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:مقدمة

المحافظة علیه من أهم األولویات التىلحق في سالمة جسم اإلنسان وصحته و یعد ا

لك قوله خیر دلیل على ذالوضعیة ، و جاءت به الشریعة اإلسالمیة قبل أن تنادي به القوانین

1.﴾نزل له دواء فتداووا وال تداووا بحراموأ إن اهللا لم ینزل داء إال﴿اهللا علیه و سلم صلى

البشریة خاصة في تهدید الحیاة إلى المجاالتالتقدم التكنولوجي في مختلف  لقد أدىو     

كثرة األمراض ومما ترتب على المریض أن یلجأ شار و خلف انتاألمر الذى،بیئتهغذائه و 

.المه عن طریق العالجالطبیب لیتخلص من آ إلى

هو الطبیب نظرا و واحد شخصالعالج ال یمكن أن یؤدیه إالّ غم من أنّ بالرّ و     

عتبر من  أخطر أن هذه األخیرة تٕانسانیة اسمها مهنة الطب إالّ إلختصاصه بمهنة نبیلة و 

في  إذ تؤدىلیها من أضرار تمس حیاة اإلنسان ،لك بالنظر لما یترتب عذالمهن وأعقدها و 

.الشفاء ىعاهة تصیب جسمه  فتفقده الفرصة فض الحاالت إلى وفاة المریض أو إلىبع

ء ال ویرتكب أخطاء إال أن هناك أخطان الطبیب إنسان یمكن أن ینسىفصحیح أ

ا تدخل المشرع لحمایة لهذو  ،هو حیاتهما یمتلكه اإلنسان و یمكن غفرانها ألنها تمس أغلى

في قانون الصحة الشروط متعلقة بمهنة الطب لك بوضع مجموعة من ذالمریض و 

مجموعة من جرائم یمكن أن یرتكبها أثناء تدخله ئیة علىجناتسلیط عقوبات و ، 2العمومیة

3.لتأدیة واجبه كطبیب

.أخرجه النسائىأبو داوود الترمیذى وابن ماجة و رواه حدیث شریف ، -1

بحمایة المتعلق 1985فبرایر 16وافق ل هجري الم1405األول  ىجماد26،المؤرخ في 05-85قانون رقم -2

.معدل و متمم  1985 ىفیفر  17في ،المؤرخة  08دد الصحة و ترقیتها ،الجریدة الرسمیة  ،الع

02-16المتمم بالقانون رقم المتضمن قانون العقوبات،المعدل و 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66األمر رقم -3

.2016یونیو 19المؤرخ في 
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عاتق األطباء في مدونة أخالقیات لتزامات الواقعة  علىحدید بعض اإللك توكذ

1.الطب

سف منتشرة في كثیر من مستشفیات في الواقع نجد ظاهرة األخطاء الطبیة لألو 

جرائد األخبار الیومیة أو أصبح لیس غریبا ما نسمعه فىبحیث وعیادات والیات الجزائر،

أو الخاصة أو عن حاالت أخبار الوسائل اإلعالمیة عن حاالت المستشفیات سواء العمومیة 

ا عن حاالت أمّ ادهم محال لتجارب أطباء متربصین ،الذین أصبحت أجسبعض المرضى

مرعبا خاصة عندما األمر یكون  نالنائیة فال یمكن الحدیث عنها ألالمستشفیات المناطق

ویرجعون الحاالت سلطات القضائیة إذ یقنعون األهالىدون علم من التدفن جثث المرضى

ا نتیجة لجهلهم بخبایا الفن الطبى من جهة ومن  جهة قدره هذقضاء اهللا و التى أصابتهم إلى

ت تلك األخطاءامواجهة الطبیب أمام القضاء هذا النعدام إثبأخرى إحساسهم بالضعف فى

.المطالبة بحقهم یكون أمل بعیدا لتحقیقیدركون  بأن التعویض  عن األضرار و بحیث  

فإنها تمتاز بها مهنة الطب إذ كونها مهنة إنسانیة نبیلةوال ننسى أیضا الحقیقة التى

فكم من مریض كان لما یبذلون من جهود إلنقاذ المرضىرا أیضا مهنة تستحق التقدیر، نظ

افة الموت ،وكم من قرى عانت من انتشار أمراض معدیة ، فكل یوم وكل سنة لى حع

یستعملون اللیزر إلجراء العملیات الجراحیة أو یصلون إلى اكتشاف جدید، فقد أضحى

.ذلك على أمل إنقاذ حیاة أخرىتئصال و زرع األعضاء البشریة و الس

إلى عدم بذله العنایة استعمال مهاراته یؤدى ا فىمترددالطبیب الذى یبقىغیر أنّ 

وكذلك التقصیر فىضع كامل الثقة فیه من أجل شفائهالرعایة الالزمة تجاه مریضه الذي یو 

العنایة بأدواته واإلهمال الناتج منه یؤدى إلى كثرة األخطاء الطبیة والتى تكون ضحایاها ال 

، یتضمن مدونة 1992یولیو 06الموافق ل  ىهجر 1413محرم 05،المؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.1995أكتوبر 15المؤرخة في ، 60العدد ،ات الطب ،الجریدة الرسمیة أخالقی
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عائلة تألمت  و  كم من مرضىي ، و كان ضحیة لخطأ طب ءتقدر بثمن، فكم من طفل برى

ض المضرور أمام ین أهم مشكلة یواجهها المر وعلیه فإت من جراء األخطاء الطبیة،وعان

تكفى القواعد العامة فى إثبات  أي مدى  فالى، القضاء هي صعوبة إثبات الخطأ الطبي

؟المسؤولیة الطبیةالطبي الموجبوتحقیق الخطأ 

بحیث ندرس في اإلشكالیة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلین ، ولإلجابة علي هذه

، وكما ننتقل لدراسة الفصل الثانى  الطبي والذى هو محل لإلثباتالخطأ لصل األو الف

.النتائج المترتبة عن إثبات الخطأ الطبى
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.محل لإلثبات الطبيالخطأ :الفصل األول

ولیة، باعتبارها الشرط الضرورى مسؤ تستوجب القواعد العامة ضرورة وجود الخطأ لقیام ال

یقیم تمسك بالخطأ متى وقع من الفاعل و تقوم علیه، كما انه على المضرور الاألساس الذىو 

.التعویضیل علیه من أجل الحصول على حقه فىالدل

لكن بما أن الطبیب یبرم مع المریض مجموعة من إلتزامات فإنه یقع على المكلف بعبء 

وعة من وسائل اإلثبات القانونیة إثبات الخطأ الطبي عدة صعوبات بالرغم من امتالكه مجم

1.القضائیة و 

وهذا ما نحاول دراسته في هذا الفصل،بحیث نخصص المبحث األول، لمفهوم الخطأ 

.ات الخطأ الطبىإثببي وفیما یخص المبحث الثانى نتعرض إلى كیفیةالط

:المبحث األول

مفهــــوم الخطـــأ الطبـــــي

إن تحدید مفهوم الخطأ الطبي له أهمیة كبیرة ألنه یمثل الركن األساسي لقیام 

ود تعریف له في التشریع الجزائري لعدم وجسؤولیة،غیر أننا تعترضنا صعوبات كثیرة الم

.إجماع الفقه علیهطاء تعریف له من خالل دراستنا علىرأینا بأنه ال بد إعلنظرا  لهذاو 

یمكن من خالله أن نقیس هذا المعیار الذي على هذا األساس ال بد أن نشیر إلىو 

.وهذا كله نبحث علیه من خالل ثالث مطالبد صوره،لنتمكن من تحدیالخطأ،

فرع قانون ، في القانون الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ، القاضي المدني أمامالطبي الخطأ، إثباتوزنة سایكي-1

.9-8ص  ص ، 2011،تیزي وزو، معمريمولودجامعة ، العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و ، المسؤولیة المهنیة
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:المطلب األول

.مقاربة الخطأ الطبى والمعیار المساعد في تحدیده 

حث أوال على تعریف ا لخطأ الطبى البطأ الطبي یتوقف فىتحدید معیار الخإنّ 

:لك من خالل الفرعین اآلتیینذو 

:الفرع األول

مقاربة الخطأ الطبى

ولكن الصعوبة تكمن فىلقیام المسؤولیة الطبیة ،األساسىیعتبر الخطأ الطبي الركن 

ه فى قانون الصحة العمومیة وال في تقنینلم یعرفد تعریفه  كون أن المشرع الجزائرىتحدی

ننا وجدنا أن المشرع أشار فقط إلى كلمة الخطأ أ إالّ وبات وال في مدونة أخالقیات الطب،العق

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه،ویسبب"أنه  على 124المادةنین المدنى،في التق

ال"منه 125لك نص المادة كذو "یلزم من كان سبب في حدوثه بالتعویض ,للغیر اضرر 

یسال المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إال 

.1"إذا كان ممیزا

أنه یمثل كل مخالفة أو انحراف فى ،أجمعوا علىة للخطأ الطبيالتعریفات الفقهیأما 

الحذر ٕاخالله بواجب الحیطة و مل الطب و األصول المهنیة وقت تنفیذ العخروج عن قواعد و 

فرع قانون المسؤولیة ،نیل شهادة الماجستیر في القانون مذكرة ل،  ىخطأ الطبیب أثناء التدخل الطب، بوخرس بلعید -1

.36ص، 2011،تیزي وزو  ىجامعة مولود معمر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، المهنیة 
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التبصر و  لذى یفرضه القانون ومتى ترتب على فعله نتائج جسیمة،لذا علیه أن یتخذ الیقظة ا

1یضر بالمریضفي تصرفاته حتى ال 

:الفرع الثاني

.فى تحدید الخطأ الطبىالمساعدمعیارال

رغما عن ذلك و  لمعیار الالزم لقیاس الخطأ الطبي،لقد اختلف الفقهاء حول تحدید ا

:، كالتالىوا بالمعیار الموضوعىأخذ

.المعیار الموضوعى :أوال

المستوى والدرجة من نفس هذا المعیار یقاس سلوك الطبیب بسلوك طبیب عادي 

إذ  ب المنحرف بسلوك طبیب متوسط وعادىیقارن سلوك الطبیأن القاضىالعلمیة، بمعنى

.ختصاصنفس اإلو  یكون من نفس المستوىیجب أن

یب بل یأخذ بالظروف الخارجیة التىالمعیار بالظروف الشخصیة للطبهذا ال یأخذ و 

.تحیط به أثناء أداء عمله

عدم توفر وسائل العالج في مكان معزول وعدم توفر و  البعد عن المستشفى:مثال

.المساعدة الطبیة وكان المریض في حالة خطیرة

والتىمن التقنین المدنى172نص المادةبهذا المعیار فىوقد أخذ المشرع الجزائرى

ن یقوم أوأ من المدین أن یحافظ على الشيء،في اإللتزام بعمل إذا كان المطلوب "تنص 

لتزام إذا بذل إل لتزامه فإن المدین یكون قد وفى باتنفیذ إته أو أن یتوخى الحیطة فىبإراد

مذكرة ، العمومیة المسؤولیة التأدیبیة عن أخطاء األطباء داخل المستشفیات ، فاطمة الزهراء بعرة أشارت إلیه ، -1

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص القانون اإلداري، الحقوق  ىف الماسترمكملة من متطلبات نیل شهادة 

.27ص، 2015-2014، بسكرة، محمد خیضر 
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تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادى ،ولو لم یتحقق الغرض المقصود ،هذا  فى

1"ما لم ینص القانون أو االتفاق على خالف ذلك

:اإلنتقادات الموجهة للمعیار الموضوعى:ثانیا

رغم أن أغلبیة الفقهاء قد رأوا في المعیار الموضوعى المقیاس الوحید في تقدیر الخطأ 

الطبي فإنه لم یسلم من بعض اإلنتقادات الموجهة إلیه ،حیث یرى البعض انه المعیار الذى 

، ولهذا تم یقوم على فكرة مجردة ، باعتبار أن نموذج المقارنة لیس سوى شخص نموذجى 

فكرة الرجل العادى و إن كانت فكرة مجردة إّال أنها تكتسب مضمونها من الرد على ذلك بأن

تصرفات األشخاص العادیین لذا المطلوب من الناس جمیعا و هم مأخوذون بهذا المعیار أن 

یبلغوا من الفطنة و الیقضة ما بلغ أواسطهم من ذلك فمن عال عن الوسط كان علوه غنما 

ذا یعیش اإلنسان في المجتمع ،وهذا هو الثمن الذى ومن نزل عنه كان نزوله غرما وهك

2.یدفعه للعیش فیه 

نىالمطلب الثا

  .ىأثناء التدخل الطبي العالجى والجراحصور األخطاء الطبیة

الفرع (الطبيإذ كثیرا ما نجدها مرتبطة بالفنتكثر األخطاء في المجال الطبي ،

وهذا ما ،)فرع ثانيال(لطبتكون لها عالقة باألخالقیات اإلنسانیة لوأحیانا أخرى)األول

:نحاول بحثه

.12ص  2005،2007سنة ، یل شهادة المدرسة العلیا للقضاء التخرج لنمذكرة، المسؤولیة المدنیة، سعاد فتح -1

.2526سایكى ،المرجع السابق ،ص ص وزنة 2
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:الفرع األول

األخطاء المتصلة بالفن الطبي

تحدد یب بالقواعد العلمیة والفنیة التىهو إخالل رجل الفن كطبیقصد بالخطأ الفنى

أي سمي بالفن نسبة إلى المهارات التى یقدمها في تلك 1لمباشرة مهنته األصول العامة

وأثناء تأدیته لتلك المهنة یمكن أن یرتكب أخطاء سواء في التشخیص أو في العالج المهنة،

:هي كاألتيبیة أو في مجال الجراحة الطبیة و أو في الرقابة الط

.الخطأ في التشخیص:أوال

تقریر حالة المریض دون رع الطبیب فى بث و تشخیص عندما یتسالیرتكب الخطأ في 

بمعنى،2تشخیص سلیمال تمكنه من الوصول إلىستعانة بالتحالیل الطبیة الالزمة التياإل

صویر باألشعة التصا دقیقا كالقیام بتحالیل الدم و أن التشخیص یتطلب فحص المریض فح

الطبیب بتشخیص  دأ، فإذا ب...ودرجة حرارة الجسم وضغط الدمقیاس نبضات القلب،و 

یعد سلیما،المریض ولم یلتزم بما تملیها أصول مهنته أي لم یشخص المریض تشخیصا 

3یستوجب مساءلة أمام القضاءمرتكبا للخطأ في التشخیص و 

شهرا26ىصبیة عمرها ال یتعدكانت الضحیة، تتلخص وقائع القضیة كالتالى:مثال

المستشفى بعد إصابتها بداء الحر بیة إلىحدثت القضیة بمستشفى تیارت بحیث نقلت الص

بعد و ،  الفم مستوىبروز فطریات علىنتفاخ و وهو مرض یظهر عند األطفال على شكل إ

2011ن، عما،لنشر و التوزیع دار الثقافة ل، الطبیة  األعمالالمسؤولیة الجنائیة عن ،شدیفات  صفوانمحمد-1

.201ص 
فرع قانون ، نیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ل، المسؤولیة الطبیة  إطارفوات الفرصة في ، صاحب ةلدی-2

.15ص ، 2011،تیزي وزو،جامعة مولود معمري، العلوم السیاسیة و قوق كلیة الح، المسؤولیة المهنیة
في القانون الخاصدرجة الماجستیر استكماال لنیل ، مذكرةالمسؤولیة المدنیة للطبیب ،یر محمد عساف سوائل تی-3

.81ص، 2008، دراسات العلیا في نابلس بفلسطین كلیة ال
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یدها عالمات انتفاخ ناتجة عن یوم بدأت تظهر علىحقن الطفلة مباشرة بمصل السروم بعد

لى بنقل الصغیرة إما أدىظهر بأن العظام تأثر كثیرا وهذا تلك الحقنة وعند تدخل األطباء

فلة من تلك الحقنة لما فلو شخص الطبیب حساسیة الطوهران لبتر یدها الیمنى ، مستشفى

1.نتائج وخیمة أدى إلى

مة  من یقظة  الز ب واجب علیه أن یبذل كل العنایة اأن الطبیوعلیه نتوصل إلى

بها بنفسه مما یتوجب خطاء ارتكأضرار ناجمة عن أوتبصر في التشخیص وٕاال یؤدى إلى

.مساءلته ویرتب كذلك أالم لغیرهعلى القاضى

.وصف العالجالخطأ فى:ثانیا

مرحلة وصف العالج بحیث یصف بعد تشخیص المریض تشخیصا دقیقا، تأتى

یدرس الوسائل الممكنة من أجل وصول المریض لمرض و الطبیب الطریقة المالئمة لنوعیة ا

العالج یمكن أن یرتكب أخطاء خاصة إذا باشر العالج عن وأثناء، إلى مرحلة الشفاء

قرارها  ه القضاء الجزائرى بحیث قررت المحكمة العلیا فىإهمال وال مباالة وهذا ما أكد علی

بحقن إذ أمر الطبیبالمخالفات ،عن غرفة الجنح و 1995-مایو -30الصادر فى  

هي جریمة وفاته و المریض مما أدى إلىیض بدواء ال یتناسب مع العلة التى یشكو منهاالمر 

المنصوص في أساس القتل والجرح الخطأ و قب علیها في القانون العقوبات علىمعا

288.2المادة

ه األخیرة ن العالج ال یكون إال بتحریر وصفة طبیة إال أن هذإضافة إلى ذلك نجد أ

  :لطب وهيبمجموعة من القیود في مدونة أخالقیات األزمها المشرع الجزائرى

رسالة لنیل ، )دراسة مقارنة(في المجال الطبياألنماط الجدیدة لتأسیس المسؤولیة، عزالدین قمراوي ،الدكتورنقال من-1

.108ص، 2013-2012،وهران  جامعة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، شهادة الدكتوراه في القانون العام

.90ص، المرجع السابق ، بلعید بوخرس - 2
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طبیة ستشارة الرقم الهاتف ووقت اإلوان الطبیب و لقب وعنسم و أن تدون علیها إ:01

