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الووسن الجاهعي2013/2012 :

رئيســــا.

مشرفا ومقر ار.

مـنـاقــشا.

قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم“ :إذا عاد الرجل أخاه المسمم
مشى في خرافة الجنة حتى يجمس فإذا جمس غمرتو الرحمة ،فإن
كان غدوة صمى عميو سبعون ألف ممك حتى يمسي ،وان كان مساء
صمى عميو سبعون ألف ممك حتى يصبح “
رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد شاكر

أىدي ىذا العمل إلى:
نسمة الحنان التي ال تيدأ ،إلى أغمى من أحب وأصدق من يحبني ،أمي العزيزة.
من عممني معنى "من جد وجد ومن زرع حصد" ،أبي الغالي  ...أطال اهلل في عمركما.
من تعممت منيم أن في الوحدة قوة وفي الفرقة ضعف  ...إخوتي وأخواتي وأبنائيم األعزاء.
من تربطني بو رابطة األخوة والصداقة ،شعارىا "أن ما كان هلل دام اتصل ،وأن مــا
كان لغيره انقطع وانفصل" ...صديقات دربي ومصدر ضحكتي.
من جمعتنا األيام في مكان واحد وىدف واحد وىو النجاح والتفوق ،الدفعة األولـــى
ماستر حقوق تخصص قانون إداري كل واحد باسمو.
كل طبيب يسعى جاىدا ألداء ميمة عالج مرضاه شعاره "مني العالج ومن اهلل الشفاء".
كل المرضى راجية من المولى الشفــــــــــاء العاجــــــل ليم
إن شاء المــــو ...

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد األولين واآلخرين ،سيدنا محمد وعمى آلو
وصحبو ،ومن دعا بدعوتو ،وسار عمى سنتو إلى يوم الدين وبعد:
أشكر اهلل الذي ال يسبق بشكره أحد عمى نعمو التي أفاضيا عمينا لبموغ ىذه الدرجة المتقدمة
من العمم.
وأعرب عن شكري وتقديري إلى أستاذي الفاضل الدكتور "نصر الدين األخضري" ،الذي تكرم
باإلشراف عمى ىذه المذكرة فكان نعم المرشد ونعم الظيير.
ويسعدني تقديم آيات الشكر والعرفان إلى الجامعة الجزائرية بالتحديد جامعة قاصدي مرباح ورقمة،
وبالتحديد أكثر كمية الحقوق والعموم السياسية وممثمة بعميدىا "بوحنية عبد القوي" ،الذي يسعى جاىدا
إلى توفير كل ظروف التحصيل التدرجي ،والتثقيف القانوني من خالل فتح أبواب االلتقاء بأىل الفكر
القانوني الكوادر من داخل الوطن وخارجو.
والى كل أساتذتنا الكرام الذين أناروا لنا درب العمم وبينوا لنا طريق اإلفادة
والتحصيل ،وأخص بالذكر في ىذا المنبر:
األستاذة "سنوسي صفية" ،األستاذ "قشار زكرياء" ،الدكتور "خمف بوبكر" ،الذين
لم يبخموا عمي بتقديم المساعدة وتزويدي بمالحظاتيم السديدة إلنجاز ىذا العمل.

قائمة المختصرات
بالمغة العربية:
ص :صفحة.
ط :الطبعة.
د .ط :دون طبعة.
ج ر :الجريدة الرسمية.
ق .م .ج :القانون المدني الجزائري.
ق .إ .م .إ :قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
ق .إ .ج :قانون اإلجراءات الجزائية.
ق .ع .ج :قانون العقوبات الجزائري.
م .أ .ط :مدونة أخالقيات الطب.

بالمغة الفرنسية:
P : page.

مقدمـــة

مقدمــــــة:
من أىم احلقوق اليت على الدولة توفَتىا دلواطنيها ىو احلق يف الصحة ،وىذا ما أكدتو ادلنظمة العادلية للصحة  OMSيف
مقدمة ميثاقها وىذا بتاريخ  ،1946/07/22أن ":الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها ،فعليها أخذ التدابير الصحية
()1

واالجتماعية المطلوبة"".

واجلزائر مثل معظم الدول كرست مقاربة الصحة من منظور اخلدمة العامة ،من خالل نص ادلادة 54من الدستور الساري
ادلفعول بقوذلا ":الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها"
ما يفهم من نص ادلادة أن ىناك تقارب بُت الصحة كحق دستوري والبعد الوقائي والعالجي الذي توفره الدولة ،بطبيعة
احلال يتمخض عن ىذا التقارب ىياكل ىامة يستلزم على الدولة إنشاؤىا ،مهمتها تقدمي خدمات صحية وقائية كعزل ادلصابُت
باألمراض ادلعدية والتلقيح اإلجباري وخدمات عالجية كتقدمي اإلسعافات األولية ،العمليات اجلراحية وغَتىا من األساليب
األخرى ،فهذه اخلدمات يقوم بتنفيذىا ما يعرف بادلرفق العام الطيب الذي عرف تطورا علميا ىائال ،حيث قضى على بعض
األمراض ادلستعصية ،فقام اجلراحون بفتح القلوب وإجراء عمليات جراحية دقيقة على أدمغة البشر ،وصلح األطباء يف عالج
األطفال حديثي الوالدة عن طريق تغيَت الدم ،واألكثر من ذلك عملوا جبد على متابعة استكمال األجنة منوىا خارج أرحام
أمهاهتا ،باإلضافة إُف استعمال العديد من الوسائل اليت اقتحمت أحشاء اإلنسان وخالياه من أشعة إكس ،وأشعة ادلوجات فوق
الصوتية ،وتطور اآللة واألجهزة الطبية . ...
وبالتاِف وشلا الشك فيو أن فتح اجملال أمام األعمال الطبية احلديثة ،يرتب سلاطر جديدة جيب االنتباه ذلا من خالل وضع
ضوابط قانونية ،دلساس مهنة الطب حبياة اإلنسان وسالمتو اجلسدية وحىت ادلعنوية ،فادلرضى الذين يطلبون االنتفاع من اخلدمات
الصحية اليت تقدمها ادلرافق العامة الطبية قد يلحقهم ،نتيجة ذلك أضرار حدوثها يعرض ىذه ادلرافق العامة للمساءلة اإلدارية ،اليت
كانت يف بداية تطورىا ،ال تتحمل ادلسؤولية باعتبارىا سبثل الدولة والدولة ىي ادللك ،وادللك ال خيطئ فالدولة ال زبطئ  ،لكن
ىذا ادلبدأ َف يعد سائدا مع كثرة األضرار الناذبة عن نشاط اإلدارة بشكل َف يعد معقوال ،أدى ذلك إُف ظهور فكرة مسؤولية
( )1مشار إليو قندِف رمضان":احلق يف الصحة يف القانون اجلزائري" ،دفاتر السياسة والقانون ،العدد
السياسيةبورقلة،جانفي،2012ص.2030
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،06كلية احلقوق والعلوم

مقدمـــة
اإلدارة عن أعمال موظفيها ،مع تطبيق القضاء للقواعد ادلعمول هبا يف القانون ادلدين ،لكن تدرجييا أصبح ينادي بوضع قواعد
خاصة ومتميزة يف القضاء اإلداري ،وكان حلكم بالنكو( )BLANCOالشهَت بتاريخ  08فبراير  1873بفرنسا األثر البارز
يف وضع القواعد العامة األوُف دلسؤولية السلطات العمومية (ادلرافق العامة) ،والتعويضات ادلستحقة للضحايا وادلؤسسة أصال على
مفهوم اخلطأ ادلرفقي ،وساد بعدىا ىذا النظام يف معظم دول العاَف ومن بينها اجلزائر ،اليت ىي زلل دراستنا دلوضوع ادلسؤولية
اإلدارية عن أضرار ادلرافق العامة الطبية.

 -1أىمية الدراسة:
فبعد ىذا ادلدخل دلوضوع دراستناَ ،ف يعد خافيا أمهيتو على الصعيد النظري أو على الصعيد العملي ،واليت تكمن يف:
* أىمية نظرية :معرفة ما إذا كان ادلشرع اجلزائري كفيل حبماية صحة ادلرضى من أضرار ادلرافق العامة الطبية أثناء تواجدىم
هبا ،باإلضافة إُف معرفة مدى مسايرة التشريع للتطور السريع الذي يشهده الطب يف اآلونة األخَتة.
* أىمية عممية :لو أمهية عملية يف حياة رجال القانون حبيث يثار العدد ادلتزايد من القضايا الطبية ادلطروحة أمام القضاء،
وىذا راجع إُف تطور الوعي االجتماعي من جهة ،وتطور الطب ذاتو من جهة أخرى ،لذا أصبحت ظاىرة البد من دراسة جانبها
القانوين لتحديد مراكز أطرافها وطبيعتها إلجياد حل واقعي يتصف بالعدل واإلنصاف ،فإنو موضوع عملي بالدرجة األوُف.

 -2أىداف الدراسة:
ادلسامهة يف ادلردود العلمي دبكتبتنا اجلامعية بورقلة(كلية احلقوق والعلوم السياسية) حول ىذا ادلوضوع الذي َف يتم
التطرق إليو يف القانون العام رغم أمهيتو يف حياة ادلواطن باعتبارىا مرافق أكثر ترددا مقارنة بادلرافق العامة األخرى.
باإلضافة إُف العمل على تنوير الضحايا ادلتضررين من ىذه ادلرافق حول حقهم يف الصحة من خالل كيفية ادلطالبة بو أمام القضاء
باعتبار أن عبء اإلثبات يقع على عاتقهم ،وعليو يستوجب توضيح عناصر قيام ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب.

 -3أسباب اختيار الموضوع:
ه الشديد بالواقع من جهة أخرى  ،فهذين االسببُت يدفعان

يعود سبب اختيار ادلوضوع إُف حداثتو من جهة ،وارتباط
لدراستو من الناحية القانونية.
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 -4الدراسات السابقة:
ىناك العديد من الدراسات نذكر منها:
 دراسة عميري فريدة من جامعة مولود معمري يف مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف قانون ادلسؤولية ادلهنية بعنوان

مسؤولية

المستشفيات في المجال الطبي  ،الدراسة على ادلستشفيات منوذجا عن باقي أنواع ادلرافق العامة األخرى ،أما دراسيت فستكون
عامة تنطبق على كل ادلرافق العامة الطبية.
 دراسة عياشي كريمة من نفس اجلامعة والتخصص والدرجة ،مذكرة بعنوان الضرر في المجال الطبي  ،ولقد ركزت دراستها
على عنصر واحد من عناصر ادلسؤولية وىو الضرر يف القطاع العام واخلاص ،يف حُت دراسيت ستكون متعلقة جبميع عناصر
ادلسؤولية ،وادلسؤولية اإلدارية على وجو التحديد أي يف القطاع العام فحسب.
 دراسة أحمد عيسى ،كانت بعنوان مسؤولية المستشفيات الحكومية وىي األقرب لدراستو لعالقة ادلريض بادلرفق العام الطيب
استكانت عبارة عن دراسة مقارنة ،فبذلك زبتلف عن دراسيت بكوهنا متعلقة بالتشريع اجلزائري.
لكن در ه

 -5اإلشكالية:
دبا أن ادلرافق العامة الطبية ىي مرافق تابعة للدولة ،أي حيكمها القانون العام (القانون اإلداري) الذي ديتاز خباصية عدم
التقنُت ،أمر جيعلنا نتساءل عن:
ما ىو النظام القانوني الذي يعتمد عليو القاضي اإلداري في تحميل المرافق العامة الطبية المسؤولية االدارية عن األضرار
الناتجة عنها؟

 -6المنيج المتبع:
اتبعنا فـي دراسة ىذا ادلوضوع ادلنهج الوصفي من خالل أعطاء تعاريف لعناصر ادلسؤولية اإلدارية،و ادلنهج التحليلي
لبعض النصوص القانونية ،وكذا ربليل بعض اآلراء الفقهية حملاولة التوفيق بينها إلعطاء احللول.

 -7صعوبات الدراسة:
ىناك صعوبة واحدة وىي إجياد بعض القرارات القضائية اجلزائرية احلديثة ،لنربز من خالذلا موقف القضاء اجلزائري من
مسألة معينة يف ىذا ادلوضوع ،خاصة مع عدم وجود تعديل النصوص القانونية منذ مدة ليست بقصَتة.
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 -8الخطة المتبعة:
اعتمدنا يف تقسيم اخلطة ،التقسيم الثنائي ،حيث تناولنا يف:
الفصل األول :مشلنا فيو قيام ادلسئولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب ،من خالل معرفة نطاق وأساس قيامها على أساس اخلطأ،
أو على أساس ادلخاطر.
والفصل الثاني :خصصناه لدراسة أثر قيام ادلسئولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب ،كوهنا ربقق حق للمتضرر يف رفع دعوى
ادلسؤوِفة اإلدارية ،وحكم القاضي بالتعويض يف حال ثبوهتا.
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الفصل األول:
قياا المسؤولية اإلدارية

على المرفق العاا الطبي

الفصل األول

قيام المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي

كمفهوم للمسؤولية اإلدارية ىي مسؤولية قائمة جلرب األضرار الناذبة عن أنشطة السلطات العامة ،عن طريق التعويض
وسبيزت بقواعدىا عن قواعد ادلسؤولية ادلدنية بكوهنا رباول التوازن بُت مصلحة األفراد يف التعويض ومصلحة اإلدارة يف احلفاظ على
أموال اخلزينة العامة ،وتشغل ادلسؤولية اإلدارية حيزا ىاما وواسعا من التطبيق يف رلال األعمال اليت تباشرىا ادلرافق العامة الطبية اليت
ىي زلل دراستنا ،وتشمل كل ىيئة طبية عمومية موضوعة ربت إشراف وزارة الصحة ،وىذا طبقا دلا نصت عليو ادلادة  09و10
من القانون( ،)1()05/85وأنواعها ىي:
()2

 -ادلراكز االستشفائية اجلامعية :من مهامها العالج والتكوين والبحث يف اجملال الطيب

()3

 -القطاعات الصحية:من مهامها تنظيم وتوزيع اإلسعافات وتقدم خدمة التشخيص ...

()4

 -ادلؤسسات االستشفائية ادلتخصصة :تتكفل بنوع معُت من العالج التخصصي دون غَته.

 -ادلؤسسات العمومية االستشفائية للصحة اجلوارية:زبصصها يكون عاما يف اجملال الطيب.

()5

( )1قانون  05/85ادلؤرخ يف  26مجادى األوُف  1405ادلوافق لـ  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها( ،ج ر) العدد  08بتاريخ 27
مجادى األوُف  1405ادلوافق لـ  1985/02/17وادلعدل بالقانون  17/90ادلؤرخ يف  09زلرم  1411ادلوافق لـ ( ،1990/07/31ج ر) العدد
 ،35بتاريخ  27زلرم  1411وادلوافق لـ .1990/08/15
( )2ادلرسوم التنفيذي  467/97ادلؤرخ يف  02شعبان  1418ادلوافق لـ  ، 1997/12/02احملدد لقواعد إنشاء ادلراكز االستشفائية اجلامعية وتنظيمها
وسَتىا( ،ج ر) ،العدد  ،81بتاريخ  10شعبان  1418ادلوافق لـ .1997/12/10
( )3ادلرسوم التنفيذي  466/97ادلؤرخ يف  02شعبان  1418ادلوافق لـ  ،1997/12/02احملدد لقواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها
وسَتىا( ،ج ر) العدد  ،81بتاريخ  10شعبان  1418ادلوافق لـ .1997 /12/10
( )4ادلرسوم التنفيذي  465/97ادلؤرخ يف  02شعبان  1418ادلوافق لـ  02ديسمرب  ،1997احملدد لقواعد إنشاء ادلؤسسات االستشفائية
ادلتخصصة وتنظيمها وسَتىا( ،ج ر) ،العدد  ،81بتاريخ  10شعبان  1418ادلوافق لـ .1997 /12/10
( )5ادلرسوم التنفيذي  140/07ادلؤرخ يف  02مجادى األوُف  1428ادلوافق لـ  ، 2007/05/19وادلتضمن إنشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية
للصحة اجلوارية( ،ج ر) العدد  ،33بتاريخ  03مجادى األوُف  1428ادلوافق لـ .2007/05/20
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المبحث األول :نطاق مسؤولية المرفق العام الطبي
مسؤولية ادلرفق العام الطيب تقوم نتيجة وجود عالقات تربطو بادلريض كطالب لعالج حالتو ادلرضية ،والطبيب باعتباره
شخصا قائما هبذه اخلدمة(ادلطلب األول) فلذلك جيد ىذا ادلرفق نفسو مكلفا جبملة من النشاطات ،والطبيب مكلف بالتزامات
ضرورية دلمارسة كل ىذه النشاطات(الطلب الثاين).واليت دبناسبتها قد تلحق أضرارا تستوجب على ادلرفق ربملها .

المطمب األول :العالقات القائمة بالمرفق العام الطبي
دراسة ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب ،يؤدي بنا حتما إُف البحث يف عالقة كل من ادلريض والطبيب بادلرفق
العام الطيب ،فطبيعة العالقة ىي اليت تفرض على ىذا األخَت ربمل تبعة األضرار الناذبة.

الفرع األول :عالقة المريض بالمرفق العام الطبي
عالقة ادلريض بادلرفق العام الطيب تبدأ باتصالو بأحد أنواعو-السابق ذكرىا -وطلبو العالج حلالتو ادلرضية ،يف ىذه ادلناسبة
فإنو يتعامل مع شخص معنوي )1(،والستحالة قيامو بأعمالو إال من خالل أشخاص طبيعيُت ديثلونو ،ويف ىذا اإلطار صلد الطبيب
أحسن مثال عن ىذه األشخاص الطبيعية ادلستخدمة  ،حيث صلده يف عالقة غَت مباشرة مع ادلريض يكون فيها الطبيب موظفا
ومستخدما مكلف بأداء خدمة ذباه ادلريض الذي يكون لو احلق يف االنتفاع من خدمات ادلرفق العام طبقا للقانون
يف حُت أهنا ناذبة عن عالقة مباشرة بُت ادلريض وادلرفق العام الطيب مكان تلقي العالج.

