جامعة أكلي حمهد اوذتاج – البويسة
كلية اذتكوق والعلوم السياسية
قسم الكانون ارتاص

الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي
مركسة ختسج لهيل شهادة ماسرت يف الكانون
ختصص :عكود ومسؤولية
حتت إشساف األستاذة:

إعداد الطالبة:

بصوز فتيحة

بوكابوس خليصة

دتهة املهاقصة
األستاذ.....................................................................:زئيسًا
األستاذ............................................................................:مُصْ ِسفًا ومك ّسزًا
األستاذ..............................................................................................................................................عُضْوًا

السهة ادتامعية
2013/2012

شكر وتقدير
أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أساتذتي الكراـ خاصة األستاذة المشرفة "بشور فتيحة"
عمى مساعدتيا إلتماـ ىذا العمؿ وعمى التوجييات والنصائح
القيمة،إلى كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ
مف قريب أو بعيد

اإلىداء
أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع إلى الوالديف أطاؿ اهلل في عمرىما
إلى كؿ اإلخوة واألخوات
إلى أختي الصغيرة أماؿ
إلى زوجي حفظو اهلل
إلى كؿ أساتذتي بكمية الحقوؽ جامعة آكمي محند أولحاج

قائمة المختصرات
ج :الجزء
ج ر :الجريدة الرسمية
د.س.ف :دكف سنة النشر
ص :الصفحة
ص ص :مف الصفحة إلى الصفحة
ط :الطبعة
ؽ.أ.ج :قانكف األسرة الجزائرم
ؽ.إ.ـ.إ.ج :قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الجزائرم
ؽ.ح.ص.ت.ج :قانكف حماية الصحة كترقيتيا الجزائرم
ؽ.ع.ج :قانكف العقكبات الجزائرم
ؽ.ـ.ج :القانكف المدني الجزائرم
ؽ.ـ.ؼ :القانكف المدني الفرنسي
ـ :المادة
ـ.أ.ط.ج :مدكنة أخالقيات الطب الجزائرم

مقدمػة
لقد خمؽ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف ككرمو بأف جعمو عمى رأس مخمكقاتو في االعتبار
كالتفضيؿ ،حيث قاؿ الحؽ في ذلؾ" :ى كلىقى ٍد ىكرمىنا بنًي أ ىىدـ كحم ٍمىن ً
اى ٍـ
اى ٍـ في ا ٍلىب ًر ىكا ٍلىب ٍح ًر ىكىرىزٍقىن ي
ٍ ىىى ي
ىٍ ى
ير ًممف ىخمى ٍقىنا تى ٍف ً
ً
ً
ً
ضيالن " .سكرة اإلسراء( ،)1كقد أمر رسكؿ اهلل
اى ٍـ ىعمىى ىكث و ى ٍ
ض ٍمىن ي
م ٍف ا ٍلطىيًىبات ىكفى ى
اإلنساف بالمحافظة عمى الحياة اإلنسانية كاالىتماـ بالصحة مف المخاطر كاألمراض ،فأمر عميو

الصالة كالسالـ بالتداكم مف خطر األمراض كالمجكء إلى الطب كاألطباء لممعالجة ،إذ قاؿ عميو
الصالة كالسالـ في ذلؾ " :إً ىف اهلل ىع ىز ىك ىج ىؿ لى ٍـ ىي ٍن ًز ٍؿ ىداء إًالى ىكأ ٍىن ىز ىؿ ىد ىكاء كال تىتى ىد ياككا بً ىح ىر ٍاـ " ركاه
أبك داككد الترميذم كابف ماجة كأخرجو النسائي مسندا.
إف مينة الطب مف أىـ الميف اإلنسانية ،لذا يتكجب عمى الطبيب أف يحافظ عمى أركاح
الناس كسالمتيـ عندما يقكـ بكاجباتو ،ألنيا تعرض عميو كاجبا أخالقيا ككاجبا قانكنيا ببذؿ
أقصى الجيكد أثناء معالجة مرضاه ،فمع التطكر العممي الذم عرفتو مينة الطب بدأ االلتزاـ
ببذؿ العناية يتضح شيئا فشيئا.
كأصبح عمى عاتؽ الطبيب بذؿ اليقظة التي تقتضييا أصكؿ المينة عمى ضكء التطكر
العممي ،كاال فإنو يمكف أف تقكـ مسؤكليتو عند مخالفة أحكاـ ىذا االلتزاـ ،كىذا ما يترتب عنو
أخطاءا طبية يمحقيا األطباء بمرضاىـ ،حيث أصبحت ظاىرة شبو يكمية في كثير مف بقاع
األرض كأضحى مكضكع األخطاء الطبية في العمميات الجراحية بالخصكص حديث الصحؼ
أحيانا ،كحديث المجالس كأركقة المحاكـ أحيانا أخرل.
فاألخطاء الطبية الج ارحية في تزايد كذلؾ يرجع إلى تعب بعض الجراحيف كاألطباء في
أداء مياميـ ،كحقف المريض بمضادات حيكية بطريقة عشكائية دكف األخذ بعيف االعتبار
الحساسية ،أكنسياف أدكات جراحية كمقص أكضمادات في أحشاء المريض ،ما جعؿ مف
مكضكع األخطاء الطبية يأخذ حجما كبي ار مف األىمية ،باعتبارىا الركف األكؿ لقياـ المسؤكلية
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 سكرة اإلسراء األية ()701

المدنية لمطبيب الجراح ،إلى جانب ركني الضرر كالعالقة السببية كالحقيقة أف اإللتزاـ في
العمميات الجراحية ىك إلتزاـ ببذؿ عناية كليس إلتزاما بتحقيؽ غاية ،كيبدك أف المحاكـ تتشدد مع
الج ارحيف أكثر مف األطباء العادييف ،كذلؾ ألف شؽ البطكف كقطع الشراييف كفتح الصدر
أكالرأس أكبتر األعضاء ،إنما تتطمب مف الطبيب الجراح الدقة كاليقظة لتالفي أم خطأ يحدث
أثناء إجرائيا كيجدر بالذكر ىنا أنو إذا كاف المسؤكؿ يمتمؾ الفرصة األخيرة لتجنب الضرر
الذم أصاب المضركر ،كلكنو أىمؿ اإلستفادة مف ىذه الفرصة فإف لممضركر الحؽ في
الحصكؿ عمى تعكيض كامؿ حتى كلك كاف ىك قد ساىـ في الخطأ.
عمى ىذا األساس سنحاكؿ تحديد مفاىيـ المسؤكلية المدنية لمطبيب الجراح ،كالتي ترتكز
عمى أركاف الثالث ،غير أف مكضكع دراستنا ىذا سيتمحكر حكؿ دراسة الخطأ الطبي في جانبو
المدني الذم يعتبر مف األخطاء النمكذجية في مجاؿ المسؤكلية الطبية المدنية لما تكتسيو مف
خصكصية ،كلما يترتب عميو مف أثار كأعراض تثير تساؤالت كثيرة قبؿ كبعد العممية ككنو أىـ
مظير مف مظاىر المساس بجسـ اإلنساف.
نظ ار لككف األخطاء الطبية الجراحية تعد مشكمة في المجتمع فالمكضكع يحكز عمى
أىمية خاصة لدل جميع فئات المجتمع ،فيي ليست مشكمة مينية محصكرة في عمـ الطب،
لذلؾ كاف لزاما البحث عف لمدل مسايرة المشرع لمتطكر الذم يالزـ عمـ كالعمؿ عمى تكجيو
الضحايا حكؿ حقكقيـ كحمايتيـ ،كمما ال شؾ فيو أف عامؿ التطكر في اآلالت كالكسائؿ
الجديدة في عالـ الطب قد أدل إلى حدكث أخطاء سكاء أكاف ذلؾ راجعا إلى نقص التككيف أك
لما يصدر مف الجراحيف مف إىماؿ كعدـ حيطة أك حتى لعدـ تكافؽ كتناسؽ التشريع مع ىذا
التقدـ السريع.
يرجع سبب اختيار ىذا المكضكع إلى عدـ األخذ بعيف االعتبار سالمة جسـ اإلنساف،
كذلؾ لعدـ الحيطة كالحذر كعدـ اليقظة لمزاكلة مينة الطب ،مما يؤدم إلى أخطاء طبية تنتج
عنيا أض ار ار جسيمة تمحؽ باإلنساف .
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ومف بيف أىداؼ ىذا المكضكع ىك البحث عف إمكانيات تكقيع المسؤكلية عمى الجراحيف
الستحقا ؽ التعكيض المالئـ كالمناسب جراء الضرر الناتج عف أخطائيـ ،فعمى المشرع سد
الثغرات القانكنية لتكممة النقائص لمساعدة القاضي في دراسة الممفات المكجكدة أمامو إلصدار
أحكاـ أكثر دقة.
ف أماـ كثرة كتنكع األخطاء الطبية الناجمة عف العمؿ الجراحي استكجب البحث عف
المسؤكلية المدنية الطبية التي تسمط عمى الجراح حاؿ ما إذا ارتكب أخطاء كعميو يمكف طرح
اإلشكالية التالية:

ما مفيوـ الخطأ الطبي الجراحي في مجاؿ المسؤولية المدنية ؟
قد إتبعنا في اإلجابة عف ىذه اإلشكالية المنيج اإلستداللي كالمنيج الكصفي ،كذلؾ
بإبراز النصكص التشريعية السارية كبعض اإلجتيادات القضائية مف خالؿ دراسة ىذا المكضكع
في فصميف ،حيث سنخصص الفصؿ األكؿ لدراسة ماىية الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي ك
ذلؾ في مبحثيف مستقميف بتحديد إرتباط الخطأ الطبي بالعمؿ الجراحي ،ثـ تحديد مضمكف إلتزاـ
الجراح .كسنتعرض في الفصؿ الثاني إلى أثار الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي كذلؾ مف
خالؿ إبراز الضرر كالعالقة السببية التي يترتب عنيا المسؤكلية المدنية الطبية سكاء كانت
عقدية أك تقصيرية ،كفؽ مبحثيف.
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الفصؿ األوؿ :ماىية الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي
إف اتصاؿ الطبيب بسالمة جسـ اإلنساف كحياتو إنما يككف عف طريؽ عممو الطبي
كحيثما كاف العمؿ كاف ىناؾ احتماؿ لكقكع الخطأ ،فالخطأ قد يقع مف الطبيب في ممارسة
عممو الطبي ،كاذا أفضى ىذا الخطأ إلى إلحاؽ ضرر ما بالمريض قامت مسؤكلية الطبيب(.)1

فيعتبر الخطأ الطبي أحد أكجو الخطأ الفني أك الميني ،يقع فيو الطبيب لدل مخالفتو

القكاعد الفنية التي تكجبيا عميو مينتو ،كالتي يجب عميو مراعاتيا كاإللماـ بيا( .)2األمر الذم

يضع في يد الطبيب كسائؿ التشخيص كالعالج عمى نحك مثالي ككفؽ األصكؿ العممية الطبية،
فعميو أف يبذؿ في ىذا الجانب الحرص كالعناية الالزمتيف لحماية المريض الذم سمـ نفسو غائبا
عف الكعي بفعؿ التخدير بيف يدم الطبيب الجراح.
كلمعالجة ماىية الخطأ في ىذا المجاؿ ،أرينا أنو ال بد مف تحديد ارتباطو بالعمؿ الجراحي،
كذلؾ التصالو بجسـ كحياة اإلنساف كمف ثـ تحديد مفيكـ كؿ مف العمؿ الجراحي كخطا الطبيب
أثناء تدخمو لمعالجة المريض (المبحث األكؿ) ىذا مف جية ،كمف جية أخرل نحدد مضمكف
التزاـ الطبيب أثناء تدخمو لمعالجة المريض كذلؾ بتكفير العناية الكاجبة عميو كفقا ألخالقيات
مينة الطب كقكانيف ممارستيا (المبحث الثاني).

المبحث األوؿ :ارتباط خطأ الطبيب بالعمؿ الجراحي
ي عد عمـ الطب مف العمكـ الميمة في الحياة البشرية ،كبتعممو كتطبيقو تتحقؽ كثير مف
المصالح العظيمة كالمنافع الجميمة لإلنساف ،التي منيا حفظ الصحة كدفع ضرر األمراض عف
بدف اإلنساف ،كيككف ذلؾ بالتدخؿ الجراحي كالذم ييدؼ إلى عالج كتحسيف الحالة الصحية
لممريض ،كقد يككف عف طريؽ جرح أك شؽ أك استئصاؿ الداء الذم يعرض صحة المريض
لمخطر ،كفقا لألصكؿ المينية الطبية عمى يد طبيب جراح مختص ،إال أف ىذا العمؿ قد يؤدم
إلى أضرار ،كذلؾ بسبب إخالؿ الطبيب الجراح بااللتزامات كالكاجبات التي تممييا عميو قكاعد
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 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،الخطأ الميني كالخطأ العادم في إطار المسؤكلية الطبية ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،ط،1
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 -بمعيد بكخرس ،خطأ الطبيب أثناء التدخؿ الطبي،ػ مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية

لبناف  ،2007ص.11

الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،تيزم كزك ،تاريخ المنافشة  ،2011/10/05ص.12
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مينة الطب ،كاإلحجاـ عف تطبيقيا مما يؤدم إلى الكقكع في الخطأ كاإلضرار بصحة المريض
كىك في يده ،فما ىك العمؿ الجراحي(المطمب األكؿ)  ،كمفيكـ الخطأ الطبي (المطمب الثاني).

المطمب األوؿ :مفيوـ العمؿ الجراحي
إف خطأ الطبيب أثناء قيامو بالعمميات الجراحية ينطكم عميو مساس كبير بسالمة جسـ
اإلنساف ،كلكال أف المرجك منيا إزالة عمة يعاني منيا اإلنساف ،فيي تعتبر إحدل الكسائؿ
العالجية ،لذلؾ يجب عمى الطبيب الجراح أف يقكـ بفحص المريض بدقة كعناية فائقة قبؿ كبعد
العممية الجراحية لذا مف الضركرم تعريؼ العمؿ الجراحي (الفرع األكؿ) ،كتحديد نطاقو (الفرع
الثاني) إلى جانب أف الجراحة الطبية مقيدة بشركط تجعؿ عمؿ الطبيب الجراح عمال جائ از
كمشركعا (الفرع الثالث).
الفرع األوؿ :تعريؼ العمؿ الجراحي
يستكجب لتعريؼ العمؿ الجراحي ،تحديد المعنى المغكم كاالصطالحي لمجراحة ،ثـ
التطرؽ مف خالؿ ذلؾ إلى تحديد المعنى الفقيي كالتشريعي في ىذه المسألة.
أوال :التعريؼ المغوي
الجراحة لغة مصدر مف الفعؿ جرح ،يقاؿ :جرحو ،يجرحو ،جرحا ،إذا أثر فيو بالسالح
كالجراحة اسـ الضربة أك الطعنة ،كتجمع عمى جراح كجراحات ،يقاؿ :جرح لو مف مالو ،يعني
قطع منو قطعة ،كجرحو مف باب قطع ،ككما ستعمؿ كممة الجرح في الداللة عمى المعنى

الكسب ،فيقاؿ :جرح الشيء كاجترحو بمعنى كسبو ،كيقاؿ :فالف "جارح أىمو" بمعنى كاسبيـ(.)1
ثانيا :التعريؼ االصطالحي

ىك إستئصاؿ عاىة أك رتؽ تمزؽ أك عصب ،أك بقصد إفراغ سائؿ مرضي أك استئصاؿ
عضك مريض أك شاذ.
كعميو يككف ىذا األخير ،عف طريؽ عمؿ ييدؼ إلى إصالح ىذه العاىة أك اآلفة التي تصيب
مكضعا مف جسد اإلنساف ،مثؿ القرحة التي تصيب المعدة ،أك رتؽ تمزؽ ،بمعنى ضـ ما تفرؽ
1

 -أبك الكفا محمد أبك الكفا ،العمميات الجراحية المستعجمة بيف إذف المريض كضركرة العالج الطبي ،مجمة منظمة المؤتمر

اإلسالمي ،الدكرة  ،19اإلمارات العربية المتحدة  ،د.س.ف ،ص.3
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مف العضك المصاب بجركح ،كما ييدؼ إلى تنظيؼ الجركح الممتيبة المشتممة عمى سائؿ

مرضي ثـ خياطة كقطع أم عضك خارجي مف الجسـ( ،)1ك عمى ىذا يمكف بياف المعنى
الفقيي ك التشريعي لمعمؿ الجراحي.
 (1المعنى الفقيي
أ) -تعريؼ الفقيي القانوني
اجتيد الفقو القانكني في كضع تعريؼ مالئـ لمعمؿ الطبي بكجو عاـ ،كالعمؿ الجراحي
بكجو خاص باعتبار ىذا األخير يعد نكع مف أنكاع األعماؿ الطبية الممارسة مف طرؼ الطبيب
الجراح(.)2
فالجراحة حسب الدكتكر " "Cloude Allaimesيعرفيا عمى أنيا ":اختصاص طبي يقصد العالج
باستعماؿ اليديف"(.)3
كعرفو البعض عمى أف:
"األعماؿ تشمؿ جميع حاالت التدخؿ الطبي لتحسيف الحالة الصحية لممريض أكعضك مف
أعضائو .كلذلؾ فيي تشمؿ أعماؿ الجراحة كأيضا طب التجميؿ ،كما تشمؿ أيضا جميع
األعماؿ األخرل الالزمة لمزاكلة المينة كحيازة المكاد المخدرة التي يتطمبيا العالج أكالتدخؿ
الجراحي"(.)4
كعرفو البعض األخر عمى أنو:
كؿ عمؿ يأتيو طبيب أك شخص مرخص لو بمزاكلة الطب بقصد العالج مف مرض أك مف
التخفيؼ مف حدتو ،أك الكقاية منو(.)5
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 -سامية بكمديف ،الجراحة التجميمية كالمسؤكلية المدنية المترتبة عنيا ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،جامعة

مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،تيزم كزك ،تاريخ مناقشة  ،2001/02/28ص.15-14
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 -أبك الكفا محمد أبك الكفا ،المرجع سابؽ ،ص.3
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 -سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.14
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 -عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المسؤكلية الطبية بيف الفقو كالقضاء ،ط ،1دار المركز الجامعي ، ،مصر  ،2008ص21

5

 المرجع نفسو ،ص.206

ب) -تعريؼ الفقيي الشرعي
ركم عف عمي كرـ اهلل كجيو أنو قاؿ :دخمنا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،عمى رجؿ
كرـ ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،ىذه مدة ،أخرجكىا عنو،
مف األنصار نعكده بظيره ه
فبطو( ،)1كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ شاىد".
كيقكؿ اإلماـ ابف قيـ الجكزية" :كفي البط فائدتاف :أحدىما إخراج المادة الرديئة المفسدة كالثانية
منع اجتماع مادة أخرل إلييا تحتكييا"(.)2
كيتضح مما تقدـ أف العمؿ الجراحي يككف بإحداث جرح في الجسـ بغية العالج ،حيث يعتبر
العالج ىك اليدؼ األساسي مف الجراحة عند األطباء ،إذ يقصدكف مف إجرائيا مداكاة المريض
كانقاذه مف األمراض كأخطارىا( ،)3كلذلؾ فيي تعتبر مف بيف األعماؿ الطبية التي تتطمب كؿ
الحيطة كالحذر التي ترسميا الخبرة اإلنسانية العامة ،كفكؽ ذلؾ ما تمميو القكاعد الفنية المعمكؿ
بيا في طرؽ العالج(.)4
 (2المعنى التشريعي
لـ ينص التشريع الجزائرم عف تعريؼ لمعمؿ الجراحي صراحة ،كلكف أشار ضمنيا إلى
ذلؾ ،عندما أدخمو في العمؿ الطبي باعتباره مف مشتمالتو.
إذ نص المشرع الجزائرم عمى العمؿ الطبي مف خالؿ القكانيف الصادرة في مجاؿ الصحة منيا
المادة  44مف المرسكـ التنفيذم رقـ  276-92المتضمف مدكنة أخالقيات الطب( ،)5التي تنص
عمى ما يمي":يخضع كؿ عمؿ طبي ،يكوف فيو خطر جدي عمى المريض،لموافقة المريض
موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة األشخاص المخوليف منو أو مف القانوف ،وعمى الطبيب أو
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 -بطو :أم شقو :الشؽ يقصد بو الكشؼ عف مكضع الداء كاستئصالو أك الكشؼ عف مكضع معيف إلنقاذ النفس كازالة

الضرر المكجكد ،نقال مف :فيد بف عبد اهلل الحزمي ،الكجيز في أحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عنيا ،ص ص .57-1
المكقع االلكتركني:

 http:/www.safhatk.com,ص. 23
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 -عبد الفتاح بيكمي الحجازم ،المرجع سابؽ ،ص.18
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 -مرسكـ تنفيذم رقـ  276-92مؤرخ في  5محرـ عاـ  )5( 1413المكافؽ ؿ  8يكليك سنة  1992يتضمف مدكنة أخالقيات

الطب ،ج ر  ،العدد  52المؤرخ في  7محرـ عاـ . 1413
7

جراح األسناف أف يقدـ العالج الضروري إذا كاف المريض في خطر أو غير قادر عمى اإلدالء
بموافقتو"

كذلؾ نصت المادة  34مف نفس القانكف عمى" :ال يجوز إجراء عممية بتر أو استئصاؿ العضو

مف دوف سبب طبي بالغ الخطورة.)1( ".... ،

كما يالحظ أف القانكف رقـ  05-85المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا( ،)2الذم نصت عميو في
المادة  195بما يأتي........" :السير عمى حماية صحة السكاف بتقديـ العالج الطبي المالئـ"

يظير مف خالؿ استقراء المكاد السالؼ ذكرىا أف المشرع الجزائرم لـ يحدد تعريفا لمعمؿ

الجراحي بحيث لـ ينص عميو صراحة كانما أشار إليو مف خالؿ شركط ممارسة ميف الصحة
كنظاميا.
فالعمؿ الجراحي ىك البديؿ في حالة فشؿ العالج الدكائي مف تحقيؽ أىدافو لمتخفيؼ مف أالـ
المرض كالشفاء منو ،أم تقديـ العالج الضركرم كالمالئـ في حاؿ ما إذا كاف المريض في حالة
خطرة ،كىذا ما يتبيف مف خالؿ المرسكـ التنفيذم رقـ  276-92المتضمف مدكنة أخالقيات
الطب كقانكف حماية الصحة كترقيتيا مف خالؿ العبارات التي إستعمميا كىي كاألتي " :كؿ
عمؿ طبي"" ،يقدـ العالج الضروري" "إذا كاف المريض في خطر"" ،حالة استعجالية".
إلى جانب أف المشرع الجزائرم لـ يذكر تعريؼ لمعمؿ الجراحي كانما ذكر بعض أعماؿ الجراحة
مف بتر كاستئصاؿ ك يظير ذلؾ مف خالؿ نص المادة  34مف مدكنة أخالقيات الطب السابقة
الذكر.
كعميو فالجراحة ىك جزء مف الفف الطبي ،جائزة باعتبارىا تعالج يدكيا بكاسطة كسائؿ
كأدكات ،بعض األمراض التي ال يقتصر شفاؤىا عمى األدكية فقط ،فغايتيا شفاء المريض كليس
1

 -ـ 34مف ـ.أ.ط.ج تنص عمى مايمي":ال يجكز إجراء أم عممية بتر أك إستئصاؿ لعضك مف دكف سبب طبي بالغ الخطكرة
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 -قانكف رقـ  05-85المؤرخ في  26جمادل األكلى عاـ  1405المكافؽ لػ  16فبراير سنة  1985كالمتعمؽ بحماية الصحة

ك ما لـ تكف ثمة حالة إستعجالية أك إستحالة إال بعد إبالغ المعني أك كصيو الشرعي كمكافقتو ".
كترقيتيا ،ج ر ،العدد  8المؤرخ في  27جمادل األكلى عاـ .1405

بتر :ىي مف أىـ األعماؿ الجراحية ،أم إبانة العضك أك جزئو عف الجسـ سكاء كاف مف مفصؿ أـ ال ،كقد يككف جزءا غريبا
ناشئا بسبب عمة.

االستئصاؿ :يقكـ الطبيب بانتزاع العمة مف جذكره ،كغالبا ما يجرم لعالج األكراـ كالغدد الممتيبة كىذه العممية مشركعة في
الجممة لمحاجة ،فقد تصؿ الضركرة كما في استئصاؿ األكراـ الخبيثة (السرطاف) ،نقال عف :فيد بف عبد اهلل الحزمي ،المرجع

سابؽ ،ص ص .21-20
8

تعديؿ كتغيير البنية الطبيعية التي ىك عمييا بالكالدة أك الفطرة( ،)1كانما ىك فعؿ يرد عمى جسـ
اإلنساف أك نفسو كيتفؽ في طبيعتو مع األصكؿ كالقكاعد الثابتة المتعارؼ عمييا نظريا كعمميا
في عمـ الطب.
الفرع الثاني :نطاؽ العمؿ الجراحي
مف المعركؼ أف العمميات الجراحية فكائدىا كبيرة بالنسبة إلى مف يحتاجيا مف المرضى،
كلكف عمى الطبيب أف يحتاط كثي ار إلجرائيا كأف يبذؿ العناية الكافية قبؿ القياـ بذلؾ ،كأف ال
يجرييا إال بعد الجزـ بأنيا الحؿ الكحيد إلنقاذ حياة المريض ،إذ يتعيف عمى الطبيب إجراء
الفحكصات المطمكبة لمتأكد مف أف حالة المريض الصحية تقتضييا لمتخمص مف األلـ ،كتككف
ىذه الفحكصات السابقة لمعممية (أكال) ،ما يكضح لمطبيب الجراح حالة المريض كيتيح لو تقديـ
العالج المناسب مف خالؿ إجراء العممية الجراحية المناسبة لو (ثانيا) ،إال أف عمؿ الطبيب ال
يتكقؼ في ىذه المرحمة كانما يتعدل ليشمؿ رقابتو لعممو كلفريقو الطبي كذلؾ حفاظا عمى
سالمة المريض مف أم خطأ (ثالثا).
أوال :مرحمة الفحص الطبي السابؽ لمعممية
ينبغي عمى الطبيب قبؿ العممية الجراحية القياـ بالفحص الشامؿ الذم تستدعيو حالة
المريض كتقتضيو طبيعة العممية ،إال أف ىذا الفحص يجب أف يككف عمى الحالة العامة

لممريض ،كال يقتصر الفحص عمى المكضع أك العضك الذم سيككف محال لمعممية(.)2

قد تطرؽ المشرع إلى ىذه المرحمة مف خالؿ المادة  18مف ـ.أ.ط.ج كالتي تنص عمى":ال
يجوز النظر في استعماؿ عالج جديد لممريض ،إال بعد إجراء دراسات بيولوجية مالئمة ،تحت
رقابة صارمة أو عند التأكد مف أف ىذا العالج يعود بفائدة مباشرة عمى المريض"
كعميو يجب عمى الجراح أف يقكـ بفحص مريضو بدقة كعناية( ،)3إال أف ىذا االلتزاـ ال
يقع عمى الجراح فقط كا نما يشمؿ طبيب التخدير أيضا ،فتحديد فصيمة دـ المريض ىك عمؿ
يخص بالضركرة طبيب التخدير ،إال أنو عمى الجراح أف يتأكد بنفسو مف انجاز ىذا الفحص،
1
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 -سامية بكمديف  ،المرجع سابؽ ،ص.11

 -محمد حسيف منصكر ،المسؤكلية المدنية الطبية( ،الطبيب الجراح ،طبيب األسناف ،الصيدالني ،التمريض ،العيادة

كالمستشفى ،األجيزة الطبية) ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،مصر ،د.س.ف ،ص.73
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 منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء كالجراحيف ،دار الفكر الجامعي ،مصر  ،2011ص.4219

ال سيما كأف نقؿ دـ المريض ىك أمر كارد أثناء إجراء العممية الجراحية ،إلى جانب ذلؾ يجب
اإللتزاـ بعمؿ الفحكص التمييدية عمى كؿ مف الجراح ك طبيب التخدير أيضا(.)1
ففي ىذه المرحمة ال يقبؿ مف الجراح إىماؿ طرؽ الفحص الحديثة كالتحاليؿ الطبية ،كالتصكير
باألشعة كمما كاف ذلؾ الزما لصحة تقديره ،كمعرفة حالة المريض قبؿ إجراء العممية ،كال يعفى
مف ذلؾ إال إذا لـ تساعده اإلمكانيات كالظركؼ نظ ار لبعد المنطقة.
ككقاعدة عامة ،كالمستقر لدل جميع خبراء أىؿ مينة الطب ،أف عدـ قياـ الطبيب
الجراح بإجراء الفحكص الطبية التمييدية أك التكميمية المطمكبة يعد ىنا إىماالن في جانب

الطبيب الجراح ،كيككف مسؤكالن عف إىمالو بعدـ إجراء تمؾ الفحكص كاألشعة كعدـ طمب ذلؾ،

إذا أدت إلى مضاعفات تتسبب في إصابة المريض بعجز أك تؤدم إلى كفاتو(.)2
ثانيا :مرحمة إعداد العممية الجراحية

في ىذه المرحمة يعد العالج المالئـ لممريض ىك إجراء عممية جراحية بعد فشؿ كؿ طرؽ
العالج األخرل ،كعميو فالتدخؿ الجراحي مقصكد بو تحقيؽ غرض عالجي ،كتخميص المريض
مف عمة أك مف مرض ،أك لمتخفيؼ مف حدتو ،أك الكقاية منو( ،)3فالطبيب يبذؿ العناية الالزمة
كالجيكد الصادقة في كصؼ العالج الالزـ ،إذ أنو ال يسأؿ عف الطريقة التي يتبعيا في العالج
طالما يراىا حسب معرفتو كتجاربو ،أنيا أكثر مالئمة لمحالة المرضية التي يعالجيا(.)4
إال أف ىذا ال يمنع بالتزاـ الطبيب الجراح بتبصير المريض بالعالج الكاجب إتباعو كفقا

لحالتو ،كأف يحيطو عمما بالنتائج المألكفة لمعمؿ الجراحي( .)5كما يقع عمى الجراح التزاـ بعدـ
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 -أمير فرج  ،أحكاـ المسؤكلية عمى الجرائـ الطبية مف الناحية الجنائية ،المدنية كالتأديبية لألطباء كالمستشفيات كالميف

المعاكنة ليـ ،المكتب العربي الحديث ،مصر  ،2011ص.89
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 -المرجع نفسو ،ص.66
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 -منير رياض حنا ،المرجع سابؽ ،ص.437
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 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.24

5

 منير رياض حنا ،المرجع سابؽ ،ص.43710

الشركع في إجراء التدخؿ الجراحي ما لـ يكف مستعدا لذلؾ ،استعدادا نفسيا ،كذىنيا تاما ،كاال

عد مسؤكال عما ينشأ عف ذلؾ مف ضرر(.)1

كىذا ما نصت عميو المادة  43مف ـ.أ.ط.ج عمى أف" :يجب عمى الطبيب أو جراح األسناف أف
يجتيد إلفادة مريضو بمعمومات واضحة وصادقة بشأف أسباب كؿ عمؿ طبي".
ككذلؾ ما أكدتو محكمة النقض بباريس أف الجراح ال يمكنو أف يكتفي بتدخمو في العمميات
الجراحية الالزمة ،كفي إعطاء التعميمات العالجية المناسبة ،بؿ يجب عميو أيضا أف يزكد
المريض بالتعميمات كالنصائح التي مف شأنيا أف تجنب كتخفؼ النتائج األليمة كالمألكؼ

حدكثيا ،ككفقا لردكد أفعاؿ جسده(.)2
ثالثا :مرحمة الرقابة الطبية

اليقؼ التزاـ الطبيب الجراح عند مجرد إجراء العممية الجراحية ،بؿ يمتد التزامو بالعناية
بالمريض إلى ما بعد ذلؾ ،حتى يتفادل نتائج كمضاعفات العممية مف جية ،كمف جية أخرل
حتى يستطيع امرض الخركج مف الغيبكبة ،كيستعيد نفسو،كال يصؿ ذلؾ_ بطبيعة الحاؿ_ إلى

حد ضماف شفاء المريض ك نجاح العممية بؿ يقتصرعمى اإلستم ار في الرعاية ك بذؿ العناية(.)3

كلـ يرد في قانكف مزاكلة مينة الطب سكاء الفرنسي أك المصرم نصكص عمى الرقابة
العالجية ،إال أف القضاء استقر عمى إبراز أىمية التزاـ الجراح كبمتابعة حالة المريض كتطكرىا

كاعطاء األكامر كالتكجييات الالزمة بشأنو بعد تماـ العممية الجراحية( ،)4إذ ال يجكز منطقيا
تحميؿ المسؤكلية لغير الطبيب مف العامميف معو (مف ممرضيف كمساعديف آخريف).
كمرد ذلؾ أف المريض في الغالب ال يعرؼ سكل الطبيب الجراح الذم يجرم لو العممية
كأف الطبيب ىك األكثر دراية كعمـ عف غير ،كاذا كاف مف كاجب الممرضة إحصاء قطع الشاش
كاألدكات المستعممة في الجراحة كالتأكد مف تماميا ،كىك ما يتذرع بو عادة األطباء لدفع
المسؤكلية عنيـ ،إال أف الطبيب ىك رئيس الفريؽ الطبي كمسؤكؿ عف كؿ ما يحدث لممريض
1

 -منير رياض حنا ،الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة اإلسالمية كالقكانيف العربية كاألكركبية كاألمريكية ،ط ،1دار الفكر

الجامعي ،مصر 2008،ص .349
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 -منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء كالجراحيف ،المرجع سابؽ ،ص.334
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 -المرجع نفسو  ،ص.430

4

 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.2511

داخؿ غرفة العمميات ،كأنو مسؤكؿ عف أعماؿ مف ىـ في معيتو مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ

تابعيو ك ىذا ىك إتجاه القضاء في مصر ك فرنسا(.)1

كفي ىذا الصدد قضت محكمة النقض بباريس إدانة أخصائي بكصفو مسؤكؿ عف كفاة طفؿ
بسبب انعداـ المراقبة الالحقة عمى إجراء العممية الجراحية(.)2

أما المشرع الجزائرم فقد ذىب نحك ما قضى بو القضاء الفرنسي كالمصرم ،مف خالؿ
نصو في قانكف الصحة كترقيتيا في ـ  196عمى الرقابة العالجية التي تككف تحت مسؤكلية
الطبيب عف طريؽ المساعديف الطبييف ،كالتي تنص عمى ما يمي ":يكمؼ المساعدوف
الطبيوف ،حسب اختصاصيـ وتحت مسؤولية طبيب أو صيدلي أو جراح أسناف بما يأتي:

 السير عمى احتراـ أسس المداواة والعالج الطبي الموصوؼ. -المراقبة الدائمة لحالة المرضى ونظافتيـ الجسدية."....