ویحرص والمؤهالت والبطاقات الشخصیةالوظائفوأسماء األطباء المشاركین والشهادات و 

1.الختم من قبل الطبیبو وضع اإلمضاء المریض فى األخیر على

تمكین المریض أو یحرص علىبیب وصفاته بكل وضوح وأن أن یحرر الط:02

2.محیطه من فهم وصفاته جیدا

ل الذي یساعد المریض في إثبات خطأ الطبیب فى العالج وتعتبر الوصفة الطبیة الدلی

من یصف دواء غیر عند تحریر الوصفة الطبیة فهناكال أنه یمكن أن یرتكب كذلك أخطاءإ

طبیة بخط غیر واضح وغیر مفهوم الأو یمكن أن یكتب الوصفة ، 3مناسب لحالة المریض 

ن طبیب قام بتحریر وصفة القضیة بأتتلخص وقائع:ذلك ما حدث لمریضة ومثال على

ه لم یكتب كلمة قطرة بشكل واضح نقطرة إال أ 25علیها دواء بمقدار طبیة لمریضة وضع

�řƈƆƄŗ�Ɠƅ̄ƔŰ) قٌ(ذ كتب الحرف األول فقط منها أيإ ƅ§�Ŷƈ�±ƈƗ§�· ƆśŦŕžǗمما  ) ڤ( رام

4.وفاة المریضة نتیجة لتزاید في عدد الجرعات أدى إلى

.لك الشأن بالنسبة إلهمال مریض أو ارتكاب الخطأ في طریقة العالجوكذ

ة ندیر محمد بوالیحدثت في مستشفىتتلخص وقائع القضیة والتى:لك مثال على ذ

نقل یده الیمنىبكسر في سنة أصیب اثر تعرضه لحادث 12طفل عمره :تیزي وزو كالتالى

طبي لم تضع له طبیبة الجبس الطفل إلى المستشفى لوضع الجبس في یده و إثر خطأ

دار ، دني و النظام القانوني الجزائري المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني األر ، أحمد حسن الحیارى-1

.121ص ، 2008، الجزائر،الثقافة للنشر والتوزیع 
حرر وصفاته الطبیب أو جراح األسنان أن ی ىیجب عل"السالف الذكر  الطب أخالقیاتمن مدونة 47المادة تنص-2

......."تمكین المریض أو محیطه من فهم وصفاته فهما جیدا ىبكل وضوح وأن یحرص عل

.88ص، المرجع السابق، بلعید بوخرس- 3

فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، ي القانون نیل شهادة الماجستیر فمذكرة ل، الضرر في المجال الطبي ، كریمة عباشي-4

.16ص، 2011،تیزي وزو، جامعة مولود معمري ،ة كلیة الحقوق و العلوم السیاسی
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تعفن ید الطفل لتالى و إحساسه بآالم مضاعفة في الیوم ابطریقة مالئمة مما أدى بالطفل إلى

1.الحیاةمما استدعى إلى بتر ید الضحیة وأدى إلى عجز دائم لمدى

.الطبیةالخطأ في الرقابة :ثالثا

ار العالج الذى ثیراقب مریضه للتأكد من أطبیب الذىلك الالطبیب المراقب هو ذ

ولقد أفرد المشرع للرقابة بندا صا عقب انتهاء العملیات الجراحیة ، یظهر خصیو باشره ، 

و جراحة األسنان ممارسة الطب أ"خاصا في مدونة أخالقیات مهنة الطب تحت عنوان

لتزامات للطبیب وطبیب األسنان أثناء القیام بهذه حدد جملة من إ، فلقد "بمقتضي الرقابة

بفحص الطبیب المكلف بالرقابة بأن یقوم من بینها على، و 2منه90المهمة في المادة 

یب المراقب مراعاة الطبیتعین أیضا علىتهاء من الجراحة و نالمریض بصفته مراقبا بعد اإل

الطبیة أمام أشخاص غرباء عن المصلحة عدم الكشف عن المعلومات السر المهني و 

3.الطبیة

طفال في الرابعة من عمره نقل إلى قضیة على التالى ،تتلخص وقائع ال:مثال

و بعدما المستشفى إثر حادث سیارة ، فقام طبیب التخدیر بتخدیره تمهیدا للعملیة الجراحیة ،

إال التخدیر لمتابعة الطفل، اركا طبیبأجریت العملیة بنجاح غادر الجراح قاعة العملیات ت

إلفاقة على الطفل بنقله إلى غرفة لتتولىأن طبیب التخدیر بادر بمجرد ظهور عالمات ا

یبعد  الذىغادر المستشفى إلى مكان إقامته و ن طبیب التخدیر غیر أالممرضة متابعته ، 

رضة أنه ظنت الممر مغادرته دخل الطفل في غیبوبة و ثإ ع كیلومترات عن المستشفى ، و بض

ى تبین أن تنفس الطفل حتهو على هذه الحالة ، عنه وعادت أكثر من مرة و نائم فانصرفت

.548ص ، المرجع السابق ، الدین قمراوي ز ع ،القضیة من تلخیص- 1

الطبیب أو جراح األسنان المكلف بمهمة أن  ىیجب عل"قیات الطب السالف الذكر من مدونة أخال90المادة تنص-2

یجب أن یكون شدید االحتراز و ، طبیب مراقب أو جراح أسنان مراقبیشعر الشخص الخاضع لمراقبته بأنه یفحصه بصفته 

......"أن یمتنع عن إفشاء أي سر أو اإلدالء بأي تفسیرحدیثه و في 
.124ص، المرجع السابق ، احمد حسن الحیاري -3
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 انه وجد الطفل فارق إال وصل بعد خمس دقائققد توقف ، فاستدعت طبیب التخدیر والذى

تخدیر استخدمها طبیب البعد تقریر من الخبیر توصل إلى أن مادة التخدیر التىالحیاة ، و 

الطفل مراقبة و  ئمة لحالة الطفل ، فضال عن اإلهمال الناتج منه فى عدم متابعة لم تكن مال

الممرضة كون ال من عدم توافر أي تقصیر من الجراح و كما قرربعد العملیة الجراحیة ، 

1الممرضة ال تستطیع مواجهة لمثل حالة الطوارئ هذه

ضه خاصة بعد الطبیب المراقب أن ال یهمل مریفي األخیر نتوصل إلى أنه علىو 

ون مدونة أن یلتزم ما جاء في القوانین المتعلقة بالطب خاصة قانالعملیات الجراحیة و 

.نه لم یلتزم بما تملیه مهنتهناجم منه یتعرض للمساءلة ما دام أكل خطأأخالقیات الطب ، و 

.أخطاء الجراحة في المجال الطبي:رابعا 

ب تب أثناء قیام الطبیب بعملیة جراحیة أخطاء وهذه األخطاء تستوجكثیرا ما تتر 

الجراحة تمر غالبا بثالث غیر أنا بعد إثباتها أمام القاضى،هذمساءلة إما جزائیا إما مدنیا و 

وٕاجراء مرحلة تنفیذ جراحى و التحضیر للعمل المرحلة الفحص ومرحلة اإلعداد و مراحل ،

الجراح مسؤوال فیعد الطبیب األخیر مرحلة اإلشراف والمتابعة، العمل الطبي الجراحي وفى

2.دقیقا قبل البدء في العمل الجراحىخطئه إذا لم یقم بفحص المریض فحصاعن 

:مثال

بحیث أن طفال 1964ي فرنسا ف تتلخص وقائع القضیة والتى حدثت بمستشفى

ادة قدمه إلى ح إلعولما عرض على الجرا)تشوه خلقى(بت إحدى قدمیه بإعوجاجأصی

فحقنه طبیب التخدیر بحقنة المخدر لكي ال ذلك بوضع الجبس على قدمه، الحالة الطبیعیة و 

فرع قانون ، ادة الماجستیر في القانون الخاص مذكرة لنیل شه، المسؤولیة المدنیة للطبیب كمال فریحة، من  نقال-1

.55ص ، 2012، تیزي وزو،جامعة مولود معمري ، و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق ، المسؤولیة المهنیة
یاضالر ،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ة والجنائیة في األخطاء الطبیة المسؤولیة المدنی، منصور عمر المعایطة-2

.79ص، 2004
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أللم ویستطیع استرخاء عضالت قدمه، غیر أن خطأ طبیب التخدیر كان فى إهماله یحس با

یب غیر أن الطفل شرب الحلیسال األم  إن شرب الطفل الحلیب ، بحیث أنه لم فى رقابته،

م ساعة و ث14الطبیب أن ینتظر ولو ساعات من حقنه بالمخدر، إذ ألزم على09قبل 

شعور الطفل بغثیان وضیق في التنفس مما ترتب  فقدانه یحقنه، و في النهایة أدى إلى

الوعي و دخوله في غیبوبة من جراء الخطأ الناتج عن اإلهمال في إعطائه حقنة التخدیر  

1بعد األكل 

بل العملیة قل المریض سوءا مهطبیب التخدیر أن ال ینستنتج أنه علىفي األخیر و 

أدى  الذىما دام أنه هو أن یتعرف على تفاصیل العملیة، و واجب علیهالجراحیة أو بعدها، و 

أي خطأ ترتب یسأل علىمسؤول على استعادة وعیه و إلى فقدان وعي المریض إذن هو ال

.2منه

الناتج من طرف الطبیب أثناء العملیة الجراحیة في لك الشأن بالنسبة لإلهمال كذو 

أو اإلهمال الناتج منه خاصة 3ترك أحد أدوات الجراحة في جسم المریضتنظیف الجرح أو

الصدد أقیمت مسؤولیة الطبیب إذا تعلق األمر بتثبیت المریض فوق طاولة الجراحة وفي هذا

تشوه في ذراعهالجراحة مما أدى إلىیتأكد من حسن استقرار المریضة على طاولة الم  الذى

الطبیب أن یتأكد بنفسه من سالمة دایة الشلل ، حیث كان یتوجب علىإلصابتها في ب

.4الطاولة

1 -GEORGES BOYER CHAMMARD ET PAUL MONZEIN, LA Responsabilité Médicale,
PRESSES UNIVERSITAIRES DE France, ANNE 1974, p, p244, 245.

قانون فرع ، نیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ل، عن أخطاء الفریق الطبية المدنیةالمسؤولی،ذهبیة أیت مولود-2

.127128ص ص ، 2011،تیزي وزو، جامعة مولود معمري، سیة كلیة الحقوق والعلوم السیا، المسؤولیة المهنیة

.79ص، المرجع السابق ، منصور عمر المعایطة - 3

.96ص   ،المرجع السابق ،بلعید بوخرس- 4
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نه تعرضت مریضةلألخطاء الطبیة في مجال الوالدة، بحیث أكذلك الشأن بالنسبةو 

أثناء نسیانهم  إبرة  همبسبب اإلهمال الناجم منلخطأ جسیم ارتكبه طبیبین بمستشفى وهران ، 

طوال حیاتها من معانات یة مما ترتب علیها نتائج وخیمة و ثر عملیة الوالدة القیصر الجراحة إ

1.جراء هذه اإلبرة

أو  واء الجراح أو المراقب أو المخدر،سفي األخیر نتوصل إلى أنه على الطبیب،و 

عدم للمریض و زمةلالاة كل ما بوسعهم من إعطاء العنایأعضاء الفریق الطبي أن یبذلوا

فبالتالي تكون محال أي خطأ صغیر یترتب علیه نتائج وخیمة ، إهمالهم في أداء واجبهم ف

.للمساءلة

:الفرع الثاني

األخطاء المتصلة باإلنسانیة الطبیــة

وبما أن هذه ٕانقاذ حیاته ، المهنة باإلنسان و رتباط هذهسمي باإلنسانیة الطبیة نتیجة إ

ال یكلف اهللا﴿ على ذلك قوله تعالىخیر دلیلو یها إنسان فكثیرا ما یرتكب أخطاء، المهنة یؤد

2﴾علیها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنانفسا إال وسعها لها ما كسبت و 

تلك خاصةمما تستوجب مساءلة أمام القضاء ، إال أن هناك أخطاء ال یمكن غفرانها

علیه نذكر بعض األخطاء المتصلة باإلنسانیة الطبیة وهي و المتصلة باألخالقیات الطبیة، 

:كالتالي

.121ص ، المرجع السابق ، قمراوي الدینعز  - 1

.286اآلیة، سورة البقرة- 2
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.إعالم المریضإخالل الطبیب بإلتزام: أ

قبل البدء في عالج المریض یقع على عاتق الطبیب مجموعة من إلتزامات، أهمها 

خاطر العملیة إذا استلزم األمر مبإعالم المریض بنوعیة المرض وطبیعة العالج و  املتز اإل

ب الخطأ في رتكاتوجب مساءلة طبیة ، وأن إلتزام یعتبر خطأ یسذلك، وكل إخالل بهذا اإل

عدم إعالم المریض یؤدى إلى ارتكاب أخطاء أخرى كعدم الحصول على موافقة المریض 

من 43المادة ا نحاول دراسته الحقا، وفى هذا الصدد تنصمثال على إجراء العالج وهذا م

إلفادة الطبیب أو جراح األسنان أن یجتهد یجب على"أخالقیات الطب في الجزائرمدونة 

.1"صادقة بشان أسباب كل عمل طبيالمریضة بمعلومات واضحة و 

.رضاء المریضالحصول علىإخالل الطبیب بإلتزام : ب

خل لمریض قبل مباشرته ألي تدا إلتزام الحصول على رضایقع على الطبیب أیضا 

من المریض نفسه األصل أن یصدر رضاطبي ، إال في حاالت الضرورة واإلستعجالیة ، و 

إذا كان بالغا وواعیا أما إذا ال تسمح حالته للتعبیر عن رضاءه فانه یعتد برضا ممثله 

2القانوني

:یشترط في الرضا ما یليو 

ن یكون بعیدا عن أي تأثیر أو ضغطوأحرا أي بدون إكراه، ا و یكون واضح أن:01

لعالج غیر أن فىا موافقته علىشرط هو التأكید على رضا المریض و لهدف من هذا الاو 

هذا ما نصت علیه و مریض بل یعتد برضا ممثله القانونى ، حالة االستعجال ال یعتد برضا ال

مل طبي یكون فیه خطر جدي علىیخضع كل ع"من مدونة أخالقیات الطب 44المادة

.145-143 ص ص، 2007،للطباعة والنشر هومةدار ، العقد الطبي ، كریم عشوش - 1

فرع قانون ، لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ، لیة المستشفیات في المجال الطبي مسؤو ، فریدة عمیري-2

.26ص  ، 2011، تیزي وزو ، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، المسؤولیة المهنیة
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اص المخولین منه أو من القانون المریض لموافقة المریض موافقة حرة أو لموافقة األشخ

ان المریض في خطر أو سنان أن یقدم العالج الضروري إذا كلطبیب أو جراح األا علىو 

1"اإلخالء بموافقتهغیر قادر على

یصدر عن إرادة سلیمة وأن یكون خالیا من  الذيأن الرضا الحر هو الرضا بمعنى

أ إلیه الطبیب في بعض الحاالت إلى الكذب من أجل إرغام مریضه علىاإلكراه الذي یلج

2العالج أو إجراء العملیة الجراحیة

:ذلك كثیرة نذكر أهمهاوأمثلة عن

دخول مریض مستشفى مصاب بآالم حادة مصحوبة بأعراض الزائدة الدودیة التى 

الطبیب عملیة جراحیة للمریض فوجئ عندما أجرىوجب التدخل السریع إلستئصالها ،و تست

ریض حیاة الماستئصالها حرصا علىفقام بة ملتهبة في غیر موضعها الطبیعي ، بوجود كلی

3رضائهولم یكن هناك مجال للحصول على

.السر الطبيإخالل الطبیب بإلتزام الحفاظ على : ج

4عدم إفشائه ألي شخص غریبمریضه بكتمان السر و الطبیب نحولتزامهو إ

من 01-301السر الطبي یدخل ضمن السر المهني والذي حدده المشرع في المادة و 

بغرامة منقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و یعا"ى ص علتى تنوالالعقوبات تقنین

قتضیات شهادة الماستر في مذكرة مكملة من م، األخطاء الطبیة  ىالمسؤولیة الجنائیة عل، بوشیحة  وفالرؤ عبد -1

2016-2015،بسكرة، محمد خیضرجامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص القانون الجنائي ، الحقوق 

.42ص

.182ص  ، 2009الخطأ الطبي، دار الثقافة،عمان ،األردن،المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن ،  الفيماجد محمد - 2

2005، القانونیة لإلصداراتالمركز القومي ، لیة األطباء والجراحین المدنیة مسؤو ، رمضان جمال كامل -3

.121ص 
49العدد ،  ىمجلة دیال، )دراسة مقارنة (ه العادي ئالمسؤولیة المدنیة للطبیب الناتجة عن خط، إبراهیم صالح عطیة -4

.10ص ، 2011
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جمیع دینار األطباء والجراحون والصیادلة والقابالت و 100,000 الى20,000

األشخاص المؤتمنین بحكم الواقعة أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار 

جب علیهم فیها القانون إفشاءها أدلى بها إلیهم و أفشوها في غیر الحاالت التى یو 

"یصرح لهم بذلكو 

یجب"ترقیتها المتعلق بحمایة الصحة و 05-85من قانون 206و كذلك نص المادة 

"وا بالسر المهنىالصیادلة أن یلتزمعلى األطباء وجراحى األسنان و 

41لىإ 36ونة أخالقیات الطب المواد من المتضمن مدوكذلك المرسوم التنفیذى

:هي كالتاليو 

المفروض اح األسنان أن یحتفظ بالسر المهنىیشترط في كل طبیب أو جر "36المادة 

..."لصالح المریض

كل ما یراه الطبیب أو جراح األسنان أو یسمعه أو یشمل السر المهنى"37المادة 

"یفهمه أو كل ما یؤتمن علیه خالل أدائه لمهمته

یحرص الطبیب أو جراح األسنان على جعل األعوان الطبیة یحترمون "38المادة

"متطلبات السر المهني

حمایة البطاقات السریة یجب أن یحرص الطبیب أو جراح األسنان على"39المادة

1"ووثائق المرضى الموجودة بحوزته من أي فضول 

یجب أن یحرص الطبیب أو جراح األسنان عندما یستعمل هذه الملفات "40المادة

"الطبیة إلعداد نشرات علمیة، على عدم كشف هویة المریض

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة صفیة سنوسي ، الخطأ الطبي في التشریع و اإلجتھاد القضائى-1
.57_50، ص ص 2006-2005الحقوق ، جامعة قصدى مرباح ، 
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1"ال یلغي السر المهني بوفاة المریض إال إلحقاق حقوقه"41المادة

  :ىهي كالتالت یعتبر فیها إفشاء السر الطبي والمهني أمر مباح و هناك حاالغیر أن

:حالة الضرورة-01

یر أن األسرة یجب إخبارها بحیث أنه یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض غ

المتضمن مدونة 276-92رقم  من مرسوم تنفیذى51ت علیه المادة هذا ما نصبذلك و 

یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض ألسباب "یلىما أخالقیات الطب على

مشروعة یقدرها الطبیب أو جراح األسنان بكل صدق  وٕاخالص، غیر أن األسرة یجب 

إخبارها إال إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة اإلفشاء هذه أو عین األطراف التى یجب 

لتنبؤ الحاسم إال بمنتهي اال یمكن كشف على هذا التشخیص الخطیر،أو إبالغها باألمر و 

".حترازالحذر واإل

:حالة تجنب انتقال األمراض المعدیة-02

ار زوجة المریض بمرض زوجها المعدى تجنبا إلنتقال بحیث أن الطبیب یحق له إخب

  .لعدوىا

:ىحالة الدفاع الشرع-03

.أمام القضاءنفسه كشف السر الطبىیحق كذلك على الطبیب أثناء الدفاع على

.57-50ص ص  ، صفیة سنوسي، المرجع السابق- 1
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:حالة رضاء صاحب السر في اإلفشاء-04