(.)2

()3

( )1حروزي عز الدين" :ادلسؤولية ادلدنية للطبيب أخصائي اجلراحة" ،دراسة مقارنة(قانون اجلزائري وادلقارن) ،دار ىومة ،اجلزائر ،2008 ،ص.91
( )2زلمد حسن قاسم" :إثبات اخلطأ يف اجملال الطيب" ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،2004 ،ص.11

( )3سنوسي صفية " :اخلطأ الطيب يف التشريع واالجتهاد القضائي" ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف احلقوق ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،كلية احلقوق
والعلوم االقتصادية -اجلزائر ،2006/11/04 ،غَت منشورة ،ص.90
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الفصل األول

وذلذا فإن عالقة ادلريض بالطبيب يف ادلرفق العام الطيب ىي عالقة الئحية ليست عالقة عقدية  ،مثل ما ىو معروف يف
إطار ادلمارسة احلرة دلهنية الطب يف القطاع اخلا ص( ، )1وبناء على ذلك ال ديكن مساءلة الطبيب ادلخطئ عن الضرر الذي
يصيب ادلريض إال على أساس ادلسؤولية التقصَتية لعدم وجود عقد لكي تعتربىا مسؤولية عقدية.

()2

وما يؤكد على أن ىذه العالقة ىي عالقة الئحية كون حقوق والتزامات كل من ادلريض والطبيب تتحدد دبوجب اللوائح ادلنظمة
لنشاط ادلرفق العام الطيب  ،كما أن الطبيب يتلقى أجرا مقابل خدماتو ليس من قبل ادلرضى ادلستفيدين من خدماتو بل من قبل
الدولة ،باإلضافة إُف أن ادلريض ليس لو احلق يف اختيار الطبيب وال كيفية العالج وال التنظيم داخل ىذا ادلرفق العام الطيب.

()3

الفرع الثاني :عالقة الطبيب بالمرفق العام الطبي
مهما كان الطبيب بادلرفق العام الطيب موظفا دائما أو ملحقا بو للقيام بنشاطو يف أكثر من مؤسسة عمومية صحية ،يف
شكل دوريات مثال أو يعمل بناءا على عقد أبرمو مع ىذا ادلرفق ( ،)4فالراجح أن عالقة الطبيب بادلرفق العام الطيب ىي عالقة تابع
بادلتبوع ،أي عالقة تبعية يكون فيها ادلتبوع(ادلرفق العام الطيب) سلطة فعلية يف إصدار األوامر إُف التابع (الطبيب) يف طريقة أداء
عملو يف الرقابة عليو وزلاسبتو.

()5

وىذا ما يدفعنا للتساؤل ىل ىذه التبعية مطلقة دبفهومها العام يف رلال الرابطة اليت تربط الطبيب بادلرفق العام الطيب؟ ،ىذا
التساؤل يستلزم علينا البحث عن مدى استقاللية الطبيب عن ادلرفق العام الطيب الذي يعمل يف إطاره ،وىي النقطة نفسها اليت
كانت زلل جدل بُت فقهاء القانون ،حيث ذىب رأي منهم وانطالقا من التفرقة بُت العمل الفٍت وغَت الفٍت للطبيب الذي يقدم
خدماتو يف إطار ىذا ادلرفق العام الطيب ،على أنو يتمتع حبرية كاملة واستقاللية تامة يف مباشرة عملو الفٍت

( )1صفوان شديفات" :ادلسؤولية اجلنائية عن األعمال الطبية" ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،األردن ،2011 ،ص.50
( )2زلمد حسن منصور" :ادلسؤولية الطبية" ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،2006 ،ص.115

( )3عمَتي فريدة " :مسؤولية ادلستشفيات يف اجملال الطيب" ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف ادلسؤولية ادلهنية ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو -اجلزائر،
،2011/07/04ص.20-19
( )4عبد احلميد الشواريب" :مسؤولية األطباء والصيادلة وادلستشفيات ادلدنية واجلنائية والتأدبية" ،ط،2منسأة ادلعارف  ،مصر ،1998 ،ص.108
( )5طاىري حسُت" :اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي يف ادلستشفيات العامة" ،دراسة مقارنة(اجلزائر ،فرنسا) ،دار ىومة ،اجلزائر ،2008 ،ص.36
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وبالتاِف ال وجود للعالقة التبعية اليت تربطو هبذا ادلرفق ،واعتربوا أن عالقتو التبعية فيما خيص األعمال الفنية ال تقام إال يف حالة
واحدة وىي إذا كان ادلرفق العام الطيب يديره طبيب لو نفس مؤىالت الطبيب التابع ،دلمارسة سلطة التوجيو واإلشراف عليو.
ولقد انتقل صدى ىذا االذباه إُف القضاء ادلدين الفرنسي الذي قضى دبسؤولية الطبيب دون ادلرفق العام الطيب

،النتفاء الرقابة

واخلضوع.
ولكن ىذا الرأي كان زلل انتقاد من قبل بعض الفقهاء آخر ين،وعلى ضوء ىاتو االنتقادات بنو رأيهم  ،واليت ديكن إمجاذلا
فيما يلي:
 -1إن عالقة ادلتبوع بالتابع ال تشًتط وجود عقد يف إطار القانون اخلاص ،بل تكتفي خبدمة التابع خلدمة ادلتبوع ولفائدتو وعلى
حسابو بغض النظر عن الوسيلة يف تكليفو بتلك اخلدمة ،فتبعيتو ىي موجودة سواء بناء على قرار إداري (توظيف) أو بناء على
تطوع لكن التبعية ديكن أن نقول كوهنا زبتلف درجتها بُت ىذين األمرين لكن األصل أهنا موجودة يف كليهما وعليو اعتبار عالقة
احد
بادلرفق العام الطيب أهنا عالقة تنظيمية الئحية ال تنفي صفة التبعية فهي هبذا ادلعٌت تنظيمية إدارية وتبعية يف آن و .
 -2بالنسبة إُف الوصف الفٍت للعمل الطيب الذي يقدمو الطبيب يف ادلرفق العام الطيب ،فإن األصل يف القانون اخلاص ليس شرطا
لقيام رابطة التبعية بُت التابع وادلتبوع ،من إصدار أوامر وبسط الرقابة واإلشراف الفٍت فحسب من قبل ىذا األخَت(ادلتبوع) على
األول (التابع)  ،حيث ديكن أن تكتفي باإلشراف اإلداري من خالل تقدمي توجيهات وأوامر تتصل من الناحية اإلدارية مث ل
مواعيد العمليات اجلراحية ،وىذا ما قضت بو زلكمة النقض ادلصرية يف قرارىا ادلدين ادلؤرخ يف  " 1967/11/07إن عالقة
التبعية تقوم كلما كان المتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة وفي التوجيو ولو كانت ىذه الرقابة قاصرة على الرقابة
اإلدارية"(،)1
 -3باإلضافة إُف اعتماد العمل الفٍت كمعيار دلساءلة ادلرفق العام الطيب من عدمو ،ىو معيار غامض يف حد ذاتو وىذا لصعوبة
التفرقة بُت ما ىو فٍت وما ىو غَت فٍت ألهنا مساءلة دقيقة وال تستند إُف أساس دييزىا ،فكيف نعتربه أساس لقيام وعدم قيام
مسؤولية ادلتبوع عن أعمال األطباء الفنية أمر يف غاية اخلطورة ،ألن ذلك سوف يؤدي حتما إُف استهتار إدارة ادلرفق العام الطيب
يف إحكام الرقابة واإلشراف الضرورية حلسن سَت ادلرفق العام الطيب ،وبطبيعة احلال وبالتبعية االستهتار بآدمية ادلرضى الذين يتلقون

( )1ادلشار إِفه حروزي عز الدين :ادلرجع السابق ،ص.96
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العالج(.)1
فهذه االنتقادات استقرت عليها احملاكم اإلدارية الفرنسية اليت نبذت التفرقة بُت اخلطأ الفٍت وغَت الفٍت واعتربت مسؤولية ادلرفق
العام الطيب قائمة دون حاجة إُف إثبات وجود رابطة التبعية من عدمها.
فالسؤال الذي يطرح نفسو ما موقف ادلشرع والقضاء اجلزائري من ىذه اآلراء الفقهية ادلتعارضة حول استقاللية الطبيب عن ادلرفق
العام الطيب؟ كإجابة على ىذا التساؤل نقول أن:
موقف ادلشرع اجلزائري من ىذه ادلسألة كان مستقرا على أنو ال يلزم لقيام العالقة التبعية أن ذبتمع للمتبوع

(ادلرفق العام الطيب )

سلطة اإلشراف الفٍت واإلداري على التابع (الطبيب)  ،بل يكفي أن يكون لو سلطة اإلشراف اإلداري عليو واليت من خالذلا يوجو
أوامره على الطبيب وإن كانت من الناحية اإلدارية فحسب ،كما أن للطبيب يف ادلرفق العام الطيب من يساعده من ادلمرضُت
واألعوان الذين يف ىذه احلالة خيضعون إُف متبوعُت ،األول ىو ادلرفق العام الطيب باعتبارىم تابعُت لو والثاين الطبيب الذي يشرف
عليهم ،وكون أن الطبيب يف ادلرفق العام الطيب ليس لو اختيار شلرضيو ادلساعدين لو

 ،فإن ىذا األخَت يسأل عن أخطائهم

وذباوزاهتم إال إذا كانت ربت تعليماتو وإشرافو فإدارة ادلرفق العام الطيب ىي الوحيدة ادلسؤولية عن تبعة أعماذلم باعتبار مالو ا من
سلطة اإلشراف والرقابة والتوجيو ( ،)2وىذا ما يظهر من خالل ادلادة  136من القانون ادلدين " يكون المتبوع مسؤوال عن
الضرر الذي يحدثو تابعو بفعلو الضار متى كان واقعا منو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببها أو بمناسبتها ،وتتحقق عالقة
التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعو متى كان األخير يعمل لحساب المتبوع"

()3

فرأي ادلشرع جاء مساندا للرأي الثاين من الفقو الذي ال يشًتط وجود رابطة تبعية فعلية لقيام ادلسؤولية ،بل يكتفي أن يكون ىناك
()4

طرف يعمل حلساب وخلدمة الطرف اآلخر ،وبذلك جعل مسؤولية ادلرفق العام الطيب مسؤولية مفًتضة.

والقضاء اعتبار الطبيب الذي يقدم خدماتو بادلرفق العام الطيب أنو تابع ذلذا األخَت الذي يسأل عن كل ضرر يلحق بادلريض
دبناسبة التدخل الطيب اخلاطئ ،و ادلرتكب من طرف الطبيب ادلعاًف ،فقد قضت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى سابقا يف قرارىا
( )2ادلرجع نفسو ،ص.96

( )1عمَتي فريدة " :مسؤولية ادلستشفيات يف اجملال الطيب"  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف قانون ادلسؤولية ادلهنية ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو-
اجلزائر ،2011/07/04 ،ص .20-19
( )2القانون ادلدين الصادر باألمر  58/75ادلؤرخ يف  20رمضان  1395ادلوافق لـ  26سبتمرب ( ،1975ج ر) ،العدد  ،78ادلؤرخة يف
 1975/09/30ادلعدل وادلتمم بقانون  05/07ادلؤرخ يف  13مايو ( ،2007ج ر) ،رقم  ،31ادلؤرخة يف  13مايو .2007
( )3سنوسي صفية :ادلرجع السابق ،ص .99
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ادلؤرخ يف  1986/11/22بصفة صرحية على ذلك ،إذ جاء يف حيثياهتا حرفيا ما يلي ":ولكن حيث أنو من نافذة القول
وبخصوص إلقاء المسؤولية برمتها على عاتق الطبيب القائم بالعملية ،التصريح بأن المريضة التي أدخلت إلى المستشفى
بغرض العالج لم تختر طبيبها الذي كان تابعا لهذا المستشفى ويتقاضى منو مرتبو وبالتالي فإن المستشفى ىو المسؤول
وحده عن أعمال تابعة ذلك أن العملية ،التي أجريت في نطاق نشاط المرفق العام تتحملها ىناك من حيث مسؤولية
()1

المصالح اإلدارية".

وبذلك نرى أن القضاء ذىب دلا استقر عليو ادلشرع يف بناء ادلسؤولية ادلرفق العام الطيب ،باعتباره متبوع مسؤول عن أخطاء وأفعال
تابعو الذي ىو الطبيب ،وعليو نعترب أن عالقة الطبيب بادلرفق العام الطيب ىي عالقة قبل كل شيء تنظيمية وتبعية ،وخَت دليل
على ذلك،ادلسؤولية التأديبية اليت ديارسها ادلرفق العام الطيب(متبوع) على الطبيب (تابع).وىذا أمام أمام جهتُت:
 - 1أمام اجمللس الوطٍت ألخالقيات الطب وىذا بالرجوع إُف ادلادة  03من ادلرسوم التنفيذي  276/92ادلتضمن مدونة
أخالقيات الطب.
 - 2أمام إدارة ادلستشفى.

()2

المطمب الثاني :نشاطات المرفق العام الطبي والتزامات الطبيب
يهدف ادلرفق العام الطيب إُف تقدمي العالج والعناية الشاملة دلرضاة الوافدين إليو قصد الشفاء أو التخفيف عن آالمهم
فبذلك يقوم ادلرفق العام الطيب بعدة نشاطات أساسية ،بعضها يتعلق بأعمال طبية فنية حبتة أو عالجية والبعض اآلخر يتعلق
بأعمال إدارية تنظيمية (الفرع األول)  ،ولطبيعة الشخصية ادلعنوية ذلذا ادلرفق العام الطيب ،واليت يًتتب عنها استحالة قيامو هباتو
النشاطات إال من خالل أشخاص طبيعيُت يستخدمهم ذلذا الغرض ،والذين يقع عليهم مجيعا التزام تقدمي الرعاية الصحية
للمريض على أكمل وجو ،وعلى األخص الطبيب الذي لو الدور الكبَت داخل ىذا ادلرفق ،فإن معظم االلتزامات تقع على
عاتقو(الفرع الثاين).
( )1مشار إليو حروزي عز الدين :ادلرجع السابق ،ص.99
()2مشار إليو سنوسي صفية :ادلرجع السابق ،ص .99
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الفرع األول :نشاطات المرفق العام الطبي
يقع على عاتق ادلرفق العام الطيب رلموعة من االلتزامات األساسية ادلتعلقة بتقدمي خدمات عادية ،وتوفَت التجهيزات
الالزمة ،وكذا توفَت العاملُت ادلهنيُت من أطباء وغَتىم ذوو كفاءة وتأىيل علمي ،والعمل على مراقبتهم ،باإلضافة إُف احلرص على
سالمة ادلريض من نظافة األغذية واألدوات ادلستخدمة. ...
فهذه االلتزامات تنفذ يف شكل نشاطات إدارية حبتة تقوم هبا اإلدارة خاصة ما يتعلق بتنظيم وتسيَت ىذا ادلرفق(أوال) ،أو يف شكل
نشاطات طبية فنية أو عالجية اليت يقدمها األطباء ومساعدوىم (ثانيا): .
أوال:النشاط اإلداري  :األعمال اإلدارية ىي تلك اإلجراءات الضرورية لسَت ادلرفق العام الطيب من توفَت اإليواء للمرضى
والسهر على راحتهم وأمنهم ،وأي إخالل هبذه اإلجراءات دليل على سوء تنظيم وسَت ادلرفق ( ،)1وقد ينتج عند الضرر بالنسبة
للمريض ومن مثال ذلك سوء يف استقبال ادلرضى ،انعدام الرقابة الطبية ،إمهال ادلناوبات ،عدم صيانة العتاد الطيب ،ضياع ملف
ادلريض الذي يسمح لو بإجراء إداري لغرض إجراء عملية خارج ادلرفق  ...اٍف ،ومالحظ أن طبيعة ىذه األعمال ىي أعمال ال
سبتاز بالتعقيد بل أعمال اعتيادية لذلك فإن مسؤولية ادلرفق العام الطيب يف ىذا النوع من األنشطة تقام كما فرض االجتهاد
القضائي على اخلطأ البسيط ،وىذا راجع لطبيعة ىذا النشاط حبد ذاتو.
ثانيا:النشاط الطبي والنشاط العالجي  :من الصعب التفرقة بُت النشاط الطيب والنشاط العالجي لذلك وجدت
معايَت ذلذا الغرض وضعت من قبل فقهاء القانون ،تكمن يف معيارين أساسيُت مها:
 -1المعيار العضوي :يعتمد على ىذا ادلعيار للتمييز بُت النشاطُت الطيب والعالجي أخذ باعتبار الشخص القائم بو،
فيكون العمل طبيا إذا قام بو الطبيب عاما كان أو متخصصا ،ويكون عالجيا مىت قام بو ادلساعدون اآلخرون كادلمرض والتقنيون
يف الصحة ومن شاهبهم.

( )1عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص .17-16
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الفصل األول

إن ىذا ادلعيار سهل التمييز بينهما ولكنو صعب لتداخل ادلهام أحيانا ،إذ ديكن أن يقوم الطبيب بعمل عالجي إُف جانب عملو
الطيب ،شلا يصعب على الضحية إثبات اخلطأ اجلسيم من خالل القيام بالعمل العالجي الذي قام بو الطبيب ،فكانت االستعانة
بادلعيار ادلادي.
 -2المعيار المادي :يعتمد ىذا ادلعيار على طبيعة العمل بغض النظر عن القائم بو طبيبا كان أو شلرضا ،وحسب ىذا
ادلعيار العمل الطيب يتميز بصعوبة كبَتة ويتطلب معرفة وتكوينا عاليُت ،وىذا نظرا دلا يتطلبو من فنيات دقيقة ،ويكون عالجيا إذا
كان العمل سهال وبسيطا كعملية احلقن وتنظيف اجلروح ووضع الضمادات  ...إٍف.
وىذا ادلعيار ديتاز بادلوضوعية ،إذ يسمح بتأسيس ادلسؤولية على اخلطأ اجلسيم يف حالة العمل الطيب وعلى اخلطأ البسيط يف حالة
العمل العالجي مهما كان القائم بالعمل العالجي أو الطيب ،وىذا على عكس ادلعيار العضوي الذي يؤسس على اخلطأ اجلسيم
يف أغلب احلاالت.

