــاء البــاب الثــاني تحــت عنــوان .المســؤولية
  .للخط اللطب اللجرلح اعناللناتجة
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 تــهعلــى منــاهب البحــث العلمــي التــي تــتالءم وطبيع االعتمــاد معالجــة الموضــو تقتضــي  
 التحليلـيوالمـنهب  البحث، هذا باعتباره األنسب لعرض جزئيات ،المنهب الوصفي :ولعل أهمها

الفقهيــة  راءخــالل التحليــل والنقــد العلمــي لمختلــف النصــو  القانونيــة واآل مــن الــذي تــم توظيفــه
    المختلفـــــة بشـــــأن الخطـــــأ الطبـــــي الجراحـــــي والمســـــؤولية الجزائيـــــة الناتجـــــة واألحكـــــام القضـــــائية 

ة الـــذي يقـــوم علـــى مقارنـــ ،وأخيـــرا المـــنهب المقـــارن ،عنــه، ويبـــرز ذلـــك خاصـــة فـــي البـــاب األول
   .خاصة القانون الجزائري والقانون الفرنسي ،النصو  القانونية لبعض التشريعات

بما صدر عن  االستعانةمن كان وال بد  فقد ،البحث هو سمة هذا، الجانب العمليوألن 
، باعتباره الرائد في الموضو  من جهة، ولسهولة -بالدرجة األولى - القضاء الفرنسي

على وذلك الحصول على القرارات واألحكام الصادرة عن القضاء الجنائي من جهة أخرى، 
في -نشير إلى أننا سنبدأ في دراستنا هذه كما ما هو عليه الحال في باقي الدول،  خالف
 قواعد تنظيم وتطوير اقا فيسبّ  كان بموقف الفقه والقضاء والتشريل الفرنسي باعتباره -أغلبها

مسؤولية الطبية بصفة عامة، والجزائية بصفة خاصة لنرجئ الحديث عن القانون الجزائري ال
 .لنرى موقفه إن كان موافقا أو مخالفا للقانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي له

 
 
 
 
 



 شكر وتقدير
 

بعد أن مّن اهلل علّي بطي صفحات هذه الرسالة، أتقدم بخالص  
 /الشكر وجليل التقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل معالي األستاذ

على تفضله باإلشراف على هذه الرسالة، إذ قدم  الدكتور سعيد بويزري
بإخالص كل العون، وذلل كل صعوبة وأعطى من وقته وجهده الكثير مما  

 كان له عظيم األثر في ظهورها بهذا الشكل والمضمون ـ 

 ، وأكثر من أمثاله لخدمة الوطن ـ أدامه اهلل لمحراب العلم إماما

اللجنة المناقشة لتكرمهم وكل االحترام والتقدير للسادة أعضاء  
  وتفضلهم علي بالموافقة على المشاركة في مناقشة هذه الرسالة ـ

 لهم جميعا كل االحترام والتقديرـ 

 

 

 

 



 داءـــــــــــــــــــــــإه

              إلى من قضى ربي باإلحسان إليهما، ربي ارحمهما كما ربياني 
 .صغيرا، أمــــي وأبـــــي

    إلى رفيق دربي الذي تحمل معي عناء البحث، له مني كل المحبة والوفاء 
 .والعرفان زوجــــي

 .وصــال وعبــد المعـــز: إلى قرة عيني وزهرة حياتي ولّدي

 .إلى من أشد بهم أزري، رمز المودة والقربى، إخوتــي وأخواتــي

 .ر جزاءإلى كل من علمني حرفا ومد لي يد العون، فجزاهم اهلل خي

 .إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي
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 الباب األول
 ماهية الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية   

كككقددددتكب الدددد كلجرابدددد كلجأدددد للكريكراددددتكرطادددديمكلجا بدددد كلجرادددد كر ردددديمك كب لدددد كلجاأدددديي ك
يقددتكااادد ككبااددتلعكطي دد ك مدداتب  كجدد طنهدديبكايطااددي كرنهدديكقددتكادداتةكاجدديكاأدديا كلج دد ب كريك

اجدديكيتيادد بكي ندديك كامددي كلج مددايجب كلج تنبدد كتامدد بكادد كياادديكلج مددايجب كلجأ ل بدد كلجادد كبلددي ك
ك.كرميمهيكلج رأكغب كلجع تةبكذجككرن ك  كغب كلج اأي كر كلجراب كباع تكابذلمكلج  ب 

كل كلجرا كلجأ لا كلج يأ كجل مايجب  كلألميسكبعاا كلج رأ كرن يذأيكيطليك ذل جأ ل ب 
ك.يلقعبيكجل رأكغب كلجع تة

ي يكب ل كر كب لا ك  كآمي كطليكلج  ب بكجمككي غمك أيأب كلج رأكلجرا كلجأ لا 
كلجأ ل ب ك كلج مايجب  كاتيت كانظم كقينينب  كنأيأي كباع كيجم كلجأ ل  ةكل ا ي  ب كلج ش ع بيج 

كلجقأي كيلجعي كلجاش بع بكبما  كلجقيا كا.كلج ا اا كطن  كاب كلجقيلطتكلجعي  كر يمك ذل ي هي
كايج يلتك كيباعل كلأل   كلجعقيايتب كقيني  كت  كلجع تةكلج نأيصكطلبهي كغب  كجل رأ لج نظ  

ت كظ كقل ك ا ا كت كااركلج مي  كلجانب كيلجاقنب كك ن ب(3)448/8يلج يتةكك(2)822ي( 1)822
ك.لج اعلق كاعلمكلجأ لا 

كلجهب كجل مايجب كلجأ ل ب كجبسكايأل  ا كت لم ك ي ب كلج رأكلجرا كلجأ لا كلج يأ ك
ك

                                                             

 :"بل كطليك يبك28أ بتةك م ب ك قمككك8660تبم ا ك86لج ا خكت كك82ك-60بكلج عتج كايجقيني ك قمك822انصكلج يتةك- 1
يعاقب  ،أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عـدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته األنظمة ،كل من قتل خطأ

 ."دينار 000. 000إلى  20. 000وبغرامة من ، بالحبس من ستـة أشهر إلى ثـالث سنـوات
إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم :"  طليك يكبل كلجميجفكلجذل ك82-60لج عتج كايجقيني ك قمك،  822انصكلج يتةك - 2

فيعاقب الجاني بـالحبس من  ،االحتياط إصابة أو جرح أو مـرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثالثة أشهر
   ."دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 000. 000إلى  000000وبغرامة من  ،شهرين إلى سنتين

( 00)يعاقب بالحبس من عشر:"طليك يكبل كلجميجفكلجذل ك82-60لج عتج كا يأ كلجقيني ك قمكك888/8انصكلج يتةك - 3
كل من تتسبب بغير قصد في   -0دج،  000000دج إلى 00000 وبغرامة من ،األكثر( 0)أيام على األقل إلى شهرين على

وكان ذلك ناشئا عن  ،أشهر( 3)    مدة تتجاوزإحداث جروح أو إصابة أو مرض اليترتب عليه عجز كلي عن عمل ل
 ..."رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال عدم مراعاة النظم 
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لجلمب كك ذلكايطا لفبكيك(1)اذكر ك شلل كلج رأكت كاتكذلاهيك شلل كطمب ةكبلاناهيكلجغ ي ك
كلجاقهيم كلجغ ي كلنظ ب ككبّق ي لجذب ككب   كبلاناهي كب ل  كت كلجقيني ك ي كنظ ب  كيأيت اعتم

ك.ك(2)لج رأكغب كلجع تة
ذلكلددي كذجددككاددي كلج رددأكلجأنددي  كاأددي ةكطي دد بكتددد كلأل دد ك دديكطلدديكقددت كرلادد ك دد ك يل 
لجتق كيلجاعقبتكايجنما كجل رأكلجرا كلجأ لا بكج يكبنريةكطلب ك ذلكلأل ب ك د كلطاادي لتكتقبقد ك
ي أيأددب كانادددعك ددد ك أيأددب كلجع ددد كلجراددد كلجأ لادد كلجدددذةكبأ دددعكاددب ك  الدددفكلألط دددي ك

ي ددديك ددديكب ددد حكلج ردددأكلجراددد ك.ك بصكيطدددوحكيااددديك قياددد  ددد كتادددصكياشددد:كلجرابددد كلأل ددد  
كككككلجأ لادددددد ك دددددد كتل دددددد ةكلج رددددددأكلجعدددددديتةكلجددددددذةكب لدددددد كاتل لدددددد بكطلدددددديكغدددددد ل كلأل ردددددديمكلجرابدددددد ك
لأل دد  بكلجادد كقددتكانردديةكطلدديكت أدد كجاددتل لهيكاذلك دديكاددمكللاشدديتهيكاتلبدد بكلأل دد كلجددذةكقددتك ك

اجدديكمكلجع لبد كلجأ لابدد كقد ل كاأدد ل دد كمديط كلا دديذ كجكببامدنيكاتيمدد كتد كط دد كلجرابد كلجأدد لل
ي يكبلب ك  ك اياع كي  لقا كجاي كلج  ب كاعدتكلجع لبد بكلأل د كلجدذةكبناهد كككبغيب كلناهي  ك نهي

اندديكاجدديكادداركنرددي كلج رددأكلجرادد كلجأ لادد كلجددذةك كبناأدد كتدد ك  الدد كلجأ لادد كا اهي هدديك
ك.ا كباعتل كاجيك  ال ك يكقا كي يكاعتكلجع لب كبلجاب 

كط كلجأ ل ب كيانيم كلجرا كلجأ لا كلج يأ كجل مايجب  كج يايعكلج رأ كتد كت لماني لب ب
ك:مالي ك  ك و كتألب 

 مفهوم الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية : الفصل األول. 
 نطاق الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية: الفصل الثاني.

                                                             

يجع كلجما كت ك ذلكلجغ ي كبعيتكاجيكطتمكل ا يمكلج ش عككانظ ب كلج رأكغب كلجع تةبكابعكرن كايجغكت كل  اأي كك-1
كتي ك كااعتلتكأي كلج رأب ك لاابي ككااتبتكرابعا بيلإلا ي ب كبكي يك ي ل كطتة ككاشلي تيطنيأ   كر  هي كاقتب ك: لباب 

لجعقي كطلب كت كلجأ ل مكغب كلجع تب بكيأعيا كااتبتكنريق بكياامب ك  الفكل ماعتلتلتككلجنامب كلجا كبظه  يك  الايك
كلجا اب كل  كجاقا  كطليك أ طب  كلجاي ك ااياي كا ك كتيقااي كلجنأيصكلجاش بعب ب كب كلج رأ ك  ك ذل كجل  بت كرنظ  يتكد

كلجراع ك كلجمين ب كلجأ م كلج قي  ب كيلجقيني  كلجأ ل  ة كلجقيني  كت  كلجأني   كلإلمم كت  كلجيايل كر    ك أايتةب كرا ت لجااأب ب
ك.228ب282صكصك8668لجمينب بكتل ك ي  بكلجأ ل  بكك

ك.ك8بكص7211ةكبكتي ب كطاتكلجماي بكلجنظ ب كلجعي  كجل رأكغب كلجع تةبكتل كلجنها كلجع اب بكلجقي  ك -2
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 الفصل األول
الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية  الخطأمفهوم    

كابعكرأاحك  ك كلجراب ب كلج تنب  كلج مايجب  كل ل كرميم كت كقبيم كلج رأ ا لأعكتي 
اايكتي كيقيعك رأك  ككبيلذلكلج ماشابيتكيل ك  اهن كلجأا كب ميمج كلألرايملج  ل ك

لجلذب كيكك- يأ كلجا نم -أيناهمبكيذجككلمانيتلكاجيك يكايأ كاجب كلجاق كيلجقايمكيلجاش بعك
ك كيذجككاكاجيكلجقي معيل كريكتي ك رأب كلج يايطب  نيعكآ  ك  كلج مايجب كي  كلج مايجب 

ك لب ةككمريكاطاي  ك  كط ألأ كلجا ابفكطليكلج  ب ك كت كاب ك كب ل كلج رأ لإلمايتب
ك ذ ك كقيلم كر  كذجك كلجع تب ب كغب  كلجأ ل م كط  كلجأ ل ب  كلج مايجب  كقبيم كت  كرميمبي ي اي ل

ك.لج مايجب ك يكلجعقي كيجبسكلجاعيب 
بعاا كلج رأكلجرا كلجأ لا كلج يأ كجل مايجب كلجأ ل ب كأي ةك  كأي كلج رأكلجرا ك

كطي   ك أيأبكييلقعبكين يذأريككباأا  كي غم كلجع تةب كغب  كايجع  كك–كا جل رأ كب اار اذ
كلإلنمي ك كرش يصك ا أأي كطليكأمم كا  كلجذةكبقيم كالااتكأ كك–لجرا كلجأ لا ب جم

ك.قي ن كاجيكانظب  كا  كنأيصك يأ لجاش بعيتكلج 
لألاليمكبأ عكلج رأكلجرا كلجأ لا كاب كلجقيلطتكلجا كانصكطلبهيكقيلطتكلج هن كياب ك

كذجك كيت ك ام كت كقيني كلجعقيايتب كاشلي تكلل كلجيل تة كر  هيكبامي كطتة  اهيمككاار:
كلجأ ل ب  كجل مايجب  كلج يأ  كلجأ لا  كلجرا  كجل رأ كلج رأككي اتركتقب  كل تيلأب  كري ياتة

كجل مايجب ك كلج يأ  كلجأ لا  كلجرا  كيلج رأ كلج تنب  كجل مايجب  كلج يأ  كلجأ لا  لجرا 
بكي يك يكمنع ا كايإلايت كاجيكأي ك ذلكلج رأككلكااتبتكت أ كينيعكلج رألجأ ل ب بكيلذ

كلجرا كلجأ لا كلج يأ كجل مايجب كك،(المبحث األول)ك اامب بت ك باا  كلجاع بفكايج رأ
ك كلج يأ ك(الثانيالمبحث )يلجأ ل ب ب كلجأ لا  كلجرا  كلج رأ كأا  جل مايجب ككباا  

 .لجأ ل ب 
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 المبحث األول
 الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية  الخطأالتعريف ب

 لج مايجب كلجأ ل ب كجلراب كلج ل كلألميم كلجذةكاقيمكطلب لجرا كلجأ لا ككبعاا كلج رأ
لجذةكبنان كك-كاع با كبناغ كاار بك  ك و كبكجذجكرطايمكلجا ب كلجرا كريكرات، لجأ لل

كلجع تةكلجأ ل  كطليكاع بفكلج رأ كغب كيككبطنيأ  كيااتبتك-غب  كلج رأ كاب  لجا كاأ ع
     .(المطلب األول ) لجع تةكيلج رأكلجرا 

لج ردددأكيككلج ردددأكلجأ ل دد كغبددد كلجع ددتةل دداوفككا يمددد كريكتددد ك ددت بكبمددي كلإلشددلي يأل ك
ككككك اددددددتركلجياددددددتةكاددددددب كابكاددددددب كقي دددددد ك نظددددددلجلجددددددذةكبمبدددددد كلج مددددددايجب كلج تنبدددددد بكل الاددددددتكيأهدددددديتك

 عدددي  كجدددذجكبكجبناهددد كلجأدددت كااددد ي ةكلجاأددد كابنه ددديبك يأددد ك دددعكلجاردددي ككلج ردددأب بكيادددب 
كـ (المطلب الثاني  647 (-2000لجرا كلجايج كي يكرق  كلج ش عكلجا نم كت كلجقيني ك قمك

 ولالمطلب األ
 وتحديد عناصرهالطبي الجراحي    الخطأتعريف  

كا كر  كجاع بف ك اييج  كلجاقهيمكلج رأب  ك   كلجعتبت كايطا لف كباقي كلجأ لا   (1)لجرا 
ك ك يأ ب كيلجأ لاب  كلجراب  كلج مايجب  كا يايع كيل رلج ها ب  كلجتق  كغيب  كت  كماعأيم  ل

ككلج رأكلجرا كبكايطااي كر ايأ كطيمكلجأ ل  كلأل  كلجذةكبماتط ك ع كاقتبمكاع بفكجل رأ
الفرع )بكجنما لصكت ك(الفرع األول)كلأل ب بكممكاع بفك ذلكيلجأ لا كاراب كجل رأكلجأ ل  

ك.لجرا كلجأ لا كلج يأ كجل مايجب كلجأ ل ب كطنيأ كلج رأ(كالثاني
 ولالفرع األ

 الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية الخطأتعريف  
ككاتلب ك ات ككاقتبم   كغب جاع بف كلجأ ل   ككل رأ كلجرا ك، (أوال)لجع تة كلج رأ مم
 .(ثانيا) لجأ لا 

                                                             

1- PENNEAU(Jean), La responsabilité médicale, Sirey, Paris, 1977, p. 45.ذل   ككككككككككككككككككك:  
كأي ع كلجت لميتكلجعلبيكت كلجقيني كلج يصبكتاليملجتب كلجع  لن بك مايجب كلجراب كلجأ للكلجأني ب كايج غ  ب ميج كجنب ككني 

.21كصبك7228 ا تكلج ي سكلج ايربك     
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ككاييجتكاع كلجاش بعيت :تعريف الخطأ الجزائي غير العمدي -أوال  كنصكت كالجأني ب  ب لت
ك عنيك كباتت كلجعيم ككيباب كطنيأ  بكبغب كلجع تةكلج رأقم هي قيني كلجعقيايتكنذل ك نهيب

ك2كلجاق ةك ن ك12ت كلج يتةككلجذةكنصكب7221من كتبم ا كك87ااي بخككلجميبم ةكلجأيت 
ثم آو جنحة عن طريق اإلهمال كل من يتصرف بعدم تبصر أيرتكب جناية :"كبل ككطليك ي

ثما إذا كان الفاعل لم آويكون عدم التبصر . دون أن يعي أو يضع في اعتباره نتائج فعله
قيني كلجعقيايتكط ت كك ذلكيقتبك"يتخذ االحتياطات التي تقتضيها الظروف ووضعه الشخصي

 :الجاني أيعتبر الفعل مرتكبا بخط"كل يكبل ك72/87لج يتةكت كك7202لج ي ين كلجأيت كمن ك
ن هذه النتيجة أ -ساسأدون أي  -ن يقبلها معتقدا أقد توقع نتيجة فعله دون ذا كان إ-أ

 .لن تحدث
 .(1)"ن يتوقعها أ استطاعتهوفي بينما كان يجب عليه  ،ذا لم يتوقع نتيجة فعلهإ -ب

كلإلك يط ت كلجعقيايتكلج ش ع كقيني  كلج قأيتةككت كظ بريج كت  كغب  كجلأ ب   اع با 
الفاعل النتيجة ولو كانت يريد  تعد الجريمة غير قصدية عندما ال:" 82/2يذجككت كلج يتةك

للقوانين و بسبب عدم مراعاته أو رعونته أو عدم احتياطه أهماله إمتوقعة فتحدث بسبب 
كك.ك(2)"نظمة واللوائح واأل 

ك كاجيكأين كلجاش بعيتكلجغ اب ب كنأت ككلج رأاييجتكاع بفكك    كلجاش بعيتكلجع اب 
كلجذةيككب7200 ش يعكقيني كلجعقيايتكلج أ ةكجمن كلج أ ةكت لج ش عككطليكغ ل كلجأ ل  
جرامية تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة اإل":كانأ ك81ت كلج يتةككلج رأط فك

متوفرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب  الخطأبسبب خطأ الفاعل، ويعتبر 
استطاعته أو من  ذلك في سب ذلك أو لم يتوقعها وكانحإن باإلمكان اجتنابها أو لم ي

ك قم يلذجك، (3)"واجبه كلجليبا ب كلجعقيايت كجقيني  كايجنما  كك70لجاي  7206جمن 
كيلجذةك(4) ب

يعد الخطأ غير العمدي متوافرًا إذا تصرف الفاعل، عند  :" ن كطليكرن ك88لج يتةكط ت كت ك
                                                             

ك.78بكص7222بك أ طاتكلج نعمكتلييتبكلج مايجب كلجقينينب كجلراب بكتل كلجنش كيلجمقيت بككي تك ذلكلجاع بفكت ك  أعك-1
ك.72بكص7228غب كلجع تةبكتل كلجنها كلجع اب بكلجقي  ةبكبكلج رأكناب ك تاتكميجمك-2
ش لكقيني كلجعقيايتبكلجقممكك:ت ك  أعهيكطاتكلجماي تي ب ك نيككاع بايتكر   كجاع كلجاش بعيتكلج قي ن بكري تاهيكك-3

ك.ي يكاعت يك8بكصك7228لجعيمبكتل كلجنها كلجع اب بكلجقي  ةبك
ك.بكلج اعل كاقيني كلجعقيايتكلجليبا 6211جمن كك61لجقيني ك قمكك- 4
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ارتكاب الفعل، على نحو ال يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله 
ويعد الفاعل . التفريط أو اإلهمال أو عدم االنتباه أو عدم مراعاة اللوائحكبالرعونة أو

إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة متصرفًا على هذا النحو 
الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد 

 ".على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك
كللاايكايب لتكيكبككلج رأكيع بااك ش عكلجأ ل  ةجمكبقتمكلجكبيطليك وفكلجاش بعيتكلجمياق 

كلجعقيايتك822يك822ك:ت كلج يتاب كاع كأي   كاقنب  كاي ل (1)   كلجاعي بفك ه  ي كاقتبم
ك.لجذةكقتمكطتةكاع بايتبكل كام كنظ ا كيته  كجهذلكلج أرلح.كجلاق 

الل الجاني عند تصرفه بواجبات خإ":نأب كامن كطليكرن ك ا يتكتقتكط ت كلجتلاي 
ضي تصرفه فن يأدون  -تبعا لذلك -تهوعدم حيلول ،القانونالحيطة والحذر التي يفرضها 

بكيط ت ك(2)"استطاعته وكان واجبا عليهذلك بفي حين كان  ،جراميةحداث النتيجة اإلإلى إ
ك  كك ا تك ي ألجتلاي  كرن مو   كطلي      و الخاصة أعدم مراعاة القواعد العامة ":

غير المشروعة والضارة بمصالح  النتائجن مراعاتها تجنب وقوع أوالتي من ش ،للسلوك
لى تحقيق إقائع يؤدي في الو و تجنب الوقوع في غلط أخرين المحمية جنائيا، وحقوق اآل

ك.ك(3)"خيرة يمكن توقعها وتجنبها في الوقت ذاتهطالما كانت تلك األ النتيجة
(4)ط تدد كلجاقبدد كل ددي

GARRAUD  أو امتنــاع إرادي تترتــب عليــه نتــائج لــم  فعــل كــلك"ك
ــه أن يتجنبهــا ــي وســعه ومــن الواجــب علي ــن كــان ف كككط تدد كلجددتلاي كيككب"كيقصــدها الفاعــل ولك

                                                             

كجل ش عكلجا نم كت كقيني كلجعقيايتكلجأيت كمن كك-1 كغب ككلجذةكاايت كاب لتكب7228لذجككلجاي كايجنما  اع بفكجل رأ
بكي يكلجاي كلذجككايجنما كألغل كلج ش طب كلجع  كبكيجع كلجما كت كك2-787يللاايكااعتلتكأي  كت كلج يتةككبلجع تة

ك.ذجككبعيتكاجيكأعيا كلإلاير كال كلجاي تكلج يأيتةبكيلجا كمايأتك اقيبكطنتكياع كاع بايكطي يكجل رأ
ك.ك071بكص7228بكلجقممكلجعيمبكتل كلجنها كلجع اب بكلجقي  ةبكلجلانين كلجعقيايتنأب كامن بكش لكقيني ك ا يتكك-2
كقيني كلجعقيايتكلجنظ ب كلجعي  بكك ا تك أ ي ك-3 كلج مايجب كلجأني ب كك ا تكبكذل  كيأب 827بكص7218مو  ب  بي ب

كلجمعيتة كلجر كلجاش ةكير كلألمني  ك هن  ك  ليج  كجنظيم كيش ل كت لم  كلجمعيتةب كلجنظيم كراليمككجلراب كت  ك ع  قي ني
ك.ككك12بكصك7220لجش بع كلإلمو ب كياع كلألنظ  كلجع اب كيلألأناب بك لاا ك ي ل بكلجمعيتب بك

4-GARRAUD(R), Traité théorique et pratique du droit pénal français T 4, Sirey, Paris1925ككP. 

420. :كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذل    
بك قدي كا ألد كت لمديتكطلديمكلجشد بع كيلجقديني ك(ت لمد ك قي ند )ط يتكطابتبكاشليجب كلج ردأكلد ل ك عنديةكجلقاد كغبد كلج قأديتك

ك.7882بكصك8670قيني بكأي ع كط ي كلجع اب بكلأل ت كبكبكللب كلج2بك لا ك82لج ألتبك
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     و ســـلبي، ال يتفـــق مـــع الواجـــب مـــن الحـــذر أيجـــابي إرادي،إنشـــاط :"رنددد كطادددتكلج هدددب  كالددد 
  .ك(1)"كوالحيطة

 لتةكبنعتمكتب كايكل انيعكرتع ككل كبط تةكغب أ ل بيكك رأي وأ كج يكما بكبعاا ك
كلجأني   كاكبلجقأت كلإلكانأ فابع كلجاع اكتب  لتة كل الي  ككبجي كلجنابأ كاتي  كااقب   لتة

كلجقيني لإل كطلبهي كيبعيق  كباا  ي كلجا  كك.أ ل ب  كتي كررة كلجاع  كل الي  كب بت كلجأين   
كةيلجأين كلجنام كلجذكبلج عنيةكت كلجأ ب   يكلج ل ككلج رأأ كال يكب ل كلجقي ك.ك(2) نابألج

ك كلإل لتة كالع  كي ني ك يتبياهيب ك  تيأيبأمت كجلمليكاك:تي ل كايجنما  كايجنما ككببأيابي يملابي
 كبايقعكرذكبمايةكاكبأ ل ب ك كبعن كت كلجيلقعكطتمكلجعلمكاهيتعتمكايقعكلجنابأ كلإلكبجلنابأ 
ك.(3)يكطتمكايقعهير لينب كاتيمهيكالجأين ك
كالطبي الجراحيتعريف الخطأ   –ثانيا   كلينت: ك ياع ككج ي كلج ه  ك   كلغب  ي كلجراب  لج هن 

لي كلج رأكت كلج أي كلجرا كريكلجاقأب كلجذةكباتةكاجيكلإلا ل كايج  ب ككنصكلجأني  بلج
ب تكطليككنشيرذلكلي كلجع  كلجرا ك يكل كل كيككب(4)ل ميمج كلجأ ل ب جكيع  كأيااهاأ ب  ك
كلإل كأمم كنام رنمي  كتاصككبي كاش بصكر   كراب كري كا  كبقيم كيقيب ب كيااي كطوح ي

لجعل ب كيلج اعي فكطلبهيكت ككأي جقيلطتكيلأللكيلبابا ك عكيباا كت كرابعا كاذجكك  صكج  
كت(5)لجر كطليم ك ردب كتب  كبلي  كلجذةكقت كلجع   ك ذل كلجذةكبلي ك اوكركأ  ك ي كاقأب  ي

 و كايلأ كلجا كالي كنياأ كط كلإل ب ةكيكلجأ ل ب بك ذ كلألريكلج تنب كرتباب كألجاجل ميمج ك
كدككريك هن كيكلجا لمكقينين ر

لجرا كاأا ككلج رأط ك  كابعكلج اتركب الفكك كلي ك يل كلجرا كلجأ لا ككلج رأيكك
 كيكيب اعكبيكناسكلج هن جا كيكبنا كيراب كلجا تب ك  كلجراب كيلجأ للك ل كرذكاكطي  ب

                                                             

كتل كلجنها كلجع اب كطاتلمكطليكلألش يصكيلأل يل بكأ ل مكل لجقممكلج يصكت كقيني كلجعقيايتبكطاتكلج هب  كال بكك-1
ك.ك728بكص1969لجقي  ةك

تل كلجال كلجع ا كلجقي  ةككبلجراع كلج لاع كب قي ن  كاب كلجاق كيلجقايمكت لم كاالبلب كددتبلجمااب كلجأني بددددددطابكأيت  يفاك كك-2
ك.701صبك7222

ك.018ص بك  أعكميا بكن ا يتكنأب كام:كرنظ كجل  بتك  كلجااأب ك-3
4 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, Contribution à la restauration de la faute, condition des 

responsabilité civile et pénale dans l’homicide et les blessures par imprudence à propos de la 

chirurgie, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1986, p. 298 .   
ك.72بك  أعكميا بكصك بي ك ا تكيأب ك-5
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كل  كجناس كلج هنب ب كيلجقيلطت كاجا ل يت كر  كلجأ لا )بنا تن  كلجرا  كذجكك-ك(لج رأ ك-ك ع
كلجيلقعب كا أيأبيتكتنب كياقنب ك ما تةك  كأ بمكلأل كي واماهي ط ي كلجأ لاب كياقنبياهي

لجتلاي كككتقتكط ت   الا بككلجذةكقتمكاشأن كلجاقهيمكاعي بفيككبلجرا كلجعيتةكيج رأا قي ن ك
كاأن  كلجايل  كطات    لتزامات الخاصة التي تفرضها عليه عدم قيام الطبيب باال :" عي 

   صول العلمية التي تمكنه من لمامه باألإلى عدم إمهنته، سواء كان ذلك راجعا 
ة ـــة بعنايــــليه بالمقارنإيمكن نسبته  ،و عدم احتياطأو تقصير أهمال إ أو إلى ،مباشرتها

 .(1)"حاطت بهأفي نفس الظروف الخارجية التي  د  ج  ي الخبرة والثقافة و  ـه فـل او  س  ب م  ــطبي
الذي يقع من شخص بصفته  الخطأنه أك"ك:(2)لجاب  ام كطاتكلجا بتك كلجتلاي كيط ت

ك PENNEAU Jean لجتلاي كيت كنظ كب"كعمال الطبيةو بمناسبة ممارسته لألأطبيبا خالل 
كدت ككلج رأ  كط  كبا ب  ك  ككلج رألجرا  كالجعيتة كت  كل ااير   ك هن كأاك يأب  كككأي 

كلينتك  كيج ي كطليكلألكذ لجر ب كاقيم كتر ب ة كتقبق  كياقنب  كتنب  كبأ د ي  _كب ام ك ر_ن 
يكا عنيكر.ط ي كلجراب كيلجأ لاب جاايلت كيلألكبلج رأالببفكلجعنيأ كلجا كبقيمكطلبهيكاع بفك

كآ كايألا  ب كلج اعلق  كلجعنيأ  كت ي  كلجراب  كاقتيكط ي  كت  ككب لجأ لاب  كككككلج رأياع بف
ككبلجرا  ك و  ك   كلألايذجك ك   ك ا  كيلج ااأ  كلجبقظ كلجراب  ك عبي  ككككككم ةكاو 

ك كلج عبي  ك ذل كاراب  كطلي كيبا ا  ك  ر يرلجعيتةب كبأاح كلجراب  ككب  ك يجف ات كالل ي
 .ك(3)أتكت كناسكظ يت كلج ي أب يلأايا كلج هنب كاأي ةك كاأت كط كراب كبقظكي ااأ كي ك

كلجأيل  كلجتلاي  كيب   كبلجي ل ة ك  ر ياأن  كبأاح كلجراب  كل كب  ك    جا لمكلل ي
 كجمكبل كاكا يأا بكلج ا ي كطلب كا قاايكلجعقتكلجرا كلجذةكب ار كايج  ب بكيلجذةكبلا م

كلأل كتعلي كلج  ب ب كاشايم كي اق  كيبقظ  كأيتق  كطنيب  كااقاذ  كلجظ يفكك-  كغب  ت 
كت كلج بتل  عكلألك-مامني ب ل  كلجمياا  كا ميا ككأي كلجعل ب  ك عاا ل  ريمكرلجرا كلجأ لا ب

                                                             

كك-1 كلإلملنت ب ب كلج رايطيتكلجأي عب ب كتل  كلج رأب كلجقا كيلإلأيا  كلجيمبركت كش لكأ ل م كلجايل ب ك7222 عي كطات
ك.886ص

 ام كطاتكلجا بتكلجاب بك رأكلجراب كلج يأ كجل مايجب كلج تنب كت كظ كلجقيلطتكلجقينينب كلجاقلبتب بك رايطيتكأي ع كك-2
 .72بكص7222التكلجنش بكلجليبتبكاتي كذل ك

3-PENNEAU (Jean), op.cit, p.45. 
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ك لا كينقصك ع ت  ك هن كيلاحب كط كقأي  كانم كلجا  كالك كايلأ كراب  كلجاقبت كيطتم يظب
ك.ك(1) هن كميا 

كلجتلاي ر ك يك لجرا كلجأني كلج رأ كر كب  كدنتكPaul Monzeinك ي كل فعل صدر :"
جهل كبما ينم عنو عدم احتياط، و عدم تبصر أأهمال إتخذ صورة ااء عن الطبيب، سو 

  ب ــال تعاق -ةـــم مدنيت أــة كانــزجري –م ــن المحاكأــكيد بواجباته المهنية، معتبرا بأواضح و 
 وم ــة للعلـات الحاليـا للمعطيـد ذاتهـي حـذا كانت غير مطابقة فإال إ هذـه أــالخطور ــى صـعل

ك.(2)الطبية
ك كلجأين  كط  كتلجاش بع ر ي كب كبلجاش ككي ترقت كاع بف كلجلبا  ككلج رأع كقيني كلجرا  ت 

ك كلجراب  كلج مايجب  كرن ك82/8كلج يتةكنصت  كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات  ":طلي
ة ــاة الظروف المحيطــــع مراعــل ذلك مـك النافذة أو األصول العلمية المستقرة للمهنة،

كلإلك ط تكل يكب(3)"ةـالمتاح اتـواإلمكاني كلج ش ع كت  كلجراب  ي لا  كلج مايجب  ت كك(4)قيني 
ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من األسباب ككالطبي هوالخطأ  »:ن ر ن كطليكك 6لج يتة
 :  التالية

من ذات درجته  في كل من يمارس المهنةالمفترض اإللمام بها  الفنية جهله باألمور - 0
 .وتخصصه

 .األصول المهنية والطبية المتعارف عليها تباعهاعدم  -0
 ـعدم بذل العناية الالزمة -3
  .«  ...حيطة والحذرال تباعهااإلهمال وعدم   -4

ر يكلج ش عكلجأ ل  ةبكتقدتكلقاأد كطلديكابدي كيلأاديتكيلجا ل ديتكلجرابد بكتي كر كبعد فك
 ددد كقددديني ك  ليجددد كلجرددد كك22يلج ددديتةكك28كلج ددديتةكلدددتتركل دددي (5)لج ردددأكلجراددد كاع باددديك ادددتتل

                                                             
1-JOUHARI (Abdellatif) - OUARAINI, La faute médicale, Rapport du thème principal du 

septième congrès médical national. Société marocaine des sciences médicales, Rabat, 7222,   

p. 33. 

2-Paul Monzein, La responsabilité pénale du médecin,                                                         ذكره:  

 .22بكصك  أعكميا لجتب كلجع  لن بككني 

كك.لج اعل كاقيني كلج مايجب كلجراب كلجلبا ك7220نيت ا ك88لجأيت كااي بخكك7220جمن كك71لجقيني ك قمكك-3
 .8670رغمرسكك8بكاشأ كلج مايجب كلجراب بكأيت كااي بخك8670جمن كك8  ميمكاقيني كلاايتةك قمكك-4
الطبيب  »:لجر كلجأ ل  ةكانصكطليكر كلج اا  ك تين كر وقبيتك818-28  كلج  ميمكلجانابذةكك72اذكنأتكلج يتةككك-5

 على »:بأ ك  كناسكلج  ميمكطليكرن بك71بكل يكانصكلج يتةك«كل عمل مهني يقوم بهكاألسنان مسؤول عنكأو جراح
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ككك فكطلبهدددديكتدددد كطلددددمكيلجقيلطددددتكلجعل بدددد كلج اعددددكاادددديعياادددد ي ةكلجادددد لمكلجرابدددد ككيطلددددك(1)نمدددد  كلجا
ك.ك(2)  كأين كلجراب ك رأ ذكاهيكبشل ك كطتمكل نااي كت كلألرلجر بكيك

كاتلمكايب ل ككبلجقأي كهياقتكشيكبيلجاش بعب  نهيكلجاقهب كك ك ذ كلجاع بايتأاب ل كلجقي ك
ك:كلج واظيتكلجايجب 

 كلأل ك ي ب  كااب  كجم كلجاع بايت كلجرااع ك ذ  كبعتكأي  كلجا  كلجعل ب  كيلجقيلطت ب 
 .ك عيقايكطلب كأني بيكأهيك ريكلج  يحكطلبر و كاهيكلإل

 كلآل  ك كباتتياعاهي كلألكجم كا كت كااتبت   ك يككبأي كلجراب لجيقتكلجذةكبعات
 .(3)يكلجاأ كتبهيريكيقتك تعكلجتطي كرلجرا كيقتكانابذكلجع  ك

 كلجاع بايتكجمكاأع ك   لكر و كلجراب كا يأايتكلجابر كيلجبقظ كلجعي  كاك  ك ذ 
 .اذلا كبمايأ كلج مايجب 

 كلجاعي بف ك ذ  كيكك ل ت كلج هن ب كلجيلأ  كتل ة كا  يجاا كك رأك ارتطلي لجراب 
كلج هنب  ككبجيلأايا  كريلجاقبق  كا  كاأت كلجال ة كلألأ ذ  كت  كجهي كلجراب ببتل اابعككبتقركيمير

ك كت  كطلبهي كيب ل ي  كجهي كك اجاياهمباا مي  كلجراب  كيلجنتيلت كلجقيلج اا  لت كت  لنب كيكيلذل
 .(4)لج يأ كاهم

تيجراب كاأا كطي  ك كبقا كتل ةكل جا لمكلجقينين بكا كبا  كاال ةكلجيلأ كلجذةكب لب ك
ك كا ب   كركايطااي طلب  كايج  ب كطوق  كا ار  كلجا  كلجعوق  كا  كلجمق ككا ال نمينب  طلي

ن يكب اعي كانامهمكغب ك ياعب كجقبيتكلجقيني بكررايمكبعاا ي كبكجهذلكتيألابنه يلج اايتج ك
ك.كبهيكقيلطتكلج هن كيلجا ب كلج هن ا لكلجا جليلأايتك

                                                                                                                                                                                                

كك:رنظ ، «الطبيب وجراح األسنان أن يمتنع عن تعريض المريض لخطر ال مبرر له خالل فحوصه الطبية والعالجية
كلج كلج  ميم كك60لج ا خكت ككب810ك-28انابذةك قم كطت7228أيبلب  ك م ب  كأ بتة كلجر ب كر وقبيتك هن  كلج اا  ك تين  كب ك88ت

ك.1992بيجبيكك8لجأيت ةكت ك
1-Décret N°95-100 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, J.O.R.F N°209 

du 08 septembre 1995, page. 13305. 

2-MALICIER (D) MIRAS (A) FEUGLET (P) FAIVRE (P), La responsabilité médicale 

donnée actuelles, ESKA, paris, 1999, p.103  

رايمكط كلجاأي  كلجراب كيلجعل ب كت لم ك قي ن بكلج لا كلجيرن ك اايلك أايلكاشب كلجغ لج بكلج مايجب كلجأني ب كجألك-3
ك.268بكص8668جلااعكيلجاريب بكجبابيبك

قبتكطليكرلا كلجمن كلج ي م كللب كلجر بكأي ع ك ا تكرجلجأيل  ةكلجي لبن بك ايا لتكايجا نمب كت كلجقيني كلجرا كك-4
ك.766بكصميا كبكذل  كني كلجتب كلجع  لن بك  أع22بكصك7228لج ي سبك
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ي مايجب ك هنب ك يمكلجا ب كر وقب كرتيج مايجب كااقيك مايجب ككبيام ك ذلكلجاأي 
ش يصكلجاياعب كجملككلجر كلجأ للكيغب  ك  كلألكلإلاقيمكطليكيايجايج كب يمك  ومكلج هن ر

 .ك(1) يأ كلجأ ل ب كباليمكلج مايجب كلجراب ر كط كأت ك ن

 كريك كلجقي  كب ل  كلجاع بأا ب ل ك ذ  كلإل  كطتم كابع ك   كلجقأي  كبشياهي اير كايت
 ك  كدكلجرا كلجأنيكلج رأاعنيأ ك

أ كلج رأكلجرا كلج يأ كاكالغزاليمفتاح مصباح بشير  بقي كبياايتبيكجهذ كل ناقيتلت
القواعد واألصول  نمن الطبيب في سلوكه ع أو خروج خالفةمككل": يكجل مايجب كلجأ ل ب 

بواجبات عند تصرفه اإلرادي  خاللهإو أ ،في مهنة الطب عليها  العلمية الثابتة  المتعارف
من إفضاء سلوكه  -تبعا لذلك  - وعدم حيلولته ،لقانونالحيطة والحذر التي يفرضها ا

أنها لم تحدث أو لعدم توقعه هذه ب -بغير أساس -إلحداث النتيجة اإلجرامية العتقاده
 حتى ال الحذرو  اليقظةن يتخذ في تصرفه أوواجب عليه  ،في حين كان في قدرته ،النتيجة

ك.(2)"كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة واإلمكانيات المتاحة  ر المريضييض
كلجاع بفكا ك ذل ك  كب ار كلألك رأجم كيكلجراب كا  يجا  كانابذكلجأي  كيقت كلجراب  قيلطت

كل كلجع  كلجرا كتام بكيك كرلن ي  وج كاقيلطتكلجابر كيلجاذ كيلجبقظ كابايكطنتكطاا  ك  ر ي
لتكطليكايلت كطوق كلجمااب كاب ك كبا اهيكلجقيني كلجأني  كطليكلألرايمكيغب  مبكل يكرلجا
 ك.كنابأ كلجاي ة لتةكلجراب كيلجا

                                                             

 كل كيكنا كاعبت:ك"ب  كلجتلاي كيأب ك ع ي ةكاذغب كر ك ذلكلجاأي كقتكجق ك عي ا كشتبتةكاايكت كلأليميركلجراب بك -1
جذةكرلتتك  ك وج كاأ كبكيل7226لجاعتكط كلج يقفكلجذةكطا تكطن كلألليتب ب كلجراب كلجا نمب كت كاق ب  يكلجأيت كمن ك

لج مايجب كلج هنب كجلهب  كلجراب كبأ كر كاظ كر وقب ك كقينينب بكاذكبأ كر كات حكلج مايجب كلجراب كا  ك ق  لتكللبيتك
لجر بكير كا أصكجهيك ايا لتكليتب ك  كرأ كلمابعياهيبكير كاغاي ك ذ كلجاقبق كبشا كلجايج كلجا كنيج كتبهيك ه  ك

  "يمكج أي كر  ك ملاب بكتي كر كنلقنهمكلج ايتئكلج اعلق كايجتتيعكلجش ط كيلإلنذل كياقي كلج يلرنب اق ل كلأل  كيلجنظ
-MAAZOUZI Wajih, La mise en cause de la responsabilité professionnelle du chirurgien, 

Rapport du thème principal du septième congrès médical national. Société marocaine des 

sciences médicales 7222, P.120 : « Nous sommes loin de l’appréciation du rapport de 

l’académie de médecine Française ; qui estimait en 1830 que la responsabilité professionnelle 

du corps médical devait être une responsabilité morale ; et non une responsabilité légale ; cette 

responsabilité doit faire partie intégrante des cours dispensés à nos étudiants en médecine. 

Faire cette omission c’est un peu comme mettre en circulation des agents de l’ordre armés sans 

leur inculquer les notions élémentaires de légitime défense, de sommation et de droits du 

citoyen».  

 .305صكببك  أعكميا ك اايلك أايلكاشب كلجغ لج ك-2
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كـل مخالفـة "ك:لجراد كلجأ لاد ك ديكطادي ةكطد كلج ردأأ كاب ل كلجقي كياأمبميكطليكذجكك
أو أي عضو من أعضاء الفريق الطبي المشارك فـي إجـراء  -الطبيب الجراح  و خروج منأ

    القواعـــد واألصـــول العلميـــة التـــي تتطلبهـــا أصــــول  نعـــ هفـــي ســـلوك _العمليـــة الجراحيـــة
بواجبــات  اإلراديعنــد تصــرفه  ، أو إخاللــهمختلــف مراحــل العمــل الجراحــيخــالل المهنــة، 
-وعـدم حيلولتـه ، وتفرضـها مراحـل العمليـة الجراحيـة التي يفرضها القـانون والحذرالحيطة 

، فـي حـين كـان فـي قدرتـه وواجبــا إفضـاء سـلوكه إلحـداث النتيجـة الضـارة دون -تبعـا لـذلك
ك."ر بالمريضيضوالتبصر حتى ال  اليقظةعليه أن يتخذ في تصرفه 

 فرع الثانيال
 الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية  الخطأعناصر  

كاب كطنيأ ككلج رأبأ عك كلجأ ل ب  كلجأ ل  كلج رألجرا كلجأ لا كلج يأ كجل مايجب 
ك:بل كي  كل يكبلجرا كلج رأغب كلجع تةكياب كطنيأ ك

كلي كاياركدتك:خالل بواجبات الحيطة والحذرال  -أوال  و كايلأايتكأ ل  ك يكلإللجكلج رأذل
 أيأب كلجع  ك كرغب كبكلجأ ل ب كلجراب كجل مايجب تهيكلذجككلجاياركلج نشئككب(1)لجابر 

ك كلجأ لا  كلإللجرا  كأمم ك ي ك ال  ك ا شبيككبنمي ايطااي  كلإل و  كطنأ  كااق  بأع 
لج نظ  كجلع  كك  كلجقيلنب كبما لصبأعل كك ي بكلا ت كاتكذكلجأ لا كرابع كلجع  كلجرا يك

كدككلجرا 
ا   كلج ميسكهيكلجا كت كيكتب ابكت لتااقي كلألكلاب لك ا ي يل عظمكاش بعيتكلجعيجمكك ايجك

 نهيككلجأ لاب يكط ي كلجراب كلألكايمامنيمكبت لتبقعكطليكلألاتلمكلطرةكك مألجذةكبكبلجأمتة
ك   كلمامنيم كاعت كلج اتكلجا  كر ذل كل ماغنيكاذب كب ل  كاأممككم  ك ميمهي ك   كايج غم طنهي

كك.نظ لكج يكاقت  ك  ك ت  ككنمي لإل
ا يذكيلأ كلجابر كل  اار كاش رككا ك ذ كلج ش يطب كلجا كالامبهيكلألط ي كلجراب ك

لابر كيلجاذ كت كل كجلجراب كيايجايج كج يمكاا ةككب(2)يلجاذ كنظ لكج يكااممكا ك  ك ري ة
ك نعًيككطن كب ل كلجاأيي ك ك رأ و كاهذلكلجيلأ كبعاا كاك لطليكر ككب ددبقيمكاكرا نشيرك

                                                             

852بكصك6222طي ك ا تبكقيني كلجعقيايتبكلجقممكلجعيمبكتل كلج رايطيتكلجأي عب بكلإلملنت ب بكك- 1  
ك.بكلجميجفكلجذل ر وقبيتكلجر   ك تين كك71:كرنظ ك- 2
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ك.ل ميسكايج ألا كلجعي  ج
ي يكا أ  ككباليمكلج اعلق كايج هن كلجراب لجابر كيلجاذ كباأليكت ك عظمكلألكر اتكا 

ك  با  كناي كلجراب  كلجرا كبجيلأايت كلجع   ك  لا  كل  كت  كتاصككبلجأ لا كيذجك   
ك.طومياايكت كلإلا ككبياش بصكيطوح

كك كرغب  كلجقيني  ك  كيلجاذ   كلجابر  كج اتر كلجيابت كلج أت  كلج ا ةككببعاا  كاعت ا 
ك أت ك كلأل(1)ج ك  آكللإلنمينب  كاع  كر  كايطااي  كب كااايح كلجراب  كلجا أصاط ي  ككجي

  كريكر يكت حكطلب كلجليت كيبقأتكاهيككبتيج ا ةك  كلج أت كلجعيمكجيلأايتكلجابر كيلجاذ 
كلجبك(2)رايمألي يأ كللجلج ا ةك ك وقبيتكلجر رقيني ك  كك70نأتكلج يتةككبتتأيت ك ذل
والوقاية والعالج، وال  التشخيصعمال أسنان القيام بكل يخول الطبيب وجراح األك:"لجأ ل  ة

و يقدم وصفات في ميادين أو يواصله أن يقدم عالجا أسنان أو جراح األيجوز للطبيب 
ككك."االستثنائيةإال في الحاالت مكانياته إو أتتجاوز اختصاصه 

يكلجراب كلجعيمبكابعك كبأي كر اأيصكلج ميطتكلجرا كلتيجع لبيتكلجأ لاب كااأيي ك
كلجع لبيتك ك ذ  كا م  كلجقبيم كجلجه ي كلجش صكلج  ب ااا ل ي ك نيككاي تككببية كال  كجم  ي

ك.جأ لاب ط ي كلجراب كلجهيكتي  يكت كلألكاذ كا ةيج ت موبككلي ماعأي كبلمامني ب 
ك كيلجاذ كت كلأليقت كلجابر  كا اتر كلج يأ  كلجا نم كاع كلألاليم كلجقايم ط ي كري ت

ك يكبلجراب  كك ق  اك نهي كك86كااي بخكلجا نمب لجمب ك ال   كانعقتك:"بل ك يك7216بيجبي ك 
لجقيلطتكلجعي  كجلابر كيام كلجاقتب كلجا كام ةككط ن ك  حكاذلكماتكر كا مايجب كلجراب ك
ك.ك(3)"كطليكل كذةك هن 

كليك كما  وأ  كلإلتكبج ي كد  كبعن  كيلجاذ  كايلأ كلجابر  كلجراب كط ك و    يح
ك.اايعل لجمليككلجيلأ ك

ك

                                                             

كلألك-1 كلجتيجب كيتل كلجمقيت بكط ي بك ت كميجم كلجتل كلجعل ب  كت لم ك قي ن ب ر قأ بك مايجب ك ميطتةكلجراب كلجأ ل ب ب
ك.ك882بكطي ك ا تبك  أعكميا بكصك721بكصك8667

ك.ك262 أايلكاشب كلجغ لج بك  أعكميا بكص اايلكك-2
ك.ك262بكصنام بكذل  ك أايلكاشب كلجغ لج بكلج  أعك7216بيجبيكك86المك ال  كلجمب كلجا نمب كت كك-3
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كك:صول الطبيةأو مخالفته للقواعد واألخروج الطبيب   -ثانيا ك كأت كتب  كلجراب كر  ي  كلج هن 
ابيةكك  ق كت كتا ةك يكطليكلألك ملمكاهيأي كمياا كيكرلج ه كقي   كطليكقيلطتكيككلغب  يك  

كديكبا ري يري كبامي اي ك عك  كبأهلهيككلجر   كلجعلمبك ذ كلألأي كبع تهيكر
كلألي كشككك كر ك ذ  كلجعل ب  كلجأ للاأي  ك  ككبل م كلجأ لاب يغب   كلجقي  ب كطليكلجع لب 
كاك.اايطهييا كط ل  كلجراب ك  ي م  كلجر كطلي كج هن  كلج نظ   كلجقيلنب  كاشا رك عظم يتقيكذ

كلجعل ب جأل كركا كبأي  ك   كلجرا اعت كلجع   ك ش يطب  كش ير ككد(1) م كطا ت  ال  كيقت
ك كاقيجهيكط لجنق كلج أ ب  كلجش ر ك:" ذل كلج ق   كر   كاا  كلجرا ك ش ير  كلجع   ك أايا 

يكرأي ك ذ كلألكاايعلبلي ك يكبأ ب كلجراب ك رياقيكجألأي كلجعل ب كلج ق  ةبكتدذلكت ركت ك
كاا كلجأني ب  كلج مايجب  كطلب  كاقت كيلجنابأ ك اع تكم  يجاهي كيطتمكركبلجاع  كاقأب   ي

(3)يقا كذجككق  تك ال  كلجنق كلجا نمب كت كق ل كب(2)"اا   
Mercierأيت كت كلجكلجشهب ك

ك7220 يةكك86 كريككبأي كلجعل ب كلجمياا لألكاايعيار كلجراب ك ل مكب أي كبأ كلأل ك ذ 
كك.لج رأبيجتككهيطنلجن ي ك كرنيلعكلجع  كلجرا كيكرت ك  الفككهي  لطيا

كجذجك ك  لطيةكتكبيارابقي كطتم كت  كياقأب   كا  يج  كط  كلجراب  ك مايجب  كااتبت د 
بيكت ك هن كلجر كقتكي تتكيلاا كت ك لأي كلجراب كيلجعل ب كلج اعي فكطلبهيكنظ بيكيطلأل

يقتكلمانتك ذلكك7228أينا كك80ت ككةأيت كط كلجقايمكلج أ ةكت ك ال  كلجأب كالمك

                                                             
1- AKIDA (M), La responsabilité pénale des médecins du chef d’homicide et de blessures par 

imprudence, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1994, p.79. 

- DEVERS (Gilles), Pratique de la responsabilité médicale, éditions ESKA, Paris, 2000, p.95 .  
ك:بكذل  7282أينا كك81المك ال  كلجنق كلج أ ب كت كك-ك2

كAKIDA (M), op.cit, p.83كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
م كقي تكانفبك كلجمبتةك  مب كلينتكاشليك  كاميمب كت كلألراال صكيقي عكلجقاب كلجا كأت كتبهيك ذلكلجق ل كت كك-3

ك كلج  اأب كايألشع رذجككا  لأع  كلألرايم ككبات ك7288لي كذجككمن  كأاكا تك عيجأاهي ب ككبكبxشع  جيكالفكارت ك  ي
كت كيأهلأل كلج  يرب  م كذجككهيبنمأ  ككبيل  كطيم كطنهي كا تعكتطي كنبيا  كي تيككب7282قيمك يأهي كر ذ ق  تك ال  ككباعت

لجعقتكباا  كلجا لمكلجراب كجبسكاشايمكلج  ب بكك ذلكبنشأكاب كلجراب كيلج  ب كطقتكاقبق بكيل  كلي "ك:لجنق ك يكبل 
كلجعوحكلج اق كلجبق كلج لاكبيلجاذ كظيجل كااقتبم كلج عربيتكلجعل ب  كلجق ل ك"ما يلج اا ك ع ك  كلجااأب كاي ك ذل كجل  بت ب

ك:رنظ 
 GIRER (Marion), Relation de soin et lien contractuel, Revue les grandes décisions du droitك

médical,كL.G.D.J,édition Alpha, France, 2010, p.311. 
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7228كأيل ك72ت ك ال  كلجنق كلجا نمب كطليكق ل كلجالمك
بعاا كا ميا كقيطتةككلجذةكيكبك(1)

كك.أ   كقيلطتكلج مايجب كلجراب كلجأ ل ب ك ي
الككلجقيلطتكلجعل ب كيلجانب كلج ماق ةكيلج اعي فكطلبهيك  كك:صول الطبيةباألقأيتك يلج

ل جا لمكيل كرطايمكلجا ب كلجرا ككلجأ لليلجا كباعب كطليككبرايم  ك ذلكلجا ك  كلألرقا ك
 كطلمكلجر كطلمك اري كبكطليكلطااي كرجأ لا لكلجقبيمكايجع   كباهيبكيطتمكلج  يحكطلبهيكا

أي كيلجقيلطتكلجعل ب كلجمياا كلجبيمك كبعتكلذجككغتلكلألك ببكت يكبعتك  كقا ي اأتتكايما  ل
ك.(2)اب بعاا كاتبميكت ك ذلكلجعأ كقتكبأاحكقتب يكت كلجعأي كلآلكيي 

                                                             

ذ لط بكتيماتطيكرابايكجعوأ بكتقيمكلجراب ككباعل كلأل  كاتطي كاال صكيقي عهيكت كر ك  بايكلي كبعين ك  كرجمكت ك1-
كتا كك كريبوب كبما   كج  كيرن  ك ايطايتب كرب  كجبسكج  ك ن  كبعين  كلجذة كلألجم كلجااصكر  ك ذل كطلي كانيم كتق   اااأ ب
لج  ب كطليكايجا كياعتكر ك لتكلألجمكطليكلج  ب بكطيتكرابايكر  كرلتكج كاتيعكغنغ بنيبكيرن ك  كلجا ي ةكاا كذ لط ك

كلجالمكر اتكلجقاب كطليك ال  كري كت أ بكتال تكاتتعكاعيبك كأ لاب ك ماعأل كداع لب  كجل  ب بكيقتكربتتك ذل
كنابأ كرع كلجراب كايجنق بكأت Rouenلما نيفكك ال    ذلككبكيج يكط اتكلجتطي كر يمك ال  كلجنق كلجا نمب ب
كبل لجق ل  كأيمكتب ك ي كبكي  ي كر كلج ال  كا  بكي  كاااعك مايك": كر كا ي ك كشككتب  كرن ك  ي كلجراب كت كر ري  ب جب 

ك  كأه كك-ي يكب ي سك هنا ك-لجراب ك جيكر كبا اعكاي ماقو كت كط ل  كيل  كلجمق ب  يكرايحكلجنيسكاجيكر كاايلت كتب 
ك لجتكلجنظ بيتكلجراب كلجعل ب كت كاري  كرألحك  كغب  يكت ك عيجأ ك  با بكت ي كيل ابي كلجر بق كلجانب كلجا كب  كرنهي
 ما  بكيرن كبأ كر كبّا  كلجراب كط كر ري  كلجنياأ كط كطتمكلماق ل كالككلجنظ بيتكتب يكبأ كطلب كت كايج ك عبن ك

ك. يتلمك يك آ كبنرا كطليكنر ب كقيجهيكاع كلجعل يمبكيل  كجمكبماق كلج رةكطلبهي
ا نمب بكر كباأ كتب يكاذلكلينتكتلبسكجلقايمكل يكقي كلج بمبيكتياي كلجني  كلجعيمكلجا نم كر يمك ال  كلجنق كلجك

ر بق كلجعوحكلجا كلااعتكت ك الهيكريكت كغب ك الهيبكيتب يكاذلكلي كقتكا ا كطلبهيكناي جكاي ةكريك ابتةبكريكتب يكاذلك
كريكلجمب كطلي كلي كلألتا كلماع ي كآ تك وفكلجا كلماع لهيب كاذل كريكر كبنيقشك ي ككككلينتك نيككر بق كرتا ك نهيب

قتكبلي كريت كا ينيكجلنأيلبكتهذ كللهيك مي  كطل ب كقتكباأيت كتبهيكلألرايمكيب الاي كطلبهيبكتوكبأحكر كك نهيحكآ  
ك.الي ك ا ك نيقش كت كاقتب كلج مايجب كأني بيكريك تنبي

يجل كاذلك  أتكلجيلقع كلج نميا كاجيكلجراب كارابعاهيكط كنري كلجااعكلجعل  بكي  يكبأحكجألرايمكر كبانيقشيلكك
كر كلأل  ك كبنريةكطليك وفكتن كا كطليكا  ي كأمبمكيلماهاي كايجيلأ كت ب كريكب الايلكطلب بكي ايكرأاحكيلااي

غاي كلأل ي كلأليجب كلجا كبناغ كطليكل كراب كر كبع تهيكيبلمكاهيبكتابن ذبكيت ك ذ كلجتل  ةكتقركبأاحكلأل  ك لجظي  بكيل 
ك:نظ رجل  بتك  كلجاايأب ككبك" كلج مايجب كياقت  يت ك انيي كااعكلجقايمبكيبلي كجل ايلمكر كاق ك

GIRER (Marion),op.cit, p.310, AKIDA ( M), op.cit, p.82                                                        ك
كلج  لل كك-2 كلجنيش  كط ك ر  كت كلجعوحكت كلجقيني كلجلبا كيلج قي  ب كلجراب كلجأني ب  ك اي  بك مايجب   يميك معيت

بك نشي لتكأ عب كان ب كلجاايعكيلجت لميتك88لج غ اب بكلج عهتكلجيرن كجلت لميتكلجقاي ب بك أل كلج لا كلجقاي  بكلجعتتك
ك.ك762بكص7228لجقاي ب بك
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كا كجهذل كل   كيأهي ب كلكيجابيإحدهما أجا لم كطلي كلجعل ب كباام كلجاري لت كاااع جراب 
كجيكلجعوأيتكا انيعكط كلجلأيمكبا  كطلب كل كخر سلبيواآلا يكلماق كطلب كلجعلمبككيل جا لم

ك.ك(1)جتك ا كنقيشلطلبهيكيلجا ك ي ككبلجأ لاب كغب كلج ماق 
كلإل: عليه العلمستقر  اوفق ا لما    لتزام الطبيب بتتبع التطورات العلميةا -1 كلجيأ  بأيا كي ي

ن كرل يككبأي كلج ماق ةاع ل كلجرا ك يلتقيكت كذجككلألكلجقبيمبااامكطليكلجراب ككاذكبجوجا لم
ككدكج يين كيكلج عرلجايأل كت ك بتل كطلمكلجر كيلجعليمكلج ميطتةك ل مكااااعكلجاري لتك

 كيلجانب كل يكبراقهيكغب  كأي كلجعل بلجراب كااراب كلألبلا مكأ كابعن كك ك ذلك رغب ك
 ابي كلجر بق كماقو ك  كابعكل لك  كلجا ب كيل   كلألرايمبكا ك  كاق كر كبا ككج كقت

 ابي ك يك يكل ك ذلككن كب لط كت غب  يكت كااقب كلجعوحبك يتلمكرألحك  كرنهيكاألجا كب  ك
 ال  كلجنق كلجا نمب كت كق ل  يكك ي ذلك يكق  اكب ماق كطلب كتنبيكيطل بيكت كلج أي كلجرا 

ك كددي كلجا بد كنرد  كبت  كتد ريكروحكدد كطددي كر بقدد كلماع ا"ك7228يةكدد ك8 كديت كتددألج
 .ك(2)"ي كنماربعك ايماا كطليكذجككأ ل بيكبجلراب كلج هن 

 كبيأهيلكل ا ي يكليتبيكنايك اياع كأاكب  كلألرايمكيغب  كبطليكلجأ للكباعب كن كرك ا
كلجراب  كيلجاني  كلجعليم ك أي  كت  كأتبت كلجعنيب كت ك ماهتتب كبل  كاقتبم كلجا بأ ككذجك

لجعل ب كلجأابا كيلجاري لتكلجاتبم كت كاتعكلج علي يتكعلمكاأل يكباعب كطلبهمكلججل  ب بك
 ال  كلجنق كلجا نمب ككق  تطليك ذلكلألميسكيكط كنري كلج مايجب بككيلاايكبااعتكبلجعوح

7201رلايا ك26ااي بخككط كلجغ ت كلج تنب بكلجق ل كلجأيت   ك و ك
ر كلجراب كلجأ للك ،(3)

كل ك ع كااا  كجل  ب  كطنيب  كااقتبم المكرسة القواعد  الحالية أولمعطيات العلمية  ل  ي
ك(كلألأي كلجعل ب كلج لاما ك)ك كلجام ب كلأليجيك جتكطتّككتياهذلكالي كقبالممارسة الطبية، 

                                                             

كلرا تكرك-1 كلجعوق كاب كلجراب كي اين بك نشي لتكململ كلج ع ت كت بيشب جعقتكلجرا كاأ وتكاي كلج شيل كلجا كامب  ي
ك.ك801بكص8662لجقينينب بكلج ايربك

2- Cass. Crim 4 Mai 1982, cité par VIALLA (François), Données acquises de la science,  

connaissances médicales avérées, Revue les grandes décisions, op.cit, p.213.  

3- Cass. Civ 30 Octobre 1967, bull, civ 1967 N 317, cité par VALLA (François), op.cit, p.220, 

« Le chirurgien ne répond des soins qu’il est appelé à donner à un malade que si ; eu égard aux 

données actuelles de la science , ou aux règles consacrées par la pratique médicale ; 

l’imprudence, la négligence ou l’inattention qui lui sont imputées , révèlent une 

méconnaissance certaine de ses devoirs… » .    
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 0(1) 1936كجمن كMercierكلجا كر ماهيك نذكق ل 
كلجنق كلجا نمب ركبواظ ك ال   كغبّككب  ك ا يكقت ك   كلجراب  ت كلجا لم اابعككب 

كالقواعد المكرسة بالتطبيقيكركالمعطيات الحالية للعلمطليككت كااتبت بكا يكا ال كرأاات
 données actuelles de la science , ou aux règles consacrées par laك:الطبي

pratique médicale  ك
ألنهيكاعا ككبااتبتكلجا لمكلجراب كطليكرميسكلج عربيتكلجايجب كجلعلمك(2)باا كلجاع 

ك كلج عربيتكيلأليجيبيتكلجمي تة كل  كجع ل كط  كلجأ لل كلجراب كري كيقتكانابذ كتعلبي يلج راق 
كلجا كامايط كل كلألأي كيلجقيلطت كرنهي كل ي كلج هن كنلجرا كريكلجأ لا ب كلجا كاقيمكطلبهي ب 

ابن يكلجراب كيلجا ك كبامي حكر  كلجا كا لمك  كبأهلهيكريكبا ري يك   كبنام كاجيك هناهمبك
 كرت ك ي كلطاأي  كشكبلجايجب كت كلجعلمك   كأتل ك اهيمكلج عربيتكركب(3)  لجاع كلآلب  ك

كلألباتةك كجل اهيم كلجناي جك يكلج ّكك ي ر كريككبي اجيكناي جك عيلم  حكايجقيا كت كت ك ذ 
ت كلج نيقشيتكيلج وتيتكلجعل ب كجيكلجات  كا اي يتكاااعكاري كلج عربيتكلجعل ب بكيتتع ك

ك.ل اأيأ ر كذجككجبسك  ك عك
ك ال  لج كر  ك  ةيألكبلجنق كلجا نمب ك لاتكجلنظ  كلج عربيتكأاقا كاكبي  ك اهيم  

 عربيتكجللجراب ككاايعلأحك يكر كلأليككبتب كنب ك اهيمك يرئكي غليرريكلآللجعل ب كلجايجب ك
8666أيل كك0لجعل ب كلجمياا بكيذجككت كالمكاتبعكجهيكت ك

(4). 

كطيتةشل كلجالم ك ذل كاكأتبتةك  ك ي ك كاا ن جي كك مب ق ل  كابعكا لتك7220من  ب
كلجايجب  كلجعل ب  كلج عربيت ك اهيم كط  كلجا نمب  كلجنق  ك ير ييلكب ال   ك اهي ي كطاا ا 

ككدكير كلألأحك يك اهيمكلج عربيتكلجعل ب كلج لاما ك غليرييك
                                                             

بنشأكاب كلجراب كيط بل كطقتكاقبق بكيل  كلي ك ذلكلجعقتكباا  بكجبسكلجا لمكلجراب كاشايمك:ك"بل ك  يكأيمكت كق ل ك- 1
كيجل كااراب كلجعوحكلج اق كلجبقظكيلجاذ كيلج اا ك عك كيجيكالمعطيات العلمية المكتسبة، لج  ب ب كل جا لم ير ك   ك ذل

كبا ا كطن كقبيمك مايجب كك  كناسكلجرابع بي  كلج مايجب كلجعقتب ار بق كغب كط تب بك كجل  بتك  كلجااأب كاي ك ذلك" د
كلجق ل كرنظ كلجأاايتكلجمياق ك  ك ذلكلجااعكد

ك.272ني كلجتب كلجع  لن بك  أعكميا بكصك- 2
ك.كك802را تكرت بيشبك  أعكميا بكصكك-ك3

4- Cass.1er Civ. 6ك Juin 2000 n19295-98ك « Que l’obligation pesant sur un médecin est de 

donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces 

soins ,ك que la troisième branche du moyen qui se réfère à la notion erronée de données 

actuelles est dès lors inopérante » , cité par VIALLA (François), op.cit, p.214 . 
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8668 ي سكك8لجقيني كلجا نم ك ير
كلج اعل كااقي كلج  ايكيأيتةكلجنظيمكلجأا ك(1)

ت كنصككأيمتقتككب-كلج تنب ك يأ ك–كلجراب ت كلج مايجب ككيرميمبكيلجذةكبشل كلجبيمك  أعيك
ك  Lك8_7776كلج يتة

)2(
كآها ا   ك  كطا كطن ك يم :Les connaissances médicales  

  avérées  المعارف الطبية المثبتة :ريك يكبأرلحكطلب. 

كلج أرلايت كت  كيلجاغب  كلجااي  كلجأ لا ك باقيكب غم كلجرا  كلجع   كر  كلجقي  طلبني
كلجراب كبا   كلجلايمة كلجراب  ك « la compétence médicale »كطلي كلجا  اا لمكياكال   ب

اااعكلجاري لتكلجايأل كت كيككبيكلج ماق كطلبهيك  كأه رلج عربيتكيلجقيلطتكلجعل ب كلج التةك
 يأ ككب(3)رايميب كلج ما  كجألج كلجالأ  كبا م كت ك مآشلي كاكي يك يكبر لكب بتل كلجعلم

 ك.أ كلجاع فكطليكلجر  كلجاتبم كت كلجاش بصكيلجعوحرت ك أي كلجأ لا ك  ك

جب كلج اا  كلجرا كلجمياعكايار  كك(4)لتتكطلب كلذجكك ال  كلجنق كلجا نمب ري يك يك
ك كلجاكبايج غ  ك7222جمن  كلجاليب كلج ما  كجألابعكام رايمكربل كابياهمكألبتكطليكقاب 

قأتك يللا كلجاري كلجذةكبع ت كلجعلمكيلج  ي م كلجراب كاايك كباقيكلجراب ككيذجككلج هنب ب
ك.لم كلج بيتب كا لب ي يك  كركبلجأ لا ك ع ي كط كلج ماأتلتكلجايأل كت كلج بتل كلجرا 

 :تجربةو  شامازالت محل نق التي   وأ  ةغير المستقر لى العالجات الجراحية  إن اللجوء  متناع عالا -2
لجعوحبكت كا ب كلجماقو كلج هن كيكلجراب كبا اعكاي ذلكلي كتد ،لجملا ككجوجا لمي يكلجيأ ك

كل كيك كبل ك  كا كلجقايم كجم كت كلج رذل كاب كلأل كب حكانام  رايمكنيقشيتكيلج وتيتكلجعل ب 
يكلجيمي  كلجا كر ك كبماع  كلجر  كأ كلجراب ك ل مكاريكالكبكتداي كلماع ي ك ذ كلجر بق ك

                                                             
1-Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de système 

de santé, J.O.R.F du 5 Mars 2002, p. 4118. 
2 - Art. L. 1110-5:"Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des inte_ 

rventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements 

et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité  est reconn_ 

ue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible 

de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées". 

ب ل كلإلشي ةكت ك ذلكلجأتتكلذجككجوقا للكلجذةكقت  كلجتلاي ك ا تكاقيركا لين ك  بسكلج ألسكلجيرن كأل وقبيتكك-3
ابعكرشي كاجيكا ي ةكالمبفكلجتي لتكلجاليبنب كجألرايمبكيطليكلجتيج كر كاأ ذكاعب كل طااي ك ذ كلج مأج ككلجر كلجأ ل  ةب

بكرنظ كلجايل كلجذةكرأ ا كلجأااب كمهيمكايلسك...يااأ كنايكمبيم كجال بسك اتركلجاليب كلج ما  كجألرايمكيلج   اب 
 :بكلج لارك8112رلايا ك65 عكلجتلاي ك ا تكاقيركا لين بكأ بتةكلجايل بكبيمك

https://www.djazairess.com/elhiwar/19777ك.ك66بككطليكلجميط ك8164نيت ا كك2بككاي بخكل روعكك
4-MULLER (Benjamin), Les fautes techniques et les fautes d’humanisme dans la 

jurisprudence de la cour de cassation, Revue les grandes décisions, op.cit, p.526. 
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كبماق كطلبهي كي  كركلجعلمكجم كيطلب  كنا كلج مايجب اعتب ملي كلجذةكر كبلي كلألكبأ كأ 
 بكيارابقيك ليت حكت كلج بتل كلجعكبلجعل ب تكلجاأ ا كاك ما تمكت كطوحكلج  ب كقتكاأييكل

يمبل كلجا تب كلجا كااتيكج ككاي ابي كم أبما كركلأ للج"كك:كرلسكلجا نمب كجذجككقاتك ال  
كل  ااي  ذ كلجيمبل كقتكاأيي تك  ال كك رذلكلي ك  كلجمياتكاجلايج كلجعوأب بكلم ك نيما كر

كدك(1)"ك...كلجعل  
كلجراب يككككك كلجعل ب  كلألأي  كاياايع ك ل م كلجراب  كلي  ذل كتدا لجمياكل  كظ يفكب كايأت كقت ن 

لجا كيككبايج كل ماعأي كل يكت كب ذلكل جا لمجيكلجاال ك  كابار كتبهيكلجراب كلمامني ب ك
اجيكلا يذكلجايأ كبقأتكاهيكالككلجايج كلجا كانريةكطليكت أ ك عبن ك  كلج ري ةبكي  كممك

ك يقتكااعل كايجكب  ب كلجقأي كتبهيغيجايك يكبلي كجعنأ كلجيقتكلألكبع أ لملتكراب كم با
كلج  ب كيات ل  كاياع كلألكبماعأي  كلج ي أب  كلجظ يف كط  ليأيتككب   اغ كلجنظ 

ك ك ر  كايج  كت  كرلج  ب  كا ي ة كاي كطمب ةر كل نقيذ كي تة كايج  كت  كط لب ككة كككامال م
ك كبأا عك يكقبأ ب ب كلجظ يفكك فظلجكذلقت كت ك ع كليأيت  كلجا كاابركايجراب ب لج ي أب 

كجبسك كني ب  كا نرق  كبار  كبر أي  هي كلأل ب جلك  ي ك ذل كاتي  كلج  ب ألكبقبيم كايج  ك 
كلج  ك نيصك   ك  كلجاي ت ك ذ  كل  كتا  كجعوأ ب كبات   كجم ك ي كايج ر  كط ك هتتة  يح

ككدأي كلجعل ب كلج عا فكاهيلأل
كر: (2)جراميةإرادة الطبيب والنتيجة ال بين  النفسية  العالقة   -ثالثا ك   كلجعنأ  ك ذل  مكبعاا 

كجل كلج لين  كلجأ ل ب بك رألجعنيأ  كجل مايجب  كلج يأ  كلجأ لا  كا لارككاذكلجرا  ك   كات  
ك كاب  كتكلج رأماا  كجل  ب ب كلجايأ  كيلجا   كلجأ لا  كدلجرا  كطلي كبا ا  كجم ك رأذل

ك كرلجراب كاعفكلجأا كطيم كطي   كري كرامبرككبذلماي كيتيةركأمبمي كي ك مايجب ككجمب اقم
ذك كبعيق كلجقيني كت كلجأ ل مكلج يتب كطليكلجمليككت كاتكاكبلجراب كط كأ ب  كغب كط تب 

ك.(3)أ ل ب ك عبن اجيكنابأ كاتايكذلكرا كاكبذلا 

                                                             

كلجال كك-1 كتل  كيلأل  بلب ب كيلألي اب  كلجع اب  كيلجقيلنب  كلإلمو ب  كلجش بع  كت  كلجأ لا  كلجرا  كلج رأ ك بي كانيب  نب 
ك.ك788بكصك8662لجأي ع بك أ بك

ك.721ر قأ بك  أعكميا بكصك ت كميجمك ا تكلألك-2
ك.262 بك  أعكميا بكصك ا تكلجغ لجكبك أايلكاشب 18 ا يتكنأب كامن بك  أعكميا بكصكك-3
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اددتلعكا ك ال ددذةكلجرابدد كاقاادد كأجدديكلجقددي كاددذ دد كلجدداع كاكبأببددتلكجهددذلكلج نظددي ياك
تدوكبلاد كجقبديمككب(1)جديكاد  كتدوكطقدي كطلبد ا  دي كلجدذةك كبداتةكر ديكلإلكبلجا  كايج  ب 

 كبلدي ك ديكر  كلجراب بكاد ك ادتكك رأ كبماتكيقيعكلجا  كيبماتكقبيمكرلج مايجب كلجأ ل ب بك
ككككلجعلدددددد كل ااددددددير كب ااردددددديكااعادددددده يكلجدددددداع كريككبلج رددددددألددددددي كنابأدددددد كجهددددددذلكادددددديج  ب ككادددددد ج

ك.لج رأايج علي بكاابعك كب ل كاأي كاأي كلجنابأ كجيكجمكبقعك ذلك
كلج رددأككككيعكدأ ل ب كتي كيقتيعكلجنابأ كلإلدي كاد كاأدر ليككبتكلجمااب ددذلكلناادددتكب دديطلبك

ك رأ ال كلجراب كلذلكدتك كلألميمب بكاتكطنيأ كرغب كلجقأتةكبنعتمكجعتمكايت ككلج رأك دت
  لكر ك يتكلج  ب كريااب كاعتكلج ا ةكلجراب ككبت كط لب كأ لاب كي يتكلج  ب كطق كذجك

 كط ك يتكأ كلجراب كت ك ذ كلجايج ك كبمدتكبمك رأ بتكلجع لب كرميلمككبيلقعيك ك اي 
ك.(2)لج  ب 

 المطلب الثاني
 الجزائي  الخطأالمدني و   الخطأالطبي الجراحي بين    الخطأ

كاألجأ ل  كاكلج رأبع فك كانصكك  و كلجأين كايلأ كقينينن  كلجقيلنب كلجعقياب  الال 
يجيكجمكالال كالككلجقيلنب بكيطليككبقينين كطيمكايجا لم و كلج تن ك يكلإلكلج رأ يصبكابن يك

كت ك ذل ك ذل كرك ب لألد  ك   كتل  ة ككيج رأتكبلجأني  كلج رأيمع ك ركباا  لجأني   كأتل  ي
ك.ك كبشل كأ  يكأ ل بيلج تن كتقتكبيأتكتي كركلج رأ يكر تنبيبك

كلج أي ك كت  كيلجأ ل   كلج تن  كلج رأب  كاريا  كري كل اوف ك ت  كاي  كلجاميا  بمي 
كلجأ لا  كلجع لب كبلجرا  كر  با  كج  كر يمككمب يكلجذة كلجأ ل   كلجالم كابعك ت كاأب    
كلج تن ب كاق لجقايم ك عبي  كابع ك   كيلذل كلجاقيتمب كابع كلجأ لا كتي   كلجرا  كلج رأ ب 

ككككدلج يأ كجل مايجب كلجأ ل ب ك

                                                             

كاكا يت ك-1 كلج  ب كاات كيتية ك أرايب ك أل كأ ا يت كأ ل بيب كلجراب  كي مايجب  كلجع ي ب  كلجنبيا  كي قيا  كلجانج مب 
ك.ك276ميا بكصكاشب كغ لج ك  أعك اايلك أايلكبكذل  722لج ا يةبكلجمن كلجايمع كطش بكص

كك-2 كتل  كيلجاراب ب كلجنظ ب  كاب  كيلجأ ل ب  كلج تنب  كلجراب  كلج مايجب  كلج اام كايهللب كلإلب ي اميم كاب يتب كصك7228ب ب
ك227 كبيمفكأ ع  كبيمفكب كجتيج  كلجأني   كلجقيني  كت  كلألرايم كر ريم كط  كلجأني ب  كلج مايجب  لجع اب ككلإل ي لتلجاتلتب

تي  كلجأي  ةبكلج مايجب كلجراب كت كقيني كلجعقيايتبكتل كك ا تككب22صكك8662جاني كلج ااتةبك نشي لتكلجالا كلجاقيقب ب
ك.ك201بكصك7288لجأي  ةبك أ بك
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ك  كلجاميا ب كط ك ذل كلج رأكت كلكاامنييجإلأيا  كل تيلأب  كري كياتة كلجاقه كاي  جأت 
كممك(لجا عكلألي )لج تن كيلجأ ل  ك يقفكلجقايمك  كنظ با كياتةككيل تيلحكلج رأب ك كت ب
كيلجأ ل   كلجمين )لج تن  ك(لجا ع كير ب ل ك ايت كنيأليكب كتل ة كلج رأكاجي كاب  كلجاأ  كا ي ة ي

ك.(لجا عكلجميجع)يلج رأكلج تن كت كلج أي كلجرا كلجأ لا لجأ ل  ك

 ولالفرع األ
 ني والجزائيدالم  الخطأ ازدواجيةوحدة أو   حول    الجدل الفقهي

ك ت  كاي  كلاب  كتقه  كأت  ككمي  كري كيككلج رأكل تيلأب ياتة لجأ ل  ككلج رألج تن 
ك.نعلسكذجككطليكلج أي كلجرا كلجأ لا ليك

كاأ كلج رأكك:تجاه الق ائل بوحدة الخطأ المدني والخطأ الجزائياال  -أوال كل اأي  ب  كرنأي ك ذل
كاب كأ بعك كاميي كبيأت كاذ كلج تن ب كلج رأ كلجأ ل  كري كباعل كايج رأ كميلمكلي كلأل   يلاتب
رنيلعكلج رأكلج يأا كجل مايجب كلجأ ل ب كريكلج تنب كي كا ي ةكجأل ذكايجاا ق كلجا كلي كبقي ك

كيلجبمب كيلجأمبمبككتيجأين كبعتكاهيكلجقيني كلج ي ين بكيلجذةكلي كبا  كاب كلج رأكلجايت 
ك.(1)لج رأ ماي كط كأ بعكت أيتك

كلج ات ك رأاكربا ا كطليك ذل كيأيت كجعتم كلج اهم كاا لمة كلجأيت  كلجالم ت ككأ ل  كأ 
طليكلجنصكك كبلي كبعيق كركش بر أينا كباي كتي كنظ كلجقيا كلج تن كت كلجاعيب بك

 كلجالمكدتبكلج رأبعيق كطليكأي ةك عبن ك  كأي ككذلكلي كلجنصا يكريت كأي  بكلاكلج رأ
يايجايج ككبجيكلج ماي كط كلجا  اكلج رألجأيت كايجا لمةك كب نعكلجقيا كلج تن ك  كنما ك

ك.طليكلجاعيب كلج ا ي كاأي 
كل  كلجا نم اانيك ذل كلجاق  كاع ك   ك(2)اأي  كلج أ ةأياب كلجاق  كاع ك   كا  كك(3)م 

لج نأيصككيج رأتكبلجأ ل  ك  كابعكلجرابع كلج رألج تن كيككلج رأن ك كت  كاب كرااأ ك
كلج يت كت  كلجعقيايتكلجا نم ك286يك272كاب طلب  كقيني  ككب   كطنيأ  كليت  كلج رأبش  

                                                             
1- GRAPIN (Christine), La responsabilité chirurgicale, Sauramps, France, 2001, p.263. 
2- DEPREZ (J), Faute pénale et faute civile in quelque aspects de l’autonomie du droit pénal, 

Dalloz, paris, 1956, p.157 . 

   - MAZEAUD et TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle, Paris, 1965, cité par AKIDA(M), op.cit, p.17. 
3- A BADAWI, Principes généraux de droit criminel, le Caire, 1938, cité par AKIDA(M), 

op.cit. 
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يبناجكبك (1)ت كلجقيني كلج تن كلجا نم ك7222يك7228لج تن كلج نأيصكطلب كت كلج يتاب ك
ك كد كلجأ لاددلجراكأدلج ر كد كطدد كلجنياأددلجبمب كليفكجقبيمكلج مايجب كلجأ ل بكلج رأ كرط ك ذلك

ك ك   كلج غم كطلي كلج تنب ب كلج مايجب  كا  كاقيم كيغبر مل ي كلجا نم  كلجعقيايت كقيني  ك  كدد    
ك.(2)ع تةلجكغب كلجأ ل  كلج رألجقيلنب كقتكاأ كأي ك

ك كركب  ل ي ك ذل ككل اأي نأي  كاأ  كيلمعيكلج رأااتبت ككبأيم لجأ ل  ككلج رأبش  
كيطلب كتد كلج أي بك ذلك نيككياتةكاب كلجقيني كلج تن كيلجقيني كلجأ ل  كت ككاذكب عيكيلج تن 
ياأأهمكلج تن بككلج رأن كب يم كرريج يككبغب كلجقأتةكبلي كاأا ك يايطب كلج رأاقتب ك

ك:كت كذجكك  ك
كك- كايجنما  كلجنأيصكلجقينينب  كيشميط  ك يتابط ي ب  كت  كلجعقيايت ك272ك: جقيني 

ك كدد كت أدددبارلكمددددي كجددذلكلجقيندد ك اكمددمكبأددلج ريلعكدنرل ككاذكر كالككلجنأيصكاش  كب286ي
ك. عبن ك  كلجأمي  

كك- كيأيت كلفك اول غم كلجيظبا  ك   ت  كجل  كبناجككأا يطب  كلجا  كلج تنب  لج مايجب 
كلجاعيب  ككبطنهي كيلج مايجب  كلجأ ل ب  ك(لجعقيا )يغ اهي كاب كلجيظباار  كاااي   ني كي 

م كجل كمليكك يرئكأ كبقي يك عيكلرأ ك عيكت كااقب ك ألا كلج أا عبكيلألياالي و ك
ا ل بكجمكر كلجاقتمكلجالنيجيأ كي يكأياا ك  كرجيكاايت كايإلكبأا يط لطن كا  ككبناج
 ب كطليكلج مايجب بكألجاكأ لما يأ ك عككب ن كجا يب كلج أا عكيلجاعيب كأ لمكليتبكتب كبعت

كلي غب ك اميسبككطا يكلجاعيب كط مكيلجذةكأع ك   بقيعكلجعقي ك  كااتك  كك كجذل
 .(3)ا ل راجيكيأيتك كاكتايك ررأ ك تعكل ك  رئكر

ت ككلجأ ل ب كيلج تنب كلجقاي ب ااي  كت كلجق ل لتكلججيكااتةكاب كلج رأ تيلحكلتل ةكك-
 .لألش يصيايجنما كجناسككب ناسكلجتطيك

                                                             
1 - L'article 1382 sont remplacés par l'article 1240 en vertu de L'ordonnance N° 2016-131 du 

10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations.ك 
- L'article 1382 est remplacé par l'article 1247 en vertu de l'ordonnanceN° 2016-131 du 10 

février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations.  

2 - GRAPIN (Christine), op.cit, p.263.  

ك.ك08بكص  أعكميا  ا يتكنأب كامن بكك-3



 ماهية الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية: الباب األول

30 
 

ك(1) قاي ككميسألكلتاقي   يككب غمكلجاأجكلجمياق كباأي  ذلكل كب ط :اأي  لاقتب ك ذلكك-
كلجنأيصك كا تب  كابع ك   كرميلم كلج نر ب كابع ك   كلج ركتقتي ك ذل كلمانت نصككاجية

 كأات ك ا ينه يكبااحكجنيككيايجاع  كب  كقيني كلجعقيايتكلجا نم ك286يك272لج يتاب ك
ك  ك ككاقا كلجات حبكلجا كلج رأطليكأي ككتنألج يتاب كك ياب ل ك يتة يكطتمكرتيج طين 

يلاع كقيني كلجعقيايتككا كممكبك(2)ام كلجظ يفكبلم كأمي  ريكرق كركي ل اابيركقتكبلين
ن يذحكبااذ كا كت كلأكلجا نم ك  كلجقيني كلج تن ك7228لج يتةككنصكت كلجاماي كبأ ذيلجمك

CHAVANNEيت ك ذلكلجأتتكبقي كلجاقب ككب286يلج يتةككب272أبيغ كلج يتةك
 كنصكأاك(3)

ك.  كلجقيني كلج تن ك7228ب الفكا ي يكط كنصكلج يتةكك272لج يتةك
يايجايج كبك  كلجا كاق ل كلج مايجب كلج تنب ك يكأا كلجهتفك  كدتكب يك  كابعكلج نر ركككك

ك كابعكبلي  ككل  ا يملجاعيب ب كطلي ككلجا   نأاي كطلي كلج رأ  كب ل  كجذجك كلتا ل ب
كلج تنب ك(4)لج رأ كلج مايجب  كاكااي يركبت  كتي  كلج تنب  كلج مايجب  لج مايجب ك)ك رأق ل 

ك، (5)(لج يايطب  كقيلطت ك ع كااا  ك  كلج ايتئ كقيني ك ذ  كيقيلطت كلجأ ل ب  كككلج مايجب 
كاركبلجعقيايت كقيطتة بهب  كاك:  كطقيا  كي  كأ ب   ك  كااتة كي   كانصب كناي جكا  كطتة جي

كك:  هير كلجش صكلج اهم كت  ك اا ا  كتيجا لمة كلجا لمةب كاق بن  كاب  كيلذلكاجي مايتكطلمهيب
                                                             

1 - AKIDA (M), op.cit, p.19, GRAPIN (Christine), op.cit, p.265 . 
2 - MERLE (R), Droit pénal général complémentaire, Paris, p.246, cité par GRAPIN 

(Christine), op.cit, p.265  

- PIROVANO(A), Faute civile et faute pénale, L.G.D.J, 1966, MEMETEAU(G), Traité de 

responsabilité médicale, les éditions hospitalières, p.177, cité par WELSCH (Sylvie), 

Responsabilité du médecin, éditions du juris -classeur, France, 2003,p.37. 
3 - CHAVANNE, Le problème des délits involontaires, R.S.C, 1962, p.242, cité par GRAPIN 

(Christine), op.cit., p.266.  

 وتيكجلقيلطتكلجعي  كلجا كاارل ك  كلج تط ككبلجراب ك  ك أ تكيقيعكلجا  كأ قاايك ذ كلجال ةك يكلمانايحك رك-ك4
 كدكلج تطيكطلب كأاقي  كلجتجب كطليك ر

لجااعكط كلج رأكريكلتا لا بكيقتك قاايك ذ كلجال ةبكاق ل كا كلج  ب كلج اا  كت كلجاعيب كتي كلجايأ كاجيكك-5
 ك لي كجلقايمكلإلتل ةككلجا نم كلجاا كت كلاالي ك ذ كلجيمبل كلجقينينب بك  كرأ كاطايمكلج اا  ك  كط مكامايتكلج رأ

كبكيلي كذجككا نيما كقاب ك كلجااعكت كلجيقي عك ما وصكلج رأ بكGOMEZلجرا بكيلذجككاطايمكلجقيا ك  ك شق 
كلما كااي بخكابعكرأت تك ال   ك كلج ماشايكط كلجا  كلجايأ كك7226تبم ا كك87 نيفكجبي كق ل ل بقا كا مايجب 

كر بق ك كلما تلم كنابأ  كلجمالب ب كابعكرأب كلج  ب كاشل كت كرر لت  كلجاق ةب كت كلجع يت كأ لاب  كط لب  جل  ب كأ لم
  كلجااأب كطل كطأيمكغأ بكبكي  كغب ك ع يت كلجناي جكدكرنظ بكجل  بتك méthode de Luqueطوأب كأتبتةكاتطيك

 ي يكاعت يكدكككك722بك8168لج مايجب كلجأ ل ب كجلراب بكاتي كذل كتل كلجنش بكجاني بك
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كب كلجشك كامقيطتة كج  كااتة كلجناي ج كي ذ  كلج اهمب كلجقيني كا ألا  كاذلاب  كلجقي  ككككككجي
ك.كك اوت كط كقيلطتكلجقيني كلج تن ليككبلجأ ل  
 :كجيكناي جكغب ك قايج اباتةككبكيلج أي كلجأ لا ب كشيذكت كلج رأياتةككر ذكا اتا كلألك

جيكناي جكا  كلجذةكبقيتنيكي يكلأل:كالمدني القضاء مماأ الجزائي قامة حجية الحكمإ -
كتي كلجعتلج ب كلج ا م كت كانظبم كط ك تتهي جقيا كلجأ ل  كبلي كطليكا  حكلجتطي كلجأ ل ب 

كلج اهمكاعن كا  ي كلج ا ي ك  كلجاعيب ك أاطلمكايمك تلن كاجيكايايجايج كبار ككبا لمة
ي يك يكبك(1)أ كاأي كلج ا ي كطليكلجاعيب ركلج اهمكيلجالمكطلب كيجيكاعقيا كأغب ةك  

 كدتكبا لمةكلج اهمك  كلجأ ب  كذلكق  كلجقيا كلجأ ل  دبكتل أا يطب ركلجعتلج كبانيتيك عك ات
  .(2)لج تن كلج رأق ل كاي كبماربعككباهذلكلجالمكل قبتلجقيا كلج تن كباقيك

كلج ات: وحدة التقادم - كجهذل كلجااب كبريتقي كايجاعيب كتد  كلج ريجا   يمكرك ب لن 
كج اتكبلنقاتكقتكذلكلينتكلجتطي كلجع ي ب الجقايمكلج تن بك كارابقي ياتةكلجاقيتمكت ككري ذل

ك.(3)لج يلتكلج تنب كيلجأ ل ب 
ك كلجقيا كيتقيكجهذلكلج نظي كبقت كمليكركذا :الجزائي بمعيار موضوعيتقدير الخطأ ك-

كلجتيلتعكلجش أب كظجيكلجالج اهمكا عبي ك يايط بكتي كلجنظ ك  يفكلج ابر كايجاع كيلذل
ي ذلك يكباتةكاجيكنيعك  كلج مايجب كلج يايطب كلجا ك كااا كي يلكير تلفكي ايتئككجل اهمب

.كجيك ألا كلج اهماتي كلجنظ ككب يكلباب كاعيب كلجااب كيجهمكلجيابتتكلجقيني كلجأني  ب
ك ك ي كاب كيككلج رأكتل ةكجيكاشيب ات كر ذل أاي كلج ه كي أي كلجقيني كرلج مايجب كلجأ ل ب 
ك كلألكلناهيك ذليطلي كلجقي اكCHAVANNEمايذ كر"ك:جي كياتة كنظ ب  كطي  كلج رأ  ب 

ك.(4)"ت كاتل ةكلجقايميالال ككلار ل 
ياتةككر اتبك ت ك عظمكتقهيمكلجقيني كلجأ ل  ك:المدني  ينأالخط  بازدواجيةتجاه الق ائل  اال  -ثانيا

ي يك يكبنرا كطليككب  كأ ل  آ تن كيككأ ر:كلج رأنيطب ك  كك ذلكل اأي كق ريك(5) ب لج رأ
ك.طليكلج أي كلجأ لا 

                                                             

ك.887بكص7218تل كلجنها كلجع اب بككأ لملتكلجأني ب كت كلجقيني كلج أ ةبطابتبك ايتئكلإلأيت ك كيفاك كك-1
2- PENNEAU(Jean), La responsabilité de médecin, 3

ème
 édition, Dalloz, France, 2004, p.145. 

3- GRAPIN (Christine), op.cit, p.267. 
4- CHAVANNE, op.cit, p.246, cité par AKIDA (M), op.cit, p.23 . 

5 - VIDAL)G) et MAGNOl (J),PIROVANO(A),GRANIER(J), CHAVANNE,MERLE(R),cité 

CHAVANNE,MERLE(R),cité par, BOUSSOUF- HAMANA (Naziha), La faute pénale issue 
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ك كدد آيكمكدأمبكأد رك:يتددجيكت أابقممككلج رأ كأدي كادجيكلجقاي كداأذلكل د يمكد كتقهد ذب
كك.لج تن كلج رأشتكاميمب ك  كر كبلي كرلجأ ل  ككلج رأبمب بكيبشا ركجقبيمك

تياشكك رأ:كجياكلج رأجيكلجقيني كلج ي ين كلجذةكلي كبقممكاأ ك ذلكلجاقمبمكرب أعك
كيكك رأيك كلآ يم كيجي كااي كلج تنب  كلج مايجب  كاااق  كاابع كبمب ب كي   كلًكبمب ككلج رأ   يكرب

ك كجقبي هي كالج مايجب كلجأ ل ب كتبل م كيأيت  يكر  ب بك  كلألك طليكقتك رأيكرتياشكك رأ ي
كك.(1) كب ا ك مايجب كأ ل ب رلجبمب كتوكب ل ككلج رأ

ميلمك  ككبلج رألجذةكااتب كطنيأ ككلجتي كل اوفب كطليكلج رأكل تيلحنظ ب ككا ال 
 .لجقيني كلج تن كيلجأ ل  ت كل ك  كيذجكككمنيتريك  كابعكلإلكبممابعكلإل

لج تن ك  كأي   ككلج رأت كلجقيني كلج تن كباب كجنيك ت كاا بغككلج رأ كت لم كاري كا
 يأ ك عكظهي كنظ ب كبك(2)اا بككلج مايجب كلج تنب كت كباوشيكر كتي  كاتا وق بكا كلأل

كقيني كلجعقيايتك ايتئككلج رألج  ير كلجا كاا  كاب ك كبالم كابن ي    كا الفكريلجا  ب
ممبكت ك كلجأ ل ب كيمبق كلجأل كاال ةكلإلط كالككلجا كامبر كطليكلجقيني كلج تن بكتيج مايجب

كلجال ةبكك لج مايجب كلج تنب كقتكاليككر كاب  لجأمبمككلج رأبلي ككتقت ماقل كا ي يكط ك ذ 
كط ك عنيكلإل كقتكبلشفكطن كرممكليشاي أل كرب ك ار كالجبمب كلجذةكقتك ككلج رألم ك  ي

ك.(3)تعيج  وقب كجإلنمي كط كرألي كايج مايجب كلكبمماقبقب كايإل
ب كا ال كطليكتل ةكل  اوفكت كلجيظبا كل أا يطب كجل ك  كأ تيلحكلج رل كنظ ب كا

طيتةكلجايل  كل كيجيكيظبااهيكأا كياعيب كلجا  كيكأللج مايجب كلج تنب كيلج مايجب كلجأ ل ب بكتي
كلج يجب  كلجذ م كلجأين كباب  ك تع كلجمينب  كيظبا  كالي  كلجأ ل مكبابن ي ك   كلج أا ع ك(4)يا يب 

                                                                                                                                                                                                
de l'activité chirurgicale, thèse   pour le doctorat d'état en droit ,université de Constantine, 

institut de droit et des sciences administratives,1999,p.50. 

كلجرا ك ت بك يك يأتك ا تكطل ك ا تكطي بكذل  ك أرايكلجقلل بكطي ك-1 لج مايجب كلجأ ل ب كلجنيش  كط كلج رأ
ك.28صكبك8660بك ميج كتلاي ل كت كتلما كلجقيني بكأي ع كط ي كلجع اب كجلت لميتكلجعلبيبك(ت لم ك قي ن )

2- AKIDA (M), op.cit, p.27. 

- BEN SEDRINE (Leila) Cherif El Kettani, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire 

du médecin, au Maroc: insuffisances et défaillances d'un système, Revue marocaine  d’admin_ 

istration locale et de développement, 1er édition N°68,  collection Manuels et travaux 

universitaires, Maroc,  2006, p.255. 

3- AKIDA(M), op.cit, P.28. 
 .726بكصر قأ بك  أعكميا لألمك ت كميجك-4
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كدتكبيطلب  كاقتب  كلجأ ل   كلجقيا  كطلي كباام كلجتطي كلجأ ل ب  كلجغ  ك   ا عبي ككلج رأ 
ك كاا  كدد رذلكددي كب(1)يلاعيكت كلطااي  كأ بعكلجأايتكيلج  ب لتكلج يأ كايج اهمكبش أ 

كدك تلتهيراايكااق كلجعقيا ككبلجأ ل  كالببايكأابايكلج رأأ كالببفكر  ك
 (2)  ك ملمكا كجت كغيجاب كتقهيمكلجقيني كلجأني  رلجأ ل  ككأيلجاقتب كلجش أ كجل رك

بك  كأه بكل يكبشل كت كلجيقتكنام ك ظه ك  ك ظي  كي يكباوممكيرابع كلجقيني كلجأني  
ك.كأه كر   ذلاب ك ذلكلجقيني كايجنما كجلقيني كلج تن بك  ك

ك كر  كل اأي  ك ذل كرنأي  ك(3)منيتلإل طنأ ب   كرأاح كقت كب كاب  كجلا بب  كلج رأطي و
ك2لجأيت كت كك8أت كلج ش عكلجا نم كلجقيني ك قمكرلجأ ل  ك يأ كاعت يككلج رألج تن كيك
7202أينا ك

جاي كال ك  كاما كت ك:"ك ايت يكتق ةكمينب ك822لج يتةككاجيكايفريلجذةك (4)
ككككككك."بعاب ك ذلك  كل جا لمكايجاعيب ار ل كطقل ك كلمب كأمنيمكيأيت كااتكارا  كايجغب ك

كبكاهذليكك ك ي بل  ابي كطنأ كك  بات لككيكلإلكعتجم كلج تنب كب  كلج مايجب  كت كاق ب   
كلجكيأي كلج أني  كط كلأليتةك مايك ا قاايك ذ  كايجغب بكجا ل كل ك تنبي كياهذلا كبلاقهي

لجا لاركلجاقلبتةكلجذةكك جلاتبعكطكبكي ك أي كاعت  وق أللج تن كطنأ  كلكلج رأكنا عك  ل
ك كلج يتاب  كاب  ك7228لي  كيكك7222ب كلجا نم  كلج تن  كلجقيني  ك   لجأ ل  ككلج رألذل

ياتةكاكلجقي كط ك ا اا لجناي جكلجبك  يكرريلكال كك286يك272لج نأيصكطلب كت كلج يتاب ك
لجالمكلجأيت كايجا لمةككجبأب اأب كلجالمكلجأني  كطليكلج تن بككر اتكيطليك رمهيكب بألج ر

                                                             
1- BEN SEDRINE (Leila) Cherif El Kettani, op.cit, p.256. 
2- GRAPIN (Christine), op.cit, p.260.  

كلإلمنيت 3-  كنيطب : كطلي كلجأني   كنري  كت  كيلإلمنيت كي أت  يب كلجيلقع  كاب  كلجعوق  كاياح ك أ تة كتل ة كككك يتةك:
لج يتةكتبقاا كنما كلجأ ب  كاجيكتيط ك عب بكل يكبقاا كنما كنابأ ك يكاجيكتع ك يبكايإلايت ككتي عنيةبكتأ يكلإلمني

اجيكامنيتك ذلكلجاع كاجيكتيط ك عب بكر يكلإلمنيتكلج عنيةبكتهيكنما كلجأ ب  كاجيكش صك ا اعكايأل لب كلج رليا كجاا  ك
تدذلكلناايكربه يكلنااتكلج مايجب كلجأني ب كبرنظ بكك ا تكمي  ككرةك ا اعكايإلت لككيجب كا ب كل  ابي بكلج مايجب كلجأني ب ب

لجشيلبك مايجب كلألرايمكيارابقياهيكت كقيني كلجعقيايتبكلجاأي  كلجراب كبكأ لا كلجاأ ب بكط لبيتكاايب كلجأنسبكلماقريعك
 .ككك32بكص2003-2002لألطايمكينقلهيبكتل كلجنها كلجع اب بكلجقي  ةب

4- Loi N° 68-5 du 3 janvier 1968 portant reforme du droit des incapables majeurs J.O.R.F du  

   4 janvier 1968, page 114,                                   رجغبتك ذ كلج يتةك كك                         ككككككككككككككك   

-La Loi 2007-308 du 5 mars2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs 

J.O.R.F N 56 p.4325.  
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ك  كك تعلج ا ي ك  ككغب ك ينع كرلجتطي كلج تنب  كاجيكأ كلجاأي كطليكلجاعيب ب  ذل
 .(1)جأ ل ب لجتطي كلج تنب كااقيتمك يصكط كلجتطي كلكلماقوجب كأين 

 يالفرع الثان
 المدني والجزائي  ينأالخطوازدواج    وحدة تيموقف القضاء من نظري

ب ك  ك و كلجاري كلجايأ كت كلج رأياتةككريبظه ك يقفكلجقايمك  كنظ با كل تيلحك
كلجقاي ب ألل ككباليم كانقلت كلجا  كل  تيلأب  كا   كاجي كجلقايمككبيجياتةلأل ذ كايجنما  ميلم

ايي كقتكنه يكر كاكبب لج رأياتةككر ب ب كج اتلأللج أ ةبكي غمكلطاني ك ذب ككريلجا نم ك
ك.لجأ لا ك يأ كت كلج أي كلجرا كبلج اتركاتةك ذلكلجا ابفك  

كلجا نمب ك نذكت ّكك:ينألى وحدة الخطاالجتهاد القضائي من االزدواجية إتطور   -أوال قتكلج ايلم
لج تن كت كأ ل مكلجقا ككلج رألجأ ل  كيككلج رأياعك أ يط كلجقيلنب كت كطهتكنيالبي كاب ك

كلج اهمك  كريككب(2)لج رأيلجأ لك كاا لمة لجأ ب  كغب كأي تكلجالمكايجاعيب كت كايج كلجالم
ك كلجأ ل ب كا كاابعلجع تب ب كلجأ ل  كلجأيت كأل  كلجنق كلجا نمب كااقاتكلجتل  ة  كلجالم

لج ريجا ككت كا لجكر يلجأ ل ب بككك كمي كلج مايجب كنا كبكلج رأايجا لمةكت كأ ب  كلجقا ك
ج لمكلجش صكلج ماي كط كاميسكلج مايجب كلج تنب بكابعكبأي كرايجاعيب كباقيكقي  يكطليك

ك.(3)لجا  كايجاعيب 
كك كت  كأيت  كالم كت  كلجنق كلجا نمب  كا ال   كلج تنب  كلجتل  ة كقات ت ب كرك78ل ي
ك:"ن أاك7222 كلج يايع كقاية كبق  كرطلي ككيل  ك ي كلجاع  كيقي ع كت لم  كااعت كلي  كلج رأذل

تقركلجتطي كلج تنب كلج ل ب كامبركبماتط ككأن ك ررمكركبط تب لج  ال كبشل كأ ب  كغب ك
ك.(4)"جيكلجاعيب ا

كلجاي ك كلجق  كلجعش ب اظ كلجقايمكلجا نم كطليك ذل ب كلاأهتكلج ايلمكركبجيكاتلب 
يذجكككب ذكاهذ كلجال ةر  ك كريكلينتك ال  كجبي كيككب بأياتةكلج ركر ذكا اتألجيكلالجا نمب ك

                                                             
1- AKIDA(M), op.cit, p.35. 
2- GRAPIN (Christine), op.cit p 260.   

ك:ذل  بك7287نيت ا ك72المك ال  كلجنق كلجا نمب بكك-ك3
ك.كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك28صكبك  أعكميا ب ت  ا تكطل ك  يأتك

4- Cass. Civ 15 Avril 1889, cité par GRAPIN (Christine),كop.cit, p.260. 
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ك كت  كأيت  كجهي كالم 7261تبم ا ك72ت 
ككب(1) كقات كأاابع كلج يتة كقيني كك272    

 كدجمكباا ن كلجنصبكيطلب كتكأبكتوكبيأتك رلج رألجعقيايتكلجا نم كاش  كأ بعكأي ك
ك.باي كتي كقاي كلجتطي كلج تنب كلج رألجالمكلجأيت كايجا لمةك  كاه  كلجقا ك

ب كلجأ ل  كيلج تن كت كق ل كأيت كط كأياتةكلج ركر يك ال  كلجنق كتقتكاانتك اترك
ك كلج تنب  7278تبم ا كك72كااي بخلجتل  ة

لجعقي كلجأ ل  كك اتركيلجذةكرلتتك  ك وج كب(2)
لجأ ل  ك يكا ابفككلج رأم كلجيابتكجاآج كأل كلأابريبكيلطاا تك ه يكلي كامكلج رأطليك
ككبلجعقيا  كلج اترل ي كلجنيش  ككبر ذتكايجناي جكلج ا اا كطليك ذل كلجتطي كلج تنب  اابعكااقيتم
كاكةلجع تكغب كلج رأط ك كل ي كت كلجتطي كلجأ ل ب ب كلج ق  ة كلجاقيتم كرا اتكقات ا ك تة

كاا ك كلجأنح كت ايكقاتك ال   كلج تنب ب كلجتطي  كلجأ ل  كطلي كلجالم كط كلاأب  كلج اهم مة
لجقيا كلج تن ككجبسكايمعاذككبمي ةكلج مايجب كلج تنب اب ل ككجمكأ رلجلجأ لككريأ ب  كلجقا ك

ك.ايمكايجاعيب كط كلجا  كلجايأ كجلااب يلجقكبا ر كي أيي ةكلجالمكلجأ ل  
كت ك كلج تنب  كق  تكلجتل  ة كك78ل ي كاك:"اأ ك7278أيل  كلج يتاب    كك286يك272 

 .(3)"لجأمبمكيلجبمب كلج رأبكتي كلجاا ق كاب كأأيا ك ريني كلجعقيايتكاعيق كطليكأنا كلإلق

 :يطا كط كذجككايجقي كبجيكلج نر ا ذلكلجقايمك تاقي  ككطقبتةككلجتلاي ك ا تكلناقت
الجزائي من حيث  الخطأالمدني عن  الخطأتزامن ولحظة افتراق  قد هذا االتجاه نإ "

 ي ـرة التــي الفتــين فالخطأقرت فكرة ازدواج أن أا قد سبق و ــن المحكمة ذاتهأال ــكما ق ،ثماإل 
 .(4)"خالقيةألثم والمعاني افكار اإل أالمدني مشبعا ب الخطأكان فيها 

                                                             

ك:ذل  بك7261تبم ا ك72 ال  كجبي بالمكك-1
كك.لج  أعكنام  ت بك يأتك ا تكطل كك

2- Cass.Civ 18.12.1912, cité par AKIDA(كM),  op.cit, p.37. 

كك- PENNEAU(Jean), La responsabilité de médecin, op.cit, p.107-108. 
3 - Cass. Civ 12/6/1914, cité par GRAPIN (Christine), op.cit, p. 261. 

4- « Cette jurisprudence ne repose à notre avis sur aucun fondement logique. De plus ceكqui 

est curieux, c’est que la consécration du principe de l’identité des fautes par laكjurisprudence 

vient à un moment ou la faute civile s'éloigne de plus en plus  la faute pénale sur le plan de 

culpabilité. Cette même jurisprudence avait déjà consacré la thèse de la dualité à l’époque ou 

la faute civile était imprégnée des notion de culpabilité et de sens moral», AKIDA(M), op.cit, 

p.38 . 
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 عا تةككباليمب كت كلجعتبتك  كلأللج رأركياتةكجقتك  قتك ال  كلجنق كلجا نمب ك ات
مي كلج ا اا كياأن كلآلكأ كاايتةرب بكيذجكك  كلج رألحكيك تلكلجمينب ك اتركةيجل  ككبت كذجك
ك ات ككرطلي كلجأني   كلجالم كرقية كلجقايم ككبلج تن  يم كي   كجل ا ي  كلجم يل  كيج ريجاامم

ككككك. يمكلج ايلمكلجأ ل ب أكر رلجأيا كلإلكري كلج اهمك  كأ ب  كلجقا كايجاعيب كت كايج كاا  
تقتكقاتكلجغ ت كلج تنب كج ال  كلجنق بكياعتكأتي كالمكلج ال  كلجعمل ب كاا لمةك

ل ب كجمكباأ كمي كلج ال  كلجعم كلجالمكلجأيت كط كأاكب  ي دلج اهمكط كأ ب  كلجقا كا
كباعل كايإل كيكتب ي كبت رممب كك ن ك  ي كلجنظ كتب ي كلينتكذات كل اأيصك ال  كل ما نيفب ل

ك.ك(1)لجأ ب  كلجا كال مكتبهيكلج مايجب كلج تنب ك ذ كلجيقي عكانريةكطليكشا 
ككل ي كجلي  كلجتل لب  كل ايلم ككرلناقتتك اتر  كت  كلأللج رألجياتة ك ذل كيطلي ميسكب ب

ق ل كلجقايمكلجأ ل  كاا لمةك:ك أاك7282 يةكك8ق  تك ال  كاي بسكت كال هيكلجأيت كت ك
ر كبماظه كت أ ك عبن كأني  ك كب نعكلجقايمكلج تن ك  ككأ اليا كرةك رلقي تك  لا كجعتمك

كلإل ك   كيك  ي ب كأابمات كلجايتع كلج  لا -  كجقي ت ك ايقعك-ايجنما  كغب  كبل  كلي ككريكبجم
ك.(2)تلن ك  كلجنياب كلج تنب ممكب ل كلجنر كت ك يلأها كايإلي  ككيباا ب

كر كلجا نم ب كلجقايم كطلب  كلجذةكمي  كايجنهج كلج أ ة كلجقايم كايتئكا ذ كت  كلطان  ذ
ما نيتب كلجأيت كيبظه كذجكك  ك و كالمك ال  كرنريكلإلكبب لج رأل تيلحككر  ك اتألل

تكلج ال  كلجأ ل ب كلج اهمكرذلكا كرن كاجيكالجذةكذ اتك  ك وج كيككب7280أينا كك72كااي بخ
كذلكلينتكا كال هيك كباي كتي كااعكلجقيا كلج تن كتب يكدتكبأ  كاه  كاأيا كش صك ر

ك.(3)همكاعتكشا كأنا كاا ا كطلبهيك مايجب ك تنب ج اجيكلالجيقي عكلج نميا ك
ك ال  ابعكقاتككبب لج رأياتةككر ذكا اتألاعتكذجككلاأ كلجقايمكلج أ ةكنايكل

كا نه ظاهر فيه معنى أولو  ،من قانون العقوبات 044نص المادة ك" كألجنق كلج أ ب 
بجميع  الخطأتشمل عباراته  ،نه في الحقيقة والواقع نص عامأال إ ،الحصر والتخصيص

  ومتى كان هذا  ،يدخل في متناولها ،مهما كانت جسامته ،صوره ودرجاته، فكل خطأ
                                                             

1- Cass. Civ 29 juillet 1924, cité AKIDA(M), op.cit, p.39 . 

2-Paris, 4 Mais 1943,cité par AKIDA(M), op.cit, P.39 . 
لذجككلجالمك.ك22صكك ا تكطل ك ت بك  أعكميا ب ذل  ك يأتك6281أينا كك61المك ال  كرنريكلإلما نيتب كت كك-3

ك ال  ك كالم كلج رأب كلجقا  كت كايج  كلج تنب  كلجيأه  ك   كا الفكطنهي كلجأ ل ب  كلجيأه  ك   كلإل  ي  كري كلج رأ ك ي ب  اأ 
ك.ك22  أعكميا بكصك بكذل  كك يأتك ا تكطل ك ت ب6282تبم ا كك64لإلملنت ب كلأل لب كت ك
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المذكورة ال  244الذي يستوجب المساءلة الجزائية بمقتضى المادة  الخطأ نإف ،مقررا
الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى  الخطأيختلف في أي عنصر من عناصره عن 

لتحقيق كل من كان يسيرا يكفي قانونا ا مهم الخطأما دام  ،من القانون المدني 151المادة 
براءة المتهم من كنإف ،في ذاته هو األساس في الحالتين الخطأذا كان ا  و المسؤوليتين، 

المرفوعة به الدعوى تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية  الخطأالدعوى الجزائية لعدم ثبوت 
 .المدني الخطأالمؤسسة على هذا 

راءة لألسباب التي بينها بعن المتهم وقضى له بال الخطأن الحكم متى نفى إولذلك ف
يكون في الوقت ذاته قد نفى األساس المقامة عليه الدعوى المدنية، وال تكون المحكمة 

 .(1)"ن تتحدث في حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسبابا خاصة بهاأل في حاجة 
لج ا اا كط ك كلجملاب كميآلنابأ كجوناقيتلتكيل : ينالخطأوحدة    أيف القضائي من مبدالتخف -ثانيا

كلج اتر ب كت كلج أي كلجرا كلج رأياتةككر اتكاتةكايي كلجقايمكلجا نم كلجا ابفك  ك ذل
ك:يبظه كذجكلجأ لا ك

ق تك ال  كلجنق كلجا نمب كت كال هيكلجأيت كطيمكر: بالنسبة لحجية الحكم المقضي به -1
أهيتكاذ كاتهيكغب ك ل مكاااقب كلجشايمبكا ككباذ كطنيب اجا لمكلك يكجا لمكلجراب ل كرك7220
كلج رأتلبسك عنيكذجككمايتككبذلكجمكبااق كلجشايمدتكبأي كلجعلم ااق ك عكركيبقظ أيتق ك

ذلكلي كا  ي كلجراب كاكريمايتكاقأب كاكمبقعكطليكطيا كلج  ب كط يكك  كأين كلجراب ب
ك كلجراب اب بت كلج مايجب  كمي ة ك تعكلج  ب كدت. كلجااب )ذل كطليكلجر( يجمككبب اتطي كأ ل ب 
ك كلجأ ل  كلج رأبمات كلج اهمكبلجرا  كاا لمة كالم كدتكبيأت  كلج  ب  كطلي كب نع مي ةكان 

كط كذلتك كلج تنب  كلج رألج مايجب  كي   كرب ك   كلجالمكآأ كا لصكلجقايم كاأب  كتل ة مي 
ل جا لمكاااقب ك يكيككب  كبقعكطليكطيا كلجراب آلجقايمكلج تن بكلااتعكلجا ل يككم يرلجأ ل  ك

 .(2)نابأ 

                                                             

ك.كك766 ت بك  أعكميا بكصكك ا تكطل ك يأتكبكذل  كك7282 ي سكك2نق ك أ ةكت كك-1
2- AKIDA(كM), op.cit, p.40 . 
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ك كل ااتل ب  كلجمب  ك ال   كالم كلج أي  ك ذل كت  كلجقاي ب  كلجارابقيت كقايكي   لجذة
ياغ  كلجم يلككب   رأه ككجل كي  كاا لمةكراب كلجا تب ك  كاه  كلجقا كغب كلجع تةب

 ايت ككب كلجا لمكلجراب ك يكلجا لمكايجمو  أاق تكركبجي م كلجااب كايجاأي كطليكلجاعيب 
ل جا لمكايجمو  ك يكلجا لمكاااقب ك:ك رايتتكرجاي كلجا  كايج  ب كيكااعهتكلجراب كاعتمك

ك.(1)  كلجقيني كلج تن ك7781ااامكاراب كلج يتةككب كجمكاااق دتكبأ بنا
كرك كأي ميج  كاباي كلجراب كط كأ ب   كاا لمة   يككباتلعكأ لكغب كط تةتي كالم

أ للكأ كلجاأي كطليكلجاعيب بكتتتعكرجيكمليككلجر ب كلج تن ك  كات كايج أن كطلب كر
ككرا اتكلجاأ ب  كلجأني   كلجالم كلج تن راأب  كلجقايم كلجياعكب يم كجهذل ق  تككبيلمااعيتل

ن كبناغ كلجاا ق كاب كطتمكااأب كلج  ب كا  ير كلجع لب بكياب كر":ك ال  كلما نيفكاي بس
ج  تكذلتكربكيطلب ك"أ لمكلجع لب كتقراطليككريقأ تكلج اتكبذلاهيكأ لمكلجع لب كلجأ لاب كا

ك كايجاعيب كطلي كلجأ لل كلجراب  كرلج ال   كااأب ككلج رأميس كطتم كت  كلج ا م  لج تن 
بتتك ال  كلجنق كلجا نمب ك  كريقتككاايكبأا ك اي ك مانب لبكلج  ب كا  ير كلجع لب 

أ لمكلجع لب كلجأ لاب ك يكإللجميا ككايإلطومك كلجا لمكلجراب اك":يرايتتأهاهيك ذلكلجالمك
ط كلجاقأب كت كانابذكت ك ذ كلجنياب كي ا ب كك ماق كي يككرابع كطي  كك  لجا لمك هن ك

 .(2)"  كقيني كلجعقيايتكلجال بل ك40/68ل جا لمكلجعقيا كلج نأيصكطلب كت كلج يتةك

كلجاقيتمبككرجلقايمكطليك ات :بالنسبة لوحدة التق ادم -2 ق تك ال  كلجنق كلجا نمب كرياتة
ك كلجعقتب  كلجراب جلجرابع  كلج تنب كتكب مايجب  كلجتطي  كطلي كلجأ ل   كلجاقيتم كاراب   تات

كلجقي ك كذجككطلي كجلأ ب  كأا امم  كلج لين  كلجيلقع  كط  ك ا ب  ك أت  ي كلجتطي كلج تنب   
لجأني ب بكتيجتطي كلج تنب كلجنياأ كط كلجعقتك كا اعكجلاقيتمكلجموم كلج نأيصكطلب كت ك

ك.(3) ل ب ألجك لملتأإللكيني ق  كك022لج يتةك
ك كايألت ك ي ك اتا غم كناي ج كاتة ك   كا اف كالي  ك   كلج تنب  كلجتل  ة كياتةككرجب 

كلجالي كبب لج رأ كلجأني  ك ذ  كلجقايم كريلطاا ككبلناقت كلجا كا كل مانيت كلجعقتب  جيكلجعوق 

                                                             
1- Seine 3 Mais 1965, cité par AKIDA( M), op.cit,p.41, Cass.Crim,3 mai1993,bull, n96,cité 

par, WELSCH (Sylvie), op.cit,p.39 . 

2- AKIDAك(M), op.cit, p.41.   
3- Cass. Civ 4 Janvier 1938, cité par AKIDAك(M), op.cit, p.41. 
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يلا يذ يكلماي كج نعكلجقايمكلجأني  ك  كلجاأ كت كلجتطي ككبا اركاب كلجراب كيلج  ب 
كك.  ك  تيترلج تنب كت كلج أي كلجرا ك

لكلينتك مايجب كلجراب ك  كذ ال  كلجنق كلجا نمب كرن كاجيطلب كق  تكلجتل  ةكلجأني ب ك
ذلكلي كل جا لمكلج ناهككا  كقتكبلي كطلسكذجككأل كلدتكبأ ك  ك مايجب كاعيقتب ابعكلأل

يت كك272لجأ ل  كغب كلجع تةكلج نأيصكطلب كت كلج يتةككلج رأبايةكأ بعك أي صك
كلجايج  كلجعقيايتكب ذ  كقيني  كقيلطت كلجرياعككبارا  كطلي كلجاقأب ة كلجرياع كاغلب  يايجايج 

ك.لجعقتةك جا لمكلجراب ك
جبهيكلجتل  ةكلج تنب كج ال  كلجنق كا كلجالي كلجا كيألتكأال يكب  كلجقايمكلجأني  ك

ك كاااقت كت  كالجا نمب  كقينين ب كا لمةكرجيكمنت أ كاأي كلج  ب كطليكلجاعيب كت كايج 
أ كت كأللك رب ك يكل جا لمكاااقب كنابأ بكابتكلجراك  كطليكطيا آلج اهمبك لقتكلجا ل يك

جيكامايتك  كلج  ب كمكلإللجا لمكلجراب ك يكل جا لمكااذ كطنيب بكياذجككالي كقتكنقلتكط 
 .ك(1)ياشيب كت ك مايجب كلجراب كة ي غك  يكاما كت لجراب بك

كا كلج  ب ك كبشل كمي ك راأ كلجقي  كااأب  كقي ك ناقتككب تنبيكأ كطتم  كأني بي
 :ك(2)ي  تيتك  كيأهاب 

ك كلجأ ل  ك  ككبلي ت  كأه ب كل اأيصكلجقايم كلأل ب ااتبت ك ذل كيجبسكأواب  ب
 كأاك7202تبا ةكك80ابعكقاتك ال  ك يل كت كال هيكلجأيت كت ككبجلغ ت كلج تنب كذجك

لج ميمج كلجأ ل ب كبمايأ ك كرن كأطتمكانابذكلجراب ك جا ل  كلج يصكاااأب كلج  ب ك  كش
كيةكد لمكي  لطددتمكلااددميسكذجكك يكطريككب  كقيني كلجعقيايتك286يك272اليمكلج يتاب كيتقيكأل
ك.(3)لج هنب كلجليل ح

يلجاأددي ككب جادد لمكاااأددب كلج دد ب لكقب دد كقلدد ك دد كتددد ك ددذلكلجدد رةكقددت دد  كرأهدد ك دد ك
ككككك يأدددددد كتدددددد كلجأ لادددددد ككب  بدددددد كلابدددددد ة دددددد كلجددددددذةكجدددددد كرألطلدددددديك اددددددي كايجع لبدددددد كلجأ لابدددددد بكل

 .(4)طب كريأولكاشيب كان يكل كبلي كلجغ  ك نهيكجبسكلجعوحكتام كيككابعكبلجاأ بلب 

                                                             
1-  PENNEAU(Jean), Faute civile et faute pénale en matière de responsabilité médicale, PUF, 

paris, 1975, p.23. 