كفي األخير نستخمص انو قد يظير الخطأ الطبي في مراحؿ مختمفة لمعمؿ الجراحي سكاء

في الفحص كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى خطأ في العالج الطبي أم في الجراحة ،كقد يظير الخطأ
الطبي في مرحمة الرقابة كاإلشراؼ ،كالذم يككف لو أثر بالغ في تفاقـ بعض األمراض نتيجة

اإلىماؿ أك الخطأ في متابعة المريض بعد خركجو مف حجرة العمميات(.)3
الفرع الثالث :شروط القياـ بالعمؿ الجراحي

يجيز القانكف لألطباء التعرض ألجساـ المرضى ،كذلؾ بإجراء العمميات الجراحية ميما
بمغت جسامتيا ،ككذلؾ إحراز المكاد المخدرة الالزمة إلجراء ىذه العمميات .كاجازة ىذه األعماؿ
تستند إلى حؽ يخكؿ بالقكانيف المنظمة لمزاكلة مينة الطب ،فمتى كاف عمؿ الطبيب في دائرة
حقو فإنو يككف مباحا( ،)4ىذا كيشترط لمقياـ بيذا العمؿ تكافر الشركط اآلتية :الترخيص القانكني
أم يككف مف أجراه مرخصا لو قانكنا بإجرائو (أكال) ،كأف يككف الفعؿ الذم أجرم بقصد العالج
(ثانيا) ،كأف يتحصؿ الطبيب عمى رضا المريض ،أم أف يأذف المريض أك كليو بفعؿ الجراحة
(ثالثا) مع مراعاة األصكؿ الطبية العممية أثناء التدخؿ الجراحي (رابعا).
1

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص .30

2

 -منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء ك الجراحيف ،المرجع سابؽ ،ص ص .435-434

3

 -أمير فرج ،المرجع سابؽ ،ص .64

4

 -محمكد محمد عبد العزيز الزيني ،مسؤكلية األطباء عمى العمميات التعكيضية كالتجميمية كالرتؽ العذرم في الشريعة

اإلسالمية كالقانكف الكضعي ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،مصر ،1991 ،ص .185
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أوال :الترخيص القانوني
يشترط لمزاكلة العمؿ الطبي الجراحي ،أف يصدر ترخيصا لمشخص الذم يمارس ذلؾ العمؿ
الجراحي()1كاال فإنو يككف مسؤكال سكاء كاف تحقؽ الغرض الذم قصده بشفاء المريض أك لـ
يتحقؽ(.)2
كالترخيص قد يككف عاما ،شامال لكؿ األعماؿ الطبية ،كقد يككف مقتص ار عمى بعضيا،
كفي ىذه الحالة األخيرة ال يككف مجاال لإلباحة إال إذا كاف العمؿ داخال في حدكد الترخيص،
أم في محؿ اختصاص الطبيب(.)3
كعميو فالترخيص القانكني ىك حصكؿ الطبيب عمى ترخيص إدارم لممارسة مينة الطب يمنح
لو مف قبؿ كزير الصحة(.)4
كمف ىنا يتبيف لنا أف المشرع كضع شركطا خاصة يجب أف تتكافر في األطباء حتى يصبحكا
مف الناحية القانكنية مجا از ليـ بممارسة مينة الطب ،دكف ترتيب مسؤكلية قانكينة(.)5
إضافة إلى ذلؾ فإنو ال يجكز ألحد ممارسة ىذه المينة في مجاؿ اختصاصي ،ما لـ يككف
حائ از عمى شيادة االختصاص الطبي أك ما يكازييا بمعادلتيا لمشيادات األجنبية ،كىذا ما
نصت عميو المادة  198مف نفس القانكف عمى ما يمي" :ال يجوز ألحد أف يمارس مينة طبيب
اختصاصي أو جراح أسناف اختصاصي ،أو صيدلي اختصاصي ،إذا لـ يكف حائ از شيادة في
1

 -عبد الفتاح بيكمي الحجازم ،المرجع سابؽ ،ص.43

2

 -محمكد محمد عبد العزيز الزيني ،المرجع سابؽ ،ص.185

3

 -أحمد محمد بدكم ،نقؿ كزع األعضاء البشرية ،سعد سمؾ المطبكعات القانكنية كاالقتصادية ،مصر ،ص .33

4

 -ـ 197مف قانكف الصحة كترقيتيا التي تنص عمى ما يمي" :تتكقؼ ممارسة مينة الطبيب كالصيدلي كجراح األسناف مع

رخصة يسمميا لكزير المكمؼ بالصحة ،بناء عمى الشركط التالية:

 أف يككف طالب ىذه الرخصة حائ از حسب الحالة إحدل الشيادات الجزائرية :دكتكر في الطب أك جراح أسناف أك صيدلي،أكشيادة أجنبية معترفا بمعادلتيا،
 أف ال يككف مصابا بعاىة أك بعمة مرضية منافية لممارسة المينة، أف ال يككف قد تعرض لعقكبة مخمة بالشرؼ، -أف يككف جزائرم الجنسية ،كيمكف استثناء ىذا الشرط عمى أساس المعاىدات كاالتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر كبناء عمى

مقرر يتخذه الكزير المكمؼ بالصحة".
5

 -منصكر عمر المعايطة ،المسؤكلية المدنية كالجنائية في األخطاء الطبية ، ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،ط،1

الرياض ، 2004 ،ص.29
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االختصاص الطبي ،أو شيادة أجنبية معترفا بمعادلتيا ،زيادة عمى الشروط المنصوص عمييا
في المادة  791أعاله".
كعميو فإنو تبدك الحكمة مف شركط الترخيص القانكني ىك الحفاظ عمى صحة األفراد
كصكنيا مف عبء الدخالء عمى مينة الطب ،كالذم ليس ليـ تأىيؿ عممي لمقياـ بيذه المينة
الجميمة ،إلى جانب الحرص عمى تفادم األخطاء الطبية(.)1
ثانيا :قصد العالج
ال يككف عمؿ الطبيب أك الجراح مشركعا إال إذا كاف مقصكدا بو عالج المريض ،فعالج
المريض ىك الغرض أك اليدؼ الرئيسي الذم يقكـ عميو حؽ األطباء في الجراحة( ،)2كمف ثـ ال
يعد فعؿ الطبيب مشركعا إذا انحرؼ عف ىذا اليدؼ أك خرج عف ىذه الغاية فال يعد قصد
العالج متكاف ار متى كانت غاية الطبيب إجراء تجربة عممية عمى المريض( ،)3مثاؿ ذلؾ أف
يجرم لو عممية جراحية تجعمو معيبا كغير أىؿ ليتحمؿ الجندية كقطع أصبع أك ثقب طبمة
األذف أك ما شابو ذلؾ(.)4
كعميو فاليدؼ الذم يقصده الطبيب مف جراء عممو الجراحي ىك تخفيؼ المرض مف خالؿ
تقديـ العالج الضركرم كالمالئـ حسب حالة المريض.
ثالثا :رضا المريض بإجراء العممية الجراحية
ال يككف عمؿ الطبيب مباحا إال إذا رضي المريض بو ،فالقانكف يرخص لمطبيب عالج

المرضى إف دعكه لذلؾ ،كلكنو ال يخكلو الحؽ في إخضاعيـ لمعالج رغما عنيـ( .)5كلذلؾ فإف

أعماؿ الطبيب مف الجراحة تستند إلى حؽ مقرر بمقتضى قانكف مزاكلة المينة الطبية ،كمف

الشركط الخاصة باستعماؿ ىذا الحؽ أف يرضى المريض بتدخؿ الطبيب(.)6

1

 -محمكد محمد عبد العزيز الزيني ،المرجع سابؽ ،ص .187عبد الفتاح بيكمي الحجازم ،المرجع سابؽ ،ص.47

2

 -محمكد محمد عبد العزيز الزيني  ،المرجع نفسو ،ص.190

3

 -عبد الفتاح بيكمي الحجازم ،المرجع سابؽ ،ص.54

4

 -محمكد محمد عبد العزيز الزيني ،المرجع سابؽ ،ص.191

5

 -أحمد محمد بدكم ،المرجع سابؽ ،ص.33

6

 محمكد محمد عبد العزيز الزيني ،المرجع سابؽ ،ص.18814

كالرضا قد يككف صريحا كقد يككف ضمنيا ،كما لك ذىب المريض إلى غرفة العمميات بعد أف
عمـ بنكع العممية التي تقتضييا حالتو ،كلكي يككف الرضا ذا قيمة قانكنية فمف المتعيف تكضيح

نكع العالج أك الجراحة تفصيال لممريض حتى يصدر رضاؤه كىك عمى بينة مف األمر(.)1

كتطبيقا لمقاعدة العامة فإف التعبير عف إرادة الشخص يمكف أف تككف صريحة شفكية كانت أك
كتابية كىذا ما نصت عميو المادة  60ؽ.ـ.ج

()2

التي تنص عمى أف " :التعبير عف اإلرادة

يكوف بالمفظ وبالكتابة أو باإلشارة المتداولة عرفا كما يكوف باتخاذ موقؼ ال يدع أي شؾ في
داللتو عمى مقصود صاحبو.
ويجوز أف يكوف التعبير عف اإلرادة ضمنيا إذا لـ ينص القانوف أو يتفؽ الطرفاف عمى أف
يكوف صريحا".
كما نص قانكف ممارسة مينة الطب عمى رضا المريض كشرط إلجراء العممية الجراحية
في المادة  34مف ـ.أ.ط.ج التي تنص عمى "..........إال بعد إبالغ المعني أو وصية
الشرعي وموافقتو".

ككذا المادة  44مف نفس المرسكـ التي تنص عمى أف................" :لموافقة المريض
موافقة حرة ومتبصرة.".............

كعميو فال تجرل العممية الجراحية بدكف رضا المريض إال في حالة الضركرة( ،)3كما يجب
النظر إلى الحالة التي ال يككف فييا المريض أىال لمتعبير عف رضائو بمباشرة األعماؿ

الطبية عمى جسده( ،)4فيناؾ حالتاف يجكز فييما لمطبيب القياـ بالعممية الجراحية دكف إذف
كىي كاألتي:

 -1أحمد محمد بدكم ،المرجع سابؽ ،ص.33
2

 -أمر رقـ  58-75مؤرخ في  20رمضاف 1395ق المكافؽ ؿ  26سبتمبر  ،1975يتضمف القانكف المدني ،ج ر عدد 78

3

 -محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.71

4

 -أحمد محمد بدكم ،المرجع سابؽ  ،ص.34

مؤرخة في  24رمضاف1395ق المكافؽ ؿ  30سبتمبر  ،1975معدؿ كمتمـ .

15

الحالة األولى:
في ىذه الحالة يككف المريض ميدد بالمكت أك تمؼ عضك أكثر مف إذا لـ يتـ إسعافو
بالجراحة الطبية الالزمة فك ار ،كال تسمح حالتو بأخذ المكافقة مثؿ التياب الزائدة الدكدية
كجراحات الحركب ،أما بالنسبة لإلذف فيك كاجب في حاؿ اإلمكاف ،ك في حاؿ التعذر
كالخكؼ عمى النفس فإنو يسقط الحكـ بكجكبو.

كيبقى كجكب إنقاذ النفس عمى األطباء كما ىك ،فيمزميـ القياـ بكاجبيـ( ،)1كىذا ما نصت

عميو المادة  44عمى أنو...." :أف يقدـ العالج الضروري إذا كاف المريض في خطر ،أو
غير قادر عمى اإلدالء بموافقتو".
الحالة الثانية:

يككف المريض غير متمتع باألىمية القانكنية التي ترخص لو التصرؼ في النطاؽ

الفردم الذم لحقو في السالمة الجسدية ،كأف يككف صغي ار غير ممي از أك مجنكنا كسفييا.
كىنا تعتمد النظـ القانكنية برضا ممثميو القانكنييف كالكلي كالكصي ،كالتي تككف الزمة

لمباشرة األعماؿ الطبية عمى المريض(.)2

رابعا :مراعاة األصوؿ العممية لممارسة العمؿ الطبي
مف أىـ الشركط التي تطبع المشركعية عمى العمؿ الطبي أف تككف ممارسة الطبيب
لعممو قد تمت حسب األصكؿ العممية المعركفة لدل أىؿ العمـ كاالختصاص ،كأف يتبع فييا

القكاعد المينية التي ال يمكف التنازؿ عنيا.3

كلذلؾ يسأؿ الطبيب الذم أجرل عممية جراحية بأدكات غير معقمة ،أك إذا ترؾ أداة
مف أدكات الجراحة سيكا في بطف المريض ،مما أدل إلى جراحة أخرل تكفي بسببيا ،أك
حالة قيامو بإجراء عممية جراحية دكف كجكد مختص في التخدير ،فالجراح كبحكـ
تخصصو ،ال يجب أف يتفنف في أعمالو ،كانما يجب أف تككف جيكده متفتحة مع األصكؿ

1

 -فيد بف عبد اهلل الحزمي ،المرجع سابؽ ،ص ص.18-17

2

 -أحمد محمد بدكم ،المرجع سابؽ ،ص.34

 -3سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.89
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العممية الثابتة( ،)1كلذلؾ كضع المشرع التزاما عمى عاتؽ الطبيب باالمتثاؿ لمعطيات العمـ

الحديثة،في المادة  44مف ـ.أ.ط.ج(.)2

المطمب الثاني :مفيوـ الخطأ الطبي
يعتبر الخطأ شرط ضركرم لقياـ مسؤكلية المدنية ،بؿ تجعؿ منو األساس الذم تقكـ

عميو ،إذ يجب عمى المضركر أف يتمسؾ بخطأ كقع مف الفاعؿ كيقيـ الدليؿ عميو(.)3
كبالتالي فالخطأ الطبي يخضع لممبادئ العامة المكجب لممسؤكلية المدنية ألف معظـ
النصكص القانكنية لمزاكلة مينة الطب اقتصرت عمى بياف كاجبات كالتزامات األطباء دكف

كضع الجزاءات المدنية في حالة الخركج عمييا أك اإلخالؿ بيا( .)4كعميو فإنو لتحديد مفيكـ
الخطأ الطبي ال بد أف نحدد تعريفا لو مف جية ،كمف جية أخرل ،نحدد معيار الذم يقدر
بو لقياـ المسؤكلية الطبية (الفرع األكؿ) ،كيستكجب كذلؾ التطرؽ إلى تحديد طبيعة الخطأ
الطبي بإعتباره يرتب المسؤكلية عمى الطبيب بإختالؼ درجاتو(الفرع الثاني ) ،إلى جانب
تحديد إختالؼ تكقيع ىذه المسؤكلية بإختالؼ المكاف الذم إرتكب فيو الخطأ مف خالؿ بياف
نطاؽ الخطأ في العمؿ الجراحي (الفرع الثالث) .
الفرع األوؿ :تعريؼ الخطأ الطبي ومعيار تقديره
يككف إتصاؿ الطبيب بجسـ اإلنساف كحياتو عف طريؽ عممو الطبي ،كاذا كقع خطأ كاذا

أفضى إلى إلحاؽ ضرر ما بالمريض قامت المسؤكلية الطبية( .)5كعميو فإنو ال بد مف تحديد
معنى الخطأ الطبي (أكال) ك المعيار الذم يؤخذ بو في تقديره (ثانيا).
أوال :تعريؼ الخطأ الطبي
بالرجكع إلى النصكص القانكنية المنظمة لمينة الطب ،نجد أنيا لـ تقرر مسؤكلية
األطباء المدنية الناشئة مف أخطائيـ أثناء ممارستيـ لممينة ،أكتتعرض لبياف الخطأ في
1

 -سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.89

 -2ـ 45ـ.أ.ط.ج تنص عمى أف " :الطبيب أك جراح األسناف يمتزـ بمجرد مكافقتو عمى طب المعالجة ،بضماف تقديـ عالج
لمرضاه يتسـ باإلخالص كالتفاني كالمطابقة لمعطيات العمـ الحديثة ،كاالستعانة عند الضركرة بالزمالء المختصيف المؤىميف".
3

 -محمد رايس ،المسؤكلية المدنية لألطباء في ضكء القانكف الجزائرم ،دار ىكمة ،الجزائر ،2007 ،ص.147

4

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.30

5

 إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص ص .12-1117

نطاؽ األعماؿ الطبية( ،)1تاركة ذلؾ لمفقو كالقضاء لتحديد معنى األخطاء المكجبة لممسؤكلية
المدنية الطبية.
كعميو فقد تعددت تعاريفيا كلعؿ أبسطيا كأكثرىا قربة لفكرة الخطأ ىك ما جاء بو الفقيو

بال نيكؿ ،حيث يقكؿ " :إف الخطأ ىك اإلخالؿ بكاجب سابؽ"(.)2

فالخطأ الطبي يستمد تعريفو مف الخطأ بكجو عاـ ،لذا البد قبؿ التعريؼ بفكرة الخطأ الطبي،
مف تحميؿ فكرة الخطأ بصفة عامة باعتبارىا أساسا لممسؤكلية المدنية ككؿ ،ثـ قياس تعريؼ

الخطأ عمى الخطأ الطبي(.)3

ك يعرؼ الخطأ بأنو" :إخالؿ بالتزاـ سابؽ نشأ عف العقد أك عمى القانكف أك قكاعد
األخالؽ"(.)4

كعرفو الدكتكر أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم أنو " :انحراؼ في السمكؾ ،ىك تعد مف
الشخص في تصرفو متجاك از فيو الحدكد التي يجب عميو االلتزاـ بيا في سمككو كيككف

الخطأ قصديا أك غير قصدم"(.)5

كنجد أف المشرع قد أخذ بالمفيكـ التقميدم لمخطأ كذلؾ بنصو في المادة  424مف
ؽ.ـ.ج بأنو" :كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو ،ويسبب ضر ار لمغير يمزـ مف كاف
سببا في حدوثو بالتعويض".

كعمى ذلؾ فإف الخطأ ميما كاف يسي ار أك تافيا أك ضئيال فإنو كاؼ لتحقيؽ المسؤكلية

المدنية.
ك نصت المادة  424مف نفس القانكف عمى أف " :يكوف فاقد األىمية مسؤوال عف أعمالو
الضارة متى صدرت منو وىو مميز" .ليذا ينبغي إضافة شرط التمييز إلى التعاريؼ السابقة
ليصبح الخطأ يقكـ عمى عنصريف ،أحدىما مكضكعي ىك اإلخالؿ بكاجب قانكني ،كثانييما

شخصي ىك تكافر التمييز لدل الفاعؿ المخؿ بالكاجب(.)6
1

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ص 154-153

2

 -المرجع نفسو ،ص.147

3

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.31

4

 -عمي فياللي ،االلتزامات ،العمؿ المستحؽ لمتعريض ،ط ،2مكفـ لمنشر كالتكزيع ،الجزائر  ،2009ص.60

5

 -أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،المجمد الثاني ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،الطبعة

الثالثة ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،لبناف  ،2000ص.844
6

 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص .14818

نالحظ أنو عمى الرغـ مف اختالؼ كؿ ىذه التعاريؼ ،فإنيا تصب جميعيا في معنى
كاحد ،ىك أف الخطأ إخالؿ بالتزامات كاف يجب عمى الفرد مراعاتيا كاحتراميا ،فعندما
يباشر الطبيب مينتو ،فذلؾ يستمزـ منو دراية خاصة ،كيككف ممزما باإلحاطة بأصكؿ فنو

كقكاعد عممو التي تمكنو مف مباشرتيا ،كمتى كاف جاىال لذلؾ يع ىد مخطئا(.)1
()2
كبالرجكع إلى القكاعد العامة نجد أف المشرع الجزائرم نص في ـ  472مف ؽ.ـ.ج

عف اإللتزاـ بالعمؿ ،كعميو فإنو ما يقع مف التزاـ عمى عاتؽ الطبيب ،أف يحافظ عمى صحة
المريض كحياتو ،كأف يككف قد كفى بالتزامو إذا بذؿ في تنفيذه مف العناية كؿ ما يبذلو

طبيب عادم أخر حتى لك لـ يتحقؽ الغرض المقصكد(.)3

لذا نصت القكانيف الخاصة بمينة الطب فقد نصت عمى كاجبات كالتزامات الطبيب نحك
مرضاه كىذا ما تبيف مف خالؿ المادة  44مف ـ.أ.ط.ج التي تنص عمى ما يمي:
"........تقديـ عالج لمرضاه يتسـ باإلخالص والتفاني والمطابقة لمعطيات العمـ الحديثة

واالستعانة عند الضرورة بالزمالء المختصيف والمؤىميف".

كعميو فإنو مما تقدـ نرل أف الخطأ الطبي المتمثؿ في إحجاـ الطبيب عف القياـ
بالكاجبات الخاصة التي تفرضيا عمكـ الطب كقكاعد المينة كأصكؿ ىذا الفف ،أكبأف يقكـ
الطبيب بعالج يتجاكز العمؿ المتبع كالمألكؼ الذم يقكـ بو طبيب أخر مف نفس المستكل
كفي ذات الظركؼ ،يتماشى كنصكص القانكف الجزائرم سكاء في القكاعد العامة أكالقكاعد

الخاصة ككذلؾ مكقؼ القضاء(.)4
ثانيا :معيار تقدير الخطأ الطبي

الخطأ انحراؼ في السمكؾ ،فيك تى ىع ود يقع مف الشخص في تصرفو كمجاكزة لمحدكد التي
يجب عميو التزاميا في سمككو( ،)5كمف ثـ فإف الخطأ الذم يقع مف الطبيب يضبط تصرفو
1

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.33

2

 -تنص المادة  172ؽ.ـ.ج عمى أف" :في االلتزاـ بعمؿ ،إذا كاف المطمكب مف المديف أف يحافظ عمى الشيء ،أكأف يقكـ

بإرادتو أك أف يتكخى الحيطة في تنفيذ التزامو فإف المديف يككف قد كفى بالتزاـ إذا بذؿ في تنفيذه مف العناية كؿ ما يبذلو لو
الشخص العادم ،كلك لـ يتحقؽ الغرض المقصكد ،ىذا ما لـ ينص القانكف أك االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ".
3

 -صفية سنكسي ،الخطأ الطبي في التشريع كاالجتياد القضائي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة قاصدم مرباح ،كمية

4

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.152

5

 -أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم ،المرجع سابؽ ،ص.882

الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية ،كرقمة ،السنة الجامعية  ،2006/2005ص.9
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معيار يجب إتباعو لمعرفة ما إذا كاف ىذا التصرؼ خطأ أـ ال.
كعميو فإنو في ىذا المجاؿ يتنازع معياريف ،فيناؾ مف يأخذ بالمعيار الشخصي ،كىناؾ
مف يأخذ بالمعيار المكضكعي.
 (1الرأي القائؿ بأف المعيار في تقدير الخطأ الطبي ينبغي أف يكوف شخصيا

ينظر في الطبيب الذم صدر عنو الخطأ ،كالى إمكانياتو الذاتية كدرجة حرصو( ،)1كذلؾ

بالمقارنة بيف ما صدر منو مف تصرؼ مشكب بشبية الخطأ كبيف ما كاف يمكف أف
يصدرمنو في نفس الظرؼ ،أنو كاف بمقدكره تفاديو ،كبالتالي تفادم ما أحدثو بالغير مف
()2

إيذاء

فيأخذ ىذا المعيار بعيف االعتبار قدره الطبيب عمى دفع الضرر ،كأف يتناسب ذلؾ مع
مؤىالتو الطبية كالثقافية كالكسائؿ المكضكعة تحت تصرفو ،إذ ال يمكف أف يمزـ بأكثر مف
طاقتو كبشيء ال يمكف أف يتحممو ،فالكصكؿ إلى الحقيقة كفقا ليذا المعيار يستمزـ مراقبة

الطبيب(.)3

إال أف ىذا المعيار يؤدم إلى صعكبة تطبيقو ،كذلؾ ألف الكصكؿ إلى الحقيقة يستمزـ
مراقبة تحركات الطبيب كتبيف تصرفاتو ،كىك شيء يصعب عمى القضاء الكقكؼ عميو.
كباإلضافة إلى ذلؾ فإف ىذا التقدير الشخصي مف شأنو أف يجعؿ مف الخطأ فكرة شخصية
بحتة ،حيث يمكف إسناد الخطأ إلى طبيب ،في حيف ال يمكف إسناده إلى أخر ،بالرغـ مف أف

كال الطبيبيف قد سمكا نفس المسمؾ(.)4

كتجاك از ليذه االنتقادات المكجية ليذا المعيار ،إعتمد فريؽ أخر مف الفقو إلى إعتماد معيار
مبني عمى معطيات مكضكعية.
 (2األخذ بالمعيار الموضوعي لتقدير خطأ الطبيب
إف المعيار المكضكعي ىك األساس في تقدير خطأ الطبيب ،فيقاس الخطأ عمى سمكؾ
الشخص المجرد مف ظركفو الشخصية ،كىذا الشخص المجرد ىك الشخص العادم الذم يمثؿ
1

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.36

2

 -أحمد محمد بدكم ،المرجع سابؽ ،ص.200

3

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.36

4

 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.15720

جميكر الناس ،فال ىك خارؽ الذكاء شديد اليقظة ،كال ىك محدكد الفطنة ،كىك ما استقر عميو
كؿ مف الفقو كالقضاء.
كسمكؾ الرجؿ المعتاد ليس نكعا كاحدا بالنسبة لكؿ األشخاص  ،بؿ ىناؾ نمكذج لكؿ فئة
كمجمكعة منيـ( ،)1فبالنسبة لمخطأ الميني ،فإف سمكؾ الميني مرتكب الفعؿ الضار يقاس
بالسمكؾ الفني المألكؼ مف شخص كسط مف نفس المينة كالمستكل(.)2
فمعيار الخطأ ىنا ىك المعيار العاـ ،أم المعيار المكضكعي الذم يقيس الفعؿ عمى
أساس سمكؾ معيف ال يختمؼ مف حالة إلى أخرل ،كىك سمكؾ الشخص المعتاد ،أم أف
القاضي في سبيؿ تقدير خطأ طبيب في عالج مريض ،يقيس عمى سمكؾ طبيب أخر مف نفس
المستكل طبيبا عاما أـ طبيبا متخصصا ،أـ أستاذان في الطب(.)3

كىكذ ا فإف المعيار الذم يقاس بو خطأ الطبيب ىك المعيار المجرد ،بحيث ال يعتمد فيو

الظركؼ الشخصية أك الداخمية الخاصة بالطبيب كظركؼ السف كالجنس كالحالة الصحية أك
االجتماعية ،إال أف ىذا المعيار يفترض عدـ إسقاط الظركؼ الخارجية التي تحيط بالخطأ
الطبي( ،)4بحيث أف القاضي يقدر ىذا األخير عمى أساس أف السمكؾ الذم كاف ينبغي أف
يصدر مف الطبيب مكضع المسؤكلية عمى ضكء الظركؼ المحيطة(.)5
الفرع الثاني :طبيعة الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي
إف الطبيب أثناء قيامو بعممو الجراحي يمكف أف يقع في خطأ يسبب ضر ار لممريض،
ينجر عنو مسؤكلية مدنية تقع عمى عاتقو ،كلكف تختمؼ ىذه المسؤكلية باختالؼ الخطأ
المرتكب ،ف قد يككف جسيما (أكال) كقد يككف عاديا أك فنيا (ثانيا) ،كقد يقع مف الطبيب كحده
كيككف فرديا كقد يقع مف أعضاء الفريؽ الطبي فال يككف الخطأ فرديا بؿ جماعيا (ثالثا).
1

 -عمي فياللي ،المرجع سابؽ  ،ص.63

2

 -صفية سنكسي ،المرجع سابؽ ،ص.18

3

 -محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.17

4

 -يعد ظرفا خارجيا ما ال يتصؿ بالطبيب المتسبب في الضرر ذاتو مف صفات ،كما ىك الشأف بالنسبة لمظركؼ المكانية،

فيجب األخذ بعيف االعتبار مدل مالئمة المكاف لمتطبيؽ أما الظركؼ الزمانية ،يتعيف األخذ في الحسباف الزماف الذم كقع فيو
الضرر مف طرؼ الطبيب المخطئ كالميؿ ،نقال عف :محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.160
5