()1

فهذا ادلعيار ىو األرجح وىو الذي أخذ بو القضاء اجلزائري فقد جاء يف حيثيات قرار صادر من الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى
بتاريخ  " 1978/04/15حيث أنو تحديد العالج وبمفهومها العام فليس من الضروري البحث فيما إذا كان القائم بهذه
العملية الطبيب أو الممرض ،إذ يجب األخذ بعين االعتبار طبيعة ىذا العالج فقط "...
لكن رغم ىذا التمييز إال أن األمر تغَت وَف يعد ىناك حاجة للتمييز  ،إذ أصبح اخلطأ البسيط كافيا لقيام ادلسؤولية اإلدارية ذلذه
ادلرافق العامة الطبية على أعماذلا الطبية الفنية ( ، )2وىذا بداية يف مهد فقو االجتهاد القضائي الذي نادى بالتمييز وىو االجتهاد
والفقو الفرنسي بداية يف حكم  épouxيف احملكمة اإلدارية يف  Rouenبتاريخ .1992/04/10

()3

حيث أصبحت ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب تقام دبجرد حدوث خطأ يسبب ضررا للمضرور(ادلريض أو ذووه)

( )1بومحيدة عطاء اهلل " :زلاضرات يف ادلنازعات اإلدارية" ،دروس غَت منشورة ،ألقيت على طلبة احلقوق جبامعة بن عكنون -اجلزائر ،السنة اجلامعية
 ،2011/2010ص .166
( )2عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص .16
،1
( )3لتفصيل أكثر عن القضية أنظر دلارسولونغ ،يروسيَت قيل ،بيار لقوقيو ،برونو جيقوا ،دون مًتجم ،القرارات الكربى يف القضاء اإلداري ،ط
رلدادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان ،2009 ،ص .748
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أما عن القضاء اإلداري اجلزائري فإنو سار على هنج القضاء الفرنسي ،حيث صلد أغلب القرارات الصادرة عن رللس الدولة
خبصوص إقامة مسؤولية ادلرفق العام الطيب  ،دون اإلشارة إُف طابع اخلطأ بسيطا كان أم جسيما فادلهم ىو وجود خطأ ،وىذا
لتمكُت ادلتضرر من احلصول على التعويض(. )1

الفرع الثاني :التزامات الطبيب
نظرا للطبيعة االحتمالية دلهنة الطب اليت تستوجب على الطبيب بذل كل جهده لشفاء ادلريض وإن كان غَت ملزم
بذلك ،إال أن ىذا ال يفهم على إطالقو يف عصر عرف تطورا علميا ىائال يف اجملال الطيب مثل باقي رلاالت احلياة األخرى ،حيث
أصبح ذلذا ادلفهوم استثناء وارد عنو( أوال)  ،وكذلك نظرا لطبيعة مهنة الطب األخالقية فإن ادلشرع أحاط الطبيب جبملة من
االلتزامات حلماية ادلريض الذي قد يكون زلل ضرر طيب ناتج عن عمل الطبيب (ثانيا).
أوال :الطبيعة القانونية اللتزام الطبيب :إن االلتزام الذي يقع على عاتق األطباء بصفة عامة من حيث ادلبدأ ىو
االلتزام ببذل عناية ،الذي يتلخص مضمونو يف بذل اجلهود الصادقة واليقظة اليت تتفق مع الظروف القائمة واألصول العلمية
الثابتة( ، )2إذ ال يعقل للطبيب أن يستعمل وسائل طبية بدائية زبالف التطور العلمي احلديث ،بل جيب أن تكون مطابقة للعلم
والتجارب ادلختلفة ،والتزام بذل عناية كقاعدة عامة راجع إُف طبيعة مهنة الطب ،كوهنا مهنة احتمالية (، )3حيث تتدخل عوامل
عديدة ال زبضع لسيطرة الطبيب ،إذ قد يصبح ليس بإمكانو منع ادلرض من التفاقم أو منع ادلوت عن ادلريض ،كما يؤخذ
باحلسبان الظروف اخلارجية احمليطة بالطبيب وىو يعاًف ادلريض  ،كاإلمكانيات ادلتاحة أو احلالة اخلطَتة للمريض اليت تقتضي إجراء
عملية جراحية مستعجلة دون نقلو من مكانو ،وىو ادلوقف الذي تبناه ادلشرع اجلزائري من خالل ادلادة  45من مدونة أخالقيات
مهنة الطب.

()4

( )4حسُت بن الشيخ آث ملويا" :دروس يف ادلسؤولية اإلدارية(الكتاب األول :ادلسؤولية على أساس اخلطأ)" ،ط ،1دار اخللدونية ،اجلزائر ،2007 ،ص
.100
( )1بن صاري ياسُت" :منازعات الضمان االجتماعي يف التشريع اجلزائري" ،د ط ،دار ىومة ،اجلزائر ،2008 ،ص.117

()2

Jives, Henri lelu, Gilles genicot : « le droit midical », aspects juridiques de la reletion médecin- patient, De
boeck et larcier, Bruxelles, 2001, p105.

( )3عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.20
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وبادلقابل ىناك التزامات أخرى تقع على عاتق الطبيب واليت يكون تنفيذىا ال رلال فيو لفكرة االحتمال  ،وإن ىذه
االلتزامات تعترب استثناء يقع فيها على عاتق الطبيب التزاما زلددا ،ىو التزام بتحقيق نتيجة ( ، )1وىذا النوع من االلتزام ال يكون
إال يف حاالت معينة واستثنائية من بينها:
 نقل الدم :ضمان أنو نظيف من أي مرض معدي ،وأن يكون من نفس الفصيلة. التحاليل الطبية :عدم اخلطأ فيها والتأكد من نتائجها قبل إعطائها للمريض. -تركيب أعضاء اصطناعية :تسمى بأجهزة التعويض مثل تركيب أسنان اصطناعية.

()2

 االلتزامات ادلتعلقة بالروابط اإلنسانية الطبية :مثل الوفاء بإعالم ادلريض ،أخذ رضا ادلريض.ثانيا :مضمون التزامات الطبيب :تنقسم التزامات الطبيب إُف نوعُت ،التزامات متعلقة بالعالقة الطبية أي سلالفة الضمَت
األخالقي أو اإلنسانية الطبية ،وأخرى التزامات مرتبطة باألصول الوظيفية دلهنة الطب.
 )1االلتزامات المرتبطة بالعالقة الطبية :نذكر منها:
أ -التزام الطبيب بإعالم المريض  :نصت عليو ادلادة  43و  48من (م .أ .ط) وادلادة  154من قانون محاية
الصحة وترقيتها .الذي مؤداه إحاطة ادلريض بكل ما يتعلق بالتدخل الطيب على شخصو والذي من شأنو أن يساعده على ازباذ
قرار لقبول أو رفض ىذا التدخل.
ب -التزام الطبيب بأخذ رضا المريض  :العالج يف إحدى ادلرافق العامة الطبية ال جيعل الطبيب يف غٌت عن أخذ
رضا ادلريض ،حيث يقع على عاتق الطبيب احلصول على رضا مريضو قبل مباشرتو بأي تدخل طيب إال يف احلالة االستعجالية،
واألصل أن يصدر ىذا الرضا من ادلريض نفسو طادلا مسحت حالتو بذلك وإن كانت ال تسمح فإنو يعتد برضا شلثلو القانوين ،وىذا
طبقا لنص ادلادة  44من (م .أ .ط).

( )1سنوسي صفية ،ادلرجع السابق ،ص.77
( )2عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.23
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ج -الحفاظ عمى السر الميني  :وىو واجب أخالقي يتجسد من خالل كتم أسرار ادلريض وعدم السماح االطالع
على ملفو الطيب  ،وىذا االلتزام يستمر ألمد طويل حىت بعد شفاء ادلريض كليا ،وىذا طبقا لنص ادلادة  36إُف ادلادة  41من
(م .أ .ط) ،وادلادة  206من قانون محاية الصحة وترقيتها.
 )2االلتزامات المرتبطة باألصول الوظيفية الطبية :يستوجب على الطبيب بذل قصارى جهده للوصول إُف
تشخيص يؤدي لشفاء مريضو والتخفيف عن آالمو ،من خالل:

أ -التزام بالعناية ومتابعة العالج  :يقع على عاتق الطبيب رعاية مرضاه إُف أن ديثلوا للشفاء والعمل على زبفيف
آالمهم ومعاملتهم بأحسن وجو دون سبييز( ، )1وال يعفى الطبيب من ىذا االلتزام إال يف حالة الضرورة.

()2

ب -االلتزام بالمحافظة عمى السالمة الجسدية لممريض  :ادلريض عند دخولو للمرفق العام الطيب لطلبو
العالج  ،فإنو يقدم جسده وثقتو ذلذا الطبيب خاصة  ،وبادلقابل على الطبيب أخذ احليطة واحلذر حُت معاجلتو وعدم تعريضو
ألي خطر مهما كان نوعو(.)3
 -3مراعاة األصول العممية لمممارسة الطبية  :يستوجب على الطبيب أن يقدم عالجا يتطابق مع التقاليد
ادلهنية والقواعد الطبية ادلعروفة واألصول العلمية الثابتة ،فليس لو أن يربر خطأه جبهلو ألصول ادلهنة أو يستخدم فنا قدديا َف يعد
مستعمال ،فهو مطالب كذلك دبتابعة حبوث متواصلة حول أحدث الطرق للعالج.

()4

وما ديكن قولو عن ىذا االلتزام أنو قد يعًتض الطبيب يف بعض احلاالت عدم وجود أصول علمية ثابتة ،فهذا ادلعيار نسيب
بدليل اندثار كثَت من النظريات واليت كانت تعترب من ادلسلمات يف وقت مضى ،فكيف يلزم الطبيب باتباع ما ىو ظاىر أنو أصال
علميا ثابتا اليوم وقد ال يصبح ثابتا يف الغد ،وىذا االعًتاض لو وجهان شطط ومغاالة يف آن واحد ،ذلك أن علم الطب مثلو مثل
( )1راجع ادلادة  06و 07من (م .أ .ط).
( )2راجع ادلادة  18من (م .أ .ط).
( )3راجع ادلادة  12و 17من (م .أ .ط).
( )4راجع ادلادة  09من ادلرسوم التنفيذي رقم  394/09ادلؤرخ يف  07ذي احلجة  1430ادلوافق لـ  24نوفمرب  ،2009ادلتضمن القانون األساسي
اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت لسلك ادلمارسُت الطبيُت ادلختصُت يف الصحة العمومية( ،ج ر) العدد  ،70الصادر يف  12ذي احلجة  1430ادلوافق لـ
 29نوفمرب .2009
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بقية العلوم األخرى يقوم على أصول علمية ثابتة لدى علمائو حبيث ال ديكن التسامح مع من جيهلها بدليل أن القضاء يف مثل
ىذه النزاعات ادلطروحة أمامو على أساس عدم االلتزام باألصول العلمية الثابتة ،أين يستعُت فيها القاضي بذوي االختصاص من
أىل الطب لتقدير مدى جهل ادلدعى عليو(الطبيب) بتلك األصول ،وفكرة اإلدلام الكلي بأصول علم الطب وااللتزام بالسَت وفقو
أمر عسَت وال يكون يف مقدور كل منتسب إُف علم الطب أن يكون موسوعيا ،ألن قدرات البشر زبتلف حبسب مستوياهتم
وكذلك الطبيب العام ليس مثل نظَته األخصائي وادلتمرس ليس كادلبتدئ فعامل اخلربة ىو احلكم ،بل باإلضافة إُف ذلك أن كثَتا
ما حيدث أن الطبيب يكون فيها أمام حاالت مرضية ال يعرف ذلا أصوال ثابتة أو تقاليدا مرجعية فال يعقل أن يبقى الطبيب
الباحث عاجزا أمامها ،فالبد لو من االبتكار واجملازفة من خالل ذبارب طبية من اخًتاعو إلجياد عالج مناسب حلالة ادلريض.

المبحث الثاني  :أساس قيام المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي
كان من الثابت وادلسلم بو أن اخلطأ ىو الركن األساسي لقيام ادلسؤولية القانونية ومسؤولية اإلدارة بصفة خاصة (ادلطلب
األول)  ،لكن مع التطور التكنولوجي الذي عرفتو العلوم التقنية يف اجملال الطيب الذي أثر بدوره يف ىذه القاعدة الثابتة ليجعل ذلا
استثناء ،وىو ادلسؤولية بدون خطأ أو ما يعرف بنظرية ادلخاطر (ادلطلب الثاين).

المطمب األول :القاعدة العامة لقيام مسؤولية المرفق العام الطبي عمى أساس الخطأ
القاعدة العامة لقيام ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب ،ربكمها أ ركان أو أسس مشاهبة لتلك ادلعمول هبا يف
ادلسؤولية ادلدنية ،وىذا راجع لالعتبار ادلسؤولية اإلدارية ولدت من رحم ادلسؤولية ادلدنية  ،والقائمة على ثالثة أركان ىي :اخلطأ،
الضرر ،العالقة السببية ،واليت سنوضحها على الوجو اآليت:

الفرع األول :الخطأ في المجال الطبي
أوال :تعريف الخطأ :يعد اخلطأ أىم ركن لقيام ادلسؤولية اإلدارية وفق القاعدة العامة ادلعمول هبا يف القانون ادلدين ،و لقد
اختلف الفقهاء يف إعطاء تعريف لو ،ومرد ذلك التأثر بادلفاىيم االجتماعية والدينية واالقتصادية السائدة ،ومع كثرة ىذه التعاريف
اليت تعرضت لالنتقاد ،نذكر منها على سبيل ادلثال تعريف بالنيول ) (Planiolوالذي اعترب اخلطأ بأنو ":عدم الوفاء بالتزام
مسبق"

()1

( )1أمحد عيسى" :مسؤوِفة ادلستشفيات احلكومية" ،دراسة مقارنة ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،2008 ،ص.209
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لو نسقط ىذا التعريف يف اجملال الطيب نقول أن الطبيب يعد سلطئا ،يف حال إخاللو بااللتزامات الواردة يف مدونة أخالقيات
الطب وكل قانون منظم لو.
من ادلسلم بو أن ىذا التعريف أقرب للصواب ،لكن بو يف اآلن نفسو

صلده َف دييز بُت اخلطأ وعدم ادلشروعية(سلالفة للقانون)

حيث كل سلالفة للقانون تعترب خطأ لكن ليس كل خطأ يعترب سلالفة للقانون ،ومثال ذلك  :عدم مهارة الطبيب ادلعاًف الذي
يسبب ضررا خطأ لعد ادلهارة أو زلدوديتها واليت ىي ليست سلالفة للقانون ،وأدى بذلك غلط يف التشخيص مثال.
وبعيدا عن ىذه االختالفات ديكننا تعريف اخلطأ يف اجملال الطيب ":ىو ذلك االضلراف يف السلوك الذي ال يقع الشخص العادي
والذي ىو الطبيب احملًتف احلريص وادلثابر ،فيما لو كان يف نفس الظروف اليت وجد فيها الطبيب مرتكب اخلطأ"

( )1

ىذا فيما يتعلق خبطأ الطبيب ،ىل ديكن تطبيقو على ادلرفق العام الطيب؟ فاحلقيقة معيار اخلطأ ليس قائم على السلوك ادلألوف أو
العادي مثل ما ىو يف القانون ادلدين ،بل يقوم على مدى إصلاز ادلرفق لاللتزامات ادلفروضة عليو قانونا ،باإلضافة إُف ادلعايَت اليت
تبدو مألوفة كالوسائل ادلتوافرة لدى ادلرفق وظروف الزمان وادلكان وحالة االستعجال  ،وموقف ادلضرور لكي نعتربه على خطأ من
()2

عدمو.

ثانيا :التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

تكمن أمهية التمييز يف أن الطبيب وغَته من

ادلستخدمُت يف ادلرفق العام الطيب وأثناء قيامهم بأخطاء مرفقية ال يسألون عنو شخصيا ،فاخلطأ ادلرفقي يقيم فقط مسؤولية ادلرفق
العام الطيب  ،وللتمييز بينهما عمد القضاء إُف وضع حاالت كل منهما تكمن يف:
 -1حاالت الخطأ الشخصي :ىي ثالث حاالت:
 الحالة األولى :األخطاء ادلرتكبة خارج نطاق ادلرفق ومنقطعة الصلة بو سباما .مثال األخطاء اليت يرتكبها خالل اشتغالوحلسابو اخلاص.

( )1ادلرجع نفسو ،ص.45

( )2أمحد زلمد صبحي أغدير " :ادلسؤولية اإلدارية عن أضرار ادلرافق العامة الطبية" ،دراسة مقارنة ،على ادلوقع اإللكًتوين.
alnodom.com.
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 الحالة الثانية :اخلطأ الذي يرتكبو خارج نطاق الوظيفة لكن مرتبط هبا أو دبناسبتها .مثال ذلك عندما يرتكب الطبيبخطأ طبيا باستخدام أدوات ادلرفق العام الطيب ،أي أدوات الوظيفة بدون علم ادلرفق هبا يف عمل ال يتصل بواجباتو
وظيفية.

()1

 الحالة الثالثة :األخطاء اليت تكون ضمن نطاق الوظيفة ولكن منقطعا عنها كما لو قام الطبيب بأخطاء جسيمة غَتعادية وعمديو تثبت سوء نيتو ويف حالة انتفاء سوء النية أعترب اخلطأ مرفقيا وتتخذ ىذه احلاالت بدورىا ثالث صور:
 الصورة األولى :أن خيطئ خطأ وظيفيا جسيما مثال :قيام أحد األطباء بالتطعيم ادلريض ضد مرض ما دون ازباذاإلجراءات الالزمة شلا يؤدي إُف ىالكو بالشلل مثال.
 الصورة الثانية :تأخذ مظهر ذباوز السلطة واالختصاص ادلسند إُف ادلوظف بصورة صارخة. الصورة الثالثة :وىي أن يأخذ عمل ادلوظف صورة عمل أو فعل رلرم قانونا أي خاضع لقانون العقوبات مثل :ذبرديو()3

إلفشائو أسرار ادلهنة أو جردية اخليانة( )2أو تزوير شهادة طبية انتقاما من خصم ما.

 -2حاالت الخطأ المرفقي :يسأل ادلرفق العام الطيب عن كل خطأ يقع يف تنظيم وتسيَت العمل اإلداري ،ويف تقدمي
العناية والرعاية الالزمة للمريض بصفة عامة ،إُف جانب حسن تسيَت األجهزة وكذا نظافة وصحة األغذية ادلقدمة ،فكل خطأ يف
ىذا النوع يثَت مسؤولية ادلرفق العام الطيب وجرب الضرر الناتج عنو.
ولتعدد واختالف صور اخلطأ ادلرفقي فإن الفقو اجتهد إُف تصنيفها إُف  03ثالثة أصناف ىي:
 سوء تنظيم ادلرفق العام :تتحقق ىذه الصورة يف حالة كون األضرار الالحقة بالضحية ناذبة عن التنظيم السيئ بالضحية. سوء سَت ادلرفق العام :يف حال عدم الكفاءة والتهاون يف تسيَت ادلرفق. -عدم سَت ادلرفق :تتجسد ىذه الصورة يف حال مجود ادلرفق وعدم قيامو بأعمالو وأدى ذلك إُف إحلاق ضرر.