2- PENNEAU(Jean), op.cit, p.23. 
3- AKIDA (M), op.cit, p.44. 
4- AKIDAك(M), op.cit, p.45 . 
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 الفرع الثالث
 الجراحيالمدني في المجال الطبي    الخطأالجزائي و   الخطأضرورة الفصل بين  

ك   كل تيلح كنظ ب  ك   كل  كت لم  كلج رأاعت كيلجأ ل   كلج تن  كلج أي ككيياتاه يب  ت 
ككبلجرا كلجأ لا  كلج أي كب يقفكلجقايمك ربني كرياعت اجيككلناهبنيكبياري كنظ ا كت ك ذل

ك كتأ  كاا ي ة ككلجأ ل  كلجأ لا كلجرا كلج رألجقي   طااي لتككلج تن كلجرا  لج رأط 
ككب(أوال)كطتبتة كأتي  كاعت ك يأ  ك قم 081-8666لجقيني 

ككب(1) كرلجذة كأبيغ  كلج رأطيت
ك.(ثانيا)كغب كلجع تةكأ ل  لج
كلجاأ كاب كلج رأب كك:الجزائيين  المدني و الخطأالفصل بين  ب القولعتبارات  ا -الأو  بقيمك اتر

ك:ككطليكطتةكلطااي لتكنذل كلأل مك نهي
كت ك  :التطور العلمي الحاصل في مجال الطب -1 كلاب ل كاري ل كلجبيم كلجعيجم كلجر كبشهت  أي 
كا كجم كلجاش بصككبعتابع كت  كامبر  كيمي   كت  كلجأ لا كريبناأ  كلجعوح أاحكركا .

حكلجأ لاي كت كنأتقتككط ي كلجقلي كيمنيبيكلج خبرجيكاكبأه ةك  الا أياكبلجراب كلجبيمكبأ 
 كرنمي كيأي كا قتي كلإل سكلجق ب كاااككايجعتبتك  كلج  ايبكأللجقبيمكاع لبيتكلينتكاي
أن كألابيمكلارايمكت كألنأحكليككبكا (2) كجبعبشكاهي آ   كجش صكألبعبشكاللب كيبعر كل

 ك.ةرمكجلاغل كطليك شل كلجعقمكطنتكلج  كأل ي حكأممكل

م ك ذلكلجاقتمكلجهي  كلجذةكيأ كاتكل ناأي كلجعل  بك لتتكطتتكلجاي تكلجا كايطليك
كا ل كر ريمكلجراب كلجا كأياااهيكألتمك عكلدذلكلجاقدددرايمكنابأ كا ليحك ألامايأ ك مايجب كل

ك:كيألتكاتكلجيتيةبكي ذلكنياجكط كلطااي لتكيطيل  ك نهي
  ةك لناهمك  كلجقايمكررايمكلجبيمكاأ كربااليكك:طباء اليومأة التي يتحلى بها األالجر 

 سكلجق ب كاااككايجعتبتك  كلج  ايبكتقتكا ل كأل  ل كلجا كلينتكايألطليكلجعتبتك  كل
ك  ل كألميطتتكطليكاش بصكلكبت ك  كلج ري ةد ةكطليكقددأهرتلمكددما  كلدد يمكدديمكلجبددراألل

                                                             
1- LOI n 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non 

intentionnels J.O.R.F N°159 du 11 juillet, 2000, page.10484. 

2- AKIDA(Mohamed)Abou Alaa, La responsabilité pénale des médecins du chef d’homicide 

et de blessures par imprudence, Revue Al-Ulum -Al-QanuniyaWal-

Lqtisadiya,N°.1,2,Université d'Ain- Chams,24e Année,1982,p. 51.  
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 .ك( 1)ع فكت كلج يا جمكالجا ك

كا كلجقي  كبايأ كطلبني كلج أي  ك ذل كأيت  كبنظ  كلجذة كلجقيا  كطلي كرن  كلج مي   ك ذ  ك ت 
كلجراب كي تت كلجناب كلجذةكمعيكي لرب لط كت كاقتب كلج مايجب كشأيط كيأ ك يلج ا م ككب مة

 .(2) كلجشايماجيكاايج  ب كت ك اييج كلجيأي ك

 نابأدد كلجارددي كلجعل دد كلجايأدد كتدد ك: الــوعي االجتمــاعي النــاتج عــن التقــدم العلمــي
 دد ل كلجادد كألرادديمكتدد كمدداب كلجقادديمكطلدديكاعدد كلألي دديكأددياا ك دد كأهدديتكلكب أددي كلجردد 

أددداحكركبتددد لتكلج أا دددعرلدددي ك أدددب  يك ااي ددديكتددد كلج ياددد بكينابأددد كلج بددديتةكتددد كلجددديط كجدددت ك
ككك يجددددد كناددددديكلجاددددد لمكلجرابددددد كآاددددد كارلعدددددتككب ك ددددد كلجرابددددد ظدددددبلااددددد كايجعنيبددددد كلجبقكلج ددددد ب ك 

 كأي لتكل طاقددديتكادددكبطوأددد ك كتددد ايجشدددايمبك  ددديك لتك ددد ك واظددد كي  لقاددد كلجرابددد كلجدددذةكب اددد
أددي كطل بدد كيتنبدد كر  الدد ك دد كشدد صك لدد مكاياادديعككأأدديا كلددي كنابأدد ك رددرلجادد  كلجددذةك
 .(3)ل كاذ كت كلاايطهيكبيأ كلج مايجب يكقر  ي كا كرةكربكيك وقبيتكلج هن يراار  يكقيلطتك

كاعيب كاايبيك: المدني في المجال الطبي  الخطأاضمحالل فكرة   -2 كلجقايم ك    اييج 
كلألل كجاري  كينابأ  كلجراب ب كيلأل ريم كلج ماع ل ألأه ة كيلجا كتيلت كلجأ لا ب كت  ك يأ  ب
كطنهير كبماغن  كلجراب ك  ك ذ ككبأاح كااب  كاعي كاهي كيمبل  كبااعكط  كلجقايم ظ 
كلج رأجيكاا بغكاكتيناهيأيايتكأمب  كقتكاأ كاتكلجيتيةبكاي يكبا ا كطنهيك  ككب تآلل

                                                             

كاع كك- 1 كطوح كت  كلجلب   كرشع  كيلما تلم كلأل  ل ب ك  الف كطلي كلجلشف كرأ  ك   كلألشع  كلما تلم كذجك ي مي 
لمر كاغبب كلجتمبكل ك ذ كلألميجب كيغب  يكطليكلأل  ل بكي ميطتةكلألراي كلج   كلجاتبم كلجعهتكايجي تةكطليكلجعبشكايك

 .ت أ كلاب ةك  كلج ري ةبكيلماع يجهيكقتكباتةكاجيكاتيعكر ريمكراب كامايأ كلج ميمج 
نظرا لما ينطوي " إن االمتناع عن ممارسة أي تقدم في المجال الطبي، :ك"Hamburgerيت ك ذلكلجأتتكبقي كلألمايذكك-2

وأن مئات األمراض التي أمكن  ،من شأنه أن يؤخر الطب بمقدار خمسين سنة" المخاطرذلك في ذاته على قدر من 
ن التقدم العظيم الذي قهر الموت والمرض سيتوارى فجأة ك."الشفاء منها اليوم، سوف تصير مستعصية، وا 

- Hamburger(J), Rapport présenté au 11é cong. Int. méd. Paris, 1966, p291, cité par AKIDAك
(M), op.cit, p.54. 

ينابأ كجأل ذكا اتركياتةكلج رأب كلج تن كيلجأ ل  كت كلج أي كلجرا كلجأ لا كلجذةكر ذكا كلجقايمكلجأني  بكيلجذةكك- 3
بأتكنام ك ااي لبكاب كلجالمكايجا لمةبكيايجايج كطتمكاأي كلج  ب كطليكاعيب بكريكلجالمكايإلتلن بكيلجذةكقتكبلي كتب ك

ب بكيذجكك  كرأ كلجاأي كطليكاعيب بكياايك كبلي كلجراب ك ظلي يك  كأه كلجقايمبكايأ كاأايفكت كا كلجرا
لجاأ كاب كلج رأب بكيلجالمكايجا لمةكاذلكلي كذجكك اا يك عكلجم يلكجلااب كاياايعكلجر ب كلج تن ك  كرأ كلجاأي كطليك

 .  كتبهيكظلمكجألرايماعيب كت كايج كمايتكلج رأكلج تن بكأل كلألاليمكلجقاي ب كغيجايك يكبليك

- AKIDAك(M), op.cit, p.55. 
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كيأ ك ا ين  كليك   كنامهي يككب وق أل    كلجاي ة كايجيلقع  ككبمييلا  ك مييلة ككلج رأرة
ككبايجا   كتيااتع كت يكيككبل اا يج كلج رأتل ة لج مايجب ككيرق كبنابأ كاااقب كل جا لمكمع
 دأتي ك ر

كلمانايحك: االحتمالي  الخطأفكرة   - أ كلجال ة كلج رألجرا ك  ك أ تكيقيعككلج رأ قاايك ذ 
كايتب ك كت  كلجقينينب  كلجقيلطت كلايب  كطتم كتل  ي كب   كلي  كلجذة كلجقايم ك ل  ك   كتل ة ي  

كلجعل ب كلج ماع ل لجاري لتكيلألكلجا يب كجل  ايكت ك يلأه  كتيجا  ك يككأه ة ت كلجر ب
 .(1)  كلجراب كلج رأ كيقيعكلي كجبقعكجيك

 كدطليكلج  ب بكتكلج رأمايتكا  ب ك ذ كلجال ةكت كا ابفكط مكرايج غمك  كنأيط كيك
جيكيأي كاتطتكك7222 يةكك81ت كق ل كاتبعكجهيكأيت كت كك ا نمب ال  كلجنق كلج

ك كلجراب كلج رأمايت كا  كت  كقيرعي ككبماياي كتل ة كيأات كاكلج رأل ي كتل ةكألج اا   نهي
كيك)2( غلير  كب كقت كلجنق كلجا نمب  ك ال   كالي  كلجالم كراهذل كلجلأيم كاتلنت كتل ة كلج رأجي

  ك و كلجق ل  كايطااي  يكر ب ك  كر  ككلج رأ كاتب كتل ةكلما وصكرل اا يج كتي ك
كك.كمايتلإل
ك ركاقددد ل كلجقاددديمكلجا نمددد كبك  مدددب  ددد كنادددي جكقددد ل ك :التوس   ع ف   ي االلت   زام بتحقي     نتيج   ة - ب

 كلجرابددد كغبددد ك أاددد كطلددديكررةككبلجاددد لمكاادددذ كطنيبددد كل جاددد لمكلج اددد ي كطلددديكلجرابددد ك دددي
اد ك ديك لد مكتقدركايااديعكلألأدي كلجع لبد كلجميااد كيلآلنبد كيلج مداق ةكتد ككبشايمكلج د ب كااقب 

كككككك يأدددددد ككب اييجدددددد ك دددددد كلجقادددددديمكجاريبددددددعكقيلطددددددتكلج مددددددايجب كلجرابدددددد يككبجلدددددد كبطلددددددمكلجردددددد 
جادد لمكاااقبدد كنابأدد كياأدد كذجددككتدد كلج أددي تكلجادد ك كتدد  كلجا ل دديكآ دد كي دديكل كبلج تنبدد 
جبددد كيلجاايكب(3)اع لبدديتكنقددد كلجددتمك: ددد يباعلدد كلألكبجددديكطنأدد كل اا دددي اابددذ يكتددد كانا اددعك

                                                             

ر كلجعبيتةك:ك7220 يةكك87قاتك ال  كلجنق كلجا نمب كت كق ل  يكلجأيت كت ككجال ةكلج رأكل اا يج بارابقيكك-ك 1
لج يأ بك مايج كط كلجعتي كلجا كرأياتكلج  ب كرمنيمكلجقبيمكاع لب كأ لاب كاغ ت كلجع لبيتكلج يأيتةكتل  كلجعبيتةبك يكجمك

ك:كبكرنظ اا ل ك ذ كلأل ب ةك  كاقي  كلجتجب كطليكطتمكايلت كلج رأك  كأيناهي
- Cass. Civ. 21 Mais 1996. 

كك:ذل  
ك.ك788بكصك8676لج رأكلجرا بك نشي لتك ب كلجاقيقب بكلأل ت بكطل كطأيمكغأ بك

2- Cass. Civ 27 Mai 1998, N° 96-17 197. 

3 -Cass.Civ, 9 juillet 1996. N° 93-19160 93-20412.  
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(1)لجرابدددد 
لألأهدددد ةكيلألتيلتكلج مددددا ت  كتدددد كلجع لبدددديتكيمددددو  ككب(2)يلجا لبادددديتكلجأددددنيطب  

 كأ ذكا كلجقاديمكلجا نمد كبقاد كادر ذلكلجاري كلجذةككبيلذلكت كأ لا كلجاأ ب كب(3)لجأ لاب 
امدو  ككتدند كبلاد مكرباديتاوكط كاذ كلجعنيبد كيتقديكجألأدي كلجع لبد بككبلجراب كبلا مكيباعهت

 ك.يطليكغب كأل كا بكأل رجب ك  كالج ماقل كط كلج   كلجذةكجأأكا ل كلج  ب ك  كلأل

كلج :(4)و المسؤولية بحكم الق انونأالموضوعية  الطبية    ؤوليةقرار المسإ-ج كلجراب ك اقيم مايجب 
ك كطي   كاأا  كرلج تنب  كركبلج رأميسكطلي ك ي كي ي كلج يتة 7788L-7لتا 

كلجقيني كك(5)   
ك.(6)يلج اعل كااقي كلج  ايكيأيتةكلجنظيمكلجأا ك8668 ي سكك8لجا نم ككلجأيت كت ك

لجا كاييجتكت كل ك  ةكابأيتكك(7)لجقاي ب كت كلألاليمكأ كياعكاتكجلاياير  كيك
كر كلجاعيب ب كطلي كاأيج  كلج  ب كيا ي  كجا يب  كأتبتة كلج يتةأبغ ك7788L-7كق ت

يذجككت كايجاب ككبيك يكبم يكايج مايجب كاالمكلجقيني رلج يايطب ككلج تنب كلجراب لج مايجب ك
كأا ك:  ي ك ناج كت  كطب  كط  كلجنيأ   كلج مايجب  كلألا ل ايج  كيايج  كط ككب لجنيأ  
كايج ماشايل  كيأيت  كاما  كلج  ب  كاهي كبأي  كلجا  كلج يتةككبجاهيايت كلمامنت ككككككككل ي
2-7788L

كلجك(8) كايجاايع كلجقي م كأل مايجب  ك ياع  كااقي كيلجا  كلجابيب  كلج يتةراب  كاليم
76-7787L

 ك.(9)

                                                             
1 -  Cass. Civ, 7 décembre 1992,N° 90-15463. 

2 - Cass.Civ, 9 novembre 1999, N° 98- 10010. 

3 - Cass.Civ, 17 mars 2011,N° 10-11735. 

كك:لج  بتك  كلجااأب كرنظ ك-4
-SOUFRON (Jacques),La responsabilité du chirurgien viscéral et la pratique de la cœlioscopie 

Les Etudes hospitalières, France 2005, pp. 80-82. 

-BERTHIAU (Denis), la faute dans l’exercice médical depuis la loi du 04 mars 2002, Article 

de  revue de droit sanitaire et social,  Editions Dalloz, septembre 2007, pp 772 ,779. 

5- voir L’Article L 1142-1 de la loi du 04 mars 2002, op.cit.  

ريكايج كطتمكيأيت بكل يك أبغ ك رلق كتي كلجا بب كاب كايج كيأيتكطقتكاب كلجراب كيلج  ب بأيمتك ذ كلج يتةكاكجقتك- 6
يطليك ذلكلألميسكتد كلجالي كلجا كايأ كاجبهيكلجقايمكلجا نم كاشأ كاي تكلج رأكلجرا ك.كرنهيكجمكااتتك اهيمكلج رأ

ك.ااقيكمي ب كاايكاعتكأتي ك ذلكلجقيني 
كك-7 كايجايايكلجقاي ب  كا كنقأت ك كجا يب  كاق ل كأبغكأتبتة ك كت كل ك  ة كيلإلتل ب  كلجعيتب  كلجقاي ب  كلج ايلم  اييج 

كل  كلج رأ كتل ة كي  كذجككنأت كلجراب ب كلجر فكلجاعبفكت كلجعوق  كي ي كقل كلج  ب كلج ا ي كت كلجاعيب ب اا يج ب
كلجاقلبصك  ك ك اييجكل جا لمط مكلإلمايتكت كل جا لمكايإلطوم كيلجا ك  كااذ كطنيب بكيلذل  كاراب كلج مايجب كتي ك رأ

ك.رأوك  كك ل كلجقايمكلإلتل ة
8- voir L’Article L 1142-3 de la loi du 04 mars 2002, op.cit. 

9- voir L’Article L 1121-10 de la loi du 04 mars 2002, op.cit. 
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كلج رأت كقيلطتكلج مايجب كلج تنب كلجا كجمكاا كقي   كطليكتل ةككل ك نيكككاري كربواظك
كلج مايجب كلج تنب كلجراب ككبلجنصكلجقينين اأ بحك مامنيةكك تيا ك نيككاكبتقر كتبهي اقيم

ت ك أي كلج مايجب ككلج رأاايكتي كيأيتك رأبكي ذلك يكبالتكجنيك  كأتبتكلا او كتل ةك
لج تنب كلجراب بكي ذلك يك كبا شيك عكقيلطتكلج مايجب كلجأ ل ب كلجا كااقيكقي   كتل  يكيراتلك

ك.لج رأطليكرميسك
اييجتكك:مجال الطبي الجراحيال في  ينالخطأفي الفصل بين   746-222دور الق انون رقم   -ثانيا

لجاش بعك:كهي نكنذل كبلجأ ل  كلج رألج تن كيككلج رأاب كلجاأ ككبهذلكلجقيني جاش بعيتكمياق ك
ك مايجب يجاقا كاك(2)أت تكطتةكراليمكقاي ب ك رميمكيلجذةكطليكب(1)1983لجأيت كمن 

كلجقا كيلإلأيا كجلراب كلجأ للكيراب كلجا تب كلج تنب ك مايجب يجا ك  كأ ل م كاا  اه ي كاعت ب
ك.ك رألج

جهتفكلكبتهيك أ تكاعتب كاأ ل  ن كطتبمكلألم بكتب كاع كلجاق كرك ا كر ك ذلكلجاش بعك ر
 ن كا ي كلجاأي كطليكلجاعيب كت كيقتكرم عبكياأنب كلج ا ي كلجلأيمكاجيكلجقايمك

لجأ ل  ككلج رأاع ك و حكلجا بب كاب كك(4)393-21بكل يكرظه كلجقيني ك قمك(3)  ةكر   
ك.6268طيمككاق ك اشاميكا يكرق ا ك ال  كلجنق كلجا نمب ك(5)لج تن بكا كر كلجقايمكلج رأيك

ك.6268

                                                             

ر كلج ال  كلجأ ل ب كطنت يكاقا كايجا لمةكت كتطي كلجقا كريكاأيا كغب كط تب بكااقيككطليكأ لا ك ذلكلجقيني كنص  -1
   :بكرنظ قيلطتكلجقيني كلج تن جانيمكطليكرل كلج ا ي بكجل كاقا كايجاعيب كيتقيككب غمكذجكك  اأ 

- L’article 470-1 de la loi 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes 

d’infractions, J.O., 9 juillet 1983, p.2122. 

2-Cass. Crim 04 mars 1993,buill,crim N°96, Cass, Crim 20 mars 1996,buill,crim N°119 . 

3-DELORT(Sylvie), Responsabilité des chirurgiens , des anesthésistes et centres de soins, De 

l'incertitude des notions de faute, de risque et de  causalité dans les droits civil, pénal, public, 

éditions universitaires européennes, France 2010, P.314 , 315. 

4-Loi N° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits 

d’imprudence ou de négligence, J.O. N° 112 du 14 mais 1996,p 7211. 

5- MARZEC( Emilie),Op.cit, p.68.  
 .Cass.Crim, 29 juin 1999, N° 98-82300-ك
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تقتككبغب كلجع تةكلج رأيلج اعل كادطيتةكأبيغ ككب081-8666ر يكايجنما كجلقيني ك قمك
كنهي ب  ككتأ كياأا  كيبظه كذجكك كلج رألج تن كيككلج رأاب كيايم     ك و ددلجأ ل  ب

2-787أبيغا كجل يتةكطيتةكا
ك كدددددغبكأددلج ر كددد كت قتكابدديلجاكبيكلجميجم كيلج لاع دددت كتق اهك(1)

كك.(2)غب كلجع تةكلجأمبمكلج رألجع تةكلجامبركيك
 لا كأذل تككبت كتق اهيكلأليجي  كقيني كلإلأ لملتكلجأ ل ب ك (3)لج يتةكلج لاع كل يكر 
  كقيني كلجعقيايتك كب نعكك2-787لجأ ل  كغب كلج قأيتكا اهيمكلج يتةككلج رأر كغبي ك

كلجتطيك ك  ي م  كلجاعيب كك    كطلي كلجاأي  كرأ  ك   كلج رأايلت تكش يركك ايلج تنب 
ك.(4)لج تن 

ك:هذلكلجقيني ك يكبل جلجأ ل  كيتقيككلج رألج تن كيككلج رأي  كناي جكلجاأ كاب ك
                                                             

1-L'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il y 

a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,   

s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas 

échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du 

pouvoir et des moyens dont il disposait. 

« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé 

directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 

réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont 

responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée 

une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit 

commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité 

qu'elles ne pouvaient ignorer. » 

ك ب تك-2 كلج يتةكل ي كلجامبربكياب ككاب كلجايط كلج ايش ك ذ  لجذةكبشا ركجاق ب ك مايجبا كلجأ ل ب ك أ تكل اليا كلج رأ
لجايط كغب كلج ايش بكيلجذةكبشا ركتب كر كب ال ك رأكأمب يبكي يكباعل كايألش يصكلجرابعب كتي كلج عنيب بكي ذلككبعن ك

كلج تنب دكر كل الي ك ذلكلأل ب كج أ تك رأكامبركبعاب ك  كلج مايجب كبك عكل ااايظكا مايجبا ك
3-   Art. 4-1: 

«
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code 

pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir 

la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383du code civil si l'existence de la 

faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article, L. 452-1 du code de 

la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »  

بكابعك8662ماا ا كك70 ال  كلجنق كلجا نمب ك ذلكلجايأ كت كق ل  يكلجأيت كط كلجغ ت كلج تنب كااي بخككرلتتكيقت - 4
ك  كقيني كلإلأ لملتكلجأ ل ب كلجا نم بكقتكتألتكلج رأكلج تن كط كلج رأكلجأ ل  كغب كلج قأيتك7-8ق  تكر كلج يتةك

 :رنظ 
- Cass. Civ 16 septembre, 2003, « L’article 4-1 de code de procédure pénal, dissocie la faute 

civile de la faute pénale non intentionnelle.», cité par PENNEAU (Jean), La responsabilité du 

médecin, op.cit., p.109. 
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جقتكلي ك  كشأ كلجقيني ك :القضاء الجزئي على مبدأ حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني -1
ر كقايكأ  بيكطليك اتركاأب ككبغب كلجع تةكلج رأغ كيأبلجذةكرطيتكيككب081-8666 قمك

كلجأهيتكلجقاي ب كلج تنب  كلجأ ل  كر يم كلج ايلمككبلجالم كر يم كايجا لمة تا كايج كأتي كالم
ككأدددددلج ريسكدديكرمدديكلجاعيب كطلددد كلجاأي كطلددد كتدد  كلجادد فكلج اادديكجلرددباقكب ددلجأ ل ب

كك.(1)لج تن ك ايكايلت تكش ير 
تد ك ذلكلجالمكباقيكاي  لكجقيةككبلجأ ل  كر يمكلج ايلمكلجأ ل ب كلج رأر يكت كايج كمايتك

لجش مكلج قا كا كر يمكلج ايلمكلج تنب بكا عنيكر ك ذ كلأل ب ةك كاماربعكت ك ذ كلجايج ك
ك.  يجا كلجالمكلجأ ل  

Dorsner_Dolivetاجيكلناقيتك ذلكلجقيني بكي نهمككلجش للاع كا ذلك يكتتعككك
 كالجك(2)

ا كراليمك ذلكلجقيني كغب ك قايج بكيلي كلألأت كايج ش عكلجا نم كر كباعكاتلكج اترك"ك:تقيج
اأب كلجالمكلجأ ل  كر يمكلجقايمكلج تن ك ه يكلي كلجالمكلج قا كا كر يمكلجأهيتكلجقاي ب ك

                                                             

  بسك ماشايكبكا رتك  ك وج ك8662أينا كك1يطليك ذلكلألميسبكأت كق ل كط ك ال  كلجنق كلجا نمب كااي بخك ك-1
كلج رأ كلجقا  ككب يصك  كاه   كجل يتة كراقي كلج تنب  كلج تن كلجا نمك7222يت كناسكلجيقتكرلتتك مايجبا  كلجقيني   ك  

 .Cass. Crim, 7 janvier 2003, pourvoi N° 02-83724-                                                             :رنظ 

بكااأببتكق ل ك ال  كل ما نيفبكيلجذةكيل  كا رك8112أينا كك12ج ال  كلجنق كلجا نمب كااي بخكيقاتكلجغ ت كلجأني ب ك
راب كلجا تب ك  كاه  كلجقا كلج رأبكتقتك ا ك مايجبا كلج تنب كاما كل اليا كج رأكت ك  لقا ك يكاعتكلجأ لا بكطليكام ك

كات  كإلطيتة كأ لا  كلجذةكرأ بتكج  كلج ابع كايج  كاقتب  كت  كيلجذةكلشاتتكطلب كا ايق  كاأيبفكلجار ب كتل   كر عي   ي 
 :لج ايطايتكاعتكماعكميطيتك  كا يمكلجأ لا بكرنظ 

- Cass.Crim, 08 janvier 2008, pourvoi N° 07-82758. 

بكقايكا مايجب كراب كلجا تب كلج تنب كطليكرميسك8676نيت ا ك62ل يكنأتكال يكآ  كجناسكلج ال  كأيت كااي بخك
:بكرنظ اي جا لمكا  لقا ك يكاعتكلجأ لا بكاعت يكا تكاا  ا ك  كاه  كلجقا كلج رألإل و ك  

- Cass. Crim, 03 Novembre 2010, pourvoi N° 09-87375. 

2- DORSNER (Annick) – DOLIVET كك "  Que devient le principe des fautes civile et pénale 

Après la loi 10 juillet 2000 ?ك ", RRJ, 2002, PP199, 212, cité par MARZEC (Emilie), Les 

conséquences de la loi du 10 juillet 2000 dans le domaine de la responsabilité médicale, DEA 

droit privé Lille 2, université du droit et de la santé Ecole doctorale n° 74, 2002-2003,p.33.   

:رنظ كرباي   
- JOURDAIN(P), Autorité de la chose jugée au pénal et principe d'unicité des fautes: la 

rupture est consommée entre faute civile et faute pénale, mais l'est-elle      

 totalement :D2001, p.2232, cité par WELSCH (Sylvie), op.cit, p.39.  
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كلجأ ل ب  كاياتة كلجقي  كتلبفكب ل  كلج رأب كلإلتلن  ب كت كايج كلج رأكيل تيلأب ب كت كايج 
ك."لجا لمة

كو كلج رأكددقتكرلتكلماقك146-8111مكدددي ك قددأ كلجقينددي كاددد كلجقدديتكر لددذلكل ناقدد مكدد غ
كلجراب ك كلج مايجب  كجقيلطت كايجنما  كأتبتل كتتعي كرطري ك ي كي ي كلجأ ل  ب كلج رأ كط  لج تن 
كلجأ ل ب بكميلمكايإلتلن كاذلك كت كاأتل كلألاليم لجأ ل ب بكابعكرأاحكلجقيا كلجأ ل  كا ل
كبعتك كماتكجتب كذجكبكيجم كاذل كاي الي كلجأ ب  كغب كلج قأيتةبكريكايجا لمة الي كجتب كلطاقيت

كطل كلجاعيب كك أا ل كي ل هي ك   كبا   ك  اا  كطقيايت أتل  كيل  كلجااب  ك ع كلجاعيرف ي
ك.جل  ب 
ذلكلي ك ذلك يكلجاي كايجنما كجلقيني كلجا نم بكيك بأ ذكا يكك كب ل كلجأ ل  ةكيني لجقكتد ل 
كالناهيك كلجا نم كطيم كلجقايم كت كنصكأ بح7278جب  كباأمت كجم كيل  كلي ك ذل ك  يك(1)ب ب

ك كاجي كبتتعني كلج ش ع كل اع كا ي ة كاجي كلجا نم كلجأ ل  ة كلج ش ع كاجب  كيأ  كا ي قاتلم
كك.(2)ب كلج تن كيلجأ ل  لج رأيا ي ةكلجاأ كاب ك

لددتكجباكبك081-8666 قددمككلجقدديني  أدديمك:الجزائ  ي  الخط  أتبن  ي المعي  ار ال خص  ي ف  ي تق  دير   -2
ك.(3) غب كلجع تةكلج رأكااقتب كتب يكباعل ك222-20 ا ي كلجقيني ك قمك

                                                             

بكلج اا  كقيني كلإلأ لملتك7200أيل كك62لج ا خككك788ك-00 قمكلأل  ك  ك270لج يتةككرأي تكلجاق ةكلجمينب ك  ك-1
كطتت ك م ب  كأ بتة ك82لجأ ل ب ب كلجأنيبيتكاعيب كب كبرل ك  ك ال   كاأ  كلج اهم كاا لمة كلجالم كلج تن كت كايج  جل تط 

لجا  كلجنيشئكط كلج رأكلجذةكبما لصك  كلجيقي عك يايعكل اهيمبكيااأ ك ال  كلجأنيبيتكت كرل كلجاعيب كتي ك
 كلجأ ل مكلجنياأ كط كلج رأكلشا لككلج الاب كتب كاق ل ك ما بكغب كر ك ذلكلجنصكبش  كأ ل مكلجأنيبيتكتقربكت كاب كر

ك.كلجرا كلجأ لا كالي كتل  يكأنايكريك  يجايتبكيايجايج ك كبم ةكطلبهيك ذلكلجنص
ن يكت كأ بعكلج أي تكلجا كرااتكتبهيكطليكر كبلي كلجاأ كاب كلج رأب بك - 2 جبسكتقركت كلج أي كلجرا كتام بكيل 

 كلجعل  كيلجالنيجيأ كلجايأ بكيذجكك  كرأ كا ي كلجاعيب كلجأ ل مكغب كلجع تب كظي  ةكشا كبي ب بك يأ ك عكلجاريك
ك.جل ا ي بكريكجذيةكلجاقي 

ك61لجأيت كت كك121-21 اتكايلت كلأل ذكايج عبي كلجش أ كت كاقتب كلج رأكلجأ ل  ك نذكأتي كلجقيني ك قمكك-ك3
كك"ك1-686بكابعكنصكت كلج يتةك6221 يةك كل اابيركريك... كبنصكلجقيني كت كايج كطتم كطنت ي كرباي اايلت كلجأنا 

كلإلإلل كري كلجليل  ي  كري كلجقيني  كا قااي كلج نأيصكطلبهي كلجمو   كري كلجابر  كايلأ  كلا ذك  و  كقت كلي  كاذل كا  حب
بظه ك و كاذكبك"ت ةكجتب كيلجملر كيلجيمي  كلج ايككبايجنظ كاجيكرابع ك هي  كريكيظي ا كريكل اأيأ ل اابيريتكلجعيتب ك

غب كر كلجقايمكبكلجعاي ةكلأل ب ةكجهذ كلج يتةكاأ كجل ش عكنب كت ك اييج كاقتب كلج رأكاأي ةكيلقعب كيتقيكجل عبي كلجش أ 
قاتك ال  كبككتقتكلجا نم كاق ك ايتظيكطليكلأل ذكايج عبي كلج يايط كلأميسكجاقتب كلج رأكلجرا ك  كلجنياب كلجأ ل ب 
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ايجظ يفكلجش أب كجلايط كطنتككتر ذكلجا كلجا نم بكراليمكلجقايمكاع كيأتتكيقتك
ي يكلجاي كايجنما كجلق ل كلجأيت كط ك ال  كلجدنق كلجا نمدب كاادي بخككباقتب  يكجل رأكلجأ ل  

ك.ك(1)ك8668 يةكك88
اادديعكاشددأ كلج عبددي كلجيلأدد كل كلقادديك اددتتتدندد كجددمكبا دذك يككبر ديكايجنمددا كجل شدد عكلجأ ل دد ة

اددد كر ادددعكلألراددديمكلغبددد  مك ددد كت ددديتكلج أا دددعكجلقيلطدددتككبلجراددد كلجأ لاددد كلج ردددأتددد كاقدددتب ك
كككك دددددددد كذلتكك888/8يكك822يك822يادددددددديج أيعكاجدددددددديكلج دددددددديلتككبلجعي دددددددد كتدددددددد كقدددددددديني كلجعقيادددددددديت

تددد كلج شدد عكلجأ ل دد ةكجددمكباددتتكاأدد لا كلج عبددي ككب رددألجلج اعلقدد كايجقادد كيلإلأدديا كيككلجقدديني ب
بد  كطد كلج عبدي كلجيلأد كلأل دذكاد كتد كبلجيلأ كلأل ذكا بكت كاب كباقيكج ل يكطلب كااتبدت كيا 

ك.كلج مايجب كلج تنب 

                                                                                                                                                                                                

ا مايجب كراب كلجنميمكيلجايجبتكط كأ ب  كلجقا كلج رأبكألن كجمكك6222أيل كك82نمب كت كق ل  يكلجأيت كااي بخكلجنق كلجا ك
كتد ك كلجق ل  كيام ك ذل كلجأ لا ب كلجات   كمم كي   كلجاش بصب كرت كاجيكاعرب  ك  ي كجل  با ب كاااصك ع  كيتقب  بقم

باذ كك كرتلنا كطليكأ ب  كلجقا كلج رأكطليكرميسكرن كجملج ال  كجمكامأ كاي كا لينيتكلجراب كي كظ يت كلجش أب بكا
  :بكرنظ لجعنيب كلجا ي ب كلجيلأا كطلب بك قي ن كاراب كآ  

-Cass.Crim, 29 juin 1999, cité par BLONDET (Henri), La responsabilité pénale des profess_ 

ionnels et des établissements de santé: la jurisprudence de la cour de cassation, Revue  de la 

cour suprême, numéro spécial, La responsabilité pénale médicale à la lumière de la législation 

et de la jurisprudence, Algérie,2011, p. 41, MARZEC( Emilie),Op.cit, p.67,  

-PAPANIKOLAOU (Dimitrios), La responsabilité pénale des membres d’une équipe médicale  

Revue générale de droit médicale, centre de droit médical faculté de droit et de sciences 

sociales de Poitiers, N 14, France 2004, p.80 . 

ج يايعكتب يكذ ايلكاجب كبكربتتك  ك وج كقايةكل8666 ي سكك82ل يكنأتكال يكر  كجناسكلج ال  كأيت كااي بخك
ايج  ب كك  ك مايجب كلجراب كط كأ ب  كلجقا كلج رأبكااأ كرن كجمكبا  كاأي ةك م ط بكيجمكبعركريل  ك  كرأ كلجعنيب 

كملريا ك كري كيظي ا  كري ك هي   كرابع  كمب ي كلجش أب ب كاظ يت  ك لا مب  كيغب  ك يايط  ك عبي  كطلي كذجك كت   عا تب 
                                         .Cass.Crim 28 mars 2000 pourvoi N 99-432 - :بكرنظ يلجيمي  كلجا كب للهي

لجذةكرتلنتك  ك وج كأ لايكطليكرميسكرن كلي كب ي سك هن كراب كأ للك نذكمنيلتكطتبتةكيرن كات  كت كايلج ككك- 1
ذ كلجعيل  كميطتتكطليكاتلن كلج اهمبكط لب كأ لاب بك ابق كطنأ كر  كي يكطتمكايلت كايج كل ماعأي بكتل ك ك8111
                             .Cass.Crim 29 octobre 2002, cité par MARZEC ( Emilie),  op.cit, p.71 - :رنظ 



 ماهية الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية: الباب األول

49 
 

 المبحث الثاني
 الموجب للمسؤولية الجزائية  الطبي الجراحي  الخطأوضعية  

 ريمك  كرط يكب الاين ككبجل مايجب كلجأني ب رايمكعكلأل ك ايكجمكبعتك نيكك وفكاشأ
ت كلجاق كيلجقايمكك وفمي ككتقتكب عكذجكيككبن ر كأ كط كلجعقي بكاأ لاب بكتهمكجبميلكا ن

 ك.لج رأيلذلكت أ ك ذلككبلج يأ كجل ميمج كلج رأ كنيعكاشأ

ك كاااع ك و  كيلج أ ةرت   كلجا نم  ك يأ  كلجقايم كغب كل كيككبنأت مكباليم كيقت جي
ككباعبت كلجبمب ك بيقرقت كتي  كلجأمبم كلجراب كط ك ر   ككيقي ريككب مايجب  كاب  كلج رألجاا ق 

 كامكلجعتي كط كذجككرجيكاكبي لجراب كطليكلجمين كتي كلألكييايماكبلجان كلج رألج يتةكيك
كريككبلل  كل  كط  كجل ميمج  كلجراب كب اع كيلجبمب ةكب ري  رأاح كيلج يتب كبلجأمب   كلجانب 
 ك.(المطلب األول)

يصكلجرا كلجأ لا كلج يأ كجل مايجب كلجأ ل ب كت كنأكا كطتمكااتبتكأي كجل رأممك
بكأع ك  كلجراب كريكاايكايجنما كجلاش بعيتكلأل   كلج قي ن كت كلجاش بعكلجأ ل  ةك يأ 

كجأل كلج ياعي كلجعقيايت اليم كقيني  كت  كلج قأيتةيككبابن  كغب  كايجأ ب   ك يكيككبلج اعلق   ي
 .(المطلب الثاني).ل ك ذل؟ككت لجرا كلجأ لا ككلج رأفكالبّك ت ك:كاشليجب بر لك

 ولالمطلب األ
 الموجب للمسؤولية الجزائية  الطبي الجراحي  الخطأصفة  

أ اجكاب ك ريمكلجراب كاابكتيأللج رألجرا كلجأ لا كنيطب ك ذلككلج رأبقأتكاأا ك 
كيلأل كلج يتب  كلجانب لأل ريم كاب ك ركب ريم كاانيع كيكل ي كأمبم كركآ  أ كيقت مي تك ذ كبمب ب

ككك:لاأي ب كلناأ كت كبلجقاي  كياايكبلجاا ق كأت كينقيشيكايتب كطليكلج ماي كلجاقه 
كط ي كلجراب كلجأ لاب لجان كت كنري كلألكلج رألج يتةكيككلج رأاب كك نه يكلألي با  ك

كتب  كانعقت كلألكي  كجل ر مايجب  كايجنما  ككأرايم كالجان  كأمب يا  كلي  كاب كبذل اقيمككت 
كك(.الفرع األول)ات أا لجعيتةكتين يكل طاتلتككلج رألج مايجب كط ك

كك ردديمكلجيلقعدد كاادد ي ةكناددذكلدد كاا قدد كاددب كلألك-ي دديكلجدد لأح-ل اأددي كلجمددين كبندديتةكابن ددي
كلجأددددد لاب كطددددد كليتددددد كيككراددددديمرنددددد كبناغددددد ك ايمدددددا كلأليبددددد  ككبتددددد كلج أدددددي كلجراددددد كيلجأ لاددددد 

كك.(الفرع الثاني)كلج رأيكلطاتلتكات أ كبكتين يكا بب كر ري همر
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 ولالفرع األ
 نوعي ودرجتي الخطأ الطبي الجراحي بين    التفرقة

جراب كيلجأ لاب كاب كنيطب ك  كط ي كلجيكلجاا ق كت كنري كلألالجاقهيمكك  كت ب ك  ذك
كلألط ي  كيلأل: كلجعيتب  كلألط ي  كلج هنب  كرط ي  كلجاقمبم ك ذل كيب أع كلجانب ب كلجاقب كاي جي

ككيلجذةك(1)"تب يجي " كجألأع  كايجنما  كلأل ريم كل  كط  كلجعيتب لجراب ك ماي  كط ي  ر يك.
كتي كغب  ي ريمكلجأمب  كلألكت كتبهيكلج مايجب تقتكاأ ككبط ي كلجانب ايجنما كجأل ي ذلكب

كلجر رك ايتئكجيأيت كطلم كت  ككبميمب  ك عا فكاهي ك رأياقي   ك  يجااهي كاشل  كاأ يطيب
كلج مايجب كباي عكأمب ي كابع ك   كلجنب  كميم كلجاقهيمكاأب ك   كلجعتبت كلجاقمبم كاهذل م 

ك(2)لجا نمبب  كلألب كاب  ك ب يل كيلجذب  كلجعيلجواقب  كيلأل ريم كلجانب تب  كلأل ريمكك ريم ياب 
ك:كب ةكيلأل ريمكلجأمب  ملجب
 :التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ المهني  -أوال
ككيك يبكرلج ي حكط كلج هن كلج رأكبلج يتةكيج رأبقأتكا:كتعريف الخطأ المادي وأمثلة عنه -1

ي كباأ ككبوتيتكلجانب رةكلجذةك كب اعكجل كبأي كلجانب كج هن كلجر لجذةك كباأ كايأل
جباقيكا يأ ك ذ ككب(3)يكلجأ لا ركلجرا كلج أي كأي كلجعوأب كلج عا فكاهيكت ماابيكايأل

لجراب كيلجأ لاب بكي كب اعكجملري كلجاقتب كلجان كلجأا ك ي أيكارابعا كط كنري كلجاقنب ك
ك.يلجأت كلجعل  

                                                             

ياب ك عي ابهمبكتيطاا كر ككبت كلجأ عكيلجايتب كاب كتطيةكلإلطايمكلجايمك  كلج مايجب كلجأني ب كجألرايمك ذلكلجاقب  تل  ك-7ك
لألط ي كلجعيتب ك  كالككلجا كاأت كط كلجراب كل أ كطيتةبكي كشأ كتبهيكجأاا كلراب كريكأ للبكر يكلألط ي كلجانب ك

 ك 722صكبكلج رأكلجرا كلجأ لا بك  أعكميا ب نب ك بي كانيكته كالككلجا كاأت كطن كرمنيمك  ليجا كي ايش ا كجل هن ب
كلجأي  كك ا ت كصةتي   كميا ب ك  أع ك  قسبك282ب كلجقيني ككملب ي  كلج ماشايب أل  كاتل ة كلجراب كي مايجب   مايجب 

 .ك781صكب7221لجمياع بكلجعتتكلألي بك راع كتاحكلهللبك أ ب يل قاأيتبكلجمن 

2-GARÇON et JOSSERAND, La renaissance de la faute lourde sous le signe de la profession 

SAVATIER, la profession libérale,                                                                                     : ذل  م  
ك.778صلجع  لن بك  أعكميا ككلجتب كني 
ل يكطّ فكلذجككاأن كلإل و كاي جا لمكلج ا ي كطليكلجنيسكليت كايا يذكلجابر كلجو   كطنتكلجقبيمكامليكك عب بكريكك-3

كتي ب كطاتكلجماي بكلجنظ ب كلجعي  كجل رأ :بكرنظ اابي كتع ك يكجاأن ك يكقتكباتةكاجب ك ذلكلجمليكك  كنابأ كغب ك ش يط 
 د780ص.غب كلجع تةبك  أعكميا ب
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ي يكت كايج ككب كبأ ةكلجأ للكط لب كأ لاب ركبلجعيتب كلج يتب كريك ريمر مل كلأل  كيك
كجألكبمل  كاعقبم كتي  كلجأ لاب ري كلجع لب (1)تيلت كلجارابقيت كي   كا ككبب كقات ك ي نأت

ك مايجب كلجراب  كدددطك7227يةكدددد ك72 كدددديت كتدددلجأكيددال ه كددلجا نمب كتك DOUAI ال  
ك .(2)أ  كط لب كأ لاب كيبت ك أيا كاعأ كب نعهيك  كلجا ل كرلجأ للكلجذةك

لجأ للكلجذةكقيمكاع لب كطليككأ رللج يتةبككلج رأط كك مل كطتبتةرك(3)يبا  كلجاق 
لجراب كلجأ للكلجذةكلي كبأ ةكط لب كأ لاب ككألجمتةكلجملبمكات ك  كلجمتةكلج أي بكي ر

كلألكبجل أن كطلب  كتتعكلجراب كاا ا كطليك ككب ب تاا كك ذل كبت كر  ي كاقاا  م كيأت  
كلج أن  كربكيقتكماتك  كاقتب كلجراب كلجش ط ك(4)تتعاب كيايجلفكتتع كيلاتةكتايت كاعت ي

كجتب  كلألي ريركلي  كت  ك اقتم كجلااأ كبنبي  م كلجتمكالقيمك  كقيا  كاغر كنابأ  يكركبنام 
تيجذةككبطنفك ي أ كبقعكطليكلجأممبكيج يكلي كلجراب كقتكا  كلج أن كطلب ككرةكاما 

ياتمتككبتيناأ كبجيكطنفك ي أ انبي  مكقتكاع  كايجاع كر ك ذلكلأل يكب ل كلمانايأ ك
أ لمكط لب كأ لاب كتي كايكركبذجكك ت كاقتبمكلجعنيب كج  ب كيا ل ل مل كألي  كلكبلجيتية
ك.ككككك(5) كايجا كامال مكذجكر عكماعين كاراب كا تب كل يكتي كر اي ك

                                                             

.يك يكاعت يك780بكصبكلج  أعكنام  كطاتكلجماي تي بك- 1  
ت كر كرابايكرأ  كط لب كت ك امكمبتةكابت كلجبم  بكاما كطأ كت كبت كلجب نيبكألن كلي ك:كاال صكيقي عك ذلكلجالمك  -2

كاأن كبأ كر كاقاأ ك ميمج كلألرايمكطليكلأل ريمكلج  ب ة:ك  ك شي  كلجا  بكابعكقيجتكلج ال  كت كرماي كال هي
ايايلبكيلجا كات كطليكا  ي كريكطتمكااأ كريكأه ك التبكيرايتتكتب يكباعل كايجيلقع ك يايعكلجتطي بكرن كتاوكط يك
ك ي أيكط ك هن  كتدن كقتكرايفكطليكذجكك رأ كأمب يب ك هنبي ك ماتك  كلجاقي ب كلجراب ك  كر كلجراب كقتكل ال ك رأ

ي يك رأكاماربعكلج ال  كر كااّبن بككجب نيكلين ك  ك شي  كلجا  ابت كلجبم  كجعأ كت كبت كلكلجأ لا كلجر بكادأ ل  
 .ياقت كأمي ا ك  كالقيمكنامهيبكيا  كرن ك رأكظي  كأمبم

- DOUAI, 19janvier 1931,                                                                                                    : ذكره 

بك ا تككتي  كلجأي  ةبك161 اايلك أايلكاشب كلجغ لج بك  أعكميا بكصبك624 نب ك بي كانيبك  أعكميا بكصك -
ك.ك118  أعكميا بكصك

3- MALICIER (D) MIRAS (A) FEUGLET (P) FAIVRE (P), op.cit, p. 103. 

4- Cass.Crim 23avril 1931,                                                                                                    :   ذل 
كلألي كك- كلجعتت كلجمينب ب كلجمن  كلجقيني كيل قاأيتب ك أل  كلجأني ب ب كت كلج يلت كاعلبقيتكطليكلألاليم  ا تك أرايكلجقلل ب

ك.181بكي162بكص6218 راع كلج غي  بك أ 
ك.ك662أيممكطل كميجمبكلج مايجب كلجاقأب ب كجلراب بكذل  بكبيمفكأ ع كبيمفكلجاتلتبك  أعكميا بكصك-5
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كاكلج رأبع فكك:مثلة عنهالمهني وأ  الخطأتعريف   -2  أ كلجا كليجراب ك و كلج هن كاأن 
ك.(1)ايجقيلطتكلجعل ب كيلجانب كلجا كااتتكرأي ك ايش ةك ذ كلج هن كبيلج هنتس

ك:ت ك ا تك شيمكقيممكرن ككبا م لجتلاي كب  كتكبلج اعل كا هن كلجر لجان ككلج رأ يكركككك
لج رأكلجذةكبقعككتهيك اذكب(2)ي  يجا كقيلطتكلجعلمكبأي كلجانب كج هن كلجر لج  يحكط كلأل
كلجراب ك كلج هن بكر   ك ذ  كيرأي  كااني  ك ايش ل كلاأي  كلجر كيباأ  ك هن  ك  ي م  منيم

ت هن كلجر كلغب  يككبجيكغب  ااابعكبلي كجأبقيكاأا كلجراب كلج  لي كجهيكيبمااب كنماا ك
ك كيااتت كلجا كاال هي كيلجانب  كلجعل ب  كقيلطت ي كاابعكب أعكر  كلج ه كجهي كي عيج هيب أيجهي

كاكلجان كلج رأ كلألكاجي ي كاهذ  كلجأه  كيلجقيلطتب كأابحكاكيرأي  كغب  كاشل  كارابقهي جي
ك.ك(3)يج  ب ايكلجعوحكاابعكبنأمكط كذجككا  كر يأ كطنتكلجاش بصك

ك كري   كلجراب كادكلج رأ مل  كقبيم ك  اصكلجان ب كغب  كأ لاب  كط لب  كيتي كاأ لم هي
لب كلجو   كقا ك ايش ةكلجع يجب كاأ لمكلجاايصكلألت كطتمككلج رأيكبكر(4)ايت كايج كلجا ي ة

كاق كلج  ب كرركبلجأ لاب  كال ب كيكطتم كلجو   كإلمنيمكلجع لب  كلجرابعب كلجتم كجايجا   أيط 
 ا كغب ك جيك امنيت يكا عككبجيكر بق كا تب ك ر ةلجلأيمكاريكك باعتكاأي كن بفكايتكج

كلجاأكب ا ل  كطتم ك  كر كايجري كإلأ للت كلجا تب كلجو م كلج  ب كااقا  كلذجك  كلجأ لا ب بكم
كدك ااي ك ت كنما كاألركتمكلج  ب ك أ لمكلجراب كا ريمكلجشي ع كطتمك  كلأليك

ك كل ي كق ل  كت  كلجنق كلجا نمب  ك ال   كت لطاا ت كك822أيت  كرةكاك8666 ية أ 
تن كبمايأ كلج ميمج ككلب كأ لاب ك رأأ لمكط  ميسكاعايكريكنمبجكجمكبل كا ي بيكإل

                                                             

لنا لفكش صكبنا  كاجيك هن ك عبن كط كلألأي ك:كبكل يكبع فكربايكاأن 686تي ب كطاتكلجماي بك  أعكميا بكصك-1
كاقتب كت  كيب اع كجهيب ك  ي ماهم كطنت كر لهي كياقبت كلج هن  ك ذ  كاالم كيباأ كلجا  كلج هن ب ك  ليجا  كت  كلجانب  كجلأيلن    

كدك866 ايفكأيت كطابتبكلجمااب كلجأني ب كاب كلجاق كيلجقايمبك  أعكميا بكص:كرنظ بكجهيكايألأي كلج ق  ة
بك62بكص6221با ب ل بكك8 ا تك شيمكقيممبلج مايجب كلجراب ك  كلجيأه كلج تنب بك أل كلجاقي كيلجش بع بكبلجعتتك-1

ك:ذل  
ك .816بكص8166لج مايجب كلجأني ب كط كلألط ي كلجراب بكت لم ك قي ن كبكتل كلجمقيت كبكلأل ت بكأايل ك ا تكشتبايتبك

3- MALICIER (D) MIRAS (A) FEUGLET (P) FAIVRE (P), op.cit, p.104. 
كطاتكلجي ي كط ت بك-4 كجلراب كيلجأبتج كتل كلج رايطيتكلجأي عب كلإلملنت ب كك لجيمبركت كلج مايجب كلجأني ب كيلج تنب 

ك.ك27ص  أعكميا بكبي بك  يأب ك ا تبك80صكب8660
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كب  لك ااي يرلجعايككذلذلكلي كلج ميسكاها كايكقا بكرأيا كاكذجككط لجأ ل ب ك ايكا ا ك
ك.(1) كبماتكذجككاايكبا لصك  كلج مايجب طليكلجراب كلجأ للكريت ك ذ كلجايج كباعب ك
  :اليسير  الفني  الخطأالجسيم و الفني    الخطأالتفرقة بين    -ثانيا

لجذةكبلي كنابأ ك  يجا كلجيمي  كلجعوأب ك  يجا ككلج رألجان كلجأمبمككيج رأبقأتكاك
 لمكا  ي كأل ك كبأحكأتي  ك  كراب كبشع كايج مايجب كايكرانمكط كأه كاّب ككبيلاا 

رايمكرق كلأللج  ب كاأي ةك كاأت كط ككاشاي كك  با بكل يكبقأتكا كطتمكاذ كلجعنيب 
ك.(2)  ك ماها  كريكيقيط كاكلجذةك كباأي كأتي  كلج رأيك يكرا أيبك

ك كأي  كلجاش بصكركلج رأي   كت  كلجم ط  كلجأمبم كا طين  كلجعوح كاري كدي اتي ككير  ي 
كلج ككل ماعين  كجاليب  كيلج ابتة كلجا ي ب  كلجر كرايجر   كاهي كبامم كلجا  كلجانب  كيلجيمي   ة
اذكرن ككب ي كاظه كايايلك مايجب كلجراب ريلاا كي  كبي يك  يجا كاا كيك  يجارلجاتبعبك

نبن كطلب كي  لأع كأاايمكلجر ل كنمي كبايأ كطلب ك نيقش كلج  ب كيكان يك يكل كج كيك أ تكآجبسك
 .ك(3)لجات  كلجأ لا كلجاايصكيل ك يكباعل كا لا كلجرا كقا 

 موكقتلمكلجراب كبكيبلي كنابأ كالجذةكب ل كلجاأيي كطن كلج رأتهيككلجبمب كلج رأ يكر
ك.(4)اأ ب كيمي  كطوأب كاتبم كتي ك يفكطلي

                                                             

1- Cass. Civ 23 Mai 2000, cité par MULLER (Benjamin(,op.cit, p.526 . 
ك82يكقاتكا ك ال  كلجنق كلجا نمب كت كق ل كجهيكأيت كت كنأتك كبجل رأكلجان كلجأ لا كلذجكك  كلجارابقيتكلجع لب يك

كلج يرئكيغب كلج و مكك8667رلايا ك كط كلجياع كلجذةكلي كنياأي كلجراب كلجأ للكط كلجقا كلج رأ كا مايجب  قاتكتب 
 ك جل  ب كتي كرييج كلجع لبيتك  كرأ كاأ لمكط لب كأ لاب كت كلجع يتكلجاق ةبكابعكلينتكلج  با كااب كاغركت 

  يكرت كككلجار كلي كاي وكجيأي كلجتمكطاوتكلجقل ك  يكرت كاجيكااتلعكلنمتلتكت كلجا ل كلجعيتب كجلقل كممكلجت يغ
اجيكيتيةكلج  با بكيقتكرتب كلجأ للكألن كقتك يجفكلألأي كيلجقيلطتكلجانب كلج اعي فكطلبهيكاي كلباب كياعكلج  ب كتي ك

كك:كبكرنظ ا كرييج كلجع لبيتكتي كااتلعكرةكا  
- Cass . Crim 23 Octobre 2001, cité par, BLONDET (Henri),op.cit, p.45, DAURY(Morgane) 

FAUVEAU, La responsabilité pénale du médecin, les principales infractions contre les  

personnes, les Etudes Hospitalières, France, 2003, p.23et 24. 

كلجا بتكت ح شيمكطاتكك-2 كلج عي فبكلأل ريمكلجراب ب رنظ كلذجككت كاع بفكلج رأك.ك777بكصك8661بك أ بك نشأة
  ككك:لجرا كلجأمبم

- ALAYASH (Mordhi) ALENEZI, AL-EIFAN(Meshari), La corrélation entre la responsabilité 

civile et la responsabilité pénale du médecin en droit koweitien, Revue générale de droit 

médical, Les Etudes Hospitalières, N53, France, décembre 2014, p.102. ككك 
3- AKIDA(M), op.cit, p.72. 

ك.862نق كي  عكلألطايمكلجاش ب بكتل كم ككجلرايط كلإلملنت ب بكاتي كمن كنش بكصا تكاتيةبكرك-4
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ك كايأي  كاع كلجاق  كرنيت  كط  كلج ميمج  كالي  كلجبمب ككلج رأ  كتي  كلجأمبم لجان 
ك:كجيكطتةكاأجك نهيانأي ك ذلكل اأي كمانتكريل

ن كيطليكلج غمك  يكرذكابكلم ك  كلجر كتي لنيكطليكل اا ي رجبسكاب كلجعليمكليت كك-
 يأ كت ك أي ككبلع كتي لك ه يبكل اا ي تد كاقق كلج بتل كلجأ لا ك  كاقتمك اميسبك

كممكبلجاش بص كلجأ لا دتكبي   كجلع   ك و  ي كطنأ ل كااقي كلج  ير ة كلجراب ككب  يطلي
كلأل ك   كلمب  كت  كيم ط  كاا م كلإلتكبجذجككبايل لجاأ ف كبلي كد  ك  كلجعوح كت   اي 

ك ر كط  كنياأي كاكبلجراب كأايجا ي ة كلجاي ت ك   كلمب  كت  كب أع كقت كلجعلمكا  كطأ  جي
ك.(1)يقأي  
ذلكشأعكا كاكب كبااق لجاقن كت كلج أي كلجرا كلجأ لا كرايمعكلجاقتمكلجعل  كيكجبسكك-

كلجا ر كنشيرهمبككب   كاع ق  كقينينب  كت  كقبيت كتين ي كلجع   كت  كلجا ب  ك   ك امعي ي نايل
كبياايكاااق ك ذ كلجغيب ك.يذجككاايكبامنيكجهمك ميب ةكي يللا كلجنظ بيتكلجاتبم كيارابقهي

ك كا ات كلج مايك   كمقير كط  كلجأ ل ب  كألكلج رأجب  كلجبمب  ك قلجرا  كلج مايجب ك  ك ذ  ااي
كتدكباالي لجقايمكطليكل  كلجراب ب كمبفكلج مايجب كطليكياقلب ك يلكلجر يلكطنت كملرني ذل

قتلمك يتيكاأيمكميط كلج ر كطليكلإلم كلإلركبلجراب كت كل ك ايةكبهاي يك ار ل كبقبن 
ك  كيأ طي كلج مايجب  كلج   كي ذل كلجعقي ب كلجمو  ك ل كيككبنليص  كج  كياي كطليككبا   تهي

ك.(2)لج  ب كيطليكلج أا عك عي
ك. كبايش ك هنا كطليكنايكأابحلجراب ك  كطلمكبأعل ك ا كمق كت كر ك يكباي  كاك-
كلجعك- كبا ب  كت ك   كنام  كلجقيا كلجذةكبقام كاغب كط  لجرا كلجأ لا كا أيأب 

لجقايمككاقايمكاجيتن كباتةككأل ك رط ك ريمبكت ايما كلجراب كاقأ كيت  كلأللجااعكيلج
كلج رأتيجاماتك  كك.لجراب كايأل ي يذجككنابأ كطتمك ا ةكلجقيا كيأهل ككبت ك أي كشي ك
ةكملبمكر كبماق كتبهيكطليك كرب كلج ي كت ك نيقشيتكراب كتقبق كبش كطلب كللجان كبا  كط

كلجيلا كلجاي ت كطلي ك قياا  كايقاأي  كبقا  كجل را  ي كت كيككبلجان كأ  كلجااع لأانيا 
                                                             

ك.865بكطي ك ا تبك  أعكميا بك882كب886 ا تك أرايكلجقلل بك  أعكميا بكصكصككك- 1
بك راع ك72بكلج مايجب كلجأني ب كجألرايمكيلجأ لاب بك أل كلجقيني كيل قاأيتبكلجعتتكلألي بكمن  ا يتك ا يتك أرايك-2

كي  بكتل كلجق يب بكلجتل كلجابايم ا تكريغ بسبك مايجب كلجراب كت كلجاش بعكلجأنبك828صكب7282أي ع كتالتبكلجقي  ةبك
ك.ك06صككب8111لج غ  بك
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كج لأل ر كب أعكاجيكنأحكلألرايمكي شي اهمك ج ك كبعأ  ك ن ك  كك ريمكلجبمب ةبكأيني
ك.(1)غب  ك يك ك كبقا كا يكبا  كا ر كلجقيا كبأ كأل

كر كنري  ك   كل اأي  ك ذل كلج ككلج رأ  ح كل اوف كلأللجبمب  كاب  كرة كررايم كلج رأي
طليك ذلكك.يكا أبحرطليكيأ كلجبقب كتي كاشلبكككلج رأايأي كمايتكك وقيكبلج شليككتب 

اعتك ا ك وفكطل  ك يتلمكبيأتكجهيكأتبتةكاراب كيمبل كطوحككأن ك كبعتك ردميسكتلأل
كلجر  كطل يم ك  ابتي ك   كل ي كطوحكأتبتةكب كاراب كيمبل  ك رًأب كلجراب كاكبعت كلي  ذل

ك.ك(2) قانعيكاأتيل ي
كلجنظ ب كأت  كركجقبتك ذ  كلجقاي  كابعب كطليكلجأعبت اليمكلألاع ك ذتكيلمعي

لجبمب بكيبعاا كلجالمكلجأيت كط ك ال  كلجنق ككلج رألجأمبمكيككلج رألجقتب  كايجاا ق كاب ك
 لج اعل كاقاب كلجراب كك7228أيل كك72لجا نمب كااي بخك

« Thouret Noroy »ي كالمكرك
كدكقاي  كل سك ذ كلجاا ق 

 Fauteماع  الجأمبمكاأبغك  الا بكتاع كلج ايلمككلج رأنم كط ك كلجقايمكلجاطا ك

lourde 
كلأل(3) كياعاهي كب كطاي ة كبماع   ككلج رأ   Faute grossièreلجايتل

ك(4) كرب كلج رأي
Faute graveلجاياشك

 (لج يأيفكيج رأل يكطا تكاع كلج ايلمكطن كا.ك(5)
caractérisée 6(كك

inexcusableبعذ كطن ككلجذةك كلج رأيكر
ك.(7)

مي كلجقايمكلج أ ةكطليكناسكنهجكلجقايمكلجا نم بكابعكاانيكت كاتلبا كلجاا ق ك
ذلكلي كا كلج هن كاكلج رأ ق  لكطتمك مايجب كلجراب كط ككبلج هن كلج رألجعيتةكيككلج رأاب ك

ك.(8)أمب ي
                                                             

كميا بطي ك ا تك-1 ك  أع ك بي كاني818صكب ك نب  كب كلج رايطيتكالمسؤولية الجنائية لألطباء والصيادلةب كتل  ب
ك.ك88صكبك7222لجأي عب بك أ بك

.86و 82منير رياض حنا، مرجع سابق، ص   - 2 

3- Toulouse, 7 juillet, 1960, 

4-  Paris, 16 avril 1921. 
5 - Besançon, 11 décembre,1844. 
6 - Douai, 19 janvier 1931. 
7- Lyon, 11 octobre 1967.cité par, GRAPIN (Christine), op.cit, p.541, 542.                                                                                                     

كذجككت كطتةك-8 ك نهيكيقتكاأمت ككبراليم كااي بخك كلجأ ل ب  كلجأب ة لجذةكق  كاأ ك مايجب كك7228بنيب كك80المك ال  
رات  يك اعل كاأنعا بكي يك يكبعا كطن كا رأكلج هن بكيمينبه يكجبسك اعلقيكاذجككي كشأ كج كايجا ك:كلجراب كجهيكيأهي 

كر كلجراب كاذ كاجب ب ك كت كاي تكلجأه كلجاياحكي ي كاهي ك كبملم كلج هن  كت رأ كجتب كككذلا ب  كرايحكلجنيسكاجيكر كاايلت 
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كلجأمبمكابعكط ك ر  ا مايجب كلجراب ككب(1) ال  كلجنق كلج أ ب كيطلب كقاتك
لجا تب ككر أي  لم ك  كميط كتي كل ماعين كاراب كقيمكادأ لمكط لب كأ لاب كلماغ قتكر

اذلكلي ك يكلج  ت كطليك أيأا كج ع ت ك يككل روعكيقبي  ك يكااق كلج  ب كا  ت كتي 
ك.يكغب  لجذةكرلا كر

نذل ككبلجايأ كاهذلك ذتكت كقاي هيرقتككلذجكك كاع كلجتي كلجع اب ريلج واظك نيك
 ي لتكلجع اب كلج ااتةكا مايجب كإلجا كلج ال  كل اايتب كلجعلبيكطليكماب كلج مي ك يكقاتك

كج عتلتكلجراب ك كلدددتمكايتدددمكطددد كلج  ب ك غددد كطبددد لمكأ لا كتددأديمكاددلجراب كلجأ للكلجذةكق
كك.(2) كطن أبمكأمب يكلجاتبم كلجو   كإلأ ل هيبكيلطاا ا ك رأ

الي  كلجاتبم كذلتكلجنهجكلجذةكمي كطلب كلجقايمكمكلجلبا كت كاع كرلناهجكلجقايل يك
الي هيكاذلتكل اأي كاع كركت البابيكك ذتكلج ال  كل اايتب كلجعلبيرابعككبلجا نم كلجقتبم

ي كانيق كاب كلجالمك...كأني  كت كذلا ك تن كيلجعلسكجبسكأابحكأل ك ر:"...ن ريق  تك
كلج تن كلجذةكقايكايجاعيب  كايجالم كك.(3)"لجأني  كلجذةكقايكايجا لمة كلجالم ك ذل ن كر ايت

                                                                                                                                                                                                

ككلجمق بكير كبا اعكاي ماقو كت كط ل ك  كأه كل ابي  كلجر بق كلجانب كلجا كب  كرنهيكرألحك  كغب  يكت ك عيجأ ك  با 
كاذجككلجقيلطتك كلجمين كتوكب اعكجملري كلجاقتب كلجان كلجرا كيلجأت كلجعل  بكألن ك رأك يتةكبقعكتب كلجراب ك  يجاي ر ي

كشأن كشأ كرةكش صكآ   كتهيك ماي كطن ب كلجعي  ب كلجأ ل باب كلجأب ة ك ال   كلم كلج اي ية7228بنيب كك80 ب ك أل  بكب
ك :بكذل  817بككص870 قمكك0بكطتتك78س
يت كناسكبك266ص  أعكميا بك ا يتك ا يتك أرايبككببكذل  كلذجك768صككبك  أعكميا ب اي   يميك معيتكك

كل ما نيفكل كلجمبي كق  تك ال   كطيم ك7222ج  الر  كر ك كت ك أي كلجاش بصك: كلجانب  كط كر ري هم كلألرايم  مايجب 
 ال  كلما نيفكبكيلجعوحك كاقيمكا كاذلكيقعك  كلجراب كغشكريك رأكأمبمكريكأه كتياحكاأأي كلجعلمكيلجا كلجرا 

كك:ذل  ك886بكص86بك أل كلجاش بعكيلجقايمك قمك87/8/7222 أ كلج  الر ك
- AKIDA(M), op.cit, P.74 

ك.ك07بكذل  ك ا تكريغ بسبك  أعكميا كصك27بكص76اليمكلجنق كلجأني ب كسربك أ يط ك81/7/7282نق كأني  كك-1
ك:ذل  كب8بكص82/78/7222ااي بخكك86بكمن ك782المكلج ال  كل اايتب كلجعلبيبكرع ك قمكك-2
ك.ك778صكبيمفكلجاتلتبك  أعكميا بككأ ع كبيمفك
 أايلككذل  ك اايلبكك818بكص88من كك8ي2بك أل كلجال  كلجعلبيبكلجعتتك8/8/7228ت كك718/26رع كأني  ك قمكك-3

  كلج ق  كر كلج مايجب ك كاقيمكطليك:"كقاتك ال  كانغي ةكل ااتل ب كاأن ككل يكب288  أعكميا بكصكاشب كلجغ لج بك
 كقتكالغكت أ ك  كلجأمي  ك كاق  يكرأي كلجر بكي يك رل كلأل ريمكا كبشا ركت ك ذلكلج أيصكر كبلي ك رأكلجراب

رأ عكطلب كتقهيمكلجش بع كلإلمو ب كاذلكرت كط ل كاجيكناي جكاي ةكايج  ب بك يكجمكب يجفكرأي كلجا كاايكيجيكناجكط ك
بكغب ك1/8/7211المك ال  كانغي ةكل ااتل ب بكبك"ذجككلج يتكريج يكلي كقتكلا ذكل اابيريتكلجو   كيلناايكطن كلجاقأب 

كك:ذل  كب نشي 
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لجأمبمكطليككلج رأطنأ كاتك  كايلت كك كلجرا كلج رأاايكاماتكلج مايجب كلجأ ل ب كط كيك
كلجا ك كاع كلج تنب  كاطلسكلج مايجب  كات أ  كلج رأت كيطلب  كيأيتكايك قاكتدذلب كجعتم جا لمة

كك رأ ك  كتذجك كلجأ ل ب  كلج ميمج  كبمايأ  كلجاعيب كطليكأمبم كطلي كلجاأي  ك   ب نع
ك.لج رألج تن كلجذةك كبعاتكات أ ككلج رأميسكايلت كر

 الثانيالفرع  
 الطبي الجراحي  الخطأ التفرقة بين نوعي ودرجتي    نقد ونبذ

كلجاقدددد كيلجقادددديمككأددددت كلابدددد لكطنددددتكلج رددددأكرندددديلعكيت أدددديتككلجاا قدددد كاددددب جددددمكالدددد كنظ بدددد ك
لج يتبد ككبلج ردأيلعكرندطد ك  الدفككلجأ ل بد جيكااند كنظ بد كلج مدايجب كاك  يلناهيكلأللجاتبعبك

لجبمدب ككلج ردأ  أديلك د كنردي كرنهدمكر كا)بك(1)طلديكادتكمديلمكبلجأمدب  كيلجبمدب ةكب نهيكيلجانب 
يأدددد كطلدددديككلج رددددأ شددددا رب كمادددديتككبلج شددددليككتبدددد كلج رددددأيكررادددديمكرةكاددددب كلألل دددداوفكلجدددد ك

لجرادد كلجأ لادد كجلقيلطددتكلجعي دد كلج نأدديصكطلبهدديكتدد كقدديني ككلج رددأبكاابددعكب اددعك(لجبقددب 
 .لجعقيايت

كاعتبارات عدم التفرقة بين أنواع ودرجات الخطأ الطبي الجراحي: أوال كال بصك ذ ك: ب ل 
ك:ل طااي لتكتب يكبل 

  ديككبلجاند كلج ردألجعديتةكيككلج ردأا قد كادب كتد كلجاطتمكيأيتك عبي ك نيم كبعا تكطلب كك-
أد لمكط لبد ك ربد ةكاغد  كيجأ للكلجدذةكباديي كالدابي بكت كلمب ك  كلألكأعيااهيجيكباتةكا

لجددذةكقددتكبأددت ككلج رددأمب كطلدديكأددا كلج دد ب بكتهدد كبعاادد كأ لجدد كطبدد كأمدد ين كجددبسكجدد كاددا
جدددديكلج ماشددددايكتدددد كلجيقددددتكا كطنددددتكطددددتمكنقدددد كلج دددد ب كيلددددذجككلجشددددأ.ك(2)؟مكتنبدددديرطندددد كطيتبدددديك
 دد كبقاادد كاقددتب كر كلألك غددمكيبأك يتبددندد ك رددأالجدداع ككيلجددذةكقددتكبعاادد  بك(3)إلنقدديذ لج نيمدد ك

بكيلجاددي كلددذجككايجنمددا كجادد ككلجأدد للكلج لقددركيتنبددك رددأكا لددي كلطااددي  يايجادديج ككبايجادد كلجأدداب 
                                                                                                                                                                                                

ك.يلج ياعكنامبه يكاشب كلجغ لج بكلج  أع اايلك
1- PENNEAU(Jean), Faute et erreur en matière de la responsabilité médicale,ك thèse, paris, 

p59. 

ك: يبكذل  72رايمبكصب كلجأ للبكلج مايجب كلج تنب كألاشك-2
ك.788صكلجع  لن بك  أعكميا بكني كلجتب ككك
لج ال  كلجعلبيكك أل لج مايجب كلجأني ب كجلراب كت كلجقيني كيلجاراب كلجقاي  كت كلجميتل بك قي كاا تكطم ي بكركاا ل بمك-3

ك.ك720صكب8677لج مايجب كلجأ ل ب كلجراب كت كايمكلجقيني كيل أاهيتكلجقاي  بكلجأ ل  بككبطتتك يص
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ك غدمبكيطيتبدكباتيك رأكيلجذةكقترمنيمكلجع لب كت كار كلج  ب كيكرةكأممكغ ب كريكا يتةكر
 .تنبيكأ ك يكاقااب كاع كلجع لبيتكلجأ لاب كاأع ك ن ك رر

  كرلجرا كلجأ لا كلجأمبمكتي كلجبمب ككلج رأ كقأ ك مايجب كلجراب كط كأاقب كك-
كلجعل   كلجاقتم كيككبا ا  كتيلط  كرال    ك   كلجااع كطلي كلألرايم كاشأبع كلجيأي  اجيكأ 

كلجناي جر ك  ت (1)تا  كلجقي طلي ك(2) ذل كاأ  كلجراب ب كجلعليم كيلجهي   كلجم بع بقاا ككلجاقتم
كركبلجا صكيلجاذ   كلجر كطلمكغب كمياتكجبسكاأ كأ كلجقي كا كلجاهيي كيلجامي  كل ي

كلجيقتكلجذةكل تلتك يأ كت ككبجلراب كاقت ك يك يكطي  ك اا كطليكلما  ل كلجاليب   ذل
 . تكلجراب كلج ماع ل كت ك بتل كلجعوحكلجأ لا لألتيب كيلآلتب ك ر ك

ا كلجاا ق كاب كلج رأكلجعيتةكيلج رأكلج هن بكياب كلج رأكلج هن كلجأمبمكيلج رأككك-
لج هن كلجبمب كت كنري كلج مايجب كلجراب كلجأ لاب كلجأ ل ب بكاا ق ك كامانتكاجيكلجقيني بك ك

لجنأيصكلجا كا ا كلج مايجب كي تتكطي  كي رلق كيجمكاا  كبكأل ك(3)ت كنأ كي كت ك اني 
ي ذلك يكباتيكيلاايك  ككباب كلج  ر ب ك  كابعكأاياهمبكميلمكلينيلكتنبب كرمكغب كتنبب 

كك822 و كنصكلج يتاب ك كاشا ركر كك  كقيني كلجعقيايتك822يلج يتة كته كجم لجأ ل  ةب
كبلا كجاراب كاذ كطليكت أ ك  كلجأمي  ب كل ال كبلي كلج رأ كقت كر كبلي كلج تطيكطلب  قهي

 رأكت كرب كأي ةك  كأي كلج رأكلجأني  كلجا كري تاهيك ذ كلجنأيصبكير كباما ك ذلك
كككدلج رأكت كاأي كنابأ كاأ ل ب 

ر كلج ش عكلجا نم كت كاعتب كقيني كلجعقيايتكجمن ككلإلشي ةكاجيت ك ذلكلجأتتكاأت كك
كايجنماك8111 كلجأمبم كلج رأ كيلشا ر كذل  كا ال كلج رأكقت كجم كلجا  كجألش يصكلجرابعب   

طوق كلجمااب ك:كنيطب ك  كطوق كلجمااب كاب  ايش ةبكياذجككبلي كلج ش عكلجا نم كقتكت  ك
لج ايش ةبكي  كا صكلألش يصكلجرابعب كيلج عنيب كلجا كل الاتكلج رأكلجامبركادات كأي  ك

                                                             

ك.ك08صك  أعكميا ب ريغ بسب ا تكك-1
را تبك مايجب كلألرايمكلج تنب كايج غ  بك اييج كت كاأأب كتق كلجقايمكيلأاهيتكلجاق بك ميج كجنب كتاليمكرت بيشكك-2

ك.762بكصك7228لجت لميتكلجعلبيكت كلجقيني كلج يصبكأي ع ك ا تكلج ي سبكلج ايربك
لجقي  ةكايا كت كلجاش بعيتكلجع اب بكماي كلإلر ا يتكنأب كامن بكبك202صكلج  أعكلجميا بك ا تكتي  كلجأي  ةبك-3

ك:رنظ  بك782صبك7208
Meshari AL-EIFAN, op.cit, p.103.        كALENEZIك  Mordhi ALAYASH-ك
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كت كلج يتةك ي  كلجا ككلج ايش ة اب كغب بكياب كطوق كلجما1تق ةكك1-686لج نأيصكطلبهي
يات يكيلجا كمي  تكاأا كغب ك ايش ةكت كل الي كلج رأكيت ككبا صكلألش يصكلجرابعب 

ك. ذ كلجعوق بكياايكااق  ك مايجباهمكبأ كايلت كلج رأكلجأمبم
ياهذلكلجاعتب كنقي كر كلج ش عكلجا نم كجمكبق كطليكلج اتركلجقي  كاعتمكلجاا ق كاب كلج رأكك

كقتكاب ك  ك ن ي كيل  كلجع تةب كغب  كط كلج رأ كلجأ ل ب  كلج مايجب  كيلجبمب كت كاري  لجأمبم
كل يكب ل كلجقي كاأ بكنريقهيكيذجككنابأ كلجاا ق كاب كطوق كلجمااب كلج ايش ةكيغب كلج ايش ة

كلجأمبمكت كاري كلج مايجب كلجراب كلجأ لاب كأعا بكألنهيك كاقيمكطليكاراب كلج رأ  كتل ة
جمكبع فكك8666رميسكقينين كأابحك يتلمكلج ش عكلجا نم كت كاعتب كقيني كلجعقيايتكجمن ك

ن يكا كك.تقرككتتكأي  كيش يركارابق لج رأكلجأمبمبكيل 
لج رأكاا ق ك أرنع ك  كلاالي كلجاق كيطليك ذلكلألميسكب ل كلجقي كر كلجاا ق كاب كرنيلعك

 يلجقايمك كاق  يكنأيصكلجقيني كد
رايمكلجا ب كلجليتب كاتةكاجيك نحكلألاأ كلجاا ق كاب كلأل ريمكلجراب كذلكلي كلجقي كااك-

ت  ككبتي كلج يفك  كلج مايجب كط كل كات  كتن كبيانايسك ر  ن كبت ك  ي م ك هناهم
رايمكمكا لهمكااتك ا  كلج ه لب ك  كلأليطتكبيلج  ان كبأ كا يب كألجقي كاكييجراي ك

 ك.منيمك ايش اهمكج هي همكلجعوأب لجذب ك كبلا  ي كلجابر كيلجاذ كر

ممك كنرل ك ن ك  لطيةككب كنعر ك عظمكمقانيكت كلجراب رن ك  كغب كلج نرق كرل يك
كج هنا رل اابيرك كلجشكبمنيمك  ي ما  كقب كت ك ذل يقيميك  ككب  كذل كلج   ك أاأ كيقت
 ك  كب ي كطتمك ميمج كلجراب كأني بيكبت ككا ي يكركبطتمكلطاني همكاايجا يكررايمك طين كلأل

  كت كركن يكباأيي ي كط كلجشعي كل أا يط ا كأمب يكاذلكلي ك راك كاط كط ل كلجرا ك
 .(1)ب سكابيةكلجنيسكيمو اهم

  كابعكلج غا كت كاايش كات  ككلج رأأاي كلجاا ق كاب كت أيتك ك يكقي كا كراك-
كطليكك عهيلجقايمكت كلج مي  كلجعل ب كلج وتب كلجا كبأع ك طليكلجقيا كل ماق ل كتبهي

ك:  كجبسكج كمنتك نرق ك طااي لتكطتبتةرةكملبمكاالمكأهل كج م ك ذ كلج وتيتبك ر

                                                             

ك.722صك7228ت لم ك قي ن كتل كلجنها كلجع اب كلجقي  ةبكك ا تكام ك ابعبكلج مايجب كلجأني ب كت ك هن كلجايجبتبك-1
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اذكبك(1)لجيابتب   كلجا كلكرنهمكجبميكجبسكلألرايمكيات مكلجذب كب ر ي كل يكركبت  كأه 
كر كلجر كيات يب كا هن  كلجيأفكجبسك يأي ك ذل كبغل كطلا  كلجا  كلج ه  ك   كلمب ة بهيكذ

كيلجان  كلجاقن  كركبلجرياع كلجقايم كطلي كيبر ل كت ك مايجبيب رئكرأاياهي كلجاأ  اهمكي  
ل كأي كيقيلطتكلجعلمكيلجا بكيجمكبلجر كتق كياعقبتلكيل الي لكطليكرك ي نهيك ه كااي عك هن

ك.(2)أاي ك ذ كلج ه جقبيمكايلأا كيلجاأ كت ك مايجب كر يمكلجقايمكت كلاي وكرذجكك
لجع تةكغب ككلج رأت كاراب كلجقيلطتكلجعي  كلجا كااتتكطنيأ ككجبسكب   ي  كأه كر

بكتم  كقيلطتك ماق ةكت كل ك(3)يكبهتتكلجاقتمكلجعل  رطم ةكبعقتكط  كلجقيا كك يكبقفكاأ 
 .كأي كلجعل ب كلجعي  ريكاق   كلألكباعا فكا ك ذ كلجقيلطتطلمكيت بكيم  ك أي كاقتب ةك

كانشكيج رأت كلج ماق ة كلجقيلطت كااراب  كلج اعل  كلج مايجب أ ككبطن  كبمب ل كلي  يكرميلم
 كا كلماريط كلج اب كرتي كأعيا كايلأ كلجقيا كاب كباا  كط ك ذ كلجقيلطتبككيبأمب 

ك كر كش كيجبسكبقيا جلبا   ي كلج مايجب  ك ذ  كأ  كلجعل    كلجاقتم كياهتت ك ذ كركذاكباهتم  
ك لم   ك وفكلجقيلطت كلجغيج كجبمتك ا  كت  ك أي ككي ّكركبي   ك   كلجقيلطت ك ذ  كاق     ي

كاتوكشكباقتب ة كبتي كتب ك  ك وفأ كجلقايمكا ب كا ي كبعا فكلجعلم ك  كذ بكيباا  كقت ل
 .(4) لمكلج  الا كلجا كاني ط لجأا كت كلآل

 ريمكرنأي كلجاا ق كاب كلأل ريمكلج يتب كيلألجبهيكااليمكلجقاي ب كلجا كلمانتكا كلألك-
ككبلجانب  كمي  كاهي كبقأت كلجراب كك نعجم كلجنظ بيت كقب   كاقتب  كت  كلجات   ك   كلجقيا 

يجمكبل كلجهتفك نهيكلج غا كت كك.يلجيقيفكطنتكلج ايتئكلج ق  ةكلجا ك ك وفكتبهيكبلج اا 
ك.(5) كا اب كلج مايجب   كتآيكك رأكلجا بب كاب 

                                                             

ك.202بك  أعكميا بكصتي  كلجأي  ة ا تكبك20صك أرايبك  أعكميا بك ا يتك ا يتك-1
ك.682 ا يتكنأب كلجامن بكرماي كلإلايا بك  أعكميا بكصك-2
ك.ك181 اايلك أايلكاشب كلجغ لج بك  أعكميا بكصك-3
ك.ك611 معيتك اي  بك  أعكميا بكص يميكك-4
لجع اب كككيقاي ب كت كل ك  ك أ كيت نميبكتل كلجنها كلج رأكلجرا بكت لم كاالبلب كتقهب يتيمكال  كرايكأ ب بككك-5

 .45بكص6226لجقي  ةبك
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تقددتكااني دديكلجعتبددتك دد كشدد للككبطلدديكلج مدداي كلجاقهدد ككلجقددتكلددي كجهددذ كلجنظ بدد كأددت كلابدد ك
ككك كأددددمياددددتكتدددد كاقدددد كطلدددديكيككطدددد كلدددد ك رددددأك أ كلجرابدددد ك مددددايكاددددلطاادددد يلككلجددددذب بك(1)لجقدددديني 

لجراد كلجأ لاد كتد كاد كلجرابد ككلج رأي كبماتككبيكت أا ركلج رأطاتلتكانيعكلجبقب بكتي كل 
مديلمكلدي ككب د ك دذ كلج هند طدت يكلجميااد كيلج مداق ةكطندتكرأي ك هن كلجرد كيقيلاذلك يجفكر كا

ةكطل د ك اد ك دوفكريكر دذكاد كر كامكبمدب لبكي ك مدايجب كطلبد كتنبيكرمكطيتبديبكأمدب يكركلج رأ
لجعل دد كلجقدديةكيلددي كبنردديةك ددذكادد كلجمددنتكتدد كاقددتب ك دد كرك كجدد بك دديكتلمكرةك دد أحأددت كريكادد ر

اد ي ةكلجااديظككب(3)بد  كاعد كلجاقد كبةياع ب لكجهذلكلج ربك(2)طليكتي تةكاقبق كايجنما كجل  ب 
كندد ك كبددت  كريج دديكركبربدديكلينددتكت أاهدديكبمراددير ردديمكلألك دد لج  ادديكيا دديباهمكطلدديكاقددي ك

يكلجايقدفكطد ك  ديكب شديك عد كلج لديتكركببد كلجاتبمد مديجب كلجرالألكااديعلكلج ردأنري ك ذلكت ك
 ك. ميب ةكلج ل كلجعل  

أاي كاأين كلجا كباذ عكاهيكرلجكاأ : (4)يت ك ذلكلجأتتكبقي كلجتلاي كطيرفكلجنقب 
كلج  ب لج رأةكات حك ر كا لط ك ألا  ك  كالقاكبب كط مكذ ك ن  كاقأب  ك  كغب  كطلب   
كلجراب لأل كط  كاأت  كلجا  كركب ريم كريج ي كطنهي ك ميمجا  كاام كر  كت أ كتي  كاالغ كجم نهي

ا صكطليكلجاشتتكبتوككبلجأمي  كلج ش ير كجل ميمج بكتقتكباما كلجراب كايجاأين كذلاهي
 . ن ك ذلكلجاشتتكت كلجعنيب كيل نااي كت كظ فكبقاا 

ا يكب للين ك  كملر كيلمع كطليككرايمر كلجقيني كبل مكلألك(5)ل يكب  كلجتلاي كط ب ي 
أكبأت كطنهمك كرةك رد كتيل ككي يلاهمكيلجاايظكطليكمو اه كرنأميمكلج  ايبكاأبيطليكر

                                                             
1 -DEPEREZ (J), Faute pénale et faute civile in «  Quelques aspects de l’autonomie de droit 

pénale, Paris, 1956, p157. 

-MAZEAUD et TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, T(1),1965 . ك
طاتكلج شبتك أ ي بكطقتكلجعوحكاب كلجنظ ب كيلجاراب بكتل كلجنها كلجع اب بكلجقي  ةبكاتي كذل ك(كت:ك)ت كلجاق كلج أ ةك-

ي يكاعت يبكك20بكص7221 بكلجقي  ةبك بغ رأبكك لاا كغيج كلجذ ا بك شلوتكلجقا كيلإلبذلمكلجبكك788من كلجنش بكص
 .208بك ا تكتي  كلجأي  ةبك  أعكميا بكص28 ا يتك ا يتك أرايبك  أعكميا بكص

ك.12بكص7221جلاي كلجعيج  بكجاني بك ريمكلج هنب بكتل كللج مايجب كلج تنب كط كلألكبطاتكلجلربفكلجامن ك-2
ك.782صك  أعكميا بككتي ب كطاتكلجماي بك-3
كلجنيش  كط كلجاع كلجش أ بكصكك-4 كجل مايجب  كلجعي   كلجنظ ب  كني 888طيرفكلجنقب ب كذل   ككب   أعكلجتب كلجع  لن ب

ك.781صكميا بك
5- AZZIMAN(Omar) ; Eléments d’introduction à la responsabilité juridique du médecin , 
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يكأي ةكطتمكااأ كريكطتمكلاابيركركط يجهمكلجراب كيلجأ لاب بكميلمكلا ذرمنيمك  ي ماهمكأل
  كك822 -828لجاألب كراقيكجنصكك-يكطتمك  لطيةكلجنظمكيلجقيلنب كركا  ي ريكلنااي كطتمك

كأ  كشك-لجعقيايتكلج غ ا ككيني ق كلجأني ب بكر ن  كجل ميمج  كات أ ككبع اهم تي كل طاتلت
ك.يكلجامير ر  كابعكلجأمي  ككلج رأ

كككراددديمكطددد كلدددد كاجددديكادددد ي ةك مددديمج كلألك(1)ةكلجغيجددد كتدددد كلجاقددد كلجلباددد بدددذ  كلجددد رل ددديك
راديمكتب ديكباعلد كايج مدايجب كغبد كلألريكبمب لبكابعكب اعكأمب يكلي ككبيكتن  يتةكركبأ ر

يايجاددارككبلج اعلدد كايج مددايجب كلجرابدد يكك7220جمددن كك71لجع تبدد كجلقيلطددتكلج قدد  ةكتدد كلجقدديني ك
كألدد ك رددكطدد اا ادد كلج مددايجب كلجرابدد كك"ك:ندد رلجادد كاددنصكطلدديكيككب ندد ك782جدديكنددصكلج دديتةكا

ك".  ي م كنشيركرا كما كا  لكجلغب  هن كنيشئكط ك
يكاايكريك أ كر كأينايكلاب لك  كلجاق كلجاتبعكت كت نميكما كركبظه ك  ك و ك ي

كأيت ك ن ك ايكاما ك ذلككأاع كلجالتل كلجع اب كب  كاا ي ةك ايما كلجراب كط كل ك ر
ك.كأيا كام ك يكاق   كلجقيلطتكلجعي  كت كقيني كلجعقيايتاكيت كقا كركلج رأ

جلاقتمكلجعل  ككلطااي لكك:عن التفرقة بين أنواع ودرجات الخطأ الطبي الجراحي  القضاء  تراجع: ثانيا 
ك ي كلجرا  كلج بتل  كط ت  كلجذة كجآلأيلجاقن  كاري  ك   كأياا  كي ي كلجأ لا ب كي بيتةك  ج 

لجاا ق كاب كرنيلعكك لمكلجاقهب كلج عي ا كجنظ ب أمب كلآلبكيااتكالإلنمي  ري اهيكطليكأممك
كلجأ لا  كلجرا  كلج رأ كيت أيت ك ن يكب كلألك غا  ك   كيمو اهم كلج  اي كا يب   ريمكت 

كط كا كلأللجنياأ  كياقأب  كيلماهاي  كط ككبرايمهي  كاتي   كلجقايم كلجاا ق ا لأع كاق ب جك ذ 
كل اأيكياانبجكبلج مايجب كلجراب كلجأ ل ب  كلي ككألجقي  كا مايجب كلجراب كط كل ك ر   ه ي

ق تكتب كي يكلجاي بخكلجذةكرك7278 نم ك نذكاليمكلجقايمكلجاذجككباأمتكت كركربمب لبكيقتكات
لجأ ل  كب يم ككلج رأ كلج تن كيلجأ ل  بك عاا ةكركلج رأياتةككال  كلجنق كلجا نمب ك اتر 

ك.ت كلج مايجباب ك عيكلج رألج تن كي كلطااي كجت أ ككلج رأ

                                                                                                                                                                                                
Rapport de thème principal de septième congrès médical national, op.cit,P. 21. 

ككككككماياددددد كتددددد كلجقددددديني كلجلباددددد ل كبك مدددددعيتك ا دددددتك ددددديتةبكلج ردددددأكلجراددددد كيك2 يمددددديك مدددددعيتك اي ددددد بك  أدددددعكمددددديا بكصك-ك1
كككبكذلددد  ك ااددديلكاشدددب 71يلجا نمددد بكاادددعك قدددتمكجلندددتيةكلأليجددديكادددي كلج مدددايجب كلجرابددد كتددد كلجقددديني كلجلباددد بكاددد كغدددي ةبكص

ك.282لجغ لج بك  أعكميا بكصك
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ت كلج تنب كطيمك   كاماتك يكأيمكت كلجالمكلجأيت كط كلجغ كرأاليمكاع  ك ذلكلجالمكا
7278اليمكنذل كطليكماب كلج مي كلجالمكلجأيت كطيمكبكي  ك ذ كلأل7278

(1). 

كلج رددألجأمددبمبكييأدداتككلج رددأجدديكاشددي ةكاايشددتكلج ال دد كتدد ك عظددمكلألادديل كلإلكل ددي
بكجاماق كطلديك(3)مؤكد وثابت بوضوح أخطن كأيري لكاك(2)كيد لواجبات المهنةإغفال أن كاي ةكاأ

 اديطهمكتد كذجدككجلقيلطدتكلجعي د كتد كتل ةك ايمدا كلألراديمكيلجأد لاب كطد كليتد كر ردي همبكيل ك
يتي كاا قد كادب ككبغبد كلجع دتةبكتي كا ببد كادب كلجرابد كيغبد  كلج ردألج مايجب كلجأني بد كطد ك

اادي بخككGrenobleككذل كتد ك دذلكلجأدتتك ديكقادتكاد ك ال د يند.ك ر  كلجان كي ر  كلجعديتة
7280ندددديت ا كك8

ككمندددديمك  ي مدددد كر ردددديمكلجادددد كب الاهدددديكلجرابدددد ك مدددداي كطدددد كلألك" ك دددد كرك(4)
  ددي كيطددتمكلاابيردد كتدد كاشدد بصكلجددتلمكييأددفكلج امددا كطدد كا هنادد بكيلددذجككطدد كلجادد  ك

كأ كب الدددد كلجرابدددد ك رددددرأدددد لمكلجع لبدددديتكلجأ لابدددد بكي كبلدددد مكجقبدددديمك ددددذ كلج مددددايجب كل كلجددددتيلمكيك
كككلج رددددأذك كبيأددددتكاددددب كنأدددديصكلجقدددديني ك دددديكبعادددديكلجرابدددد ك دددد كلج مددددايجب كطدددد كاأمددددب يبك

لج أدددد ةبكيلجلبادددد ككلقادددديمجبكي دددديكلجاددددي كايجنمددددا ك"يلاددددايكلج رددددأذلكددددددي ك دلجبمددددب بك ادددديكلدددد
ك.(5)يلج غ ا 

                                                             
1 - Cass.Civ, 12 juin 1914, cité par GRAPIN (Christine), op.cit, p. 541. 
2 - Cass.Civ, 18 octobre 1937. 
3 - Cass.Civ 03 juin 1945, cité par GRAPIN (Christine), op.cit, p. 542. 
4- Grenoble 04 Novembre 1946, paris 16 janvier 1950, trib.cor. Toulouse 19 octobre 1983,cité 

par GRAPIN (Christine), op.cit, p. 542. 

طت كلجقايمكلج أ ةكلذجككطليكنظ ب كلج رأكلجأمبمبك قاابيك يكلآل  كرم كلجقايمكلجا نم بكيق  كر كلج مايجب ك - 5
لجأني ب كط كلأل ريمكلجراب كيلجأ لاب كا اعكجلقيلطتكلجعي  كت كلج مايجب كغب كلجع تب بكاابعكاقيمك مايجب كلجراب كطليك

كميلمكلي  كلجبقب ب كمياتكت كاق كطليكيأ  كلما نيفك أ ككل ك رأ كج ال   كتا كالم كريكبمب لب كأمب ي كطيتبيب كرم تنبي
ر ك مايجب كلجراب كا اعكجلقيلطتكلجعي  ك ايكااق كيأيتك رأك ه يكلي كنيط بكتنبيكريكغب ك"كلجيرنب كق  تكلج ال  ك

 ما كراب كظي  ةبكتن كأمب يكريكبمب لبكيجهذلكتدن كبأاحكلجالمكطليكلجراب كلجذةكب ال ك رأكبمب لكيجيكر ك ذلكلج رأك
ي كبا اعكلجراب كاأةكلمامنيمبكتقركبأ كطليكلجقيا كلجذةكباماتك  كيأيتكلج رأكير كبلي ك ذلكلج رأكمياايكمايايكليتبيك

ك6211بنيب كك8المك ال  كلما نيفك أ كلجيرنب كت ككب"جتب كيطلب كر كبماعب كا رةكلج ا لمكجلااق ك  كيأيتكلج رأ
كدكك111  أعكميا بصكبكذل  ك اايلك أايلكاشب كلجغ لج ب661صكك114 قمكك61 أل كلج اي يةكبكسك

اأ كاايا كلجع  كلجرا ك ش ير كاأ كبلي ك يكبأ ب ك رياقيكجألأي كلجعل ب كلج ق  ةك"ل يكقاتك ال  كلجنق كلج أ ب ك
اقأب  كيطتمكاا   كك كري ذ كلألأي كريك يجاهيكاقتكطلب كلج مايجب كلجأني ب كاام كاع ت كلجاع كينابأاكاايعلتدذلكت ركت ك

لج  أعككبكذل  ك اايلك أايلكاشب كلجغ لج ب6211بينبيكك66بكنق ك أ ةك"كت كرتلمكط ل كرةكلينتكت أ كأمي  كلج رأ
ي كب الفك يقفكلجقايمكلجلبا كلجاتبعكط يك يك ق  كت كلجقايمكلج قي  كيبااحكذجكك  ك و كطتةكبكيلج ياعكنامبه ي
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كلجأ ل  ةك كجلقايم كايجنما  كلجراب كر ي كلج رأبلي ككر كربايبكشا راتاق ب ك مايجب 
كليتبي كماياي ككبميااي ك ذل كنعت كلج ايلم كااايشي كلجالمككلج رأاابع ك و  ك   كذجك يبظه 

ك كطلجأيت  كت  كلجأ ل ب  كلجغ ت  كق  تك7228 يةك26  ك"اابع كا كك: كت  كلجأ ب   اقيم
كماتك ك رألجراب ك اي كر  كر  كلجااب ات  كيتية كلمانيتلككبجي كابنه ي كمااب  يايت تكطوق 

ك.(1)"تيلمكغب ك   كاأا كلج  ب   كااأ بعكرجاق ب كلج ا ةكيلطا لتيتكلج اهمكلجذةك
 المطلب الثاني

 صور الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية 
كلجأ ل    ككلناهجكلج ش عكلجأ ل  ةكنهجكلجاش بعيتكلجا كطتتتكأي كلج رأ  اأي ة

ككطي   كت كلج يلت كجل ريككب(2)  كاقنب كلجعقيايتكب822يك822يلجا كري ت ي لجرا ككأايجنما 

                                                                                                                                                                                                

  كلج ق  كر كاايا كط  كلجراب ك ش ير كاأ كبلي ك يك:ك"ال  كلجعلبيكلجلباب كنذل ك نهيك موراليمكقاي ب كأيت ةكط كلج 
 ذ كلألأي كريك يجاهيكاقتكطلب كلج مايجب كاام كاع ت كلجاع ككاايعابأ ب ك رياقيكجألأي كلجعل ب كلج ق  ةكتدذلكت ركت ك

كريكغب كأمبمكت ايكلي كينابأا كريكاقأب  كيطتمكاا   كت كرتلمكط ل كي كبهمكاعتكذجككر كلج هن كأمب ي  كبلي كلج رأ
كلج رأكت كأين كلجريط كطليكايمكذجكك اق ب كلجراب كلجش ط كلجذةكطي كطلب كلجالمكلج رعي كتب كقتكملمكايأيتك ذل

ر يكايجنما كجلقايمككبك118ج ب  أعكميا بصذل  ك اايلك أايلكاشب كلجغ ل"كل طااي كتوكطا ةكا ت كأمي  ك ذلكلج رأك
كلجق ل ك6222 ي سكك16لج غ ا كتد ك يقا كبظه ك  ك و كلجق ل كلجأيت كط ك ال  كل ما نيفكايج ايركااي بخك بك ذل

ككلجذةكاا  كطتةك ايتئكيقيلطتكااعل كايج مايجب كلجأني ب كجلراب بك نهيكر ك مايجب كلجراب كانعقتكتي كا بب كاب كلج رأ
لج يتةكيلج رأكلجان بكياب ك يك يكأمبمكي يك يكبمب بك ايكاماتكمايايكقيرعيكل اليا كج رأك كبأاب كراب كبقظك  ك مايل ك

 .لج هن كيأتكت كناسكلجظ يفكلجا كرايرتكايجراب كلج اياع
.727صك,ك7220بك8بكلج أل كلجقاي ب بكلجعتتك26/8/7228ق ل كبك772186 لفككبلجغ ت كلجأ ل ب ك- 1  

يككيايجنظ كاجيكراليمك ياب كلج يتاب كبااحكجنيكياأومكرنهيكأيمتكطي  ك اتل ل كلجت ج كبأع كلجاأ كاب ك اي ب هيك-2
بذ  كاع كلجاق كاجيكر ك أرلحكلإل  ي كبغن كط كأ بعك ذ كلجأي بكتأ بعهيكاهتفكاجيك عنيكيلاتك  كلجنياب ككبت ك ذلكلجأتت

تبلا كمايتكلج رأكت كرب كأي ةك  ك ذ كلجأي كل كاقيمك.ك كجبسكجهيك اهيمكقينين ك اا كطلب لجقينينب كتوكتلط كجذل ك ا لتتيتكجغيب
لجقيني كلج مايجب كلجأ ل ب بك يتل تكطوق كلجمااب كاب كلج رأكيلجنابأ ك ايلت ةكبككرنظ كك ي  كطاتكشيبشبكلجنظ ب كلجعي  كجل رأكت ك

ك  أعكم871لجأني  بكص كلألر قأ ب كذل ا ك ت كميجم كب كش لكقيني كلجعقيايتكلجأتبت722يا بكصب كلجمعتةب كا بت كب
ك كاغتلت كجلرايط ب كلجا ب  كتل  كلألي ب كجألرايمك ب286ص1976لجأ م كلجأ ل ب  كلج مايجب  كلجعين ب كشهي  كأ ع  كمي   ذل  

ك.175صك 2013  نشي لتكلجالا كلجاقيقب بكجاني بك
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ك كايلت  كبلا  ك  رلجأ لا  كأي ة كااق  ك  الا ك ذ كي ك مايجب  كاقيم كااي ر يككب(1)أي 
  كقيني كلجعقيايتكك2-787 لكت كأبيغا كجل يتةكباتعكاغبرتقتككبايجنما كلج ش عكلجا نم 

ككلجا نم  7220 يةكك72كااي بخأيت ك :األولك:ايجقينينب لج عتج 
ك(2) كالثانيو ب من ككأت :

ك8666 كيكب كلج رأ ك وج  ك   كنيطب اقمم كلجااتبعككب(4)جسيم وخطأ (3)بسيط أخطك:جي  ذل
أكدمكب صكلج رد كجدديكلآل د كلج ش عكلجا نم ك رايطااي ككببنرا كطليكلج رأكلجرا كلجأ لا 

كاليمك يأ كا كأ كاددلجرا
كك.(5) اع كجناسكلجقيلطتكيلجنأيصكلج ق  ةكت كقيني كلجعقيايتر

كلأليك ك ذل كرميسكطلي كلج رل  ك ذل كاقمبم كا ل  كت طب ب ك ن  (ولاأل  الفرع)كني طجي
 يكنصكطلب كلج ش عكلجأ ل  ةك  ككنع  كتب كاجياأي كلج رأكلجرا كلجأ لا كلجامبربكيك

لجا كاقيا كلج يتةكيككب  كاقنب كلجعقيايتك822يك822كاب ت كنصكلج يتكلجيل تةأي كلج رأك
  كقيني كلجعقيايتكك72-888يك0-887يلج يتاب ككبلجقتبم  كاقنب كلجعقيايتكلجا نم كك272

                                                             

كاماتكك-1 كل اابيرك  كقا كلجأ للبك غمكر ك يتبيتكلجيلقع  كرا كأ لا كطليكرميسكمايتكطتم كبماتكيأيتك رأ تقت
كلأل ب كجلقيلنب كيجليل حكلج هنب بك رن كجمكبأت ك ن كرةكا  ي كريك طين بكي عكذجككانعقتك مايجبا كلجأ ل ب كريكلاا لمك ذل

ك.كنابأ كطتمكلا يذ كجلابر كلجو   
تا كلجت أ كلجعلبيكلجق با ك  كلجع تك:كواظكطليك ذلكلجاغبب بكر كلج ش عكقتكراتعكات أيكت كلج رأكغب كلجع تةي يكبك- 2
بكبلبهيكلج رأكلجامبربكيبلي كت كايج ك"لج رأك عكلجااأب :ك"اع ب كلجغب كط تلكجل ر كريك يكبأرلحكطلب كلجاق ك :كنأت

كاي  كل جا لم ك  يجا  كل اابيركري كطتم كري كياذجككبلي كلإل  ي  كيلجليل حب كت كلجقيلنب  كلج نأيصكطلبهي كلجمو   كري اابير
  كاقنب كلجعقيايتكلجا كلينتكانصكطليك  سكأي كجل رأكي  كلإل  ي بكطتمكك272لج ش عكلجا نم كقتكطّت كلج يتةك

لجعوكطقبتةبكل اأي يتكك تكراي اكطتمكل نااي كيطتمك  لطيةكلجقيلنب كيلجليل حبكج  بتك  كلجااأب بكرنظ بكل اابيركبكلج طين ب
كدكك28بكصك7221لجاتبم كت كقيني كلجعقيايتكلجا نم بكتل كلجال كلجع ا بك أ بك

كبنرا كطليكلجايط كلج ايش كجل رأبكميلمكلي كلجايط كش أيكرابعبيكريك عنيبيدك- 3
 مايجباهمبكا كاذلكلي ك نيككبرا كطليكلألش يصكلجرابعب كلجا كالي كتيطوكغب ك ايش كجل رأبكاابعك كاااق كك- 4

   كيلاحكجيلأ كلجابر كيلجاذ بكلج ق  كا يأ كلجقيني كريكلجانظبمبككريكت كاي كل الي ك رأك يأيفكما كا  لك
 ت كتق اهيكلج لاع دك2-787ي يك يكنأتكطلب كلج يتةكك جلغب 

5-MISTRETTA(Patrick), Le Médecin imprudent, Article de Dix-neuvièmes journées d’étude 

de l’institut de sciences  Criminelles de Poitiers, sur Les orientations actuelles de la responsa_ 

bilité pénale en matière médicale, Editions Cujas, France, 2013, p . 21.  

- PAPANIKOLAOU (Dimitrios), op.cit, p.80, 81.  
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ك ك(1)لجأتبت كب كناسكياباقرلجلاب  ك  (الفرع الثاني)كيطني كبلجأي كطلي كلج رأكك: ن  أي 
ك. ميب ةكجلاري كلجايأ كت كقيني كلجعقيايتكلجا نم كبلجرا كلجأ لا كلجأمبم

 األولالفرع  
 صور الخطأ الطبي الجراحي البسيط

  كقيني كلجعقيايتك289 يك288كاب أي كلج رأككت كنصكلج يتطتتكلج ش عكلجأ ل  ةك
بكر يكايجنما كجل يتةكلجقتبم  كقيني كلجعقيايتكلجا نم كك320يلج يتةكك319كيلجا كاقيالهيكلج يتة

كموعكاي تكي  كب787-2 كت  كلجأي  كج أتك ذ  كتقت كيلذلك: كيلإل  ي  كل اابير طتم
ك.ك  يجا كلجقيني كريكلجانظبم

ندد كاغاددي كلا دديذكل اابيردديتكلجادد كبارلاهدديكلجاددذ ك دد كلدد كأابعدد فكلإل  ددي ك:  الهم  ال -أوال  
كككر كبادددددي كتي كيقددددديعككلا ددددديذ شددددد صكلدددددي كتددددد ك مددددد كظددددد يفكلجايطددددد بكاذكلدددددي ك ددددد كشدددددأ ك

ك كدددتكتدددصكبيأدد كش ددديكلددد ي كطلددد ككيلأ ك ادد كاددد كتددبا مكب دددفكملادديك يقددبكتهيتعدددلجا
كك.(2)نامهيلجظ يفك

كلجأي ةكاامك كلجا كاأا كار ب ك ذ  بكاابعكب انعكلجأين ك(3)ل  انيعكاي تكلج رأ
جباي كتي كيقيعكلجقا ككبط كلا يذك يكلي كبا ذ كلج أ كلجاأب كلج ا  كت كلجظ يفكنامهي

كلإلبذلم ككبري كلي  كلج  ل لجلذب  كك   كلجش ص كرن كاي به يجهذل كجي كاقتب ككتب ي رام 
كاكب(4)لجعيلق  كاأ فكدتيج رأ كاي ةالتةكباتةكا ك  ي  كنابأ  ككبجي كلجايط  كلي كرايقعهي ي

ك كبقأت كجم كجلن  كايقعهيب كيقيطهيكباتلمهياطلب  كبقا  ك(5)يجم ك يب كلجأين كت ككري ك   اقأب 

                                                             
1- l’article 221-6 et 222-19 du code pénal français.                                                                

 ك نشي لتكلجالاككببكت لم ك قي ن قيني كلجعقيايتكلجقممكلجعيمش لككطل كطاتكلجقيت كلجقهيأ بك:رنظ كت ك ذلكلج عنيك-ك2
ك.822كبكص8668لجاقيقب بكبكاب يتبك

ت لم ك قي ن كت كايمككبلج م يجب كلجأني ب كت كلجاش بعيتكلجع اب كيكلجقينينب كلجا نم كيلإلبريج ك يميب ا يتكملب ي كك-8
ك .221صكب8676كبلإلملنت ب كب نشأةكلج عي فكأ ةبعيل اأي يتكلجاتبم كجلمبيم كلجأني ب كلج 

كك-2 كيلجاراب ب كلجنظ ب  كاب  كيلجأ ل ب  كلج تنب  كلجراب  كلج مايجب  ك اام كايهللب كلإلب ي اميم ككاب يتكبتل  كصك7228ب ب
كك.200بك208ص

5 - CHAMMARD( G,B), MONZEIN( P), La responsabilité médicale, P.U.F, 1974, p.178  ،ذل  ك 

                                .                                                                           868صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص -
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ت لكك ت ك يكبا ا كطليكاأ فكأيت ك ن ك  كناي جكت كيقتكبارل كتب كاع كلجا صكا
كك.(1)يلجابر 

كلألك ك   كلجنيع كن ذل كلجأ لاب أ ريم كلجراب  كلألط ي  كلجاتيعكت  كلمب  كابعك(2)ت  ب
كريكاايككبيد كلجع لب كيرمني هددد كيل اابيريتكلجو   كقادد ل  يكايا يذكليت كلجاتلابكلجراب كبلي 
(3)ةك ر ريذجكك  كرأ كاايتةكاأي ككباعت ي

كك.
ك كت  كايإل  ي  كلج اعلق  كلجقاي ب  كايألاليم كغ ب  كلجا نم  كلجقايم كر  لج أي كنواظ

كجهيكأيت ككق ل ت كك ال  كلجنق كلجا نمب كا كقات يككبي  كر مل كذجككبلجرا كلجأ لا 
كك80كااي بخ 7221تبا ة

كاما كادتلن ك،(4)  ككراباي كللااي  كاد  يج  كنابأ  ك  با  كيتية ت 
ك كتي  كجلع لب ب كلجايج  كلجبيم كت  كجهي كرا بي ا  كبرل ك  كراب كلجا تب  كلج ميطتب ر  كج كي

كابعك كلجأاب ب كراطو  كط كايجاهي كقت كا  ك ر كر كلج  با  كاعت كقبأ ب  أ تكط لب 
يقتكايتبتكاعتكبي ب ككبطوحك ايتكجلا م لماايتتكتب ك  كك لهيكلج ماشايكجعتةكشهي برت

كلجار  كتل   كجهي كاأ  كن بف كاما  كلجع لب  كبنكب   كلي  كياعاذ كلج  لقا ككهياغ  اات
كك.لجبقظ 

                                                             

 ي لتكلجع اب كلج ااتةكتقهيكلج هب ةبكقيني كلجعقيايتكل اايتةكجتيج كلإلكلتتي  ا تكك ي يجتكبطل ك ا مك ا ت ا تكك-1
ك.ك772بكص7228جلرايط كيلجنش بكتا بكتل كلجااحكلجأ مكلجمين بككيقايمبك

2- GARCIA(Isabelle)Ducros , Responsabilité pénale et faute non- intentionnelle du praticien 

médical, thèse pour obtenir le grade de docteur, délivré par l'université de Montpellier, prépa_ 

rée au sein de l'école doctorale droit et science politique et de l'unité de recherche de laborat_ 

oire de droit privé, soutenue le 14 décembre 2016,p.225. 

-SIMO  KOUAM ( Francis Ampère), La faute en droit médical, Revue générale de droit méd_ 

ical,  Les Etudes hospitalières, France,  N 34  mars  2010, p. 174 .  

قبيمكلجراب كاع لب كأ لاب كتي كر كباتتكتأبل كتمكلج  ب بكريك:كي  كر مل كلإل  ي كت كلج أي كلجرا كلجأ لا  - 3
تي كاأهب كل ب كلجتمكلجو   كلجا كقتكاارلاهيكلجع لب كنابأ ك ايطايتك اا  كاتيمهيكرمنيمكريكاعتكلجع لب كلجأ لاب بكريك

لأ كباعي  ك:كريبك  ك ت كقت ا كطليكاا  كلج  ت تايصكجلاألتككراب كلجا تب كاا تب كلج  ب كتي كاأ لمقبيمك:كلذجك
لجراب ك عكلج  ب كات أ كغب كليتب ك  كلجعنيب بكلنق كتمكغب ك ايلت ك عكتأبل كتمكلج  ب كيلجا كااتةكاجيكيتيا بكريك

كقا كل كلألمني كل أرنيطب  كا لج  كجا تب ا  ي كراب كلجا تب كاعتم كجلأ لا ب كأتبتة كاقنبد  كلما دتلم كيبعاا كلذجككا  ي ب
كغب كأابا  كرنظ ار بق  كب ك: كت حب كلجا بت كطات كك  أعكميا  شيم ك762كصكب861ب كأسامة رمضان الغمريب لوائح ب

 صبك8662كبكتل كلجلا كلجقينينب بكتل كشايتكجلنش كيلجا  أبيتبك أ كواألخطاء المهنية لألطباء وقوانين ممارسة الطب
ك.20-28ص

ك.SOUFRON (Jacques), op.cit, p.93 -ك
4- Cass.Crim, 26 février 1997, cité par, GARCIA(Isabelle)Ducros, op.cit,p.225.  
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كتلنتكريقتككل ي نابأ كل انيطه يكط ككبل ك  كلجأ للكيراب كلجا تب ناسكلج ال  ب
ك كااق ب  كلجااب  كا مي  كلجأي ع ب كلج ماشاي كلي جي ككيلجذة كلجيمي  كجا ي بي كلايب  عتم

أباتكر اوفكلجاش بصكجايج كلجااب كلجا كلينتكقتكي لجأ لاب كت كلج ماشايكلج ال بك
م  يكت كاوعكط لبيتكأ لاب كايتبتكطليكأ بتكجهيكمراأ يلك رب ةكت كايتعك  ي بكيقتك

(1) لجبيمكلجايج 
ك.

نأتكق ل كلج ال  كلجعلبيكلجذةكرتلنتكتب كرابايكجمكبقمكايلأ كتكبت كلجقايمكلجأ ل  ةر يك
 ب كنابأ كااي ك أي كت كايتعك  ي كايت ك ذلكلألالج نييا بكا كاق كت كطبيتا كياعتك

ك(2)جيكلج ماشايا  كلجراب كت كلجيأي كأا كرابا كركب  آيت كق ل كب تلنتكناسكلج ال  
ك.(3)جيكيتيا ات كر  يككببهياجأ لمكط لب كأ لاب كج  ب كلي كت كايأ كال انعتكط ك

ر كلإل  لحكلج ال كجل  ب كلجذةك اعكجع لب كأ لاب كتي كلجاألتك  كطاا تكلل يكك
ك.ك(4)ايجا كلجأاب كا  ي كباتةكاجيك ميمج كلجراب كأ ل بي

ك كدد كطليك أ يط ك دد كب الددمايال كيككبتددحك عقدد ك أرلددي كلجرادد   كلإلدددتكبيمدديكلجع ديطل
 :(5)  كي ذ كلجش يركبجيكلجراب كااايكب ل كايأب كل اهيمكلجا كبناغ كايلت  يككلجش ير
  ك و كطوق ك هنب كاب ككبلجراب كاأي كلج  ب كطيا كيأيتكيلأ ك هن كطليك-
ك.كلجر تب 
ك.   كلجراب كجهذلكلجيلأ كلج هن ك-

                                                             
1- Cass. Crim 19/2/1997 ; Bull n°67 Dalloz 1998 ; p217 ; cité par BLONDET (Henri), op.cit 

p.34, SIMO  KOUAM  Francis Ampère, op.cit, p. 174 

لج مايجب كلجأ ل ب كجلراب كت كظ كلجاش بعككذل  كمبت مك  اي بك88/78/8668ااي بخكك822611ق ل كلج ال  كلجعلبيكك-ك2
لج امم ككبلجأ ل  ةب قي كا أل كلج ال  كلجعلبيبكطتتك يصكايج مايجب كلجأ ل ب كلجراب كت كايمكلجقيني كيل أاهيتكلجقاي  

ك.ك80صكب8677لجأ ل  ككي بكلجنش كيلإلشهي بلجيرنب كجواأ
ذل  كمبت مك  اي كلج  أعكيلج ياعكنامبه يدك8660أيل ك80ااي بخككك886181ق ل كلج ال  كلجعلبيك- 3 

لج مايجب كلجأ ل ب كجلراب كطليكايمكلجقيني ككا كطاتكلجقيت ببككذل  كب8662رت ب ككك60ق ل كلج ال  كلجعلبيكااي بخكك-4
ك.87صككبلجأ ل  ةكيكل أاهيتكلجقاي  بك قي كا أل كلج ال  كلجعلبيكطتتك يصبكلج  أعكلجميا 

كك-5 كات ب كلجأاي  كطات كآتايم  كاي  ك ماقالب  كيلج ماكألجاكتي ي  كلجرا  كلإليج ب  كاتيج  كلج هنب  كلجراب  كلجع اب كب   ي لت
ك:ذل  كب8بكص7222 ي لتكلجع اب كلج ااتةك يةكيلجقيني بكللب كلجش بع كيلجقيني كاأي ع كلإلكلج ااتةبك اا  كلجر 

ك.22بكصلج  أعكلجميا بيمفكأ ع كبيمفكلجاتلتبكك



 ماهية الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية: الباب األول

69 
 

 عككباأي كا  كأمتةكريك عنيةكريك يتةكجل  ب ك  كأ لمك   ك ذلكلجيلأ ك-
ك.(1)يلجا  كلجايأ كجل  ب كلجأ لا كمايتكطوق كلجمااب كاب كلج رأكلجرا ايأي ك
ياااق كلج طين كادقتلمكلجأين ككب(2)بقأتكايج طين كلج ا كيلجربشكيميمكلجاقتب :كالرعونة  -ثانيا

يغب ك ت ككج يكب ل كر كبناجكطن ك  كناي جككببكغب ك قت كجهي طليكنشيرك اايفكايج  ير
كبنمكط كميمكلجاقتب  كقينينيبكا ي ريكنقصكلج هي ةكريكطتمكلج ا ةكيلجت لب كا يككب عيق كطلبهي

كا  كلجعلم ك(3)باعب  كب كتي  كط   كطلي كبقتم كجتبرليجش صكلجذة كاايلت  كلجو   ك  كلج هي ة ك 
كش صك  كركبتل  أل كبقتم كابن ي كطليكط  ك  كل اأيأ ري كيلج ا ة كلجعلم كرن ككب   غب 

كاجي ككبااق  كج ايش ة كلألرتي ككجل كببايش  كيركبلجع  كذجكلج علي يتكلجو    كباااع أي ك 
كلج ع يت  ككيلجقيلطت ك هنا راب  ك(4)   ك ي كي ي ك أي ب كت  كاأتت  كنلي  كلجرا ككقت لج رأ

ك ه ا كي يكغب كطيجمككبطايمكلجا ب كلجأ لا راتكريكركبب ي سكلجأ للكابن يكبكيذجكلجأ لا 
كك.(5)ا يك كبأي كلجأه كا 
 كلجش صكلجذةكات  كت كط لب كايجبتكتي كأاق  تكلج ال  كلجعلبيككبيت ك ذلكلجأتت

كج كا  ليج ك هن كلجايجبتر قتكل ال كأ ب  كلجقا كلج رأككبياما كت كلجقا كب كبلي ك   أي
كك.ك(6)قيايتعيني كلجقك   822راقيكجنصكلج يتةك

                                                             

تدذلكجمكباتعكجل  ب كا  بكتوكما كجايأب كلإل  ي كجلراب بكيباقيكر كبايم ك ذلكلأل ب ك هنبيكريكاأتبابيبكغب كك- 1
كراب ك  كأ لمكا  ي كلجراب كياقأب  بكاما كطتمكاذ كلجأهتكلجو مكجلاش بصكلجأابحبكريكطتمكرن كقتكااتعك ايطايت

لماشي ةكلجراب كج  و  بكريكطتمكل ماعين كا  ك مكرلم ك ن ك ا ةكبكريكطتمكلجقبيمكايجاايصكلجراب كلجو   بكتا ك م ك ذ ك
لجام بكاق ب كط كنتيةكلج مايجب ك لبا كايال ك:كرنظ كبلجاي تبكبأ كر كبعيق كلجراب ك عك  لطيةكلجظ يفكلج ابر كا 

كلجقيني ب كي كلجش بع  كت  كلجعتك أل كلجراب  كلإل ي لاب ب كيلجقيني  كلجميجعلجش بع  كت ك7222ب بيمفكأ ع ككبذل  كب821صكب
ككدلجاتلتبكلج  أعكيلج ياعكنامبه يكبيمف

ك.820بكص  أعكميا كطل كطاتكلجقيت كلجقهيأ بك-2
كك-3 كجتيج  كل اايتة كلجعقيايت كقيني  كش ل ك ابعب ك ا ت كحكلإل ي لتام  كلجعيمب كلجقمم كا7لجع اب ب ك كتل كتب كذل  كككككككي 

ك.222-221 ا يتكملب ي ك يميبك  أعكميا كصكبكت ك ذلكلج عنيكرنظ كلذجككبك228بكص7222لجنش بكتا بك
  برنظ كربايبكك772بكصك  أعكميا تي كلج هب ةبكت ا تك ا مك ا تكطل كي يجتك ا تكلك-4

 - DELORT(Sylvie), op.cit, p.290. 