1.إذا رضي صاحب السر أي المریضیحق كذلك على الطبیب إفشاء السر الطب

.في حالة صدور أمر من الجهة القضائیة بتعیین خبیر طبى –05

بحیث یحق للطبیب إفشاء السر الطبي في حالة صدور أمر من الجهة القضائیة وذلك 

.بتعیین خبیر طبى 

:المبحث الثانى

إثبات الخطأ الطبي كیفیة تحدید 

یقوم بها الطبیب أثناء تدخله لممارسة مهنته السلوكیات السلبیة المنحرفة التىتعد

هذا األخیر ال یمكن مساءلة الطبیب إال إذا ال أن خطاء تستوجب مساءلة أمام القضاء إأ

ستخدام أدلة مقنعة وهذا بالرغم ذلك بناءا على إطرف المضرور الواقعة السلبیة،  و ت الأثب

نحاول دراسته هذا ما سو المكلف بعبء إثبات الخطأ الطبي ، یواجههابات التىمن الصعو 

في ثبات الخطأ الطبي، و ألول كیفیة إب ابحیث نمثل في المطلمن خالل ثالث مطالب،

تعیق المریض خالل عملیة اإلثبات المطلب الثاني نشیر إلى مجموعة من الصعوبات التى

ات الخطأ   یستعین بها المكلف بعبء إثبة الوسائل التىدراسأما المطلب الثالث نأتي إلى

.وجود الدلیلهذا إلقناع القضاء على

.57ص ، السابقالمرجع ، صفیة سنوسي - 1



لإلثباتمحلالطبيالخطأ:األولالفصل

- 20 -

:المطلب األول

حیث المكلف بعبء اإلثباتمن

إظهار الحقیقة أمام القضاء بأي طرق من طرق یعتبر اإلثبات الوسیلة التى تؤدى إلى

 بد علیه أن یثبت أوال ن المكلف به الر أن في مجال الطب األمر مختلف ألغی، 1اإلقناع 

ض عدة ا أن الطبیب یبرم مع المریبمالمریض ، ات الناشئة بین الطبیب و لتزامطبیعة اإل

:وهذا ما نحاول شرحه من خالل الفرعین التالیینإلتزامات،

:الفرع األول

وفقا لطبیعته

عاتق بء اإلثبات علىإلقاء ع المدني بصفة عامة إلىء اإلداري و یتجه القضا

هذا ما یمكن مالحظته في الواقع سواء في أحكام جهة المریض باعتباره الطرف المضرور و 

دلیل یعتبر بالرغم من أن واجب إقامة الاإلداري ، القضاء العادي أو في أحكام جهة القضاء 

هذا ما یجعل  المكلف بعبء اإلثبات في مركز أسوء من عاتقه و مهمة شاقة لمن یقع على

2.مركز خصمه

:الفرع الثاني

لطبیعة االلتزام وفقا

:أهمهاته لخدمته مجموعة من إلتزامات نحو المریض،أثناء تأدیالطبیبیقع على

ت المحكمة العلیا دراسات مدعمة باجتهادا،  ىفي قانون العقوبات الجزائر تهاطرق اثباأركان الجریمة و ، إبراهیم بلعلیات -1

.138ص ، 2007، الجزائر،دونیة للنشر والتوزیع دار الخل، وأحكام النقض 

.54ص ، المرجع السابق ، ة سایكي وزن 2
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اإللتزام ببذل العنایة:أوال 

الطبیب یلتزم بحیث أن األصل أن إلتزام الطبیب نحو مریضه هو إلتزام ببذل عنایة ، 

ریض یواجه صعوبة لمغیر أن اكل جهوده لتحقیق نتیجة الشفاء،بذلمع مریضه بعنایته و 

افع عن نفسه بحجته أن عدم تنفیذ إلتزامه راجع لتزام إذ یمكن للطبیب أن یدفي إثبات هذا اإل

یثبت أن المریض أن  لذا فعلى) الذي نحاول شرحه الحقا و(سبب أجنبي أو قوة قاهرة إلى

:لك بإتباع اإلجراءات التالیةذالطبیب لم یبذل العنایة االزمة و 

.لطبیب لم تدفعه قوة قاهرة أو سبب أجنبيثبات أن اإ:أ

.الطبیبحق بالمریض كان نتیجة مباشرة لخطأل إثبات أن الضرر الذى:ب

.1إثبات أن الطبیب لم یبذل جهودا صادقة في مرحلة العالج : ج

لك بمقارنته بسلوك طبیب وسط من نفس ذثبات انحراف سلوك هذا الطبیب و إ: د

2.أي تقصیر في اإلثبات یكون لصالح الطبیبو  الخارجیة ،مستوي مع مراعاة الظروف ال

.تزام بتحقیق نتیجةاإلل:ثانیا 

هي  هذا اإللتزام یكون أسهل على عاتق المریض ، إذ بمجرد عدم تحقیق النتیجة التى

بالتالي تقوم مسؤولیة لتزامه و المریض یعني أن الطبیب أخل إالطبیب و محل التعاقد بین 

هذه األخطاء نجدها منتشرة بكثرة في اس إخالله بإلتزام تحقق النتیجة ، أسالطبیب على

3.الجراحة التجمیلیة و طب األسنان

بات نیل شهادة الماستر في الحقوقمذكرة مكملة من متطل، ولیة اإلداریة عن األخطاء الطبیةالمسؤ ، شارف رحمة -1

.43ص ،2014-2013، بسكرة،جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص القانون اإلداري 
كلیة الحقوق ، توجیهات الحدیثة للفقه والقضاء ثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والإبء ع، أبو ماریة  علي- 2

.118ص ، 2014،فلسطین،بیت لحم جامعة 

.43ص، المرجع نفسه ، شارف رحمة - 3
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  :ذلك مثال على

الطبیب إلزالة ٕانما یلجأ إلىیشكو من مرض معین و فالمریض ال في عملیة التجمیل ، 

ن هذا تشوه جدید فإیادة التشوه أو ظهور ز  اخلة الطبیب إلىن أدت مدالتشوه في هیئته فإ

.1أن النتیجة لم تتحقق یعنى

و عملیات نقل الدمأم األسنان بالنسبة لطبیب األسنان، و كذلك الشأن بالنسبة لطاق

ما من فصیلة تختلف عن فصیلة دمه ، تقوم مسؤولیة الطبیب للمریض دبحیث إذا أعطى

2هي الشفاءولم یحقق النتیجة المرجوة أال و لتزامهالطبیب على أساس أخل بإ

ذلك بعدم یثبت أمام القضاء تقصیر الطبیب و أن المریض ال بد أن وعلیه نتوصل إلى

.تحقیق النتیجة المرجوة أال وهي الشفاء

:المطلب الثاني

إثبات الخطأ الطبيمعوقات 

لنبین أهم الصعوبات التىإثبات الخطأ الطبي أمام القضاء نأتيبعد أن تطرقنا إلى

:ذلك في الفرعین التالیینء إثبات هذا الخطأ و تعرقل الطرف المضرور أثنا

:الفرع األول

بطبیعة الخطأمتعلقة معوقات 

:أهمهاأثناء اإلثبات یواجه المریض بإعتباره الطرف المضرور عدة صعوبات،

فرع  ، یر في القانونمذكرة لنیل شهادة الماجست، لمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها االجراحة التجمیلیة و ، سامیة بومدین-1

.142ص، 2011،تیزي وزو، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قانون المسؤولیة المهنیة 

.43ص ، المرجع السابق ، شارف رحمة- 2
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.قة القائمة بین الطبیب و المریضطبیعة العال:أوال

نعدام المساواة فالطبیب یكون طرفا في  علة العالج و الطرف أنها عالقة یسودها إبحیث  

مل أ لة في الطرف األول وهو الطبیب علىالثاني المتمثل في المریض یضع ثقته الكام

ستعانة به عند الحاجة إلثبات خطأ الدلیل الذي یمكن االشفائه دون أن یستعد للحصول على

1كاملة فیه وضعه الثقة ال على

.المریضحكم مركز الضعیف لدى:ثانیا

معاناته بالمرض خاصة عندما الفن الطبي من جهة  ومن جهة أخرىبسبب جهله بخبایا

2یكون فاقد الوعي لحظة وقوع الفعل الذي یزید من مشقة اإلثبات

ویضاعف كذلك من صعوبة اإلثبات ما قد یواجه المریض المتضرر من صمت من:ثالثا

.قبل الطبیب المخطأ أو معاونه

ذلك باحتجاج الطبیب م القضاء و حینما یطلب تزویده بالمعلومات أو وثائق تساعده أما

3.السر الطبيبإلتزامه بالحفاظ على

ل أو التقصیر في العنایة اإلهماكذلك یصعب على المریض أن یقدم الدلیل على:رابعا

.الطبیة 

تعون بعالقة الصداقة العملیات مع أعضاء الفریق الطبي الذین یتمخاصة إذا كان في قاعة 

لى قوة قاهرة أو إلى سبب فیما بینهم ، فالطبیب یمكن له أن یدعى بأن إهماله راجع إ

مریض إثبات أن ال الت الطبیة المعقدة مما یصعب علىذلك انتشار اآلضافة إلىأجنبي،إ

.64-63ص ص ، 2006،دار الجامعة اإلسكندریة ، إثبات الخطأ في المجال الطبي ، محمد حسن قاسم- 1

.121ص ، المرجع السابق ،علي أبو ماریة - 2

.117 ص ،2007، بیروت، لبنان،زیت الحقوقیةمنشورالطبي،الخطأغصن، علي عصام - 3
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المستعملة في مهنة لى تلك اآلالت المعقدة و إ وأ هذا الخطأ راجع إلى خطأ الطبیب وحده 

1.الطب

:الفرع الثاني

متعلقة بوسائل إثباتهمعوقات 

تعلقة بوسائل عتباره الطرف المضرور صعوبات ملك أثناء اإلثبات یواجه المریض بإكذ

:وهي كاألتيإثبات الخطأ الطبي ،

.الشهودفي حالة الحصول على:أوال

فإذا كان ن سلك الطب أو من خارجه، الشهود مالحصول علىالمریض یواجه صعوبة في ف 

ر زمیلهم نظك الطب فإنهم یكونون زمالء لطبیب، فال یقبلون الشهادة علىالشهود من سل

یضاعف األمر  ىلتزام السر الطبكما أیضا تمسك األطباء بإلعالقة التي تربط فیما بینهم ، و ل

.المریض في حالة الشهادةالذي یكون مشقة على

خارج السلك الطبي، فإن الصعوبة تكمن فى عدم خبرتهم باألمور أما إذا كان الشهود

هادة كاذبة الحتمال وجود الكذب والمیل إلىذلك شهادة األقارب تعتبر شالطبیة، أضف إلى

.المریض بدال من الطبیب

بحث مقدم لنیل ، میة عن نشاطها الطبي في الجزائر المسؤولیة اإلداریة لمؤسسات الصحة العمو ،عبد الرحمان فطناسي -1

جامعة ، الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ، قانون اإلداري و اإلدارة العامة تخصص ال، القانونیة شهادة الماجستیر في العلوم

.112-110ص ص ، 2011-2010، باتنة، الخضر الحاج
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.في حالة استعمال دلیل الكتابة:ثانیا

مكن التالعب بها كیف یشاء ، ید الطبیب فیملفات والمستندات المكتوبة تكون فىباعتبار ال

1مما یترتب انتفاء مسؤولیته كطبیب الدلیل،ألخطاء وٕاخفاء الحقیقة و یسبب في ذلك إخفاء او 

.تقریر الخبرة الطبیةفي حالة اللجوء إلى دلیل و :ثالثا

لذا بین كافة األطباء عالقة الزمالة ، بینه و بما أن الخبیر هو من ذات الوسط الطبي فتقوم 

ستعانة بهم لتقییم مسلك وك فهؤالء الخبراء الذین یمكن اإلوجه التحدید تثیرها شكبرة علىفالخ

2األطباء والجراحین هم في النهایة رفاق في المهنة 

یة هو ذلك من الناحیة الشخصیة باعتبار الخبیر هو الذي یقدم تقریر الخبرة الطبأضف إلى

المریض عب على القاضى نفسه  وعلىمما یصون متضامن مع أعضاء الفریق الطبي،یك

3القدرة في اكتشاف الخطأ الطبي 

:المطلب الثالث

وسائل إثبات الخطأ الطبي

في إثبات الخطأ ها المریضیواجهبحثنا عن مجموعة من الصعوبات التىبعد أن 

غیر القاضى،ها كي یثبت هذا الخطأ أمام یستعین بن لنبین الوسائل التىالطبي ، نأتي اآل

وسائل یلجأ إلیها بهدف الحصول على حقه قانونا ، وهناك فهناك وسائل اإلثبات مختلفة،  أن

درجة  ىاستكمال لمتطلبات الحصول علمذكرة ، الخطأ الطبي في الفقه اإلسالميإثبات، أبو إسماعیل هدي فرج-1

.61،62ص ص  ،2015، ةغز اإلسالمیة، الجامعة ، لفقه المقارنالماجستیر في ا
قى الوطنى عمال الملتو انعكاساتها على قواعد االثبات ، أفي العالقة الطبیةتباین المراكز القانونیة، هدیليأحمد-2

.46ص، 2008حول المسؤولیة الطبیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

.343ص ، المرجع السابق، مراد بن صغیر - 3



لإلثباتمحلالطبيالخطأ:األولالفصل

- 26 -

ٕاظهار طأ و لمساعدة الطرف المضرور إلثبات الخوسائل أخرى قضائیة یستخدمها القاضى

:ن التالیینو كل هذا ندرسه من خالل الفرعیالحقیقة أمام العدالة،

:الفرع األول

وسائل اإلثبات القانونیة

:وجدنا مجموعة من وسائل اإلثبات القانونیة نذكر أهمها

الكتابة:أوال

في  حقه إذ تدونبر الكتابة الوسیلة األساسیة التى یعتمد علیها المریض للحصول علىتعت

فیستخدم هذه الملفات وصفات طبیة، والمستندات الطبیة  ، ملفات طبیة والسجالت الطبیة، و 

باء لتشخیص ذها األطیتخجرءات التىاإلن متابعات و في اإلثبات نظرا لما تتضمنه م

سواء عالج و  ،إضافة إلى اختتامها بالختم الطبىعالج المرضى والتوقیعات المرضىو 

ن الوثائق الطبیة نفسها، لذا تبقي مضمو المریض في مستشفیات حكومیة أو عیادات خاصة ف

.1هذه الوثائق لتكون حجة في اإلثبات فالمریض یعتمد على

الذین یاأیها﴿ خیر دلیل على ذلك قوله تعالىمیة، و أباحت به أیضا الشریعة اإلسالوهذا ما 

2﴾امنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه 

بحیث لمحدودة في إثبات األخطاء الطبیة الفعالیة افي األخیر یمكن القول أن الكتابة لها و 

حصول رضا المریض لكن الطبیب بإعالم المریض و لتزاما هاما في إثبات مدى إلعبت دور 

.70ص ، المرجع السابق ، أبو اسماعیل رجهدي ف - 1

.282االیة ،سورة البقرة - 2
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االعتماد ریة في فحص القضیة و السلطة التقدییبقي للقاضىرغم هذا تحتوى على عیوب و 

1الوسائل األخرى  على

.الشهادة:ثانیا

وذلك بأقوال ء،یستعین بها المضرور إلقامة الدلیل أمام القضاتعتبر الشهادة الوسیلة التى

و سمعها أو بواقعة عاینها الشاهد أتقوم الشهادة في اإلخبار الشهود وبعد تحلفیهم الیمین و 

.أدركها بحواسه

:یشترط في الشهادة مجموعة من الشروط أهمهاو 

كما یجب أن ال یكون بین الشاهد تسم بالخیانة،غیر مالشاهد عادل و أن یكون :01

.2خصومة بینهماعداوة و  )المدعي علیه(الطبیب و 

أن ال تذكر وقائع القضیة و هي صالحیة الشخص ألن یكون قادر علىاألهلیة و :02

3یكون فاقدا للتمییز أو مصیبا بعاهة 

لك لما الفروع ذ ال یجوز سماع شهادة األقارب سواء من األصول أو:عدم القرابة:03

تسود عامل العاطفة أو الكراهیة التىبسبب وجود مصلحة أو تثیره من شكوك أمام القاضى

انفصال الروابط  بین أفراد األقارب هذا من جهة ومن جهة أخرى یكون السبب فىبین

4.العائلة

.123، 116ص ص ، المرجع السابق ،وزنة سایكي - 1

.6869ص ص السابق ، المرجع ، هدي فرج أبو إسماعیل - 2

رسالة ، )یةالجنائو  دراسة مقارنة في المواد المدنیة (في القانون الجزائريبشهادة الشهود اإلثبات، هیميبراصالح -3

تیزي وزو، لود معمري جامعة مو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  تخصص القانون ، في العلوم   شهادة الدكتوراهلنیل 

.41ص، 2012

.44ص  نفسه ،المرجعاهیمي ،صالح بر - 4
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:الفرع الثاني

وسائل اإلثبات القضائیة

ذلك بلجوئه إلىالمضرور في القضیة، و یض وهو الطرفأن یساعد المر للقاضيیمكن 

:النحو التالى هي علىالقرائن والخبرة الطبیة و كل ،استخدام نوعین من الوسائ

.القرائن:أوال 

بحیث یستنتج واقعة إلثبات الخطأ الطبي ، القاضىتعتبر القرینة الوسیلة التى یستخدمها 

مجموعة من نجد أنها تقوم علىإلى ذلك  افةمن وقائع أخرى ثابتة ومعلومة ، إضمجهولة

على ، متى تكون حجة أمام البحث  فينقوم كذلك ا ما نحاول دراسته ، و هذاألنواع و شروط و 

في اإلثبات؟ القاضي

:نذكر أهمها,شروط القرینة:أ

أي أن سرد منطقیا ،بطتین ومتالزمتین عقال و یشترط أن تكون الواقعتین مترا:01

.الواقعة المعلومة ینتج منها واقعة مجهولة

بین الوقائع المتعددة إلستنتاج القرینة حر في اختیار واقعة ثابتة من القاضى:02

.قرینة ذات حجیة قویة یراها مناسبةفهو یستدل علىالمجهولة منها،

.أن تكون الواقعة الثابتة إما بالكتابة أو الشهود:03

1.عیة تترك للسلطة التقدیریة للقاضىالقرائن في اإلثبات مسألة موضو تقدیر قیمة:04

ن أن الطبیب أهمل تعقیم اإلبرة التى حقن بها ، فإالمریض إثبات یصعب على:مثال

الما أنه ثبت أن موضع الحقنة قد هذه الواقعة یمكن أن تستنبط عن طریق القرائن القضائیة ط

.112-110ص ص ، المرجع السابق ، وزنة سایكي - 1
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ع إهمال من الطبیب وقو  هذا دلیل على، و إجراء الحقنةر التلوث عقبظهر علیه آثاإلتهب و 