( )1أمحد عيسى ،ادلرجع السابق ،ص.48
( )2سنوسي صفية ،ادلرجع السابق ،ص.107
( )3عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.32
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رغم ىذا التمييز إال أنو قد يلتقي اخلطأ الشخصي باخلطأ ادلرفقي  ،وىو ما يعرب عنو بقاعدة اجلمع بُت اخلطأين اليت ينتج عنها
قاعدة اجلمع بُت ادلسؤوليتُت ( ،)1وىذا الشًتاكهما يف إحداث ذات الضرر ادلرتب للمسؤولية ،مثال :إحداث ضرر بادلريض سبب
سوء استعمال األجهزة من طرف الطبيب من جهة ،ورداءة وقدم األجهزة من جهة ثانية.
وبذلك صلة اخلطأ الشخصي باخلطأ ادلرفقي قد تكفي إللزام ادلرفق بدفع التعويض للمضرور  ،لكنها يف اآلن نفسو غَت كافية
بإلغاء عبء التعويض هنائيا عنو فمسؤولية التعويض تبقى على عاتق اإلدارة أو ادلوظف أو بالتضامن فيما بينهما.
فقضية اجلمع بُت اخلطأين أو ادلسؤوليتُت يستحيل أن يقابلها اجلمع بُت التعويضُت.
لكن يف اجلانب العملي يصعب التفريق بُت اخلطأ الشخصي واخلطأ ادلرفقي  ،فرأى القضاء أنو ليس ىناك ضرورة للتمييز
بينهما حيث أصبح يقر دبسؤولية اإلدارة حىت عن اخلطأ الشخصي الذي يرتكبو ادلوظف أثناء شلارسة وظائفو ( ، )2لكن ليس أي
خطأ بل اخلطأ ذو الطبيعة ادلدنية للطبيب كاخلطأ يف التشخيص ،اخلطأ يف اختيار العالج ادلناسب واخلطأ يف تنفيذ ىذا العالج
وحىت األخطاء الالحقة لو ،باإلضافة إُف خطأ اإلدارة يف تنظيم وتسيَت العمل يف ادلرفق العام الطيب.

الفرع الثاني :الضرر في المجال الطبي
دلعرفة الضرر يف اجملال الطيب والذي يعترب أمر ضروري يف قيام ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب ،يستوجب علينا
إعطاء تعريف عام للضرر مع زلاولة إسقاطو يف اجملال الطيب (أوال) ،مع توضيح أنواع الضرر واليت ديكن أن نقول عنها صوره
(ثانيا)  ،كما يتوجب علينا كذلك معرفة الشروط اليت جيب أن تستوىف يف الضرر ليكون قابل للتعويض(ثالثا).
أوال :تعريف الضرر :يعرف الضرر بشكل عام على أنو ":ما يصيب الشخص في حق من حقوقو ،أو في مصلحة
مشروعة لو ،سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسالمة جسمو أو مالو أو عاطفتو ،أو حريتو أو شرفو ،أو غير
()3

ذلك".

( )1حسُت بن الشيخ آث ملويا ،ادلرجع السابق(الكتاب األول) ،ص .186
( )2عمَتي فريدة :ادلرجع السابق ،ص.34

( )3رايس زلمد" :ادلسؤولية ادلدنية لألطباء يف ضوء القانون اجلزائري" ،د ط ،دار ىومة ،اجلزائر ،2010 ،ص .269
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وكمحاولة إلسقاط ىذا التعريف يف رلال الطب ادلمارس يف ادلرفق العام الطيب ،يف احلقيقة أن ادلريض قد يصاب يف ىذه
ادلرافق يف حق من حقوقو وىو احلق يف الصحة والذي ال نقصد بو احلق بالشفاء ،بل يقصد بو ضمان سالمة ادلريض من أي أذى
يرتب عليو خسارة مالية تتمثل يف أوقات العالج ،األدوية ونفقات االستشفاء وتركيب األجهزة الصناعية ،التنقل ،وقد يكون
الضرر سببا يف إضعاف القدرة على الكسب أو انعدامها سباما.
ثانيا :أنواع الضرر :الضرر يف اجملال الطيب قد يصيب ادلريض نفسو كما قد يصيب ذو يه ،وينقسم ىو بدوره إُف نوعُت
مها:

- 1الضرر المادي:
ىو يف األصل ضرر جسدي يصيب ادلريض يف سالمتو البدنية ،وما يتبعو ذلك من خسارة مالية ،كعدم ادلقدرة على
الكسب أو انعدامها ،ونفقات الشفاء...
كما قد يصيب الضرر ادلادي ذوي ادلريض ،حبيث لو أصاب شخصا ضرر وكان ىذا الشخص يعول شخصا آخر،

فهذا

()1

ادلضرور ديكن أن يطالب بالتعويض ،بعد أن يثبت أن اجملٍت (ادلريض) كان يعولو قبل وفاتو أو عجزه شكل دائم.

- 2الضرر المعنوي(األدبي) :والضرر ادلعنوي ىو كذلك قد يصيب ادلريض نفسو كما قد يصيب ذويو.
أ/الضرر المعنوي الذي يصيب المريض نفسو :الضرر األديب ىو ضرر خيص العاطفة ،وديس الشعور ويلحق
اآلالم ويؤثر على النفس ،ويصيب ادلريض باألحزان وىو كل ما يصيب يف جسمو من أضرار دون أن تنقص من قدرتو على
العمل ،كاآلالم واجلروح واألوجاع ،وكذا الضرر اجلماِف الذي ديس خبلقة ومجالية ادلريض وما ينجر عن ذلك من تشوه يعد من
قبيل األضرار ادلعنوية وىي زبتلف أمهيتها البالغة من شخص آلخر حيث عندما تلحق بادلريض الشاب ليست ذاهتا بالنسبة
للفتاة ،وكذا عندما تلحق بأشخاص عاديُت يف أي مهنة عادية ال يكون للجمال عالقة بادلهنة مقارنة باألشخاص الذين
ديارسون مهن تقتضي مجالية جلسم اإلنسان كادلمثلُت وادلغنُت وعارضي األزياء وادلضيفُت ...إٍف .

()2

( )1طاىري حسُت :ادلرجع السابق،ص.44
()2

فاطمة الزىرة منار" :مسؤولية طبيب التخدير( دراسة مقارنة)" ،ط ،1دار الثقافة ،األردن ،2012 ،ص .255
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ب/الضرر المعنوي الذي يصيب ذوي المريض :ويف ىذه احلالة جيب التفريق بُت نوعُت من الضرر ادلعنوي:
 الضرر الذي أصاب المتوفى نفسو  :اختلفت اآلراء الفقهية وكذا التشريعات فيما بينها حول ىذه ادلسألة وىيإمكانية أو عدم إمكانية انتقال احلق يف التعويض عن الضرر ادلعنوي إُف الورثة ،إال أنو وحسب رأيي من األفضل أن تنتقل إُف
الورثة يف حال ما إذا َف يكن بالوسع احلصول على التعويض لظروف معينة قبل وفاتو يف ىذه احلالة عامل الوفاة ال ديكن أن أعتربه
قطيعة بُت إمكانية وعدم إمكانية صون كرامة وشرف اإلنسان ألن الكرامة والسمعة والشرف باألخص ديكن أن ديجد حىت بعد
وفاة اإلنسان فاإلنسان عندما ديوت ،ديوت جسده فقط أما سَتتو تبقى موجودة ،بذكرىا للجيل الذي بعده من قبل ذويو بداية .
وحىت بالنسبة للصور األخرى للضرر األديب من أوجاع وضرر مجاِف للمريض فالطبيب يف ادلرفق العام الطيب وحىت اخلاص لو أخطأ
فالبد من التعويض ،فاخلطأ يقابلو التعويض دائما وإال استهانت اآلدمية يف أيدي األطباء وادلرافق الطبية كذلك
 الضرر الذي أصاب ذوي المريض المتوفى أنفسيم  :ىنا ال يعوض إال األشخاص الذين أصاهبم أَفحقيقي من وفاة ادلريض على الرغم من أن ادلشرع اجلزائري َف حيددىم على عكس ادلشرع ادلدين الفرنسي وادلصري باألزواج
واألقارب حىت الدرجة الثانية أي يكون التعويض للزوج احلي ووالد ادلريض ووالدتو وجده وجدتو ألبيو وأمو وأوالده وأوالد أوالده
وإخوتو وأخو ـاته.

()1

ثالثا :شروط الضرر :جيب أن يستوىف الضرر مجلة من الشروط ليكون قابال للتعويض وىي:
أ) أن يكون محققا( :)2أن يكون زلققا ىو الشرط أو ادلبدأ الذي بو يكون الضرر قابال للتعويض ،ومعناه كما يف القانون ادلدين،
ال يعٍت أن يكون الضرر حاال إذ قد يكون مستقبال ( ، )3حيث أن الضرر قامت أسبابو وتراخت آثاره بعضها أو جلها إُف
ادلستقبل  ،كما لو تعرض جسم ادلريض حلروق نامجة عن تعريض جسم ادلريض لألشعة اليت تبدو يف أول وىلة ىينة مث

( )1فاطمة الزىرة منار :ادلرجع السابق ،ص .256
( )2حسُت بن الشيخ آث ملويا ،دروس يف ادلسؤولية اإلدارية(الكتاب الثالث :نظام التعويض يف ادلسؤولية اإلدارية) ،ط  ،1دار اخللدونية ،اجلزائر،
 ،2007ص .55-54
( )3ادلرجع نفسو ،ص .54
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يتمخض عنها ضرر جسيم يف ادلستقبل ،وىو سيقع حتما وبصفة أكيدة( )1شلا يقتضي تعويضو ولو بصفة مؤقتة فادلادة  131من
القانون ادلدين تسمح بذلك يف نصها ،ومادام أن الضرر ادلستقبلي ضرر قابل للتعويض بالرغم من عدم ربققو بعد ،ىل ديكن
للضرر االحتماِف وتفويت الفرصة أن يكونا قابلُت للتعويض  ،مثل ما ىو احلال بالنسبة للضرر ادلستقبلي الشًتاكهم يف عدم ربقق
الضرر.
وعليو البد أن نتطرق إُف طبيعة كل من الضرر االحتماِف وكذا طبيعة تفويت الفرصة.
* الضرر االحتمالي :الضرر االحتماِف ىو الذي ال يوجب التعويض وإن كان يشًتك مع الضرر ادلستقبلي القابل
للتعويض يف نقطة واحدة ،كون كالمها َف يتحقق بعد يف الوقت احلاضر ( ،)2فالضرر االحتماِف غَت قابل للتعويض كون الضرر
مًتوك لرىن االحتماالت ،قد يقع وقد ال يقع يف ادلستقبل أي أن وقوعو يف ادلستقبل أمر غَت أكيد ،فهو يقوم على وىم وافًتاض
ال أساس لو ( ، )3وىذا ما يتعارض مع الشرط الذي على أساسو يكون الضرر قابل للتعويض وىو أن يكون زلققا وبالتاِف الضرر
االحتماِف يبقى دبنأى عن التعويض حىت يقع فعال  ،فادلرأة احلامل اليت سقطت من كرسي انتظار الفحص الطيب بادلرفق العام
الطيب لعيب الصيانة ،فهنا حيتمل معها إجهاضها أو عدمو ،فال جيوز ذلا ادلطالبة قانونا بالتعويض عن اإلجهاض مادام َف يقع وَف
يتأكد وقوعو.
* تفويت الفرصة :إذا كانت الفرصة أمرا زلتمال فإن تفويتها أمر زلقق ،وىذا ما جيعلها تتميز عن الضرر االحتماِف كوهنا
ذبيز للمتضرر ادلطالبة بالتعويض ،وىذا بإعطاء القضاء للعنصر احملقق فيها(تفويتها) األولوية عن العنصر احملتمل(الفرصة) ،فاألولوية
ىنا راجعة لضمان سالمة ادلريض واستناد إُف ما أبرزه العلم من تقدم يف اجملاالت الطبية.
ب) أن يكون الضرر خاصا :ويقصد بو أن يلحق اخلطأ ضررا بفرد معُت أو أفراد معينُت بذواهتم متميزين بذلك عن
باقي األفراد اآلخرين.

( )4

( )1رايس زلمد ،ادلرجع السابق ،ص.272
( )2رايس زلمد ،ادلرجع السابق  ،ص.273
( )3ادلرجع نفسو ،ص.275-274
( )4عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.35
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ج) أن يكون الضرر مباش ار :يسمى الضرر ادلباشر بالضرر األصلي ،وعرفو الدكتور عبد الرزاق السنهوري  ":بأنو ما
كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثو،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعتو الدائن أن يتوفاه ببذل جهد
معقول".

()1

دبعٌت أن الضرر الذي ينتج عن خطأ مرفقي وقع دون تدخل أي عنصر آخر أي يعتد بالسبب ادلألوف الذي حيدث الضرر يف
العادة أما السبب العارض فال يكفي لتقرير ادلسؤولية.

()2

الفرع الثالث :العالقة السببية
ال يكفي رلرد وقوع الضرر للمريض وثبوت اخلطأ على الطبيب أو ادلرفق العام الطيب ،بل البد أن تكون ىناك عالقة
مباشرة بُت ىذا اخلطأ وذاك الضرر ،وىذا ما يعرب عنو بالعالقة أو الرابطة السببية ،وبذلك تعترب ركنا ثالثا أساسيا لقيام ادلسؤولية
اإلدارية على ادلرفق العام الطيب ،ألن هبا تثبت مسؤولية ادلرفق العام الطيب وبعدمها سيعفى منها.
لذلك سنحاول توضيح بإجياز تعريف الرابطة السببية(أوال) والتنظَت الفقهي ذلا مع تبيان موقف ادلشرع اجلزائري من ىذا
التنظَت(ثانيا) ،وكنقطة أخَتة إُف حاالت انتفاء الرابطة السببية(ثالثا).
أوال :تعريف العالقة السببية :ديكننا القول أن الرابطة السببية ىي رلموعة العوامل اإلجيابية والسلبية  ،اليت تساىم يف
إحداث النتيجة أو الضرر.

( )3

الرابطة السببية هبذا التعريف يف اجملال الطيب أكثر صعوبة وتعقيدا  ،نظرا لتعقد جسم اإلنسان وتغَت حاالتو وخصائصو وعدم
وضوح األسباب اليت أدت إُف ادلضاعفات الظاىرة ،فالقاضي يكون أمام مهمة صعبة للحكم بوجود مسؤولية من عدمها وقد
تكثر صعوبة ىذا األمر إذا تعددت األسباب ،وتكون ىذه األسباب سلتلفة ومتفاوتة من حيث األثر وكلها تكون قد سامهت يف
إحداث الضرر  ،فلهذا ظهرت عدة نظريات فقهية تعاًف ىذه ادلسألة اليت سنعرج إليها يف النقطة ادلوالية.

( )1عياشي كردية ،ادلرجع السابق ،ص.20
( )2أمحد عيسى ،ادلرجع السابق ،ص.34
( )3رايس زلمد ،ادلرجع السابق ،ص .292
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ثانيا :التنظير الفقيي لمعالقة السببية وموقف القضاء والمشرع الجزائري منيا:

كان علينا

توضيح اآلراء الفقهية حول الرابطة السببية منتقلُت بعد ذلك دلوقف ادلشرع والقضاء اجلزائري من ىذه اآلراء.
 -1التنظير الفقيي لمعالقة السببية  :إن وجود أكثر من عامل واحد ساىم يف إحداث ضرر وحيد ،جعل من
الصعب اعتبار عامل معُت من ضمن ىذه العوامل ذا عالقة يف إحداث الضرر منفردا ،وىنا اختلف شراح القانون إلسناد الضرر
احلاصل إُف أحد العوامل ،وىو ما ظهر يف العديد من النظريات الفقهية أمهها:
أ -نظرية تعادل األسباب ( :)مفادىا أن كل العوامل واألسباب ادلؤثرة يف إحداث الضرر ذلا قيمة متساوية ،بدءا بالسبب
( )1

السابق ،مرورا بالسبب األصلي وصوال إُف السبب الالحق حىت حصول النتيجة اليت ىي الضرر.

ىذه النظرية تساوي بُت األسباب ادلشاركة يف ارتكاب الضرر كلها وىذا التساوي ينتج عنو تساوي يف توزيع التعويض ،فمن
الناحية النظرية ىذا الرأي سهل وبسيط ،ومعياره جسامة اخلطأ ومدى مسامهتو يف إحداث الضرر ،لكن اإلشكال يكمن يف تطبيق
ىذا ادلعيار أمام القضاء أين أصبح ىذا ادلبدأ السهل أمرا حيتاج إُف الدقة العلمية لتقدير كل خطأ مساىم على حدى يف إحداث
الضرر وتقديره يف النهاية دلقدار التعويض ادلقابل لو.
وكانتقاد ثان اعتماد جسامة اخلطأ معيارا لتقدير التعويض أمر مناف خلاصية ادلسؤولية اإلدارية ادلنسلخة من الشريعة العامة
للقوانُت(ادلسؤولية ادلدنية)  ،اليت ىدفها التعويض إلعادة التوازن بُت الذمم ليس العقاب كما ىو يف ادلسؤولية اجلزائية والتأديبية الذي
تقاس حسب درجة اخلطأ ،صحيح أن ادلسؤولية ادلدنية تقام على اخلطأ لكن بغض النظر عن نوعو أو درجتو وينتهي دوره بثبوتو
فقط ليبدأ بعد ذلك فكرة تقدير التعويض ،وىذا األخَت الذي مقياسو الوحيد مدى الضرر وال عالقة جلسامة اخلطأ ،وىذا ألن
التعويض ىو األثر الذي يًتتب على ربقق ادلسؤولية.