ك.ك728صكأ ع كشهي كلجعين بك  أعكميا ب مي  ك-5
ك.82  أعكميا بكصلجقيت بككبا كطاتك-6
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كككككيتدددددد كط لبدددددديتككب كاددددددي تكلج طيندددددد كاقددددددعكطدددددديتةكتدددددد كلجأ لادددددد رك ددددددوفكتبدددددد كي  دددددديك 
تعدددي كااأدددفكايج شدددين كتددد كلجاعي ددد ك دددعكلج ددد ب بكابدددعكأقبددديمكلجرابددد كاكطندددتكيذجدددككبلجايجبدددت

يذجددككنابأدد كلج طيندد ككبايجعتبددتك دد كلج يجدديتب كلجأددتتطيقدديتكالادد كا ك ندديككطددتةكرجددياظكلمبدد لك
 ملدد كلجقاددي ب كتدد ك ددذلكلألمكقبأدد ب بكي دد كرمدديلمكلينددتكطيتبدد ككبمندديمكط لبدد كلجايجبددترلج  ي مدد ك

أدد لمكايكركب دد ل كلجنمدديمكااقنبدديتك كبامددنهيريكلجرابدد كلج  دداصكتدد كرقبدديمكلجأدد للكك:لجأددتت
ك.(1) كطلبهيأي كلجعل ب كلج ااط لب كأ لاب كتي ك  لطيةكلأل

كنأتري  ك كلجأتت كلجنق كلجا نمب كت ك ذل كلجراب كلجأ للكط كا:كاليمك ال   تلن 
كيكايقبفكركبت لغك عتةكلج  ب ايطتمكلا يذ كلجابر كت ككبأ ب  كلجقا كلج رأكاما ك طينا 

ك.(2)لج  ب كجااوتكلجرعيمكييتيا كاجيكاقبات كرك  يكبل كقا كلجع لب لأل
أ ب دد كلجقادد كلج رددأكامددا كلجمقدد كجل دديكرتلنددتكناددسكلج ال دد كرابادديكطلدديكرمدديسكل اليادد ك

نابأدد كلمدداع يج كأهددي كلجشدداربكمددمكر دد كادبقدديفكتاددصككبلجددذةكراتمدد كتدد ك اددمكلج أندد كطلبهددي
لجدذةكر د كاد كرابد كلجا دتب كيجدمكبقدمكااداحكلجدار كطد كيككبلجاأيبفكلجارن كط كر بد كلجقمدر ة

ككككن بدددددفكتل لددددد ككابقددددديفليندددددتكرلمددددد ك ددددد كاددددد ي ب ك ددددد كرأددددد ككيلجاددددد كبر بددددد كط لبددددد كأ لابددددد 
لجذةكراتعكلجيتيةكجلأنب كرمنيمكلمداع يج كيككبقاتكا مايجب كراب كلجنميمكيلجايجبتل يكبك(3)ايت

ك.ك(4)جل وقركار بق كغب كأابا 
ككلج رددددأكغبدددد كلجع ددددتةك:لأددددرلحكطلدددديك ددددذلكلجندددديعك دددد كلج رددددأكامدددد ب ك:كع    دم االحتي    ا  -ثالث    ا

بدت كككباد ك دذ كلجأدي ةك د كلج ردأتبكlaكfaute conscienteيكلج ردأك دعكلجايقدعكركبلجاأدب 
ادد ل كريكذلكك دد كرابيندد كطلدديك ددذلكلجنادديكاكطدد ي دديكبا ادد ككبلجايطدد كرابعدد كمددليل كي لينيادد 

تبأدب ككبطليك أيجحكت غهيكلج شد عكاا يباد كلجقينينبد بكي دعكذجدككب اد كلجأدين كتد كمدليل 
كبطند كك د كلدي كبأد كطلبد كل  انديعكرقتلمكلجش صكطليكايك يكركب(5)لج ي كلج ش ي كايجا يب 

                                                             

1-Cass.Crim 24/10 /2001.                 ذل              ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك:  
بكأي ع كايأ ك  اي بكك78 قي كا أل كلجعليمكلجقينينب بكلجعتتكبكلج مايجب كلجراب كلجأني ب كاب كلجنصكلجقينين كيلجيلقعكةكابت ةبتمعك

.782صبك8662طنيا بك  
2 -PENNEAU(Jean), La responsabilité de médecin, op.cit, p.110. 

3- Cass. Crim 15 Juin 1999 N° 00327120.  
4- Cass. Crim 15 Juin 1999 , N°98-85-325.  

ك.د222ب222بك ا يتكملب ي ك يميبك  أعكميا كص762 أرايكطاتكلج ام بك  أعكميا بكصك-5
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انشددديركابأددديا كبا ددد ك قي ددديتكك-طلدددسكلإل  دددي -يكل ااددد ل كريبااقددد كطدددتمكل اابددديرككبطنددد 
 .ك(1) و كايلأايتكلجاذ لإل

المكج ال  كلجنق كلجا نمب كلجأيت كط كك:نأتكت كذجككي  كراليمكلجقايمكلجا نم ك
ك كت  كلجأ ل ب  كلجراب كلج  ت كابعكب7221نيت ا ك80لجغ ت  كقيمكيككبقاتكا مايجب  لجذة

كلج  ب  ككباا تب  ك  ح كاجمم كر   ك   كقيط  ك  باري كا تب  كأ  كآي كذجككاطليكيك  ب م 
ري  كت كيتيا كنابأ كاطكتامااكبلار لايتكت كا ايتكلجقل كلألي كطنتكلج  ب كتظه ك
كألآكل  ت ك كلج   ا  كر ف ك   ك   ك ال لرن  كتي  كلجراب ك. كا مايجب  كلج ال   كقات يقت

ك.(2)  كقيني كلجأا كلجا نم  86-178مب يكلج يتةككبلج  ت كلجذةك   كقيلطتكت كلجا تب 
أ لمكط لب كال يكقاتكناسكلج ال  كا مايجب كراب كلجنميمكيلجايجبتكلجذةكاأ  كت ك

ي يككبايج غمك  كلج ايي تكلجايشل ك ما  لحكلجأنب كط كر ب كلج وقركبقبأ ب كجل  با 
ك.ك(3)جيكالفكت كت يغكلجأنب ارت ك يك

قاتكا مايجب كراب كلي ككلجا نأتكالمكلج ال  كلجعلبيكتكب كلجقايمكلجأ ل  ةطر يك
أب ك ذلكلأل ب كأتكبأا كلجأنب كجا ي كيجمكبقمكاي اابيريتكلجو   كباي وكل  رةباياعك

كرت ككtoxoplasmose ا   ك ك  ي كتقتل كلجاأ ب كلابايباناجكطن  قيا كيلي ككجيكي تا 
ككياعتكلجرع كايجنق كببتا كغ ت كل اهيمركلجذةكايناايمكيأ كلجتطي بكقتكرأت كر  لكلجااقب 

كااقب كابسكددديجكبذ كطنيب دددد مكاادددلجراب ك لكر ك:رتددديك ادددد كطلدددلجذةكل الك ددذلكلأل ددد مكنق كددا
ك.(4)اايك ذلكلجراب كجمكبقمكااذ ك ذ كلجعنيب ك ر و كلجيقي عككجلن كااب ك  كنابأ ب

طتمك رياق كاأ تيتكلجراب كجلنأيصك":ا بقأتك :(1)عدم مراعاة القوانين واألنظمة -رابعا
كلأل كلج  الا ب كيلجق ل لت كيلجليل ح كيلألنظ   كلجقينينب  كباتة كلجذة كاج   كلجا  كاي جاي 

ك.(2)"ايجغب 

                                                             

ك.26  أعكميا بكصكلجاتلتبكأ ع كبيمفكبيمفكك-1
2- Cass. Crim .26 novembre 1997 cité par GARCIA(Isabelle) Ducros, op.cit p.224. 

3- Cass.Crim 3 décembre 1997, cité par SIMO  KOUAM  Francis Ampère, op.cit, p.173. 

ك.ك81ص  أعكميا ككمبت مك  اي بككبذل  ك8662أيل كك88ااي بخكك821608ق ل كلج ال  كلجعلبيبك قمكك-4
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ك كااققهيكط كددبغنك ديلجاك  بداعاا ك ذ كلجأي ةك  كلج رأك ماقل كط كايق كلجأي كلأل 
كلأل   الجااعكت كايلت ك كجهذل(3)ات كأي كلج رأ كلجايط كبب كاا ا ك مايجب  يجيكجمككبتقت

  كأي كلج رأكلجميجا كلجذل بكتهذلكلجنيعك  كلج رأكبماتكا أ تككبماتكت كاق كرةكأي ة
كيلألنظ   كيلجليل ح كلجقيلنب  ك  يجا  كلجراب  كلجأا كيككبل الي  كطلي كجل ايتظ  كياعت لجا 

ك كلج هن كلجأيت ةكددتكيش يرك  ليجدددديبااق كا أ تكطتمكاريا كمليككلجراب ك عكقيلطكبلجعي  
ك.(4)ط كلجتيج 

كطلب كبتيج عليم كجل هن ككبيلج ماق  كايجنما  كلجاي  كي ي كانظ هيب كقيلطت ك هن  كجل  ر 
لإلري كلجعيمكلجذةككبيقيني كلجأا كلجعي  كبلجراب بكابعكاعاا كقيلطتكقيني كر وقبيتكلجر 

بالمك ذ كلأل ب ةبكيلجا كاقفكقيلطت يكأنايكاجيكأن ك عكراليمكلجقيني كلجأني  بكيلجا كلل يك
كلجنيعك  كلج رأكام ب رتك  ر يبكيقتكلنا فكلجراب كطنهيكط لج رأك:كرل كلجاق كطليك ذل

 .(5)لجذةكبامعكجاقب كأي كلج رأكبط كلج رأكلجعيمجا بب  كلج يصك
كلج اهمكريك  يجاا كجلنظيمكريكلجقيني ك كب نعك  كر كبمي كط ك ا كمايتكطتمك  لطية

ك كطن  كلجأيت  كلج رأ كطنيأ  كايلت ت كاذل كلجع تةب كغب  كلج رأ كلجأي كأ ب   كاات  ت 
ك.ك(6)لأل   كلجا كبنصكطلبهيكلجقيني 

كرنيلعكيأي ك ك ع كلإلمايتكايج قي ن  كلجع تةكامهيج  كغب  كلج رأ كلجنيعك   ك ذل با ب 
كجااق  ك مايجبا ك كلاايعكلجراب كجلقيلنب كريكلألنظ   كابعكبلا كامايتكطتم كلأل   ب لج رأ

                                                                                                                                                                                                

يلأ ك  يجا ك"ك8666أيبلب كك76لج عتج كا يأ كلجقيني كلجأيت كت كك2-787بقيال كت كلجقيني كلجا نم كراقيكجل يتةكك-1
كانظبمبكيقتكأيمك أرلحكلجانظبمك ا تلك  كرأ كاأ  كتقركت ك أ يط كلج  لمبمكيلجق ل لتكلجقيني كريكلجكلجذةكبا ا لجاذ ك

ظ ك  كلج اهيمكلجيلمعكلجذةكلي كباظ ن ك أرلحكلألنظ  كت كلجقيني كلجقتبمبكرنكلجأيت ةك  كلجملر كلجانظب ب كتقربككاذكقّبت
كبت ك ذلكلجأتتكاعلب 

MISTRETTA(Patrick), op.cit p.22, DELORT(Sylvie), op.cit,p.303 -ك .ك  
كككلجقينينبدددد طلدددد ك أددددايلكاادددد ل بمبكبك مددددايجب كلجرابدددد كلجأ ل بدددد بك قددددي كا ألدددد كلج أ يطدددد كلج ا أأدددد كتدددد كلج مددددايجب كك-2

ك.511بكص8114جل هنبب بكلجأ مكلألي كلج مايجب كلجراب بك نشي لتكلجالا كلجاقيقب كاب يتكجاني بك
.411طل كطاتكلجقيت كلجقهيأ بك  أعكميا بكصكك- 3  

ك.218بكصك  أعكميا مك اام كايهللبكاميكب27بكص  أعكميا بيمفكأ ع كبيمفكلجاتلتبكك-4
ك.876صك  أعكميا كشتبايتبكبكأايل ك ا ت721مي  كأ ع كشهي كلجعين بك  أعكميا بصك-ك5
ك.777صبكميا    أعكني كلجتب كلجع  لن بكك-6
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نظ  ك رأك ماقوكاذلا كتدذلك يكا ا كبكيبعاا ك رأكطتمك  لطيةكلجقيلنب كيلأل(1)ط كلج  يجا 
ط ك ذلكلج رأكاأيا بكتد كلج  رئكبعيق كطليكلإلأيا كيطليكلج  يجا ك عيبكتي كر كبلي ك
كاذجكك ك  يجاي كأ لاب  كط لب  كرأ   كألن  ك اهم ك عيقا  كماقت كتدذل كذجكب كاعي  كت   نيك

ايل ا ك  ةكر   كاذلكلجقيلنب كيلجليل حكلجأاب كلجا كا نع ك  كذجكبكتد كذجكك كب نعك  ك 
ل يكبأي ك عيقا كلجش صكطليكك،(2)ا ا كط كا  يج كيتيةكلجش صكلجذةكرأ بتكج كلجع لب 

اأيا كلجغب كيجيكماتكرن كلااعكلجليل حكيلجقيلنب كاتق بكيذجككطنت يكبظه كرن كاما كت كذجكك
ككد  اليا ك رأكأتبتلكآ  كايإل  ي كريكلج طين 

 الفرع الثاني
 الجراحي الجسيم  صور الخطأ الطبي

كجل رأاب كلجايط كلج ايش كك2000ت  كلج ش عكلجا نم كت كاعتبل كجقيني كلجعقيايتكمن ك
غب كلجع تةكيلجايط كغب كلج ايش بكتقتكا ليكياأا كنهي ب كط كنظ ب كاعيت كلألماي كلجا ك

كاجيكلج كلجقا كيلجأ لكغب كلجع تةبكيطيت كريبوكجقبيمكطوق كلجمااب كت كأ ل م  اهيمكلطانقهي
كككك.لجقتبمبكيلجا بب كاب كلجمااب كلج ايش ةكيغب كلج ايش ة

جقتكلي ك ذلكلجاعتب كنايحكأهيتكلج يظاب كلجعي ب كيلج نا اب كلجذب كلمب لك يكلشاليلك  ك
 كلجنصكأيمكطي يكبش  كر كالإلت لركت كامي ةك مايجباهمكط كلجقا كيلجأ لكغب كلجع تةبك

ك.غب  م
تا كلج أي كلجرا كيلج مايجب كلجأ ل ب كط كلأل ريمكلجراب كلجأ لاب كطليكلج أيصكك

جمكبل كلجقايمكلجا نم كبا  كاب كلجأ للكريكرةكطايك  كرطايمكلجا ب كلجرا كلجذةكمي مك
كايج  ب  كلجا   كااتلع كت  كي ايش ة ك يتب  ك  بسككبار بق  كري كلج مب  كلجراب  ك ياب 

بشا ركت كلجمااب كك-رةكلجقايم-طوق كايج  ب كتقتكلي ككلج ألا ككلجذةكجمكال كج كرب 
تين يكاا ق كاب ك يكاذلكلينتك ايش ةكريكغب ككب(3)لجقي   كاب كلج رأكيلجا  كر كالي كرلبتة

                                                             

ك.28بكصبيمفكلجاتلتبك  أعكميا كبيمفكأ ع كب218صك  أعكميا ب مكلج اام كايهللباميك-1
ك.21ص  أعكميا ككبكبيمفكلجاتلتكبيمفكأ ع كب.287صتي  كلجأي  ةبك ا تكك-2
كك

3 - MARZEC( Emilie),op.cit,p.48. 
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كت ككب ايش ة كاعماي كلإلش لفك كي كلج قيا  كمي كملر  كجبمتكجهم كج   كايجنما  كشل  ك ي ي ذل
كك.اقهم

كلج لاع ك  كقيني كلجعقيايتكقتك صكا كلج ش عكلجا نم ك 2-121ا كاعتب كلج يتة لجاق ة
كت ك كيلجا كمي  تكار بق كغب ك ايش ة كتي كلج عنيب  كالألش يصكلجرابعب  يكراتلعكلجيتية

ذكبشا ركجااق كاكبيكميطتيلكطليك لق ركبن يك لقيلل كل رأكيكجلإلأيا كتهمكجبميلكتيطلب ك يتبب ك
ك:يلجذةكبنقممكاجيبك (1)ايلت كلج رأكلجأمبمك مايجباهم

كاأي ةك  : la faute délibérée  الخطأ الواضح  -أوال كلج قأيت كايإل و  كبم ي ك ي ري
كلج رأك بعا  :لجو ا كريلأل ي كنصكطلب كلجقيني ككرييلاا كاي جا لمكلج يصكايجاذ ك  ذل

ي يكق ب ك  كلجع تككبطليكت أيتكأمي ا رات كأي كلج رأكلج أاي كايجايقعكت كاط ك
يكرطلب كلجقيني ككنصكلتةكيلاا كج  يجا كيلأ كلجابر كلجذةا كيأمي ا كبما ت يك  كيأيتك

كلج  يجا  ك ذ  كط  كلجنياج كلجا   كايقع كييايل ككبلجانظبم كلجقا  كلجأ لري ي كبي كطتمككك  غم
كل كإللاأي  كأل ككب(2)جب ا لتة كلجبمب ب كلج رأ كي كلجأمبم كجلا بب كاب كلج رأ كيلاا  ي يكأي ة

كدكلجنيعك  كلج رأكبليتكبلي كبقبنبيايقعكلإل لتةكت ك ذلك
ك:ك(3)  يكااا  ك ذ كلجأي ةكايلت كش رب 

يك  يجا كلجا لمكلجاذ كاج كاايلت كجت كلجايط كغب كلج ايش كا لتةك اأه كياشل كيلاحكرك-7
 غا كلج ش عكت ككات لحك ذلكلجش ريلجغيب ك  ك:كلجقأتكجل  يجا كيلااي كبلي كأاكبيكلأل ي ر

كلإل لي  كاقت  كلج ايش  كغب  كلج رأ كط  كلجأ ل ب  كلج مايجب  كنري  كبلي ككباابب  اابع
كا كياشل كأاكبيايايلكب كباتتألجقيا ك ل  ي كلي كطيج ي كل ال كلج  يجا   كلجايط كطنت ي

 .ي يكل جا لمكايجاذ كيلأل ي كبطلب  كمليل ك  يجفكجوجا لمكلج ا ي كأاقيرعك

يكلجو ا بكتقبيمكلج مايجب ك نيك  ااركر كبلي كل جا لمك اتتلكي ا يايكايلمر كلجقيني كرك-8
جا لمكي تكلجنصكجوكا يذجككا  يجاكب كلجايط كجمكباأ فكلش صكاذ كطيق رمايتكاا ت ك

كك.يك عب رميلمكلي كل جا لمكذلكرياعكطيمككبيكلجو ا رطلب كت كلجقيني ك
                                                             

1- BLONDET (Henri), op.cit, p41. 

2- ALT-Maes (F), La loi du 10 juillet 2000 et la loi du 22 avril 2005, Article de Dix-neuviè_ 

mes journées d’étude de l’institut de sciences  Criminelles de Poitiers, sur Les orientations 

actuelles de la responsabilité pénale en matière médicale, Editions Cujas, France, 2013, p.84.  

3 - MISTRETTA(Patrick), op.cit ,p.22.          
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كلجش يركيت  يكركي  ق ذلا كاكب كبلي ك  ر يريكراب كلجا تب كك كلجأ للكدتكب ذ 
ككلاأيي ك كايجاذ  ك يأي كبر لرلجا ل ي ك ي كي ذل كلجمو   شلي كاك-ةكاع كلجاق رام ك ك-كي

كلجقيني كلجرا كلجأني   كت ك أي  باايةكطليكطتتكك وقبيتكلجر ر كقيني كركاذكباميمي
كييك كبلاب ك  كل جا ل يتككلج يأ كلج اعلق كايجابر كيكلجمو  كلج ا يا كطليكلج  اهنب 

 وقب ك كا قيكي كاا يم كلجعيتلتكلجراب كيلجقيلطتكلألكر كيكلطااي اج يكأع كلجقايمككبذ  ك
كلج لايا  كلجقاي  كب عكلجليل حكيلجقيلطت كلجايأ   كألكب ر يايشلي كباقيكلإلكبجل كي عك ذل

ي ككبااعل كال كلج  اهنب كب وقبيتكلجر كنأيصكطي  رلجنأيصكلج اا ن كت كقيني ك
ك موأا كلجا أصكلجرا  كل طااي  كاعب  كلأليككب ذ ك ذل كجلاتبعكط ككوتكبميسطلي  أي 

كككدك(1)ل جا ل يتكلج يأ 
ت كبأي كجلقيا كلجايمعككلج رأكلجيلاحكاش يرك كياأ كلج ش عكلجا نم كايررجقتك
كأع كلكباامب  ي كلجرا كأل ي كت ك أي كلج رأ كطن  كلجأ لا كطليكلج أيصكك- مل  ك-ي

قي تك مايجب ككرب كبي عكلجااعكيأتنيك مي كقاي بيكت ك أي كلجا تب جل كك،(2)الي كنيت ةك
ك ر كل ال  كلجذة كلجا تب  كلجقي ي ةككأراب  كناس ك   ك  اي كجما  كاقن  كنابأ  يلااي

ا   كط كذجكككبأ كلجقبيمكاع لبيتكأ لاب كايلمر كلج نظي ر  ككبيايماع يج كاقناب كتقر
ن كجمكبا ذكل اابيريتكلجو   كقا كلجا تب كي كاعتكلجع لبيتكر عكلجعلمككبنقل كج  ت ك ليع

 .كك(3)ياذجككبلي كقتك   كقيلطتكلجاذ كلجا كا لبهيكقيلطتكلج هن كبلجأ لاب 

كا:la faute caractérisée) )الخطأ المميز  -ثانيا كلجمينب  كلجأي ة كام كلجاق ةككجل رأ  لجأمبم
ل ر ككج كلجغب كبع كبا ا كطلب كاككبريكتيتلك  ب كأ  كل الي ك رك1-686لج لاع كجل يتةك

كا  كلجأه  كلج  ل  ك   كبل  كجم ك يأ  كأمي   كطلي كجل ركببنرية كر    كأي ة كأتهي
كلج ش عكلجا نم كاأتي كقيني لج أاي كايجايقعك كطت ك2000 أيبلب كك10كرايتهي طنت ي

ك:ك (4)بل ك ذلكلج رأكبشا رك يكيجايلت يرايفكلجاق ةكلج لاع كجهيبك121-3 كلج يتة
                                                             

2- MISTRETTA(Patrick), op.cit ,p.22.          

2-PAPANIKOLAOU (Dimitrios),  op.cit,p.82.          

3- Cass. Crim, 11 sep 2001, cité par PENNEAU (Jean), op.cit, p112. 

4 - TAMBURINI Stéphanie, Que reste-t-il de la faute caractérisée au pénal ? Dossier faute 

caractérisée au pénal, volume 14 n 55/ septembre 2014,  

https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/content/download/8818/60021/version/1/file/ 

Responsabilit%C3%A9%2055%20Septembre%202014. 
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غب كط تةك  ب بكيت ك ذلكلجأتتكجمكباتتكلج ش عكلجا نم كأكر كباعل كلأل  كا رك-
ك.(1)اع بايكتقبقيكلج رأكلج  ب 

كا أرلحكك- كلجا نم  كلج ش ع كطنهي كطا  كلجأمي   ك   كانيع كلج رأ ك ذل كبا ب  ر 
caractériséeك. يأب كايايلكياتةاابعكبأ كر كبلي كتل غيك التلكي  ب لككب

كاع ب كلجغب كج ر كأمبمبك-ك كلج رأ كرن ككر كبلي ك  كشأ ك ذل يجل كجبسك عني 
كك.اأا كتعلب كجقبي  كبلا ك أ تكاع ب كلجغب كجل ر بكا ك اتك  كااقق ك

 ري ةككبر كبعلمكلجأين كايج ر كجاظ كل الي كلجاع بكرةكر كبلي ك ت ليكيايايلك-
كي كلجأين كدد ركر كبلديك كبشادل كبيجل كتي كر كبلي كجتب كا لتةككااقبق كب يقا كيايقعكناي أ 

كك.لج يرئبايقعكيأيت كجاظ كاابين كلجمليكككر جل كككبطلمك ما كاهذلكلج ر طليك
 .(2)يلجأتب كايجذل بكر ك ذلكلج رأكقتكبماتكنابأ كلأا يعكطتةكر ريمكامبر 

ب  كاع كتق كلجقيني كلجأني  كر كلج ش عكلجا نم كقتكلمانأتكاهذ كلجأي ةك  كلج رأك
ايطااي كرن كقتكرايرهيككباعتكر كاي كج كر كأي ةكلج رأكلجيلاحكنيت ةكلجااق كبغب كلجع تة

اأ ل ك  كلجش يرككااب ك  كنري كارابقهيبكل يكب  كلذجككر كااتبت كجهذ كلجأي ةكأيمك
كغي ايب ك ي كاابعكرأاحككنيطي كايلأت ب ك  كاي تك كم حكجلقيا كلجا نم كايجاا بم  ي

ككد(3)باا كلجأتل ةكت كلج أي كلجرا 
 :نذل كطليكماب كلج مي كبلجارابقيتكلجقاي ب كجهذلكلج رأكت ك أي كلجع  كلجأ لا ي  كك

كطليك ك  ب ل كاعتكط لب كااتلن كراب كا تب كطليكرميسكل اليا ك ري ك  با  م كيتية
ك  ك كرأ بتكجهي كرأ لاب  كلج  ل ة كجن بفككلي كقتيكأ كا لج  كاع  كلجااب  ك ي ما كلجيتية

ك.ط لب كأ لاب كمينب أ لمكاااتكلجلاتكا  ك
ك ر ككأا م  كت  كلجا تب  كق  كرراب  كلجذة كلجايايغ لت  كلجااص كاناي ج كباي  كجم ن 

ك كل ي كلجع لب ب كاعت كتاصكتقب كجل ايطايتكلجا كاع اتكجهي كاعت كل انعكط كرجل  با  ن 
ككاطوم كلأليجي كايجع لب  كقيم كلجذة كلجمينب كريلجأ لل كلجع لب  كط  ك ماي  كلي  يجهذ ككبلجذة

                                                             
1- CLEMENT (Renaud), La faute caractérisée, source d’un dommage corporel, engageant une 

responsabilité pénale, Revue de médecine et droit88, Elsevier Masson, France, 2008, p.11. 

2- TGI Paris 14 janvier2009,. Cass. Crim 18 octobre 2011 n 11-80.653cité parكALT-Maes (F), 

op.cit, p.84 

3- MISTRETTA(Patrick), op.cit, p.23. 
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جمكبقمكك رنراب كلجا تب كايطااي ككرأ ل لألماي كق  تك ال  كلجنق ك ت كلجرع كلجذةك
ي يكاذجكككباع اتكج كلجااب لجذةككياايتةك ر كلجيتيةككرأ كت كراي اابيريتكلجو   ك  ك

 ر كأمبمك ككاجين كقتكرت كدغب ك ايش ةكتكرنهي  ب لكج كطوق كمااب كيجيككأقتكل ال ك ر
 .(1)غيا كطن ب ل كلجا

كل ما نيف كق ل ك ال   كلجنق كلجا نمب  كر   كربتتك ال   لجذةكرتل ككبيت كقاب 
كتا كت ك كلجا كمااتكجهي كلجم ن  كلينتكاعين ك   كج  با  كأ لاب  كاع لب  كقيم كأ لاي رابي

ك.لجع لب كق  كلجراب كا لج كلج  ل ةكيرمنيمكبلج عتة
ك كما كلج ال  كلجراب كلجأ للكألكتأتلنت كلجع لب كدديمك دددربك76تكددتكلج  با كاعدايتب

كي  كاعين ك  ككبلجيتيةك يكاعا بكابعكا ككلجأ للكلج  با كاغيت كلج ماشايكقا كلأليل 
راب كلجعظيمكيلج ايأ ككاجبهيايجناي جكلجا كايأ ككلأل ذايتةكت كلجار كيلجظه كيتي ككآ م

ك.اعا كيأيتكرلتجهيكتاأيكرابيكياالب كت يبيككرأ  لجذةك
كتك كلج نيما كجلااب ديطلب  كلألتنيك  كلج طيب  كبقمكاايكايجات ابعكجمككب كلجأ للكجم

يا لهيكاغيت كلج أا كتي ككبلجايتةكلجا كلينتكاعين ك نهيكلج  با كلآل مبااعكت كما ك
كل ال ك ركب عيجأ  كقت كلألميسكبلي كلج اهم ككأيطليك ذل كط  كلجااب   ر ككاجي  ب ل

ك.ك(2)أمبمك كب ل كاأي ل 
 

                                                             
1-Cass. crim, 29 juin 2010 N°  0987448 . 

2- Cass. Crim, 23 février 2010, N° 09-85791 . 
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 الفصل الثاني
 نطاق الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية الجزائية

ألجل اإلحاطة الدقيقةة فكرة ا الأطةل الطفةج الج احةج الللجةؤ ليل ةلللية الجيابيةة  ي ف ةج 
ال   لةةاتلالجلا ةةؤ الك يةةة الل تفطةةة فةة   لح  لأتيةةع اللسف ةةاو اللاق يةةة داللقةةلع  ةةب قةة ؤ   ةة

 لةة    ال ظةة ا القةةي  ه لةةب  طا  ةةايرةةلب األلةة  رةةّلم  الال لةةب أةةسل اال تقةةال ذةةج د ا ةةت ا  ةةّ
فةةةاب ل ةةةا دب   تةةةدا فّلةةةة    طةةةا  الللا  ةةةة ال لييةةةة التةةةج ت ةةةف، لاق يةةةة لح ريةةةة  لألجةةةل ّلةةةم

    فةةةةةة  لأتيةةةةةةع ل احةةةةةةل ال لةةةةةةل الطفةةةةةةج لل اذقةةةةةةة الك يةةةةةة  الطفةةةةةةج  لل اذقتةةةةةة   الجةةةةةة ا  الطفيةةةةةةؤ
دجةةةل تقةةةديا الل ةةةا دا لةةة   فةةةل لتتفةةةس لج يةةةاو األحةةةدا  لت ي ةةةل الل ةةةاا  الج احةةةج  لةةةي  لةةةب

لةةم ال ةةتجسأ لظةةا   الأطةةل الطفةةج الج  احةةج  فةةدأ لاأل لةةال الل تفطةةة فالتةةدأل الج احةةج  ّل
 .الج احية لا ت اأ فالكت ا السحقة ل افل حية لا قفل ال ليية 

دحيط فقلا د أاصة  ذقد  فاللأاط ا الج احج  لل ل قد لحكلع الطفج ال لل لألب
 االتج تتأيي ل   تييا الطفيؤ فلب يتحي  فالحيطة لالحّ  أسل لأتيع ل احي  األ ا ية

 .لا يج ل اإلأسل ف ا أطل ي تلجؤ الل األة  ليياو دقيقة لت ي ية للتداأية 
 ذةةةةج  طةةةةا  ال لةةةةل الج احةةةةج فلك للةةةة   الج احةةةةج ذقةةةةطالأطةةةةل الطفةةةةج  ال ي حصةةةة   طةةةةا 

لةةة  حةةةيب ا ت ابةةة  لتأةةةيط   ي ةةةت لل الجةةة ا  لفقةةة   ذةةةج الج احةةةة بدا حةةةي  القةةةي       الجةةة  لا 
 . تيم السحقةل   لا يت س ليشلل األأطاأ ال افقة   -ل ّا  ل اال تقاد ال ابد –

تلقيح لفيةاب  طةا  الأطةل الطفةج ال ةاجا  ةب ال لييةاو الج احيةة ل ّا الكصل  جاألّلم 
اب  دل  ةا او ال لييةة الج احيةة  ذةج حةيب دب ح اللك لا الأاطئ الّا يحص ه ذةج دقةيصحتل 

     ّ قةةةةد يرةةةةلب  اتجةةةةا  ةةةةب تأيةةةةع  قةةةةا  الأطةةةةل قةةةةد يرةةةةلب قفةةةةل دل حتةةةة  ذةةةةج الكتةةةة ا السحقةةةةة
  دل (المبحث األول)  دا القياا فالكحلص األللية التج تقتقي ا ال ليية الج احيةة لد  الل ي،

ف ةفؤ الأطةل   السحقةة ليتةدأل الج احةجدل ذج الكت ا ، (المبحث الثاني)دث اأ التدأل الج احج 
 .(المبحث الثالث)ذج الل اقفة الطفية 
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 المبحث األول
 الخطأ الطبي السابق للتدخل الجراحي

ل دا   ح لة الج د د ا اال تث اأاو التج ت د  ي  لفددحد دتشرل ال ليياو الج احية 
االلتياا   دل غي  لا  يالتأدا راب دل طفيؤ ج اح  الل ا  فترالي   لّلم يقس  ي  الطفيؤ

ج اأاو قفل  قياا ل د ا االأ لج    ا التج يشرل ج اأ ال ليية الج احية  ل  ف دا قلافط لا 
   ذ ية لتك  دب  ّه القلافط تشرل قلا د ل د يلا الجيابية  رلب   الل لللية القا ل ية

  .  يي ا ذج الل ط الطفج
 سل   ، فال ليية ف د يق ل ا الحصلل  ي   قا الل   االلتيالاو ذجتتلثل  ّه 

ب يحصل لقدلا  ي  دّا فاش  تدأي  الج احج دلب  ّ ي د الطفيؤ لأطبا  فلأاط  ا  
لا االلتياا الثا ج الّا يثي  ل لللية الطفيؤ ذ ل  دا د  (األولالمطلب )الل ي،  أ قا

د ليت ا ذج تحديد د يلؤ الج احة لتفيب ج اأ الكحلص األللية الق ل ية ال افقة لالتج ل ا  
 . (المطلب الثاني )حج لدى قد ا الل ي،  ي  تحلل التدأل الج ا

 المطلب األول
  الحر والمتبصر  المريض الخطأ الطبي الناجم عن تخلف رضا

لا ال لل الطفج الج احج  ي  ل ا  أطي  للفاش  فالج ا  لّلم  ذ ل يك ، ظي 
الك   ج    لقد ح ص الققاأ(1)فالحصلل  ي   قا الل ي، ف  ي  الطفيؤ االلتياا 

 ج ة  ا ذةة اللقةب اللفادئ األ ا يةح لةةا دصفةرل  (2)ذج الرثي  لب دحرال  أاصة  ي  تلريده
                                                           

    ّا االلتياا  اتج  ب ت ي  ال سقة فيب الطفيؤ لالل ي،  لب  سقة دفلية راب يتلتس ذي ا األلل ف يطة  ي   - 1
ذلاي صالح  تلثي  التقدا ال يلج ذج لجال الطؤ الحيلا  ي  حقل   :  د ظ الثا ج   ل   سقة درث  تلاي ا لتفادلية

  ص 5002ال دد الثا ج  52ي يلا االقتصادية لالقا ل ية  اللجيد الل ق   د ا ة قا ل ية لقا  ة  لجية جال ة دلش  ل
962. 

يجؤ  ي  الج ا  دب يحصل  ي   قا الل ي،  دل لب ل  اللالية  يي   إلج اأ ال ليية : "ق  و لحرلة دلي  الك   ية لا ييج - 2
ا  ل ّا االلتياا د ا   احت اا ح ية اإل  اب  رلا التج ي لا  لي ا  لأاصة   دلا ي يا فلب تدأي  الج احج قد تت تؤ  يي   تابج أطي  

يجؤ  يي  ديقا دب ي ف  الل ي،  ل  دأطا  ال سج دل ال ليية التج يشي  ف ا  حت   ّا لا يرب   ام لب  فيل آأ   لا ا إل قاّ 
لألطفاأ لالج احيب  ّر ه ل ي   يا، ح ا  الل لللية اللد ية   .Cour d’appel de Douai 10 juillet 1946" حياا الل ي،

 :  د ظ  ديقا713ص  2011ذج قلأ الققاأ ل الكق  الك   ج  لاللص ا   دا  الكر  الجال ج  لص  

-T.Paris 25 février 1929 . 

-T.Paris 12 mars 1931. 

- T. Bruxelles 6 janvier 1956 . 
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  .(2)للأتيع القلا يب الداأيية (1)لالللاثي  الدلليةو قااالتكا
لم  ف د   سل  ب يرلب لاقحادلجؤ   لحت  يرلب  قا الل ي، صحيحا ب دل    ّل

حد  ّيب ل الطفيؤ يرلب  تيجة أ ق  ألب أطإ  ل يي  ذ(3)يصد  فرل ح ية لاأتيا 
 ا احت اا   اداددل  ، (الفرع األول)للقل  ال قا  السيا دا لأالكة ش ط اإل سا :الش طيب

حاالو ت كي  لب الحصلل  ي   ثلة لا لا ترب ،(الفرع الثاني)  ذ، ال سج الل ي، ذج
 .(الفرع الثالث) الل ي،  قا

                                                                                                                                                                                       

 :اّر   
 . 73  ص  ل جس  اف  الجيابيةالطفيؤ    ل لللية غصبج  صاا ي 

1- Article 5 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine : « Une 

intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne 

concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement 

une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses 

conséquences et à ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer 

son consentement ».   

- Article 3-2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : «Dans le cadre de 

la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : le consentement libre et 

éclairé de la personne concernée selon les modalités définies par la loi»,cité par, KAMARA 

)Françoise), Chirurgien : sauveur ou coupable ? Surgeon: Saviour or Guilty? e-mémoires de 

l'Académie Nationale de Chirurgie, 2015 p52   

 :  أنظر الرابط

http://www.academie-chirurgie.fr/ememoires/005_2015_14_1_051x057.   

 .11:11  على الساعة 7113مارس 11: تاريخ االطالع عليه
2-Article 16_3 alinéa 2 du code civil français:  « Le consentement de l’intéressé doit être 

recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à 

laquelle il n’est pas à même de consentir». 

يرلب ذي  أط  جدا  ي    يأقس رل  لل طفج:" لب قا لب دأسقياو الطؤ الجياب ا  ي  د   44 صو اللادا  كما  
دل ج ا   ؤالل ي،  لللاذقة الل ي، للاذقة ح ا للتفص ا دل لللاذقة األشأاص اللألليب ل   دل لب القا لب  ل ي  الطفي

  رلا ت ص اللادا "دل غي  قاد   ي  اإلدالأ فللاذقت   ا ال سج الق ل ا  ّا راب الل ي، ذج أط داأل  اب دب يق
ال يلرب القياا فلا  لل طفج لال فلا  سج دلب الللاذقة الح ا لالل ت ي ا :" لب قا لب الصحة الجديد  ي  لاييج 747

   قاه  ال ية ذج اشت اط  دب الل ي،    اب ح ال  ل  حقل  لقد ة  ي  ج ل  ال يجلي الل ا  ف ا ف ي. ..." ليل ي،
ذال لل الج احج ال يييا الطفيؤ فاتفاع األصلل ال يلية الثافتة لالحالية ذقط  فل يحتا  يي  ديقا دأّ للاذقة الل ي،  يي   
لتأيع  ّا ال قا يج ل الطفيؤ لأطبا  ليحلي  تف ة اللأاط  ال اشبة  ب  لي   حت  للل لا ي ترؤ دا أطل دث اأ 

  .لفاش ت 
الأطي ا  ري ع األ قاأ لثس  يشت ط فاإلقاذة  ل  لا  ف  دب يرلب ال قا لرتلفا  د ظ  للييد ذج ف ، الج احاو  - 3

 .924لب التكصيل  ذلاي صالح  ل جس  اف   ص 
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 الفرع األول
 الالزم لوضوح الرضاالطبيب لشرط االلتزام باإلعالم    مخالفة

ح  الل ي، ذج تيقج ل يللاو : دا  فااللتياا فاإل سا  ل  دلادلجلدا   ي تفط ال قا
لم حت  يرلب  ي  في ة لب   ل فل ال سج  حلل  لع الل ، ب يلايب دلي تطيس   ل هدّل

 .(1)لاللأاط  اللحققة  فيب الكابدا الل جلا لب ال ليية الج احية
. (2)  ابحت اا ر الة اإلاد تل ا  اا ل ل  لصد ه لب لفدد االلتياا ّا  ي تلد 

ل   لالّا تلصل   ذالطفيؤ لييا قا ل ا فإ سا الل ي، فطفي ة الل ، الّا يشرل ل  
تطل  الل ، دلب ال سج الج احج  رلا يييا ديقا رّا ل   التشأيصل  ذت  لب أسل 

طس    لدأي ا يجؤ   فتلقيح طفي ة ل لط التق ية الج احية التج ي ا ا ل ا فة لحالت 
 . (3)فلا ذج ّلم اللأاط  لاللقا كاو التج قد تحصل  ادا  فإيجافياو  ّا التدأل ل يفيات 

  طفيؤ التأدي  الّا ل  اهفل يت د  يقتص   ّا االلتياا  ي  الطفيؤ الج ا  ذح ؤ ال
  .يية التأدي  للقا كات افإ سا الل ي، حلل ل  الييلي تف   ل اآلأ  
 سا الل ي، ال ي حص   طاق  ذج تفصي ه فاأل يلؤ الج احج الّا  ب ل يي  ذإ
لحتلية التج قد  قية تيم اللأاط  الذقس  ب حالت  الل   لا يت س ليشلل    يأقس ل 

  . (4)ل تيم التج قد تثي  ا  دلد ذ ل ج ل ت تج  ب التأدي  دل الج احة د
      عتبررررررر ين الجرررررررا  أ : "فلةةةةةةا ييةةةةةةج  الك   ةةةةةةية Aixلحرلةةةةةةة  ذةةةةةةج  ةةةةةةّا الصةةةةةةدد ققةةةةةةو

وقوعهرا مرن جرراس وةريلت التخردير  لخطار التي يحتماأل إلىطئا، عندما ال ينبه المريض مخ

                                                           

1 - C.A. Paris 17 décembre1993, C.A. Versailles 8 juillet 1993,   

 :ّر  لا
.644  ص 6226جاف  لحجلؤ  يج  دل  اإل ادا ذج ال لل الطفج  د ا ة لقا  ة  دا  ال  قة ال  فية  القا  ا    

- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.317,  

-WILSCH(Sylvie), op.cit, p.58. 
2- Cass. Civ. 9 Octobre 2001- N°00 14564. 

. 133ص   ل جس  اف  ج فد اليطيع الح ي  - 3  
4- Baronnie, L’obligation pour le chirurgien d’informer le patient et de recueillir son 

consentement avant d’intervention chirurgicale, mémoire (D.E.S), paris, 1978, p83.     
 :ّر ه

                                                                                                                                                                                                          . 747ص  ل جس  اف   ل  الديب ال ل ا ج 
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و العاضري الوحيرد رررن المرريض هأذ إمر  عردح حلروله علرى موا عتره عليهرا،  ،التي اختارهرا
ن يعبلهررا بكا ررت نواحيهررا أخطررار التخرردير والعررما،   مررا أ ىررررن يحكررح علأذي يةررتطي  رررررال

 . (1)"و ير ضهاأ ،واحتماالتها
تطل ا ققابيا ذيلا يأص  طا  االلتياا  ثلةب دلالجدي  فاللسحظة ذج  ّا اللقاا  

لتيالا فإ سا الل ي، ا ي  الطفيؤ  ل األ ّ ذ ، الققاأ الك   ج ذج فادئ فاإل سا  
دلب   أطا  الحقيقة لالللللذةم األ  فل    تيالمخاطر الجةيمت التي يمكن توقعهاحلل تيم 

الج احاو ال ادية  دلا فال  فة ليج احة   ل ّا ذج (2)تيم التج ال تقس  ال ذج حاالو ا تث ابية
جليس فل يق   التج لي  ل ا دا  دع  سجج  ذإب الطفيؤ لييا فإأطا ل  (3)التجلييية
  .حت  تيم التج ال تتحق   ال  اد ا  اللأاط 

 ع ةةلاللق (5)لي ا ة األ قاأ (4)ل  الطفية لالتجا ؤ ال يليةةة ليفحةال فال  فةةل الحةل  
                                                           

1- Aix  77/17/1747 :هّر                                                                                                                   
 . 741ل ي   يا، ح ا  ل جس  اف     
أن الجرا  ال يلتزح ب خطار المريض معدما : " 1717لاا  17ل رّا ق  و لحرلة ال ق، الك   ية ذج حرا دصد ت   -2

باحتمال اإللابت بشلل  ي العلب البلري نتيجت تخدير تح عبر تجويف العين إلجراس عمليت نزع ورح بالجبهت، باعتبار 
بأن إلابت : "رلا ققوال . 181صل جس  اف     ّر ه جاف  لحجلؤ  يج  "أن هذه النتيجت تعتبر خطر غير متوق 

اللمح، هو خطر اةتثنائي غير متوق ، ال يلتزح المريض بشلل  ي علب الوجه أثناس خضوعه لجراحت لعمجه من 
 :ّر ه 10/17/1737  حرا لحرلة ال ق، الك   ية  فتا يخ "الجرا  ب عمح المريض به

 شاا لحلد لجا د القاقج  االلت اع  ب  سج الل ي،  د ا ة لقا  ة فيب الكق  اإل سلج لالقا لب اللق ج  دا  الكر   
خطر اإللابت " فلب  1780دذ يل  7ذج  Poitiersرلا ققو رّلم لحرلة ا تب اع  .117  ص7113الجال ج  

لعمليت الفحص بالمنظار تحت التخدير يعد خطرا اةتثنائيا غير متوق  ال مطعن على مةلك باالختناق أثناس الخضوع 
رلة ال ق، لدأي ا ققو لح. 184ص ل جس  اف   جاف  لحجلؤ  يج   ّر ه "الجرا  الذي ال يخطر المريض به

بأن شلل العمود الفعري الذي ألاب المريضت أثناس خضوعها لعمليت :"  1788دذ يل  17الك   ية ذج حرل ا الصاد  ذج 
 ّر ه جاف   "تهدف إلى تلحيح العيب الخلعي بالفخذ ليس خطرا اةتثنائيا ولذلك كان يجب على الجرا  اإل ضاس به

 .181ص ل جس  اف   لحجلؤ  يج 

3- Cass.Civ 17 Novembre1969,  Ca. Nancy,26 mai 2008, 

 L. 6322-2 du CSPF -                                                                             أنظر كذالك، المادة

4- L.1122-1et 1122-2 de CSPF, modifié par ordonnance N° 2016-800 du  16 juin 2016    

 relative aux recherches impliquant la personne humaine, J.O.R.F n°0140 du 17 juin 2016. 

5- R1231-1 de CSPF, modifié par  Décret N° 2014-1066 du 19 septembre 2014, relatif aux 

conditions de prélèvements d'organes, de tissus et de cellules humaines et aux activités liées à 

ces prélèvements. 
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 .(1)اإل ادا ليحلل
أطا  ّا يلرب لب أسل  التلييي فيب األثا  الت الل  ب الل يا  ال  ّلمذج ظل 
 .أطا  غي  اللتلق ةاللتلق ة لاأل
ب  د ا تحق  الققابية لب ا تف  دحراا   ذلب األأتيكو اإلجافة  ب  ّا الت اللالقد 

الل ي،  سا  لفالتالج يرلب  ي  الطفيؤ   لتلقس ال يج ل ل   أط ا غي ط  الأ
ج يقلا ب  ّا االتجاه ت ي   حل ا ت ا  ل يا  رلال دغي    للل راب  اد ا  فاحتلاالو حدلث 

لاللأاط     les risques fréquents ي  د ا  التك قة فيب اللأاط  اللتر  ا الحدل  
 سا الل ي،  فحي  يقتص  التياا الطفيؤ  ي     rares ou exceptionnelsاال تث ابية 

ذيلر   ( ث ابيةاال ت)لا تيم التج  ج لب ال لع الثا ج التج  ج لب ال لع األلل  دللأاط  فا
  .(2)ب ي د لأطبادلب د  ال رلو    ا
أطا   فل ذ ،  ي  الطفيؤ لجلؤ   ب الققاأ لا يف   ي   ّا االتجاهدغي  
لم   ال ذج حاالو ا تث ابيةحت  تيم التج ال تتحق    ،الجةيمت خطاراألجليس الل ي، ف ّل

:   لققو ذي لا ف 1778درتلف   3صد ت لا لحرلة ال ق، الك   ية فتا يخ دفللجؤ ق ا يب 
ن الطبيب يكون االةتعجال أو االةتحالت أو ر ض المريض لإلعمح،     يما عدا حالت "

ر الجةيمت الممزمت منت وواضحت وممئمت عن المخاطآن يعدح له معلومات أملزما ب
ال اللأاط  هذه  لمعتر ، وال يعفى الطبيب من هذا االلتزاح لمجرد كونعما اللفحولات وال

 . (3)"ال بشكل اةتثنائيتتحعق إ
                                                                                                                                                                                       

د ظ  ذج للقلع ي ا ة األ قاأ: ل اشل  فالج ذطة  الت أيص القا ل ج إلج اأ  ليياو  قل لي ع األ قاأ الفش ية ذج 
قا لب  حلاية الصحة لت قيت ا  اللجية ال قدية ليقا لب لال يلا ال يا ية  ريية الحقل   جال ة للللد ل ل ا تييا ليل   دد 

 6    ة5069  ص ص 92-52. 
1- L- 5 134-1deCSPF modifié par loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé, J.O.R.F, N°0022 du 27 janvier 2016 . 

2 -Cass. Civ 3/3/1979 . 

- Cass .Civ 20/3/1984 .                                                                                                     :   ّر ه  
 .181  ص   ل جس  اف  جاف  لحجلؤ  يج

3- Cass. Civ 17 octobre 1998 n°97-10267, cité par REYNIER (Mathieu), L’obligation 

d’information due par le médecin, les grandes décisions du droit médical, op.cit, p154ة. 
- Cass. Civ 8 Avril 2010 n° 08-21-058 : « la seule circonstance que les risques ne se 

réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation » . 
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7111جا كج  1 ج ذج ق ا  دصد ه ذج   ّا ال  ج  ير  لجي  الدللة الك  
  حي  (1)

 . كج األطفاأ لب التيالات اتب تحق  اللأاط  فصكة ا تث ابية ال د  تف ا
ل   ا ت ادا     القاقج ال اظ  ذج الد لى ل ي جس تقدي  الأطلذإب حلال ذج رل األل 

ل ل  ي    ل  ذق دل  تلريب الل ي، لب اتأاّ ق ا ه فقفلل ال سج  رلب التفصي  ي دع 
أطا  ب ي تف د لب  طا  التفصي  األددع ل ي   يا للي  للا يتسأا لس  ّا ال   في ة

فّلم يرلب    ي  د جة  الية لب الأطل اّا را و  ا تث ابية  أاصة  ل  افالتج يقال 
 .(2)ل  ل يا  الج الة الققاأ الك   ج قد ا تقل لب ل يا  التلقس 

ل    L 1111-7ذقد  ص ذج اللادا  717-717  لا فال  فة لقا لب الصحة الك   جد
والمعلومات التي يجب  ،وضعه اللحين يحاط علما بألكل شخص الحق  ي  : "  د ي  

للمريض هي تلك المتعلعت بمختلف االةتعلاسات والفحولات والعمجات وأعمال ن تعدح أ
والنتائج المترتبت  ،ومدى ضرورة هذه األعمال الطبيت ،والفائدة منها ،الوقايت المعترحت

للا يكيد دب اللش ع الك   ج قد دليا   ..."واألخطار المعتادة أو الجةيمت المحتملت ،عليها
 .الطفيؤ فإحاطة الل ي،  يلا فاألأطا  الل تادا دل الج يلة دلب اال تث ابية

                                                                                                                                                                                       

- Cass. Civ 1er 12 juin 2012 n° 11-18928 : « l’information nécessaire sur l’objectif, les 

conséquences et les risques prévisibles »  

 :ّر ه-   1
 :  د ظ  رّلم 177ص ل جس   اف     الل لللية الجيابية صب صاا  يج غ 

- CE. 24/09/2012 n°339285 rappelle : « Si cette information n’est pas requise en cas 

d’urgence, l’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que 

les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur 

obligation » .  

ي  ذج تق ي يب د   ب   لقد  فال   ل تشا  فلحرلة ال ق، الك   ية  P.Sargosصاحؤ  ّا الل يا   ل األ تاّ   2-
ذيك ا  71لق ا  الصاد  ذج  1773درتلف   14ا الداب ا اللد ية للحرلة ال ق، الك   ية ذج لصد ت د فل ا فة حرليب

لم لب لج تد رل ا حي  ا تقد ذر ا التلقس لاالحتلال  1773 يب ل ل يا  لتحديد التياا الطفيؤ فالتفصي  ّل
ب ي طلا  ي  لأاط  تكيو لب دب رل  لل طفج ذج  ظ ه يلرب  دا دقة الل طياو اإلحصابية  أل: األلل  د ا يتيب

ب يلأّ ذج اال تفا  لب الل يا  الرلج الل تلد لب د جة احتلال تحق  الأط  ال ي لح فد :الثا ية. اللتاف ة لالتقييا
 .ل الل  جدل للقك  ال ابيج د    ل ذيلا يت ي  فدل ق  لأطل ت  ذيلا يت ي  فطفي ة   لاأالظ لع الأاصة فالل ي، 

ّر ه   :  
REYNIER (Mathieu), op.cit, p151                                                                               

   .177-171 ص جاف  لحجلؤ  يج  ل جس  اف   ص  ّلمر لب التكصيل للييد د ظ 
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ذج  الدلا فال  فة ليلش ع الجياب ا ذيا يحدد طفي ة األأطا  التج يييا الطفيؤ فّر  ا  
 .(1)الطؤأسقياو لدل ة د لال ذجقا لب الصحة 

ف ، ال قفاو لالص لفاو ال ليية  ف ق ا ل تفط ف يا  سا قد ت ت ،   ص  اإل
        الل ي، اللتلاقس فال لاحج الك ية لالطفية التج تطف  ا الدقة اللت ا ية ذج تق ياو

تفح    لف ق ا لت ي  ف ك ية الل ي، التج ترلب ذج غالؤ األحياب لت دية ل  ا ا  الج احة
ّا را و حالت  الل قية  ي  د جة لب الأطل ا  ذّلم  أاصة   يأيص ا لب األلا ذقط  لب

 . لب شل   دب يلث   ي  ل  لياو الل ي، ل ك يت 
     لحرلةةةة الةةة ق، الك   ةةةية ذةةةج ق ا  ةةةا الصةةةاد  فتةةةا يخ لقةةة و  دلةةةاا  ةةةّه اال تفةةةا اول 

1701ذف ايةةة   71
لجلل ةةةة لةةةب الأصةةةابص لالصةةةكاو التةةةج ييةةةيا تلاذ  ةةةا ذةةةج الل يللةةةاو   (2)

ب ترةلب ف ةيطة لتق يفيةة للك للةة دب يقةدل ا لل يقة   فحية  يجةؤ د  الطفيةؤ التج يجؤ  ية
  .simple, approximative, intelligible et loyaleلصادقة 

فحي    غي  ل قدال ياا الطفيؤ فاأتيا  لك داو لاقحة  لل    لو  ّه الأصابص 
حت  يتأّ الق ا  الصابؤ  ذس يرتكج   ي  ل  ي  الل ي، ا تي اؤ لذ ا حالت  الصحية

دب يد م لدللل ا ال ادا اللتل ط الشأص الطفيؤ فال فا او الك ية التج يص ؤ  ي  
  .لذحلا ا
71لةةا اللةةادا د

ن أيجررب علررى الطبيررب  : "ذقةةد جةةاأ ذي ةةا  لةةب تق ةةيب اآلداؤ الك   ةةية (3)
وواضرحت وممئمرت عرن و ينلحه معلومات لرادقت أو يعالجه أيعدح للشخص الذي يفحله 

أسقيةةةاو الطةةةؤ دلةةةب لدل ةةةة  47ل ةةةل رةةةّلم لةةةا  صةةةو  ييةةة  اللةةةادا    ..."اللرررحيت حالتررره
ن يجتهد إل ادة مريضره بمعلومرات واضرحت أ األةنانأو جرا  يجب على الطبيب " :الجيابة ا

ل ييةة  يجةةؤ  يةة  الطفيةةؤ دال يقةةدا ليلةة ي، فيا ةةاو  ".ن أةررباب كررل عمررل طبرريأولررادقت بشرر

                                                           

لتأص  ّه :"... ي  لا ييج 393/3   ص اللش ع الجياب ا ذج اللادا 66-61ذج قا لب الصحة الجديد  قا  لرب -6
الل يللة لأتيع اال ترشاذاو دل ال سجاو دل األ لال اللقابية اللقت حة لل ك ت ا لطاف  ا اال ت جالج اللحتلل ل لاقف ا 

لتج يلرب  ادا تلق  ا  لرّا الحيلل األأ ى الللر ة لال لاقؤ لاألأطا  اال تيادية دل الأطي ا التج ت طلا  يي ا لا
...".اللتلق ة ذج حالة ال ذ،   

2-  REYNIER (Mathieu), op.cit, p.153. 
 .لب قا لب دأسقياو الطؤ الك   ج  71د ظ  اللادا  - 3 
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لحليةة   يةة  قفةةلل الج احةةة  دل دب يفةةالا ذةةج لصةةع حالتةة  الل قةةية لحليةة    تقةةييي راّفةةة دل 
     دل ال تفةةةةةةدل قةةةةةة ل ية لاليلةةةةةةة فال  ةةةةةةفة    يةةةةةة  قفةةةةةةلل اجةةةةةة اأ  لييةةةةةةة ج احيةةةةةةة أطةةةةةة ا للريكةةةةةةة

 .ال  ، ل  ا لج د التج فة دل تحقي  لر ؤ لا  لالحالت   
الطفية الك   ج الطفيؤ لب  دا  لب تق يب اآلداؤ 71لر و الكق ا الثا ية لب اللادا لقد 

أكاب ا  دالأ فف ، الل يللاو ليل ي،إلا ب لصيحة الل ي، فلّا لا قد  الطفيؤ        لا 
وألةباب مشروعت يعدرها الطبيب و عا لضميره، يمكن  ،لمللحت المريض: "... تقتقج ّلم

ذا كان إال إ ،و بالعواقب الخطيرة للمرضأالمريض على جهله بالتشخيص  الطبيب ن يتركأ
يعرض الغير لخطر العدوى،  في هذه الحالت و  ،المرض الذي كشف عنه التشخيص خطير

حتى يتمكن من اتخاذ االحتياطات المزمت  ،يلتزح الطبيب ب حاطت المريض علما بمرضه
لب قا لب دأسقياو الطؤ الجياب ا  11ل ل لا  يل   لب أسل اللادا   (1)"لوقايت الغير

عن المريض ألةباب  يمكن إخفاس تشخيص مرض خطير : "ييج االتج ت ص  ي  ل
ل الكق ا دال دب اللش ع الك   ج قد    ل   غي  دب لا  سحظ "ة ة ة يعدرها الطبيب مشروعت،

إذا طلب  ،وم  ذلك... :"   لدصفح لقلل  ا لا ييج(2)ال الكة الّر  71الثا ية لب اللادا 
حتراح إرادته إال  ي حالت وجود خطر ا وجبةتعلاس االمريض عدح إخطاره بتشخيص أو 

 ...."عدوى و ي حالت التشخيص الخطير يعدح بحذر
ب ترلب الل يللاو التج يجؤ د  ذج غي  الحاالو اال تث ابيةل     لفيلرب القلل 

ي طي ا الطفيؤ ليل ي، ف يطة للك للة للسبلة  ذالل يللة التج ت ط  فط يقة ذ ية 

                                                           

1- « …Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien appré_ 

cie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic 

graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de conta_ 

mination.  

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être 

prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné 

les tiers auxquels elle doit être faite.».  

 2-  Le deuxième alinéa de l'article R. 4127-35 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un 

pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de 

contamination. » Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 portant modification du code de 

déontologie médicale, J.O.R.F, N°0108 du 8 mai 2012 p.8479. 
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أّ ف يب اال تفا  الل تلى الثقاذج ل ب يدّ يجؤ    التفصي أالصة تت الى لس  دا 
غ اق  فلصطيحاو ذ ية ذج دلل  ال  يا ل  ف ا حت  ال يرلب لج د  ليل ي،  ذس يجلي 

لذج  ّا يلرب ا تأداا األ قاا لفياب لدى . لتيقج ليأدلة الطفية  فل يرلب لشا را ذي ا
الل يللة دقيقة لراذية  ي   حل يحق  ب ترلب دل ذشل ال سج اللقت    رلا يجؤ د جا  

    ال سج ةةب طلةةة  فشةج لتفصةب ل ةةليل ي، ال يا الراذج الّا ي ا ده  ي  اتأاّ الق ا   

 .(1)لل ابي  اللقت حة لب قفل الطفيؤ
  اللد يةةةة   قيةةةاا ل ةةةلللية الطفيةةةؤ  لةةة ةةةسا يةةةلدا اإلأةةةسل فلاجةةةؤ ب اإلإذةةة  ل يةةة  ال لةةةلا

طفةج فةالل     لالقا ا ال اجلة  ب تدأي   حت  للل لا ي ترؤ دا أطة  ب راذة ال تابجذقط  
للحرلةةةة الةةة ق، ليةةةداب ا اللد يةةةة  اققةةةابي اب   ةةةام تطةةةل   لةةة  دلذةةةج  ةةةّا الصةةةدد  شةةةي    الك ةةةج

 . (2) ب اإلأسل فللجؤ اإل سا الك   ية حلل د ا  الت لي،

 الفرع الثاني
 في رفض العالج  الطبيب في عدم احترام حرية المريض  أخط

أتيا  ط يقة ال سج  ب  قا الل ي، الح   ذالطفيؤ اح ية الطفيؤ ذج  د  ج لفدال ي  
ل  ليية ج احية دلب قفلل ل ف  لب الل ي،  حي  تفق  دال ي تطيس دب يك ،  سجا 

ل  ذ، التدأل الج احج اللقت   لحالت  دّا الت س ذإ   ل ّا األأي  رالل الح ية لاالأتيا
ال قاأ دب يرلب  يشت ط  ّ   ليتلقع  ب لفاش ا  لي  ب يحت ا  دي دتلجؤ  ي  الطفيؤ 

ّا  فحي  ال ي تد ف قاه   ثل ا   ادا الل ي، ال ييلة الأالية لب دا  يؤ لب  يلؤ اإل ادا
                                                           

    الصفاحيب لل ي   ييل لذيصل ش طالا  االلتياا فالتفصي  ذج الج احة التجلييية  د ا ة لقا  ة فيب القا لب  - 1
  ل  ة  70  اللجيد (ال يلا اإل  ا ية)ل شل  فلجية جال ة ال جا  لألفحا   األ د ج لالقا لب اللص ا لالك   ج  لقال

 .1078  ص 7117

ذلب الت لي،  ب ذلاو تطل  للقع الققاأ اللد ج الك   ج فشلب د ا  الت لي،  ب اإلأسل فللجؤ اإل سا   - 2
ذ صة  التج ت لح فت لي، جيبج  ب الق   السح  فالل ي، ثا االتجاه  حل الت لي، الريج  ثا ال لدا  حل ا ت ا  
ذر ا ذلاو ذ صة لصلال  ل  الت لي،  ب الق   الل  لا ثا ال لدا لتك يل الت لي،  ي  الق   الل  لا الل تقل  د ظ  ليلييد لب 

                                                   :التالية التكصيل الق ا او

- Cass.Civ 7 février 1990, bull, Civ, N°180. 

- Dijon 25 septembre 1998, Cass.Civ 7 décembre 2004 N° de pourvoi  2-10957. 

-Cass.Civ 6/12/2007, N° de pourvoi 6-19301. 

-Cass.Civ 23/1/2014, N° de pourvoi 12-22-133 .       
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لب يليم ح   ل  الل ي، لحدهذ  راب قد صد   تيجة للا  ة ق ط لب قفل الطفيؤ
ب يحل د  لال يح  ليطفيؤ ت لفيب الل ا  ف سل  ترالل ج ل الأيا  فيب اللحاذظة  ي  

ل ّا ف ،    ذيب يك ،  يي   لس ج احيا ال ي غؤ دل د  لحي  ذج اتأاّ الق ا او ال سجية
ب احت اا ح ية الل ي، ذج قفلل ة لج ة  ظ  الطفيؤ ال يلية  ّلم ألال ظ   ب لدى صح

احت اا ح  الل ي،  ي  ج ده  لرل أ لج  د لا  ل تج يد لاقح للفد الج احة ل ذق ا 
لا ي تتفس تق ي  الل لللية ل ل  ّا اللفدد يلثل ا تداأ  ي  ح يت  لحقلق  الشأصية   ب 

 .(1)الجيابية
  لقد يثل  ال لال حلل لدى ل لللية الطفيؤ   د  ذ، الل ي، لتدأل ج احج لرب 

حي  يجد الطفيؤ  ك   ذج لشرية ل  لق   الصحج؟  فال ظ     ي  قد  رفي  لب األ لية
 .)2( سجالذج  فيب احت اا   ادا الل ي، ال اذ، لي سج  لفيب القياا فلاجف 

ق اع  ل   ب ي    ل    ي  الطفيؤ دفالحدي   (3)لالققاأ الك   ج يجيؤ الكق  
لم دلب ب ي لل  ي  تشجي    ي  تيدالل ي، فق ل ا التدأل الج احج  ل  قج ال سج  ّل

 ل الل ي، ل   يلرب اال ت ا ة فدل  ر ا    حت  د ادت   ل  حد الق ط  ي  اللصلل  
ال طفيؤ  ذيي  لي  إّا دص  الل ي،  ي   دي لي   ي  اتأاّ ق ا ه  ذدجل حلل ا ذ  لب 
 .(4)ألية ل لللية د أ  رتافةتثفيو ّلم 

                                                           

 .110ص  اف    ل جس   يج  صاا غصب  الل لللية الجيابية  - 1
2- ROUSSEAU ( Diane), Le  refus de soins tout faire pour l'éviter Revue le concours médical, 

Tome 130-12 du24 juin France,  2008 P.622,CROIZE( Gildine),L'obtention du consentement, 

revue les grandes décisions, op.cit, p.136.  

3-PENNEAU (J),Le médecin face  au  refus du patient de subir un acte médical, 
- CE. 12 Aout 2002, Cass. Civi 19 Mars 1997, 

- CE. 26 Octobre 2001. 

 :اّر    
 .113ل 110ص ل جس  اف    يج  صاا غصب  

  قد دداب طفيفا   غا احت ال    ادا 77/13/1774ذج لقافل  ّا   جد حرا للجي  الدللة الك   ج صاد  فتا يخ  -1
ل يقة  ذقو ال سج فالج احة  ليت ي   ّا الحرا فطفيؤ  اا ارتشع  صافة ل يقت  ف  طاب ذج ثدي ا األي    ذشا  

 احة  لرب الل يقة  ذقو  ج اأ ال ليية لفإص ا  للق ة ليطفيؤ  يي ا فق ل ا فت ه  ثا  ج اأ ال سج اإلش ا ج للراب الج
لثيقة تثفو ّلم لرب الطفيؤ ا تل  ذج   اية الل يقة فلا طة ل دباو لددلية لتقلية الل ا ة لدي ا   غا ّلم تد ل و 

ل ا ال ليية الحالة الصحية ليل يقة ذاقط  الطفيؤ إلحالت ا  ي  دأصابج  سج ال  طاب  لالّا فدل ه دص   ي  ق  
الج احية  غي  دب الل يقة فقيو  ي   دي ا للا ت ي  للقك ا لا ت تج ّلم دألل ا  ل  ل تشك  للدا   ة  فيالا الطفيؤ 



الجزائية للمسؤولية الموجب الجراحي الطبي الخطأ ماهية: األول الباب  

89 
 

لالتج تتلثل ذج   ل الج احة يلثل حدا ليل لة الل تادا ليطفيؤدذ ذ، الل ي، لي سج 
ب ي ف ج ليطفيؤ د  لت  الصحية  ل يي ل  تح يب حا ل يلدا د  هشكاأحق  يتقديا  سج 

ل ّا الدليل ي لح   د  يد  ذق  لي سج كيحصل  ي  دليل لرتلؤ  للقس لب الل ي، ي
 الصدد ذج  ّال   ال  اية الطفية السيلة تقديل ثفاو  دا تقصي  الطفيؤ ذج إفالل اي ة 

للب ثا تحليي    ل  أطل ا  ذق  فيكو ا تفاه الل ي، فصل ا   لية الرتافة  ت لح
 .(1) تابج 

لب  70/7اللادا  صيا ذج    دا قل ( ق ل ا احت اا  ذ، الل ي،)ا ديحلل  ّا ال  
 ،عندما ير ض المريض" :  التج  صو ص احة  ي  دل   لطؤ الك   جأسقياو اتق يب د

على  وجبالفحولات والعما المعتر ،  ،رادتهإوهو  ي حالت تةمح له بالتعبير عن 
لب قا لب الصحة  747/7 ص اللادا ترلا  ،"عممه بنتائجهإالطبيب احتراح هذا الر ض بعد 

ويجب على الطبيب احتراح إرادة المريض، بعد إعممه ...:" الجديد  ي  لا ييجالجياب ا 
 ة ."..بالنتائج التي تنجر عن خياراته

 

                                                                                                                                                                                       

األأصابج  قافة األطفاأ  لا فد  لب الطفيؤ ال اا الّا راب يتلل  حالت ا  ذلحيل  ّا األأي   ي  لجي  التلديؤ للق و 
 .  دش   0الل  ة للدا   يي   قلفة الل س لب للا  ة

ط ب الطفيؤ ذج  ّا الق ا  دلاا لجي  الدللة  الّا ديد ق ا  لجي  التلديؤ  ل ت دا ذج ّلم  ل  دب ال سج الّا راب قد 
فاش ه الطفيؤ  ي  الل يقة لا يرب ل  دا دث   ي  حالت ا  ذراب ليالا  يي  اإللحا   يي ا لقفلل التدأل الج احج لفدال لب 

 77ي طي ا ددلية ل لية ح لت ا لب ذ صة الشكاأ لالفقاأ  ي  قيد الحياا  ق ا  لجي  الدللة الك   ج فتا يخ ّلم  ا  
 : د ظ  ديقا.  771ص ل جس   اف    جاف  لحجلؤ  يج    ّر ه  1774جلييية 

-CROIZE( Gildine ), ,op.cit, p.138.= 
د    ّا لجد ت ا ، فيب لصيحة الل ي، ذج الحصلل  ي   حظج  ّا الق ا  فتلييد لب ف ، الكق  اللص ا  حي  ي ى=

 سج ذ ال للصيحة احت اا ح يت  لاأتيا ه ذ يي ا ت ييؤ اللصيحة األلل   لذج  فيل ّلم يلرب ا ت لال الأدي ة دل حت  
و  ل ابل الق ط الل  لا لاللادا لب دجل حلل الل ي،  ي  قفلل ال سج  د ظ  ذج  ّا الشلب صكلاب لحلد شديكا

  غي  دب األأّ ف ّا ال دا ذج دف د حدلده لب شل   دب يلدا  ل    دا    ادا الل ي،  حي  يلدا 117ل جس ال اف  ص
ّلم  ل  ذتح فاؤ تت تم لب أسل  ر الة اإل  اب ليصفح ج ده   قة ليتدأسو الطفية اللأتيكة فا ا اللصيحة ذج 

 .ال سج
 :ّر ه - 1
 . 111ص ل جس  اف   جاف  لحجلؤ  يج  



الجزائية للمسؤولية الموجب الجراحي الطبي الخطأ ماهية: األول الباب  

90 
 

لب تق يب  47ح ا األل  ذج  ص اللادا  لالّا   الش ع الجيابال ل ل لا دأّ ف 
 ،ر ض العما الطبيإذا يشترط من المريض : " ي  لا ييج ولالتج  ص  أسقياو الطؤد

لب قا لب الصحة  114/4رلا  صو اللادا   "عدح تلريحا كتابيا  ي هذا الشأنأن ي  
ذا ر ض العما الطبي :" ...الجياب ا  ي  د    يشترط تعديح تلريح كتابي بهذا  ،وا 

أو الشخص الذي خول إعطاس الموا عت، بعواقب  ،الغرض، وعلى الطبيب أن يخبر المريض
 ي :" لب قا لب الصحة الجياب ا الجديد  ي  لا ييج 744 ص اللادا ترلا   "ر ض العما

  "...حالت ر ض عمجات طبيت، يمكن اشتراط تلريح كتابي من المريض أو ممثله الشرعي
 ي  الل ي،  ّا  لطفيؤ لي  ذج ا تطا ت  ذ ،  سج دل ج احةب ايك ا لب ّلم د

تافة حت  ال تثا  ب  ذ،  ّا األأي  يثفو رد  رل لا ذج األل  ي ذ، ّلم   ل راب
 .جيابيا ل لللية الطفيؤ

 الفرع الثالث
 المريض   عف اء الطبيب من المسؤولية رغم عدم الحصول على رضاإ

   إّا راب لب الأطل  دا الحصلل  ي   قا الل ي، الل ف  فال ليية الج احية  ذإ 
ل  قا ب يرلب ددلب   قد تلجد حاالو ي ك  ذي ا الطفيؤ لب الفح   ب  قا الل ي،

 : لا ييج  ف ي  ّه الحاالو ذج اللجال الج احجدللب   ليل لللية
ل الق ل ا اإل  اذية ذج د  تظ   حالة اال ت جال :(1)(سعافيةالضرورة اإل)ستعجال  حالة اال -1

ل ي  د جة  الية لب   لاا حالة ح جةديجد الطفيؤ  ك     الفرض األولذكج ظ لع  دا  
ب ّلم قد ل  حيب الحصلل  ي   قا الل ي،  أل ل اال تظا  دالأطل ا ال تحتلل التلأي  

ب يتدأل دي تطيس الطفيؤ    سلة ج ل   ذكج لثل  ّه الحالة دل حيات ليشرل ت ديدا 
ّا لا ا ك د فاتأاّ الق ا   ح   دا ب ي تف  ل تديا  ي  دفال لل الطفج الج احج دلب 

ّا  ل د  ج اأ  ليية ج احية لتطيفو لق يت      رلب دصيؤ ذج حاد  ل ل  لثس(2)السيا
لا لجدو حالة الكت  اللأت   التج ت تد ج  ليية ج احية  ي  لج  ال   ة  ل يي  يلرب 

                                                           

غي  د   ذج حاالو اال ت جال دل ذج حالة ل ، :" ...لب قا لب الصحة الجديد  ي  لا ييج 399/5ت ص اللادا  -
أطي  دل ل د دل   دلا ترلب حياا الل ي، ل ددا فشرل أطي   يجؤ  ي  ل  ج الصحة دب يقدا ال سجاو  ل  د 

".االقتقاأ  تجالي الللاذقة 1  
 . 784ص الل لللية الج ابية لألطفاأ لالج احيب  ل جس  اف   لحللد لحللد لصطك    - 2
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 ل  ّا اتقح ب يتجالي  قا الل ي، دلب ألع لب الل لللية  دليطفيؤ ذج  ّه الظ لع 
 .(1)ب التلأي  يقيل لب ذ صة  جا  ال لييةلف

ارتشع لا  ّا  ل حالة   رل   رثي  اللقلع  الّا يثي  الت الل الفرض الثانيلا د
لا   لالتج  ف  الحصلل  ي  للاذقة الل ي،  يي ا  ث اأ قيال  فال لييةدالطفيؤ الج ا  

رث  د لية لأطل ا للا راب دالّا قد يرلب   يقتقج ت ديس  ي  ل ا  التدأل الج احج
جؤ احت اا   ادا الل ي،  ذس يش ع ذج ت ديل ذ ل يت يب  ي  الطفيؤ التقيد فلا. لتلق ا

لاذقة الل ي، فالتالج يلقع ال ليية ليأيط الج   حت  يحصل  ي  لل ل ا  ال لل الطفج 
 لد ا ي يؤ لاجؤ ل ا اا لصيحة الل ي، ذج اللحاذظة  ي  حيات فال ليية الجديدا  د

 .ث اأ ال ليية الج احية ؟دلا فاب ل   ذج قلأ   سلت   ذيج ا ال لل الطفج الّا ي اه ل ا فا

ّا راب احت اا   ادا الل ي، يليج  ي       دلقلل فاا ال اجح لب الكق  دال   يجيؤ
ل لب د    حيب الحصلل  ي  للاذقة الل ي،ل الطفيؤ لاجؤ التلقع  ب ال لل الطفج 

ذج ال لل ت تد ج اال تل ا   ل ا ت جالّلم يكت ،  دا لجلد حالة ق ل ا د بإيلثي   ذ
ليشرل   قا ا فالل ي،  ي   قاهف اده الجديدا  فحي  يرلب اال تظا  لحيب الحصلل لف

   يجؤ ص ع د "هنري ديبوا"  لذج  ّا الصدد ي ى الكقي  (2)ل صحت دأط ا  ي  حيات  
شد دج اأ  ليية ج احية   صافة  ث اأ دشع الج ا  ذج تراّا  ال ظ   ب  قا الل ي، 

ل   ي ت ج فالل ي،  قدا تلأي   دال يحتلل  سج ا ل فاب     الكحص الطفج  دأطل ا للا 
ليحصلل  ي  ب اال تظا  حت  يكي  الل ي، لب ال ليية الحاق ا للب ش رابل د  اللذاا
صالح الل ي، ذ  دا تحلل الل ي، تأدي يب لتتالييبةا  ل ةةة جاح  صب ذ  ةةب يقيل لد  قاه 

 .(3)ل ي الي د هي  ج  ب  قا
قتقج ي   كاأ الطفيؤ لب الحصلل  ي   قا الل ي، للجلد حالة ا ت جال  دب غي 

 : ل ج  تلاذ  ش لط
 ن يكون العمل الجراحي الذي يريد الطبيب العياح به دون الحلول على رضاأ 

ل  حيب الحصلل  ي   ّا راب لب الللرب اال تظا  ذإ :ال يحتمل التأخير ،المريض ضروريا
                                                           

 . 717ص ل جس  اف   ذاب  الجل  ا  لحلد - 1
2-  PENNEAU.(Jean), La responsabilité médicale, op.cit, p.69 .  

 ".       711ص ل جس  اف    ذاب  الجل  ا لحلد ّر ه  1771لاا  10ت يي     ا ديفلا  ي  حرا لحرلة ال ق، الصاد   " -3 
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احت الا لر الة الل ي،   ده ي  الطفيؤ التلقع  ب ال لل الّا فدللاذقة الل ي،  لجؤ 
ب طفيفا د  التج   قو  ي  الققاأ الك   ج ذج  ّا الشلبى للب الد ال . لترالي  الج دا

ذقاا   ل  يت ي  فل ا أفي ب األلة ق حة فل دا الل ي،  ذتفيب ل  دج اأ  ليية  يا ش ع ذج 
لا تدلو اللحرلة   الطفيؤ ف دا ل لللية جققذ،  فإيالت  دلب الحصلل  ي   قا الل ي

 .(1)ج اه الطفيؤ لا يرب يحتلل التلأي دلب ال لل الّا فذج ّلم 
يالة ري  د  ج لب ثدا ث اأ قيال  فإدل   ج رّلم فتلييد ل يم الج ا  الّارلا قق 
 .(2)صافت  فال  طاب    لب الق ل ا ا تبصال الثدا فرالي  للا ارتشع لجد د  ال دا

ّا قاا ف  راب لب الللرب تلجيي  ب ال لل الج فل لللية الج ا   أللذج اللقافل قق
ي، راب ي ا ج لب ل ا ذج ّ ا   ل  فل  ل  ي   قا الل ي،  ليت ي  األل  حيب الحصل  

ث ا  ي  قد ا يقتقج  ليية ف يطة لب تت م د  حليد   ل ا األي    تا تشأيص   ي  د
ل  يت ي  فل ا أفي   ذقاا ب األ اأ ال ليية الج احية تفيب دثدالّ اع  ي  دداأ لظابك   ل 

   ة صافة الّ اع ف جي رالل تج  ب ّلم  ل الج ا  فا تبصال   
لالّا ق   ل لللية الطفيؤ إلأسل  فااللتياا   يدو لحرلة ال ق، حرا اال تب اعد

   لا ترب   ام حالة ا ت جال تد ل ال تبصال لحصلل  ي   قا الل ي،  ا ت ادا  ل  دفا
لالحصلل    سا الل ي، ف ا الل ا حاال  فحي  راب لب الللرب تلجيل ال ليية حت  يتا 

 .(3)ه ي   قا
 اارلا ققو لحرلة ال ق، الك   ية فل لللية الج ا  الّا قاا ف ليية  فط ق  
ث  في لا راب تدأي  لب دجل أياطة ال حا     Ligature des trompe de Fallope (4)ؤذالل 

                                                           

 :هّر    1740ذيك ا  71حرا لحرلة ا تب اع فا ي  فتا يخ  - 1
   .777  صل جس  اف ح ا  الل لللية اللد ية لألطفاأ لالج احيب ذج قلأ الققاأ لالكق  الك   ج لاللص ا   يا،  ل ي  

  يج لص ا  ج ابا األطفاأ ل الل لللية الج ابية ل اللد ية  ب األأطاأ الطفية فيب الش ي ة        فد الصفل   فد القلا  - 2
 .133ص  7111لالقا لب  دا  ال يلا  القا  ا  

3- Cass. Civ, 27 octobre 1953 .                                        . :                                          ّر ه   
 .134جاف  لحجلؤ  يج  ل جس  اف   ص

رل جا ؤ لدى األ ث   حي   ل ج يلجية  تتلاجد  ي  ق اا ذاللؤ   فا ا  ب جيأ لب دجياأ الج اي الت ا يج لأل ث   -4
يصل  ّا األ فلؤ فدل ه فيب اللفي، لال حا  رلا ليفدد ط ذ  الّا يتالصع ف  ت  لب ج ة دل  احية اللفي،  ذج حيب 

د فل داؤ ت لل  ي  التقاط الفليقة لحظة ي كتح ط ذ  ا لقيال  ذج الج ة ال ييا لب ال حا  حي  يرلب الطال ع اللا س ليلال
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لا قاا ف  الج ا  لا يرب يقصد ف  ا تف اد أط  حال   ّ دب  دث اأ  ليية لالدا قيص يةتليق  
لا قصد ف  ل س احتلال أط  ل تقفل ذج حالة حدل  حلل جديد  ا  ي دد حياا الل ي،  ل 

 ي   ّا . (1)قفل الل ي، ا ا شأصيا فحتا لبياأت  ا اللحرلةلذقا ل د  لا يقتقجل ل 
الطفيؤ قد قح  يرلب ب دب حالة الق ل ا تقتقج  ا  ق  و لحرلة ال ق، الك   ية داأل

ب اللصيحة اللقح  دحي    ل  سلة ج ل دجل الحكاظ  ي  حيات  دف قا الل ي، لب 
  ل الق ل ا ليطفيؤدليأقس تقدي  حالة اال ت جال . (2)قل قيلة لب اللصيحة اللحليةدف ا 

 .تحو  قافة الققاأ
 (3)العمل الطبي الجراحي الوةيلت الوحيدة المتاحت إلنعاذ حياة المريضكون ين أ: 

 قا  ل  لاجف  ذج الحصلل  ي ة ذقط يلرب ليطفيؤ  دا االلتكاو  ذكج  ّه الحال
ل اللحاذظة  ي   سلت  د ّا األأي   ا  قاّ حيا  الل ي،  لا داا دب  لي  ي دع  ل 

 .الفد ية
ب يتجالي  ب  قا الل ي، ذج الحاالو لفي لح القا لب ليطفيؤ الج ا   : حالة االستحالة -2

الحاالو التج ال  رللتشلل  ّه الحالة  التج ي تحيل ذي ا الحصلل  ي   قا  ّا األأي  
ت تد ج التدأل الل ت جل فالق ل ا  رلب يرلب الل ي،  اقص األ يية دل  ديل ا  لال 

ب  دا قد ا غي  د. يلجد دحد لب الللثييب القا ل ييب الّا يلرب دأّ  قاه فال لل الج احج
  لفاش ا تفيح  لرا ية قياا الطفيؤ فال لل الج احج ت ادت  ال  الل ي،  ي  الت في   ب 

حد الللثييب  تداد فإ ادا دأ ى  فل يجؤ  يي  دب ي    ليحصلل  ي   قا ددلب االل 
ية تقديا ال سج ليل ي، دلب ألع لب دجاي ل      ذإّا ا تحال  يي  ّلمالقا ل ييب
 .(4)ل لللية

                                                                                                                                                                                       

 ا ل ج ل لللة  17أ لج ا لب اللفي،  ل ّه األ داؤ ت   الل ح رة الفليقاو داأل ق اا ذاللؤ  التج يفيا طلل ا حلالج 
 اا تتا  ليية  أصاؤ الفليقاو  د ظ  ليلييد لب التكصيل ب  قل الفليقاو لب اللفي،  ل  ال حا  لداأل  ّه الق 

 .17:71 ي  ال ا ة   3711ذيك ا  7  تا يخ االطسع   /http://mawdoo3.comذاللؤ_ق اا_ ج_لا: جالتال ال افط
1- Cass. Civ 11 Octobre 1988 .                                                                                  ّر ه:  

 .131جاف  لحجلؤ  يج  ل جس  اف   ص

2- Henry (Patrick), Bernard, op.cit, p. 134. 

  . 133ص  يج لص ا   ل جس  اف    فد الصفل   فد القلا -3
4- PENNEAU (Jean), La responsabilité médicale du médecin, op.cit, p.68 . 
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 المطلب الثاني
 الجراحي للتدخل األولية السابقةالفحوص الطبية  المتعلق بالخطأ  

قد يرلب الأطل الطفج الج احج  اجلا  ب  دا قياا الطفيؤ فالكحلص األللية 
     صافة الل ي،   للا ت تؤ    ل ا   دأطل ذج ذ دل الق ل ية لت كيّ ال لل الج احج  د

  (1)حي  تشرل  ّه الكحلص االلتياا ال بي ج ليطفيؤ ذج ل حية لا قفل الج احةفلذات    لد
ل  دا ل اقفة الل ي، ذج الكت ا التج ت ف  ال ليية الج احية د  السياذ دا  ج اأ الكحص 

ي تلجؤ ل لللية الطفيؤ الج ابية  ل يي   لع  د    ّا اللطيؤ لب أسل  ليشرل أط
 (األول الفرع)ذج الطفج الج احج  ليتدألال افقة الت  ع  ي  لا ية  ّه الكحلص الطفية 

 .(الثاني الفرع) ل  تطفيقاو  ّا الأطل ذجثا  

 األولالفرع  
 الجراحي  للتدخلماهية الفحوص الطبية السابقة  

 ليت  را و طفي ت  لد ل لاتدأل ج احج  ب ي ف  داتققج القلا د لاألصلل الطفية د
 الا  يحالل لب أسل  الطفيؤ الت  ع  ي  لا ية الل ، لد جة أطل ت   ياذحصا طفال 

الصحية ال الة ل لافق  رحالت    لس جليس لا يلث  ذي  لب ظ لع الل ي،  لتا يأ  لتطل ه
ب يش ع ذج للب لاجؤ الطفيؤ ال لاع  ل  شرلى الل ي، لدث  الل اثة ذي   الل قية لد

ذحص  ذحصا دقيقا لتيل ا للاقس األلا لتح  ا للاطب الداأ  ل ت لس ذج ّلم جليس 
يشلل رل دج يا   يرلب  ّا الكحص  الا الل ابل التج يق  ا ال يا تحو تص ذ    ي

 . (2)ل الللقس الل شح ليج احةد  ي  ال قل ّا     ي الل ي، الج دية  لدب ال يقتص
  أاصة ذج ذج تفصي  الطفيؤ فالل احل الللاليةتف ي د لية لدقة  ّه الكحلص  

الق ل ية ب يتيلد فرل الل يللاو د ي يت يب  ي  ّ. (3)الج احج أتيا ه د يلؤ ال سجا
 تكاع ذج ق ط الدا دل  جي ذج الري  ارلجلد ل ، ال ر ا دل   فحالة الل ي، اللت يقة

                                                                                                                                                                                       

  .171ص ل جس  اف   ل ي   يا، ح ا  الل لللية الجيابية  -

1 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.236 . 

2- AKIDA(M), p.61. 

 . 34  ص  ل جس  اف  غ ي ل دلحلد  -
 . 37  ص7110لحلد ح يب ل صل   الل لللية الطفية  دا  الكر  الجال ج  اإل ر د ية   -

  AKIDA(M),op.cit, p.55 -.                                     .14   ص  ل جس  اف جليل دفللذاأ حيلج  - 3
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اقي  لاألدلية لال ق  ب لجدوالج احية   ل  ال لاف  فاإلقاذة   ل حت  لجلد ح ا ية ل ي ةد
لجلد ص لفاو لدى  ة    لب الق ل ا ل  ذرلا د  التج يرلب قد ت الل ا ل فؤ دل آلأ 

دل دية  ا ة ج احية دل ل قية دأ ى لدى دحد   الت ك   دل تصيؤ ذج الش اييب  افقة ذج
  ةةةة رإدلا ةةكل  ذة  اداو الل ي، اللأتيالطفيؤ فيا ةةةا ييتةةذ اد  ابية الل ي،  رل، دةدل ف 

      .(1)غي  ا لدل التدأيب  ي  الرحلل د
ب ا تييا األل  اال ت ا ة فلب   فل ت   ال  اية لالدقة الطفج ب الكحصب يرل يجؤ د لا 

فحي    ذ ل التياا جلايا ليطفيؤ الج ا   لي   الا االلتياادب  ّا  ي    رث  تأصصا ا د
يثي  ل للليت    ال  بدب الت ا    ب ا تشا ا يلسب  ال ي د لب قفيل اإل لال الّا يلرب د
  ج  ب  طا  تأصص  ية التج تأج الحاالو الق ل  ةةاد  فاال تشا ا ذةةب يف  دةة  يجؤ  ييةةد 

 .(2)ل تيم الحاالو التج يص ؤ  يي   سج االك ج الج احج د
اأ لثل  ّه ي ا  ل ث ابية تكل  ل تلى  يل  لأف ت   ذقد يلاج  الطفيؤ الج ا  حاالو ا ت

لرب ل  دب يتأي   ب ي لال  لي تشي  األأصابييب  ب ي ت يب فيلسب الحاالو  يتحتا  يي  د
 راب ل   الل تشا يبلدف  ل ا دا    ل ذ ل ب  ذإل تيم اال ت ا ةاال تشا ا دطيؤ  ّه 

 ا ك ي   ّا فقلا د الحيطة لالحّ  التج يتطيففيأل ذل  الأطل  ف يدا  ب الصلاؤ  ق يفا 
األ يلؤ لالط يقة التج  اتفاع  ي  ب الطفيؤ الج ا  لجف لفل ّا ال ي  ج . ال لل الج احج

  للرب يجؤ   ا ف يدا  ب الصلاؤلفا راب ي تقد ّل  حت   ذق ا     ّج  بأصا ا األقدلي
لب  ج اأ ال لل  ي  حؤ دب دل    ت  فّلمدل د   يي  ذج  ّه الحالة دب ي يا الل ي،

 .لفادئ الحيطة لالحّ  تقتقج ّلمب القلا د الطفية ل لل د ّلم د الطفج 
لال يقفل ل      ّا التطفي لل  ب    يرلب ل ل ذإ   دا األأصابجف األأّدى ّا    لا د
قاا د   ل ا فل داذقا  ي   ّا ال  ل    لا يرب للب يدذس ل للليت  فالقلل  فل  دظ   أط ّا د

 .(1)جبأصاا ل غفة األد    ي لال فتطفيق   ي 

                                                           

 . 717صل جس  اف     ل  الديب ال ل ا ج  - 1
 ل شل او جال ة قا يل   ال شاط الطفج ذج القا لب الييفج      بال  ييج    د  الا  فد الر يا  الل لللية اللد ية  -2

 .107ص 1774 ف  ايا 
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لب   ج اأ ال ليية الج احية رّلم ا تشا ا الطفيؤ الل الج قفل   ل اّا راب لب الق  لا  
     اللكيةةةةةةدا التةةةةةةج ت ةةةةةةا د ذةةةةةةج ت كيةةةةةةّ التةةةةةةدأل ل جةةةةةةل االطةةةةةةسع  يةةةةةة  جةةةةةةل الل يللةةةةةةاو السيلةةةةةةة د

  ّلةم (2)ؤ الل ةالجةا الطفية د ّةةةد  كة  قةةةةحتجةاج فل اال  ةلةب ةةل ال يلرةج اللقافةة  ذةةإ ذ  الج احج
 ة  للب ثا ذج التشأيص  ذج ذحلصات ئ ّا األأي  قد يأطةةب  د

 دبب ي يد الكحص فدقة ل  اية قفل لطفيؤ الج ا  د ي  اي ف ج    ّا األ ا ل ي  
الكحص  ذب دبل  ي  د    يلية لطفية  أاصة  اليرلب تشأيص  لف ي  الج احة  ج اأ يق  

كقس ذلت ل و  لاالتشأيص قد حققا تقدلا ليحلظا  ي  الل تلى التق ج  ذقد ت ددو ل ابي ل 
  لري ا لال را ي  ش ةلالفيلللجية لاأل ص اللير ل رلفيةتلجد الكحل    ب الكحلص ال  ي ية

 ب جل تشأيص  ييا  ثا لد الطفيؤ فال  اص  الق ل ية لب د ي  جا ؤ لب األ لية   ّ ت
يت اذ  لا تقسل الج ا  لح يت  ذج   ا الطفيؤ الل الج دلب التحق  لب الكحلصاودأّ ف  األ

تقتقج ذ س لثل  ّا التدأل  ل ي،ّا را و حالة ال لا ذيلاجف  التحق    ّ لبلياللة ل  ت  
فتا يخ  ل ل لا دردت  لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ل ا صاد   ب ال  ذة اللد ية  ا الد

غي ه  فل  ل الطفيؤ غي  لييا فالتشأيص الّا د طاه : "بلفحي  ق  و   7114ذ يل د 71
   ".لرّا ذحلص دأ ى جديدا  فالكحلص ال افقة  لتحو ل للليت   القياا شأصيا ي  لجف  

       « Le médecin non lié par le diagnostic fait antérieurement par un 

autre, il doit apprécier personnellement, sous sa responsabilité les examens déjà 

pratiqués et au besoin en faire pratique de nouveaux ».
(3) 

 :ال افقة ليتدأل الج احج  جد ا الكحلص دلب 
ليشلل ل ظا الكحلصاو ال لتي ية اللت يقة فكحص ر ياو الدا : الفحص المخبري

ع ل   ة تأث  الدا لتلقيو  يس    رلا يشلل ذحص يلحاالو ال ي   الحل اأ لالفيقاأ
 ل  او لظابع الري  لالرفد فاإلقاذة ل تلى ال ر  ذج الدا  لاأتفا او الح ا ية  لاأتفا  

                                                                                                                                                                                       

      حلةةةةد لحلةةةةلد د   417صل جةةةةس  ةةةةاف    ذةةةةاب  الجةةةةل  ا   لحلةةةةد 18ص ل جةةةةس  ةةةةاف    لذةةةةاأ حيلةةةةج  دفةةةةل جليةةةةل  -1
د ا ةةةة تحييييةةةة التجا ةةةاو الكقةةة  لالققةةةاأ اللصةةة ييب )  ل ةةةلللية الل تشةةةك  الأةةةاص  ةةةب دأطةةةاأ الطفيةةةؤ لل ةةةا دي   ةةة د

   .414ص  7113   دا  ال  قة ال  فية   لص (لالك   ييب
  اللتحةةدال ةةلللية الطفيةةؤ الج ابيةةة ذةةج قةةلأ دحرةةاا التشةة يس لالققةةاأ ذةةج دللةةة اإللةةا او ال  فيةةة ذتيحةةة لحلةةد قةةل ا ا   -2

     لحلةةةةد دلغةةةة ي   ل جةةةةس771ص   7114  الرليةةةةو   ةةةةفتلف  78  لجيةةةةة الحقةةةةل   ال ةةةةدد الثالةةةة   ال ةةةة ة  د ا ةةةةة لقا  ةةةةة
 .31 اف   ص

3-Cass. Civ, 30Avril 2014, n° de pourvoi 13-14288.  
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لدى ليلليت ا فاأتسع ل لغي  ا لب الكحلص التج تيداد د ليت ا   ذحص الفلل ال لتي ج
 .(1)الحالة الل قية

ل اللراب دج اأ صل ا ش ا ية لي قل  تتطيؤ ال ليياو الج احية  :الفحص الشعاعي
ب دلي ليية  ذلب غي  الللرب  ليتلرد لب حاجة  ّا ال قل  ج اأ الج احة  يي  الل اد 

الج احة ليل دا دلب ى ب تج  دل دأّ صل ا ش ا ية ل ا  دت تلصل اليابدا الدلدية دلب 
ب تصلي  ال بتيب ي تف  لب لتطيفاو التحقي  ا  ل   حالت ا فالتصلي  الش ا ج   ّا ل  ذة
لم حت  يرلب  إلج اأ لأيل لا لب    ي   يا فحالة ال بتيبطفيؤ الدا  لل ج احج  ّل

  طاب لشاع ل ،    ي  التدأيبب ل  ص  الّا رث  ذي  اللدل الل ،   يلا ذج  ّا ال
 .(2)ال بة  تيجة لّلم

ي ا د تأطيط القيؤ  ي  ترليب ل يللاو دقيقة للاقحة  ب حالة  :رةح العلب
لجلد اقط افاو  افقة ذج  لدى ل  ذةلب القيؤ فصكة  الة  حي  يلرب الطفيؤ 

ّا راب اللقفل  ي  الج احة  أصلصا    لالغي    ل قصل  ذج ت لية الش اييبد  ال ف،
 .ل  ا

ّا را و  حج  ج اأ تدأي  الج ا  لرا ية  ف اأ  ي   ّه الكحلصاو   يق   الطفيؤ
األلل  التج  ةل الجل   ل  حيب تصحيح ا جيي ا لل  ت    ي لد دل د  حالة الل ي،  ادية

ذقد   لّلم  ال بتيب يل حيح ال ر  ذج الدا لت شيط القيؤ دل تلرتص   ادية قد ترلب غي 
ّا لا يقا ف لل  ّه الكحلصاو الترلييية لل لللية لب جا ؤ الطفيؤ الج ا   تتحق  ا

ّا لا يرب   ام لف   أاصة    ت لت  قد ل لللي  لالسيلة  حي  ي تف  الطفيؤ ل لس
 ة (3)لت جيل ال ليية

ليلة ي، لةب الأطة  ب الكحلص الطفية ال ةافقة ليتةدأل الج احةج حلايةة لفلّلم  قلل  
ب اأتيا  الج احة رط يقة لي سج يك ،  ي  الطفيؤ الللاي ة فيب  يجافيةاو ّلم د لال سم 

ّا را ةةو جةة اأ ليحةةا    لييةةة الج احيةةة تصةةفح ب الإلتف ةةا لةةّلم ذةة  التةةدأل الج احةةج للأةةاط ه

                                                           

1- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.236 .  

 .717ص  ال ل ا ج  ل جس  اف   ل  الديب - 2
    فد ال كا   التيالاو الطفيؤ تجاه الل ي،  د ا ة لقا  ة فيب القا لب اللق ج لالكق  اإل سلج  دا  الرتؤ د - 3

 . 141  ص 7117القا ل ية  لص   
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ّا لةةا ي جةةل فةةإج اأ  لأةةاط  تطةةل  اللةة ي، تفةةدل لحققةةة  للةةا يأشةة  ل ةة   ةةسم اللةة ي، 
 ة  يت ةيب صةية فالج احةة تكةل   يجافيات ةا  ذإب اللأةاط  اللت  دلا  ّا  دى الج ا  د(1)ج احةال
ال ذإ  ييةةة  اإلحجةةةاا  ةةةب  ج اب ةةةا  رةةةل اللأةةةاط  اللت تفةةةة  ةةةب   ةةةب ةةة  يتحلةةةل الل ةةةلللية لا 

ّا رةاب  ةّا التةدأل دأل الج احةج ال تتحقة  ذةج اللاقةس  ال  ب ليللية التة  ل ّا ي  ج د(2)ّلم
  اب لاللحاذظةة بدا اللتلأاا ل    ذ سلة ج ا اإلفطفي ت   ي  لأاط  تكل  الكاال ي طلا 

ليفقة  الطفيةؤ الجة ا  . (3) ي  ترالي  الج دا  ج التج تف   التدأل الج احج لالل ا  ف 
     لةةةةةب حيةةةةة  اللفةةةةةدد ففةةةةةّل   ايةةةةةة ذابقةةةةةة لحةةةةة ص يابةةةةةد  ريلةةةةةا را ةةةةةو حالةةةةةة اللةةةةة ي،   لييلةةةةةا
ل  ةة  لحتليةةة  لأاطةةةلا  يةة  ي طةةل حالتةةج السيا للثةةةةالج احل ةةاب التدأةة ا  لرةةأطي  م ةةّل

  .(4)ب دردت  لحرلة ال ق، الك   يةدل ل الشجأ الّا  ف    ليحييللة دلب لقل  ا
لي  االلت اع  ب التدأل   أكا  ال سج يف   ذج ف ، األحلال ي  دب الأشية ذج  

الج احج لب قفل الج ا   فل اتأاّ احتياطاو  قاذية  لتفق  لفاد ا الج ا  ذج لثل  ّه 
لم ذج غياؤ ط يقة دأ ى لي سج د األحلال  (5)ليل ي، للسبلةرث  ذ الية لش ل ة  ّل

  ا  د د ليية ج احية ليل ي، فلج ةأ ديج ا    ال يجلي ل  االلت اع  ب ذإ  لدرث  لب ّلم
 .(6)ت تد ي ا حالت  ليية أطي ا لت  را و 

  لليةةةةةةة جةةةةةة اأ الكحةةةةةةلص الطفيفةةةةةةة األف ةةةةةة، القةةةةةةلا يب ح صةةةةةةا شةةةةةةديدا فأصةةةةةةلص   تفةةةةةةدا
للةةةدى   ب يتحقةةة  ذ ييةةةا لةةةب حالةةةة اللةةة ي، الل شةةةح ليج احةةةةحيةةة  تيةةةيا الجةةة ا  فةةةل  ليج احةةةة

راذةةةةة الل يللةةةةاو طةةةةسع رالةةةةل  يةةةة  دب يرةةةةلب  يةةةة   قافييتةةةة  لا ةةةةت داده ليأقةةةةلع لي لييةةةةة  ل 
ب يفقة  لد  ل ةلافق  الل قةية  لصةحية ال ا  ةةلفحالتة  ا  الق ل ية اللت يقة فشةأص اللة ي،

ؤ ليةةةع اللةةة ي، يةةةب ي ةةةتا فجلد  الج ليتةةةيلد فالل يللةةةاو السيلةةةة يةةة  اتصةةةال فالطفيةةةؤ الل ةةة
ب لفشةةة لدللةةةة اإللةةةا او ال  فيةةةة اللتحةةةداالقةةةا لب االتحةةةادا  جةةةد للةةةب  ةةةّه القةةةلا يب    الصةةةحج

                                                           

1 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p. 321. 
 . 177  ل جس  اف   ج شاا  فد الحليد ذ   - 2
 . 173لل   ل  لد  حللة  ل جس  اف   ص  - 3

4-Cass. Crim 20 Juin 1968, Cass. Crim, 31 janvier 1956.  

  -Cass .Crim 28 Oct 1971. bull.Crim n° 287,cite par , DORNER(Annick) – Dolivet, op. cit, 

p.256. 

5 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p. 258 . 

 .177ص  ذ ج   ل جس  اف    شاا  فد الحليد  - 6
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 يمرا عردا الحراالت الطارئرت التري : "ييةج ل    ي  لا 8ذج اللادا   ص لّاالل لللية الطفية ا
ولتجنب المضراعفات  أو الجنين،إلنعاذ حياة المريض  المزح تةتلزح التدخل الجراحي الفوري

 ...: ال بمراعاة ما يأتيال يجوز إجراس العمليات الجراحيت، إ لهما، الجةيمت
ن التدخل الجراحي مختبريت المزمت للتأكد من أالفحولات والتحاليل الن تجري أ -ب 
 راس ررررن الحالت اللحيت للمريض تةمح ب جناةب لعما المريض، والتحعق من أوم يضرور 

 .(1)..".،الجراحت

ب د  ل  فالتأدي   ذلب الق ل ا الت في   تفاطا لثيقااللا را و الج احة ل تفطة ل 
يج ي ا الج ا  ليل ي، ال تقلا لقاا تيم الكحلص التج يج ي ا الطفيؤ  الكحلص األللية التج

 ّا األأي  لاجؤ التلرد لب الحالة الصحية ليل ي،  لفياب   ات  اللأد   حي  يقس  ي 
قد ت   ي  تحلل تأدي  لب طفي ة ل ي ة  رلا يرلب طفيؤ التأدي  ل للال  ب قفط رلية 

ذج  ّا الصدد  جد الل  لا الت كيّا الك   ج  قا ل   (2)اللأد  فلا يتك  لظ لع الحالة
7111-841

لب أسل الكحلص  ّه رد  ي  ق ل ا الل دل لقا لب الصحة الك   ج قد د (3)
 جد اللادا ل  ل جيبجاب الل ي،  لع يت  ، لتأدي  ريج د لاأ ر 0174-71 اللادا

للا   جد لقافس    لس ق ل ا اإلشا ا د  ا ال(4)تكصل ذج ش لط  ّا الكحص 77-0174
 .ذج قا لب الصحة الجياب ا دل قا لب دأسقياو ل  ة الطؤّر  

                                                           

 . اللشا   لي   افقا7110دغ ط   7 ذج  فشلب الل لللية الطفية  صاد  7110ل  ة  4ل  لا فقا لب اتحادا  قا  - 1
حراا ال الة ل يا او القلا يب اللقا  ة لاتجا او الققاأ  دا  فافر  الشيخ  الل لللية القا ل ية ليطفيؤ  د ا ة ذج األ - 2

 =.174  ص7117الحالد  األ دب  
دا يا  ل شلا الل ا ع ل لللية الطفيؤ لالج ا  لطفيؤ التأدي  لل ا دي ا  لد  دب ل األ  فد ال ليس لي   -= يا لج ابيا لا 

 .714  ص 7117لص  
840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions -Décret, N°2005 -2

réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code 

   page 37003. juillet 2005,J.O.R.F, N°172 du      26  

4- Article D.6124_91 : « Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale au 

locorégionale les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à 

l’hospitalisation, assurent les garanties suivantes :  

 -1° une consultation pré anesthésique, lorsqu’il s’agit d’une intervention programmée ;… » 

Article D.6124-92 modifié par Décret n° 2016-1645 du 1er décembre 2016- art. 3: « La 

consultation pré anesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours 

avant l'intervention. 

Si le patient n'est pas encore hospitalisé : 

   - 1° Pour les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, elle est réalisée dans 

le cadre des consultations externes. 
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يقلا ف ا الج ا   ج  ال اية األ ا ية لب الكحلص الطفية األللية التجذإّا را و 
ب ال اية لب الكحص الطفج الّا إا ال  ذراب الل ي، يتقفل ال ليية ذ س د ّالا  ذيالتحق  

تجليس الل يللاو السيلة حلل حالة الل ي، الصحية لتحديد يقلا ف  طفيؤ التأدي   ل 
لالل ي،  ب ط يقة التأدي   ثا ل اقشة  ّه الأيا او لس رل لب الج ا لالأيا او اللتاحة فش

ب الريلة األأي ا ترلب لطفيؤ التأدي  الّا يقلا فت كيّ  ّه للقس أطة التأدي   غي  د
 ت ا فّلم فاال تقسل يت  الأاصة لتلالأطة فصكت  الشأص الّا يق  ا تحو ل للل

ب ترلب  ّه الكحلص قفل دياا لب لل د الج احة حي  ت جل رل ال تابج الك ج   ي  د
ذقد يرلب الطفيؤ   ل  غ ذة ال ليياوالليع الطفج الّا ي اذ  الل ي،   لي ا ذج اللتلصل 

  .الّا يقلا فتأدي  الل ي، لي   ك   الطفيؤ الّا قاا ف ّه الكحلص
 (1)ب  ّه الكحلص ال تحل لحل االلتياا فييا ا الل ي، قفل  ا او الج احةي  د 

لم لب دجل   D6124-92لالّا  صو  ي   لياليت  الكق ا األأي ا لب اللادا  ية دلسحظة ّل
 (2)ل  ق ا  تلجيي ا يلدا  قد ج اأ الج احة للالالتج قد ت  قل    ذج حالة الل ي، تطل او

دل ت ديل أطة التأدي  لذ  الل طياو الجديدا  ذيلرب لثس اأتيا  ط يقة التأدي  ال أا ج 
 . ّا تفيب لب  تابج الكحص د   ال يلرب  دأال د فلؤ التأدي   ف  ح ج ا الل ي،

                                                                                                                                                                                       

- 2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle 

est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de 

l'établissement. 

Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont 

consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des 

éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du 

patient... » . 
1- Cass. Civ,  2 Octobre 1993 n° 091_19113 . 

2-OMAR (Yahia),, Des obligations et responsabilités de l’anesthésiste. د ظ  ال افط                      :

http://www.hospidroit.net/2008/02/19/etude-sur-les-obligations-et-responsabilites-de-

lanesthesiste-partie-1                                       . 14 : ي  ال ا ة    7113لا    18: يخ اإلطسعتا    

-Article 6124-92 : « La consultation pré anesthésique ne se substitue pas à la visite pré 

anesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures 

précédant le moment prévu pour l'intervention». 

-Ca. Bordeaux 10/1/2005, cité par Omar Yahia, op.cit.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690732&dateTexte=&categorieLien=cid
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ب الطفيؤ الج ا  لييا فل اقفة لدى تقيد طفيؤ التأدي  لفيلرب القلل   ذج األأي 
ل لت  اقتق  األل  دب يقلا فطيؤ ذحلص  قاذية د  يلر   رلا (1)فااللتياا فالكحص

 .ل حت  ا تجلاؤ الل ي،د  ترلييية
 اأ رلغي  لييليب فإج    لحت  طفيؤ التأدي   ب الطفيؤ الج ا تفق  اإلشا ا  ل  د

 .(2) اةل يةدأس ذةا تة ت جالية التج تقتقج فطفي ت لص ذج الحاالو االةالكح ّه 

 الفرع الثاني
 بفحوص طبية سابقة للتدخل الجراحي  ةمتعلق  ألخطاءنماذج  

يفق  الققاأ الك   ج لفح  حاذس فالتطفيقاو الققابية اللت يقة فالأطل الطفج فصكة 
لالأطل الطفج الج احج فصكة أاصة  ل ّا حالل ا ذج  ّا الك ع اال ت جاد ف   تيجة    الة

الققاأ   ب  ل د ا ذج  ّا الصدد للب األلثية التج ال لي الّا ي  ذ  الققاأ الجياب ا 
 : لالتج يلرب دب  ص ك ا رلا ييج   الك   ج

تحتل حلاد  التش جاو القصفية  :القيام بالفحوص الطبية عن عدم  األخطاء الناتجة -أوال
دل  لأ القياا فالكحلص  األحراا الققابية اللت يقة فح ب ذج الصدا الصدلاو الح ا ية 

 جد ا قد دق و ف دا ل األة   ذفا تق اأ دحراا الققاأ الك   جيتأدي   لالطفية ال افقة 
لب ف  دلا يتفيب ل ا  لاد  التش جاو القصفية لصدلاو الح ا ية حطفيؤ التأدي   ب 

لد   قد اتأّ   الطفيؤ قد قاا فجليس الكحلص األللية ال افقة ذج  طا  احت اا قلا د الل  ة
جليس االحتياطاو السيلة لل س  ّه الحلاد   ّا را و لتلق ة  رلا لا تق  فل للليت   ّا 
راب الت فل ف ّه الحلاد  غي  للرب  غي  د  ا فاللقافل دق و فل للليت     دلا ترلب  ّه 

س دل  دا القياا فحلا   اف  ل  الحلاد   اتجة  ب  دا قياا الطفيؤ فالكحلص ال افقة

                                                           

1-AKIDA(M), op.cit, p.81. 

2-Cass. Civ, 29 Mai 1979 « Un examen biologique est toujours nécessaire, sauf urgence pour 

être fixé sur l’état général du sujet apprécier son degré résistance à un choc opératoire pour 

savoir s’il n’a pas de contre indications et s’il n’ya pas de traitement préopératoire à 

instituer ». Cité par DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit. P236. 
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ل لال   ب لجلد ل ا اا لب ح ا ية ل ي ة لالتج ت لح ل  فاتأاّ ف ،   الل ي،
 : (1)حراا ذج  ّا الصدد ي   ّا  ل د ف ، األل   االحتياطاو

  ب طفيؤ التأدي  يأل فالتيال    دلا يقلا ف ليية لققو لحرلة ا تب اع فا ي  ف
ب دلدلب   فكحلصاو لرلية ب يقلادلدلب   ل ي تجلف اد  ب يكحص الل يقةدالتأدي  دلب 

ت ا ج لب ح ا ية  را و و الل يقة التجل ل دبيتأّ  ج اأاو الحيطة لالت لا السيلة  ل 
ل  التأدي   للرب اليجلأ . لب الدلاأ اب ي تج  ب ا ت لال دا  ل د الية راب لب الللرب 

  ابل التأدي  الل  لذة اللأاط  ذج لب ل ل ج ل يية    Alfatesine أللفاتيزين ب ط ي  ا

 .(2)ب طفيؤ التأدي  ياد فّلم لب لأاط  احتلال لقلع اللذااإ  ذةلثل  ّه الحال

 ذج لقافل ّلم  ققو لحرلة اال تب اع اإلدا ية لNancy   ذج ق ا  ا الصاد
ف دا ل لللية الل تشك   ب لذاا ل يقة  ث  صدلة ح ا ية  1771جلييية  7  فتا يخ

لب دجل  يع الل ا ا  1781 لذلف   70ا تافت ا فل ا فة  ليية ج احية دج يو ل ا فتا يخ 
حي  قد  الققاا دب  ّه الحادثة غي  لتلق ة  فا تفا  دب الل يقة لا ترب ل ا دية  لاف  

 ل الكحلص ةةةةاأ فرةةةاا األطفةةةد دب قةةا ف ةةد دج يو ل ةةية الج احية قلح ا ية  لفا تفا  دب ال لي

Colique Hépatiqueالسيلة لالتشأيص الصحيح لل ص الرفد
(3).  

للب األلثية  :الجراحيللتدخل  السابقة    عدم األخذ بنتائج الفحوص الطبيةعن    األخطاء الناتجة -ثانيا 
ق ا  لحرلة الّا ديدو لب أسل   لحرلة ال ق، الك   ية ّلم  ّر   حرا   بال ليية 

لالقاقج فإدا ة الطفيؤ الج ا   ب   7117ذيك ا  1الصاد  ذج  Bordeauxا تب اع 
القا ل ج ل ّه الج يلة لب أ   االلتياا   ا لس ت يي  األ  ج يلة القتل غي  ال لدا

. للصلذا دل للييا لا تراف  أط  ل   ل اليلابحدفالحيطة لالحّ  اللك ل، فللجؤ القا لب 
 : ذج ققية تتيأص لقاب  ا ذيلا ييج

                                                           

1-BARRIER (Geneviève),FABRE (Hélène),Les professions  de santé face à la justice, 

L'anesthésiste- réanimateur face aux juges, ellipses/édition marketing, S.A, Paris, 1998 , p.65 .  
2- Cour d’appel de Paris 23 Janvier 1992 .                                                     

 :ّر ه

  .38 يج  صاا غصب  الأطل الطفج  ل جس  اف   
3-Cour d’appel administrative de Nancy, 9 Juillet 1991 cité par, BARRIER (Geneviève), 

FABRE (Hélène), op.cit, p.66.  
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ث    13:71ال ا ة    ي ل  ل تشك   y قل الليا ع ال يد  1770دي لف   1فتا يخ 
 تيجة تلي   77:71حد لاشيت   لقد تلذج فّاو الل تشك   ي  ال ا ة دلب  ةق فلت  ق  

 .ذج الطحال للجلد  ييع داأيج حاد
       لحرلة الج ح فت لة القتل الّا راب ذج الل الفة  ي (x)تا  حالة الطفيؤ  
ب الكحلص دج اأ  ليية ج احية ألجل  يقاع ال ييع   غا     قد الت س  ب دفا تفا    الأطل

ذ  رل الل ابل الطفية السيلة اأصلصا لس تل   ردو ق ل ت اداإلريي يرية لالفيلللجية قد 
   راب ي تظ  لف (x)ص   اللت ا  .لي ا الل ي، ذ  رلية الدا التج يحتاج التل   لي ليية

ّا راب     لردو فدالأف ا الطفية  دبغي  . ا تق ا  الدل ا الدللية إلج اأ  ليية لقع ال ييع
   لب دب ال ليية الج احية ل يية إل قاّ الل ي،  ذلب الللرد د د لبلب غي  الللرب التلر

        قد حظج فال  اية  (y)ب ال يددذج أط    يلا   ترلبحياا الل ي، ذ  دل  ا
 غا  ف الّا الت س  ب القياا ل   (x)  فا تث اأ الجا ؤ الج احج الّا ألل ليدرتل  السيلة

لحا  الق    ل   ذج أي  لق ية ددو  (x)ل يي  ذقد  ا ا الطفيؤ   ق ل ت  القصلى
ا ترؤ لي  ذقط ذ س يلثل أ قا  لف ّا يرلب الطفيؤ قد  ذج اللذاا لاللتلثلفالل ي،  

ل   للييا   ، الل ي،  لأطل لقلا د الحيطة لالحّ  اللك لقيب فللجؤ القا لب  فل 
يدو لحرلة د ل ّا لا ال يلرب تجا ي  ل يي   أط  جدا ج ي  يكقد رل ذ صة ذج ال يش

ا ف يط لتلثل ذج أ   لس ت يي  لصع الأطل لب أط  ال ق، الق ا  القاقج فاإلدا ة
  3-171 اللاداتق  ه  ح ؤ لا  ل  الأطل اللليي لالللصلع   لاجؤ االلتياا فالحيطة لالحّ 
 .(1)ذق ت ا ال اف ة  لب قا لب ال قلفاو الك   ج ذج

قد يرلب الأطل الطفج  :عن سوء قراءة وفهم الفحوص الطبية السابقة  ةالناتجاألخطاء   -ثالثا
 لأ  ل  للا يلدا    لييةليالج احج  اتجا  ب  لأ ق اأا لذ ا الكحلص الطفية ال افقة 

  :التالج ل ل الحال فال  فة ليلثال  ال ليية أج ا لفالتالج ت طيل   التشأيص
لحرلة ا تب اع   بدصد و لحرلة ال ق، الك   ية ق ا  فتلييد الق ا  الصاد  

Orleans   لاإل  اشداب طفيؤ التأدي  دلالّا   7117 فتلف   13الصاد  ذج ل (x)   لم ّل
لذقا للا تققج   تجا ي لرب ل  أط  حقيقج ال ي  ل يقةلاقحا فت  يق  ال لال تراف  أط

                                                           

1- Cass. Crim, 16 décembre 2003, N° pourvoi 03-81-228. 
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ش ة ف د تجا ي  الل يللاو اللقدلة فلا طة األل ّا لب قا لب ال قلفاو   771-0 اللادا ف 
لالّا راب   الل يقة  للب ثا تلأ ه ذج ت في  الج ا  فت قد حالت ا  ا، اللاثية لب لاأل

  .(…Nelly y) ففا ذج لذاا القحية الطكية 
ذج حاد  ل ل   ل ي   (…Nelly y)دصيفو طكية  : تتيأص لقابس الققية ذيلا ييج 
راب لصحلفا فآالا   ذج الحل، اثفو ليد ا ر    حي   الل تشك   ل ث ه تا  دأال ا  

ش ا ية إل قص ذج تك ي  لذ ا الصل  ا ثلةراب   لأسل التركل ف ا  شديدا ذج الفطب
 .ال ليية  ج اأتلأ  ذج ق ا     لل  لجلد  ييع ش يا ج  فاإلقاذة  الللج ة 

 اب الص ي  لف  7118دذ يل  74ذج  لالّا دج ا  جاأ ذج تق ي  الأف ا ف د تش يح الجثة
و ذي   سلاو تد ل  حالت ا تظ   دتج ا ال ليية الج احية ذج اليلا الّا فدب دراب ل ا 

 .ل ل لا ح صو  يي  اللل قاو  (s)الطفيؤ   فسغ (x)راب يتلجؤ  ي  الطفيؤ ل 
ال  ب  ّا الطفيؤ لا يشأص حالة ا كصاا الش ياب الل ّا لألل اأ لفظ     لس التحقي 

ليل دا     لصع ليل يقة غ يسدالا الفطب  فل آحي  لا يقد  جيدا   ذج لقو لتلأ 
ذج لذاا    قد  ا لا ل اج اأ ال ليية لتلأ  الج ا  ذج ق ا    اللقو اللكقلدلراب دب 
دي  أ  اش لت طفيؤ   (D)ل ل لا جاأ ذج الأف ا الترلييية التج قاا ف ا الدرتل  . الل يقة

حدثو ليل يقة راب لب الللرب ب الت قيداو التج لذج ل تشك  ففا ي  لالّا ا ت تج ف
 : أّ االحتياطاو التاليةلتج ف ا ف
 تقا،    ا، الجيدية التج ت ر ا حياا األلاب أسل أّ ف يب اال تفا  األاأل   -

 .الفطب لالحل، 

 .فالل ظا  لالتج قد ت لح فكحص  يادا ليفطب  اال ت ا ة فآ اأ األطفاأ -

   . ب تجلس ال لابل ذج الصكاد -

قدلا صدلة ف ئفت  را و  دت ا الص ي ادف  ا، التج األ ّلم ذإب ل  فاإلقاذة  -
   لا ي اع القلا د الللللذة ليللا  ة الطفية إذ  لا ال سج الّا قدا ل اد  ت ك ية لأط  لحد 
 .التج فقيو غي  لتلاذقة لس أطل ا ال قل،ل   لاللتاف ة الج احية

لب صل ا ال را ي  األلل  راب لاقحا ا ت فاط  ب تشأيص الج   الش يا ج دلحي  
لا ي تل ؤ لا جاأ ذج  (x)ب الطفيؤ دغي    ب   ام حالة ا ت جال ج احجلللا يقد  ف

 .ال ييا التشأيص د اقو التق ي   تيجة ال ظ ا ال طحية التج 
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ل  تلأي   للا ددى   األ  اع لالقلا د الطفية الل للل ف ا (x)لقد تجا ل الطفيؤ 
د اد الطفيؤ تثفو لا تق ا  حالة الل يقة قفل   ق ا  ي  الج احة  ذج  ذقد  التشأيص

دظ  و لجلد اقط افاو لحالة ال ل ج لصحلفة فايدياد ذج ق فاو القيؤ ت ا ب حالدحيب 
الا لتلجي  ب يلقع الج  او اليابدا لب لقاداو اآلدلا ذل  الفطيب  لفالتالج راب  يي  

  .الل يقة  حل ج احة ا ترشاذية
ش لط  الل صلص  جليس ذ   ي اتل لللييا  ليرلب  ّا الطفيؤ قد ا ترؤ أط   ّافل 

 :  يي ا ذج قا لب ال قلفاو  يلا

 دبراب لب الللرب تكادا  ّا الأط  لل : لخطر ال يمكن تجاهله( المريض)تعريض الغير   -1
الطفيؤ شأالص الحالة رلا تقتقي ا األ  اع لالقلا د الطفية ال ييلة  ل  ، الحالة  ي  

ب الل ج د تقا، الفطب لس ا كصال الصكا   ل  الج احة  ذ ل ال ي تطيس تجا ل حالة 
ل  األل اأ  ذإ  ا  ب الدا ال يصل دالدقي  ا كصل  ب حالي  الدللا الّا ي ّي   لحي  

péritoniteذج الصكا  الت اؤل  حدل   يلدا  للا  تصاؤ فال  غ ي ة
لت ك   ف فؤ  (1) 

ل ية ا كصال األ دل  ل ية الل دادب تشأيص ا قطاع در جيب ذج األل اأ  لحي   قص األ
  ا، دأ ى دية دأاصة لس لجلد ال لابل ذج الصكا  فدلب   الدللية يك ، ج احة لفر ا
   ال  يلا لدبال فؤ   ليفح  ذج ج اأ ذحص ج احج ا ترشاذج لفدلب  فؤ لاقح لجؤ 

الا ذج الفطب تلج  التشأيص لتثي  اال تفاه آب لجلد حل  لس لفجدياو الطؤ تققج فد
ث ج  ش  فقياع اللقو ذج حاالو اأت ا  اإلد   ل    تقا، ذج الفطب الحتلال لجلد 

 .ب   فة اللذاا تتصا دإذ(   اية الل دا)

                                                           

لب الداأل لي طج   ل  فا ا  ب الت اؤ فرتي ا دل ذط ا يصيؤ ال شاأ الّا يفطب جدا  الفطب :الت اؤ الصكا  - 1
ل ظا األ قاأ الفط ية  ت تييا اإلصافة فالت اؤ الصكا  الحصلل  ي    اية طفية ذل ية للحا فت   ل لالل ، الل فؤ  

األلا الفط ج الّا قد : ل   ل ادا لا ت ط  لقاداو حيلية  دليتا اليجلأ  ل  الج احة ة لب  د  ا، ل سلاو  ّا االلت اؤ
 =فطب  رلا لتتقلب اال تكاخ ذج الفطب لتجلس ال لابل ف   فاإلقاذة  ل  ال ثياب لالقجأ لذقدابييداد  لأ   د لل  ال

الش ية  ذقس  ب اإل  ا  اللك ط لا تكاع د جة الح ا ا ل دا القد ا  ي   أ اج الف اي دل ال اياو  د ظ  ليلييد لب =
 : التكصيل  ال افط

http://www.alghad.com/articles/634761   الت اؤ الصكا   د  اق  ل سج 
.              11:11:    ي  ال ا ة11/17/7113تا يخ اإلطسع     
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   لا يقا دلال يش  ّلم  االل يقة رل ذ صة ذج ال جاذقد  ّا الطفيؤ د: عالقة السببية -2
ه الظ لع لذج  ّة طفقا لل طياو ال يا اللرت فة لالحالية  ظفكحلصاو طفية لا ية ليق

لرل ال  اص  اللرل ة لج يلة القتل الأطل لتلذ ا  غي   ا لاقس لللرد (x)الطفيؤ  ليرلب أط
فدال   ال كاّ للقلذة ش   حف د 0ال قلفة ب غياؤ ال لاف  الققابية ل ّا الطفيؤ تج ل لب د

 .(1)ش   حف   اذّاد 0لب 

قد  :بها  عدم االعتدادأو  طالع على نتائج الفحوص الطبية السابقة  إلعن عدم ا  ةالناتجألخطاء  ا-رابعا
 طسع  ي   تابج الكحصإلال اف   ب ال ليية الج احية  اجلا  ب  دا ا يرلب الأطل الطفج

ل  تلدا   لفاالا الل ل لا ي ا  ب  دل  تيجة  دا اال تداد ف ا   الج احج لي للال اف  
 : ييج ّلم  لالأي  لثال  ي    الق   فالل ي،  لحا 

  ذج ق ا  صاد   ب لحرلة اال تب اعAix  ي      لا يطيسديب طفيؤ التأدي  ألد 
ب ليل يقة دظ  و التحاليل الطفية التج طيف ا  د حي   ج اأ ال ليية ليع الل يقة قفل 

ث اأ ال ليية دذج الرال يلا  لالّا راب ال فؤ ذج حدل  اقط افاو ذج دقاو القيؤ  اذ ط
  . ل  تلقك  للا ددى 

لا لرل   ديب الج ا  د رلاش   قفل لذات ا  د 1لفقيو ذي  لدا   ل  اإل  اش  قيو الل يقة 
   لا يلل اال تلاا د  ا لا ترب ل ت جية  رلا دة  أاصة يقد  فشرل صحيح لأاط  ال ليي

ية ب الل يقة لا تأقس ألإل  ّلم ذ قع د  السيا ليكحلصاو الطفية ال افقة  ب ال ليية 
ب  ّه الل اقفة را و لتاحة ذج قا ة اإل  اش اللجال ا دل اقفة ل صد تأطيط القيؤ  ذج حيب 

 قاذج لب الطفيؤ الج ا  الّا لا يلد ل ال   لال  ل  ا تأسص  ل ل لا ددى فالققاأ 
بحت  ل   فل اقفة  ّه الكحلص الييللرل     فشرل جيد  را و لب اأتصاص طفيؤ التأدي   ا 

(2)فا تفا ه الل    لاللش ع  ي  الج احةل ّا 
. 