 صفية سنكسي ،المرجع سابؽ ،ص.3021

أوال :خطأ الطبيب مف حيث جسامتو
استقر الفقو كالقضاء عمى مساءلة الطبيب عف خطئو الجسيـ دكف اليسير لكف تبنى ىذه
الفكرة سرعاف ما اندثرت كفقدت مف أىميتيا.
فيعتبر الخطأ الجسيـ خطأ غير عمدم ،حيث يتخمؼ فيو قصد اإلضرار مف جانب مرتكبو،
كمع ذلؾ فإف درجة جسامتو ،إذ دفع بالبعض إلى تشبييو بالخطأ العمدم أك التدليسي ،كىذا

التشبيو ال يؤثر في طبيعتو مف حيث اعتباره خطأ غير عمدم(.)1

فالخطأ الطبي الجسيـ يتمثؿ في عدـ قياـ الطبيب ببذؿ العناية الكاجبة عميو ،فيك خطأ ال يمكف
تصكره ،إال مف مستيتر ،ككثي ار ما يقع األطباء فييا أثناء التدخالت الطبية الجراحية ،كيتخذ
صكر عديدة كتخمي الطبيب بإرادتو عف عالج المريض كيتركو يعاني مف أالـ المرض كالقكؿ
عد ىذا
بأف ىذا المرض ليس لو آثار سيئة مما أدل في النياية إلى قطع ذراع المريض ،ف يي ي
إىماال كيمثؿ خطأن جسيما(.)2
إال أنو استقر القضاء عمى عدـ اشتراط الخطأ الجسيـ لمساءلة الطبيب ،بؿ يكفي تكافر

الخطأ اليسير مف جانبو( ،)3كمف التطبيقات القضائية ،ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية ،إذ
الجراح عمى قدر مف الجسامة ليككف مسؤكال ،بؿ
لـ تشترط أف يككف الخطأ الذم يرتكبو الطبيب ٌ
قصر في تنفيذ التزامو(.)4
اكتفت بإقرار مسؤكليتو إذا ٌ

كما بدا ىذا االتجاه كاضحا كذلؾ في القضاء المصرم حيث قضت محكمة اإلستئناؼ بأف:

" الطبيب الذم يخطىء مسؤكؿ عف نتيجة خطئو ،بدكف تفريؽ بيف الفنييف ك غيرىـ ،ك يسأؿ
الطبيب عف إىمالو سكاء كاف خطأ جسيما أك يسيرا ،فال يتمتع األطباء بإستثناء خاص"(.)5

1

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.40

2

 -تتمخص كقائع ىذه الدعكل التي أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرار بتاريخ  18جكاف  ،1935بأف مريضا استدعى احد

األطباء لمعالجتو ،فاطمع الطبيب عمى حالتو كعاينو كفحصو ،إذ كاف المريض يعاني مف أالـ بذراعو لحدكث نزيؼ بو ،فرأل
الطبيب أنيا حالة عادية كأف األالـ تستمر طكيال ،ثـ ازدادت آالـ المريض مما إستكجب إستدعاء طبيب أخر كعند فحصو
قرر أف حالتو خطيرة تستكجب إجراء عممية جراحية ،كذلؾ إلصابتو بحالة تدعى بقنقريف  Gangréneكعميو يجب قطع
الذراع ،كقد عرضت ىذه القضية عمى محكمة الدرجة األكلى التي أقرت لممريض بتعكيض ،كتـ تأييد ىذا الحكـ عمى مستكل
محكمة االستئناؼ ،نقال عف :محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ،180ىامش رقـ (.)2
3

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.41

4

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.181

5

محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص. 25
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كما أقرت المحكمة العميا في الجزائر مسؤكلية الطبيب عف الخطأ المرتكب مف طرفو ،كلـ
تشترط في أم مف الق اررات التي اتخذتيا أف يككف الخطأ جسيما ،إذ قضت في قرارىا الصادر
بتاريخ  22جانفي  ،1977بمسؤكلية مستشفى االخضرية بناءا عمى خطأ الطبيب التابع ليذا
المستشفى ،محممة حكميا أف محكمة تيزم كزك قد أدانت الطبيب (ب) الرتكابو خالؿ سنتي
 1964ك  1965أفعاال تتصؼ بقمة الحذر ،كعدـ االنتباه ،كاإلىماؿ ،كىك ما يمثؿ خطأ يكجب
المسؤكلية.
نخمص إلى القكؿ بأف اشتراط الجسامة في الخطأ لكي تنعقد المسؤكلية في حؽ الطبيب لـ
تى يع ٍد شرطا مأخكذنا بو ،بؿ إف القضاء ىجره كاكتفى بكجكد الخطأ سكاء كاف جسيما أك بسيطا
(يسيرا) ،كىذا دليؿ عمى سير اجتياد القضاء إلى تكسيع مظاىر الخطأ(.)1
ثانيا :اتصاؿ الخطأ بمينة الطب
الخطأ نكعاف ىناؾ خطأ لو عالقة باألصكؿ الفنية كالمينية كيعد خطأ مينيا ،كىناؾ خطأ خارج
عمؿ إطار المينة كأصكليا الفنية ،كيعد خطأ عاديا أم غير ميني.
 (1الخطأ العادي
ىك الخطأ الناجـ عمى سمكؾ إنساني مجرد ،يسببو اإلخالؿ بالقكاعد العامة لاللتزاـ التي
يتكجب عمى كافة الناس التقيد بيا ،فيذا النكع مف الخطأ لـ ينتج عف ممارسة فنية مينية ،ال
يتصؿ باألصكؿ العالجية المعترؼ بيا(.)2

كعميو يعامؿ الطبيب في ىذه الحالة

ىك معيار الرجؿ العادم(.)3

معاممة أم شخص عادم ،فمعيار االنحراؼ

 (2الخطأ الميني
الخطأ الميني يقع فيو الطبيب لمخالفتو القكاعد التي تكجبيا عميو مينتو التي يجب عميو

مراعاتيا كاإللماـ بيا( ،)4كبمعنى أدؽ ،ىك خركج الطبيب في سمككو الميني كالفني عف القكاعد
1

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.182

2

 -منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.47

3

 -منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.48

4

 إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.2223

كاألصكؿ العممية الطبية( ،)1المتعارؼ عمييا نظريا كعمميا في األكساط الطبية كقت تنفيذ العمؿ
الطبي(.)2

كلكف في الحقيقة نجد أف الخطأ الميني عمى درجة مف الغمكض تجعؿ مف الصعب عمى

القاضي تبيينو دكف االستعانة بأىؿ الخبرة مف مينة الطب ،عمى عكس الخطأ العادم الذم ال

يستكجب تمؾ الخبرة كذلؾ لعدـ مساسو باألصكؿ كالقكاعد الفنية لمينة الطب(.)3

كبعد تحديد معنى كؿ مف الخطأ الميني كالخطأ العادم ،كاتصاليما بمينة الطب ،نأتي لتحدد
مسؤكلية الطبيب حاؿ ارتكابو ليذه األخطاء ،كعميو عف أم خطأ يسأؿ الطبيب؟
لـ يثر أم خالؼ بيف الفقياء حكؿ مساءلة الطبيب عف األخطاء العادية ،سكاء ارتكب داخؿ أك
خارج نطاؽ عممو ،فالمعيار ىنا ىك الرجؿ العادم( .)4أما فيما يخص األخطاء المينية فقد ثار
خالؼ بشأنيا ،فبعضيـ أبدل عدـ مسؤكلية األطباء بحجة أنو يشترط أف يككف الفعؿ الذم
يرتب المسؤكلية ممكنا تقديره عمى كجو التحديد ،كقابال لمجزـ بثبكت كصؼ الخطأ فيو مف غير
شؾ ،كىذا ال يتكفر في األعماؿ الطبية(.)5

كىذا ما أدل بالقضاء إلى االستمرار عمى أف يسأؿ عف الخطأ العادم في جميع درجاتو سكاء
كاف جسيما أك يسيرا ،أما بالنسبة لمخطأ الميني أك الفني فإف الطبيب ال يسأؿ إالى عف خطئو

الجسيـ.

كعميو فحصر األطباء تحت طائمة ىذا النكع مف األخطاء الفنية يعني تحديد حرية الطبيب
في العمؿ كالبحث ،كالكاجب ىك إطالؽ حرية الطبيب كذلؾ لصالح المريض كالمجتمع ،كاال
ترتب عمى ذلؾ عدـ تطكر األطباء كتقدميـ كجمكد مينة الطب(.)6

1

 -تعني األصكؿ العممية المبادئ األ ساسية في عمـ الطب كالتي يجب عمى كؿ طبيب أف يمـ بيا ،أما القكاعد المتعارؼ

عمييا عمميا فيي تمؾ القكاعد التي استمر عمييا العمماء كجرل العرؼ الطبي عمى إتباعيا بيف األطباء ،أنظر :بمعيد بكخرس،
المرجع سابؽ ،ص ،16ىامش رقـ(.)2
2

 -منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.48

3

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.22

4

 -قرار صادر عف مجمس قضاء تممساف بتاريخ  "1992/01/19قضى بتعكيض عف األضرار التي لحقت بالمريضة إثر

عممية كالدة بتاريخ  1983/04/07بالمستشفى ،بقيت تعاني مف أالـ الميبؿ ،كلما قامت بفحكص اكتشفت جسما غريبا فأجريت
ليا عممية جراحية بتاريخ  1986/03/20حيث كجدت إبرة بميبميا منذ عممية الكالدة ،فرفعت دعكل ضد المستشفى" ،أنظر

محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ،172ىامش رقـ (.)2
5

 -المرجع نفسو ،ص.171

6

 منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.4924

كلكف إذا كاف األطباء في حاجة إلى ثقة كطمأنينة ،فإف المريض في حاجة إلى الحماية
كالرعاية مف األخطاء الفنية ،كبالتالي كجب الرجؿ الفني أك الميني مسؤكال عف خطئو الميني
كمسؤكليتو عف خطئو العادم حتى كلك كاف يسي ار( .)1كعمى ىذا استقر القضاء الجزائرم عمى

محاسبة الطبيب عف خطئو بكافة صكره كىجر فكرة عدـ مسائمة الطبيب إال عف األخطاء الفنية

الجسيمة(.)2

كعميو يجب مساء لة الطبيب عف جميع أخطائو ،كذلؾ لعمكمية النصكص القانكنية التي
كردت عامة منيا في القانكف المدني الجزائرم ،بحيث جاء نص المادة  424منو عاما لـ ييفرؽ

بيف مرتكبي الخطأ الفني كغير الفني ،فكجب أف يسأؿ الطبيب عف كؿ خطا ثابت بحقو عمى

كجو اليقيف سكاء كاف الخطأ ماديا أك مينيا ،كذلؾ بسبب طبيعة المينة الطبية كخصكصيتيا،

المسؤكلة عف الصحة كسالمة الحياة اإلنسانية(.)3
ثالثا :مرتكب الخطأ في التدخؿ الطبي

قد يقع الخطأ الجراحي مف الطبيب الجراح كحده ،فيككف الخطأ فرديا ،كقد يقع مف
أعضاء الفريؽ الطبي كذلؾ ألف العمؿ الطبي يتسـ بالطابع الجماعي ،حيث يشترؾ أكثر مف
طبيب في معالجة المريض ،كبالتالي يككف الخطأ جماعيا ،أم خطأ الفريؽ الطبي .كسنبيف ذلؾ
عمى النحك التالي
 (1الخطأ الفردي (خطأ الجراح)
إف القكاعد العامة تقضي بأف يككف الطبيب مسؤكالن عف خطئو الشخصي الذم يرتكبو

أثناء قيامو بالعممية الجراحية( ،)4فالجراح يعد رئيسا لمفريؽ الذم يعمؿ تحت إمرتو ،فيك يدير
كينسؽ كؿ أنشطة مساعديو ،ك في اغمب األحكاؿ ال يعرؼ المريض سكاه ،كنظ ار لالتفاؽ القائـ
بينيما فإف الجراح يسأؿ في مكاجية المريض عف األخطاء التي يرتكبيا أفرد مجمكعتو مف

ممرضات كمساعديف(.)5
1

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.174

2

 -قرار مجمس قضاء قسنطينة مؤرخ في  "1988/12/03إذ قررت الفرقة اإلدارية مسؤكلية المستشفى بسبب سكء كضع

الجبس عمى رجؿ المريض مما أدل إلى بتره بعدما تعفنت" ،أنظر محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ،174ىامش رقـ (.)5
3

 -منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.50

4

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.130

5

 محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ  ،ص.9325

فالقكؿ أنو ىك الذم يناؿ الشيرة كالمجد في حالة نجاح العمؿ الطبي ،كفي مقابؿ ىذا
الشرؼ الكبير يككف مف المنطقي أف يتحمؿ كحده عبء الفشؿ ،كعميو فتركيز المسؤكلية عمى

عاتقو ،يختمؼ تبريره القانكني بحسب ما إذا كنا بصدد مسؤكلية عقدية ،أـ مسؤكلية تقصيرية(.)1

كعميو ،كنظ ار لطبيعة العالقة التي تربط بيف المريض كالطبيب الجراح ،كىي ذات طبيعة
عقدية ،فإنو متى كجد عقد بيف الطرفيف ككاف الضرر الذم لحؽ المريض نتيجة إخالؿ الطبيب
بالتزاـ ناشئ عف العقد ،كجب األخذ بأحكاـ المسؤكاية العقدية دكف سكاىا ،باعتبار أف ىذه

األحكاـ كاجبة التطبيؽ( .)2فبرغـ مف طمب الجراح المساعدة مف الغير ،فإف ىذا األخير لديو
الرؤية الكاممة عف العممية التي يقكـ بيا مع مساعديو ،كىك كحده الذم يستطيع اتخاذ الق اررات

الممزمة ليـ(.)3

كعميو فالقاعدة العامة ىي قياـ المسؤكلية العقدية لألطباء عف أفعاليـ الشخصية ،كال تثكر

مسؤكليتيـ التقصيرية إال إذا لـ يكف ىناؾ عقد( ،)4أم ال يككف التدخؿ الجراحي قد تـ بناء عمى
اتفاؽ بيف المريض كالجراح ،كما أف الطبيب مسؤكؿ عف األطباء كالمساعديف الذيف استعاف بيـ
في القياـ بالعمؿ الجراحي( ،)5كعميو يسأؿ الجراح عف األخطاء حتى كلك ارتبط بخطأ لـ يقع

منو كانما كقع ممف استعاف بيـ لمساعدتو في العمؿ الجراحي ،فالطبيب يسأؿ في نطاؽ العقد
عف فعؿ الطبيب الذم أدخمو لتنفيذ الت ازمو العقدم اتجاه المريض ،كإلستعانة بطبيب التخدير،
ف تقكـ المسؤكلية العقدية عف الغير حتى كلك لـ يكف لو سمطة عميو كذلؾ انطالقا مف ككنو ىك
الذم اختاره لتنفيذ جزء مف العقد الذم التزـ بو(.)6

ككذلؾ يسأؿ الطبيب عف أعماؿ مساعديو الذم استعاف بيـ إلتماـ العممية ،فالممرضة تابعة
لمطبيب الذم تعمؿ في خدمتو ،فالطبيب مسؤكؿ عف إىماؿ الممرضة الذم عيد إلييا بمتابعة

حالة المريضة التي تككف تحت إشراؼ كمراقبة الطبيب(.)7
1

 -منير رياض حنا ،الخطأ الطبي الجراحي ،المرجع سابؽ ،ص.248

2

 -تنص المادة  106مف ؽ.ـ.ج عمى أف ":العقد شريعة المتعاقديف فال يجكز نقضو كال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف،

أكلألسباب التي يقررىا القانكف".
3

 -منير رياض حنا ،الخطأ الطبي الجراحي ،المرجع سابؽ ،ص.250

4

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.199

5

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.160

6

 -المرجع نفسو ،ص.161

7

 محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.9526

 (2خطأ الفريؽ الطبي
نظ ار لدقة التخصصات الطبية أصبح العمؿ الطبي يتسـ بالطابع الجماعي ،حيث يشترؾ

أكثر مف طبيب في معالجة المريض ،يدلي كؿ منيـ بتخصصو عمى الحالة المعركضة(،)1

فإستعانة الطبيب الرئيسي بمجمكعة مف األطباء المساعديف لو ،كؿ في مجاؿ تخصصو ،ىك
الذم يصعب مف تحديد دائرة الخطأ نتيجة ىذا العمؿ الجماعي مما يؤدم إلى صعكبة نسبة
الخطأ إلى فرد مف أفراد الفريؽ الطبي ،كبالتالي التمسؾ بمسؤكلية الطبيب الرئيسي أك الذم
يككف لو اإلشراؼ كالقيادة لمفريؽ.
كعندما يتعذر ذلؾ نمجأ لممسؤكلية القانكنية التضامنية ،لحؿ اإلشكاليات التي يطرحيا الفريؽ
الطبي ،شريطة كأف يككف كؿ كاحد منيـ قد ارتكب خطأ كأف يككف ىذا الخطأ الذم ارتكبو كؿ
كاحد مف الفريؽ سببا في إحداث الضرر ،كأف يككف الضرر الذم كقع منيـ ىك ضرر كاحد،
كاذا كاف أحدىـ أحدث الضرر كمو كاألخر لـ يحدث إالى بعضو فيككناف مسؤكالف بالتضامف في
البعض الذم أشركا فيو( ،)2كىذا لما لمفريؽ الطبي مف صبغة قانكنية( ،)3كذلؾ بتقرير محكمة

النقض الفرنسية بمسؤكلية الجماعية لكؿ مف الجراح ،كطبيب التخدير ،بأف ألزمتيما بدفع
تعكيض لممضركر كأسست ذلؾ عمى أف ":فكرة الفرٌق الجراحً هً ذاتها التً تعطً الحل
القانونً األكثر تطابقا"(.)4

كيظير مكقؼ المشرع الجزائرم بشأف الفريؽ الطبي في المادة  77مف ـ.أ.ط.ج التي تنص عما
يمي:
"عندما يتعاوف عدد مف الزمالء عمى فحص مريض بعينو أو معالجتو ،فإف كال منيـ يتحمؿ
مسؤولياتو الشخصية.
أما المساعدوف الذيف يختارىـ الطبيب أو جراح األسناف ،فإنيـ يعمموف تحت مراقبتيما وتحت
مسؤولياتيما".
1

 -محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.90

2

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ص.193-192

3

 -الصبغة القانكنية ىي إضفاء الشخصية عمى الفريؽ الطبي باعتباره شركة نابعة مف الكاقع ال يمنع مف مسؤكلية

األعضاء في ذمميـ المالية الخاصة ،عما يحكـ بو مف تعكيض لممضركر ،بسبب خطأ الفريؽ ،فالشركة تسأؿ بالتضامف مع

أعضائيا عف نتائج التصرفات الضارة ليؤالء ،فالمجكء إلى ىذه الصيغة يكفر ضمانة قكية لتعكيض المضركر ،نقال عف :منير
رياض حنا ،الخطأ الطبي الجراحي ،المرجع سابؽ ،ص.370

 -4منير رياض حنا ،المرجع سابؽ ،ص.369

27

نفيـ مف نص المادة أنو عند كقكع احد مف الزمالء المساعديف لمجراح في خطأ يتحمؿ
مسؤكليتو الشخصية ،أما في حاؿ ما إذا صعب عمينا معرفة مف كقعت منو ىذه األخطاء.
فبرجكع إلى القكاعد العامة ك تطبيؽ أحكاـ المسؤكلية المدنية نجد المادة  421مف ؽ.ـ.ج،
تنص عمى أف" :إذا تعدد المسؤولوف عف فعؿ ضار كانوا متضامنيف في التزاميـ بتعويض
الضرر ،وتكوف المسؤولية فيما بينيـ بالتساوي ،إال إذا عيف القاضي نصيب كؿ منيـ في
االلتزاـ بالتعويض".
الفرع الثالث :نطاؽ الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي
إف الطبيب الجراح قد يقع في أخطاء طبية في عممو الجراحي كىذا ما يستكجب ترتيب
المسؤكلية عميو ،إال أف ىذه األخيرة تختمؼ بحسب ما إذا كاف الطبيب في مستشفى عاـ أك
مستشفى خاص
كعميو في ىذا اإلطار سنبيف خطأ الطبيب الجراح أثناء التدخؿ الجراحي في المستشفى العاـ
(أكال) ،ثـ بعد ذلؾ سنتطرؽ إلى مسؤكليتو في المستشفى الخاص (ثانيا).
أوال :خطأ الطبيب الجراح في المستشفى العاـ
باعتبار أف المستشفى مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم فيي تخضع لمقانكف اإلدارم فإف
الخطأ الذم يصدر عف الطبيب العامؿ بيا يككف مف اختصاص الجيات القضائية اإلدارية(.)1
فكفقا لممادة  41مف ؽ.ص.ت.ج" :تخضع جميع اليياكؿ الصحية أو ذات الطابع الصحي
لموصاية التقنية لموزير المكمؼ بالصحة أو لرقابتو ،طبقا لمتنظيـ الجاري بو العمؿ".
كعميو نالحظ أف كضع اليياكؿ الصحية ضمف تنظيميا الجارم العمؿ بو يعني خضكع
المستشفيات العامة لمتنظيـ اإلدارم نظ ار لما تتسـ بو ىذه الييئات مف طابع إدارم ،إلى جانب
أف ىذه المرافؽ جعميا في متناكؿ جميع السكاف ،كذلؾ حفاظا عمى سالمتيـ الصحية ككرامتيـ،
بتكفير جميع المستمزمات المؤدية لشفائيـ .كفي ىذا اإلطار يؤدم دخكؿ المريض إلى إحدل
المستشفيات العامة إلى إنشاء مجمكعة مف العالقات ،سكاء بيف الطبيب كالمستشفى ،بيف
المريض كالمستشفى العاـ ،أكبيف المريض كالطبيب.
1

 صفية سنكسي ،المرجع سابؽ ،ص.8928

(1عالقة الطبيب بالمستشفى
إف عالقة الطبيب بالمستشفى ىي عالقة قانكنية تنظيمية ينظميا القانكف ،فالطبيب مكظؼ
في ىذه المستشفى ،كأما المرضى فيستفيدكف منو كمرفؽ العاـ ،كتنظـ عالقاتيـ األنظمة

كالتعميمات ،فتككف حقكقيـ في العالج كالتزاماتيـ محددة بمكجب قاعدة قانكنية(.)1

فيعتبر الطبيب تابعا لممستشفى الذم يعمؿ بو ،كأف عالقة التبعية القائمة بينيـ تكفي الف
يتحمؿ المستشفى خطأ الطبيب ،كمناط ذلؾ أف يككف المتبكع طريقة عممو كفي الرقابة عميو
كمحاسبتو ،كال يمزـ لقياـ ىذه العالقة أف تجمع لممتبكع (المستشفى) سمطة اإلشراؼ الفني
كاإلدارم عمى التابع (الطبيب).
كفي ىذا الصدد رتب القضاء الجزائرم ،مسؤكلية اإلدارة في عدة ق اررات مف ضمنيا القرار
الصادر عف الغرفة اإلدارية لدل المحكمة العميا بتاريخ 7أفريؿ  ،4892حيث قررت" :المسؤكلية

اإلدارية ىي مسؤكلية خاصة تخضع لقكاعد ذاتية ليا.)2("....

إذ تناكؿ المشرع الجزائرم مثؿ ىذا النكع مف المسؤكلية مف خالؿ نصكص القانكف المدني في
المادة  471عمى أف" :يكوف المتبوع مسؤوال عف الضرر الذي يحدثو تابعو بفعمو الضار متى
كاف واقعا منو في حاؿ تأدية وظيفتو أو بسببيا أو بمناسبتيا.

وتتحقؽ عالقة التبعية ولو لـ يكف المتبوع ح ار في اختيار تابعو متى كاف ىذا األخير يعمؿ
لحساب المتبوع".

كنصت المادة  1فقرة ( )4مف ـ.أ.ط عمى أنو" :يكوف الطبيب وجراح األسناف في خدمة الفرد
والصحة العمومية".
كيتبيف مف خالؿ المكاد السالفة الذكر تحقؽ مسؤكلية المستشفى بتكافر شرطيف كىما:
 -قياـ عالقة تبعية بيف التابع كالمتبكع.

 -أف يرتكب التابع فعال ضا ار حالة تأدية كظيفتو أك بسببيا(.)3

1

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.177

2

 -قرار الغرفة اإلدارية لدل المحكمة العميا الصادرة بتاريخ  17افريؿ  ،1982ممؼ رقـ  19193بيف كزير الصحة العمكمية

كمدير القطاع الصحي لمدينة القؿ ضد السيد (ع.ـ) ،نقال عف :فريدة عميرم ،مسؤكلية المستشفيات في المجاؿ الطبي ،مذكرة

لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ،تاريخ مناقشة
 ،2011/07/4ص67
3

 فريدة عميرم ،المرجع سابؽ ،ص.6729

فعالقة العمؿ التي تربط الطبيب بإدارة المستشفى تفرض عميو أداء ميمتو كفؽ األكامر
المعيكدة لو ،ذلؾ أف تدخالتو الطبية تدخؿ ضمف تنفيذه ألكامر اإلدارية المحددة كفقا لمنظاـ
اإلدارم أك الالئحي لممستشفى مف جية ،كمف جية أخرل أف المريض المعالج ليس لو الحؽ
في إبراـ عقد ثاني مع الطبيب الذم عالجو ،كذلؾ ألنو ليس عمى عمـ بالطبيب الذم سيعالجو،

فضالن عمى أنو تعاقد مع إدارة المستشفى التي تتحمؿ التزاماتيا كاممة تجاه المريض( ،)1فيتحمؿ
بذلؾ المستشفى المسؤكلية عف األخطاء التي يرتكبيا تابعو.

(2عالقة المريض بالمستشفى العاـ
عندما يتعامؿ المريض مع مستشفى عاـ ،فإنو يتعامؿ مع شخص معنكم ،كىذا ما يقتضي
عدـ تمكف المريض مف اختيار طبيبو المعالج بحرية ،بؿ إف ىذا األمر كغيره مف األمكر

تنظميا لكائح ىذا المرفؽ الصحي( ،)2فتعتبر العالقة عالقة شخص مكمؼ بأداء خدمة عامة
لممريض باعتباره مكاطنا كلو الحؽ باالنتفاع بخدمات المرافؽ العامة مقابؿ أجر يتمقاه الطبيب
جراء ىذه الخدمة مف قبؿ الدكلة ،كليس مف طرؼ المريض ،إذف فالعالقة التي تربط بينيما ال
تقكـ عمى أساس تعاقدم إنما عمى أساس تنظيمي(.)3

فإذا أحدث ضرر لممريض كجب البحث عف المتسبب في ذلؾ الضرر ،إذ أف ىذا األخير
ال يستطيع الرجكع عمى ك ازرة الصحة باعتبار المستشفى تابعا ليا كالطبيب ،فيما يمتزماف
بالتضامف ،طبقا لمسؤكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعيو بالتعكيض المقضي بو لممريض المضركر
سكاء مجتمعيف أك منفرديف( .)4كاذا اختار المريض الرجكع عمى المستشفى عمى أساس

المسؤكلية اإلدارية ،فعميو رفع دعكل إدارية أماـ المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا(.)5

طبقا لممادة  911مف ؽ.إ.ـ.إ.ج( ،)6التي تنص عمى أف" :المحاكـ اإلدارية ىي جيات لموالية
العامة في المنازعات اإلدارية ،تختص بالفصؿ في أوؿ درجة بحكـ قابؿ االستئناؼ في جميع
1
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القضايا ،التي تكوف الدولة أو الوالية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية
طرفا فييا".
(3عالقة المريض بالطبيب
إف العالقة بيف الطبيب كالمريض في المستشفى العاـ ىي ليست عالقة عقدية ،بؿ ىي
مف طبيعة إدارية  ،كمف ثـ ال يمكف إقامة مسؤكلية المستشفى عمى أساس المسؤكلية العقدية،
كانما تطبؽ قكاعد المسؤكلية التقصيرية عند تحديد مسؤكلية المستشفى العاـ عف الضرر الذم

يصيب المريض(.)1

فيتحمؿ المستشفى الذم يعالج فيو مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عف تقصير

المستشفى أك إىمالو( .)2فكؿ خطأ يقع في تنظيـ كحسف سير العمؿ بيا كتقديـ العناية كالرعاية

الالزمة لممرضى بصفة عامة( ،)3يثير المسؤكلية التقصيرية لممستشفى النعداـ العالقة العقدية
بيف المريض كالطبيب ،كذلؾ لعدـ إىدار حؽ المريض المضركر في التعكيض.
ثانيا :خطأ الطبيب الجراح في المستشفى الخاص
إلى جانب المستشفيات العامة التي تـ التطرؽ إلييا ،يمكف لممريض المجكء إلى عيادات
خاصة لما تقدمو مف خدمات الرعاية كالعالج ،كبذلؾ ينشأ عقد بيف العيادة أم المستشفى
الخاص كالمريض ،ككذا عقد بيف ىذا األخير كالطبيب لتقديـ العالج المناسب كالضركرم الذم
تستكجبو حالتو المرضية.
ففي ىذا اإلطار نظـ المشرع الجزائرم مثؿ ىذه الممارسة في المستشفيات الخاصة كذلؾ في
قانكف الصحة كترقيتيا طبقا لممكاد  219إلى  247الباب السادس تحت عنكاف "مستخدمك
الصحة" ،في الفصؿ الثاني تحت عنكاف "شركط ممارسة ميف الصحة كنظاميا"" ،القسـ الرابع"
منو تحت عنكاف "ممارسة األطباء كجراحي األسناف كالصيادلة كعمميـ في نطاؽ القطاع
الخاص".
كما جاء في مدكنة أخالقيات مينة الطب تحت عنكاف "قكاعد خاصة ببعض طرؽ الممارسة
مف المادة  77إلى المادة .98
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كسنتطرؽ إلى الممارسة الطبية في المستشفيات الخاصة مف خالؿ تحديد طبيعة العالقة
التعاقدية التي تربط المريض بالعيادة ،ككذا بيف المريض بالطبيب.
(1عالقة المريض بالمستشفى الخاص
إذا تعاقد المريض مع العيادة عمى معالجتو ،ففي ىذه الحالة ،فإنو ال يعرؼ الطبيب،
كعميو فعمى العيادة أف تؤمف طبيبا جيدا يقكـ عمى عالجو ،كىنا يككف المستشفى مسؤكالن عما

يرتكبو الطبيب مف أخطاء تمحؽ ضر ار بالمريض ،كذلؾ الف عقد التدخؿ الجراحي قد ابرـ مع

العيادة كليس مع الطبيب(.)1
كقد نصت المادة  97فقرة ( )4مف مدكنة أخالقيات مينة الطب عمى أنو " :يجب أف تكوف
الممارسة المعتادة لمطب أو جراحة األسناف ميما كاف شكميا في مؤسسة أو مجموعة أو
عيادة أو أي مؤسسة أخرى ،خاضعة في كؿ الحاالت لعقد كتابي"
كيمتزـ المستشفى بتقديـ الخدمات التي يحتاجيا المريض أثناء إقامتو فيو ،كبصفة خاصة تنفيذ
تعميمات الطبيب فيما ي تعمؽ بتمؾ الخدمات كنظاـ الطعاـ كالنظافة كتقديـ العالج بصفة منتظمة
مف أدكية كحقف كتحاليؿ ،كالقياـ بتدفئة المريض إذا كانت تستدعي حالتو ذلؾ كما تستكجب
العيادة أف يقكـ بتزكيدىا بالتجييزات األكلية الستقباؿ المرضى كعالجيـ ،كتكفير أدكات
الجراحة ،أجيزة التحاليؿ األكلية كغيرىا .كال يكفي تكافر األجيزة بؿ ال بد مف سالمة صحة
المريض كحمايتو مف األخطار التي يمكف أف تيدده(.)2
كاذا الطبيب األخصائي يمارس في العيادة الخاصة بمساعدة طبيب أك عدة أطباء يأتي بيـ
شخصيا كطبيب التخدير ،ككذا المساعديف أم الممرضات الذيف يساعدكه في عممو الجراحي
ال عف نشاطيـ كذلؾ الختيارىـ بمفرده(.)3
فإنو في ىذه الحالة يككف كحده مسؤك ن