( )2

ب -نظرية السبب القريب أو المباشر  :قامت ىذه النظرية على أساس أنو يف حالة تعدد األسباب وتسلسلها ،فإنو يعتد
بالسبب األخَت الذي جاء مباشرة بعده الضرر ،ويعترب ادلتسبب األخَت مسؤوال عن الضرر ألنو ىو ادلتسبب احلقيقي فيو ،مادامت
كانت الفرصة األخَتة دلنع ربققو وَف يفعل ذلك.
( )الفقيو -Stuart Millىو أول من نادى بنظرية تعادل األسباب -مث أتى بعده- Bon Buri-
( )1أمحد عيسى ،ادلرجع السابق ،ص.52
( )2حسُت بن الشيخ آث ملويا ،ادلرجع السابق(الكتاب األول) ،ص .06
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وىذا الرأي كان يطبق يف القضاء اإلصلليزي رغم بعده عن ادلنطق ،وىذا ذبنبا دلشاكل وحلقات األسباب البعيدة حلدوث الضرر
فيكتفي بذلك السبب القريب فقط الذي على أساسو تقرر الرابطة السببية ،فيعتمد يف ذلك على الظرف الزماين ولكن سرعان ما
زبلى على ىذا الرأي يف وقت كثرت فيو األخطاء ادلتعاصرة وادلتتابعة.

( )1

وإذا اعتربنا ىذا الرأي بناء يف إجياد الرابطة السببية بُت السبب أو العامل من بُت العوامل ادلتعددة األخرى والضرر احلاصل يف
ادلسؤولية الطبية  ،فإن ادلريض ادلتضرر يف أغلب احلاالت ال ديكن جرب ضرره احلاصل دبناسبة األخطاء الطبية عموما  ،لنفًتض
طبيب أعطى ادلريض دواء انتهت صالحيتو فأصبح ساما ،واستعملو ادلريض ونتيجة لذلك أحلقو الضرر ،يف ىذه احلالة الطبيب
يعفى من ادلسؤولية ألن سببو غَت مباشر بل ادلريض ألنو َف ينظر إُف علبة الدواء لتفقد تاريخ الصالحية قبل تناولو ،فهي بذلك
تقف بصف الطبيب ادلرتكب للخطأ بدون مربر منطقي ،وذبحف يف حق ادلريض يف الصحة.
ج -نظرية السبب المنتج(المالئم) ( :)مفادىا أنو جيب األخذ بالسبب الذي لوال وجوده دلا وقع ذلك الضرر ،صحيح
أن العوامل ادلتعددة اليت تضافر وجودىا إلحداث الضرر لكن نصيبها يف إحداثو ال يكون متعادال ،حيث هبا ما يكفي لوحده
إلحداث الضرر ومنها َف يكن ليكفي لذلك ،األول ىو السبب احلقيقي للضرر ما يقال عنو السبب ادلنتج ،والثاين رلرد سبب
عارض ال يؤخذ بو( )2ومعيارىم يف ربديد السبب ادلنتج ىو احتمال حدوث الضرر منو وفقا للمجرى العادي والطبيعي لألمور(،)3
وكذا جيب السبب ادلنتج قائما ولو تدخلت عوامل سابقة والحقة أو معاصرة على الفعل ادلرتكب ،مادامت ىذه العوامل متوقعة
ومألوفة ويف حال تدخل عامل نادر غَت متوقع وغَت مألوف ،فإنو يكفي لقطع العالقة السببية مثل امتناع ادلتضرر عن العالج
متعمدا.

()4

فهذه النظرية أثبتت وجودىا وتربعت يف ادلكانة اليت كانت ربضى هبا النظرية اليت سبقتها ،نظرية تعادل األسباب حيث القت
تأييدا من الفقو والقضاء الفرنسي ومعظم الدول وحىت العربية ،وىذا ما جيعلنا نتساءل ما موقف ادلشرع والقضاء اجلزائري من ىذه
اآلراء الفقهية حول الرابطة السببية؟.

( )1رايس زلمد ،ادلرجع السابق ،ص .303
( ) نادى هبا الفقيو األدلاين(فون كريس) ومت تعديلها على يد فقهاء آخرين منهم(روملُت-تراجر).
( )2رايس زلمد ،ادلرجع السابق ،ص .309
( )3أمحد عيسى ،ادلرجع السابق ،ص .52
( )4فاطمة الزىرة منار ،ادلرجع السابق ،ص .261
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 -2موقف المشرع والقضاء الجزائري من العالقة السببية  :موقف ادلشرع اجلزائري ادلدين حول اآلراء
الفقهية للرابطة السببية  ،كان مسايرا لنظرية السبب ادلنتج أو الفعال ،والدليل على ذلك كونو يعتد بالضرر الذي يكون نتيجة
طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام ،وىذا ما يستشف من نص ادلادة  182مدين اليت قضت بأن التعويض عن األضرار يكون نتيجة
طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف الوفاء بــو.

()1

أما عن موقف القضاء اجلزائري يف األصل أنو يستشف من األحكام القضائية الصادرة عنو يف رلال الرابطة السببية .لكن
وبعد اإلطالع عليها صلدىا ال تعلن صراحة عن الرأي الفقهي الذي اقتدت بو ولذلك يرى بعض من رجال وفقهاء القانون أن
القضاء اجلزائري يأخذ بنظرية تعادل األسباب أحيانا ،يف حُت يرى البعض اآلخر منهم أن القضاء يأخذ بنظرية السبب الفعال،
وىذا ما يصعب كذلك معرفة دور القاضي بدقة حىت اليوم فاحللول اليت يصل إليها سلتلفة عن بعضها البعض ،حبسب ظروف كل
قضية على حدى ،ويف حالة اشًتاك أكثر من شخص واحد يف إحداث الضرر مثل اخلطأ ادلرفقي الناشئ عن ادلرافق العامة الطبية،
واخلطأ الشخصي الناتج عن الطبيب مثال ،فإن احلل الذي يلجأ إليو القاضي غالبا ما يكون متفقا مع نظرية تعادل األسباب،
فيحكم دبسؤولية كل منهما فيكون للمضرور أن يرجع على أي منهم هبذا التعويض ادلرفق العام أو الطبيب ادلرتكب للخطأ ،ألن
الضرر نتج عن اجتماع ىذه األسباب.
ولو اتبع القاضي نظرية السبب ادلنتج لكان احلل مغايرا سباما حيث يلزم البحث والتنقيب يف األسباب إلخراج السبب
احلقيقي الذي أدى إُف وقوع الضرر ،دون ترك للمضرور احلق يف اختيار الذي سيدفع لو التعويض ،فهذا االختيار ناتج عن
ادلساواة بُت ادلشاركُت أي تكافؤ األسباب احملدثة للضرر.

()2

وحسب رأيي على الرغم من أن التشريعات مالت إُف نظرية السبب ادلنتج ،إال أنٍت قد أعارضهم ألن اجلانب التطبيقي قد
يصعب األمر اآلخذ هبذه النظرية وتكمن الصعوبة لكون األطباء قد يعفون من ربميل ادلسؤولية ،وىذا بطبيعتو يعد خطرا على
األمن الصحي  ،خاصة مع ادلستوى غَت الكفء يف القطاع الصحي والقطاع الصحي العمومي على وجو التحديد يف بالدنا ،أين
قد يستهًت حبقو يف الصحة والسالمة اجلسدية  ،ذلذا أنا أشدد على مسؤولية األطباء باعتماد نظرية تكافؤ األسباب ألن الطبيب
( )1تنص ادلادة 01/182من القانون مدين اجلزائري  05/07السابق ذكره ،على أنو":إذا َف يكن التعويض مقدار من العقد أو القانون فالقاضي ىو
الذي يقدره ويشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة وما فاتو من كسب بشرط أن يكون ىذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو لتأخر يف الوفاء بو
ويعترب الضرر نتيجة إذا َف يكن يف استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول".
( )2رايس زلمد ،ادلرجع السابق ،ص .311
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ادلخطئ ال ديكن أن يفلت من ربميل ادلسؤولية ،فبذلك يسعى جاىدا يف أخذ احليطة واحلذر يف أعمالو الطبية واألمر ينطبق على
كل من ىو تابع إُف ادلرفق العام الطيب أو حىت القطاع اخلاص.
ثالثا :انتفاء العالقة السببية :احلقيقة أن الرابطة السببية بُت خطأ الطبيب يف ادلرفق العام الطيب والضرر ال تكون قائمة
فيما لو وجدت إحدى أسباب أو حاالت اإلعفاء من ادلسؤولية ،وادلشمولة يف السبب األجنيب ادلنصوص عليو يف ادلادة 127
من القانون ادلدين  05/07وىي خطأ ادلضرور ،القوة القاىرة ،عمل أو خطأ الغَت ،وىي حاالت أوردىا على سبيل ادلثال ال على
احلصر ،وقد يكون السبب األجنيب مثال مرضا استثنائيا بالنسبة للمريض ،دبعٌت ليس لو أصول علمية ثابتة.
 خطأ المضرور  :كما لو أن ادلريض كذب على الطبيب فظللو بذلك عن وضعيتو الصحية ،شلا أدى لوقوعو يف خطأالتشخيص شلا أحلق ذلك ضررا بصحتو أوحياتو.
 القوة القاىرة(الحادث المفاجئ) :أي احلادث الذي يشًتط فيو :عدم إمكانية توقعو واستحالة دفعو.مثال ذلك تعطيل بعض اآلالت ادلستعملة يف قاعات اجلراحة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن أوضاع احلرب أو
الزلزال أو الفيضان ،شلا جيعل عمل الطبيب ال جيدي نفعا يف ىذه األوضاع اليت ال ديكن توقعها ويستحيل دفعها من طرف حىت
الطبيب اليقظ.

()1

 عمل أو خطأ الغير  :الغَت يف ىذا ادلوضع يقصد بو األجنيب عن ادلدعى عليو وال ادلوضوع ربت الرقابة ،حيث قديكون فعلو ىو السبب الوحيد للضرر وقد يشًتك معو يف إحداث الضرر فعل الطبيب أو فعل ادلريض.
()2

يف احلالة األوُف إذا كان فعلو ىو السبب الوحيد للضرر وبالتاِف انتفاء الرابطة السببية.

أما احلالة الثانية تعٍت أن مسؤولية ادلرفق العام الطيب تكون متضامنة مع الغَت يف إحداث الضرر احلاصل.

المطمب الثاني :القاعدة االستثنائية لقيام المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي
عمى أساس المخاطر.

( )1رايس زلمد ،ادلرجع السابق ،ص .320
( )2أنظر إُف زلمد يوسف ياسُت ،ادلسؤولية الطبية مسؤولية ادلستشفيات واألطباء وادلمرضُت(قانونا-فقها-اجتهادا) ،د ط ،منشورات احلليب احلقوقية،
لبنان ،2003 ،ص .159
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إذا كان اخلطأ أساسا قانونيا ومنطقيا لقيام مسؤولية ادلرفق العام الطيب بناء على مبدأ مسؤولية اإلدارة عن أخطاء موظفيهان
فإن مع التطور العلمي الذي عرفو الطب نتج عنو واقع حتم حدوث أضرار يف مناسبات عدة  ،ال ديكن إسنادىا ألي خطأ يذكر،
األمر الذي جعل القضاء اإلداري يضع استثناء للقاعدة العامة القائمة على أساس اخلطأ ،وىو اخلطأ ادلفًتض للتحقيق من صرامة
ادلسؤولية على أساس اخلطأ احملقق وواجب اإلثبات ،وىذا يف رلاالت زلدودة متعلقة بتسيَت وتنظيم ادلرفق العام الطيب يف األغلب،
واعتمد ىذا بداية يف قضية

 Dejousبتاريخ  ، 1956/02/29وكأن نظرية اخلطأ ادلفًتض نقطة للحل من فكرة

ضيقة(اخلطأ) إُف فكرة أوسع(بدون خطأ) ( ، )1حيث َف يبق احلال على ما ىو عليو مستمرا ،أين أدينت مؤسسة استشفائية حىت
ولو َف يثبت أي خطأ من جانبها ،وىو كرس صراحة يف قرار احملكمة اإلدارية لالستئناف دبدينة ليون وىذا بتاريخ
 1990/12/26يف قضية ) (Gomezمث تبعو قرار الدولة يف قضية  Bianchiبتاريخ  ، )2(1993/04/09وىذا
ما حيفزنا دلعرفة األحكام اليت رباط هبذه النظرية من خالل التطرق بداية إُف االعتبارات اليت دفعت القضاء اإلداري  ،إلنشاء ما
يسمى بنظرية ادلخاطر(الفرع االول) ،واحلاالت اليت تستوجب تطبيق ىذه النظرية (الفرع الثاين ) ،والشروط اليت بتوفرىا تقام
مسؤولية ادلرفق العام الطيب على أساسها (الفرع الثالث).

( )1زلمد فؤاد عبد الباسط" :تراجع فكرة اخلطأ أساسا دلسؤولية ادلرفق العام الطيب" ،د ط ،منشأة ادلعارف ،مصر ،2003 ،ص.59
* ولتفاصيل عن القضية راجع :ادلرجع نفسو ،ص .55
( )2قندِف رمضان ،ادلرجع السابق ،ص.235
* ولتفصيل أكثر عن القضيتُت راجع :أمحد عيسى ،مسؤولية ادلستشفيات احلكومية ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،2008 ،ص.88-74
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الفرع األول :االعتبارات التي دفعت إلى األخذ بنظرية المخاطر:
تعددت الدوافع اليت أدت بالقضاء اإلداري بتطبيق ادلسؤولية بدون خطأ ومن بُت وأىم ىذه االعتبارات نذكر:

أوال :مبدأ المساواة أمام األعباء والتكاليف العامة:

ىو مبدأ من مبادئ القانون اإلداري ومبدأ دستوري

كذلك مدرج ضمن مبدأ ادلساواة أمام القانون ( ، )1حيث حيق لكل ادلواطنُت االنتفاع من ادلرافق العامة على قدم ادلساواة ألن
مجيعهم مساىم يف نفقات ىذه ادلرافق العامة واليت من بينها ادلرفق العام الطيب ،فليس من العدل أن يتحمل البعض منهم تبعة
النتائج الضارة لنشاطو وحرماهنم من التعويض عما حلقتهم من أضرار ،واعتمادا ذلذا ادلبدأ يف ادلسؤولية بدون خطأ على ادلرفق العام
الطيب على وجو التحديد ،حيتم رفع الضرر عن ادلضرور مهما كان مصدره.

()2

ثانيا :فكرة التزام المرفق العام الطبي بسالمة المريض :يعترب ادلريض يف الوقت الذي يتواجد فيو بادلرفق
العام الطيب طرفا ضعيفا مسلما جسده كلو للقائمُت عليها ويضع كل ثقتو فيهم ،وذلك من أجل ىدف واحد وىو تقدمي الرعاية
واحلماية من األخطار اليت قد تلحق بو ،ومن مث كان على عاتق ادلرفق العام الطيب ضمان سالمة األغذية واألدوية ادلقدمة للمرضى
مثال.
ثالثا :المخاطر :يهدف ادلرفق العام الطيب من خالل نشاطاتو إُف ربقيق الصاٌف العام وىو الصحة العمومية ،وقد ربمل ىذه
النشاطات سلاطرا تستوجب على ىذا ادلرفق ربملو مثال ذلك استعمال أشياء خطَتة(.)3

الفرع الثاني :حاالت قيام المسؤولية عمى أساس المخاطر:
تقام مسؤولية ادلرفق العام الطيب على أساس ادلخاطر يف حاالت عديدة نذكر منها:

أوال :الحوادث الناتجة عن المواد واألجيزة الطبية المستخدمة:

تدخلت اآللة بشكل ملحوظ وظاىر

حاليا يف العالج الطيب ،وقد يصاب ادلريض بضرر بسبب تلك اآلالت أو األجهزة اليت يستخدمها الطبيب ادلعاًف بسبب وجود

( )1ادلادة  29من الدستور اجلزائري سنة  1996جاءت تنص على ":كل ادلواطنُت سواسية أمام القانون".
( )2زلمد فؤاد عبد الباسط ،ادلرجع السابق ،ص.8-7
( )3عمَتي فريدة :ادلرجع السابق ،ص.44
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عيب أو عطل يف األجهزة واألدوات وىذا ما حيمل ادلرفق العام الطيب ادلسؤولية ألن من التزاماتو توفَت آالت سليمة خالية من أي
عيب يؤثر يف استخدامها السليم( ، )1مثال ذلك وفاة مريض أثناء عملية جراحية نتيجة غاز متسرب من جهاز التخدير.
ثانيا :الحوادث الناتجة عن النشاطات الطبية :تنجر ىذه احلوادث عن النشاطات اليت يقوم هبا الطبيب أو
ادلوظفُت اآلخرين  ،واليت تسبب أضرار بادلرضى كاألعمال اليت تقوم هبا ادلستشفيات أو الًتميمات الداخلية  ،واليت قد تؤثر بشكل
أو آخر بسالمة ادلرضى وكذلك النشاطات اخلطَتة اليت يقوم هبا األطباء أثناء عملهم الطيب  ،من خالل سلتلف الوسائل احلديثة
ادلبتكرة يف ىذا اجملال.

( )2

ثالثا:الحوادث الناتجة عن األوضاع الخطرة:

األوضاع اخلطرة متعددة يف ادلرفق العام الطيب كافية لتحميلو

التعويض عن األضرار الناذبة دبناسبتها نذكر منها:
 -1األمراض المعدية :يف ىذه احلالة ادلتضرر قد يكون ادلريض ادلتواجد بادلرفق العام الطيب ،كما قد يكون يف اآلن نفسو
ادلستخدم يف ادلرفق العام الطيب بالنسبة لألخَت اشًتط فيو أن يكون(طبيب ،شلرض ،وعمال التنظيف  )...موظفا دائما ،أي بذلك
ال يستفيد ادلًتبصون من ىذا النظام وتكون االستفادة حسب جدول خاص بالتعويض يف ىذه احلالة ويدفع شهريا مع ربديد
مقداره تًتاوح بُت 1500دج و2000دج.
لكن يف احلقيقة ليس ىناك قرارات قضائية ذبسد ىذه احلالة يف اجلزائر ،وعلى اخلصوص بشأن السلك الطيب على الرغم
من أن ادلشرع معًتف هبا يف ادلرسوم التنفيذي  52/03ادلؤرخ يف .2003/02/04
يف ادلادة األوُف منو ":يؤسس تعويض شهري على خطر العدوى لفائدة ادلستخدمُت التابعُت ذلياكل الصحة العمومية ،الذين
()3

ديارسون بصفة دائمة أنشطة تعرض إُف خطر العدوى".

( )1شريف الطباخ" :جرائم اخلطأ الطيب والتعويض عنها" ،د ط ،دار الفكر والقانون ،مصر ،2009 ،ص.254-253

()2

Boyer chammard Geoorges, Monzin paul, la responsabilité médicale, presses universitaire de France, Paris,
1974, p109

( )3حسُت بن الشيخ آث ملويا ،ادلرجع السابق(الكتاب الثالث) ،ص.51-50
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 -2األضرار الجسيمة الناشئة عن أعمال العالج :منها األضرار الناذبة عن عمليات نقل الدم ،فيلزم ادلرفق
العام الطيب إزاء ادلرضى بنقل دم سليم من أي تلوث ويستعمل أدوات نظيفة ىي كذلك من تلوث ذلذا الغرض إُف جانب أضرار
التطعيمات اإلجبارية.