النسبة إلثبات الخطأ المهنى فالقاضىكذلك الشأن بو ، لتزامهوعدم تمكنه على تنفیذ إ

ذلك بناءا على األدلة التى قدمت تقصیر الطبیب في بذل سه و أن یستخلص بنفیستطیع

لتهابات ي جسم المریض وسبب له إن أو آلة فلتزام بالعنایة خاصة إذا ترك قطعة من القطإ

.1مضاعفات بعد شهورو 

.أنواع القرائن:ب 

:هناك نوعین من القرائن

من مالبسات هي تلك القرائن التى یستنبطها القاضى، و القرائن القضائیة:01

.القضیة

وهي تلك المستمدة من نصوص قانونیة وتكون قطعیة، القرائن القانونیة:02

.ْر كَ التمییز أي أن الطبیب كان في حالة سَ نعداما:مثال

.حجیة القرائن في اإلثبات: ج 

في اإلثبات إذ یستطیع القاضى أن یستنبط بناء علىتحمل القرائن القانونیة الحجة القویة 

، توافر أركان الخطأ، إلثبات الخطأ الطبي وذلك من إستنتاج الخطأ نصوص قانونیة

من ثم تحدید إذا كان هذا الخطأ یترتب منه بین الخطأ والضرر و والضرر والعالقة السببیة 

كن المعنوى  یفترض توفر الرّ كن المادىجریمة لبیان ما تحمله من عناصر وأركان فتوفر الرّ 

2كن الشرعىكنین معا یفترض كذلك توفر الرّ توفر الرّ و 

.130-126ص ص ، وزنة سایكي،المرجع السابق- 1

الدفعة السادسة عشرة ، ل ایجازة المدرسة العلیا للقضاء مذكرة نهایة التخرج لنی، الجزائیة اإلثباتأدلة ، شانیغنیمة ا-2

.4143ص ص  ، 2005-2008
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ذلك  القاضى شاقة على ات بالقرائن مهمة صعبة و أن اإلثبفي األخیر نتوصل إلىو 

تنتاج القرینة المجهولة بناءا على أدلة معلومة اسستنباط و نظرا لما یتطلبه من ذكاء وا

ابت بوجود هذا الخطأ بعد أن یتحقق من الیقین الثّ الّ بثبوت الخطأ الطبي إالیحكمفالقاضى

1لحق بالمریض الضرر الذىقة سببیة بین الخطأ و قیام عالو 

.الخبرة الطبیة:ثانیا

.تعریفها :ا

هو تكلیف شخص مختص من قبل المحكمة إلدالء برأیه حول القضایا المتعلقة 

خبیرا في تلك تلزم تدخل الطبیب بصفته مختصا و خرى التىباألخطاء الطبیة أو القضایا األ

زاع بهذه المهمة إذا كان موضوع النّ القاضيلمهنة بحیث  یقدم تقریرا للمحكمة ، فیكلفه ا

2الفصل فیهاالقاضيائل الفنیة التي ال یستطیع متعلق بالمس

.مهام الخبرة الطبیة: ب

وذلك  ، تهم العدالةائل الطبیة التىفي البحث في المسالقاضيالخبیر الطبي یساعد 

:بالقیام بعدة مهام نذكر بعضها

ا كانت القضیة تتعلق بوفاة مریض ، فالخبیر الطبي یقوم بناء علىفي حال ما إذ:01

ید سبب الوفاة ذلك لتحدبتشریح جثة المریض و حد الخصومأمر من القاضى وموافقة من أ

زمن حدوث الوفاة واآللة المستعملة وعالقة الوفاة باإلصابة و نوع اإلصابة التى أدت إلىو 

  .الوفاة 

.130131ص ص ، المرجع السابق ، وزنة سایكي - 1

.167 ص، ق المرجع الساب، علي عصام غصن - 2
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إلى عاهة  وأ إذا كانت القضیة متعلقة بخطأ أدى إلى جرح المریضأما:02

یحدد نوعه إذا كان سطحیا أي مس الجلد فقط الطبي یقوم بفحص الجرح  و الخبیر فأصابته،

إذا مس العظام تؤدى إلى تمزق أما تؤدىلجرح باطنا بحیث مس األنسجة والتىأو إذا كان ا

موضع الجرح  كذلك یحدد أحدثته ، التىكذلك یعین الجرح نسبتا إلى اآللة إلى كسور ، و 

ه نّ اجم منه بحیث أالعجز  النّ دید متى حصل هذا الجرح و وتحاتجاهه ومدى عمقه ، وعدده و 

ا إذا كان العجز الناتج عاهة أمّ ذا كان العجز مؤقت تقدر النسبة بإحتساب عدد األیام ، إ

1.مستدیمة یقوم بتقدیر نسبة هذه العاهة

:بطالن الخبرة الطبیة:ج

:تكون الخبرة الطبیة باطلة في حالتین 

قام ا بالمهمة المستندة إلیه و إذا لم یقم الخبیر شخصیا،باطلة بطالن مطلق:01

سمه من قائمة الخبراء ا أقیمت الخبرة من طرف خبیر شطب إإذبإستنادها إلى شخص آخر،

.إما بحكم جزائي أو تأدیبي

ك إذا تجاوزت الخبرة كذلا ، إذا لم یؤدى الخبیر الیمین و باطلة بطالن نسبی:02

غ تقریر الخبرة لم یحترم اآلجال المحددة إلیداع التقریر أو لم یبلّ المهمة المسندة إلیها بحیث 

2.للخصوم

ریره فیه غموض ن ظهر للمحكمة أن تقوعلیه فالقاضى غیر ملزم بأخذ رأي الخبیر فإ

أو غیر واضح فیجب إستدعائه للمحكمة لتوضیح الغموض ، كما لها أن تلجأ إلى خبرة 

2008-2005،یل إجازة المدرسة العلیا للقضاء مذكرة التخرج لن، لخبرة الطبیة في المجال الجزائي ا، وفاء خمال -1

.2627ص ص 

.36ص، نفسهالمرجع - 2
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.1ضافیة في حالة عدم األخذ بنتیجة الخبرة كلیا أو جزئیا نتیجة بطالنها إ

.تقریر الخبرة الطبیة: د

.مضموناشكال و الخبیر الطبي هتنتهي الخبرة الطبیة بتقریر یحرر 

.اإلجراء الشكلى:01

فة لطة المكلّ صفة السّ سم ولقب وعنوان الخبیر و ، إشمل یتضمن التقریر دیباجة الذى  ی

ین التذكیر بالیمو  ذكر تاریخ التكلیف بالمهمة ا و همة المتابع بهالتّ سم ولقب المتهم و إ له ، و 

ذكر أسماء األشخاص نجاز الخبرة الطبیة و القانوني المؤدى مسبقا ، وتسجیل تاریخ مباشرة إ

.الخبرة  والذین حضر 

علق بتشریح إذا كان األمر یت امنتظإتدون المالحظات با من حیث عرض المعاینات ، أمّ 

ا أمّ للجثة ، الفحص الداخلى والخارجىلقامة وكذلك ذكرن ، االسّ جثة یتعین ذكر الجنس ،

مة ، سبب الجرح ،اآللة القان ، لسّ إذا كان األمر یتعلق بالجرح ، یتعین كذلك ذكر الجنس ، ا

.نوع الجرح المستعملة للجرح ،

:كل التالىوفي األخیر تكون الخاتمة على الش

"2أمینادق و أنه صولذلك أمضیت هذا التقریر شاهدا على"

..............یوم.............حرر ب

التوقیع 

.163-162ص  ص ، المرجع السابق ،علي عصام غصن- 1

.33وفاء خمال ، المرجع السابق ، ص -2
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.الموضوعىاإلجراء :02

تكون التىوذلك لتحدید نوع الجریمة و الخبیر الطبي یكتب داخل تقریره نسبة العجز

:القاضى وهي كالتالىمحال للمساءلة أمام 

دون  یوما ناتج عن جرح عمدى15 تجاوز ذا كانت مدة العجز الیكون الفعل مخالفة ، إ

.من تقنین العقوبات حیث تنص01_442هذا طبق للمادة إلصرار و أن یكون سبق ا

8,000یعاقب بالحبس من عشرة أیام على األقل إلى شهرین على األكثر وبغرامة من "

  :دج 16,000إلى  دج

یرتكبون أعماال  أو یعتدون بالضربوشركائهم الذین یحدثون جروحا أواألشخاص –1

ى عن العمل لمدة عجز كلذلك أي مرض أوأن ینشأ عن التعدى دون عنف أخرى ،أو

حمل أو ترصد أوأن ال یكون هناك سبق إصرارویشترطیوماتتجاوز خمسة عشر 

........"السالح 

اتج عن أشهر ن03فتكون مخالفة إذا تجاوزت مدة العجزعمدىر ا إذا كان الجرح غیأمّ 

، حیث تنص الفقرة الثانیة 02_442نتباه وفقا لنص المادة رعونة أو إهمال أو عدم اإل

.... كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض ال یترتب علیه –2"

ي عن العمل لمدة تتجاوز ثالثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم إحتیاط عجز كل

1........................أو عدم إنتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم

ا للمادة یوما طبق15لعمل لمدة تزید ویكون الفعل جنحة إذا نتج عنه مرض أو عجز عن ا

ویكون الفعل دة إذا وقع سبق اإلصرار ، تكون جنحة مشدّ و من قانون العقوبات ، 264

.33وفاء خمال، المرجع السابق ، ص  1
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هذا وفقا للمادة األعضاء أو أي عاهة مستدیمة و إذا نتج عن الجرح فقد أو بتر احدىجنایة 

1العقوبات من تقنین271

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدیالمشار "271حیث تنص المادة

فقد أو بتر أحد األعضاء او الحرمان من إستعماله او فقد البصرأو 269إلیه في المادة 

فقد إبصار إحدى العینین أو أي عاهة مستدیمةأخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

.عشر سنوات إلى عشرین سنة 

ون قصد إحداثها فتكون العقوبة هي الحد األقصى السجن بدوٕاذا نتجت عنها الوفاة

.المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

وٕاذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثتنتیجة لطرق عالجیة معتادة 

.تكون العقوبة السجن المؤبد 

لوفاة و إذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي او الحرمان بقصد إحداث ا

."فیعاقب الفاعل باعتباره قد إرتكب جنایة القتل أو شرع في إرتكابها 

.33ص  ،المرجع السابق ،وفاء خمال- 1
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.النتائج المترتبة عن إثبات الخطا الطبي :الفصل الثانى

تجعل ضاء من طرف الشخص من الدوافع التىیعد إثبات الخطأ الطبي أمام الق

لطرف األول الذي ساهم في إحداث الخطأالثانيلون الطبیب باعتباره الطرف القضاء یسأ

.لمریض الضعیف والمضرور في القضیةوهو ا

األضرار الناتجة  وكذا، أنواع األخطاء المركتبةهذه المسؤولیة تتعدد بتعدد غیر أن

الجرائم المدونة في مدىلعأثبت المریض أنه ترتب بخطئه ال الطبیب جنائیا إذا فیسأعنها،

متناع زرع األعضاء البشریة وجریمة اإلو جریمة نزع كجریمة اإلجهاض و ، 1قانون العقوبات

جل الشهرة جریمة إنتحال لقب الطب من ألشخص في حالة خطر و ساعدة عن تقدیم الم

ك ذلا و یرتكبونهالطبیة من أجل إخفاء األخطاء التىجریمة تزویرا لشهادات وربح المال و 

.بإعطاء معلومات كاذبة مخالفة للحقیقة

ومدونة 2جریمة التجارب الطبیة المحددة في قانون الصحة العمومیةنشیر كذلك إلىو 

ضاء أنه كان إذا أثبت أمام الق،  یسأل كذلك على خطئه غیر العمدى3قیات الطبفي أخال

.رتكاب الجرائم المذكورة أعالهإ ىإل عدم مراعاة األنظمة أدىلحظة إهمال وقلة اإلحتراز و 

ة الطبیب مسؤولی ىحاالت ال یستطیع دفعها تنتفما إذا كانت هذه األخطاء ناتجة فىأ

ة المدنیة المسؤولیتبقى ولكنالقوة القاهرة، خطأ المریض، والغیر، الجنائیة كحالة الضرورة،

لطبیعة هذا نظراالتعویض و قائمة من طرف الطبیب باعتبار أن المریض یحتاج إلى

.العقوبات السالف الذكرتقنیننظر أ -  1

جمادى األولى     26المؤرخ في 05-85یعدل ویتمم القانون رقم ، 2008یولیو20الموافق ل،13-08قانون رقم -2

، الصادر 44ترقیتها ، الجریدة الرسمیة ،العدد المتعلق بحمایة الصحة العمومیة و 1985فبرایر 16الموافق ل 1405

.2008یولیو 20في 

.المتضمن مدونة اخالقیات الطب ،السابق الذكر  ىأنظر المرسوم التنفیذ-3
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وهذا  1لتزامات تقصیریةها إلتزامات عقدیة وإ أنّ ت القائمة بین الطبیب والمریض علىلتزامااإل

ة الجنائیة بحیث نخصص المبحث األول للمسؤولینحاول دراسته في مبحثین بحیث،ما

.للمسؤولیة المدنیة للطبیبللطبیب والمبحث الثانى

:المبحث األول

المسؤولیة الجنائیة للطبیبقیام 

ب نتعرف من خالل المطلب ثالث مطالراسة هذا المبحث وذلك بتجزئته إلىسنقوم بد

في المطلب الثاني  على األفعال التىطبیب ونبحث قیام المسؤولیة الجنائیة للاألول على

بیب أثناء إذ تمثل مجموعة من الجرائم یرتكبها الطّ أن تكون محال للمسائلة الجزائیة،توجب

هذه المسؤولیة وذكر الحاالت كیفیة انتفاءراسة إلىلك نحیط بالدّ تدخله ألداء واجبه، وكذ

.في المطلب الثالثلك ذمن المسؤولیة الجنائیة و تستوجب إعفاء الطبیبالتى

:المطلب األول

في حالة الخطأ العمدى وغیر العمدى

:الطبي في حالتینثبات الخطأإ م المسؤولیة الجنائیة للطبیب بعدتقو 

هذا سنتطرق إلیه و خطأ غیر عمدي ثبت المریض أن هذا الخطأ یعود إلىحالة ما إذا أ

القاضىالدلیل المقنع أمام )المضرور(لك في حالة ما إذا قدم المریضوكذ في الفرع األول

.ناتج عن خطأ عمدى وذلك في الفرع الثانىوعلم  بوجود إرادة

العلوم ، كلیة الحقوق و  ىشهادة الماجستیر في القانون الطبلجزائیة للطبیب ، مذكرة لنیل الطاهر كشیدة، المسؤولیة ا-1

.55، ص2011-2010، تلمسان، السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقا ید
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:الفرع األول

في حالة توفـر الخـطأ غیر العمدى

نتباه أو عدم حتیاط أو عدم االرعونة وعدم اإلاتج عن إهمال و لك الخطأ النّ وهو ذ

وعلیه نقوم بدراسة 1ناتج عن قتل أو جرح تقوم المسؤولیة الجنائیةمراعاة األنظمة، فكل خطأ

:الغیر العمدى وهي الخطأاألسباب التى تؤدى إلى

.نتباهعدم اإل اإلهمال و :أوال

لو اّتخذبحیث أنّ ب في اتخاذ احتیاطات یوجبه الحذر، أي الطبیوهو إغفال الجانى

جسدى أو مادىإحداث النتیجة اإلجرامیة والمتمثلة في حصول ضررل إلىلحذر لما توصّ ا

2أو معنوي للمریض من جراء خرق هذا الواجب

.الرعونة:ثانیا

ال یدرك النتائج المترتبة بالرغم من یتعین العلم بهاو نقص المهارة والجهل باألمور التى وهي

.أنها تصدر من صاحب اختصاص

.3جراحیة للمریض دون القیام بالتحالیل الطبیةالطبیب الذي یجري عملیة :مثال

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذالك برعونته أو عدم احتیاطه أو "من قانون العقوبات السالف الذكر288تنص المادة -1

ثالث سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى,تباهه أو إهماله أو عدم مراعاته األنظمة عدم ان

"دینار100,000ىال20,000

، مذكرة التخرج )دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي(خدیجة غنبازي ، الخطأ الطبي الجراحي-2

سالمیة ، تخصص الشریعة والقانون ، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة جامعة للحصول على شهادة الماستر في العلوم اإل

.34، ص 2015-2014الوادي ، ، حمة لخضر، الشهید

إسماعیل قدیدري والطالب سفیان سویر، المسؤولیة الجنائیة لسلك األطباء ، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -3

.28،  ص 2007_2004عشر ، للقضاء ، الدفعة الخامسة
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.عدم االحتیاط:ثالثا

بیا ال یجب القیام به بحیث یدرك أنه یؤدى إلى أي الطبیب موقفا سلهو اتخاذ الجانىو 

1لك الخطأفعل غیر مشروع ویرتب علیه ذ

.عدم مراعاة األنظمة والقوانین:رابعا

احترامها من األسباب التى تؤدى إلى كثرة األخطاء ین وعدم یعد مخالفة األنظمة والقوان

  .ىالعقوبات الجزائر اهتم به المشرع في تقنینالطبیة والذى

2مخالفة أحكام مدونة أخالقیات الطبالفة أحكام قانون الصحة العمومیة، مخ:مثال

:الفرع الثاني

في حالة الخطأ العمدى

هذا ما یؤدى وافر القصد الجنائي و یستلزم لحدوثه تلخطأ العمدى هو ذالك الخطأ الذىا

وهي جریمة معاقب ام المسؤولیة الجنائیة للطبیب على أساس جریمة القتل العمدىقی إلى

یعاقب باإلعدام كل من ارتكب جریمة"العقوباتتقنینمن 261علیها في المادة 

ل مجرم مهما كان یعاقب باعتباره قاتال ك"262المادةلك نص وكذ..........."القتل

.تحدید صورهوم بدراسة تعریف القصد الجنائي و وعلیه نق3"وصفه

.32عبد الرءوف بوشیحة ، المرجع السابق،  ص -1

جامعة ,زینة براهمي ، مسؤولیة الصیدلي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،-2

.59، ص 2012تیزي وزو ، ، مولود معمري

.السالف الذكرأنظر قانون العقوبات -3
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.تعریف القصد الجنائي:أوال

یجعل قیم المسؤولیة الجنائیة للطبیب و وتوافره یهو أحد صور الركن المعنوى،القصد الجنائي

فعل یوجبه متناع عنل یجرمه القانون أو بإا بإتیان فعإمّ ، الجریمة عمدیه تأخذ صورتین

ه ألنّ بل أشار فقط في العدید من موادهلم یعرف القصد الجنائى ىع الجزائر والمشر ، القانون