أما إذا كانت العيادة ،قد كصفت تحت خدمة المريض عامميف ذك صبغة طبية كافية مف

حيث العدد كالكفاءات الالزمة ،ففي ىذه الحالة فإف العيادة تساؿ بصفة تعاقدية عف األخطاء
التي يرتكبيا األطباء المستخدميف في المجاؿ الطبي.
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كعمى ىذا النحك فإف محكمة النقض الفرنسية تقيـ المسؤكلية العقدية لمعيادة بالنسبة
لألطباء المستخدميف بحيث قضت عمى أنو" :بمكجب عقد االستشفاء كالخدمات المتصمة
كالمتعمقة بالمريض ،فإف مؤسسة صحية خاصة تككف مسؤكلة عف األخطاء المرتكبة مف طرؼ
مستخدميو أكنائبيو الذيف أحدثكا ضر ار بيذا المريض فإف ىذه المؤسسة يمكف اعتبارىا مسؤكلة
عف األخطا ء المرتكبة مف طرؼ الطبيب بمناسبة أعماؿ طبية بالنسبة لمفحص أك العالج الذم
تـ عمى المريض كذلؾ بشرط أف يككف الطبيب مستخدما ما لديو"(.)1
كعميو فإف العالقة التي تربط المريض بالعيادة الخاصة ىي عالقة عقدية ،كاف التزاـ
األصمي ليا ىي بذؿ العناية الالزمة لضماف سالمة المريض مدة إقامتو بيا فأم خطأ طبي
سكاء مف األطباء أك العامميف تسأؿ عنو العيادة تعاقديا  ،ذلؾ أف المشرع قد اشترط أف يككف
العقد كتابيا شرط أف يككنكا أج ارء لدييا ،بالرغـ مف أف ىذا ال يمنع المريض المتضرر
بمسائمتيـ بصفة شخصية كذلؾ عمى أساس المسؤكلية التقصيرية(.)2
(2عالقة المريض بالطبيب في المستشفى الخاص
في ىذه الحالة يقكـ الطبيب باختيار المستشفى بعد تعاقده مع المريض لعالجو ،إذ يحدد
المكاف الذم يجرم فيو التدخؿ الجراحي ،ففي مثؿ ىذه الحالة يككف دكر المستشفى محدكدان ال

يتعدل تقديـ الخدمات ككضع األدكات الجراحية كالمساعديف تحت يد الطبيب الجراح كىنا ال

يككف ىذا األخير تابعا لممستشفى ،في حيف المساعدكف المذيف كضعكا تحت يديو تابعيف لو أم
الطبيب  ،تبعية محددة بفترة العالج داخؿ المستشفى ،كبالتالي يككف الطبيب ىك المسؤكؿ عف
أم خطأ كذلؾ راجع لمعقد الذم ابرـ بينو كبيف المريض(.)3

كبناءا عمى ذلؾ ،فمسؤكلية الطبيب تختمؼ حسبما إذا كاف يعمؿ في مستشفى عاـ أك
مستشفى خاص ،كفي كمتا الحالتيف يتمتع الطبيب ،باالستقالؿ في ممارسة عممو الفني بالطريقة
التي يراىا نافعة لممريض ،كليس إلدارة المستشفى أف تتدخؿ فيما يككف في عممو الفني ألنيا قد
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ال تككف لدييا الدراية الكافية بو  ،إال أف ىذا ال يمنع مف أف نقر إمكانيتيا في تكجيو في كؿ ما

يخرج عف عممو الفني(.)1

نستخمص في األخير أنو العمميات الجراحية تعتبر إحدل الكسائؿ العالجية ،فالجراح ال
يجرييا إال بعد الجزـ بأنيا الحؿ الكحيد إلنقاذ حياة المريض ،كاجازة ىذه األعماؿ تستند إلى
حؽ تيًقره القكانيف المنظمة لمزاكلة مينة الطب كذلؾ بتكافر شركط تطبع المشركعية عمى العمؿ
و
أخطاء طبية كذلؾ بسبب إخاللو باإللتزامات
الطبي الجراحي ،إال أنو قد يقع الجراح في
كالكاجبات التي تممييا عميو قكاعد مينة الطب كاإلحجاـ عمى تطبيقيا مما يؤدم إلى قياـ
المسؤكلية المدنية الطبية لمجراح.
كعميو يعتبر الطبيب في العالقة التي تربطو بالمريض مدينا ليذا األخير في نطاؽ تدخمو
لمباشرة العمؿ الط بي الجراحي ،كبالتالي تقع عميو إلتزامات نحك مريضو ،سكاء ببذؿ الرعاية
كالعناية الالزمة لشفاء المريض ،أكالتزامو بتحقيؽ نتيجة.

 -1إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.474
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المبحث الثاني :مضموف التزاـ الجراح كمعيار لتحديد الخطأ الطبي
لمصبغة الفنية تأثير ميـ في معرفة االلتزاـ الذم يقع عمى عاتؽ الطبيب الجراح ،سكاء
كانت العالقة التي تحكـ كؿ مف المريض كالجراح عالقة محككمة بالعقد أـ خاضعة لمتنظيـ
المعمكؿ بو  ،كعمى ذلؾ فإنو عمى الطبيب أف يبذؿ ما في كسعو في معالجة المريض ،كأف عقد
العالج ليس عقد لمشفاء كانما ىك عقد ببذؿ أقصى درجة ممكنة في الرعاية كالعناية كبمعنى
أخر يككف التزاـ الطبيب في األصؿ التزامان ببذؿ عناية (المطمب األكؿ) كلكف ىذا ال يمنع في

استثناءا مف األصؿ (المطمب
بعض التدخالت الطبية مف أف يككف التزاـ الطبيب بتحقيؽ نتيجة
ن
الثاني).

المطمب األوؿ :التزاـ الجراح ببذؿ العناية
إف المبدأ في التزاـ الطبيب الجراح أنو التزاـ ببذؿ العناية الالزمة أم أنو ال يمتزـ بشفاء

المريض كانما يمتزـ فقط ببذؿ عناية في سبيؿ شفائو( ،)1ألف ىذا الشفاء يتكقؼ عمى عكامؿ
كثيرة ،كال تخضع دائما لسمطاف الطبيب ،كالكراثة كاستعداد المريض مف الناحية الجسمانية

كحالة العمكـ كالفنكف الطبية التي تقتصر عمى عالج المريض(.)2

فما يتعرض لو اإلنساف مف ظركؼ كما يعاني مف مشاكؿ كصراعات تجعؿ مف غير
المعقكؿ التزاـ الطبيب الجراح بشفاء المريض،فيك في مثؿ ىذه األحكاؿ كغيرىا ال يستطيع
التنبؤ أك الجزـ بالنتيجة التي ستفضي إلييا جيده لذا كاف عمى الطبيب الجراح أف يبذؿ العناية
المطمكبة حسب طبيعة المرض ،كأف يصؼ المريض ،عالجا يتفؽ كمعطيات العمـ كالفف

كأصكؿ المينة الطبية( ،)3كىذا ما نصت عميو المادة  45مف مدكنة أخالقيات مينة الطب:

"يمتزـ الطبيب أو جراح األسناف بمجرد موافقتو عمى أي طمب معالجة بضماف تقديـ عالج

لمرضاه يتسـ باإلخالص والتفاني والمطابقة بمعطيات العمـ الحديثة ،واالستعانة عند الضرورة
بالزمالء المختصيف والمؤىميف".
كلذا نصت المادة  47مف نفس القانكف عمى أنو،................ " :كما يتعيف عميو أف
يجتيد لمحصوؿ عمى أحسف تنفيذ العالج".
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كبذلؾ يجب عمى الطبيب الجراح أف يبذؿ العناية الالزمة لعالج كشفاء مرضاه كذلؾ كفقا
لمعطيات الفنية كالطبية إال أف العناية الكاجبة عمى الطبيب تختمؼ بحسب الظركؼ التي يعمؿ
فييا ما إذا كانت ىذه الظركؼ عادية (الفرع األكؿ) أك استثنائية (الفرع الثاني).
الفرع األوؿ :العناية الواجبة عمى الجراح في الظروؼ العادية
يمتزـ الطبيب الجراح نحك المريض بتقديـ جيكدا صادقة كمتفقة في غير الظركؼ
االستثنائية أم في ظؿ الظركؼ العادية(.)1
كعمى ىذا فالجراح يتعيف عميو أف يقدـ العناية التي تتفؽ كمقتضات الضمير اإلنساني كالميني
مف جية (أكالن) كأف تككف متفقة مع األصكؿ العممية الثابتة مف جية أخرل (ثانيان) كىذا ما

سنتعرض إليو فيما يمي

أوال :التزاـ الجراح بتقديـ عناية يتفؽ والضمير اإلنساني والميني
يترتب عمى الجراح عدة التزامات تقدـ كفؽ لمقكاعد المينية كما يمميو ضميره اإلنساني في
تعاممو مع مرضاه قبؿ إجراء العممية الجراحية ،أم قبؿ تقديـ عالجو إلى غاية ما بعد العمؿ
الجراحي.
فيجب عمى الجراح أف يبذؿ العناية الالزمة في مرحمة التشخيص ألنيا تعتبر مرحمة حساسة
كميمة في العمؿ الجراحي ،كذلؾ بفحص المريض فحصا دقيقا ،مستعمالن في ذلؾ كؿ الكسائؿ
المتاحة التي كضعيا كتكصؿ إلييا العمـ الطبي

()2

كأف يككف ىذا الفحص قبؿ إجراء العممية

مباشرة ،كاال كاف مسؤكالن عف إىمالو في ذلؾ ،إذا ترتب عمى عدـ مراعاتو إصابة المريض

بضرر(.)3

كأيضا تقتضي العناية الكاجبة عمى الجراح قيامو بالجراحة في مكاف مف األماكف المجيزة
بالتجييزات الطبية الضركرية ،كالتي بدكرىا تساعده عمى نجاح عممو الجراحي ،كتفادم حدكث
مضاعفات لممريض.
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ثانيا :التزاـ الجراح بتقديـ عناية تتفؽ واألصوؿ العممية الثابتة
يدخؿ في التزاـ الجراح أف تككف الجيكد المبذكلة متفقة مع األصكؿ العممية الثابتة ،إذ ال
يعقؿ استعمالو لكسائؿ طبية بدائية تخالؼ التطكر العممي الحديث ،فيك كاف كاف ال يمتزـ بإتباع
تمؾ الكسائؿ إال أنو ينبغي عميو االلتجاء إلى تمؾ التي استمر عمييا الطب الحديث كلو

االجتياد في اختيار أنسب الكسائؿ حسب حالة المريض كاإلمكانيات المتاحة(.)1

كال شؾ في أف األصكؿ العممية الثابتة تتطمب مف الطبيب في سبيؿ أدائو عممو ببذؿ الجيد
الفكرم مف جية كىك ما يمكف تسميتو "بالمرحمة الذىنية" ،كمف جية أخرل تنفيذ العالج
المناسب كفقا لألصكؿ العممية الطبية كىك ما يندرج تحت تسمية المرحمة التنفيذية.
(1المرحمة الذىنية
تتطمب ىذه المرحمة قياـ الطبيب بأعماؿ ذىنية تعينو عمى تقديـ العناية المرجكة منو في
تبعا في ذلؾ
ضكء االلتزاـ بقكاعد العممية المستقرة ،مستيدفا مف ذلؾ تقديـ عناية لممريض م ن
التطكرات الحديثة عمى صعيد الفنكف المختمفة في الفحص كالتشخيص كالعالج( )2كمع ذلؾ
يجب أف ال نغفؿ ما لمطبيب مف حرية كافية في إتباع طريقة عالجية معينة لـ يتبعيا طبيب
كيقر بيا ،بؿ إف المصمحة تقضي أف تدع لمطبيب قد انر مف الحرية
أخر ،ما داـ العمـ يعترؼ ٌ
في ممارسة مينتو ،فالمرضى ليسكا كاألشياء المثمية بحيث يككف أحدىا كاألخر ،كأف األطباء
ليسكا كاآلالت ،فإذا مرض أحدىـ ضغطنا عمى زر في ىذا الجياز فظير لنا العالج المطمكب
عمى شاشتو ،كلكف األمر مختمؼ يخضع إلرادة الطبيب كتقديره

()3

كفي ىذا اإلطار يدخؿ ضمف ىذا االلتزاـ مراعاة الحالة الصحية كالنفسية كاختيار الكقت
المناسب لمعالج ،كذلؾ حتى ال يمحؽ المريض ضرر جراء عالج يتـ في غير مراعاة لحالتو
الصحية كالنفسية.
كمف القضايا التي عرضت في ىذا الشأف ،قضية طبيب عالج سيدة مف مرض في حمقيا
بعممية جراحية ،كفي أثناء العممية قاـ بقطع الشرياف فأصيبت السيدة بنزيؼ انتيى بكفاتيا ،كقد
أخذت المحكمة عمى الطبيب أنو لجأ إلى عممية جراحية خطيرة ال لزكـ ليا في منطقة تؤدم
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أقؿ حركة خاطئة فييا إلى مكت المصابة كأنيا كانت مصابة بتييج عصبي شديد ،مما كاف
يقضي تأجيؿ لعممية ،كقد جازؼ بإجرائيا رغـ كؿ ذلؾ(.)1
(2المرحمة التنفيذية
تعتبر ىذه المرحمة أشد خط ار عمى ا لمريض مف المرحمة الذىنية ،كذلؾ لما تنطكم عميو
مف فحكص تتجمى فييا العناية التي يمتزـ بيا الجراح نحك المريض في الظركؼ العادية كذلؾ
بفحص المريض كتشخيص مرضو لتحديد العالج الضركرم كالمناسب كلعؿ مف أشير ىذه
الفحكص قياس ضغط المريض ،كمعرفة مستكل السكر في الدـ ،كاختبارات الحساسية،
كاختبارات كظائؼ الكمى كالكبد.
كما أنو عمى الجراح بصفة خاصة قبؿ تخ ذير المريض أف يعني بفحص قمبو ،حتى يتعرؼ
عمى حالتو ،كمدل احتمالو لنكع ككمية المخدر المقررة ،إذا كاف ىك القائـ بعممية التخدير
ككذلؾ العناية التي تفرضيا عميو األصكؿ العممية المتعارؼ عمييا في مينة الطب ،بفحص
كتشغيؿ األجيزة كالمعدات الطبية المستخدمة في عالج المريض قبؿ إجراء العممية(.)2
كعميو فإف الطبيب الجراح ال يعرض حياة المريض لمخطر كذلؾ باختياره الكسائؿ
كاألساليب العالجية ما يتفؽ كمصمحة المريض في الشفاء ،مع التزامو بعدـ مخالفة األصكؿ
الفنية المستقرة ،كاألكضاع العممية الثابتة إال في األحكاؿ االستثنائية أم في الظركؼ العادية(.)3
فال يتسامح مع مف يجيميا أك يتخطاىا ،كليس معنى ىذا أف عمى الطبيب أف يطبؽ العمـ كما
يطبقو غيره مف األطباء ،فمف حقو أف يترؾ عمى قدر مف االستقالؿ في التقدير فال يككف
مسؤكال إال إذا أثبت أنو في اختياره لمعالج قد أظير جيال بأصكؿ العمـ أك الفف الطبي.
كعمى ذلؾ يككف الطبيب مسؤكال إذا أجرل عممية جراحية كىك في حالة سكر أك أجراىا مع ككف
يده اليمنى مصابة بعجز عف الحركة ،أك مثال أغفؿ عف ربط الحبؿ السرم كترؾ الطفؿ بغير
عناية ،أكترؾ سيكان أداة مف أدكات الجراحة في جسـ المريض(.)4
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 -كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المسؤكلية المدنية لمطبيب ،دراسة مقارنة مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف الخاص ،كمية

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية في نابمس ،فمسطيف ،2008 ،ص.55
38

فالطبيب يككف مخال بالتزامو إذا لـ يبذؿ العناية االزمة أك إذا كانت العناية التي يبذليا مخالفة
نتيجة جيمو لمحقائؽ العممية المستقرة أك المكتسبة(.)1
الفرع الثاني :العناية الواجبة عمى الجراح في الظروؼ االستثنائية
يقصد بالظركؼ االستثنائية الظركؼ الخارجية أك الداخمية التي تحيط بالطبيب أثناء
عممو ،كقد ترجع الظركؼ الخارجية إلى الزماف كالمكاف الذم يجرم فيو الطبيب عممو،
كالطبيب الذم يستدعى فجأة في طائرة إلنقاذ حياة مريض يكاد يكشؾ عمى المكت ،أك إلنقاذ
امرأة في حالة كضع دكف أف يعمـ مسبقا بذلؾ ،أما الظركؼ الداخمية ،فيي تمؾ التي تتعمؽ
بالشخص المعالج ،فإف فكجئ الطبيب بحالة مستعصية عميو ،كلـ يكف يكجد أخصائي ،ككانت
حياة المريض في خطر ،جاز لو أف يخرج عف األصكؿ الطبية إلنقاذ حياتو(.)2

كعميو فيؤخذ في الحسباف التزاـ الجراح في الظركؼ الداخمية كالخارجية التي تعالج كيكجد

فييا المريض ،فيي تؤثر عمى العناية الكاجبة عمى الجراح ،لذلؾ فسكؼ نقكـ بدراسة العناية
الكاجبة في أحكاؿ االستعجاؿ( أكال) كفي الظركؼ الشاذة (ثانيا) ككذا الحاالت الدقيقة كالمحيرة
(ثالثا).
أوال :العناية الواجبة في أحواؿ االستعجاؿ
كىي األحكا ؿ التي تنطكم عمى درجة معينة مف الخطكرة ،كمف ثـ تحتاج إلى اتخاذ

إجراءات طبية سريعة كعاجمة( ،)3كغالبا ما يككف لعنصر الكقت األىمية القصكل في مثؿ ىذه
األحكاؿ
فيمكف لمطبيب أف يكاجو ظرؼ مف ظركؼ االستعجاؿ ،كىذه األخيرة قد تؤدم بالطبيب إلى
أف يتغاضى عف القياـ بأعماؿ كاجراءات تتطمب عناية منو ،كأف يتغاضى الجراح عف مراعاة
بعض القكاعد األكلية التي يقضي بيا العمـ كالفف الطبي ،كعمى ذلؾ فإف نقص العناية في حد
ذاتيا ،قد يككف مبر ار إذا أحاط بالكاقعة ظرؼ مف ىذه الظركؼ(.)4
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ثانيا :العناية الواجبة في الظروؼ اإلستثنائية
الظركؼ الشاذة ىي الظركؼ التي تؤدم إلى عدـ تقديـ الجراح لمريضو العناية

المرجكة،أم عناية طبية دقيقة ككاممة ،كتككف ىذه الظركؼ عينية أك شخصية(.)1
(1الظروؼ العينية

كالمتمثمة في المكاف الذم يجرل فيو العمؿ الجراحي كما يتطمبو مف األجيزة كاألدكات
الطبية ،كما إذا كاف المكاف في جيات نائية كبعيدة ،كحالة إسعافات سريعة كامكانيات خاصة
قد ال تككف متكفرة ،كعدـ كجكد معكنة طبية أك زماف يصعب فيو العمؿ(.)2

فالطبيب الذم يستدعى في حاالت ال يمكف أف تتكفر فييا العناية الطبية الدقيقة التي يستمزميا
العمؿ الجراحي ،كالحالة التي يككف فييا الطبيب الجراح داخؿ أحد القطارات ،أك حالة يفاجأ
عمى غير سابؽ عمـ منو بحالة تتطمب تدخال عاجال تقتضيو ضركرة إنقاذ مصاب مف خطر
داىـ ،ففي ىذه الحاالت كالظركؼ الشاذة يمكف لمطبيب الخركج عف األصكؿ العممية الثابتة،

بقدر ما تفرضو عميو الظركؼ (.)3

فمف ىذا الباب ال يصح محاسبة طبيب أجرل عممية في مكاف ال تتكفر فيو األجيزة الطبية
الالزمة مقارنة بطبيب أخر تكفرت لديو ىذه األجيزة ،ىذا مف جية ،كمف جية أخرل عدـ
تناسب الزماف كمالو مف دكر في تقدير العناية الكافية التي يبذليا.
(2الظروؼ الشخصية
كالمقصكد بيا ىي الظركؼ المتعمقة بشخص المريض ذاتو ككبر سنو أك ظركؼ إصابتو،
أك الطبيب ذاتو.
كتعد ىذه الظركؼ مف الظركؼ الشاذة التي تؤخذ في االعتبار ،عند تحديد العناية الكاجبة
عمى الطبيب متى كاف مف شأف تدخمو في مثؿ ىذه الظركؼ حدكث أضرار لممريض(،)4
فالطبيب عند اضط ارره لمقياـ بعممية جراحية ،فإنو في ىذه الحالة ال يمكف محاسبتو كذلؾ
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لمظركؼ التي عارضتو في التزامو ببذؿ عناية لشفاء مريضو ،فعميو أف يتصدل لعالج الحالة
حتى كلك لـ يكف محيطا بأصكؿ ىذا العالج كأساليبو المجمع عمييا(.)1
ثالثا :العناية الواجبة عمى الجراح في الحاالت الدقيقة والمحيرة
تتمثؿ ىذه العناية في الحاالت التي تستعصي عمى كبار األطباء ،مما يستمزـ المجكء إلى
كسائؿ طبية غير معتادة في الفحص كالتشخيص كالعالج ،كاجراء تجارب طبية تسيؿ عمى
الجراح مكاجية الحالة المعركضة عميو.
كيككف عمى الجراح في مثؿ ىذه الحاالت الدقيقة كالمحيرة االستعانة برأم األخصائييف ،كذلؾ
بدعكة زمالئو لمعاكنتو في األمكر المتعمقة بحالة المريض .كمما اقتضت حالتو ذلؾ( .)2كىذا ما
نصت عميو المادة  69مف ـ.أ.ط.ج" :يجب عمى الطبيب أو جراح األسناف أف يقترح استشارة
طبية مشتركة مع زميؿ أخر بمجرد ما تقتضي الحاجة إلى ذلؾ ."....ككذا ما نصت المادة
 45مف نفس القانكف
كعمى ىذا فقد أعفى القضاء الطبيب الجراح مف المسؤكلية في حالة إجرائو عممية كالدة
بنفسو كدكف االستعانة بالزميؿ المتخصص ،كذلؾ في ظركؼ صعبة كبإمكانيات قميمة ترتب
عمييا بعض األضرار لألـ ،إذ لـ يكف الطبيب سكل ذلؾ ،ألف حياة األـ كانت متكقفة عمى مثؿ
ىذا التدخؿ(.)3
إال أف التطكر العممي كالتقني في المجاؿ الطبي كالعالقة العقدية بيف المريض كالطبيب،
أدت إلى تشديد في بعض التدخالت الطبية  ،حيث ارتقى التزاـ الطبيب مف إلتزاـ ببذؿ عناية
إلى التزاـ بتحقيؽ نتيجة ك التزاـ بالسالمة في الكثير مف األحياف.
كىذا ما يتضح في العديد مف التدخالت الطبية التي يتعاقد بشأنيا المريض مع الطبيب ،تفرض
عمى ىذا األخير التزاما بتحقيؽ نتيجة ،كىذا ما سيتبيف لنا مف خالؿ المطمب التالي.
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المطمب الثاني :التزاـ الجراح بتحقيؽ نتيجة
إف االلتزاـ بنتيجة أك االلتزاـ بتحقيؽ غاية ىك االلتزاـ يتعيد بمكجبو المديف (الطبيب)
مسؤكال أماـ الدائف (المريض) بتحقيؽ نتيجة معينة ،كاذا لـ تتحقؽ ىذه النتيجة تقكـ مسؤكلية

الطبيب لمجرد أف الغاية المنتظرة ،كالتي ىي محؿ التزامو لـ تتحقؽ( ،)1كىذا ما نصت عميو
في المادة  176مف ؽ.ـ.ج" :إذا استحاؿ عمى المديف أف ينفذ االلتزاـ عينا حكـ عميو
بتعويض الضرر الناتج عف عدـ تنفيذ التزامو ،ما لـ يثبت أف استحالة التنفيذ نشأة عف

سبب ال يد لو فيو ،ويكوف الحكـ كذلؾ إذا تأخر المديف في تنفيذ التزامو".
كربما كضحنا سابقا أف األصؿ في عمؿ الطبيب أنو التزاـ ببذؿ عناية ،إال أنو كبسبب فكرة
االحتمالية التي تسيطر عمى نتائج ميمة الطبيب ،فإف ذلؾ ال يمنع مف كجكد حاالت

استثنائية( ،)2كىذا ما أشار إليو المشرع الجزائرم في نص المادة  172ؽ.ـ.ج الذم يبرز اإلتزاـ

ببذؿ العناية كأصؿ كااللت ازـ بتحقيؽ نتيجة كاستثناء ،كذلؾ مف خالؿ عبارة.." :ما لـ ينص
القانوف أو االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ"

كعميو فيناؾ بعض االلتزامات تدخؿ ضمف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة كااللتزاـ باالستعانة
()3

بطبيب التخدير ،ككذا االلتزاـ بالسالمة .

ك بناءا عمى ذلؾ فإنو لدراسة ىذا اإللت ازـ يجب تحديد مضمكنو (الفرع األكؿ) إلى جانب تحديد
تطبيقات اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة (الفرع الثاني)
الفرع األوؿ :مضموف التزاـ الجراح بتحقيؽ نتيجة
الجراحة بصفة عامة ممارسة طبية تقضي بالضركرة استعماؿ بعض األجيزة تدخؿ بشكؿ
كاضح في التدخؿ الجراحي كالمتمثمة في المشرط األجيزة الباعثة لألشعة ،كأدكات كاإلبرة
كالخيط...الخ ،فيمكف باستعماؿ األدكات كالكسائؿ الطبية أف تؤدم إلى أضرار المرضى بسبب
استخداـ الجراح لتمؾ األدكات ،كككف أف الجراح غير ممزـ بشفاء المرضى كذلؾ الف الشفاء بيد
1

 -عمي فياللي ،االلتزامات،النظرية العامة لمعقد ،مكفـ لمنشر ،الجزائر ،2008ص.28

2

 -كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.55

3

 -االلتزاـ بالسالمة ىك التزاـ حديث بالنسبة لمطبيب أقره القضاء سنة  ،1997الذم اعتبره التزاما تبعيا لاللتزامات الرئيسية

كلمعالج ،التي يرتبيا العقد الطبي طبقا لممادة  1101مف القانكف المدني الفرنسي ،التي تقابؿ المادة  54مف القانكف المدني

االلتزاـ بالعالج ىك التزاـ بأداء عمؿ بينيما االلتزاـ بالسالمة فيك االلتزاـ باالمتناع ،نقال عف :سامية بكمديف ، ،المرجع سابؽ،
ص ،72ىامش رقـ (.)2
42

عز كجؿ ،فعمى األقؿ يضمف سالمة المريض بعدـ تعرضو إلى أخطاء طبية في العمؿ
اهلل ٌ
الجراحي تؤدم بأضرار ،ألف المريض يسمـ نفسو لمجراح الذم يثؽ ،فعمى األقؿ أف يضمف لو

السالمة كالحماية(.)1
كبناءا عمى ذلؾ فإف تحميؿ الطبيب االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة يعتبر تيديدا لو كتشديدا في نفس
الكقت ،لكف ىذا القيد فرضتو ضركرة حماية المريض الطرؼ الضعيؼ في العالقة العقدية،
فيحمؿ الطبيب االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة إما بحكـ االتفاؽ أك بقكة القانكف(.)2
كيقكـ اإللتزاـ عمى اتفاؽ سابؽ بيف الطبيب كالمريض عف طريؽ عقد طبي ،يرتب التزامات
متقابمة بيف طرفي العالقة ،كىما الطبيب كالمريض فيشمؿ التزاـ الطبيب تقديـ العالج الالزـ
بإتقاف كتفاف إلى المريض ،مقابؿ التزاـ ىذا األخير بدفع أتعاب الطبيب(.)3
كعميو تعتبر ىذه العالقة اتفاؽ يقكـ عمى أساس تحقيؽ نتيجة معينة لممريض ،بحيث يككف
اتفاقيما عمى شكؿ شركط كاردة في العقد المبرـ ،كاذا لـ تتحقؽ النتيجة المتفؽ عمييا يككف
()4

الطبيب مخطئان

فيك التزاـ يتعيد فيو الطبيب باعتباره مديف بشيء معيف ،كما عمى المريض

إال أف يثبت االلتزاـ كأف عدـ قيامو بالتنفيذ ناشئ عف خطئو( .)5كمثاؿ ذلؾ :أف يعد الجراح
بالقياـ شخصيا بالعممية الجراحية ،فإنو يعتبر مسؤكال بقكة القانكف عف الضرر الذم ينجـ عف
فعؿ الجراح الذم قاـ بالعممية بدال منو في غياب أية حالة مف حاالت السبب األجنبي(.)6
فالطبيب الذم يتفؽ بأف يتعيد بتحقيؽ غاية محددة ،كأف يتعيد لمريضو بالشفاء ،فإذا
تحقؽ األمر برئت ذمتو كاذا لـ يتحقؽ يككف ضامنا( ،)7فإذا أراد الطبيب التخمص مف مسؤكليتو،
كجب عميو أف يثبت أنو قاـ بتنفيذ التزامو المحدد أك أف عدـ تنفيذه ال ينسب إليو ،بؿ إلى القكة
القاىرة أك الحادث المفاجئ ،أك خطأ المريض فخطأ الطبيب ىنا مفترض ،كال ترفع عنو
1

 -سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.73

2

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.159

3

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ص.441-439

4

 -كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.55

5

 -أحمد محمد بدكم ،المرجع سابؽ ،ص.185

6

-بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.159

7

 المرجع نفسو ،ص.15943

المسؤكلية إال بنفي رابطة السببية بيف ذلؾ الخطأ المفركض ،كبيف الضرر الحادث لممريض
بسبب اإلخالؿ بالتنفيذ( ،)1كىذا النكع مف اإلتفاؽ نصت عميو ـ 479مف ؽ.ـ.ج
كقد قضت محكمة النقض بباريس حكميف ليا بتاريخ  4887/14/14ك 4887/41/21

بأنو:

"إذا كانت طبيعة العقد الذم يعقد بيف الجراح كبيف مريضو تضع عمى عاتؽ الميني مف حيث
المبدأ مجرد التزاـ ببذؿ عناية ،فإنو رغـ ذلؾ يمتزـ بتحقيؽ نتيجة بإصالح الضرر الذم لحؽ
بمريضو بمناسبة عمؿ جراحي ضركرم لعالجو ،كمما كاف الضرر الذم لـ يكف التعرؼ عمى
سببو ا لحقيقي مرتبطا مباشرة بالتدخؿ الذم جرل بالمريض ،كلـ يكف لو عالقة بحالة ىذا
المريض السابقة"(.)2
الفرع الثاني :تطبيقات التزاـ الجراح بتحقيؽ نتيجة
يككف الطبيب ممزما بتحقيؽ نتيجة محددة نظ ار لطبيعة أدائو أك عممو الطبي ،كىذا االلتزاـ
ال يمكف حصره نظ ار لتطكرات العممية السريعة( ،)3فيناؾ التزامات متصمة بالكاجبات اإلنسانية
كأخرل بأخالقيات الطبيب كااللتزاـ بإعالـ المريض ،كالتزامو بالحصكؿ عمى مكافقة
المريض،كالتزامو بعدـ إفشاء سر المريض كميا التزامات بتحقيؽ نتيجة ،كىناؾ بعض األعماؿ
الطبية اكتست معطيات عممية تمكف مف الكصكؿ إلى نتائج مؤكدة ،ألف التقنيات فييا أصبحت
في متناكؿ اليد ،ففي ىذه الحالة يعتبر إلتزاـ الطبيب المعالج ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،بحيث أف
المسؤكلية ىنا أصبحت مبنية عمى أساس الخطأ المفترض غير قابؿ لمدفع(.)4
كعميو فعمى الطبيب الجراح مراعاة األصكؿ العممية كالفنية مف جراء ما يستعممو مف أدكات
كأجيزة طبية (أكال) أك المحافظة عمى مرضاه بعدـ انتقاؿ العدكل عف طريؽ عمميات نقؿ الدـ
كالتحاليؿ الطبية (ثانيا) مع تحقيؽ غاية في الجراحة التجميمية التي ال مجاؿ فييا لفكرة
االحتماؿ الطبي (ثالثا).
1