()1

 -3الحوادث الناتجة عن استخدام عالمة حديثة غير معمومة النتائج :قد يتعرض ادلريض ألخطار
جسيمة بسبب استخدام تقنيات عالجية حديثة تنطوي على سلاطر استثنائية وبالتاِف حدوث آثار ضارة غَت متوقعة على جسم
اإلنسان.

()2

 -4مستشفيات األمراض العقمية :يقوم على أساس ادلخاطر يف حال ما إذا كان العالج ادلمنوح للمريض ديثل سلاطر
استثنائية( )3لطبيعتو اخلطرة ديكن أن نعتربه من األنشطة اخلطرة للجوار بالنسبة للغَت.

الفرع الثالث :شروط تطبيق المسؤولية عمى أساس المخاطر
تستوجب مسؤولية ادلرفق العام الطيب على أساس ادلخاطر شروطا إلقامتها تكمن يف:
 وجود عمل طيب ضروري وإن كان العمل الطيب ال فائدة منو ونتج عنو ضرر بالنسبة للمريض ،يعد بذلك خطأ مرفقيا حبدذاتو.
 أن ينتج عن العمل الطيب خطرا استثنائيا أي غَت مألوف وفقا للتطور العادي حلالة شلاثلة حلالة ادلريض اخلاضع للعالج. أن يكون شيئا جديدا يضاف إُف ما يعاين منو ادلريض.()4

 -أن يكون الضرر احلاصل جسيما بصورة غَت عادية ،وصل إُف درجة معينة من اخلطورة.

( )1عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص .41
( )2أمحد عيسى ،ادلرجع السابق ،ص ص .78 ،75
( )3طاىري حسُت ،ادلرجع السابق ،ص 56
( )4عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.43-42
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 وجود عالقة سببية بُت الضرر احلاصل وعمل اإلدارة وىذا خالفا للمسؤولية القائمة على اخلطأ فشرطها إثبات تصرف اإلدارةاخلاطئ وعالقتو بالضرر ،وال تستطيع اإلدارة التملص من ادلسؤولية يف حال إثبات ىذه الرابطة السببية دلسؤولية ادلرفق العام الطيب
()1

إال يف حالة القوة القاىرة وخطأ الصحية.

وذبدر اإلشارة أن ادلشرع اجلزائري رغم تناولو دلوضوع ادلسؤولية على أساس ادلخاطر  ،من خالل تعديل القانون ادلدين دبوجب
القانون  10/05يف مادتو  140مكرر  ، 01اليت نصت على أن تتكفل الدولة بالتعويض عن الضرر اجلسماين يف حال انعدام
ادلسؤول ،إال أن ما يالحظ عن ىذه ادلادة أهنا َف تعرف تطبيقا واسعا من طرف القضاء اجلزائري يف القواعد العامة وال يف رلال
ادلسؤولية الطبية على وجو التحديد.

خالصة الفصل األول:
استعرضنا من خالل ىذا الفصل نطاق قيام مسؤولية ادلرفق العام الطيب ،من خالل توضيح طبيعة العالقة اليت تربط كال
من الطبيب وادلريض بادلرفق العام الطيب مكان تلقي العالج ،حيث تبُت أن عالقة ادلريض بادلرفق العام الطيب ىي عالقة تنظيمية
مباشرة ينتج عنها عالقة غَت مباشرة تربط ادلريض بالطبيب ،يكون فيها ىذا األخَت مكلف بأداء خدمة لألول الذي لو احلق يف
االنتفاع من اخلدمات العمومية ،باإلضافة إُف ربديد نشاطات ادلرفق والتزامات الطبيب العامل بو ،لننتقل بعدىا إُف دراسة األساس
اليت يعتمد عليها القاضي يف قيام ادلسؤولية من عدمها ،وتأرجحنا بُت األساس ادلعمول بو يف القانون ادلدين والقائم على أساس
اخلطأ كقاعدة عامة ،واألساس الذي تتميز بو ادلسؤولية اإلدارية عن باقي ادلسؤوليات األخرى والقائم على أساس ادلخاطر والذي
يعترب كقاعدة استثنائية.

( )1طاىري حسُت ،ادلرجع السابق ،ص .54
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توفر عناصر قيام ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب  ،سواء كانت قائمة على أساس اخلطأ أوعلى أساس ادلخاطر
يًتتب عنو نشوء حق يقابلو يف اآلن نفسو التزام  ،ديكن األول يف حق ادلتضرر(ادلريض) أو ذووه أو من ديثلو قانونا أو وكيلو من رفع
دعوى ادلسؤولية اإلدارية ضد ىذا ادلرفق(ادلبحث األول)  ،أما الثاين فهو إلزام ناتج عن حكم قضائي يقضي بالتعويض على ادلرفق
العام الطيب مقابل ما سببو من ضرر ذلذا ادلريض(ادلبحث الثاين).

المبحث األول :حق المتضرر من رفع دعوى المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي.
حق ادلريض ادلتضرر من رفع دعوى ادلسؤولية اإلدارية ضد ادلرفق العام الطيب مكان تلقيو العالج ،ىو حق مستمد من
حق أساسي وىو حق يف الصحة والدفاع عنو يف مواجهة أعمال ادلرافق العامة الطبية الغَت ادلشروعة والضارة ،لذلك تعترب دعوى
ادلسؤولية ىي وسيلة دفاع قضائية وحيدة وأصيلة وفعالة ليجسد من خالذلا ادلريض اذلدف الذي يسعى إُف ربقيقو وىو جرب الضرر
احلاصل لو.
ولدراسة أحكام الدعوى يف نطاق نظرية ادلسؤولية اإلدارية عن أضرار ادلرافق العامة الطبية ،يستوجب التطرق بداية إُف ربديد
موضوع وأطراف الدعوى(ادلطلب األول) واجلهة قضائية ادلختصة هبا(ادلطلب الثاين) مرورا إُف تبيان إجراءاهتا الضرورية(ادلطلب
الثالث) وصوال إُف كيفية إثبات أركاهنا(ادلطلب الرابع).

المطمب األول :موضوع دعوى المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي وأطرافيا.
يعترب اللجوء إُف القضاء الطريقة اليت ديكن من خالذلا حصول ادلريض ادلتضرر على التعويض من ادلتسبب يف إحداث
الضرر الذي أحلق بو.
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الفرع األول :موضوع دعوى المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي.
إن موضوع الدعوى اليت يباشرىا ادلريض ادلتضرر على ادلرفق العام الطيب ،ىو ادلطالبة بالتعويض(دعوى التعويض) عن ما
حلقو من ضرر ،والسبب الذي يدفعو لرفع ىذه ضد ادلرفق العام الطيب ىو إحساسو بأن ىذا ادلرفق أحلق مساس وإخالل دبصلحة
مشروعة لو ،وادلتمثلة يف احلفاظ على سالمة جسده وصون كرامتو ،بذلك يسعى جاىدا إُف إصالح االختالل احلاصل وإعادة
التوازن لو بتعويضو عن ما حلقو من ضرر.

()1

فموضوع دعوى ادلسؤولية اإلدارية (دعوى التعويض) ىو موضوع خيتلف عن موضوع ادلسؤولية اجلنائية ،الذي ىو تسليط
العقاب ادلقرر قانونا ومقابل للجردية احملدثة.

()2

الفرع الثاني :أطراف دعوى المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي.
يكون لدعوى ادلسؤولية اإلدارية ضد ادلرفق العام أطراف مها:

أوال :المدعي:
ادلدعي يف دعوى التعويض ادلرفوعة ضد ادلرفق العام الطيب ،ىو ادلريض ادلتضرر وحده دون غَته ،وىذا التحديد ال دينع
بطبيعة احلال من أن ينصرف إُف خلفو العام وإُف نائبو ووكيلو حسب األحوال.
ويشًتط يف ادلدعي ادلريض ادلتضرر مجلة من الشروط لتكون دعواه مقبولة للفصل فيها أمام القضاء ،والواردة يف نص ادلادة 13

()3

من قانون اإلجراءات واإلدارية واليت ىي الصفة وادلصلحة واإلذن عند االقتضاء ،وىذا النص قد حذف شرط األىلية الذي كان

( )1حروزي عز الدين ،ادلرجع السابق ،ص.200-199
( )2عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.116
( )3تنص ادلادة  13من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  09/08السابق اإلشارة إليو على ما يلي " :ال جيوز ألي شخص التقاضي ما َف تكن لو
صفة ولو مصلحة قائمة أو زلتملة يقرىا القانون.
يثَت القاضي تلقائيا انعدام الصفة يف ادلدعي وادلدعى عليو ،كما يثَت تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشًتطو القانون".
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منصوصا عليو يف نص ادلادة  )1(459من قانون اإلجراءات ادلدنية القدمي ،بل اعتربىا حسب نص ادلادة  65 ،64و 66شرطا
لصحة إجراءات الدعوى وليست شرطا لقبول الدعوى.
وعلى ىذا النصوص القانونية سنوجز ىذه الشروط الثالثة واليت ىي الصفة وادلصلحة واألىلية ،يف النقاط اآلتية:
 -1الصفة :الصفة عموما ىي لصاحب ادلركز القانوين الذايت أو احلق الشخصي وديكن أن نعتربه ادلعتدى عليو ،ويف رلال
ادلسؤولية الطبية صاحب احلق ىو الذي وقع عليو الضرر الطيب أو ضرر ناتج عن سوء تنظيم وتسيَت ادلرفق العام الطيب ،وسواء كان
ىذا الضرر ماديا أو معنويا ،ذلذا من الطبيعي أن يكون ادلريض ويف حالة وفاتو أو عجزه تنتقل ىذه الصفة إُف ذويو أو نائبو أو
وكيلو حسب احلالة.

()2

وتعترب الصفة من النظام العام يثَتىا القاضي من تلقاء نفسو يف حال سلالفتها.
 -2المصمحة :من ادلسلم بو" ،ال دعوى بدون مصلحة" ( ،)3فبالتاِف ىي جوىر أي دعوى قضائية وكذلك ادلعيار الذي
يعتمد عليو القاضي أساسا لقبول أو رفض الدعوى أصال ،وديكن تعريفها الفائدة العملية اليت يسعى من خالذلا ادلدعي إُف رفع
دعوى قضائية لتحقيقها.
فادلريض ادلتضرر مصلحتو من رفع دعوى قضائية ضد ادلرفق العام الطيب تكمن يف احلصول على تعويض كامل ومقابل دلا
أحلقو من ضرر أصابو مباشرة أو ارتد عليو من ضرر أصاب غَته حبكم وجود عالقة قائمة بينهما وعادة ما صلدىا بُت األقارب.
وكل من حلقو ضرر زلقق نتيجة الواقعة الضارة .وبالنسبة للورثة أو ذوي ادلريض ديكنهم يف حالة الوفاة رفع دعويُت األوُف متعلقة
(
ذلم )4يف حياتو.
بالتعويض عن الضرر ادلعنوي حلادثة وفاة ادلريض والثانية التعويض ادلادي(ادلاِف) يف حال إثبات أنو كان يعو

كما تعترب ادلصلحة من النظام العام ،حيث ديكن للقاضي إثارهتا يف حال عدمها.

( )1تنص ادلادة  459من قانون اإلجراءات ادلدنية  154/66ادللغى بقانون  09/08ادلذكور أعاله على ما يلي " :ال جيوز ألحد أن يرفع دعوى أمام
القضاء ماَف يكن حائزا لصفة وأىلية التقاضي ولو مصلحة يف ذلك".

( )2قشار زكرياء " :دروس يف ادلسؤولية اإلدارية" ،ألقيت على طلبة ثانية ماسًت جبامعة قاصدي مرباح بورقلة-اجلزائر ،السنة اجلامعية ،2013/2012
ص  ( 73غَت منشورة ) .
( )3نبيل صقر" :الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية" ،دار ىومة ،اجلزائر ،2009 ،ص.125
( )4عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.117 -116
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 -3األىمية كشرط لمباشرة الدعوى :كما أوردنا سابقا أن ىذا الشرط َف يعد من الشروط الواجب توافرىا بادلدعي
بل أصبح شرطا لصحة إجراءات التقاضي فقط ،وىذا ما تؤكده النصوص القانونية الثالثة الواردة يف قانون اإلجراءات ادلدنية
واإلدارية ( ، )66 ،65 ،64واليت اعتربىا من النظام العام يثَتىا القاضي تلقائيا يف حال عدمها ،لكن ديكن تصحيحها بإجراء
الحق ،ألن احلق يف رفع الدعوى قد يثبت لعدمي األىلية لكن ال يستطيع مباشرة الدعوى بنفسو بل حيتاج يف ذلك إُف من ينوب
عنو كالوصي أو الوِف أو القيم ،كما أن ادلدعي الذي رفع الدعوى وىو كامل األىلية مث فقدىا أثناء سَتىا ألي سبب ،فال ترفض
( )1

الدعوى وال تشطب بل يوقف السَت إُف أن يصحح الوضع فيحل زللو من ديثلو قانونا.

ثانيا :المدعى عميو.
 -1تحديد المدعى عميو الطبيب أو المرفق العام الطبي التابع لو :طبقا للقواعد العامة يف ادلسؤولية
ادلدنية ،ادلدعى عليو ىو الشخص ادلسؤول عن الفعل الضار ،سواء كان مسؤوال عن فعلو أو مسؤوال عن فعل غَته أو مسؤوال عن
الشيء الذي يف حراستو .وعليو يكون الطبيب أو أي عامل ربت ادلرفق العام الطيب ىو ادلسؤول ادلباشر عن إحداث الضرر ،إال
أنو ومع كون عالقة الطبيب أو غَته من ادلستخدمُت العاملُت يف ادلرفق العام الطيب تابعُت لو فإن ىذا األخَت ىو ادلسؤول الوحيد
عن تبعة األفعال الضارة اليت تصدر من ىذا منهم أثناء مزاولة أعماذلم ،وىذا عمال بنص ادلادة

136من (ق .م .ج) وبذلك

يكون ادلرفق العام الطيب ىو ادلدعى عليو يف دعوى ادلسؤولية الناذبة عن أخطاء األطباء حىت من غَت األطباء وذلك ألن ادلرفق العام
الطيب مهما كان نوعو ،ىو شخص معنوي معًتف بو قانونا ،فبالتاِف ديلك أىلية التقاضي حيث يسأل عن كل خطأ ارتكب عن
هتاون أو عدم بذل العناية الالزمة وسبب ذلك ضررا للمريض ،وديثل ىذا الشخص ادلعنوي(ادلرفق العام الطيب) مديره يف كل
إجراءات التقاضي.

()2

 -2شرط الصفة بالمدعى عميو :على خالف نص ادلادة  459السالفة الذكر اليت اشًتطت توافر الصفة لدى
ادلدعي دون ادلدعى عليو ،فإن ادلادة  2/13من (ق .إ .م .إ) اشًتطت كذلك توافرىا لدى ادلدعى عليو ،فبذلك ترفع من ذي
صفة على ذي صفة ،وخالف ذلك يرتب عنو رفض القاضي تلقائيا لدعوى ادلدعي ألن الصفة ىي شرط من النظام العام وال جيوز

()1
()2

قشار زكرياء ،المرجع السابق ،ص.74

عميري فريدة ،المرجع السابق ،ص.117

- 39 -

الفصل الثاني

أثر قيام المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي

سلالفتو )1(،كما لو رفع ادلريض دعواه ضد مرفق عام طيب قطاع صحي ،مثال الذي َف يتلقى فيو العالج بدال أن يرفعها ضد
ادلستشفى العام  ،مكان مباشرة العالج من طبيبو الذي وصف لو دواء خاطئ حلقو بذلك ضرر جسدي من جراءه.

المطمب الثاني :الجية القضائية المختصة بدعوى المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام
الطبي .
زبضع دعوى التعويض يف إطار ادلسؤولية الطبية على ادلرافق العامة الطبية ،شأهنا شأن دعوى التعويض يف إطار ادلسؤولية
ادلدنية أو مسؤولية إدارية ذباه ادلرفق العام مهما كان نوعو ،لقواعد االختصاص النوعي(الفرع األول) ،وكذا لقواعد االختصاص
اإلقليمي(الفرع الثاين).

الفرع األول :االختصاص النوعي.
لطبيعة ادلرفق العام الطيب كونو مرفق تابع للقطاع العام  ،فإن القضاء اإلداري ىو الذي يتكفل وحده يف معاجلة القضايا
اليت يكون فيها طرفا ،فالطبيعة القانونية ذلذا ادلرفق ىي اليت ربدد نوع الدعوى اليت يقدمها ادلريض ضده ،فهذا ادلبدأ العام يقوم
على أساس أن األخطاء اليت يرتكبها الطبيب العامل بادلرفق العام الطيب يدخل يف اختصاص القضاء اإلداري بشرط أال يشكل
أخطاء شخصية منفصلة عن أداء اخلدمة الصحية ادلكـلف بأدائــها.