.عبارة عن حالة نفسیة داخلیة تترك انطباعا في نفسیة الفاعل

1.بغرض محاباة أحد األشخاص"...من قانون العقوبات226المادة ذلك نصمثال على

.صور القصد الجنائي:ثانیا

:صور القصد الجنائي نجدمن 

اب الجریمة مع توفر العلم بأركان ارتكنصراف إرادة الجاني نحووهو إ، القصد العام:أ

.في جمیع الجرائم العمدیة، فالقصد الجنائى العام ضرورىالجریمة التى یرتكبها

لك غیر مصلحة ربح المال امرأة حامل بدون ضرورة تدفعه لذیجهض ىالطبیب الذ:مثال

2حیاة الجنینقصد عام ألنه یمثل اعتداء علىفهو 

رتكاب الجریمةتدفع الجانى أي الطبیب إلى إهو الغایة التى،القصد الجنائي الخاص:ب

جل القتل الرحیم أو كاب الجریمة فقد تكون الغایة من أرتفالمشرع هنا یبحث عن الغایة من إ

.ربح المال 

عه في جسم مریض قریب ینزع عضو من أعضاء جسم المریض لغایة زر الطبیب الذى:مثال

.3إلى قتل المریض المنزوع منه العضومنه فبالتالى یؤدى

.55طاهري كشیدة، المرجع السابق ، ص-1

.57المرجع نفسه ، ص-2

.57، صالسابقرجعطاهري كشیدة ، الم-3
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:المطلب الثاني

األفعال الموجبة للمسؤولیة الجنائیة للطبیب في حالة توفر الخطأ العمدى

الطبیب أثناء یقوم بها ذا المطلب مجموعة من الجرائم التىسنتناول بالدراسة في ه

الماسة بالسالمة الجسدیة الفرع األول ندرس فیه إثبات الجرائمتأدیته لواجبه وذلك في فرعین،

.الفرع الثاني ندرس فیه إثبات الجرائم غیر الماسة بالسالمة الجسدیة للمریضللمریض ، 

:الفرع األول

الجرائم الماسة بالسالمة الجسدیة للمریض

أساس ة للمریض من الجرائم العمدیة التى تقوم علىالماسة بالسالمة الجسدیتعتبر الجرائم

بعضها منصوص و ، د بعضها منصوص في قانون العقوباتوهذه الجرائم نج،القصد الجنائى

:هي كالتاليفي الصحة العمومیة و 

313إلى  304هاض المواد من ، جریمة اإلج1العقوباتالجرائم المنصوص في تقنین

جریمة 29مكرر303 إلى 16مكرر303البشریة المواد من جریمة االتجار باألعضاء 

243ألقاب طبیة المادتین الجریمة انتح226إلى 222ر الشهادات الطبیة المواد تزوی

.182متناع عن تقدیم المساعدة المادةجریمة اإل، 247و

.جریمة اإلجهاض:أوال

ذلك بتسلیط شریعات األخرى بهذه الجریمة و غرار التلقد اهتم المشرع الجزائرى على

ا نجده في المواد المذكورة أعاله، وما یهم نحن هو تدخل مرتكبها هذا معقوبات جنائیة على

.أنظر قانون العقوبات السالف الذكر-1
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وهذه الجریمة كغیرها من الجرائم األخرى لمساءلة الطبیب إلرتكاب هذه الجریمة قصد، 

1:األركان التالیةتتوفر علىالطبیب ال بد أن

أو القابالت أو جراحو األطباء"العقوباتتقنین من 306ص المادة تن:الركن الشرعي:أ

أو طلبة األسنان وطلبة الصیدلة ومستخدمو الصیدلیات كذلك طلبة الطب األسنان و 

األدوات الجراحیة والممرضون صانعو األربطة الطبیة وتجار ومحضرو العقاقیر و 

تطبق ......یرشدون عن طریق إحداث اإلجهاضوالممرضات والمدلكون والمدلكات الذین 

2........."305و304المنصوص علیها في المادتینعلیهم العقوبات

لسلوك اإلجرامي وهو فعل اإلجهاض ل وهو إتیان الجاني أي الطبیب :الركن المادي:ب

الصحیة و  أو إیذائها في السالمة الجسدیة والذي یترتب علیها نتیجة إجرامیة وهي وفاة األم

.هذه الجریمة إذا تدخلت القوة القاهرةوتنتفى

إعطاء الطبیب للحامل مادة تؤدى إلى اإلجهاض ولم یكن ذالك أثر على الجنین :المث

الطبیب ت الحامل في حادث سیارة فترتب على ذلك اإلجهاض فال مسؤولیة علىثم أصیب

.3لقاهرةتدخلت القوة افت العالقة السببیة و في هذه الحالة ألنه انت

جریمة اإلجهاض من الجرائم التى یتوفر فیها القصد الجنائى لدى، الركن المعنوي:ج

بإجهاض امرأة ه الجریمة إذا تسبب بخطئه الغیر العمدىالطبیب وال یعد الطبیب مرتكبا لهذ

.4لك بإعطاء أدویة عالجیةحامل وذ

.53فریدة عمیري ، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي ، المرجع السابق ،  ص-1

.قانون العقوبات السالف الذكرمن306أنظر المادة-2

ص  ص، 2008،ء، دار الفكر الجامعي اإلسكندریةعبد الفتاح بیومي حجازي ، المسؤولیة الطبیة بین الفقه والقضا-3

8283.

   .84ص، نفسهعبد الفتاح بیومي حجازي،المرجع -4
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.عقوبة جریمة اإلجهاض:ثالثا

من قانون العقوبات 307إلى 304المواد من  فيبة جریمة اإلجهاض حددها المشرع عقو 

:وهي كالتالي

20,000غرامة منخمس سنوات وبمن سنة إلىیعاقب بالحبس :01

.إجهاض امرأة حامل أو مفترض حملها، هذا إذا أدى إلىدینار100,000الي

إذ أدى اإلجهاض إلىعشرین سنة ب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلىیعاق:02

  .الوفاة

ارس أعمال العنف أن الطبیب یم ةالمریضتضاعف عقوبة اإلجهاض إذاُ أثبتت:03

ئها مأكوالت ذالك أو لم توافق أو إعطاأو أي وسیلة تؤدى إلى اإلجهاض سواء وافقت على

بحیث إذا كانت عقوبة اإلجهاض بالحبس تضاعف أما إذا كانت أو مشروبات أو أدویة، 

وكذلك  إلى الحد األقصىالسجن المؤقت أواإلجهاض بالحبس تضاعف العقوبة إلىة عقوب

المریضة أن تثبت أن  لذا فعلى 1،الجناة من ممارسة المهنة والمنع من اإلقامةالحكم على

2.إرادة الطبیب كان عن قصد ولیس عن إهمال

.جریمة التجارب الطبیة:ثانیا

یقوم بها الطبیب بهدف عالج الدراسات التي األبحاث و لتجارب الطبیة أنها كل یقصد با

هناك نوعین من التجارب الطبیة علىو  ،أو اكتشاف طرق جدیدة للحد من األمراضالمرضى

:اإلنسان

.،من قانون العقوبات السالف الذكر304,305,306,30أنظر المواد-1

.84عبد الفاتح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص -2
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المریض في حالة إخفاء الطبیب علىوهي تلك التجارب التي یجریها:التجارب العالجیة:أ

الحیوان أوال وأن یأخذ موافقة یجربها علىط أن ولكن بشر ،الوسائل العالجیة األخرى

.لهذه الشروط یسأل جنائیاالمریض وأن ال یعرضه للخطر وكل مخالفة

2008من قانون الصحة العمومیة ل 05مكرر 265نص على هذه الجریمة المادة 

5,000,000بغرامة من بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و یعاقب "السابق الذكر 

األدویة والمواد حكام المتعلقة بتجربةدج كل من یخالف اال10,000,000دج إلى 

"المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري على اإلنسان البیولوجیة  و 

طریقة جدیدة للعالج فهو یهدف التي یجریها األطباء ألجل اكتشاف:التجارب العلمیة:ب

1.العلم والمعرفة إلى

ریض فان وفاة المالطبیة إلىإذا أدت جریمة التجارب:الطبیةعقوبة جریمة التجارب 

من قانون 261المنصوص في المادة  يالعقوبة تكون اإلعدام على أساس جریمة القتل العمد

إصابة المریض إذا أدت جریمة التجارب الطبیة إلىأما ، 2اشرنا إلیه سابقاوبات والذىالعق

ه في مشاعرهتعرض ل قات العالج واألذى الذىالبة بالتعویض في نفبضرر فیحق له المط

ت خطأ الطبیب القائم بالتجربة وذلك بإعتماده على لتعویض المریض ال بد أن یثبفبالتالى

بیب القائم بالتجربة بسلوك أشرنا إلیه سابقا بحیث یقیس سلوك الط والذى الموضوعىالمعیار 

.مع األخذ بعین االعتبار الظروف الخارجیة المحیطة بهطبیب آخر من نفس المستوى

.119الطاهر كشیدة ، المرجع السابق، ص -1

"یعاقب باإلعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل األصول أو التسمیم"261تنص المادة -2
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غیر أنّ المتمثل في التجریب هو الذي ألحق الضرر مباشرة به أ و وأن یثبت أن هذا الخط

ولیس لتجریب صعب ألن الضرر قد یرجع إلى التطور الطبیعي للمرض مجال ااإلثبات فى

1التجریب إلى

.باألعضاء البشریةتجارواال  انتزاعجریمة :ثالثا

ألنها تتم بین كثرها تعقیدا تعتبر عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة من أخطر العملیات وأ

.)حيالنقل من میت إلى(وتتم أیضا من األموات)النقل من حي إلي حي(األحیاء

حیاة شخص آخر بأمس الحاجة أمل إنقاذلتنازل الشخص عن جزء من جسده علىونظرا

:أهمهالك بوضع مجموعة من القیودذالمشرع لحمایة الطرفین و تدخلإلیها

.الطرفینضرورة الحصول على رضا:01

نسجته متوافقة مع أنسجة المریض وأن أن تكون أو  یجب أن یكون المتبرع سلیما:02

حت به أباوهذا ما 2وأن ال یكون مقابل منفعة مالیةیكون التبرع في مستشفیات مرخصة، 

َمْن َقَتَل َنْفسًا بَغْیر َنْفس َأْو ﴿َ ىك قوله تعالخیر دلیل على ذلاإلسالمیة، و أیضا الشریعة 

3﴾َفسَاد فى األرض فكأّنما قَتل الّناس جمیعا ومن أحیاها فكأّنما أحیا الّناس جمیعا

زرع األعضاء البشریةملیات نقل و الطبیب هو الشخص الوحید المؤهل للقیام بعلكن بما أنّ 

نه ألإذا خالف الشروط المحددة قانونا، كأن لم یحصل على موافقة المریض،یسأل جنائیا

خاصة مع ظهور تجارة هتماما بهذه الجریمةیمثل إعتداء على جسمه ولقد أولى المشرع إ

.20مكرر 303 الي 16مكرر303لك في المواد من ذاألعضاء و 

.280عزالدین قمراوي،المرجع السابق ، ص-1

اوة فضیلة، االیطار القانوني لعملیات نقل و زرع األعضاء البشریة، مذكرة لنیل  شهادة الماجستیر في ڤاسمي -2

.85، ص2011القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، 

.32االیة،سورة المائدة-3
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.عقوبة جریمة نزع وزرع األعضاء البشریة:ثانیا

وبغرامة منعشر سنواتبالحبس من ثالث سنوات إلىیعاقب :01

دینارالطبیب أي الجاني الذى یحصل من شخص على1,000,000الى300,000

.ابل منفعة مالیة أو أي منفعة أخرىعضو من أعضائه مق

بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من یعاقب :02

فقة من المریض المواالطبیب الذى لم یحصل علىدینار1,000,000إلى500,000

أنسجة أو خالیا أو جمع مواد سواء من حي أو میت، وتطبق نفس العقوبة إذا حصل على

1من جسم المریض مقابل دفع مبلغ من المال سوء من حي أو میت

یلیة المنصوص في هذا القانون وهي، الحجر الطبیب العقوبات التكمتطبق على:03

تحدید اإلقامة، المنع من العائلیةقوق المدنیة، الوطنیة،حرمان من ممارسة الحال القانوني،

المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ، إغالق المنعلألموال،المصادرة الجزئیةاإلقامة،

الحضر من إصدار الشیكات أو بطاقات الدفع المؤسسة، إلقصاء من الصفقات العمومیة، 

.2وسحب رخصة السیاقة وجواز السفر ونشر حكم اإلدانة

:الفرع الثاني

الجرائم غیر الماسة بالسالمة الجسدیة

تقوم أیضا المسؤولیة الجنائیة إذا اثبت المریض أن الطبیب قام  بفعل من األفعال غیر 

:نذكر بعضها وبالسالمة الجسدیة الماسة 

.من قانون العقوبات السالف الذكر،1617مكرر 303أنظر المادتین،  -1

.العقوبات السالف الذكرتقنینمن 09المادة أنظر -2
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یعتبر هذا الفعل جریمة یتطلب مساءلة جزائیة ،جریمة تزویر الشهادات الطبیة: أوال

هو المریض أن  الطبیب قام بالتزویرو  الطبیب إذا اثبت المضرورمن قبل 

ها هتم بون من ضمن الوثائق اإلداریة والذى إأي وثیقة من الوثائق الطبیة وهذه األخیرة تك

1من قانون العقوبات المذكور أعاله22إلى222المشرع في المواد من 

.أركان هذه الجریمة:ثانیا

.الركن المادي:أ

واقعة المرض أو العاهة أو سبب الوفاة كذبا أو إعطاء بیانات كاذبة أو إثبات وهي إثبات

.تزویر شهادات المیالد وتسجیل األمراض المعدیة

الذي یتطلب فیها المشرع القصد و  هذه الجریمة من الجرائم العمدیة:الركن المعنوي:ب

ن الهدف من إذا كا المذكور أعاله أما226المادةالعام والخاص وهذا ما یظهر من خالل

.2وهي جریمة الرشوةخرىمال فهو یدخل في باب جریمة أالتزویر هو الحصول على

.عقوبة جریمة تزویر الشهادات الطبیة:ج

العائلیة و  المدنیة ن من الحقوق الوطنیة و الك الحرمالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وكذ

لها صلة بالجریمة،الحرمان من التىع الوظائف العزل أو اإلقصاء من جمی:والمتمثلة في

عدم األهلیة ألن یكون مساعد لسالح أو التدریس،الحرمان من حق حمل احق االنتخاب،

یعاقب بالحبس من ستة أشهر .......كل من قلد أو زور أو زیف رخصا أو شهادات "222تنص المادة -1

"دینار 100,000الى  20,000بغرامة من الي ثالث سنوات و 

كملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في نجمة مالكي ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریع الجزائرى، مذكرة م-2

  .  24 23ص  ، ص2014-2013بسكرة ، ،الحقوق، تخصص القانون الجنائي جامعة محمد  خیضر 
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لحقوق لمدة ویحرم من هذه اأو خبیرا أمام القضاء،عدم األهلیة ألن یكون وصیا، محلفا

1من یوم انقضاء العقوبة األصلیةأقصاها عشر سنوات تسرى

.ألقاب طبیةجریمة انتحال:د

یجب على األطباء "خالقیات الطبمن مدونة أ207ورد النص علي هذه الجریمة في المادة

"وجراحي األسنان والصیادلة أن یمارسوا مهنهم باسم هویتهم القانونیة

على أنه تطبق العقوبات "من قانون حمایة الصحة وترقیتها307ونص المادة 

العقوبات على كل من یخالف أحكام تقنینمن 247و243المادتینالمنصوص علیها في 

2".207المادة

الحبس یعاقب ب......كل من استعمل لقبا متصال بمهنة منظمة قانونا"243ص المادة تن

دینار أو احدى 100,000إلى  20,000بغرامة من من ثالثة أشهر إلي سنتین و 

"هاتین العقوبتین

كل من انتحل لنفسه في محرر رسمي أو وثیقة إداریة معدة لتقدیمها "247ص المادة تن

للسلطة العمومیة اسم عائلة خالف اسمه و ذلك بغیر حق ، یعاقب بغرامة من 

"دینار 100,000إلى  20,000

.أركان هذه الجریمة:ثالثا

.الركن المادي:أ

األشخاص المرخص  لىفسه لقب طبیب من أحد األلقاب التى تطلق عكأن ینتحل شخص لن

.من قانون العقوبات السالف الذكر01مكرر09، والمادة14المادة،  و 226أنظر المواد،  -1

.50-49نجمة مالكي،  المرجع السابق، ص ص -2
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1وكتب علیها المواعید واسم الطبیبالقیام بتعلیق لوحة على مبنىنة الطب و لهم بمزاولة مه

جریمة انتحال لقب الطبیب تقوم على القصد الجنائى العام لك كذ:الركن المعنوي:ب

كل من استعمل "..247و243لك من خالل العبارات الظاهرة في المادوالخاص وذ

2".....اسم عائلة خالف اسمه.......كل من انتحل لنفسه"و..." أوادع لنفسه شیئا....لقبا

.عقوبة جریمة انتحال لقب الطبیب:رابعا

:یعاقب الطبیب الفاعل ب

100,000الى   20,000بغرامة منسنتین و الحبس من ثالثة أشهر إلى:01

.3دینار

.جریمة االمتناع عن تقدیم المساعدة:خامسا

، ونظرا للحالة التىتفرض الطبیعة البشریة مساعدة الغیر خاصة إذا كان في حالة خطیرة

كل من یمتنع لحمایته وتسلیط عقوبات جنائیة علىتدخل المشرع ها هذا الشخص ، یكون فی

من را ألنهم األشخاص المؤهلین بدفع الخطر یم المساعدة خاصة األطباء وهذا نظعن تقد

كأطباء خاصة إذا كان یتهربون من مسؤولیتهمومن جهة أخرىهذا الشخص من جهة 

د بمكان الطبیب المناوب رفض تقدیم المساعدة أو لم یكن متواجالمریض في حالة متضررة و 

.50-49، ص ص  السابقنجمة مالكي ، المرجع -1

.من قانون العقوبات السالف الذكر 247و 243أنظر المادتین -2

أو ادعي لنفسه .....كل من استعمل لقبا متصال بمهنة منضمة قانونا أو شهادة رسمیة"243تنص المادة -3

..."دینار100,000 ىال20,000وبغرامة منرا إلي سنتین یعاقب بالحبس من ثالثة أشه.....شیئا
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فالطبیب في هذه الحالة قدره، و  هللاقضاء عمله إذ یرجع الحالة التى كان فیها المریض إلى

.1یسأل عن جریمة عدم تقدیم المساعدة

من قانون الصادر في 02-63في المادةلك المشرع الفرنسيلجریمة أشار إلیها كذوهذه ا

خص في بحیث یعاقب كل شخص یمتنع إرادیا عن مساعدة ش24-09-1945

الممرضین أو الموظفین الذین یعملون داخل قطاع تطبق العقوبات حتى علىخطرو 

.2ىالمستشف

دم وجود طبیبها المعالج فى مستشفى فى رفض طبیب معالجة مریضة بحجة ع:مثال

بحیث أن المریضة تدهورت صحتها وكانت تعالج عند طبیب ولما رجعت في الموعد باتنة، 

تها بتقدیم هذه الحجة خر ورفض معالجطبیبها المعالج بحیث وجدت طبیب آالمحدد لم تجد

3.بتر ید الضحیةوهذا ما أدى إلى

.تقدیم المساعدةعقوبة جریمة االمتناع عن :سادسا

سنوات وبغرامة مالیة خمسالطبیب بالحبس من ثالثة أشهر إلىیعاقب:01

.4دینار100,000الى20,000من

، المركز الجامعي للدراسات 07صبرینة بن عمارة ،  المسؤولیة الجزائیة للطبیب في القانون ، مجلة االجتهاد ، العدد -1

.155، ص 2015القانونیة و االقتصادیة لتمنغاست  الجزائر ، 

2- Georges Boyer CHammard est Paul Monzein ‚op.cit. ‚p184.