 -أحمد محمد بدكم ،المرجع سابؽ ،ص ص.186-185

2

 -مراد بف صغير ،المرجع سابؽ ،ص.28

3

 -كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.45

4

 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.16044

أوال :استعماؿ األدوات واألجيزة الطبية
إف التقدـ العممي كالفني كزيادة إستخداـ اآلالت الحديثة ،كما ينطكم عمييا مف مخاطر
عمى اإلنساف في العمميات الجراحية ،ك قد يصاب المريض بضرر جراء استخداميا مف طرؼ
الجراح( ،)1جعؿ إلتزاـ الطبيب الجراح تجاه مريضو التزاما محددا ىك ضماف سالمتو مف

األضرار المستقمة عف المرض الذم لجأ الطبيب مف أجمو ،كيعد إلتزامو ىذا إلتزاـ بتحقيؽ
نتيجة ،كتنقطع صمتيا باألعماؿ الطبية التي يظؿ محؿ االلتزاـ بتأديتيا بذؿ عناية.
فيجب التفرقة بيف األضرار التي تنشأ عف األعماؿ الطبية -كىي ذات طبيعة عممية بحتة-

كبيف األضرار المستقمة عف المرض كالمنقطعة الصمة باألعماؿ الطبية( ،)2كالتي تنشأ نتيجة
كجكد عيب أك عطؿ باألجيزة كاألدكات المذككرة إذ يقع التزاـ عمى الطبيب مقتضاه استخداـ
اآلالت السميمة التي ال تحدث أض ار ار بالمريض

()3

كىي كؿ األضرار التي تمس المريض كتككف

منقطعة الصمة بو ،كتستقؿ عف العمؿ الطبي في معناه الدقيؽ ،كما ينطكم عميو مف طبيعة
فنية ،لذا فإف طبيعة اإللتزاـ بصددىا ىك إلتزاـ بتحقيؽ نتيجة ،كىذه النتيجة ىي سالمة

المريض(.)4

إذ يكجد إرتباط كتداخؿ كبير بيف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة كااللتزاـ بالسالمة ،مما يصعب في
كثير مف األحياف التمييز بينيما ،ك ىذا ما جعؿ الكثير مف رجاؿ الفقو كالقضاء األخذ بمفيكـ
أخر كسط كىك االلتزاـ "بسالمة النتيجة" أك االلتزاـ بالسالمة كالنتيجة ،حيث قرر القضاء

الفرنسي فرض التزاـ بتحقيؽ نتيجة مكرسا بااللتزاـ بالسالمة( ،)5حيث قرر التزاـ الطبيب بنتيجة

سالمة المريض مف األضرار التي قد تمحقو جراء إستخداـ تمؾ األدكات كاألجيزة(. )6

فتعددت القضايا التي رفعت بشأنيا دعاكل ضد الجراحيف ،منيا القضاء بمسؤكلية جراح
عف كفاة مريضو أثناء التدخؿ الجراحي ،ككاف سبب ذلؾ انفجار لتسرب الغاز مف جياز
التخدير ،كاشتعالو بش اررة خرجت منو كفي قضية أخرل حكـ بمسؤكلية طبيب عما أصاب

1

 -محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.212

2

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص  ،160ىامش رقـ (.)2

3

-محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.213

4

 -منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء كالجراحيف ،المرجع سابؽ ،ص.204

5

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.161

6

 كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.6345

المريض عف الحركؽ التي تصيب المريض بسبب الميب الخارج مف المشرط الكيربائي أثناء
عالجو رغـ عدـ ثبكت تقصير الطبيب(.)1

فالطبيب يتحمؿ المسؤكلية عف األضرار التي تصيب المريض مف األشياء التي يستعمميا

بمناسبة تنفيذه أك أدائو لمعمؿ الطبي كىك ما يسمى بالمسؤكلية عف األشياء غير الحية( ،)2إذ
يقع عمى عاتؽ الجراح إلتزاـ بضماف سالمة المريض الذم ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،فال يعفى
مف المسؤكلية ،حتى كلك كاف العيب المكجكد بالجياز يرجع إلى صنعو ك يصعب كشفو ،كيفيـ
مف ذلؾ أنو يجب عميو تفحص ىذا الجياز قبؿ استعمالو في العممية الجراحية.
ثانيا :نقؿ الدـ والتحاليؿ الطبية
يرتب العمؿ الجراحي بطبيعتو عمى عاتؽ الجراح ضماف أية أثار ضارة ناتجة عف عممية
نقؿ الدـ ،التي يضطر جسـ المريض لتعكيضو بيا عما فقده مف دـ نتيجة الكسائؿ التي
يستعمميا مف شؽ كاستئصاؿ كبتر في عممو ،غير أف عمميات نقؿ الدـ تصاحبيا خطكرة كبيرة
بسبب األمراض التي قد تنتقؿ نتيجة التعكيض بالدـ ،كعميو يجب أف يككف التزاـ الجراح
بصددىا إلتزاما بتحقيؽ نتيجة إذ يتعيف عميو أف يفحص كيتأكد مف أف الدـ المعطى لممريض
متفؽ مع فصيمة دمو ،إلى جانب ذلؾ يجب أف يككف خاليا مف أم مرض حتى ال يعرض حياة
ما في يده مف مرضى إلى الخطر ،كأف يككف الدـ محتفظا بو بطريقة عممية تضمف سالمة
المريض(.)3

كقد أثيرت في ىذا الصدد قضية ميمة حيث أدخمت إحدل السيدات مستشفى الركيس
التابع لشكة بتركؿ أبك ظبي ،كالتي تشرؼ عمييا إحدل الشركات األمريكية إلجراء جراحة
بالرحـ ،كخالؿ العممية احتاجت إلى نقؿ الدـ ،كفعال تـ النقؿ ،كلكف بعد العممية ظيرت عمييا
أعراض تبيف بالفحص أنيا أحست بمرض االيدز ،كذلؾ بسبب الدـ المأخكذ مف مساعد طبيب

شاذ جنسيا يعمؿ بالمستشفى كيحمؿ المرض(.)4

1

 -محمد حسف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص ص.214—213

2

 -المادة  1/138ؽ.ـ.ج" :كؿ مف تكلى حراسة الشيء ككانت لو قدرة االستعماؿ كالتسيير ،كالرقابة يعتبر مسؤكال عف

3

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.54

الضرر الذم يحدثو ذلؾ الشيء" تقابميا ـ  1484ؽ.ـ.ؼ.

4

 كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.5446

ما أدل بالمريضة لرفع دعكل أماـ محكمة أبك ظبي االبتدائية عمى الطبيب المعالج
كمساعد الطبيب الذم أخذ منو الدـ الممكث كعمى الشركة األمريكية ،حيث أسست دعكاىا عمى
عدـ مراعاة األصكؿ الطبية كالحيطة كالحذر الكاجبة عمييـ بعدـ فحص كحدة الدـ المأخكذة مف
مساعد الطبيب كالتي نقمت رغـ تكافر أجيزة فحص داخؿ المستشفى ،مما أدل إلى نقؿ
الفيركس ،كقد أحالت محكمة المكضكع القضية إلى ذكم الخبرة كحكمت بإلزاـ المدعى عمييـ

بالتعكيض بالتضامف(.)1

كعميو ل متعرؼ عمى فصيمة الدـ يعيد الجراح بذلؾ إلى معمؿ التحاليؿ الطبية ،كالتي تعتبر
مف العمميات العادية التي تقع عمى محؿ محدد تحديدا دقيقا كال تحتمؿ صعكبات خاصة ،كال
تنطكم عمى قدر مف االحتماؿ ،كذلؾ العتبار صاحب المعمؿ أك المختص مكمؼ بنتيجة كىي
سالمة التحميؿ كدقتو ،كيستكم في ذلؾ أف يككف مكضكع تحميؿ الدـ معرفة مككناتو ،ك تحديد
فصيمة الدـ بشكؿ دقيؽ كأف يككف خاؿ مف الجراثيـ كاألمراض التي تعرض حياة المريض إلى

أخطار(.)2

فقد قررت محكمة استئناؼ باريس أف مركز الدـ يعد مسؤكال في عقد نقؿ الدـ عف تقديـ دـ
خاؿ مف أية عيكب ،كىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،بحيث يستكم أف يككف بصدد نقؿ دـ طبيعي أك
أحد مشتقات الدـ ،عمى أف ال يثبت مركز الدـ السبب األجنبي(.)3

ثالثا :الجراحة التجميمية
تعرؼ الجراحة التجميمية بأنيا" :مجمكعة العمميات التي تتعمؽ بالشكؿ كالتي يككف الغرض
منيا عالج عيكب طبيعية أك مكتسبة في ظاىر الجسـ البشرم ،تؤثر في القيمة الشخصية أك
االجتماعية لمفرد".

كيجب أف يتكفر لدل جراح التجميؿ التخصص الطبي الدقيؽ في ىذا المجاؿ( ،)4كفقا

لنص المادة  489مف ؽ.ح.ص.ت.ج

()5

كالتي تقضي بعدـ جكاز ممارسة مينة طبيب

1

 -كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.55

2

 -محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.232

3

 -حكـ محكمة إستئناؼ باريس ،بتاريخ  ،1991/11/28نقال عف كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ص.55

4

 -كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.45

5

 -قانكف رقـ  17-90المعدؿ كالمتمـ لمقانكف  05-85المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا الصادر بتاريخ  17فبراير ،1985ج
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اختصاصي أك جراح أسناف اختصاصي ،إذا لـ يكف حائ از عمى شيادة في ىذا االختصاص
الطبي أك شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا ،أم بمعنى أف الطبيب عاـ ال يجكز لو ما عدا في
حاالت الضركرة القصكل إجراء أم عممية يتطمبيا اختصاص معيف(.)1

كعميو فالطبيب الجراح يترتب عمى عممو الجراحي التجميمي التزاما ،غير أنو ظيرت
مشكمة في تحديد طبيعتو نحك المريض ،إذ أف كؿ مف القضاء كالفقو ترددا في تحديد ىذا
االلتزاـ ،كيرجع ذلؾ لمتطكر الذم صاحب مثؿ ىذه العمميات.

فقد اعتبر البعض منيـ أف إلتزاـ الجراح يقتصر عمى بذؿ العناية الالزمة فقط( ،)2فيجب عمى

جراح التجميؿ أف يككف حذ ار في عممو كيجرم الفحص بدقة شديدة ،كذلؾ ألف عمميات التجميؿ
مسألة ال تممييا حاالت االستعجاؿ كال الضركرة ،مما يمكف معو مف تحكير التزاـ الطبيب مف
التزاـ ببذؿ عناية إلى التزاـ ببذؿ عناية مؤكدة كخاصة ،دكف أف يصؿ إلى التزاـ بتحقيؽ

نتيجة( .)3كعميو فالتزاـ الجراح التجميمي ال زاؿ التزاما ببذؿ عناية كليس بتحقيؽ نتيجة(.)4

كىذا كاضح في قضية عرضت عمى محكمة النقض المصرية بتاريخ 4874/17/21
كالذم صدر فييا حكـ تناكلت فيو االلتزاـ الذم يقع عمى األطباء حيث قضت بأف:
".......جراح التجميؿ كاف كاف كغيره مف األطباء كال يضمف نجاح العممية التي يجرييا ،إال أف
العناية المطمكبة منو أكثر منيا في أحكاؿ الجراحة األخرل ،كانما عمى اعتبار أف جراحة
التجميؿ ال يقصد بيا شفاء المريض مف عمة في جسمو ،كانما إصالح تشكيو ال يعرض حياتو
لمخطر"(.)5

إال أف البعض األخر اعتبره ،التزاما بتحقيؽ نتيجة كليس لفكرة االحتماؿ محؿ ،كيرجع في
ذلؾ بالنظر النعداـ الشرط الذم ييبرر المساس بحرمة جسـ اإلنساف كىك الشفاء مف مرض ك
يظير تشديد المحاكـ في تقدير خطأ الجراح التجميمي

()6

كاعتبار التزامو في ىذا الشأف التزاـ

بتحقيؽ نتيجة حيث يسأؿ ىذا الجراح عف الفشؿ في العممية ما لـ يقـ الدليؿ عمى انتفاء العالقة
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السببية بيف ما فعمو كالضرر الناتج كىك فشؿ العممية ،كخاصة حيف تككف ىذه العممية ال
تفرضيا ضركرة عالجية فيقع عمى عاتقو إلتزاـ تحقيؽ نتيجة(.)1
كيتضح ذلؾ مف خالؿ أحكاـ القضاء الفرنسي التي يستعمؿ فييا عبارات تقرب فييا التزاـ
جراح التجميؿ مف اإل لتزاـ بتحقيؽ نتيجة ،فقد قضت محكمة استئناؼ باريس بأف" :النتيجة فقط
ىي التي تبرر التدخؿ الجراحي بيدؼ التجميؿ ،فنظ ار ألف تمؾ الجراحة ال تستمزميا صحة
المريض ،فإف عمى الطبيب الجراح أف يمتنع عف التدخؿ إذا ما قامت مخاطر لمفشؿ كلـ يتـ
تحذير الشخص المقبؿ لعممية التجميؿ ،فينبغي عمى الجراح عدـ القياـ بيا كاالمتناع عنيا إال
إذا كاف كاثقا مف نجاحيا ،نظرا الف األمر ليس عمى درجة مف الحيكية التي تتعمؽ بيا حياة
الشخص أك صحتو"(.)2
كلكف حتى كاف كعد الجراح التجميمي بتحقيؽ غاية محددة ،كذلؾ بأخذ صكرة رقمية كالقياـ
بالعممية عف طريؽ الحاسكب كاقتراح النتيجة المرغكب فييا ،إال أنو في ىذه الحالة لـ يستعمؿ
المشرط كبالتالي لـ تتـ العممية كلـ تحصؿ مضاعفات التي تككف محتممة الحصكؿ ،كعميو
النتيجة غير مضمكنة.

فمف المنطؽ أنو لتحديد طبيعة التزاـ الجراح التجميمي يجب أف نميز بيف حالتيف :إذا كاف

تدخؿ الجراح التجميمي لسبب نفسي كتأكد مف المرض النفسي( ،)3فيمكنو إجراء التدخؿ
الجراحي ،ألف بعض التشكىات يمكف أف تؤثر عمى نفسية المريض لما ليا مف قيمة اجتماعية،
ال حرج في السعي إلييا شريطة عدـ المجازفة بالمريض ،كبتبصيره بكؿ دقائؽ العممية كما

يترتب عنيا( ،)4كيجب في تمؾ الحالة محاسبتو عمى التزامو ببذؿ العناية لممريض كليس بتحقيؽ

نتيجة ،أما إذا أجريت بيدؼ غير الشفاء ففي مثؿ ىذه الحالة يككف مطالب بتحقيؽ نتيجة(.)5
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كفي األخير نستخمص أف الجراحة تعتبر مف أىـ فركع العمكـ الطبية ،غالبا ما تككف
العالج الكحيد إلستئصاؿ الداء الذم يشكك منو المريض ،إال أنيا تنطكم عمى مخاطر عديدة
يمكف كصفيا باألخطاء الطبية ألنيا تشكؿ إخالال بكاجبات تقع عميو إنطالقا مف طبيعة عممو،
كتستمد مف مخالفة مجمكعة مف الكاجبات المرتبطة بما تكحيو المينة مف ثقة كائتماف عمى جسد
المريض كركحو ،كىك ما يفرض عمى األطباء الجراحيف إلتزاـ ببذؿ عناية دقيقة كيقظة سكاء في
مرحمة اإلعداد لمعممية الج ارحية أك أثنائيا أك بعدىا كأصؿ ،كبتحقيؽ نتيجة معينة في الحاالت
اإلستثنائية ،فإرتكاب الطبيب الجراح خطأ طبي مف شأنو أف يؤدم إلى قياـ مسؤكلية مدنية.
إال أنو ال يمكف مساءلة الجراح بمجرد إرتكابو أخطاء طبية كانما يجب لقياميا تضرر المريض
جراء الخطأ المرتكب مف قبؿ الجراح بضرر ،كأف يككف إرتباط بينيما أم قياـ عالقة سببية بيف
الخطأ الطبي كالضرر الالحؽ بو.
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الفصؿ الثاني :آثار الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي
لقياـ مسؤكلية الجراح يكفي خركجو عف األصكؿ المينية التي تفرضيا مينتو الطبية،
كعدـ بذؿ العناية الالزمة في عممو الجراحي ،كىذا ما يؤدم الى اصابة المريض بضرر يمس
صحتو ،كيؤثر عمى حياتو كسالمتو الجسدية سكاء كاف ىذا الضرر ماسا بكيانو المادم أك
بشعكره أك بعاطفتو.
فيعد حصكؿ الضرر لممريض ركنا أساسيا مف أركاف قياـ المسؤكلية الطبية لكي يقع
الطبيب تحت طائمتيا ،فميس مجرد حصكؿ الخطأ مف الطبيب كافيا إلقامة الدليؿ عمى تحقؽ
المسؤكلية الطبية ،بؿ يجب أف يككف ىناؾ ضرر حاصؿ لممريض بسبب ذلؾ الخطأ الطبي
المرتكب مف قبؿ الطبيب.
كعميو فالضرر يعتبر ركف أساسي في المسؤكلية متى ارتبط بالخطأ كقامت بينيما عالقة
سببية ،كتكافرت شركط تجعؿ ىذا الضرر مكجبا لمتعكيض (المبحث األكؿ).
في حيف أف المريض إذا أثبت الضرر الذم أصيب بو جراء العممية الجراحية لو حؽ
التمسؾ بالمسؤكلية المدنية ،كمساءلة الطبيب عف أخطائو الطبية جراء عممو الجراحي ،فيتعيف
في ىذا الصدد تحديد طبيعة المسؤكلية المدنية لمجراح (المبحث الثاني).

المبحث األ وؿ :الضرر الطبي الناتج عف الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي
ال يمكف ترتيب المسؤكلية المدنية لمطبيب الجراح دكف ضرر تطبيقا لقاعدة "ال دعكل
بغير مصمحة" ،فيك يعتبر الركف الثاني بعد الخطأ الذم يصيب المريض في حياتو أك سالمة
جسمو ،أك في شعكره.
كالضرر في ىذا المجاؿ ال يخرج عف أحكاـ القكاعد العامة ،لذا سنتطرؽ الى البحث في
أحكاـ الضرر كتطبيقيا عمى مختمؼ صكره كتحديد الشركط الكاجب تكافرىا مف خالؿ تحديد
مفيكـ الضرر في المجاؿ الطبي(المطمب األكؿ) ،لكف الضرر كحده ال يمكف مف ترتيب
المسؤكلية عمى الجراح إال إذا كانت ىناؾ عالقة بيف الضرر كالخطأ الطبي المرتكب (المطمب
الثاني).
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المطمب األوؿ :مفيوـ الضرر الطبي
يتعامؿ الطبيب مع أثمف شيء يممكو اإلنساف أال كىك الحياة كالصحة ،فيممؾ الطبيب
المعالج (الجراح) ما يقابمو إلنقاذ ىذه الحياة كىي الخبرة كالميارة التي يعمؽ عمييا المريض أمالو
لمشفاء ،إال أنو قد يصاب بضرر بيف لحظة كأخرل إثر خضكعو لمعممية الجراحية(.)1
كالمشرع الجزائرم لـ يكرد تعريؼ لمضرر ،كانما أشار إلى فكرة الضرر في المكاد  124إلى
 140مف ؽ.ـ.ج ،كى ذا ما فسح المجاؿ لمفقياء لتحديد تعريؼ لمضرر المكجب لممسؤكلية
الطبية.
فأجمعت التعاريؼ الفقيية عمى الضرر ىك" ما يصيب المرء في حؽ مف حقكقو ،أك
مصمحة مف مصالحو المشركعة ،مف جراء عمؿ الطبيب غير المعتاد" ،فمإلنساف الحؽ في
يعد الجرح كالعجز الذم يمس المريض تعديا كمساسا بيذه
الحياة ،كسالمة جسمو ،بحيث ٌ

الحقكؽ ،ككؿ مساس بمصمحة المريض ،أك حؽ مف حقكقو بصفة غير مشركعة ،يمثؿ ضر ار

يكجب التعكيض كالجبر

()2

كلكف ىؿ كؿ ضرر ميما نكعو ،يككف كاجب التعكيض ،أـ أف ىناؾ

أضرار تفمت مف ىذا الحكـ؟ (الفرع األكؿ).
كليس كؿ ضرر يمحؽ بالمضركر يستكجب التعكيض ،بؿ ال بد أف تتكافر فيو الشركط المحددة
قانكنا (الفرع الثاني).
الفرع األوؿ :صور الضرر الطبي
تقكـ مسؤكلية الجراح كمما تسبب في إحداث ضرر لممريض ،باعتباره حالة نتجت عف
فعؿ طبي مس بالمريض في قيمة مادية أك معنكية أك كمتييما لمشخص المتضرر.
كعميو لمضرر عدة تقسيمات ،أبرزىا تقسيـ الضرر إلى ضرر مادم كضرر أدبي ،كالتي
سنتناكلو فيما يمي
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أوال :الضرر المادي
الضرر المادم ىك إخالؿ بمصمحة ذات قيمة مالية( ،)1أم بمعنى الخسارة المالية التي تترتب
عف المساس بحؽ أك مصمحة سكاء كاف الحؽ حقا ماليا أك غير مالي.
فاإلخالؿ بمصمحة مالية لممضركر يعد ضر ار ماليا يصيب ذمتو المالية ،كيشمؿ ىذا
الضرر ما لحؽ المريض مف خسارة مالية كمصاريؼ العالج كاألدكية ،كما لك أدل التدخؿ
الجراحي إلى إصابة ساؽ المريض بتعفف فينفؽ مبالغ مالية ،كذلؾ يدفع مبالغ مالية أخرل
مقابؿ إقامتو في المستشفى
كما قد يككف المساس بحؽ غير مالي ،كالمساس بسالمة الجسـ أك بحياة اإلنساف ،إذا
ترتبت عنو خسارة مالية كاف الضرر ماديا ،كالعجز عف الكسب أك نفقات العالج ،ما مف شأنو

أف يخؿ بقدرة الشخص سكاء أكاف ذلؾ المساس جركحا أك كسك ار أك كفاة(.)2

غير أنو كبإعتبار العمميات الجراحية تتطمب فترة نقاىة قد تككف طكيمة كي يعكد الشخص
إلى حالتو الطبيعية كتظير نتيجة العممية ،فيذه الفترة التي تعطؿ فييا الشخص عف العمؿ ال

تعتبر ضرر يستكجب التعكيض عمييا(.)3

فيؿ كؿ ضرر مادم يدعيو الشخص نتيجة العممية الجراحية ميما يكف مستقبميا أك
احتمالي ،يستكجب التعكيض؟
يشترط لمتعكيض عف الضرر المادم أف يككف ىناؾ إخالؿ بمصمحة مالية لممضركر ،كال
يصمح أف يككف ىذا الضرر أساسا لطمب التعكيض إال بتحققو،غير أنو يجكز لممضركر أف

يطالب بالتعكيض عف الضرر في المستقبؿ متى كاف محقؽ الكقكع(.)4

كلكف نظ ار لككف العممية الجراحية التي تتطمب انتظار شيكر كي نستطيع تقدير مدل نجاحيا
العممية كاآلثار التي قد تترتب عنيا،فعمى القاضي األخذ بعيف االعتبار الضرر الذم قد يظير
في المستقبؿ كإمتداد لمضرر األصمي ،كذلؾ كفقا لممادة  131ؽ.ـ.ج التي تنص عمى ما يمي:
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"يقدر القاضي مدى التعويض عف الضرر الذي لحؽ المصاب طبقا ألحكاـ المادتيف
781و 781مكرر مع مراعاة الظروؼ المالبسة ،فإف لـ يتيسر لو وقت الحكـ أف يقدر مدى
التعويض بصفة نيائية،فمو أف يحتفظ لممضرور بالحؽ في أف يطالب خالؿ مدة معينة
بالنظر مف جديد في التقدير"

كمعنى ذلؾ أنو يسمح لممضركر أف يطالب خالؿ مدة معينة( ،)1بإعادة النظر في تقدير

التعكيض الذم يستحقو المريض ،كىذا إذا لـ يتيسر لمقاضي كقت صدكر الحكـ تحديد مقدار
التعكيض بصفة نيائية كقطعية ،خاصة إذا كاف الضرر سيتحقؽ أك يزداد في المستقبؿ(.)2

كقد تتطكر األضرار الناجمة عف التدخؿ الجراحي ،كبذلؾ فإنو يمكف لمقاضي أف يقضي بما
يناسب مف تعكيض كفقا لما صار إليو الضرر عند الحكـ ،كليس كقت كقكعو ،عمى أنو إذا
تفاقـ الضرر عما كاف عميو كقت تقدير القاضي لو ،فإف ذلؾ ال يمنع المضركر مف أف يطالب
بدعكل جديدة بتعكيض الضرر الذم لـ يتكقعو القاضي كقت صدكر الحكـ.
كما يمكف أف تشمؿ ىذه الدعكل تعكيض تكميمي ،كذلؾ في حالة تفاقـ جسامة اإلصابة
الجسدية عف القدر الذم صدر بشأنو حكـ التعكيض ،كما لك تحدد التعكيض في الحكـ
القضائي النيائي السابؽ صدكره بنسبة معينة مف العجز النيائي لممضركر ،فيجكز ىنا رفع
دعكل جديدة تكميمية عف قدر الزيادة في نسبة العجز التالية لصدكر الحكـ النيائي

بالتعكيض(.)3

ثانيا :الضرر المعنوي
مف الكاضح أف الضرر الناتج عف اإلصابة الكاقعة عمى الجسـ بفعؿ خطأ الجراح ال
ينحصر في األضرار المادية فقط ،بؿ تمتد لتشمؿ الضرر المعنكم.
فاآلالـ الجسمانية تحدث لممصاب ضرر معنكيا بخالؼ الضرر المادم ،مع العمـ أف

ىناؾ ارتباط بينيما ،كبدكف الضرر المادم ال كجكد لمثؿ ىذه اآلالـ(.)4

1

 -سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.147

2

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ص .273-272

3

 -منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء كالجراحيف ،المرجع سابؽ ،ص ص.494-493
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 كريمة عباش ،المرجع سابؽ ،ص.2154

كىك ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية في  1972/02/13حيث ذكرت األضرار النفسية
الناشئة عف الضرر الذم لحؽ بجسـ المصاب تستكجب التعكيض عنو حتى لك كاف المصاب
يعمؿ خالؿ ذلؾ كلـ ينقص أجره كما قضت أيضا في  1980/05/20بأف اآلالـ النفسية التي
عاناىا المصاب مف أثر العمميات الجراحية التي أجريت عقب الحادث تشكؿ ضر ار جسمانيا

تستكجب التعكيض(.)1

فالضرر المعنكم ىك ضرر يخص العاطفة كيمس الشعكر  ،كيمحؽ اآلالـ كيؤثر عمى النفس
كيصيب المريض باألحزاف ،كىك كؿ ما يصيبو في جسمو مف أضرار دكف أف تنقص مف قدراتو

في العمؿ كاآلالـ كاألكجاع( .)2فالضرر الذم يصيب المريض جراء خطأ الجراح يشمؿ
األضرار المادية أم الخسارة كمصاريؼ العالج ،ك يمكف أف يؤدم كذلؾ إلى عجز المريض ،
كبالتالي يمس المصمحة الغير مالية كالمالية لممريض فيؤدم بدكره إلى الضرر المعنكم أم ما
يعانيو المريض جراء اآلالـ كما يمكف أف ينجر عف ذلؾ مف إصابة الشعكر النفسي

لممريض(.)3

كقد ترتب اإلصابة الالحقة بالمريض تشكيو ،كىذا التشكيو يمس مظيره الجمالي كقد يشعر
()4

المضركر بآالـ معنكية ناتجة عف حرمانو مف متع الحياة

كتظير أىميتو أكثر كصكرة مف

صكر الضرر المعنكم في مجاؿ جراحة التجميؿ ىذا بالنظر إلى ما تيدؼ إليو ىذه الجراحة،
كبالتالي اإلنتقاص مف جماؿ الجسـ كالخمقة كما ينجر عف ذلؾ مف تشكيو ،فيركز الضرر
المعنكم في مجاؿ الجراحة التجميمية عمى الضرر الجمالي بغض النظر عف اآلالـ

الجسمانية( ،)5فالتشكيو في كجو المرأة يككف أشد أث ار مف التشكيو ذاتو في كجو الرجؿ ،كيختمؼ
كذلؾ ما إذا كاف المضركر متزكجا أك أعزب ،إذ أنو في حالة األخيرة تأثر فرص زكاجو ،كما

يؤثر الضرر عمى صالحيتو لمزكاج.
كعميو فإف مثؿ ىذا الضرر الذم يعتبر صكرة مف الصكر الضرر المعنكم يستكجب

التعكيض ،يتـ تقديره بناء عمى المعايير كالسف كالجنس كالكظيفة كالكضع العائمي( ،)6كذلؾ
1

 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص ،22اليامش رقـ (.)2

2

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ص .280-279
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 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.67
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 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.21
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 -المرجع نفسو ،ص.23
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 المرجع نفسو ،ص .2455

إلختالؼ الضرر المعنكم بطبيعة الحاؿ مف شخص إلى آخر ،فالشاب ليس كالمسف كالفتاة
ليست كالكلد ،فاأل مر يقدر عمى ضكء اآلثار التي يرتكبيا العجز أك التشكه عمى حالة الشخص
المضركر ،بالنظر إلى عممو كظركفو االجتماعية(.)1

كما يظير أيضا في حالة اإلعتداء عمى إعتبار المريض ،مف خالؿ قياـ الطبيب بإفشاء سر
المريض فيصاب بضرر يمس بسمعتو أككيانو اإلجتماعي أكحياتو الخاصة ،كبإعتبار أف
اإللتزاـ بالسر مف اإللتزامات القانكنية كالكاجبات األخالقية التي يتقيد بيا الطبيب نص المشرع
الجزائرم في مجاؿ الصحة كبالخصكص عف ىذا الضرر كفقا لما جاءت بو مدكنة أخالقيات
الطب في المادة  37التي تنص عمى أنو " :يشمؿ السر الميني كؿ ما يراه الطبيب أو جراح
األسناف ويسمعو ويفيمو أو كؿ ما يؤتمف عميو خالؿ أدائو لميمتو".
ككذلؾ نص المادة  39مف نفس القانكف تنص عما يمي" :يجب أف يحرص الطبيب أو جراح
األسناف عمى حماية البطاقات السريرية ووثائؽ المرضى الموجودة بحوزتو مف أي فضوؿ".