  رلا ا تف و لحرلة اال تب اعToulouse  لأطبا   دلا  راب ب طفيؤ التأدي د
ذلا   ايطيس  ي   تابج  لر   لال    ليية الج احيةليج اأ الكحلص الطفية ال افقة  طيؤ 

للب  ّه   ج اأ  دا ذحلص قد طيؤ لب الل ي،  راب ب طفيؤ التأدي د حد   ل

                                                           

1- Cass. crim, 26 Novembre 2013 n° pourvoi 12-86.586.                                                                   

2-Cour d’appel d’Aix 27 Mars 1996,  cité par _BARRIER (Geneviève),FABRE (Hélène), 

op.cit, p. 74.  
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ج اأ  ليية ج احية ذج الل م الّا راب  جل دلب ل ّا   الكحلص ذحص ال بتيب فاألش ة
طفيؤ ال ج ا  ل لال  ل لال ا   ي   تابج  ّه الكحلصلا يطيس   د  غي  . ي ا ج لب ال شاشة

لي  طفيؤ  دشا   راب قد   دظ  و لجلد ل ا   طا ج ذج ال بة  ج الكحلص التجل  القيؤ 
 .األش ة

ا تف دو اللحرلة ل لللية الطفيؤ الج ا  لطفيؤ القيؤ  في لا احتكظو فل لللية 
 : الطفيؤ اللأد   ي  د ا  لا ييج

ش ا ية التج إللالج ا  لا يرل ا  ي   يا ف تابج الكحلصاو اب طفيؤ القيؤ د -
دظ  و لجلد الل ا ال  طا ج  لقد دج يو ال ليية ف د التحق  لب حالة القيؤ لالل م الّا 

 .ي ا ج لب ال شاشة لرّا حلل الحالة ال الة ليل ي،

ليالا  يي  راب قد لب طيؤ  ّه الكحلص ذ ل  ذفا تفا ه  فال  فة لطفيؤ التأدي  دلا
أال  الل ي، دّا  لأطبا  للا يج ي   اال تك ا   ي   تابج ا قفل دب يقلا فاأتيا  اللأد 

 .(1)ج اأ ال ليية لفالتالج دأّ ال سج الل ا ؤ قفل   ذج ل  ذة لق   الصحج
   ج احا   7117درتلف   77رلا ددا و لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ا الصاد  ذج

 1 ي   ث  لذاا الل يقة ف د  ل ّا قاا ف ليية تجلييية لدلب دب ي ترؤ دا أطل ذج دث اب ا 
   لا يلأّ فالكحلصاو التج قاا ف ا طفيؤ القيؤ لطفيؤ فل تلرد ف د ادياا لب ال ليية  

لالتج را و فالك ل   التدأل الج احج  ي  الل يقة لسبلةاليّيب شررا حلل ل   التأدي 
الحتياطاو السيلة ذة اتلذيو ف فؤ  دا اتأاّ الطفيؤ را  ّلب  لاف  ل قية   ت ا ج

 .(2)للأاط  تأث  الدا

 يرلب قد :عن التمسك بالقيام بالفحوص الطبية رغم توافر حالة االستعجال  ةالناتج  خطاءاأل  -خامسا
الج احج  ففا ذج تق ي  ل لللية  ليتدألالتل م فإليالية القياا فالكحلص الطفية ال افقة 

 ّا را و حالة اال ت جال ت تد ج التدأل الكل ا دلب  الطفيؤ الج ا  دل طفيؤ التأدي  
 :ف ّه الكحلص  ل ل الحال فال  فة للقابس الد لى التاليةالقياا 

                                                           

1-Cour d’appel de Toulouse 19 Décembre 1994, cité par, BARRIER (Geneviève),FABRE 

(Hélène), op.cit,p.75 . 

2- Cass.Crim 29 Octobre 2002 Bull.Crim n° 196 A prouve arrêt d’appel, Paris, 14 Septembre 

2001, juris data N° 2001 . 
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لحالت  جد     ة  ل  الل تشك 77الفالا لب ال ل    ) (Raymondددأل الل ي،
التأدي  دأط  الج ا  فلب تا يخ  ج ال دب دأصاب  ج تدأس ج احيا أطي ا را و ت تد

للا ي تلجؤ اال ت ا ة  فلأصابج   الل ي، الصحج يشي   ل  تلقع قيف   دا ل او
دلب ا ترلال الكحلص التج ت تييل ا حالت  ال ليية  ذ ذ، الج ا   ج اأدل ا، القيؤ 

الّا دأ   األل  لرّا ذحلص لا قفل التأدي    ابج دل ا، القيؤصلفاألأص ا تشا ا دأ
 .(1)للب ثا لذاا الل ي، التدأل الج احج 

 المبحث الثاني
 ثناء التدخل الجراحيأالخطأ الطبي  

ت د ل حية التدأل الج احج فل  ا ا القي   الل حية األرث  دقة لحيلية ذج  طا  
فا تفا  ا   رفي ا لب الأطل الا  ّه األأي ا  ي  د جة ظال لل الطفج الج احج  حي  ت 

 . سلة الج ا لفاش افتل  
 ي ا ل   فتج يده لب لسف   يلتفدد  ّه الل حية فدألل الل ي،  ل  ق ا الج احة  لي 

ي ف ج  ي  الطفيؤ الج ا    لأسل ّلم.  ل  غ ذة الج احة  لت ت ج فأياطة ج ح  لغ ي 
أاصة لالك ي  الطفج الّا ي لل تحو  ش اذ   دب يفّل لب ال  اية لا يتلجؤ  يي  فّل  لذقا 
للا تق ه لتك ق  قلا د الل  ة لب دجل  جا  ال ليية الج احية  ذش  الفطلب لقطس الش اييب 

فقد  لا  دادتي  قتقج اليقظة لالحيطة التجت  لذتح الجلاجا لفت  األ قاأ لا تبصال ا
 . يت  ، ل  الل ي، لب أط 
لاألأطاأ الطفية اللاق ة دث اأ التدأل الج احج صل ا  ديدا   يسحظ دب ل قص ال  اية

ال تراد ت د لال تحص  ذ ج تتيايد فتقدا لا ي ل  فتر لللجيا الطؤ   ال د  ا يلرب دب  جلي ا 
    التأدي  تيم اللاق ة دث األ ( ولأل االمطلب ) ذج تيم األأطاأ اللاق ة قفل تأدي  الل ي،

  (.المطلب الثاني)الج احة  ل

                                                           

1- Cass.crim 24 Mars 2009 N de pourvoi 08-84160. 
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 المطلب األول
 تخدير المريض  قبل  خطاء الطبية الواقعةاأل 

   ذج ل حية حتياطاو السيلة قد يقس الأطل الطفج الج احج  تيجة  دا دأّ اال 
الأطل ال اتج  ب  دا التحق  لب  : ّه األأطاأ قفل تأدي  الل ي،  للب د ال   الج احة

الأطل ال اتج  ب  دا التلرد ل   ( الفرع األول)تلاذ  اليلايا الج احية لالتلرد لب صسحيات ا
 .(نيالفرع الثا)الل ا دا الك ية السيلة لي لل الج احج  لب تلاذ 

 الفرع األول
 من صالحيتها  كدأعدم التحقق من توافر اللوازم الجراحية والتعن    ةالناتج  اءخطاأل 

ي تييا ال لل الطفج الج احج ذج الطفج الج احج  ذج  ّه الل حية  ق ل ا التحق   
 .لب تلاذ  رل اليلايا الطفية التج يقتقي ا  فاإلقاذة  ل   التلرد لب صسحيت ا لي لل

تقتقةةج   ايةةة الجةة ا  التةةج : ع  ن ع  دم التحق  ق م  ن ت  وافر الل  وازم الجراحي  ة  ةالناتج  اء  خط  األ   -أوال
لقفةل رةل شةجأ   تك ق ا  يي  األصلل ال يلية اللت ةا ع  يي ةا ذةج ل  ةة الطةؤ دب ي ةتا دلال

ب ل ج اأ تدأي  ذج دح ب الظ لع  حتة  إلجل الل ابل لاألدلاو الج احية السيلة  فتحقي  ا 
رةةةاب غيةةة  ل ةةةللل لةةةب حيةةة  اللفةةةدد  يةةة  تةةةلذي  التج يةةةياو لاليةةةلايا الج احيةةةة الل ةةةت لية ذةةةج 

دل اللصةةحة التةةج ي لةةل ف ةةا  ذإ ةة     تشةةكابية ا   ةةب تصةة ذ  اللل  ةةة االتقةة حيةة  ال لييةةة 
لةةم تح ةةةفا ألا  يت ةةيب  ييةة   يةةة  األقةةل دب يتحقةةة  لةةب لجلد ةةةا قفةةل شةةة ل   ذةةج ال لييةةةة  ّل

 .طا ئ قد يلث   يفا  ي  ال ي  الطفي ج لي ليية
لح اف  لصحة لفال  فة ليج ا  الّا ييالل ل ال  ال سجية ذج القطاع الح   ليكتح 

ج احية أصلصية  يت يب  يي  دب يلذ  رل الل ابل السيلة التج ت لح ل  فلفاش ا تدأست  
  .(1)الج احية  ي  اللج  اللطيلؤ

ددلاو الج احة ذقط  فل يشلل رّلم دج يا  ذجغي  دب  ّا االلتياا لي  لحصل ا 
ذحت  يتلرب دأصابج  التأدي  التج تأتيع تلالا  ب األج يا التج ي تأدل ا الج ا  

التأدي  لب قلاب ل اقفة ل تل ا لحالة الل ي، دث اأ الج احة  يجؤ  يي  دب يتلرد لب 
ج اي ل اقفة  فقاو القيؤ لج اي ل اقفة ق ط  ال  يلا  لجلد األج يا التج تلر   لب ّلم

                                                           

 . 707صل جس  اف     ل  الديب ال ل ا ج   - 1
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841-7111 لب الل  لا الك   ج 71D-0174ل ل لا دلحو  يي  اللادا   الدا الش يا ج
(1). 

   ا دبةةب شل  ةةج لةةلالت   ةةةأتسع ط يقة التأدياع فةةج تأتيةةل  األج يا األأ ى الت فاإلقاذة 
 : تقلب لا ييج

 .لتصاص  ذ اياو الل دااتيليد الل ي، فاأللصال ل  -

 . ت لال ال اياو اللأد ا ا -

 .التأدي ت كيّ  -

 . دأال د فلؤ التأدي   ف  الح ج ا -

 .االصط ا ج ج اأ الت ك   -

 : قلاب الل اقفة الل تل ا  ب ط ي  -

  ال اي اللأد   لييج لرّا   فة األر جيب داأل  ل اقفة تيليد الل ي، فاألر جيب. 

 ل اقفة  شفاع الدا فاألر جيب. 

  (2)لرّا ت ريي غايا ثا ج در يد الر فلب اللط ل   ل اقفة ق ط الت ك. 

ال فد لب التلرد لب تلاذ    ذقس  ب األدلاو لاليلايا األ ا ية ليج احة لالتأدي ل 
قا ة لإل  اش فجلا  قا ة ال ليياو  لالتج يجؤ دب ترلب لتلذ ا  ي  الحد األد   لب 

Cardioscopeل Défibrillateurل ي  األأص ج اي   التج يياو السيلة
ذإب دا  لّلم  (3)

 تشكابية التج تدأل ج احج ريكلا را و طفي ت  لد ليت   الفد لدب يتا داأل اللل  او اإل
 .دلب ال ياداو التج تكتق   ل  ّلم  ذ   ي  الف ية التحتية الج احية السيلةاتتل 

ة ج احيةة ذةةج يةددا ةةو لحرلةة الة ق، اللصةة ية الجة ا  الةّا قةةاا ف لي  ذةج  ةّا الصةددل 
للجاف ةةة لقةةا كاو   دلب دب ترةةلب تيةةم ال يةةادا لج ةةيا فةةالتج يياو الطفيةةة   يادتةة  الأاصةةة

ررر" د جةةةاأ ذةةةج د ةةةفاؤ حرل ةةةا لقةةة  الج احةةةة ل واقعرررت لمرررا كررران الحكرررح المطعرررون  يررره قرررد حل 
أجررى جراحرت قيلرريت لتوليرد المجنري ( وهو الطبيب) الطاعن  :الدعوى، بما  ي مجمله أن

                                                           

1 - Article D.6124-95 : « Les moyens mentionnés au 1° de l’article D.6124-94 permettent 

d’assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :  

  - 1° Le contrôle continu de rythme cardiaque et du tracé électro cardioscopique, 

  - 2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l’état du 

patient l’exige ».    

2- Voir article D. 6124-96 . 

3- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p. 238. 
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عليهررا داخررل عيادترره الخالررت بغيررر مةرراعدة طبيررب التخرردير أو أي طبيررب آخررر، ودون أن 
تكرررون العيرررادة مجهرررزة برررالتجهيزات الطبيرررت الضرررروريت لمجابهرررت مضررراعفات الجراحرررت، وأن 

 ولررح يةررتجب لمررا أبررداه مرا عرروا المجنرري  ،جرائهررا بنفةرره  رري عيادتررهإالطرراعن ألررر علررى 
  نعلهرا إلرى أحرد المةتشرفيات، معرررا امرن اقترر " آخرران نزوجها وشرعيعته وطبيبرا"  عليها،

لهح أن عيادته مجهزة تجهيزا كا يا، وبأنه ةربق وأن أجررى مثرل هرذه العمليرت،  كران عاقبرت 
نتيجت العمليت التي أجريرت  ،مما ينشأ عادة ،ذلك أن أليبت المجني عليها بلدمت جراحيت

 ري ثبروت خطرأ  –لحكح المطعون  يره وقد عول ا.  فاضت روحها ،يتيةر إةعا ها ولح  لها
على ما أورده مرن تعريرر الطرب الشررعي مرن أن تلردي الطراعن إلجرراس عمليرت  –الطاعن 

ودون توا ر اإلمكانات التي تةتلزمها تلك العمليرت، وأنره لرو كران قرد ... قيلريت  ي عيادته
تررح نعررل المريضررت إلررى أحررد المةتشررفيات، وبوشرررت الحالررت داخررل المةتشررفى، وب مكانررات 

على ما حدث للمريضت، يعد  مكن التغلبألات الخالت، المةتشفى التي ال تتوا ر  ي العياد
يةأل عنره وعرن نتيجتره الةريئت التري انتهرت بو راة المجنري  ،خطأ مهنيا من جانب الطاعن

  .(1) عليها
جا كج  3ققو لحرلة ال ق، الك   ية فق ا  صاد   ب ال  ذة الج ابية فتا يخ رلا 

ليال    طفيؤ التأدي   ب ت لة القتل الأطلفتلييد ق ا  اال تب اع القاقج فإدا ة . 7117 لا 
  الّا درد الأف اأ االصط ا ج   لا يتلرد لب حالة ج اي الت ك  دفدذس ت لي، لد ج  ّلم 

للا ج ل   يلدا  ل  ت  ؤ األر جيب  فلب تكحص  راب ليرشع  ب لجلد  طل ذي 
قاذة  ل  د   لذات ا  فاإل  ل لالّا ددى   الل يقة ت ا ج لب  قص حاد ذج األر جيب

 ت لال قا ة  ليياو تكتق   ل  ج اي قيا    فة األر جيب ذج الدا ادص   ي  
Oxymètre de pouls ، دلا فال  فة للدي  .  غا التحّي او الشك ية التج لج  ا  لي  اللل

ذقد تق  و تف بت  لب ت لة القتل الأطل ل ياؤ الأطل الج يا لب جا ف  فا تفا ه   الل تشك 
أل   دأطل ذج  دا اإل سب   لس  ليال  فالت لي، لب ال احية اللد ية. غي  لفاش ذا س 

                                                           

 :  ّر ه171  ص 88-47حراا ال ق، ل  ة د  لجلل ة 1777يل يل  3 ق، ج ابج لص ا  - 1
 .117-111صالطفج الج احج  ل جس  اف    ل يا، ح ا  الأط ل ي  
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فلا طة ليص   ب  دا صسحية  ّه القا ة لس ت لال ف فؤ  دا تلاذ  ا  ي  األج يا 
 .(1)السيلة

لدللة اإللا او  لب القلا يب ال  فية التج تك ،  ّا االلتياا  جد القا لب االتحادال 
ل    ي   8اللادا   صوحي    فشلب الل لللية الطفية 7110ل  ة  4 قا  ال  فية اللتحدا

 يما عدا الحاالت الطارئت التي تةتلزح التدخل الجراحي الفوري إلنعاذ حياة : " لا ييج
 جراس العمليات الجراحيتإ، ال يجوز ولتجنب المضاعفات الجةيمت لهما المريض أو الجنين
ن تجري الجراحت  ي منشأة لحيت مهيأة تهيئت كا يت أ -ه: " ...إال بمراعاة ما يأتي

 ... ". إلجراس الجراحت المعلودة
التلرد لب تلاذ   جال يرك :عن عدم التأكد من صالحية اللوازم الجراحية  ةالناتجاألخطاء   -ثانيا

دب يتحققا لب صسحيت ا   لطفيؤ التأدي   يجؤ  ي  الطفيؤ الج ا  فل  األج يا الطفية
ليلرب   لأيل ا لب دا  طؤ دل أيل  لد  ا تتلاذ  لتتسأا لس الل طياو الطفية الحديثة

  .ذج ا تأدال ا الفدأل لا ذج  فيل ّلم دب يقللا فتج فت ا قفل 
الطفيؤ الج ا   فللجف تييا    لالتج جد حرلا حديثا للحرلة لاتي الك   ية  ذج  ّا اللقاال 

ذالطفيؤ الج ا  ل للل  ب   ل يي . (2)فكحص اليلايا الج احية قفل الش لع ذج ال ليية
لال ي ك  لب الل لللية حت    ق  ا فالل ي، تيح لالتج   األج يا الطفية التج ي تأدل ا
 ّ يركج الل ي، دب يثفو   ل  ص   ا ليص ؤ رشك  لة ي جس للل راب ال يؤ الللجلد فاآل

دل لا ( -ح ؤ الحالة-ل طفيؤ التأدي  دالج ا  )الق    اتج  ب اآللة التج ا تأدل ا دب
لتياا ذيلا يأص األج يا الطفية  ل التياا للا ي  ج دب اال. (3)حاجة  ل   ثفاو أطل الطفيؤ

 7ل ّا لا دردت  لحرلة ال ق، ذج حرل ا الصاد  ذج   ل ل التياا فتحقي   تيجة  فال سلة
أن الععد الموجود بين المريض والطبيب يملي على هذا  ":حي  دق و  1777 لذلف  

األخير التزاما بالةممت  يما يخص األجهزة الطبيت التي يةتخدمها  ي الفحص أو العما 
 .(4) "أو غير ذلك

                                                           

1-Cass. Crim, 7 Janvier 2003 n° 02-83724. 

2- Ca .Matz 9 Avril 2013 RG. 11/04094. 

3- Toulouse correct 24 Avril 1973 GA. Palais 1973, cité par DORSNER (Annick) – 

DOLIVET, op.cit p. 238 . 

4- Cass. Civ. 9 novembre 1999 n° de pourvoi 98-10010 : «s' il est exact que le contrat formé 

entre le patient et le médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en 
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  لطفيؤ التأدي  ل ا ف فؤ للو الل ي، ادا و لحرلة ذ  اا الطفيؤ الج  درلا 
  .(1)الت ليةاأت اقا  تيجة ت طل ج اي 

قلاب  سلة األج يا التج  ّا راب االلتياا فال سلة يك ،  ي   ات  الطفيؤا  ل 
ل ل لا   ال التيالا يفّل   اية ب ا ت لال ا ال ي تؤ  يي  إل  طؤ  ذدي ت لي ا لب دا أيل 

7117ذيك ا  4ردو  يي  لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ا الصاد  فتا يخ د
لالّا   (2)

ل األج يا ي ترؤ دا أطل ذج ا ت لا أسل   كج ل لللية طفيؤ التأدي  الّا لادردو لب 
ق ا  ب األدب الطفيؤ قد احتاط ذج ا ت لال ا  فل دل   لدب  ّه األأي ا لا يرب ف ا دا أيل

أطا  لصيقة دصافو الل يقة را و  تيجة اللقا كاو ال اد  تحقق ا  تيجة لتحق  دالتج 
 . Aléa thérapeutiqueل ل لا يد     فال لل الطفج

الطفيؤ دب يتحق  لب دب األدلاو لاليلايا التج ت تأدا ذج الج احة   لدأي ا يت يب  ي 
لالتج قد تحد   ل قلة فالشرل الّا يتكادى ل   ت  ، الل ي، ألية  دلى دل الت افاو 

ية ذ و  سقة ال ففاتل  تيجة  دا  ظاذة  ّه األج يا  حي  تثل    ا ل للليت  الجيابية لت  
(3)فيب أطب  لالق   اللاقس ليل ي،

.  

 نيالثاالفرع  
  عن عدم التحقق من توافر المساعدة الفنية الالزمة للتدخل الجراحي  ةالناتج  خطاء  األ 
يرلب الأطل الطفج الج احج  اتجا  ب  دا التحق  لب تلاذ  الل ا دا الق ل ية يلرب دب 

 :ليلرب حص  ّلم ذيلا ييجالسيلة ليتدأل الج احج 
ال ليياو الج احية  ل لا را و   جت تد :عدم التأكد من وجود أخصائي التخدير -أوال 

الا التدأل الج احج دحت  ي تطيس تحلل   لقس الل ي، تحو تلثي  التأدي   ف يطة

                                                                                                                                                                                       

garantie contre le fabriquant, une obligation de sécurité de résultat en ce que concerne le 

matériel qu’il utilise, pour l’exécution d’un acte médical, d’investigations ou de soins, encore 

faut-il que le patient démontre que ce matériel est à l'origine du dommage » . 

1- Ca Versailles, 27 juin 1996 Juris-Data n° 044614. 

2- Cass. Civ 04 Février 2003, N° 00-15572.                                                                             

3-BERTRAND(Gachot),MORGANE(Daury)-Fauveau, responsabilité médicale pénale 

et infection nosocomiale : un abord scientifique de l'exigence juridique du lien de causalité 

entre la faute et le dommage, Revue médecine et droit, volume N°83,mars- avril, Elsevier 

Masson, France 2007,p. 58 . 

-DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p. 241. 
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1840لي تف  ارتشاع اللأد   اا 
ا تصا ا  يليا فا  ا ذج  يا الطؤ  حي  شاع  (1)

ا ت لال  ذج ال ص  الحدي  لت ددو ل ابي  رلا تطل و تق يات    ّ فكقي  تلرب األطفاأ 
 .لب  ج اأ تدأسو ج احية  ي  قد  رفي  لب الدقة لالت قيد لل لا ا ت  قت  لب لقو

ذالتأدي  ل يية ل يؤ الج اي ال صفج ح ا يت  فشرل يج ل الل ي،  ديا اإلح ا  
لاألق ا  التج قد ي تف ا ذج ف ، األحياب  دصفح  ذي  لرال ة ل ظ ا ليأطل ا ا  ألية صدلة

لب ال يلا التج تد   ذج ريياو الطؤ راأتصاص قابا فّات   حي  ال يركج دب يرلب 
 .(2)الطفيؤ لجايا ذج الطؤ  فل الفد ل  لب الحصلل  ي  اأتصاص ذج التأدي 

  :تت دد د لاع التأدي 
الّا فللجف  يتا حقب الللقس الّا ي ا ج األلا  ليتا ذج  ،التخدير الموضعي ذ  ام

 ب دب ةة  يلرةةب التأديةةلع لةةّا ال ةة ل اب  ةلب لاأل  ةاو ال يةّا  لييةلر  داةاو الف يطة جةالج اح
 . (3)ج تأدي صابألل  اال ت ا ة ف دلب حاجة    ك   صابجأيقلا ف  الطفيؤ الج ا  األ

ل ل  لع لب د لاع التأدي  الجيبج  حي  تحقب الللاد   التخدير النخاعيل  ام 
اللأد ا ذج ال ابل اللحيط فاأل صاؤ ذج الجيأ ال كيج لي أاع  لتلقس اإلف ا آ ّام 

ي ت لل  ّا ال لع لب التأدي  ذج ال ليياو الأاصة فالأص  لل طقة   فل طقة الظ  
ليلرب ليطفيؤ الج ا  دب . (4)الحل،  فحي  دب الل ي، ال يش   فالجيأ ال كيج ليج ا

                                                           

ب اللجتلس دل  1840األثي   اا ال لس ارتشاع لادا  ب  يا التأدي  الحدي  لا يفدد د  تقلل رتؤ اللد  ة ال  فية - 1
 Williamل  للياا تللا  ج يب لل تلب   ل  لجال الللا  ة الطفية الفش ا لديب فإدأال ط   التأدي  الحديثة 

Thomas Green Morton1  لرب الصحيح دب األطفاأ الل يليب  ا دلل لب  لل  ي  تأكيع آالا الج احة  ذكج اللقو
الق لب الل ط  الج احة  للق ل ا ذج ل تفة لتد ية  فل دأ جل ا لب  يا الطؤ  حالل  الّا  فّ األطفاأ ذج دل فا ذج

 يلب )األطفاأ الل يللب افترا  دداا ليتأدي  را و للايالو شاب ة  ل ج اإل ك جة  ذقد دل د دفل الكتل  التل  ج ذج رتاف  
 ك جة اللأد ا لالتج لا ترب ل  لذة قفي ا  حي  دب ال  ؤ الل يللب  ا الّيب اأت  لا اإل( األ فاأ ذج طفقاو األطفاأ

ّا د ادلا ا ت لال ا ثا ية  ذإ  ا ي طفل  ا فقييل  را و ت ل  ذج  صي   حدى الللاد الل  لذة آ ّام  ثا تجكع ذج الشل   لا 
ا ال ليية لب اللاأ لتلقس  ي  د ع الل ي،  ذتلتص اللادا اللأاطية الللاد اللأد ا  ليّ ؤ الل ي، ذج  لا  لي  لتت

 :ّر هحلد لحلد اللل ل ة الطفية الكق ية  در  اب  الج احية دلب دلا  د ظ  ليلييد لب التكصيل 
 . 740 فد الصفل   فد القلا  ل جس  اف   ص 

 .707  ص 7111ا  الثقاذة  األ دب    د  فيد الجلييج  الأطل ذج الل لللية الطفية اللد ية  د ا ة لقا  ة  دد - 2
 .777ذتيحة لحلد قل ا ا  ل جس  اف   ص - 3
 .747  ص اف  فد الصفل   فد القلا  ل جس  - 4
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يقلا ف ّا ال لع لب التأدي  للحده   ّا راب يح     غي  دب ّلم قد يشتو ذر ه فيب لتاف ة 
  .حالة الل ي، لالقياا فال ليية لّلم ي تح ب اال ت ا ة فطفيؤ لأتص

الّا يتا  ب ط ي   دأال الل ي، ذج حالة ل  ،التخدير الكلي أو العاحلدأي ا   ام  
يتا  ّا   او ال لي   لالحكاظ  يي  ذج  ّه الحالة  ل  دب ت ت ج ال ليية الج احيةتشف  ال ف

ال لع  لا  ب ط ي  التأدي  الل يدا لب أسل حقب الل ي، فاللادا اللأد ا ذج ل يد 
 ج  ّا ةةلذ  ةةةد ا غاييةةال للاد لأةةةا ا ت لةةب يتةةةدي  جةة ت شاقدل  ب ط ي  التأدي  اال  الّ اع

 .(1)ي تييا لجلفا لجلد طفيؤ تأدي ( التأدي  الريج دل ال اا)ال لع لب التأدي  
يقتقج   اية أاصة ف فؤ اللأاط  التج قد    ل   لاأتيا    ب ا ت لال التأدي 

تسف   ذإ طاأ دا  لع لب اللأد  ي تف  ل لة شاقة  تتطيؤ ل  ذة لأف ا أاصتيب  لّا 
 ي  د جة رفي ا لب األ لية لالحيلية  أاصة فال  فة  ل  طفيؤ التأدي   ليالجلأدقح  ا

 .لتيم ال ليياو الج احية التج ت تد ج تأدي ا رييا
ققي ا ل   ي ج دطلل لب تيم التج   ذاللدا التج يسيا ذي ا طفيؤ التأدي  الل ي،

     ؤ الل ي،  ب اإلد ام فط يقةي لي   فت ي ّا األأي  الج ا   ذ ل يتدأل قفل دب يفدد 
لي تل  ذج ل ا اا حالت  دث اأ ال ليية الج احية  لب أسل ل اقفة حالة القيؤ لالت ك   ة آل 

      لالتلرد لب لق ية ل  ة لصيفة لل ا فة لأل قاأ التج د ج ا  يي ا  ليية الحقب 
لم لب دجل قلاب  يللة الدا حت  ال يتجيط ذج  -ل يي  ذإب طفيؤ التأدي  . فاللأد   ّل

يقلا فدل  رفي  ل ظيا   ّ  ل ي  ل  لل الج ا  الّا ال ي تطيس دب  - احةل حية الج  
ي اقؤ ف  للة حلاد   ليية التأدي  لا تل ا  ا  رلا ال يلرب ل  دب يسحظ  لى 

لالّا يج ي  . رت ي  للب الدا ل   ة الت ك   قط افاو الأطي ا لالج يلة اللاقحةاال
الّا ال ت ت ج ل لت   الال ف د دب يطلبب  ي  ل   (2)أصابج التأدي ديطيؤ  يقاحاو لب 

أصابج التأدي  يقطيس فلرا ة دلب فلّلم يلرب القلل . صحلا الل ي، ل لدا الل ج لدي 

                                                           

ج ابا الأطل الطفج لالت لي،    ا  دا  الكر    ش يع الطفاخ  141  ل جس  اف   ص ش اؤ ال ا ج ثاب  جل ة - 1
 . 04  ص7117الجال ج  اإل ر د ية  

 . 448صلدب  ل جس  اف    فد ال ليس األ  لي  - 2
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   ي  لدى ذ الية  اب  جا  ال ليية يتلقع ذج جا ؤ ل ا ل  دل  د جة  فا يا ل الة 
 . (1)ل   ة للسألة الق ا او الصاد ا      تدأي 

 لال الطفية الج احية  لب  لية الدل  الّا يي ف  اللأد  ذج  طا  األلا تفا ا أل
   للصيحة  لةألس جس الظ لع لدرث  ا دأسل تلريب الج ا  لب لفاش ا تدأي  الج احج ذج 

        الل ي،  لللا راب الطفيؤ الج ا  فا تفا ه  بي ا ليطاقا الطفج الج احج لصاحؤ 
ذإ   ي تف  ليالا  يي    لالل    لأل لال لالل اا التج تدأل ذج  طا   لي  الج احج  الق ا 

دل     اشؤ للاي ا طفيؤ لأتص ذج التأدي  لاإلليح ص رل الح ص  ي  طي  دب ي تا
 ي  األقل ل ا د يليم اللل سو ال يلية لالك ية  ذقس  ب الأف ا التج تل ي  لسقطسع 

  لتح ص (3)ل ل الشجأ الّا يتك   يي  جا ؤ رفي  لب الكق  ،(2)فل لة التأدي  لاال  اش
الّا    ال الع الّر  841-2005ل  ا الل  لا الك   ج  قا    يي  ف ، القلا يب اللقا  ة

  .يشت ط لجلد طفيؤ لأتص ذج التأدي  دث اأ ال ليية الج احية
ل لللية األطفاأ الج احيب  دب رلا دب ش راو التلليب الك   ية تشت ط لقفلل التلليب قد 

 ّا األ ا  ذقد دصفح لقس التأدي  ة  ل ي   (4)طفيؤ تأدي   يرلب ل  ا ذج الك ي  الطفج
 .(5)لب ط ع الطفيؤ الج ا  دل ا ا تث ابيا للحصل ا

للب ج ت ا ذإب لحرلة ال ق، الك   ية لا تت دد ذج  دا ة األطفاأ الج احيب الّيب 
. ال ليياو الج احية دلب للاي ا طفيؤ دل شأص لأتص ذج التأدي ج اأ  ي لدلب  ل  

لالّا دداب الج ا  الّا قاا   1733جا كج  70ل ل لا يظ   لب أسل ق ا  ا الصاد  ذج 

                                                           

1- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p. 265 .  

 . 713 ل  الديب ال ل ا ج  ل جس  اف   ص - 2
3 - AKIDA( M), op.cit, p. 202 . 

- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, P. 237. 

لألطفاأ د ا ة لقا  ة  الطف ة الل لللية الج ابية   د الة  فد اهلل قايد  178لل     لد  حللة  ل جس  اف   ص -
 . 411ذاب  الجل  ا  ل جس  اف   صلحلد    718ص  الثا ية  دا  ال  قة ال  فية  لص  فدلب ّر    ة ال ش 

- DELORT (Sylvie), op.cit, p. 300 . 

تحديد الل لللية الج ابية  ب الأطل الطفج ذج ل ط الك ي  الطفج    دلا الل لللية الطفية  دفل اللذا لحلد دفل اللذاأ   - 4
 .  787  ص 7117دي لف   7ل 8   7118ل  ة  11ذج ظل القا لب االتحادا  قا 

5- DELORT (Sylvie), op.cit, p. 300. 
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فاج اأ  ليية تلليد لاأتا  لادا لأد ا ت طلا  ي  أطل ا لص لفة ذج اال ت لال دلب دب 
دا و الج ا  الّا د  د ل لة درلا   (1)يقةي ت يب فطفيؤ لأد  للا ددى  ل  لذاا الل  

   ر(2)  اش للل ، ت قص  الركاأا الك ية لالأف ا الل  ية ليقياا فّلمالتأدي  لاإل
يرلب الطفيؤ الج ا  ل للال  ب الق   الّا يحصل ليل ي،    ي   ّا األ ا ل 
ذي ا ل لة التأدي    ّ يت يب  يي  اتأاّ راذة االحتياطاو لالتدافي    ل حالة التج يتلل الذج 

 ذ ل يتحلل  لالتج تدأل قلب اأتصاص لل لللية اللأد   التج يليي ا  يي  اللقس
  ل لللية اأتيا  حجالتج تدأل ذج صليا تأصص  الج ا  صييةألذقس  ب ل للليات  ا

رلا يرلب ل للال   (3) السيلة   د ا ت لال االلادا اللأد ا لتحقي  ا لاتأاّ االحتياطاو 
ب ا  ل   (4)ل  لل ، ت قص  الركاأا لالأف ا الل  ية ليقياا فّلم   د ل لة التأدي  دّا  رّلم 
اق ية لتلثية ذج  قص األط  الطفية اللتأصصة ذج  يا التأدي  لب ل ال تفا او ّلم  راب
  اد ل لة التأدي   تحتا لالتج    لتيايد   فة التدأسو الج احية لب ج ة دأ ى  ج ة

ال  ب ال ت  د  ّه الل لة د   ي ف ج فاللقافل إذ   للس ّلم لف ، األط  التق ية الل ا دا
لراب ا تد اأ طفيؤ لأتص إللا لا يرب فا  للب تتلذ  ذي  اللل سو الك ية لالأف ا السيلة

 فة ليتدأسو الج احية رث  لب ق ل ا فال دلالّا ي تف  لجلده   لاإل  اشذج التأدي  
 .لية  ي  قد  لب الأطل ا لالت قيدظلالل   الل ت صية

يحتاج ال لل الطفج الج احج ذج غالؤ : الطبيين  التأكد من وجود المساعدينعدم   -نياثا
لم ذج  فيل تحقي  ا  ل  ذ ي  لب اللتأصصيب األحياب  لل الل شلد ألرل ذج لجال   ّل

رف  لب د  فلا ي  ر   يجافيا  ي  األداأ اللطيلؤ لب حي  جلدت  لقلاب د جة  ل اب لب 
ل  ق ل ا اال ت ا ة ف لالأ اللتأصصيب ريلا تطيفو حالة  ال جا   لقد ددو  ّه الحقيقة 

 لال الل ا ديب  ي  اأتسع د تقدل ب د دب   ر  لا يلربال يلرب  ثا      (5)الل ي، ّلم
ذج   جا   ة ا للب لغي  ا  لب يب لل قي يلية  لب ذ يلد جات ا ال  اأتسع تأصصات ا

ليت تؤ . ل  تحقي  لصيحة الل ي، ال لل الج احج اللطيلؤ   ي   حل ي    ذي  الجليس 
                                                           

1- Cass. Crim 26/01/1977 cité par, DELORT (Sylvie), op.cit, p. 300. 

2- Cass. Crim 18 Novembre 1976 cité DELORT (Sylvie), op.cit, p. 300 . 
3 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p. 237. 

  .137ص  ل جس  اف   ج فد اليطيع الح ي  - 4
 .478اف   ص  ل ي   يا، ح ا  الل لللية اللد ية لألطفاأ لالج احيب  ل جس  - 5
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ثا ا   - دا اال ت ا ة فالل ا ديب الطفييب -  لقابس  ل ي   دا ت جلة  ّه الحقاب  
لس االحتكاظ فل لللية  فا تفا ه اللش ع  ي  ال لل الج احج   ل لللية الطفيؤ الج ا 

  .الأ األشأاصل الل تشك  الّا يقس  يي  لاجؤ تلذي   
   ج يلة ت  ي، ال ي  ليأط   ذقد دأسل  ي  إليريع الققاأ الك   ج لثل  ّا ا

ج احا  -لب قا لب ال قلفاو الك   ج 1-777ا ت ادا ليلادا -دا و لحرلة ال ق، الك   ية د
 L4311رلا ت ص  يي  اللادا   ركاأدج اأ  ليية ج احية دلب اال ت ا ة فل ال يب  قدا  ي  د

ا ت اب  قد ب الج ا ذإلب قا لب الصحة ال الة الك   ج  لذج لاقس الققية  L4311-13ل 
لالتج تك ،  ّا   لي  ي  ش ادا تلر   لب االشت ام ذج ال ليياو الج احيةحفلل ، ال ي

   .(1)الش ط  ي  رل لب الج ا  لاللل ،

ذيك ا  11الصاد  فتا يخ  174 -7117لب الل  لا  17ل  اللادا  لا ت د الق ا  
ل ذج دالّا يك ،  ي  الطفيؤ الج ا  اال ت ا ة فلل قيب حاصييب  ي  الدفيلا ل  7117

  .(2)صدد التحقي  ل 
 

 المطلب الثاني
 تنفيذ الجراحة  فيتخدير و  في الالواقعة   األخطاء الطبية

  يأد   ّا األأي  (3)ف د التلرد لب ح ب ا تق ا  الل ي،  ي  طاللة ال ليياو
يؤ الج ا  فحي بّ ليط ليتا  لاللدا التج  لع ت ت  ق ا  فالريكية التج تت ا ؤ لس  لع ال ليية

                                                           

1- Article. 223-1 : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de 

blessures de nature à un entrainer une mutilation ou une infirmité permanente délibérée d’une 

obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni 

d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros. 

2 - Cass. Crim 18 Mai 2010, n° de pourvoi: 09-83032                   . 
-Le Décret n° 2002-194 du 11 Février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de 

la profession d’infirmier J.O.R.F n° 40 du 16 Février 2002, p.3040.   

ب اإلصافاو رلا د  يشرل لقس الل ي، فط يقة صحيحة ذل  طاللة ال ليياو   الس د ا يا ل جا  التدأل الج احج -3
لقياا الل لللية الطفية ال اتجة  ب ال لل الج احج   ي  دب اأتيا   ّه  االلت تفة  ب  لأ لق ية الل ي، يشرل  فف

      اللق ية لب الل لللياو اللشت رة فيب الطفيؤ الج ا  لدأصابج التأدي   أل   يتا لذقا للقتقياو الج احة لب 
قد ترلب   ل ى  فشرل يقلب  سلة الل ي، لاللحاذظة  ي  لظابع ج ل  الحيليةج ة  لل تييلاو التأدي  لب ج ة دأ  

ف ، األلقاع ال يبة لج ا الل ي،  الس ذج  حدا  اقط افاو ذج لظيكة ال بتيب  لا يلث   ي  الدل ا الت ك ية 
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 ّ دب ال لل الج احج ر ي ه  –قا  فشكاأ الل ي، تب  جا  ال ليية ال ألل   ا تأداا لش ط 
فل  -تحقي   تيجةفااللتياا ففّل   اية للي   دقلا  ي  لفدت لال الطفية األأ ى لب األ

   يت يب  ي  الطفيؤ الج ا  إفلدى احت اا القلا د لالش لط التج تك ق ا قلا د الل  ة  ذ
 تقابة لالثفاو لاإلظلرل الك ي  الطفج القابا فال ليية التحيج ف ل  اليق  أصابج التأدي دل 

لحا  األّى  ل دا  ت قص  الج د لال  اية ليحكاظ  ي  حياا الل ي، لقلاب  سلدلفّل 
ب تحد  ليل ي، ذج  ّه الل حية  ترلب  اتجة دل اإلصافة التج يلرب داللذاا ذإب    لّلمف 

 .(الفرع الثاني)دل  ب أطل ذج الج احة (الفرع األول)  لا  ب أطل ذج التأدي 

 الفرع األول
 خطاء الناجمة عن  التخديراأل 

ل  ب  دا لسيلة د (أوال) ت جا دأطاأ التأدي   ب  دا  سلة للاد التأدي  لب ج ة
 .(ثانيا) دث اأ ال لييةثا ه آألجل ل اقفة   ث اأ   طاب  اللأد دالل ي، 

                                                                                                                                                                                       

ذج  ّا الصدد  ّر  حرلا للحرلة   ليل ي، ل ي  األل ية القيفية لالدللية  لغالفا لا ترلب ال تيجة  ج لذاا الل ي،
القاقج  Toulouseالق ا  الصاد   ب لحرلة  ديدو لب أسل     2001درتلف  23ال ق، الك   ية الصاد  فتا يخ 

ل ليية ج احية   (Y)أق و ال يدا: فإدا ة الطفيؤ الج ا   ب ج يلة القتل الأطل ذج د لى تتيأص لقاب  ا ذج لا ييج
لم فتا يخScolioseل للد الكق ا  دل لا ي ل  ألجل  صس  ا لجاج ذج ا         لذج اليلا 1992جلاب  24  ّل

الللالج  ت  قو الل يقة  ل  ص لفاو حادا ذج الت ك   لتل ا دللا دلاغج  لف د لقا كاو  ديدا  ل قافيل  صفية 
 .  دا ف د   ة ل ش  دش   لب ال يفلفة   1994دذ يل   24تلذيو فتا يخ 
الطفية الش  ية  اتقح دب  فؤ اللذاا   ل ت  ، الل يقة لصدلة حادا  تيجة ق ط ذج الفطب  لالّا راب ف د الأف ا 

لرّا  حال دلب  قج  قسو القيؤ  للب ثا الدلاغ  لرل  ّا ف فؤ  دا اأتيا  طاللة ال ليياو الل ا فة ل لع الج احة 
 :    د ظ ذج الج احة دا اأتيا  الط يقة الصحيحة للقس الل يقة  يي ا قفل الفدأ 

- Cass. Crim 23 Octobre 2001, Bull n°281, cité par Morgane(Daury), Fauveau, op.cit, p.23,24, 

BLONDET ( Henri),op.cit, p.44. 

 رلةةا قةةةد ترةةةلب ف ةةة، األلقةةةاع ال ةةيبة لج ةةةا اللةةة ي، ذةةةل  طاللةةةة ال لييةةةاو  ةةففا ذةةةج  حةةةدا   صةةةافاو أطيةةة ا  دل حتةةة  
  فل ةلللية الجة ا  7111جةلاب  7لذةج  ةّا الصةدد ققةو ّاو اللحرلةة ذةج ق ا  ةا الصةاد  فتةا يخ   شةيلحصلل تشةله دل 

 ب األق ا  التج لحقو فالل يقة دث اأ أقل  ا لج احة تجلييية  تلثيو ذج شيل ذج الرتةع لالل ذة  األي ة    تجةو  ةب 
      ّ ا يب  حيةةةة  فقيةةةةو  يةةةة   ةةةةّه الحةةةةال ذتةةةة ا اللقةةةة ية التةةةةج اتأةةةةّت ا الل يقةةةةة  ل ةةةةج اال ةةةةتيقاأ  يةةةة  الظ ةةةة  لةةةةس ذةةةةتح الةةةة

    طلييةةةة  تحةةةو تةةةلثي  التأةةةةدي  ال ةةةاا لقةةةد دأطةةةة  طفيةةةؤ التأةةةدي  الل يقةةةة ف ةةةةّا الأطةةة  فةةةال غا لةةةةب رل ةةة  ا ةةةتث ابيا  لذةةةةج 
لةم فت رة  الل يقةة  ب رةاب ا ةتث ابيا  ّل اللقافل  ذإب الج ا  ا ترؤ أطل تلثل ذج  دا االحتيةاط الجت ةاؤ أطة  ل ة لع  لا 

 :  د ظ ذج  ك  اللق ية طيية ذت ا الج احة  للا تلجؤ ل   تق ي  ل للليت   ب األق ا  التج لحقو فالل يقة
Cass. Civ 3 Juin 2010 pourvoi 09-66752.  
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دلية لجلل ة األيقصد فللاد التأدي  : عن عدم سالمة مواد التخدير  ةجتلناااألخطاء   -أوال
أصابج التأدي  لحده دب لأل  لال قاقي  الل ت لية ذج ت كيّ ف تلرلل التأدي  الل د  افقا
   يتلجؤ  يي  إذ  رث  لب غي  ادالشأص القاد   ي  القيا  ال يلج الحتلال لسألة للاد 

ل  أط  ال يت ا ؤ لس  ب ي  ، الل ي، ديجلي ل   ب ييتيا فقلاب  سلة الل ي،  ذس د
ب يلايب فيب أط  اإلصافة د لا يجؤ  يي  ا  صافة التج يشرل ل  ا  ل ل اإلدل الداأ دال ية 
   لب ةة سلتفب ةةللر  ،ةةاأ الل يةةفشك يققج ال     تيجةةياا فتحقيةةل ل الت (1)  التأدي ةةلأط

 . الصحيةتكاقا حالت  
رةةّا ل   لتجديةةد الل ةةا ع ال يليةةة فةةاالطسعأصةةابج التأةةدي  دييتةةيا   يةة   ةةّا األ ةةا  ل 

ب القةةةة   الةةةةّا دتتفةةةةس لأةةةةاط  اللةةةةلاد التةةةةج ي ةةةةت لي ا   ّ ال ي كةةةة  لةةةةب الل ةةةةلللية  ّا ثفةةةةو 
ذةج ل دصاؤ اللة ي، رةاب جة اأ ا ةتأداا لةلاد ل قةاقي  رشةع التطةل  ال يلةج  ةب أطل ت ةا  

 11ا الصةةاد  فتةةا يخ ذةةج ق ا  ةة  قةة  و ال  ذةةة الج ابيةةة فلحرلةةة الةة ق، الك   ةةية   ةةّا الصةةدد
7117دي لف  

(2)
ألجةل ا تراف ةا جليةة لةب   ة تأدي  فت لة القتةل الأطةلفدا ة طفي تلييد ق ا    

ل جةةل ا اال ةةت لال  - « Le Droleptan »–األأطةةاأ لةةب في  ةةا اأتيةةا  اللةةادا اللأةةد ا ل ةةج 
   رةةةةةدو الل طيةةةةةاو ال يليةةةةةة ت ةةةةةفف ا ذةةةةةج لقةةةةةا كاو أطيةةةةة ا  يةةةةة  ال بةةةةةة دل ةةةةةّ د ةةةةةلاا  فحيةةةةة  

ثةةةا   ةةةيبة  يةةة  حالت ةةةا آللةةةا ل ةةةا لةةةب   لةةةة ليل يقةةةةأب  ةةةّه اللةةةادا غيةةة  لسدلالقيةةةؤ  رلةةةا 
لةب   أة آ ةا  قةا ا ل ث ةاأ الج احةة  لرةاب لةب اللكة ل،   طادالصحية  ذقد تليلةو لقة يت ا 

لةةداد الج ةا فاألر ةجيب فل ةة ع لةا يلرةب  ذت ةةتق   لفالتةالج   جةل   ةادا ت ظةيا قةة فاو القيةؤد
  .ت ت لل  ّا الدلاأ لاة أالكو ل ا دأ ى القلا د ال يلية ل فب الطفيدال  حالة الل يقة  

 des fautes  ا دأطاأ للصلذة لكو لحرلة ال ق، الك   ية  ّه األأطاأ فريال 

caractérisées  ريدا لس لذاا القحية  للا ج ل اللحرلة دللرب   ل ا  سقة غي  لفاش ا
  .الق ا ت ذ، ط ب 

رلا قد يرلب الأطل  اتجا  ب  دا اجت اؤ ال قاقي  التج ت فؤ ح ا ية ليل ي، لالتج 
ذج ق ا  ا الصاد    Poitiersا تب اع  ةلحرل ددا و  ال يا   ّا ذج ل قد تلث   يفا  يي   

                                                           

 .83  ص 7111لد فد   قلاب لأاط  الل تجاو الطفية  دا  الجال ة الجديدا  اإل ر د ية  دحد الة  -  1
 .707  ص ل جس  اف الجلييج    د  فيد د -    

2 -Cass. Crim. 15 Décembre 2009, N° de pourvoi 09-82213. 
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لغ الة لالية قد  ا   للقلع ال كاّ  اا حف طفيؤ تأدي  ف قلفة    1995 لذلف  9فتا يخ 
لت فف  ذج صدلة ح ا ية دلدو فحياا ل يقة  دج يو ل ا  ليية   دلع ذ  م ذ   ج 20

الطفيؤ ذج ا ت لال  لأد   تلثل أطل  لقد تجلييية لب دجل ل الجة ا كصال ذج دّ ي ا
Célocurine حي  دثفتو الأف ا الطفية د   قد ا ت لل ف  الل يقة  الّا تلذيو  ي   ث ه
أاصة لدب الكحلص الطفية ال افقة قد دثفتو لجلد  لاف    رب  يي  ا ت لال يلأد ا لا 

 ح ا ية لدى الل يقةة 
 تيثا  لب  لع اللادا لت ريي ا  اجلا  ب  دا اال  قد يرلب الأطل الطفج ذج التأدي ل 

أصابج التأدي  لأس فالتيال  ف سلة الللاد دل ل لا يج ل   قفل الش لع ذج ا تأدال ا
جلاب  18ل ل لا ق  ت  لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ا الصاد  فتا يخ   اللأد ا
  ال د  ا  أصابج التأدي  لب ت لة القتل الأطلدب ف دو لب أسل  لا   لالتج  (1) 7117

  لأكقة آثال ا   دليةد ثسثةق و ل للليت  اللد ية   تيجة الأطل ذج  دا ل اقفة ا ت لال د
لا  لا   لي  ذقط لب  لع اللادا لت ريي ا لح ؤ  للت فة ليت ك   ذقد راب يتلجؤ  يي  التلرد

ب اللل ، لا يأط ه دب يحتج دللي  ل  ذج ّلم   ث  ا الحقيقج  ي  صحة الل ي،دلب 
ؤ ل   قياا للا ي تلج  فّلم   ّا الأطل ح ا شافا ذج ال ش يب لب  ل ه لب ذ صة ال يش

 ّا دصاؤ ةلا الةة   الل  ةةب القةة،  ة  فالت ليةةليالا     ل ةةالل لللية اللد ية ألأصابج التأدي
 .ّلا الحقل  لب أيك 

 سلة الللاد اللأد ا   دا رتافة لصكة فرّلم لب قفيل الأطل ذج ت كيّ االلتياا  ي د
ل دب  ل ية اللادا ليأطئ فشالتأدي  فط يقة لاقحة للك للة  للا يج ل الل كّ ل ا 

أ  لييا فتح ي  لصكات  فط قة ت  ل  ي  ل كّ ا آذطفيؤ التأدي  رلا طفيؤ   ت ريي ا
43ذ ا لحتلا ا ل ل لا  صو  يي  اللادا 

أسقياو الطؤ الجياب ا اللقافية دلب لدل ة  (2)
  .(3)لب قا لب الصحة الك   ج L4127-74ليلادا 

                                                           

1- Cass. Crim 18 Juin 2002, N° de pourvoi 01-86503. 

على  صن يحر أن يحرر ولفاته بكل وضو  و أةنان و جرا  األأيجب على الطبيب : "جط لب   د  43اللادا  - 2
 ".عماأحةن تنفيذ للن يجتهد للحلول على أعليه كما يتعين  ،جيدا  هما  هح ولفاتهو محيطه من أتمكين المريض 

3- Article. 4127-34 du CSP : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté 

indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en 

obtenir la bonne exécution ». 
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ذج الق ا  الصاد   ب   (لصكة التأدي  فط يقة لاقحة دا رتافة )تج د  ّا الأطل 
دا ة رل لب  ردو لب أسل  ق ا  دلالّا  7118دذ يل  1لحرلة ال ق، الك   ية فتا يخ 

  . Melissaاليّيب  ا لا فط يقة لفاش ا ذج لذاا الطكية ل   أصابج التأدي  لاللل قةد
ب  ّه اللادا ال د غا  Glucose 5%اللل قة ذج حقب الل يقة فلادا  لتلثل أط

لا يرب يتجالي  Melissaب الطكية دا  لس ال يا ير 71لا دلب    طال ا لألطكال يلرب 
لقد  تج  ّا الأطل  ب  دا ذ ا لصكة طفيؤ التأدي  الّا رتؤ ذقط  فا ا . اير 11لي  ا 

« perf=GV » ب ل  ا ا لا تقدو اللل قة فذ« perfusion de glucose 5% »   ب د غا
 لقد داذس  ب  ك   فل    « perfusion jusqu’au réveil»فيؤ التأدي  راب يقصد ف ا ط

   راب ل تاد  ي  رتافة  ك  ال فا ا ليك ي  ال سجج دج اأ لثل  ّه ال ليياو  ل  ل تاد  ي  
ب الل لللية تقس  ي   ات  اللل قة التج لا تريع دشرال  ل  الّا ي كّ اللصكة لدلب دا 

  . ك ا لحتلا اتأ   ي  ل    ال فا ا التج لا آل  لال دا طفيؤ د   ك  ا  لال 
 أصابج د دلب   كاأق ا  ل لللية اللل قة  إل لا ت د الققاا  ي   ّا الأط

 لا رّلم فرتافة ا  ل    ّ لا يرتع فالرتافة الل ليا ذقط  أ  لأطباذقد ا تف   ل اآل  التأدي 
ر لع اللادا للدى ت ريي ا  للقدا   ا  تلاذ   لصكة غي  دقيقة لب  احية الل يللاو اللاجؤ

 . الج  ة للدا   طاب ا
ب يفق  لتققج القلا د ال يلية ف: ثناء الجراحةأعن عدم مالزمة المريض    تجخطأ التخدير النا  -ثانيا
لم ألجل ل اقفة تلثي  اللأد   ي  د أصابج التأدي  لسيلا ليل ي، طلال لدا الج احة  ّل

 ّا اللجال  القياا فتأدي   دا ل ق   جليج ا  للب األأطاأ الشاب ة ذاللظابع الحيلية 
   ل ا ل تحيسدلتياا فلسيلة الل ي، ال ك  اللقو  للا يج ل ت كيّ اذج ك  اليلا ل  ذج 

 8ل ل لا ج ل لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ا الصاد   ب ال  ذة الج ابية فتا يخ 
7117درتلف 

ب دلتياا   ي  د ا  أسل  ف ّا اال أصابج التأدي   ب دتققج فل لللية  (1)
 لال ليتأدي   ي   دا دشأاص دب طفيؤ التأدي  قد قاا ف دا للجلد  دا ذاتل او تكيد ف

للقأة الت ك   افصكت  حا    لذج  دا قا او  ذج  ك  اليلا لذج  ك  اللقو
لل اقفة لظابك    لل ي،ا فح ا ة  ي  تقصي ه ذج التيال  اثافت دليس يلثل االصط ا ج 

                                                                                                                                                                                       

 

1- Cass. Crim, 8 Octobre 2003, N° 02-87133. 
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ت تييا ل   القياا ف دا د لال " تأدي  رالل"الحيلية   ّ دب الكاتل ا التج حددو دت اؤ 
 .ذج  ك  اللقول أ يب آتجاه ل ق  التياا ب ي كّ ا جلي  ا لس لجلد  ك  االدي تحيل 

1773 لذلف   70رلا ققو  ك  اللحرلة ذج ق ا  ا الصاد  فتا يخ 
فل لللية   (1)

لم لب  تلاا  ليية تأدي  ل ي،  جل دالطفيؤ اللأد  الّا غاؤ  ب قا ة ال ليياو  ّل
  ذتا حق   فلادتيب تحتلياب  ي  لفادئ األلل تليلو حالة الل ي،  ّأ  ذج قا ة لجال ا  آ

لفّلم   للب ثا لذاا الل ي،  ددو  ل  حدل  اقط افاو ذج دقاو القيؤ  لتقادا ذ الة
  .الك   جلب قا لب الصحة  D.712-40حراا اللادا ديرلب طفيؤ التأدي  قد أالع 

الصاد   ب غ ذة الج ح ليلحرلة ال ييا الجياب ية   ارلا  جد ذج  ّا ال يا  ق ا  
لق ا  الصاد   ب لجي  ققاأ ا فللجف  دالّا ديل   2004دذ يل  6  فتا يخ لاللأالكاو

 288فل لللية دأصابج التأدي   ب ج يلة القتل الأطل طفقا  ل ص اللادا القاقج ل     افة
ل ش ا   ل قافا ل  الحرا  يي  ف تة دش   حف  للقلذة الت كيّ  لب قا لب ال قلفاو الجياب ا

لب دجل  فد لى د   قاا فتأدي  القحية  ثا غاد  غ ذة ال ليياو  ع دي ا  غ الة  اذّا آال
لتق ي  لج ة   حي  ثفو لب أسل د ا ة الليع ذج ال  ذة الثا ية أ ييب دتأدي  ل يقتيب 

الأاص فالت ك    دب القحية تلذيو ف فؤ ا لجاج د فلؤ األر يجيب االصط ا ج  األطفاأ
ل دا ل ل  األر يجيب ليقحية التج را و لأد ا  لدب  ّا ال لل لب اأتصاص دأصابج 

للسحظة لا  ّا را و   د اأتصاص التأدي  الّا راب  يي  ل اقفة الل يقة ذج حدل 
لقد ا ت ع الجا ج فل     دا ال اللا  ّا راب للب فش ت ا  ادي   فقاو القيؤ  ادية دا ال

ل دا   لاال  ي د لا  أ ييب   ل ّادلتأدي  ل يقتيب   غاد  الل يقة ف اأ  ي  طيؤ طفيؤ
  ة(2)قةل يأل   لا يرب فالق ؤ لب ال احتياط 

لت ر    تأدي  الل ي، ذج ث اأ الج احة درلا قد يظ   أطل  دا لسيلة الل ي، 
للا يلدا ذج دغيؤ الحاالو  ل     ا ة لل ، غي  لل ل التأاّ الق ا او اللسبلةحتحو 

  يفدل ّلم جييا ذج ق ا  لحرلة دل  صافت  ف ا ة ل تديلة لذاا الل ي، تحو صدلة تأدي 
لالّا  ذقو لب أسل  ط ب الق ا   1771دي لف   17 يخ ال ق، الك   ية الصاد  فتا

                                                           

1 -Cass. Crim, 26 Novembre 1997, juris-data n° 005359. 

     ذ   287810 :ليع  قا 2004دذ يل  6 فتا يخ غ ذة الج ح ل اللأالكاو  الق ا ال افس   ق ا  اللحرلة ال ييا  -2
  .ة552  قا
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 0طكل  ل ه ف  صافة ل ي، فال ل   يت ي  األل  القاقج فإدا ة طفيؤ تأدي  ت فؤ ذج 
التج را و     لاو ددأل  ل  ل تشك   لللج لب دجل  ج اأ ج احة  ي   ي   اليل  

اأ الج احة ا ت لل  ّا  ثدذكج     strabisme convergent de l’œil droitت ا ج لب الحلل 
 solutionالطفيؤ األر جيب لدر يد ال يت لي لال اللثيب للحيلل الريلرلي لس الك تا يل 

glucosée, l’halitane, protoxyte d’azote, l’oxygène avec fentanyl   لللا دظ  
تأدي  الل ي، ف ، ال ييع غي  ال ادا  ا تقد الطفيؤ دب ّلم  اتج  ب  دا ركاية ال

ذحقب الل ي، ل ا دأ ى فلحيلل الك اتيل لس ييادا   فة ت ريي ال اللتيب  ثا غاؤ  ب قا ة 
ية أف ا  لذج دث اأ  لدت  لجد دالج احة  تا را الل ي، تحو ح ا ة لل ، ال يليم 

 un massageف   ل  ا ت لال تق ية تدليم القيؤ الل ي، قد ت  ، لصدلة قيفية ددو 

cardiaque  دصيؤ الطكل فال ل  ل قص ت لية الدلاغ   لرب ل . 
 لأ تشأيص ال ييع الدللا را و  اتجة  ب  اإلصافةذإب   ح ؤ  دا الأف األ 
ذج   ل   قص اللأد   ج  ا دأصابج التأدي  دلالتج    اؤ ق فاو القيؤ القليةطلاق

حيب د  ا  تجو  ب تل س لرثع ذج األل ية ددى  ل   دا ركاأا الدل ا الدللية 
inefficacité circulatoire . لفّلم يرلب دأصابج التأدي  قد  جل لب التطل  ال جأ لحالة

غياف  غي  اللف     ل فإقاذة ج  ة دأ ى لب التأدي  دلب ت لية راذية  ييادا   الل ي،
ال ي  ع ريكية الت الل لس  أ ب قا ة الج احة لت م الل ي، ذج ح ا ة شأص غي  رع

 .  (1)الحالة

تأدي   ب ج يلة  ق ا   دا ة طفيؤ، (2)ديدو لحرلة ال ق، الك   ية  ققية دأ ىذج 
القتل الأطل  ف فؤ لذاا ل يقة  ت  قو  ل   قص ذج الت ك  دث اأ ال ليية الج احية  لا 

  ذج الّا ت رو ذج   دت  -ال يليم الأف ا الراذيةالّا - لل ،يتا ارتشاذ  لب ط ع ال
غابفا  ب غ ذة ال ليياو  أل فاؤ ذج لجلي ا غي  لقفللة حيب دب طفيؤ التأدي  راب 

 اللحرلة لا دقاذولقد    1734دذ يل  30 للت اققة لس الت ييلة الليا ية الصاد ا فتا يخ
  :ييج

                                                           

1- Cass. Crim, 12 Décembre 1991, N °90-87805 . 

2-Cass.Crim 30 Octobre 1996 cité par -BARRIER (Geneviève),FABRE (Hélène), op.cit,p. 88.  
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غياؤ طفيؤ التأدي   ب قا ة الج احة  قد  ا ا ذج لذاا الل يقة  ذيل راب  ب " 
 .حاق ا ال تطاع دب يج ف ا لقا كاو التأدي  التج ت  قو ل ا

تك ق   ليية التأدي  التج قاا  الطفية الّاح ا ة ال فلاجؤطفيؤ التأدي   لا يقا -
 .  ف ا ف ك  

ذج ال يش  ل يي  يرلب قد دب اللت ا فأطب   ّا ح ا الل يقة لب رل ذ صة  -
 ".ا ترؤ ج يلة القتل غي  ال لدا 

ل ذت ا الج احة ق ل ا ليحة تك ق ا اأصابج تأدي  طل دلب فقاأ فل يي  يجؤ القلل  
فاتأاّه   (1)حالة الل ي،   ّ فإلرا   ذج األلقاو الح جة لب ال ليية دب يحكظ حياا الل ي،

ب اقتق  األل  أ لج  لب قا ة ال ليياو  يي  ت م الل ي،  ؤجل   الق ا او الل ا فة  لا 
 .لل لذج ح ا ة شأص 

ال   لا  ي  د جة ل ي ة لب الأطل اظذج الحاالو التج ت ل   ل  فرلا ي ف ج القلل 
الل لللية       ّ يجؤ حقل ه شأصيا   أب ي ت يب اللأد  فلشأاص لل ييب لدد جيرك

 laحت  للل لا يفاش  د لال التأدي  ف ك    ل ل الحال لثس لط يقة التأدي  الجّ ج

rachianesthésie ذقد دق و لحرلة ال ق، الك   ية ل لللية دأصابج التأدي   ب  
ق ا  التج لحقو الل يقة ج اأ ا  فال غا لب د  ا دق و فلب لل ، التأدي   ي د ألا

 طفيؤليقياا ف ّا ال لل  لد   قد  كّ  ّه التق ية لذ  القلا د ال يلية  لرب eشأصا لل س 
التأدي  راب يجؤ  يي  لسيلة الل يقة للل فدا ج الل اقفة  لدب غياف  ي تف  أطل للجفا 

  .(2)ليل لللية
أطل ي تلجؤ الل لللية  ال يشرل غياؤ دأصابج التأدي  ذإب  ذج لقافل ّلمل  

   لس ال يا د    ل الّا د د لحيلل   راب غابفا  ب فداية التأدي  ذقط االج ابية   ّ
لق   ف تلرلل التأدي  الل ا ؤ لحالة الل ي،  لدلرل ل لة ت كيّه  ل  طفيؤ لقيا   التأدي 

 .(3)يحق  ل يل ش ادا التأصص ذج  يا التأدي  فل ا دا لل قة التأدي  الأاصة فالق ا

 
                                                           

1-BARRIER (Geneviève),FABRE (Hélène),op.cit, p. 89 . 

2- Cass. Civ, 30 Octobre 2008, n° 07-17009. 

3- CE. 22 Octobre 1986 n° 57-815.  
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 الفرع الثاني
 ة            ي الجراح  أ ف        الخط

تيم االلتيالاو  -فصكة أاصة -الطفيؤ الج ا     تيجة تجا لالج احةتظ   دأطاأ 
  داة ا لال ابةة الل تقةةالج احية لذقا لألصلل ال يلي اوالقلا د ال بي ية التج تحرا  ج اأ ال لييل 

  : ّر األأطاأ للب د ا ال لاّج التطفيقية ل ّه   ة (1)ذج  يا الطؤ
الطفيؤ الج ا  التياا   ات  يقس  ي : الخطأ في اختيار الوسيلة المالئمة إلجراء الجراحة-أوال

االلتياا لب صليا سبلة إلج اأ ال لل الج احج  لي د  ّا فاأتيا  الل يية الك ية الل
ج اب  لي ليية الج احية  ال ي لل  ب ل اأتصاص   ذي  لطي  الح ية ذج اأتيا   ّه الل يية  

ل  ب رل ب الط يقتيب ل يا ف لا  يليا   ال د   ي لدفط يقة ل ي ة دلب دأ ى  طاللا 
 ذج  ّا الصدد ديدو لحرلة ال ق، الك   يةل   (2)ل   لال ذج اأتيا   ّه الط يقةدتقصي  

 دل  شيل  صكج لل يقة ةج حةةّا ت فؤ ذةةالل  ا  األ صاؤ  ةةةد جةةاد  قةة الصة ا  اإلدا ةةةق
تتلاذ  الط يقة التج ا تأدل ا ال أق و ل ليية ج احية ذج ال للد الكق ا    ي  ا تفا  دب 

 .(3)لس قلا د الكب الطفج
ب يج ا دي ف ج ليج ا  : و التالفأإجراء الجراحة على العضو السليم بدال من العضو المريض    -ثانيا

رثي ا لا  ال د  ا ل ي  ال قل اللقصلد رّلم    ال ليية الج احية  ي  الل ي، اللقصلد
دل د   دج ى ج احة ل قل  ييا فدال لب   ب ج احا دج ى  ليية فدال لب دأ ىلف  لس 

الل لللية  ي   ات   دب ييقج الطفيؤيحالل   ل التالع  لذج  ّا ري دال قل الل ي، 
                                                           

يه ةةةة لت ريةةة  الفد يةةلب د ا االلتيالاو التج تك ق ا ل حية الج احة  ي  الج ا   دب يج ا الج احة ل ل ذج رالل لياقت - 1
د ظ    الّ  ج ذإّا راب ل يقا دل لج دا لال ي تطيس دب يقلا ف ا فاألداأ اللطيلؤ لب لثي  ذإب  يي  دب ي يؤ غي ه ذج ّلم

          Cass. Crim 4 septembre 2007 N de pourvoi 06-88'012 Juris- Data n 2007-040677 :ذج  ّا

تلال ا ف ك    ذإّا را و القا دا ال الة د   ال ل لللية  ي  الج ا  الّا ي  حؤ لل ، لكاجئ  دب ييتيا فلداأ ال ليية لا 
تقلا  ّا راب قد ت م األل  ل ي  اللتأصصيب دل الل ا ديب غي  ليحل لحي  يليل ل  لب  ك  التأصص   ال د  ا 

 .اللل ييب  دب يتلرد ف ك   لب  دا ت م دا ج ا غ يؤ ذج ج ا الل ي،  لدب ي ت ج ف ظاذة الج   لتط ي ه
 := ليلييد لب التكصيل حلل لفدد ح ية الطفيؤ ذج ال سج  لقيلده  د ظ  - 2

-VIALLA(François), Indépendance du médecin, Liberté thérapeutique, liberté de prescription, 
Revue les grandes décisions, op.cit,p p. 193, 209.   
3- Cass. Crim 21 Septembre 2004 bulletin n° 216, cité par CAROLINE (Carreau), la 

responsabilité pénale, la notion de faute caractérisée, Revue le concours médical, Dexartes, 

Paris, 2008, p.612. 
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لة آب الطفيؤ لي  لج د د ي  ا تفا    اللل قيب لالل تشك    ال دب الققاأ ي ذ، ّلم
قكاأ     اب ي ف ج  يي  ل اقشة ل يق  لال ا  فل  ل دتت الل لس لا يلقس   الطلل ي ةلا 

  .(1)لرّا الكحلص قفل تدأي  الج احج   يي  ل اج ة األش ة  يي   رلا يجؤ
 اا ةةّا قةة ا  الةةةة الطفيؤ الجةةةالك   ي Besançon (2) ددا و لحرلة  ّا األ ا ةةة   ةة يل 

ش   راب ي ا ج لب ذشل ريلا  ا تد   ا تبصال د 7ف يع ريية  ييلة ل قيس  ل ه 
الريية الل يقة  قاا ف يع الريية ال ييلة  لقد دديب ي يع  بفدال لب دل   الطفيؤغي  دب  ت ريي

 .  غي   اذّفش   حف
لقص ) ي تف    ياب ج ا غ يؤ : نسيان جسم غريب في جوف المريض المبضوع -ثالثا

(3)لب األأطاأ الشاب ة ذج اللجال الج احجذج جلع الل ي، ( ...ج احج  ليقط  رلاداو

ال ديد لب  ي تف ل  . يلا ذج ذ   ا  حراا الققابيةاأللا  يل الك صة إلصدا  ال ديد لب ل
ب لثل  ّا ال  ياب لب قفيل الحلاد  الطا بة التج د  (4)لجا ؤ لب الكق   األطفاأ لالج احيب

لب ب تحد  دحيا ا حت  دللرب يلرب    ل ا ال  ال تصد  ذح ؤ  ب الج احيب األقل ا تفا ا
ل  لديقا حي لا يت ي  األ  ال  يلا ذج الحاالو اال ت جالية  األرث  ل ا ا لحّقالج احيب ا

                                                           

 . 88ل جس  اف   ص  لحلد ح يب ل صل   - 1
2- Besançon, 6 Janvier 2012, cité par, Gilles DEVERS, Un mois de sursis pour l'ablation d'un 

rein sain sur un bébé 

 .17: 71على الساعة   7111أفريل 13:تاريخ اإلطالع    http://www.edimark.fr : أنظر الرابط 

 يفق  يلا ال افس لب را لب األلل : "...للب الحلاد  الط يكة ذج  ّا الشلب  رتؤ الدرتل    يل يل ع الصليص - 3
الرالي ا " ذلا حد  ل  ذج لطا  لاش طب راب جدي ا فحيقة شيقة لب ف  الج  دل الدذج ّر ياو األل يرج  اأالد 7111 اا 

لقد  ف  دب ا تقل دل الد الطاب ا ل او  ديدا لييا ا لالية دأ ى  لر  ا را و ال حية األلل  ف د حلاد  الحادا ". الأكية 
ج لا ترب تك ، دا  لع لب التكتيش  ش  لب دييلل  للا تف  ا لب  ج اأاو دل ية صا لة ذج اللطا او األل يرية  الت

 ي  ال حسو الداأيية لب قفل  ذلا دب دا و قدلاه ج اي التكتيش اإللرت ل ج حت  ت ي و لسلح  جال األلب الّيب طيفلا 
ل   لجددا  فل  الج اي  للا  ج  لى لحظاو حت  راب دل الد لحاطا ف دد  ابل لب  جال األلب الّيب طيفلا ل   االلتياا 

 =دلأ  لل اذقت ا للرتؤ دلب اللطا ة  ذيقد دظ   ج اي التكتيش فرل ف اطة لجلد ج ا ل د ج ذج فطب دل الد طلل فال 
ثس   ش    تيلت ا ل  ق    تيلت اب  لا يرشع  جال األلب  ليت   لى ف د تحقي  لطلل  ذ ّا الج ا ال  يؤ لا يرب =

دل ف  ل ليية ج احة ذج ل دت  قفل   لاو طلال ة ذ ل يت ي  األل   لى آلة ل د ية ت ر ا الج ا  ذج فطب دل الد أسل  
  يل يل ع  :د ظ .؟"فإ لال دل ف دا تفص   ل ل يلرب ا تفا  ّلم أطل طفيا يتحلل الج ا  لالك ي  الطفج ل للليت 

 ص   ص7113 األ دب  الصليص  ل لللية الطفيؤ فيب حقل  الل ، للتطيفاو القا لب الحدي   دا  ل د األ د ية 
741 740 . 

4 - GRAPIN  (Christine), op.cit, p. 581 . 

   - DELORT (Sylvie), op.cit, p. 80 . 

http://www.edimark.fr/
http://www.edimark.fr/
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ي ى الج ا    لالتج ت ت    لقتا طليس  لذج  ّا الصدد  فال ليياو الل ت صية فطفي ت ا
ل  د ل ذج اللاقس   ج اأ  ليية ج احية دالية قلادا  قؤ   غكالب د "Salmon"الك   ج 

 ن جراحا لح ينس قط أعلح أنا لح أ:" لقللت  الش ي ا 1711ذج جا كج   يبدشف  حتلج  حي  
 .(1)"نةىأنا م  ذلك أ  ذا كنت دائما أتذكر هذا الحادث،ا  و  ضمادة،
ا قيب اللحارا را و تدحراا الققابية الصاد ا ذج  ّا الأصلص  يفدل فا تق اب ا لألل 

التج تتا ذج الظ لع ال ادية  حي  را و ذج الفداية  ل ا لب التلييي فيب ال ليياو الف يطة 
الحاالو  ذج ال تت دد ذج للاأّا الج ا  ذج لثل  ّه الحاالو  لفيب تيم التج را و تفاش 

يب را و ال ت تف  لثل  ّا دل الل طلية فحد ّات ا  ي  ص لفاو لت قيداو  داال ت جالية 
 .(2) لا لج د حاد  ج احج طا ئا  ل  لال  ياب أط
دا ج ا غ يؤ  دب ت ملق     قد  دل  ب  ّه التك قة (3)الك   ج ب الققاأدغي  

ل دطفيا  ف ، ال ظ   ب حالة اال ت جال  لذج ج د الل ي، يشرل لب حي  اللفدد أط
 .الج احيةذي ا ال ليية  ىل الظ لع الللث ا التج تج  د  اللشارل اال تث ابية

                                                           

1 - Le professeur de chirurgie Salmon, déclarant (en 1951) : « je ne connais pas de 

chirurgien qui n’ait jamais oublié de compresse, j’ai l’obsession de cet accident, et 
cependant, j’en ai oublié », cité par GRAPIN (Christine), op.cit, p. 583 .   

- Comme l'a bien écrit le doyen SAVATIER : « il y a des opérations dramatiques, ou 

nécessité d’agir rapidement à travers l’afflux d’humeurs et de sang qui envahit le champ 

opératoire l’oblige à accumuler les unes sur les autres des compresses aussitôt 

ensanglantées, et pour ainsi dire absorbées par la sanie », Cité par, GRAPIN (Christine), 

op.cit, p. 581 . 

2- DELORT (Sylvie), op.cit, p. 80 . 
ج د الل يقة  ذج  غاي ذتيية  ث اأ  ليية ج احيةدب الج ا  الّا يت م د: " 1774 لذلف   8لحرلة ال يب ذج  ذقد ققو

ل  ظ لع أا جة  ب   ادا لركاأا الج ا    اجس   تييةكال  يلا   دلا يرلب ذقد  ّه ال  ال ي د ل ترفا ألا أطل دل   لال
   لا يتلرب لب ل س  ّا د  ال  اث يبل ي  ال غا لب االحتياطاو اال تث ابية التج تّ ع ف ا  ّا الج ا   رلجلد ل ا ديب 

 =.173ص  ل جس  اف    الطفج الج احج  الأطل  ّر ه ل ي   يا، ح ا  "الحاد    سلا  ي  ا تحالة تلق  
- GRAPIN )Christine), op.cit p. 581. 

ققو   ي   ّا األ ا    لحرلة تلللي فلب يأي  الج ا  لب الل لللية   دلا يت م ذج جلع الل ي، قط ة لب رلا 
القطب دل الشاش دث اأ  ج اأ  ليية ج احية  ي  د جة رفي ا لب الأطل ا  لالتج يجؤ  ج ال ا فل ت   ال   ة  دل ذج 

  القياا ف لي   ي  درلل لج   ذلت  را و  ّه الحال  ذإب   ياب قط ة القلاش دل القطب  ظ لع لا را و لت ا ده  ي
:  د ظ ي تف  لج د حاد  ج احج ال ي لل      

-Ca. Toulouse 17 Décembre 1951, cité par DELORT (Sylvie), op.cit, p. 79 . 

3- Cass. Civ 1°, 6 Mai 1959 : Bull. civ, N° 229, cass. Civ 26 Janvier 1972 Bull n 30 ca 

Bordeaux, 5 Juillet data n° 043904, cité  par DELORT (Sylvie),op.cit, p. 80 . 
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                      ب   ياب دا شجأ غ يؤ ذج ج ا دل  ا تفا   الققاأ الجياب ا  رلا ّ ؤ
ذج  ّا ل   ي تلجؤ قياا الل لللية  ل لب قفيل الأطل الّا الل ي، ف د ال ليية الج احية

دا و لب أسل  الطفيؤ الج ا   ب ا تراف  لأالكة دالصدد  جد حرلا حديثا للحرلة الفلي ا 
لالحرا  يي  فش  يب حف    ل قلفاولب قا لب ا 447طفقا ل ص اللادا  لالج ل  الأط

   :دج ر  الة لالية ذج د لى تتيأص لقاب  ا ذيلا ييج 10.111ل   اذّا
ذج  xل   ليية قيص ية قاا ف ا الطفيؤ   yأق و ال يدا   7114ذيك ا  1فتا يخ 

ل   يب تا   ادا  قي ا دالا لف حة  آح و  ّه ال يدا فد  فالفلي ا  لف د لدا ( .د)لصحة 
ل  لجلد ل ا يجؤ  ب ال فؤ ي لد ل سل ا ف تا   اللصحة  لف د الكحص الطفج ك  

ل  فيت ا ذج  ك   أق و  ّه ال يدا ل ليية ج احية ثا ية  لت اد  ف د ّلم  . ا تبصال
  ليتا ا تشكال ا ذج  ك  اآلالات ا ج لب  ك   yظيو ال يدا   اليلا  ل غا ا تبصال الل ا
لقصا ج ى ال ليية القيص ية   ج دب الطفيؤ الّا لفتفيب  ش ةاألفاللصحة   لف د ذحص 

 .الاآلل  ش ل  ا ف ّه ال ل ال فؤ الّا ددى    ج احيا
    ل لب قاا د  للدى  لا    ص    Xفشرلى قد الطفيؤ الج ا  Yتقدلو ال يدا  
اللصحة ب الل يقة قد غاد و دلقصا  ل  71   ا ت لل حلالج دل   ة ليشاريةية الج احيفال لي

 سل  لب ط ع يلج  تا   7114لاا  13   لفتا يخ د  يغ  ل ج ذج حالة صحية جيدا
أصابج ذج دل  طفيؤ  ذقاا فتلجي  ا   ب ل يقت  ت ا ج  ي  ل تلى الفطبلفالقحية 

قاع ال ييع  لقد قاا فإج اأ يلقد تفيب ف د الكحص لجلد لقص طفج ا ت لل إل ش ةاأل
  . ال ليية ل ي  
يللا  للا  18ب القحية قد ت  قو ل جي  ب ال لل للدا لفالأف ا الطفية دثفتو 

ل ج لأالكة   لتققج فال قلفة اللق  ا ليج يلة الل ترفة  ج ل اللحرلة تحرا فإدا ة اللت ا
 ل أطل  اتج   شاأ الل يقةحدب   ياب اللت ا للقص طفج ذج د   ي  د ا  لالج   الأط

التج ت تلجؤ الدقة ل   ث اأ القياا فال ليية القيص يةدحّ   ب  دا اتأاّ قلا د الحيطة لال
 .(1)لل ا اا قلا د ال سلة الج دية ليل يقة  لالحّ 

                                                           

ق ا ا رلا  جد      غي  ل شل 11847/14   قا الك    7114درتلف   71حرا لحرلة الفلي ا  ق ا اللأالكاو - 1
 ل  ( ب  ع)تلج و ال يدا : ليلحرلة ال ييا  ققو فللجف  فل لللية ل تشك   ريردا ذج ققية تتيأص لقاب  ا ذيلا ييج

 1771جلاب  1لصيحة التلليد  ي  ل تلى ل تشك   ريردا لتقس للللد ا  ل  ام  ل ي   ث   ليية ج احية فتا يخ 



الجزائية للمسؤولية الموجب الجراحي الطبي الخطأ ماهية: األول الباب  

130 
 

ب ت م الج ا  دشياأ ذج جلع الل ي، يثي  د "Michel Véron"ي ى الكقي  الك   ج 
 :لتيب  التيبلل 

تت ي  فتحديد اللقو الّا يفدد ل   احت اؤ لدا تقادا الج يلة  ل ل لا يثي    األولى
 شراال  ّلم دب ارتشاع الشجأ الّا ت م ذج فطب الل ي، قد يتحق  ف د ل ل   دا 
  لاو لب  ج اأ ال ليية الج احية  ل حب   يا فلب ج يلتج القتل لالل ا  ف سلة الج ا 

 .   لاو لب تا يخ ا تراف لا 3ل  لدا قصي ا  ل جالأطل  لا ج يلتاب تتقادلاب فل  
لل ل لا يحل  ّه اإلشرالية  ل احت اؤ لدا التقادا لب التا يخ الّا ترتلل ذي  د راب 
لراب لسحظت   الج يلة  لفصكة أاصة لب تا يخ تحق  ال تيجة اإلج الية  دا الق    لا 

   .(1)لّلم ل تفط فارتشاع الشجأ الّا تفيب ذج جلع الل ي،
 الل ي،  ذإّا راب ارتشاع شجأ ذج جلع تعلق بتحديد الجاني المةؤول ت  أما الثانيت

لا ي فق  أقلع الل ي، ل ليية لاحدا  فل ل دد لب ال ليياو الج احية  ذ  ا يد   ي  
القاقج تحديد الل للل  ب ت م  ّا الشجأ ذج فطب الل ي،  لي ا ده ذج ّلم ليأف ا 

لثل  ّه الققايا  يظ   ّلم لب   يي ا  قو ب دل  للحرلة ال ق، الك   ية  ف الطفيةة 
 :أسل اللثاليب التالييب

ط ب الق ا  الصاد   ب لحرلة  (2) ذقو لحرلة ال ق، الك   ية :المثال األول
ذج  لأطال ب ج يلة اإلصافة  .Alain Xداب الطفيؤ الج ا  دالّا ل   Dijonا تب اع 

 : تجد لى تتيأص لقاب  ا ذج اآل

                                                                                                                                                                                       

الت ا  غي  د    لف د لدا فددو تشترج لب آالا حادا ذج  حل ا غاد و الل تشك  ذج  ك  اليلا ف د طلل ت ا  ب ح
  لف د الكحص الطفج السيا  تا ارتشاع شجأ غ يؤ ذج  حل ا 1771جلييية  7اقط ت ا ليدألل  ل  الل تشك  فتا يخ 

 .تطيؤ  ج اأ  ليية ثا ية  لاتقح ف د ا فل    فا ا  ب قط ة قلاش تا   يا  ا ذج ال ليية القيص ية
لجلو الل يقة  ل  لقاقاا القطاع الصحج ف ريردا دلاا ال  ذة اإلدا ية للجي  ققاأ  ريردا  لالتج ققو 
ليال  فالت لي،  لف د ط ب  ّا األأي  دلاا ال  ذة اإلدا ية ليلحرلة ال ييا  ديدو  ج األأ ى الق ا   فل لللية الل تشك  لا 

 173  ذ     قا 110371  ليع  قا 1777درتلف   11اإلدا ية ذج  ق ا  اللحرلة ال ييا  ال  ذة:   د ظ اللط لب ذي 
 .ق ا  غي  ل شل 

1- Michel Véron : médecin et droit, 1997 n° 27 .                                                                 ّر ت:  

 . 777  777ذتيحة لحلد قل ا ا  ل جس  اف   ص  -
2- Cass. Crim 12 Février 1997 n° 96-82398.  
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ل ليية قيص ية  لف د لدا يل ية  S.Zأق و ال يدا   1783فتا يخ الكاتح جا كج 
لم ذج   الا حادا  ي  ل تلى الفطب ف  و أقل  ا لج احة ذج القلللبآح و فدل ي ة  ّل

 .ش    فتلف  لب  ك  ال  ة
ل لييتيب ج احيتيب   ل ي  يد  ك  الج ا   أق و  ّه الل يقة  1788ة ذج   

 ظ ا ل   ث  ّلم ل ي    تا لب أسل لا  يع رلادتيب را تا قد ت رتا ذج ج فج فط  ا  دأ فتيب
ال يدا فشرلى قد الطفيؤ  الّا ف ئ لب   ّه تقدلو  لآلالا لال جي اللتللد  ب  ّا الأطل

  ياب الرلادتيب قد تا أسل ال ليية ب دالت لة  ي  ل تلى اللحرلة االفتدابية   ي  د ا  
 ( . ليية القلللب)للي  ذج ال ليية التج قاا ف ا   القيص ية

التج ق  و ل لللية الطفيؤ ل   Dijonلاا لحرلة ا تب اع د ذج الحرا Zط  و ال يدا 
حي  ا تف دو  ّه األأي ا . ل   تابج الأف ا الطفية ا ت ادا    ب   ياب الرلادتيب Xالج ا  

رتشع الطفيؤ رّلم ال األل  يرلب  ّا الأطل قد ا ترؤ ذج ال ليية القيص ية  ذيل راب بد
 La même    اتفس  ك  الش د ّا ال  ياب أسل  ليية القلللب  فا تفا    Xالج ا  

incision    لف د ال ليية   ج ا ا  ّا الج ا  قفل ج احة القلللبدش ة التج ب صل  األدرلا
دا ج ا غ يؤ ذج فطب الل يقة  في لا را و فادية لفصل ا لاقحة  لا تظ    القيص ية

 .ف د  ليية القلللب
 لال  ب   ياب الرلادتيب راب  تيجة دل ي   ّا األ ا  قد و لحرلة اال تب اع 

 .ث اأ ال ليية الج احية ليقلللب د Xل دا احتياط الطفيؤ 
الصاد   Toulouseرلة ا تب اع حيدو لحرلة ال ق، الك   ية ق ا  لد :المثال الثاني

ذج د لى  للب ج حة اإلصافة أط …Stéphane Aالج ا   دالّا ف  ل   1771لاا  11ذج 
 : تتيأص لقاب  ا ذيلا ييج
 Eventrationل ليية ج احية لل الجة ذت  ذج الفطب  …Elise Yأق و ال يدا 

لم  ف د ل   1783 فتلف   71لراب ّلم فتا يخ   Stéphane .A ي  يد الطفيؤ الج ا  ّل
جا لتقيحا ذج لراب الج    للا ددى االل يقة أ   لدىظ     لدا قصي ا لب  ّه ال ليية

دي لف   13لفالك ل راب ّلم ذج   ف لجة  ليية دأ ى  ل    ادا  Stéphane Aفالج ا  
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ذج ظ ل   ّا  لالتج را و ال فؤ  يب تا  يع رلادا لب فطب الل يقةدلب  ك  ال  ة  
 .التقيح

د لى ققابية  yقالو ال يدا د  ش  د ةل تيجة ال جي  ب ال لل للدا تييد  ب ثسث
 .لجل ج حة اإلصافة أطدقد الج ا   لالّا تلفس لب 

  لب ج ة لالف لذي ل   Carabalonaو Baumel ف د الأف ا الل جيا لب ط ع الف لذي ل 
 Hollender et Murat  ج و  دا  ليياو ج احية قفل دب الل يقة قد دلب ج ة دأ ى ثفو

جل  يع ل ا دلب  1784أ  ا را و   ة آل سج الكت   ل  Stéphane Aال ليية التج قاا ف ا 
 .ذج القلللب

ث اأ  ليية دب يرلب   ياب  ّا الج ا ال  يؤ لف Hollender et Murat ا تف د الأفي يب 
  ا، دب تظ    ي  الل يقة دالج   قد تا ل ّ   لاو دلب  ألب  التحاا ّلمل  يع الل ا  

 .  ي ية تدل  ي  لجلد  ّه الرلادا ذج فطب الل يقة
احتلال لجلد  ّا الج ا ل ّ   ة   Carabalona و  Baumelبذج حيب ق   الأفي ي

ي د يظ      لا د   قد ا دلل لس الد لب الللجلدا تحو الجيد لد جة د ي  ا تفا   1784
ذج ج ا الل يقة لدا لب اليلب دلب  ادش ة  رلا قد لا  لرا ية فقاأ الرلاحت  فصل  األ
 la tolérance silencieuse d'une compresse oubliée, possible pendantل دتلثي   يفج  

plusieurs années, "est une notion tout à fait assurée"; . 
و دف  ل   Carabalona و Baumel د  و لحرلة اال تب اع ق ا  ا  ي  تق ي  الأفي يب 

  .(1)لي  الل  د  لالطفيؤ الج ا  لب الأط
 (2)ي ى ف ، األطفاأ  ية لادا ذج ج ا الل ي،دتسذيا ل  ياب  ي  ال للا ل ل 
   ال فد لب ل  ذة  دد الللاد الل ت لية ذج ال ليية الج احية قفل لفاش ا ال ليية د  لالكق اأ
لا فال  فة د  غس  الج   لقفل   رد لب لجلد ا جلي  ا ف د  تلاا ال لييةللالت  الج احية

                                                           

1- Cass. Crim 29 Mai 1996, n° 95-83337.                                                                                     

2- Docteur Jean-Edouard CLOTTEAU, Chef de service de Chirurgie de l’hôpital de 

Neuilly sur Seine (Groupe CHCNP), Chirurgien Conseil, le Sou Médical – Groupe 

MACSF.             
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ل   فط رل رلادا فلا طة أيط  ل اللل ، الل ا د دب ي لد الج ا  دليرلاداو ذلب الللرب 
 .(1)ثا ي فط الأيلط ري ا ليشفر ا فليقط 

الطفج  يفدل الأطل :التحكم فيها  وعدم لجراحةفي ا ةتقنيات جديدالناتج عن استخدام  الخطأ  -رابعا
للا   ذج الج احة  دلب التحرا ذي اتق ياو جديدا ا تأداا الج ا   الج احج لاقحا ذج حالة

لحصلل  ييع أطي   ليج احة  فل قاأ دأ ى غي  التج ترلب لف لجةالل ا   ل   يلدا
 .يلدا  ل  لذات ليل ي، 

فل ا فة  راب د ل ا  حراا الجيابيةاأل ال ديد لبصدا    ّا الأطل راب ال فؤ ذج 
 .ا تأداا ج احة الل ظا 

داب ج احا  تيجة دالّا  (2) ّر  حرا لحرلة فب  ل اد  اي   كج الققاأ الجياب اذ
لغ الة لالية   ش   حف ا للقلذة الت كيّ 18للب ثا  قاف  ؤ   ا تراف  ج حة القتل الأطل

ج اب   ليية ج احية فلا طة  طفيا ذج  ل  ا تراف  أط ثدي ا  جياب ا   ي   دلع 11قد  ا 
ل  الّا ا تد   تق ية الل ظا   للا ت فؤ ذج ثقؤ  ي  ل تلى الل ج ال ييظ ليل يقة األ

ب دج احية  ادية لل  ذة  فؤ ا تكاخ فطب الل يقة لا تكاع د جة ح ا ت ا قفل ج اأ  ليية  
 فلب تتلذا ا الل ية ذج غ ذة اإل  اش ف د  ش ا دياا  ليتقح ح ؤ تق ي  الأفي  الطفج

 فلؤ  فؤ األف صافة الل ج ال ييظ  ي  ل تلى اليالية اليل   را و  تيجة الج احة األلل  
    .(3)الّا يحتلا  ي  ليقط

                                                           

1-  David BARANGER, Juriste, le Sou Médical - Groupe MACSF, Oubli de compresse : à 

qui la faute ? définir les responsabilités au sein d’une équipe chirurgicale. د ظ  ال افط :  

http ://www.macsf.exercice professionnel.fr.               . 17 ي  ال ا ة  7111 لذلف   77: تا يخ اإلطسع  

فب  ل اد  اي  فال اصلة –ققية قد ال يادا الطفية ل يدا يحج ) 7117درتلف  11حرا لحرلة فب  ل اد  اي  ذج - 2
 :ّر ه

فج فر  دجال ة –فب ص ي  ل اد  الأطل الطفج ذج ظل قلا د الل لللية اللد ية  د ا ة لقا  ة    الة ل يل د جة الدرتل اه 
 .717ص   7111-7111تيل اب    ة  -فيقايد

داأل  ل   لع لب الج احة اللتطل ا التج يتا ذي ا ا تأداا دج يا أاصة ّاو تق ياو  الية ليلصلل : الج احة فالل ظا  - 3
  اب  لتتا لب أسل ثقلؤ أ  ذج ج ا اإلآل دا تجليع دل الصد  دل  ا تأداا اللش ط لكتح الفطب  الج ا دلب اليجلأ 

تلاا ال ليية دأال جليس األج يا لاألدلاو السيلة إل ليتا لب أسل  ّه الثقلؤ (  ا 1)ص ي ا يفيا طلل اللاحد ل  ا 
ا ت لال ا  دذقد فد. بل  لا  ج  يي  اآل  ا رفي ا أسل الق ب اللاقج حت  لصيو لقد تطل و  ّه الج احة تطل . الج احية

لاب  ا ال لاد ذج  ّا اللجال  ف د ا دأل لذج الق ب التا س  ش  ذج  ليياو الل الم الفللية للشا دا اللثا ة لراب األ
لل دج اأ  " ري و  يا"طاع الج ا  األللا ج   ا ت1787لذج  اا .    الا الج احة فلا طة ج ا  ال  اأ لالتلليد لالل ظا  
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القاقةةج فإدا ةةة الطفيةةؤ دلةةا ذةةج الققةةاأ الك   ةةج  ذ جةةد قةة ا  لحرلةةة الةة ق، الك   ةةية 
     الجةةةةةة ا   ةةةةةةب ا ترافةةةةةة  ج يلةةةةةةة القتةةةةةةل الأطةةةةةةل فل ا ةةةةةةفة قيالةةةةةة  ف لييةةةةةةة ج احيةةةةةةة ل ةةةةةةيع اليابةةةةةةدا 

ل غةا   ل تأدلا ذج ّلم ج اي الل ظا   الّا لا يق   ل ّ الفداية فط يقةة صةحيحة  الدلدية
جةة اأ الج احةةةة فالط يقةةة التقييديةةةة   ب يقةةة   دلفةةةدال لةةب   صةة لفة تحديةةةد لرةةاب اليابةةةدا الدلديةةة

للةةا  ةة  قةةد ل ةةد الل يقةةة فا ةةتأداا  ةةّه الط يقةةة ذةةج الج احةةة  داأتةةا  للاصةةية ال لييةةة فحجةةة 
للةب .  ييةع دلةلا داأيةج حةاد للب ثلة ل طج الفط ج   ياب األشذج ال ثقؤحدا     ل ددى 

ذةةج اليييةةة  للقةةع ال ييةةع  ال قةةا الطفيةةؤ فإ ةةادا التةةدأل الج احةةجيلةةا   لقةةع  ةةّا ال ييةةعجةةل د
ل فال تيجةةة  ل ةةل لةةا شةةرل ديقةةا أطةةل ذةةج الل اقفةةة للةةا ف ةةد الج احةةة  الللاليةةة لي لييةةة األللةة  
 .(1)يللا لب ال ليية 14تلذيو الل يقة ف د 

 المبحث الثالث
 الخطأ الطبي الالحق للتدخل الجراحي

را و ل حية الج احة تتليي فالدقة لالحيلية  ذإب ل حية لا ف د الج احة تفق    ّا
 .ة لالحّ  ذج ل ا اا الل ي،ظح ا ة لت تد ج اليق

                                                                                                                                                                                       

 ليية ا تبصال اليابدا الدلدية  لف د ّلم تطل و  ّه التق ية لس التطل  التر لللجج ذج ا تأداا الرالي ا الص ي ا التج يتا 
د ة الل ظا   دأال ا ليتجليع الفطيب لا تأداا الكيديل لالتيكييلب للتاف ة ال ليية الج احية فدال لب ال ظ  لب أسل  

 لاد /  ظ  ددال يلأّ لقتا طليس  هب شكاأدرلا   الل ي، دلاالقديا  لب  يجافياو الج احة فالل ظا   ص   الج   لتقييل 
 ي   7111 فتلف   71تا يخ اإلطسع    dic.com www.Jorme : ظ  ال افطداليياو  لا  ج ج احة الل ظا   

 .14: 41: ال ا ة
1- Cass. Crim 22 Mai 2002 n° 01-85685. 

دداب طفيفيب  الّا ق ا ال  لالّا ديد 7117ذيك ا  11رلا  جد ق ا ا  آأ  للحرلة ال ق، الك   ية الصاد  فتا يخ 
 ليية ج احية  ي  ل تلى الفطب  لب دجل الت  ع  Françoise Xدج يو ليل يقة : ذج ققية تتيأص لقاب  ا ذيلا ييج

  تحو  ش اع médecin interne ي  لصد  اآلالا الحلقية التج را و ت ا ج ل  ا  لراب ّلم  ي  يد طفيفة داأيية  
  ا تأدلو  ّه الطفية ذج ال ليية الج احية تق ية الل ظا   الّا راب ال فؤ ذج قطس B) ) Benoitالطفيؤ الج ا  

اب األل طج اللتلقس فشرل لفاش  تحو الجيد  للا ددى  ل  حدل   ييع دللا حاد دلدى فحياا الل يقة ف د ال ليية الش ي
 = ل  الأف ا الطفية تفيب فلب الطفيفة را و لا ت ادا  الج احية لفاش اة ة  تلفس رل لب الج ا  لب دجل ج يلة القتل الأطل

 ا اللش ط الّا تجالي  ل  الجيد  ل ل لا ددى  ل  حصلل  ييع دللا غي  ل لللة  ب قطس األل ية  الدللية  فإدأال=
دلا فال  فة ليطفيؤ الج ا    لالّا دش ع  ي  الطفية اللقيلة  ذقد ثفو أطله ذج  دا    ادا ددى  ل  لذاا القحية

قد الل يقة رل ذ صة ذج لتاف ة لج ياو ال ليية الج احية  للا ددى  ل  التلأ  ذج ارتشاع لتشأيص ال ييع  ل ل لا دذ
 :   د ظ الفقاأ  ي  قيد الحياا

- Cass. Crim 10/02/2009 n° de pourvoi n° 08-80679 Bull. crim 2009 n° 33.
 

 

http://www.jorme/
http://www.jorme/
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حدلد االلتيالاو اللت تفة  ب ال لل الج احج  ي  دفلاؤ غ ع ال ليياو  فل  قعتذس 
ف د لب ّلم  ل ا اا للا قد تحدث  ال ليية الج احية لب تطل  ل تقؤ لحالة دل  لا  ل  تلتد 

أصابج التأدي  لالطفيؤ الج ا  لب  لل   ّ دب الل ي، ذج  ّه دالل ي، ج اأ لا قاا ف  
ب ي فؤ ل  لب داللتفقية ليتأدي  الل ط  ل  قفل ال ليية للا يلرب  اآلثا الل حية يجلس فيب 

 لدالتج ت تفط فالج احة ذج حد ّات ا  لل ّا ذإب دا ت الب  أطا   لفيب اللقا كاود
 .الطفج الج احج لل  قياا الأط لفاالا فالل ي، قد يلدا ال

ف د ال ليية   ل  لاالطفج الج احج يلتد لي تل   ل ي   ّا األ ا  ذإب الأطل 
   .ّا لا يحظ الل ي، فال  اية السيلة التج تك ق ا قلا د الكب الطفج   الج احية

 دا ل اقفة الل ي، لب  لا  ب  :ذج  ّه الل حية يرلب  اتجا لب الأطلف يلرب القلل
 .(المطلب الثاني) ثا  الج احةد دا لتاف ت  لب حي   لد (المطلب األول)حي  التأدي  

 المطلب األول
 الطبي في عدم مراقبة المريض من حيث آثار التخدير  الخطأ

ل دا ب  صع حلاد  التأدي  تحد  ذج ل حية لا ف د الج احة لف (1)ي ى ف ، الكق 
ي  اية السيلة ف د ال ليية الج احية  ذج حيب تققج األصلل ال يلية ذج لالل ي، تيقج 

 ت اأ لب ال ليية تحو ال قافة الك يية لفلج د اال  ب يفق  الل ي، اللفقلعدليداب الطؤ 
ي اه لل س لّلم  حت  ي ت د الل ي، آأ   ل دا شأص د  اش إلألأصابج التأدي  لا
لي تقل تلالا  ب دج يا الت ك  االصط ا ج لرّا ا ت ادا اللظابع   لظابع الت ك  ال ادية
 .ال صفية لالدل ا الدللية

رلا  ،(ولالفرع األ )ذاقة ث اأ اإلدتظ   األأطاأ الطفية   ا ذج  دا ل اقفة الل ي، ل 
 (.الثانيالفرع )ذاقة  د اإلتظ   ذج  دا االلتياا فالل اقفة للا ف

                                                           

1 - DORSNER (Annick) – Dolivet , op.cit, p.240. 
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 الفرع األول
 ف اقة المريض من المخدرإفي عدم ضمان    أالخط  
ا ت ادا اللظابع الحيلية ليج ا ف د تأدي   دل -( 1)ذاقة لب تأدي  ريجإلت تف  ل حية ا

 ل حية لحكلذة فاللأاط   فال ظ  ليحلاد  الأطي ا لالرثي ا  لّلم  -ل  أا جد صكج 
ب دل ه األ ا ج لي  تأدي  ذاقة الل ي،  أل قلاب  أالتأدي  ف ؤأصابج دي  ، 

ب ي ت يب ذج دالل ي، ذح ؤ  فل ديقا ل ا دت  للتاف ت  حت  ي ت د ل ي  رالس  ليلرب 
ل د  حد الل ا ديبد   لب ي  د ف ّه الل لة درلا يلرب ل    ّلم فل ابل اإل  اش الق ل ية

ب ي تجيؤ ال تد اب  ذج اللقو دلّلم   ي    عأرحد د قاأ الك ي  ال سجج الّا ي اه د
 .  (2)ت  ال يليةالقا كاو التج تت دى قد   لت  دظ  و حالة الل ي، الصحية   الل ا ؤ

لم فال ظ  ّهذاقة  ب الطفيؤ الج ا  لي  ل كيا لب  ليية اإلد ي   ل  لا يتلتس    ّل
ل    لال اللتصية فتدأي  الج احج  فلا ذج ّلم الل اا الل  دا ل األجف  لب  يطة  قافية ل

ل الأطي ا فطفي ت ا  يت يب  ي  دلذج الحاالو الل ت صية     درلا . (3)أصابج التأدي د
 ّه ةةب را و  ا    ل ةحت  اش الل ي،ةة   ة ةة   لييةةا  يةة ع ذ ييةةب ي اقؤ ليشدالطفيؤ الج ا  

 .(4)التأدي الل لة رّلم ل لطة فلأصابج 
الطفيؤ الج ا  الّا ي لل  (5)حراا الققابيةألال ديد لب ا ددا و ي   ّا األ ا  ل 

ب  ج اأاو ال  اية دب يتلرد شأصيا لب لليلت  ذج رل ل ا فد قافة الل ي، ف د ال ليية  ل 
  .لال  اية التج يييا القياا ف ا  قؤ ال ليية قد تلو  ي  أي  لج 

                                                           

ترلب  ليية اإلذاقة لب اللأد  ريلا لل    ي  الل ي، تق ية التأدي  ال اا  ذس  جده ذج التق ياو األأ ى ليتأدي   - 1
ذج ل حية لا ( حي  يرلب طفيؤ التأدي  دل الج ا )غي  دب ّلم ال ي  ج  قلط االلتياا  ي  الشأص الّا قاا فالتأدي  

ذال  ، ذج رل الحاالو  ل ا ت ادا . لل التأدي  لب الل طقة اللأد اف د الج احة  حي  يقلب  ّا األأي  يلال لك 
اللظابع الحيلية ليج ا ل لدت   ل  الحالة التج راب  يي ا قفل التأدي   ل ل التياا لشت م فيب جليس تق ياو التأدي  للب 

لتييل دثا ه لب ج ا  أد دجل ّلم ي ت يب دأصابج التأدي  فف ، األدلية اللقادا لأللا لللاد ت ر  لك لل الل
 .الل ي،

2 -Voir Article .R.4311-12 du CSP . 
3 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.240.  
4 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.238. 
5 -Paris 18 Juin 1962, Cass. Crim 10 Juin 1981, Cass. Crim 30 Mai 1986, Ca Aix 27 

novembre1995. 
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ذج   الحاالو التج يقطيس ذي ا الطفيؤ الج ا  فل لة التأدي     لذج دل   فاإلقاذة 
ذقس  ب االلتيالاو التج تدأل ذج  طا    تحللي   إذ  ّلم جغياؤ يليل لتأصص ذ

أصابج التأدي   لب حي  ل اقفة الل ي، ل  تيم االلتيالاو الل لطة فجتأصص  الج اح
ثي  التأدي  لس لب صحلت  لب تيل  ح ة السيلة ل  ية لال  ايلتقديا ال  ا   ت   ب ق ؤيلل ا

ل ّا لا تداللت  ذج .  ّا الأصلصذج لداد ل ا دي  فرل الت ييلاو لالتلجي او السيلة  
عندما يتولى الجرا  بلفت عامت إجراس : "  دالتج ت تف    رل ل ا ال يطة الققابية ذج ذ   ا

 طبيب ال يملك لفت ،مخدر ر أو بمعيتالعمليت الجراحيت بمفرده دون مةاعدة طبيب مخد
 . (1)"...الجراحت خمل مرحلت ما بعد ضهعن مري  هو مةؤول
 لع اللأد  الّا أقس ل   للدى : (2) ا يب  لادذاقة الل ي،  ي   الييب  ت تلد 

 ا او  ل  ذاقة فيب لقو قصي  ب ي ي ا لقو اإلدب  ّيب ال  ص يب لللب ش  لقاللت 
  Toulouseحي  ّ فو لحرلة   لإلذاقةرثي ا  لقد حالل الققاأ الك   ج لقس ل يا  

 :ل ج ذاقة أل إلب  سلاو ادل   ا الأف اأ دل     ا ت ادا الك   ية 
ليظ   ّلم لب أسل  endocarde فلؤ الللصل فالج اي الت ك ج  دا تحلل األ -6
 .ال  ال
 .ح راو الفيس -5
 .األ قاأح راو  -3

                                                           

1 -Cass. Crim 9/11/1977, Cité Par, DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, P.238. 
أصابج التلليد الّا فاش  دالّا قق  فل لللية الطفيؤ    الق ا يدو لحرلة ال ق، الك   يةدديقا ذج  ّا الصدد  -

 سج  ف  ، ش ل   ذج   ليية قيص ية  ي   يدا فلق  ا ذج حالة تأدي   اا قاا ف   ل ف ك    لراب ل   ا ذج
لب غيفلفت ا تا را  يا ا   ذاقت اقدا  ي  حق  ا لت  يل  ليية د طية ل اأ ال ليية  حي  قاا ذ س ف ليية التلليد ثا لفاش ا 

ل  طيؤ الطفيؤ الل ا د ذج  ليية التلليد  لالّا لا يتي  دا  اقط ه   ذج ل اقفة يلج ا الّا الحظ تد ل ا ذج حالت ا
لقد قق  لجي  ا تب اع    . أ ا  ب لذاا الل يقةلالطفيؤ األلل الّا فاش  ال ليية  حي  جاأ تدأي  لت ت ييلاو لب

 ّ ت م الل يقة ف د     ل تف ا  ياه ل لسلدا ت  فت لة القتل الأطا  أصابج التلليد ل د فل لللية الطفيؤ 74/17/1731فتا يخ 
   ية لقا كاو ل ادل اقفة للتاف ة حالة الل يقة ليتدأل   د حدل  جل دذاقت ا لب  لب  ال ليية الج احية دلب التلرد 

  cass.crim 9 Juin 1977, cité par AKIDA (M), op.cit., p.165. 
ب يرلب  اللا فالت ريفة الريليابية ل ّه د( ج ا  دل أصابج تأدي د راب  لاأ)يكت ، ذج الطفيؤ الّا ي طج اللأد   -2 

 :  د ظ للدا ذا ييت ا  فيةثا  ا الجاآاللادا لرّا 
 -BARRIER (Geneviève),FABRE (Hélène), op.cit,p.99.   
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 . تجافة ليل او الفش ا لالجيداال -9
  .اذتح  ي يم  اذتح ذلم ثللفشرل أاص الجلاؤ  ي  األلل  الشك ية الف يطة ل -2
  لالإدا ة طفيؤ تأدي  فت لة القتل فتل يدا إل  لقد طفقو لحرلة تلللي  ّا الل يا  

قد الحظو اللحرلة ذ ب لذاا طكل ف فؤ حاد  اأت ا  ا ت اه ف د ال ليية   لثفلو ل للليت 
ب لفل تأيصا   ب طفيؤ التأدي  قد اقتص   ي  ا تجافة الطكل لي سلاو الثس  األلل لف

ب  ّا الكحص ال طحج لا لفقد لا قد  الققاا  غي  دبلب اللأد  قد تحققو   اإلذاقة ليية 
ب  دا دذج حيب    ق ا ا ا تفدلا األرث  يأب ال سلة األلف لا تف و اللحرلة  يرب راذيا
 .(1)ذاقةإل فلؤ الللصل فالج اي الت ك ج لي  فالق ل ا ش طا راذيا لتف ي  اتحلل األ

(3)ريد حرا لحرلةلفت (2)رلا قق  لجي  ققاأ فا ي 
Versailles   داب طفيؤ دالّا

فداه الل ي، دذاقة لب التأدي  فلا  تيجة ارتكاب  فلسحظة اإل   لالإالتأدي  فت لة القتل ف
ب يقلا فاصطحاؤ الطكل ددلب   ثا ا ص ع ف د ّلم لفاش ا  لب  دلد  ب لل او الجيد

ال سلة ال افقة اللأتص ا لا ترب راذية حت  ت لح ل   لبف و اللحرلةدل  غ ذت   لقد    
  .ذاقة الك يية لالرالية ليل ي،فا تأسص اإل

 ف لدت   - يي  ذاقةحت  ف د ظ ل   سلاو اإل-   ت فئقد  حالة الل ي،لاللسحظ دب 
 ل   لع اللأد  الّا د طج ل  لرّا رليت   ل  ا يت يب  ل ّا فال ظ حالة السل ج   ل  
 .طا ئدأصابج التأي  االحتياط لّلم  ل  ا لحدل  دا   ي  
 الّا  لحرلة ا تب اع فا ي  ق ا   الك   ية، ةة ال قةدو لحرلةةّا الأصلص  ديةةج  ةذ

   ب ج يلة القتل الأطل ذج د لى تتيأص ) Béatrice X)  فل لللية طفيفة التأدي قق
 :  األتج لقاب  ا ذج

 ل  لصيحة ج احة األ  اب لب دجل أيس ثس     ة  15يفيا لب ال ل  ددأل شاؤ
دب  ّا الشاؤ تلذج ذج  ك    غي  تحو تلثي  لأد  ريج  Dents de sagesseدق ا  

  .اليلا ل اأ  ث  ص لفاو ذج الت ك  را و  اتجة  ب تقيب  ليلأد 

                                                           

1- Trib. Toulouse, 15 Janvier 1976. 
 2- Paris 11 Juillet 1971.   
 3- T.G.I Versailles 11/12/1970.  
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 اتجة  ب  دا  فقاأ الل ي، ذت ا راذية لب اللذاا را و فدثفتو الأف ا الطفية الش  ية  
ل ج لدا   دقيقة 30  فحي  لا تف   يي  طفيفة التأدي  ذج  ّه القا ة  لى ذج قا ة اإلذاقة

ذ غا دب   االحتياط لال سلة تك ،  فقاأه للدا دطللقلا د القلا د ال يلية ل ذ  راذيةغي  
ل لدا   لقا كاو التأدي  دب     الت  سلاو اإلذاقة الرالية قد فدو ظا  ا  ي  حال

  الل ي،  فال ظ   ل   لع اللأد  الّا ت الل   الل ي، لحالة السل ج را و لحتلية
  لكقية فّلم ت جيح ال ذا ية  ي  ث و  قي   ل  غ ذت آلا ترتشك ا أل  ا  لالتج  لحجل 
لفّلم ترلب  ّه الطفيفة قد ا ترفو أطل ل   سقة  ففية دريدا فاللذاا ل ل لا   ال سلة

        .(1)ا تلجؤ ل للليت ا

 الفرع الثاني
 (التخدير    آثار من حيث )المريض  مراقبةفي عدم    أالخط
0174-73تققج اللادا 

ب يفق  لف ال الع الّر   841-7111لب الل  لا  (2)
لم لب   الل ي، اللفقلع تحو ال  اية لال قافة ثي  الللاد اللأد ا  ي  لجل ل اقفة تدّل

لرّا اللقا كاو اللحتلية   أّ ف يب اال تفا  حالت  الص فةل ر  لك لل ا  لس األ  ج ل 
 .اللت يقة فالتأدي ل   اللقلع

لال ت قطس   ف د اال ت اأ لب ال ليية الج احية لفاش ا   ّه ال  اية ذج قا ة الج احة دتفد
ب ي ت يد الل ي، جليس دال ف د    ا ال ت ت ج د  رلا (3)ل  قا ة دأ ى ث اأ  قل الل ي، د

 ل ا اا  تشكابية يتلجؤ  ي  اللل  ة اإل  ايةل جل تحقي   ّه ادللب . لظابك  الحيلية
 : الش لط التالية

 .تلذ  قا ة ل اقفة للا ف د الج احة  -

                                                           

1- Cass. Crim, 19juin 2007 N de pourvoi °6-87395.  

2- Voir l’article D.6124-97. 
3- Les recommandations de la (SFAR) sur ce point sont très précises : « Pendant son transfert 

de la salle d’intervention vers la salle de réveil ou l’unité de réanimation, le patient est 

accompagné du médecin qui a pratiqué l’anesthésie ou d’un infirmier spécialisé en anesthésie. 

En cours de transport, une surveillance constante et des soins appropriés sont assurés. Un 

dispositif d’oxygé- no thérapie mobile, un oxymètre de pouls et un moniteur ECG doivent être 

disponibles si l’état du  patient, le type d’acte effectué et/ou la longueur du trajet l’imposent, 

cité par, BARRIER (Geneviève),FABRE (Hélène),op.cit, p.107 .   
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لرّا     اش لقا ة الج احةب يرلب للقس  ّه القا ة لحاّيا للحدا التأدي  لاإلد  -
 .األش ةقا او 

 . ا ال يقل  ب د ف ة ال ألذ   ّه القا ة  ي   دد لب ااب تتل د  -

لداده  ب تقلب ليل ي، د  ا للب ش  ب يج ي رل   ي  فلجلل ة لب األج ياد  -
ر جيب ذج الدا لصال  تألية ل دت   ل اقفة لتي ا  فقاو قيف   قيا  رلية األدلية لاألفاأل

 .االصط ا جلللا  ة الت ك    لل اقفة ق ط الدا لح ا ت 

 ّا  ت لح فا تد اأ األشأاص اللتأصصيب  ريلا  ب تج ي  ّه القا ة فلج يا د -
 .ّلملق و لقا كاو ت تييا 

يتلاجد فاللداللة لل ، لاحد  ي  األقل أقس لترليب أاص للثل  ّه  بد  -
   ل يييد  ب دّا راب  دد الل ق  ي الا إ  اش  ذإلحد د لاب التأدي  لادل دالل اقفة  

 .(1)ث يبالجؤ ترييع لل قيب    تة

 ب ّلم الدغي    أصابج التأدي  لييلا فت كيّ التيال  فالل اقفة للا ف د الج احةيرلب د
يقياا لأ  لل ل آ اب يريع شأصدفل ي تطيس   ي  ج فقاأه لس الل ي، طيية ذت ا الل اقفة

 .فّلم
الطفج ذج  لب الأطد جد   حراا الققابية الصاد ا  ب الققاأ الك   جفا تق اأ األ

ذج االلتياا  راب   ام تقصي  ّا ثا  التأدي  يتحق  ذج حالة لا آل اقفة الل ي، لب حي  
 .(ثانيا)ة حيالل ت لية ذج  ّه الل   دلية لاألج يااألذج ل اقفة ل د (أوال)فح ا ة الل ي، 

ذاقت  لب  قد ت تييا حالة الل ي، ل اقفة أاصة  حت  ف د : في حراسة المريض  أالخط-أوال
      يجد  ك    اجيا   ل  لل ، غي  لل ل غالفا لا تلرل  ّه الل لة   اللأد   لرب

 الل ي،الطفج ذج ح ا ة  ل ب للاج ة اللقا كاو التج تحصل ليل ي،    ا يظ   الأط
 .لتقلا ل لللية الطفيؤ اللأد  فالد جة األلل 

ف ق، ق ا   (2)ققو لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ا الصاد   ب ال  ذة الج ابية
رل لب  دلالّا ف    7117 فتلف   11الصاد  فتا يخ  VERSAILLESلحرلة ا تب اع 

                                                           

1 -Voir l’article D.6124-99 à l’article D 6124.101. 
2- Cass. Crim 3 Novembre 2010 n° 09-87375.  
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ل ذ، رّلم الققاأ فالت لي، اللد ج   لطفيؤ التأدي  لطفيؤ التلليد لب ت لة القتل الأط
 : ذيلا ييجذج ققية تتيأص لقاب  ا   لّلا الحقل 
 طلج يا ذق فالتلليد ل  لصحة أاصة  X و ال يدا دأي   1778 لذلف   14فتا يخ 

          ب  ّه الل يقة دظ  و  سلاو لب لتسيلة دليتركل فالحاالو ال ادية غي  الأطي ا  غي  
éclamptique brutal-pré un syndrome

ج اأ  لا ج ل طفيؤ ال  اأ لالتلليد يق   ل (1) 
 ليية قيص ية لفصكة ا ت جالية  لذ س تلو ال ليية فل ا دا طفيؤ التأدي   الّا ت م 

 .  الل يقة ف د الج احة ذج   دا القافية
 دا اال تظاا ذج دقاو القيؤ   قص ذج  :ل  ا  ل   دا لقا كاو الل يقة  ت  قو

لا ج ل القافية تتصل  اتكيا فطفيؤ التأدي   الّا ارتك  فلصع لالتفلل ثا تلقك  تلالا  
 .ل  غ ذة اإل  اش أ  لب الل يقة تلذيو ف د دألل ا اللتدال   .ل ا  دلاأ

لاا لحرلة الج ح التج ققو دتلفس رل لب الطفيؤ اللأد  لطفيؤ التلليد 
 ر   ق  و VERSAILLESب لحرلة ا تب اع دغي   لفل للليت لا  ب ج يلة القتل الأط

ذ ال الطفيفيب  رلا دريدا فيب اللذاا ل دت لا   ي  د ا   دا لجلد  سقة  ففية دلف    ّلم
فصكت  الللثل الش  ج    M. Stéphane X ذقو د لى الت لي، التج تقدا ف ا ال يد 

 .  Xالف ت  القاص  

  ا  تفو ل لللية طفيؤ دال    ق  و اللحرلة تلريد ق ا  الف اأا  لف د  ق، الق ا 
لم دأسل فااللتياا فالح ا ة التأدي  لد يا   ي  د ا  اإل    دل الل اقفة للا ف د الج احة  ّل

                                                           

Syndrome pré-éclamptique-1 :ل لا قفل ت لا الحلل  ل ل حالة طفية يصاحؤ الحلل ذي ا ا تكاع ق ط د    
.   ا،ل  لجلل ة لب األ للصطيح لا قفل ت لا الحلل يشي    لظ ل  رلياو ليحلظة لب الف لتيب ذج الفلل  الدا

ل  لجلد للاد لب    ا قد ت جس دل  حدل   ّه الحالة ليفدل  ب تلدا دتلجد ال ديد لب األ فاؤ اللأتيكة التج يلرب 
ا لالتج لدي ا ا ت داد لإلصافة ف ّا ل ية الدللية لألألب تت فؤ ذج لجلد أيل لظيكج ذج الأسيا اللفط ة لداللشيلة يلرب 

  ا ت تفط فتدلي  شالل يصيؤ الأسيا اللفط ة د  ا،  ّه الحالة غي  د درث الل ،  لحي  يرلب ا تكاع ق ط الدا  ل 
ال .   ا، ال افقةل ية ر  ، ثا لا لصاحؤ لألطس   لالل لقيقة لأل ل  جا ؤ  لالري  لالرفد  ال ية الدللية لأللأل

د ظ  ليلييد .أ اج اللشيلة  يلجد  سج ل  لع ل ّه الحالة  لى اللالدا القيص ية لالطي  الص ا ج لذج ريتا الحالتيب يتا 
  :التكصيل  ال افط لب

< https://www.sehatok.com/AdvanceSearch?searchedtext= الحمل71%تسمم71%قبل71%ما  & 

pagenumber=1> 

 ة 11:11: : ي  ال ا ة 7113جا كج  18: تا يخ اإلطسع
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الشجأ الّا راب ال فؤ ذج تلأي  تشأيص   للا يتكقد حالت ا  لا يي  الل يقة ف د ال ليية
Hellp syndrome اللقا كاو

لفّلم . ل  غ ذة اإل  اش أ  ذج تحليل الل يقة لثا الت  (1) 
ل ل لا ي تلجؤ قياا   لحياايرلب  ّا الطفيؤ قد ذلو  ي  الل يقة ذ صة الفقاأ  ي  قيد ا

لاا لحرلة ا تب اع فا ي  لي ظ  ذج د لى دالل لللية اللد ية  ل يي  تا   ادا األط اع 
 .الت لي،

ييد ق ا  اإلدا ة الصاد  ذج ح  لرلا ققو ال  ذة اللد ية للحرلة ال ق، الك   ية فت
ثي  لج احية تحو تطفيؤ التأدي  الّا قص  ذج االلتياا فح ا ة ل يقة أق و ل ليية 
ب  ّا الطفيؤ لا يقا دلأد   اا  فلا طة لادا لأد ا ل  لذة الأصابص لاللأاط   حي  

   ال دفتقديا الح ا ة لال قافة السيلة ليل يقة ف د ال ليية الج احية  لقد قد و اللحرلة 
ب يتأّ د يلرب تجا ل اللأاط  الل  لذة لي قا  الّا ا ت لي  الطفيؤ  لّلم راب ليالا  يي 

ب ا تأداا تق ية تأدي  حديثة   فيا درل االحتياطاو الق ل ية ليحييللة دلب لقل  ا  رلا 
ل   صافة الل يقة فص لفاو  يك ،  دا ت م الل يقة دلب ح ا ة طفية  ل ل لا ددى 

 .   (2)أطي ا ذج الت ك 
الّا لا أصابج التأدي  دل لللية  (3)ردو لحرلة ال ق، الك   يةدأ  آذج  يا  

لتتيأص لقابس   فحدل  ت قيداو لحتلية ت فئ يللب ح ا ة أاصة لل يقة را و حالت ا
 :   ا  ّا الق ا  ذيلا ييجلالققية التج صد  ذج ش

ثي  لأد  لل   ليية ج احية ل سج ر   ذج  ظا ال ا  تحو ت  Xأق و ال يدا 
أ  ل رب آلقس ل ا الطفيؤ اللأد  دلاأ   لقفيل اال ت اأ لب ال ليية ،garrotيد   
اللأد ا لشيللة الح رة  لالتج لب  ل كييةذاقة لجدو الل يقة دط اذ ا ا  لأسل ذت ا اإللآلالا

                                                           

1- hellp syndrome  , hémolyse, E levated liver enzymes en law platelets ج اأتصا  ليريلاو : 
 ّا لا يييد لب تر   الر او الدللية الحل اأ لاأتسل لظيكة الرفد  ليلجد ل   لقية الصكابح الدللية   ييا الرفددلت  ج ييادا 

ا حي بّ ترلب حياا األ  رّلم  قص ذج الصكابح الدللية للا يلدا الأتسل تجيط الدا  قد تحد   ّه اللتسيلة ف د اللالدا
   :د ظ  ليلييد لب التكصيل.ل يلليب د  اية اللرثكة للدا يلا ل ددا لّلم يرلب لب الق ل ا اإلفقاأ  يي ا ذج ق ا ال

https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/diseases   / ييؤ -لتسيلة
.17:11: ي  ال ا ة 7113جا كج 18:تا يخ اإلطسع    

2-Cass.Civ 9 Décembre 1992, cité par, BARRIER (Geneviève),FABRE (Hélène),op.cit, p.100.  