.536، ص10،الملحق رقم  439331عزا لدین قمراوي ،المرجع السابق  ، قضیة مأخوذة نقال من ملف رقم -3

و یعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة إلي شخص في حالة خطر "02_182تنص المادة -4

"لب اإلغاثة له وذالك دون أن تكون هناك خطورة علیه أو علي الغیركان في إمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه أو بط
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:المطلب الثالث

انتفاء المسؤولیة الجنائیة للطبیب

ما نحاول دراسته في الفرع  هذاو سبب الخطأ نعدماالمسؤولیة الجنائیة للطبیب إذا تنتفي

كحالة ، المدنيتدخلت بعض الحاالت المنصوص علیها في القانون  إذا وكذلكاألول، 

الفرع الثانيلذي سنتعرض بدراسته فى الضرورة والقوة القاهرة وخطأ المریض والغیر وا

:الفرع األول

انتفاء رابطة السببیة

ائیة للطبیب ولهذا إذا نتفاء المسؤولیة الجنفاء رابطة السببیة سبب من أسباب إنتیعد إ

أحدثه ت العالقة السببیة بین الضرر الذى أصابه والخطأ الذىالمریض أن یثباستحال على

إذ ة ألنه لیس له دالئل وقرائن قویة، بأن ال وجه للمتابعالقاضيالطبیب أمام القضاء یحكم 

البحث عن النتیجة اإلجرامیة ال یكفي بمجرد إثبات الخطأ الطبي مساءلة الطبیب فال بد أوال 

أصاب الضحیة لطبیب ومن ثم البحث في الضرر الذىهي سبب من أسباب مساءلة اوالتى

لحق بالمریض هل هي عالقة مباشرة ضرر الذىوتحدید العالقة بین الخطأ والنتیجة وال

  ؟نتفاء مساءلة الطبیةالطبیب أم أنها تدخلت عالقة أخرى مما أدى إلى إتستوجب مساءلة

ز أو حترانتیجة إهمال أو كان نتیجة قلة اإلهل كان  ؟كیف حدث هذا الخطأكذلك تحدیدو 

ابطة السببیة بین الخطأ الطبي وهذا كله لتوضیح عالقة الرّ كان نتیجة مخالفة نص قانوني، 

مساءلة الطبیب ویستطیع المریض أن القاضيذي لحق بالمریض لكي یستطیع والضرر ال

1یستعید  حقه

.84-80، الطاهر كشیدة ،المرجع السابق ،ص ص-1



الطبــيالخطـأإثبـاتعنالمترتبةالنتائــج:الثانيالفصــل

- 51 -

الجنین لم یكن ذلك أثر علىو الي اإلجهاض،لحامل مادة تؤدى إعطاء الطبیب ل:مثال

للطبیب في فال مسؤولیةت الحامل في حادث سیارة فترتب على ذلك اإلجهاض ، ثم أصیب

.1ن العالقة السببیة انتفتهذه الحالة أل

:الفرع الثاني

الـغـیـررة وخطأ المـریـض و توفر حالة الضرورة  والقوة القاه

إذا أثبت الشخص أن الضرر "المدني كاآلتيالتقنین هذه الحاالت منصوص علیها في 

قد نشا عن سبب ال ید له فیه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطا صدر من المضرور 

2....."أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر

.حالة الضرورة:أوال

لك في العدید من اآلیات القرآنیة ة الضرورة وذلقد أولت الشریعة اإلسالمیة إلى حال

:لقوله تعالى

هللا فمن اضطر غیر باغ وال ما أهل به لغیرولحم الخنزیر و  الدمعلیكم المیتة و مَ رّ ما حٌ إنّ ﴿

3﴾عاد فال إثم علیه

مال غیره مهدد بخطر جسیم فال یرىوحالة الضرورة هي أن یجد اإلنسان نفسه أو غیره أو

.48المادةنصت علیها الخطر إال بارتكاب الجریمة وهذاسبیال للخالص من 

.8283عبد الفاتح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص ص -1

.31،ج ر،العدد،المتضمن القانون المدني7200الموافق1426ربیع الثانى 25المؤرخ في 05-07األمر رقم -2

.172اآلیة ، سورة البقرة -3
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:مثال

لمریضة ومن أجل إنقاذ حیاتها أدى إلى قتل الجنین أو عملیة جراحیةالطبیب الذى یجرى

ن فال مسؤولیة على الطبیب ألبتر عضو من أعضاء المریض ألجل إنقاذ حیاته  إلى

.الضرورات تبیح المحظورات

:أهمهاوحالة الضرورة تقوم على شروط خاصة، 

.أن یكون الخطر جسیما:01

.أن یكون هذا الخطر حاال ومستعجال:02

.أن ال یكون إلرادة الفاعل دخل في حدوث الخطر:03

.أن ال توجد وسیلة أخري لدفع الخطر:04

اإلباحة حالة الضرورة تعتبر سبب من أسباب موانع المسؤولیة ولیست سبب من أسباب و 

1.المسؤولیة المدنیة قائمة علیهفبالتالي یعفي الطبیب من المسؤولیة الجنائیة وتبقي

  .القوة القاهرة:ثانیا

كن للطبیب دفعها إذ تؤدى إلى إعفائه من المسؤولیة، علما أن یقصد بها الواقعة التي ال یم

:شرطین وهماهذه الحالة تقوم على

.أن تكون غیر متوقعة:01

.ون مستحیلة الدفع بحیث تؤدي إلي استحالة الطبیب في تقدیم العالجأن تك:02

سؤولیة الجنائیة للطبیب ، مذكرة لیل شهادة ماجستیر فى القانون فرع قانون المسؤولیة المهنیة نبیلة غضبان ،الم-1

.145، ص2009كلیة حقوق و علوم سیاسیة ، جامعة مولود معمرى ، تیزي وزو ،
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:مثال

أو صاعقة أدت بحرق عیادة الطبیب أو حرق ...)كزلزال أو فیضان(حدوث كارثة طبیعیة

األجهزة أو اآلالت المعدة للطب وأدت هذه الحالة إلي وفاة المریض أو إصابته بضرر 

1بحیث لم یتوقع هذه القوة وال یستطیع دفعها

.خطأ المریض:ثالثا

لحق به ولیس أدى إلى الضرر الذىالذى  كذلك إذا أثبت الطبیب أن خطأ المریض هو

2.دخل للطبیب في ذلك الضرر تنتفي مسؤولیة الطبیب

خطیرة بسبب حقنه بمادة یتعرض المریض المصاب بالضغط الدموي لمضاعفات:مثال

علما أن المریض عند سؤاله عن حساسیة هذه المادة أكد للطبیب أنه أخذ البنسلین ، 

3حساسیةحقنة مماثلة من قبل ولیس له 

المباالة في تناول األدویة خاصة ع المریض في العالج أو اإلهمال و لك في حالة انقطاوكذ

4إذا كان مصاب بمرض السكر أو یغادر المستشفى دون استشارة طبیة

.خطأ الغیر:رابعا

 عنهم كأقارب والأو الشخص الذي ال یكون الطبیب مسؤ الغیر المقصود هنآهم األشخاص 

طبیب العمل ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة فتیحة تالوبرید ، مسؤولیة -1

.4748، ص ص 2009، وزو جامعة مولود معمري ، تیزي,

المسؤولیة  اجستیر في الحقوق ، فرع العقود و مذكرة لنیل شهادة الممحمد قیرع ،التعویض عن الضرر الجسماني ،-2

   .44ص ،20142015جامعة الجزائر ، 

.45فاطمة الزهراء بعرة ، المسؤولیة التأدیبیة عن أخطاء األطباء داخل المستشفیات ، المرجع السابق ، ص-3

.93الطاهر كشیدة ، المرجع السابق ، ص-4
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1فهم الخارجین عن مجال الطبالمریض أو أصدقائه، 

الغیر یعفي كلیا من اب   المریض یرجع إلىأصلهذا فإذا أثبت الطبیب أن الضرر الذىو 

خطأ الغیر وحده بل الطبیب المریض أن هذا الخطأ ال یرجع إلىالمسؤولیة أما إذا أثبت

ساهم وتدخل في إحداث الخطأ فیوزع التعویض بحسب جسامته ویستطیع المریض أن 

من التقنین126للمادةیطالب بالتعویض كل من ساهم في إحداث الضرر بالتضامن طبقا 

إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في إلتزامهم بالتعویض الضرر "المدني

نصیب كل منهم في إلتزامهم القاضيالمسؤولیة فیما  بینهم بالتساوي إال إذا عین وتوزع

2بالتعویض

:المبحث الثاني

المسؤولیة المدنیة للطبیب 

بإلتزامهم ببذل ة إخالل أهل الخبرة أي األطباء في حالتثار المسؤولیة المدنیة للطبیب ، 

تحقیق نتیجة الشفاء ، فتقوم هذه المسؤولیة على حسب الطبیعة القانونیة العنایة الالزمة و 

ها عبارة عن مجموعة لتزامات تستوجب مساءلة عقدیة بما أنّ لهذه اإللتزامات ، فإما تكون إ

ة عن إخالل بإلتزام تقصیرى یستوجب أو هي عبار من عقود یبرمها الطبیب مع مریضه ، 

إذا لم یحرك الطرف لها  ولیة المدنیة للطبیب تبقي ال معنىالمسؤ غیر أنّ مسؤولیة تقصیریة ،

.شكوى صادرة منهذلك بناء علىو   القاضيالمضرور الدعوى أمام 

ر في القضایا المتعلقة باألطباء ال سیما إذا هو الذي یختص بالنظالمدنيالقاضيبما أن و 

المناسب لضرر ذلك یحدد التعویض نه هوا لذي كانت القضیة تستلزم التعویض فقط ،فإ

145.1فتیحة تال وبرید،  المرجع السابق ، ص-

305.2كمال فریحة ، المرجع السابق ، ص-
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ن خالل هذا و هذا ما ندرسه م،1ىالقاضسترجاع حقه من خالل  تقدیر قیمته من طرف إل

نخصص المطلب األول عن الطبیعة القانونیة المبحث بحیث نجزئه إلى ثالث مطالب ، 

عوى المسؤولیة د للمسؤولیة المدنیة للطبیب بینما نبحث في المطلب الثاني عن تحریك

.في األخیر كمطلب ثالث نحدد آثار المسؤولیة المدنیة للطبیب بیب ،و المدنیة للط

:المطلب األول 

الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للطبیب

طبیب عدة مسؤولیات عاتق الالمریض یبرم مع الطبیب عدة إلتزامات ،إذن تنشأ علىبما أنّ 

تستوجب لتزامات عقدیة إعلى حسب طبیعة تلك اإللتزامات ، ففي بعض الحاالت تكون 

لتزامات تقصیریة  تستوجب  مسؤولیة في حاالت أخرى تكون إ، و )فرع أولال(مسؤولیة عقدیة

2.وهذا ما ندرسه من خالل  هذین الفرعین ,)فرع ثانيال(تقصیریة 

.المسؤولیة العقدیة للطبیب :الفرع األول

أحد المتعاقدین بإلتزاماته للطبیب مسؤولیة ناشئة عن إخاللتعتبر المسؤولیة العقدیة

ه المتولدة عن لتزاماتعلیه فإن عدم وفاء المتعاقد بإو على نحو یسبب ضرر للمتعاقد اآلخر 

نیة و سوءأو بتحقیق نتیجة ناشئة عن إهمال ألتزامات ببذل العنایة العقد سوءا أكانت إ

.3تسبب ضرر للغیر تقوم المسؤولیة العقدیة و 

، النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للطبیب في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حسین كوسة-1

2016-2015، 2سطیف، العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ص قانون األعمال ، كلیة الحقوق و تخص

  . 186 - 183ص ص  

.06محمد عساف ، المرجع السابق ، صیسیروائل ت-2

انون ، كلیة الحضارة القأطروحة الدكتوراه في الشریعة و مختار قوادري ، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ الطبي ، -3

.58، ص2010-2009العلوم اإلنسانیة ، جامعة وهران ، اإلسالمیة و 
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20أیضا القضاء الفرنسي عن محكمة النقض الفرنسیة الصادرة في هذا ما استقر علیه و 

لتزم الطبیب فقط بتقدیم العنایة بحیث یمریض ، حول نشوء عقد بین طبیب و 1932مایو 

لتزام حتى بدون اإلخالل بهذا اإلأن ن الشفاء یكون بقضاء اهللا وقدره و االزمة للمریض أل

.1قصد تقوم المسؤولیة العقدیة للطبیب

تحدید مضمونه المبدأ إثبات اإللتزام العقدي و ي المریض من حیثالدائن أیتعین على لذا

2.ٕاثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك و 

یجب عقدي علیه أن یتعرف على مجموعة من الشروط التىلتزام اللقیام الدائن بإثبات اإلو 

:و هي كالتالي لقیام المسؤولیة العقدیة للطبیب ، توافرها 

عقد صحیح، و یقصد بالعقد )الطبیب(المدینو ) مریضال(أن یربط بین الدائن:01

وحتى الصحیح ، العقد الذي استوفى جمیع أركانه من الرضا ،السبب ،المحل ، الشكلیة ، 

ق المسؤولیة العقدیة للطبیب ، یجب أن یكون الضرر االحق بالمریض ناشئ عن تتحق

3عقد لتزامات الواردة في الاإلخالل باإل

.لتزاماد الطبي باطال إذا ال یترتب عنه إیكون العقو 

م بتدخل أو القیان الغرض منه القتل بدافع الرحمة ،و یكو عدم األخذ برضا المریض أ:مثال 

ج إلیها حالة المریض ٕانما لغرض إجراء تجربة طبیة ال تحتاعالجي لیس لغرض العالج و 

ن اإلنسان ال یجوز أن یكون محال العامة أل اآلدابمخالفة للنظام و تكون الصحیة والتى

لتجارب طبیة في هذه الحالة ال تقوم المسؤولیة العقدیة ولكن تبقي المسؤولیة التقصیریة قائمة 

.198199، ص ص 2006الجامعي ،اإلسكندریة ، الفكر  ن منصور ، المسؤولیة الطبیة ، داریمحمد حس-1

.59، ص نفسهمختار قوادري ، المرجع -2

.58، ص نفسهالمرجع -3
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ستدعیها حالة یكون سبب العقد غیر صحیحا كما لو كان إجراء عملیة جراحیة خطیرة ال تو 

إجراء تغییر في هیئة شخص هارب أو في حالةأدى إلى وفاة المریض ، الصحیة و المریض

.من العدالة

تترتب مسؤولیة الطبیب العقدیة على أن یكون المریض هو المضرور،  بمعنى:02

عقد فال یستطیع ا إذا كان المضرور غریب عن الأمّ تزام، اإلالمریض فقط بإعتباره هو القائم ب

لهذا یستطیع متابعة ا ، لهعقدیة كونها باطلة ال أساس أساس مسؤولیةمساءلة الطبیب على

.تتمثل في المسؤولیة التقصیریةأخرى ، أساس مسؤولیةالطبیب على

م عقدى لتزاالطبي كان نتیجة إخالل الطبیب بإأن یكون الضرر الناجم عن الخطأ:03

قوم المسؤولیة المدنیة للطبیب تسبب له ضررا تذا أهمل الطبیب في عالج المریض و إ بمعنى

.1لتزام عقدي إخالل الطبیب بإعلى أساس 

:الفرع الثاني

مسؤولیة الطبیب التقصیریة 

هو كل و  ثبات المضرور بوجود فعل تقصیرى إ تقوم المسؤولیة التقصیریة للطبیب في حالة

شخص أو مریض ال تربطه تسبب ضررا لالقانون عن قصد أو عن غیر قصد و فعل خالف

.2لتزام تعاقدي أي عالقة بإ

:المسؤولیة التقصیریة وهي كالتالي  اإثرهمجموعة من الحاالت التى تثار علىونذكر 

ویتحقق ذلك عندما یشاهد الطبیب حادثا ما فیتدخل حالة عدم وجود الرابطة العقدیة ، :أوال 

المریض لهذا إذا و  الحالة ال یوجد عقد بین الطبیب من تلقاء نفسه إلسعاف الضحیة في هذه

   . 174 -  164ص ص   بلعید بوخرس ، المرجع السابق ،-1

.76قوادري مختار ، المرجع السابق ، ص -2
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ى أساس تقصیره في بذل العنایة یصیب المریض فحتما یسأل مدنیا علاخلته ضررا أدت مد

كذلك  الشأن القاهرة فتنتفي المسؤولیة تماما، زمة أما إذا تدخلت حالة الضرورة أو القوةالال

ا تعاقد باسم المریض ألنه دعى ر هنبالنسبة إذا ما شاهد الغیر حادثا فاستدعي طبیبا فالغی

المریض فتقوم تدخل الطبیب ضررا أصیب ض ، فإذا أدىالطبیب إلنقاذ حیاة المری

برم عقدا باسم المریض فیستحق هذا ة عقدیة بالنسبة للغیر باعتباره أمسؤولیمسؤولیتین ، 

ؤولیة تقصیریة بالنسبة للمریض على أساس مسو ر، الغیر أن یعوض إذا أصابه كذلك ضر 

1.نه لم یبرم عقدا مع الطبیب أ

مریضه إذ یسبب ضررا یصیب ناجم من طرف الطبیب في معالجةحالة اإلهمال ال:ثانیا

تسبب ضررا و  ف في  مراقبة مریضا مختال عقلیا اإلشراالغیر ، خاصة إذا أدى إهماله على

فى فهذا الغیر یستحق التعویض على أساس المسؤولیة للغیر عندما یكون داخل المستش

2.من طرف مریض داخل مستشفىكذلك الشأن بالنسبة إلنتشار العدوى ، و التقصیریة 

كما لو د شرط من شروط المسؤولیة العقدیة، كذلك تقوم المسؤولیة التقصیریة إذا سقط أح

أبطل الرضا أو كان السبب غیر مشروعا وكذلك الشأن بالنسبة للطبیب الذي یمتنع عمدا و 

انب لحالة تقوم المسؤولیة المدنیة إلى جبدون عذر شرعي عن عالج مریض في هذه ا

أساس تقصیر الطبیب عن عالج مریض خاصة إذا كان في حالة المسؤولیة الجزائیة على

3خطیرة

.63قوادري ، المرجع السابق ، ص مختار-1

.165مراد بن صغیر ، المرجع السابق ، ص -2

.18، صالمرجع السابقمختار قوادري ،-3
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عام یتقید حالة الطبیب الذى یعمل في مستشفى عام الطبیب الذى یعمل في مستشفى:ثالثا