كيتضح مف خالؿ تمؾ النصكص أنو يقع عمى عاتؽ الطبيب التزامات قانكنية ككاجبات

أخالقية ،بعدـ إفشاء السر الميني ألنو يمس شرؼ كشخصية المريض ،كبالتالي فعمى الطبيب
الجراح أف يحرص أثناء أداء ميامو مف فحص كتشخيص كعالج  ،أم قيامو بعممو الجراحي،
حفاظا عمى المرضى التي يؤتمف عمييـ.
إلى جانب ذلؾ نص المشرع الجزائرم عمى ىذا االلتزاـ في قانكف حماية الصحة كترقيتيا
الجزائرم مف خالؿ المادة  206التي تنص عمى ما يمي" :يجب عمى األطباء وجراحي األسناف
والصيادلة أف يمتزموا بالسر الميني ،إال إذا حررتيـ مف ذلؾ صراحة األحكاـ القانونية".

ككذلؾ تنص المادة  233مف ؽ.ح.ص.ت.ج عمى ما يمي" :تطبؽ العقوبات المنصوص عمييا
في المادة  107مف قانوف العقوبات عمى مف ال يراعي إلزامية السر الميني ،المنصوص

عمييا في المادتيف 102و  112مف ىذا القانوف".

كتنص المادة  301مف ؽ.ع.ج.عمى ما يمي(" :)2يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة

أشير وبغرامة مف  100000إلى 7000000دج األطباء والجراحوف والصيادلة والقابالت
وجميع األشخاص المؤتمنيف بحكـ الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة عمى
1
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 محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.166 -أمر رقـ  156 -66مؤرخ في  18صفر 1386ق المكافؽ ؿ  8جكاف سنة  ،1966يتضمف قانكف العقكبات ،ج ر عدد

، 49السنة الثالثة ،مؤرخة في  11جكاف  ،1966معدؿ ك متمـ.
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أسرار أدلى بيا إلييـ وأفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييـ فييا القانوف إفشاءىا
ويصرح ليـ بذلؾ"...
كبناء عمى ذلؾ فإنو يتعيف عمى الطبيب أف ال يفشي أسرار المرضى لمغير كذلؾ استنادا
إلى ثقة المريض في طبيبو ،إذ تدفعو الثقة كرغبتو في التخمص مف آالمو ،إلى إطالعو عمى ما
لـ يطمع عميو أحد ،كيشكؿ إخالؿ الطبيب بثقة المريض خطأ يسأؿ عنو مدنيا كجنائيا ،إال في
بعض الحاالت التي ي مكف لمطبيب فييا إفشاء السر الطبي كذلؾ حماية لمصمحة أك حؽ أجدر
بالرعاية مف المصمحة بالكتماف( ،)1فيحؽ لممريض أك ذكيو في حالة تضرره مف جراء إفشاء

السر الذم يتعمؽ بالمرض الذم يعاني منو المجكء إلى القضاء كالمطالبة بالتعكيض لمثؿ ىذا
الضرر.
فالضرر المعنكم ال تترتب عميو أم خسارة مالية ،أم أف الذمة المالية ال تصاب بنقصاف،
كىذا ىك الذم خمؽ مشكمة التعكيض عف الضرر المعنكم ،بسبب صعكبة تقديره ،فيناؾ مف

عارض مبدأ التعكيض عف ىذا الضرر ،كىناؾ مف أجاز التعكيض عنو(.)2

كبالرجكع إلى القكاعد العامة ال نجد نص صريح يقضي بمبدأ التعكيض عف الضرر
المعنكم بكجو خاص ،كانما جاءت المادة  124ؽ.ـ.ج مطمقة تنص عمى أف " :كؿ فعؿ أيا
كاف يرتكبو الشخص بخطئو ،ويسبب ضر ار لمغير يمزـ مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض"،
ككذا نص المادة 131ؽ.ـ.ج ،فاألصؿ أف كؿ مف أصيب بضرر يحؽ لو المطالبة بالتعكيض،
كبناء عمى ذلؾ فإف الضرر المعنكم مكجب لمتعكيض متى مس بنفسية أك شعكر المريض جراء
خطأ الجراح.
كقد فصؿ المشرع الجزائرم في النقاش حكؿ مدل التعكيض قبؿ تعديؿ القانكف المدني في
 ،2005مف خالؿ نص المادة  182مكرر مف ؽ.ـ.ج ،تنص عمى أنو ":يشمؿ التعويض عف
الضرر المعنوي كؿ مساس بالحرية أو الشرؼ أو السمعة".
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 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص ،24ىامش رقـ (.)5
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 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص  280ىامش رقـ (.)157

فالتعكيض عف الضرر المعنكم شأنو شأف الضرر المادم ،فيك يعتبر كسيمة إرضاء
النفس ،فالماؿ كتعكيض عف الضرر المعنكم يجد فيو المضركر مكاساة عف حزنو

()1

كمأساتو

التي نتجت عف أخطاء طبية أدت بذلؾ لكقكع ضرر بشرؼ كك ارمة المريض.
كلكف ليس كؿ ضرر يمحؽ بالمضركر يستكجب التعكيض ،بؿ ال بد أف تتكافر فيو
الشركط المحددة قانكنا.
الفرع الثاني :شروط الضرر الموجب لمتعويض
حتى يعد الضرر عنص ار أساسيا مف عناصر المسؤكلية الطبية ،كيتمكف المريض مف مطالبة
المسؤكؿ بإصالحو ،يجب تكافر شركط إستحقاؽ التعكيض ،فرغـ مف اختالؼ كجيات النظر
في تحديد شركط الضرر ،إال أنو استقر األمر عمى أف الضرر المدعى بو يجب أف يككف
محققا (أكال)  ،كمباش ار كشخصيا (ثانيا) ،كأف يصيب حقا مكتسبا أك مصمحة مشركعة (ثالثا).
أوال :أف يكوف الضرر محققا
يجب لقياـ المسؤكلية أف يككف الضرر محقؽ الكقكع ،أم أف يككف حاال أك أنو حتما
()3

سيقع( ،)2بمعنى أف كقكعو مؤكد الحدكث مستقبال
الضرر األصمي الذم كقع(.)4

بفعؿ السبب ذاتو الذم أدل إلى إحداث

كلكي يعد الضرر محققا كجب إثبات أف المريض كاف لديو األمؿ في الشفاء ،كأف
الضرر الذم كقع كاف أثناء ا لتدخؿ الجراحي ،أك ممارسة المرفؽ الطبي أيا كاف مستشفى عاـ
أك خاص لنشاطو ،أك نتيجة لعدـ بذؿ العناية الالزمة مف طرؼ الجراح مما أدل إلى سكء

العالج الذم تمقاه المضركر(.)5

1

 -إدريس فاضمي ،الكجيز في النظرية العامة لاللتزاـ (،العقد ،اإلدارة المنفردة ،الفعؿ المستحؽ لمتعكيض  ،اإلثراء بال سبب،

القانكف) ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،2009 ،ص.216
2

 -العربي بمحاج ،المرجع سابؽ ،ص.80

3

 -يتميز الضرر الحاؿ عف الضرر المستقبمي في أف الضرر الحاؿ ىك ضرر محقؽ كثابت عمى كجو اليقيف كالتأكيد ،أما

الضرر المستقبمي فيك الضرر الذم سيقع حتما ،فيككف الفاعؿ مسؤكال عف تعكيض كؿ مف الضرر الحاؿ كالضرر المستقبمي،

كلقاضي المكضكع أف يقدر التعكيض عمى أساس الحاؿ كالضرر المتكقع ،.كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.36
4

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.272

5

 كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.3858

فتحقؽ الضرر شرط مف شركط التعكيض كذلؾ ألنو ال يككف إال بتحققو( ،)1كلكف ىناؾ
بعض الحاالت ال يتحقؽ فييا الضرر حاال ،كذلؾ في حالة الضرر الذم قاـ سببو كتراخت أثاره
كميا أك بعضيا في المستقبؿ ،كمثاؿ ذلؾ الضرر الالحؽ بالشخص نتيجة خطأ الجراح ،أك

خطأ المستشفى بسبب سكء تقديـ الخدمة الطبية ،إال أف نتائجو لـ تظير إال بعد فترة(.)2

كعميو فالضرر الذم يستكجب التعكيض ىك الذم كقع فعال ،ك إنما يجكز التعكيض عف
الضرر المستقبمي ،بمعنى أنو لـ يقع في الحاؿ ك لكنو محقؽ الكقكع في المستقبؿ ،كحدكث
ضرر لمشخص نتيجة خطأ الجراح  ،غير أف نتائجو لـ تظير إال بعد فترة  ،فيذا النكع مف

الضرر يعتبر في حكـ الضرر المحقؽ  ،يرتب المسؤكلية ك التعكيض(.)3

كيتبيف أكثر الضرر المستقبمي في العمميات الجراحية التي تتطمب بعد التدخؿ الجراحي

شيكر لمتأكد مف نجاح العممية مف فشميا كظيكر أثارىا(.)4

كطبقا لنص المادة  131مف ؽ.ـ.ج فإف المشرع الجزائرم أعطى سمطة لمقاضي في تقدير
التعكيض عف الضرر الذم قد يترتب في المستقبؿ ،كذلؾ بالسماح لممضركر المطالب
بالتعكيض خالؿ مدة معينة بالنظر مف جديد في التقدير.
إلى جانب الضرر المستقبمي المكجب لمتعكيض ىناؾ ضرر آخر يشترؾ معو في نقطة كاحدة

ىي أف كالىما لـ يتحقؽ بعد في الكقت الحاضر( ،)5كىك الضرر اإلحتمالي( ،)6غير أنو ال

يعطي لممريض الحؽ في التعكيض ألنو قد يقع ك قد ال يقع كاف كقع اعتبر ضر ار مستقبميا،
فكقكعو في المستقبؿ غير أكيد ،كىك يقكـ عمى كىـ كافتراض ال أساس لو ،كألف األحكاـ

القضائية ال تبنى عمى االفتراض( ، )7لذلؾ يبقى الضرر االحتمالي ال يعكض عنو إال إذا كقع
فعال.

1
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 منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.57 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.33

 - 3سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.146
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 -المرجع نفسو ،ص.147
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 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.273

6

-في حيف التميز بيف الضرر المستقبمي كالضرر المحتمؿ كاإلحتمالي ،كما أسمفنا الذكر أف الضرر المستقبؿ محقؽ الكقكع

لذا يستكجب التعكيض ،أما الضرر المحتمؿ فيك غير محقؽ قد يقع كقد ال يقع ،كبالتالي ال يعكض عنو ،إال إذا كقع فعال،
نقال عف :كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.37
7

 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ص .11859

كىذا ما أخذ بو القضاء الجزائرم ،إذ قضت غرفة القانكف الخاص بالمحكمة العميا

بتاريخ  ،)1(1982/016/23بأف التعكيض يخص األضرار الحالة ك المؤكدة ،بمعنى أنو مستقر
عمى عدـ التعكيض عمى الضرر المحتمؿ ،نالحظ أف القضاء المحتمؿ ،ألنو لك قضي بالعكس
فذلؾ يفتح المجاؿ لكؿ شخص ،كخاصة المريض الذم يرل أنو يحتمؿ أف يصاب بضرر ما
في المستقبؿ مف جراء التدخؿ الطبي ،بأف يمجأ إلى القضاء لممطالبة بالتعكيض ،كىذا مف شأنو

سمبا عمى عمؿ الطبيب(.)2
أف يؤثر ن

ثانيا :أف يكوف الضرر مباش ار و شخصيا
إف الضرر المباشر ىك ما يككف نتيجة طبيعية لمخطأ ،كىذا الضرر ىك الذم يككف بينو

كبيف الخطأ المنشئ لو عالقة سببية( ،)3إذ ال يستطيع المضركر أف يتكقاه ببذؿ العناية التي
يبذليا الرجؿ العادم ،أما إذا كاف باستطاعتو أف يتكقاه ببذؿ العناية التي يبذليا الرجؿ العادم
كاف الضرر غير مباشر ،بمعنى ما ال يككف نتيجة لمخطأ الذم أحدث الضرر كذلؾ بانعداـ

العالقة السببية بينيما(.)4

فالضرر المباشر في المجاؿ الطبي ىك النتيجة الحتمية كالضركرية لمخطأ الطبي ،كأف
يتكفى المريض بسبب مرض يم ٍع ود انتقؿ إليو بسبب إىماؿ الجراح في اتخاذ االحتياطات كالعناية
الالزمة كفؽ أصكؿ الفف الطبي( ،)5ككذا سقكط إحدل اآلالت أثناء التدخؿ الجراحي إلى جانب
حدكث أضرار بعد انتياء التدخؿ الجراحي كعمى ىذا األساس يعد الجراح مسؤكال عندما يترؾ
المريض مخد ار فتسقط رجاله في حافظة الماء الساخف ،فيؤدم ىذا إلى حركؽ بالغة تصيب
المريض كتؤذيو

()6

كليذا فإف المريض المضركر الحؽ في طمب التعكيض ما إذا ثبتت العالقة

السببية ما بيف التدخؿ الجراحي كالضرر المشكك منو(.)7

1

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.274

2

 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.37

3

 -منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.56

4

 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.38

5

 -المرجع نفسو  ،ص.39

6

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.283
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 كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.9960

كعميو فقد نص المشرع الجزائرم عف مبدأ التعكيض عف الضرر المباشر دكف الضرر
غير مباشر في إطار المسؤكلية العقدية في نص المادة  182ؽ.ـ.ج تنص عمى أنو" :إذا لـ
يكف التعويض م قد ار في العقد أو في القانوف فالقاضي ىو الذي يقدره ،ويشمؿ التعويض ما
لحؽ الدائف مف خسارة وما فاتو مف كسب ،بشرط أف يكوف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الوفاء
بااللتزاـ أو التأخر في الوفاء بو ،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة
الدائف أف يتوقاه ببذؿ جيد معقوؿ.
غير أنو إذا كاف االلتزاـ مصدره العقد ،فال يمتزـ المديف الذي لـ يرتكب غشا أوخطئا
جسيما إال بتعويض الضرر الذي كاف يمكف توقعو عادة وقت التعاقد".
كبناء عمى ذلؾ فإف الطبيب الجراح يسأؿ عف الخطأ الذم ينتج عنو ضرر مباشر ال
يستطيع أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ ،في حيف ال يجكز مساءلتو عف الضرر الغير المباشر(،)1
كىذا الضرر المكجب لمتعكيض يمكف أف يككف متكقعا أك غير متكقع(.)2
كتأكيدا لما جاء بو المشرع الجزائرم في نص المادة  182ؽ.ـ.ج فإنو كنظ ار لمعالقة القائمة
عمى أساس المسؤكلية العقدية ،فإف المديف (الجراح) ال يمتزـ إال بالتعكيض عف الضرر المتكقع
دكف الضرر غير المتكقع ،إال في حالتي الغش كالخطأ الجسيـ( ،)3في حيف أنو يمكف مساءلة
مرتكب الفعؿ الضار بالغير في المسؤكلية التقصيرية ،سكاء كاف ىذا الضرر متكقعا أكغير
متكقع ،ككجب تقكيمو عمى أساس الخسارة الالحقة كالكسب الضائع(.)4
كال يكفي أف يككف الضرر المكجب لمتعكيض مباشرا ،بؿ يجب أف يككف شخصيا ،بمعنى أف
طالب التعكيض ىك المضركر أصال ،فيجب عميو أف يثبت ما أصابو شخصيا مف ضرر(،)5

1

-بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.120

2

 -يقاس التكقع أك عدـ التكقع بمعيار مكضكعي مجرد ال بمعيار ذاتي أك شخصي بمعنى أنو لمعرفة ما إذا كاف الضرر

الكاقع بالفعؿ ىؿ ىك ضرر متكقع أك غير متكقع فإنو ال ينظر إلى الشخص المديف (الطبيب الجراح) ،كانما ينظر إليو
كشخص عادم مكجكد في نفس الظركؼ التي كجد فييا المديف كأحاطت بو،نقال عف :كريمة عباشي ،مرجع سابؽ ،ص.41
3

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.284

4

 -المرجع نفسو  ،ص.285

5

 العربي بمحاج ،المرجع سابؽ.87 ،61

كالمريضة التي تصاب بالعقـ بسبب خطأ الجراح ،أك أشخاص معنييف بذكاتيـ ككرثة
المتكفى( ،)1فال يقبؿ طمب التعكيض إال إذا قدـ مف المريض المضركر نفسو ،أك مف لو عالقة
أك صفة قانكنية كمف ينكب عف المريض غير المؤىؿ قانكنا ،كالمريض القاصر ،كفي ىذه
الحالة نككف بصدد الضرر المرتد(.)2

كيقصد بو الضرر الذم يترتب عنو أضرار أخرل تصيب الغير ،كالضرر الذم يصيب الكرثة

بسبب كفاة مكرثيـ ،ككذلؾ الذم يصيب الخمؼ شخصيا بسبب الضرر الذم أصاب السمؼ ،أك
الضرر الذم يمحؽ زكجة المريض جراء إصابة ىذا األخير إثر عممية جراحية أدت إلى عاىة
مستديمة ،فقد يشمؿ ىذا الضرر المترد ضر ار ماديا يتمثؿ في الخسارة المالية أك ضر ار معنكيا

يمس العكاطؼ كالمشاعر(.)3

ثالثا :أف يصيب الضرر حقا أو مصمحة مشروعة لممضرور
بمعنى أنو يقع ىذا الضرر عمى مصمحة مشركعة لممريض أك حؽ مف حقكقو

المكتسبة قانكنا مع ضركرة عدـ مخالفتو لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة(.)4

كالحؽ المقصكد ىنا ىك حؽ الشخص في سالمة جسمو كحياتو كعقمو مف األذل الذم يترتب
عف أخطاء طبية في عمميات جراحية تصيب جسـ المريض ،كبالتالي المساس بحؽ مف حقكؽ

المريض األساسية في الحياة يعتبر مف قبيؿ األضرار التي يستكجب التعكيض عنيا(.)5

فطالب التعكيض قد يككف المضركر نفسو ،كقد يككف أحد الكرثة الذيف يمزـ المريض
بإعالتيـ قانكنا  ،ى ذه الحالة ال إشكاؿ فييا ،فكمما إنصب الضرر عمى حؽ يحميو القانكف يحؽ
لممضركر رفع دعكل قضائية لممطالبة بتعكيضو عف الضرر الالحؽ بو كحؽ الزكجة بالنفقة

عمى زكجيا حؽ مكرس قانكنا كشرعا كىذا ما أكدتو ـ 74مف ؽ.أ.ج(": )6تجب نفقة الزوجة
على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه مع مراعاة أحكام المواد 18و19و 80من هذا
1

 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.43

2

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.121

3

 -كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.43

4

 -كائؿ تيسير محمد عساؼ ،المرجع سابؽ ،ص.99
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 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.70

 -قانكف رقـ  58-84مؤرخ في  9رمضاف  1404المكافؽ ؿ 9جكاف  ،1984يتضمف قانكف األسرة ،ج ر عدد ،24مؤرخة

في 12رمضاف 1404المكافؽ ؿ 12جكاف ،1984معدؿ كمتمـ
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القانون"  ،في حيف المشكمة تظير في حاؿ ما إذا كاف طالبي التعكيض مف غير الكرثة ،كلكف
المريض اعتاد اإلنفاؽ عمييـ مدة طكيمة ،فيؤالء األشخاص مصمحة في بقاء ىذا المريض عمى

قيد الحياة( ،)1كعميو فميـ الحؽ في المطالبة بالتعكيض ،باعتبارىا مصمحة مشركعة ال تخالؼ

النظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كالعكس صحيح في حالة المصمحة الغير المشركعة القائمة عمى
اإلنفاؽ الغير المشركع فال تعكيض عف المساس بيا فإذا كاف المريض قد إعتاد اإلنفاؽ عمى
خميمتو ثـ تكفي فإف ىذا اإلنفاؽ غير مشركع ك مف ثـ المصمحة غير مشركعة ،كليس مف حؽ
الخميمة المطالبة بالتعكيض عما لحقيا مف ضرر(.)2

كعميو فإذا نص القانكف عمى المصمحة المشركعة مف السيؿ تحديدىا كتحديد األشخاص الذيف
يمكف اإلدعاء بيا ،فيكفي الرجكع إلى النص القانكني لتحديدىا ،أما في حالة غياب النص
القانكني ،فيتكلى القاضي ميمة تحديد ىذه المصمحة كمشركعيتيا لدل المدعي كيستعيف
القاضي في سبيؿ ذلؾ باإلستناد إلى مبادئ القانكف الكضعي ،ككذلؾ اإلستعانة بالعرؼ
كالعادات المكجكدة في المجتمع ،فيكفي كجكد المصمحة المشركعة لممطالبة بالتعكيض رغـ عدـ

كجكد نص قانكني يحمييا( ،)3كىذا ما إستقر عميو القضاء الفرنسي إذ قضت محكمة النقض
بتاريخ " 1967/01/22بمنح التعكيض لطفمة بسبب كفاة الشخص الكصي عمييا رغـ عدـ
كجكد رابطة األبكة معيا ،عدا الحناف كالرعاية ك المعاممة التي يكنيا ليا كما لك كانت إبنتو" .
كما قضت نفس المحكمة بتاريخ " 1958/01/03بمنح تعكيض إلمرأة عف مقتؿ طفؿ يتيـ
كانت ترعاه ،رغـ أف العالقة بينيما كبيف الطفؿ كاف لـ تكف قانكنية إال أنيا غير مخالفة لمنظاـ
العاـ ك اآلداب العامة"(.)4

كتطبيقا لمقاعدة العامة فإف عبء إثبات الضرر بنكعيو يقع عمى مف يدعيو ،كذلؾ كفقا
لما تقضي بو المادة  323ؽ.ـ.ج التي تنص عمى أف" :عمى الدائف إثبات االلتزاـ وعمى
المديف إثبات التخمص منو" ،وعمى ذلؾ فالمدعي ىو المكمؼ بإثبات ما يدعيو بمعنى" :البينة

عمى مف ادعى".
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 إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.70 -المرجع نفسو ،ص.71

 كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص ص47-46 المرجع نفسو  ،ص ،47ىامش رقـ ( )263

ففي الحاالت التي يككف فييا الجراح ممزما ببذؿ عناية ،كىي األصؿ ،يتعيف عمى
المريض إثبات الضرر الذم أصابو بسبب عدـ بذؿ العناية ،ألف غياب الضرر ينفي المسؤكلية
المدنية نيائيا لكف في الحاالت االستثنائية التي يككف فييا الجراح ممزما بتحقيؽ نتيجة كما لك
اتفؽ الجراح مع زبكنو بتحقيؽ غاية ،فإف غياب النتيجة في حد ذاتيا ضرر ،فينا يكفي أف

يثبت الزبكف عدـ تحقؽ النتيجة لقياـ مسؤكلية الجراح(.)1

إال أنو ال يكتفي المدعي بإثبات الضرر الذم أصابو كخطأ المدعي عميو ،بؿ عميو أف
يثبت الضرر الذم يدعيو ،إنما أنو ناشئ عف خطأ المدعى عميو مباشرة كبعبارة أخرل أف ثمة

عالقة مباشرة بينيما ،كتمؾ ىي العالقة السببية(.)2

المطمب الثاني :العالقة السببية بيف الضرر والخطأ الطبي
ال نستطيع القكؿ أك الجزـ ،أنو كمما كقع ضرر عمى مريض نتيجة نشاط طبي مارسو عميو
الطبيب الجراح ،كلك اتصفت تصرفات ىذا األخير بالرعكنة كعدـ الحذر كقمة االحتياط ،قامت

مسؤكلية الجراح كألزمناه بالتعكيض( ،)3إذ يجب عمى المضركر حتى يستحؽ التعكيض أف يثبت
كجكد عالقة سببية بيف الخطأ الذم ارتكبو الجراح ،كبيف الضرر الذم أصابو(.)4

إال أف إثبات ىذا الركف في مجاؿ الطبي مف األمكر الصعبة كالشاقة كذلؾ لتعقد جسـ اإلنساف
كتركيبتو ،كعدـ كضكح األسباب كالمضاعفات الظاىرة التي قد ترجع أسباب الضرر إلى عكامؿ
خفية مردىا طبيعة تركيب جسـ المريض كاستعداداتو ،مما يصعب معو تبياف العالقة المباشرة

بيف الضرر كالخطأ(.)5

فالمشرع الجزائرم يعتبر أف العالقة قائمة بمجرد كقكع الخطأ ،كذلؾ بعدـ قياـ الجراح
بالتزاماتو أك التأخير في تنفيذىا ،كبالتالي فالتعكيض يككف عف األضرار الناتجة عف ىذا
اإلخالؿ كفقا لمقكاعد العامة لما جاءت بو المادة  182مف ؽ.ـ.ج التي مف خالليا يتبيف أف
المشرع الجزائرم اخذ بالسبب المنتج في مجاؿ الرابطة السببية.
1

 -سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.152
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 -العربي بمحاج ،المرجع سابؽ ،ص.88
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 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.291

4

 -محمد صبرم السعدم ،شرح القانكف المدني الجزائرم ،مصادر االلتزاـ ،الكاقعة القانكنية ،العمؿ غير المشركع ،شبو

العقكد ،كالقانكف) ،ج ،2الطبعة الثانية ،دار اليدل ،الجزائر  ،2004ص.93
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 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.29464

إال أنو في مجاؿ المسؤكلية الطبية يرجع تطبيؽ نظرية تعادؿ األسباب كذلؾ لمساءلة األطباء
حتى مع كجكد أسباب أخرل تككف قد ساىمت مع خطأ الطبيب في أحداث النتيجة الضارة التي
لحقت بالمريض ،كذلؾ لتميز العمؿ الجراحي بالعمؿ الجماعي ،كعميو فإنو مف الضركرم
مساءلة الجراح عف خطئو ،مما يؤدم باألطباء إلى تكخي الحيطة كالحذر خالؿ ممارسة العمؿ
الجراحي(.)1
كنظ ار لمصعكبات التي يمكف أف تظير في إثبات العالقة السببية في المجاؿ الطبي،
خاصة مف الناحية القضائية التطبيقية ،تستبعد تطبيؽ مسؤكلية الجراح كمما ط أر شؾ في العالقة
السببية كصعب تبيانيا(.)2
إال أنو لتفادم الكقكع في مثؿ ىذه المشاكؿ ،ابتكر القضاء الفرنسي حيمة في حاؿ عدـ
تكفر عالقة مباشرة بيف خطأ الجراح كالضرر الذم مس المريض ،كذلؾ بالمجكء إلى فكرة
تفكيت فرصة الشفاء (الفرع األكؿ) ،كلكف ىذه األخيرة يمكف أف تعد قرينة تثبت قياـ العالقة
السببية بيف كؿ مف الخطأ كالضرر (الفرع الثاني).
الفرع األوؿ :تفويت فرصة الشفاء كصورة افتراضية لمعالقة السببية
إف المشرع الجزائرم قد أشار إلى تفكيت الفرصة ،فرصة الكسب في المادة  182مف
ؽ.ـ.ج( ،)3إال أف ىذا النص غير كافي لتطبيقو في المجاؿ الطبي ليذا أكجد القضاء الفرنسي
في سبيؿ مكاجية الشؾ كعدـ اليقيف الذم يطغى عمى رابطة السببية بيف خطأ الجراح كالضرر
النيائي حؿ لتيسير ميمة إثباتيا عف طريؽ استعماؿ نظرية تفكيت الفرصة كالتي تمت
مالءمتيا مع مكضكع المسؤكلية الطبية

()4

كتـ األخذ بيذه النظرية بعد صدكر قرار مف محكمة

1

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.312

2

 -سامية بكمديف ،المرجع سابؽ ،ص.155

3

 -ـ  182ؽ.ـ.ج "إذا لـ يكف التعكيض مقد ار في العقد أك في القانكف فالقاضي ىك الذم يقدره ،كيشمؿ التعكيض ما لحؽ

الدائف مف خسارة كما فاتو مف كسب ،بشرط أف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ أك التأخر في الكفاء بو ،كيعتبر
الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ.