3- Cass.civ, 14 Janvier 2010, n° 09-10.521. 
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ب الل يقة قد ت  قو للقا كاو أل  ب ت ت يد ا تد يجيا  لرب ّلم لا يحد داللك ل، 
  syndrome de loge   ج احيتيب لتتاليتيب التج را و ال فؤ ذج أقل  ا ل لييتيبل. 

 غا االرتشاع   لي   ح ا ة أاصة ليل يقةلأصابج التأدي  ل دا تدتق  و ل لللية 
أ  ارتشاع دلالّا    طج ل ادلا الّا أ  ليلقا كاو ف ؤ  لع الدلاأ اللأكع لأللاللت

األصيج  لل  الأط ب حصلل  ّه اللقا كاو ي جس د ا او  رلا  0اللقا كاو للدا 
ذقد ت م الري  الّا   الّا أالع القلا د ال يلية الثافتة ذج  يا الطؤل   أدي أصابج التأل

ل  تجلد الدلاأ  الّا  لا ددى لللدا تت دى الكت ا الل لل  ف ا   ايحلا اللادا اللأد ا ل يق
طفيؤ  لب أطإل يي  ذ   تشكابية ف د ا راب  فؤ  صافة  ا  الل يقة لحصلل  دلى 

ريدا فالق   الّا لدل   سقة لفاش ا   ذاقةحت  ف د اإل  ليل يقةليب ح ا ة لالتأدي  ذج ت
 .ل ل لا ي تلجؤ  ق ا  الل لللية حصل ليل يقة 

قد ت تييا  :هزة المستعملة في مرحلة ما بعد الجراحةواألج  مراقبة األدوية عدم  في  أالخط  -ثانيا
دأصابج التأدي  ل اقفة ا ت لال دج يا لددلية  تييا  حالة الل ي،  ف د ال ليية الج احية 

ة ل للليالترلب  ففا ذج  ق ا    للب ثا  لة الل ي،حت  ال تلث   يفا  ي  حا  لك لل ا
  فتلييد ق ا  اإلدا ة  الصاد  ذج (1)ققو لحرلة ال ق، الك   ية ذج  ّا ال يا ل الجيابية  

 :ييجلقابس  ّا الق ا  ذيلا  يأصتتل   ال تراف  ج يلة القتل الأطلح  طفيؤ التأدي  
رل تلو دف د دب    ل  الل تشك  (( Jessica Hالطكية  اليليتيب  دأيوألجل ا تبصال 

الطكية لقا ة   قيو  الج احةأد  ل ا  ف د للييا ا الطفيؤ ال  ال افقة الكحلص الطفية
 (. ,U de 500 ml 5)لحيلل غيلرلي ا ل تا   طا   لقداإلذاقة

ل  د تقيب ا لف ، دذاقو الل يقة لب اللأد   ذلصع ل ا الج ا  لقادا لسلت اؤ  
 اليلاتج تحو ح ا ة ف ، اللل قاو   ORLتا  قي ا  ل  ق ا األ ع لالح ج ا   لب الدا

 ا ت اأ القا ل ا األلل   د  فإقاذة قا ل ا دأ ى لب  ك  اللحيلل ل ك  الحجا  قلب
ذلطي و   )  (Vomir de la bileا تجاع الصك اأ )القجأت  قو الل يقة لجددا لحالة 

حالة    فددةودلاأ لقاد لس تجاع صعالّا ارتك  فل   تأدي ال حدى اللل قاو طفيؤ 
                                                           

1-  Cass.Crim, 28 Mai 1997,                              د ظ  ليلييد لب التكصيل حلل  ّا الق ا                        
 - DEJEAN (Marion) PELIGRY,  Responsabilité pénale d’un médecin anesthésiste  pour faute 

de négligence, Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 1997, Revue 

de Droit, déontologie et soin vol. 4, n° 1, France, Mars 2004, p p121 - 127. 
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ل ا  والل يقة ت لأ شيبا ذشيبا  ذتق    قي ا  ل  ل تشك  أاص فاألطكال  ف د دب دقيك
   لفحقل  طفيؤ التأي ة   ك  اللحيللقا ل ا ثالثة لب 

لة   ث   (Jessica H)تلذيو    .دألل ا ذج غيفلفة ف د  Œdème pulmonaire  بليةّل
 ل دل   ادا  ش يطة  دا   ّا اللحيلل  طاأ لثل  دثفتو الأف ا الطفية الش  ية دب

اللذاا را و  اتجة  ب رلية اللحيلل اليابدا   ا ة  لّلم ذإب 24  طاب  ل ا ثا ية أسل 
  ة التج د طيو ليل يقة

   ي  ل تلى اللحرلة االفتدابية  ل ل لا ديدت  لحرلة  دديب طفيؤ التأدي 
 ففية لفاش ا  ل   سقة  اال تب اع  لرّا لحرلة ال ق،  فا تفا  د   ا ترؤ   لاال لاقحا

الت س  ب   طاأ الت ييلاو اللاقحة ليك ي  ال سجج حلل ريكية  لداد  حي ف لس اللذاا 
تلدا  ل تقدا دب تكا ة ال ليية ال  د   غاد   ّه األأي ا قفل األلابالل يقة فاللحيلل  رلا 
دب   ة  ذج حيب راب  يي  دب يتافس شأصيا  حالت ا  دل  ي  األقل ل  أطل ا غي  لتلق 

   .يلد اللل قاو  فتلقيحاو  راذية للرتلفة حلل اللحيلل  حت  ال ت تقد فق ل ا  قاذت 
  « (…) Le médecin anesthésiste a commis une négligence en relation 

directe avec le décès en s’étant abstenu de toute prescription sur le volume, la 

nature  et le débit du liquide à transfuser ainsi qu’en ne s’étant pas assuré, avant 

de quitter l’enfant, du débit de l’écoulement du cathéter  qui aurait attiré son 

attention sur la quantité de sérum transfusé (…) ». 

 المطلب الثاني
 الخطأ الطبي في المتابعة لما بعد الجراحة

 (في الجانب المتعلق بالجراحة) 
قد يرلب الأطل الطفج الج احج  اتجا  ب  دا فّل ال  اية السيلة ف د ال ليية  

الجا ؤ اللت ي  فالتأدي   للرب ذج الجا ؤ اللت ي  فالج احة ذج حد الج احية  لي  ذج 
 حت  تلدا  ل   صافة الل ي، دل قد فحصلل لقا كاو ىأ  األ ج  ئج قد ي فتلال  ّات ا

للا  ج ال لاّج التطفيقية ألأطاأ اللتاف ة  ،(الفرع األول) لذات   ذلا لقللب  ّه ال  اية
 ة (الفرع الثاني) للا ف د الج احة
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 الفرع األول
 مضمون العناية الواجبة في مرحلة ما بعد الجراحة

ي اقؤ  بال يتلقع لاجؤ الج ا    د لج د  ج اأ ال ليية الج احية  فل يت يب  يي  د
حت  يرلب  لي  لطافقا ليقلا د لاألصلل ال يلية التج يك ق ا   ذ ييا  تابج  سج  الج احج

لحت  ف د يلال دث    أا ج قا ة ال ليياو ل   ليداب الطؤ  ذل لة الطفيؤ الج ا  تلتد 
   ة التأدي 

ّا راب الطفيؤ الج ا  لييا ففّل ال  اية فالل ي، اللفقلع  قؤ   لب حي  اللفدد  لا 
 ج اأ الج احة  لللا  ة  قافة ذ يية تح فا ألا طا ئ قد تك يه ال ليية   يلا ذج الحاالو 

ال ييتيا فال  اية التج تقس  ي   ات    فاللقافل لب ّلم  الل ت صية لالل قدا فطفي ت ا  ذإ  
لت اطي  الدلاأ لالل ر او لتدذبت   ل  الل تشك  دل ال يادا التج يلجد ف ا الل ي،  ر ظاذت  

 ب رل لا يصد  أا ج ت ييلات  فا تفا ه  ل الّا دج ى  لدغي  ّلم لب   اية الحقة  
 .(1)الج احة

لتيم ال  اية   الل حية  ّهللب دجل تحديد لا  ل لب صليا اأتصاص الج ا  أسل 
 ل   (2)الك   ج الققاأ ة ل يبة التل ي، فالل تشك    لدالتج تدأل قلب الل اا الللري

لفيب ال  اية السحقة ليتدأل   التلييي ذج  ّا الصدد فيب  تابج ال ليية الج احية لتلاف  ا
 .الج احج فصكة  الة

ذفال  فة لي تابج التج تت تؤ  ب ال ليية الج احية لتطل  حالة الل ي،  ذإ  ا تفق  
فا تفا ه لب دج ى ال ليية الج احية    للال    الل لطة فالطفيؤ الج ا  الّا يفق  لحده 

ا  تق ية ال سج الج احج  لي د لب  تابج ال ليية الج احية ّات ا  ا  داد الل الم تلاأ
 .(3)حصلل  ييع أطي  ليل ي،دل  الفطب  حا الت ك ية  ا د

ال  سقة ل ا فال لل   ّهدلا فأصلص ال  اية لال  اية السحقة ليتدأل الج احج  ذ 
لالّيب ي ليلب ذج الل تشك     ّ ي  د فت كيّ ا  ل  الل ا ديب اللل ييب لّلم  الج احج ّات 

                                                           

 .118ل 113لحلد ح يب ل صل   ل جس  اف   ص  -1
2- Cass.Crim 21 Février 1946.                                                                          - ّر ه:  

ة 81ص   1777القا  ا   الأطل الطفج دلاا الققاأ الج ابج  د ا ة لقا  ة  دا  ال  قة ال  فيةلحلد  الج الشلا     
3-AKIDA(M),  op. cit, p. 228. 
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لا ظالّا  اج   الل ي،  فا تفا  د  ا دلل   ادية للللذة ذج الليداب الطفج  رلا د  ا ال ت 
الل ي، لل اقفت  تدذبة  :ليدأل ذج  طا   ّه ال  اية حد ّات ا  ي  أطل ا حقيقية ذج 

 .ل ظاذة الل تشك  لحلاية الل ق  لب األل ا، الل دية لالأطي ا   (1)تج فا ل قلط 
 ذ، الققاأ الك   ج قديلا ذر ا التك قة فيب  تابج ال ليية الج احة  لدذ ال التل ي،  
 ج اأ الج احة  حي  ق   ل األة الج ا   ب  صافة الل ي، فالح ل  التج   بالسحقة 

دو لحرلة ال ق، ي فف ا ق ؤ اللاأ ال اأ ة جدا لالتج لق ت ا ل  اللل قة  لقد د
أن مراقبت الجرا  يجب أن تةتمر إلى ما بعد العمليت الجراحيت "  :لق  و  الك   ية ّلم

ذا كان من الم ألوف أن يعهد األطباس إلى ممرضيهح بأ عال الرعايت وحتى ينتبه المريض، وا 
 .(2)"يتحملون تبعت ذلك  حالمحعت على إجراس العمليت  ه

  ل تف ا دب الطفيؤ الج ا  غي  ل للل  ب  لب للقك (3)لرب    اب لا غي  الققاأ
الح لقاو التج تت تؤ لب ج اأ ا تأداا ل أ او حا قة  فقصد تدذبة الل ي، اللفقلع ألب 

ذإب    تشكابية السحقة لالللللذة  لفالتالجالل لة تدأل قلب ال  اية لال  اية اإل  ّهلثل 
   بية دل اللصحة دلب الطفيؤ  تشكاال تابج التج قد تت تؤ    ا تتحلي ا اللل  ة اإل

الّا ال يرلب ل للال  لى  ب ال لاقؤ لاللقا كاو التج قد ت جا  ب ال ليية   الج ا 
   فا تفا  ا  تابج لفاش ا لي سج الج احج الّا لصك    الج احية  لالتج دج ا ا شأصيا

  .(4) لفاش ه
لالتج قد ي تج    ا أطل   ليدأل قلب ال  اية الطفية الل تفطة فالتدأل الج احج

طفج  لا يت ي  فإلداد الل ي، فالت ييلاو لال صابح السيلة فأصلص ال سج الّا يجؤ 

                                                           

1-AKIDA (M), op .cit, p. 229. 

2- Cass.Civ 12 Février 1946.                                                                                                ّر ه:  

 .477ل ي   يا، ح ا  الل لللية اللد ية لألطفاأ لالج احيب  ل جس  اف   ص  

3 -Trib.Civ, seine 24 Juin 1952.                                                                                            ّر ه:  
 ة 71لحلد  الج الشلا  ل جس  اف   ص  

4-Paris 15 Décembre 1953.                                                                                                   ّر ه:    

  ك ي لا ةلحلد  الج الشلا  الل جس لالللقس   
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دل األدلية التج ي ف ج  يي  ت الل ا لاالحتياطاو التج يت يب  يي  اتأاّ ا لرّا   ت اطي 
 .(1)التص ذاو ل دلد الك ل التج يييا تج ف ا

: " 1707جلاب  18لحرلة فا ي  ذج حرا صاد  فتا يخ  هل ل لا ح صو  ي  تلريد
لال صابح التج لب   ي د ليالا  ي  الج ا  دب يحيط الل ي، اللفقلع فالت ييلاو السيلة

لتأكع  ي  األقل لب ال لاقؤ دل اللقا كاو ال يفية التج قد يت فؤ   شل  ا دب تج ؤ
 .(2)"د ذ ل ج ل   تيجة ل دل   لاأ فتص ذ  الشأصج دل  لث االل ي، ذج حد

فال ظ     ّا راب الج ا  لحده يليم صسحية تحديد لدا  قالة الل ي، فالل تشك   دأي ال 
شلب  أ اج  لب ف ل  لا تقتقي  حالت  لب  سج ل  اية  ذإب الق ا  الّا يصد      

لت   شل   الل تشك  دل اللصحة قفل األلاب  يشرل ذج حد ّات  أطل يف   ل األت  الجيابية
 . ب ّلم  صافة دل لذاا الل ي،

 الفرع الثاني
 خطأ في المتابعة لما بعد الجراحةلتطبيق ات عملية ل

ف د دب الأطل الطفج ذج اللتاف ة للا يتقح  فا تق اأ  ددا لب األحراا الققابية  
 :ييج لا الج احة يرلب  اتجا 

حالة الل ي، ف د ال ليية  ت فئقد  : (3) مرحلة ما بعد الجراحة  فيإهمال عالمات التعقيدات    -أوال
لللا  ة  قافة  ل ا حت ايدل د قاأ الك ي  الطفج اال  الج احية فت قيداو تحتا  ي  الج ا 

داو حصلل  ييع يحتا   ادا يللب د ا  ّه الت ق  لرثكة ت لح فالتدأل ذج اللقو الل ا ؤ
تثي  الل لللية الجيابية  ج اأ ال ليية الج احية  ي  لج  اال ت جال  ل ّه الحالة غالفا لا 

 : ل ل الحال فال  فة للقابس الد لى التالية  رت ا  ل اذج حالة  دا اال
لب دجل  ليية ا تبصال   لصحة )Yvette)ل يدا ادأيو   7111جلييية  03فتا يخ 

طفيؤ ج ا  فل ا دا  (Xavier)لذ س تلو الج احة فلا طة الطفيؤ   ال حا فط يقة الل ظا 
                                                           

 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p. 239.  

 2-Paris 18 Juin 1962.                                                                                                            ّر ه:  

 .73  لحلد  الج الشلا  ل جس  اف   ص 474ل ي   يا، ح ا  ل جس  اف   ص   
3-Abdelhamid) Saïd(, condamnation pénale d’un chirurgien pour défaut de surveillance, 

Revue de droit déontologie et soin, Elsevier Masson, n° 12, 2012, pp. 491-496. 
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 لقد ج و  14:71ل  17:41فيب ال ا ة لا لراب ّلم   (Alain)طفيؤ التأدي  لاإل  اش 
 .دلب دية حلاد  ال ليية 

 18:71ل  14:71فيب ال ا ة  لا ذج قا ة اإلذاقة   ف د الج احةلق و الل يقة
 8راب فيب  لالّا   فلط   فج ذج الق ط الدللا حدل   ل  غاية  را و حالت ا ل تق ال 
 perfusion d’un soluté dit deل ل لا تطيؤ حق  ا فلصل يد   لصل التحليل  4ل

remplissage 18:71ال ا ة ذج حدلد  ل  غ ذت ا   قي ا تا ثا. 
ت  قو الل يقة  ل   فلط لكاجئ ذج الق ط الدللا   7111جلييية  1ل 4ذج ليية 

الّا  صح ا ل   ل ي   ث  ّلم  ف و اللل قة الل الفة الطفيؤ الل الؤ ذج تيم الييية
طيؤ  رلا د    فا ت لال دلصال التحليل لييادا الق ط  دلب دب ي ى الل يقة  ب ق ؤ

  .لب اللل قة تّري ه  ّا ا تل  الق ط الدللا ذج ال فلط
ذقالو   و اللل قة لجلد فق ة دا  ي  القلادا الللقل ة  ي  فطب الل يقةالحظ

 لال طيؤ  دا األطفاأ الّيب دج لا ال ليية الج احية  فدلب   سا الطفيؤ الل الؤ  افا تفدال
أصلصا لا ت ي  ف فلط الق ط الدللا ذاقط    ا تل و حالة الل يقة ذج التد ل 

ذج الدا   ليل دللية ل ت جية لل  ذة   فة ال يللغيلفيب ل  طيؤ تحا  Alainطفيؤ التأدي  
  ة لالرشع  لا  ّا راب   ام  ييع لحتلل 

 . g/L 5,3الدا دب   فة ال يللغيلفيب ذج الدا  اقصة جدا  تحاليل دظ  و  تابج 
 ي   ث  ّلم طيؤ طفيؤ التأدي  حق  ا لب جديد فلصل دللا لددأيو الل يقة  
ذإب الل يقة ت  قو   تحو  ش اع طفيؤ تأدي  آأ   ل غا ّلمحة ال  اية الل ريا يلص

دأال د فلؤ الت لية   لا ج ل الك ي  الطفج يقلا ف ليية    اش ليقيؤل  لللو   ي ا لا 
الّا راب  اللا فحالة   xavierلا تأداا الصدلاو الر  فابية  لللا لصل الدرتل  الج ا  

يجد دا  دلب دب  لب الدا اللتأث  الرثي  لا تأ جالل يقة  ق     ادا ال ليية الج احية  
لتا  فط ا فج اي     ادت ا  ل  ال  اية الل ريا تا للب ثا. ألل ية الدللية الرفي ال    ج

ف د للو  7111ييية ل ج 18لذات ا يلا  ولردتل غا ّلم لا ت جس  ل  ل ي ا  ل  دب   الت ك 
 .الدلاغ
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تفيب   الأف ا الطفية التج دج يو  ي  الجثة لف د  الققاأ ادلا Xavierدحيل الطفيؤ 
ف دا   ادا ال ليية الج احية ا ت جاال  ل ل لا لثل  لفاش ا لب اللذاا ل ا  سقةففلقل  

التدأل ذج دق ؤ لقو    لب جا ؤ الج ا   الّا راب لب لاجف  لغي  ل تك    قصا ذادحا
لالتج را و تدل  ي  حالة   أاصة ف دلا دظ  و تحاليل الدا دب   فة ال يللغيلفيب قبيية

ل ل لا ديدت    دديب الج ا  ال تراف  ج يلة القتل الأطل   ييع دللا ت  قو ل  الل يقة
 .(1)لحرلة ال ق، الك   ية

 لحرلة ا تب اع ذج  ّا ال يا  ققو :في تشخيص مضاعف ات الجراحة الخطأ  -ثانيا
NOUMÉA (2)  فلجلد أطل طفج ذج ل حية   7117جا كج  13ذج ق ا  ا الصاد  فتا يخ

لا ف د ال ليية الج احية  تلثل ذج  دا التركل الجيد فالل يقة ف د ظ ل  حالة  ييع را و 
لم  تيجة ت تد ج   ادا الج احة فشرل ل ت جل تتيأص  ّه تشأيص ة الالأطل ذج  ّل

 : الد لى ذيلا ييج
لب دجل ا تبصال الحليصية   7113ذيك ا 7فتا يخ  الل تشك  yال يدا  ددأيو
لم فا ت لال ط يقة الل ظا   ل أسل     la vésicule biliaireالصك الية  ال ليية  ّهّل

  للا دجف  الج ا   ي  ذتح  ّه الق اا  ذج حيب دب cholédoqueللحظ لجلد حج  ذج ق اا 
  ادودياا  11 لف د un drain de Kehrل الم الحليصية الصك الية را و ل يقة فل فلؤ 

 .الل يقة  ل  ل يل ا

تتيق   ل جأاصة    ل  آالا حادا الل يقة  ت  قو 7113ذيك ا  71فتا يخ 
   ّا األأي  د يا الج ا  الّا قاا فال لييةه لالّا فدل     طفيف ا الل الج اج و ذالتقليد 

  ة7113ذيك ا  77ق     ادا ا تشكاب ا يلا 
ا تل و حالة الل يقة ذج التد ل   ذاقط  الج ا   ل  طيؤ تحاليل الدا لصل  

يرلغ اذيا ليفطب  فاإلقاذة  ل  ذحص فالل ظا  ليل دا لاإلث ج   دش ة لل الم الحليصية لا 
لغاد    ف د ظ ل   تابج الكحص  أتا الج ا  ا ت تاج  ف دا جدية   ادا ال ليية   ش 

ذج حيب دب صحة الل يقة ا تل و ذج التد ل   لا دجف  طفيؤ اإل  اش   لل تشك ا

                                                           
1- Cass. Crim 11 Septembre 2012, N° de pourvoi 11-88269.  

2- CA .NOUMÉA, 17 Janvier 2012. 

- Cass.Crim 9 Avril 2013, N° 12-81263. 
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دلب  لرب حقب الل يقة فللصال  ديدا  لتا االتصال لب جديد فالج ا   ي لالتأدي  
  .جدلى

ت جال القصلى  لتلو   ادا ال ليية الج احية لب دأيو الل يقة ذج حالة لب اال 
ا تطاع ل   ل يم الل ا ال الحظ لجلد  ييع فيب الحليصية لالرفد  الّال   ط ع ج ا  آأ 

 تشكابج ذج اإلقييا  ديب تا  ج اأ  قي ا  ل  الل ري اال حتا األل  لرب تثفيو حالة الل يقة 
 .تلذيو لر  ا ليية ثالثة لب ط ع ج ا  آأ   

لب اللذاا را و  تيجة  ييع ذج الفطب ل   سقة ف قلط الش ياب فدثفتو الأف ا الطفية 
قد ل   الحلقج الل ّا ليحليصية  ف د ت  ق  ليتيع فلا طة ال صا ا الل ا ية ّاو طافس

ف د ظ ل   تابج الكحص التج    ي  لج  اال ت جالل   راب لب السيا   ادا ال ليية الج احية
لتجلس لي لابل لتل طة الحجا  ي  الجا ؤ األي   ليفطب   دا حاددظ  و لجلد ذق  

لا تكاع    لحلالج ال  ا لتجل ا قييس ذج حاجي دلغس   لرّا  فلط لتر   ذج ق ط الدا
ل تابج الكحلصاو لالتدأسو   الر ياو الفيقاأ ذر ل لللجيا األحدا  لاأل  ا، اللثفتة
 لب الج ا  األلل قد دأطلف   ل غي  اللجدية ليج احيب الّيب قالا فال ليية الثا ية لالثالثة ت

  ل   ، الل يقة  ال  ّ   أطل ال ي تطيس   را هل ل    ذج تشأيص لقا كاو الج احة
  .ال ييع رلب ل ا األث  ذج  يقاعيأط  اللذاا  ألب   ادا ال ليية ذج لقت ا راب  

ق ا   (1) 2009دي لف   15رلا ديدو لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ا الصاد  فتا يخ 
   دأطاأ  دا لب   الّا قق  فإدا ة طفيؤ ج ا  ال تراف   Rennesلحرلة ا تب اع 

الأطل ذج تشأيص لقا كاو لا ف د الج احة لالتج را و ت تد ج ج احة دأ ى   في  ا
  :ل ت جية ة تتيأص لقابس الق ا  ذج

  ة ذج لل  ة  26   ب  ل  ي ا ي 2004جا كج  9فتا يخ  (A)و ال يدايتلذ
ف فؤ ال ل ة الل قية  تشكابية را و قد ددأيو  لي ا لب دجل  ج اأ  ليية لتدفي  الل دا ا

  .تا ّلم ذ س تحو تلثي  تأدي   اا ت ا ي ا  لقد را و التج
 ل   دا لقا كاو ددو  ل  حدل  الت اؤ ذج    ف د ال لييةت  قو الل يقة

 ةفحيات اديا ل د  لرّا  ل  صدلة ت كب الصكا 

                                                           

1-Cass.Crim, 15 décembre  2009,  N°09-82213.  
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لذج  -  لف د الأف ا الطفيةيؤ التأدي  اليّاب قالا فال لييةتلفس رل لب الج ا  لطف
الصكا   الت اؤلب للو الل يقة راب  تيجة لقا كاو فثفو   -فالج احةالجا ؤ اللت ي  

فصكت  الل للل  ب ال لل الج احج فلك لل    لالّا راب لب الللرب تكادي  لل دب الج ا 
د   لف د   ّقد اتأّ االحتياطاو السيلة التج تليي ا القلا د لاألصلل ال يلية  راب    القي 

دفدو  دا ا تظاا  لالتج ي  الل يقة     و ف ، األ  ا،ظ ا او قييية لب ال ليية  
ّاب يشرسب ال فؤ األلل  لذج ف ، يالل  -فص لفاو ذج الت ك ذج دقاو القيؤ  لصحلؤ 

الّا ي تف  لب دأط   تابج  ل   يدل  ي  لجلد ت  ؤ  قلجالّا   األحياب اللحيد
 ة  -يلدا ذج دغيؤ الحاالو  ل  الت اؤ الصكا  (تدفي  الل دا)ج احاو ال ل ة 

غي  دب الج ا  لا يق     ا او الللالية ال و  ج احة ل ت جية ذجا تلجؤ األل  
لب فل ّه اللقا كاو  ذقد ا تقد  ال يئ ا ة   تيجة التشأيص   48ّلم  ال ف د لقج

لل د    تكادي دب  ّا التشأيص راب لب الللرب   ي  غالل يقة ت  قو  ل  ا  داد  بلا 
الّا راب ذج لصيحة ل   الّا دشا  ف  طفيؤ التأدي   ا ت لل التصلي  الللقج

 اال ت جاالو ة
ل   راب  ي  الج ا  دب ي تحق  لقا كاو  ات  الج احة   ي  فو الأف اأ فدث

أ  التشأيص ل   لا ي ّا األأي غي  دب  ا قلي االّا ي فؤ ت  فل األأص ا ثقاؤ الل دا  
ّا يرلب قد ا ترؤ أطل  فل  لا ي ت لل حت  الل ابل السيلة لّلم      فل  ال ييا ذح ؤ

 ي تلجؤ الل األة الجيابية ة  
ديدو لحرلة ال ق، الك   ية ذج ق ا  ا الصاد   :التأخر في تشخيص مضاعف ات الجراحة  –ثالثا

2009لا     24فتا يخ 
الّا دداب ج احا لتأصصا ذج تقليا ل ق ا  ققاا الللقلع    (1)

   :ذيلا ييج  فت لة القتل الأطل  ذج د لى تتيأص لقاب  ا ال ظاا
  ة   ل  الل تشك  ف د ت  ق  ل دا  صافاو أطي ا  88ددأل ل ي، يفيا لب ال ل  

لفصكة ل ت جية  ل  ج احة   ذج ال د  لالفطب   ث  حاد   يا ا ددى  ل   أقا  
 ا   لب ل   ف د ال ليية تليلو حالت  الصحية  ال قدل ا  اليل   ل ا لل الجة ر ل  ذج 

 ؤ ةع  فةا يرتشة  لةة  لر ة  صل ا   ي ية   يةف  ق  ةالا حادا ذج الفطب  ذقاا طفيؤ التأديآ

                                                           

1-Cass. Crim,24 mars2009,N°08-84.160.  
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    الحقيقةة رّلم صل ا دأ ى  لالتج لا تظ   فإج اأدل    الحالة  لف د  ا او
لت اؤ الصكا   ال ف د ذلاو األلاب  حي   االلت ي  فلا يتا ارتشاع التشأيص ال ييا 

 الل  ة آتلذج الل ي،  لتلث ا ف
ذج الصكا   لدب الج ا   لسلت اؤ ت  ق لب لذاا الل ي، را و ف فؤ فدرد الأف اأ 

ذج  ج اأ  ليية ثا ية   غا دب   الل للل  ب ال لل الج احج قد تلأ  ذج ارتشاذ   للب ثا
التج قاا ف ا الك ي  ال سجج لطفيؤ التأدي  قد  جيو ل   اللتاف ة الطفيفة للا ف د الج احة

       .ل ا اا الل ي،  لف ّا يرلب الج ا  قد ا ترؤ أطل ج يلا ي تلجؤ الل األة الجيابية

ذج  الأطل الطفج الج احج ي شل: دون متابعة طبية ،اإلخراج المبكر للمريض من المشفى-رابعا
 تشكابية إلاللل  ة ا ال لا  ليل ي، فالأ لج لب الل تشك  دل  حاالو لت ددا   تيجة

 الطفج السيا ذج حالة حصلل لقا كاو لا ف ددلب لتاف ة طفية راذية ت لح فالتدأل 
 .ل ا االث يبدل   ل  ا رّلم تثل  ل لللية الطفيؤ الج ا  دل طفيؤ التأدي   الج احة

لمة ي   ّه الحال ايتطفيق اللب  ق ؤ لثاف لح ل ا الققاأ الك   ج  فللجؤ     ّل
التج ديدو ق ا   دا ة طفيؤ ج ا  فت لة القتل ل  ( 1)الق ا  الصاد   ب لحرلة ال ق، الك   ية

 : الأطل ذج لقابس الد لى اآلتية
  ل    ة 71الفال ة لب ال ل   Muriel Y.ددأيو ال يدا  7111لاا  71فتا يخ 
 hiataleune hernieلب دجل  ج اأ  ليية ج احية ل سج ذت  الحجاؤ الحاجي الل تشك  

، 
التج   دث اأ ال ليية  يع الل ا اق   الج ا     الّا را و ت ا ج ل   ف فؤ لشرية ذج الل اأ

 .حج الجد ذي ا 

ت  قو الل يقة  ل  آالا حادا لشديدا  ي    دياا ف دل   ف د اال ت اأ لب ال ليية
لالّا فدل ه طيؤ تحييس  طيؤ  دا طفيؤ ال ظاا   ل  الج ا ف ددول تلى الظ   لالفطب  

ف دلا  لح الج ا  ليل يقة فالأ لج   لاا  لذج اليلا الللالج 78راب ّلم يلا   ليدا
حي    التج لا تجد  ك ال   دلية اللاقية لب الجيطاو الدلليةلصع ل ا ف ، الل ر او لاأل

ل ي    ظيو الل يقة ت ا ج لب اآلالا  لا اقط  الطفيؤ الل الج  ل  طيؤ تحاليل الدا
 .لج  اال ت جال  تلذيو الل يقة ف د ّلم فيلا لاحد ل ج ت ا ج لب آالا ذج الفطب لالظ  

                                                           

1- Cass. Crim 23 Février 2010 n° 09-85.791.                                                                          
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الّا حالل ل   دقيلو د لى ققابية لتا ات اا الطفيؤ الج ا  فج يلة القتل الأطل
غي  دب الأف ا الطفية التج د جيو لب ط ع د فس أف اأ درد   لصا  الت لة فطفيؤ ال ظاا 

 د ج  ا   في لا  un choc septique,ثسثة ل  ا دب اللذاا را و  اتجة  ب حصلل ت كب
 . l'embolie pulmonaireالأفي  ال افس  ل  حصلل ا  داد  بلا 

ت كب  لد   راب  ي  الطفيؤ الج ا  دب ال يت م لب اللذاا را و  تيجة فقد و اللحرلة 
دب   ام  ولالتج دثفت  الل يقة ت اد  دلب ل اج ة  تابج التحاليل التج طيف ا طفيؤ ال ظاا

لييادا ذج   فة ر ياو الدا الفيقاأ  لرل  ّا راب لب الللرب تكادي  ففّل  ا حاد ا ييك
أاصة ذيلا يت ي  فااللتياا للا ف د   ال  اية السيلة التج تك ق ا قلا د لدصلل الل  ة

فا تفا  د  ا را و ت ا ج لب   فلجلد حالة الت كب فئالج احة   ّ دب حالة الل يقة را و ت 
ل    ، حياا الل يقة لأط  ال يلرب تجا ي   ال لفّلم يرلب الطفيؤ قد    ل ة لك طة

ب را و غي  لفاش ا   سقة  .لس اللذاا  ال د  ا دريدا  لا 



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

154 
 

 الباب الثاني
 المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  

 

ر عن المسؤولية الجزائية بشكل عام بأنها االلتزام القانوني المتضمن تحميل يعب   
امتناعه عن فعل يشكل خروجا أو مخالفة  الشخص الجزاء أو العقاب نتيجة إتيانه فعال أو

تشكل الركن األساس للنظام  لذلك، (1)للقواعد واألحكام التي قررتها التشريعات الجزائية
إذ ترمي المالحقة الجزائية، إلقامة المسؤولية على عاتق من ارتكب الجرم  ،الجنائي العقابي

 .هكابه، وذلك بغية إنزال العقاب بأو ساعد أو حرض على ارت
لم يميز بين األشخاص عند ارتكابهم  -وحتى المشرع الفرنسي-وألن المشرع الجزائري 

المسؤولية الجزائية  كانتأدوات الجريمة،  وأأسلوب بالنظر إلى مهنهم، وال إلى ال  ،للجرائم
رغم ما تثيره  ،تخضع ألحكامها وشروطهاو  ،الناتجة عن الخطأ الطبى الجراحي صورة منها

 : ب ما يتعلق من أهمهامادة للبحث المتجدد ولعل من إشكاالت تشكل 
أدى التقدم  لقد :ن عن الخطأ الطبي الجراحييلؤو تحديد األشخاص المس -أوال 

وما استتبعه من استخدام واسع لألجهزة الطبية  ،التكنولوجي الذي عرفه الميدان الجراحي
ظاهرة التخصص والعمل الجراحي  بروز الحديثة، وتنوع الوسائل الفنية وأساليب العالج، إلى
إعادة النظر في توزيع  وما نتج عنه منالجماعي أو العمل ضمن فريق طبي متكامل، 

 ،ككل الفريق الطبي تعدته إلىل مرتبطة بالجراح وحده، ب والتي لم تعدالمسؤولية الجزائية، 
كان مجرد  ، وذلك بعد أنخاصة طبيب التخدير الذي أضحى يتمتع باستقاللية في العمل

وفي ظل إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،  وكان لسان الحال يقرر،تابع للجراح، 
محل متابعة عن الخطأ  أضحت أو الخاصة منها سواء العامة ،ستشفائيةالمؤسسات اال بأن

 (.الفصل األول)الطبي الجراحي 
ية عن الخطأ الطبي الجراحي يقتضي إقامة دعوى ئوألن تقرير المسؤولية الجزا -ثانيا

من المهام الدقيقة الشاقة  أمر إثباتها يبقى فإن أمام القضاء الجنائي ضد مرتكب الخطأ،

                                                           

تحمل تبعة الجريمة وااللتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر : عرفها كذلك الدكتور علي عبد القادر القهوجي بأنها  -  1
   . 875لها قانونا، علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 
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وتوقعه إن صح القول في حرج، فبالنظر لالعتبارات التقنية  ،والحساسة التي تؤرق القاضي
 ما من صعوبات في اإلثبات، يترتب عنهوما  ،والفنية التي يتميز بها الخطأ الطبي الجراحي

صعوبات  من بالرغم مما يعتريها ،الوحيد منفذه ،بالخبرة الطبية الشرعية ايزال القاضي مرتبط
) بالتحيز وعدم الحياد اقرير الذي تقدمه مشوبتجعل من الت ،شخصية وأخرى موضوعية

 ( .الفصل الثاني
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 الفصل األول
  تحديد األشخاص المسؤولين جزائيا عن الخطأ  

 الطبي الجراحي
 

الجهود  تضافرعرفه ميدان الطب الجراحي  الذياقتضى التقدم والتطور التكنولوجي 
  ."بالفريق الطبي" يسمىما  إطارالعديد من التخصصات الفنية في  واءوانض

وكذا تطور وسائل الجراحة وتقنيات  ،دهاعقفقد أدى استعصاء التدخالت الجراحية وت
وهو ما استدعى وجود إلى عجز الجراح عن تأدية عمله بصورة انفرادية،  ،اإلنعاش والتخدير

من إجراء  هذا األخير وتمكين للجراحالدعم والمساعدة الالزمة  مضطلع لتقديم جراحي فريق
 . مصلحة المريضلمة ءتدخله الجراحي في أنجع الظروف وأكثرها مال

إلى  ،فضال عن الجراح ومساعديه، الطبيب المخدر ومساعديه الفريق الطبي يتضمن
أو طبيب األشعة  ،طبيب القلب والصدرك ،أخرىأطباء آخرين من تخصصات جانب 
أو يقل بحسب طبيعة كل  العدد يزيدل، ممن قد يستدعي التدخل الجراحي حضورهم وغيرهما

 . درجة خطورته وأهميتهبحسب  و ، تدخل جراحي
إشكاال  الواحدأثار هذا التعدد والتنوع في المهام واالختصاصات داخل الفريق الطبي 

عن الخطأ الطبي  لالمسؤو  الشخص كيفية تحديد :في تمثل والحساسية،غاية في الدقة 
فرغم أن الجراح هو المكلف بالتنظيم  ،(1)المريضالذي أدى إلى إصابة أو وفاة  الجراحي

حتى سواء قبله أو أثناءه أو  ،الجراحيوالتنسيق والرقابة على كل األعمال التي تتصل بتدخله 
    تحميله المسؤولية الجزائية عن كل خطأ  ،وفي كل األحوال ،ينبغيإال أنه ال  ،بعده

أو  ،ال يتحملها إال من ارتكب الخطأ ،مسؤولية شخصية - كأصل عام - باعتبارهايرتكب، 
وهذا ما استقرت عليه األصول العامة في النظام الجنائي  ،اهم في ارتكابه بوصفه شريكأس

  (2)،وأكدته بعض النصوص التشريعية ،واستقر عليه كذلك الفكر القانوني الحديث المعاصر
                                                           

1- GUIGUE(Marion), La responsabilité pénale au sein de l’équipe de soins, Revue les grandes 

décisions du droit médical, op.cit,p.386. 

يعتبر مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية من المبادئ المقررة والمعترف بها في كافة النظم القانونية المعاصرة ، سواء  - 2
ذا كان  المشرع الجزائري نصت عليه صراحة أم لم تنص على ذلك، إذ أن قواعد التجريم والعقاب تنظوي تحت هذا المبدأ ، وا 

 =10-06من القانون رقم 061لم ينص عليه صراحة في قانون العقوبات، إال أنه قد نص عليه في الدستور، في المادة 
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 . (1)ورسخته أحكام القضاء
ذا أمكن تطبيق هذا المبدأ و  ،لكن بالنظر  األطباءتحديد المسؤولية الجزائية بين  أثناءا 
تطبيقه صعب بين هؤالء وغيرهم من الممارسين الطبيين  فإن ،في العمل الفني لالستقالل

 جزائية عن فعل الغيرالمسؤولية ال وهو ما يثير، (2)الذين يخضعون إلشرافهم وتوجيهاتهم
    .(المبحث األول)

كل من الفقه والتشريع بإمكانية  إقراروبعد  ،مر عند هذا الحد، إذ أنهال يتوقف األو 
هي   ستشفائيةباإلمكان مساءلة المؤسسات اال صارمساءلة الشخص المعنوي جزائيا، 

  .(المبحث الثاني) بوصفها شخصا معنويا وهذا، جزائيا عن الخطأ الطبي الجراحي األخرى
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

، في حين ..."تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية:"المتضمن التعديل الدستوري، المشار إليه سابقا،=
، والذي دخل حيز 0991صراحة على هذا المبدأ في قانون العقوبات الجديد الصادر سنة نجد أن المشرع الفرنسي قد نص 

 ـ0-010، وذلك من خالل المادة 0991التنفيذ في الفاتح من مارس 
أكدت محكمة النقض الفرنسية على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، قبل النص عليه في قانون العقوبات، وذلك من  - 1

فتوح عبد اهلل الشاذلي، المسؤولية أنظر، ، 0966مارس  11 الصادر بتاريخالحكم  : قضائية، أهمها خالل عدة أحكام
 01، كما نجد من األحكام الحديثة الحكم الصادر بتاريخ61ص 1111الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،

 .172،  أنظر، محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص 1111سبتمبر 
2  - GUIGUE(Marion), op.cit, p.388.  
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 األولالمبحث  
 المسؤولية الجزائية ألعضاء الفريق الطبي الجراحي    

 (الجراح وطبيب التخدير)
 

يقل عددهم أو يزيد  ،يضم الفريق الطبي الجراحي مجموعة من الممارسين الطبيين
من الطبيب الجراح وطبيب  ويعتبر كال ،الجراحيبحسب نوعية وأهمية ودرجة خطورة العمل 

إذ  األعم،الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي في الغالب  اءلةالمس االتخدير محور 
 ـ معاهما يل الدعاوى الجزائية إما ضد أحدهما أو كلج ترفع

يتمتع باالستقاللية في العمل، سواء قبل أو أثناء أو بعد العملية  منهما وألن كال 
 قد تتحول إلى، (المطلب األول) مسؤولية شخصية مسؤولية كل منهما كانتالجراحية، 

شرافهما ورقابتهما، إمن المساعدين الطبيين الذين يعملون تحت  مسؤولية عن فعل الغير
 (1)من المساعدين وغيرهم نيالممرضكذا و ن، بالداخليو  نيالمقيمبالنسبة لألطباء  وكذلك الحال

 .(المطلب الثاني)

 األولالمطلب  
 المسؤولية الجزائية الشخصية ألعضاء الفريق الطبي الجراحي  

 (الجراح وطبيب التخدير) 
يتمتع باالستقاللية  ،كنظيره الجراح فأصبح، (2)التخديرتطور المركز القانوني لطبيب 

فلكل  ،التأهيل المهني على نفس الدرجة من فصارا، بينهماتالشت عالقة التبعية و  ،في العمل

                                                           

يوليو  3، المؤرخ في038 -11: من المرسوم التنفيذي رقم 02ما تنص عليه المادة : أنظر في هذا الصدد - 1
،المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك األعوان الطبيين في التخدير واإلنعاش للصحة 0211

 036 -11:من المرسوم التنفيذي رقم 9، وكذلك المادة 0211يوليو 6، صادرة بتاريخ، 35د العمومية، جريدة رسمية، عد
     صادرة بتاريخ 35، المتضمن القانون األساسي للمقيم في العلوم الطبية، جريدة رسمية، عدد0211يوليو  3المؤرخ في 

 .0211يوليو 6
    مثله مثل الممرضين والمساعدين  ،للطبيب الجراحعتبر طبيب التخدير حتى الماضي القريب مجرد مساعد ا -0

فإن مسؤوليته كانت تتحدد  باعتباره أحد المساعدين فقط ، إذ كان الجراح هو الذي يختاره ويشرف  ،وتبعا لذلك  ،الصحيين
علم  صار الفرنسي، 0961كانون األول  5مرسوم  إال أنه ومنذ صدور، يسأل عن أخطائه فإنه هو من عليه وبالتالي

 :من قانون اآلداب الطبية الفرنسي على أنه 59و نصت المادة . وأصبح طبيب التخدير مستقال التخدير اختصاصا متميزا
 =منهم يتحمل مسؤولياته شخصيا، كما هي مثال حالة عندما يتعاون عدة أطباء في فحص أو عالج مريض واحد، فإن كال"
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ومنطقة نشاط محددة ومتميزة عن  ،عمل اآلخر مجال مستقل عن ،معين عمل منهما مجال
ران بالمسؤولية الشخصية لكل منهما في ما جعل الفقه والقضاء يق  وهو   منطقة نشاط اآلخر،

بين الفصل التام أو الكامل للمسؤوليات ذلك تراوح  وقد ،إطار الفريق الطبي الجراحي
وما يقتضيه  ،استنادا إلى فكرة الفريق الطبي فصل النسبيلوبين ا (الفرع األول ) الشخصية

 . (الفرع الثاني) يراحالج الطبي  من تعاون وتضامن من أجل إنجاح العمل
 

 الفرع األول
 داخل الفريق الطبي الجراحي  للمسؤولية الجزائية  الفصل التام
طبيب ل للجراح، والمسؤولية الشخصيةالشخصية  ةالمسؤولي بينيرتكز الفصل الكامل 

أو أثناءه  هسواء قبل ،على فكرة االستقالل في العمل الطبي الجراحي نظر الفقهفي  التخدير
 .(ثانيا) الجزائي في القضاء له تطبيقا وهو ما وجد ،(أوال) أو بعده

  "كورنبروبست"  هالفقي يعتبر:  مسؤوليات الجزائية في نظر الفقهال بين  الفصل التام -أوال
Kornprobst"  "(1 )، من اقترح فكرة الفصل في المسؤوليات بين الجراح وطبيب التخدير  أول

 األعمال التحضيرية التمييز بين  :وهي ،واستعان في ذلك بقاعدة جوهرية في قانون العقوبات

                                                                                                                                                                                       

 ,AKIDA(M)  .176 ,172:        أنظر في هذا المعنى ،"ستعين بهمالفريق الذي يؤلفه الجراح واألطباء الذين ي=

op.cit, p p.  
فارضا تنسيقا واسعا بين  ،نعاشكرس استقاللية اختصاص التخدير واإل الذي مرسوم الصدر  ،0991ديسمبر 5وفي 
منذ ما قبل العملية  مراحلهمكان في جميع حصاءات لحوادث التخدير وظروفها وقواعد لتحاشيها قدر اإلإووضع ، األطباء

حول  0991عام  1وقد أتت هذه الخطوة بعد صدور تقرير اللجنة العليا للصحة العامة في تشرين . حتى االستيقاظ الكامل
 : أنظر في هذا الصدد سالمة التخدير

  1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement-Décret N° 94

des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code 

.   JORF n°284 du 8 décembre 1994 page 17383 de la santé publique, 
من مدونة أخالقيات  71 تنص المادة الصدد،في هذا  .ستقالل طبيب التخديرال المؤكدةالنصوص القانونية  لتتوالى بعد ذاك

منهم يتحمل  عندما يتعاون عدد من الزمالء على فحص مريض بعينه أو معالجته، فإن كال:" الطب الجزائري على أنه
من قانون الصحة الفرنسي التي جاء  69-1017، و هي المادة التي  تقابل ما تنص عليه المادة ..." مسؤولياته الشخصية

 :  فيها

"L'exercice de la médecine est personnel, chaque médecin est responsable de ses décisions et 

de ses actes". 

1- Kornprobst(L), Responsabilités au sein d'une équipe chirurgicale, Presse. Médicale, 1967, 

p.711, cité par AKIDA (M), op.cit, p.188.  
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 . (1)التنفيذوالبدء في 
األعمال  بين حسب رأيه، فإن اإلحاطة بالجرائم المعاقب عليها تستلزم التمييزبو      

 ألن الجريمة لمالتحضيرية والبدء في التنفيذ، فإذا كانت األعمال التحضيرية تفلت من العقاب 
وهو ما الذي باشرها فرصة العدول وعدم اقتراف الفعل المجرم،  أمام تتكون منها بعد، وألن

من قبيل البدء في  لها ال يمكن اعتبار األفعال التحضيرية إذالعمليات الجراحية،  ينطبق على
الجراح  دون، (التحضيرية) مرتكب هذه األفعال الخاصة وبالتالي، عدم مساءلة سوى ،تنفيذها
  .عداد لكل شيءإال بعد اإل التنفيذيدخل نشاطه حيز  الذي ال

  و عمل تحضيري وما هو بدء في التنفيذ ــن ما هــذي يفصل بيــالمعيار الل تحديد ــن أجــوم    

                                                           

 : تمر الجريمة قبل تمامها بثالث مراحل - 1
ذا نص المشرع على ذلكمرحلة التفكير و العزم -  .  ، والتي ال يعاقب عليها القانون، إال في حاالت استثنائية، وا 
المادة  والقاعدة فيها أيضا هي عدم العقاب إال في حاالت استثنائية وبنص القانون،  على غرار ما ورد فيمرحلة التحضير للجريمة،  -

 .من قانون العقوبات  171
، وهي المرحلة التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى تنفيذ الجريمة فعال، فيبدأ في تنفيذ الركن المادي مرحلة الشروع أو البدء في التنفيذ -

بات الجزائري، أنظر للمزيد من من قانون العقو  11ولكنها ال تتم ألسباب ال إرادة له فيها، وهذه المرحلة معاقب عليها حسب نص المادة 
 .197، 195فتوح عبد اهلل الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ص :  التفصيل

 . يظهر التمييز سهال بين البدء في التنفيذ وبين العزم و التصميم ذو الطابع النفسي، فاألول معاقب عليه، أما الثاني فال عقاب عليه
والتي هي األخرى عبارة عن أعمال مادية ، فشراء مسدس   األعمال التحضيرية،و البدء في التنفيذ بين غير أنه من الصعب التمييز 

 . قد يكون  الرتكاب جريمة، لكن قد يكون ألغراض أخرى مشروعة 
معيار شخصي : لذلك ال يوجد معيار في قانون العقوبات للتمييز بين البدء في التنفيذ واألعمال التحضيرية، لذلك اقترح الفقه معيارين

 . وآخر مادي
يعتمد المعيار الشخصي على إرادة الجاني اإلجرامية، أي مدى داللة أفعال الشخص على قصده،  وحسب رأي الفقيه قارو 

Garraud ء فإن الجاني يبدأ في التنفيذ إذا أتى عمال من شأنه في نظره أن يؤدي حاال ومباشرة إلى النتيجة المقصودة ، والذي يعد بد
في التنفيذ ولو كان سابقا على األفعال المكونة للجريمة، وذلك متى أمكن القول بأن هذا الفعل سيدفع بالمجرم، إلى ارتكاب الجريمة، 

 . وهكذا يعد سارقا من ضبط وهو يكسر الخزينة ، إذ بدء في التنفيذ على الرغم من أنه لم يضع يده على المال
، فيرى بأن الفعل ال يدخل في دائرة التنفيذ إال إذا أصاب به  villeyوالذي يمثله الفقيه فيلي   أما المذهب المادي أو الموضوعي ،

 الفاعل الركن المادي للجريمة كما يعرفها القانون، لذلك فإنه ال يعتبر سارقا، إال إذا وضع الجاني يده على الشيء المراد سرقته ، وال
يه بأعمال السالح، أما األفعال السابقة على ذلك، فطالما أنها ال تدخل في التعريف يعد قاتال إال من مس سالمة جسم المجني عل

 . القانوني للجريمة فهي ال تعد بدء في التنفيذ
يتجه الرأي الغالب إلى األخذ بالمعيار الشخصي في التمييز بين البدء في التنفيذ و مرحلة التحضير، و هو ما أخذ به القضاء الفرنسي 

، دار هومة  01أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام،  ط  -للمزيد من التفصيل -القضاء الجزائري، أنظرو أخذ عنه 
 . وما بعدها 701، ص 1101الجزائر، 
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قـد تـرك آثـار ال  العمـل الـذي تـم القيـام بـه كـانأنه ينبغـي التسـاؤل حـول مـا إذا بيرى هذا الفقيه 
ــــى ،للمــــريضتمحــــى بالنســــبة  ــــد خل ــــ :بمعن ــــة ففيمــــا إذا كــــان ق ــــائج حتمي ــــت حســــنة ،نت     أم  كان

  .وما ينسب إلى طبيب التخدير ،ما ينسب إلى الجراح التمييز بين ليتاح بعد ذلكسيئة، 
من  يعفى -وفي إطار الفريق الطبي الجراحي -الجراح  إلى أن Kornprobst الفقيه ليخلص  

عملية على غرار سبة لكل ما هو بعيد عن العمل الجراحي، نبال ،وبصفة مطلقة ،المسؤولية
ويعفى من  ،التخدير تطبيقا لفكرة االستقالل في العملنقل الدم، والتي يسأل عنها أخصائي 

 .(1)بالنسبة لكل ما يمكن أن ينفصل عن العمل الجراحي  ،بصفة جزئية ومتغيرة، و المسؤولية

األعمال المتعلقة  Kornprobst الفقيه استثنى ،ومن أجل أن يحمي نظريته من النقد  
 التزاماتبالتنظيم والترتيب الدائم لكل العناصر الالزمة للعمل الجراحي، على أساس أن 

 االلتزامات التي بل يتعداها إلى ،الجراح ال تقتصر فقط على ما يتعلق بالعمل الجراحي
بل تمتد  ،ن مهمته ال تنتهي بانتهاء العمليةإ ثم ،الفحوص اإلعداديةب السيما ما يتعلق ،تسبقه

القيام  ، إلى جانبالتعليمات من أجل المراقبة في المرحلة التالية إلجراء العملية إلى تقديم
من أجل القيام بما يلزم إن تحتم  ،ومراجعة بعض نتائج العمل الجراحي ،ببعض التدخالت

 .(2)األمر
 Aix االستئناف حاولت محكمة :لمسؤولياتا بين  تطبيق ات قضائية لفكرة الفصل المطلق -ثانيا
أن تحدد بوضوح االختصاصات التي يستأثر بها  ،0969نوفمبر 16الصادر في  قرارهافي 

بالتالي هو مسؤوليته عنها  لفيتحم ،أخصائي التخدير، والتي تنفصل عن العمل الجراحي
 : يلي ما في تتلخص وقائعهاوذلك على إثر قضية  ، بمفرده

إحـــدى المستشـــفيات مـــن أجـــل استئصـــال الزائـــدة ســـنة  00صـــبي يبلـــل مـــن العمـــر أدخـــل
 تخدير، وانتهـتالالدودية، استمرت العملية مدة ربع ساعة تحت تأثير مخدر كلي باشره طبيب 

بعـد  ،وتترك مهمة مراقبته للممرضاتالمريض إلى حجرته،  ليعاد العملية من دون مضاعفات،
    ره المشــــفى باتجــــاه مشــــفى، الــــذي غــــادر مــــن فــــو كــــل مــــن الجــــراح وأخصــــائي التخــــدير أن زاره
  . إلجراء عملية تخدير أخرى ،آخر

                                                           

1-KORNPROBST (L), L’étendue et les limites de la responsabilité médicale au point de vue 

juridique, Rapport présenté au 2eme cong. International, Paris 1966.T.1, P.71.cité par 

AKIDA(M), op.cit, P.187. 

2-AKIDA(M), op.cit, p.188. 
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ولم تجد محاوالت الممرضة، وال أخصائي التخدير الذي  ،اآلالمالطفل بعض  انتابت
عاد إلى المستشفى على وجه السرعة، ورغم العناية الفائقة التي أحيط بها الطفل، إال أنه 

 .  فارق الحياة
، أسندت الوفاة كانت ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدمويةحسب تقرير الخبرة، فإن و 

 : الرتكابه جملة األخطاء التالية وذلك ،القتل غير العمدي ريمةلطبيب التخدير جعلى إثره 
بنسبة تزيد عن المقدار و  ،penthotalجدا من مادة  اكبير  اإعطاء المريض مقدار  -

 . %15العادي بحوالي 

إذ أن طبيب التخدير اإلهمال في مرحلة اإلشراف على المريض بعد إجراء العملية،  -
عالمات غير للحقيقي ال هو ما منعه من التقديرأثناء نقله إلى حجرته، و  المريض لم يرافق

في حين كان  ،لى ترك المريض ُينقل على ظهرهإالمألوفة التي ظهرت عليه أثناء نقله، زيادة 
 .م على جنبيجب نقله وهو نائ

 .للمريضمغادرته المستشفى قبل اإلفاقة الكاملة  -

محكمة الجنح  قراربعد الطعن باالستئناف في  ،Aix استئناف محكمة قرارجاء لقد 
Nice
 محكمة استئنافغير أن  التخديرالتي قضت فيه بمسؤولية الطبيب الجراح وطبيب  (1)

Aix ببراءة الجراح تمسؤولية طبيب التخدير وقضى تأيد. 
يقع على طبيب التخدير واإلنعاش مهمة تتمثل في   " :مبدأ مفاده القرارأرسى هذا 

ضمان تخدير المريض في ظروف آمنة حتى يسمح للجراح بتنفيذ العمل الجراحي، والسهر 
أثناء العملية على الحالة التنفسية والقلبية والعرقية للمريض، وبعد العملية، مالزمة 

مع اتخاذ  ،وعودته إلى كامل وعيه ،وضمان صحوته التامة من التخدير ،المبضوعالمريض 
 .(2)"السيما وسائل اإلنعاش، إذا اقتضى الحال كذلك ،كافة الوسائل والتدابير الالزمة

                                                           

1-Trib.cov.Nice 28 Mars 1969, cité par, AKIDA(M), op.cit, p.190 . 

 2- La cour d’Aix a posé un principe selon lequel; « l’anesthésiste réanimateur  a pour mission 

et pour fonction d’assurer l’endormissement de l’opéré pour permettre au chirurgien 

l’exécution de l’acte opératoire, de veiller pendant la durée de celui-ci à l’état respiratoire et 

cardio-vasculaire du patient, puis après la fin de l’opération, d’assurer son réveil; qu’il a donc 

l’obligation impérieuse d’assister et surveiller l’opéré jusqu’à son retour à une entière 

conscience et d’employer éventuellement tous les moyens de réanimation qui pourraient être 

nécessaires pour y parvenir » Cité par AKIDA( M), op.cit,p.190 .  
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الفصل استنادا إلى فكرة  ، وذلكالجراح من الجريمة Aix محكمة استئناف تلقد برأ  
بلجوئه إلى طبيب متخصص في التخدير  فالجراح، والمسؤولياتالتام للمهام أو  المطلق

يصبح غير مسؤول  ،فنية في هذا الميدانالخبرة الكفاءة و ال ومتوافر على قدر منواإلنعاش 
–وأن غايتها  اختصاصه،والتي تدخل في صميم  هذا األخير، عن األعمال التي يباشرها

ن كانت واحدة،  -تضيف المحكمة في ظل  ببعضها البعض، وذلكرتبطة م إال أنها غيروا 
 .التطور الحالي لتقنية الطب

ة التخدير التي يستعملها الطبيب عر ججراح أن يراقب على اليترتب على ذلك أنه ليس       
وخروج المريض  ،بمجرد انتهاء العمل الجراحيو  ،وأنه ،وال أن يهتم بإفاقة المريض ،المخدر

 . "طبيب التخدير وحده عاتق مريض تقع علىمن غرفة العمليات، فإن مراقبة ال

الذي ، (1)محكمة استئناف باريستلت هذا القرار قرارات مماثلة، على غرار قرار  لقد
 .(2)ألغى الحكم الصادر عن محكمة أول درجة

 Alain Farçatيدعى  اأن شاب: القرارتتلخص وقائع القضية التي صدر بشأنها هذا 
بتاريخ  وكان ذلك  ،سنة قد أجرى عملية جراحية الستئصال اللوزتين ةالخمس عشر  صاحب

في أعقاب سكتة قلبية وتنفسية ، 0971سبتمبر  15توفي بتاريخ  لكنهو  ،0971جويلية  06
 ـ الدماغ علىكانت لها آثار خطيرة 

ترجع الوفاة حسب تقرير الخبرة إلى خطأ في مراقبة المريض في المرحلة التالية إلجراء 
بعد العالمات األولى  ، وذلكالعملية، بعد مغادرة كل من طبيب التخدير والجراح للعيادة

 .لإلفاقة
تطور أنه في ظل ال"  ةباريس الحكم القاضي ببراءة الجراح مؤكد حكمة استئنافم تأيد

 التمايزفي أن االختصاصات تتجه نحو  للشكليس هناك مجال  الجراحيالحالي لفن العمل 
ذا كانت فكرة اإلدارة ومسؤولية الجراح ال  ـ إلى التنويع الالزم للمسؤولياتوالذي يؤدي  وا 

ة جراحية بالمعنى الدقيق، فإن هذه الفكرة، يينبغي استبعادها بصفة تلقائية أثناء إجراء عمل
بعد -ال تجد لها تطبيقا في الدعوى، ففي مرحلة التخدير واإلفاقة، يحدد أخصائي التخدير 

الوسائل الفنية الالزمة لتطبيق هذه  -اليوم السابق على الجراحةفحص المريض في 
                                                           

1- Paris (Ch.Corr).1 Juillet 1971, cité par AKIDA(M), op.cit, p.190 
2- T.G.I Versailles, 11 Décembre 1970, cité par AKIDA(M), op.cit, p.190.  
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هو أن يتحمل  -تبعا لذلك-ينبغي، لذلك فإنه وهو الذي يباشرها بمفرده ،المرحلة
وطالما أن الجراح يعلم   ـبعيدا عن الجراح الذي يبقى أجنبيا عن أفعالها ،مسؤوليتها بمفرده

أن المريض يبقى بين يدي طبيب  -لعملياتأنه في اللحظة التي يغادر فيها حجرة ا-
عن خطأ في المتابعة  -إذن-الذي يعد مسؤوال عن إفاقته، فال يمكن البحث  ،التخدير

 ".(1)يمكن أن ينسب إليه
م نقض القرار جزئيا، وأحالت محكمة النقض الفرنسية الدعوى توبعد الطعن بالنقض، 

محكمة القرار الصادر عن  ابدوره تأيدي توال ،Versailles محكمة استئنافمن جديد أمام 
طبيب التخدير حتى ولو كان تحت سلطة الجراح أثناء فترة "  :أن ةباريس مؤكد استئناف

  كاملة لما يدخل في تخصصه الفني الخاص استقاللية العملية، فإنه يتمتع في الواقع ب
 .(2)" به، ومن ثم يكون له أن يتدخل في حالة حدوث أي طارئ

دور كل عضو في الفريق الجراحي في الفترة الالحقة إلجراء  ذات القرار كما حدد
بل في حالة إفاقة في قاعة  ،بتركه المريض في حالة وعي :" أنهبالعملية الجراحية، مقررا 

العمليات، فإن الجراح يكون قد أنهى دوره في ممارسة سلطته في توجيه طبيب التخدير ذو 
، وأن هذا األخير بدًء من هذا الوقت يضمن المسؤولية ذات الذي ساعدهو  ،التأهيل العالي

األصل التعاقدي في مراقبة المريض في غرفته، وبإعادة إنعاشه، إذا كان هناك محل لذلك، 
بإعطاء كل التعليمات الضرورية إلى شخص مؤهل من أجل إخطاره بأي  ،وفي كل األحوال

 ".طارئ حتى اإلفاقة
 في قضية الروائية 0970ماي  5بتاريخ  ،حكما Montpellierكما أصدرت محكمة 

وكانت  ،(3)، هذه القضية التي شغلت الفكر القضائيAlbertine Sarrazin ألبرتين سارازان
 .(4)المعلقين الفقهاء مادة خصبة لكثير من

                                                           

1- AKIDA(M), op.cit, P.191. 

2-Versailles 4 Mai 1985.G.P.1985.1.300, cité par AKIDA(M), op.cit, P.191.  

3- Cette affaire a fait l’objet de quatre décisions successives : T.G.I Montpellier 21 Décembre 

1971, Montpellier 5 Mai 1971, crim 22 Juin 1972, Toulouse, 24 Avril 1973. 

4-.Gombault A, pourquoi la mort d’Albertine Sarrazin ? Deux condamnations, une question 

sans réponse.conc.méd, 1971, p.587, cité par, AKIDA (M), op,cit, p.191.  

  - Gombault A, La responsabilité des chirurgiens et des anesthésistes, un arrêt de cassation 

dans l’affaire Sarrazin, conc. méd 1971, p.7173. 

F.Chabas, note sous.G.I Montpellier 21 Décembre 1970.D1971, p.637, cité par AKIDA (M), 

op.cit, p.192. 
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ـــائع  ـــتلخص وق ـــدعوىت ـــة الشـــهيرة  :فـــي ال قـــد أجـــرت ، Sarrazin  Albertineأن الروائي
 une، إحـــــــــداهما الستئصـــــــــال النفيـــــــــر األيســـــــــر0967جـــــــــوان  00فـــــــــي عمليتـــــــــين جـــــــــراحيتين 

Salpingectomie gauche، واألخـــرى الستئصـــال الزائـــدة الدوديـــة une appendicectomie 
بمــرض خطيــر فــي الكليــة اليمنــى، مــا اســتوجب نقلهــا إلــى المستشــفى مــرة أخــرى  لتصــاب الحقــا

جميع الفحوص الطبية السـابقة التـي باشـرها الجـراح إلـى ضـرورة  لتنتهي، 0967جويلية  1في 
 .استئصال هذه الكلية

كموعد إلجراء الجراحة، وأخطر طبيب التخدير  ،1969 جويلية 01حدد الجراح تاريخ 
، ودون إجراء لالستعجالبميعادها، وبالفعل أجريت للمريضة العملية الجراحية دون أي وجه 

وصل طبيب . واالختبارات المتعلقة بمدة تجلط الدم وزمن سيولته عملية تحليل لدم المريضة
فحص المريضة وهي في حالة فقدان لوعيها تحت تأثير ب وقامالتخدير متأخرا يوم العملية 

 .(1)عدادية التي قام بها الجراح وحدهالمعالجة اإل
ولم  ،لنزيف حاد المريضةتعرضت ها ئوفي أثنا ،استغرقت الجراحة ساعتين من الزمن
 ـ (الذي لم يبادر قبل إلى تحديد فصيلة دمها) يتفطن ال الطبيب الجراح وال طبيب التخدير

ـــــب التخـــــدير، قامـــــت إحـــــدى الممرضـــــات بتغي ،بعـــــد العمليـــــة   ر وضـــــع يـــــوبحضـــــور طبي
، كمـا توقـف القلـب عـن العمـل، ممـا أدى إلـى وفاتهـا فـي مما أوقف الجهـاز التنفسـيالمريضة، 
 .على الرغم من محاولة اإلنعاش التي قام بها طبيب تخدير آخر ،مدة وجيزة 

حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد كل من الجراح وطبيب التخدير بتهمة القتل 
مع وقف  ،شهرين لمدةحبس البعقوبة  Montpellierالخطأ، وتمت إدانتهما من طرف محكمة 

لت من الحكم دع   االستئنافإال أن محكمة . سيفرنك فرن 01111غرامة مالية قدرها بالتنفيذ و 
لى فكرة الفصل في إلجراح مستندة في ذلك ل ةبرأممسؤولية طبيب التخدير و ل مستبقيةجزئيا، 
 .(2)وبالتالي في المسؤولية الجزائية ،المهام

 :أهمها ،لطبيب التخدير عدة أخطاء هذه المحكمة نسبت 

                                                           

1 - AKIDA(M),op.cit,p.192. 

2- AKIDA(M),op.cit,p.193. 
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التي و  ،بالفحوص األولية التمهيدية الالزمة التخديرطبيب ، لم يقم قبل إجراء العملية -
 التي كانت الصحية الضعيفة حالتهاكانت  السيما معتحديد فصيلة دم المريضة،  من بينها

 .تستلزم حيطة وحذر خاصين
ن  تعد من العمليات العادية والتقليدية، إال أنها  ،كانت عملية استئصال الكلية فحتى وا 

قد تحتمل بعض المضاعفات، التي توجب على طبيب التخدير فحص المريضة بعناية قبل 
اكتفى  لكنه ،لم تكن على وجه االستعجال في دعوى الحالسيما وأن العملية  ،مباشرة العملية

أين بدت عديمة الوعي تحت  ،وفي نفس لحظة إجراء العملية ،بفحصها في حجرة العمليات
 .تأثير المعالجة اإلعدادية

أن عملية إنعاش إلى  بعد تقرير الخبرة  ،، خلصت المحكمةأثناء إجراء العملية -
ينشأ عنها حتما سكن متوافقة ونوع العملية الجراحية التي كانت طويلة، والتي تالمريضة لم 

المريضة لم تتلق كمية الدم الالزمة، بسبب فنزيف بسبب صعوبة استئصال الكلية وامتدادها، 
 -الذي ال يمكن اعتباره ،طبيب التخدير إعطاءها مصل الغلوكوز رغم محاولةعدم توفره، 

معادل لتغطية فقر الدم، كما أنه غير واق من صدمة العملية  اعنصر  -بأي حال من األحوال
ن الممكن استبداله بسوائل وعلى فرض عدم وجود كمية الدم الالزمة، فقد كان م، الجراحية

وهذا ما لم يحدث قبل توقف الدورة  ،، من أجل إسعاف المريضة"بدائل الدم"يطلق عليها 
 .الدموية نهائيا 

ترك المريضة تنقل على  عندمافقد أخطأ الطبيب : أما في مرحلة ما بعد الجراحة -
 كان المريضة يةتغيير وضعأن بر كان واجبا عليه أن يقد   كماظهرها مباشرة بعد العملية، 
وأن يتم بواسطة شخصين أو أكثر حسب وزن المريضة، ال أن  ،يجب أن يمارس بكل حذر

ها لم يكن مناسبا بالنظر إلى يتيترك الممرضة تقوم بهذه المهمة بمفردها، كما أن تغيير وضع
كان  فقد ،ريباتوقفت المريضة عن التنفس لمدة دقيقة تق عندماالحادث الذي وقع أثناء العملية 

 .صا أثناء نقلها يعليه أن يكون حر 
إلى أنه من أولى الواجبات المفروضة على  Montpellierخلصت محكمة استئناف 
وذلك باتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لتجنب حصول أي  ،المخدر ضمان سالمة المريض

طارئ أو حادث أثناء العملية، وأن الخفة والسرعة في تحضير المريضة للعملية، وعدم اتخاذ 
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تحمل المخدر كلها تشكل أخطاء ي ،واالنتباه اليقظةوغياب  ،حتياطات واإلجراءات الالزمةاال
 .وحده المسؤولية عنها
فقد قدرت المحكمة  اء أي خطأ ينسب إليه،ففقد برأته المحكمة النت ،حأما بالنسبة للجرا

كما أنه أخطر طبيب  ،كفحص البول والقلب للجراحة، أنه قام بكل الفحوص األولوية الالزمة 
استنادا لفكرة االستقالل في المهام و التخدير بموعد العملية قبل يومين، أما أثناء الجراحة، 

قد قام بعمله وفقا لقواعد الفن الجراحي وفي ظروف مرضية ولم  والمسؤوليات فإن الجراح
 . أي خطأ منه يحدث

ن كان الجراح قد تغي ب عن المريضة وحتى بعد الجراحة،أما  فإن ذلك ال يشكل  ،وا 
الجزء  نطالما أن هذا الغياب مرده رغبة الجراح في إطالع والد المريضة ع ،خطأ

 .المستأصل

 الفرع الثاني
 الفصل النسبي في االختصاصات و المسؤوليات  

بحيث  ،مساوئُيظهر مبدأ الفصل المطلق أو التام في الوظائف والمسؤوليات عدة  
وهذا  ،فقطاألفعال التي تنتمي إلى تخصصه في يجعل كل طبيب أخصائي يحصر اهتمامه 

عن المساءلة الجزائية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى شيوع المسؤولية في حتى ينأى بنفسه 
الفقه والقضاء ، وهذا ما حذا بسالمة المريض للخطر الواحد، مما يعرض وسط الفريق الطبي

في  التلطيف من حدة االتجاه الرامي إلى إقرار الفصل التام  إلى محاولة -خاصة ينالفرنسي-
فكرة الطاقم أن بل من الجراح وطبيب التخدير، معتبرين إلى ك والمسؤوليات المسندةالمهام 
، كمؤسسة طبية جراحية قائمة الذات، تقتضي قيام تآزر وتعاون وثيقين بين الجراحي الطبي

 .ؤولية المشتركة عن الخطأ المشتركوهو ما يؤدي إلى قيام المس ،هذين العضوين
أن  حـصحي  :يمنظور الفقهالختصاصات والمسؤوليات من  في اال فكرة االستق الل النسبي   -أوال 

منهم   واحدلكل ون ـن طبيب، يكـر مــى أكثـوم علـزأ اليـيتج دـالواح يـي الجراحـالعمل الطب
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لهذا العمل هي عالج  حيدةأن الغاية الو بينبغي أن ال ننكر  ، لكن(1)تخصصه واستقالله الفني
كل عضو من أعضاء الفريق الطبي  يفرض علىوهو ما  المريض والوصول إلى شفائه،

بما ، منهم بعمل اآلخر واحد تتجلى في اهتمام كل ،أن تكون له روح تعاون حقيقيةبالجراحي 
إذا امتنع ، قد تترتب عنه المساءلة الجزائية في حالة ما (2)يفرضه ذلك من تبادل للمعلومات

المريض الصحية، مما أدى إلى خطأ بالغ عضو آخر بحالة إعن أحد أعضاء الفريق الطبي 
التنسيق بين مختلف األعمال المسندة  ، كل هذا، في ظل ما يناط بالجراح من مهمةالثاني
  .حسن تنفيذها ومراقبة-بما في ذلك تلك المنوطة بطبيب التخدير -لفريق الطبي ككلإلى ا

لجراحي نحو التنوع في وسط الفريق الطبي ا اليوم فإذا كانت االختصاصات تتجه
بمفهومه الحديث، وعلى اعتبار أن مسؤولية الجراح تتحقق كلما وقع خطأ جراحي بالمعنى 

أن  لمقابلفي احوادث التخدير أو غيرها، فإنه ينبغي ب يتعلقوال مسؤولية عليه فيما  ،الضيق
، تنشأ عنها (3)مشتركة اختصاصاتأن فكرة الفريق الجراحي قد خلقت منطقة بال ننكر 
 كل من الجراح وطبيب التخدير في حال وجد تقصير يخص هذه المنطقة بالذاتمسؤولية 
التي تتعارض مع قواعد و  ،األخذ بالمسؤولية الجماعية للفريق الطبي ذلك يعني دون أن

 .وأحكام القانون الجنائي

                                                           

ال يجوز للطبيب أو جراح األسنان أن يتخليا عن :" من مدونة أخالقيات الطب الجزائري على أنه  12تنص المادة  1- 
يكون الطبيب وجراح "من نفس المدونة على مايلي  11، كما تنص المادة " استقاللهما المهني تحت أي شكل من األشكال

 ...". ءمة للحالةاألسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر مال
2- DELORT(Sylvie), op.cit, p.195. 

من الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية، الصادر عن المؤتمر  03على هذا األساس نصت المادة  
العالمي الثالث، للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالقاهرة، وبالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 

E.M.R.Oومنظمة ،C.I.O.M.S  0221ديسمبر 11إلى11والتكنولوجيا، في الفترة الممتدة من و شبكة عجمان للعلوم 
تاحة ما لديه من : " على أنه على الطبيب أن يتعاون مع الفريق الصحي الذين لهم الصلة بالرعاية الصحية للمريض، وا 

بو الوفا، مرجع أبو الوفا محمد أ: ، أنظر"معلومات عن حالته الصحية، والطريقة التي اتبعها في عالجه، كلما طلب من ذلك
 .125سابق، ص 

ن كانت تدخل في اختصاص طبيب  -  3 فاألعمال التي تتعلق بالتحضير للعملية الجراحية، كالفحوص اإلعدادية، وا 
ال ثارت مسؤوليته جنبا إلى جنب مع مسؤولية طبيب التخدير، إما في هذا  التخدير، إال أن الجراح ملزم بالتحقق منها، وا 

ة بعض القرارات المشتركة المتعلقة بالعملية الجراحية، على غرار اختيار وسيلة التخدير وتحديد ساعة الفرض، أو على خلفي
 . العملية



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

169 
 

األخذ بفكرة المسؤولية المشتركة لكل من الجراح وطبيب التخدير ال يمس بمبدأ  إن
مبدأ أساسي تقوم عليه المسؤولية الجزائية، فمن غير ك ،المسؤولية الشخصية أو الفردية

صميم بوصفه رئيسا للفريق الطبي عن أخطاء تدخل في  ،ول أن يسأل الجراحعقالم
إلى القول هذا الفقه  و ما حذا بهذا الجانب منوهاالختصاص الضيق لطبيب التخدير، 

األخطاء التي يرتكبها طبيب التخدير أثناء مباشرة  جانب منالجراح عن باستحالة مساءلة 
قرا ،قواعد المسؤولية الجزائية منعا لهدروهذا  ،(1) الجراح للعملية الجراحية أو بعدها  ار وا 

 .بالمسؤولية  بقوة القانون 
حاول القضاء  :ختصاصات و المسؤولياتفي اال  فكرة الفصل النسبيالقضائي ل  تجسيدال -ثانيا

يظهر و الفصل النسبي لالختصاصات والمسؤوليات ضمن الفريق الطبي  فكرة الفرنسي تجسيد
 00 :وهو تاريخ واحدبذلك جليا من خالل الحكمين الصادرين عن محكمة النقض الفرنسية 

 .تشكيلتيهمااألحكام القضائية الجزائية على  عقبها سابقة قضائية تواترت في ،1970جوان 
 بقضيةيتعلق أحد القرارين : Sarrazin  Albertine  :األول، يتعلق بقضية الكاتبة  قرارال -1  

 الكاتبة
Sarrazin Albertine ، عقب القرارالتي شغلت الفكر القضائي مدة من الزمن، و 

دانة المخدر ،والذي قضى ببراءة الطبيب الجراح ،ستئنافاالالصادر عن محكمة    .وحده وا 
أخصائي التخدير  ية مسؤوليةمبالغته في تطبيق مبدأ استقالل لى هذا القراروقد أخذت ع   

قراره هو ما دفع و  ،عدة أخطاء توجب إدانتهلالرغم من ارتكابه بببراءة الجراح  -في المقابل- وا 
، مستندة في ذلك بمسؤولية الجراح والطبيب المخدر معا ى القولبمحكمة النقض الفرنسية إل

الذي ينبغي أن يطبع العالقة و  ،روح التضامن والتآزر في العمل: مبدأين أساسين هما إلى
التشديد على الدور األساسي الذي يضطلع به الجراح في و  ،(أ)بين الجراح وطبيب التخدير

 . (ب)  إطار الفريق الطبي
 -قدرت محكمة النقض الفرنسية :والمخدرروح التضامن والتكامل في العمل بين الجراح  -أ

 اإلنعاشأن عدم احتياط كل من الجراح وطبيب التخدير لوجود جهاز ب -بموجب هذا المبدأ
                                                           

1-.CHABAS(F), Anesthésie et chirurgie -Indépendance ou lien préposition, Nour.. Presse. 

Médicale. 3 Juin, 1978, p.197, BOYER(G),Chammard et. MONZEIN(P), la responsabilité 

médicale, P.U.F 1974, p.245 . :                                                                           ذكرهم   
 :، أنظر في هذا المعنى أيضا051ص مرجع سابق،  الشوا، محمد سامي  -

- GARCIA(Isabelle)Ducros, op.cit, p. 135 et 138. 
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على مريضة تعرضت لعدة عمليات جراحية سابقة و قبل مباشرة عملية جراحية طويلة ودقيقة، 
الجراح وطبيب )يرتب مسؤولية كل منهما  ،خطأ باالمتناع ،ملحوظاضعفا ها تشكو جعلت

نحتى و  ،(التخدير  . (1)األصلي عن ذلك المسؤولكان أخصائي التخدير هو  ا 

يترتــب  األخــذ بفكــرة التضــامن والتكامــل فــي العمــل الجراحــي بــين هــذين العضــوين، ثــم إن
يمكـــــن أن تثيـــــر مســـــؤوليتهما       الطبـــــيوجـــــود منطقـــــة اختصـــــاص مشـــــتركة داخـــــل الفريـــــق  عنـــــه
، باعتبارهــا ذاكيمكــن أن يباشــرها هــذا الطبيــب أو  تتضــمن أعمــاال ،كــل عمليــة جراحيــةف ،معــا

تغييــر و عمليــة تحديــد فصــيلة الــدم ونقلــه  :علــى غــرار ،تــدخل فــي اختصــاص كــل منهمــا أعمــاال
ن كانــــــ ، فهــــــذه األعمــــــال،المــــــريض يةوضــــــع   تعلــــــق علــــــى وجــــــه الخصــــــوص بأخصــــــائي ت توا 
 .(2)هامعفي من غيرإال أن الجراح  ،التخدير

محكمة النقض الفرنسية في  قدرت :لطبيالجراح في إطار الفريق االمنوط بالدور األساسي   -ب 
الفريق الطبي ينبغي له أن  إطار في فعاال اأن للجراح دور ب ،Sarrazin  Albertineقضية 
، وهو ما جعلها تنسب إليه عدة وذلك بوصفه المنظم والمنسق للعمل الجراحي ،به ينهض

 :(3)مراحل العمل الجراحي أخطاء، كان قد ارتكبها خالل مختلف

رغم أنه ملزم  ،لم يقم الجراح بتحديد فصيلة دم المريضة: قبل العملية الجراحية -
عملية، كما أنه لم يأخذ على عاتقه للتحضير البإدارة ورقابة األعمال التي تدخل في نطاق 

 .حتياطات التي تكفل سالمة المريضة أثناء العملية الترتيبات واالكافة 

منذ الساعة األولى و  بعدم قيامه، ،خطأارتكب الجراح : أثناء العملية الجراحية -
وفي  ،آثار النزيف الحتمي الذي تعرضت له المريضة لمواجهةبتعويض الدم  ،إلجراء العملية

 إذمهمة أخصائي التخدير،  عنينفصل تماما  االلتزامأن هذا بت المحكمة حهذا الصدد أوض
المريض  لدىار األساليب الكفيلة بتعويض نقص حجم الدم يالجراح التزام باخت عاتق يقع على

 .وذلك بوصفه المسؤول األساسي عن العمل الجراحي

                                                           

1- Gombault A, la responsabilité professionnelle des chirurgiens et des anesthésistes, Conc. 

Méd 1977, p.5107ets,    
 .322نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص : ذكره
 .111أبو الوفا محمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  - 2
 . 321نور الدين العمراني، المرجع نفسه، ص - 3
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، فقد نسبت المحكمة إلى الجراح، غيابه عن غرفة العمليات لحظة أما بعد العملية  -
خصوصا وأن  ،أن ذلك كان يقتضي حضوره الفعلي رغم ،وضعية جسم المريضة تغيير

 ـ النتائج الوخيمة التي حصلت للمريضة بعد ذلك كانت بفعل التغيير السيئ لوضعيتها

إدانة  نفضال ع ،انتهت المحكمة إلى إدانة الطبيب الجراح أيضا ،هذا األساس علىو 
والذي كان قد اعتبر  ،بذلك الحكم الصادر عن محكمة أول درجة ةمؤيد ،الطبيب المخدر

بصفته رئيسا للفريق الطبي، بفرض احترام واجبات الحيطة  ،وأنه ملزم ،الجراح مسؤوال أيضا
األعمال التي ال تخرج ب وذلك فيما يتعلق والسالمة المفروضة على جميع أفراد هذا الطاقم،

 ذهومن هنا أحالت محكمة النقض ه ،فنيا خاصا وال تقتضي تخصصا ،عن دائرة اختصاصه
 .القضية من جديد على محكمة تولوز

والذي كان قد  .(1)هذه األخيرة مؤيدا للحكم الصادر عن محكمة أول درجة قرارجاء 
قيام تضامن فعلي بين  ،قضى بمسؤولية كل من الجراح وطبيب التخدير، مشددا على ضرورة

سنا ،أعضاء الفريق الجراحي مهمة تنسيق وحسن رقابة تنفيذ مختلف المهام واألعمال  دوا 
إذا كانت مراقبة حالة قلب  : "المتصلة بالعمل الجراحي إلى الطبيب الجراح ومما جاء فيه

المريض تفرض بالضرورة على طبيب التخدير واإلنعاش، فإنه ال التخدير وال اإلنعاش 
في تحقيق غاية مشتركة لكل من  -فقط-يساهمان فهمايشكالن في ذاتهما غاية عالجية، 

 ماأخصائي التخدير والجراح، أي في التنفيذ الصحيح للعمل الجراحي وشفاء المريض، وأ
وكذا الصدمة  ،الذي ينظم مدتها ،تخص الجراحف ،والقيادة العامة للعملية الجراحية ،التنظيم

تعاون  ودوهو ما يفرض وجالتي يخضع لها المريض وفقا لمقتضيات العمل الجراحي، 
التي يجب أن يتوافق معها دوما أخصائي  ،يتخذ الجراح القرارات األساسيةف، بينهما صادق

 ."التخدير طبقا لتعليمات الجراح

 affaire Saïd et la non vacuité de :الرضيع سعيد  بقضية القرار الثاني يتعلق -2

l’estomac :  وذلكبقضية الرضيع سعيدخر يتعلق آ اقرار أصدرت محكمة النقض الفرنسية ، 

 في أيدت وقد، Sarrazin Albertineفي نفس اليوم الذي أصدرت فيه قرارها في قضية 
 في حقباريس  محكمة استئنافاإلدانة الصادر عن  قرار( سعيد الرضيعفي قضية )هاقرار 

                                                           

1-T.G.I.Montpellier, 21 Décembre 1970,cité par, AKIDA(M),op.cit,p.193 . 
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و تتلخص وقائع هذه القضية فيما  ،كل من طبيب التخدير والجراح عن تهمة الجرح بإهمال
  :يأتي

ي، فقـــــام الجـــــراح بعالجـــــه بطريقـــــة بأصـــــيب الرضـــــيع ســـــعيد بمـــــرض تشـــــوه القـــــدم الجـــــان
méthode dite ambulatoire، و فـي الجلسـة  ،تحت تأثير مخدر عام قام به طبيـب التخـدير

ـــــــــام طبيـــــــــب التخـــــــــدير بتخـــــــــدير المـــــــــريض كالعـــــــــادة بمـــــــــادة ،ة للعـــــــــالجبعالســـــــــا        وبعـــــــــد أن ق
 pentothal،  رتخــــــاء اأن يحقنــــــه فــــــي الوريــــــد للحصــــــول علــــــى أفضــــــل بــــــطلــــــب منــــــه الجــــــراح   

 أدى  اـمم ،ةـر ذلك الشعب الهوائيـغمف ،ةــوى الرضاعـع محتـالرضي اــى إثرهــعل أــ، تقيللعضالت
 ـلمخ جعلته يعيش في حالة عدم حركةإصابة عميقة في ا نشأ عنه، اختناقإلى حدوث 

من أجل جريمة الجرح  الجزائيأحيل كل من الجراح وطبيب التخدير على القضاء 
والدي الرضيع  بعدم إعطائه الرضاعة بعد السابعة ل هماتحذير  بسبقدفع الطبيبان ف الخطأ،
 .(1)يتسنى لهما إجراء العملية الجراحية على الساعة الثانية عشر ظهرا كي ،صباحا

 الفرنسية أدانتا باريس والغرفة الجنائية لمحكمة النقض محكمة استئنافغير أن 
ما كان لهما أن إذ واجب التأكد من خلو معدة الرضيع، ل هماهمالإبخطأ ل بارتكابهما الطبيبين
تمكنا من بسط قد  ماأنهحيث  و، حجم الوجبةتصريحات الوالدين المتعلقة بوقت و  إلى ايستند

العملية إلى  أن يؤجالرقابتهما على الرضيع منذ الساعة التاسعة صباحا، كان يجب عليهما 
قد ارتكبا خطأ تسبب  نيكونا ،بإهمالهما اتخاذ مثل هذا االحتياط ماوأنه ،الساعة الثانية مساء

 .في الضرر الذي لحق بالضحية
ولكن دون جدوى، فقد  لآلخر تحميل المسؤولية الجراح وطبي التخدير حاول كل من

ؤدي مبدئيا لقيام مسؤولية ت بمعناها الضيقإذا كانت مهمة التخدير " أنهبقدرت المحكمة 
، فإن مراعاة األجل الذي يرمي إلى ضمان خلو أي طبيب التخدير ،أخصائي الممارسة

ومطالبته بتخدير  ،باختياره طريقة جراحة التنقلو  ،والذي ،المعدة يلتزم به الجراح أيضا
وأن  ـ ـ ـمثله مثل الطبيب الذي قام بالتخدير ،إجراء العملية اعةعميق، يكون قد حدد س

السبب بالنتيجة  ارتباطإهماال يرتبط  ،بالتالي ،وارتكبا ،بهذا قد تصرفا معا نيكونا المدعيين

                                                           

 .ساعات فاصلة بين الرضعة األخيرة والعملية الجراحية  5: ضرورة مراعاة أجل قدره -  1
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الصادق الذي التعاون و  فكرة الفريق الجراحي،وهو ما أكد على ، (1)"التي لحقت بالضحية
وهو  ،وذلك من أجل تحقيق الهدف المشترك ،يجب أن يكون بين أعضاء الفريق الطبي

 ـ (2)نجاح العملية الجراحيةإ
الطبي هي مسؤولية  قأن المسؤولية الجزائية ألعضاء الفريبينبغي في األخير التأكيد 

     استنادا إلى الفصل بين االختصاصات  الخطأ الشخصي، شخصية، تستند إلى
لكن هذا ال يمنع  من قيام المسؤولية المشتركة لهم في حالة قيام خطأ  واالستقالل في العمل،

القضاء  ما استقر عليه  ووه  بينهم، التآزرو بينهم، استنادا إلى فكرة التعاون  طبي مشترك
 بمحكمة النقض الفرنسية  القرارين الصادرين عن الغرفة الجنائية على إثر ،الجنائي الفرنسي

 .(3) 0971جوان  11بتاريخ 

                                                           

1-"...Attendu que la cour d’appel, après examen de deux rapports d’expertise judiciaire, retient  

 la culpabilité de chacun des deux médecins, du chef de blessures involontaires, et leur comm_ 

une  responsabilité, aux motifs que, s’agissant d’un malade admis a la clinique le jour même 

de l’opération suivant la méthode dite ambulatoire, les prévenus ne devaient pas s’en rapporter 

aux déclarations des parents sur l’importance et l’heure du repas donne a l’enfant et qu’ayant 

eu celui-ci sous leur contrôle a 9 heures, ils n’auraient du commencer l’intervention qu’a 

l’expiration d’un délai de digestion de cinq heures, soit après 14 heures , 

   Qu’en négligeant de prendre cette précaution, ils ont commis l’un et l’autre, une faute géné_  

ratrice du dommage souffert par la victime, le respect du délai nécessaire pour obtenir l’assu_ 

rance de la vacuité de l’estomac s’imposant aussi bien au chirurgien, qui, ayant choisi la pra_ 

tique ambulatoire et demande une anesthésie profonde, a fixe l’heure de l’intervention, qu’au 

médecin qui a réalise cette anesthésie , 

   Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance et de contradiction, des_ 

quelles il résulte que les demandeurs, agissant ensemble, se sont tous deux rendus coupables 

d’une négligence en relation de cause a effet avec les lésions corporelles dont reste atteinte la 

victime, les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contenus 

dans les rapports d’expertise et des documents soumis aux débats, ont caractérise le délit com_ 

mis par les prévenus et donne une base légale a leur décision ;", 

 -Cass.crim 22 juin 1972 N° 72.90.251, publié au bulletin N° 218.p565. 

2- AKIDA(M) op.cit. p 207. 

حكم محكمة استئناف  -:   نذكر على سبيل المثال، لية المشتركة لألطباءو من األحكام القضائية  التي قضت بالمسؤ  - 3
ما لم هالذي قضى بإدانة طبيب النساء وطبيب التخدير معا من أجل جريمة القتل الخطأ، ألن 0992جانفي  2بتاريخ ماتز 

كما لم يحتاطا لتوفير كمية الدم الالزمة من أجل تعويض النزيف الذي  ،ملية الجراحيةيقوما بالفحوص الطبية السابقة عن الع
 :بالنظر إلى حالتها أنظر ،ستشفائية أكثر تجهيزااتعرضت له ، باإلضافة إلى أنهما لم يقوما بتحويلها إلى مؤسسة 

- Ca. Metz 8 janvier 1998 cité par, DUCROS (Isabelle) Garcia, op.cit, p.139  . 

https://www.doctrine.fr/?q=commune
https://www.doctrine.fr/?q=faute
https://www.doctrine.fr/?q=dommage
https://www.doctrine.fr/?q=cause
https://www.doctrine.fr/?q=fond
https://www.doctrine.fr/?q=preuve
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 المطلب الثاني
  ( الجراح وطبيب التخدير)ألعضاء الفريق الطبي    المسؤولية الجزائية

:عن فعل الغير
(1)

 

أو ) الجراح اءلةإن ممارسة العمل الجراحي في إطار الفريق الطبي يطرح إمكانية مس
 إذ ـتعتبر ،مسؤولية جزائية عن أخطاء مساعديه ،(طبيب التخدير أو غيرهم من األطباء

لظهور المسؤولية الجزائية عن فعل الغير من الممارسة الجماعية للعمل الجراحي عامال 
 للرقابةباعتبارهم أشخاصا يخضعون  الطبيب،ال يحملون صفة  الذينأعضاء الفريق الطبي 

  ـ  (2)واإلشراف
المسؤولية الجزائية المبنية على مبدأ  ولما كانت هذه المسؤولية غريبة عن قواعد

  األساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير شخصية المسؤولية، يطرح السؤال حول
                                                                                                                                                                                       

بمسؤولية الطبيب الجراح وطبيب  ى، الذي قض1117فيفري  01كما نذكر كذلك حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  
 .وزتينعن جريمة القتل الخطأ، وذلك الرتكابهما خطأ في مراقبة المريض في مرحلة ما بعد جراحة الل   التخدير

 - Cass .Crim 13 février 2007 Bull. Crim n° 44.    
، والذي أيدت من 0213جوان  1كما نذكر كذلك في هذا المقام حكم حديث لمحكمة النقض الفرنسية، والصادر بتاريخ  

إلى جانب إدانة طبيب التخدير الذي  -خالله القرار الصادر عن محكمة استئناف بوردو، والذي قضى بإدانة طبيبة األشعة
تمثل في عدم إعالم طبيب التخدير بالطريقة غير السليمة لزرع القسطرة   الرتكابها خطأ -لم يضع القسطرة بكيفية صحيحة 

ا ، وبهذا تكون قد ساهمت هذه الطبيبة بطريقة غير مباشرة في وفاة المريضة التي وضعيته ريبحيث كان من الممكن تغي
  :أجرت عملية استئصال القولون، أنظر للمزيد من التفصيل

-Cass.Crim 4 juin 2013 N° 12-84543.   

أحدثت الثورة الصناعية تطورات جذرية في وسائل اإلنتاج وفي عالقات أرباب العمل بالعمال وفي تسيير اآللة وما  -1
يحيط بها من دقة واحتراز، فانتقلت المسؤولية من مفهومها الشخصي المبني على الخطأ إلى مفهومها الوضعي المبني على 

الشخص عن األشياء الموجودة تحت حراسته على أساس افتراض  ضمان المخاطر، فظهرت في القانون المدني مسؤولية
الخطأ من جانبه، كما ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير منطلقة من مبدأ وجوب التعويض عن الضرر الذي يحدثه 

دارة أرباب المهن أو األولياء واألطباء، باعتبار أنهم إما قصروا في الرقابة أو أخطأ ولقد . وا في اإلدارةمن هم تحت رقابة وا 
انتقلت هذه المفاهيم الجديدة إلى المجال الجزائي، فتركت أثرا بالغا في كل من الفقه والقضاء، فقد أرست محكمة التمييز 

، عندما 0256نوفمبر16الفرنسية في منتصف القرن التاسع عشر مبدأ المسؤولية عن فعل الغير بقرار صدر عنها بتاريخ 
المتعلقة بممارسة مهنة معينة تلزم شخصيا من يتعاطى هذه المهنة أن يبقى خاضعا للعقوبات التي اعتبرت بأن األنظمة 

نصت عليها هذه األنظمة في حال مخالفتها من قبله شخصيا أو من قبل تابع له، أنظر أحسن بوسقيعة، مرجع سابق،ص 
 .551ص  مرجع سابق،علي مصباح إبراهيم، ، و 255

2- GUIGUE(Marion), op.cit, p.391. 
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حاالت المسؤولية الجزائية عن فعل الغير من خالل ما صدر من  وعن، (الفرع األول) 
 . (الفرع الثاني)أحكام عن القضاء الفرنسي 

 الفرع األول   
 المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرأساس  

معاقبة الجراح أو طبيب التخدير  أحكام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تقضي
شرافه مبمناسبة ارتكاب من هم تحت رقابته ولما كانت هذه المسؤولية غريبة عن  ،أخطاء موا 

وقضائي واسع فيما يتعلق باألساس الذي تقوم  يأحكام قانون العقوبات، فقد حظيت بجدل فقه
وال تخالف  تستند إلى القواعد العامة اعتبرها البعض مسؤولية جزائية صحيحة ومبررةفعليه، 

تطبيقا لفكرة الخطأ  إلى اعتبارهاالبعض اآلخر  في حين ذهب ،(أوال)العقوبة ةمبدأ شخصي
 ـ (ثالثا)مجال الخطأ الطبي الجراحي، فما حقيقة هذه المسؤولية في (ثانيا)غير الشخصي

أن  االتجاهيرى أنصار هذا : المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تطبيق لفكرة الخطأ الشخصي  -أوال
 بل هي ة،المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ال تعارض وال تخالف مبدأ شخصية العقوب

 اعتبر، وقد تؤدي إلى عقاب الشخص الذي كان السبب في الجريمة أنها ، طالمالهتطبيق 
فيكون  ،أن المسؤول عن فعل الغير يأخذ أحد أدوار المساهمة الجنائيةبهذه النظرية  أنصار

 : على نحو البيان التالي ،إما مساهما أصليا أو شريكا
     وفقا ألحكام القانون  :المساهمة األصلية أساس المسؤولية الجزائية في فعل الغير -0

. قد تكون من الفاعل المادي أو من الفاعل المعنوي ،فإن المساهمة األصلية ،الجنائي
عن فعل الغير بين قائل بأن المسؤول انقسم أصحاب هذه النظرية،  ،وانطالقا من هذه الفكرة

 .معنوي  ئل بأنه فاعل اق وبين ،ماديهو فاعل 
ع بمراقبة تابعه بو يلزم القانون الشخص المت: الغير ف اعل ماديالمسؤول جزائيا عن فعل    -أ

 االلتزاماتواإلشراف عليه، كما يلزمه بأن يتخذ الوسائل الالزمة للحيلولة دون اإلخالل بتلك 
نتيجة إخالله بالتزامه  ،فإذا ما ارتكب التابع جريمة، نشأت جريمة أخرى في حق المتبوع

توجد جريمة أخرى سلبية يعاقب  ،القانوني، فإلى جانب الجريمة التي اقترفها الغير أو التابع
ل الذي أخل بااللتزامات التي تفرضها عليه أحكام القوانين واللوائح ؤو عليها الشخص المس
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ي هذه الحالة إلى مسلك التي تنظم المشروع الذي يملكه أو يديره، وترجع المسؤولية الجزائية ف
 .(1)شخصي من جانب مالك المشروع أو مديره يتمثل في إخالله بهذه االلتزامات

 :مبدأ شخصية العقوبة إال أنها تعرضت للنقد من عدة أوجهمع  توافقت هذه النظرية
 رى مثال يستحيل ــي حالة المنشآت الكبــي، ففــإن هذه النظرية ال تقوم على أساس واقع- 

 .(2)ع بعملية اإلشراف والرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح المفروضة عليهو يقوم المتبأن 
أما بالنسبة  ،حسب هذه النظرية فإن الجريمة التي يرتكبها التابع هي جريمة إيجابية- 
التي تعتبر الجريمة  جريمة سلبية، وهذا ما يخالف أحكام المساهمة الجنائيةفهي  للمتبوع 

 .(3) واحدة مهما تعدد فاعلوهاذات طبيعة 
فشلت نظرية الفاعل المادي في تفسير : المسؤول جزائيا عن فعل الغير ف اعل معنوي  -ب

 .(4)المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، لهذا ظهرت نظرية الفاعل المعنوي
ســـواء كانـــت صـــورته فعـــال أو  ،تـــوافر مســـلك خـــاطئ لديـــه ،ُيشـــترط فـــي الفاعـــل المعنـــوي

ـــــذي يحظـــــره آنشـــــاط  الخـــــاطئوأن يحـــــرك هـــــذا المســـــلك  ،امتناعـــــا ـــــع بســـــببه الفعـــــل ال     خـــــر يق
وتبعــا لــذلك ، (5)القــانون، وهــذه الشــروط متــوافرة لــدى الشــخص المســؤول جنائيــا عــن فعــل الغيــر

ــــــر المنفــــــذ المــــــادي للجريمــــــة، مجــــــرد آلــــــة أو أداة فــــــي يــــــده     يســــــخرها لتحقيــــــق النتيجــــــة  ،يعتب
اإلجرامية، فهو ينفذ جريمته بواسـطة غيـره وهـو مـا ينطبـق علـى الشـخص المسـؤول جنائيـا عـن 

                                                           

نجيب بروال، األساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  -1
 . 25، ص 1101-1101تخصص علم اإلجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 منشأة المعارف دراسة مقارنة، ،في القانون المقارن لجنائية عن الجرائم االقتصاديةوف مهدي، المسؤولية اؤ عبد الر  -2

كلية الحقوق  الد السيد عبد الحميد مطحنة، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ، خ171، ص 0976، اإلسكندرية، مصر
 .  111، ص 1111جامعة القاهرة، 

 .77ص مرجع سابق،  هدى سالم األطرقجي،  -3
ر غيره في تنفيذ الجريمة، فيكون في يده بمثابة أداة يستعين بها في تحقيق : يعرف الفاعل المعنوي بأنه -4 من يسخ 

محمود نجيب حسني، شرح قانون  :العناصر التي تقوم عليها، فالفاعل المعنوي هو من ينفذ الجريمة بواسطة غيره، أنظر
ذلك الشخص الذي يدفع غيره إلى : كما ُيعرف بأنه، 117ص  ،0921ربية، بيروت دار النهضة الع ،اللبناني، القسم العام العقوبات

ارتكاب الجريمة أو يسخره في تنفيذها، ويكون أداة طبيعة أو آلة يستعين بها في تحقيق العناصر المعنوية والنفسية التي تقوم 
، ص 0967، القاهرة، اسة مقارنة، دار النهضة العربيةدر  فوزية عبد الستار، المساهمة األصلية في الجريمة،: عليها الجريمة، أنظر

111. 
 . 001ص  0969القاهرة، ، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، دار الفكر العربيمحمود عثمان الهمشري،  -5
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شـرافه يخـرق القـانون، أو يتركـه  فعل الغير، إذ يتعمـد تـرك الشـخص الـذي يكـون تحـت رقابتـه وا 
فتكـون لهـذا الفاعـل ومن أجل تحقيق مصلحته،  ،بإهمال منه يقترف جريمة من الجرائم لحسابه

إرادة اقتراف الجريمة عن طريق استغالل شخص آخر غير أهل لتحمل المسـؤولية أو  المعنوي
 .(1)حسن النية فوجب عليه أن يتحمل عبء النتيجة اإلجرامية

 ل ـى جانب فاعلها المادي فاعـــإل ،أن الجريمة قد يكون لهاــــب  ذه النظريةــــرى أنصار هـــي
فنكون في هذه الحالة بصدد آخر معنوي ارتكبت الجريمة لمصلحته أو بناء على أوامره، 

بالفاعل غير المباشر خاصة : األولى خاصة بالفاعل المادي وهو التابع، والثانية: مسؤوليتين
 .(2)وهو المتبوع

إن من يقترف الفعل اإلجرامي هو  - :هيو  انتقاداتُوجهت لهذه النظرية أيضا عدة 
عن هذه الجريمة هو الفاعل  االفاعل المادي للجريمة، بينما من يقرر القانون مسؤوليته جنائي

مستغال في ذلك  اإلجرامي،ل فعال القترافقد سخر آخر  يكونيفترض أن  الذيالمعنوي، 
، وهذا ما ال ينطبق على حاالت المسؤولية الجنائية عن فعل (3)انعدام أهليته أو حسن نيته

 .أن من يرتكب الجريمة يكون أهال لتحمل المسؤولية الجنائيةالغير، إذ 
فكرة الفاعل المعنوي تفترض أن الفاعل قد صدر عنه النشاط أو السلوك الذي حمل به  نإ -

صادفه في حاالت المسؤولية الجنائية عن نالغير على إتيان الفعل اإلجرامي وهو ما قد ال 
 .(4)فعل الغير

تعتبر هذه النظرية : أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير( االشتراك)المساهمة التبعية    -2
لجزائية عن اتتقارب المسؤولية  إذالمسؤول جزائيا عن فعل الغير بمثابة الشريك في الجريمة، 

  ـ(5)افعل الغير مع االشتراك في أن لكل منهما طابعا معنويا، وأنه ال شروع في كليهم
بالفعل األصلي  افيظهر في أن فعل الشريك يكون دائما مرتبط: الطابع المعنويأما و 

 ولما كانت جل القوانين تحدد وسائل االشتراك . صفة اإلجراميةاليستمد منه  إذالمعاقب عليه، 
                                                           

 . 001،  ص نفسهمحمود عثمان الهمشري، المرجع  -1
2-ROUX (Jean-André), Cours de droit criminel Français, 2eme Edition, France, 1927, p.147.  

 .117خالد السيد عبد الحميد مطحنة، مرجع سابق، ص  -

 .815فتوح عبد اهلل الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -  3
 .73محمود عثمان الهمشري، مرجع سابق، ص - 4
 .156نجيب حسني، مرجع سابق، ص محمود  - 5
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 ا ـــينطبق على الشخص المسؤول جنائي ذاته فاألمر ،أو االتفاق أو المساعدة (1)التحريض :في
 .(2)إذ أن مسلكه ذو طابع معنوي هو أيضا ،عن فعل الغير

شتراك، فاالشتراك إما أن يقع من المعلوم أنه ال شروع في االف :نتفاء الشروعاأما و 
كما أن  ،(3)بوقوع الفعل، أو ال يقع لعدم وقوعه، أو النتفاء الصفة غير المشروعة عنه 

الشروع ال يكون إال في الجرائم المادية التي لم يتم تنفيذ ركنها المادي، ولما كانت جريمة 
فإنه ال يتصور الشروع  ،الشخص المسؤول جنائيا عن فعل الغير جريمة ذات نتيجة سلبية

 . (4)كذلكفيها 

جزائية انتقدت هذه النظرية أيضا بسبب قصورها في إيجاد أساس لتفسير المسؤولية ال
 :يه لها تأهم االنتقادات التي وجهو  عن فعل الغير،

االشتراك إتيان تصرفات إيجابية لتحقيق الركن المادي للجريمة، سواء  ريةتتطلب نظ -
وهو أمر ال يمكن تصوره في المجال  ،أو بتقديم وسائل تحقيقها ،بإتيان ماديات الجريمة

 .(5)الطبي
الجرائم غير العمدية، فإن المجال الطبيعي إذا كان االشتراك غير متصور في  -

بي الجراحي طال الخطأوخاصة في مجال المسؤولية عن  للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير
ير المسؤولية الجنائية عن فعل فسهو هذه الجرائم، وعليه ال تصلح كذلك هذه النظرية لت

 .الغير
                                                           

      11المحرض فاعال أصليا وليس شريكا، أنظر المادة  -خالفا للمشرع الفرنسي وغيره -يعتبر المشرع الجزائري  -1 
 . من قانون العقوبات الجزائري  10والمادة 

إذ ال يرتكب الفعل الذي يقوم عليه الدور الرئيسي في تنفيذ الجريمة، كما أنه ال يرتكب الفعل الذي يدخل في ارتكاب  - 2
نما يوجه إليه القانون أمرا بإحداث التغيير في الوضع القائم في  الجريمة، إذا كانت هذه األخيرة  تتكون من جملة أفعال، وا 

أما في  يمتنع عن تنفيذ ذلك األمر،  ويتخذ موقفا سلبيا يعد معه فاعال لجريمة سلبية،  العالم الخارجي بتدخل إيجابي، لكنه
الجريمة اإليجابية، فإن الشخص المسؤول عن فعل الغير يكون ملتزما باتخاذ مسلك إيجابي مباشر اتجاه فعل أو نشاط 

لديه في الحال  مسلك شخصي في صورة الغير ليحول دون وقوع الجريمة، بحيث أنه إذا ما أخل بهذا االلتزام، ظهر 
السعيد مصطفى السعيد، األحكام : امتناع، يجعله على نحو ما، سببا في الجريمة التي تحققت مباشرة بفعل الغير، أنظر

 .022بلد النشر وسنة النشر ص  ، مؤسسة المعارف، دون ذكر 1العامة في قانون العقوبات ط
، فتوح عبد اهلل 315، ص 1953، مطبعة جامعة القاهرة، 12قوبات، الطبعة محمود محمود مصطفى، شرح قانون الع -3

  . 101الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص
 .120فتوح عبد اهلل الشاذلي، المرجع نفسه، ص - 4
 .  77هدى سالم األطرقجي،  مرجع سابق ، ص  -5
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فشلت نظريات الخطأ : الخطأ غير الشخصي  ير تطبيق لفكرةالمسؤولية الجنائية عن فعل الغ  -ثانيا
وهو إيجاد أساس قانوني سليم يمكن رد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير إليه،  فيالشخصي 

 بمخالفتهاخرقا وانتهاكا واضحا لمبدأ شخصية العقوبة،  إلى اعتبارها جانب من الفقهب ما دفع
 .قواعد العامة للمسؤوليةلل

لى فريقين، األول يؤسس ويرجع المسؤولية الجزائية عن فعل إانقسم أنصار هذا االتجاه 
 .نظرية السلطة، والثاني إلى نظرية المخاطرالغير إلى 

تستبعد نظرية المخاطر : تفسيير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير على أساس فكرة المخاطر -1
أن بفهي ترى كأساس لتفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير،  الشخصي فكرة الخطأ

 .(1)المتبوع قد قبل طواعية، المخاطر الناجمة عن فعله
والتي قوامها أن  ،وهي فكرة الخضوع اإلرادي ،فكرة أخرىفي  هاتجد هذه الفكرة مصدر 

فهو  ،صاحب المهنة أو المتبوع يخضع إراديا لما تفرضه القوانين من التزامات تتصل بنشاطه
وهذا ما أخذت به . اإلخالل بتلك االلتزامات نيقبل مقدما ما تحمله كافة النتائج المترتبة ع

 .(2)محكمة النقض الفرنسية في عدة أحكام
 العقوبات تخالف مبادئ قانون  أنها - :منها ،وجهت لهذه النظرية بدورها عدة انتقادات

فقط بإرادة ارتكاب الجريمة دون إرادة تحمل المسؤولية الجنائية عنها، إذ أن العقوبة  يعتد الذي
  (3)توقع على الفاعل بمجرد ارتكابه الجريمة

فإنها ليست كذلك بالنسبة  ،إذا كانت نظرية المخاطر تتفق وقواعد القانون المدني-  
 .موضوعية مجردة من عنصر اإلثمائية لقانون العقوبات الذي ال يعترف بوجود مسؤولية جن

ترى هذه النظرية أن : تفسير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير على أساس فكرة السلطة -2
والتي تسمح  ،تلك السلطة التي يحوزها المتبوع :هي أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

 هذا األخير فإنه يسأل عن أخطائه ما دام  ،له بإصدار أوامر وتعليمات إلى تابعه، وبالضرورة
                                                           

  016ص  مرجع سابق ، الهمشري، عثمان  محمود -1
2- Cass.Crim, 7/12/1870, Cass.Crim 7/5/1870 ,  Cass.crim 6/10/1955.                          

 .006ص مرجع سابق،  نجيب بروال، : ذكرهم
هناك فرق بين اتجاه إرادة الجاني إلى الجريمة، وهو أمر ال شك في أن القانون يعترف به، وبين اتجاه هذه اإلرادة إلى -3

  79ص  مرجع سابق، هدى سالم األطرقجي، تحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، وهو أمر غير ذو أهمية قانونية، 
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 .(1)بأمره يأتمر
أن ســبب خلــو قــانون العقوبــات الفرنســي يــرى أنصــار هــذا االتجــاه بــتبريــرا لوجهــة نظــرهم، 

من النص على مثل األحكام السابقة راجع إلى اكتفاء اللجنة التـي وضـعت  0991الجديد لعام 
ــــانون بالقواعــــد العامــــة هــــذا نــــص ــــنص والخــــروج عــــن  ،الق ــــك منعــــا للتوســــع فــــي تفســــير ال   وذل

 .مضمونه، كأن يطبق على اآلباء واألوصياء والمعلمين
مسؤولية الجنائية عن لل تقديم أساسانتقدت هذه النظرية هي األخرى نتيجة قصورها في 

إلى سلطة التابع الوظيفية  تستند لمسؤولية الجنائيةفإن ا ،فعل الغير، فحسب هذه النظرية
المسؤولية الجنائية  بذلك تعادلل ،تمكنه من أن يضمن تنفيذ القوانين المنظمة لمهنته يوالت

  طابعا هو ما يرسم لها و  ،عن فعل الغير المسؤولية الوظيفية من حيث النطاق والشروط
أن تمتد إلى المجال دى نطاقها اإلداري، أما ع، فالمسؤولية الوظيفية يجب أال تتااستثنائي
 . (2)ال أن تظل بثوبها اإلداري ، فهذا يفرض إضفاء الصبغة الجزائية عليها،الجنائي

  ينبغـــي القـــول بعـــد هـــذا  :الجراح   ي  ف   ي المج   ال الطب   يالمس   ؤولية الجزائي   ة ع   ن فع   ل الغي   ر    -ثالث   ا
فالنصــــوص أن القــــانون الجنــــائي ال يعتــــرف بالمســــؤولية الجزائيــــة عــــن فعــــل الغيــــر، بــــالجــــدل، 

 د ـــا لقواعـــة شخصية، خالفـــة مسؤوليـــأن المسؤولية الجزائيـــي بـــي تقضــــوه ،ةـــالقانونية واضح
                                                           

، عندما اعتبرت 0921و 0972على مشروعي قانون العقوبات الفرنسي لعامي يستند الفقه المناصر لهذه النظرية   - 1
بأنه يعتبر فاعال أصليا للجريمة، إلى جانب الفاعل المادي لها، من  0972من مشروع قانون العقوبات لعام  11/1المادة 

الالئحية التي يلتزم هو شخصيا أدى بامتناعه العمدي أو بإهمال إلى أن يخالف أحد الخاضعين لسلطته القواعد القانونية و 
 " :نفس الحكم، إذ نصت على أنه 0921من مشروع قانون العقوبات لسنة   15/1بالعمل على احترامها، كما قررت المادة 

يعد فاعال أصليا الشخص الذي يرتكب الخاضع لسلطته الفعل المجرم، طالما كان هذا الفعل يمثل خرقا للقواعد القانونية 
نجيب بروال، مرجع سابق، : أنظر، "زم هو شخصيا بها، أو بناء على تفويض بالعمل على احترامهاالتي كان يلت

 .101ص
ومن هنا، حاول أنصار هذه النظرية إلباسها ثوب المسؤولية الجنائية حتى ال تبدو غريبة عنها، وأسسوا اتجاههم هذا  -2

القانون الجنائي، فالمتبوع ملزم بالحرص والدقة في كل وقت أكثر بالقول بأن  إسناد المسؤولية للسلطة ال يعني انفصالها عن 
ل له من سلطة، أي أن هذه السلطة تعبر في ذاتها عن الخطأ  مما هو مطلوب من الشخص العادي، وذلك بسبب ما خو 

مة في حقه، ومن المسند إلى المتبوع، فمسؤولية المتبوع تقوم على خطئه والذي يفترض توافر الركن المادي والمعنوي للجري
ثم، فإن السلطة يمكن اعتبارها أساسا للمسؤولية الجنائية للمتبوع، وذلك في حدود عدم استخدامه لسلطاته كما ينص القانون، 

خالد السيد عبد الحميد مطحنة، مرجع سابق، ص  :أو بالعكس عندما يوجه هذه السلطات ألغراض مخالفة للقانون أنظر
 .038، 031ص 



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

181 
 

 .(1)القانون المدني التي تعترف بالمسؤولية المفترضة
أنه ال ب ،وبصفة صريحة وواضحة ،أما في المجال الطبي، فقد أقر القضاء الفرنسي

لمجرد أنه يحمل هذه  هعن أخطاء مساعدي، (طبيب التخدير أو) يمكن مساءلة الجراح
 ي ــا فــذا الخطأ إمـــون هـــويك ،للمساءلة الجزائية اــون سببـــأ الشخصي يكــده الخطــالصفة، فوح

 .(2)الفريق الطبي أو في اإلشراف والرقابة اختيار أعضاء
وقد حصلوا على شهادات  ،هم من أصحاب المهن الصحية ،الطبيب وامساعد إن ثم

م مسؤولية الطبيب عن فعل المساعد و ول أن تقعقفمن غير الم وبالتالي، تثبت مؤهالتهم،
 .لمجرد كونه يحمل هذه الصفة

مسؤولية األطباء لإلقرار القضاء أساسا إذا أردنا أن نجد ف ،وعلى هذا األساس
أنها مسؤولية ب كان الجواب، عن أفعال غيرهم من المساعدين  (الجراحين، أو أطباء التخدير)

شخصية تقوم على أساس الخطأ الشخصي المتمثل في مخالفة أهم االلتزامات التي تفرضها 
وكذا االلتزام باإلشراف على عمل التابعين  ،وهو االلتزام بالحيطة والحذر ،قواعد المهنة الطبية

  .همومراقبة تنفيذ المهام الموكلة إلي
 .(3)الغير المسؤولية عبر :بعض الفقه المعاصر على هذا النوع من المسؤولية اصطلح

 لقد جاءت التسمية غير دقيقة، وتتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، ونرى أن األقرب  
 :ب إلى الصواب ما جاء في الفقه اإلسالمي الذي يصطلح على هذا النوع من المسؤولية

 .(4)"المسؤولية بالتسبب"
                                                           

1-MISTRETTA(Patrick), Droit pénal médical, Editions Cujas, Paris, 2013, p.64. 

2- Cass.Crim 26 Juin 2001, cité par Véron(Michel), La responsabilité pénale au sein d’une 

équipe  médicale, Revue Mensuelle  Lexisnexis- Jurisclasseur- Juillet  n° 7 France, 2008,p. 30.  

- PAPANIKOLAOU (Dimitrios), op.cit, p. 89. 

فعل الغير لم يكن سوى إظهارا للمخالفة الحاصلة من قبل المتبوع، :" في هذا الصدد، الدكتور مصطفى العوجي يقول - 3
فالمتبوع خرق القانون عبر تابعه، فال يسأل جنائيا ألن تابعه ارتكب فعال مخالفا للقانون، بل ألن التابع أظهر بفعله 

أخل بموجب ملقى على عاتق المتبوع، وليس على عاتقه هو، فهذا  فما دام التابع... مخالفته هو، أي مخالفة المتبوع
المسؤول عن المخالفة شخصيا، ألن احترام الموجب وااللتزام به، يجب أن يتم مباشرة منه أو بواسطة  األخير يكون

 . 129ص  ،0921مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، ، "تابعيه
وهي مسؤولية شخصية يتوسط فيها إنسان أو جماد أو حيوان بين النشاط اإليجابي والنتيجة الجرمية، كأن يحفر العبد  -4

بئرا في الطريق فيقع فيه رجل فيموت فالمولى يدفع الدية ألنه بالحفر جان بالتسبب، أما جناية العبد على مواله ففيما يتعلق 
    ، أما المتعلق بالقصاص، فتقع على الجاني وحده، وحكم القتل بالتسبب عند(فيما دون النفسكالخطأ والعمد )بالمال فقط 
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باإلضافة إلى االلتزام العام المفروض على الطبيب برعاية و  ،ففي المجال الطبي ،وعليه
وهذا  ،في مراقبة باقي أعضاء الفريق الطبي يتمثل ،لتزام آخر يقع على عاتقها ثمةالمريض، 

 .(1)عامل أساس في تقسيم المسؤولية الجزائية
فقد الحقيقة أن مسؤولية الطبيب عن أخطاء مساعديه فكرة قديمة في القضاء الفرنسي، و 

كان يسأل جزائيا عن أخطاء الممرضين والقابالت باعتبار أن هؤالء يعملون تحت 
 .من قانون أخالقيات الطب الفرنسي القديم 59والسند في ذلك هو نص المادة ،مسؤوليته

مسؤولية عن فعل الغير بالمعنى الصحيح، إذ كان القضاء  والمالحظ أن هذه المسؤولية هي
 و الذي ـذا األخير هــن أن هــم مـــراح وحده ويعفي المساعد منها على الرغـــة الجــيحكم بمسؤولي

 .ارتكب الفعل الذي يشكل الخطأ
يا، لم يعد الطبيب ليسلك مسلكا عم صارتطور موقف القضاء الفرنسي الذي  ومع

يصدر من المساعد، بل هناك الكثير من الحاالت التي يسأل فيها  خطأيسأل دائما عن كل 
 .المساعد دون الطبيب

 يبقىومهما كانت االعتبارات التي تقوم عليها،  ،هما اختلفت تسميات هذه المسؤوليةمو 
في مجال العمل الجراحي  فرضها الواقع الذي عرف تطورا تكنولوجيا( 2)قانونية  أنها حقيقة

 .الذي أصبح يضم العديد من المتدخلين

                                                                                                                                                                                       

من يقول به من الفقهاء وجوب الدية على المتسبب ألنه تسبب بالقتل، وكان متعديا، في حين أن قسم آخر يلحقه بالقتل 
وكذلك أبو حسان، أحكام  151القانون الوضعي، ص عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة ب :أنظرالخطأ، 

، ذكرتهما هدى سالم 102، ص 0927األردن،الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة، مكتب المنار،
 . 76و  75ص  مرجع سابق، األطرقجي،

1- GUIGUE (Marion), op.cit, p.391. 