أساس  على ذا فال یمكن مسائلته إالّ ئح الخاصة بالموظفین في الدولة ، لوفقا للقوانین واللوا

1.المسؤولیة التقصیریة 

.موقف المشرع الجزائري من الطبیعة التقصیریة للمسؤولیة المدنیة للطبیب-

في أساس تقصیر الطبیب  یام المسؤولیة المدنیة للطبیب علىقد أید قالمشرع الجزائرى

في  قانون حمایة ذلك ما نجده منصوص الدلیل علىتزام تستوجبه مهنته ، و لإخالل بإ

كذلك الجزائیة یب التقصیریة و مسؤولیة الطب على 239،  ذلك في المادة ترقیتهالصحة و ا

من قانون العقوبات أي 289و  288یتابع ، طبقا ألحكام المادتین "على النحو التالي 

رتكبهطبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي ، عن كل تقصیر أو خطا مهني ی

خالل ممارسته مهامه أو بمناسبة القیام بها و یلحق ضررا بالسالمة البدنیة ألحد 

األشخاص أو بصحته أو یحدث له عجزا مستدیما أو یعرض حیاته للخطر أو یتسبب في 

2"وفاته

:المطلب الثاني 

دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیـب

الحصول على حقه وجبر الضرر ر من إّن الدعوى هي الوسیلة الوحیدة التى تمكن المضرو 

أمام یجب أن ترفع ذلك بسبب خطأ الطبیب ، غیر أن هذه الدعوىاالحق به أو ذویه و 

ذلك بتجزئته الل هذا المطلب و وهذا ما نحاول دراسته من خالجهة المختصة بالفصل فیها ، 

نمثل و ) تحریك دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیب (نمثل في الفرع األول بحیثعین ، فر  إلى

)الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوى(لفرع الثاني في ا

.148بلعید بوخرس ، المرجع السابق ، ص -1

.152،  ص نفسهالمرجع بلعید بوخرس،-2
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:الفرع األول

تحریك دعوي المسؤولیة المدنیة  للطبیب

ور شكوى تقدم من طرف الشخص المضر مسؤولیة المدنیة للطبیب بناءا علىال تحرك دعوى

خالل هذا وهذا ما ندرسه من هذه الدعوى غیر مؤسسة إذا تقادمت بزمن معین،أنّ إالّ 

  .الفرع

.أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیب : أوال 

یجب وجود أطراف في كل دعوى قضائیة في حالة وجود نزاع قائم ، فبالنسبة ألطراف 

:المسؤولیة المدنیة للطبیب كاألتي  دعوى

.المدعى): أ 

عالجي فبالتالي المدعي في ه ضرر مباشر نتیجة خطأ طبي أو خطأهو كل من أصاب

:المسؤولیة المدنیة للطبیب هو المریض أو الورثة في حالة وفاته وهم كالتالي 

ثم ،,وج و من ثم الولد إذا كان بالغابالتسلسل  الز في حالة وفاة ضحیة بالغة ،ترفع الدعوى

.األب و األم إذا ال یوجد الزوج و الولد 

.1األم  األب ثمفي حالة وفاة ضحیة قاصرة ،

وتتمثل 2إذا توفرت كافة شروط قبول الدعوىالمسؤولیة المدنیة للطبیب إالوال تقبل دعوى

:في ما یلي المدعىشروط قبول دعوى

.108-107فریحة ،المرجع السابق ،ص ص كمال  1

.108-107، ص ص نفسهكمال فریحة ،  المرجع -2
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بنفسه أو عن هي صالحیة الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائیة سوءاو :الصفة )01

هو مضرور و الحیث أنه في المجال الطبي تحدد من طرف الشخص طریق ممثله القانونى

من یناوب عنه أو وصیه ا أما إذا كان قاصرا فیرفع الدعوىشخصیالمریض فیرفع الدعوى

.ورثته في حالة وفاته و 

هي الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته :المصلحة )02

.المعنویة المادیة و 

حد ساقیه بتر أاثر سوء التدخل الطبي بالعالج إلىفي حالة ما إذا أصیب مریض مثال

ن غرضها هو كون للمریض المصلحة في رفع الدعوى ألنتیجة تعفنها فالضرر هنا وقع فی

.حمایة حقه في التمتع بالسالمة الجسدیة

وال  ئیة،انونیة أو القضااألهلیة وهي صالحیة الشخص لمباشرة التصرفات الق):03

سنة وفقا 19بالنسبة للشخص الطبیعي تحدد بفأهلیة التقاضىیعتد باألهلیة الناقصة 

.للقانون الجزائري

له  أن  لیه بمصلحته المشروعة لذا فالمدعىع هو إخالل المدعىو :السبب )04

أن هذا الخطأ ناتج عن خطأ  عىفیمكنه أن یدّ مل أي وسیلة إلثبات الخطأ الطبي ، یستع

1.أو تقصیري عقدي 

یكون طبیبا أو أعضاء الفریقالفعل الضار و وهو المسئول على:المدعي علیه:ب

2الطبي  

.95-91كریمة عباشي ، المرجع السابق، ص ص -1

.308كمال فریحة، المرجع السابق، ص -2
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المسؤولیة المدنیة للطبیب تقادم دعوى:ثانیا 

ب  المدني على تقادم الدعاوىتقنین من 308و133نص المشرع الجزائري في المادتین

133ص المادة الفعل الضار، حیث تنلسلطات بوقوع خمسة عشر تحسب من یوم علم ا

وكما تنص "سنة من یوم وقوع الفعل الضار )15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء "

ورد فیها التيیتقادم اإللتزام بإنقضاء خمسة عشر سنة فیما عدا الحاالت "308المادة 

1..."نص خاص في القانون 

:الفرع الثاني

بالّنظر في دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیباالختصاص

بحیث قد یكون في سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة ، االختصاصیتمثل 

.محلیا أو نوعیا 

.المحلــىاالختصاص: أوال

دم فیه ق الذيأمام الجهة القضائیة للمكان نكونفي الدعاوى المتصلة بالخدمات الطبیة ، 

2عولج فیه المریض  الذيالعالج أي في الدائرة 

.النوعياالختصاص:ثانیا

تص القسم المدني للفصل في الدعاوى المسؤولیة المدنیة للطبیب، حیث یسعى المریض یخ

اصرا أو ورثته إذا أو نائبه إذا كان قالمضرور سوءا بنفسه إذا كان متمتعا بأهلیة الّتقاضى

المدنیة من قبل المدعي أمام القسم المختص  فترفع الدعوىالقضائیةتوفي إلى رفع الدعوى

.التعویض لیه أمام القسم المدني للحصول علىضد المدعي ع

.314، ص السابقكمال فریحة ،  المرجع -1

.46سعاد فتح ، المرجع السابق ، ص-2
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ل جریمة بتحریك الدعوي المضرور من جراء خطأ الطبیب الذي یشكأّما إذا قام المدعى

األخیر ملزم بوقف المدني فیكون هذا القاضيیرفعها أمام وفي نفس الوقت العمومیة ،

یوقف الفصل في الدعوى المدنیة إلى حین صدور الحكم الجزائى طبقا لقاعدة الجزائى

.المدني 

:مثال

فإذا رفع كما لو قام بإفشاء سر المریض إذا كان خطأ الطبیب یشكل جریمة معاقب علیها

عویض في الوقت نفسه رفع دعوى التضد الطبیب أمام القاضي الجزائي و لمریض شكوى ا

إلى حین التعویضبالوقف في الفصل في الدعوىفهذا األخیر ملزمالمدنيالقاضيأمام 

الفصل في الدعوى الجزائیة، كما یتعین على القاضي المدني عند صدور الحكم أن یأخذ 

.عتبار ما قضي به الحكم الجزائي وهذا تفدیا لصدور حكمین متناقضینبعین اإل

بالبراءة الجزائيالقاضيمقید بهذا التكییف فیمكن أن یقضى المدني لیسالقاضيغیر أّن 

.1احأساس تقصیر الجرّ یصدر حكم بالتعویض علىالمدنيالقاضيو 

:المطلب الثالث

آثار المسؤولیة المدنیة للطبیب

فإذا كان ینجم علیها آثار،یترتب علیه مسؤولیة مماالقاضيإثبات الخطأ الطبي أمام بمجرد

العقاب هو حمایة المصلحة العامة ، فإن هدف المشرع من الدعوى هدف المشرع من توقیع 

المدنیة هو جبر الضرر االحق بالمدعى وحصوله على التعویض من جراء هذا الضرر 

التعویض كفرع أول لنتمكن من تحدید ذا سنتعرف من خالل هذا المطلب على معنىل 

.متى یقدر هذا التعویض كفرع ثالث و  وكیفكفرع ثاني ، أنواعه 

.311312كمال فریحة ، المرجع السابق ، ص ص -1
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:الفرع األول

تعریف التعویـض

من طرف القضاء 1یقدم للدائن بسبب إخالل المدین بتنفیذ التزامه  الذىهو ذلك الحق 

 الذيالضرر تعویضالمتضرر عن طریقه الحصول من المسؤول علىبحیث یستطیع  

2.أصابه

:الفرع الثاني

أنـــواع التعویـــض

على اعتبار التعویض یهدف إلى جبر الضرر الذي أصاب به الدائن، فإنه یتنوع بتنوع 

نحاول دراسته من خالل هذا هذا ما و 3ول  لحق بالمضرور من جراء المسؤ  الذيالضرر 

علیه و  لك بهدف معرفة تقدیره أمام القاضي،ذو  أنواع التعویض الفرع ، بحیث نبحث على

.نذكر أهم أنواع التعویض

.نــــيالتعـویــض العی:أوال

ذلك بإعادة هو الوفاء باإللتزام عینا ، و یقصد بالتعویض العیني أو ما یسمي بالتنفیذ العیني 

عویض شائع في المسؤولیة وهذا النوع من التا كانت علیها قبل إصابة المضرور مالحالة إلى

.مان العیني إذا كان التنفیذ األصلي ممكنا بالضّ القاضيالعقدیة ، بحیث یحكم على أساسه 

مجال العملیات الجراحیة فإذا أخطأ الطبیب الجراح وأدى إلى إصابة في :  مثال

ذلك و  ب من الجراح تعویض المریض عینیا ،له أن یطلالقاضيالمریض بتشوه في هیئته ، ف

   . 62ص شارف رحمة ، المرجع السابق ، 1

.318مختار قوادري ، المرجع السابق ، ص 2

.135فریدة عمیري ، المرجع السابق، ص 3
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ثر اتج عن خطئه إالننفقة الجراح  بإزالة التشوه  علىدة العملیة الجراحیة للمریض و بإعا

.العملیة الجراحیة

بالتنفیذ العیني إذا توفرت شروط التنفیذ العیني أي القاضيه فالدائن له أن یطلب أمام وعلی

هذا ما أكده ار و ما كانت علیها قبل وقوع الفعل الضّ استطاع المدین أن یعید الحالة إلىإذا 

یجبر"على ك بنصها جزائري وذلال المدنيالتقنین من 164المشرع الجزائري في المادة 

على تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا ، متى كان 181و 180ذراه طبقا للمادتین المدین بعد إع

.ذلك ممكنا 

لتعویض العیني ن هناك حاالت ال یستطیع أن یحكم بالیست مقید ألالقاضىغیر أن حریة 

1:نذكر هذه الحاالت كاألتيو  كانت علیها قبل وقوع الفعل الضار،ما ٕاعادة الحالة إلىو 

القاضىفمن المستحیل أن یحكم ,دبي في حالة الضرر الجسماني أو األ:)01

ذا كان الضرر جسیما ما كانت علیها خاصة إبالتعویض العیني إذ یستحیل إعاد الحالة إلى

حدث ضربا أو جرحا جسیما أو قتال ، لذا فیلجأ إلىعواطف اإلنسان أو أأو مس بشرف و 

.2نشرحه الحقا وهي التعویض النقدي والذىللتعویض أالّ ة أخرىلوسی

یكون التعویض المدین بحیث صعبا علىعویض العیني یكون شاقا و ذا كان التإ:)02

القاضىقد یتجاوز الضرر االحق بالدائن في هذه الحالة على المدین أن یطلب من 

.3التعویض النقدي  

.198199حسین كوسة ، المرجع السابق ،ص ص  1

.199-198، ص ص نفسهحسین كوسة ،المرجع -2

.199المرجع نفسه ، ص-3
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.)قابـــلبمالتعویض (التــعویــض النقدي :ثانیا 

خاصة إذا را لتقصیر التعویض العینىذلك نظالقاضى إلى هذا النوع من التعویض و یلجا 

من و  موت ال یمكن إعادة الحیاة إلیه كان األمر یتعلق بوفاة مریض بحیث أن الحقیقة من ی

أفراد حد اء جسده أو أومن فقد عضو من أعضفقد بصره ال یمكن إعادة النور إلى عینیه ، 

 إلى القاضىلهذا لجأ 1ما كانت علیهإاعادة الحالة إلىمداواة الجرح و عائلته ال یمكن

كل دفع مبلغ من المال وهو ما یسمىشوالذي یكون علىابل م التعویض بمقاستخدا

.هذا ما نتعرف إلیه أن یكون هذا التعویض غیر نقدي و بالتعویض النقدي غیر أنه یمكن

.التــعویــض الــنقــدي -أ

لى أساس المسؤولیة ع من التعویض غالبا ما نجده في اإللتزامات الناشئة عهذا النو 

بحیث یلزم المدین بدفعه إلى القاضىالذي یقدره المالىالذي یشمل المبلغ التقصیریة ، و 

عینة أو میراد مرتب لمدةالدائن إما على شكل نقود بدفعة واحدة أوعلى شكل أقساط  أو إ

من 132ه نص المادةذا كان الضرر ناشئ عن عاهة مستدیمة وهذا ما أكدتمدى الحیاة إ

ویصح أن یكون التعویض لتعویض تبعا للظروف طریقة االقاضيیعین "المدنيالتقنین

2....."مقسطا ، كما یصح أن یكون إیراد مرتبا 

.التـعویـض غـیر النقـــدي  - ب

الحكم في القذف بنشرالسب و لذي تقضى به المحاكم في دعاوىیقصد به ذلك التعویض ا

 الفقرة 132وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة الصحف بعد إدانة المدعى علیه ، 

سبیل التعویض بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل  ذلك علىأو أن یحكم و ".......02

."غیر المشروع 

.138فریدة عمیري ، المرجع السابق ، ص -1

.137كریمة عباشي ، المرجع السابق ، ص -2
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فرفعت شكوى أفراد عائلتها كذبا بأنها حامال ، ضة فأخبر إذا قام الطبیب بفحص بمری:مثال 

كم في المحكمة بنشر هذا الحسبب الكذب فصدر حكم بإدانته فتقضىضد الطبیب ب

1حق بالمریضة لنشر تعویض غیر نقدي عن الضرر االیعتبر هذا االصحف و 

:الفرع الثالث

تقدیر التعویض

كما یجب اإلعتماد على أسس معینة،من تقدیر التعویض یجب علیهالقاضيلكي یتمكن 

وهذا ما نحیط بالدراسة إلیه من خالل هذا لوقت الذي یستحق المضرور التعویض،تحدید ا

  .الفرع

أسس تقدیر التعویض: أوال

ذلك بعد أن تقدر الضرر االحق بالمریضتعویض یعود إلى محكمة الموضوع، و إن تقدیر ال

.2سوءا كان ضررا مادیا أو معنویا 

وقت تقدیر التعویض:ثانیا 

الحق السبب في ذلك أنّ و یض عن وقت نشوء الحق في التعویض ، یختلف وقت تقدیر التعو 

ا وقت أمّ لتعویض ینشأ من وقت وقوع الضرر ألن مصدره هو عمل غیر مشروع ، في ا

3تقدیر التعویض یكون من یوم صدور الحكم 

ختالف الضرر الذي أصیب به ظرا إلذلك نوقت صدور التعویض یثیر صعوبات و غیر أن

تعیینه وقت و  ال یستطیع تقدیره القاضىحد أنّ یض ، فقد یكون الضرر صغیرا إلىالمر 

.310رفیقة عیساني ، المرجع السابق ، ص -1

.187ن منصور ، المرجع السابق ، ص یمحمد حس-2

.149فریدة عمیري ، المرجع السابق ، ص 3
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ویض فله أن یحتفظ للمضرور تقدیر التعالقاضيطق بالحكم، ففي حالة عدم استطاعة النّ 

تغیره  حسب القاضىیقدره ن یكون الضرر متغیرو یمكن أو ظر في تقدیره ، یعید النّ بحقه و 

.فإذا كان جسیما یقدره بالجسامة 

.1سلطة التقدیریة للقاضي تقدیر التعویض یكون للفي األخیر نتوصل إلى أنّ و 

.191-190ن منصور ، المرجع السابق ، ص یمحمد حس1
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:خاتمة

المعقدة في المجال الطبي یعتبر من األمور اإلثباتأن  ىإلتوصلنا من خالل بحثنا 

لهذا أصبح من الجدیر أن و  ،البشريتظهر الحقیقة مرتبطة بالجسم  ىلكون األدلة التنظرا

.المحامینوباألخصرجال القانون و  ،األطباءتكون محال للدراسات المعمقة من طرف رجال 

وذلك الخطأ الطبي إثباتكیفیة  ىالبحث عل ىإلفلقد حاولنا من خالل دراستنا  لهذاو 

.أمام القضاءاألطباءمساءلة  ىلنتمكن من معرفة مد

دلیل إثبات ىم القضاء ال بد أوال في البحث علالن واقعیا قبل مساءلة الطبیب أما

.غایة إثبات إدانته ىالمتهم بريء إل،طبقا لقاعدة المعمول بها،ىالقاضأمام الخطأ

فاقدا للوعي لحظة المریض یكون الخطأ الطبي خاصة عندماإثباتنظرا لصعوبة و 

لهذا و تحقیق العدالة  ىإل لوصولافي  ىالقاض ىالذي یزید من مشقة علو وقوع الفعل الضار 

استعادة  ىلیتمكن المرض المضرور علو  ،دلیل الخطأ إلثباتالطبیة تقریرا لخبرة ىإل یلجا

.جبر الضرر الذي لحق به عن طریق التعویضو  ،حقه 

من ینتظرهیكون أكبر بكثیر عما فتقدیره،بالنسبة للمریضفعموما فالتعویض ال یكفي

كل  ففي ،یواجههاالتي  اآلالمل ال قیمة له بالنسبة للمعانات و أموامن،القضاءطرف 

.المفقودال یستطیع إعادة العضو و  ،ماتمن  ىإلال یستطیع إعادة الحیاة  ىالقاض،األحوال