غير أنو إذا كاف االلتزاـ مصدره العقد ،فال يمتزـ المديف الذم لـ يرتكب غشا أك خطئا جسيما إال بتعكيض الضرر الذم كاف

يمكف تكقعو عادة كقت التعاقد".
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 كريمة عباشي ،المرجع سابؽ ،ص.5165

النقض الفرنسية بتاريخ  14ديسمبر 1965المؤيد لمقرار الصادر عف محكمة اإلستئناؼ بباريس
بتاريخ  7جكيمية 1964التي منحت تعكيضا لمضحايا كلك جزئيا حتى في حالة عدـ التأكد مف
الرابطة السببية بيف خطأ الطبيب كالضرر(.)1
كعمى ىذا فإذا اعتمدنا عمى مبدأ إثبات عالقة السببية بيف الخطأ كالضرر فقط لمحاسبة
الطبيب كالقكؿ بأنو لكال خطأ الطبيب لشفي المريض أك لبقي عمى قيد الحياة فإف ذلؾ سيؤدم
إلى إفالت أطباء كثيريف مف المسؤكلية كالحساب كلكننا نرل أف عالقة السببية تككف متكفرة إذا
كاف مف شأف الطبيب أف يفكت الفرصة في الشفاء أك الحياة(.)2

كتفكيت الفرصة في الشفاء أك الحياة في مجاؿ الجراحة ،تثكر في مرحمة ما قبؿ التدخؿ

الجراحي أك في مرحمة المراقبة البعدية لمتدخؿ الجراحي( ،)3فيناؾ قضايا فيما يخص تفكيت
فرصة في المجاؿ الطبي الجراحي أيف خدر الطبيب المريضة تخدي ار كامال كنتج عف ذلؾ
التكقؼ الفكرم لقمب المريض ككفاتو ،فخطأ الطبيب ىك عدـ االستعانة بطبيب التخدير كال
يمكف القكؿ عمى كجو اليقيف أف ذلؾ الخطأ ىك سبب مكت المريض ،كلكنو يعتبر مع ذلؾ سببا

في تضييع فرصة بقائو عمى قيد الحياة( ،)4كلـ يتـ مساءلة الطبيب لغياب عالقة سببية يقينية
بيف الخطأ الطبي ككفاة المريض ،لكف قضى بالتعكيض عف تفكيت فرصة البقاء عمى قيد

الحياة مدنيا(.)5

1

 -تتمخص كقائعيا "في إصابة طفؿ يبمغ مف العمر  08سنكات إثر سقكطو مف مكاف مرتفع فأصيبت يده اليمنى ك

ىش ىخصيا الطبيب المعالج عمى أنو كسر فعالجو كفؽ ىذا التشخيص ،كمع ذلؾ ظؿ يعاني مف أالـ مبرحة أثناء تحريؾ يده،
فعرضو كالديو عمى أطباء آخريف ،كشخصك المرض عمى أنو ليس كس ار كانما كانت مجرد خمع بمفصؿ الككع في اليد اليمنى
لمطفؿ ،فرفع أكلياء الطفؿ دعكل التعكيض عمى الطبيب المعالج األكؿ  ،فقضت المحكمة بأنو ليس ىناؾ عالقة سببية أكيدة
بيف الخطأ ك الضرر الالحؽ بالطفؿ  ،لكف ألغت محكمة اإلستئناؼ ىذا الحكـ ك قضت بالتعكيض بحجة ثبكت قرائف كافية
كميمة كمحددة عمى قدر مف البينة ك التحديد تكفي لمقكؿ بأف العجز الالحؽ بالطفؿ كاف نتيجة مباشرة لمخطأ المرتكب مف
الطبيب ك قضت بالتعكيض المريض عمى أساس تفكيت الفرصة في الشفاء" ،نقال عف :بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص
ص.126-125
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كفي ىذا الصدد أخذت محكمة االستئناؼ بباريس بمسؤكلية الجراح مؤسسة حكميا عمى
تفكية الفرصة في الحياة ،حيث قررت ":مسؤولٌة الجراح ٌجب أن تقوم ،حتى كاف أكد الخبراء
أف التأثير ال يمكف تكقعو" .فالجراح عرض لمخطر فرصة حياة ىذا المريض كعميو أف يصمح
الضرر في تفكيت فرصة العيش بسبب إىمالو كعدـ االستعانة بمخدر اختصاصي ،فقاـ الجراح
بنقض الحكـ عمى أساس إنتفاء العالقة السببية بيف الخطأ المنسكب إليو كالضرر الذم حدث،
لكف دفاعو لـ ينتصر أماـ محكمة النقض التي أكدت في قرارىا أف":الضرر يمكف أف يستند
بمجرد كجكد فرصة كاحدة ك نيا قد ضيعت ،فعدـ تأميف الجراح التدخؿ الفكرم لطبيب مخدر
اختصاصي عرض لمخطر فرصة حياة الشخص الذم أجرل لو العممية ،فبالتالي عميو إصالح

الضرر بدفع التعكيض ألـ المريضة"(.)1

إلى جانب ذلؾ كاف يتعيف عمى الجراح إجراء بعض الفحكصات الشاممة التي تستدعييا
حالةالمريض قبؿ إجراء العممية الجراحية ،ففي مثؿ ىذه الحالة قاـ الطبيب بالتدخؿ الجراحي
الستئصاؿ الزائدة الدكدية لمريض بدكف فحص مسبؽ ،كبعد انتياء العممية ظيرت أعراض عمى
()2

المريض فتـ نقمو الى مستشفى خاص ثـ ما لبث أف فارؽ الحياة بسبب تسمـ في الدـ

كلما

عرض النزاع عمى محكمة اإلستئناؼ بفرنسا قضت بمسؤكلية الجراح المدنية كالزامو بتعكيض
أرممة المتكفي عما أصابيا مف ضرر مرتد.
فقررت المحكمة أنو كاف يجب عمى الجراح القياـ بالفحكصات األكلية قبؿ إجراء العممية التي
جرت عادة األطباء األخصائيكف عمى القياـ بيا قبؿ اإلقداـ عمى أم تدخؿ جراحي ،كيشكؿ ىذا
اإلمتناع خطأ ثابتا ال شؾ فيو ،كأف ىذا الخطأ قد حرـ المريض مف فرصة البقاء عمى قيد

الحياة كىذا كحده يكفي لمحكـ بالتعكيض(.)3

كعميو فالقاضي يعتمد عمى قرائف قكية كمحددة ،فيك يتأكد ما إذا كاف المرض في سيره
الطبيعي ،أك كاف مؤديا حتما بحياة المريض سكاء أجريت لو العممية أك ال ،فال يسأؿ الطبيب
الجراح عف مكتو ،أما إذا كانت حالة المريض تبعث االطمئناف إلى شفائو ،فإف أم خطأ مف
الطبيب المعالج يفكت عميو فرصة الشفاء ،يعتبر سببا كافيا لقياـ المسؤكلية(.)4
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إال أف اإلعتماد عمى اليقيف مف أف الخطأ الطبي الثابت ىك سبب الضرر النيائي
الالحؽ بالمريض ،يؤدم حتما إلى إعفاء األطباء مف أية مسؤكلية ،كبتعبير أخر ،تمسؾ
القاضي بالخبرة الطبية التي تعجز عمى إثبات العالقة السببية اليقينية بيف الخطأ الطبي كالكفاة،
يترتب عنو عدـ مسؤكلية األطباء ،لذا إستعاف القضاء بنظرية تفكيت الفرصة كممجأ لمكاجية
الشؾ كالتردد القائـ حكؿ العالقة السببية ،كلعدـ إفالت األطباء مف مسؤكليتيـ إتجاه

مرضاىـ(.)1

الفرع الثاني :إثبات العالقة السببية
تقتضي القاعدة العامة بأف المريض ىك الذم يتحمؿ عبء اإلثبات ،باعتباره مدعيا في

دعكل المسؤكلية الطبية ،يقع عمى عاتقو إثبات خطأ الجراح(.)2

فمتى أثبت المضركر الخطأ كالضرر ،ككاف مف شأف ذلؾ الخطأ أف يحدث عادة مثؿ ىذا
الضرر ،فإف القرينة عمى تكافر السببية بينيما تقكـ عمى لصالح المضركر ،كلممسؤكؿ نفي ىذه،
بأف يثبت بأف الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ،ال يد لو فيو.
كبناء عمى ذلؾ ،فإف القضاء يتجو بصفة عامة إلى إلقاء عبء اإلثبات عمى عاتؽ

المريض ،فعميو إثبات أف خطأ الطبيب ىك الذم تسبب في إحداث الضرر( ،)3كيعد إثبات
الرابطة السببية في المجاؿ الطبي مف األمكر العسيرة ،نظ ار لتعقد الجسـ البشرم ،كتغير حاالتو

كخصائصو ،كعدـ كضكح األسباب التي تؤدم إلى المضاعفات الظاىرة( ،)4كىذا فإنو في حاؿ
ما إذا افترض قياـ العالقة السببية بيف الخطأ الذم أدل إلى ضياع الفرصة ،تقكـ قرينة عمى

ثبكت خطأ الطبيب لمصمحة المريض(.)5

كقد قضت محكمة النقض الفرنسية أنو ليس ىناؾ تناقض بيف عدـ إعتبار خطأ الطبيب ىك

السبب في الكفاة كككنو السبب في حرماف المريض مف فرصة حقيقية في الشفاء أك الحياة(.)6
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فمف المالحظ أف إثبات الرابطة السببية في المسؤكلية المدنية الطبية تستكجب تكافر قرائف ىامة
كمتكاممة حتى يمكف القكؿ بتكافر عالقة السببية بيف الكفاة كخطا الطبيب( ،)1فيي تقدـ قرينة
قانكنية عمى عدـ بذؿ المديف (الجراح) لمعناية الكاجبة ،فال يكمؼ المديف إلسقاط ىذه القرينة
بإثبات السبب بؿ يكتفي منو بأف يثبت أنو قد بذؿ عناية الشخص العادم.
أما عف الحاالت التي يمتزـ فييا الطبيب بتحقيؽ النتيجة ،فإنو يكفي إلقامة مسؤكلية الجراح

إثبات عدـ الكفاء بااللتزاـ الذم يقع عمى عاتقو باإلضافة إلى حدكث الضر(.)2

فالقضاء يقيـ قرينة شبو دائمة عند ثبكت خطأ الطبيب لمصمحة المريض عمى قياـ عالقة

السببية بيف ىذا الخطأ ك بيف فكات الفرصة في الشفاء أك التحسف أك الحياة(.)3

ك يبدك ىذا خاصة في مجاؿ جراحة التجميؿ ،حيث تقكـ قرينة قضائية عمى مجرد خطأ الجراح
لمصمحة المضرك ،كىذا ما نممسو في حكـ محكمة النقض المصرية الذم قضى بأف":إن كان
مقتضى إعتبار إلتزام الطبٌب إلتزاما ببذل عناٌة خاصة ،كأف المريض إذا أنكر عمى الطبيب
بذؿ العناية الكاجبة ،فإف عبء إثبات ذلؾ يقع عمى المريض ،إال أنو إذا أثبت أف الترقيع الذم
أجراه لو جراح التجميؿ في مكضع الجرح كالذم نتج عنو تشكه ظاىر بجسمو لـ يكف يقتضيو
السير العادم لعممية التجميؿ كفقا لألصكؿ الطبية المستقرة  ،فإف المريض يككف بذلؾ قد أقاـ
قرينة قضائية عمى عدـ تنفيذ الطبيب إللتزامو فنقؿ عبء اإلثبات بمقتضاىا إلى الطبيب
كيتعيف عميو لكي يد أر المسؤكلية عف نفسو أف يثبت قياـ حالة الضركرة التي إقتضت إجراء
الترقيع ك التي مف شأنيا أف تنفى عنو اإلىماؿ "(.)4
كعميو فعمى خالؼ القكاعد العامة فإنو يمكف نقؿ عبء اإلثبات مف الدائف كىك
(المريض) إلى المديف أال كىك (الجراح) كذلؾ بإقامة قرينة قضائية عمى مجرد خطأ الجراح.
كيككف اإلثبات بجميع الطرؽ ،إذ كما نعمـ أف المدعي في دعكل المسؤكلية مف ضرر أصابو،
كخطأ ينتسب إلى المدعى عميو ،كرابطة سببية تربط ىذا الضرر بالخطأ يثبت بجميع كسائؿ

اإلثبات كمنيا البيئة كالقرائف(.)5
1
2
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كنستخمص في األخير أنو قد يصاب المريض إثر تدخؿ الطبيب الجراح أك المرفؽ
الطبي لتقديـ العالج المطمكب بضرر يمس بكيانو الجسدم كشعكره كعاطفتو ،لذا يحؽ لممريض
مطالبة المسؤكؿ بتعكيضو عف الضرر الالحؽ بو كذلؾ بتكافر شركط إلستحقاقو ،إال أنو يمكف
لممسؤكؿ تجنب الضرر الذم يصاب بو المريض إذا ما إستفاد مف الفرصة األخيرة لتجنب
كقكعو.
غير أف تكافر كؿ مف الخطأ كالضرر كعالقة السببية غير كافي لترتيب المسؤكلية
المدنية  ،فال بد مف تحديد طبيعة ىذه المسؤكلية لمتمكف مف تحديد القكاعد الكاجب إحتراميا
لمجكء إلى القضاء كالحصكؿ عمى التعكيض

70

المبحث الثاني :طبيعة مسؤولية الجراح الناتجة عف الخطأ الطبي في
العمؿ الجراحي
المسؤكلية ىي التزاـ الشخص بالتعكيض عف الضرر الذم سببو لمغير إما نتيجة

لمخالفتو لقاعدة قانكنية أك لبنكد االتفاؽ أك االلتزاـ الذم في ذمتو( ،)1في حيف أنيا مف الناحية
الطبية ىي تثكر حكؿ ما إذا تخمؼ أبناء المينة عف بذؿ العناية التي تتطمبيا مينتيـ كالتي

ينتظرىا منيـ المريض( ،)2كفي حاؿ ما إذا أخطأ الجراح كنجـ عف خطئو ضرر بالمريض،
فيسأؿ عف تعكيض ما أحدثو مف ضرر.
كعميو كنظ ار لتعمؽ األمر بجسـ اإلنساف فإنو لـ يكف سيال عمى الفقياء تحديد طبيعة

المسؤكلية الطبية ،فمنيـ مف اعتبر المريض ح ار في تعاممو كفي إبرامو ما شاء مف العقكد(،)3

كاعتبرىا بالتالي مسؤكلية عقدية (المطمب األكؿ) كمنيـ مف رأل أنو إذا أحدث ضرر خارج
نطاؽ العقد فإف الخطأ بمكجب أحكاـ القانكف المدني يككف خطأن تقصيريا (المطمب الثاني).

المطمب األوؿ :المسؤولية العقدية لمجراح
أدل تطكر مبدأ سمطاف اإلرادة بفعؿ العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كخضكعو لمتكجيو مف
نصكص قانكنية

()4

إلى إعتبار العالقة بيف الطبيب كالمريض بمثابة عقد طبي ،كىذا نتج عف

التمسؾ بنظاـ المسؤكلية العقدية لألطباء الجراحيف (الفرع األكؿ) كقياـ المسؤكلية الطبية العقدية
لمجراح في حاؿ ما إذا تكافرت شركطيا (الفرع الثاني).
الفرع األوؿ :المسؤولية الطبية مسؤولية عقدية
تقكـ المسؤكلية الطبية العقدية مف الناحية القانكنية عند إخالؿ الطبيب القائـ بالعمؿ الطبي،
كباألخص العمؿ الجراحي بااللتزاـ المقرر في ذمتو ،كالحاؽ ضرر جسدم بالمريض أكضرر

1

-منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.37

2

 -محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.193

3

 -إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.93

4

 محمد رايس  ،المرجع سابؽ ،ص .34871

معنكم( ،)1حيث يربط المريض الجراح عقد طبي قد يككف ىذا العقد في صيغة مكتكبة أكغير
مكتكبة ،فبمجرد تكجو المريض إلى مستشفى عاـ أكخاص أك إلى طبيب معيف ،فإنو في ىذه
الحالة يككف تكجو المريض لمعالج يدؿ عمى قبكؿ المريض لإليجاب الذم يككف الطبيب الجراح

قد كضع نفسو فيو بعرض إيجابو(.)2

كبناء عمى ذلؾ فإنو في حاؿ إجراء العممية الجراحية لممريض مثال في عيادة خاصة أك عامة
فإف العقد قد ينشأ ما داـ االتفاؽ نشأ أصال بإيجاب الطبيب كقبكؿ مف المريض(.)3

كلقد استقر القضاء عمى تحديد طبيعة المسؤكلية الطبية كاعتبارىا مسؤكلية عقدية كليست
()4

تقصيرية ،ابتداء مف صدكر قرار مرسي

في  20مام  1936الذم يعتبر نقطة تحكؿ في

اتجاه القضاء الفرنسي ،إذ قررت محكمة النقض الفرنسية كمبدأ عاـ أف" مسؤكلية الطبيب ذات
طبيعة عقدية كقد خمص رجاؿ القضاء في حكميـ ىذا إلى أف عقدا حقيقيا يتككف بيف الطبيب
كمريضو ،ال يمتزـ فيو الطبيب بشفاء المريض حتما ،إنما يمتزـ بأف يبذؿ جيكدا صادقة
كمخمصة مصدرىا الضمير كمؤداىا اليقظة كاإلنتباه ،كىذه الجيكد يقتضي أف تككف متطابقة
في غير األحكاؿ االستثنائية مع األصكؿ العممية الثابتة ،كىي األصكؿ المتفؽ عمييا بيف أىؿ
العمـ التي ال يجكز التسامح في تجاكزىا أكاستبعادىا كعدـ األخذ بيا ممف ينتسب إلى ىذه

المينة ،كىي مينة الطب"(.)5

كم عنى ذلؾ أف ما يبرـ بيف الطبيب كالمريض مف عقد صحيح ،كاف كاف ال يمتزـ فيو
الطبيب بشفاء المريض ،إال أنو يتضمف إلتزامو بأف يبذؿ جيكدا خاصة ،مصدرىا الضمير مع
مطابقتيا – في غير األحكاؿ اإلستثنائية – لألصكؿ العممية الثابت ،كال تقكـ مسؤكلية الطبيب
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 منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.37 -أمير فرج ،المرجع سابؽ ،ص.304

 منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.38 -تتخمص كقائعيا في أف السيدة مرسي التي كانت تعاني مف حساسية في األنؼ كراجعت أحد األطباء المختصيف باألشعة

الذم قاـ بعالجيا مستخدما أشعة "أكس""  ،"rayouns xككاف ذلؾ عاـ  ،1925إذ أدل ىذا العالج إلى تمؼ األنسجة
المخاطية في كجو السيدة المريضة ،فقاـ زكجيا برفع الدعكل نيابة عنيا في سنة  ،1929أم بعد مركر ثالث سنكات عمى
انتياء العالج طالبا فييا بدفع التعكيض عف الضرر الذم أصاب زكجتو مستندا في دعكاه إلى أف الضرر الذم أصاب زكجتو

كاف نتيجة استخداـ الطبيب المعالج لألشعة بصكرة مباشرة ،نقال عف بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص ،153ىامش رقـ (.)3

5

محمد رايس  ،المرجع سابؽ ،ص35472

إال بالتطبيؽ الخارج عف أصكؿ عمـ الطب ،كا ىف اإلخالؿ بيذا اإللتزاـ العقدم كلك كاف عمى
غير عمد ،يكجب مساءلة الطبيب عمى أساس المسؤكلية العقدية(.)1
كبناء عمى ىذا اإللتزاـ التعاقدم فإنو يقع عمى المريض الذم يدعي تخمؼ ىذا اإللتزاـ
أف يثبت ذلؾ عف طريؽ القكاعد العامة في اإلثبات ،أما إذا تمثمت نتيجة العناية الطبية في
حدكث أضر ار عمى درجة مف الجسامة بحيث ال تتفؽ مع النتائج المتكقعة لمعالج المألكؼ ،فإف
المريض يعفى مف إثبات خطأ الطبيب ،حيث أف ىذا الخطأ يعد مف الكضكح الكافي عمى ضكء

اإلحتماالت الطبيعية لمعالج ك الضركؼ اإلستثنائية التي تدخؿ في حيز المتعارؼ عميو(.)2

فالطبيعة العقدية بيف الطبيب كالمريض يمتزـ بمقتضاىا أف يقدـ لممريض العناية اليقظة التي
تستكجبيا حالتو كظركفو الخاصة ،عناية مشركطة بأف تككف متفقة كأصكؿ المينة الطبية
كمقتضياتيا ،دكف إىماؿ الظركؼ الخارجية التي يكجد فييا الطبيب كيعالج فييا المريض،
كالمكاف كاإلمكانيات المتاحة ،كتكفير اآلالت الطبية كالتجييزات المستمزمة لمعمؿ الجراحي،

أكحالة المريض المستعجمة كالخطيرة التي تقتضي إجراء عممية جراحية فك ار(.)3

كتظؿ مسؤكلية ال طبيب عقدية ،حتى كلك كاف العالج ك الرعاية الطبية قد تـ بدكف مقابؿ مف

جانب المريض( ،)4كالطبيب في المستشفى يجد نفسو دخؿ في عالقة مباشرة مع المرضى ،كيعد
مكمفا مف قبؿ إدارة المستشفى بالقياـ بعالج المرضى المتردديف عميو ،ففي الحاالت الطارئة
التي تستكجب مف الطبيب القياـ بإجراء التدخؿ الجراحي ،إذا ما قبؿ المريض بذلؾ يمزـ – بعد

إجراء الفحص -القياـ بالعمؿ الجراحي الذم فرض عميو ،فالمسؤكلية ىنا ال تككف إال عقدية(،)5

كذلؾ لقياـ الرابطة العقدية بيف الجراح كالمريض إلجراء العممية الجراحية سكاء في مستشفى
خاص أك حككمي ،ما داـ العقد أك اإلتفاؽ نشأ أصال بإيجاب مف الطبيب كقبكؿ مف

المريض(.)6

1
2

منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء كالجراحيف ،المرجع سابؽ ،ص74
محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.195
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 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.156
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 -المرجع نفسو ،ص.76
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 منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء ك الجراحيف ،المرجع سابؽ ،ص.75 منصكر عمر المعايطة ،المرجع سابؽ ،ص.3873

كفي ىذا المجاؿ قضت محكمة النقض المصرية بأف":وجود عالقة تبعٌة بٌن الطبٌب وإدارة
المستشفى الذي عالج فٌه المرٌض ،كلك كانت عالقة تبعية أدبية ،كاؼ لتحميؿ المستشفى

مسؤكلية الطبيب"(.)1

كعميو فإف مسؤكلية الطبيب عف أخطائو إنما ىي مسؤكلية عقدية كأخذ بذلؾ القضاء
الفرنسي كتبعو القضاء المصرم ،إال أنو بالنسبة لمقضاء الجزائرم فإف التطبيقات العممية لفكرة
المسؤكلية العقدية عف خطأ الطبيب المينية قميمة جدا كلـ تضع المحكمة العميا في الجزائر أم

مبدأ حكؿ طبيعة مسؤكلية الطبيب( ،)2غير أنو كي تتحقؽ ىذه المسؤكلية ال بد مف تكافر بعض
الشركط .
الفرع الثاني :شروط قياـ المسؤولية الطبية العقدية
إف مسؤكلية الطبيب مف حيث المبدأ ىي مسؤكلية عقدية ناشئة عف اإلخالؿ بالتزاـ
تعاقدم مترتب عمى عاتؽ الطبيب ،كىذا ما كاستقر عميو القضاء الفرنسي كسايرتو معظـ

التشريعات بما فييا التشريع الجزائرم الذم يعترؼ بتكاجد عقد بيف المريض كالطبيب(.)3

كليذا ،لقياـ المسؤكلية العقدية لمجراح يجب أف تتكافر بعض الشركط كذلؾ طبقا لمقكاعد
العامة،كبالتالي تتمثؿ شركط قياميا في كجكد عقد صحيح بيف المسؤكؿ كالمضرك(أكال) ،كأف
يككف المريض ىك المضركر جراء ىذا العمؿ مف ناحية(ثانيا) ،كأف ينشأ الضرر عف عدـ تنفيذ
العقد القائـ بينيما مف ناحية أخرل (ثالثا).
أوال :وجود عقد صحيح بيف الجراح والمريض
يجب أف يكجد عقد بيف المسؤكؿ كالمضركر ،أم بيف الجراح كالمريض ،فبدكف ىذا العقد ال

يمكف أف تقكـ مسؤكلية عقدية( ،)4فعميو يظؿ العمؿ بنظاـ المسؤكلية العقدية رىينا بتكفر عقد
صحيح بيف المريض كالطبيب تستند إليو مسؤكلية ىذا األخير(.)5
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 -عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المرجع سابؽ ،ص ص.197-196
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 -محمد رايس ،المرجع سابؽ.355 ،
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 -المرجع نفسو  ،ص.68
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 منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لالطباء كالجراحيف ،المرجع سابؽ ،ص.67 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.16374

كقد نص القانكف المدني بكجو عاـ عمى تعريؼ العقد في المادة  54كما يمي":العقد اتفاؽ يمتزـ
بمكجبو شخص أك عدة أشخاص آخريف بمنح أك فعؿ أك عدـ فعؿ شيء ما"
فالعقد الطبي ىك اتفاؽ يربط الطبيب كالمريض ،يمتزـ بمقتضاه الطبيب بتقديـ العالج
الضركرم،كىذا كفقا لممادة  9مف ـ.أ.ط.ج التي تنص عمى أنو" :يجب عمى الطبيب جراح
األسناف أف يسعؼ مريضا يواجو خط ار وشيكا ،وأف يتأكد مف تقديـ العالج الضروري لو".

فمجرد تعميؽ الطبيب الفتة في عيادتو تحمؿ إسمو كتحدد تخصصو ،فإنو يضع نفسو في مكقع
مف يعرض إيجاب مكجو لمجميكر مقابؿ قبكؿ المريض كذلؾ بالتكجو إلى الطبيب ،كبالتالي
يبرـ العقد بشكؿ طبيعي

()1

كعميو فالمريض لو الحرية في إختيار طبيبو مقابؿ إحتراـ الطبيب ليذا اإلختيار ،كىذا ما
نصت عميو المادة  42مف ـ.أ.ط.ج التي تنص عمى ما يمي  ":للمرٌض حرٌة إختٌار طبٌبه
أو جراح أسنانه أو مغادرته و ٌنبغً للطبٌب أو جراح األسنان أن ٌحترم حق المرٌض هذا،
وأن ٌفرض إحترامه ،ك تمثؿ حرية اإلختيار ىذه مبدأ أساسيا تقكـ عميو العالقة بيف الطبيب
كالمريض كالعالقة بيف جراح األسناف كالمريض كيمكف الطبيب أكجراح األسناف مع مراعاة
أحكاـ المادة  9أعاله  ،أف يرفض ألسباب شخصية تقديـ العالج" .
فإذا كاف العقد الطبي صحيحا فإنو يرتب أثاره القانكنية كاممة ،تككف عادة قكة ممزمة كلكف
ىذه القكة قد يعترييا ما يكجب زكاليا إذا لـ يؤخذ رضا المريض بالعالج في الحسباف ،أككاف
سبب العقد غير المشركع كما لك كاف ىدفو إجراء عممية جراحية خطيرة ال تدعك حالة المريض
لذلؾ( . )2فإذا كاف العقد باطؿ ،ال بد ىنا مف الرجكع إلى أحكاـ المسؤكلية التقصيرية ،ففي مثؿ
ىذه الحالة ما يجعؿ العقد باطال ىك مخالفتو لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كما في حالة ما إذا
تدخؿ الجراح عف طريؽ عممو ليس بغرض شفاء المريض بؿ إلجراء تجارب طبية(.)3
فتقكـ مسؤكلية الطبيب العقدية لكجكد عقد طبي يربط بيف الطبيب كالمريض بعالقة
مباشرة .لكف السؤاؿ المطركح ،ىؿ يمكف أف يسأؿ الطبيب عمى أساس المسؤكلية العقدية في
1
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 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.164 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص ص.395-394 إبراىيـ عمي حمادل الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.11175

الحالة التي يتعاقد فييا مع شركة معينة أك صاحب مشركع خاص دكف المريض بغرض تقديـ
العالج لمكظفييا أكعماليا؟ فيؿ يمكف تطبيؽ نص المادة  116ؽ.ـ.ج؟
تنص المادة  116مف ؽ.ـ.ج عمى أنو ٌ":جوز للشخص أن ٌتعاقد بإسمه على إلتزامات
ٌشترطها لمصلحة الغٌر  ،إذا كاف لو في تنفيذ ىذه اإللتزامات مصمحة شخصية مادية كانت أك
أدبية .
كيترتب عمى ىذا اإلشتراط أف يكسب الغير حقا مباش ار قبؿ المتعيد بتنفيذ اإلشتراط يستطيع أف
يطالبو بكفائو ،ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ ،كيككف ليذا المديف أف يحتج ضد المنتفع بما
يعارض مضمكف العقد .
كيجكز كذلؾ لممشترط أف يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصمحة المنتفع ،إال إذا تبيف مف العقد أف
المنتفع كحده ىك الذم يجكز لو ذلؾ" .
كثٌرا ما ٌقوم العقد الطبً بٌن إدارات الشركات و المصانع وأطباء ،يمتزـ ىذا األخير
بمقتضاه عالج المرضى الذيف يصابكف أثناء العمؿ ،فيؤالء األشخاص المرضى لـ يختارك
الطبيب ك ال يستطيعكف رفض خدماتو ،كعميو كيؼ ىذا العقد عمى أساس أنو إشتراط لمصمحة
الغير ،إذ يمتزـ الطبيب (المتعيد) في مكاجية الجية المشترطة بأف يعمؿ لمصمحة المرضى(،)1
كىـ المستفيدكف مف اإلشتراط ،فيمكف في ىذه الحالة رفع دعكل مباشرة مستمدة مف العقد
يستعمميا المستفيد (المريض) في مكاجية الطبيب كىك المتعيد يطالبو فييا بتنفيذ إلتزامو ،كعمى
ذلؾ فإف مسؤكلية الطبيب تككف عقدية(.)2

كبناء عمى ذلؾ فإنو يعتبر اإلشتراط لمصمحة الغير كفقا لمقكاعد العامة عقد يتـ بيف

شخصيف ىما المشترط ك الممتزـ أك المتعيد ،بمقتضاه يكسب شخص ثالث ليس طرفا في

العقد ،يسمى المستفيد أك المنتفع حقا مباش ار قبؿ الممتزـ يستطيع أف يطالبو بالكفاء بو(.)3
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 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.165 المرجع نفسو ،ص.165 محمد صبرم السعدم ،المرجع سابؽ ،ص33476

كلذلؾ فإف اإلشتراط لمصمحة الغير في المجاؿ الطبي تجعؿ المريض ليس طرفا في العقد
المبرـ بيف المشترط ك المتعيد ،ك إنما يمكنو مكاجية المتعيد (الطبيب) في حاؿ عدـ بذؿ
العناية الالزمة لممعالجة أكاإلخالؿ بإلتزاماتو المينية ،بدعكل المسؤكلية العقدية مطالبا إياه بتنفيذ
إلتزامو
ثانيا :أف يكوف المتضرر ىو المريض
يشترط لقياـ المسؤكلية العقدية أف يككف مف أصابو الضرر ىك المريض ،كذلؾ ألنو لك كاف
شخصا أخر غير المريض فينا ال يمكف االستناد إلى العقد كانما تككف مسؤكلية الطبيب
تقصيرية.
فإذا لحؽ أحد زكار المريض ضرر مف جراء عمؿ ما قاـ بو الطبيب ،فإف مسؤكلية ىذا األخير
تككف كذلؾ تقصيرية لككف عقد العالج الذم يربط بيف المريض كطبيبو ال يتضمف مثؿ ىذه
االلتزامات( ،)1ألف أثار العقد تقتصر عمى أطرافو كأصؿ عاـ ،عمال بمبدأ األثر النسبي
لمعقد(.)2
ثالثا :نشوء ضرر نتيجة اإلخالؿ بالتزاـ عقدي
ال يكفي لقياـ المسؤكلية العقدية ،كجكد عقد صحيح بيف المسؤكؿ عف الضرر كمف كاف
ضحيتو ،بؿ يجب كذلؾ أف يككف الضرر نتيجة اإلخالؿ بالتزاـ ناشئ عنو( ،)3إال أنو إذا كاف
الضرر نتيجة عمؿ الطبيب ال يتعمؽ بأحد االلتزامات الكاردة في العقد ،فمسؤكليتو تككف
تقصيرية كذ لؾ ما يمكف أف يقع فيو الجراح عند عدـ تنبيو مريضو باألخطاء المطبعية الكاردة
بخصكص تحديد الجرعة الكاجب تناكليا مف الدكاء مما يسبب أض ار ار ليذا األخير(.)4
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 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.39677

فال خالؼ حكؿ حؽ المريض الذم تمحقو أضرار نتيجة إخالؿ بالتزاـ عقدم في المجكء إلى
استعماؿ قكاعد المسؤكلية العقدية لمكاجية الطبيب المحدث لمضرر ،كذلؾ ألف الطبيب ارتبط
مع مريضو بعقد كالتزـ بمعالجتو كبذؿ عناية صادقة كيقظة في ذلؾ(.)1

كلكف السؤاؿ الذم يمكف طرحو ىك ىؿ أف قياـ العقد الطبي بيف الطبيب كالمريض
بجميع مكاصفاتو كشركطو يحجب إمكانية المجكء إلى المسؤكلية التقصيرية؟
يرل جانب مف أنصار جكاز الخيار بيف المسؤكليتيف العقدية كالتقصيرية أنو ال شيء يمنع أك
يحكؿ دكف إمكانية الخيار بيف المسؤكليتيف ،كذلؾ لعدـ كجكد سبب مقنع يحرـ المتضرر مف
اإلحتجاج بالمسؤكلية التقصيرية ،إذا كاف الخطأ في الكقت نفسو يشكؿ إخالال بإلتزاـ عقدم
كبكاجب قانكني خارج عف العقد.
ك ىذا ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية في حكـ ليا مؤرخ في  1926/12/14حيث رأت
جكاز التعكيض عف الضرر الغير متكقع بناء عمى المسؤكلية التقصيرية ،عمما أف طبيب
المستشفى لـ يرتكب غشا أك خطأ جسيما ،كأف ىذا األخير كاف يجمعو بالمريضة

عقد،

كاإلخالؿ باإللتزاـ الناشىء عف العقد ىك الذم كقع ،عمما أف المسؤكلية العقدية ال تترتب إال
عف التعكيض عف الضرر المتكقع فقط(.)2

لكف يرل جانب آخر مف أنصار عدـ جكاز الخيرة بيف نظاـ المسؤكلية العقدية كنظاـ المسؤكلية
التقصيرية ،أف لكؿ نظاـ دائرتو الخاصة بو ،مما يجعؿ قياـ العقد بيف المريض كالطبيب حاجبا

لقياـ المسؤكلية التقصيرية(.)3

فأحكاـ المسؤكلية العقدية مكجية إلى طرفيف تربطيما عالقة عقدية ،أما أحكاـ المسؤكلية
التقصيرية فيي مكجية إلى طرفيف ال صمة عقدية بينيما ،لذا فمساءلة الشخص عمى أساس
المسؤكلية التقصيرية ىك إخضاعو لنظاـ ك قكاعد أشد مما إختاره ،إذ يمكف أف يتفؽ الطرفيف
عمى اإلعفاء مف المسؤكلية ،فال يجكز لمدائف الرجكع إلى قكاعد المسؤكلية التقصيرية ليضمف

لنفسو ما ال يستطيع ضمانو طبقا لقكاعد المسؤكلية العقدية(.)4
1
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 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.397 -تتمخص كقائع القضية في أف مريضة كضعت في مؤسسة صحية ،فتمكنت مف اليركب منيا ،كبعد مدة مف الزمف كجدت

المريضة ىائمة في الطريؽ ك قد تجمدت قدماىا ،األمر الذم إستمزـ بتر أحد قدمييا ،نقال عف محمد رايس ،المرجع سابؽ،
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 محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص398 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص ،175ىامش رقـ (.)278

فإذا كاف الخالؼ عمى مبدأ الخيرة بيف المسؤكليتيف العقدية كالتقصيرية قائـ ،فإنو غير كارد
بالنسبة لمسؤكلية الطبيب ألنيا مسؤكلية طبية مينية ،كألف قكاعد أخالقيات الطب ليست
مبادلء ذات إلزاـ أدبي فحسب  ،بؿ ىي قكاعد قانكنية ممزمة ،يتصؿ بعضيا بالنظاـ العاـ
المدني ،مما يؤدم إلى بطالف كؿ عقد يرتبط بو الميني مع المتعامؿ معو ،إذا كاف مخالفا لتمؾ

القكاعد( ،)1كبالتالي فالطبيب يعد مسؤكال عف كؿ إخالؿ بعممو الميني أثناء ممارستو لو ،كىذا
ما نصت عميو المادة  13مف ـ.أ.ط.ج صراحة عمى أف":الطبيب أو جراح األسنان مسؤول
عن كل عمل مهني يقوم به "0
فاألخذ بمبدأ الخيرة بيف المسؤكلية عقدية كالمسؤكلية التقصيرية في المجاؿ الطبي أمر
مبرر ذلؾ أف الخطأ الميني مستقؿ عف العقد الذم أبرمو الطبيب ،كأف التزاـ ىذا األخير بو
ليس مصدره العقد فقط كانما مكجكد بدكنو ،أضؼ إلى ذلؾ أف مينة الطب كظيفة اجتماعية
تفرض كا جبات خاصة عمى صاحبيا تجعؿ اإلخالؿ بأحكاميا إخالؿ بالنظاـ العاـ يتجاكز
حدكد العقد(.)2

المطمب الثاني :المسؤولية التقصيرية لمجراح
مسؤكلية الطبيب مف حيث المبدأ ىي مسؤكلية عقدية ناشئة عف اإلخالؿ بإلتزاـ تعاقدم
مترتب عمى عاتؽ الطبيب ،إال أف ىناؾ استثناء أيف تككف العالقة بيف كؿ مف الجراح
كالمريض غير عقدية كانما تنشأ عف خطأ يرتكبو شخص كيسبب ضر ار لألخر ،كبالتالي تكجب
مسؤكلية تقصيرية.
كقد أخذ القضاء الفرنسي مكضكع مساءلة األطباء عف أخطائيـ عاـ  1833بعد ما كانت
المسائمة مرفكضة ألنيا تعرقؿ البحث العممي كتؤدم إلى اإلحجاـ عف البحث عمى أفضؿ
السبؿ لمعالج كالشفاء.