2-Véron(M), «On n'est pas loin de faire endosser à un praticien une responsabilité pénale de 

fait d’autrui». La responsabilité au sein d’une équipe médicale, obs.sur  cass.crim 16 janvier 

2007, cité par GUIGUE(Marion), op.cit, p.391.   
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 الفرع الثاني
  ر في المجال الطبي الجراحييصور المسؤولية الجزائية عن فعل الغ

إلى  ماعن أخطاء مساعديه أو طبيب التخدير يمكن رد الحاالت التي يسأل فيها الجراح
وحالة التقصير في اإلشراف  (أوال) مؤهل بمساعد غير االستعانةحالة  :(1) حالتين وهما

 اء ــن القضـات العملية مــض التطبيقــوسنفصل في هاتين الحالتين مستعينين ببع (ثانيا)والرقابة
 .كامأحالحصول عليه من  تيسر مالوفقا  ،الفرنسي

باختيار مساعديه وذلك  باالعتناءيلتزم الطبيب الجراح : حالة االستعانة بمساعد غير مؤهل: أوال
وفي جو يطبعه التعاون والتآزر، فاالختيار  ،من أجل القيام بالتدخل الطبي على أكمل وجه

يمكنه من مباشرة تدخله الجراحي في أحسن الظروف وأنجعها،  ،(2)السليم لهؤالء المساعدين
مراحل كما يزيد من فرض نجاح العملية الجراحية ويضمن سالمة المريض خالل مختلف 

 .(3)العمل الجراحي

 ،أن أغلب األخطاء الطبية الجراحيةبوتزداد أهمية عنصر االختيار هذا، إذا علمنا 
تصدر نتيجة لوجود نقص في كفاءة وخبرة هؤالء المساعدين  ،سيما الناجمة عن التخدير

أنه إذا كانت مهمة تعيين المساعدين ب (4)الذين يؤلفون الطاقم الجراحي، هذا ويرى البعض
                                                           

باإلضافة إلى الجراح وطبيب التخدير، مجموعة من األشخاص الذين يقومون       يضم الفريق الطبي الجراحي - 1
: بأعمال، قبل وأثناء وحتى بعد التدخل الجراحي، وذلك بهدف تقديم اإلعانة الالزمة إلنجاح التدخل الجراحي، نذكر منهم

ن اختلفت مؤهالتهم وتفاوتت درجات عوان التخدير واإلنعاش واألطباء المقيمين والداخليين وكذا الممرضين، الذين، وا  
 . معارفهم العلمية، إال أنهم كلهم يتمتعون باالستقالل الفني في أداء مهامهم، والذي ال يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف

ورغم أن أهم ما يتصادم مع مفهوم العالقة التبعية، التي هي قوام مسؤولية الجراح أو أخصائي التخدير، عن أفعال 
هي مسألة االستقالل الفني الذي يعتبر حصانة ضد كل تدخل في كيفية تأدية االختصاصات المشمولة بهذا تابعيهم، 

في الرقابة والتوجيه على هذه األعمال، وتنقطع معها ( وأخصائي التخدير)االستقالل، والتي تنتفي معها سلطة الجراح 
، وبالتالي، عدم مساءلته عن األخطاء التي يرتكبونها أثناء (ينالمساعدين الطبي)العالقة التبعية بينه وبين هؤالء األشخاص 

ممارستهم لهذه المهام، إال أن هذه الحصانة ال تشمل كافة األعمال، بل تقتصر على منع التدخل في الفنيات التقنية فقط، 
اإلشراف العام، والتي يمكن أن أما المهام واألعمال التي ال تتطلب إعماال للمعطيات التقنية، فيبقى للطبيب سلطة الرقابة و 

 .وما بعدها 21، ص األطرقجي، مرجع سابق  هدى سالم: ترتب مسؤوليته، أنظر كذلك
من بين األشخاص الذين تتوفر لديهم المؤهالت العلمية والخبرة الفنية والمهنية الالزمة، فيما يتصل بالميدان يختارون   -2

 . الجراحي، سيما التخدير واإلنعاش
3- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.283 . 

4- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.281 
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والمستخدمين الصحيين من ممرضين وممرضات وأطباء مساعدين، تقع مبدئيا على عاتق 
بما يتمتع به  -ال يمنع هذا األخير ذلكإدارة المستشفى التي يعمل بها الطبيب الجراح، فإن 

يين مساعديه ممن من تع -من صالحيات فعلية في إطار الفريق الطبي الجراحي الذي يديره
بما يوفر له أفضل الشروط والضمانات إلنجاز  ،يثق في مؤهالتهم وكفاءتهم الفنية والمهنية
ال يمكن للطبيب الجراح أن يدفع المسؤولية عنه و  ،عمله الجراحي في ظروف آمنة ومالئمة
 .(1)إال إذا أثبت حالة الضرورة واالستعجال

حديث لمحكمة النقض الفرنسية  قرار :نذكر من التطبيقات القضائية في هذا الشأن،و 
قضت من خالله بتأييد القرار الذي أدان جراح تجميل  ،1101ماي  02صادر بتاريخ 

، إذ (2)قواعد السالمة التي يفرضها القانونلالرتكابه جريمة اإلصابة الخطأ الناجمة عن خرقه 
ترتب عنها  ،يات جراحيةبأشخاص غير مؤهلين لمساعدته في إجراء عدة عمل الجراح استعان

إلى معيار الكفاءة التي يتمتع  ،وقد استندت المحكمة في إدانتها ،إصابة خمس من مريضاته
مارس في الماضي و  ،شهادة التخصص في التخدير واإلنعاش الجراح الذي حاز على بها

ات التي ينبغي سيما التقني ،مخاطر التخديرب على دراية كاملة ، مما جعلهمهنة التخدير
بأربع سنوات  لذلك أدين ،لم يستعن بأشخاص ذوي تأهيل كاف ، فإنهومع ذلك ،استخدمها

مع المنع النهائي من يورو،   75111قدرها  ماليةغرامة بو  ،النفاذ ةفقط موقوف إحداها ،حبس
 .مزاولة الطب

عن األخطاء التي ال تقوم مسؤولية الطبيب الجنائية : التقصير في الرق ابة واإلشراف  -ثانيا
إال إذا أمكن أن  ،تصدر عن معاونيه الذين يؤازرونه خالل مختلف مراحل التدخل الجراحي

ومسؤولية  ،ينسب إليه صورة من صور الخطأ الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات
دون غيره من المساعدين، إذ ثبت  ،الطبيب في إطار الفريق الطبي، يمكن أن تترتب في حقه

ولم يقع من أحدهم خطأ ما، أما إذا  ،ن أيا من هؤالء لم يكن سوى منفذا ألوامره وتعليماتهأ
دون تقصير من جانب الطبيب الجراح، فال تترتب أية  ،كان الخطأ قد وقع من المساعد وحده
ذا وقع من كل منهما خطأ في دائرة اختصاصه ،مسؤولية جنائية في حق هذا األخير  فإن  ،وا 

                                                           

 .56ص  ،1111شروط قيام المسؤولية الجزائية الطبية،المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان، رائد كامل خير، -1
2- Cass.Crim 18 Mai 2010 N° 09.83023. 
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 .(1)يكون مسؤوالكال منهما 
فكرة مساءلة الطبيب الجراح الجنائية عند إخالله بواجب الرقابة واإلشراف على  إن

نما العقوبة شخصيةخروجا عن قاعدة  اذاتهفي حد شكل تأعمال مساعديه ال  جد ت، وا 
رابطة السببية القائمة بين الخطأ المرتكب بإهمال الرقابة أو تقصير فيها باألساس في  اتفسيره

الذي ينسب إلى الجراح، وبين الخطأ الصادر عن معاونيه في إطار و  ،عدم االحتراز أو
 .(2)الفريق الجراحي، حتى ال يصدر منهم ما يلحق األذى بالمرضى

 :بعض األحكام القضائية الفرنسية التي توضح ذلكويمكن أن نعرض 
قد ال توجد عملية جراحية تخلو من  :تفويض االختصاص  الرق ابة أثناءحالة التقصير في   -1

لجأ إليها العديد من األطباء للتخلص من تلك المهام التي قد تبدو يالتفويض، فهو آلية 
 في مجملها  هيوالتي تستغرق مدة طويلة تثنيهم عن أداء مهمتهم األصلية، و  ،بسيطة نسبيا
  . (3)أعمال مؤقتة تنتهي بحضور الطبيب ليستو  ،ظمة ومستمرةتأعمال منعبارة عن 

وسواء كانت هذه األعمال قبل أو أثناء أو بعد الجراحة، فالمفروض أن هذا التفويض ال يعفي 
ال  ،شراف على المفوض إليهالمفوض من االلتزام باإل ومراقبة حسن تنفيذه لألمر المفوض، وا 

 . اعتبر مسؤوال عن األخطاء التي يرتكبها المفوض إليه
أكتوبر  19قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  ،وفي هذا الصدد

1101
فيها بمسؤولية الطبيب الجراح الذي ارتكب عدة أخطاء أثناء العملية الجراحية،  ،(4)

الذي فوض إليه مهمة إغالق الجرح في  داخليالتقصير في الرقابة واإلشراف على الطبيب ال
استغرق نزيف  ، تعرض خاللها المريض إلىعملية محفوفة بالمخاطر استغرقت وقتا طويال

 اش ـة إلنعــر الالزمــاذ التدابيــاتخ عــوازاة مــبالم ،حدتهن ـل التقليل مـن أجــم جهدا ووقتا كبيرين
  :ما يليوتتلخص وقائع هذا القرار في. المريض

عملية جراحية من أجل إصالح تشوه "Louis A"أجرى الطفل ،1111أكتوبر  06بتاريخ 
أدى إلى إصابته بنقص مما  ،وفي أثنائها تعرض إلى فقدان كمية كبيرة من الدم ،بالجمجمة

                                                           

 .177ص  جع سابق،مر  فائق الجوهري،محمد  - 1
 .172، ص محمد فائق الجوهري ، المرجع نفسه - 2
 . 156سابق، ص  دن، مرجعاألو عبد السميع  -3

  4- Cass.Crim 29 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-86233.  
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العصب بما فيها ومن ثم شلل في األعصاب   ،hyypovolémique un chocفي حجم الدم
 .الحسي

أمام محكمة الجنح من أجل جريمة اإلصابة  ،) (M.Yتوبع الجراح الذي قام بالعملية 
 وكيل الجمهورية وكذا  ،استأنفت األطراف المدنيةف ،من التهمة رأإال أن هذا األخير قد ب ،خطأ

الجراح  بمسؤولية ،1101وت أ 11والتي قضت بتاريخ  ،Lyonالحكم أمام محكمة االستئناف 
 :وعللت قرارها بما يلي ،الشلل الذي أصاب المريضجزائية عن ال
 بشكل غير مألوفنزيف  حدث فيها ،متعلقة بالجمجمة -طويلة- في عملية جراحية " 

الطبيب الجراح لطبيب التخدير المعلومات الكاملة والضرورية من أجل مراقبة ولم يعط فيها 
 فإن هذا الطبيب الجراحفي حجم الدم،  اوالذي أظهر نزيفا ونقصان ،تطور حالة المريض

وانخفاض في  ،ما أدى إلى حصول نزيف خطير ،يعتبر قد ارتكب خطأ مميزا أو موصوفا
 .وعدم انتظام في دقات القلب اوتسارع اوارتفاع ،ضغط الدم

أن هذه العمليـة بمع علمه  ،ن هذا الجراح قد فوض مهمة إغالق الجرح لطبيب داخليإ 
حـــال دون اتخــاذ التـــدابير  ممــايتـــابع ولــم يشــرف ولـــم يراقــب هـــذه العمليــة،  ثــم إنـــه لــمخطيــرة، 

 01المـؤرخ فـي  911،-99أحكـام المرسـوم  وبـذلك يكـون قـد خـالف ،الالزمة إلنعاش المـريض
مــــــــن قــــــــانون الصــــــــحة       1-6051لك المــــــــادة وكــــــــذ ،منــــــــه 1ســــــــيما المــــــــادة  ،0999نــــــــوفمبر 
وتحـــت  ،مهامـــه بـــالتفويض يمــارس الطبيـــب الـــداخلي أنتـــنص صــراحة علـــى  ، والتـــيالفرنســي

العمليـات لقاعـة عـاب الخبـراء علـى هـذا الجـراح تركـه وقد  هذاو ، "(1)مسؤولية الطبيب المشرف
 .من غلق الجرح واالطمئنان على صحة المريض االنتهاءقبل 
ن فحتى  فإن ذلك ال يعفي  ،كان الطبيب المفوض إليه معتاد على مثل هذا العمل وا 

خاصة وأن المريض كان ينزف بشدة، وأن طول المدة  ،عليهالجراح من مسؤولية اإلشراف 
ر الالزمة إلنعاش حال دون اتخاذ التدابي ،التي استغرقها الطبيب الداخلي في عملية الغلق

نقاذه غرامة و  ،هر حبس مؤقتشأ 1وعلى هذا األساس أدين هذا الجراح بعقوبة ، المريض وا 
 ـ يورو 1111 قدرها

                                                           

1-R-6153-3 du code de la santé publique précise que :"L'interne en médecine exerce des 

fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du 

praticien dont il relève". 
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سبب التقصير في بخر آجراحا  (1)أدانت محكمة النقض الفرنسية كذلك ،وفي مقام آخر
   ـأثناء القيام بعملية جراحية ةداخلي طبيبةاإلشراف والرقابة على 

 :تتلخص وقائع الدعوى فيما يلي
بالمستشفى، جراء عملية جراحية  0997يوم الفاتح نوفمبر  Françoise xتوفيت السيدة 

أجريت لها بواسطة تقنية المنظار على مستوى البطن وذلك بهدف البحث عن مصدر اآلالم 
طبيب نساء  (Benoit)وقد باشر هذه العملية الدكتور . الحوضية التي كانت تعاني منها

 .ة داخليةبوهي طبي Anne(c)بالمستشفى بمساعدة 
أن الوفاة كانت بسبب قطع الشريان األورطي من جراء شق المنطقة بالخبراء  أكد

وتبرئة الطبيب  Anne(c)وعلى هذا األساس تمت إدانة الطبيبة المقيمة  ،المتواجدة تحت السرة
(Benoit B) باعتبار أن هذه الطبيبة هي التي قامت بالعملية. 
، Benoit Bتبرئة الطبيب بمحكمة النقض الفرنسية الحكم جزئيا فيما يخص  نقضت

وعدم تتبع عمل  ،شراف والرقابةواعتبرته هو اآلخر مرتكبا لجريمة القتل بسبب تقصيره في اإل
   عن التشخيص المبكر  ه في المقابلعجز و  ،المريضة بطن الطبيبة أثناء قيامها بشق

، وهو بذلك يكون قد خرق ات الالزمة من أجل إنقاذ المريضةاءوبالتالي اتخاذ اإلجر  ،للنزيف
 .من قانون الصحة الفرنسي 1- 6051أحكام المادة 
بتأييد  ،1117فيفري  01محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  قضتكما 

   بمناسبتها  أقر  في قضية  ،بتهمة القتل الخطأ ،القرار القاضي بإدانة أخصائية التخدير
قضاة الموضوع، بأن هذه األخيرة قد نفذت جميع االلتزامات الملقاة على عاتقها بالشكل 

، بل ظلت لمدة تراقب وتتفقد بعد العملية الجراحية القانوني، فهي لم تغادر العيادة  مباشرة
مريضة، واألدوية حالة المريضة، كما أنها أعلمت الجراح بالوضعية التي كانت تمر بها ال

 .  وصفتها لهاالتي 
للفريق العالجي  غير أنها القضاة أسسوا حكم اإلدانة، على أساس أنها لم تعط 

توجيهات دقيقة حول كيفية المراقبة لما بعد الجراحة، وذلك من أجل متابعة تطور الحالة 
عملية  لها تي، أجر نوات، وهي طفلة صغيرة ال يتجاوز عمرها الثالث سالصحية للمريضة

   .نلنزع اللوزتي
                                                           

1-Cass.Crim 10 Février,  2009 n° 08-80679. 
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لقد أخطأت أخصائية التخدير، باعتبار أنها لم تعط التعليمات الكافية لقياس ضغط الدم 
مما نتج عنه سوء تقدير خطورة النزيف الذي تعرضت  ،الشرياني، أو قياس الترددات القلبية

  .له، والذي كان السبب في وفاتها بعد ثماني ساعات
وأن الطبيبـة لـم  ،الجزائيـة هـي مسـؤولية شخصـيةجاء فـي مـذكرات الـدفاع بـأن المسـؤولية 

وقـرروا  ،ر أن القضـاة رفضـوا هـذا الـدفعيـغ. يصدر منهـا أي خطـأ شخصـي موجـب للمسـؤولية
ــــــه الفريــــــق العالجــــــي  ،أنهــــــا مســــــؤولةب ــــــة مت( الممرضــــــات)عــــــن عــــــدم توجي    بعــــــة احــــــول طريق

ن كــان  ،ممــا نــتج عنــه خطــأ فــي التشــخيص ،المريضــة نزيــف الــذي ال)فــي التشــخيص  الخطــأوا 
ال يمكــــن اعتبــــاره خطــــأ موصــــوفا يرتــــب المســــؤولية الجزائيــــة، كــــون ، ( تعرضــــت لــــه المريضــــة

إال أن التقصـــير فـــي مراقبـــة مـــا بعـــد الجراحـــة . العنايـــة ببـــذل االلتـــزامالطبيبـــة ال تســـأل إال عـــن 
عطــــائهم التعليمــــات الضــــرورية لمتابعــــة الحالــــة  بســــبب تفــــويض الممرضــــات وعــــدم تــــوجيههم وا 

 ، انتهـى بتعـريضما كان ليصدر من طبيبة ذات خبرة ،لمريضة يعتبر خطأ موصوفاالصحية ل
فـإن تقصـيرها فـي التوجيـه والرقابـة علـى  ،وعلـى هـذا األسـاس. المريضة للخطر ومن ثم وفاتهـا

رغـم عـدم تقصـيرها فـي  ،أدى إلـى إدانتهـا بمهامهـا،أعمال الفريق العالجـي التـي فوضـته للقيـام 
 .(1)تنفيذ االلتزام ببذل عناية

جراحا كان أو طبيب  ،يتحمل الطبيب (:طبيب التخدير)حالة تنفيذ أمر الطبيب الجراح   -2
سوى منفذا المسؤولية الجزائية عن نتائج أخطاء أحد تابعيه، إذا لم يكن هذا األخير  تخدير،

 ،اإلجرامية قد تحققت بسبب خطأ التابع في التنفيذإذا كانت النتيجة ألمر صادر عنه، أما 
أن يكون العمل الذي بسببه  ة،طيشر  ،مساءلة الطبيب الشخصية دون( التابع)مسؤولية  فتقوم

وعلى العكس من ذلك  الطبيب،من ارتكب الخطأ يدخل في اختصاص المساعد بغير رقابة 
 .(2)منفذ ألوامر الطبيب ولم يقع منه أي خطأ مجرد فإن المساعد ال يسأل إذا كان

 1112،أفريل  0ا لمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ قرار  في هذا الصدد نذكر
بتهمة القتل الخطأ لطفلة لم  ،من أخصائي التخدير والممرضة كال بموجبهوالذي أدانت 
رغم أن هذه المادة ال يمكن  ،Glucose 5%حقنها بمادة  بعد ،سنوات 1يتجاوز عمرها 

غير أن الممرضة التي حقنتها بهذه المادة لم تكن سوى  ،للك 11إعطاؤها لألطفال ما دون 
                                                           

1-Cass.Crim 13 Février 2007 n° 06-82202.  

2- PAPANIKOLAOU (Dimitrios), op.cit, p.90. 
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 :هو أن معناهاب معتقدة ،perf=Gمنفذة لوصفة طبيب التخدير الذي كتب فقط عبارة 
perfusion de glucose 5%،  التخدير كان يقصد بها إال أن أخصائيperfusion jusqu’au 

réveil. 
كتابة نفس العبارة للفريق العالجي بأنه معتاد على  بالقول عن نفسه طبيب التخدير دافع

الممرضة التي لم تلتزم بقواعد  عاتق ينفذ وصفاته دون أي إشكال، وأن اللوم يقع علىالذي 
كان ما وهو  ،عناء سؤال الطبيب أو غيره عن العبارة التي لم تفهمهاولم تكلف نفسها  ،المهنة

 الذي أخصائي التخدير  مسؤولية ، إقرارمن جهة أخرىو  ، لكن،السبب في إقرار مسؤوليتها
كنوع العقار  ،من ناحية المعلومات الواجب توافرها فيها ، وهذالم يكتب الوصفة بصفة دقيقة

كل  بالتالي إثارة مسؤولية و ، (1)ومدى تركيزه وقدر الجرعة ومدة تناول المريضة لهذا العقار
 .(2)في وفاة الطفلةبطريقة مباشرة وأكيدة  لمساهمتهمامن أخصائي التخدير والممرضة 

 الثاني  المبحث
 الجراحي  الطبيعن الخطأ   المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

واالعتراف له بالشخصية القانونية المستقلة  ،(3)لظهور الشخص المعنوي كانلقد 
 والمنفصلة عن الشخصية القانونية لألعضاء المكونين له، األثر في تطوير قواعد المسؤوليةـ

                                                           

1-Cass.Crim 1 Avril 2008, N° 07-81-509, Juris Data n° 2008-043857 . 

2-Voir le commentaire de Véron)M), La responsabilité pénale au sein d’une équipe  médicale, 

Revue de droit pénal, juris classeur Juillet, Aout, N° 7, 2008, p p.30 ,31 . 

أو مجموعة من األموال  ، يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معينمن األشخاص  جماعة: يقصد بالشخص المعنوي  - 3
ترصد لتحقيق غرض معين، يخلع القانون عليها الشخصية، فتكون شخصا مستقال ومتميزا عن األشخاص الذين يساهمون 

، ص ص 0972بنان، في نشاطها أو يفيدون منها، عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت، ل
 : ذكره 162،169

بناسي شوقي، نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي والتشريع المصري 
 .121، ص  1119واجتهادات القضاء الفرنسي، دار الخلدونية، الجزائر 

أن الشخص المعنوي عبارة عن  -: ي، أهمهامن خالل هذا التعريف نستخلص عدة خصائص يتميز بها الشخص المعنو  
 : مجموعة من األشخاص أو األموال، فهو يظهر في حالتين

عندما تتكون مجموعة من األشخاص لتحقيق غرض معين، فإن القانون يكسبها الشخصية القانونية، فتصبح شخصا  - 
 .واحدا له كيان مستقل عن األشخاص الذين أسسوه 

موال لتحقيق غرض من األغراض يستهدفه من رصد هذه األموال، فيمنحها القانون الشخصية عند رصد مجموعة من األ -
  .القانونية المستقلة  عن شخصية من أسسها
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فإن  ،بها في مختلف التشريعات االمسؤولية المدنية لهذا األخير حقيقة مسلم فإذا كانت
وهو ث عن إمكانية مساءلته جزائيا، راح يبح ،بهذا التطوروتأثرا منه  الفكر القانوني الجنائي

 أوجد لها ما بعد أن ،باعتراف الفقه الحديث بهذه المسؤولية ىانته ،أثار جدال عميقا ما
ر بمسؤولية مها تقظالحديثة التي أصبحت معيبررها، وهو ما انعكس على التشريعات 

    ـ الشخص المعنوي جزائيا
تتمتع بالشخصية المعنوية  الخاصة، أو منها العامةستشفائية سواء وألن المؤسسات اال

حي، باعتبارها أو القانونية، فلزاما علينا البحث في مسؤوليتها الجزائية عن الخطأ الطبي الجرا
ن كانت هذه المساءلة غير مطلقة، (األولالمطلب ) هي األخرى محال للمساءلة بل قائمة ، وا 

    .(المطلب الثاني)على شروط ينبغي توافرها، حاول القضاء تطبيقها في أحكامه الجزائية 

 المطلب األول
  شخص المعنويالجزائية لل  مسؤولية  الباالعتراف  

وكذا توظيفها لها وخروج  ،نشاط الشركات واستدراجها لرؤوس األموال لتوسيعلقد كان  
دورا أساسيا في البحث في إقامة  ،رقابة التوظيف واإلدارة من نطاق الفرد إلى نطاق الجماعة

دم ، إلى القول بأن ع(1)الفقه الحديث انتهى بموجبهاالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، 
له وسيلة  احقيقي اكائن لم يعد له ما يبرره، بعد أن صار ،مساءلة الشخص المعنوي جزائيا

رادة جماعية طبيعته ال  ثم إنالخطأ،  احتمال وقوعه فيوبالتالي  ،على العمل وقدرة تعبير، وا 
التي  ،يمكن اعتبارها إخالال بمبدأ شخصية العقوبةال  التي ،تتناقض مع تقرير مسؤوليته

 (.الفرع األول )  لتتالءم مع طبيعته الخاصة هاتطويع ينبغي
المساءلة الجزائية للشخص  صارتو  ،االتجاه الفقهي قد أثر في التشريع والحقيقة أن هذا

المعنوي حقيقة قانونية في عدد كبير من التشريعات، كالتشريع الجنائي الفرنسي والتشريع 
 .(الفرع الثاني) الجنائي الجزائري 

                                                                                                                                                                                       

 .يستقل الشخص المعنوي بغرضه عن األغراض الخاصة لألشخاص المؤسسين له  -
ق الغرض الذي أنشئ  من أجله، ومن ثم ال ال تمنح الشخصية القانونية للشخص المعنوي، إال بالقدر الذي يلزمه لتحقي-

 .     121، 121للمزيد من التفصيل أنظر، بناسي شوقي، المرجع نفسه، ص ص . يجوز له تجاوز هذا الغرض
محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة  -1

 . 15-11، ص 1115



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

191 
 

 الفرع األول
 ة للشخص المعنويجزائيالمسؤولية  الاالعتراف الفقهي ب

بعدم جواز مساءلة الشخص  القاضي الفقهي التقليدي متمسكا برأيهظل االتجاه  
الذي أصبح يشغل حيزا كبيرا من و نتيجة تعاظم دور هذا األخير، و  ،لكن ،(1)المعنوي جزائيا

أخطر و أنشطة المجتمع التي كثيرا ما تكون ستارا ترتكب وراءه العديد من الجرائم، بل 
إلى ضرورة إعادة النظر في المسؤولية الجزائية للشخص أنواعها، اتجه الفقه الجنائي الحديث 

وأن ال تقتصر على األشخاص  ،له في حد ذاتهمالتي يجب أن تمتد إليه لتشو المعنوي، 
هذا االتجاه  مباعتباره مصدر الجريمة وفاعلها والمستفيد منها، وقد قد  وذلك   ،المكونين له

 .فند بها حجج الرأي التقليدي ،عدة حجج ومبررات
أضحى وجود الشخص المعنوي : (2)المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ضرورة ق انونية  -أوال

ن و عيأعباء يعجز األشخاص الطبمن  اليوم ضرورة ال غنى عنها، نظرا ألهمية ما يقوم به
مصدرا للخطأ  لهذا الشخص أن يكونيمكن  الوقت ذاته،وفي  ،بها، إال أنه معن القيا
الذي يهدد سالمة وأمن المجتمع، فالشخص المعنوي كائن حقيقي، ال افتراض وال  واالنحراف
 ،إجماع آراء أعضائه المكونين والمساهمين فيهيعبر عنها يتمتع بإرادة مستقلة  ،خيال فيه

 .ن بإدارة أعمالهو األوامر والتعليمات التي يقوم بتنفيذها القائمتتخذ لها كمظهر و 
يتمتع  ،ولكنه غير مجسم ،خص المعنوي شخص حقيقيالش فإن حسب هذا الرأي،و 

جسده أو  توليس ،هي إرادته شخصيتهالتي يتمتع بها اإلنسان، لبنات  كما تلكبإرادة ذاتية 
 .(3)التزاماتبها  فرضيالتي يعتمد عليها القانون ليكسب بها حقوقا  هي اإلرادة وحدهاف ،روحه

                                                           

  :أهمها ،أنه ال يمكن مساءلة الشخص  المعنوي جزائيا، وذلك لعدة اعتباراتب يرى االتجاه الفقهي التقليدي -1
حرية  اإلرادة و اإلدراك، وهما شرطان متعلقان بالشخص الطبيعي فقط المخاطب  :لى شرطيتقوم المسؤولية الجزائية ع -  

 .بأحكام القانون الجنائي ، أما الشخص المعنوي فهو مجرد افتراض من صنع القانون 
 .أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة  - 
 . ة بأغراضهأن أهلية الشخص المعنوي محدد - 
محمود سليمان موسى، مرجع  :أن العقوبات الجنائية تتعارض مع طبيعة الشخص المعنوي، أنظر للمزيد من التفصيل -

 .173- 169ص ص  ،سابق
171محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص - 2  
  .03ص  ،1997شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،  -3
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الجماعية هي تماما كاإلرادة الفردية، تنبثق من مجموع إرادات  اإلرادة فإن ،وبناء عليه
ليست خيالية بل  ،إرادة جديدة ميالداألشخاص الطبيعية، وهذا التآلف لإلرادات يؤدي إلى 

  اــي صورتهــق فـــتحقتي ـــالترام الشخص المعنوي ــرة إجــل فكـــتقب اــان لزامــك، لذلك حقيقيةي ــه
 .(1)يقتضي مساءلته جزائيا ما هوو  ،العمدية العمدية أو غير

ال يوجد أي تناقض بين تقرير : مسؤولية الشخص المعنوي تتفق مع مبدأ شخصية العقوبة -ثانيا
مباشرة على الشخص  التي توقعوبين مبدأ شخصية العقوبة،  ،مسؤولية الشخص المعنوي

فإن  ،إلى األعضاء المكونين له الشخص المعنوي آثارها تتعد ما إذا حتىالمعنوي ذاته، 
لكل عقوبة آثار مباشرة تصيب الفاعل إذ ، (2)ليس بنص القانونو  ،أمر واقعك يكون ذلك
، وهذه األخيرة ال تتحدد على ضوئها  شخصية هله أو ذويهأ تمسوأخرى غير مباشرة  ،نفسه

 . (3)العقوبة من عدمها
أن امتداد أثر العقاب إلى  "RADISCO" رادسكو في هذا الصدد يؤكد األستاذ
وهي النتائج نفسها التي  ،غير المباشرة للعقوبة اآلثارالمساهمين أو الشركاء هو من قبيل 

تحدث بالنسبة للشخص الطبيعي في حالة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بغرامة مالية، 
 DONNEDIEU DE" دندييه دفابر فإن أفراد أسرته يتأثرون بذلك، كما يرى األستاذ

VABRES"  يحقق الشيء  آخرينأن امتداد آثار عقوبة الشخص الطبيعي إلى أشخاص
نفسه بالنسبة للعقوبات التي يتم توقيعها على الشخص المعنوي، فآثارها غير المباشرة سوف 

ركاء شتنعكس على العمال بطردهم من المؤسسة إذا حكم عليه بعقوبة الحل، مع أنهم غير 
سوف تؤثر على الحقوق المالية للشركاء في  كما يكونون غير عالمين بها، في الجريمة، وقد

إنقاص رواتب العاملين أو االستغناء عن بعضهم في حالة فرض غرامات كبيرة على 
 .(4)الشخص المعنوي

                                                           

أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء األول، الطبعة الثانية، دار  - 1
 .861ص ، 0221هومة ، الجزائر،

 .113، ص 1971، دار النهضة العربية، القاهرة، 0راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، ط علي  -2
، ص 1996، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 6أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، ط  -3

150. 
4- CASSIERS (Willy), La responsabilité pénale des personnes morales : une solution en 

trompe l’œil, Revue de droit pénal et de criminologie, N° 7 et 8 Juillet-Aout 1999, p.841. ذكرته :  
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التي توقع على -أن انصراف أثر العقوبة ب القول كما يذهب أنصار هذا االتجاه، إلى
بطريق غير مباشر إلى المساهمين فيه، يحقق مصلحة اجتماعية وفائدة  -الشخص المعنوي

 بما يمنعهم كبيرة، ألنه سوف يدفع بهؤالء إلى مراقبة الشخص المعنوي والقائمين على إدارته، 
 .(1)موأغراضه ماللجوء إلى وسائل غير مشروعة لتحقيق مصالحه من

 ميستر و  "RICHIER " ريشهو   "LEVASSEUR"لوفاسور :اتذةويرى األس
MISTRE"  "هو الذي يؤدي إلى  ،ن عدم تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنويأ

، ألن تقرير المساءلةاللتان تستوجبان و وتفريد العقاب،  ،المساس بقاعدة شخصية العقوبة
 ،لمفوضاأو  ،أو المدير ،كرئيس مجلس اإلدارة ،مسؤولية القائم على إدارة الشخص المعنوي

ينطوي على إفالت المسؤول األساسي من العقاب، وهو  ،مساءلة الشخص المعنوي دون
الشخص المعنوي، وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى مساءلة القائمين على اإلدارة، والذين 

 .(2)ة الشخص المعنويرادمجرد تنفيذ أوامر صادرة من ممثل إ علىدورهم يقتصر 
، أن الجرائم التي يرتكبها العاملون لدى ""PLOSCOWF بلوسكوف يؤكد الفقيه ،وأخيرا

خوفا من و فائدته، ليرتكبونها لمصلحة الشخص المعنوي و  إنما ،هالشخص المعنوي أو ممثلو 
بدال من قصر العقاب على  ،م، لذلك البد من معاقبة الشخص المعنويائفهضياع عملهم ووظ

ذلك أن الشخص المعنوي هو المساهم األساسي في الجريمة والمستفيد النهائي  ردوم ،تابعيه
فكرة الجريمة واختار نشاطا محاطا بالمخاطر، وأساء  قمنها، وهو المقصر األول، ألنه خل

  .(3)بهم لينعم بتحقيق الربح امخالفة القانون ولو إضرار باختيار تابعيه والرقابة عليهم، وألزمهم 
كما أن معاقبة القائمين على إدارته، يؤدي إلى عدم إمكان تنفيذ العقوبة المالية في حالة 

 .(4)فقدان الضمان العام المتمثل في الذمة المالية للشخص المعنوي ، وبالتاليإعسارهم

                                                                                                                                                                                       

         شهادة دكتوراه في بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة االقتصادية، رسالة لنيل=  
 .11، ص 1101، تيزي وزو، الجزائر، -جامعة مولود معمري–العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 . 17فتوح عبد اهلل الشاذلي، شرح  قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -1
ؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية، دار ، إبراهيم علي صالح، المس075محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  -2

 . 006، ص 0921المعارف، القاهرة، مصر، 
أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر،  -3

 .51ص ، 1115
 .115، ص ، مصطفى العوجي، مرجع سابق 007إبراهيم علي صالح، المرجع نفسه، ص  -4
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يقوم مبدأ التخصص أو : ص ال يحول دون مساءلة الشخص المعنوي جزائياصختال  أمبد -ثالثا
 أنشئ نطاق الشخص المعنوي، على حصر وجوده في الغرض الذي أنالتخصيص في 

هذا األمر ال يتعارض مع مبدأ مسؤولية و  ،(1)ألجله، إذ ال وجود له خارج ذلك الغرض
ن اعتماد مبدأ التخصيص كأساس لعدم ، ألما ارتكب جريمة ما الشخص المعنوي جزائيا إذا

المدنية عن األضرار التي يحدثها  مسؤوليتهمساءلة الشخص المعنوي جزائيا، يفرض استبعاد 
به  ليتخصص الرتكاب مثل هذه األفعال الضارة، وهو ما لم يقلم  غير، ألنه لم يخلق ولل

 لعدمخر، ن التسليم بذلك يستوجب عدم مساءلة الشخص الطبيعي جزائيا هو اآلأأحد، كما 
  ـ شخص طبيعي مخصص الرتكاب الجرائم وجود

وتحديد غاية  ،التخصيص ن التسليم بأن مبدأمال مناص  فإنه، وعلى هذا األساس
تحدد في إطار القانون اإلداري ما  ،قاعدة إدارية مجرد ال يعدو أن يكون ،الشخص المعنوي

بما يمكن  بعد ذلك وما ال يدخل فيه، وال شأن لها ،يدخل في إطار نشاط الشخص المعنوي
   ـ ـأن يقوم به فعال من نشاط

وحصره في إطار ما يحقق الغرض  ،انون اإلداري نشاط الشخص المعنويفإذا حدد الق
ر مشروعة يأو لجأ إلى وسائل غ ،من إنشائه، ثم تجاوز الشخص المعنوي حدود هذا النشاط

عبر  ماوهو  ،(2)سواء كانت مدنية أو جزائية ،لتحقيق أغراضه، تحققت مسؤوليته عن ذلك
التخصص ال يعدو كونه كقاعدة إدارية  أن مبدإ": بقوله "MESTRE" ميستر عنه األستاذ 

بسيطة تهدف إلى حسن النظام اإلداري، وهذه القاعدة ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي في شأن 
  . (3)"المنح والهبات للشخص المعنوي، وهي ال تشكل أي مساس بالمسؤولية الجنائية للجماعة

يرسم  ،أن مبدأ التخصيص"،"DONNEDIEU DE VABREدندييه دفابر كما أكد األستاذ
تجاوز مجال  ذاالنشاط المصرح به للشخص المعنوي، وال يرسم حدود الوجود القانوني له، فإ

لذا يتصور عندئذ  ،فهذا ال يعني زوال وجوده، بل يعد نشاطه غير مشروع ،تخصصه
ذا سئل الشخص المعنوي عن جريمة، فليس معنى ذلك اعتبار هذه الجريمة  مساءلته عنه، وا 

                                                           

.076ص  ،نفسهمرجع المحمود سليمان موسى،  - 1  

2-PICARD (E), La responsabilité des personnes morales de droit public, Re, Soc, 1995 ,p.261  

 : ذكره
  .محمود سليمان موسى، المرجع والموضع نفسيهما

 . 39ص سابق،، بلعسلي ويزة، مرجع 111إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص  -3
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نما هي وسيلة منحرفة سلكها في تحقيق غرضه، والقول بغير ذلك يؤدي إلى  غرضا له، وا 
 ى ـي تنطوي علـــال التــاب األفعــي منح األشخاص المعنوية حرية ارتكــر طبيعية، وهــنتيجة غي

  رافـــــانحة دون ـــولـي الحيلــر فـص تنحصــن التخصــة مــايـن أن الغــي حيــون، فــة للقانــالفـمخ
 .(1)"الشخص المعنوي عن الطريق الذي رسم له

أن بال يمكننا أن ننكر : (2)تطويع العقوبة الجزائية بما يتالءم وطبيعة الشخص المعنوي -رابعا
 وأ كالسجن ،بعض العقوبات التي ينص عليها القانون ال تتالءم وطبيعة الشخص المعنوي

ذلك ليس سببا لرفض مساءلته جزائيا، فهناك فرق بين ارتكاب الجريمة  ولكن الحبس مثال،
نما في مجال ا  والمعاقبة عليها، إذ لسنا في مجال توقيع العقوبة على الشخص المعنوي و 

 .بغض النظر عما إذا كان ممكنا معاقبته أم ال ،البحث عن قدرته على ارتكاب الجريمة
وذلك  ت والتدابير التي يمكن توقيعها عليه،العديد من العقوبا ثمةإضافة إلى أنه 

الغرامة والمصادرة، كما توجد جزاءات  :ومن هذه العقوبات ،باعتبار أن له ذمة مالية مستقلة
لمدة  له ر مزاولتهحظ كحرمانه من ممارسة نشاط معين أو ،جنائية أخرى تحد من نشاطه

 .(3)مثالكالحل  ،معينة، كما يمكن أن تمس هذه العقوبة وجوده أصال

 0919وقد تبنى المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات المنعقد في شهر أكتوبر 
كحل بديل لمعاقبة الشخص المعنوي، كما أقر  ،، فكرة التدابير االحترازية(4)خارستبو ب

انتهى إليه  الذي نفس الرأي 0957المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد بأثينا لسنة 
ال يسأل الشخص المعنوي عن جريمته إال في : "أوصى بما يلي إذ، بوخارستمؤتمر 

األحوال التي يحددها القانون، ويكون الجزاء الطبيعي هو الغرامة، وهو جزاء مستقل عن 

                                                           

، عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية 83أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  :أنظر -1
 .73، ص 1993في قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

37فتوح عبد اهلل الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 2  
محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي  -3

 .037، ص 0225منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
- STEFANI (Gaston) ,LEVASSEUR (Georges) , BOULOC (Bernard) , droit pénal général , 

15eme édition , Dalloz , Paris ,France , 1994 , p.245 . 

.13فتوح عبد اهلل الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 4  
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االحترازية األخرى كالغلق والوقف، وتعيين حارس قضائي يشرف على إدارة  التدابير
 .(1)"نشاطه

والتطور الذي طرأ على النظم االقتصادية واالجتماعية  ،ويطالعنا الواقع التشريعي هذا
شأنها شأن  ا،هذه العقوبات تطور تشهد  عقوبات تتالءم وطبيعة الشخص المعنوي، و بوجود

 األشخاصكل موضوعات القانون الجنائي، فكما تطورت العقوبات التقليدية المطبقة على 
نع من تطوير يميوجد ما فكذلك، ال  لم تكن معروفة من قبل، ، واتخذت أشكاالةالطبيعي

 وتحديث العقوبات التي يمكن أن توقع على الشخص المعنوي لكي تتفق مع طبيعته 
فإن فكرة التدابير االحترازية يمكن أن تحل  ،الخاصة، وحين يستحيل تطبيق البعض منها

خص المعنوي في شتنجم عن انحراف المحلها، وتقدم حلوال بديلة لمواجهة األخطار التي قد 
 .(2)ممارسة نشاطه

أنه إذا كانت المسؤولية ال تتقرر إال بناء على نص بيمكننا القول  ،وتبعا لكل هذا
أو خلق أخرى  ،قانوني، فإن تطويع العقوبات الحالية لتتالءم مع طبيعة الشخص المعنوي

جديدة، يحتاج إلى إيجاد نصوص جديدة تزيح الجدل والمنازعة في شأن مسؤولية هذه 
وهو ما اهتدت إليه العديد من التشريعات المقارنة، منها التشريع الفرنسي  ،األشخاص جزائيا

 والتشريع الجزائري ـ

 الفرع الثاني
 ياالعتراف التشريعي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنو   

اتجهت العديد من التشريعات الجنائية الحديثة إلى االعتراف بالمسؤولية الجزائية  
استجابة منها للرأي الفقهي الذي رأى ضرورة لذلك، ومن بين هذه  ،للشخص المعنوي

والذي دخل حيز ( 3) 0991الصادر في  ،التشريعات نجد قانون العقوبات الفرنسي الجديد

                                                           

محمد نصر محمد القطري، المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري، دراسة مقارنة، مقال بمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية  -1
 .16، ص 1101ة السعودية، العدد الخامس، يونيو جامعة المجمعة، المملكة العربي

 . 17بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  -2
3- Loi N° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à 

la répression des crimes et délits contre les personnes, JORF N°169 du 23 juillet 1992, page 

9875. 
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التشريع  على رأسهاو  ،وكذلك بعض التشريعات العقابية العربية ،0991 مارسالتنفيذ في أول 
 . بالمشرع الفرنسي العقابي الجزائري، الذي تأثر

قانون العقوبات  لظ: اعتراف المشرع الفرنسي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  -أوال
ن قانون بأ يقولمناقشة المبدأ الذي ل، رافضا (0991-0201قانون نابليون )الفرنسي القديم 

في بعض الحاالت  قد تم النص، ومع أنه ةالعقوبات ال يعنى إال بمسؤولية األشخاص الطبيعي
على مسؤولية الشخص المعنوي، إال أن تلك الحاالت  ،وفي بعض القوانين الخاصة ،النادرة
 ،مسؤولية بعض األشخاص المعنويةبألنها كانت تقر  ،(1)مجرد استثناءات محدودة كانت
  .عاقب عليها دون اعتبار للنية اإلجراميةت  ،أغلبها جرائم مالية واقتصادية جرائم محددة يوف

لم تظهر نية المشرع الفرنسي في النص على مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، إال من 
 0991والذي دخل حيز التنفيذ في أول مارس ، 0991 خالل قانون العقوبات الجديد لعام

فيما عدا الدولة، تسأل األشخاص  :"تنص على أنه، والتي 1-010لمادة اوالذي أدرجت فيه 
                                                           

الخاص بالجرائم الضريبية، والذي نص فيه المشرع على  0912نوفمبر  01قانون : من هذه القوانين الفرنسية، نذكر -1
في الحالة التي يكون فيها الدخل الذي أغفل التقرير به كليا أو :" منه على أنه 2معاقبة الشخص المعنوي، وقد نصت المادة 

كات أو أي شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، فإن الغرامات الجنائية التي يتعين فرضها جزئيا خاصا بإحدى الشر 
 .يحكم بها على السواء ضد المديرين أو الممثلين القانونيين، وضد الشخص المعنوي

كانت  في حالة ما إذا: " ما يلي على منه 11المادة  إذ نصتالخاص بالرقابة على النقد،  0919سبتمبر  9قانون و  -
الممتلكات المخفاة في الخارج مملوكة لشخص معنوي، فإن هذا الشخص المعنوي وممثليه القانونيين أو مؤسسيه وأعضاء 

كما نص المرسوم الصادر في  ". مجلس اإلدارة يعتبرون مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن العقوبات المالية المقضي بها
و النشر التي تهتم أالمتعلق بالمؤسسات الصحفية للطباعة و  0915نوفمبر 1والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ  ،0915ماي 

جرائم التعاون مع  التي ارتكبتعلى المسؤولية الجزائية للمؤسسات الصحفية ودور النشر  ، والذي نصبالتعاون مع العدو
الحكم  مع جوازكانت تعاقب بصفتها فاعال أصليا أو شريكا في الجريمة، والتي الحرب بواسطة أجهزتها، العدو في زمن 

   .المصادرة الخاصةبعليها بعقوبة الحل مع حظر إنشائها مرة أخرى، وبالمصادرة العامة لكل أموالها أو 
 19ادة المتعلق باألسعار والتشريع االقتصادي والذي نص في الم 1918جوان  32الصادر بتاريخ  ،1151-18األمر  -

يجوز للمحكمة أن تقضي بحرمانه  ،إذا ارتكبت الجريمة االقتصادية لحساب الشخص المعنوي الخاص: " منه على أنه
 1956ألغي بموجب أمر صادر في ديسمبر  والذي ،"المؤقت أو النهائي من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته

أنه يمكن إلزام األشخاص المعنوية بدفع الغرامات المحكوم : منه 31المادة  لمتعلق بحرية األسعار والمنافسة، الذي نص فيا
شريف السيد كامل، المسؤولية الجنائية لألشخاص  :ولمزيد من التفصيل ،أنظر في هذا الصدد. ضد مسيرهم بالتضامن بها

 الشاذلي، شرح قانون فتوح عبد اهلل ،86ص  1997مصر، ، المعنوية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة
 .83ص   بلعسلي ويزة، مرجع سابق ، 13، 11العقوبات، مرجع سابق، ص ص
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بواسطة أجهزتها أو ممثليها، وفقا للقواعد الواردة في  ،المعنوية جنائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها
    في القانون أو الالئحة، ومع  وذلك في الحاالت المنصوص عليها، 7-121إلى  4-121المواد 

 فإن الجماعات اإلقليمية وتجمعاتها ال تسأل إال عن الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة األنشطة التي  ،ذلك
 عن طريق االتفاق، والمسؤولية الجزائية لألشخاص  يمكن أن تكون محال للتفويض في إدارة مرفق عام

  . (1)"األفعالأو الشركاء عن نفس  المعنوية ال تستبعد معاقبة األشخاص الطبيعيين الفاعلين
 :أهمها ،عدة نتائج نص هذه المادةيمكن أن نستخلص من 

  (2)الدولة في نصه عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المشرع الفرنسي استثنى -0

                                                           

الشخص معتبرا إياها كلألشخاص المعنوية،  وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد أقر واعترف بمبدأ المسؤولية الجزائية - 1
 .اولحسابه اأهال لتحمل المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكب باسمه :الطبيعي

وال  ،إن الشخصية القانونية للدولة آلية توجد بوجود الدولة :فكرة السيادة -أ:يقوم هذا االستثناء على عدة اعتبارات أهمها -2
تمكنها من القيام بما تراه من أنشطة على المستوى الداخلي  ،يشترط في ذلك وجود نص، كما أن شخصيتها القانونية كاملة

مطيع منصور كنعان، مسؤولية : ، أنظرأو الخارجي، وليس ألحد أن يحد من قدرتها على التدخل في كل ميادين النشاط
الحقوق والعلوم الشخص المعنوي في القانون الجزائي االقتصادي، مذكرة إلحراز شهادة الدراسات المعمقة في القانون، كلية 

 . 99بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص : ، ذكرته02، ص 1110، 1111السياسية، جامعة تونس، المنارة، تونس، 
حماية المصالح االجتماعية  هي تتولى تملك الدولة وحدها حق العقاب، كما: الدولة صاحبة السلطة في العقاب -ب

قبة المجرمين والقضاء على الجريمة وأسبابها، باعتبارها صاحبة هذا ومعا ،وهي التي تسهر على تطبيق القانون ،والفردية
فإن الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة  ، وبناء عليه،ن توقع العقوبة على نفسهاأمن غير المتصور منطقيا فالحق، لذا 

وال أن تقرر معاقبة  نفسها،ضد ق حن تستعمل هذا الأما هي إال إجراء شكلي الستعمال هذا الحق، وال يمكن للدولة  ،العامة
وهي العقوبة ) باعتبار أن العقوبات المالية  ،ن توقيع الجزاء الجنائي على الدولة لن يحقق فائدة اجتماعيةإ ، ثمنفسها بنفسها

ها ستخرج من خزينتها لتعود إلي في حالة إقرار مسؤوليتها التي تفرض على الدولةو  ،(شخص المعنويبال التي توقع األساس
لى جانب ذلك، ثانية   عن النشاط  لها دولة أو توقيفللمن إغالق  ،يستحيل تطبيق العقوبات الجزائية المتبقية ، فإنه وا 
تصبح غير جديرة بالبقاء لتقديم خدمات عامة في حالة ما إذا تم سوما عليها من أشخاص إدارية أخرى  ،ألن الدولة ،مؤقتا

 : ،   أنظر في هذا المعنىاإلغالق أو الحلكفرض عقوبات عليها 

DESPORTES (Frédéric), Le nouveau  régime de la responsabilité pénale des personnes 

morales, G.C.P.E.D, Paris, 1993, p.209.                                                                                 ذكره:  

عين  -صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى -
 ،  11، ص 1116مليلة الجزائر، 

 .011ويزة، مرجع سابق، ص  بلعسلي: ، ذكرته02،09مطيع منصور كنعان، مرجع سابق، ص  -
MISTRETTA(Patrick), op.cit , p.75- 

تتميز الدولة عن بقية األشخاص المعنوية العامة من حيث االختصاص والوظائف، إذ : اختالف الوظائف واالختصاص-ج
والمحافظة عليها، وهو ما دفع بالمشرع  ،معظم االمتيازات التي تمكنها من مراعاة المصالح العامة المختلفةبو أتنفرد ببعض 

   إذ ال يمكن اعتبار الدولة في نفس الدرجة مع األشخاص المعنوية العامةإلى استبعادها من نطاق المسؤولية الجزائية، 
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استثنى المشرع الفرنسي الجماعات المحلية والمؤسسات التابعة لها من المسؤولية  2-
قابلة ألن تكون محل التزام مرفق عام، أما بالنسبة البالنسبة لألنشطة غير  وذلك ،الجزائية

تفاق، فقد تكون سببا االلتسير مرفق عام عن طريق التفويض أو  لألنشطة التي تكون محال
  بالنسبة لألنشطة  مر مستبعدأللمساءلة الجزائية في حالة ارتكاب جرائم بشأنها، وهو 

األشخاص  فئات قياأما بالنسبة لب، (1)تفاقاالمحال للتفويض أو  ليست هاكونلالطبية، 
خص المعنوي العام والشخص شيفرق بين ال لمالمعنوية األخرى، فإن المشرع الفرنسي 

 .(2)المعنوي الخاص

ستشفائية عن الالمؤسسات ا ةمسؤولي ايقر ضمنأيكون المشرع الفرنسي قد  ،وتبعا لذلك
مؤسسات  ، أو(اإلداري)سواء كانت مؤسسات عامة تخضع للقانون العام  ،األخطاء الطبية

 .خاصة تخضع للقانون الخاص

1

- 

ـــد لســـنة  1-010حصـــر المشـــرع الفرنســـي فـــي المـــادة   ـــات الجدي ـــانون العقوب  0991مـــن ق
 المســــــؤولية الجزائيــــــة للشــــــخص المعنــــــوي فــــــي الحــــــاالت المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي القــــــانون أو 

     المــــؤرخ فــــي 111-1111بموجــــب القــــانون رقــــم  قــــد عــــدلت هــــذه المــــادة غيــــر أن ،(3)الالئحــــة
1111مــارس  19

هــذا الشــرط  ىوألغــ ،1115ديســمبر  10والــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتــاريخ  (4)
                                                                                                                                                                                       

اعدة قو إلغاء أ ،الضرر الذي تتسبب فيه نن كانت تفرض على نفسها بعض صور الجزاء كالتعويض عا  حتى و  ،األخرى
 .   11صمودي سليم، مرجع سابق، ص : ، أنظرالعام تهدف إلى تحقيق الصالح إنما بذلك ألنهادستورية، 

ال تخضع للمساءلة الجزائية باعتبارها تمثل  ائية العسكريةتشفسالمؤسسات االأن ب إلى القول بعض الفقهب وهو ما ذهب
 :، أنظرالدولة وسلطاتها

- DUPONT(M) , ESPER(C), PAIRE(C), Droit hospitalier , 6 édition, n° 897, cité par 

MISTERTTA (Patrick) , op.cit , p.75 . 
1-MISTERTTA (Patrick) , op.cit , p.75 . 

ويمنع  ،ال يوجد أي مبدأ دستوري أو اتفاقي أو أوروبي يسمو على التشريع -: هما ،من مبدأين أساسيين وهذا انطالقا - 2
 .سواء كانت خاصة أو عامة ،من إقرار المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية

 :، أنظروعدم التفرقة بين األشخاص المعنوية واألشخاص الطبيعية ،مبدأ المساواة بين الكافة أمام القانون -
-DELMAS-MARTY (Mireille), Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité 

pénale, Revues des sociétés, édition Dalloz, Paris, Janvier-Mars 1993, p.301, 

 .011بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص   :ذكرته
الذي يقضي بمساءلة و  ،ينبغي البحث عن النص الخاص المحدد مسبقا فإنه قبل تقرير هذه المسؤولية ،أنه وهذا يعني - 3

 le principe de spécialitéأو وهو ما يسمى بمبدأ التخصيص ،الشخص المعنوي على جريمة معينة
4- Article 121-2 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54, JORF 10 mars 2004 en 

vigueur le 31 décembre 2005." Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont respons_ 
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جزائيـا  الشـخص المعنـوي مسـؤوال جـاعال مـن ،هـذه المسـؤولية مـن المشـرع قـد عمـم بذلك يكونل
ـــــي عـــــن كـــــل ـــــة وبالنتيجـــــة،، يرتكبهـــــا دون تخصـــــيص الجـــــرائم الت مســـــاءلة المؤسســـــات  إمكاني

كمــا هــو الحــال بالنســبة للجــراح أو طبيــب التخــدير  ،ستشــفائية عــن الخطــأ الطبــي الجراحــياال
، كمــا يســأل عــن إحــداث عجــز تــام عــن العمــل (1)إذ يســأل عــن جريمــة القتــل الخطــأ ،وغيرهمــا

عـن  يمكـن أن تنـتج وكلهـا جـرائم (2)أشـهر، وكـذا عـن تعـريض الغيـر للخطـر   1لمدة ال تجاوز
 .الجراحي الطبي الخطأ

لم يقر المشرع الجزائري : بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  ياعتراف المشرع الجزائر   -ثانيا
 50إال بموجب المادة  (3)في قانون العقوبات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي صراحةب

                                                                                                                                                                                       

ables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, 

pour leur compte, par leurs organes ou représentants". 
1-MISTERTTA (Patrick) , op.cit , p.75 . 
2- L’article 221-7 modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de 

clarification du droit et d'allègement des procédures . 
- L’article 222-21 Modifié par la loi 2009-526 . 

- L’article 222-19 modifié par la loi 2011-525 du 17 Mai 2011 art 185 . 
، وجدت بعض النصوص القانونية الخاصة التي كرست المسؤولية الجزائية 05-11قبل تعديل قانون العقوبات بالقانون  -3

 :ومن هذه القوانين أذكر على سبيل المثال ال الحصر ،للشخص المعنوي
والذي والمتعلق باألسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم األسعار  ،0975أفريل  19المؤرخ في  ،17-75األمر رقم  -

عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا األمر مرتكبة من القائمين بإدارة الشخص المعنوي، أو : " منه 60أقرت المادة 
، وقد ألغي ..."في هذا األمر عليها قوبات المالية المنصوصيالحق هذا األخير بذاته وتصدر بحقه الع...مسيريه أو مديريه

المتعلق باألسعار، وقد تخلى عن المسؤولية الجزائية و  ،0929-7-5المؤرخ في  ،01-29هذا النص بموجب القانون رقم 
لمصادق المتعلق بالمنافسة او  1111جويلية  09المؤرخ في  11-11للشخص المعنوي، وقد ألغي بدوره بموجب األمر رقم 

 .   1111أكتوبر  15 في المؤرخ 01-11عليه بالقانون رقم 
المتضمن  0991ديسمبر  10المؤرخ في  16-91الصادر بموجب القانون رقم ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة-

ية لسنة مالالالمتضمن قانون  090ديسمبر  02المؤرخ في  ،15-90 رقم والمعدل بالقانون 0990قانون المالية لسنة 
0991. 

ريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس تشالمتعلق بقمع مخالفة ال 0999جويلية  9المؤرخ في  11-96األمر رقم  -
لى الخارج،  تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها : " منه 5نصت المادة  إذاألموال من وا 

، عدل هذا النص "...، مصادرة محل الجنحة، مصادرة وسائل النقل المستعملة ...غرامة: يةفي هذا األمر بالعقوبات اآلت
بمسؤولية الشخص المعنوي وقد ذهب المشرع  والذي أقر صراحة ، 1111فيفري  9المؤرخ في  ،10-11 :بموجب األمر رقم

  =س ع من نطاق المسؤولية الجزائية للشخصليه التشريعات المقارنة سيما المشرع الفرنسي، إذ و إما وصلت م الجزائري أبعد

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
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لقانون  والمتمم المعدل ،1111 نوفمبر 01في  بموجب القانون الصادر التي أضيفتمكرر، و 
المجتمع، وما  قد جاء هذا اإلقرار مواكبا للتطورات االقتصادية التي عرفها، و(1)العقوبات

صاحب ذلك من تطور في اإلجرام وتصاعده، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد لحق بركب 
 ـ وعلى األخص المشرع الفرنسي ،مسؤولية الشخص المعنويبالدول التي أقرت 

ويظهر ذلك  ،تبدو هذه المسؤولية ذات خصوصية في نطاق قانون العقوبات الجزائري 
 : من خالل ما يلي

استثنى المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية الدولة والجماعات المحلية وكل  -0
مقتصرة فقط على جعل هذه المسؤولية و األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، 
أن المشرع الجزائري ال بيستنتج من هذا ، و األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص

 ال ارتكابها ــي حـــام فـــالخاضعة للقانون الع (2)ستشفائية العامةيعترف بمسؤولية المؤسسات اال

                                                                                                                                                                                       

الجماعات اإلقليمية وال غيرها من ال المعنوي من حيث األشخاص الخاضعة لهذا النص فلم يستثن منها ال الدولة و =
وحصر هذه المسؤولية في األشخاص المعنوية  ،تدارك األمرو  عاد هالمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام لكن

 . الخاصة
 بعضها بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وأخذ بعضها أخرى صرح اهناك نصوص ، نجد بأنجانب هذه النصوص إلى

     ودي سليم مرجع م، ص171، 171ص ص  بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، :أنظر للمزيد من التفصيل. بها ضمنا
 . 16، 10سابق، ص ص 

يكون  ،والجماعات المحلية واألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامباستثناء الدولة : " وقد جاء مضمونها كاآلتي - 1
عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص  مسؤوال جزائيا خص المعنويشال

 .القانون على ذلك 

، "ي أو كشريك في نفس األفعالإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصل
 056-66 رقم مرلأل المعدل والمتمم 1111نوفمبر  01مؤرخ في  05-11 :قانون رقمالمكرر من  50 المادة: أنظر

 70ة رسمية  عدد دجري ،والمتضمن قانون العقوبات
 تم تنظيم هذه المراكز بموجب المرسوم التنفيذي : ستشفائية الجامعيةالمراكز اال :ويمكن حصر هذه المؤسسات في - 2

، المحدد لقواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيمها، الجريدة 0997ديسمبر  1المؤرخ في  ،167-97رقم 
 لمراكزيـتـمم قـائـمـة ا، الذي 1101ديسمبر 05المؤرخ في  160-1101المتمم بموجب المرسوم التنفيذي ، 20الرسمية، عدد

والمرفق بملحق يحدد ،  71، جريدة رسمية عدد167-97الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  بالمرسوم الملحقةســــتـــشــــفــــائــــيـــــة الجــــامــــعــــيــــة اإل
  .قائمة هذه المراكز وتركيبتها البنيوية وكيفية توزيعها على مستوى الوطن
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  . (1)التسيير، والذي يكون ناتجا عن سوء تنظيم الخدمة أو سوء للخطأ الطبي الجراحي

                                                                                                                                                                                       

ستشفائية المتخصصة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تعتبر المؤسسات اال: ستشفائية المتخصصةالمؤسسات اال - 
 المكلف بالصحة، بعد استشارة الوالي، وقد نظم أحكامها تتمتع بالشخصية المعنوية، أنشئت بموجب اقتراح من الوزير

، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية 0997ديسمبر 1المؤرخ في ،  165-97 :رقم وقواعد إنشائها المرسوم التنفيذي
 11المؤرخ في، 011-01 رقم والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي،  20المتخصصة وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد

 .11جريدة رسمية عدد 165-97يتمم قائمة المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 1101أفريل

قام المشرع الجزائري بإنشاء هذه المؤسسات  :ستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجواريةمؤسسات العمومية االال -
، المتضمن قواعد المؤسسات العمومية االستشفائية 1117ماي  07المؤرخ في  011-17 رقم بموجب المرسوم التنفيذي

منه المرسوم التنفيذي  15، وذلك بعدما ألغى بموجب المادة  11والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، جريدة رسمية عدد 
 .81المتضمن قواعد إنشاء القطاعات الصحية، جريدة رسمية عدد 11/01/0997المؤرخ في  97-166
مبدأ استمرارية الخدمات التي  -:ولعل أهم األسباب التي جعلت المشرع الجزائري يستثنيها من النص الجنائي نذكر - 1

يهدف المرفق العام إلى إشباع المصلحة العامة، ومن أجل تحقيق ذلك كان له : تقدمها المؤسسات االستشفائية العمومية
أن يتسم بطابع االستمرارية والديمومة، لذلك تعمل هذه المؤسسات على ضمان تقديم خدماتها الصحية بصفة دائمة 

ومن مظاهر تجسيد مبدأ ، ا أن تتحرر من هذا االلتزام، أو تتأخر في تنفيذه إال في حالة القوة القاهرةومستمرة، وال يمكن له
استمرارية خدمات المرفق الصحي العمومي، كون كل الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، ومهما كانت مناصب 

يام بالمداومة التنظيمية المبرمجة داخل المصحة أو عملهم، ملزمون بأن يكونوا على استعداد تام للعمل بصفة دائمة، للق
 .المؤسسة، لذلك  كان االعتراف بمسؤوليتها الجزائية عامال معطال لحاجات األشخاص في مجال الصحة

يندرج هذا المبدأ ضمن مبدأ هام في القانون اإلداري، وهو : مبدأ نوعية الخدمة التي يؤديها المرفق الصحي العمومي -
، فباعتبار أن المصلحة العامة تتطور، فإن المرفق العام بالمقابل مجبر كذلك على تطوير " يف الدائم لإلدارةالتك"مبدأ 

مكاناته، بما يحقق ذلك وهو األمر الذي ينطبق على مرفق الصحة العمومية التي يتوجب عليه أن يوجد آليات  أنظمته وا 
 : أنظر  ، ووسائل تحقق الرفاه الصحي ألفراد المجتمع

-- LAUDE(Anne),TABUTEAU(Didier),MATHIEU(Bertrand), Droit de la santé, presses 

universitaires ,France,2007, p.309. 

يرى البعض بأن مبدأ تكييف خدمات المرفق الصحي العمومي، مرتبط كذلك بمبدأ استمراريته، وذلك استنادا إلى أن جمود  
الخدمة المرفقية عند حال نشأتها األولى، في مقابل التطور المستمر الحتياجات المواطنين كما وكيفا، سيؤدي إلى التوقف 

تلتزم اإلدارة بضرورة التطوير المستمر للخدمات المرفقية حتى تتجنب انفصالها الفعلي لهذه الخدمات، ومن هذا المنطلق 
، الجزء األول، لباد (النشاط اإلداري)ناصر لباد، القانون اإلداري : عن االحتياجات العامة التي تسعى إلى تغطيتها، أنظر

éditeur 061، ص 1111، الجزائر. 
العمومي بالمجانية في العالج، وقد خصص المشرع الجزائري لهذا الجانب  يتميز المرفق الصحي: مبدأ مجانية العالج -

منه، والتي أشار فيها إلى أن القطاع العمومي هو اإلطار  11فصال كامال في قانون حماية الصحة وترقيتها، بدء بالمادة 
  منه، كما حدد 10تها طبقا للمادة الذي يوفر مجانية العالج، وأن الدولة تسخر جميع الوسائل الكفيلة لحماية الصحة وترقي



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

203 
 

ستشفائية الخاصة وحدها تخضع للنص الجنائي تبقى المؤسسات اال ،وعلى هذا األساس
وقد نظم المشرع الجزائري أحكام ، توافر الخطأ الطبي الجراحي حال والمتابعة الجزائية في

 11المؤرخ في  ،110-17إنشاء وتنظيم هذه المؤسسات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 عبارة عن وهي ،(1)هاستشفائية الخاصة وسير المتضمن تنظيم المؤسسات اال ،1117أكتوبر 

بما فيها طب النساء والتوليد  ،نشطة الطب والجراحةأمؤسسات عالج و استشفاء تمارس فيها 
نها توضع تحت أكما  ،(2)القانونيةبالشخصية  الؤسساتنشطة االستكشاف، تتمتع هذه أو 

 .                المسؤولية  الفعلية و الدائمة للمدير تقني طبيب و تزود بلجنة طبية

17-16مر رقم ستشفائية الخاصة حسب األتتخذ المؤسسات اال
 05المؤرخ في  (3)

شكال المنصوص عليها حد األأالمعدل والمتمم لقانون حماية الصحة و ترقيتها   1116يوليو 
  .مؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة :مكرر وهي 112في المادة 

 .شركات ذات المسؤولية المحدودة

 .شركات المساهمة
                                                                                                                                                                                       

منه أنواع الخدمات التي تعنى بموضوع المجانية، والمتمثلة في جميع أعمال الصحة العمومية والفحوص  11في نص المادة 
 .التشخيصية ومعالجة المرضى واستشفائهم

عدة أساسية تحكم المرافق العامة على يعتبر مبدأ المساواة بين المرتفقين قا: مبدأ المساواة أمام المرفق الصحي العمومي-
وجه العموم والمرفق الصحي العمومي على وجه الخصوص، وبمقتضى ذلك، يفترض في هذا األخير أن يقدم خدماته لمن 
يطلبها من أفراد المجتمع، دون تمييز، كما ال يمكن لمسيري المرفق الصحي العمومي أن يميزوا بين المرتفقين العتبارات 

يمنع كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو :" من قانون حماية الصحة 112يرها حسب ما ورد في المادة شخصية أو غ
مساعد طبي، أثناء ممارسته مهامه، أن يشهد زورا وعمدا، قصد تفضيل شخص طبيعي أو معنوي أو تعمد اإلساءة إليه 

يضاف إلى هذه األسباب كلها سبب آخر يجعل ، "من قانون العقوبات في كل من يخالف ذلك 116وتطبق أحكام المادة 
المشرع الجزائري يستثني هذه المؤسسات االستشفائية من النص الجنائي، وهو أن ميزانية هذه المؤسسات جزء من ميزانية 

 .يمنىالدولة، وبالتالي فإن فرض غرامات عليها أو مصادرة أموالها، بمنزلة استرداد الدولة بيدها اليسرى ما قدمته بيدها ال
، المتضمن تنظيم المؤسسات االستشفائية  الخاصة    1117أكتوبر  11، المؤرخ في 110-17المرسوم التنفيذي  -1

، المحدد لشروط 0922أكتوبر  02، المؤرخ في111 -22و الذي ألغى المرسوم التنفيذي  ،67وسيرها،  جريدة رسمية عدد، 
 .0922أكتوبر 09، مؤرخة في  11رسمية ، عدد إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها، جريدة 

 .من نفس المرسوم 1أنظر المادة  -2
، جريدة رسمية المعدل والمتمم لقانون حماية الصحة و ترقيتها  ،1116يوليو  05المؤرخ في ، 17-16األمر رقم  -3

 .17عدد
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  .تعاضديات و جمعيات

دخل االعتبار التجاري في العمل الطبي أالمشرع الجزائري قد  و ما يظهر لنا بأنوه
المساهمة و الشركات ذات  اتشرك )سمح للشركات التجارية و ، (1)مدنيا مع ذلك الذي يظل

 .ستشفائية الخاصةالمن استغالل المؤسسات ا( المسؤولية المحدودة 
ية جريمة أجل أخالفا للشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته ومساءلته جزائيا من  -1

ركان أخرى، متى توافرت و النصوص العقابية األأفي قانون العقوبات  منصوص عليها
ذا وجد نص إ إال نه ال يجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته،إالمتابعة، فالجريمة وشروط 
و هذا طبقا  ،مسؤولية خاصة و متميزة هي ن مسؤوليتهأباعتبار  ، وذلكيفيد ذلك صراحة

نها الشخص أالنص صراحة عن الجريمة التي يتابع بش تاشترط تيمكرر ال 50لنص المادة 
 ن متابعة الشخص المعنويأنالحظ في هذا الصدد ب ،(2)و الالئحةأالمعنوي في القانون 

من قانون  129و 122بخصوص جرائم الخطأ الطبي المنصوص عليها في المادتين 
الذي أضاف  ،11-16بعد تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم إال  ممكنةلم تكن العقوبات 
1مكرر 111المادة 

(3). 

 
                                                           

 تجارية     سنان ممارسة ألتمارس مهنة الطب و جراحة ا أن اليجب " : خالقيات الطبأمن قانون  11المادة  تنص - 1
  "و غير المباشرة أشهار المباشرة ساليب اإلأسنان من القيام بجميع أو جراح أوعليه يمنع كل طبيب 

نالحظ بأن المشرع الجزائري قد ساير في هذا األمر المشرع الفرنسي، وذلك قبل تعديل هذا األخير لنص المادة  -  2
 .، والذي ألغى بموجبه هذا الشرط021 -0221: بالقانون رقم 0 -101
من هذا  5و 1و 1يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم المحددة في األقسام "  :ما يلي والتي تنص على - 3

يتعلق القسم الثالث من هذا الفصل ، بجريمة ، ..."مكرر 50 في المادة عليها  وذلك طبقا للشروط المنصوص  ،الفصل
 .القتل الخطأ والجرح الخطأ

جريمة تكوين  :من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و حصرها في -قبل هذا التعديل - المشرع الجزائريوقد ضيق  
يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا وفقا للشروط  :"التي تنص 0مكرر  077 المادة جمعية أشرار المنصوص عليها  في

من هذا القانون و يعاقب  076مكرر أعاله،عن الجرائم المنصوص عليها في المادة  50المنصوص عليها في المادة 
 077األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة  مرات الحد( 15)بالغرامة التي تساوي خمس، 

على أنظمة  االعتداءوكذا جريمة  ،7مكرر  129جريمة تبيض األموال التي نص عليها في المادة  ،"من هذا القانون 
ساءلة المؤسسات ، معنى ذلك أنه لم يكن من الممكن متابعة وم1مكرر 191المعالجة اآللية للمعطيات طبقا للمادة 

 .1116االستشفائية الخاصة جزائيا عن جرائم الخطأ الطبي الجراحي، إال منذ سنة 
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 المطلب الثاني  
شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الخطأ الطبي الجراحي   

  و تطبيق اتها

كرستها جل القوانين العقابية قانونية أضحت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي حقيقة 
بل هي مسؤولية مشروطة، تقتضي لقيامها توافر  ،ةقمطل غير أنها مسؤولية ، إالالحديثة

 بصددالمشرع الفرنسي و من تشريع آلخر، اتفق المشرع الجزائري شروط معينة تختلف 
ارتكاب و  ،الجريمة باسم ولحساب الشخص المعنوي ارتكاب :هما بشأن قيامها شرطين أساسيين

، وهذا إلقرار المسؤولية الجزائية ( الفرع األول ) يمة بواسطة أحد أجهزته أو ممثليهالجر 
الواقع تطبيقات عملية كثيرة لها في مجال الممارسة  والتي أفرز لنا ،للمؤسسات االستشفائية

 .(الفرع الثاني ) القضائية

 الفرع األول
 عن الخطأ الطبي الجراحي  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

على شرطين ( ستشفائية الالمؤسسات ا) تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
من قانون  1-010مكرر من قانون العقوبات الجزائري والمادة  50المادة  :أساسين ذكرتهما
 : و يتمثالن في  ،العقوبات الفرنسي

الشخص المعنوي  يعمل: ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي  -أوال
فإن الخطأ الذي يمكن أن يسأل عنه جزائيا ال بد أن يرتكب من  ،بواسطة ممثليه، وعليه

رف الجهاز أو الهيئة التي تمثله، إذ أن الشخص المعنوي ال يمكن أن يكون له وجود ط
 .ك الخاص بالشريكاطبيعي يتالءم مع التعريف المادي للفاعل األصلي أو ذ

مرتكب الخطأ الطبي الجراحي لكون تفلكي يسأل الشخص المعنوي جزائيا، يجب أن 
المشرع  وهو ما عبر عنه كل من، صفة العضو ي أدى إلى إصابة المريض أو وفاتهالذ

 .المشرع الفرنسيو الجزائري 
 .إذن يتعلق األمر بتحديد هذين المفهومين
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، وهو (1)المعنويللشخص  يالتكوين الجماعي أو المجلس النظام :يقصد بالجهاز: الجهاز1-
ستشفائية تسير من قبل  يختلف حسب طبيعة وشكل الشخص المعنوي، ومادام أن المؤسسة اال

 أو المؤسسة ذات الشخص الوحيد المحدودةشركة ذات المسؤولية الشركات المساهمة أو 
في هذا  أو عن طريق التعاضديات والجمعيات، فاألمر يتعلق ،دةو وذات المسؤولية المحد

 .بتحديد أجهزة  هذه األشخاص المعنوية المقام
 ستشف ائية المسيرة من قبل شركة المساهمة  للمؤسسة اال  ةبنستحديد الجهاز بال -أ

ستشفائية الخاصة مسيرة من قبل شركة مساهمة فإن أجهزتها إذا كانت المؤسسة اال
  :تتمثل في
  القرارات  وتنفيذ ،أمور الشركةتسير  وهو الهيئة الرئيسية التي تتولى :(2)مجلس اإلدارة

  .هاالصادرة عن جمعية المساهمين تحقيقا لغرض

وأحد  ،فهو أحد أجهزتها الشركة، إدارةيتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة الفعلية في 
شركة  فإن )3(من القانون التجاري الجزائري 611إرادتها، وطبقا للمادة  األعضاء المعبرين عن

والتي تتعلق بالغرض الذي  ،عن التصرفات التي تصدر عن مجلس اإلدارة تسأل المساهمة
إذا كان الغير  ،أنشأت ألجله، كما تسأل عن التصرفات التي تخرج عن حدود هذا الغرض

 اختصاصبأن كان ال يعلم بأن التصرف يخرج عن نطاق  نية،الذي تعامل معه حسن ال
 أن هذا الغير كان يجهل فعال هذا بأو ثبت من خالل ظروف الحال  ،مجلس اإلدارة

  .التجاوز
  ةينتخب رئيس مجلس اإلدارة من بين أعضاء مجلس اإلدار : (4)رئيس مجلس اإلدارة  

يتمتع بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة  من أجل  وهوويتولى اإلدارة العامة للشركة 

                                                           

كريم كريمة، المسؤولية الجزائية للمؤسسات االستشفائية الخاصة المنظمة في شكل المؤسسة ذات الشخص الوحيد  - 1
لسياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو وذات المسؤولية المحدودة ، مقال بالمجلة النقدية للقانون والعلوم ا

 .110، ص 1112عدد خاص، الجزء األول، 
 المعدل والمتمم ، المتضمن القانون التجاري،0975سبتمبر 16المؤرخ في  59-75األمر رقم  من 600أنظر المادة   -2

 .0975ديسمبر 09، صادرة بتاريخ 010جريدة رسمية عدد 
  . من نفس القانون 611أنظر المادة  3-

. من نفس القانون 637ة أنظر الماد - 4  
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 لم يثبت ما ،تلك الخارجة عن حدود غرضها بما فيها ،تلتزم الشركة بأعمالهو ، تحقيق أهدافها
 .  أو كان ال يمكنه تجاهله طبقا لظروف الحال ،أن العمل فيه تجاوزبكان يعلم   أنه

  تعتبر الجمعية العامة للمساهمين أعلى هيئة في شركة : الجمعية العامة للمساهمين
في اتخاذ القرارات بشأن إنشاء  ةوهي مصدر السلط ،تضم جميع المساهمينوهي  ،المساهمة

تقوم بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة   كما ،الشركة أو التصديق على نظامها األساسي وتعديله
 . والمحاسبين  تراقب أعمال اإلدارةكما  ،ومراقبي الحسابات وعزلهم

قد أجازت لشركة المساهمة أن تختار لها  ،من القانون التجاري 611نالحظ أن المادة 
وفي هذه الحالة تكون أجهزة الشخص المعنوي  ،انونها األساسي نمطا آخر للتسييرفي ق

الجمعية العامة، مجلس المديرين  : وما يليها وهي على النحو اآلتي 611محددة في المواد 
 .مجلس المراقبة ورئيس مجلس المديرين

ذات المسؤولية    شركةالستشف ائية المسيرة من قبل  تحديد الجهاز بالنسبة للمؤسسة اال  -ب
فإن  (1)ستشفائية مسيرة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودةالإذا كانت المؤسسة ا :دةو المحد

 : في في هذه الحالة أجهزتها تتمثل
  يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص واحد أو : مسير الشركة أو مديرها

تأسيسي في عقد الشركة ال إما عدة أشخاص طبيعيين، يعين أو يعينون من طرف الشركاء
غير النظامي  بالمدير في هذه الحالة فيسمى ،، أو باتفاق الحقفيسمى حينئذ مديرا نظاميا

 .يكون أجنبيا عن الشركاء ، وقديعين من بين الشركاء كما أنه قد

  يرأسها تعد الجمعية العامة للشركاء أحد أجهزة الشركة: الجمعية العامة للشركاء ،
تصدر القرارات الهامة المتعلقة بنشاط الشركة في  إذ ،وهي مصدر السلطات مدير الشركة،

 .جمعية من قبل الشركاء، يرأس الجمعية العامة مدير الشركة
تحديد الجهاز بالنسبة للمؤسسة االستشف ائية المسيرة من قبل المؤسسة ذات المسؤولية   -ج

لمؤسسة في ا ال لمجلس اإلدارةوجود للجمعية العامة و  ال: المحدودة وذات الشخص الوحيد
االستشفائية المسيرة من قبل المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد، ألن 

                                                           

 جريدة رسمية  1996ديسمبر 9المؤرخ في 07 -96من القانون التجاري والمعدلة بموجب األمر رقم 861أنظر المادة  -1
 .77عدد 
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الشريك الوحيد غالبا ما تتمركز بين يديه سلطات جميع األجهزة ، لكن ال بد من تعيين مراقب 
 .وذلك لحماية مصالح الغير ومصلحة الشريك الوحيد أيضا ،للحسابات
عن الشركة لتسيير نشاط د يحدث في هذا النوع من الشركات أن يعين شخص أجنبي ق
فينفرد األول بسلطات الجمعية العامة التي ال يمكنه تفويضها للغير بناء على  ،المشروع
ال يطرح وهو ما بأعمال اإلدارة،  في حين يقوم الثانيمن القانون التجاري،  521/6المادة 
تحديد صانعي القرار في الجهاز فيما يتعلق  من المؤسسات، بشأن، في هذا النوع إشكاال

 .بارتكاب الجريمة
نصت : تحديد الجهاز بالنسبة للمؤسسة االستشف ائية المسيرة من قبل التعاضديات والجمعيات -د

المتعلق بتنظيم المؤسسات االستشفائية  ،110-17من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة 
سير المؤسسة االستشفائية يأعاله،  0مع مراعاة أحكام المادة : "على ما يلي ،الخاصة وسيرها

الخاصة، والمنشأة من قبل التعاضديات والجمعيات طبقا للتشريع المعمول به، مجلس اإلدارة 
 : وعليه فإن أجهزة التعاضديات والجمعيات هي". ويديرها مدير

  والذي يتشكل من، مجلس اإلدارة: 
 .مشروع المؤسسة االستشفائية صاحب أو أصحاب  -

 .ممثل الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء -

 .رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة االستشفائية الخاصة -

 .ممثل مستخدمي المؤسسة االستشفائية الخاصة -

  .ممثالن اثنان عن جمعيات المرتفقين  -

   .هؤ ينتخبه نظرا ،ممثل عن الممارسين الطبيين  -
 .(1)ه ؤ ينتخبه نظرا ،ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين -
  يجب على  آنفا فإنهالمذكور  110-17 رقم من المرسوم 11لمادة طبقا ل: المدير

خبرة تقدر بخمس  أن يكون ذا ستشفائية الخاصةالمدير الذي يتولى تسيير المؤسسة اال
 ويتولى مهام  ،ستشفائية الخاصةضمان السير الحسن للمؤسسة االبسنوات على األقل، يكلف 

 :منها ،عدة
                                                           

 . السابق الذكر 110-17من المرسوم  11أنظر المادة  -1
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 .تنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة  - 
 .وفي جميع أعمال الحياة المدنية ،ستشفائية الخاصة أمام العدالةتمثيل المؤسسة اال -
  .ئية الخاصةاستشفممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المؤسسة اال -
والتجهيز الموضوع في المؤسسة تحت تصرف السهر على أن يكون العتاد  -

 .أمن المريض ويضمنجيدة  سير وفي حالة ،المستخدمين الطبيين مناسبا
 .(1)السهر على وجوب مسك الملف الطبي لكل مريض -

ي ــيكتسي تعريف ممثل الشخص المعنوي أهمية بالغة، باعتبار أن جل القضايا الت :الممثل  -2
 ا تكون ــونادرا م ،ون بسبب جريمة ارتكبها ممثلهــا تكــجزائيا الشخص المعنوي ــيسأل فيه

 .(2)بسبب جريمة ارتكبها الجهاز
من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الممثل الشرعي  1مكرر  65عر فت المادة 

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو :" نصهاب
بمعنى أن المشرع الجزائري يشترط في ممثل  ،"أن يكون مفوضا لتمثيله القانون األساسي

الشخص المعنوي أن يكون مفوضا لتمثيله، إما بموجب القانون أو بموجب القانون األساسي 
وهنا نالحظ أن المشرع الجزائري قد خالف الصياغة التي جاء بها المشرع  ،للشخص المعنوي

 "الممثل"والذي اكتفى باشتراط صفة من قانون العقوبات   1-010الفرنسي في نص المادة 
 .شرعيادون اشتراط أن يكون 

القانوني، بل ال تعني فحسب الممثل  فهيفكلمة الممثل أوسع من كلمة الممثل الشرعي، 
المدير اإلداري المؤقت، كما يمكن أن يكون رئيس المؤسسة أو الشركة ممثال  لتشتمل هتتجاوز 
ألعضاء مهمة تسيير وتمثيل المؤسسة دون أن يشكل في ذاته جهازا من يوكله ا بأنلها، 

 .أجهزتها
وكلته أشركة التي إلى اليمكن للممثل أن يكون وكيال خاصا، ال ينتمي أساسا كما 

ن بتفويض خاص يمكن اعتبارهم ممثلين، إذ و األشخاص المتمتعكما أن تمثيلها لدى الغير، ل
من قانون  1-010المادة  نص التمثيل حسبأن تفويض االختصاص يعني تفويض 

 .العقوبات الفرنسي
                                                           

 .السابق الذكر 110-17المرسوم من  12أنظر المادة  -1
 .172أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -2
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فإنه لشخص الذي يخوله القانون تفويضا لتمثيل الشخص المعنوي، وبالرجوع إلى ا
 وذلك بغية والنص القانوني الذي يحكمه المعنوي، إلى شكل الشخصبصدده  الرجوعينبغي 
فإن الشخص  ،مساهمة طرف شركةالمؤسسة االستشفائية مسيرة من ، فإذا كانت (1)لتحديده

كانت مسيرة من قبل  أما إذاالذي خوله القانون التجاري لتمثيلها هو الرئيس المدير العام، 
ذا كانت  المؤسسة االستشفائية مسيرة مجلس مديرين فإن ممثلها هو رئيس مجلس المديرين، وا 

أما إذا كانت  ،فإن ممثلها القانوني هو المسير ،محدودةالمسؤولية الذات  من طرف الشركة
في  فيكون الممثل ،مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةالمسيرة من قبل 

 .هو المسير وقائد المشروع هذه الحالة
  :ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي  -ثانيا

المجرم من طرف أحد ال يكفي لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا أن يرتكب الفعل 
ال بد من توافر شرط آخر، يتمثل في ارتكاب الفعل لحساب الشخص  أجهزته أو ممثليه، بل

مكرر من قانون العقوبات الجزائري والمادة  50المعنوي وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 
 .من قانون العقوبات الفرنسي 010-1

الشخص المعنوي إال عن األفعال التي يتم تحقيقها  عدم مساءلة هذا الشرط،ومفاد 
نحتى  وذلك والقيام بها لمصلحته وفائدته، وتصرف  ،تجاوز العضو حدود اختصاصاته وا 

إذا فإن مسؤولية الشخص المعنوي ال تثور لمقابل في اخارج غرض الشخص المعنوي و 
نتيجة  تي، أو كانارتكبت الجريمة لحساب الشخص الطبيعي، أو لإلضرار بالشخص المعنو 

 .(2)خطأ ال يمكن إسناده للشخص المعنوي
، فأما المعيار المادي يمعيارين، معيار مادي وآخر شخص إلىيستند هذا الشرط 

الشخص المعنوي يتأثر بالتصرفات التي تصدر من ممثليه أو أجهزته، والتي  كونفيتمثل في 
التي تحقق له الثراء ذا الطابع  التصرفات تلك بمعنى ،كانت مهماتحقق له فائدة أو منفعة، 

أما المعيار الشخصي، فيتعلق بالحالة  ،كفتح األسواق والتوسع أو الزيادة في اإلنتاج ،المادي
أو ممثلي   أجهزةالجريمة المرتكبة من أحد  تسند يجوز أن فالرم، جالذهنية لمرتكب الفعل الم

                                                           

.179أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص - 1  
.011ص بلعسلي ويزة، مرجع سابق، - 2  
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منها هو تحقيق المصلحة الخاصة، وفي  ، إذا كان الهدفإلى هذا األخيرالشخص المعنوي 
الشرط  ، تتطلب من القضاء التأكد من توافر(1)جب التمييز بين الجريمة العمديةو  ،هذه الحالة
وذلك من أجل مساءلة هذا األخير " بارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي"المتعلق 
جرائم الخطأ الطبي الجراحي في هو الحال مثال  كما عمدية،الالجريمة غير  ، وبينجزائيا

الفصل بين مصالح الشخص الطبيعي الذي  والتي يصعب فيها ، (القتل والجرح الخطأ)
 .وبين مصالح الشخص المعنوي ارتكب الجريمة،

مصالح بنشاط العضو أو الممثل وجب ارتباط فلكي تقوم مسؤولية الشخص المعنوي،  
ال لم يكن لخطئهالشخص المعنوي،   مسؤولية  أنــد بــا يفيــو مــوه ،ةــنشئ للمسؤولير مـأي أث وا 
 .(2)بالنشاط الطبي الذي تقدمه اإال  إذا كان الخطأ متعلق ال تقوم المؤسسة االستشفائية

 مــن أجــل مســاءلة  إثباتــهضــرورة  بعــدمالــبعض  قــالاختلــف الفقــه بشــأن هــذا الشــرط، إذ 
هــذا علــى المشــروع التمهيــدي لقــانون العقوبــات الفرنســي  تــوجههم مؤسســين، المعنــوي الشــخص

، وهو مـا أخـذ بـه (3)شرط تحقيق المصلحة الجماعية للشخص المعنويي والذي لم ،0972لعام 
ومــن ثــم فــي  ،يشــترط إظهــار هــذا الشـرط فــي الجــرائم غيــر العمديــة والــذي لــمالقضـاء الفرنســي، 

أي منفعـــة تعـــود علــــى  - فــــي نظـــره -جـــرائم الخطـــأ الطبـــي الجراحــــي، باعتبـــار أنـــه ال توجـــد 
  ، وهـــذا، علـــى خـــالف مـــا ذهـــب إليـــه جانبـــا آخـــر مـــن الشـــخص المعنـــوي فـــي مثـــل هـــذه الجـــرائم

والـذي  ،المعنوييرتكب بمناسبة نشاط الشخص  إنما هذا النوع من الجرائموالذي قال بأن  ،الفقه
ن ـمـــ 1-010نــص المــادة  ثــم إنمصـــلحة مــن وراء ارتكــاب هــذه الجـــرائم،  أن تكــون لــهيمكــن 

 تفرقة بين  اـــــدونما ــاء عامــم، إذ جـــن الجرائـــوع مـذا النـــه نــيستثم ــات الفرنسي لــون العقوبـــقان
 .(4)الجرائم العمدية وغير العمدية
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أنظر في هذه المعنى، محمود هشام محمد رياض، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  - 2

 . 105، ص 0222كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .18محمد نصر محمد القطري، مرجع سابق، ص  - 3
 . 126، ص 1995والنشر، بدون ذكر بلد النشر، فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، المؤسسة الفنية للطباعة  -  

 .011، ص نفسهمرجع الذكرته بلعسلي ويزة، 
.018 بلعسلي ويزة، المرجع نفسه، ص -  4  
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المعنوي، ال تحجب مسؤولية  الجزائية للشخصمسؤولية الأن قيام بيبقى علينا أن نقول و 
ما أكدت عليه المادة  وفي حالة توافر موجباتها، وه( الجهاز أو الممثل)الشخص الطبيعي 

 .من قانون العقوبات الفرنسي 1-010مكرر من قانون العقوبات الجزائري والمادة  50

 الفرع الثاني
 يتطبيق ات عملية للمسؤولية الجزائية للشخص المعنو  

 الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي  
ستشفائية كشخص معنوي ال يمكن حصر الحاالت التي تقوم فيها مسؤولية المؤسسة اال

طالع على بعض النماذج القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي، يظهر المن خالل او  ،لكن
ستشفائية اال ، أو عدم أداء المؤسسة(1)أنها تدخل في مجملها في نطاق سوء تنظيم المرفقب

 ن ــى دراسة أنموذجيـــام علـــ، وسنقتصر في هذا المق(3)، أو التأخر في تقديم الخدمة(2)لخدماتها

                                                           

سواء كانت عامة أو خاصة، بشكل معيب أو  ،ستشفائيةتتحقق هذه الصورة حين يتم تسيير أو تنظيم المؤسسات اال -1
استعمال أدوات طبية غير صالحة، نقص في و تنظيم األماكن،  في حالة إساءة كماسيء يؤدي إلى إصابة المرضى بضرر، 

الحراسة أو عدم كفايتها، التأخر في تبليل الطبيب الجراح عن الحالة السيئة للمريض الذي أجريت له عملية جراحية، غياب 
الموجودين بالمؤسسة بعدوى  مساعدين مؤهلين، اختطاف طفل حديث العهد بالوالدة من مصلحة التوليد، إصابة المرضى

خاصة الجراحية، النقص في التنظيم والتعاون بين النتيجة سوء التهوية بين الغرف، عدم تنظيم مصلحة االستعجاالت 
الجراحين والطبيب الوحيد المخدر لتحقيق البرنامج الجراحي، إهمال المريض وعدم تفقده خاصة بعد الجراحة، عدم االعتناء 

    إلخ، أنظر في هذا المعنى كريم كريمة، مرجع ...من حيث نظافتها وتجهيزها والطاقم الطبي الالزمبقاعات الجراحة 
 .310سابق، ص 

تتحقق هذه الصورة بامتناع المرفق عن القيام بما يجب عليه القيام به، أي باتخاذه مسلك سلبي، ومن أمثلة ذلك، عدم  -2
 .إلخالل بحق المريض في مواصلة العالجالقيام بمناوبة االستعجاالت، رفض العالج وا

: إن التأخر في أداء الخدمة قد يكون سببا في إثارة المسؤولية الجزائية للمؤسسة االستشفائية، ومن األمثلة على ذلك -3
المقررة  التأخر في تقديم المواعيد الطبية المتعلقة بالجراحة مثال، اإلخالل بنظام المداومة والمناوبة الطبية وشبه الطبية و

سليمان حاج عزام، المسؤولية اإلدارية للمستشفيات : ، أنظر للمزيد من التفصيل...أساسا لضمان التكفل الجراحي العاجل
العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون تخصص القانون اإلداري، قسم الحقوق، جامعة محمد 

ر كذلك في هذا المعنى عيساني رفيقة، مسؤولية األطباء في المرافق ، أنظ11، 12، ص ص 1101خيضر بسكرة، 
االستشفائية العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 

 . 100و  101، ص 1106-1105بلقايد، تلمسان، 



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

213 
 

 . (1)للقضاء الفرنسي، وأنموذج واحد للقضاء الجزائري، وهذا ما تيسر لنا الحصول عليه
: الجزائي الفرنسيستشف ائية في القضاء  نماذج تطبيقية للمسؤولية الجزائية للمؤسسات اال -أوال

ستشفائية عن مسؤولية المؤسسة اال ،من خاللهاأو أقر  ،للقضاء الفرنسي نماذج عديدة، نفى
مارس  9ومن أمثلتها قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  ،الخطأ الطبي الجراحي

 .1101ديسمبر  16 الصادر نتاريخ قرارالو  ،1101
2212مارس  9قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ   -1

(2)  

من التطبيقات القضائية التي قضت بمسؤولية المستشفى جزائيا نذكر القرار الصادر  
الذي أيدت من خالله القرار الصادر و  ،1101مارس  9عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

بإدانة مستشفى جامعي في دعوى تتلخص وقائعها  ذي قضىوال Aixعن محكمة استئناف 
 : يلي  فيما

علـــى وجـــه االســـتعجال إلـــى  ،1111فيفـــري  01بتـــاريخ   Valérie Xدخلـــت المريضـــة 
إثـر تـراكم الـدم  1111فيفـري  01يـوم  لتلقـى المنيـةبعد سقوطها من سطح المنزل،  ،المستشفى

 حالــــــة الصــــــدر  :أو ، hémopneumothoraxفــــــي التجويــــــف الجيبــــــي أو مــــــا يصــــــطلح عليــــــه 
 .الذي كان يستدعي تدخال جراحياو المدمي، 

 ن الشخص المعنوي وجملة من األطباء وشبه األطباء أمام القضاء الجنائي ــل مــأحيل ك

                                                           

عديدة على هذه المسؤولية، وحتى ولو كانت قليلة بالمقارنة مع دعاوى المسؤولية للقضاء الجنائي الفرنسي نماذج  -1
 .المدنية، تبقى بالنسبة للقضاء الجزائي الجزائري كثيرة

BLONDET (Henri), op.cit, p.36. 

 :ومن أمثلة الدعاوى المدنية
 لمستعملة في العملية مسؤولية المستشفى العام عن األضرار الناتجة عن عدم صالحية اآلالت الطبية ا -

Ca.Bordeaux 15 Février 1999 . 

 .مسؤولية المستشفى الخاص عن عدم تأمين الطاقم الطبي بشكل كاف لتأمين المتطلبات الصحية للمريض  -

Cass. Civ 7 Juillet 1998 . 

 .إليهمالتدخل المناسب عند الحاجة  كفلونعدم تأمين أطباء أكفاء ومدربين ي -

Cass.Civ. 15 Décembre 1999 JCP. Semaine juridique, 1999, pp.1709-1712 . 

 :ذكرهم
 .95ص مرجع سابق،  الخطأ الطبي، غصن، علي عصام

2- Cass.Crim 9/Mars 2010. N°09-80.543.                                                                                      
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( المستشفى)غير أن محكمة أول درجة قد برأت الشخص المعنوي  ،بتهمة القتل غير العمدي
 .بحجة عدم قيام هذه الجريمة في حق األشخاص الطبيعية 

 1112ديسمبر  2قررت هذه األخيرة بتاريخ  Aixبعد استئناف الدعوى أمام محكمة 
وكذا الشخص المعنوي عن جريمة القتل غير  ،والممرضة ،الداخليمسؤولية كل من الطبيب 

العمدي ، ورأت أنه من الخطأ اشتراط ثبوت الجريمة في حق الشخص الطبيعي كشرط 
تنظيم يتمثل في نقص فادح في و  ،لمساءلة الشخص المعنوي، وأن خطأ هذا األخير واضح

سمح له بها رئيس  في عطلةالذي كان غائبا ) بغياب الطبيب جراحقسم االستعجاالت، 
، وهو ما يعد مخالفة لقواعد التنظيم الداخلي للمستشفى الذي (يتم تعويضه دون أنالمصلحة، 

 .كان سببا في عدم التكفل الجيد بالمريضة وبالتالي وفاتها
مارس  9قرار يوم )وكذا محكمة النقض  ،وعلى هذا األساس قررت محكمة االستئناف

وغياب طبيب جراح متمرس يتكفل بحالة المريضة  ،تنظيمأن فشل المستشفى في الب( 1101
، وأنه ليس وهو كاف لمساءلة هذا الشخص جزائيا ،خطأ له عالقة سببية أكيدة بوفاة المريضة

 ـ (1)من الضروري معاقبة الشخص الطبيعي حتى تتم مساءلة الشخص المعنوي
إبداء مالحظاتهم حول واقع مسؤولية الشخص  للعديد من الشراحأتاح هذا القرار 
ومدى التزام القضاء بالنص  ،والمؤسسات الصحية بصفة خاصة ،المعنوي بصفة عامة

، وهذا من خالل الرجوع إلى التطبيقات القضائية القليلة (2)( 1-010المادة )القانوني الجنائي 

                                                           

 :  هذا ليس قرارا مبكرا، إذ أن االجتهاد القضائي قد كرس ذلك في حاالت سابقة، أنظر مثال -1
 Cass.Crim 24/10/2000. N°1409.2004. 

التي، وفي سياق  Bobignyالقرار الصادر عن محكمة : من القرارات التي قضت كذلك بمسؤولية المستشفيات الجزائية نجد
آخر، قضت بمسؤولية المستشفى ورئيس مصلحة طب األطفال عن جريمة القتل الخطأ لمولود جديد، والسبب هو عدم 
التكفل الجيد به، وقد عللت المحكمة قرارها بالقول بأن سوء تنظيم مصلحة طب األطفال أدى إلى التأخر في فحص 

 .الته الصحيةالمريض والتكفل به، ومن ثم إعالم والديه بح
« Ce mauvais fonctionnement du service dans la prise en charge pédiatrique des nouveau- nés 

était suffisamment établi par le retard avec lequel les examens prescrits ... a contribué à créer 

la situation qui a permis la réalisation du 

  dommage, qu’il convient de déclarer le centre hospitalier coupable »,                                

T.corr. Bobigny 22 Avril 2005, n° 9808260012. 

2- voir Commentaire de Jean-Yves Maréchal, Maître de Conférences en droit privé, Recueil  

Dalloz 2010, p 2135, www.droit-médical.over-blog.fr 01على الساعة  1106مارس  05تاريخ اإلطالع  .  

- MISTRETTA (Patrick), op.cit.pp.76-79. 
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األحكام  والتي لوحظ فيها عدم احترام ، (1)بالمسؤولية الجزائية للمؤسسات الصحيةالتي قضت 
حرفية النص الجنائي الذي  ،حتى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسيةو  ،قضاة الموضوع

التي تكون نتيجة و  ،خطأاليحدد شروط معاقبة الشخص المعنوي عن جرائم القتل واإلصابة 
 تحايل على بوجود  -إن صح التعبير   -القولبمعنى آخر ه، ــد التنظيم الداخلي لــرق قواعــخ

 :ويظهر ذلك من خالل ،1-010  نص المادة 
من قانون  1-010  المادة  لنصطبقا : الجهاز أو الممثل الذي ارتكب الجريمةتجاوز شرط   -أ

العقوبات الفرنسي، فإن مساءلة الشخص المعنوي مشروطة بأن تكون الجريمة قد ارتكبت من 
لطبيعة الشخص المعنوي أو  نظراوهو شرط قانوني ال محالة،  ،ممثليهطرف أحد أجهزته أو 

يستطيع ارتكاب األفعال كيان مادي ملموس الذي هو كيان قانوني ليس له  ،المستشفى
 .ة النقض الفرنسية في عدة مناسباتأكدت عليه محكم الذي الشرط وهوالمخالفة للقانون، 

وقت الحق  إذ قضت فيوفية لهذا الشرط،  لم تبق محكمة النقض الفرنسية غير أن
في قرارها  نقض، بل إنها لم تالممثل أو الجهاز الذي ارتكب ماديات الجريمة بعدم ضرورة 

رغم   ،تجاوزت هذا الشرط كلية التيمحكمة االستئناف  قرار 1101مارس  9الصادر بتاريخ 
قانون ي هذا المقام، إنه ف قانون وأي   ،تطبيق القانون دىكونها الجهة المخولة بمراقبة م

العقوبات الذي يرتكز على مبدأ أساسي وهو مبدأ الشرعية، فال قياس وال خروج عن روح 
 .صعوبة تحقيق هذا الشرط في ميدان الخطأ الطبي هو -ربما -ومرد ذلك  ،النص

الجهاز أو الممثل الذي ارتكب )الشخص الطبيعي  فإنوفقا لما هو مألوف، ثم إنه، و 
 فالما لم نلمسه في هذا القرار  وفي نفس الوقت مع الشخص المعنوي، وهيتابع  ( الجريمة

الممرضة وال الطبيب الداخلي اللذان أدينا من طرف محكمة االستئناف ومحكمة النقض 
 :نطرح التساؤل التالي ، وهنايملكان أو يتمتعان بصفة ممثل أو جهاز الشخص المعنوي

والذي  ،هل يمكن اعتبار رئيس المصلحة الذي سمح للطبيب الجراح المتمرس بالغياب
في مقام الممثل أو الجهاز الذي  ،ترك الطبيب الداخلي والممرضة وحدهما يتكفالن بالمريضة

 .؟ 1-010تشترطه المادة 

                                                           

1- BLONDET (Henri), op.cit, p.36.  
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مهما كانـت درجـة ف ليس كذلكغير أن األمر للوهلة األولى باإليجاب،  الجواب قد يكون 
طبيــب )يبقــى مجــرد عامــل  فإنــه اســتقاللية هــذا الــرئيس فــي تنظــيم المصــلحة التــي يعمــل فيهــا،

    وذلـــــك فـــــي غيـــــاب تفـــــويض يمنحـــــه هـــــذه  ،ال يرقـــــى إلـــــى درجـــــة الممثـــــل أو الجهـــــاز( عـــــادي
أدانتهمـا ن ياألفعـال المرتكبـة مـن قبـل الممرضـة والطبيـب اللـذ، وهو ما يجعلنا نقول بأن الصفة

لمستشـفى لمحكمة النقض، ال تسـتدع قيـام المسـؤولية الجزائيـة  قرارها محكمة االستئناف وأكدت
ـــــم ـــــنص المـــــادة  طـــــرف ترتكـــــب مـــــن لكونهـــــا ل   مـــــن قـــــانون  1-010األشـــــخاص المشـــــمولين ب
علـى  أصـال جـدوى، الذي يبقى شرطا يجد القضاة حرجا فـي تطبيقـه، وقـد يكـون دون العقوبات
 .الخطأ الطبيميدان في األقل 

ي تطبيق ــــاة فــالقض اـلقيهإن الصعوبة التي  (:2-121نص المادة  )تجاوز النص الجنائي   -ب
 ن خاللــم ، وذلكهـــي عنـــالشرط األول لمساءلة الشخص المعنوي جعلتهم يتدرجون في التخل

عطائه تفسيرا النص إعادة تكييف  .آخر، وا 
صادرة عن القضاء الفرنسي فيما يتعلق الألحكام القضائية لالفقه المتتبع  ىرأ قدف

وهو  بحرفية، 1-010 نص المادةأن القضاة كانوا يطبقون بستشفائية، البمسؤولية المؤسسات ا
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض غير أن ما جعلهم يصدرون أحكامهم بكل سهولة وسرعة، 

تقرير المسؤولية الجزائية للشخص عندما قالت بإمكانية من موقفها قليال،  قد عدلت الفرنسية
المعنوي عن الجرائم المرتكبة من قبل أجهزته أو ممثليه دونما حاجة إلى الكشف عن هوية 

أن الشخص ب بقرارها ،أبعد من ذلك لتذهب، (1)(هوية الممثل أو الجهاز)هذا األخير 
أن يرتكب الجريمة إال عن طريق ممثليه ال يستطيع  ،سياسته التجارية إلى ، وبالنظرالمعنوي

 إلى اعتبار - (3)في ظل األحكام الحديثة -، ليصل األمر بقضاة الموضوع (2)أو أجهزته

األفعال المادية المكونة  ، في قدرته على ارتكابالشخص المعنوي كالشخص الطبيعي
                                                           

1-T.corr.Meaux, 10 Janvier 2005, n° SF-84, inédit, « …Ce dysfonctionnement dommageable, 

en ce qu’il traduit un défaut majeur dans l’organisation d’un des services de l’hôpital, procède 

indubitablement d’une faute commise par l’organe ou le représentant de la personne morale, 

qu’ils s’agisse du directeur lui-même ou de l’un ou l’autre de ses délégataires de pouvoir, sans 

qu’il y ait lieu de spécifier lequel pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale », 

cité par MISTRETTA (Patrick),op.cit, p.78 .   
2-Cass.Crim 25 Juin 2008, cité par, MISTRETTA (Patrick), op.cit, p.79  . 

3 - Cass.Crim 1 Décembre 2009. 

   - Cass.Crim 16 Décembre 2009. 

   - Cass.Crim 9 Février 2010. 
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نص المادة  حاجة إلى الممثل أو الجهاز الذي حدده المشرع فيالدونما وذلك  ،للجريمة
010-1. 

والذي قضى بمسؤولية المصحة  1101مارس  9الصادر بتاريخ ولعل القرار 
وباقي التطور األخير الذي وصلت إليه محكمة النقض الفرنسية،  سياقستشفائية يدخل في اال

تقرير مسؤولية المستشفى عن الخطأ في  بيالتي لم تكلف نفسها عناء تسبو  ،محاكم الموضوع
 وهو ما يجعلنا نقول ،التنظيم الداخلي التي تفرض وجود طبيب جراح متمرسخرق قواعد 

 :بوجود
، فمما ال شك فيه أن القضاء الحالي يبتعد حاجة إلى إعادة صياغة النص القانونيال

الشرط ب تعلقفيما ي من قانون العقوبات الفرنسي 1-010ما حددته المادة  ماشيئا فشيئا ع
ضرورة إزالته، وهذا  علىبدورنا  نؤكدوالذي ، جزائيا الشخص المعنوي بمساءلة المتعلق
وضمانا الستقاللية ونزاهة تطبيقه، ل وتسهيال ،إعطاء أكثر فعالية للنص القانوني لغرض

حقيقة أن الجريمة ترتكب ماديا مع اإلبقاء على  ،موضوع المساءلة الجزائية للشخص المعنوي
 .من طرف الشخص الطبيعي

عتبر شرطا أساسيا لقيام يقوام اإلنسان الذي  ال يهدف إلى إلغاءإن تبسيط هذه المادة 
بل  يهدف إلى بسط المسؤولية لتشمل هذا األخير، إن  ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

تقرير المسؤولية  ،المستحيل من أو ،أن تطبيق هذا الشرط يجعل من النادر كانت لحسابه، إذ
معظم  لكونستشفائية من العقاب، تفلت معظم المؤسسات اال إذ ،شخص المعنويالجزائية لل

أشخاص ليست لهم ب والذي يناط ،بسبب سوء أو نقص التنظيم إنما تكون الجرائم التي ترتكب
 .(1)وغيرهمأكالممرض أو الطبيب المقيم أو رئيس المصلحة  ،صفة الجهاز أو الممثل

2214ديسمبر  11الصادر بتاريخ قرار محكمة النقض الفرنسية : 2
(2) 

 : تتلخص وقائع هذا القرار فيما يلي
إلى قاعة  بعدها ستشفائية لعملية جراحية قيصرية، ُنقلتاخضعت مريضة في مصحة  

لى طالبة تمريض في ُأسندت المتابعة الطبية في هذه المرحلة  إ .المراقبة لما بعد الجراحة

                                                           

1- MISTRETTA (Patrick), op.cit, p.76. 

2 - Cass.Crim 16 décembre 2014, N°13-87330.  
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أظهرت المريضة بعد ساعات قليلة من العملية  .مؤهلة لذلكرضة م، بدال من مالسنة الثانية
تعرضت إلى نزيف دموي، فقامت طالبة التمريض بتسجيل  بعد أن ،تدهورا حادا في حالتها

 العملية ذلك على ورقة المراقبة، دون القيام بإبالغ طبيب النساء والتوليد الذي أجرى
 .للمريضة
 décompensation cardio-vasculaire)لة توفيت هذه األخيرة بعد تعرضها إلى حا 

d’une hémorragie de la délivrance) 
بجريمة القتل الخطـأ، وفعـال تمـت إدانتـه ( ستشفائيةالمصحة اال)ُأتهم الشخص المعنوي  

مســـتندة فـــي ذلـــك إلـــى القـــرار  1101ســـبتمبر  17مـــن طـــرف محكمـــة اســـتئناف بـــاريس بتـــاريخ 
يـــورو كغرامـــة  01.111 :، وعقابـــا لـــه حكـــم عليـــه ب1101مـــارس  9الســـابق ذكـــره، وهـــو قـــرار

ـــة،  ـــه أســـندت وذلـــك بعـــد أنمالي   مصـــلحة المراقبـــة لمـــا بعـــد  خطـــأ فـــي تنظـــيمالمحكمـــة  إلي
ـــرة الجراحـــة، ـــك ســـببا معتب ـــاة الضـــحية ،ذل ن كـــان غيـــر مباشـــر فـــي وف ـــو تمـــت مراقبـــة  ،وا  إذ ل

علـى  أو ،تعـويض حجـم الـدم الضـائع هـذا األخيـر ستطاعمريضة من طرف شخص مؤهل الال
 .إبالغ الطبيب الجراح في الوقت المناسب، التخاذ اإلجراء المالئم األقل

محكمة النقض الفرنسية التي ألغت القرار المطعون  مطعن الشخص المعنوي بالنقض أما
الذي و ، (1-010المادة)فيه بحجة أن محكمة استئناف باريس لم تحترم حرفية النص الجنائي 

فهي لم تبين ولم توضح ولم  ،"الجهاز أو الممثل أن ترتكب الجريمة من طرفب"يشترط 
والذي يسأل من أجله  ،تسبب قرارها، كما أنها لم تحدد هوية الشخص الذي ارتكب الخطأ

العقوبات، وعلى من قانون  1-010واضحا لنص المادة الشخص المعنوي، وهو ما يمثل خرقا 
فيها ستشناف فرساي من األجل الفصل ات القضية واألطراف أمام محكمة يلهذا األساس أح

 .من جديد طبقا ألحكام قانون العقوبات
أن حدود التطور القضائي لمحكمة النقض الفرنسية بيبدو واضحا من خالل هذا الحكم 

لم يتوقف عند  -امعنوي اباعتبارها شخص-ستشفائية جزائيا فيما يخص مساءلة المؤسسات اال
إلى مخالفة نص المادة  -كما أشرنا سابقا–بعض الفقه شأنه  أالذي تنب 1101مارس  9قرار 
، إذ عاودت المحكمة االلتزام بالشروط المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للشخص 010-1

الذي لم  ،1-010حول نص المادة  لفاو  اتذبذب -إن صح التعبير -المعنوي، وهو ما يمثل 
تطبيق هذه المادة  ، وهو ما يفسر صعوبةثابتةإرساء قاعدة قضائية  بشأنه تستطع المحكمة
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سيما فيما يخص  ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم غير العمديةب يتعلقفيما 
 .جرائم الخطأ الطبي

أو كل المؤسسات  ،فالقول بضرورة التفسير الحرفي للنص يؤدي إلى إفالت العديد
سير المرفق  من المسؤولية في حالة ارتكاب خطأ في تنظيم أو ،إن صح التعبير ،ستشفائيةاال

وهو يدعونا للقول بضرورة مالءمة النص الجنائي مع مقتضيات المساءلة الجزائية للمؤسسات 
 .)1)مدية، وهذا يستلزم نصا خاصا بذلكستشفائية عن الجرائم غير العاال

أما : ستشف ائية في القضاء الجزائي الجزائرينموذج تطبيقي للمسؤولية الجزائية للمؤسسات االأ -ثانيا
طالع على حكم صادر عن المحكمة فقد أتاح لنا هذا البحث اإل ،بالنسبة للقضاء الجزائري
، ويتعلق والذي أدانت من خالله محكمة الجنح الشخص المعنوي ،االبتدائية لوالية البويرة

بوالية  اتخذت لها مقرا   ،شركة ذات مسؤولية محدودة عبارة عن وهي س. إمصحة ب :األمر
 : في دعوى تتلخص وقائعها فيما يلي وذلكالبويرة، 

بمحكمة  - الغرفة األولى -ورد لدى أمانة ضبط التحقيق  ،1101جوان  7بتاريخ 
وهو  ( س.ب)ضد الدكتور  ،(ح.م)البويرة شكوى مصحوبة بادعاء مدني من طرف المسماة 

مديره، مفاد هذه  في الممثلالعمومي مستشفى ال، وضد المذكورة آنفامصحة البطبيب 
 1112جوان  12في شهرها الثاني، وبتاريخ  كانت حامال ،(ح.م)أن المسماة  ،الشكوى

أخطرتها  ،بعد فحصهاو ، العموميمستشفى الذهبت على إثره إلى  ،تعرضت لنزيف دموي
 ولذلك، بالمشفى حينها متواجداوليد لم يكن وتأن حالتها تتطلب تدخل طبيب نساء بالممرضة 

   .بواسطة سيارة إسعاف المستشفى (س.أ)تم نقلها إلى مصحة 
 ا ـذي أعلمهــة، والــبالمصح طبيبرف ـن طـــم -بعد منتصف الليل -فحصت المريضة 

لتجد نفسها بعد أن تخلصت من عملية تنظيف الرحم من أجل وقف النزيف،  لهابأنه سيجري 
وعلى  ،البطن قد خضعت لعملية جراحية على مستوىمفعول التخدير في صباح اليوم الموالي 

                                                           

بل هناك  1-010ال يعتبر هذا القرار هو القرار األول الذي عاودت من أجله محكمة النقض االلتزام بنص المادة  - 1
 .1101ماي  1قرارات سابقة له، منها القرار 

 Cass.Crim 2 Mai 2012, N °11-86573:"...Les personnes morales ne sont responsables 

pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par  leur organes ou représentants 

qu'en l'espèce, les  membres de l'équipe médicale qui ont pris ont charge Mme X ...et son bébé, 

sage-femme et médecins, n'ont pas ces qualités"  
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، ليجدها في الذي استدعي ليال( س.ل)الدكتور  مستوى الجهة اليسرى منه، تحت إشراف
على  لها م وضع كيس بالستيكيتعلى الجهتين، وقد أسوء حالتها، فقد كانت مفتوحة البطن 

 .مستوى المعي الغليظ الذي تعرض للقطع أثناء عملية تنظيف الرحم
الحياتية في وسطها العائلي، وجعلها  تعيش حالة وهو ما أقعدها عن القيام بشؤونها  
منها، وهي  كانت تنبعث الرائحة التي االجتماعي بسبب نفسي جراء انعزالها عن محيطها إحباط

    .أشهر 6: لمدةالحالة التي استمرت معها 
 دودوفـي حـ ،1112جوان  12  :وبتاريخأنه بأمام قاضي التحقيق  ،"ل س"الدكتور صرح 

والـذي أكـد مصحة، ال طرف من مدير اهاتفي تلقى اتصاال ،الساعة الحادية عشر والنصف ليال
   الحضـــــور علـــــى وجـــــه الســـــرعة إلـــــى  تســـــتدعي منـــــه مريضـــــة فـــــي حالـــــة خطـــــر لـــــه بأنـــــه ثمـــــة

ضــغطها ف ،فــي حالــة مزريــة لحظــة وصــوله إلــى المصــحة فعــال وجــد المريضــةأنــه و  ،المصــحة
وجــد  أنــه كانــت تنــزف بكثــرة عــن طريــق الفتحــة الفرجيــة، كمــا ، كمــا أنهــاالــدموي يقــارب الصــفر
تظهـر عليـه، وهـو الـذي كـان قـد أخبـره بأنـه قـد  عالمات القلـقو  ،(ع ف)طبيب النساء المدعو 

علــى و  وهـو مــا اســتدعى تدخلــه،اء عمليــة مســح الــرحم، ، وهـذا أثنــأحـدث ثقبــا فــي رحــم الضــحية
ولتحديــــد مكــــان النزيــــف  ،بــــإجراء عمليــــة جراحيــــة علــــى مســــتوى الــــبطن للتأكــــد ،الســــرعة وجــــه

علـــى  اثقبـــو ، الضـــحية كميـــة كبيـــرة مـــن الـــدم داخـــل بطـــن ليجـــد فعـــالوالمضـــاعفات المحتملـــة، 
 تســبب فــي  ،آخــر علــى مســتوى المعــي الغلــيظ فــي الجهــة اليســرى اثقبــو  ،مســتوى أقصــى الــرحم

 . تدفق فضالت القولون داخل البطن
بمعالجة المريضة على مرحلتين، األولى لوقف النزيف على  (س.ل)الدكتور  قام

مع تزويد الضحية بالدم الالزم إلى غاية ارتفاع الضغط الدموي  ،مستوى المعي الغليظ والرحم
خراج الطرف العلوي  ،وصل المعي الغليظ بواسطة كيس بالستيكيو إلى حالته الطبيعية،  وا 
إلى مكانه  القولونمدة ستة أشهر ليقوم بعملية ثانية إلدخال  لينتظر بعدهاإلى مستوى الجلد، 

 .، فهو ال يدري ماذا حدثللرحمأما بالنسبة  ،نسبة للقولونبالالطبيعي، وفعال نجحت العملية 
أن الثقب المحدث في الرحم والمعي الغليظ للضحية ب بعد الخبرة الطبية تبين للمحكمة 

 وقتها عامالوالذي كان  والذي أجرى العملية،  ،(ف.ع)نتج عن عدم احتياط الطبيب المدعو 
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أن نسبة العجز الالحق ب، كما تأكد لها (س.إ)الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ،لدى المتهم
 .من اإلنجاب حرمانها إلى جانب ،أشهر 1بالضحية قد تجاوز 

مكرر من قانون  111 والمادة ،مكرر 50 بموجب المادة( س.إ)أدانت المحكمة  المتهم 
ألف دينار  بخمسمائةيها وحكمت عل ،عن جنحة الجرح الخطأ الجزائري، وذلك العقوبات

 . (1)غرامة نافذة( 511111)
 :ستحق هذا الحكم المالحظة والنقد من عدة جوانبا
مكرر األشخاص المعنوية العامة  50لو لم يستثن المشرع الجزائري في نص المادة  -

أولى  العمومي الذي لجأت إليه المريضة أول مرة مستشفىالمن المسؤولية الجزائية، لكان 
وعدم تعويضه  ،بالمالحقة الجزائية، فوجود طبيب واحد في مصلحة طب التوليد والنساء

 وهو ما ،في التنظيم الداخلي للمستشفى بطبيب آخر عند غيابه كاف للقول بأن هناك خلال
 .يشكل خطأ ارتكبه مدير المستشفى أو أحد أجهزته

 (س.إ)لم تؤسس محكمة البويرة حكم اإلدانة الذي قضت به في مواجهة مصحة  -
مكرر، فإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  50، فطبقا لنص المادة (مصحة خاصة)

أولهما أن ترتكب الجريمة لمصلحة الشخص المعنوي، وثانيهما أن : تفترض وجود شرطين
لم يتحقق  ما وهذا ،نوي أو ممثليه الشرعيينترتكب الجريمة من طرف أجهزة الشخص المع

إذ أن الخطأ الطبي الذي ارتكب أثناء عملية مسح الرحم هو خطأ  ،في ظل وقائع الدعوى
وليس من أجهزتها  ،ن عمال المصحةمالذي يعتبر  ،شخصي ناتج عن عدم احتياط الطبيب

 ىءطبيب المخطأو ممثليها الشرعيين، فاألحرى بالقاضي أن يصدر حكما في مواجهة ال
 .إدخال المصحة كضامن ال أن يدينها جزائيا ،وفي الدعوى المدنية ،واحتياطيا

مكرر يجعل األحكام القضائية التي تصدر  50إن عدم مراعاة القضاة ألحكام المادة  -
 .فيها طعنالما يستوجب  وفي حق األشخاص المعنوية مشوبة بعيب مخالفة القانون، ه

قانون خاص بالمسؤولية أمام هذا القصور، تظل الدعوى قائمة بضرورة إحداث و 
 .جزائياو ستشفائية مدنيا يتضمن في أحكامه متى وكيف يمكن مساءلة المؤسسات اال ،الطبيبة

 

                                                           

 . 11217/00رقم الفهرس  10116/00، رقم الجدول 1100جوان  01حكم محكمة البويرة، قسم الجنح في  -1
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 الفصل الثاني
  تقرير المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي الجراحيدعوى  

 وإثباتها  
تستتبع المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي توقيع الجزاء الجنائي 

الذي ارتكب هذا الخطأ، طالما أن هذا األخير قد الذي ينص عليه القانون في حق الشخص 
رتب جريمة يعاقب عليها القانون، مست بكيان المجتمع ونظامه، وأحدثت ضررا خاصا 

عن  وذلك ،اللجوء إلى القضاء الجنائي، باعتباره المختص نوعيا ، وهو ما يقتضيبالمريض
 822و 822 :يه الموادطريق الدعوى الجنائية أو الدعوى العمومية، أساسها ما نصت عل

في  اخصمباعتبارها  ،قوم بتحريكها النيابة العامةوالتي ت من قانون العقوبات،  448/8و
 ـ (1)قانوناالدعوى، كما يمكن للمدعي المدني القيام بذلك طبقا للشروط المنصوص عليها 

تمر الدعوى العمومية التي ترمي إلى تقرير المسؤولية الجزائية  ،وخالفا للدعوى المدنية
جهة أو شخص أو  فيها الخطأ الطبي الجراحي بمرحلتين أساسيتين، تتولى كل مرحلةعن 

ووفقا لما هو  ،لها أن تتخذ من اإلجراءات ما تراه مناسبا في حق المتهم ،هيئة معينة
   (.المبحث األول)منصوص عليه في قانون اإلجراءات الجزائية 

الذي أودى و  ،الجنائي على عدم إدانة المتهم بالخطأ الطبي الجراحي لقاضييحرص ا
إال بناء على عناصر مستخلصة من وقائع  ،صابته بمرض أو عجزإبأو  ،بحياة المريض

 تتسبب ،تظهر وجود مخالفة للقواعد واألصول العلمية المقررة في علم الطب ،وواضحةناطقة 
أهمية اإلثبات الجنائي في إطار المسؤولية الجزائية  وهنا يبرزفي حصول ضرر بالمريض، 

 ،باألساس من طبيعة األعمال الطبية الجراحية نابعة ،على صعوبات جمة ينطويالذي و 
القاضي على اللجوء إلى الخبرة والتي تحمل ، عليها دقيقةالتقنية الفنية و العتبارات وغلبة اال

    (.المبحث الثاني) الشخصية  قناعته تسهم في رسم معالمعية التي الطبية الشر 
                                                           

، المعدل والمتمم 77، جريدة رسمية عدد7771مارس 71المؤرخ في 71-71تنص المادة األولى مكرر من القانون رقم - 1
الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون :"على ما يليلقانون اإلجراءات الجزائية، 

طبقا للشروط المحددة في هذا  المعهود إليهم بها بمقتضى القانون، كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى
 ".القانون
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 المبحث األول
 دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي

ألجل تقرير المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي الجراحي، ال بد من مباشرة دعوى 
وهي ال تخرج عن  ،المسؤولية الجزائيةتسمى هذه الدعوى دعوى و ضد مرتكب هذا الخطأ، 

توقيع العقوبة ب ،باسم المجتمع ،إطار الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة، مطالبة
دعوى  غير أن، العام على المتهم الذي ارتكب جريمة من الجرائم التي أخلت بالنظام

خاصة  تتمحوراالت عدة إشك تطرح المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي
  .(المطلب الثاني) ومراحلها ،(المطلب األول)هذه الدعوى وطرق تحريكها  حول أساس

 المطلب األول
 أساس دعوى المسؤولية الجزائية وطرق تحريكها

 732ترتكز دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي على المادة  
 الدعوى طرقا لتحريكها ثم إن لهذه، (الفرع األول) الجزائري العمومية من قانون الصحة

  .(الفرع الثاني)

 الفرع األول
 أساس دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي

، بشأن المتابعة الجزائية عن (1)من قانون الصحة العمومية الجزائري 732أحالت المادة 
واللتان  ،من قانون العقوبات الجزائري 722و 722المادتين الخطأ الطبي عموما إلى نص 

على التوالي من قانون العقوبات الفرنسي، وذلك إذا  72-777و 6-777 :تقابالن المادتين
أحدث له  أنه أو ،ترتب عن هذا الخطأ ضرر يمس بالسالمة البدنية للمريض أو بصحته

 .أو عرض حياته للخطر أو تسبب في وفاته ،عجزا مستديما

                                                           

السالف  77-72، والملغى بالقانون قانون الصحة العمومية الجزائري المشار إليه سابقامن   732 أنظر نص المادة  -
، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالنقد الذي كان 337/7اإلحالة إلى المادة  373الذكر، والذي أضاف في المادة 

.  732موجها للمادة  1  
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 ا ــ، بينم(1)القتل الخطأمن قانون العقوبات الجزائري على جريمة  722لقد نصت المادة 
، وعليه فإن دعوى (2)الخطأ واإلصابة الجرحمنه على جريمة  722نصت المادة 

طبقا  ،تكون إما على أساس القتل الخطأ ،المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي الجراحي
طبقا  ،أو على أساس الجرح الخطأ ،وذلك إذا نتج عن هذا الخطأ وفاة المريض 288للمادة 

نما مساس  ،إذا لم يترتب عن الخطأ الطبي الجراحي وفاة المريض وذلك ،722لنص المادة  وا 
 .أشهر 3لعمل قد تجاوزت شرط أن تكون مدة العجز الكلي عن ا ،بسالمته البدنية أو بصحته

 : أن يبدي عدة مالحظات أهمهاو إن المتمعن في هذه النصوص القانونية مجتمعة ال بد 
                                                           

خروج الروح من الجسد أو قطع الحياة عن البدن انقطاعا : بالوفاة  ، بوفاة المجني عليه، ويقصدتتحقق جريمة القتل - 1
توقفا تاما، وحكم األطباء بأن هذا  لديه توقف قلبه وتنفسه والدورة الدموية وفاة اإلنسان إذا ثبتالتأكد من  يكونتاما، و 

 =من التفصيل، أنظر بويزرييترتب على ذلك تعطل جميع وظائف الدماغ تعطال نهائيا، لمزيد  إذالتوقف ال رجعة فيه، 
سعيد، نظرات في قرارات المؤتمرات والمجامع الفقهية المتعلقة بالقضايا الطبية، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية =

 .377، ص 7772خاص، الجزء الثاني،  كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد
ويترك أثرا  يدل  ،الجرح ، وهو يعني، كل مساس بالحق في سالمة الجسم -:بتتحقق جريمة الجرح واإلصابة الخطأ  - 2

عليه، ألنه يحدث قطعا أو تمزقا أو كسرا أو حرقا أو تسلخا، مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم 
الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، في القانون الجزائري والقانون المقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، الديوان 

، كما يقصد به، كل مساس بأنسجة الجسم يؤدي إلى تمزيقها، ويتحقق بكل مساس بجسد الشخص، يترتب 712ص، 7773
عنه تمزيق أنسجته، وقد يكون هذا الجرح سطحيا كقطع الجلد، أو باطنيا، يصل إلى إصابة أحد أعضاء الجسم الداخلية 

الكبد وغيرها، وعليه يعد الجرح من األفعال التي تمس التكامل الجسدي للشخص، وهذا من خالل  كاألمعاء والمعدة أو
تحطيم الوحدة الطبيعية التي تتكون من جزئيات أنسجة الجسم، وهذه األنسجة تتشكل في مجموعها من الخاليا المتالصقة 

تأثير الجرح عليها في تفتيت هذا االتصال والترابط في  كمنمحكمة، ويالوتنتظم وفقا لقوانين الطبيعية  ،التي ترتبط فيما بينها
أية صورة كانت، عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سالمة الجسم، دراسة جنائية مقارنة، دار الطباعة الحديثة، 

 . 752ص  7222القاهرة ،
سالمة الجسم فيخلف آالما بدنية، أو وتتحقق بكل إيذاء يلحق الشخص في جسمه أو صحته، فهي كل ما يمس  :اإلصابة -

ينال من المستوى الصحي ومن تكامله الجسدي، فيخلف عجزا دائما أو مؤقتا ألي عضو أو جهاز من أجهزة  الجسم، 
في عبرة  الو ، 712، ص نفسهمرجع البالسير الطبيعي ألجهزة الجسم، عصام أحمد محمد،  لبحيث يترتب على ذلك إخال

، وسواء كانت اإلصابة ظاهرة أو أية إصابة الشخص في سالمة جسمه أو صحته أن يصابكفي ي الجسامة، إذباإلصابة 
 . 331باطنة ، فائق الجوهري، مرجع سابق، ص

وأثر سلبا على صحته، بحيث يؤدي إلى عجزه عن القيام باألشغال الشخصية  ،ويتمثل في كل داء ألم بالشخص :المرض -
 .712لدين العمراني، مرجع سابق، ص كالحركة والسير وممارسة العمل اليومي العادي، نور ا
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  ال متابعة وال دعوى جزائية عن الخطأ الطبي الجراحي، إذا لم تترتب النتيجة اإلجرامية
هما ، إذ أن جريمة القتل والجرح الخطأ  722و 288التي حددها المشرع في نص المادتين 

إقامة الدعوى الجزائية  بالتبعيةو  ،من جرائم النتيجة أو جرائم الضرر التي يتوقف وجودها
من خطة المشرع في تنظيم هاتين الجريمتين  جليا يظهر إذعلى مدى تحقق الضرر،  ،بشأنها

عندما اعتبر ذهب أبعد من ذلك  إنه ة الجزائية، بلالمتابعأنه ركز على النتيجة كعنصر لقيام 
منه  ،أشد في حالة وفاة الضحية تكونتحديد مقدار العقوبة التي  في ساسالنتيجة هي األ هذه

   .في حالة الجرح أو المرض

ومهما تكن درجة خطورته  ،مهما تكن صورة الخطأ الطبي الجراحيفإنه و  ،وبالنتيجة
قرار الم ذلك وحده فإن ،للفاعلتنبعث من الطيش الفاضح  قد التي سؤولية ال يكفي لقيام وا 

في اعتداء فعلي على المصلحة التي  (باعتبار ما سبق ذكره)الجزائية، ما لم يتجسد ذلك 
والتي تقوم على  ،وهذا خالفا لدعوى المسؤولية الجزائية عن الجرائم العمدية ،يحميها القانون

على مجرد  تتم المتابعة إن بل ،القصد الجنائي، دون االكتراث لحدوث النتيجة اإلجرامية
 .الشروع

  من قانون  722و 722إلى المادتين  قانون الصحة العموميةمن  732أحالت المادة
 عنهأن الخطأ الطبي الجراحي قد يترتب  رغم ،منه 444/4 ةولم تحل إلى الماد ،العقوبات

تابعة الجزائية مأن الب هذا يعنيأشهر، فهل  3جرح أو عجز كلي عن العمل لمدة ال تتجاوز 
باعتبار أن الجريمة التي   كون إال على جريمة الجرح الخطأ التي تأخذ وصف الجنحة،ال ت

والتي يعاقب عليها بالحبس  ،هي مخالفة الجرح الخطأ 444/4نص عليها المشرع في المادة 
 .؟دج 76777إلى  2777غرامة من بأيام على األقل إلى شهرين على األكثر و  77من 

ال يدل على عدم إمكانية  444/4وعدم إحالته إلى المادة  ،ن سكوت المشرعإ    
نما هو سهو من المشرع ينبغي عليه  المتابعة الجزائية عن مخالفة الجرح الخطأ، وا 

 .  (1)تداركه

                                                           

 ، حيث أحال إلى المادةمن هذا القانون 414، أنظر المادة 11-12تدارك المشرع الجزائري هذا األمر في القانون رقم -1
  .من قانون العقوبات الجزائري 448/8
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  قد يتغير أساس دعوى المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي الجراحي، خالل سير
النتيجة اإلجرامية قبل صدور الحكم النهائي في المتابعة الجزائية، وذلك إذا تفاقم الضرر أو 

، وهو باعتباره كل نشاط يزهق به الجاني حياة غيره ،الدعوى، فإذا كان القتل ال يثير إشكاال
واألمر  فيه،دورة الدموية توقفا تاما ال رجعة عن التنفس وال مثال توقف القلبب أمر قابل لإلثبات

 تعتبروالتي  من قانون الصحة، 732ترطها المادة التي تشكذلك بالنسبة لألضرار األخرى 
جراحا كان أو طبيب )أساسا للمتابعة، قد تتفاقم وتتطور، وعلى ذلك يمكن متابعة المتهم 

من  722الخطأ طبقا لنص المادة  أو اإلصابة على أساس الجرح( تخدير، أو مصحة خاصة
نه، فإن هذا األساس يتغير هو حدثت الوفاة نتيجة تطور الجرح وتعف فإذا قانون العقوبات،

من قانون  722طبقا لنص المادة  ،يحاكم المتهم على أساس جريمة القتل الخطأفخر اآل
 . العقوبات
 لماذا أدرج المشرع الجزائري حالة : يبقى السؤال الذي يفرض نفسه وبإلحاح وهو

أو باألحرى لماذا أحال  -قانون الصحةمن  732تعريض المريض للخطر في نص المادة 
تعريض حياة المريض )  الجريمةفي حين أن هذه - 722و 722بشأنها إلى المادتين 

تختلف تماما عن حالة المساس بالسالمة الجسدية للمريض عن طريق القتل أو  ،(للخطر
 .1الجرح الخطأ؟

للخطر بموجب م حالة تعريض الغير أن المشرع الفرنسي، قد جر  بنجد  له،وخالفا إذ،  
 7-773نص المادة  في، وذلك (2) 7227جويلية 77المؤرخ في  ،623-27قانون العقوبات 

 أو الجرح، وكان من شأنه أن يؤدي  للموت فوريالغير مباشرة لخطر  تعريض: " ومضمونها
باألمن أو  محدد لواجب انتهاك متعمد بشكل واضح عن طريق ة،دائم عاهةأو  قطعإلى 

 بمقدار غرامةالو  الحذر المفروض بالنظام أو القانون، يعاقب عليه بالحبس لمدة سنة 
  .(3)"يورو 00111

                                                           
.384، إذ أن المشرع الجزائري لم يستدرك األمر في المادة 88-81هذا السؤال ما يزال يطرح نفسه  وبشدة في ظل قانون الصحة  الجديد رقم  -

1
  

2- Loi N° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à 

la répression des crimes et délits contre les personnes, JORF N°169 du 23 juillet 1992, page 

9875,op.cit. 