()2

فهذا ادلبدأ قد يستغلو بعض األطباء بعدم ادلثول أمام القضاء اإلداري  ،حيث صلد اجلدية يف العمل للطبيب نفسو الذي يعمل
يف القطاع العام ليست نفسها اليت يعمل هبا حلسابو اخلاص أو دبؤسسة طبية خاصة يعمل ربت إطارىا ،على الرغم من وجود نية
حسنة من قبل ادلشرع  ،وعليو للطبيعة القانونية للمرفق العام الطيب ادلنصوص عليها يف نص ادلادة

 02من ادلرسوم التنفيذي

 466/97على أن ":القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

( )1عياشي كردية" :الضرر يف اجملال الطيب ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف قانون ادلسؤولية ادلهنية" ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو-اجلزائر،
 ،2011/11/09ص.97
( )2نادية يونسي حداد " :ادلسؤولية الطبية للمؤسسة االستشفائية العامة"" ،إدارة" ،رللة سداسية ،مركز التوثيق والبحوث اإلدارية ،اجلزائر،

ص.12
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 ،"...وبأن ادلرفق العام الطيب ىو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية  ،فإن القضاء اإلداري ىو ادلختص يف القضايا ادلرفوعة ضده
 ،وىذا بالرجوع إُف نص ادلادة  800من (ق .إ .م .إ) اليت تنص على " :المحاكم اإلدارية ىي جهات الوالية العامة في
المنازعات اإلدارية.
تختص بالفصل في أول درجة ،بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو
إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرف فيها"  ،فاحملاكم اإلدارية ىي وحدىا ادلختصة بالنظر يف الدعوى اليت
يرفعها ادلريض ضد ادلرفق العام الطيب كقاعدة عامة ،وذلذه القاعدة العامة استثناء وارد يف نص ادلادة  802من نفس القانون "
حيث يؤول االختصاص للمحاكم العادية في المنازعات اآلتية:
 -1مخالفات الطرق.
- 2المنازعات المتعلقة بكل دعوى قضائية خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض األضرار الناجمة عن مركبة تابعة
للدولة أو إلحدى الواليات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية" .أين يؤول االختصاص للمحاكم
العادية أين تطبق قواعد القانون ادلدين ادلادة  124أو .138
كذلك طبقا دلا ىو وارد يف نص ادلادة  3من(ق .إ .ج) اليت تقضي بإمكانية رفع دعوى مدنية تبعية للدعوى اجلزائية يف
حالة واحدة ،وىي الضرر الذي تسببو مركبة تابعة للمؤسسة العمومية.
فالسؤال يبقى مطروحا ىل الدعاوى ادلرفوعة دبناسبة األضرار الالحقة عن مركبة اإلسعاف ،تطبق عليها أحكام ىذه ادلادة
بالنسبة للمارة وادلريض ادلسعف على حد سواء؟  ،فالسؤال يبقى مطروح دون إجابة لعدم وجود نص قانوين ينظم ىذه احلالة يف
ادلدونة الطبية على العموم.
لغياب نص قانوين متعلق باجملال الصحي عمومي ،جييب على ىذا اإلشكال إال أنو حسب منظوري :بالنسبة للمارة أي غَت
 ،وعلى العموم األحكام الصادرة عن احملاكم اإلدارية قابلة لالستئناف أما رللس الدولة والدعاوى ادلستثناة يف الفصل فيها،
تستكمل رلراىا يف القضاء العادي أي أمام اجملالس القضائية.
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الفرع الثاني :االختصاص اإلقميمي.
أما عن االختصاص اإلقليمي كأصل عام يتحدد وفقا لقاعدة موطن ادلدعى عليو ،وىذا بالرجوع إُف نص ادلادة
من(ق .إ .م .إ) واليت ربيلنا إُف نص ادلادة  37و 38من نفس القانون.

803

()1

لكن ذلذه القاعدة استثناءات واردة يف نص ادلادة  39من(ق .إ .م .إ)  ،نذكر منها فقط احلالتُت اليت ذلا عالقة دبوضوع
دراستنا وىي... ":
 المواد الدعاوى المختلطة ،أمام الجهة القضائية التي يقع دائرة اختصاصها مقر األموال. في مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة ،أو مخالفة ،أو فعل تقصيري ودعاوى األضرار الحاصلة بفعلاإلدارة ،أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار ." ...
وادلرافق العامة الطبية تدخل يف إطار ىذه ادلادة لطبيعتها مال عام وجهة إدارية كذلك.
لكن نص ادلادة  804قد حدد االختصاص اإلقليمي بالنسبة للمرافق العامة الطبية أين نصت  ":خالفا ألحكام ادلادة
 803أعاله ،ترفع الدعاوى وجوبا أمام احملاكم اإلدارية ،يف ادلواد ادلبينة أدناه... ":
 -5في مادة الخدمات الطبية ،أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات ."...
وعليو االختصاص اإلقليمي للمنازعات الطبية يف القطاع العام ،تؤول إُف احملكمة اإلدارية اليت يقع دائرهتا مقر ادلرفق العام
الطيب مكان مباشرة العالج ،واإلطار اإلقليمي لكل زلكمة إدارية حيدد عن طريق التنظيم مثل ما ىو منصوص عليو كذلك يف
نص ادلادة  806من (ق .إ .م .إ) وكذا ادلادة األوُف من القانون  02/98ادلتعلق باحملاكم اإلدارية.

()2

( )1تنص ادلادة  37من (ق .إ .م .إ) على " :يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها ادلدعى عليو ،وإن َف يكن لو
موطن معروف ،فيعود االختصاص للجهة القضائية اليت يقع فيها آخر موطن لو ،ويف حالة اختيار موطن ،يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية
اليت يقع فيها ادلوطن ادلختار ،ما َف ينص القانون على خالف ذلك".
 وتنص ادلادة  38من نفس القانون على ":يف حال تعدد ادلدعى عليهم يؤول االختصاص اإلقليمي  ...اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطنأحدىم".
( )2القانون  02/98مؤرخ يف  04صفر  1419ادلوافق لـ  1998/05/30ادلتعلق باحملاكم اإلدارية وادلنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  37بتاريخ
.1998/06/11
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المطمب الثالث :إجراءات دعوى المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام الطبي.
تتجسد عمليا دعوى ادلسؤولية اإلدارية عن أضرار ادلرافق العامة الطبية اليت يباشرىا ادلريض ادلتضرر أو من ديثلو قانونا ،إال
من خالل مجلة من اإلجراءات الضرورية ،واليت يًتتب عن سلالفتها بطالن الدعوى ،وبالتاِف عدم إمكانية وصول الدعوى إُف
اذلدف ادلنشود لرفعها وىو احلصول على التعويض.

الفرع األول :مرحمة إيداع العريضة من قبل المدعي.
قبل إيداع العريضة جيب أن تستويف على مجلة من الضوابط الضرورية وىي:
أوال :في شكل العريضة :حسب نص ادلادة  815من (ق .إ .م .إ) الدعوى اليت ترفع أمام احملكمة اإلدارية تكون
بعريضة مكتوبة وموقعة من قبل زلامي مقيد جبدول احملامُت وادلقبولُت أمام اجمللس ،وبالنسبة جمللس الدولة جيب أن يكون احملامي
مقيد أمام احملكمة العليا ،وىذا اإلجراء إجباري ،ربت طائلة عدم قبول الدعوى حسب نص ادلادة  827من(ق .إ .م .إ) ويعفى
من ىذا اإلجراء األشخاص ادلعنوية ادلذكورة يف ادلادة  800من نفس القانون ،واليت ىي الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى
ادلؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية ،واكتفت فقط الفقرة الثانية من نفس ادلادة بتوقيع ادلمثل القانوين ذلا حسب >
احلالة على العرائض وادلذكرات اليت تقدمها بامسها.
وجيب أن تشمل العريضة من الناحية الشكلية على مجلة من البيانات ادلنصوص عليها يف نص ادلادة  15وىي:
 ذكر اجلهة القضائية ادلرفوعة إليها الدعوى. إسم ولقب ادلدعي ومهنتو أو وظيفتو وموطنو وإسم من ديثلو ولقبو ومهنتو أو وظيفتو وصفتو وموطنو. إسم ولقب وموطن ادلدعى عليو أي أن يشَت إُف تسميتو وطبيعة الشخص ادلعنوي ومقره وصفة شلثلو القانوين. عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى. اإلشارة عند االقتضاء إُف ادلستندات والوثائق ادلؤيدة للدعوى.مث تودع لدى كتابة الضبط مع دفع الرسوم القضائية مقابل قيدىا يف سجل خاص وجدولتها ضمن الدعاوى ادلماثلة،
ويسلم أمُت الضبط للمدعي وصال يثبت إيداع العريضة.
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ثانيا :أجل رفع الدعوى :جاء نص ادلادة  829من (ق .إ.م.إ) على النحو اآليت ":يحدد أجل الطعن أمام المحكمة
اإلدارية بأربعة ( )4أشهر ،يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي ،أو من تاريخ نشر القرار
اإلداري الجماعي أو التنظيمي".
بعد قراءة ىذه ادلادة السؤال يطرح نفسو ىل ديكن تطبيق ادليعاد ادلنصوص عليو يف ىذه ادلادة (

 4أشهر) على دعوى

التعويض واليت موضوعها حق شخصي؟ .
دعوى التعويض ىي دعوى ال تتعلق دبراكز قانونية عامة أو أعمال إدارية قانونية ربتاج إُف استقرار كما يف دعوى اإللغاء ،بل
ىي دعوى من دعاوى احلقوق تدور وجودا وعدما مع وجود احلق ادلتعلق هبا ،لذا فالقول بأن دعوى التعويض ترتبط بنفس ادلواعيد
القصَتة ادلرتبطة بدعوى اإللغاء ،فيو نوع من التعدي على حقوق الضحايا ،فال يوجد ما يربر ارتباطها هبذا ادليعاد القصَت والقصَت
جدا.

( )1

فهي بذلك قد زبضع لتقادم قصَت أو متوسط أو طويل ادلدة  ،ويكون ذلك حسب تقدير القاضي لطبيعة احلق ادلدعى بو،
ويكون ذلك من تاريخ وقوع الضرر وثبوتو أو اكتشافو.
وىذا ما بو رللس الدولة يف قرار لو بتاريخ  2000/01/31يف قضية مدير القطاع الصحي شي قيفارة دبستغاّف ضد بن
سليمان فاطمة ،وشلا جاء يف حيثيات ىذا القرار ":من حيث الموضوع  ...في الدفع األول المتعلق بتقادم الدعوى... :
حيث أنو يستخلص من أوراق الملف بأن العملية الجراحية قد تمت في سنة  1966وأن ىذه الدعوى لم ترفع إال خالل
سنة  ، 1995حيث أنها حركت ىذه الدعوى عندما اكتشفت اآلالم بسبب وجود اإلبرة التي نسيت في بطن المستأنف
عليها بعد العملية الجراحية ،وبالتالي فال يمكن بأن يكون تقادم ألن الدعوى رفعت عند اكتشاف اآلالم ،وبالتالي يصبح
()2

الرفع غير جدي وينبغي أن ال يؤخذ بعين االعتبار".

فهذا القرار َف يشر إُف مدة التقادم الذي ديكن أن زبضع لو الدعوى يف ىذه احلالة ،وإن كان القانون ادلدين  10/05نص
يف مادتو  133على أن دعوى التعويض تتقادم دبرور  15سنة من وقوع الضرر وىو عكس ما أخذ بو القرار السابق الذي اعترب

( )1قشار زكرياء ،ادلرجع السابق ،ص.79

( )2نقال عن حسُت بن الشيخ آث ملويا" :ادلنتقى يف قضاء رللس الدولة" ،ج ،1دار ىومة ،اجلزائر ،2002 ،ص .240-239
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مدة التقادم تسري من تاريخ اكتشاف الضرر ،وىذا األخَت ىو األسلم للضحية ألن الضرر قد يقع وال يكتشف إال بعد زمن
بعيد.

()1

وعليو ديكن القول أن ادليعاد الوارد يف نص ادلادة  829والذي ىو  4أشهر ال ديكن تطبيقو يف دعوى التعويض.
من الناحية ادلوضوعية فإن العريضة االفتتاحية ادلقدمة من قبل ادلدعي الذي ىو ادلريض ادلتضرر أو ذووه أو من ديثلو ،ىي
تشمل كل الطلبات اليت يرجو من القضاء احلكم على ادلدعى عليو.

الفرع الثاني :مرحمة تحضير ممف قضية الدعوى
وبعد احتواء العريضة على كل البيانات الشكلية وادلوضوعية ورأى القاضي أن ميعاد رفع الدعوى َف يتقادم بعد ،فأنو يتم
تعيُت تشكيلة احلكم من رئيس احملكمة اإلدارية طبقا للمادة  844وادلكونة من ثالثة قضاة على األقل ،ويعُت رئيس التشكيلة
بدوره العضو ادلقرر (مستشار مقرر) الذي مهمتو إعداد الدعوى جلعلها قابلة للفصل فيها يف آجال معقولة ،حيث يقوم بداية
بتبليغ العريضة للمدعى عليو والذي ىو ادلرفق العام الطيب ،ويلقى مذكرات الرد واألسانيد واليت ىي عبارة عن دفوعات  ،واليت
تقدم يف أجل ينذره العضو ادلقرر على ادلرفق العام الطيب حسب الدراسة  ،واليت تكون دفوع إجرائية شكلية أو موضوعية ،األوُف
متعلقة بعدم صحة إجراءات الدعوى قصد إهنائها دون احلاجة للفصل يف موضوعها ،كالدفع بعدم االختصاص أو البطالن أو
بسقوط الدعوى أو بانقضائها بالتقادم ،ويقصد بالثاين أي الدفع ادلوضوعي ما يعيبو ادلدعى عليو على موضوع الدعوى بقصد
رفض موضوعها( ، )2كالدفع بعدم تأسيس طلبات ادلدعي أي ينفي حق ادلدعي  ،كأن يزعم ادلرفق العام الطيب بعدم قيام ادلسؤولية
ذاهتا ،إذ يدعي بأن أحد أركاهنا غَت متوفر.

()3

بعد تقدمي ىذه ادلذكرات لدى أمانة الضبط ربت إشراف العضو ادلقرر ليتم بعد ذلك ،القيام بعمليات التحقيقات إذا كان
يقتضي ذلك ،لكن يف القضايا الطبية لطبيعتها الفنية ادلعقدة فإهنا يف الغالب سبر على ىذه ادلرحلة ،ليصل إُف حكم منصف
وعادل يف آخر ادلطاف وىو احلصول على التعويض ادلقابل للضرر الذي أحلق بادلريض وىذا ما جيعلنا نتساءل عن كيف ومىت يتم
تقدير التعويض وكيف يتم توزيعو ،و ىو ما سنجيب عليو يف ادلطلب ادلواِف.
( )1قشار زكرياء ،ادلرجع السابق ،ص.80
( )2حروزي عز الدين ،ادلرجع السابق.200 ،
( )3عياشي كردية ،ادلرجع السابق ،ص.102-101
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المطمب الرابع :إثبات أركان المسؤولية اإلدارية عمى المرافق العامة الطبية.
مسألة اإلثبات مسألة بالغة األمهية يف كل دعوى قضائية ،ذلك أهنا سر صلاح أو فشل أي دعوى ،فادلدعي عند عرضو
للنزاع على احملكمة اإلدارية ادلختصة ،البد عليو من إقناع القاضي دبا حيملو من وقائع مادية منتجة تعترب سببا لرفع دعواه وما
يقابلها من طلبات  ،من خالل إثبات أركان ادلسؤولية اإلدارية  ،واليت ىي العمل الضار( نشاط أو خطأ) والضرر والعالقة السببية
بينهما ،وللمحكمة اإلدارية وادلمثلة بقاضيها سلطة شلارسة الرقابة على مدى توفر ىذه األركان(الفرع األول) ،إذ قد يصعب عليو
ذلك  ،يف ىذه احلالة ديكنو االستعانة باخلربة القضائية الستنباطها(الفرع الثاين).

الفرع األول :عبء إثبات قيام أركان المسؤولية
على ادلريض ادلتضرر إثبات أركان ادلسؤولية(العمل الضار والضرر والعالقة السببية) ،وما على احملكمة إال التحقق من
قيامها.
أوال :إثبات العمل الضار :لكي حيصل ادلريض على التعويض البد عليو من إثبات العمل الضار الذي يكون مصدره
خطأ الطبيب أو أي مستخدم يف ادلرفق العام الطيب أو خطأ ىذا األخَت حبد ذاتو (  ، )1أو ناتج عن خطورة نشاطو وإن كان يف
الغالب يكون اخلطأ مصدر الضرر ،إذ جيب على ادلريض ادلتضرر أو ذووه أو من ديثلو قانونا أن يقدم دليال على إمهال أو هتاون
الطبيب يف بذل العناية ،أو سلالفتو لألصول الفنية الثابتة أو إثبات خطأ ادلرفق العام الطيب مكان تلقيو العالج .أما يف حالة
اخلطورة ،فعليو إثبات أن النشاط ىو ما سبب لو الضرر دون حاجة إُف إثبات وجود خطأ من عدمو ،ولقاضي احملكمة اإلدارية
تقدير ىذه األدلة ويستقل يف ذلك حيث ال رقابة عليو من قبل رللس الدولة ،فيما يثبت الوقائع ادلادية ادلقدمة من قبل ادلدعي
إلثبات ركن العمل الضار أو نفيو(.)2

( )1نبيل صقر ،ادلرجع السابق ،ص.125
( )2عياشي كردية :ادلرجع السابق،ص.101
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لكن عند إعطاء قاضي ادلوضوع التكييف القانوين لسلوك الطبيب واعتباره خطأ بسبب اضلرافو عن السلوك ادلألوف لطبيب
وسط من مستواه ادلهٍت ،أو التحقق من وصف الفعل الذي قام بو ادلستشفى أو امتنع عن فعلو بأنو خطأ أو ال ،يعد ىذا من
ادلسائل القانونية اليت خيضع فيها قاضي احملكمة اإلدارية لرقابة رللس الدولة ،دبعٌت أن كل ما يقضي لوصف اخلطأ عمدي أو غَت
عمدي ،جسيم أو بسيط  ...كل ىذه مسائل قانونية زبضع لرقابة رللس الدولة

(  ، )1ويف ىذا الصدد قضت الغرفة اإلدارية

باحملكمة العليا يف  1977/10/29بأن تكييف العمل ادلؤسس عليو طلب التعويض ( )2بأنو خطأ أوال ،يعد من ادلسائل اليت
زبضع ذلا قضاء احملكمة اإلدارية لرقابة رللس الدولة.
ثانيا :إثبات الضرر :يقع على ادلريض ادلضرور إثبات الضرر الالحق بو ،سواء كان مصدره خطأ إدارة ادلرفق العام الطيب
(تنظيم وتسيَت ادلرفق العام الطيب) أو خطأ ادلستخدم يف ىذا ادلرفق  ،مثالإذا كن ادلستخدم طبيبا  ،يكون على ادلتضرر إثبات
اخلطأ إذا كان مصدر اخلطأ التزام بذل عناية ،أما إذا كان مصدر اخلطأ التزام ربقيق نتيجة ،فيكفي ىنا أن يثبت ادلريض عدم ربقق
النتيجة فقط.
وخيضع ىذا اإلثبات لرقابة قاضي احملكمة اإلدارية بصفتو قاضي موضوع أو القاضي وقائع حبكم الضرر حبد ذاتو يعترب
واقعة مادية ،حيث يقرر القاضي أن ما حدث للمريض من جراء ىذا ادلرفق عند تقدديو خدماتو الطبية من قبيل الضرر أم ال ،أي
لثبوت الضرر أو نفيو ،فيكون يف ىذه احلالة القاضي مستقل يف بسط رقابتو مثال ذلك إذا قرر أن ادلضرور أصيب بتعفن بسبب
إمهال الطبيب جلروح بعدم تنظيفها )3( .فال رقابة عليو من قبل رللس الدولة.