()3

كبذلؾ اعتبرت محكمة النقض الفرنسية مسؤكلية األطباء مسؤكلية تقصيرية

كأيدىا في ذلؾ

الفقو (الفرع األكؿ) ،كلكف سرعاف ما تخمى كؿ مف القضاء كالفقو عف ىذه الفكرة كأصبحت تقاـ
المسؤكلية التقصيرية في حاالت استثنائية (الفرع الثاني).
1

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.406
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الفرع األوؿ :استقرار القضاء والفقو عمى قياـ المسؤولية التقصيرية لمطبيب
يعتبر القضاء الفرنسي مسؤكلية الجراح عما يقع منو مف خطأ أكاىماؿ في عالج المريض

مسؤكلية تقصيرية ،تتطمب مف المريض إقامة الدليؿ عمى خطأ الطبيب( ،)1ككاف ىذا في القرف
التاسع عشر أم استمر القضاء الفرنسي بتطبيؽ قكاعد المسؤكلية التقصيرية عمى الجراح إلى

غاية  ، 1936أم قبؿ القرار الشيير في قضية "مرسي" التي كانت نقطة تحكؿ في تغيير المبدأ
المتفؽ عميو.
كما أدل بالقضاء الفرنسي إلى تطبيؽ المبدأ الذم يقضي بتطبيؽ المسؤكلية التقصيرية ىك
نسياف الجراح ألداة مف أدكات الجراحة بالجرح كترتب عمى ذلؾ كفاة المريض إلى جانب بعض
الحاالت التي يككف فييا الطبيب يتابع حالة مريضو كيعمـ ما يكجد عنده مف اضطرابات دمكية
يمكف أف تسبب لو نزيؼ حاد عند أم تدخؿ جراحي ،كمع ذلؾ يتدخؿ دكف أية احتياطات ،ففي
مثؿ ىذه الحاالت يككف الطبيب أك الجراح ،قد ارتكب خطئان مينيا كيككف محال لممساءلة
المدنية التقصيرية(.)2

()3

حيث أخذت محكمة النقض الفرنسية

بالقكاعد العامة في المسؤكلية التقصيرية ،كذلؾ ما

يتضح مف خالؿ أحكاـ المادتيف  1382ك  1383مف القانكف المدني الفرنسي التي تقابميا نص
المادة  124مف القانكف المدني الجزائرم ،كىاتيف المادتيف تنطبقاف عمى أم شخص سبب
بخطئو ضر ار لمغير أيا كاف مركزه أك مينتو ،كال يكجد أم استثناء لمصمحة األطباء(.)4

كاف تبني القضاء النظرية التقصيرية كأساس لتطبيؽ المسؤكلية التقصيرية عمى األطباء أك
الجراحيف ،يعكد إلى أف حكميـ يستند إلى أف إلتزامات الطبيب ال تنشأ إال مف اتفاؽ المريض
مع الطبيب فيي ،مف جية ،مجيكلة ألحد طرفي ذلؾ اإلتفاؽ ،كىك المريض فال يمكف افتراض
أنيا دخمت في دائرة االتفاؽ ،ال صراحة كال ضمنا ،كأنيا مف جية أخرل ،ال تخضع إلرادة أم
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 منير رياض حنا ،المسؤكلية المدنية لألطباء ،المرجع سابؽ ،ص.55 محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.197 -قضت محكمة النقض الفرنسية استنادا إلى المفيكـ الذم عرضو المحامي العاـ  ، Dupinبأف مسؤكلية الطبيب فقد أحد

مرضاه لذراعو نتيجة إىماؿ الطبيب في العناية كالرعاية لمريضو كتركو بدكف زيارة ،خطأ يقع تحت طائمة المادتيف 1382
ك 1383مف ؽ.ـ.ؼ ،كىك خطأ خضع لتقدير قاضي المكضكع ،كقد اعتبر ىذا الحكـ فتحا جديدا في حقؿ المسؤكلية الطبية،

نظ ار لما كاف سائدا في القانكف الفرنسي مف عدـ مسؤكلية األطباء عف أخطائيـ المينية المترتبة عمى مزاكلة مينتيـ :نقال
عف :بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص ،.141ىامش رقـ (.)1

4

 المرجع نفسو ،ص.14180

مف الطرفيف فال سبيؿ إل ييا إلنشائيا أك لتقييدىا ،ألنيا مف النظاـ العاـ ،تفرضيا قكاعد المينة
كحدىا ،فيي أقرب إلى االلتزامات القانكنية منيا إلى االلتزامات التعاقدية ،ليذا يترتب عمى

اإلخالؿ بيا مسؤكلية تقصيرية(.)1

كقد عزز أنصار إقامة المسؤكلية التقصيرية لألطباء أك الجراحيف رأييـ بحجج تبرر
مكقفيـ كذلؾ بعدـ جكاز التعامؿ بحياة اإلنساف ،فالقانكف ىك الذم يكفؿ الحماية لحياتو كجسده،
فنجد القانكف يحرـ كؿ اتفاؽ أك عقد يككف محمو المساس بجسـ اإلنساف ،إال أف ىذه الحجة
انتقدت عمى أساس أنيا أخمطت بيف المساس بحياة اإلنساف كالتزاـ الطبيب ،حيث أف ىذا
األخير يمتزـ ببذؿ العناية مف أجؿ الشفاء كفؽ مبادئ العمكـ الطبية كأخالؽ المينة كما يمميو
الضمير الميني(.)2
إلى جانب أف عدـ التكافؤ بيف مستكل الطبيب كالمريض ،حيث ال يمكف ليذا األخير تقدير
األمكر كخاصة إذا كاف مف عامة الناس ،أك أف يناقش تفاصيميا ،كبالتالي ال يمكف القكؿ بأف
عالقة كؿ مف المريض بالطبيب ىي عالقة تعاقدية ما داـ مركز األكؿ ال يتكافأ مع المركز
االجتماعي كالثقافي لمطبيب( ،)3ىذا مف جية ،كمف جية أخرل يمكف تطبيؽ قكاعد المسؤكلية
التقصيرية عمى الجراح في الحاالت التي ال يمكف فييا لمطبيب أف يتعاقد مع المريض ،كىذا
يككف عمى إثر حادث خطير يمكف لمطبيب أكالجراح التدخؿ دكف اتفاؽ سابؽ بينو كبيف
المريض ،فالحديث ىنا ينصب عمى المسؤكلية التقصيرية دكف العقدية ،ماداـ الطبيب يعد في
حالة كاجب تكفؿ النظاـ القانكني بتحديده(.)4
كبناء عمى ذلؾ ،فإف كؿ مف الفقو كالقضاء أجمعكا عمى أف الخطأ التقصيرم ىك عبارة
عف اإلخالؿ بالتزاـ سابؽ ىك مع إدراؾ المخؿ إياه ،كأف االلتزاـ السابؽ ىك كاجب محدد أك عاـ
يفرضو القانكف عمى الكافة كىك عدـ اإلضرار بالغير( ،)5كيترتب عنو قياـ مسؤكلية تقصيرية في
المجاؿ الطبي لكف في حاالت إستثنائية ،كىذا ما كرسو اإلجتياد القضائي الفرنسي بقرار شيير
1
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 -المرجع نفسو ،ص .364

 إبراىيـ عمي حمادم الحمبكسي ،المرجع سابؽ ،ص.11681

صدر في  20مام1936عف محكمة النقض الفرنسية ،بناء عمى تقرير المستشار "جوسران" و
مطالعة النائب العام "مارتر" بالكلمة التالٌة:
".......فاألحوال تتغٌر وصعوبات جدٌدة تعترض ،كانو لما يشرفنا نحف رجاؿ القضاء
أف نذلميا بالعمؿ ك التفكير ،كاذا كاف البعض يذىبكف إلى تركيز المسؤكلية عمى أساس العقد
كالخطأ معا ،فإف اإلجماع يكاد ينعقد عمى طبيعتيا التعاقدية ،ما عدا حاالت خاصة أىميا
الحاالت المنطكية عمى جريمة جزائية ،كالحاالت الخارجة عف دائرة التعاقد ،أكالناشئة عف
بطالف العقد لسبب غير مشركع ،كالحاالت المنبعثة مف إعطاء اإلفادات كالتقارير الكاذبة،
كنشر األراء العممية المنطكية عمى أخطاء في تعييف الجرعة الجائز إستعماليا في بعض
العالجات كخاصة تمؾ التي تحتكم عمى بعض المكاد السامة كالضارة "(.)1
الفرع الثاني :قياـ المسؤولية الطبية التقصيرية
إف اعتبار المسؤكلية الطبية ذات طبيعة عقدية كقاعدة عامة ،ال يعني التخمي عف تطبيؽ قكاعد
المسؤكلية التقصيرية بيف المريض كالجراح ،كفي ىذه الحاالت يتحمؿ الجراح ىذه المسؤكلية
تجاه المريض الذم يعالجو (أكال) ،كال بد في األخير مف بياف مكقؼ المشرع الجزائرم مف تكقيع
المسؤكلية التقصيرية لمجراح (ثانيا).
أوال :حاالت قياـ المسؤولية التقصيرية لمجراح
إذا كانت القاعدة العامة ىي اعتبار المسؤكلية الطبية ذات طبيعة عقدية يمكف إبراز حاالت قياـ
المسؤكلية التقصيرية فيما يمي:
 )1حالة انعداـ الرابطة العقدية
في ىذه الحالة تككف المسؤكلية الطبية تقصيرية ،كذلؾ مف خالؿ تدخؿ الطبيب مف تمقاء نفسو،
كإنقاذ شخص في حكادث خطيرة تستمزـ عممية جراحية دكف األخذ بمكافقة المريض( ،)2فمثؿ
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 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص ص146-145 صفية سنكسي ،المرجع سابؽ ،ص.8282

ىذا التدخؿ الطبي الجراحي ال يككف بناء عمى عقد كانما يككف ىذا التدخؿ قد دعى إليو
الجميكر إلنقاذ المريض ،كفي الحالة فإف الجميكر ليس ذم صفة في تمثيؿ المريض(.)1
كما يمكف أف ال يكجد عقد طبي بيف أطباء المرفؽ العاـ كالمرضى الذيف يعالجكف فيو ،فينا ال
يككف المريض ح ار في اختيار الطبيب المعالج أك الطبيب الجراح ،فمذلؾ ال يمكف مساءلة
طبيب المستشفى إال عمى أساس المسؤكلية التقصيرية ،ألنو ال يمكف القكؿ في ىذه الحالة بأف
المريض قد اختار الطبيب لعالجو(.)2
 )2حالة بطالف العقد الطبي
أم بمعنى غياب رضا المريض في التدخؿ الطبي الجراحي دكف كجكد مصمحة عالجية ،أم
دكف الرجكع عميو بمنفعة طبية أك عالجية لممريض ،كىذا ما يمكف أف يككف محمو غير مشركع

كيؤدم إلى بطالف العقد(.)3

مما يستكجب تطبيؽ المسؤكلية التقصيرية عمى األطباء طالما أف عمؿ الجراح ىك عمؿ غير
مشركع يؤدم إلى المساس بجسـ اإلنساف.
 )3حالة امتناعو عف عالج مريض أو إنقاذه بال مبرر مشروع
فالطبيب كاف كاف ح ار في مزاكلة مينتو كلو الحؽ في مباشرتيا بالكيفية التي يراىا ،إال أنو مقيد
بما تفرضو مينتو مف كاجبات ،كاال اعتبر الطبيب متعسفا في استعماؿ حقو

()4

كىذا ما نصت

عميو المادة  9مف ـ.أ.ط.ج تنص عمى ما يمي" :يجب عمى الطبيب الجراح األسناف أف يسعؼ
مريضا يكاجو خط ار كشيكا كأف يتأكد مف تقديـ العالج الضركرم" .كبالتالي تقكـ المسؤكلية
التقصيرية لمطبيب الجراح إذا لـ يتدخؿ إلنقاذ المريض كعالجو مع أف حالتو تستكجب ذلؾ.
إال أنو يجكز لمطبيب أف يمتنع عف عالج المريض في حاالت معينة ،كما في حالة إىماؿ

المريض لتعميم ات الطبيب أكتعمد عدـ إتباعيا ،كذلؾ يمكف لمطبيب رفض إجراء عممية جراحية
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 محمد حسيف منصكر ،المرجع سابؽ ،ص.19983

لممريض ألنو يعمـ مسبقا أف مف شأنو أف تسبب مضاعفات مضرة ،لكف يجب أف يعمؿ سبب

اإلمتناع

 )4المسؤولية تقصيرية في حالة إضرار المريض بالغير

إلى جانب ذلؾ أنو يمكف أف تككف مسؤكلية الطبيب الجراح التقصيرية تجاه الغير ،فتككف حيف

يككف الطالب بالتعكيض عما أصابو مف ضرر شخص آخر غير المريض المتعاقد مع

الطبيب ،كمثاؿ ذلؾ قياـ أقرباء المتكفى جراء عمؿ جراحي برفع دعكل ضد الجراح ال بصفتيـ

كرثة لو ،بؿ باسميـ الشخصي لمطالبتو بالتعكيض عف الضرر الذم أصابيـ شخصيا( ،)1إذ
ترفع الدعكل عمى أساس المسؤكلية التقصيرية لعدـ كجكد عقد بيف أقرباء المتكفى كبيف الجراح.
ثانيا :موقؼ المشرع الجزائري مف الطبيعة التقصيرية لممسؤولية المدنية الطبية

يتبيف مكقؼ التشريع الجزائرم بالنسبة لتحديد المسؤكلية التقصيرية لمجراح مف خالؿ

نص المادة  239مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا المعدؿ ك المتمـ بمقتضى القانكف 17-90

التي نصت عمى إمكانية متابعة كؿ طبيب أك جراح أسناف أك صيدلي أك مساعد طبي عمى كؿ

تقصير أك خطإ ميني يرتكبو ،خالؿ ممارسة ميامو أك بمناسبة القياـ بيا ،كيمحؽ ضر ار
بالسالمة البدنية ألحد األشخاص أك بصحتو أك يحدث لو عج از مستديما أك يعرض حياتو

لمخطر أك يتسبب في كفاتو ،كاذا لـ يتسبب الخطأالميني في أم ضرر يكتفي بتطبيؽ العقكبات

التأديبية.

إال أف ما قضت بو محكمة تممساف كذلؾ بحفظ الشككل مف قبؿ ككيؿ الجميكرية ،المتعمقة

بقضية الطفؿ الذم أصيب في عينو أثناء كالدتو بالمستشفى الجامعي بتممساف ،كالذم فقد بصره
مف جراء ىذا العمؿ عمى أساس أف الخطأ يعد خطأ مينيا ال يجكز متابعة الطبيب عميو،

مخالفا بذلؾ نص المادة  .)2(239مف ؽ.ح.ص.ت.ج المعدلة بقانكف  17-90الذم يأمر

بتطبيؽ أحكاـ المادتيف  288ك 289مف ؽ.ع .

كقد لجأ كالد الضحية المتضرر إلى القضاء اإلدارم الذم ألزـ إدارة المستشفى بتعكيض كالد

المضركر.
1
2

 بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.151 -المادة  239مف ؽ.ح.ص.ت تنص عما يمي:

"يتابع ،طبقا ألحكاـ المادتيف  288ك 289مف قانكف العقكبات أم طبيب أك جراح أسناف أك صيدلي أك مساعد طبي ،عمى كؿ
تقصير أك خطأ ميني يرتكبو ،خالؿ ممارستو ميامو أك بمناسبة القياـ بيا كيمحؽ ضر ار بالسالمة البدنية ألحد األشخاص أك
بصحتو ،أك يحد لو عج از مستديما أك يعرض حياتو لمخطر أك يتسبب في كفاتو"
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كما أف المادة  17مف ـ.أ.ط.ج قد نصت عمى كجكب امتناع الطبيب أك الجراح عف تعريض
المريض ألم خطر ال مبرر لو خالؿ فحكصو الطبية أك عالجو(.)1
في حيف يفيـ مف المادة  10مف ـ.أ.ط.ج ضركرة تكفير االستقالؿ التاـ لمطبيب في ممارسة
مينتو( ،)2بحيث ال يخضع إلى أم تكجيو كاف ،كاذا لـ يحترـ الطبيب االلتزامات الممقاة عمى
عاتقو يجكز لمف تضرر رفع دعكل قضائية كفقا لنص المادة  221مف نفس المدكنة ،عمى
أساس المسؤكلية التقصيرية في الحاالت التي يخالؼ فييا الطبيب كاجب قانكني(.)3
كنصت كذلؾ المادة  14مف مدكنة أخالقيات الطب عمى منع الطبيب مف ممارسة مينتو في
ظركؼ مف شأنيا أف تضر بنكعية العالج أك األعماؿ الطبية( .)4إلى جانب عدـ تعريض
المريض لمخطر كإجراء عممية جراحية لممريض دكف أف تتطمب حالتو ذلؾ ،ككضع حد لحياتو
بمجرد تعريض المريض لمخطر(.)5
كعميو فإف كؿ مساس بحؽ مف حقكؽ المريض مادية كانت أكمعنكية أككمتييما عف
طريؽ تدخؿ طبي جراحي يتكجب التعكيض عنيا ،كذلؾ إلستحداث المضركر لنفسو بديال عما
أصابو مف ضرر نتيجة األخطاء الطبية ،كحتى يعد الضرر عنص ار أساسيا مف عناصر
المسؤكلية الطبية يجب تكافر شركط إلستحقاؽ التعكيض عنو ،فغياب الضرر يؤدم حتما
لغياب المسؤكلية المدنية لمجراح ،فيعد ىذا األخير مسؤكؿ مسؤكلية مدنية طبية عف كؿ عمؿ
ميني يقكـ بو في حاؿ ما إذا تكافر كؿ مف الخطأ كالضرر كالعالقة السببية التي تربط بينيما،
فيي تعتبر ذات طبيعة عقدية كمبدأ عاـ كتقصيرية في الحاالت اإلستثنائية ،كيككف ذلؾ عف
طريؽ المجكء إلى القضاء لمقضاة المسؤكؿ مف طرؼ الضحية المتضرر أكذكم حقكقو
إلستحقاؽ التعكيض المناسب.
1

 -محمد رايس ،المرجع سابؽ ،ص.365

2

 -تنص المادة  10مف ـ.أ.ط عمى أنو" :ال يجكز لمطبيب كجراح األسناف أف يتخميا عف استقالليما الميني تحت أم شكؿ

مف األشكاؿ".
3

 -بمعيد بكخرس ،المرجع سابؽ ،ص.152

4

 -المادة  14مف ـ.أ.ط تنص عما يميؾ ".....كال ينبغي لمطبيب أك جراح األسناف ،بأم حاؿ مف األحكاؿ ،أف يمارس مينتو

5

 -المادة  17مف ـ.أ.ط تنص عمى ما يمي....." :يجب أف يتمتع الطبيب أك جراح األسناف عف تعريض المريض لخطر ال

في ظركؼ مف شانيا أف تضر بنكعية العالج كاألعماؿ الطبية".
مبرر لو خالؿ فحكصو الطبية أك العالجية".
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خاتمة

يعتبر العمؿ الجراحي مف األعماؿ الطبية التي تؤدم إلى المساس بجسـ اإلنساف ،فيي
تعتبر إحدل الكسائؿ العالجية التي يقكـ بيا الجراح بعناية فائقة ،متبعا في ذلؾ األصكؿ
العممية كالقكاعد التي ترسميا الخبرة اإلنسانية لألطباء ،إال أف ىذا ال يمنع مف بذؿ العناية
الكافية قبؿ القياـ بذلؾ ،كأف ال يجرييا إال بعد الجزـ بأنيا الحؿ الكحيد إلنقاذ حياة المريض.
كقد كضحنا في بحثنا ىذا مجاؿ الخطأ الطبي في العمؿ الجراحي الذم يككف عمى مراحؿ
متبعة في أصكؿ مينة الطب ،سكاء كانت مرحمة الفحكصات ،أكمرحمة إجراء العممية الجراحية
المناسبة أم تقديـ العالج ،أكفي المرحمة البعدية التي تشمؿ مراقبة المريض إلى ما بعد العممية
كذلؾ لمحفاظ عمى حياة المريض مف أم خطأ طبي.
كباعتبار أف الخطأ الطبي يعتبر ركف أساسي في مجاؿ المسؤكلية الطبية المدنية ،إال أف
المشرع الجزائرم ،كبعد استقرائنا لبعض النصكص المنظمة لممنظكمة الصحية ،لـ يتعرض
لبياف الخطأ في نطاؽ األعماؿ الطبية بما في ذلؾ العمؿ الجراحي ،بؿ اقتصرت بعض مكاد
مف قانكف الصحة كترقيتيا كمدكنة أخالقيات الطب عمى بياف كاجبات كالتزامات الطبيب دكف
تكقيع المسؤكلية المدنية في حاؿ اإلخالؿ بيا ،كىذا ما يدفع القضاء إلى تطبيؽ القكاعد العامة
في المسؤكلية عمى األطباء .
إلى جانب ذلؾ فإف الخطأ الطبي في مجاؿ المسؤكلية المدنية أدل بنا إلى اعتبار الطبيب
مسؤكال سكاء كاف الخطأ الذم إرتكبو عاديا قائما عمى اإلىماؿ كعدـ االحتراز ،أك خطأ ميني
يتمثؿ في مخالفة األصكؿ الفنية كالتقنية لمينة الطب .كعميو فالجراح يسأؿ عف كؿ خطأ
يصدر م نو ميما كانت درجتو ،جسيما كاف أـ يسيرا ،عاديا أك فنيا ،ىذا مف جية ،كمف جية
أخرل فقد ميزنا بيف الخطأ الذم يقع في المستشفيات العامة كذلؾ الذم يحدث في العيادات
الخاصة.
فالخطأ الطبي أحد أكجو الخطأ الفني أك الميني الذم يقع فيو الجراح لدل مخالفتو لمقكاعد
ال فنية التي تكجبيا عميو مينتو ،ىذا ما يجعمو ممزـ ببذؿ الحرص كالعناية الالزمة لحماية
المريض مف اليالؾ كالمخاطر المتكخاة جراء األضرار التي يمكف أف تنجر عف خطأ في عممية
جراحية تتطمبيا حالة المريض ،كبناء عمى ذلؾ فإنو يبقى األصؿ في إلتزاـ الطبيب في العالج
ىك التزاـ ببذؿ عناية ،غير أف القضاء اتجو لحماية المريض إلى التشديد في مسؤكلية األطباء
كالمستشفيات ،كذلؾ عف طريؽ فرض االلتزاـ بالسالمة ،كالذم يتضح مف خالؿ مسؤكلية
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الجراح عف أم ضرر يخؿ بسالمة المريض ،كذلؾ ألف ىذا األخير يسمـ نفسو لمجراح ،فعمى
األقؿ يضمف لو السالمة كالحماية ،إال أنو يمكف في بعض الحاالت تحميؿ الطبيب الجراح
االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة ،كذلؾ حماية المريض باعتباره الطرؼ الضعيؼ ،كىذا ما جعؿ بالمشرع
الجزائرم إلى إعتبار إلتزاـ الطبيب بالسالمة إلتزاـ بتحقيؽ نتيجة كاستثناء.
كما أف مساءلة الجراح عف أخطاء طبية تككف خارجة عف أصكؿ مينة الطب ،أكنتيجة
عدـ بذؿ العناية الالزمة لشفاء المريض ،تقكـ إذا تضرر ىذا األخير جراء الخطأ المرتكب مف
قبؿ الجراح بضرر يؤدم بو لمعجز الذم يؤثر عمى حياتو الجسدية كالمعنكية ،باعتبار الضرر
الركف الثاني لممسؤكلية المدنية بعد الخطأ الذم يصيب المريض ،كلكف الضرر كحده ال يمكف
مف ترتيب المسؤكلية عمى الجراح إال إذا كاف ىناؾ ارتباط بيف الضرر كالخطأ الطبي المرتكب،
بأف تقكـ بينيما عالقة سببية .
إال أف المشرع الجزائرم قد أغفؿ عف نظرية تفكيت الفرصة في المجاؿ الطبي كخاصة في
القكانيف الخاصة بالمنظكمة الصحية ،كالتي أكجدىا القضاء الفرنسي مف أجؿ تفادم تيرب
الطبيب مف خطئو الثابت كسبيؿ لمكاجية الشؾ الذم يطغى عمى الرابطة السببية بيف خطأ
الجراح كالضرر النيائي ،فال بد مف استحداث نص قانكني يبيف أف كؿ خطأ طبي كلك لـ يثبت
أنو مباشر كأكيدا لضرر فكات الفرصة في الشفاء أكالبقاء عمى قيد الحياة ،يعد مكجبا لممسؤكلية
المدنية لمطبيب الجراح.
فعمى المشرع الجزائرم تحديد طبيعة مسؤكلية الطبيب ،أم الحاالت التي تطبؽ فييا
قكاعد المسؤكلية التقصيرية في المجاؿ الطبي لتسييؿ الطريؽ عمى المضركر لمحصكؿ عمى
تعكيض عف الضرر المصاب بو ،كلكي يفض النزاع كالجداؿ عف تحديد طبيعة مسؤكلية
الجراح عقدية كانت أـ تقصيرية ،كعمى غرار القضاء الفرنسي جعؿ مسؤكلية الطبيب عقدية
كمبدأ عاـ كمسؤكلية تقصيرية كاستثناء.
كعمى صعيد اآلخر فقد كجدنا نقصا كبي ار في القضايا المرفكعة ضد الييئات االستشفائية
أكحتى عمى األطباء أكالجراحيف في الجزائر مقارنة بالدكؿ األخرل ،كىذا ما أثر سمبا عمى
تطكر االجتياد القضائي كجمكد القكانيف الخاصة بمينة الطب ،كعميو فيجب عمى المشرع
الجزائرم تعديؿ القكانيف الخاصة بالمنظكمة الصحية ذلؾ لعدـ مكاكبتيا لمتطكرات كالمستجدات
القضائية في الدكؿ المتطكرة ،كالكاقع.
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 -2مراد بف صغير ،البعد التعاقدم في العالقات الطبية ،دراسة مقارنة ،مجمة البحكث ك
الدراسات العممية ،كمية الحقكؽ ،جامعة أبي بكر بمقايد ،تممساف ،الجزائر1،
نكفمبر ،2007ص ص .38-1
 -3فيد بف عبد اهلل الحزمي ،الكجيز في أحكاـ الجراحة الطبية ك األثار المترتبة عنيا.
المكقع اإللكتركني ،http:/www.safhatk.com:تارٌخ اإلطالع .2013/05/15

خامسا :النصوص القانونية:
أ)-النصوص التشريعية:
 -1أمر رقم  156-66مؤرخ فً  18صفر  1386الموافق ل 8جوان  ،1966يتضمف
قانكف العقكبات،ج ر عدد 49الصادرة في  11جكاف  ،1966،معدؿ كمتمـ.
 -2أمر رقـ  58-75مؤرخ في 20رمضاف1395ق المكافؽ ؿ 26سبتمبر  ،1975يتضمف
القانكف المدني ،ج ر عدد  78مؤرخة في  24رمضاف 1395المكافؽ ؿ30
سبتمبر ،1975معدؿ كمتمـ
 -3قانكف 11-84مؤرخ في  9رمضاف  1404المكافؽ ؿ  9جكاف  ،1984يتضمف قانكف
األسرة ،ج رعدد ،24المؤرخة في  21رمضاف  1404المكافؽ ؿ  12جكاف ،1984
معدؿ كمتمـ.
 -4قانكف رقـ  05-85المؤرخ في  26جمادل األكلى عاـ  1405المكافؽ ؿ 16فبراير
المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا ،ج ر عدد  8الصادرة في  17فبراير  ،1985معدؿ
ك متمـ.
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 -5قانكف رقـ  17-90المعدؿ ك المتمـ لمقانكف  05-85المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا
الصادر بتاريخ  17فبراير  ،1985ج ر عدد  35الصادرة في  15غشت .1990
 -6قانكف رقـ  09-08مؤرخ في  25فيفرم  ،2008يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ك
اإلدارية  ،ج ر عدد 21الصادر في  23أفريؿ .2008

ب) -النصوص التنظيمية:
 -1مرسكـ تنفيذم رقـ  276-92مؤرخ في  5محرـ عاـ  1413المكافؽ ؿ  6يكليك سنة
 ،1992يتضمف مدكنة أخالقيات الطب.
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