 3- Art. 223-1 Modifié par : Loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration 

de la qualité du droit :" Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de 

blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation 
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يعتبر هذا النص أهم تجديد أتى به المشرع الفرنسي في مجال جرائم االعتداء على  
اإلنسان، وقد استجاب بذلك لما كان ينادي به الفقه الفرنسي والمؤتمر الدولي العاشر للقانون 

، من ضرورة وضع نص عام في قانون العقوبات، يجرم تعريض الغير 7262الجنائي عام
 (1)للخطر

اتجاه اإلرادة نحو مخالفة واجب االنتباه والحذر الذي يفرضه القانون  :ريمةتعني هذه الج
، والغرض من هذا (2)بشكل يعرض صحة وحياة الغير لخطر واضح وحاليو أو الالئحة 

 وهي بهذا تختلف عنالتجريم هو معاقبة أي سلوك خاطئ يعرض حياة األشخاص للخطر، 
، لكن ترتبط بهما جريمتي القتل واإلصابة الخطأ اللتين تتطلبان حدوث النتيجة اإلجرامية

تغير وصف الجريمة من  ،ترتب عن هذا التعريض للخطر قتل أو جرح ، فإذاارتبطا وثيقا
أو الجرح الخطأ بحسب طبيعة النتيجة  ،جريمة تعريض الغير للخطر إلى جريمة القتل الخطأ

، وال يمكن تعريض الغير للخطر إذا تخلفت النتيجة اكتملت عناصر جريمة، أما التي وقعت
 ـ(3)اعتبار ذلك شروعا النعدام النية اإلجرامية في تحقيق النتيجة

من قانون  7-773: المنصوص عليها في المادة هذه الجريمةأن ب (4)الفقه الغالب يرى
، فهي ال تشكل (5)وجرائم الخطأ ،صورة وسطى بين الجرائم العمدية :العقوبات، إنما هي

لى تحقيق إال  ،تتجه نحو مخالفة التزام الحيطة والحذر فيها ألن اإلرادة ،جريمة عمدية
                                                                                                                                                                                       

manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par 

la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". 

العقوبات الفرنسي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  في قانونجريمة تعريض الغير للخطر  رنا إبراهيم العطور، -  1
 .158، ص 7777، يونيو 7، عدد2والقانونية، المجلد 

: ذكره ، 2، دار النهضة العربية، القاهرة، صالخطأ الواعي أو الخطأ مع التوقع في القانون الجنائي مجدي أنور حبشي، - 2
النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائم العنف، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص  طباش عز الدين،

 .727، ص7773وزو، قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي

3- STEFANI(G), LEVASSEUR(G), BOULOC(B), Droit pénal général,19e édition, Dalloz, 

Paris, 2005,p.244. 

4- STEFANI(G), LEVASSEUR(G), BOULOC(B), op.cit.,p.244.  

رأى بعض الفقه أن جريمة تعريض الغير للخطر، جريمة غير عمدية، فبالرغم من أن السلوك الخطر مصدره إرادة  - 5
متعمدة إلحداثه، إال أنها صادرة عن عدم االحتياط الموصوف، أي عن خطأ جسيم، في حين رأى  فقه آخر، بأن المشرع قد 

أنظر للمزيد من . ير للخطر، وبالتالي تعتبر جريمة عمديةقنن فكرة القصد االحتمالي، في صورة جريمة تعريض الغ
 .  755، مرجع سابق، ص رنا إبراهيم العطورالتفصيل، 
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، ألنها تقع بمجرد تعريض حياة أو سالمة الغير جريمة شكلية كما تعتبر ،النتيجة اإلجرامية
. (1)تنظيمي باالحتياط والسالمةللخطر، نتيجة المخالفة المتعمدة والصارخة لاللتزام قانوني أو 

القتل غير العمدي، طبقا للمادة : يمتيالمشرع الفرنسي، ظرفا مشددا للعقاب في جر  هااعتبر و 
 .من قانون العقوبات 72 -777للمادة ، وجريمة اإلصابة الخطأ طبقا  7/ 6- 777

 : وهي الجريمة التي يشترط لقيامها شروط، أهمها
 violation:عنـــــــه المشـــــــرع بعبـــــــارة عبـــــــروهـــــــو مـــــــا أن يكـــــــون الخطـــــــأ جســـــــيما،  -

manifestement délibérée ، نصوص ماللتزام بالسالمة واألمن االمخالفة  وأن يكون أساسه
 . عليه في القانون أو الالئحة

ألنه يهدد مباشرة  ،ال األموال ،أن يكون الخطر حاال ومباشرا موجها ضد األشخاص -
 .(2)حياة الغير أو سالمة جسمه

المجال الطبي من أكثر المجاالت التي قد تتعرض فيها سالمة األشخاص وحياتهم  نإ
عقوبة جزائية عن  732لزاما على المشرع الجزائري أن يضم ن نص المادة  كان للخطر، لذلك

إلى ولكن ليس  ،أو أن يحيل بشأنها إلى قانون العقوبات ،حالة تعريض حياة الغير للخطر
نما إلى نص جديد عام  ،اللتين تشترطان حدوث النتيجة اإلجرامية ،722-722مادتين ال وا 

 .بنظيره الفرنسي أسوةيجرم من خالله كل سلوك خطر يعرض حياة األشخاص للخطر وهذا 
أن أساس دعوى المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي ب مما سبق ذكره يتضح لنا بجالء

من  722طبقا لنص المادة  نحة القتل الخطأجإما  :هو في القانون الجزائري إنما الجراحي
 3تجاوزعجز كلي عن العمل  الخطأ إذا ترتب عن الخطأ، جنحة الجرحأو  قانون العقوبات

في حالة عدم تجاوز  مخالفة الجرح الخطأ،أو  من قانون العقوبات 722، طبقا للمادة أشهر
أما في حالة  ،العقوبات من قانون 337/7طبقا للمادة  أشهر 3مدة العجز الكلي عن العمل 

                                                           

.  767، المرجع نفسه، ص رنا إبراهيم العطور  -  1  
 .752 ،753ص ص  مرجع نفسه،ال أنظر للمزيد من التفصيل حول شروط هذه الجريمة،  رنا إبراهيم العطور، - 2
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طبقا للفقرة الثانية من نص المادة  ،بالمتابعة التأديبية فيكتفى بصددهتعريض المريض للخطر 
432
 .م لقانون الصحة العموميةمالمعدل والمت ،27/71والمضافة بموجب القانون رقم ، (1)

 

 الفرع الثاني
 الطبي الجراحيطرق تحريك دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ  

 يكون  (2)أن تحريك الدعوى الجزائية ،من المبادئ السائدة في قانون اإلجراءات الجزائية
 بهذا  القيام رر تضللطرف المدني الم يحقكما ، (أوال)  (3)من قبل النيابة العامة كأصل عام

  .(ثانيا) وذلك وفقا لما نص عليه المشرع في قانون اإلجراءات الجزائية ،اإلجراء
 :سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي -أوال 

ما يميز الجرائم الناتجة عن الخطأ الطبي عامة والخطأ الطبي الجراحي على وجه 
الخصوص، أن النيابة العامة ال يمكنها أن تعلم بخبر وقوعها إال من خالل قيام ضحاياها أو 

القانون حق تلقي  مخول له نإما أمام ضباط الشرطة القضائية الذي ،بالتبليغ عنهاذويهم 
71الشكاوى والبالغات طبقا لنص المادة 

 ونيخطر والذين من قانون اإلجراءات الجزائية،  (4)
وفي كلتا الحالتين  ،الذي يمكن أن يتلقى الشكاوى مباشرةو  ،على الفور وكيل الجمهورية

تعمل النيابة العامة وفقا  ،(شكوى أمام الضبطية القضائية أو أمام السيد وكيل الجمهورية)

                                                           

،  المعدل والمتمم 7227 يوليو  37في   المؤرخ، و 71 -27 المضافة بالقانون رقم ،في فقرتها الثانية 732تنص المادة  - 1
إذا لمم يتسمبب الخطمأ المهنمي فمي أي ضمرر، يكتفمى  :"يلـي علـى مـا 35، جريدة رسـمية عـدد  لقانون حماية الصحة وترقيتها
 .00-01ة في ظل قانون ، ألغيت هذه الفقر "بتطبيق العقوبات التأديبية

   يقصد بتحريك دعوى المسؤولية الجزائية طرحها على القضاء الجنائي للفصل في مدى حق الدولة في توقيع الجزاء - 2
على مخالفة أحكام قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وبهذا المعنى يعتبر تحريك الدعوى أول إجراء للمطالبة بتطبيق  

 .العقوباتقانون 
وذلك عن كل الجرائم التي بلغ علم وقوعها إليها، سواء كان المضرور معروفا أو مجهوال، وذلك بوصفها سلطة االتهام  - 3

 .الوحيدة وباعتبارها تمثل المجتمع الذي يطالب القضاء بالبحث عن حقيقة الجريمة وتوقيع العقوبة على مرتكبيها
، جريدة  7775يوليو 73المؤرخ في ،77 -75المعدلة بموجب األمر ،اإلجراءات الجزائيةمن قانون  71تنص المادة   - 4

ويتلقون الشكاوى  73و77يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين :"يلي على ما ،37  رسمية عدد
جراء التحقيقات االبتدائية  ."...والبالغات ويقومون بجمع االستدالالت وا 
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وهو ما نصت عليه  ،الذي يعطي لها الحق في اختيار اإلجراء المناسب ،لمبدأ المالءمة
36المادة 

 : ، وتتمثل هذه اإلجراءات  فيما يلي (1)

 ي ــر فــه ال محل للسيـــأنب ،كسلطة اتهام ،وكيل الجمهورية السيد إذا رأى :(2)األمر بالحفظ  -1
 ي ـ، وف(3)الذي يكون ألسباب قانونية أو موضوعيةو الحفظ، بيقوم بإصدار أمر  فإنه الدعوى

  .(4)هذه الحالة يتعين عليه إعالم الشاكي أو الضحية في أقرب اآلجال
                                                           

 .، السابق الذكر77 - 75موجب األمرالمعدلة ب ،من قانون اإلجراءات الجزائية 36المادة  رأنظ - 1
هــو قــرار أو إجــراء إداري، يصــدر عــن النيابــة العامــة بوصــفها الســلطة اإلداريــة التــي تهــيمن علــى جمــع :األمــر بــالحفظ  -2

ن كـــان يقضـــي بعـــدم الســـير فـــي الـــدعوى العموميـــة،وهـــو  االســـتدالالت،  قاضـــي التحقيـــق قـــد باشـــر بنفســـه أعمـــال الضـــبط  وا 
 =تعد حينئذ من إجراءات التحقيق االبتدائي التي تتحرك بها الدعوى العمومية، للمزيـد مـن التفصـيل أنظـر لنالقضائي، ألنها 

   ة أحمــــد شــــوقي الشــــلقاني، مبــــادئ اإلجــــراءات الجزائيــــة فــــي التشــــريع الجزائــــري، الجــــزء الثــــاني، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــ
 .  726، ص7772الجزائر، 

 : لم يحدد المشرع أسباب ومبررات األمر بالحفظ، لكن الفقه يقسمها إلى -  3
نوذلك إذا تبينت النيابة العامة تخلف أحد عناصر الجريمة، حتى و  :قانونية أسباب -أ الواقعة، وصح إسنادها إلى  تثبت ا 

أو ثبتت الجريمة قبل المتهم، ولكن توافر لديه  ،شخص معين، أو وجد سبب إباحة جرد الفعل من صفته غير المشروعة
 عذر مانع للعقاب، أو كانت الدعوى العمومية قد انقضت ألي سبب من األسباب، أو لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو اإلذن

 .ددها القانونفي األحوال التي يح
أن الجريمة المسندة إلى شخص ما لم تقع، وأن اتهامه بها غير صحيح، أو أن الجريمة بكأن يتبين  :أسباب موضوعية -ب
ال يمكن نسبتها إلى شخص معين، ففاعلها مجهول، أو أن الجريمة المنسوبة لشخص ما لم تتوافر  على  فإنه رغم وقوعهاو 

 الدالئل التهامه بهاـ 
ويقصد به أن النيابة العامة يجوز لها، رغم ثبوت الجريمة وثبوت نسبتها إلى شخص  :ظ استنادا إلى المالءمةالحف -ج

أن تأمر بحفظ األوراق، نظرا لعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة المقررة لها، أو ألن نفقات المتابعة والمحاكمة تزيد  ،معين
المجني عليه تصالح مع المتهم، أو أن محاكمة المتهم قد تؤذي النظام العام كثيرا عن الضرر الناجم عن الجريمة، أو أن 

أكثر من حفظ األوراق وغض النظر عن الجريمة، لمزيد من التفصيل أنظر مروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات 
 .363، ص  7773الجنائي، الجزء األول، النظرية العامة لإلثبات الجنائي، دار هومة ، الجزائر، 

أن يعدل عنه ويحرك الدعوى  وكيل الجمهورية على أن هذا األمر قابل للمراجعة في أي وقت، بحيث يستطيع -  4
وهذا في حال ما إذا ظهرت عناصر جديدة من شأنها إكمال أركان  ،العمومية في أي وقت، طالما أنها لم تنقضي بالتقادم

الجريمة، أو إسنادها إلى شخص معين، ويعتبر األمر بالحفظ أمرا إداريا، وليس قرارا قضائيا، لذلك فهو ال يحوز أية حجية 
نما يجوز التظلم بشأنه  أمام وكيل الجمهورية الذي أمام القضاء الجنائي أو المدني، وال يجوز الطعن فيه أمام القضاء وا 

 .أصدره، أو أمام النائب العام أو وزير العدل، باعتبارهما سلطة الرئاسة
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للنيابة العامة أن تختار : الخطأ الطبي الجراحي  تحريك دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن -2
تحريك دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي لاإلجراء القانوني المناسب 

أو فتح تحقيق  ،من خالل إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ،الجراحي
 .ويختلف ذلك من الجنحة إلى المخالفة ،قضائي

إذا اتضح للنيابة   :جنحةال ةدعوى المسؤولية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي في حالتحريك   -أ  
ــــة)العامــــة  ــــل الجمهوري ــــي االنتهــــاءبعــــد ( وكي ــــدقيق ف   المعروضــــة  الشــــكوى مــــن االســــتدالل والت
 مـــــن قـــــانون   722طبقـــــا للمـــــادة  ،أن الوقـــــائع توصـــــف بأنهـــــا جنحـــــة القتـــــل الخطـــــأبـــــ ،أمامهـــــا

وكان ذلك ناتجـا عـن خطـأ  قوبات،عال انونق من 722طبقا للمادة  ،الخطأأو الجرح العقوبات، 
نســبتها إلــى مرتكبهــا ســواء  توثبتــ ،كالتقــادم مــثال ،ولــم يشــبها أي مــانع إجرائــي ،طبــي جراحــي

أو الفريـــق الطبـــي ككـــل، تكـــون هـــذه الجنحـــة صـــالحة للتحريـــك  ،كـــان جراحـــا أو طبيـــب تخـــدير
ذلك تتمتع النيابة العامة بسلطة تقديريـة فـي اتخـاذ اإلجـراء ، وفي سبيل بشأنهاومباشرة الدعوى 

5/ 36 ةالــذي تــراه مناســبا طبقــا لمــا نصــت عليــه المــاد
لهــا فاإلجــراءات الجزائيــة،  قــانون مــن (1)

أن تحيل الـدعوى أمـام محكمـة الجـنح مباشـرة عـن طريـق التكليـف بالحضـور، وفـي هـذه الحالـة 
وتخطـر المـتهم بتـاريل الجلسـة، إن  ،ضـائية المختصـةتقوم بإرسال ملف الدعوى إلـى الجهـة الق

 .(2)أو تكلفه بالحضور إذا كان غائبا ،كان حاضرا
أن الجنحة موضوع االستدالل ال زالت بحاجة إلى تمحيص بأما إذا رأت النيابة العامة  

وتدقيق، لعدم وضوح الوقائع المرتبطة بالخطأ الطبي الجراحي، فإنها تقوم بإحالتها على جهة 
لدعوى  محركا في حد ذاتهعن طريق طلب افتتاحي الذي يعتبر ( قاضي التحقيق)التحقيق 

 .المسؤولية الجزائية
للنيابة  :مخالفةالالجراحي في حالة  الطبي    الناتجة عن الخطأ  الجزائية     تحريك دعوى المسؤولية -ب 

بإحالة  وذلك  أن تتخذ إجراء التكليف بالحضور ،في حالة مخالفة الجرح الخطأ ،العامة
نص المادة لتطلب فتح تحقيق قضائي طبقا  ، كما لها أنالدعوى أمام محكمة المخالفات

                                                           

.من قانون اإلجراءات الجزائية 5فقرة  43أنظر المادة  -  1  
البيانات وقد أوجب المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائية بأن يحتوي اإلخطار أو التكليف بالحضور على كل  -2

الجوهرية، من اسم المتهم ولقبه ونوع التهمة الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تعاقب على التهمة، والمحكمة المطلوب 
 .من قانون اإلجراءات الجزائية 337، وهذا طبقا للمادة الحضور أمامها، وتاريل الجلسة
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66
أن التحقيق في المخالفة يكون أكثر بإذا تبين لها  ، وهذاالجزائيةمن قانون اإلجراءات  (1)
 .(2)فائدة
  77-75بموجب األمر ،وهو إجراء جديد حمله قانون اإلجراءات الجزائية: إجراء الوساطة  -3

، وجعلته من 36نصت عليه المادة  ، وقدالمعدل لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
المعنون و  ،مكرر الثاني في الفصل فص ل فيه المشرع الجزائري وقد الجمهورية، وكيل اختصاص

جــوى العموميــرة الدعـــمباش" :ون بــذي جاء تحت الكتاب األول المعنــالو  ،"بالوساطة"  راء ــة وا 
 .(3)"التحقيق فيها

 هيو  ،(4)تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب األفعال المجرمة والضحية 
يهدف إلى حل النزاعات الجنائية بغير الطرق التقليدية  ،نظام قانوني مستحدث عبارة عن

ودون الحاجة إلى مرورها باإلجراءات العادية المتمثلة في االتهام والتحقيق والمحاكمة، كما 
تمثل أبرز وأهم مظاهر السياسة الجنائية الحديثة  التي تمكنت من تغيير بعض القواعد 

لقوانين الجنائية وأبرزها كون الدعوى الجنائية الطريق الوحيد الستيفاء العامة السائدة في ا
 .حقها في العقابلالدولة 

فإنها ال تطبق  ،ولما كانت الوساطة استثناء على مبدأ قضائية حق الدولة في العقاب
وعلى  ،أجلهمح بتحقيق الهدف الذي استحدثت من وعلى الجرائم التي تس ،إال في نطاق ضيق

 31حصر المشرع الجزائري الجرائم التي تجوز فيها الوساطة في نص المادة  ،هذا األساس

                                                           

.من قانون اإلجراءات الجزائية 33 أنظر المادة - 1  
ذا كان المشرع الجزائري قد أجاز للنيابة العامة هذين الطريقين، فإن الواقع العملي القضائي يوضح بأن تحريك الدعوى  -2 وا 

 77المخالفات    حكم محكمة البويرة، قسم : ، أنظر مثالفي مواد المخالفات ال يتم عادة إال عن طريق التكليف بالحضور
، يتعلق الحكم بمخالفة الجرح الخطأ الناتجة عن الخطأ الطبي ر منشور، غي77237/73، رقم الفهرس 7773أكتوبر 
 .الجراحي

يجموز لوكيمل الجمهوريمة، قبمل أي متابعمة جزائيمة، أن يقمرر بمبمادرة منمه أو بنماء علمى ": مكـرر 31إذ نصـت المـادة  - 3
النمات  عمن الجريممة، أو جبمر طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وسماطة عنمدما يكمون ممن شمأنها وضمع حمد ل خمالل 

      المعـــــدل والمـــــتمم لقـــــانون اإلجـــــراءات  28- 15أضـــــيفت هـــــذه المـــــادة بموجـــــب األمـــــر رقـــــم ، ..."الضمممممرر المترتمممممب عليهممممما
 .الجزائية، والمشار إليه سابقا

فعال تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب األ:" ...على ما يلي 28 -15مكرر من األمر  43تنص المادة  - 4
 ."المجرمة والضحية
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7مكرر 
جنحة ومخالفة الضرب والجرح غير  ذكرمن هذه الجرائم نو ، 77-75من األمر  (1)

 .من قانون العقوبات 337/7و  722العمدي المنصوص عليهما في المادتين 
في جرائم الخطأ  ،لجأ إلى الوساطة الجنائيةتأن ( مهوريةوكيل الج)يمكن للنيابة العامة 

كحل بديل عن  -في غير حالة الوفاة -الطبي الجراحي الماسة بالسالمة البدنية للمريض
 ه جراء ـــوتعويض الضحية عما أصاب ،ررـــر الضـــدف إلى جبـــا دامت تهــالمتابعة الجزائية، م

  نــعى المتضرر ـــعل والمال مختصر يوفر الجهد والوقتالخطأ الطبي الجراحي، وهي إجراء 
   .(2)كما قد تحتمل الخسارة ،في دعوى تحتمل الكسب المضي

على أننا يجب أن نذكر في هذا الشأن أن إجراء الوساطة ال يتم إال بقبول الضحية 
7مكرر 31والمشتكى منه طبقا لنص المادة 

ذا لم يتم تنفيذ  (3) الوساطة في اآلجال  اتفاقوا 
جزائية المحددة، يستطيع وكيل الجمهورية أن يتخذ ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة ال

2مكرر 31وهذا طبقا للمادة 
(4).  

 :يالمسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراح  دعوى  في تحريك (5)المتضرر حق -ثانيا
حق تحريك الدعوى العمومية الناتجة عن الخطأ الطبي  لمتضررل أعطى المشرع الجزائري

 : من خالل طريقين هماوذلك ، (6)الجراحي
من حق رفع تضرر ن المشرع الجزائري الطرف الممك   :دعاء المدني أمام ق اضي التحقيقاال-أ

 72دعاء المدني المنصوص عليه في المادة وذلك عن طريق اإل ،شكواه أمام قاضي التحقيق
                                                           

 .من نفس األمر 7مكرر  31المادة  :أنظر - 1
سواء كان المريض الذي أصيب بعجز عن العمل، أو ذويه في حالة وفاته  ، ضررتأن الطرف المب  في الحقيقة نجد - 2

ويعتبر  ،يلجأ إلى القضاء الجزائي من أجل الحصول على التعويض عن طريق التأسيس كطرف مدني في الدعوى الجزائية
  ن دور إيجابي في إثباتهذا الطريق أفضل بالنسبة إليه من اللجوء إلى القضاء المدني، نظرا لما يلعبه القضاء الجزائي م

عكس القاضي المدني الذي يقتصر دوره في موازنة األدلة المطروحة  ،المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي
فهي تساعد  ، دعاءأمامه، كما أن النيابة العامة في الدعوى الجزائية تلعب دورا مهما باعتبارها تملك سلطة االتهام واال

 .ني على إثبات دعواه الطرف المد
 ...".يشترط إلجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه:"  على ما يلي  1مكرر 43المادة  تنص   -3
إذا لم يتم تنفيذ  االتفاق في اآلجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه :" على ما يلي 2مكرر  43تنص المادة  -4

 ".مناسبا بشأن إجراءات المتابعة
.المريض أو ذويه أو حتى الغير: قصد بالمتضرري - 5  

 .، المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية، والمشار إليه سابقا71 -71أنظر نص المادة األولى مكرر من القانون رقم  -6
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( أو ذويه في حالة وفاته) ضررتالمريض الم ، وهو ما يخول(1)اإلجراءات الجزائيةانون قمن 
من أجل تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب الجريمة  ،لقاضي التحقيق طلب حق تقديم

  .المترتبة عن الخطأ الطبي الجراحي

 ي ــي الخطأ الطبـــة الجزائية الناتجة فـــوى المسؤوليــــي دعـــي فـــرف المدنــأسس الطــإذا ت
في ذات الحكم الذي  إصدار حكمه في طلب التعويضيكون لزاما على القاضي  ،الجراحي

   .يصدره في الدعوى العمومية
   :وأخرى إجرائية ،دعاء المدني أمام قاضي التحقيق لشروط موضوعيةاليخضع ا

  :فيما يلي تتمثلو: دعاء المدنيلال الشروط الموضوعية - 0
الجريمة الجنائية التي توصف وقائعها بأنها ذات طابع  :والمقصود هنا: وقوع الجريمة -    

 . (2)جزائي

ويقصد  ،عاء مدنيا أمام قاضي التحقيق يشترط تحقق الضرردالألجل ا: وقوع الضرر -    
أو في مصلحة مشروعة له  ،األذى الذي  يصيب الشخص في حق من حقوقه :بالضرر

                                                           

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي ": والتي تنص على أنه - 1
 ."المختص التحقيق

     أجاز المشرع الجزائري لكل من تضرر من جريمة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك  - 2
من الجريمة أن يطالب بالتعويض  للمتضررمن قانون اإلجراءات الجزائية، يظهر أنه ال يمكن  17وطبقا للمادة  ،الجريمة

يستبعد كل ضرر ناتج عن الخطأ المدني  ، فإنهبواسطة هذا الطريق إال عن الضرر الناتج عن الجريمة، وبمفهوم المخالفة
نأو الخطأ اإلداري المرفقي، حتى  دعاء المدني أمام قاضي التحقيق هو المطالبة بالتعويض، إذ أن اال منه كان الغرض وا 

يالحظ بأن المشرع الجزائري و  ،القانون أجاز له عرضها أمام  الجهات القضائية الجزائيةأن  إال  ،دعوى مدنية هو بمثابة
كان يحصر نطاق االدعاء المدني أمام قاضي التحقيق في  73/77/7227، المؤرخ في 73-27قبل صدور القانون رقم 

للمتضرر الحق في االدعاء مدنيا أمام قاضي للتحقيق في كل الجنايات والجنح فقط وبعد صدور هذا القانون، أصبح : مواد
، عاد ليعمل بالحصر الذي 7776ديسمبر  77، المؤرخ في 77-76لكن، وبعد تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم ،الجرائم

 ، ص8212، دار هومة ، الجزائر 8، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ط شمالل علي: ، أنظر7227 كان سائدا قبل قانون
بمعنى أنه ال يجوز للمتضرر من المخالفة بأن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق، وهو الحال بالنسبة لمن تضرر من   .35

انون من ق 337/7أشهر، كما نصت على ذلك المادة  3الخطأ الطبي الجراحي، ولم تتعدى مدة العجز الكلي عن العمل 
 ـ العقوبات  
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حريته بماله أو بعاطفته أو بسواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسالمة الجسم، أو 
 .(1)غير ذلكباعتباره أو بشرفه أو بأو 

في المدعي المدني  تضررتوافر صفة الم: المدني في المدعي ضررتتوافر صفة الم -   
، غير أنه ال (2)دعاء المدني أمام قاضي التحقيقفي استعمال حق اال يشرط ضروري وأساس
   ر من جنحة القتل أو الجرح الخطأ هو المجني عليه أي تضر يشترط أن يكون الم

من الجريمة، كحالة تضرر الزوج أو  ايكون شخصا آخر غيره متضرر  ألنه قدالمريض، 
أو ذوي الحقوق في  ،الزوجة من إصابة أحدهما بعاهة مستديمة نتيجة الخطأ الطبي الجراحي

ولكن  ،الجراحيأ الطبي خر ال عالقة له بوقوع جريمة الخطآقد يكون شخصا  حالة الوفاة، بل
إن لم يكونا )من الجريمة  متضررق بين المجني عليه والر لحقه ضرر مباشر منها، فالف

من  :فهو ،من وقع عليه الخطأ الطبي الجراحي، أما الثاني :هو أن األول ،(شخصا واحدا
 .الضرر بالتعويض وغايته هو جبر ،صابه الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي الجراحيأ

أي بالغا لسن الرشد القانوني  ،يشترط في المدعي مدنيا أن يكون ذا أهلية للتقاضيهذا و 
من القانون المدني الجزائري، وأن يتمتع بكامل قواه العقلية  37سنة حسب المادة  72 و،وه

ر قاصرا أو محجورا عليه، فإن االدعاء المدني في تضر فإذا كان هذا المولم يحجر عليه، 
 .هذه الحالة يرفع من نائبه القانوني

 شروط الموضوعيةإلى التضاف : دعاء المدني أمام قاضي التحقيقالشروط اإلجرائية لال-4
 : جملة من الشروط اإلجرائية وهي المذكورة آنفا،

يتعين على المدعي المدني أن يتقدم بادعائه عن طريق : رتضر تقديم شكوى من الم -    
وال حتى  ،اإلجراءات الجزائية الشكل الذي تقدم فيه من قانون 17لم تبين المادة  ، لكن،شكوى

على أن ال تقبل هذه الشكوى إال  جرى لكن العمل القضائي ،البيانات التي يجب أن تتضمنها
  .(3)مسببة  تسبيبا كافياو  ،في شكل مكتوب

                                                           

ثائر جمعة شهاب  :، ذكره44، ص 1253، دار النشر للجامعات المصرية، 8، ط سليمان مرقس، الفعل الضار -1
 .122العاني، مرجع سابق، ص 

.   813، ص 8222شمالل علي، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دار هومة، الجزائر، - 2  
إسم ولقب المدعي المدني، الذي يتعين عليه اختيار موطن لدى دائرة -: تتضمن الشكوى جملة من البيانات، وهي - 3

 . اختصاص المحكمة التي سيجري فيها التحقيق في الشكوى، ما لم يكن مقيما بدائرة اختصاصها اإلقليمي
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مدني، والتي تختلف الشكوى المصحوبة بادعاء : عرض الشكوى على قاضي التحقيق  -    
من قانون اإلجراءات الجزائية، عن  17تعرض على قاضي التحقيق حسب نص المادة 

إذ أن الشكوى  ،الشكوى التي يقدمها المضرور أمام النيابة العامة أو الضبطية القضائية
المصحوبة بادعاء مدني غرضها التحقيق في الجريمة، بينما ال تعدو أن تكون الشكوى 

في هذه  -للنيابة العامةو المقدمة أمام النيابة العامة أو الضبطية القضائية مجرد تبليغ عنها، 
نحتى و  ،اتخاذ اإلجراء الذي تراه مناسبا لها -الحالة  36ادة طبقا للنص الم ،كان بالحفظ ا 
 .قانون اإلجراءات الجزائيةمن 

يجب دفع مبلغ  ،دعاء المدني أمام قاضي التحقيقحتى يقبل اال :دفع مبلغ الكفالة    -
مالي مسبق لدى صندوق المحكمة في شكل مصاريف قضائية، يتحملها في النهاية خاسر 

من جنحة  ضررتأن الطرف المبالدعوى، فحالة االدعاء المدني أمام قاضي التحقيق تعني 
هو من حرك الدعوى الجزائية،  ،الناجم عن العمل الطبي الجراحيو  ،القتل أو الجرح الخطأ

فإذا انتهت الدعوى بصدور أمر بأال وجه للمتابعة من طرف قاضي التحقيق، يقوم هذا 
وقد يعفيه منها إذا كان  ،األخير بتحميل المدعي المدني مصاريف الدعوى كليا أو جزئيا

، أما إذا أمر قاضي (1)قانون اإلجراءات الجزائيةمن  763/3حسن النية طبقا لنص المادة 

                                                                                                                                                                                       

ذا كانت هويته غير معروفة فإنه يكفى بذكر إسمه ولقبه، بل ويمكن  - أن تقدم  الهوية الكاملة للمشتكى منه وموطنه، وا 
 .الشكوى ضد مجهول

تحديد الوقائع التي كانت سببا في إصابة المعني بالضرر، إذ يتعين على المدعي المتضرر في الخطأ الطبي الجراحي  -
أن يبين الوقائع التي تسببت في إلحاق اإلصابة بالمريض، كذكر العمل الجراحي مثال ونوعه وتاريخه وسبب وتفاصيل 

اإلصابة التي لحقت بالمريض، باإلضافة إلى الضرر الشخصي الذي أصاب المدعي المدني إذا حدوث الخطأ والوفاة أو 
 .كان شخصا مختلفا عن المجني عليه

تقديم الوثائق والمستندات الالزمة التي تثبت ادعاءات المدعي المدني، كأن يقدم المتضرر من الخطأ الطبي الجراحي -
الخطأ الطبي الجراحي، وجميع الوثائق الطبية التي تثبت حالته الصحية قبل  شهادة طبية تثبت نسبة العجز الناجم عن

= باإلضافة إلى هذه البيانات ينبغي على المدعي، ونتائج الفحوص األولية التي أجراها األشعة كصورالعمل الجراحي، 
ال اعتبرت المدني أن يعلن في شكواه، وبصفة صريحة، عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية، والتأس= يس كطرق مدني، وا 

 .23، 24 ص، شمالل علي، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، مرجع سابق، ص :، أنظرشكواه مجرد تبليغ فحسب
.، السالف الذكر28 - 15، المعدلة باألمر4فقرة  134أنظر نص المادة   - 1  
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فإن مصاريفها تكون على عاتق المتهم في حالة  ،التحقيق بإحالة الدعوى أمام المحكمة
 .(1)جزائيةمن قانون اإلجراءات ال 362اإلدانة، ويعفى منها في حالة البراءة طبقا للمادة 

في حالة االدعاء المدني أمام قاضي التحقيق  تضرريالحظ أن مبلغ الكفالة الذي يدفعه الم
قسم للاختياره  عندعن تلك الرسوم القضائية التي يدفعها المدعي المدني  ،وبكثير ،يزيد

 .(2)المدني للنظر في طلب التعويض

دعاء المدني تحريك الدعوى االيترتب على : دعاء المدنيالاآلثار المترتبة على ا -3
إذ يصبح قاضي التحقيق مختصا بالتحقيق فيها، بعد أن يعرض األمر على النيابة  ،العمومية
من أجل السير  ، وذلكباعتبارها الطرف األساسي في هذه الدعوى ،(وكيل الجمهورية)العامة 

عرض بقاضي التحقيق  زائية،جال راءاتجاإل انونمن ق13/7فيها ومتابعتها، فقد ألزمت المادة 
وعلى وكيل تلقيها، اعتبارا من يوم  ،أيام 5الشكوى المقدمة إليه على وكيل الجمهورية خالل 

 . (3)الجمهورية أن يبدي طلباته خالل الخمسة أيام الموالية ليوم التبليغ

حق تحريك  ،ر من الجريمةتضر الم هو منح : التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة -ب
  .(4)"طلب التعويض عما أصابه من ضررلالدعوى العمومية مباشرة أمام المحكمة 

                                                           

  1 .من قانون اإلجراءات الجزائية 432أنظر نص المادة  -
تفادي التعسف في استعمال الحق في االدعاء المدني أمام قاضي -: وقد يعود ذلك إلى اعتبارات عديدة أهمها -2

 .التحقيق، بحيث يعتبر مبلغ الكفالة خطوة نحو التفكير قبل اإلقدام عليه، حتى ال تحرك الدعوى العمومية ألتفه األسباب

ففي حالة انقضاء الدعوى بصدور أمر بأال وجه للمتابعة أو بالبراءة  يعتبر مبلغ الكفالة دفع مسبق للمصاريف القضائية، -
 =فإن هذه المصاريف تبقى على عاتق المدعي المدني، ألن الخزينة العمومية ال تتحمل مصاريف تحريك الدعوى العمومية

وهو أن : يطرح إشكاال ولكن هذا .إال في حالة تحريكها من طرف النيابة العامة وصدر فيها حكم بالبراءة على المتهم=
    المتضرر يجد نفسه في غالب الحاالت محتارا بين أن يسلك طريق الشكوى أمام الضبطية القضائية أو وكيل 
الجمهورية، وفي هذه الحالة قد تتصرف النيابة العامة بحفظ الدعوى، وبين أن يختار االدعاء المباشر، والذي قد يثقل كاهله 

، مرجع ... شمالل علي، السلطة التقديرية للنيابة: ، أنظرما لم يستفيد من المساعدة القضائيةمبلغ الكفالة، خاصة إذا 
 .882سابق، ص

تمكين وكيل الجمهورية، ممثل النيابة : إن الغاية من تبليغ وكيل الجمهورية بالشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق هي -  3
ا في الدعوى وله الحق في مباشرتها والسير فيها حتى ولو كان التحريك من العامة، من تقديم طلباته، باعتبارها طرفا أساسي

  .طرف المتضرر
عرفه بعض الفقه ،  كما 777ص  ،7221نظم اإلجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، جالل ثروت،-7

المدنية بطلب التعويض عن ضرر الجريمة تحريك المتضرر من الجريمة للدعوى العمومية عن طريق إقامة دعواه : "بأنه
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داللة على أن الدعوى للسم لقد سمي التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة بهذا اإل
فهو خرق ألصل اختصاص  ،وهو طريق النيابة العامة ،العمومية لم تمر بطريقها الطبيعي

 :وهو ،، كما يمثل خرقا لمبدأ أساسي في القانون(1)النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
 .اختصاص القضاء المدني بالدعوى المدنية

مكـرر مـن قـانون  331نص المشرع الجزائري على التكليف المباشر بالحضور في المـادة 
التـــي تجيـــز للمـــدعي المـــدني بـــأن يكلـــف المـــتهم مباشـــرة بالحضـــور أمـــام  ،اإلجـــراءات الجزائيـــة

 لــالطف مــدم تسليـــرة، عــرك األســت: يــه ،ددةــحصر هذا الطريق في جرائم مح هالمحكمة، ولكن
صدار شيك بدون رصيدو  نزل، القذفانتهاك حرمة الم    .ا 

فينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام  ،أما بالنسبة للجرائم األخرى
وهذا حسب  ،جنحةوصف ال الوقائع الموصوفة بالجريمة تتخذشرط أن  ،بالتكليف المباشر

7/مكرر 331نص المادة 
إذا كانت وقائع  ،ال يجوز اللجوء إلى هذا الطريق وبناء عليه،.  (2)

طبقا  ،لجراحي ال تشكل سوى مخالفةدعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي ا
دعاء ، إذ أن المشرع الجزائري استثنى من نطاق االقوباتعال انونقمن  337/7للمادة 

 .المباشر الجنايات والمخالفات
مكرر على  331أوجبت الفقرة الثالثة من المادة  ،دعاء المدنيوكما هو الحال بالنسبة لال

أن يودع مقدما بالمدعي المدني الذي يكلف المتهم تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة، 
 .الجمهورية كمصاريف مسبقة للدعوى لدى قلم كتابة ضبط المحكمة المبلغ الذي يقدره وكيل

                                                                                                                                                                                       

محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة ، "أمام المحكمة الجزائية
 .715ص  7222والكتاب  الجامعي مصر،  

.128جالل ثروت، مرجع سابق، ص  - 1  
وفي الحاالت األخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة : "... ما يليمكرر، فقرة ثانية على  331 تنص المادة - 2

 ...".العامة للقيام بالتكليف المباشر للحضور
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 المطلب الثاني
 مراحل دعوى المسؤولية الجزائية

 الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي  
إن دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي صورة من صور  

األخيرة، وهي مرحلة  ذهفهي تمر بنفس مراحل ه ،لذلك ،الدعوى العمومية بصفة عامة
اتجاه والذي أعطاه المشرع عدة صالحيات  ،قاضي التحقيق هيقوم ب الذي التحقيق االبتدائي

أو نفي المسؤولية الجزائية عنه، كما له أن  يصدر القرار  إثبات في المتهم من أجل الوصول
أو مرحلة  ،، ومرحلة التحقيق النهائي (الفرع األول) الذي يراه مناسبا بعد انتهاء التحقيق

التي تقوم على عدة مبادئ يجب التقيد بها واحترامها من أجل الحكم في دعوى  المحاكمة
 .(الفرع الثاني) مسؤولية الجزائيةال

 الفرع األول
 مرحلة التحقيق االبتدائي

 فإن المرحلة التي  ،، لذلك(1)يتميز القضاء الجنائي عن القضاء المدني بقضاء التحقيق
التي يختص بها قاضي التحقيق حسب  (2)تسبق المحاكمة هي مرحلة التحقيق االبتدائي

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 32أحكام المادة 

                                                           

تتميز اإلجراءات الجزائية عن اإلجراءات المدنية ، بنظام التحقيق الجنائي، الذي أملته الضرورة على المشرعين، خاصة  - 1
الخصومة والدعوى الجزائية مباشرة بمرحلة المحاكمة، بل تقتضي هذه الضرورة  أن في القضايا الجزائية الهامة، فال تبدأ 

تكون  المحاكمة الجزائية مسبوقة  بمرحلة تمهد لها، وهي مرحلة التحقيق الجنائي، والقصد منها سرعة اإلنجاز تحقيقا 
حسن الجوخدار أنظر، ة الفرد، مصلحة المجموع  وصونا لحرية الدفاع، وحرية األشخاص ولكرام علىللعدالة، وحرصا 

 7772في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن،  االبتدائيالتحقيق 
 .  72ص 

مجموعة من اإلجراءات تسبق المحاكمة، تهدف إلى جمع األدلة بشأن وقوع الجريمة، كي ال : التحقيق االبتدائي هو - 2
تندثر وتضيع الحقيقة ويتعطل معها حق الدولة في العقاب، فضال عن أنه يمحص الشبهات ويفحص الجوانب المختلفة 

مة، فال يطرح على القضاء سوى الدعاوى المستندة على أساس لشخصية المتهم، ليقدر مدى كفاية ذلك إلحالته على المحاك
ئ يهي عن كونهاألساس كان من األفضل حفظها، فضال  واهيةمتين من الوقائع والقانون، وكي ال يضيع وقته في دعاوى 

 7773 مروك نصر الدين، ، مرجع سابق، ،ملف الدعوى الجزائية كي يتسنى لقضاء الحكم أن يقول كلمته في تلك الدعوى
 ـ 777، أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص317ص 
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ن كان التحقيق  حسب نص المادة  ،في مواد الجنح ومواد المخالفات جوازيا االبتدائيوا 
والمخالفات الناتجة عن   لزوميته في الجنحإال أننا نرى من قانون اإلجراءات الجزائية،  66

الخطأ الطبي، وهذا بالنظر إلى ما توفره هذه المرحلة من سهولة في الحصول على الدليل 
 . (1)الذي يثبت أو ينفي الخطأ الطبي

ن المشرع الجزائري، قاضي التحقيق من عدة إجراءات تهدف إلى الحصول على مك  
وبعد االنتهاء من هذه اإلجراءات له أن يصدر  ،(أوال)الدليل الذي ينفي أو يثبت الجريمة 

 . (ثانيا)مر الذي يراه مناسبا في الدعوى األ
في سبيل الحصول على أدلة  يقوم قاضي التحقيق،: االبتدائيإجراءات مرحلة التحقيق  -أوال

 منها المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائيةاإلثبات، بمجموعة من اإلجراءات ض  
على دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي وتتمثل فيما  وهي تسري

  :يلي

الغاية منه سؤال و  ،(2) االبتدائيإجراء من إجراءات التحقيق  االستجوابيعتبر : االستجواب1-
 هوالحصول من الطبيب الجراح أو المخدر أو غيرهما عن التهمة الموجهة إليه ومناقشته فيها

                                                           

تظهر أهمية التحقيق االبتدائي ، من حيث التركيز على الكشف على الحقيقة من خالل األدلة التي تقع بين يدي  - 1
وأن بعض هذه األدلة قد ال يكون من الممكن الحصول عليها إال في المراحل األولى  خاصة ،قاضي التحقيق وتوصل إليها

من وقوع الجريمة، كما تبدو أهمية التحقيق من حيث أن قاضي التحقيق يقدم إلى قضاة الحكم الدعوى وهي واضحة المعالم 
االبتدائي يعمل على أن تقدم الدعوى والحدود سواء حدود الدعوى العينية أو حدودها الشخصية، بما يعني أن التحقيق 

للقضاء وهي معدة للفصل فيها، أنظر عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح قانون اإلجراءات الجزائية كما ورد في قانوني أصول 
ينتج عن ذلك أنه إذا كانت   .776، ص 7777المحاكمات الجزائية والنيابة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن 

 -في الغالب على قاضي التحقيق تحيلها  نهاابة العامة هي التي حركت الدعوى الجزائية بعد شكوى من الضحية، فإالني
 =وليس على المحاكمة مباشرة، بينما يكون لزاما على قاضي التحقيق فتح تحقيق في -خصوصا إذا كانت توصف  بالجنحة

دعاء المدني، وذلك بعد عرضه ي حالة وفاته، عن طريق االأو ذويه ف لمتضررحالة تحريك الدعوى من طرف المريض ا=
 .على وكيل الجمهورية كما سبق بيانه

وهو االستجواب الذي يجريه قاضي التحقيق مع المتهم عند : االستجواب عند الحضور األول -: إلى االستجوابينقسم  - 2
نسوبة إليه، دون مناقشته مناقشة تفصيلية، مروك حيث يحيطه علما بكل األفعال المبمثول هذا األخير ألول مرة أمامه، 

ويتمثل في توجيه التهمة إلى المتهم، ومناقشته تفصيليا : االستجواب في الموضوع -.  331نصر الدين، مرجع سابق، ص 
ومواجهته باألدلة القائمة ضده، ومطالبته بإبداء رأيه فيها، وهو إجراء إجباري إذا كانت األفعال المنسوبة للمتهم تشكل  ،عنها

جناية، أما إذا كانت هذه األفعال تشكل جنحة فهو إجراء جوازي، وهو الحال في جرائم الخطأ الطبي الجراحي، أنظر للمزيد 
 -،756، ص7775، دار هومة، الجزائر77قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ط  من التفصيل، حزيط محمد، مذكرات في
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ولالستجواب طبيعة  ،(1) القضيةعلى معلومات دقيقة متسلسلة تمكن المحقق من تفهم خفايا 
وفي ذات الوقت هو  ،(2) عنهيسمح للمتهم بنفي التهمة  ،للدفاع ايعتبر طريق إذ ،مزدوجة
بحث واالستكشاف ألنه يسمح لقاضي التحقيق بأن يجد في حيرة المتهم وتردده للطريق 

 . لهوتناقض إجاباته عناصر إلثبات التهمة 

 والذي قد يؤدي إلى اعتراف المتهم  ،حرصا على سالمة الدليل المستمد من االستجواب
قاضي التحقيق  عاتق جملة من االلتزامات التي تقع على على الجزائيةاإلجراءات قانون  نص

 : وهي كاآلتي ،أثناء االستجواب
يتم االستجواب من طرف قاضي  :(3)أن يتم االستجواب عن طريق سلطة التحقيق -
يندب مأمور الضبط القضائي للقيام أن باعتباره ممثال لسلطة التحقيق، فال يجوز له  ،التحقيق

جراءات اإل انونق من 732/7 لمادةا في نص عليها المشرع الجزائري قد بذلك، وهذه الضمانة
 . (4)الجزائية

إجراء من  االستجوابلما كان  :استجوابهاحترام الحرية الشخصية للمتهم عند  -
التي تهدف إلى تمحيص األدلة عن طريق مناقشة المتهم فيها  االبتدائيإجراءات التحقيق 

في أن يجيب  كون له مطلق الحريةتعلى قاضي التحقيق أن يحترم إرادة المتهم، الذي  كان
على أنه اعتراف بصحة  كوتهذلك دون أن يفسر س نعن أسئلة قاضي التحقيق أو يمتنع ع

 .االتهام

                                                                                                                                                                                       

حداث مراجعة عامة لمجمل  ،وهو إجراء يهدف إلى وضع حوصلة لما توصل إليه التحقيق: االستجواب اإلجمالي وا 
ذا اإلجراء في التصريحات التي أدلى بها المتهم خالل سماعه، وذلك قبل غلق التحقيق، وقد حصر المشرع العمل به

ومن ثم فهو ال يسري على جرائم الخطأ الطبي الجراحي، أنظر بوسقيعة أحسن، التحقيق  ،الجنايات، دون الجنح والمخالفات
 .13، 17، ص ص 7777هومة، الجزائر، القضائي، دار 

 .317مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 .442، ص 1223جالل ثروت، مرجع سابق،   - 2
 726، ص7776، دار بلقيس، الجزائر، 7الرحمان، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  خلفي عبد-

 .757حزيط محمد، مرجع سابق، ص 
444جالل ثروت، مرجع سابق،  - 3  
لقيام  وال يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو ا:" ...في فقرتها الثانية على ما يلي 732تنص المادة - 4

 " .  بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني
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وهو  ،من حق المتهم االستعانة بمحامي: احترام حق المتهم في االستعانة بمحام -
 .، وهو الحال بالنسبة لجرائم الخطأ الطبي الجراحي(1)أمر جوازي بالنسبة للجنح والمخالفات

كل ما في األمر أنه بل  حضوره ال يعني أنه سيرافع أمام قاضي التحقيق، ن أغير 
يستطيع أن يوجه بعض األسئلة وبعض المالحظات ال غير، كما يجوز له أيضا أن يلفت 

يثبت ذلك في و انتباه قاضي التحقيق إلى أي سؤال يشوبه الغموض من أجل توضيحه، 
ما يتهم الطبيب الجراح أو طبيب التخدير مثال عندوعليه فإنه ، محاضر قاضي التحقيق

وطلب حضور ممثل عنها أثناء بذلك  ينبغي إبالغ نقابة األطباء  فإنه بارتكاب خطأ طبي
كطرف ثالث للدفاع عن الطبيب وحفظ ( نقابة األطباء) تتدخل هذه األخيرة فالتحقيق، 

 .(2)كرامته، وضمان نزاهة التحقيق
يعتبر التفتيش كذلك من أهم اإلجراءات التي يستطيع قاضي : القيام بعملية التفتيش  -2

ستشفائية التي ، والمقصود هنا تفتيش األماكن المهمة في المؤسسة اال(3)التحقيق اللجوء إليها
والتي تحققت فيها إحدى جرائم الخطأ الطبي الجراحي، كتفتيش مكتب  ،أجريت فيها الجراحة

الوثائق والتقارير  من الطبيب مثال، إذ قد يسفر ذلك على حصول القاضي على مجموعة
والتي يؤشر عليها الطبيب ويدون فيها مالحظاته  ،الخاصة بالمريض األشعةوالصور و 

والتطورات  ،وطريقة متابعة حالته ،وقدمه والعالج الذي اقترحه ،والنتائج المتوصل إليها
أن لهذه الوثائق أهمية خاصة في إثبات المسؤولية الجزائية الناتجة بوال شك  ،الحاصلة عليها

 . عن الخطأ الطبي الجراحي
يخضع تفتيش هذه األماكن للقواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية  

5/ 35 سيما المواد
36و (4)

31و (1)
يتعين اتخاذ التدابير الالزمة  وفي هذه الحالة ،منه( 2)

                                                           

.421مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص  - 1  
.22أسامة رمضان الغمري، مرجع سابق، ص  - 2  
كما يعتبر التفتيش من أخطر إجراءات التحقيق ألنه يجمع بين خصائص اإلجراءات االحتياطية في تقييد حرية  -  3

المتهم، وبين خصائص إجراءات جمع األدلة من حيث استعمال السلطة على المتهم، أنظر، جالل ثروت، مرجع سابق، ص 
435. 

ند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني غير أنه يجب ع:" ...على ما يلي 5/ 45تنص المادة  -4
 ...".أن تتخذ مقدما جميع التدابير لضمان احترام ذلك السر
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 :، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري قد نص في المادةلضمان احترام السر الطبي
ما :" على ما يلي ،، المعدل والمتمم لقانون الصحة العمومية71-27من القانون  ،776/7

السر المهني عاما ومطلقا، في حالة انعدام  االلتزام بكتمان عدا الترخيص القانوني، يكون
رخصة المريض، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته، كما ينطبق السر 

 . "المهني على حماية الملفات الطبيبة ما عدا في حالة إصدار أمر قضائي بالتفتيش
سسة وال للطبيب صاحب المؤ  ،ليس إلدارة المستشفىفإنه  على هذا األساس، و  
ن يمتنع عن تقديم الملفات الطبية التي تفيد في التحقيق أ ،ستشفائية الخاصة أو العيادةاال

فشائه، ما دام التحقيق  إذمستترا بغطاء السر الطبي،  يجوز للطبيب رفع ستار السر الطبي وا 
الذي يعتبر أولى بالرعاية واالهتمام من واجب المحافظة على السر هو و  ،ذلكبيقضي 
اإلشارة إلى أن انتقال قاضي التحقيق غير ضروري في الحالة التي تجدر هذا و   ،الطبي

 .(3)بين يديه يضع فيها الطبيب المتهم أو مسؤول المصحة  ملف المريض تلقائيا
من إجراءات التحقيق أيضا سماع الشهود، وهو إجراء يهدف إلى جمع : سماع الشهود -3

 .األدلة المتعلقة بالجريمة
أن يطلب سماع أي شخص يرى  ،الجراحي الطبي في جرائم الخطأ يجوز لقاضي التحقيق  

كل أعضاء الفريق الطبي  بأن أقواله تفيد في الدعوى، فله أن يطلب مثال شهادة بعض أو
 ـ مدير المستشفى أو المصحة التي تمت فيها العملية الجراحية أو ،في الجراحة الذي شارك

 : هيو  ،في قانون اإلجراءات الجزائية ينةيخضع إجراء سماع الشهادة لتلك االلتزامات المب 

                                                                                                                                                                                       

دينار  82. 222إلى  8. 222يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين :"على ما يلي 43تنص المادة  -1
طالع عليه وذلك بغير إذن المتهم أو طلع عليه شخصا ال صفة له قانونا في االكل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أ
 ".ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلك...ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند

لساعة ، وال بعد ا(5)ال يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة:" على ما يلي 43تنص المادة   - 2
 ...."مساء( 2)الثامنة 

3- BLONDET (Henri), op.cit, p.54. 

الطبيب تأديبيا  ، وهذا تحت طائلة مساءلةبصفة تلقائية أمام قضاء التحقيق انتقد بعض الفقه، فكرة وضع الملف الطبي
 :، أنظر في هذا الصددوجزائيا من أجل إفشاء السر الطبي

-PENNEAU(Michel), Secret professionnel, expertise et dossier médical du détenu, D.1998 

jurisprudence, p.178, cité par BLONDET (Henri), op.cit, p.54.   
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سواء كان ممرضا أو طبيب تخدير أو جراح أو  ،يجب على كل شخص: االلتزام بالحضور -
استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق لسماع شهادته أن يحضر طواعية من أجل  تم، هغير 

ذا تعذر على  ،رفض ذلكشهادته، فإذا باإلدالء  يتم إحضاره باستعمال القوة العمومية، وا 
سماع لجاز لقاضي التحقيق أن ينتقل إليه  ،سبب مشروع، كالمرض مثاللالشاهد الحضور 

من  22طبقا لنص المادة  ،شهادته أو أن ينيب لهذا الغرض أحد ضباط الشرطة القضائية
 .راءات الجزائيةجانون اإلق

اإلدالء بشهادته طبقا على عاتق الشاهد التزام بحلف اليمين قبل يقع : حلف اليمين  -
إلى بطالن  تخلفه ري يؤديوهو إجراء جوه زائية،جال راءاتجاإل انون قمن  23لنص المادة 

 .الشهادة

يقع على عاتق الشاهد اإلدالء بكل المعلومات المتعلقة  : االلتزام بأداء شهادة  -
 21وطبقا للمادة  .وذلك بقصد إظهار الحقيقة ،الجراحيبالدعوى الناتجة عن الخطأ الطبي 

ال وقع  ء الشهادة،ال يجوز للشاهد أن يمتنع عن أدافإنه   زائية،ججراءات الاإل انونمن ق وا 
 .من نفس القانون 21/3تحت طائلة العقاب طبقا للمادة 

776/3في هذا الصدد إلى أن  المادة نشير  
المعدل  27/71من القانون رقم  (1)

طبيب  ا أوالذي قد يكون جراحو )أعفت الشاهد  قدم لقانون حماية الصحة وترقيتها موالمت
البوح  همن االلتزام بالحفاظ على السر المهني، إذ يجوز ل( ا حسب الحالةمتخدير أو غيره
سواء أمام قاضي الحكم أو قاضي التحقيق، ولكن  ،في حالة استدعائه للشهادةبكل األسرار 

  .في حدود األسئلة الموجهة إليهم
ذا  ،ويالحظ في هذه الحالة تعارض بين واجب كتمان السر وواجب اإلدالء بالشهادة، وا 

وغلب  ،فقد فضل المشرع ،كان من المحتم في مثل هذه الحالة تفضيل واجب على آخر
ة السلطة القضائية الستكشاف واستظهار الحقيقة، وذلك ومعاون ،المصلحة العامة للمجتمع

                                                           

ال يلزم الطبيب أو جراح األسنان أو :"على ما يلي ، المعدل لقانون الصحة،71-27من القانون  776/3تنص المادة  - 1
مطلوبا من القضاء أو خبيرا لديه، بكتمان السر المهني أمام القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط الصيدلي، سواء أكان 

بمهمته، وال يمكنه اإلدالء في تقريره أو عند تقديمه شهادته في الجلسة إال بالمعاينات المتعلقة فقط باألسئلة المطروحة، كما 
 ."تكاب مخالفة إفشاء السر المهنيتحت طائلة ار يجب عليه كتمان كل ما توصل إلى معرفته خالل مهمته، 
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وراء حجاب سر المهنة  ،بالنص صراحة على عدم جواز تستر الطبيب الجراح أو غيره
 .(1)واالحتماء به للهروب من أداء الدور الالزم المنوط به وهو تقديم المساعدة للعدالة

ألزمت األطباء بالكشف التي من مدونة أخالقيات الطب  777ه المادة تنوهو ما ضم   
ما يعرفونه من وقائع يمكن أن تساعد ع -يتفق وواجب احترام السر المهني في حدود ما -

 .أسئلة متعلقة بالطاعة واالنضباط إذا ما وجهت إليهم ، وهذاالتحقيق
 : الحاالت التاليةيقوم قاضي التحقيق بسماع الطرف المدني في : سماع الطرف المدني -4

  انونقمن  17حالة إذا ما تقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني طبقا للمادة 
، أي إذا كانت الجريمة التي يحقق فيها جنحة ناتجة عن الخطأ الطبي راءات الجزائيةجاإل

 .الجراحي

 بعد أن يتصل هذا األخير  ،أو في حالة تأسيسه كطرف مدني أمام قاضي التحقيق
 .المقدم من طرف النيابة العامة قطلب االفتتاحي إلجراء التحقيالب

 أن ،في أي مرحلة من مراحل التحقيقو  ،كما يجوز للطرف المدني أو محاميه 
  62ادة ــا للمـــوذلك طبق ،هـــتي تصريحاــــتلق لــن أجــم قاضي التحقيقكتابي إلى  طلبتقدم بي

   .(2)ةمكرر من قانون اإلجراءات الجزائي

من  ،المدني بمكانة ال تقل أهمية عن مكانة المتهم المدعي ص المشرع الجزائريخوقد 
أجاز له االستعانة بمحام منذ أول إذ حيث الضمانات القانونية التي خولها له حماية لحقوقه، 

، وألزم زائيةجال راءاتجانون اإلمن ق 773وذلك حسب نص المادة  ،يوم تسمع فيه أقواله
ور محاميه بعد دعوته قانونا بكتاب موصى عليه قاضي التحقيق بعدم جواز سماعه إال بحض

يرسل إليه قبل يومين على األقل، أو باستدعائه شفاهة ما لم يتنازل عن ذلك صراحة وهو ما 
 .(3)زائيةجال راءاتجاإل انونقمن   775تضمنته المادة 

                                                           

ثباتها، - 1  . 735، ص 7777دار هومة، الجزائر،  رايس محمد، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطباء وا 
، المعــدل والمــتمم لقــانون اإلجــراءات الجزائيــة 8223ديســمبر 82، المــؤرخ فــي  88 -23أضــيفت بموجــب القــانون رقــم  - 2

 . 24عدد جريدة رسمية، 
، المعـدل والمـتمم لقـانون اإلجـراءات الجزائيـة، جريـدة 8221يونيـو 82، المـؤرخ فـي22 -21معدلة بموجـب القـانون رقـم  - 3

 . 44رسمية عدد
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كما أفاد المشرع محامي المدعي المدني بنفس الحقوق التي يتمتع بها محامي المتهم 
واستخراج صور عنها وهذا  ،ن اإلجراءات خصيصا تحت تصرفهعمن حيث وضع نسخة 

تطبق على محامي المدعي المدني نفس األحكام المقررة كما  ،(1)مكرر 62طبقا للمادة 
 .771طبقا للمادة  ، وهذالمحامي المتهم من حيث توجيه األسئلة

لقاضي التحقيق، عندما  (2)زائيةجراءات الجانون اإلقمن 733تجيز المادة  :ندب الخبراء -5
 على طلب النيابة العامة أو تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أن يأمر بندب خبير، إما بناء

 .الخصوم أو من تلقاء نفسه بناء على طلب
من أكثر  ،والخطأ الطبي الجراحي بصفة خاصة ،عامةولعل جرائم الخطأ الطبي بصفة 

 سواء كانت الجريمة التي يحقق فيها  ،الميادين التي تلح على القاضي اللجوء إلى الخبرة
وتحديد العالقة  ،، وذلك من أجل معاينة الخطأ الطبي للطبيبجرحجريمة قتل أو جريمة 

ن يشكالن أهم عناصر اذلن الاالعنصر  ماالسببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المريض، ه
 .إثبات أو نفي المسؤولية الجزائية

من الجدول الذي  (3)يجوز لقاضي التحقيق أن ينتدب خبيرا واحد أو أكثر بناء فإنهو 
غير أنه يجوز له بصفة استثنائية  ،تعده المجالس القضائية بعد استطالع رأي النيابة العامة

733 وذلك طبقا لنص المادة ،وبأمر مسبب، تعيين خبير غير مقيد بالجدول
 من قانون  (4)

والمضافة  ،من قانون الصحة 771/7المادة  نشير في هذا الصدد إلىو ، راءات الجزائيةجاإل
يجب على السلطة القضائية أن  ":، والتي نصت على ما يلي71-27 رقم بموجب القانون

أطباء أو جراحي أسنان أو صيادلة مختصين في الطب الشرعي، للقيام باألعمال تعين 
الواردة أسماؤهم في الجدول المعد سنويا  لئكيعين الخبراء من بين أو  ...الطبية الشرعية

 ."من قبل المجلس الوطني لآلداب الطبية المنصوص عليه في هذا القانون

                                                           

، المعـدل والمـتمم لقـانون اإلجـراءات الجزائيـة ، مشـار 8215يوليـو  84المـؤرخ فـي  28-15بموجـب األمـر رقـم  أضيفت -1
 . إليه سابقا

، المعدل والمتمم لقانون اإلجـراءات الجزائيـة مشـار 8223ديسمبر 82، المؤرخ في  88 -23بموجب القانون رقم معدلة  -2
 .إليه سابقا

 .  من قانون اإلجراءات الجزائية  143أنظر المادة   -3
.من قانون اإلجراءات الجزائية 144أنظر نص المادة   - 4  
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قاضي التحقيق طبيعة المهمة التي يقوم بها الطبيب الخبير، الذي يبقى على يحدد 
نه من كل ما يجعله قادرا ويمك   ،حيث يحيطه علما بتطور األعمال التي يقوم بهاب ،اتصال به

ذا استعصت عليه مسألة (1)على اتخاذ اإلجراءات الالزمة خارجة عن  بأن تكون مثال وا 
يستطيع أن يطلب من قاضي التحقيق ضم فنيين آخرين يعينهم بأسمائهم  ، فإنهاختصاصه

على أن يودع الخبير تقرير الخبرة في  انون اإلجراءات الجزائية،ق من 732حسب المادة 
المهلة المحددة قانونا لتمكين قاضي التحقيق وأطراف الدعوى من مناقشته طبقا لما نصت 

 .زائيةجال تراءاجانون اإلقمن   753عليه المادة 
 :التالية يصدر قاضي التحقيق أحد األوامر ،التحقيق انتهاءبعد : أوامر ق اضي التحقيق -ثانيا
من قانون اإلجراءات   763 نصت على هذا األمر المادة :األمر بانتف اء وجه الدعوى -1

 د ـــه ال توجــــأو أنة، ـــل جريمــع ال تشكــأن الوقائــبيق إذا رأى ـي التحقـدره قاضـويص ة،ــالجزائي
 .(2)مجهوال ما يزال مقترف الجريمة أنل كافية ضد المتهم أو ــدالئ

 من أهم آثار إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى، انقضاء الدعوى العمومية، غير أن هذا 
كما لو لم  ،إذا كان األمر مؤسسا على اعتبارات واقعية ال قانونية ،االنقضاء يكون نسبيا

استئناف الدعوى العمومية عن طريق  زتوجد دالئل كافية على إدانة المتهم مثال، فمن الجائ
  (3)ظهور أدلة جديدةعند إعادة فتح التحقيق 

  التي على سبيل البيان إلى مجموعة من األفعال ،715/7 المادةوفي هذا الصدد تشير 
والمحاضر التي يتم عرضها على قاضي أقوال الشهود واألوراق : تعد أدلة جديدة وهي
 بأنها لقاضي التحقيقظهرت من شأنها تعزيز األدلة التي تكون قد  والتي ،التحقيق لتمحيصها

أن النيابة العامة بيدة إلظهار الحقيقة، مع العلم فأو من شأنها أن تعطي تطورات م ،ضعيفة

                                                           

   .اإلجراءات الجزائيةمن قانون  8فقرة  142أنظر المادة  -1
إذا رأى قاضي التحقيق أن :" على ما يلي77 -75من قانون اإلجراءات الجزائية، المعدلة باألمر 763تنص المادة  - 2

الوقائع ال تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه  ال توجد دالئل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهول 
 ...."جه لمتابعة المتهمأصدر أمرا بأال و 

محمد مروان، نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء األول، ديوان المطبوعات  -  3
 . 828، ص 1222الجامعية، الجزائر 
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أدلة  ىفتح التحقيق بناء علهي وحدها المختصة لتقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة 
 .(1) من قانون اإلجراءات الجزائية  715/3جديدة حسب نص المادة 

إذا قـدر قاضـي التحقيـق وجـود أدلـة كافيـة قبـل : األمر بإحالة الدعوى إل   المحكم ة المختص ة -2
أو مخالفــة الجــرح  ،أو جنحــة الجــرح والضــرب الخطــأ ،المــتهم علــى ارتكابــه جنحــة القتــل الخطــأ

 ،فإنــه يصــدر أمــرا بإحالــة الملــف أمــام محكمــة الجــنح أو محكمــة المخالفــات والضــرب الخطــأ،
مــن  765، وقــد أضــافت المــادة راءات الجزائيــةجــاإل انونقــمــن  763وهــذا حســب نــص المــادة 

ـــة إلـــى وكيـــل  ،إجـــراء آخـــر نفـــس القـــانون وهـــو ضـــرورة إرســـال ملـــف التحقيـــق مـــع أمـــر اإلحال
       الـــــــذي يتعـــــــين عليـــــــه أن يرســـــــله بغيـــــــر تمهـــــــل إلـــــــى قلـــــــم كتـــــــاب ضـــــــبط الجهـــــــة ،الجمهوريـــــــة
 .ويقوم بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسة قادمة ،القضائية

ال يجوز لقاضي التحقيق أن يظهر اقتناعه الشخصي وال أن يعلن  فإنه وفي كل األحوال 
نما عليه فقط وال  عن موقفه من القضية  أن يحصر أدلة اإلثبات التي تكون اتجاه المتهم، وا 

 .قرائن قوية تسمح له بإحالته على المحكمة
 الفرع الثاني

 مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة
وهي المرحلة الثانية والنهائية لدعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي  

وذلك من خالل  ،تحقيقالجراحي، تهدف إلى البحث في األدلة التي توافرت خالل مرحلة ال
  .الكشف عن الحقيقة التي تعتبر غاية الدعوى الجزائية

يظهر أكثر وضوحا في هذه  ،قاضي دورا إيجابياللوألجل هذه الحقيقة أعطى القانون 
 ـ (2)المرحلة

                                                           

 .767أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص  - 1
على الموازنة بين أدلة اإلثبات المطروحة أمامه  عمله العمومية، إذ ال يقتصرللقاضي الجنائي دور إيجابي في الدعوى  - 2
الحقيقة أن يأمر بأي إجراء أو أي تدبير  استجالءيقوم بمناقشتها، كما يقوم بتوجيه األسئلة لمن يشاء، وله الستظهار و  هولكن

بالتكييف القانوني  في عدم االكتفاءاإليجابي  هدور يراه مناسبا للوصول إلى هذه الغاية، وال معقب له في ذلك،  كما يظهر 
  لألدلة المقدمة من جهة االتهام كما هي، بل له أن يفسرها على النحو الذي يتفق مع مقتضيات النصوص القانونية 

أن القاضي الجنائي، عبارة عن طرف في الدعوى الجنائية، أنظر مروك نصر الدين بوخبرته، على هذا األساس أمكن القول 
 . 676مرجع سابق، ص
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 كما تتميز بعدة إجراءات (أوال)تقوم هذه المرحلة على عدة مبادئ يجب احترامها 
  .(ثانيا)

تحكم مرحلة الحقيق النهائي عدة مبادئ  :التي تقوم عليها مرحلة التحقيق النهائي  المبادئ -أوال
 : وتتمثل في ،على القاضي مراعاتها

يكون القاضي الجنائي الذي تطرح أمامه دعوى المسؤولية : (1)تقيد الق اضي بالوق ائع -1
الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي ملزما بوقائع االتهام، سواء كانت تلك الوقائع 

أو بورقة التكليف بالحضور أمام  ،قاضي التحقيق عنواردة إليه بأمر اإلحالة الصادر 
  .المحكمة

موضوع الدعوى يكون مرتبطا ومتعلقا بالتهمة  ومعنى ذلك أن الحكم الذي سيصدر في 
وال يتجاوزها أصال، إذ ال يجوز للقاضي أن يضيف تهمة أخرى ويقيم بشأنها  ،المتابع بها

 .(2)دعوى أخرى من تلقاء نفسه أو أن يضيف وقائع غير الواردة في الملف

أن المحكمة أو  ،ويعني هذا المبدأ :(3)تقيد الق اضي باألشخاص المتهمين في الدعوى -2
ملزم ومقيد بالنظر في التهمة المنسوبة إلى  ،القاضي الذي سينظر في الدعوى الجزائية

ال يجوز له إدخال  لذلك فإنهاألشخاص المحددين المحالين إليه والمقامة عليهم الدعوى، 
ممرض أو طبيب  اتهام هال يجوز لف ،شخص أو أشخاص آخرين في القضية كمتهمين

 .(4)اسمه في ورقة التكليف بالحضور أو أمر اإلحالة تخدير لم يرد
 اغير أنه إذا تبين للقاضي من خالل الوقائع التي نوقشت أمامه أن هناك أشخاص

له تنبيه ولفت نظر وكيل  جازآخرين قد ساهموا في ارتكاب الجريمة ولم يشملهم االتهام، 
                                                                                                                                                                                       

باعتبار أن  ،يظهر الدور اإليجابي للقاضي الجنائي أكثر وضوحا في مرحلة التحقيق النهائي أو مرحلة الحكم
 اإلمكانات القانونية للبحث عن الحقيقة في كل مصادرها في يدهنه ال يملك ثم إالقاضي هو الذي يدير الدعوى الجنائية، 

قامة الدليل عليها وتكملة النقص الذي يعتري األدلة التي نوقشت أمامه في  ، بل هو ملزم قانونا بالبحثفحسب عنها، وا 
نما أيضا في صالح المتهم، ألنه ملزم في كل األحوال بأن يكون في صالح  حضور الخصوم ليس فقط في صالح االتهام، وا 

 .373، ص نفسهمرجع الالحقيقة، أنظر مروك نصر الدين، 
521ص  جالل ثروت، مرجع سابق، - 1  
363، ص 7227بغدادي موالي ميالني، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 2 
.521جالل ثروت، مرجع سابق، ص  - 3  
.528جالل ثروت، مرجع سابق، ص  - 4  
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يمثل  منهو مناسبا باعتباره  ، ألنه المختص الوحيد في اتخاذ ما يراهإلى ذلكالجمهورية 
 .(1)ويملك سلطة المتابعة

يستطيع القاضي الذي ينظر في الوقائع المحالة : سلطة الق اضي في إعادة تكييف الوق ائع -3
ل من الوصف القانوني لها، فهو غير في ورقة التكليف بالحضور، أن يعد   الواردةإليه أو 

ملف الدعوى، بل هو ملزم بتطبيق القانون تطبيقا ملزم بحرفية التكييف القانوني كما ورد في 
وبالتالي الوصول إلى  ،سليما على الوقائع محل المتابعة بتمحيص هذه الوقائع تمحيصا دقيقا

 . (2)يف السليم لها، باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك سلطة تطبيق القانون بحكمكيالت
عند نظر -القاضي فوهذا التعديل في الحقيقة هو مجرد تغيير لالسم القانوني للجريمة 

سمها الحقيقي والمنصوص عليه إأن تأخذ الجريمة  :من نتائجها ،يقوم بعملية تكييف -الوقائع
وهذا ما نصت  ،سم الذي أعطي لها من طرف سلطة االتهامفي القانون، ال أن تبقى باإل

إذا تبين من المرافعات  : "ومضمونها ،انون اإلجراءات الجزائيةن قم 352عليه المادة 
للمحكمة المختصة بواقعة منظوره أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحة أن هذه الواقعة ال تكون 

، فإذا لم يقم القاضي "قضت بالعقوبة وفصلت عند االقتضاء في الدعوى المدنية ،إال مخالفة
وفصل فيها كما وردت  ،الوصف القانوني للواقعة المطروحة أمامهالناظر في الدعوى بتغيير 

 . (3)إليه في قرار اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
جريمة من جرائم  في القاضي الجزائي الذي ينظر عاتق ينتج عن ذلك أنه يقع على 

فإذا كانت مدة العجز الكلي عن  ،السليم الخطأ الطبي الجراحي أن يعطيها الوصف القانوني
أشهر حسب تقرير  3يتجاوز  الذي أصاب المريض ضحية الخطأ الطبي الجراحي الو  ،العمل
ورد في ملف الدعوى  على نحو ما ،ال يجوز للقاضي أن يعطيها وصف الجنحةفإنه  الخبرة،

من قانون العقوبات والعكس  337/7تطبيقا لنص المادة  ،بل يجب عليه أن يغيره إلى مخالفة
تفاقمت  وحدث بأن ،مخالفة بأنها هذه الجريمة في أوراق الدعوى تصحيح، فإذا وصف

بعاهة مستديمة، فهنا يصبح  التكييف القانوني لجريمة الخطأ  المريض أصيبو األضرار 

                                                           

.423نصر الدين، مرجع سابق، صمروك  - 1  
.522المرجع نفسه، ص أنظر في هذا المعنى، جالل ثروت،  - 2  

.435بغدادي موالي ميالني، مرجع سابق،ص     -3 
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كم في الوصف القانوني تحي هي من الطبي جنحة وليست مخالفة ألن النتيجة اإلجرامية
 .وكذا العقوبة المقررة لها  ،للجريمة
لما  :الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي  الجزائية  لمسؤوليةا  إجراءات المحاكمة في دعوى  -ثانيا

كانت الجريمة التي تنتج عن الخطأ الطبي الجراحي ال تكون سوى جنحة أو مخالفة حسب ما 
وضحناه سابقا، فإنها تخضع إلجراءات المحاكمة التي يبينها المشرع الجزائري في الباب أ

في " : من الكتاب الثاني المعنون ،"فاتلفي الحكم في الجنح والمخا"  :الثالث المعنون 
 : هذه اإلجراءات تتمثل فيما يليو  ،"جهات الحكم

    :   في نظر دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي  تحديد االختصاص -1

يتحدد االختصاص النوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي  :تحديد االختصاص النوعي -أ
فالجنايات من اختصاص محكمة  ،(1)العقوبة المقررة لهابالنظر إلى حددها المشرع الجزائري 

الجنايات، والجنح من اختصاص محكمة الجنح، والمخالفات من اختصاص محكمة 
إما جنحة القتل  تكون،المخالفات، ولما كانت الجريمة التي تنتج عن الخطأ الطبي الجراحي 

أو جنحة الضرب والجرح الخطأ طبقا  ،من قانون العقوبات 722طبقا لنص المادة  ،الخطأ
من نفس  337/7أو مخالفة الجرح الخطأ طبقا للمادة  ،من قانون العقوبات 722لمادة ل

، فإن االختصاص سيكون لمحكمة الجنح أو محكمة المخالفات حسب نوع النتيجة القانون
 . المترتبة عن الخطأ الطبي الجراحي

تختص :" انون اإلجراءات الجزائيةمن ق 372وهذا حسب ما نصت عليه المادة   
 .لمحكمة بالنظر في الجنح والمخالفاتا

                                                           

    في فقرتها األولى من قانون العقوبات 5األفعال المعاقب عليها بالعقوبات الجنائية التي حددتها المادة  ،تعتبر جناية 1-
 .سنة 82إلى  5ؤقت لمدة تتراوح من اإلعدام، السجن المؤبد، السجن الم: وعقوباتها األصلية هي

وهي الحبس مدة  ،5والتي حددتها الفقرة الثانية من المادة  ،تعتبر جنحة تلك األفعال المعاقب عليها بعقوبات جنحية -
  = دج، أما المخالفة فهي تلك 77777تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما لم يقرر القانون حدودا أخرى وغرامة تتجاوز 

الحبس من  :وهي( من قانون العقوبات 5المادة )المحددة في الفقرة الثالثة من ذات المادة المعاقب عليها بعقوبات المخالفة =
    معدلة بالقانون رقمال ،من قانون العقوبات 5دج، أنظر المادة  77777إلى  7777يوم واحد إلى شهرين والغرامة من 

 . المشار إليه سابقا، و 7776ديسمبر  77المؤرخ في  76-73
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وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى  
عدا االستثناءات  األفي دينار وذلك فيم 4.111خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 
 .المنصوص عليها في قوانين خاصة

بغرامة  وعليها القانون بالحبس شهرين فأقل أوتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب 
كن ومهما مصادرة لألشياء المضبوطة أم لم ت ةمثقل سواء كنت أدينار ف( ألفي) 4.111

 ."بلغت قيمة تلك األشياء
طرق رفع الدعوى أمام محكمة  انون اإلجراءات الجزائيةمن ق 333وقد حددت المادة 

ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق :" والتي تنص على ما يلي الجنح،
ما بحضور أطراف الدعوى  اإلحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وا 

ما تكليف بالحضور يسلم مباشرة  ،433بإرادتهم باألوضاع المنصوص عليها في المادة  وا 
لى األشخاص المسؤولين مدنيا عن الجر  ما بتطبيق إجراءات المثول إلى المتهم وا  يمة، وا 

فقد حددت طرق  من نفس القانون، 323 أما المادة  ،(1)" الفوري أو إجراءات األمر الجزائي
في مواد المخالفات محكمة الإلى الدعوى  ترفع "المخالفات بنصها  ةرفع الدعوى إلى محكم

ما بحضور أطراف الدعوى  ما بتكليف  باختيارهمإما باإلحالة من جهة التحقيق وا  وا 
 ". الحقوق المدنيةعن  والمسؤولإلى المتهم  مسلمبالحضور 

جراءات األمر الجزائي ال يمكن تطبيقها في  ،ولإلشارة فإن إجراءات المثول الفوري وا 
جرائم الخطأ الطبي الجراحي، ذلك أن إجراءات المثول الفوري تتعلق بجرائم الجنح المتلبس 

مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية المضافة  332تنص عليه المادة وذلك طبقا لما  ،بها
قانون اإلجراءات الجزائية، أما بالنسبة لألمر الجزائي لالمعدل والمتمم  77-75بموجب األمر 
 أنه والتي تنص على ،77-75مكرر المضافة أيضا بموجب األمر  327فحسب المادة 

حال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا لإلجراءات المنصوص تيمكن أن "
أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن /عليها في هذا القسم، الجنح المعاقب عليها بغرامة و

 : سنتين عندما تكون
 .هوية مرتكبها معلومة -

                                                           

.المشار إليه سابقا ،77 - 75من قانون اإلجراءات الجزائية، المعدلة بموجب األمر 333 أنظر المادة - 1  
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أنها الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادة وليس من ش -
 . يةأن تثير مناقشته وجها

ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة  ،الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة -
 . " فقط

من  ،وهي شروط ال يمكن توافرها في جرائم الخطأ الطبي الجراحي، التي تستدعي التحقيق
 .احيأجل تحديد عناصر الجريمة وهوية مرتكبها في وسط الفريق الطبي الجر 

من قانون اإلجراءات الجزائية فإن  372وفقا ألحكام المادة  :االختصاص المحلي  تحديد    -ب
التي وقعت  محكمة الجنح والمخالفات تختص بنظر الجريمة المتعلقة بالخطأ الطبي الجراحي

أو  (طبيب الجراح أو طبيب التخدير أو غيرهمال)قيم بدائرتها أحد المتهمين يبدائرتها أو التي 
نحتى و  ،على المتهم دائرتها التي وقع القبض في  .كان القبض قد وقع لسبب آخر ا 

تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان المتهم بجريمة الخطأ الطبي الجراحي مؤسسة استشفائية  
مكان وجود المقر بخاصة فإن االختصاص المحلي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة أو 

من قانون اإلجراءات  7مكرر  65ذا طبقا لنص المادة وه ،االجتماعي للشخص المعنوي
 .الجزائية

ذا تمت متابعة الشخص المعنوي في الوقت ذاته مع أشخاص طبيعيين  أي إذا تمت )وا 
، فإن الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى (ستشفائية مع طبيب آخرمتابعة المؤسسة اال

 65وهذا حسب نص المادة  ،لمعنوياألشخاص الطبيعية هي المختصة بمتابعة الشخص ا
الذي كانت  ،القانوني هثلمالفقرة الثانية، على أن يتم تمثيله أمام المحكمة من طرف م 7مكرر

ذا كان هذا األخير هو اآلخر متابع جزائيا مع الشخص  ،له هذه الصفة عند المتابعة وا 
ممثال عنه من ضمن  ،بناء على طلب النيابة العامة ،رئيس المحكمة ي نالمعنوي، يع

 .   من قانون اإلجراءات الجزائية 3مكرر  65وهذا  طبقا لنص المادة  ،مستخدمي هذا األخير
فإن محكمة  ،من قانون اإلجراءات الجزائية 337وفقا ألحكام المادة : تشكيل المحكمة -ج

ويقوم بوظيفة النيابة العامة  ،الجنح والمخالفات تتشكل من قاضي فرد، يساعده مساعد كاتب
 .وكيل الجمهورية، أو أحد مساعديه



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

254 
 

من قانون اإلجراءات  322والمادة  337وفقا ألحكام المادة : عالنية الجلسة وتسييرها -د
ما لم يكن في علنيتها خطر  ،الجزائية، فإن الجلسة التي تجرى فيها المحاكمة، تكون علنية

قانون اإلجراءات  725طبقا للمادة  ،العامة اآلدابعلى النظام العام أو األمن العام أو 
ثير مشاعر أهل الضحية أو أهل المتهم المتواجدين يالمرافعات ما  في كونيالجزائية، كأن 

أو ما يثير فيها  ،نفي قاعة الجلسات، أو فيها ما يؤدي إلى شجار أو إخالل بالنظام أو األم
يجوز أن  ،وفي مثل هذه الحاالت. عواطف الناس في جريمة تتعلق باألخالق واآلداب العامة

ن و تأمر هيئة المحكمة بأن تتم المرافعات في جلسة سرية ال يحظرها سوى األطراف والمحام
  .ورجال األمن

  : يلي تتمثل إجراءات المرافعة فيما: إجراءات المرافعة أمام المحكمة  -2
وأن يناقشه في  ،يتعين على رئيس الجلسة أن يتثبت من شخصية المتهم: استجواب المتهم -أ

وأن يترك له من الحرية ما يسمح له بالدفاع عن نفسه  ،التهمة المسندة إليه على وجه مفصل
وبيان ما يتعلق بهذه التهمة وما يمكنه من عرض األسباب والمبررات التي دفعته إلى ارتكاب 

 .الجريمة أو ينكر ما نسب إليه
كما يجوز لممثل النيابة العامة باعتباره خصما في الدعوى أن يوجه األسئلة مباشرة إلى 

 .عن طريق رئيس الجلسة توجيه األسئلة إال همكنيبالنسبة للمدعي المدني فال ما أالمتهم، 
بعد استجواب المتهم، يقوم رئيس الجلسة بسماع أقوال الطرف : سماع الطرف المدني -ب

 .المدني ومناقشته في ظروف الجريمة، وفي الضرر الذي أصابه من جرائها
يكون الشاهد  راءات الجزائية،جاإل انونق من 777وفقا ألحكام المادة : سماع الشهود -ج

من  333وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة  ،ملزما بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة
للقاعة المخصصة له، وال يخرج منها أو يغادرها إال  باالنسحابيأمره الرئيس ف نفس القانون،

ممثل  من يؤدي الشاهد شهادته شفاهة، وتوجه إليه األسئلة من رئيس الجلسة أو. بأمر منه
 .فال يكون ذلك إال بواسطة الرئيس أما بالنسبة لبقية األطراف ،ابة العامة مباشرةنيال
بالحضور إلى جلسة  نيلتزمو  أنهم خبراتهم كمايلتزم الخبراء بإيداع تقارير : سماع الخبراء -د

لدور الكبير لخصوصا في جرائم الخطأ الطبي الجراحي، نظرا  ،المحاكمة، وهو أمر إلزامي
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يكون لرئيس و  هباشر  الخبير عمله الفني الذي  ويعرض .في إنارة هيئة المحكمة المنوط بهم
 .في حدود المهمة المنجزة و  ،خصوم توجيه األسئلة فيما يتعلق بالخبرةللوكذا  ،الجلسة

يعطي رئيس الجلسة بعد سماع كل األشخاص المذكورين سابقا : سماع ممثل النيابة العامة -ه
وبأسلوب واضح من  ،ممثل النيابة العامة ليقدم مرافعاته وطلباته بشكل موضوعيللكلمة ا

يضعه في أن غير أن يخرج عن موضوع الدعوى، ومن غير أن يحاول أن يوقع بالمتهم أو 
ثبات  إحراج، بل يتعين عليه أن يركز مرافعاته على إثبات الوقائع وبيان وضعها القانوني وا 
إسنادها إلى المتهم، مع بيان النص القانوني المطبق على ذلك، دون أن يختفي وراء عبارة 

 .طلب تطبيق القانون
للمتهم أو محاميه دائما الكلمة األخيرة من أجل نفي : إحالة الكلمة إل  المتهم أو دف اعه -و

من البحث عن األدلة الضعيفة بما يسمح له و إسناد التهمة أو نفي وجود الوقائع أصال، 
 .فيذو الظروف المخففة أو وقف التنأطلب الحكم بالبراءة 

به للمداولة بعد االنتهاء من المرافعات، يعلن الرئيس انسحا: حكم محكمة الجنح والمخالف ات  -3
في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعة و  ،الذي يكون في جلسة علنيةو ثم النطق بالحكم، 

يخطر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي األخيرة في تاريل الحق، وفي الحالة  أو
 : ويكون ذلك بإحدى الصور التالية ،سينطق فيه بالحكم

 إذا رأت  قانون اإلجراءات الجزائية،من  352، طبقا للمادة بالنسبة لمحكمة الجنح
من قانون  337/7ف على أنها مخالفة الجرح الخطأ طبقا للمادة أن الوقائع تكي  بالمحكمة 
وتنطق بالحكم  ،يفتعيد التكي   فإنها من قانون العقوبات 722طبقا للمادة  ،ال جنحة العقوبات،

 ."من يملك األكثر يملك األقل"اعدة قعلى أنه مخالفة ال جنحة تطبيقا لل

أن بفإن المحكمة إذا رأت  من قانون اإلجراءات الجزائية، 367وفقا ألحكام المادة و 
 .بالمتهم يستفيد من عذر مانع من العقاب، نطقت بالحكم بإعفائه من العقا

أن الوقـائع المتـابع بهـا ال بـإذا رأت فـ مـن قـانون اإلجـراءات الجزائيـة، 363وفقا ألحكام المـادة و 
    أو غيــــر مســــندة  ،المــــتهم أو أنهــــا غيــــر ثابتــــة فــــي حــــق ،(ال مخالفــــةو ال جنحــــة )تكــــون جريمــــة 

 .ر عقوبة وال مصاريفغيله، نطقت ببراءته ب
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يجوز للقاضي رئيس الجلسة إذا تبين له أنه من الالزم إجراء تحقيق تكميلي، كإجراء خبرة 
وقبل الفصل في  ،، حكم تمهيدياالعملأو العجز الدائم عن من أجل تحديد نسبة األضرار 

متمتعا بذلك بكافة السلطات  ،بإجراء هذا التحقيق ويتولى بنفسه إجراءه ،الموضوع
 . من قانون اإلجراءات الجزائية 737إلى  732المنصوص عليها في المواد من 

   ثابتــــة فــــي وهــــي  جنحــــة،تشــــكل   أن التهمــــة المتــــابع بهــــا المــــتهمبــــأمــــا إذا رأت المحكمــــة 
وفــي الــدعوى المدنيــة بتعــويض األطــراف  ،نطقــت بــالحكم فــي الــدعوى العموميــة بإدانتــه ،حقــه

 .قانون اإلجراءات الجزائية من 361طبقا للمادة  ،مصاريف الدعوى هالمدنية وحملت

وفي حالة إذا كانت الدعوى المقامة ضده قد حركها المدعي المدني، فهنا تفصل 
 من 366في طلبات التعويض للمتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي استنادا للمادة المحكمة 

 .قانون اإلجراءات الجزائية

 انون اإلجراءات من ق 377مادة ألحكام ال طبقا : لمحكمة المخالفات بالنسبة
كما  ،إذا رأت المحكمة أن الوقائع تشكل مخالفة الجرح الخطأ نطقت بالعقوبةف الجزائية،

من  351من المادة  3و 7تقضي عند االقتضاء في الدعوى المدنية طبقا ألحكام الفقرتين 
 .قانون اإلجراءات الجزائية

وتحيل األوراق  ،االختصاصتقضي بعدم  فإنها ،أن الوقائع تشكل جنحةبأما إذا رأت 
   . إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه مناسبا بشأنها

أن األحكام الصادرة بخصوص المسؤولية هو  في هذا المقام  إليهاإلشارة ما يجدر و 
 .الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي، قابلة للطعن بكل طرقه العادية وغير العادية

 المبحث الثاني
 الناتجة  إثبات المسؤولية الجزائية

 عن الخطأ الطبي الجراحي 
ال  إذ ،أساسيا لتقرير المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي الجراحي ايشكل اإلثبات محور 

أو  الخطأ يمكن الحكم على الجراح أو طبيب التخدير أو أي عضو آخر عن جريمة القتل
  الجرح الخطأ، ما لم تثبت إدانته، فاإلثبات إذن عنصر مهم في إسناد المسؤوليةـ 
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رغم  –وألن المشرع الجزائري لم ينظم موضوع  إثبات المسؤولية الطبية الجزائية 
بنصوص خاصة، فإن إثباتها بالضرورة يخضع لتلك األحكام والقواعد  - خصوصيته ودقته

 .(1)المبينة في قانون اإلجراءات الجزائية
يعتبر إثبات المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي الجراحي من أهم وأدق  ،ومع ذلك

باعتبار أن موضوع المسؤولية عن الخطأ  ،بل وتؤرقه ،المسائل التي تطرح على القاضي
وينطوي على مصاعب  ،الطبي الجراحي في حد ذاته يكتسي أهمية وصبغة خاصة ومميزة

طبية الجراحية، التي يغلب عليها الطابع التقني كثيرة نابعة باألساس من طبيعة األعمال ال
وهو ما يجعل القاضي في أغلب الحاالت يلجأ إلى الخبرة الطبية  ،(المطلب األول) والفني

 لتسهم في نهاية المطاف في تشكيل قناعة القاضي رغم ما يحفها من صعوبات ،الشرعية
 .(المطلب الثاني)

 المطلب األول
 الناتجة    إثبات المسؤولية الجزائية  ةصعوب

 عن الخطأ الطبي الجراحي

جريمة  بعناصر ،الطبي الجراحي أيتعلق إثبات المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخط
   .والنتيجة اإلجرامية وعالقة السببية أالخط: وتتمثل هذه العناصر في ،الخطأ القتل أو الجرح

 بعبءالطرف المكلف  ،والنيابة العامة -وفاتهأو ذويه في حالة -يعتبر المريض 
 هي والنيابة العامة ،اإلثبات على أساس أن المريض هو المطالب بالحق في التعويض

 .المدعي بالحق العام وسلطة االتهام
ذا كـــان مـــن الســـهل إثبـــات النتيجـــة الضـــارة التـــي لحقـــت بـــالمريض مـــن جـــراء الخطـــأ     وا 

ــــــى ــــــك اســــــتنادا إل ــــــة الظــــــاهرة لوضــــــعي الطبــــــي الجراحــــــي، وذل      أو  ة،ميالماديــــــة والجســــــ تهالحال
     وهـــــذا طبعـــــا إن بقـــــي علـــــى قيـــــد -اعتمـــــادا علـــــى شـــــهادات طبيـــــة تثبـــــت وضـــــعيته الصـــــحية، 

 ن ـة السببية بينه وبيــأ وعالقــه الخطــإن إثبات وجـــ، ف-الخطأ الجراحي بحياته يالحياة ولم يود

                                                           

إقامة الدليل لدى السلطة المختصة باإلجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية : " يعرف اإلثبات الجنائي بأنه - 1
 .762، مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص "قانونية، وذلك بالطرق التي حددها القانون، ووفق القواعد التي أخضعها لها 
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 .(1)أمرا صعبا يبقى هذه النتيجة

 األول  الفرع
 صعوبة إثبات الخطأ الطبي الجراحي

يتحقق بقيام  ،ركن أساسي في جريمة القتل والجرح الخطأ الخطأ مما ال شك فيه أن
وهو يتوقع حدوث هذه  ،االمتناع الذي يترتب عنه الوفاة أو اإلصابة الخطأبالجاني بالعمل أو 
ولهذا يتعين  ن،أو كان عليه توقعها لو استعمل الحيطة والحذر الالزمي ،النتيجة من سلوكه

وبكيفية ال تدع مجاال للشك  ،(2)على النيابة العامة والمريض أو ذويه إثباته إثباتا يقينيا
بل يتعين التحقق منه وبيان  ،واالحتمال، فال مجال الفتراض الخطأ في القانون الجنائي

     قد أحدث اإلصابة  أن المتهمب، فال يكفي القول  خلص منهاالوقائع والظروف التي است
  ال تترتب ة الجزائيةــالمسؤولي أنإذ  ،ذلكان ــبسبب رعونته أو احتياطه، بل يجب بي أو الوفاة 

  .(3)على مجرد ألفاظ مبهمة
سواء بالنسبة للمريض أو النيابة  ،غير أن إثبات هذا الخطأ صعب في أغلب الحاالت

 : ومرد ذلك هو ،المتهمأو حتى بالنسبة للقاضي الذي يتولى تقدير تصرف  ،العامة
إن طبيعة االلتزام المفروض على الجراح أو طبيب التخدير أو  :طبيعة االلتزام الطبي -أوال

 غيرهما من المهنيين الصحيين كمبدأ عام هو التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة 
ة والواعية والمتفقة ظشفاء المريض العناية الصادقة، اليقبذل الطبيب في سبيل  :هومضمون

في غير الظروف االستثنائية مع األصول والقواعد العلمية الثابتة، التي تشكل المعطيات 
 . (4)وعدم تجاوزها ،طبيب اإللمام بهاالاألولية الحالية في العلوم الطبية والتي يتعين على 

مخطئا ومخال بالتزامه أن يخيب العالج أو  الطبيبال يكفي لكي يعد  فإنه وعلى هذا األساس
 ـفي بذل هذه العناية رهحالة المريض، بل يجب أن يقوم الدليل على تقصي ءتسو 

                                                           

، حول المسؤولية الجزائية  الطبية في ضوء القانون بلعيزالطيب  ظ األختام،حاف أنظر كلمة معالي وزير العدل السابق  1-
 .73 ،73ص واالجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، مرجع سابق، ص

832، أنظر كذلك في هذا المعنى، مروك نصر الدين، مرجع سابق،ص 143نور الدين العمراني، مرجع سابق،ص - 2  
.122،  محمد مروان، مرجع سابق، ص 448القهوجي، مرجع سابق، ص علي عبد القادر  - 3  
. 1243ماي  82ما كرسه قرار مرسيه، الصادر بتاريل  هوو  - 4  
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تبقى  ،تعتبر هذه الفكرة مقبولة إلى حد بعيد، فرغم ما حققه الطب من تقدم وتطور  
إذ ال يمكن بأي حال من  ،درجة االحتمال تلعب دورها في جل األعمال الطبية والجراحية

 .األحوال إلزام الطبيب بضمان شفاء المريض
وحريص على  ،والقضاء في بالدنا متمسك إلى حد كبير بفكرة التزام الطبيب ببذل عناية

 .(1)تطبيقها كلما طرحت أمامه قضايا تتعلق بالمسؤولية الطبية
ن  ،الفكرة ذهأن تطبيق ه غير وبكيفية مطلقة في مختلف أوجه النشاط الطبي الجراحي وا 

في وضعية مريحة في نطاق دعوى المسؤولية ( الطبيب الجراح أو غيره)كانت تجعل المتهم 
تساعده في  التي  العامةإال أنها كثيرا ما ترهق كاهل المريض والنيابة  الطبية الجزائية،

 م، إذ كيف يمكن لهما إقامة الدليل على خطأ الطبيب المتهم من خالل إثبات أنه ل(2)اإلثبات
 ا ـــز بهــي تتميـــينفذ التزامه ببذل عناية أثناء العالج، بالنظر إلى الخصوصية الفنية والتقنية الت

 ـاألعمال الطبية الجراحية
ضابط محدد يمكن االستناد أن هذا االلتزام ليس له هو   ،ةتعقيدا وحد   األمروما يزيد  

إليه، مما يجعل القاضي يلجأ في أغلب الحاالت إلى تطبيق قاعدة الشك يفسر لمصلحة 
 .، فيقضي ببراءة الطبيب لعدم ثبوت الخطأالمتهم
يكتسي الخطأ الطبي الجراحي في معظم حاالته صبغة : تقنية الخطأ الطبي الجراحي -ثانيا

ما يطبعها من دقة واعتبارات فنية و فنية دقيقة مستمدة من طبيعة األعمال الطبية الجراحية، 
الجراحي اإللمام بها وبمختلف جوانبها  الطبي ليس بوسع سوى المتخصصين في المجال

العاديين غير المتخصصين في هذا ومالبساتها الدقيقة والمعقدة، دون غيرهم من األطباء 
  .الميدان

ذا كان األمر يطرح ب  الدقة والصعوبة بالنسبة ألصحاب المهنة الواحدة، فكيف  هذهوا 
الذين يجهلون في معظم األحوال طبيعة  ،وحتى النيابة العامة والقاضي ،إذن بالنسبة للمريض

صعوبة التقنية ال تقتصر على ال ذهاألعمال الجراحية وخصوصياتها ومالبساتها، علما بأن ه
                                                           

  عن غرفة الجنح والمخالفات ،1225ماي   42، صادر بتاريل 112382 أنظر مثال قرار المحكمة العليا، ملف رقم -1
 .وما بعدها ،132، ص 1223سنة  8القسم الرابع، المجلة القضائية عدد

.155نور الدين العمراني ، مرجع سابق، ص  - 2  
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بل تشمل مختلف األخطاء التي قد تصدر عن الطبيب  ،األخطاء المهنية الفنية المحضة
بما فيها تلك المخلة بالواجبات اإلنسانية والتي يقتضي إثباتها أيضا  وطبيب التخدير، الجراح

 ـ إلماما دقيقا بالمعارف العملية واألمور الفنية
حاول هذا  ،حد ذاته إخالال بالواجبات اإلنسانية للطبيب فكم من خطأ يشكل في 

كما هو الشأن بالنسبة للجراح  ،األخير تبرير وقوعه استنادا إلى حالة الضرورة واالستعجال
الذي يباشر تدخال جراحيا دون الحصول على موافقة المريض المسبقة، وفي مثل هذه الحالة 

أمرا  ،تدخله دون الحصول على موافقة المريض استدعتستعجال التي االيكون إثبات حالة 
 .(1)فنيا يستدعي تدخل أهل االختصاص من أجل تقدير مدى توافرها

وصف الفقيـه سـافاتيه الخطـأ الطبـي الجراحـي : هيمنة السرية عل  األعمال الطبية الجراحية -ثالثا
إذ  ،وصـف صـائب، وهـو (2)"ليس هناك أكثر سرية وكتمانا من خطأ الطبيب الجمراح: " بقوله

مثلمــــا تطبـــع العالقـــة بـــين الطبيــــب  ،تطبـــع األخطـــاء الطبيـــة الجراحيــــة ســـمة الســـرية والكتمـــان
ــــــي  ،والمــــــريض ــــــات الخطــــــأ الطب ــــــي إثب ــــــة أخــــــرى يواجههــــــا المــــــريض ف    وهــــــو مــــــا يشــــــكل عقب
الجراح بمؤازرة بعض مساعديه، الذين يقـل  هره ويباشر ، إذ أن العمل الجراحي يحض  (3)الجراحي

وكلهـــم يؤلفـــون طاقمـــا طبيـــا جراحيـــا  ،عـــددهم أو يزيـــد بحســـب نوعيـــة وأهميـــة التـــدخل الجراحـــي
رف على سير أعماله الطبيب الجراح باعتبـاره رئيسـا لهـذا الفريـق، لـذلك فـإن مـن يطلـع عـن شي

ربطهم ببعضـــهم الـــبعض هـــؤالء الـــذين تـــهـــم  قـــرب علـــى مالبســـات وظـــروف العمليـــة الجراحيـــة 
 .(4)عالقة الزمالة والصداقة أو حتى عالقة التبعية التي تقف حاجزا مانعا في بيان ما جرى

الخبرة الطبية الشرعية عن بيان مواطن وأوجه الخطأ، إذ  تىوفي هذا الصدد قد تعجز ح
قليال ما يترك العمل الطبي آثار مادية يمكن االستدالل بها على سالمته أو مخالفته لقواعد 

 .وأصول المهنة

                                                           

1- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.194. 

2 - SAVATIER(R), Sécurité humaine et responsabilité civile du médecin. D.1967, p.37, cité 

par, BOUSSOUF- HAMANA (Naziha), op.cit, p.237.   

3 - DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.416. 

4 - BOUSSOUF- HAMANA (Naziha), op.cit,p.731. 
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سيما  ال، ير بعض العمليات الجراحيةو القيام بتص (1)يقترح البعض ،لهذا السبب
وذلك حتى يتمكن  المستعصية منها، أو وضع أجهزة كاميرا داخل غرف العمليات الجراحية،

واالطالع على  ،مجريات األحداث منقرب  عنأهل الخبرة واالختصاص من التحقق 
 يةالعمل فترةعلى األقل خالل  ،المالبسات والظروف التي أحاطت بالعمل الطبي الجراحي

فه الصحية و وظر  ،عهم على طبيعة المرض الذي يشكوه المريضطالإوذلك بعد ، ةالجراحي
وسوابقه المرضية وطبيعة التدخل الجراحي المقترح لحالته، ويمكن أن يؤدي مثل هذا الحل 

ميرات التصوير افوجود ك ،(2)أثناء الجراحة على األقل إلى التقليل من الخطأ الطبي الجراحي
اهتمامه أكثر بالمريض ويحرص على عدم اإلضرار يجعل من الفريق الطبي الجراحي يول 

العديد من الدول التي يهمها الكشف عن الحقيقة  لدى اأضحى مثل هذا اإلجراء مألوف قدو  ،به
 .في قضايا المسؤولية الطبية الجراحية

اب المهنة الطبية عموما موضوع الخطأ حيعتبر أص :(3)تضامن أصحاب المهنة الطبية -رابعا
 على حرمة المهنة الطبية وتطفال اجائر  اجزائية، اعتداءال خاصة ،والمسؤولية الطبيةالطبي 
كفاءته للقيام باألعمال الطبية بمختلف و  بالنظر إلى مستوى الطبيبذلك ، ال مبرر لها قضائي

مال قواعد عوال مجال إل ،-بحسب اعتبارهم -فقط أمام ضميره يبقى الطبيب مسؤوالفأنواعها، 
 ـ الجزائية بصفة عامةالمسؤولية 

 ما أسفر عنهوكل الممتهنين للصحة جذورها في ،جد هذه الفكرة الراسخة في أذهان األطباءت 
لوضع مشروع قانون لمزاولة مهنة  ،7233فيفري  75الجمعية الطبية الفرنسية في  عتماجا

نص على عدم جواز رفع دعوى على الطبيب ال يتم الطب، إذ اقترح بعض األطباء أن
 .(4)السبب في ذلك هو ما تقدمه الهيئات الطبية من ضمانات للجمهورو 

يمكن أن نلمس هذا التضامن أكثر في الواقع، كلما تطلب األمر من  يومنا هذاوحتى 
القضاء اللجوء إلى الخبرة الطبية في قضايا المسؤولية الطبية، فالقاضي كيفما كانت مداركه 

                                                           

  1 .762 نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص -
762نفسه، صمرجع النور الدين العمراني،  - 2  

3- BOUSSOUF- HAMANA (Naziha), op.cit,p.236.  
، أنظر كذلك في هذا المعنى، صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص  337محمد فائق الجوهري، مرجع سابق، ص  -4

 .757 ،757ص 
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    ليس بإمكانه أن يلم بدقائق العلوم الطبية والجراحية ومالبساتها  فإنه ومهما كان تكوينه
الواقعية، ذلك أنه ال يملك المؤهالت الفنية التي تساعده على تقدير وجود الخطأ في تصرف 

ومعرفة المسلك الذي كان عليه أن يسلكه في ظل الظروف  ،الطبيب من الوجهة العلمية
بدافع الزمالة والتضامن المهني و  ،ولكنه ،لخبير مؤهل لذلكووحده ا ،واألوضاع التي وجد فيها
ويسعى إلى تخليصه من أية مسؤولية، وهو  ،ميله المتابع قضائياز كثيرا ما يميل إلى جانب 

 .(1)أمر ال ينكره حتى األطباء أنفسهم
من قانون  67كرسه المشرع في حد ذاته من خالل نص المادة  قد ن هذا التضامنإبل 

يجب أن يتضامن األطباء وجراحوا األسنان فيما بينهم تضامنا : " أخالقيات الطب وفحواها
وأن يتبادلوا المساعدة المعنوية فيما بينهم، ومن آيات حسن الزمالة الدفاع عن  ،إنسانيا

 ".زميل مظلوم
للسـلطة القضــائية أن ترجـع إلــى المجلـس الــوطني والمجــالس كمـا أجــاز المشـرع الجزائــري 

ــــــق األمــــــر بمســــــؤولية عضــــــو مــــــن أعضــــــاء الســــــلك  ــــــات الطــــــب، كلمــــــا تعل    الجهويــــــة ألخالقي
، وال شــــك أن ذلــــك يعتبــــر وســــيلة تتــــيح فرصــــة االســــتهداء باألصــــول الفنيــــة المهنيــــة (2)الطبــــي

   بإفادتهـــــا الفنيـــــة والمهنيـــــة فيمـــــا قـــــد يغـــــم عليهـــــا بخصـــــوص األخطـــــاء  وأعرافهـــــا، واالســـــتئناس
الطبية، غير أن ذلك مرهون بمدى جدية وعـزم هـذه الهيئـات فـي التحلـي بالموضـوعية والنزاهـة 

 ـ والرزانة، فهي تكمل عمل الهيئات القضائية في البحث عن الحقيقة واالهتداء إليها
لزام لصيانة القيم  اتعتبر هذه الهيئة منبر  اإلنسانية التي تقوم عليها المهنة الطبية، وا 

 ـ (3)األطباء على التصرف وفق األهداف التي تخدم المصلحة العامة
نالحـــظ أن هـــذه الهيئـــات تتعامـــل مـــع فكـــرة األخطـــاء الطبيـــة  ،لكـــن فـــي أغلـــب الحـــاالت
ــــتحفظ والفتــــور ،والمســــؤولية الجزائيــــة خاصــــة ــــه ال وجــــود لألخطــــاء  ،بنــــوع مــــن ال    إذ تعتبــــر أن

                                                           

  1  .352أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص أنظر في هذا المعنى،  -
يمكن السلطة القضائية أن ترجع إلى المجلس :"الجزائري على ما يلي من مدونة أخالقيات الطب 812تنص المادة  -2

 ...."الوطني والمجالس الجهوية كلما تعلق األمر بعمل يتعلق بمسؤولية عضو من أعضاء السلك الطبي
تحرص الفروع النظامية على جعل كل األطباء :" من مدونة أخالقيات الطب الجزائري على ما يلي 131تنص المادة   -3

تتكفل بمواءمة :...يحترمون قواعد األخالقيات واألحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، وفضال عن ذلك، بما يأتي
 "...أحكام هذا القانون لمتطلبات المهن الطبية الدائمة التطور التقني واالقتصادي واالجتماعي وتطويرها لفائدة المرضى،



المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحيتقرير  : الثاني الباب  

263 
 

نمــا مجــرد هفــوات فقــط ،الطبيــة  وفــي المقابــل ،ايــهــا جزائلي، ينبغــي أن ال نحاســب األطبــاء ع(1)وا 
نهــا ال تبــدي اهتمامــا وحرصــا كبيــرا مــن أجــل الحــد مــن التصــرفات الماســة بالســالمة الجســدية فإ

ـــة خـــارج إطـــار للمرضـــى، كالتقصـــير واإلهمـــال فـــي العـــالج، أو مباشـــرة أعمـــال  طبيـــة وجراحي
التخصـــص الفنـــي والمهنـــي للطبيـــب أو الجـــراح، فـــي حـــين ينبغـــي أن تســـعى إلـــى مراقبـــة ســـير 

التـــــي أصـــــبحت  ،ســـــيما داخـــــل العيـــــادات والمصـــــحات الخاصـــــة ،األعمـــــال الطبيـــــة والجراحيـــــة
 المرضـى الـذين كثيـرا مـا تـذهب أرواحهـم ضـحايا لـنقص التجهيـز والتنظـيم  مـن عديـدالتسـتقطب 

مـن أجـل إيقـاف المقصـرين  ،يصـبح أكثـر فاعليـة وحيويـةو  ،تجاوز دورها إطاره الشـكليك يوبذل
 .(2)أصول المهنة وأخالقياتهاو المستهترين بقواعد 

 يمر العمل الطبي الجراحي أن سابقا حناوض  : ملف الطبي الخاص بالمريضعدم مسك ال -خامسا
   مرحلـــــة مــــا قبـــــل الجراحــــة ثـــــم مرحلــــة الجراحـــــة لينتهــــي بفتـــــرة مــــا بعـــــد ببــــدءا  ،بــــثالث مراحـــــل

عمــال طبيــة أبعــدة  ،وكــل أعضــاء الفريــق الطبــي ،الجراحــة، وخــالل ذلــك يقــوم الطبيــب الجــراح
تفـرض والتـي  ...( اإلنعـاشو فـتح الجـرح، الخياطـة، التضـميد،  التخدير، الفحص، التشخيص،)

 .ويكون ذلك ضمن ملف طبي خاص ،لة المريضعليهم تدوين هذه األعمال وما تعلق بحا
وفائدة قصوى في إنارة الطريق أمام القضاء في حالة  ،أهمية بالغة هذا الملف يحتل 

 .على أساسه ونون قناعاتهمويك   ونيتصرف إن الخبراءحصول خطأ طبي، بل باالدعاء 
أن أهم الوثائق التي يجب أن تكون بحوزة  (3)يرى الدكتور وجيه معزوزي ،وفي هذا الصدد 

والورقة التي تثبت درجة  ،التقرير الجراحي النهائي الدقيق والمفصل: المريض في ملفه الطبي
  .حرارة المريض، وكذا الوصفات الطبية وورقة اإلنعاش

أنه يتعين مقابل إعفاء الطبيب أو الجراح من  :(1)كما يرى الدكتور أحمد الخمليشي  
 به منما يقوم  كل تسجيل وتوثيقب يقومالمسؤولية إلى أن يثبت خطأ طبي في حقه، أن 

                                                           

 75طباء محمد بقاط بركاني في حوار مع جريدة الحوار، منشور بتاريل أنظر في هذا الصدد تصريح عميد نقابة األ -1
على  7773نوفمبر 2، تاريل االطالع  https://www.djazairess.com/elhiwar/19777:، أنظر الرابط7772أكتوبر 
 .77الساعة 

على الشروط القانونية للتكفل وهو واقع الحال بالنسبة للمصحات االستشفائية الخاصة  في الجزائر التي ال تتوافر  - 2
 .بالمريض، وقد طغى عليها الطابع التجاري أكثر من الطابع اإلنساني، وهو ما يساعد على وقوع األخطاء الطبية

3  - MAAZOUZI ( Wajih), LA mise en cause de la responsabilité professionnelle du chiru_ 

rgien, Rapport du thème  principal, op.cit, p.120. 
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ل إزاء زبونه، مضيفا بأن غياب الملف الطبي يجعل من المستحيل على المريض إثبات اعمأ
مع إعفاء  ،على المريضاإلثبات  بءولذلك ال يبدو مقبوال إلقاء ع الطبيب، الخطأ ضد

وأنواع الخدمات التي  ،الطبيب من كل التزام يتعلق بتسجيل ما يجري بينه وبين المريض
 .هيقدمها ل

يثبت الواقع العملي عدم اهتمام األطباء بتدوين ما يجب عليهم تدوينه حول األعمال 
قرار المحكمة  الطبية المقدمة للمريض وحالته الصحية، وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى

إثر الطعن  ،7773أفريل 2، الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريل الجزائرية العليا
من قبل السيد النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد  7222جوان1بالنقض المرفوع بتاريل 

 القاضي بتأكيدقام و  ،7222جوان 6ن نفس المجلس بغرفته الجزائية بتاريل مالقرار الصادر 
والذي قضى ببراءة  ،7222جوان 37الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة بتاريل 

الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة  ،ن تهمة القتل الخطأم( ب ل)و ( م م) المتهمين
 ـ  على أساس أن قرار البراءة جاء قاصرا من حيث األسباب من قانون العقوبات، 722

الطبي الذي أجراه الطبيب الشرعي على جثة الضحية  حيفبالرجوع إلى تقرير التشر  
أن هناك عدة أخطاء قد ارتكبها باتضح  ،بهميوالذي لم يتطرق إليه قضاة المجلس في تسب

ر التي تبين مختلف يغياب ورقة التخد من ضمنها ،من المفروض أال  تقعكان المتهمين 
بعد العملية و  وأثناءقبل ما التخديرات المعطاة للضحية، وعدم وجود ورقة المراقبة في مرحلة 

أن سبب الوفاة يعود إلى مسألة التخدير والمراقبة غير  إلى وتوصل في الخالصة ،الجراحية
ية بالضحية وهو قاما بالعناية العاد قد أن المتهمينبورغم ذلك يذكر قضاة المجلس  ،الكافية

 .(2)"هضب مما أوجب نقيما جعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسب
يبقى الملف الطبي للمريض مرجعا أساسيا بالنسبة للمريض والخبراء وبناء عليه  

سواء قبل أو أثناء أو بعد  ،جزتنوالعدالة، فهو وحده الكفيل بتوضيح مختلف األعمال التي أ
 ـ العملية

                                                                                                                                                                                       

قسم شهادة الدراسات " الخمليشي أحمد، محاضرات في المسؤولية الطبية المدنية، ألقيت على طلبة السنة األولى، ديبلوم  -1
 .717نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص  :، ذكره7227-7227كلية الحقوق، الرباط، " العليا في القانون المدني 

، بتاريل            177، رقم الفهرس 75371رفة الجنح والمخالفات القسم األول، رقم الملف قرار المحكمة العليا، غ - 2
 .، غير منشور7773أفريل 2
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أنه حتى في األحوال التي تكون فيها بعض الوثائق والتقارير  إلى وحري بنا أن نشير 
فإن  ،الطبية الهامة بحوزة الجراح أو المستشفى أو المصحة التي أجرى فيها المريض العملية

يجد المريض ضحية الخطأ الطبي الجراحي  إذ ،المشكل يظل مطروحا في هذا الصدد
قانونا بالحفاظ  امتحججا بكونه ملزم ،إياهه ؤ الجراح إعطا برفض ،صعوبة في الحصول عليه
ن كان السر الطبي  إفشاءالتحجج غير مقبول، باعتبار أن جريمة هذا  على السر المهني، وا 

  .بما هو في حاجة ماسة إليهبأسراره و  دادهمألن المريض هو الذي يطلب إ ،ال تتحقق
قد أعطى للمريض ، 773-777نشير إلى قانون الصحة الفرنسي رقم  ،في هذا الصددو 

عتبر هذا الحق من احق الحصول على نسخة من الملف الطبي و  ،أو ذويه في حالة وفاته
أن حصول المريض M.G.Sarre "(1 )حيث صرح  ،األولويات التي تأسس عليها هذا القانون

الجي أحد أهم المحاور األساسية مع التعويض عن الخطر الع ،على الملف الطبي يشكل
 ونــذا القانـن هــم L 1110-7 ادة ـــص المـــي نـــد تجسد ذلك فــــل فقــــوبالفع ،..."ونــــذا القانـــــله

 .(2)وأصبح حصول المريض على الملف الطبي من بين أهم الحقوق التي يتمتع بها

هذه التطورات، وهو ما يفسر لنا إحجام  مثل يبقى المشرع الجزائري بعيدا جدا عنو 
العديد من ضحايا األخطاء الطبية عن إثارة دعاوى المسؤولية الطبية، ألنهم يعلمون جيدا 

 هو عجزهم عن إثبات و  ،أنها تنتهي في أغلب األحوال بالرفض أو الرد لسبب أساسي وحيدب

       ـاألخطاء الطبية
 لف طبي م تشكيلشرع إلى اعتبار عدم مقبل ال ،وعلى ذلك ينبغي أن يبادر القضاة  
هماال اتقصير  ،بالمريض أو عدم االلتزام بمنحه نسخة منهخاص  يترتب عنه المسؤولية  وا 

وضبط الخدمات الطبية والجراحية التي يقدمونها  ،مسكه علىاألطباء  بما يحملالقانونية، 
 . للمريض سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص

                                                           

1 - VIALLA(François), L'accès au dossier médical, Les grandes décisions, op.cit,p.168. 