یحیط اهتماما كبیرا بالنسبة لهذا الموضوع المشرع أن یعید و  ىعل،أنه ىنر فإننالهذا و 

الفیئات  ىإلمن الفیئات الصغیرة ،فهو یمس كافة فیئات المجتمع،را الرتباطه بحیاتنا جمیعاظن

.فیئات المسنین ىإلالكبیرة 

تكریس حمایة  ىإیجابیة عمل علمن جهة  ىذلك وجدنا المشرع الجزائر  ىإلضافة إ

جریمة  ىعلیها فعاقب عل ىكل شخص یعتد ىتكریس عقوبات جنائیة علالحیاة و الحق في 

انتزاع األعضاء البشریة  ىالخطأ بكل أنواعه من اإلجهاض إلالقتل ىعلالقتل العمدي و 

نه قصر في أوجدنا ،قدمها المشرع  ىالترغم من الجهود واالیجابیات لكن بال،تجارتها و 
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بحیث وجدنا مجموعة من ،هتمام بموضوع األخطاء الطبیة السیما في طریقة اإلثبات اإل

:فراغات نذكر أهمها

لهذا نقترح و  ،الخبرة الطبیةإجراءلم یحدد كیفیة و  ،الطبيالمشرع لم یبین تعرف الخطأ 

:كالتاليهي و  ،الطبیةمن األخطاء بأن تقلص نتمنىت مجموعة من اقتراحا

یحدد لكل خطا العقوبة المالئمة له المشرع أن یدرج األخطاء الطبیة و  ىال بد عل:01

.خاصفي قانون 

مادة المسؤولیة الطبیة في كافة فروع یدرجواوزارة التعلیم العالي أن  ىعل:02

.كلیة الحقوقوكافة فروع تخصصات تخصصات الطب كمادة أساسیة 

داخل  ىكتضاض المرضإ ىلتفادمستشفیاتالبناء زیادة ىإلالدولة أن تسعي  ىعل:03

ذلك بزیادة الید العاملة ئم للطبیب للعمل داخل المستشفى و المستشفیات وتوفیر الجو المال

.بالنظافةخاصة في االهتمام 

   ىوزارة الصحة أن تنشأ هیئات متخصصة لتوعیة المرض ىعل:04

لیضعوا،واإللكترونیك اآللي اإلعالمالدولة أن تشجع المختصین في مجال  ىعل:05

 إالال یستطیع أي شخص فتحها الكترونیة و  آلةبرنامجا خاصا لحفظ الملفات الطبیة داخل 

.منه  إذنمن طرف القاضي أو اخذ 

الطرق التقلیدیة واستخدام الطرق الحدیثة لتقلیل من األخطاء  ىاألطباء تفاد ىعل:06

كدو مرارا و تكرارا من سالمة المریض أو أیت أنبعد االنتهاء من العملیة الجراحیة علیهم و 

.ترك احد أدوات الجراحة

خاصة أننا ،اإلنسانالمشرع أن یشدد بشان العقوبات المتعلقة بسالمة جسم  ىعل:07

.عن تقدیم المساعدة لشخص درجه من ضمن الجنح اعمتنوجدنا فعل اإل

  .ىالمرضحقوق  ىبالدفاع علمتخصصالمحاماةمكاتب إنشاء:08
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رات مزودة ببرنامج یماهذه الكو  ،العملیاتداخل مراقبة المریض رات لیماإنشاء ك:09

  .ىالقاض أومن طرف المریض  إال إلیهاخاص ال یستطیع األطباء الدخول 

في حالة  هناك خطر  نیتدخلو خواص مجموعة من أطباء  ىمستشفتزوید في كل :10

  .ىضالمر ى عل

والیة بعید عن الوالیة أن یكون اختیاره من ر الطبي و یأن یدرج الخب ىالقاض ىعل: 11

یخضع كذلك لمراقبة من  وأن ،بینهمعالقة الزمالة لتفادي،الطبیةالتي تتم فیها الخبرة 

.مختصطرف شخص 

طلب من و  المرضالعالج و  نأن ال یتهاون في سؤال الطبیب عالمریض ىعل:12

.الطبیبالصیدلي إعادة شرح ما شرحه 

.مستمرةیتحدث معه بصفة الطبیب أن یتابع المریض و  ىعل:13
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:عراجـمـة الـمـائــق

I-بالّلغة العربية:

.الـقران الــكـريـم:أوال

.الكـتـب:ثـانيـا

دني في ضوء النظام القانوني األر،المسؤولیة المدنیة للطبیب أحمد حسن الحیاري:01

2008،الجزائر،والتوزیع قافة للنشرالثدارالنظام القانوني الجزائري،و

دراسات في قانون العقوبات الجزائرىإثباتھاأركان الجریمة و طرق ،إبراھیم بلعلیات:02

دونیة للنشر دار الخلالنقض ، أحكامدعمة باجتھادات المحكمة العلیا وم

.2007الجزائر ،،التوزیع و

لإلصدارات المركز القوميالجراحین المدنیة،لیة األطباء ومسؤو،كاملرمضان جمال :03

.2005القانونیة،

للفقھ التوجیھات الحدیثة الطبي في القواعد العامة والخطأإثباتعبء ،علي أبو ماریة:04

.2012،،بفلسطین القضاء ، كلیة الحقوق ، جامعة بیت لحم و

.2007،الخطأ الطبي، منشورات زیت الحقوقیة ،بیروت، لبنان،عصام غصنعلي :05

قھ والقضاء،دار الفكر الجامعىبین الفالمسؤولیة الطبیة ،عبد الفتاح بیومي الحجازي:06

.2008اإلسكندریة ،

.2007دار ھومة للطباعة والنشر ،العقد الطبي،,كریم عشوش:07

.2006لطبي، دار الجامعة اإلسكندریة ،، اثبات الخطأ في المجال امحمد حسن قاسم:08

.2006،اإلسكندریة المسؤولیة الطبیة ،دار الفكر الجامعي ،،ن منصوریمحمد حس:09

الجزائري،دارھومة للطباعة ،المسؤولیة المدنیة لألطباء في ضوء القانونمحمد رایس:10

.2007،والنشر والتوزیع ،الجزائر

للنشر الطبیة،دارالثقافة لیة الجنائیة عن االعمالالمسؤو،محمد صفوان شدیفات:11

.2011التوزیع ،عمان،و
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ف عة نایجامالجنائیة في األخطاء الطبیة ، ة والمسؤولیة المدنی،منصور عمر المعایطة:12

.2008، العربیة للعلوم األمنیة ،ریاض

،دار )دراسة مقارنة (عن الخطأ الطبي المسؤولیة الجزائیة الناشئة، فيالماجد محمد :13

.2009،األردن،عمانالثقافة ، 

.الجامعية الرسـائل:اثـالـثـ

.دكــتــوراهرســائــل -أ 

في دراسة مقارنة (القانون الجزائري بشھادة الشھود في اإلثبات،ھیميبراصالح :01

توراه في العلوم لنیل شھادة الدكرسالة ،)المواد المدنیة و الجنائیة 

مولود العلوم السیاسیة،جامعة و،كلیة الحقوق القانونتخصص

.2012تیزي وزو ، ، معمري 

أطروحة مقدمة االستشفائیة العمومیة ، مسؤولیة األطباء في المرافق ، عیسانى رفیقة :02

العلوم ي القانون العام ، كلیة الحقوق وادة الدكتوراه فلنیل شھ

.2016-2015تلمسان ، ، السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید 

)دراسة مقارنة(في المجال الطبي األنماط الجدیدة لتأسیس المسؤولیة ،قمراويلدینعزا:03

العلوم وكلیة الحقوق لدكتوراه في القانون العام ، رسالة لنیل شھادة ا

.2013-2012السیاسیة جامعة وھران ، 

الدكتوراه في الشریعة أطروحة مسؤولیة المدنیة عن الخطأ الطبي ، ال،مختار قویدري:04

جامعة وھران  اإلنسانیة،العلوم ة اإلسالمیة وكلیة الحضار،القانونو

2009_2010.

.مذكرات التخرج:رابعا       

.مذكرات الماجستير-أ

استكماال مذكرة الخطأ الطبي في الفقھ اإلسالمي،إثبات،ھدي فرجأبو إسماعیل :01

غزة رجة الماجستیر في الفقھ المقارن،الجامعة اإلسكندریة،لمتطلبات الحصول على د

2015.



:الـمـراجعقــائـمـة

- 74 -

نیل شھادة الماجستیر في مذكرة ل، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي ، بوخرسبلعید :02

العلوم السیاسیة  كلیة الحقوق ومسؤولیة المھنیة،فرع قانون الالقانون،

.2011تیزي وزو ، ،جامعة مولود معمري 

رة مذك،الجزائرينیة للطبیب في التشریع للمسؤولیة المدالنظام القانوني ،حسین كوسة:03

كلیة الحقوق تخصص قانون األعمال،التخرج لنیل شھادة الماجستیر،

2،2015سطیف،امعة محمد لمین دباغینجوالعلوم السیاسیة،

2016.

نیل شھادة مذكرة ل، الفریق الطبي أخطاء المسؤولیة المدنیة عن ، ذھبیة أیت مولود:04

الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق 

.2011تیزي وزو  ، ، العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري 

اجستیر في القانون نیل شھادة الممذكرة التخرج ل، مسؤولیة الصیدلي ،زینة براھیمي:05

تیزي وزو   ،مري معة مولود معجاالعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و

2012.

، المسؤولیة المدنیة للصیدلي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، فرع زاھیة عیساوي:06

العلوم السیاسیة ، جامعة مسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق وقانون ال

.2012تیزي وزو ، ،مولود معمري 

نیل مذكرة لترتبة عنھا ، ؤولیة المدنیة المالجراحة التجمیلیة و المس،سامیة بومدین:07

جامعة  ،العلوم السیاسیة ستیر في القانون، كلیة الحقوق وشھادة الماج

.2011تیزي وزو  ، ، مولود معمري 

لنیل شھادة مذكرة ي في التشریع واالجتھاد القضائي ، الخطأ الطب،صفیة سنوسي:08

جامعة م السیاسیة ، العلوكلیة الحقوق والماجستیر في الحقوق ، 

.2006-2005،لةڤور،قصدي مرباح 

ي القانون ادة الماجستیر فمذكرة لنیل شھ، المسؤولیة الجزائیة للطبیب ،الطاھر كشیدة:09

تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقایدالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والطبي،

2010-2011.

میة عن نشاطھا عموالمسؤولیة اإلداریة لمؤسسة الصحة ال،عبد الرحمان فطناسي:10

الماجستیر في العلوم بحث مقدم لنیل شھادةالطبي في الجزائر،

قانون اإلداري واإلدارة العامة ، كلیة الحقوق تخصص الالقانونیة ، 

.2011-2010باتنة ، لوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، العو
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ن فرع الماجستیر في القانومسؤولیة طبیب العمل مذكرة لنیل شھادة ،بریدفتیحة تالو:11

.2009قانون المسؤولیة المھنیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو

نیل شھادة الماجستیر في مذكرة ل،لیة المستشفیات في المجال الطبيمسؤو،فریدة عمري:12

م السیاسیة  العلوكلیة الحقوق والقانون،فرع قانون المسؤولیة المھنیة،

.2012وزو ، تیزي،معمري مولودجامعة 

ادة الماجستیر في القانون مذكرة لنیل شھ،المسؤولیة المدنیة للطبیب،فریحةكمال:13

العلوم السیاسیة  كلیة الحقوق و،الخاص،فرع قانون المسؤولیة المھنیة

.2012تیزي وزو ،، جامعة مولود معمري 

نیل مذكرة لالبشریة،زرع األعضاء لیات نقل واالیطار القانوني لعم،اوةڤفضیلة :14

2011،شھادة الماجستیرفي القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة

نیل شھادة الماجستیر في القانون مذكرة ل، الضرر في المجال الطبي ، كریمة عباشي:15

لعلوم السیاسیة ،جامعة اكلیة الحقوق وفرع قانون المسؤولیة المھنیة ،

.2011تیزي وزو  ، ،مولود معمري 

نیل شھادة الماجستیر مذكرة لیطار المسؤولیة الطبیة ،إفوات الفرصة في ،لدیة صاحب:16

العلوم في القانون،فرع قانون المسؤولیة المھنیة،كلیة الحقوق و

.2011تیزي وزو  ، ،جامعة مولود معمري ،السیاسیة

شھادة لنیل مذكرة الضرر الجسماني والخطأ الطبي ،نالتعویض ع،محمد قیرع:17

جامعة الجزائر  المسؤولیة ، اجستیر في الحقوق ، فرع العقود والم

2014-2015.

نیل شھادة الماجستیر في القانون مذكرة ل، المسؤولیة الجنائیة للطبیب ، نبیلة غضبان:18

العلوم السیاسیة ،جامعة كلیة الحقوق ومھنیة،فرع قانون المسؤولیة ال

.2009تیزي وزو، ، مولود معمري

نیل شھادة الماجستیر مذكرة الخطأ الطبي أمام القاضي المدني ،إثبات ، وزنة سایكي:19

العلوم مسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق وفي القانون ، فرع قانون ال

  . 2011سنة ، وزوتیزي ،السیاسیة ، جامعة مولود معمري 

جة استكماال لنیل درمذكرة ، المسؤولیة المدنیة للطبیب ، ر محمد عسافیسیوائل ت:20

كلیة الدراسات العلیا في نابلس الماجستیر في القانون الخاص ،

.2008بفلسطین ، 
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.مـذكـرات الماسـتـر-ب

القانون الوضعي بین الشریعة ودراسة مقارنة (الخطأ الطبي الجراحي ،ازيبخدیجة غن:01

سالمیة اإلشھادة الماستر للعلوم  علىمذكرة التخرج للحصول 

اإلنسانیة جامعة والعلوم االجتماعیة كلیةالقانون ،تخصص الشریعة و

.2015-2014الوادي ، ،الشھید حمة لخضر

ة لنیل شھادة مذكرة مكملة اإلداریة عن األخطاء الطبیة ، المسؤولی، شارف رحمة:02

العلوم الحقوق والماستر في الحقوق ، القانون اإلداري ، كلیة 

.2014-2013بسكرة  ، ،امعة محمد خیضر السیاسیة ، ج

مذكرة مكملة من یة الجنائیة علي األخطاء الطبیة ، المسؤول، عبد الرؤوف بوشیحة:03

استر في الحقوق ، تخصص القانون الجنائي مقتضیات شھادة الم

، بسكرةالعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق و

2015_2016.

طباء داخل المستشفیات المسؤولیة التأدیبیة عن أخطاء األ،اء بعرةفاطمة الزھر:04

ات نیل شھادة الماستر في الحقوق  مذكرة مكملة من متطلبالعمومیة ، 

العلوم السیاسیة ، جامعة القانون اإلداري ، كلیة الحقوق وتخصص 

.2015-2014بسكرة ، ،محمد خیضر

مذكرة مكملة من ئیة للطبیب في التشریع الجزائري ، المسؤولیة الجنا، نجمة مالكي: 05

ر في التشریع الجزائري في الحقوق  تمتطلبات لنیل شھادة الماس

2013بسكرة القانون الجنائي جامعة محمد خیضر ،تخصص

2014.

.المدرسـة الــعـليـا لـلـقـضـاء اتمــذكر -ج

مذكرة الجنائیة لسلك األطباء ،لمسؤولیة ا،الطالب سفیان سویرواسماعیل قدیدر،:01

2004الدفعة الخامسة عشرة خرج لنیل المدرسة العلیا للقضاء ،الت

2007.

یل شھادة المدرسة العلیا مذكرة التخرج لن،المسؤولیة المدنیة للطبیب سعاد فتح:02

.2007-2005للقضاء ، 
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یل شھادة المدرسة العلیا مذكرة نھایة التخرج لنالجزائیة ،اإلثباتأدلة ،غنیمة ایشان:03

.2008-2005، الدفعة السادسة عشرة للقضاء ،

لخبرة الطبیة في المجال الجزائي ، مذكرة التخرج لنیل إیجازة أعمال ا،وفاء خمال:04

.2008-2005المدرسة العلیا للقضاء ،

.الـــمـؤتــمــرات أعــمـــال :خامسا

.أعـمــال الــملــتــقـيـات -أ 

قواعد العالقة الطبیة و انعكاساتھا علىتباین المراكز القانونیة في،أحمد ھدیلي :01

المسؤولیة الطبیة ،كلیة الحقوق قي الوطني حولالملت،اإلثبات

10و09، وزوتیزي،جامعة مولود معمري العلوم السیاسیة ،و

.46ص ،2008أفریل

.الـمـجـالت  -ب 

للطبیب الناتجة عن خطئھ العادي ،دراسة المسؤولیة المدنیة، إبراھیم صالح عطیة:01

.2011، 49مقارنة ،مجلة دیالي ، العدد 

لیة الجزائیة للطبیب في القانون ،مجلة االجتھاد ،العدد المسؤو،صبرینة بن عمارة:02

االقتصادیة ، لتمنغاست لدراسات القانونیة واالمركز الجامعي ، 07

.2015الجزائر ، 

.الــنـصـوص الـقانـونـيـة :سادسا 

.الــتــشريــعـيــةالــنــصـوص -أ 

، یعدل 2007الموافق 1426-ربیع الثانى -  25في   المؤرخ،07/05رقماألمر:01

الموافق ،31العدد ،1395رمضان 20،المؤرخ في 58-75و یتمم أمر رقم 

.المتضمن القانون المدنى1975سبتمبر 26

المتضمن قانون و،1966سنة یونیو  08في  المؤرخ،66/156رقم األمر:02

.2016یونیو  19في  المؤرخ،02-16و متمم بالقانون رقم معدل،العقوبات
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الموافق ھجري ، 1405األولى عام جمادي 26المؤرخ في ،85/05قانون  رقم :03

، الجریدة الرسمیة ،العدد ترقیتھاالمتعلق بحمایة الصحة و،1985فیفري 16ل 

.المتمم المعدل و1985فیفري 17لصادر في ا08

2008یولیو20،الموافق ل 1429رجب عام 17،مؤرخ في 08/13قانون رقم  :04

الموافق ،1405عام األولىجمادي 26المؤرخ في 05-85یتمم القانون رقمیعدل و

،الجریدة الرسمیة ،العدد المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھاو1985فبرایر 16ل 

.میالدي 2008یولیو 20الصادر في 44

.نـصـوص تــنـظـــيـمـــيـــة  -ب 

یولیو 06الموافق ل ،1413محرم 05، المؤرخ في 92/276مرسوم تنفیذي رقم :01

المؤرخة في ،52، الجریدة الرسمیة ،العدد یتضمن مدونة أخالقیات الطب،1992

.میالدي 1992أوت 07الموافق ل ھجري ،1413محرم 05
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