الطبي، أما إذا أراد أحدهم الحصول على نسخة منه  يحق للمريض أو ورثته في حال وفاته االطالع مجانا على الملف  -2
أيا كان حجم الملف، فيكون ذلك على نفقته، وال يمكن في هذه الحال أن تزيد النفقات على ثمن تكوين هذا الملف، وعند 

   .الضرورة على ثمن إرسال هذه الوثائق
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 الثانيلفرع  ا
  بين الخطأ الطبي الجراحي و النتيجة اإلجرامية    صعوبة إثبات عالقة السببية 
تكتسي عالقة السببية بين الخطأ الطبي الجراحي والنتيجة اإلجرامية هي األخرى ميزة  

في حق أحد أعضاء وأهمية خاصة في نطاق المسؤولية الجزائية، إذ ال تترتب هذه األخيرة 
غير أن إثباتها في إطار المسؤولية الجزائية  ،احي أو كلهم إال بثبوتهاالفريق الطبي الجر 

لما ينطوي عليه من اعتبارات دقيقة متعددة  ،بالذات، يبقى أمرا في غاية الدقة والصعوبة
وبصورة ال تقل تعقيدا عن تلك التي ينطوي عليها الخطأ الطبي تطرح نفسها في هذا الصدد 

 .(1)الجراحي
صعوبة إثبات  إثبات رابطة السببية في المجال الطبي الجراحي إلىوترجع صعوبة 

 (أوال  )اليقين في عالقة السببية بين الخطأ الطبي الجراحي والنتيجة اإلجرامية من جهة
  ـ( ثانيا)فرصة من جهة أخرى الاألخذ بفكرة فوات  ورفض القضاء

يعتبر ثبوت : الطبي الجراحي والنتيجةصعوبة إثبات اليقين في عالقة السببية بين الخطأ   -أوال
المترتبة عنه، شرطا الزما لقيام عالقة السببية بين الخطأ الطبي الجراحي والنتيجة الضارة 

الحاصلة القتل واإلصابة الخطأ، إذ البد أن تكون النتيجة المسؤولية الجنائية عن جرائم 
 .(2)السبب بالمسبب اتصاللة بالنشاط اإلجرامي متص
الجراح أو أي عضو من أعضاء المحاكم الجزائية مسؤولية كثيرا ما تستبعد  فإنه وعليه  

 ، إذ ال يبني القاضي العالقة بكيفية يقينية وأكيدة ذهثبوت قيام هدم ـال عـــي حـــالفريق الطبي، ف
 .الجزائي حكمه على مجرد الشك واالحتمال

ثقلها على كاهل ب يسيرة التي تلقفي رابطة السببية من األمور الع يقينيعد إثبات ال
تغير خصائصه وعدم وضوح و وذلك راجع إلى تعقد جسم اإلنسان،  ،المريض أو ذويه

التي تؤدي إلى المضاعفات الظاهرة، فقد تعود أسباب النتيجة الضارة إلى عوامل األسباب 
الجزم  تركيبة جسم المريض، وهو األمر الذي يصعب أساسا إلى ترجع ،بعيدة أو غير ظاهرة

                                                           

 .317محمد فائق الجوهري، مرجع سابق، ص  أنظر في هذا المعنى، -1
- AKIDA (M), op.cit, p.436-441. 

- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.413. 
2-AKIDA (M), op.cit, p.313. 
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هذا من جهة، ومن  ،(1)في وجود سببية أكيدة بين الخطأ الطبي الجراحي والنتيجة اإلجرامية
ن وي على كثير مظذاتها فكرة يكتنفها الغموض، وتنجهة أخرى فإن فكرة السببية في حد 

نما هي رابطة  المالبسات، وتحيط بها العقبات، ذلك أنها ليست بالشيء الذي يرى أو يلمس وا 
 .(2)ببعض القرائن والدالئل االستعانةبعد يستنتجها الفكر بالنظر إلى ظروف الواقع أو صلة 

يرفض  :والنتيجة  الخطأ الطبي الجراحي  بينفرصة  الرفض القضاء الجنائي األخذ بفكرة فوات  : ثانيا
أو البقاء على قيد الحياة كأساس ة اللجوء إلى فكرة تفويت فرصة الشفاء بشدو القضاء الجزائي 

الفكرة من أجل  ذهكرس هالذي  (3)لتقرير المسؤولية الجزائية، خالفا لموقف القضاء المدني

                                                           

 . 717علي عصام غصن، الخطأ الطبي، مرجع سابق، ص  -1
 . 321أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص  -2
 73 بتارخالصادر  القرارلى قيد الحياة، اعتبارا من طبق القضاء المدني الفرنسي فكرة تفويت فرصة الشفاء أو البقاء ع -3

وبين ضياع  ،أين قضت محكمة النقض الفرنسية بافتراض قيام عالقة السببية بين خطأ الطبيب أو الجراح ،7265ديسمبر 
 :هذا القرار فيما يلي وتتلخص وقائع الدعوى التي صدر فيها ،الفرصة على المريض في البقاء على قيد الحياة أو الشفاء

ص الطبيب المعالج أصيب طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام في يده اليمنى نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، وقد شخ  
اإلصابة على أنها كسرا بالجزء السفلي من عظم العضد األيمن، ولم يفلح الطبيب في شفاء الطفل الذي ظل يعاني من آالم 

   األمر الذي أدى إلى إعادة الكشف عليه بواسطة مجموعة من األطباء الذين شخصوا اإلصابة شديدة أثناء تحريك الكوع،
أن الطبيب قد ارتكب ب هذه األخيرة وبعد وصول الدعوى إلى محكمة النقض الفرنسية، قررت. بأنها مجرد خلع بمفصل الكوع

 :د من التفصيل حول هذا القرار أنظر للمزي ،الخطأ المنسوب إليه، وأنه قد فوت فرصة على المريض في الشفاء
p. 186                                                          ، DUCROS (Isabelle) Garcia, op.cit 

 مجال الخطأ الطبي الجراحي  أما فيو  ،هذا وما فتئ القضاء المدني الفرنسي يطبق هذه الفكرة بالنسبة ألي خطأ طبي
 : نجد أنه قد أخذ بها فيما يليفأننا 
أقر القضاء الفرنسي خاصة أن إهمال الجراح أو طبيب : عدم إجراء الفحوص الطبية التمهيدية وفوات الفرصة -

التخدير إجراء الفحوص التمهيدية يوجب المسؤولية المدنية والتعويض الجزائي عن األضرار المترتبة رغم انعدام رابطة 
   فاء على المريضةشلضرر الذي لحق بالمريض، مستندا في ذلك على فكرة فوات فرصة الحياة أو الالسببية بين اإلهمال وا

في قضية تتلخص وقائعها في أن أحد األطباء الجراحين قام بإجراء عملية استئصال الزائدة  ،كقرينة على خطأ الطبيب
دون القيام بإجراء الفحوصات التمهيدية الالزمة إلجراء الدودية لمريض، بعد أن قام بإجراء الكشف عليه ومعاينته مرة واحدة، 

قل على إثره إلى إحدى المستشفيات، ثم ما لبث أن فارق نالتدخل الجراحي، ترتب على ذلك إصابة المريض بانسداد معوي 
  در بتاريلالحياة بعد فترة وجيزة من جراء ما حدث في الدم من تسمم، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصا

لقد كان على المريض الذي لجأ إلى طبيب جراح مختص أن يتوقع أن هذا الطبيب سيقوم : " بما يلي 7262مارس  72
الدليل على أن الوفاة كانت نتيجة هذا الخطأ الثابت من  مومع أنه لم يق ،بإجراء هذه الفحوصات األولية وقد يقع في الخطأ
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تمكين المريض الذي تعذر عليه إثبات العالقة السببية بين الخطأ الطبي وبين الضرر الذي 
في مثل  –القضاء  إذ يقدرالحصول على تعويض مناسب،  أجل ذلك، منأصابه من جراء 

بأن خطأ الطبيب، ولو في غياب ثبوت دليل قاطع على عالقة السببية بينه  -هذه األحول
فرصة حقيقية على المريض في البقاء على قيد  -ومع ذلك-فوت قد وبين الضرر الحاصل، 

  .وي عليها هذا الخطأظوذلك بالنظر إلى المخاطر التي ين ،الحياة
األساس، يتعين أن يكون خطأ الطبيب قد تسبب حتى يتم التعويض على هذا و  ،لكن  

 ن ــم يكـفعال في تفويت فرصة حقيقية على المريض، بأن يقوم الدليل على أن حالة المريض ل
 .(1)ال خطأ الطبيب لو أو أنها لم تكن بالخطورة ،ميؤوسا منها

كأساس لتقرير  رفضا مطلقا فكرة فوات فرصة لم يتردد القضاء الجزائي في رفض
بخصوص ثبوت العالقة السببية بين الخطأ  التباسحتى يتفادى أي  ، وهذاالمسؤولية الجزائية

                                                                                                                                                                                       

يه أن هذا الخطأ قد حرم المريض من فرصة البقاء على قيد الحياة، وهذا وحده كاف جانب الطبيب، إال أن مما ال ريب ف
أسعد عبيد  :ذكره، 7262مارس  72قرار محكمة النقض الفرنسية عن الغرفة المدنية بتاريل " للحكم على الطبيب بالتعويض 
 .  375-373الجميلي، مرجع سابق، ص 

قام أحد األطباء الجراحين : في قضية تتلخص وقائعها فيما يلي ،ةعدم االستعانة بأخصائي التخدير وفوات فرص -
بإجراء عملية جراحية تجميلية ألحد مرضاه تحت تأثير مخدر موضعي، باشره بنفسه دون أن يستعين بطبيب مختص في 

لب عن عمله، ثم الق التي أدت إلى توقفوقبل االنتهاء منها، انتاب المريض بعض التشنجات  ،التخدير، وفي أثناء الجراحة
مؤسسة حكمها على فكرة فوات فرصة، وقد جاء في  ،توفي بعد ذلك بفترة وجيزة، قضت محكمة باريس بإدانة هذا الطبيب

كما ورد  ،لو كان من غير المؤكدحتى و  أن مسؤولية الطبيب الجراح في مثل هذه الحالة واجبة ومتحققة: " حيثيات حكمها
حوصات األولية على المريض كان من شأنه أن يجنبه النتائج الضارة، لكنه من المؤكد بأن أن إجراء الفبفي تقرير الخبرة 

عدم االستعانة بطبيب أخصائي في التخدير واإلنعاش ينظوي في ذاته على إضاعة فرصة بقاء المريض على قيد الحياة 
الذي  7262أفريل  73باريس بتاريل حكم محكمة " الضرر الناجم عن ذلك  ذويه عن وهذا وحده كاف على الجراح بتعويض

 : ذكرهما 1974جانفي  71أيدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريل 

- DUCROS (Isabelle) Garcia, op.cit, p186.= 

              : كما نجد تطبيقات أخرى في مجال الخطأ في التشخيص وغياب الرقابة الطبية، لمزيد من التفصيل أنظر=

                                                                    .AKIDA (M), op.cit, p.265      -  

 .   366منير رياض حنا، مسؤولية األطباء الجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي ومصري، مرجع سابق، ص  -
1- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.23. 
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يقينية وأكيدة، باعتبار أن هذا العنصر ركن أساسي بدونه والنتيجة الضارة المترتبة عنه بكيفية 
 .  (1)خطأالالقتل أو اإلصابة  ريمةال تقوم ج
األخذ بفكرة  رفضت والتي ،الصادرة عن محكمة النقض الفرنسيةت الحديثة امن القرار و 
7777نوفمبر  3نجد القرار الصادر بتاريل  ،فرصةالفوات 

الذي أيدت من خالله القرار و  ،(2)
ن الرغم من االعتراف بأن كال مب ،القاضي ببراءة أخصائي التخدير من تهمة القتل الخطأ

تنم عن اإلهمال وعدم االنتباه وعدم االحتياط  الجراح وطبيب التخدير قد ارتكبا أفعاال
 كانت المريضةفالقانون والتنظيم،  اي يفرضهتياط الواإلخالل بااللتزام بقواعد السالمة واالحت
 تتطور  d'un syndrome rare développementقد أصيبت بمضاعفات خطيرة تسمى 

لم يكن في فترة مبكرة  التكفل بالمريضة مع أنأدت إلى وفاتها، و بطريقة خطيرة ومفاجئة 
 ، وبالرغم من أن الخبراء قد أجمعوا بأنلتجنب تطور المضاعفات التي تعرضت لهاكفي ي

أكثر تجهيزا، قد حرمها من فرصة وضعها في وسط بالتأخر في التكفل الجيد بالمريضة 
الوقت قد أكدت بأن ذلك ة حتى بتأن القواعد العلمية الثابالنجاة والبقاء على قيد الحياة، و 

واليقين وال  كون السبب األكيدتال يمكن أن   syndromeHellp التأخر في تشخيص حالة 
فإن عالقة  ليمنع الوفاة يقينا،  وعدم فواتها ما كان في الوفاة، كما أن تحقق الفرصةالمباشر 
بسبب الطبيعة  يقينيةوطبيب التخدير ال يمكن أن تقوم بصورة  أخطاء الجراح بين السببية 

 .فوات الفرصةل االحتمالية
الفكرة مكرسة  ذهللقضاء الفرنسي، بل إن هال يعتبر هذا القرار بالشيء الجديد بالنسبة 

أنه ب ،7212أفريل  72بتاريل ، كانت قد قضت rennesمحكمة ف في عدة قرارات قديمة، 
ال  إال أن ذلكمريض فرصة في البقاء على قيد الحياة، لارغم كون خطأ الطبيب قد أفقد و 

في أن  :وقائع الدعوى التي صدر بشأنها هذا القراريشكل بذاته سببا يقينيا للوفاة، وتتمثل 
مريضا احتجز في إحدى العيادات النفسية على إثر محاولة انتحار ترتب عنها فقدان مؤقت 

ثم عرضه  ،الطبيب وضعه تحت تأثير مخدر ، قررللذاكرة، وخشية من قيامه بمحاولة أخرى
 .دون االستعانة بأخصائي تخدير  سات كهربائيةعلى جل

                                                           

1-AKIDA(M), op.cit, p. 373.  

2-Cass.Crim, 3 Novembre 2010, N ° 09-87375.  
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لم  التنفسفي نتاب المريض أزمة قلبية مصحوبة باضطراب اعند بدء هذه الجلسات 
 . يستطع الطبيب التغلب عليها، فتضاعفت حالته حتى توفي

السبب المنتج  ال يرقى إلى درجة لكنهإهمال من الطبيب  وجود rennesقدرت محكمة 
باعتبار أنه إذا كان  القتل غير العمدي،وعليه قضت ببراءة الطبيب من تهمة  ،للوفاةوالفعال 
تسبب في فوات فرصة ممكنة، فإنه من المؤكد أن غيابه ليس من شأنه إبقاء قد  الخطأ 

 .(1)المريض على قيد الحياة
7226نوفمبر  77قرارها الصادر بتاريل كما قضت محكمة النقض الفرنسية في 

(2) 
القيام بغسيل معدة مريضة تناولت كمية  عنالجزائية للطبيب الذي تأخر باستبعاد المسؤولية 

  مع العلم أنها كانت مصابة بمرض القلب ،ال بأس بها من األدوية، بما فيها مادة سامة
رغم كون الخطأ : " وقد جاء في القرار ما يلي ،توفيت بعد دخولها إلى المستشفى بيوم واحد

فرصة ممكنة في البقاء على قيد الحياة، إال أنه من الطبي الثابت قد ضيع على المريضة 
 ".سينقذها من خطر الوفاة  كان غير المؤكد واليقين أن التدخل الطبي السريع

ة الشفاء أو رفض القضاء اعتناق فكرة تفويت فرص أنب أنه من المؤكدبكن القول مي
كرة ناقض هذه الفن يرجع إلى تمسؤولية األطباء والجراحيالبقاء على قيد الحياة كأساس لقيام 

 :مع مبدأين راسخين في القانون الجنائي
فرصة مع الة فوات تتعارض فكر  :(3)الجنائية  مبدأ الشرعيةفرصة مع  التناقض فكرة فوات   -1

إدانة شخص بالقتل أو ب، والذي ال يقر "ال جريمة وال عقوبة إال بنص " عية الجرائم، مبدأ شر 
                                                           

انون ، أشار إليه محمد سامي الشوا، مسؤولية األطباء وتطبيقاتها في ق7212أفريل  72حكم محكمة ران بتاريل  -1
 .771العقوبات، مرجع سابق، ص 

2-Cass.crim 20 Novembre 1996, bull, n° 417, cité par, Morgane Daury-Fauveau, op.cit, p.38   

- DUCROS (Isabelle) Garcia op.cit, p.188 . 

يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون الجزائي، أن لهذا القانون مصدرا واحدا، هو القانون المكتوب، وهو بذلك يختلف  -3
وقد نشأ هذا المبدأ في القرن . عرف والشريعة اإلسالميةعن فروع القانون األخرى التي تضيف إلى التشريع مصادر أخرى كال

كانوا يخلطون بين الجريمة الجنائية والرذيلة األخالقية والمعصية  إذ ،كردة فعل على تحكم القضاة في ذلك الوقت 72
، لمزيد من منه 2و 5في المادتين  ،7122الدينية، كما تم النص عليه ألول مرة في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لسنة 

 .وما بعدها 65، المرجع نفسه، ص ...يالتفصيل أنظر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائ
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وذلك لعدم ثبوت   ،أو البقاء على قيد الحياة اإلصابة الخطأ لمجرد تفويت فرصة الشفاء
وأن القانون الجنائي ال يجرم ، (1)العالقة السببية بين الخطأ والنتيجة بصفة أكيدة ويقينية

إذ يرتب مبدأ . هذا الفعلوينية التي تجرم فيه كافة العناصر التكذا اجتمعت تصرفا ما إال إ
وهي أن وظيفة التجريم والعقاب تدخل ضمن اختصاص  ،غاية في األهميةالشرعية نتيجة 

النص القانوني  رمهجيلم  ال يجوز للسلطة القضائية خلق نص يجرم فعالف ،التشريعيةالسلطة 
فدور القاضي الجزائي هو إبراز العناصر المكونة  ،نصلم يرد بها أو توقيع عقوبة  ،المكتوب

 .مطبق عليها دون التوسع في تفسيرهالنص القانوني الللجريمة مع بيان 
بدأ الشرعية يتعارض مع فكرة تفويت فرصة في مهذه النتيجة إلى القول بأن  أخذنات

 : إطار المسؤولية الجزائية من خالل
لني لنوع من المساواة بين الضرر المتمثل إقرار عفرصة التفويت  فكرةل االرتكانإن  -

والنتيجة الضارة التي يتطلبها القانون الجنائي كركن أساسي في تكوين فرصة الفي تفويت 
بعملية القياس التي يجرمها  بصدد القيامنفسه يجد القاضي لاإلصابة الخطأ،  وأجريمة القتل 

 .(2)ويمنعها مبدأ الشرعية

الطبيب الجزائية بمجرد أن خطأه قد حرم المريض من فرصة  يؤدي القول بمسؤولية -
جريمة  صنعبأن القاضي ي -مع كون السببية مجهولة -، الشفاء أو من البقاء على قيد الحياة

والثابت أن قانون العقوبات لم يعرف بعد جريمة الحرمان من فرصة  القانون لم ينص عليها
 .(3)الشفاء أو البقاء على قيد الحياة

تعني قرينة  :والشك يفسر لمصلحة المتهم ،قرينة البراءة فرصة مع مبدأ  التناقض فكرة فوات   -2
      التي تحوم لة أو قوة الشكوك براءة كل شخص مهما كان وزن األد البراءة افتراض

كما ينبغي أن يصنف كذلك مادام أن  ،يءكبر حوله، ويترتب على ذلك وجوب معاملة المتهم 
 .(4)حكم صحيح ونهائي صادر عن قضاء مختصبمقتضى  في حقه المسؤولية لم تثبت

                                                           

. 16، ص نفسهمرجع الأحسن بوسقيعة،  -  1 
2-AKIDA (M), op.cit, p.340 . 

 .112انون العقوبات، مرجع سابق، ص محمد سامي الشوا، مسؤولية األطباء وتطبيقاتها في ق -3
يقوم هذا القانون على  ":على ما يلي 23 -13المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم تنص  -4

أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي  -: ويأخذ بعين االعتبار، على الخصوص...مبادئ الشرعية
 ..."حائز لقوة الشيء المقضي به
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عتبر تو  ،ا القانون الجزائيساسية التي يقوم عليهتعتبر قرينة البراءة من المبادئ األ
 .تعسفأي ية ضد ضمانة هامة من ضمانات الحرية الشخص

قناعة القاضي الشخصية، ال يمكن أن تستند إلى مجرد  أن ينتج عن هذا المبدأ
بل يشترط أن يكون الدليل الذي يبنى عليه حكمه قائما على الجزم واليقين  ،والشكاالحتمال 

فإذا خيم الشك على رابطة السببية   ،الفعل المجرمالدالين على أن المتهم هو الذي ارتكب 
 .كم بالتالي ببراءتهحو   ،يفسر لصالح المتهمالقائل بأن الشك تعين عليه تطبيق المبدأ 

فرصة تبنى على الشك واالحتمال، وهي بذلك تتناقض مع مبدأ قرينة الإن فكرة فوات 
 .(1)همالبراءة وأن الشك يفسر لمصلحة المت

خذ بها في مجال المسؤولية الجزائية األ وعلى هذا األساس رفض القضاء الفرنسي 
 حماية لألطباء وكل الممارسين الصحيين من اآلثار السلبية التيالطبية، إذ تعتبر هذه القرينة 

 .(2)تعكسها المساءلة الجزائية 
لذلك  ،تناقض مع مبادئ القانون الجزائيتفرصة اليستخلص من كل هذا أن فكرة فوات 

لقيام المسؤولية الجزائية للجراح أو الفريق الطبي، غير أن بها كمبرر يرفض القضاء األخذ 
بقاء على ال ة في مكانييختلف لما يكون الخطأ الطبي الجراحي قد سلب المريض كل إ األمر

وفي سبيل  ،الوفاةسببية بين الخطأ الطبي الجراحي و إذ يتمسك القاضي هنا بال. قيد الحياة
تع بها المريض من أجل يتم كان ليس فقط الفرص التي ذلك يتعين عليه أن يجتهد في إثبات

اء قناعته على أن هذه الفرص قد ضاعت بسبب نبل بالبقاء على قيد الحياة، الشفاء  أو 
 .(3)الخطأ الطبي الجراحي وحده

                                                           

ويأخذ بعين ... يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية :"من قانون اإلجراءات الجزائية على تنص المادة األولى -1
 ..."أن يفسر الشك في كل األحوال لصالح المتهم، -:...االعتبار على الخصوص

 .142ماجد محمد علي الفي، مرجع سابق، ص  -2
3-HENNAU-HUBLET (Christiane), L’activité médicale et le droit pénal . Les délits d’atteinte 

à la vie, l'intégrité physique  et  la santé  des personnes, L.G.D.J, Paris, 1987, p.274. 
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 المطلب الثاني
 الخبرة الطبية في إثبات المسؤولية الجزائية   دور

 ة عن الخطأ الطبي الجراحيتجالنا
ثقافته وخبرته بكل  دائرة تسعتامهما كان التكوين العلمي والمعرفي للقاضي، ومهما 

في مجال تخصصهم، لذلك أجاز  الفنيين األخصائيينأن يبلغ مبلغ  يستطيعفإنه ال  ،مناحيال
بآرائهم فيما بهم واالسترشاد  ل الخبرة وذوي االختصاص لالستعانةأهالرجوع إلى  .المشرعله 

 .عليه من أمور ىقد يستعص
وقد انعكس ذلك  ،هاعبتعاظم دور الخبرة في العصر الحاضر نتيجة تقدم العلوم وتش
 ،المتهمونسبتها إلى  ،على العلوم الجنائية، وما يتصل بها من وقائع تتعلق بالجريمة

التي يتطلب تقديرها إلماما دقيقا  الجراحية بقضايا المسؤولية الطبيةخصوصا إذا تعلق األمر 
 .(1)بأصول وقواعد الفن الجراحي وخصوصياته التقنية الدقيقة والمعقدة

 ن الخطأ ـــة عـــة الجزائيـــي إثبات المسؤوليـــى دور الخبرة الطبية فــرف علــاول التعــوسنح

الخطأ في مجال المسؤولية الجزائية الناتجة عن  التعريف بالخبرة خاللالطبي الجراحي من 
الخبرة الطبية بين النص القانوني والواقع العملي حجية ثم  (الفرع األول) الجراحي الطبي

الفرع ) ، وأخيرا الصعوبات التي تعترض الخبرة وسبل تجاوزها(الفرع الثاني)التطبيقي 
 (.الثالث

  األولالفرع  
 التعريف بالخبرة الطبية في قضايا المسؤولية الطبية الجراحية

رأي علمي أو فني من شخص متخصص في شأن واقعة إبداء : " تعرف الخبرة بأنها
تدبير تحقيقي يهدف إلى الحصول : " ، كما تعرف بأنها(2)"ذات أهمية في الدعوى الجنائية 

من أجل البث في مسائل  ،، بواسطة أصحاب الخبرة أو االختصاصعلى معلومات ضرورية
                                                           

1 -BOUSSOUF HAMANA(Naziha), L'expertise en matière de responsabilité médicale, Revue 

Sciences Humaines, N°13, Université Mentouri, Constantine, Algérie, 2000, p.7. 

، فاضل زيدان، سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، دراسة 771ثائر جمعة شهاب العاني، مرجع سابق، ص  -2
 .377، ص 7776مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 
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إال عند عدم إدراكها  المحكمة إليها وال تلجأ ،تكون محل نزاع ،فنية، ذات طبيعة محددة
عندما تكون األدلة المعروضة في الدعوى غير كافية  أو ،للمسألة المعروضة بنفسها

على المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي تبقى حصرا من وهي تقتصر  ،لتوضيحها
 .(2) المعاينة، وعن وبهذا الشكل تتميز وتختلف الخبرة عن الشهادة. (1)"اختصاص القاضي

                                                           

مالك نادي سالم صبارنه، دور  :، ذكره5، ص 7775نزيه نعيم، دعاوى الخبرة والخبراء، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1
 7777ق األوسط، الطب الشرعي والخبرة الفنية في إثبات المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشر 

إجراء يعهد به القاضي الجنائي ألي شخص مختص يسمى الخبير للقيام بمهمة :" ، كما تعرف الخبرة  كذلك بأنها36ص 
ال يتوافر في  ،علما أو فنا ،علق بواقعة أو وقائع مادية، يستلزم بحثها أو تقديرها على العموم إبداء الرأي فيهامحددة تت

، محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات "الشخص العادي، ليقدم له بيانا أو رأيا ال يستطيع القاضي الوصول إليه وحده
استعانة القاضي أو الخصم  بأشخاص مختصين في :" ا تعرف بأنها، كم336، ص 7773الجزائية، دار الثقافة، األردن، 

وذلك بالقيام  ،مسائل يفترض عدم إلمام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنية أو العلمية التي تتعلق بوقائع النزاع
المدنية والجزائية، دار ،  علي الحديدي، الخبرة في المسائل "واستخالص النتائ  منها في شكل رأي غير ملزم ،بأبحاث فنية

 . 2، ص 7223النهضة العربية القاهرة، 
 :تختلف الخبرة عن الشهادة في عدة نواحي -2

بينما الخبير يبدي رأيه فيما يعرض عليه من ظروف ال  ،إن الشاهد يدلي بما يعلمه من وقائع رآها أو سمعها بنفسه -
 .اييعرفها شخص

بينما رأي الخبير مجرد إيضاح أو تقدير لدليل آخر، فالخبير بهذا المعنى أقرب إلى الحكم منه  ،إن الشهادة دليل مباشر -
 .إلى الشاهد

 .يمكن استبدال الخبير، أما الشاهد فال  -

وال عقاب على تقريره إن أخطأ، أمام الشاهد فيحلف اليمين على  ،يحلف الخبير على القيام بمهمته بصدق وأمانة  -
  .وقد يعاقب إن شهد زورا  ،يادة أو نقصانشهادة الحق دون ز 

وحاول إسعاف المجني  ،كالطبيب الذي شاهد ارتكاب جريمة قتل ،قد يجمع الشخص الواحد بين حقي الخبير والشاهد 
مزيد من التفصيل أنظر مالك نادي سالم صبارنة، مرجع لعليه قبل وفاته، فأتيح له بذلك معرفة أسباب الوفاة، ل

ل سعيد خليل إعبيه، مسؤولية الطبيب الجزائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في المملكة األردنية خلي ، 31،صسابق
 . 773، ص 7777، الجامعة األردنية، الهاشمية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الدراسات العليا

شيء أو الشخص، وتتم بانتقال المحقق إلى مكان وجود هذه كشف حسي مباشر إلثبات حالة ال:" تعرف المعاينة بأنها  -
الحالة أو جلب موضوع المعاينة إلى مقره، تهدف إلى البحث عن األدلة المتعلقة بالجريمة، وغالبا ما تتم في مرحلة التحقيق 

على شيء معين إطالع المحقق : كما تعرف أيضا بأنها النهائي، وهي مسألة متروكة لتقدير قاضي الحكم أو التحقيق،
إلى كشف حقيقة  انن يهدفءاولما كانت كل من الخبرة والمعاينة إجرا .355لفائدة التحقيق، جالل ثروت، مرجع سابق، ص 

الجرائم، فقد ساعد ذلك على حدوث خلط بينهما، إال أن المعاينة تختلف عن الخبرة وعن كل وسائل اإلثبات،  حيث تعطي 
الواقعة التي توفرها أوراق الدعوى، وهو ما ال تستطيع الخبرة إدراكه مهما بلغت دقتها للمحكمة فكرة مادية محسوسة عن 
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على تحقيق أمور  اتظهر الحاجة إلى الخبرة كلما كان أمر الفصل في الدعوى موقوف
تستلزم معرفة فنية، وهو الحال بالنسبة لدعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي 

تقدير سلوك الطبيب محل المساءلة تقديرا فنيا، من خالل استجالء أين يجب  ،الجراحي
 . (1)ومدى عالقة ذلك بالنتيجة التي آلت إليها حالة المريض ،الخطأ في تصرفهمظاهر 

فالمطلوب من الطبيب الخبير هو إعطاء المعلومات التقنية والفنية الالزمة حول ما فعله 
وما كان يجب فعله في  -أو طبيب تخدير أو أي مساعد طبي ا كانجراح –الطبيب 
ط القانونية اوال بالفصل في النق ،ملزما بتقديم االستنتاجالمماثلة، دون أن يكون الحاالت 

لما فعل الطبيب، وما كان إذ عليه أن يعطي وصفا نزيها ، (2)وتحديد المسؤولية من عدمها
 .عليه أن يفعل
تحتل الخبرة الطبية أهمية بالغة في تقدير المسؤولية الجزائية  ،هذا األساس وعلى

كما تشكل ضمانة  ،الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي، باعتبارها جهة فنية معاونة للقضاء
إذ تقوم بتقدير الخطأ وعالقة السببية من خالل الوقائع المادية  (3)أساسية لحق الخصوم

 .ة المتعارف عليهاالمتاحة وفقا لألصول الفنية والعلمي
 في مجال المسؤولية الطبية عامة، فإن المشرع الجزائري لم يول ورغم أهمية الخبرة

في ، بل تركها خاضعة للقواعد العامة (4)بوضع نصوص قانونية خاصة تنظمها اهتمامه

                                                                                                                                                                                       

ن تقرير الخبير مهما بلغ من الدقة والحيدة فلن يعطي القاضي الصورة الكاملة بأعبر بعض الفقه  بالقول فقد  ولذلك 
أنظر، الذنيبات غازي مبارك، الخبرة الفنبة في  للوقائع  كما لو رآها بعينه، وليس من يسمع كمن رأى،  للمزيد من التفصيل

 .   27، ص 7777إثبات التزوير، دار الثقافة، األردن، 
1 -BENNIS(A), BEZZAD(A), LIMAMY(M), MAAOUNI(A), SAADI(A), SEDDIKI(M), 

Table ronde sur L'expertise dans les affaires de responsabilité du médecin Rapport du thème 

principal du septième congrès médical national. Société marocaine des sciences médicales, 

Rabat, 1989, p.141. 

 =يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء  ": من تقنين اإلجراءات الجزائية الجزائري على ما يلي 143تنص المادة  -2
 ".يجوز أن تهدف إال إلى فحص مسائل ذات طابع فني مهمتهم التي ال =
يعتبر حق الدفاع من الحقوق األساسية للخصوم لذلك أعطى القانون للخصم حق طلب االستعانة بالخبرة إلثبات صحة  -3

برة دعواه من خالل فحص المسائل المتعلقة بها، وفي هذا الصدد ألزم المشرع القاضي في حالة رفض طلب المتهم إلجراء خ
 .ن ذلك إخالل بحقوق الدفاعب قراره بالرفض حتى ال يكو يتسب

جاء في مدونة أخالقيات الطب الجزائري، بعض النصوص القانونية التي تنص على الخبرة الطبية عامة وليس الخبرة  -4
 . 22إلى المادة  25الطبية في مجال المسؤولية الطبية وهي من المادة 
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 الجزائية  قانون اإلجراءاتلو  ،قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بالنسبة للمسؤولية المدنية
 .بالنسبة لقضايا المسؤولية الطبية الجزائية

ن الخبير في قضايا المسؤولية الطبية الجراحية، يكلف من قاضي فإوعلى العموم، 
من  على طلب  النيابة العامة، أو بناء من على طلب وذلك بناء ،لتحقيق أو قاضي الحكما

 ـ د يكون التكليف تلقائياالخصوم، كما ق
 اطبي االحاالت يطلب الطبيب الخبير األوراق الطبية كاملة، كما يطلب تقرير وفي كل  
 يناألطباء الذين تعاملوا مع المريض موضحفي حقه، وكذا تقارير  المشكومن الطبيب  مطوال

ه من خطوات تشخيصية وعالجية، وما اتجاهتبع احالة المريض عند مناظرته أول مرة وما 
 ع الكشف الطبي ـر بتوقيــي أو الخبيـــب الشرعــوم الطبيــ، ليق(1)ونتائجهايتعلق بفحوص األشعة 

 .(2)على المريض لبيان ما آلت إليه حالته أو يقوم بتشريح الجثة
 استشاريين تابعين لمصلحة الطب بآراء أطباء  ي سبيل القيام بهذه المهمةــف د يستعينــق

   ـ(3)بآرائهم لالستئناسالشرعي من نفس تخصص الطبيب المشكو في حقه 
 جابة عن أربعة أو خمسة أسئلة باإلبالذات  هذه القضاياغالبا ما يكلف الخبير في مثل 

ومدى لحق المريض ضرر فعلي، أهميته وأسبابه  ما إذا : حول األحوالفي أغلب تدور 
   ـ (4)وهل هناك تقصير أو إهمال في هذا الصدد بالضرر الحاصل، الطبيبعالقة ما قام به 

 قضاءأال يخرج عن اإلطار المحدد له يتعين على الخبير في إجابته عن هذه األسئلة 
 .(5)سوغ أو داع لذلككما ال يجوز له أن يتجاوز اآلجال المحددة إال إذا كان هناك م

                                                           

 .713ع سابق، ص هشام عبد الحميد فرج، مرج -1
يختلف دور الطبيب الشرعي في الخبرة الطبية بين ما إذا كان الخطأ الطبي قد أدى إلى إصابة المريض، إذ يكون هنا  -2

 .في هذه الحالة يقوم بتشريح الجثةفأودى بحياته  قددوره هو فحص حالة المريض الجسدية، بينما إذا كان الخطأ 
وجد نفسه غير ملما  اللخبير إمكانية االستعانة بغيره من الفنيين، إذ اإلجراءات الجزائيةمن قانون  732أجازت المادة  -3

 .ما يمثل خروجا على المبدأ الذي يجعل من مهمة الخبير مهمة شخصية  وهو ،كفاية بموضوع الخبرة

- LIENHART(A), L’expert, l’expertise médicale, Éditions scientifiques et médicales Elsevier, 

2002,p.140. 
4- BENNIS(A), BEZZAD(A), LIMAMY(M), MAAOUNI(A), SAADI(A), SEDDIKI(M), 

op.cit, p .140. 

5 - BENNIS(A), BEZZAD(A), LIMAMY(M), MAAOUNI(A), SAADI(A), SEDDIKI(M), 

op.cit, p .140. 
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جزها نيحرر الخبير تقريرا مفصال عن الخبرة التي أ ،من هذه المهمة االنتهاءعند 
وجب تحرير  ،تعدد الخبراء حال ، وفي(1)بقيامه شخصيا بهذه األعماليشهد و  ،ذلكونتائج 

يعبروا عن تحفظاتهم  فإن لهم أن ،وأرائهمتقرير واحد مشترك، وفي حال اختالف استنتاجاتهم 
 .(2)للقاضي تكوين قناعته بخصوصها ىحتى يتسن ،كليل ذلعمع ت

يأتي تقرير الخبرة واضحا جليا ال في سبيل تكوين قناعة القاضي الشخصية، وجب أن و 
بحيث يمكن فهمه  ،خاليا من التعبير الصعب والمعقد ،بعيد عن الغموضو  ،التأويليحتمل 
، وذلك من أجل بمضمون ونتائج الخبرة األطراف المعنيةوللقاضي أن يطلع  ،واستيعابه

اقتضى األمر  إنتمكينهم من إبداء مالحظاتهم أو المطالبة بإجراء خبرة تكميلية أو مضادة 
 .(3)ذلك

 الفرع الثاني
 حجية الخبرة الطبية بين النص الق انوني والواقع التطبيقي العملي  

ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي  ،اإلثباتيعتبر تقرير الخبرة عنصرا من عناصر 
لها االعتماد عليه أو طرحه جانبا، فالخبرة في األصل ال تعدوا أن تكون مجرد وسيلة تقنية 

ط اعلى تكوين قناعته، من خالل استشارة أهل الخبرة المتخصصين بشأن النقتساعد القاضي 
عن نطاق تكوينه ا عليه تقديرها، والتي تخرج بطبيعته يستعصىالفنية والتقنية التي 

 .وتخصصه
 ق ـومن ح ،األدلةي ــل باقــرة مثــة الخبــدر المحكمــة، تقــة الوجدانيــدأ القناعــفبمقتضى مب

                                                           

للمهمة المسندة إليه والجهة  اوافي اوتحمل اسم الخبير، ملخص :مقدمة التقرير -0: يشمل تقرير الخبرة عدة أجزاء وهي -1
يعرض الخبير في هذا الجزء كل األعمال التي قام بها و  :إجراءات وأعمال الخبرة -7التي انتدبته للقيام بهذه المهمة،  

الخبير بتقديم رأيه الطبي في  يقوم إذ :النتائ  والرأي -3والمعلومات التي تحصل عليها في سبيل تنفيذ المهمة المسندة إليه، 
واألوجه التي استند إليها، وذلك حتى يسهل اكتشاف ما قد يشوب آراءه والنتائج الذي توصل إليها  ،المسائل التي ندب بشأنها
وفي حدود  ،ليه شخصياإن الخبير قد قام بالمهمة الموكلة بأالذي يثبت و  :التوقيع والتاريخ -4من غموض أو نقص، 

الخبرة وأثرها في الدعوى الجنائية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ، أنظر، عبد اهلل جميل الراشدي، موح لهاألجل المس
 .من قانون اإلجراءات الجزائية 753أنظر كذلك نص المادة   767،767، ص ص 7773

2- LIENHART (A),op.cit,p.139.  

 

 .من تقنين اإلجراءات الجزائية  753أنظر المادة  -3
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، كما (1)أن تأخذ به أو ال تأخذ ولها  ،أو ال تقتنعبه  وللمحكمة أن تقتنع ،الخصوم مناقشتها
التقرير  ءتجز أو  ،دون باقيها ببعضهافتأخذ  ،تفاضل بين تقارير الخبراء إن تعددت أن هال أن

القانونية  بالمسوغاتأن تبرر رأيها بل عليها  ،فتأخذ قسم منه وتطرح باقيه، وذلك دون تعسف
  .(2)وفقا لقواعد االستدالل المنطقي

ذا كان اللجوء إلى الخبرة في القضاياو  ،لكن أمر  والجراحيةالمتعلقة بالمسؤولية الطبية  ا 
 التي ضروري فرضته طبيعة األعمال الطبية والجراحية التي تتميز بنوع من الخصوصية

نعطي له الحرية في األخذ أو عدم األخذ بالنتائج تغيب عن تكوين القاضي ومعرفته، فلماذا 
  .؟التي يتوصل إليها الخبراء

من الناحية و  من الناحية النظرية :تكون على مستويين إن اإلجابة على هذا السؤال
  العملية ـ 

فمهمة  ،والقاضيدور كل من الخبير  توضيحفرض فهي ت ،فأما من الناحية النظرية
وفقا  ،العلمية مالخبير هي مقارنة العمل الطبي الجراحي بمختلف مراحله مع القواعد والمفاهي

، إذ أن دوره ال يتعدى مساعدة القاضي في كشف الجراحةو  الطب لما استقرت عليه أصول
التي و  ،بأصول الفن الطبي والجراحيواستنباط مواطن الخلل في المسائل المختلفة المتعلقة 

تمثل الحدود الدنيا في مزاولة الطب أو الجراحة على حد سواء، بحيث يجب أن ال يخرج 
   .(3)تمامهواال واليقظةعنها الطبيب من ناحية الجهود 

الخبير ويدرس حالة المريض الذي أجريت له العملية الجراحية، والعوامل التي  يبحث
درجة خطورة العملية أم إلى  ،إلى طبيعة جسده أو حالته المرضيةأثرت فيه، وهل ترد 

وبناء  ،والسرعة التي تطلب إجراؤها فيها، أم أنها من مضاعفات العمل الجراحيالجراحية 
في حدوث الوفاة أو اإلصابة، وهل هناك على ذلك يخلص إلى مدى مساهمة العمل الجراحي 

 ـ جهل أو نقص في معرفة أصول المهنة
إذ من شأنه توضيح وتفسير األعمال الفنية المتعلقة  ،يعتبر دور الخبير تفسيري ،وعليه

 دير القاضي شخصي يخضع لتق رأيه ومدى مطابقتها لقواعد المهنة، كما أن ،بالعمل الجراحي

                                                           

1 - PENNEAU (Jean), La responsabilité du médecin 2 Emme édition, Dalloz, Paris 1996, p.44. 

 .376،  عبد اهلل جميل الراشدي، مرجع سابق، ص776خليل سعيد خليل إعبيه، مرجع سابق، ص  - 2
3-PENNEAU(Jean), Faute civile et faute pénale, op.cit,p.75.  
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 .وتفنيد أطراف الخصومة
على نحو دفع المشرع  ،الخبير دور عن ر القاضي فهو مختلف ومستقلأما بالنسبة لدو 

إطالعه وبعد  ،بما يورده الخبير في تقريره، إذ أن القاضي دالتقي  إلى منحه الحق في عدم 
 ويعمل على مطابقته مع القواعدعلى مضمون الخبرة، يبدأ بتكييف ما توصل إليه الخبير، 

في  -في القضية المطروحة أمامه، قد يرى تمكنه من البث  ،ما ةليصل إلى قناع ،القانونية
 .ى له من ملف الدعوىاءضرورة استبعاد الخبرة كلها أو بعضها وفقا لما تر  -سبيل ذلك
أن مرد هذه الحرية، إنما يكمن في ذلك االنتقال الذي يجب أن يمارسه ب (1) بعضاليرى 

استخدامه لتقرير الخبير من المجال الفني إلى المجال القانوني، فالقاضي يعتمد القاضي عند 
بوسائل إثبات متعددة  النزاعحول المسألة محل على مجموع العناصر التي استطاع تجميعها 

تقدير المسائل الفنية ضمن إطار العوامل النفسية  ميث يتمن بينها الخبرة الطبية، بح
كما أن المرضى ليسوا  ،واإلنسانية المرتبطة بها، فاألطباء ليسوا عينات متساوية في الكفاءة

 .(2)سواء
أن تقرير الخبير قد يكون محال  مردها ،ن هذه الحريةأفي حين يذهب البعض إلى 

إذ قد تلعب المجاملة  ،العملفي  له زمالء نللشك بسبب انتمائه لفئة األطباء الذين قد يكونو 
 .(3)دورا سلبيا ومؤثرا في نتائج الخبرة
 مكمل  عملين أحدهمامن القاضي والخبير يؤديان  أن كالبأما البعض اآلخر فيرى 

ص القاضي بالشؤون الطبية من شأنها وأن الضرورة التي اقتضتها مسألة عدم اختصا ،لآلخر
ال يتطرق إلى مناقشة المسائل الفنية فأن تجعله ملزما بتقرير الخبرة من الناحية الفنية، 

 ه ــق لــا ال يحـول العلمية، كمـد واألصــي والقواعــي الجراحـــل الطبــن العمــالمتعلقة بالمطابقة بي

                                                           

 .716إبراهيم البيه، مرجع سابق، ص محسن عبد الحميد  - 1
2-PENNEAU(Jean), Faute civile et faute pénale, op.cit,p.76.=    

عبد السالم التونجي، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة اإلسالمية وفي القانون السوري والمصري والفرنسي، الطبعة  -
مسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن أخطائه وأخطاء مساعديه في سعد عبد الكريم أبو زيد، ال: ، ذكره422األولى، ص 

المستشفيات العامة، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
 .761، ص 7772الحقوق، القسم الخاص، جامعة مؤتة، األردن، 

 . 522لألطباء والجراحين، مرجع سابق، ص منير رياض حنا، المسؤولية المدنية  -3
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 .(1)العلمية التي هي من اختصاص الخبير الدخول في المفاضلة بين اآلراء الفنية والمناقشات
في تقرير ينصب على نقل تلك العناصر الفنية الواردة ( القاضي)فإن عمله  ،وعليه

ومن ثم تقدير الوقائع التي تندرج تحت مفهوم  ،الخبرة من مجالها الطبي إلى المجال القانوني
الذي أصاب الضحية بعالقة ( الوفاة أو اإلصابة)ذلك بالضرر وربط  ،الخطأ الطبي الجراحي

  . لمسؤولية الجزائيةا هالسببية على نحو ما تقرر 
وعلى هذا األساس، فإن اختصاص الخبير البد وأن يفرض نفسه على المستوى الفني 

تصبح الخبرة أحد فتصاص القاضي األكثر ظهورا على المستوى القانوني، بينما يكون اخ
 يأخذ ما يراه مناسبا وفقا لمبدأ ف ،ل الموازنة بينهاـــن أجــم دم للقاضيـــي تقـــات التـــل اإلثبــوسائ

 .(2)في الدعوى القناعة الوجدانية، فهو صاحب الرأي الفاصل
الطبيــة فــي قضــايا المســؤولية الطبيــة عامــة، والجزائيــة الخبرة فــ ،أممما مممن الناحيممة العمليممة

فــي حجمــه  ،بـل ومــؤثرا يتجـاوز ،تلعـب دورا فعــاال ،الناتجـة عــن الخطـأ الطبــي الجراحـي خاصــة
الحقيقــي إطــار النصــوص القانونيــة النظريــة التــي تعطــي للقاضــي حريــة األخــذ أو عــدم األخــذ 

  ثــــر منهــــا أكن هــــذه الحريــــة تبقــــى مســــألة نظريــــة فــــإ، (4)الــــبعض، وكمــــا يــــرى (3)بتقريــــر الخبــــرة
ن كانت ثابتـة مـن  ،عملية، وأنها الواقعيـة أو لهـا مـن الناحيـة  القانونيـة، فإنـه ال وجـود وجهـةالوا 

ــــــة، إذ أن رأي  ــــــرالعملي ــــــى وجــــــدان القاضــــــي الخبي ــــــة هــــــو المهــــــيمن عل ــــــي النهاي     والموجــــــه  ،ف
 .فال يمكنه تجاوزه والحكم بخالف ما انتهى إليه ،لعقيدته

                                                           

1-VAYRE (P), Le médecin expert judiciaire, mission pour responsabilité professionnelle 

GAZ. PAL, 22 Mars 2001, p.425.                                                                                       : ذكره 
 .766م غصن، الخطأ الطبي، مرجع سابق، صعلي عصا

 .762ص  مرجع سابق،أنظر في هذا المعنى، سعد عبد الكريم أبو زيد،  -2
أنظر في هذا المعنى، كمال بشير عريبي دهان، إثبات الخطأ الطبي عن طريق االستعانة بالمجلس الطبي أو بالخبرة  - 3

 .842العليا، عدد خاص بالمسؤولية الطبية الجزائية، مرجع سابق،ص ، مقال بمجلة المحكمة (الطب الشرعي وغيره) الطبية
أنظر كذلك مداخلة السيد وزير العدل، الطيب بلعيز في الكلمة  775موسى مسعود رحومة، مرجع سابق، ص  -4

اهلل جميل ، عبد 73مرجع سابق، ص  مجلة المحكمة العليا، االفتتاحية، اليوم الدراسي حول المسؤولية الطبية الجزائية،
 . 377مرجع سابق، ص  الراشدي،
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" خبير الخبراءالقاضي :" ينتقد من جهة أخرى المبدأ القائل بأن (1)وهو ما جعل بعض  
فهو لم يكن رأي الخبير، الذي يتعارض والدواعي التي جعلت القاضي يلجأ إلى استطالع و 

في المسائل الفنية التي التمس من وعدم قدرته على الولوج  ،بقصورهليفعل ذلك لو لم يشعر 
ل عليه فإنه وبالتالي ،أجلها الخبرة  .(2)يكون متناقضا مع نفسه إذا استبعد رأي الخبير ولم يعو 

ميادينها وقد أضحت  التطورآخذة في  ،والجراحية خاصة ،إن العلوم الطبية عامة
الذي يجد نفسه في حيرة  القاضيبات يشكل عقبة أمام  الذي األمر ،كبيرمتشعبة إلى حد 

ال يعرف خباياها سوى الخبير الذي  وفنيةإثباتها دراسة علمية  يتطلبأمام تلك المسائل التي 
وهذا ، جانباويطرحه  الخبير، فكيف له أن يعرض عن التقرير الذي يقدمه ،القاضييلجأ إليه 

من أية وسيلة من له واستقال قاضي في تكوين قناعته ال أن مبدأ حريةب القولإلى  فعناما يد
عن الخطأ الطبي هو مبدأ مقيد في مجال المسؤولية الجزائية الناتجة إنما وسائل اإلثبات، 

تقدمه الخبرة الطبية قد يكون سيد األدلة، ما لم يكن  يالجراحي، ذلك أن الدليل العلمي الذ
 .النتائج المتوصل إليهاشأنها دحض لدى القاضي عناصر قوية من 

  أن الخبرة لها من الحجية ما يؤثر على سير الدعوى قبل هو بالمالحظة أيضاوالجدير 

  ـ العامة وقاضي التحقيق فهي تؤثر في  قرارات النيابة ،وصولها إلى قاضي الحكم
يقع عليها عبء إثبات عناصر المسؤولية ، فباعتبار أن النيابة العامة سلطة اتهام

فإنها كثيرا ما تجتهد في البحث عن األدلة التي من  ،الجزائية عن الخطأ الطبي الجراحي
سنادها إلى المتهم، شأنها إقامة الدليل على وقوع  وقبل أن تبحث  ،فإنها ،ومع ذلك الجريمة وا 

أولى أن تبدأ أوال بتكوين  باب فمن ،ضياعن الوسيلة الفعالة التي تمكنها من إقناع الق
لمناسب بشأن مصير الدعوى، وألن المتابعة اقتناعها هي حتى تتمكن من اتخاذ اإلجراء ا

فإن تقرير الطبيب الشرعي أو  ومبدأ المالئمة، قانونية المتابعة،: الجزائية تقوم على مبدأي
قد يؤدي بالنيابة العامة لحد االقتناع باتخاذ إجراء الحفظ ه لدرجة أن الخبير، قد يكون حاسما،

                                                           

 :، ذكره376، ص 7263أمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، دار مطابع الشعب،  -1
 .775، ص نفسهمرجع الموسى مسعود رحومة، 

. 372، ص عبد اهلل جميل الراشدي، مرجع سابق - 2  
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خالف األصول في تقريره إلى أن المتهم لم ي كما لو خلص الخبير ،للمتابعةوهو ما يضع حدا 
  .ت نتيجة التركيبة الجسدية للمريضوأن الوفاة كان  ،والقواعد العلمية
خر بتقرير الخبير، إذ ال يجد يتأثر هو اآلبالنسبة لقاضي التحقيق الذي  ذاته والحال

أن األمر الذي إذ  ،هامشا إلعمال قناعتة الشخصية إال في إطار المنحى الذي رسمته الخبرة
يحيل  القضية أمام جهات الحكم، أو يقضي  فإما أن يتخذه يكون ترجمة لما خلصت إليه،

 بأال وجه للمتابعة ـ 

 الفرع الثالث  
 وسبل تجاوزهاالصعوبات التي تعترض الخبرة الطبية    

الخبرة الطبية، باعتبارها أهم وسيلة من أهم وسائل إثبات المسؤولية الجزائية عن  تعترض
جملة من  باتباع، يمكن تجاوز العديد منها (أوال)الخطأ الطبي الجراحي عدة صعوبات 

    (.ثانيا)الحلول

إال أنها تشكل أحد أهم  ،رغم ما للخبرة من أهمية: الصعوبات التي تعترض الخبرة الطبية  -أوال
يشكل القاضي والخبير زوجا غير متماثل، كما  جهة، فمن مشكالت نظام المسؤولية الطبية

 M. le professeur Vouin قال
غير أنهما  ،ختلفان في وجهات النظر وفي اللغةي فهما، (1)

بعضها متعلق بالخبرة بصفة عامة واآلخر  ،ن بالتعايش، ولهذا يمكن أن تنشأ صعوباتاملزم
 .خاصة بالمجال الطبي بصفة تعلق م

 أمرتقدير الوقائع من المجال العلمي إلى المجال القانوني  انتقالأن  الحظن ،فبوجه عام
، ينبغي أن ينتقل التقدير من المجال العلمي وسيلة قضائية مناسبةلكي تصبح الخبرة ف ،صعبا

بي مستمد من غير أن مثل هذا االنتقال ال يمكن أن يتم إال بتقدير طإلى المجال القانوني، 
يكون حقال خصبا لفخاخ دقيقة، يمكن  االنتقالإذ مثل هذا  ،تقرير الخبير، وهنا يكمن الخطر

 .(2)القضاةأن تز ل فيها قدم أمهر 
                                                           

1- «Le juge et son expert font un couple mal assorti que divise la différence des points de vue 

et des langues », le juge et son expert, D-1955, p.131, cité par BOUSSOUF- HAMANA 

(Naziha), op.cit, p.7, voir aussi, LIENHART (A), op. cit,139, PENNEAU(Jean), Faute civile et 

faute pénale, op.cit, p.74.  
2- DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, p.209, PENNEAU(Jean), Faute civile et faute 

pénale, op.cit,p.75,  BOUSSOUF- HAMANA (Naziha),, op.cit, p.p 256, 257 .  
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فنيا يعد إذ من الحاالت،  روبوجه خاص تختلط الناحية الفنية والناحية الطبية في كثي
 ـ  الطبيةوهذا الخلط من شأنه أن يسهم في زيادة غموض فكرة الخبرة  ،طبيكل ما هو 

التشخيص، العالج، والرقابة )تقنيات الطبية الفإذا كانت ضرورية في المسائل المتعلقة ب 
فإنها ال تبدو كذلك بالنسبة لتلك المسائل المتعلقة بأخالقيات المهنة  ،(بعد العملية الجراحية

 بما ،الخبير تلقائياما يفسر اتجاه القضاة إلى توسيع مهمة  وإليها، وهم اللجوء تي ،ذلك ومع
عرف أن ي  ب يجيز له ال ، الذي(1)بذلك حدود اختصاصه اتجاوز مما يجعله يعطي تقديرا قانونيا 

التخدير عن األضرار الناجمة عن المواد  بيحدد مسؤولية طبي أن أو ،لجراحيالخطأ الطبي ا
من تحليل قانوني ليس  عليهوي طلما ين ،من صميم عمل القاضي فذلك إنما هوالمستعملة، 

 .(2)في وسع الخبير أن يقوم به
 صعوبات  تعترضهالحصول على تقرير موضوعي من الخبير  نفإ ومن ناحية أخرى،
 في حقه في حوزة الطبيب المشكوقضية اليوط نابع من كون معظم خ منها ما هو موضوعي،

فالخبير الشرعي  .(3)أي شبهة تدينه، والذي يستطيع تعديل ملف المريض إلبعاد -أو زمالئه-
الخطوات التي مر بها العمل وال يعلم حتى  (4)يعلم حالة المريض قبل التدخل الجراحي ال

 المساءلة بدقةالذي وجد فيه الطبيب محل  الموقف من تقدير وهو ما يمنعهالطبي الجراحي، 
يقدم الخبير تقريرا  لذلك، وحتى، (5)والذي كان يمارس عمله في ظروف واقعية مختلفة

 التي قد تتعارض معأن يكون في مقدرته معرفة هذه الظروف الواقعية،  وجبصحيحا 
 .المعطيات المجردة

                                                                                                                                                                                       

 .717محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، مرجع سابق، ص  -
1- BOUSSOUF- HAMANA (Naziha), (,La faute pénale issue de l'activité ...,op.cit., p.257 . 

 :في هذا المعنى أنظر -2
                              .  DORSNER (Annick) – DOLIVET, op.cit, P.209-  

 .337بن صغير مراد، مرجع سابق، ص  -
  ن مقدار الجرعة التي أعطاها للمريض، والذي قد يكون منافيا للحقيقةـــر عـــه طبيب التخديـــذي يكتبــر الـــال التقريــفمث -3
 افما يكتبه طبيب التخدير في تقريره قد يكون تهرب ،باعتبار أن المواد المستخدمة في التخدير مواد متطايرة يصعب تقديرها  

 . 725صعبد الحميد فرج، مرجع سابق، من المسؤولية ، أنظر هشام 
4 - PENNEAU (Jean), La responsabilité du médecin, op.cit, p.45. 

 . 373، ص 7777بابكر الشيل، مرجع سابق،  -5
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 نهيمكن أن يترتب ع ماو  ،المهنةتعلق بالتضامن المهني بين زمالء ي، شخصي ومنها
النتيجة التي يتوصل في الشيء الذي يضعف الثقة  ،من تسامح مع األطباء محل المساءلة

ن كان هناك من يرفض  ،إليها الخبير في نهاية تقريره الدكتور هشام  يرى إذهذا الطرح وا 
وأن مرجعه  ،أن هذا القول مردود ،واستشاري الطب الشرعي، وهو دكتور (1)عبد الحميد فرج

أن بيعتقدون  إذ، وعالقة السببية ،أ الطبية تقدير حدوث الخطيفيعدم إدراك الكثيرين لك
رأي ينافي الواقع وهو  ،زمالء المهنة، وال يدينهم بتقريرهالطبيب الشرعي يجامل األطباء 

  .على أكثر من طبيب شرعي حتى يصدر التقرير النهائي فيه تعرض القضية الذي ،العلمي

 ،رغم اإلقرار بهذه الصعوبات تبقى :سبل تجاوز الصعوبات التي تعترض الخبرة الطبية -ثانيا  
سؤولية مالخبرة الطبية أنجع وسيلة يستند إليها القاضي في إثبات أو نفي ال ،ولحد الساعة

أسس علمية وفنية تساعد  على الجراحي، ذلك أنها قائمةالجزائية الناتجة عن الخطأ الطبي 
أنه قد آن األوان ألجل بوألجل ذلك نقول  ،اليقينى لوبناء حكمه ع ،القاضي على قطع الشك

في إطار قضايا المسؤولية الطبية  الخبرة الطبية االهتمام بوضع نصوص خاصة تنظم قواعد
 ،منصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائيةالو  ،عامة للخبرةبصفة عامة، ذلك أن القواعد ال

الطبية التي لها خصوصياتها في مجال المسؤولية ال تزال عاجزة على اإللمام بقواعد الخبرة 
أن ضمان الحصول بإلى جملة  اآلراء التي ترى  رأينا ،الصددونضم في هذا  هذا ،الطبية

 :هي ،يرتكز على جملة من األمور ،موضوعي من شأنه إفادة القاضي خبرة على تقرير
لما كانت الخبرة الطبية مهمة شاقة   :(2)ضرورة تعدد الخبراء في قضايا المسؤولية الطبية -1

 ،يينهمالنظر الفنية والتقنية فيما ودقيقة، فإن تعدد الخبراء من شأنه أن يضمن تبادل وجهات 
تقدير الكثير من الجوانب والمسائل الدقيقة التي قد يعجز الخبير الواحد عن  يويساعد ف

تعدد  ثم إن ،الخطأالوقوع في  فرص من يقلل من شأنه أن  تقديرها تقديرا سليما، وهو ما
أسندت الخبرة  لو على خالف ما ،أن يحقق النزاهة والموضوعية في العملالخبراء من شأنه 

                                                           

 .716، ص نفسهمرجع الهشام عبد الحميد فرج،  -1
2 - BENNIS(A), BEZZAD(A), LIMAMY(M), MAAOUNI(A), SAADI(A), SEDDIKI(M), op. 

cit, p p.141, 142, BOUSSOUF- HAMANA (Naziha), La faute pénale issue de l'activité.., 

op.cit, p.264.     
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والذي قد تسيطر عليه فكرة غياب رقابة فعلية عليه إال من جهة القاضي  ،واحد رإلى خبي
ن خصوصية إ، ثم المؤهالت الكافية التي تمكنه من الوصول إلى الحقيقةبدوره الذي ال يملك 

المترتبة عنها تجعل من الضروري تعدد الخبراء  األخطاء الطبية الجراحية والمسؤولية الجزائية
أجل الوقوف على األسباب الحقيقة التي أدت إلى إصابة المريض أو  من الواحدةفي القضية 

  . وفاته
أو رئوي أو سدة رئوية  اللتهابمثال أثناء عملية جراحية  قد تعرض المريض أنفلو  

ذلك إلى وفاته، فإن الوقوف على األسباب الحقيقية لذلك يستدعي  وأدى ،القلبفشل حاد في 
الجهاز التنفسي والمسالك  أخصائيسيما أخصائي التخدير و  ،األخصائيينعدد من انضمام 

يعود قد ال هذه الحاالت  مثل ذلك أن ،القلبأو حتى طبيب مختص في أمراض  ،هوائيةال
نما  ،جراحيإلى خطأ طبي  سببها  .(1)يعاني منه  كان المريض إلى إصابة أو مرضوا 

 ي ــل من مسألة تعدد الخبراء فــيجع ري أنــالمشرع الجزائيتعين على  مثل هذه االعتباراتول 
م في الوصول إلى أفضل قناعة هضايا المسؤولية الطبية الجزائية قاعدة إلزامية، ألنها تسق

 .ممكنة
جرى العرف القضائي على إسناد مهمة الخبرة : (2)مراعاة عنصر الكف اءة في إسناد الخبرة -2

ه والذي قد، un médecin légiste (3)شرعيفي قضايا المسؤولية الطبية الجراحية إلى طبيب 
على معظم أنواع  علميا اطالعه لعدم ربماإلى رأي قاطع،  الوصول في سبيل يعاني كثيرا

الطب  ته لمهنةتخصصه وعدم ممارسبسبب انغماسه في  ، وذلكالتدخالت الجراحية

                                                           

.352، نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص 725أنظر في هذا المعنى، هشام عبد الحميد فرج، مرجع سابق، ص - 1  
بلحاج رشيد، القواعد الطبية والتقنية في مجال الخبرة الطبية، مقال بمجلة المحكمة العليا، عدد خاص بالمسؤولية  -2

 .  737الجزائية الطبية في ضوء القانون واالجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص 
  الطيب بلعيز، حول المسؤولية الجزائية  الطبية في ضوء  ، حافظ األختام كلمة معالي وزير العدل السابقأنظر  -3

، في هذا الصدد كذلك، أشار رئيس العمادة الوطنية 73مرجع سابق، ص، القانون واالجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العليا
ة األخصائيين المؤهلين لنقابة األطباء، إلى أن مجالس أخالقيات المهنة الطبية هي الهيئات الوحيدة التي تستطيع تحديد الئح

نور الهدى طابي، تصاعد مخيف لألخطاء الطبية في الجزائر  إلجراء الخبرة، بناء على طبيعة الخطأ وشرط الخبرة، أنظر
تاريل  /https://www.annasronline.com/index.php :، الرابط 8215فيفري 2يومية النصر، نشرت بتاريل 

 .من هذا البحث 8، سبقت اإلشارة إليه في الصفحة 15:على الساعة 8215أوت  12: اإلطالع
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ن كان يستطيع االستعانة بخبرة استشاريين وأخصائيين  وهو بهذا، ،العالجية  إال أنآخرين وا 
غير  اآلخر الطبيب الشرعي هو أن باعتبار ، وذلكالصعوبةهذه  خفف من وطأةذلك لن ي

 .(1)ملزم باألخذ بآرائهم
الجزائية الناتجة عن البد من إسناد مهمة الخبرة الطبية في قضايا المسؤولية  لذلك كان

من الجراح أو طبيب التخدير الذي ارتكب الخطأ  أكفأالخطأ الطبي الجراحي إلى خبير يكون 
من دقة وتقنية معقدة تقتضي من ، ال سيما مع ما يطبع هذه القضايا والذي يكون متابع جزائيا

 .قد ال تتوافر في األطباء الشرعيين خاصةالخبير معرفة علمية وفنية 
تفرض قواعد الخبرة في قضايا المسؤولية الطبيـة  :اختيار الخبيروالحياد في   مراعاة النزاهة -3

الطبيــب الخبيــر بــروح النزاهــة والموضــوعية والتجــرد مــن كــل المــؤثرات العاطفيــة والنــوازع  تحلــي
    جانـــــب الطبيـــــب المتــــــابع لغيـــــر متحيـــــز و  ،موقــــــف محايـــــد اتخـــــاذ بمـــــا يكفـــــل لـــــه ،الشخصـــــية
وأن مهمتــه  ال ســيما ،مــدى نزاهــة الخبيـر فــي عملــه فــي تظهـر رةالقيمــة الحقيقيــة للخبــفقضـائيا، 

دون أن  ،تقـــدريهاعلـــى القاضـــي  يستعصـــىط الفنيـــة التـــي االنقـــ فـــي جملـــة مـــنر أساســـا نحصـــت
 ـ إلى إصدار قرار حول مسؤولية أو عدم مسؤولية الطبيب المتابع جزائيااه تتعد
األخذ بيده بعد  ، وذلكما يلزم اتخاذله  ىحتى يتسن ينير الطريق أمام القاضيفالخبير  

يستطيع القاضي أن  ،إلى تقرير الخبرة االطمئنانفي سبيل و إلى قناعة تامة، للوصول به 
أو إدخال  ،تقديم بعض البيانات اإلضافيةوسعه أن يطلب منه ب أن يتتبع عمل الخبير، كما

ذلك مع  إذا الحظ ف، (2)بعض التعديالت من أجل سد الثغرات التي قد يالحظها في التقرير
التي ط اأو أن النق ،النقص أو الغموض أو التفكك في عناصره يعتريهأن تقرير الخبرة ال يزال 

ثم طلب منه توضيحها ال تزال غامضة، فله عندئذ أن يطلب إجراء خبرة تكميلية أو مضادة، 
ما  من الخبرةلديه  أن أدنى من الثقافة العامة، كما اكيفما كان حاله، لديه حدو  ،إن القاضي

 بأن يالحظ مثال  مدى انحياز الطبيب الخبير وتجرده من الموضوعية، يتيح له التفطن ل

                                                           

716، ص نفسهمرجع الهشام عبد الحميد فرج،  - . 1  

تهم أن يكونوا مويجب على الخبراء في القيام بمه:" ...  في هذا المعنى من قاون اإلجراءات الجزائية 732تنص المادة  -2
 ..." .علما بتطورات األعمال التي يقومون بها وأن يحيطوهأو القاضي المنتدب  على اتصال بقاضي التحقيق 
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جوبة ناقصة أو غامضة أو أل تقديمهاإلشكاالت المطروحة عليه أو  ىمن اإلجابة عل هتهرب
كل هذا كان من واجبه  لقاضيى لاءفإذا تر  حوله، وكتثير الشك ما قد م ،قطعيةحتى غير 

 . (1)استبعاد الخبرة
 Omarالذي قدمه الدكتور االقتراحيمكن القول أن  فإنه وتفاديا لهذا اإلشكال

AZZIMAN  من المفيد حقا وضع الئحة خاصة : " أنهبيرى  إذجدير بالدراسة واألخذ
في  هم ءسينظرون في قضايا المسؤولية الطبية التي تمس زمالباألطباء الخبراء الذين 

فكرية وأدبية ال يمكن إثباتها بواسطة ونزاهة  ،المهنة، ألن األمر يتطلب استقامة خاصة
تخوله  والتي ،أن للطبيب أقدمية خمس سنوات في العمل الطبيبالشهادات التي تثبت 

المحكمة، لذلك يمكن وضع الئحتين متميزتين، واحدة تتعلق  مبمهمة الخبير أما االضطالع
 ."(2)م الخبراء الذين يتدخلون في قضايا المسؤولية الطبيةتضواألخرى  ،بالخبراء العاديين

إلى  تقوم بضمه ، فإنهاالخبرةبعد أن تتلقى المحكمة تقرير : مناقشة تقرير الخبرةضرورة    -4
ض عأو أن ب ،و مسائل ال زالت غير واضحة اأن هناك أمور بلها  بينإذا تفأوراق الدعوى، 

اللبس، فإنها تطلب من الخبير الحضور لمناقشته أو إيضاح ما بدى غامضا  يشوبهاالنقاط 
 .(3)في تقريره

                                                           

أنظر تدخل األستاذ الصديقي، في إطار المناقشة التي أثيرت حول الخبرة الطبية في قضايا المسؤولية في إطار المؤتمر  -1
 . 735، المشار إليه سابقا، ص بالمغرب السابع للمسؤولية الطبية

في قضايا  في إطار المناقشة التي أثيرت حول الخبرة الطبية مانعمر عزي أنظر في هذا الصدد تدخل الدكتور -2
  . 143ص  اسابق المشار إليه المسؤولية الطبية في إطار المؤتمر السابع للمسؤولية الطبية بالمغرب، 

 "Je me demande si, en pratique, la liste comprend des experts des médecins qui interviennent 

en toute matière et s'il ne serait   pas utile de faire une liste à part  pour les médecins qui vont 

avoir à juger leurs confrères, parce qu’il  faut une probité  intellectuelle et morale  que l’on= 

=ne peut pas prouver en fournissant des  attestations disant que l’on a  cinq ans d’expérience.  

Autant n’importe quel médecin peut  faire une expertise  pour  évaluer l’ampleur d’un 

dommage, autant juger le comportement d’un autre médecin suppose une capacité de 

dégagement  et de distanciation que l’on ne peut pas prouver par des attestations. Je veux dire 

que là, il faut s'adresser à une autorité qui est connue, pour sin impartialité, pour son 

objectivité... J’avance donc l’idée de faire deux listes distinctes, disons l’expert "normal" et 

l’expert qui intervient en matière de responsabilité  médicale".                                                
.727ص مرجع سابق،  عبد اهلل جميل الراشدي،  - 3  
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ـــــي توضـــــيح الرؤيـــــة بالنســـــبة بـــــوال شـــــك     أن مثـــــل هـــــذا اإلجـــــراء يســـــهم وبشـــــكل كبيـــــر ف
وأن  للخبيـر أمـور سـبق فـي يقطـع الشـك وقـدمجهولـة،  تكـونقـد يكشـف عـن حقـائق فللمحكمة، 

وطلـــب خبـــرة  ،دفع القاضـــي إلـــى اســـتبعاد تقريـــر الخبيـــريـــقـــد  وهـــو مـــاتحفظاتـــه،  بشـــأنهاأبـــدى 
 . مضادة أو تكميلية حسب الحالة

طبي في دعوى المسؤولية الجزائية الناتجة عن الخطأ ال هذا ويبقى من حق كل طرف 
أن يتدخل ويناقش التقرير الذي يعده الخبير، إذ من حق النيابة العامة والطرف  الجراحي

 على مرأى ومسمع، وكل هذا مناقشة تقرير الخبيرالمدني ودفاعه وكذا المتهم ودفاعه 
بجرائم الخطأ الطبي القضايا المتعلقة  في الحاضرين في قاعة المحكمة، خصوصا وأن البت

   .وحضورية بصفة علنيةال يتم إال 
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 :خـــاتــمــة
لقد أصبحت األخطاء الطبية والجراحية واقعا رهيبا، ال مجرد ظاهرة استثنائية أو  

تصاعدت وتيرة الحوادث الطبية الجراحية  إذبالمخاطر،  فالمجال الطبي اليوم محفو فجانبية، 
 مخلفة وراءها العديد من المرضى ضحايا األخطاء الطبية المتفاقمةـ 

ومـــن خـــسل دراســـتنا لموضــــو  الخطـــو الطبـــي الجراحـــي والمســــ ولية الج ائيـــة، الحظنـــا  يــــا  
نصوص قانونية كافية تحدد معـالم الخطـو الطبـي الجراحـي، وتضـبط أحكـام المسـ ولية الج ائيـة 

وحتــى الفرنســي  ، بــلبمــا فــيلم الم ــر  الج ائــر  ،اكتفــى الكثيــر مــن الم ــرعين إذالناتجــة عنــ ، 
   القتـــــل بالجرح والضـــــر  أو بـــــإمـــــا  المتعلـــــ مـــــة المتعلقـــــة بالخطـــــو  يـــــر العمـــــد  بالقواعـــــد العا

 -خاصــة ينالفرنســي-بالفقــ  والقضــاء  دفعــتالخطــو، األمــر الــذ  طــرح العديــد مــن ا  ــكاالت، 
 .التماس حلول ومنافذ للاإلى 

 : أهملا ،توصلنا إلى عدة نتائج ،وعلى هد  دراستنا هذه 
ــــــي بصــــــفة  -أوال    ــــــي الجراحــــــي أهــــــم صــــــورة مــــــن صــــــور الخطــــــو الطب ــــــر الخطــــــو الطب        يعتب

كــل مخالفــة أو خــروا مــن  :"عامـة، وأنمــوذا واقعــي للخطــو  يـر العمــد ، لــذلب يعب ــر عنــ  بونـ 
أو أ  عضــــو مــــن أعضــــاء الفريــــ  الطبــــي الم ــــارب فــــي إجــــراء العمليــــة  -الطبيــــ  الجــــراح 

ـــة ـــة، خـــسل فـــي ســـلوك  عـــن القواعـــد واألصـــو  -الجراحي ـــة التـــي تتطلبلـــا أصـــول الملن ل العلمي
مختلــف مراحــل العمــل    الجراحــي، أو إخسلــ  عنــد تصــرف  ا راد  بواجبــات الحيطــة والحــذر 

دون  -تبعـــا لـــذلب-التـــي يفرضـــلا القـــانون وتفرضـــلا مراحـــل العمليـــة الجراحيـــة، وعـــدم حيلولتـــ  
أن يتخـذ فـي  ،وواجبـا عليـ  بـل بإمكانـ ،إفضاء سلوك   حداث النتيجة الضـارة، فـي حـين كـان 

 ـ"والتبصر حتى ال يضر بالمريض اليقظةتصرف  
الخطو عن الخطو الطبي الجراحي الموج   النو  من يختلف هذا ،وبلذا المعنى     

للمس ولية المدنية، مما طرح مسولة أخرى تتعل  بفصل الخطوين أو وحدتلما، وقد انتلى 
أو ذوي  في حالة  -ضرر تتمكين المريض المكالجدل بضرورة الفصل بينلما لعدة اعتبارات، 

كما أن من  ،المتلم إذا صدر حكم ج ائي يقضي ببراءة ،من الحصول على التعويض -وفات 
 - ون الفصل بينلما تقدير الخطو الطبي الجراحي الموج  للمس ولية الج ائية تقديرا واقعيا 

معيار بخسفا لتقدير الخطو الطبي الجراحي المدني الذ  يتم قياس  بمعيار موضوعي أو 
 . -الرجل العاد  
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جملة من األمور التي يستند  ضع في اعتبارهيون بعلى القاضي  يفرضالواقعي  فالمعيار
وكافة الظروف  الكفاءة الشخصية للطبيب :ولعل أهملا ت ،إدانبأو  المتلم إليلا للحكم ببراءة

، إذ ليس من المعقول أن يطل  من جميع األطباء أن يكونوا المحيطة بالعمل الطبي الجراحي
الموهبة الطبيعية  فيلابما  ،لذه الصفة تحكملا عوامل عديدةفعلى مستوى واحد من الكفاءة 

 .والدراسة والخبرة وهي تختلف من طبي  إلى آخر
مبرر للتميي  بين الخطو الملني والخطو العاد ، وبين الخطو الجسيم والخطو ال  -ثانيا    

البسيط، فمن  ون ذلب أن يلدر بعض الحقو  ويضعف دور القضاء، إذ أن مس ولية أهل 
كانت طبيعة وجسامة الخطو، ذلب أن النصوص المتعلقة الفن تخضع للقواعد العامة ملما 

 وال يجو  تقييدها إال  بنص ـ  ،بالخطو  ير العمد  جاءت بصيغة عامة
أ ـــرنا إلــى الخطــوة اللامـــة التــي خطاهــا الم ـــر  الفرنســي فــي تعـــديل  ،فــي هــذا الصــددو 

     فـــــــر  بـــــــين الفاعـــــــل المبا ـــــــر و يـــــــر حـــــــين، 746-0222قـــــــانون العقوبـــــــات بالقـــــــانون رقـــــــم 
   اكتفـــــى بالخطـــــو اليســـــير لمســـــاءلة األول، بينمـــــا ا ـــــترط الخطـــــو الجســـــيم لمســـــاءلة و المبا ـــــر، 

وهـــو مـــا انعكـــس علـــى األحكـــام المتعلقـــة بالخطـــو الطبـــي الجراحـــي الموجـــ  للمســـ ولية  ،الثـــاني
 .الج ائية 

يتعــدى نطــا  الخطــو الطبــي الجراحــي الموجــ  للمســ ولية الج ائيــة، مرحلــة الجراحــة  -ثالثااا   
   عـــــدم الحصـــــول علـــــى رضـــــا  كمـــــا فـــــي حالـــــةالفتـــــرة الســـــابقة للـــــا،   ـــــمللتبمعناهـــــا الضـــــي ، 

والمخاطر التي قد تـنجم عـن العمـل الجراحـي، أو  ،بعد إعسم  بحقيقة المرض ، وذلبالمريض
 -ظـــروف تعفـــي الطبيـــ  مـــن ذلـــب تـــردمـــا لـــم وهـــذا   -بقةعـــدم إجـــراء الفحـــوص الطبيـــة الســـا

  يـــا  أو نقـــص المتابعـــة الطبيـــة للمـــريض  كمـــا فـــي حالـــةالفتـــرة السحقـــة للـــا،  ولت ـــمل كـــذلب
 .من حيث آثار التخدير أو آثار الجراحة سواء  

 لد الميدان الطبي الجراحي تطورا تكنولوجيا سريعا، أصبح بموجب  العسا  -رابعا   
من خسل ا تراب عدة أطباء ومساعدين طبيين  ،يتم بصورة اعتيادية، و ب  دائمةالجراحي 

-في إطار ما يسمى بالفري  الطبي الجراحي، األمر الذ  حتم على الفق  والقضاء الجنائي 
التعاطي مع هذه المعطيات الجديدة، ودون المساس  -في ظل  يا  النصوص القانونية
تركة عن الخطو الم ترب ما يسمى بالمس ولية الم بأقر  ،بمبدأ  خصية المس ولية والعقوبة

كما أقر ما يمكن تسميت  بالمس ولية  .ويسب  ضررا للمريض ،الذ  يرتكب  أكثر من طبي 
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ن كانت هذه التسمية  ير صحيحة -عن فعل الغيرالج ائية  ، التي تعبر عن خطو -وا 
ين الطبي  في االختيار، أو التقصير في ا  راف والرقابة على أعمال المساعدين الطبيين الذ

 ـ  قد يستعين بلم طبي  التخدير أو الجراح
قرار المس ولية الج ائية ل ، أصبح  ،ونتيجة لظلور ال خص المعنو  ،كما أن   وا 

ست فائية ج ائيا عن الخطو الطبي الجراحي، وهنا يختلف با مكان مساءلة الم سسات اال
اص المعنوية الخاصة القانون الج ائر  عن القانون الفرنسي، إذ يحصرها األول في األ خ

 .للثانييمكن أن تطال هذه المس ولية حتى األ خاص المعنوية العامة، وفقا  فقط، بينما
الج ائيــــة الناتجــــة عــــن الخطــــو الطبــــي تعتبــــر الــــدعوى الراميــــة  قــــرار المســــ ولية  -خامسااااا   

الــدعوى الجنائيــة أو الــدعوى العموميــة، يكــون أســاس المتابعــة فيلــا  صــور الجراحــي صــورة مــن
أو حتـى جريمـة تعـريض  ،إما جريمة القتـل  الخطـو أو الجـرح الخطـو، بالنسـبة للقـانون الج ائـر 

الغيــر للخطــر، بالنســبة للقــانون الفرنســي، يقــوم بتحريكلــا فــي أ لــ  الحــاالت المــدعي المــدني 
، كمــا تمــر بــنفس المراحــل (احــي، أو ذويــ  فــي حالــة وفاتــ الطبــي الجر  الخطــوالمــريض ضــحية )

 .وهي مرحلة التحقي  ومرحلة المحاكمة ،التي تمر بلا أية دعوى جنائية أخرى
يعد ا ثبات عنصرا جوهريا تتوقف علي  نتيجة الدعوى الرامية لتقرير المس ولية  -سادسا   

أبر ها تلب التي تبقى  ،صعوباتال ي ال يعاني لكن  الج ائية عن الخطو الطبي الجراحي، 
خبراء وحيادهم، باعتبار أن الخبرة الطبية الفي مدى تجرد  ةتثير الكثير من الجدل، والمتمثل
تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خسللا تحقي  التقاطع  إذتنفرد بدور بار  في ا ثبات، 

في دعاوى  فصل لج ائي حين قاضي الل أضحت مل مةبين المجال الطبي والمجال القانوني، 
ذات طابع است ار  فقط، وذلب بسب  قلة خبرت   كونلاالمس ولية الطبية الج ائية، ر م 
 .وضعف تكوين  في المجال الطبي

والمس ولية  الجراحي  ون فكرة الخطو الطبيبمكن القول أ ،على ضوء هذه النتائجو 
إال إذا استندت على أسس  ،ليتلا الحقيقيةليس بوسعلا أن تجد مقوماتلا وفعا ،الج ائية الطبية

وتضبط العسقة بين األطباء والمرضى، ألن طبيعة  ،قانونية متينة، تقننلا وتوضح معالملا
 -التي يكون محللا الذات ا نسانية، بما للا من حرمة وتكريم–األعمال الطبية والجراحية 

دون إجحاف في ح  أ   ،العسقة ضمن حدودها المعقولة هذهتقتضي تدخل القانون لضبط 
 : المس ولية نوعا من االهتمام من خسل هذه ءيسإمنلما، لذلب يتعين على الم ر  والقضاء 
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قانون مستقل، تقنن من في  كل سن نصوص قانونية في صل  قانون العقوبات أو  -أوال   
خسللا مس ولية األطباء عن األخطاء الطبية التي يج  ضبطلا وتحديد قواعدها، إذ من 

حين  ،يساعد القاضي عملياس ون ذلب أن يسد فرا ا قانونيا ملحوظا في هذا الجان ، كما 
أن من  ون هذا القانون  أن تصدي  لقضايا من هذا القبيل، ويقلل من حيرت  وتردده، كما

بثقل الملام  سي عرهمعلى بينة من أمرهم، و  ،وكل الممارسين الصحيين ،يجعل األطباء
حمللم على بذل الم يد من العناية والحرص واليقظة أثناء مبا رتلم يالملقاة على عاتقلم و 

 .لألعمال الطبية المختلفة
الصحة ،  في قانوني  تجريم تعريض المريض للخطر، من خسل النص عل ضرورة -ثانيا   

أو - الجراح إذ بموج  ذلب يصبح سلوب الطبي  ،أو نص عام جديد في قانون العقوبات
لت ام باألمان االمخالفة  نتيجة ،ا صابة أو القتل خطرلالخاطئ الذ  يعرض المريض  - يره

خاصة وأن المجال الطبي أو الحذر مفروض بموج  القانون أو اللوائح معاقبا علي  جنائيا، 
وهذا أسوة بالم ر  الفرنسي الذ   المجاالت التي يتعرض فيلا ال خص للخطر، من أكثر

من قانون العقوبات الجديد  1-002نص على جريمة تعريض الغير للخطر بموج  المادة 
ويظل هذا االقتراح قائما باعتبار أن الم ر  الج ائر  لم يلتفت إلي  في قانون  ،،1990لسنة 

من قانون  440/0و019و011يث ال ي ال يحيل إلى المواد ، ح11-11الصحة الجديد رقم 
  . ئم القتل وا صابة الخطوالعقوبات ر م االختسف الموجود بين تعريض الغير للخطر و جرا

يتضمن  يج  أن ضرورة النص على وجو  مسب الملف الطبي للمريض، الذ  :ثالثا   
ونقصد هنا الملف الذ  يدون في  كل ) كل األعمال الطبية التي خضع للا وب كل مفصل

من الجراح وطبي  التخدير مختلف التدخست الطبية وتطور حالة المريض قبل وأثناء وبعد 
التدخل الجراحي، فمثس تحديد نو  المرض، طبيعة العملية الجراحية ومكانلا، نو  المخدر 

، ومن جلة  هذا من جلة ،...( وكميت ، حالة القل  والتنفس أثناء العملية ، درجة حرارت 
ح  هذا األخير في الحصول على نسخة من ، حتى يسلل علي  إثبات الخطو الطبي أخرى، 

 أقر هذا الح  للمريض في حالة تعرض  للضرر، وهذا كذلب أسوة بالم ر  الفرنسي الذ 
 . 0220مارس  4قانون بموج 

تعمل على الفصل في  ،ضرورة ت كيل محاكم خاصة ضمن الجلا  القضائي :رابعا   
القضايا المتعلقة باألخطاء الطبية، على أن يكون ضمن هذه المحاكم قضاة متخصصين في 
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المجال الطبي والقانوني، باعتباره المخرا الحقيقي للفصل في تلب القضايا بكل ن اهة وحرية 
 .وحياد

لطبية، وضع نصوص خاصة بالخبرة الطبية في مجال المس ولية ا ضرورة :خامسا      
وعدم االكتفاء بالنصوص المقررة في قانون ا جراءات الج ائية، المتعلقة بقواعد الخبرة الفنية 

       .عامة
إسناد الخبرة الطبية في مجال الخطو الطبي إلى مجموعة من األطباء ضرورة  :دساسا   

 وذلب، ةيصورة جماعب منتدبينالمتخصصين ال يقل عددهم عن ثسث خبراء، يكونون 
 .ن اهة هذه الخبرةلضمان 

الجنائي مطال  اليوم بون يكون دوره أكثر فعالية  القضاء الختام، نرى بونوفي 
معاي ت  وبحكم  إن ،وصيا ة القاعدة القانونية، ف وضعفإذا كان ال يملب ح   وديناميكية،

جمود النصوص القانونية دونما  كسرو  ،تطوير القانون قادر على أن يسلم فعليا في للواقع،
بتطويرها، مستفيدا في ذلب من حصيلة العمل القضائي المقارن، خاصة  ، ولكنخر  للا

روح بالقضاء الفرنسي، وأن يتعامل مع موضو  األخطاء الطبية والمس ولية الناتجة عنلا 
تطوير قواعد حتى يسلم فعليا في  ،تجرد واستقسليةو وحكمة  ،أكثر جدية وحيوية وبكل ر انة

 .المس ولية هذه
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 .9119الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، 
،  0حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية، القسم العام، ج -27

  .0882النشر، دبي،  بدون ذكر دار
، "حث مشكالت المسؤولية الطبية  ونقل األعضاءب" حمدي عبد الرحمن،  معصومية الجسد -28

 0892بدون ذكر دار ومكان النشر،  
، دار بلقيس، 9خلفي عبد الرحمان، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  -29

 . 9106الجزائر، 
 .9000الذنيبات غازي مبارك، الخبرة الفنبة في إثبات التزوير، دار الثقافة، األردن،  -31
رائد كامل خير، شروط قيام المسؤولية الجزائية الطبية،المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس،  -31

 .9112لبنان،
ثباتها، دار هومة، الجزائر،  -32  . 9109رايس محمد، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطباء وا 
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ية، عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، دار النهضة العربصادق  وف ؤ ر  -33
0822 

السببية الجنائيــة بين الفقه والقضاء دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الرابعة،  صادق عبيــــــد، وفؤ ر  -34
  .0889القاهرة  ،دار الفكر العربي

،مؤسسة المعارف، دون ذكر  2السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات ط -35
 بلد النشر وسنة النشر، 

السميع األودن، مسؤولية الطبيب والجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، مدنيا وجنائيا سمير عبد  -36
داريا، منشأة المعارف، مصر،   .9112وا 

سهيل يوسف الصويص، مسؤولية الطبيب بين حقوق المرض ومتطلبات القانون الحديث، دار  -37
 .9112ورد األردنية، األردن، 

شخاص المعنوية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، شريف السيد كامل، المسؤولية الجنائية لأل -38
 . 0882مصر، ، القاهرة

 .9112شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -39
 .9101، دار هومة ، الجزائر 9، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ط شمالل علي -41
 9118العامة في الدعوى العمومية، دار هومة، الجزائر، شمالل علي، السلطة التقديرية للنيابة -41
، بية، دراسة مقارنة ، دار الثقافةصفوان محمد شديفات،المسؤولية الجنائية عن األعمال الط -42

 .9100األردن،
صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  -43

 .9116مليلة، الجزائر، عين  -والفرنسي، دار الهدى
عبد الرشيد مأمون، عقد العالج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر  -44

 .سنة النشر
وف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، دراسة ؤ عبد الر  -45

 .0826مقارنة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 
الصبور عبد القوي علي مصري، جرائم األطباء والمسؤولية الجنائية والمدنية عن األخطاء عبد  -46

 .9100والقانون، دار العلوم، القاهرة،    الطبية بين الشريعة
عبد اللطيف الحسني، المسؤولية المدنية عن األخطاء المهنية، دار الكتاب العالمي، لبنان،  -47

0892. 
رة وأثرها في الدعوى الجنائية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، عبد اهلل جميل الراشدي، الخب -48

9102.  
 .0899عبد المنعم داوود، المسؤولية القانونية للطبيب، دار النشر والثقافة، مصر،  -49
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جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات،  -51
 .القاهرةدار النهضة العربية ، 

عبد الوهاب عرفة، الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي دار المطبوعات  -51
   . 9116اإلسكندرية، لجامعية ا

الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات واإلجراءات  عز -52
 .0882الجنائية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

العسيلي، سعد سالم عبد الكريم، المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي، ،  -53
 .0882منشورات جامعة قاريونس،  بنغازي، 

عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سالمة الجسم، دراسة جنائية مقارنة، دار الطباعة  -54
 .0899الحديثة، القاهرة 

 .9101ق، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، عصام أنور سليم، نظرية الح -55
 .0221علي الحديدي، الخبرة في المسائل المدنية والجزائية، دار النهضة العربية القاهرة،  -56
، دار النهضة العربية، 9علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، ط  -57

 . 0822القاهرة، 
منشورات الحلبي   ،، دراسة مقارنةقانون العقوبات القسم العامشرح  علي عبد القادر القهوجي، -58

 .9009الحقوقية، ، بيروت، 
 .2010 الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، األردن، عصام غصن،  علي -59
 .9109علي عصام غصن، المسؤولية الجزائية للطبيب، بدون ذكر دار النشر، لبنان،  -61
، 0889العام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، عوض محمد، قانون العقوبات، القسم  -61
 929ص 
فاضل زيدان، سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  -62

 .9116والتوزيع، األردن، 
  . 9119المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، فتوح عبد اهلل الشاذلي، -63
اهلل الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، أوليات القانون الجنائي، النظرية فتوح عبد  -64

 .9000العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء،  دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
فوزية عبد الستار، المساهمة األصلية في الجريمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -65

0862. 
 .0822فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غير العمدي، دار النهضة العربية، القاهرة ،  -66
 . 0889فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -67
نية محسن عبد الحميد البيه، خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانو  -68

 .0882التقليدية، مطبوعات جامعة الكويت، بدون ذكر بلد النشر، 
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 0829محمد  فائق الجوهري، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، دار الجوهري، مصر،  -69
محمد أبو العال عقيدة، االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي، دار الفكر العربي،  -71

  .0882مصر، 
مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، دار القروين، الدار البيضاء، المغرب، محمد أوغريس،  -71

9112. 
محمد حسن ربيع، المسؤولية الجنائية في مهنة التوليد، دراسة مقارنة دار النهضة العربية  -72

 .0882القاهرة، 
 ،9116محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -73
الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  محمد سامي -74

 .0882القاهرة 
محمد سامي الشوا، مسؤولية األطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، التجارب الطبية ، جراحة  -75

-2002التجميل، عمليات تحويل الجنس، استقطاع األعضاء ونقلها، دار النهضة العربية، القاهرة،
2003. 

 .9001محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجزائية، دار الثقافة، األردن،  -76
محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية في التشريع المصري، دار  -77

 .9112النهضة العربية، القاهرة، 
المهيري، قانون العقوبات االتحادي لدولة  كدفورمحمد   محمد محرم  محمد علي وخالد -78

 .0889اإلمارات العربية المتحدة فقها وقضاء،  الجزء الثاني، دار الفتح للطباعة والنشر، دبي، 
محمد مروان، نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء األول،  -79

 .0888ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
مود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين مح -81

 .9119العربية والقانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
محمود سليمان موسى، المسئولية الجنائية في التشريعات العربية و القانونين الفرنسي واإليطالي،  -81

في ضوء االتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرة، منشأة المعارف، اإلسكندرية،   دراسة مقارنة
9101. 

محمود عثمان الهمشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ، دار الفكر العربي ، القاهرة،  -82
0868  

 .0892، مطبعة جامعة القاهرة، 01محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، الطبعة  -83
 .0869 ،ود نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، القاهرةمحم -84
محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة  -85

 .0889والكتاب  الجامعي، مصر،  القاهرة 
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العربية، القاهرة، ، القسم العام، دار النهضة اللبناني محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -86
0899. 

القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، -87
0892. 

مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم في القانون الجزائري والقانون  -88
 .9112شغال التربوية، الجزائر، المقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، الديوان الوطني لأل

مروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات الجنائي، الجزء األول، النظرية العامة لإلثبات  -89
 .9112الجنائي، دار هومة ، الجزائر، 

  .0899مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت،  -91
رح جرائم القتل واإلصابة الخطأ، دار المطبوعات الجامعية، معوض عبد التواب، الوسيط في ش -91

  .0889اإلسكندرية، 
مفتاح مصباح بشير الغزالي، المسؤولية الجنائية لألطباء عن التجارب الطبية والعلمية دراسة  -92

  .9112مقارنة، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ليبيا، 
الشريعة اإلسالمية والقوانين العربية واألوربية منير رياض حنا، الخطأ الطبي الجراحي في  -93

  .9119واألمريكية، دار الفكر الجامعي، مصر، 
، دار المطبوعات الجامعية، مصر، المسؤولية الجنائية لألطباء والصيادلةمنير رياض حنا،  -94

0898. 
ي  منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين في ضوء القضاء و الفقه الفرنس -95

 .  2011والمصري ، دار الفكر الجامعي، مصر،
 .9112، الجزائر éditeur، الجزء األول، لباد، (النشاط اإلداري)ناصر لباد، القانون اإلداري  -69
 .0892نبيل مدحت سالم، الخطأ غير العمدي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -97
مقارنة، الدار العلمية الدولية  هدى سالم األطرقجي، مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، دراسة -69

 .9110ودار الثقافة، عمان، 

 .9112، مصر، منشأة المعارفهشام عبد الحميد فرج، األخطاء الطبية،  -99
هشام محمد مجاهد القاضي، االمتناع عن عالج المريض، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي  -111

 .9112والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، 
ل، المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي، دراسة وشرح لنظام مزاولة وجيه محمد خيا -111

مهنة الطب البشري وطب األسنان السعودي مقارنا مع أحكام الشريعة اإلسالمية وبعض األنظمة 
 .0886العربية واألجنبية، مكتبة هوزان، السعودية، 

وقضائية في كل من مصر وفرنسا،  وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، دراسة تحليلية فقهية -112
 .0880دار النهضة العربية، القاهرة، 
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يوسف جمعة يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عن أخطاء األطباء في القانون الجنائي لدولة   -113
 .9112 ،العربية المتحدة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان اإلمارات

 :الجامعية الرسائل والمذكرات( 2)
 :الدكتوراهرسائل  -أ
بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة االقتصادية، رسالة لنيل شهادة  -1

، تيزي -جامعة مولود معمري–دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 .9102وزو، الجزائر، 

بن صغير مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة   -2
  .9100-9101تلمسان، سنة ، جامعة أبي بكر بلقايد، الدكتوراه

كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، خالد السيد عبد الحميد مطحنة، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير،  -3
 . ، 9119جامعة القاهرة، 

خليل سعيد خليل إعبيه، مسؤولية الطبيب الجزائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في المملكة  -4
األردنية الهاشمية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الدراسات العليا، الجامعة 

 .9109األردنية، 
م العنف، رسالة لنيل درجة دكتوراه طباش عز الدين، النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائ -5

 .9102في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
عيساني رفيقة، مسؤولية األطباء في المرافق االستشفائية العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -6

-9102سياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم ال
9106. 

، رسالة (دراسة مقارنة)ماجد محمد علي الفي، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي  -7
 .9116دكتوراه في فلسفة القانون، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  محمود هشام محمد رياض، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، -8
 . 9111كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 : مذكراتال -ب
أدريوش أحمد، مسؤولية األطباء المدنية بالمغرب، محاولة في تأصيل فقه القضاء واجتهاد الفقه،  -1

  .0892رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
عبد الكريم أبو زيد، المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن أخطائه وأخطاء مساعديه في سعد  -2

المستشفيات العامة، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكماال لمتطلبات الحصول على درجة 
  .9119الماجستير في الحقوق، القسم الخاص، جامعة مؤتة، األردن، 
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ور الطب الشرعي والخبرة الفنية في إثبات المسؤولية الجزائية، رسالة مالك نادي سالم صبارنه، د -3
 .9100ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 

نجيب بروال، األساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -4
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج  في العلوم القانونية، تخصص علم اإلجرام وعلم العقاب، كلية

  .9102-9109لخضر باتنة، 
نور الدين العمراني، مسؤولية الطبيب الجراح الجنائية بالمغرب، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا  -5

 . 0882في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

 :المقاالت (3) 
الجنائية للطبيب في القانون والتطبيق القضائي في السودان، مقال إبراهيم أحمد عثمان، المسؤولية  -1

 بمجلة المحكمة العليا عدد خاص، المسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون واالجتهاد القضائي،
 .918، 061، ص ص9100الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر واإلشهار، 

مسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي في وسط الفريق الطبي، تحديد ال أبو الوفا محمد أبو الوفاء،  -2
، ص 9002ديسمبر  2و 2،  9002لسنة  00ندوة المسؤولية الطبية في ظل القانون االتحادي رقم 

 .299، 123ص 
بلحاج رشيد، القواعد الطبية والتقنية في مجال الخبرة الطبية، مقال بمجلة المحكمة العليا، عدد  -3

المؤسسة الوطنية لالتصال،  ،جزائية الطبية في ضوء القانون واالجتهاد القضائيخاص بالمسؤولية ال
 .929، 992، ص ص9100، الجزائر النشر واإلشهار،

حول المسؤولية الجزائية  الطبية في ضوء القانون واالجتهاد القضائي، مجلة  كلمة، بلعيز الطيب -4
المؤسسة  ،بالمسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون واالجتهاد القضائي المحكمة العليا، عدد خاص

  .02 ،09، ص ص9100 ،الجزائر  الوطنية لالتصال، النشر واإلشهار،

بويزري سعيد، نظرات في قرارات المؤتمرات والمجامع الفقهية المتعلقة بالقضايا الطبية ، المجلة  -5
كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد خاص، الجزء النقدية للقانون والعلوم السياسية، 

 .292، 286، ص ص 9119الثاني، 
جريمة تعريض الغير للخطر في  قانون العقوبات الفرنسي، مجلة جامعة  رنا إبراهيم العطور، -6

 .022، 028 ، ص ص9100، يونيو 9، عدد9الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 
المسؤولية الطبية الجنائية بين النص القانوني والواقع، مقال بمجلة العلوم القانونية،  سعدي حيدرة، -7

 .022، 029، ص ص 9119، جامعة باجي مختار، عنابة، 09العدد 
 مجلة القانون واالقتصاد، السنة مسؤولية الطبيب ومسؤولية إدارة المستشفى، سليمان مرقس، -8

 .022، 022،ص ص0822اهلل، مصر،السابعة، العدد األول، مطبعة فتح 
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سهى الصباحين ومنير هليل وفيصل شنطاوي، االلتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية، دراسة  -9
مقارنة بين القانون األردني والقانون المصري والفرنسي، مقال منشور بمجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 0622، 0622ص    ، ص9109، لسنة  96، المجلد (العلوم اإلنسانية)
سيدهم مختار، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مقال بمجلة المحكمة  -11

المؤسسة الوطنية  ،بالمسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون واالجتهاد القضائي العليا، عدد خاص
 .22، 09، ص ص 9100 الجزائر،  لالتصال، النشر واإلشهار،

مسؤولية الطبيب الجزائية، مقال بمجلة المجموعة المتخصصة في علي مصباح إبراهيم،  -11
المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء األول المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، 

 .260، 208ص  ص 9112
، مقال بمجلة (دراسة مقارنة)عماد عبيد، إشكالية الخطأ كركن معنوي للقتل غير المقصود  -12
، كلية القانون، جامعة عمان العربية، األردن ، 2، ملحق 22اسات علوم الشريعة والقانون المجلد، در 

  .0929، 0992، ص ص 0998، ص 9106
مسؤولية الطبيب الجنائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في دولة "فتيحة محمد قوراري،  -13

، الكويت، سبتمبر 99العدد الثالث، السنة ، مجلة الحقوق، "اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة
 .922-082ص  ، ص9112

فواز صالح، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى، دراسة قانونية  -14
 ص ص 9118العدد الثاني، 92مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

268،216. 
الجزائية للمؤسسات اإلستشفائية الخاصة المنظمة في شكل المؤسسة  كريم كريمة، المسؤولية -15

ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ، مقال بالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية 
 .123، 103، ص ص  9002 الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو عدد خاص، الجزء األول،

إثبات الخطأ الطبي عن طريق االستعانة بالمجلس الطبي أو بالخبرة  كمال بشير عريبي دهان، -16
مقال بمجلة المحكمة العليا عدد خاص، المسؤولية الجزائية الطبية في  ،(الطب الشرعي وغيره) الطبية

، ص 9100الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر واإلشهار، ضوء القانون واالجتهاد القضائي، 
 .929، 922ص 
، واالقتصادمحمد مصطفى القللي، تعليقات على األحكام في المواد الجنائية، مجلة القانون  -17

  .220، 208، ص0829السنة الثانية، العدد األول مطبعة الرغائب، مصر
محمد نصر محمد القطري،المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري، دراسة مقارنة،مقال بمجلة  -18

،  9102العدد الخامس، يونيو  امعة المجمعة، المملكة العربية السعودية،واإلدارية، ج اإلنسانيةالعلوم 
 . 69، 02ص ص 
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معاشو نبالي فطة، الترخيص القانوني إلجراء عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية في قانون   -19
حماية الصحة وترقيتها، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود 

 .22-92، ص ص 9102، سنة0،تيزي وزو، عدد معمري
، العدد واالقتصادمحمود محمود مصطفى، المسؤولية الجنائية لألطباء والجراحين، مجلة القانون  -21

 .209، 928، ص ص  0829، مطبعة جامعة فؤاد، القاهرة، 09األول، سنة 
في القانون موسى مسعود رحومة، مسؤولية الطبيب الجنائية الناشئة عن خطئه في العالج  -21

الليبي والمقارن، المملكة المغربية، المعهد الوطني للدراسات القضائية، مجلة الملحق القضائي، العدد 
 .028، 89،ص ص 0889، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 92
ضائي، يحي عبد القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري و االجتهاد الق -22

الجزائية الطبية في ضوء القانون واالجتهاد   بالمسؤولية مقال بمجلة المحكمة العليا عدد خاص
 .60، 26ص ص   ،9100، الجزائر المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر واإلشهار القضائي،

 :لجزائريةا لقانونيةا لنصوصا (4)
 :النصوص التشريعية -أ
، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، جريدة 0866جوان  19مؤرخ  ال 022 -66مر رقماأل -1

 .0866جوان 01:، صادرة بتاريخ29رسمية عدد
المتضمن قانون العقوبات المعدل  0866يونيو  19مؤرخ في ال 026-66مر رقم األ -2

 . 0866جوان00 :صادرة بتاريخ، 28ر، عدد .والمتمم،ج
، المعدل والمتمم القانون التجاري، المتضمن 0822سبتمبر 96ؤرخ في الم 28-22رقم  مراأل -3

  .0822ديسمبر 08 :، صادرة بتاريخ 010جريدة رسمية عدد 
علق بحماية الصحة وترقيتها ، جريدة المت، 0892فبراير 06مؤرخ فيال 12 -92قانون رقم ال -4

 . 0892فيفري  02:، صادرة بتاريخ19رسمية عدد
شروط إنجاز العيادات الخاصة لحدد الم، 1988أكتوبر في  18مؤرخال204  -  88مرسوم رقمال -5

 .1988أكتوبر  19، مؤرخة في 42وفتحها وعملها جريدة رسمية عدد
، المعدل والمتمم لقانون الصحة العمومية ، 0881يوليو   20مؤرخ  في ال، 02 -81قانون رقم ال -6

  0881أوت  02:، صادرة بتاريخ22جريدة رسمية عدد  
، المعدل والمتمم للقانون التجاري، جريدة رسمية 0886ديسمبر 8مؤرخ فيال 92 -86مر رقماأل -7

 0886ديسمبر 00: ، صادرة بتاريخ22عدد
، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، 9110يونيو 91، المؤرخ في19 -10القانون رقم  -8

 .9110يونيو 92:، صادرة بتاريخ22جريدة رسمية عدد
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والمتضمن  026-66يعدل ويتمم األمر  9112نوفمبر  01مؤرخ في ال 02-12قانون رقم ال -9
 .9112نوفمبر 01:، صادرة بتاريخ20قانون العقوبات جريدة رسمية  عدد 

المعدل والمتمم لقانون حماية الصحة و   9116يوليو  02مؤرخ في ال 12-16مر رقم األ -11
 .9116يوليو  08 :، صادرة بتاريخ22ترقيتها جريدة رسمية عدد

، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات 9116ديسمبر 91، المؤرخ في  99 -16القانون رقم  -11
 .9116ديسمبر 92:، صادرة بتاريخ92الجزائية، جريدة رسمية، عدد 

، جريدة العقوبات ، المعدل والمتمم لقانون9116ديسمبر 91، المؤرخ في  92 -16القانون رقم  -12
 .9116ديسمبر 92 :، صادرة بتاريخ92رسمية، عدد 

، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، جريدة 9102يوليو 92مؤرخ فيال، 19 -02مراأل -13
 .9102يوليو  92 :، صادرة بتاريخ21رسمية عدد 

  ،02المتضمن التعديل الدستوري،ج ر عدد  9106مارس 6مؤرخ في ال 10-06قانون رقم ال  -14
 .9106مارس  2:، صادرة بتاريخ9106مارس 2 :صادرة بتاريخ

، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، 9102مارس 92مؤرخ فيال 12-02قانون رقمال -15
 .9102مارس   98:، صادرة بتاريخ91جريدة رسمية عدد

، صادرة 26، يتعلق بالصحة، ج ر عدد 9109يوليو  9، المؤرخ في 00-09القانون رقم  -16
 .9109يوليو  98بتاريخ، 

  :النصوص التنظيمية -ب
، المتضمن مدونة أخالقيات مهنة 0889جويلية  16مؤرخ في ال، 926 -89مرسوم تنفيذي رقم ال -1

 .1992يوليو  8الصادرة في  29الطب، جريدة رسمية عدد 
قواعد إنشاء المراكز لحدد الم، 0882ديسمبر 9مؤرخ في ال، 262-82مرسوم التنفيذي رقم ال -2

 0882ديسمبر :، صادرة بتاريخ90الرسمية، عدداالستشفائية الجامعية وتنظيمها، الجريدة 
قواعد إنشاء المؤسسات لحدد الم، 0882ديسمبر 9مؤرخ في ال، 262-82مرسوم التنفيذي رقم ال -3

 01:، صادرة بتاريخ90اإلستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد
 .0882ديسمبر

المتضمن قواعد إنشاء القطاعات  12/09/0882مؤرخ في ال 266-82مرسوم التنفيذي ال -4
 .0882ديسمبر 01 :، صادرة بتاريخ81الصحية، جريدة رسمية عدد

المتضمن قواعد المؤسسات العمومية  9112ماي  02مؤرخ في ال 021-12مرسوم التنفيذي ال -5
ماي  91:، صادرة بتاريخ 22االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، جريدة رسمية عدد 

9112. 
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تضمن تنظيم المؤسسات الم،  9112أكتوبر  99مؤرخ في ال 290-12مرسوم التنفيذي ال -6
 .9112أكتوبر 92:، صادرة بتاريخ 62االستشفائية  الخاصة  و سيرها  جريدة رسمية عدد 

،المتضمن القانون األساسي الخاص 9100يوليو 2، المؤرخ في922 -00المرسوم التنفيذي  -7
سالك األعوان الطبيين في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية، جريدة رسمية، بالموظفين المنتمين أل

 .9100يوليو 6 :، صادرة بتاريخ29عدد 
، المتضمن القانون األساسي للمقيم في 9100يوليو  2، المؤرخ في 926 -00المرسوم التنفيذي  -8

 .9100يوليو 6 :، صادرة بتاريخ29العلوم الطبية، جريدة رسمية، عدد
يتمم قائمة المؤسسات اإلستشفائية  ،9102أفريل 91 مؤرخ فيال 029-02 مرسوم التنفيذي رقمال -9

أفريل  21:، صادرة بتاريخ92 عدد جريدة رسمية 262-82المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم
9102. 

، يـتـمم قـائـمـة  2014 ديـسـمـبـر سـنة 02مــؤّرخ في ال 260-02رقم  مـــرســـوم التـــنـــفـــيـــذيال -11
، جريدة رسمية 262-82المراكز االســــتـــشــــفــــائــــيـــــة الجــــامــــعــــيــــة الملحقة بالمرسوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 

 .9102ديسمبر 92:، صادرة بتاريخ22عدد

 :العربيةلبعض الدول النصوص القانونية  (5)
 .، المتعلق بقانون العقوبات الكويتي0861لسنة  06القانون رقم  -1
المتعلق بقانون المسؤولية الطبية  0896نوفمبر 92الصادر بتاريخ  0896لسنة  02القانون رقم  -2

  .الليبي
لدولة اإلمارات  العربية  ، بشأن المسؤولية الطبية9106لسنة  2مرسوم بقانون اتحادي رقم  -2

 .9106أغسطس  9، صادر بتاريخ المتحدة

 :القرارات القضائيةاألحكام و  (6)

 :القرارات القضائية -أ

، فهرس رقم 016290، ملف رقم 0882أكتوبر  01 ، بتاريخقرار المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية -1
 .، قرار غير منشور222

 .0886، 9، المجلة القضائية، العدد 21/2/0882قرار  009291قرار الغرفة الجزائية ملف  -2
رقم الملف  ،9112أفريل  8بتاريخ قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم األول،  -3

  .، غير منشور 210، رقم الفهرس 92292
ملف رقم  2004أفريل  6 قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الرابع ، بتاريخ -4

 ـ ، غير منشور 552 ، فهرس رقم287810
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                                                :األحكام القضائية -ب  
رقم الفهرس  10226/00، رقم الجدول 9100جوان  09 بتاريخ ،حكم محكمة البويرة، قسم الجنح -1

 . ، غير منشور19922/00
، غير 10929/02، رقم الفهرس 9102أكتوبر  91 ، بتاريخحكم محكمة البويرة، قسم المخالفات -2

   .منشور
 

 :المواقع اإللكترونية -(7) 
   www.Jorme dic.com :عماد الزيات، ما هي جراحة المنظار/ د-  1

 .02: 20: على الساعة 9102سبتمبر  92تاريخ اإلطالع 
 https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/diseases   /هيلب-متالزمة -2

 .18:11: على الساعة 10/9102/ 18تاريخ اإلطالع  
<https://www.sehatok.com/AdvanceSearch?searchedtext= %ما                 -3 

الحمل91%تسمم91%قبل91 &pagenumber=1>   
.01:11 :على الساعة 9102جانفي  09: تاريخ اإلطالع  

  /http://mawdoo3.com فالوب_قناة_هي_ما :قناة فالوب -4
 .08:92على الساعة  9102فيفري  2تاريخ االطالع 

  http://www.alghad.com/articles/634761: أعراضه وعالجه: لتهاب الصفاقإ -5
 .02:11: ، على الساعة02/12/9102: تاريخ اإلطالع
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:الملخص  

يعتبررا خطأ ررط خط بررا خطااخوررا خطسؤاررة طلسزرريؤطيو خطانخصيررو خررؤال سرر  خررؤا خطأ ررط خط بررا  
 -بخرر و مةسررون ؤذجسؤواررة ؤخلعيررة طلأ ررط ،يررا خطعسررتهن ؤا،رر  أخؤخرريتجن ئر ذ  خطس ررا  خطانخصرراه

ط  يجظ  ذوكةسج بجخؤص أةخون بل ذأضعج كغياه س  خألأ رة   -ملى ،اخا ،ياه س  خطس امي 
سر  لرةجؤ  خطخروو  314خطعةسو خطسجخؤص مليهة فا لةجؤ  خطعقؤبرة،ن ويرأ ذوةطر، خطسرةتل  طلقؤخمت

 338/8ؤ 822ؤ 822ب ط  خطستةبعو  خطانخصيو طأل بة  ؤ،ياه  س  خطسزةمتي  خط بيي  ئطرى خطسرؤخت 
 .س  لةجؤ  خطعقؤبة،

مرررتل ( خصيررروخطأ رررط خط برررا خطااخورررا خطسؤارررة طلسزررريؤطيو خطان ) هررروخ خألزرررة  يايرررا هررروخ خطأ رررطؤملرررى 
ئياررةت خطولررؤل طلعتيررت سجهررةن  ن-خط اجزرريي  أةخررو -ئ رركةر، جظايررو ؤمسليررون وررةؤل خط قررج ؤخطقضررة 

سة يتعلق بتوتيرت س هؤسرج ؤج ةلرج سر  اهرون ؤكروخ توتيرت خأل رأةص خطسزريؤطي  مجرج طتقايرا : ؤذهسهة
، مجةخررا ؤخطتررا تت لررة ئابررة نسزرريؤطيته  خطانخصيررو سرر  أررىل خطررتمؤ  خطعسؤسيررو خطتررا تافرر  ضررته 

اايسو خطأ ط خط با خطااخوان ؤهجة تلعرة خطأبرال خط بيرو تؤاهرة فرا خطترطايا ملرى لجةمرو خطقةضران ئو 
 .تزياه خطسجوى خطوه تايت

Résumé: 

  La faute médicale chirurgicale passible de responsabilité pénale est l'une des 

aspects de la faute médicale en général et un modèle effectif de la faute involontaire. 

Cependant , le législateur algérien, à l'instar d'autres législateurs, n'a pas réglementé 

ses dispositions par des textes particuliers, mais les l'a soumis, comme d'autres fautes, 

aux règles générales stipulées dans le code pénal. 

En effet, l'article 413 du code de la santé est sa promotion en matière de poursuite 

pénale à l'encontre des médecins  et des autres assistants médicaux, fait références 

aux articles 288 et 289 et442/2 du code pénal. 

Sur ce, ladite la faute médicale chirurgicale soulève problématiques théoriques et 

pratiques, d'où l'essai de la doctrine et la jurisprudence française notamment, de 

trouver des solutions à un grand nombre  d'entre elles, notamment en ce qui concerne 

sa définition et son champ d'une part, outre identifier les personnes qui en sont 

responsables  et décider leur responsabilité pénale par l'intermédiaire en l'instance 

publique introduite à leur encontre, et qui nécessite la justification des éléments du 

crime de la faute médicale chirurgicale, où l'expertise médicale  joue  sa rôle pour 

influencer la conviction du juge en Prenat  une direction voulue.             
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