()4

أما التكييف القانوين للضرر مادي أو معنوي ،زلقق أو زلتمل .مباشر أو غَت مباشر  ،...فهي مسائل قانونية خاضعة
لرقابة رللس الدولة.
أما عن تقدير قيمة التعويض وطبيعة دفعو فهي من ادلسائل الواقعية اليت يستقل فيها قاضي احملكمة اإلدارية عن رقابة رللس
الدولة.

()5

( )1قندِف رمضان ،ادلرجع السابق ،ص.234
( )2نقال عن طاىري حسُت ،ادلرجع السابق ،ص.62
( )3ىذا ما أكدتو زلكمة النقض ادلصرية بتاريخ  ،1970/12/31نقال عن عياشي كردية ،ادلرجع السابق.114 ،
( )4عياشي كردية ،ادلرجع السابق ،ص.114
( )5ىذا ما قضت بو زلكمة النقض ادلصرية بتاريخ  ،1932/12/22نقال عن عياشي كردية ،ادلرجع السابق.115 ،
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ثالثا :إثبات العالقة السببية :عمليا رلاذلا زلدود ،إذ دبجرد ثبوت العمل الضار والضرر يفًتض أن ىذا الضرر قد نشأ
عن اخلطأ أو نشاط ادلرفق العام الطيب وما على ىذا األخَت  ،إثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنيب البد لو فيو ،واستخالص
العالقة السببية بُت العمل الضار والضرر ،يعد من ادلسائل الواقعية اليت يستقل فيها قاضي احملكمة اإلدارية عن رقابة رللس الدولة،
أما التكييف القانوين ذلذه الواقعة(العالقة السببية) ،كحكم تعدد األسباب وكذا ربديد السبب األجنيب ،فجميعها خاضعة لرقابة
رللس الدولة.

()1

يستخلص أن قاضي احملكمة اإلدارية دوره يف تقدير قيام مسؤولية ادلرفق العام الطيب ،يكون على حالتُت إذا كان تقدير
للوقائع ادلادية يكون مستقال يف ذلك ،أما إذا كان تقديره قانونيا يكون خاضعا لرقابة رللس الدولة كجهة رقابة.
وعلى اجململ ما ديكن قولو يف ىذا العنصر أن عبء اإلثبات يقع على ادلريض ادلضرور بناء على مبدأ "

البينة على من

ادعى" حيث جيب أن يثبت الواقعة احملدثة عليو بكافة طرق اإلثبات  ،على الرغم من ذلك فإن من الناحية العملية قد يكون
صعب ادلنال  ،وإن َف يكن مستحيال بالنسبة للمريض والذي ىو يف الغالب ما يكون جاىال بادلعطيات الطبية ،بل قد يكون
فاقدا للوعي حلظة وقوع األفعال ادلكونة للخطأ ادلدعى بو.

()2

وإدراكا من القضاء حبقيقة ىذه الصعوبات فقد حاول مد يد العون لو بوسيلة سلتلفة إلثبات قيام مسؤولية ادلرفق العام الطيب ،
وىذا ما نوضحو يف النقطة ادلوالية.

الفرع الثاني :استعانة القاضي اإلداري بالخبرة القضائية
استعانة القاضي اإلداري باخلبَت الذي يكون من األطباء حبكم اختصاصهم يف ادلسائل الطبية الفنية ،اليت يصعب فيها
على القاضي استخالص خطأ ادلسؤول .حيث ينحصر دور اخلبَت يف تقدير مدى مطابقة أعمال الطبيب لقواعد ادلهنة واألصول
العلمية الثابتة وتكون إجابتو يف شكل تقرير يقدمو لقاضي ادلوضوع ،والذي ىو حر يف األخذ بو من عدمو وىذا الحتمال تعاطفو
مع زميلو أو عالقتو مع ادلرفق العام الطيب.

()3

( )1عياشي كردية ،ادلرجع السابق.115 ،
( )2زلمد حسن قاسم ،ادلرجع السابق ،ص.19
( )3طاىري حسُت ،ادلرجع السابق ،ص.65
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" ويف حال قيام القاضي بنقل تقرير اخلبَت من اجملال الفٍت إُف اجملال القانوين ،وىو ما يدخل يف صميم اختصاصو ،فإنو تتدخل
عناصر أخرى وجيب االعتداد هبا على ادلستوى القانوين ،وأي تفسَت آخر حلرية القاضي يف مواجهة تقرير اخلبَت من شأنو أن يؤدي
إُف اختالط الواقع بالقانون ،ولكون القاضي غَت سلتص ،فإن اختصاص اخلبَت البد أن يفرض نفسو" ( ،)1واليت غالبا لدرجة ديكن
القول أن اخلبَت ىو القاضي ألنو ادلوجو األساسي جملرى الدعوى.

المبحث الثاني :الحكم بالتعويض كنتيجة لقيام المسؤولية اإلدارية عمى المرفق العام
الطبي.
إذا توصل القاضي إُف توفر أركان انعقاد ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب ،فإنو باحلكم على ىذا األخَت
بالتعويض عن األضرار اليت حلقت بادلريض ادلضرور أو ذووه يف حالة عجزه أو وفاتو وىذا بعد تقديره(ادلطلب األول) مث توزيعو
النهائي على ادلسؤولُت سواء كان الطبيب أو ادلرفق العام الطيب بأجهزتو اإلدارية(ادلطلب الثاين) .

المطمب األول :تقدير التعويض.
يف احلقيقة أنو ليس ىناك نظام عام وشامل متعلق بتقدير التعويض  ،بل يعتمد القاضي يف ذلك دلعطيات وظروف كل
قضية على حدة ،غَت أن التعويض خيضع دلبادئ عامة جيب مراعاهتا(الفرع األول)  ،كما لو تاريخ وكيفية لتقديره بشكل جيعلو نوعا
ما مقابل للضرر احلاصل(الفرع الثاين) ،وزبتلف صور دفعو من قضية إُف أخرى (الفرع الثالث).

( )1عياشي كردية ،ادلرجع السابق.116 ،
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الفرع األول :مبادئ التعويض.
 )1أن يكون التعويض مقدرا من قبل ادلضرور والذي ىو ادلريض أو ذووه أو من ديثلو أو وكيلو ،وإال رفضت الدعوى لعدم ربديد
زللها.

()1

 )2أن يكون الضرر ادلقدر من القاضي يغطي كل األضرار اليت حلقت ادلريض ادلضرور أو ذويو.
 )3ال يعوض إال الضرر ادلنسوب للمرفق العام الطيب.
 )4للقاضي حرية واسعة يف تقدير الضرر حيث ليس عليو التقيد بتقدير ادلضرور  ،إال يف حال كان القانون زلدد سقفو فال ديكنو
ذباوزه.

()2

الفرع الثاني :تاريخ وكيفيات تقدير التعويض.
ربديد وقت تقدير التعويض والكيفيات اليت هبا دينح للمريض ادلتضرر أو ذويو ،أمر يستوجب إيضاحو ألهنما يف اجلانب
العملي ديتازان بالصعوبة دلا يف الضرر احلاصل للمريض من خاصية التغيَت والتفاقم  ،حيث يصبح من غَت اليسَت تقدير الضرر
تقديرا هنائيا وقت النظر واحلكم يف الدعوى.
أوال :تاريخ تقدير التعويض :مسألة ربديد تاريخ التعويض ،تطرح لنا تساؤل ىل تاريخ تقدير الضرر ىو نفسو يف حال
ما إذا كان دائما أو مؤقتا؟ .
فبالنسبة لألول فالتعويض حيدد عند صدور احلكم القضائي ( ،)3وىذا يف حدود السقف الذي حدده ادلضرور يف طلبو،
وذلك ما استقر عليو الفقو والقضاء بفرنسا وبعض الدول العربية كاجلزائر ،على أن مبدأ التعويض الكامل جلرب الضرر يقتضي
التعويض عنو وفقا دلا وصل إليو ىذا الضرر يوم صدور احلكم النهائي بو ألنو هبذا التاريخ يصبح زلل االلتزام معلوم ادلقدار فيتحقق

( )1رشيد خلويف " :قانون ادلنازعات اإلدارية(شروط قبول دعوى ذباوز السلطة ودعوى القضاء الكامل)" ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،2003 ،
ص.137-136
( )2قشار زكرياء ،ادلرجع السابق ،ص.64-63
( )3طاىري حسُت ،ادلرجع السابق ،ص.68
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بذلك شرط استحقاق الفوائد التأخَتية ،فيكون احلق بالتعويض حائز قوة األمر ادلقضي بو وغَت قابل للسقوط إال بانقضاء مدة
التقادم.

()1

أما بالنسبة للثاين أي يف حال تقدير الضرر ادلؤقت الذي قد يكون مؤقت بالزيادة أو النقصان بعد وقوعو ،إذا كان بالزيادة
ديكن للمضرور خالل ادلرافعة الرفع من مقدار طلب التعويض لعدم تناسبو مع الضرر الالحق بو  ،من خالل تقدمي طلب إضايف
وىذا ما نصت عليو ادلادة  131من (ق .م .ج)  ،مثال ذلك زيادة الضرر الذي كان حساسية ناذبة عن خطأ ادلمرض لعدم
إعطائو الدواء ادلوصوف لو ،ودلا طالب بالتعويض تطور ادلرض وأصبح أشد خطورة على ما كان عليو وعند صدور احلكم أصبح
مرضا مزمنا ،فإن القاضي يدخل يف حسابو تطور اإلصابة من حساسية إُف مرض مزمن.
أما إذا كان بالنقص مثال ذلك كما لو شفي ادلريض قبل صدور احلكم وأصبح أقل خطورة شلا كان عليو أثناء تناولو الدواء،
فال شك أن القاضي يراعي ما كان عليو ادلريض من خطر مث طرأ عليو ربسن.

()2

ثانيا :كيفيات تقدير التعويض :كيفية تقدير التعويض عن الضرر الالحق زبتلف حسب صوره من مادي ومعنوي،
 /1تقدير التعويض الناتج عن الضرر المادي :حيث يرجع القاضي يف التعويض عن الضرر ادلادي اُف اإلخالل الذي
حلق بادلضرور يف مصلحة ذات قيمة مالية ( ، )3وىذا بناء على الوثائق واإلثباتات اليت يقدمها ادلضرور أو ذووه من تقارير اخلربة
والصور والتقارير الطبية  ...إٍف.

( )4

 /2تقدير التعويض الناتج عن الضرر المعنوي  :فادلشرع اجلزائري َف يشر صراحة إُف ىذا النوع من الضرر ،بالرغم من أن
معظم التشريعات العربية نصت صراحة على التعويض عن الضرر ادلعنوي من تلك النصوص نص ادلادة  222من القانون ادلدين
ادلصري ،فادلشرع اجلزائري اقتصر بالتعويض عن الضرر ادلادي دون ادلعنوي يف نصوصو شلا قد يؤدي إُف ضياع مصلحة وحق

( )1طاىري حسُت ،ادلرجع السابق ،ص.68
( )2عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.140
( )3بدودة ىندة وآخرون" :اجلنايات الطبية يف القانون والشريعة اإلسالمية" ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس يف العلوم القانونية واإلدارية ،جامعة قاصدي
مرباح بورقلة ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية-اجلزائر ،2004-2003 ،ص.56
( )4قشار زكرياء ،ادلرجع السابق ،ص.65
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ادلضرور يف التعويض عن الضرر ادلعنوي ( ، )1وحىت إن قدر أمام القضاء فإنو يقدر جزافيا أين ديلك القاضي السلطة التقديرية يف
تقديره اليت قد تقنع ادلضرور وقد ال تقنعو يف جرب ضرره ادلعنوي.
ويؤخذ بعُت االعتبار أثناء تقدير القاضي لتعويض ماديا كان أو معنويا ،مراعاتو للظروف ادلالبسة وىذا ما نصت عليو
ادلادة  131من(ق .م .ج) اليت تنص على ":يقدر القاضي مدى التعويض  ...مع مراعاة الظروف المالبسة  ." ...ويقصد
بالظروف ادلالبسة ،الظروف اليت تالبس ادلسؤول ،واليت ترجع إُف حالة ادلضرور اجلسمية والصحية والنفسية والعائلية أو ادلادية
()2

فهذه الظروف اخلاصة اليت تتأثر بالضرر بدرجة أكثر أو أقل من غَت الذي يلحق بو ذات الضرر.

فهذه الظروف إذن ىي اليت ديكن أن ذبعل التعويض خيتلف من شخص آلخر ألن واقع الضرر خيتلف ،فمن يعول زوجة
وأطفاال أو يعول إخوتو ألنو أكربىم يكون ضرره أشد من األعزب الذي ال يعول إال نفسو ،ووفاة ادلريض الذي طعن يف السن
( )3

ليس كوفاة شاب يف مقتبل العمر ،والضرر اجلماِف عند ادلرأة أشد منو عند الرجل وىكذا . ...

وىذا ما قضى بو رللس الدولة يف الغرفة الرابعة يف قرار لو بتاريخ  2000/02/28دبناسبة استئناف ادلرفوع أمامو وشلا
جاء يف إحدى حيثياتو أنو ":وحيث يجب أن ينظر إلى العارض نظرة شخصية ،وليس نظرة مجردة ألن القضاة الدرجة
األولى لم يأخذوا ىذه المالبسات وىذا المعيار عند تقدير الضرر المادي الذي يعاني منو العارض ."...

()4

الفرع الثالث :صور التعويض
بعد تقومي الضرر احلاصل للمريض أو ذويو ،فإن القاضي يعمل على ربديد الصورة اليت يتم من خالذلا دفع ىذا التعويض
تبعا للظروف ،ويكون ذلك إما عينيا وإما نقديا.
أوال :التعويض العيني :يكون من خالل إصالح الضرر احلاصل عينا وبإرجاع حالة ادلضرور إُف ما كانت عليو قبل
حصول الضرر ،ويشًتط يف التعويض العيٍت أن يكون شلكنا وأن ال يكون فيو إرىاق للمطالب بو ،وأن يطالب بو ادلضرور،

( )1بدودة ىندة وآخرون ،ادلرجع السابق ،ص.57
( )2قشار زكرياء ،ادلرجع السابق ،ص.66
( )3عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.150
( )4نقال عن قشار زكرياء ،ادلرجع السابق ،ص.66
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ويالحظ أن التعويض العيٍت يف رلال ادلسؤولية الطبية عموما أمر نادر الستحالتو يف أغلب األحيان (  ، )1وىي يف نفس الوقت
تصطدم بعدم إمكانية القاضي من توجيو أوامر لإلدارة.
ثانيا :التعويض النقدي :وىو األغلب يف رلال ادلسؤولية الطبية ،وقد يقضى بو دفعة واحدة أي يف شكل رأس مال
إلطفاء دين إدارة ادلرفق العام الطيب هنائيا وحىت يتمكن ادلضرور من االستفادة منو ،كما ديكن الدفع النقدي للتعويض أن يكون
مقسطا أو يف شكل ريع دلدى احلياة أو مؤقت لفًتة زلددة حسب أحوال وظروف كل قضية( ، )2والقاضي عليو عند ربديد طريقة
التعويض أن يراعي تغَتات األسعار وقيمتها احلقيقية.

المطمب الثاني :التوزيع النيائي لعبء التعويض.
عند حكم القاضي بالتعويض يكون أمامو طرفان اثنان ومها :ادلرفق العام الطيب كمتبوع والطبيب أو أي موظف سلطئ
كتابع لو ،ىذه الوضعية تثَت إشكاال يف توزيع ىذا التعويض إذ أنو يكون بُت ثالثة حاالت يكون فيها ىذان الطرفان ولكل حالة
أحكامها ،وىي:

الفرع األول :حالة الخطأ الشخصي لمطبيب.
يف حال ما إذا كان اخلطأ شخصيا أي عندما يكون خطأ يف خدمة ادلريض وال دخل إلدارة ادلرفق العام الطيب فيو ،مثال
ذلك خطأ يف التشخيص ،يف ىذه احلالة تدفع اإلدارة التابع ذلا كامل التعويض على أساس أن ىناك خطأ يف اخلدمة وديكنها يف
اآلن نفسو الرجوع على ادلوظف أو الطبيب لتستوفيو منو ،كما حيق ذلا الرجوع تابعها حىت يف رلال ادلسؤولية عن األشياء  ،وعلى
األخص األشياء اخلطرة منها اليت ظهرت نتيجة التطورات العلمية يف ىذا اجملال الطيب ،عند حدوث نوع من األضرار للمرضى من
جراء سوء وهتاون يف استعمال ادلعدات الطبية  ،وبذلك يكون التابع والطبيب خاصة مسؤول شخصيا

( )1حروزي عز الدين ،ادلرجع السابق ،ص.210
( )2قشار زكرياء ،ادلرجع السابق ،ص.66
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وبشكل كامل عن األضرار اليت حيدثها خالل شلارستو لعملو ،لكن بطريقة غَت مباشرة الحتمال وجود خطأ يف التنظيم داخل ادلرفق
العام الطيب .

()1

أما إذا كان منفصال عن خدمة ادلرفق العام الطيب فإن ادلرفق ال يدفع عوضا عنو ،أي ليس ىناك حق يف الرجوع ،بل على
ادلريض ادلتضرر استيفاء حقو يف التعويض مباشرة من التابع.

( )2

الفرع الثاني :حالة الخطأ المرفقي.
قد يصدر ضرر ناتج عن فعل من إدارة ادلرفق العام الطيب ،دون أن يكون للموظف أو الطبيب بد فيو مثال ذلك عدم
السماح لسائق سيارة اإلسعاف من التنقل إُف مكان وجود ادلريض الذي يطلب إسعافو ،ونتج عن ذلك أضرار وخيمة بادلريض،
فيًتتب عنو حرمان ادلرفق العام الطيب يف مثل ىذا الوضع من حق الرجوع على ادلوظف التابع والذي ىو حسب ادلثال سائق سيارة
اإلسعاف ،سواء بكل التعويض الذي دفعو أو جزئو.
لكن بالرغم من اجتماع مسؤولية ادلتبوع ،ىناك حاالت يقيم فيها ادلضرور دعواه ضد التابع فقط لكونو زلدث الضرر أو حارس
الشيء اخلطر ،وذلك وفقا لقواعد ادلسؤولية ادلنصوص عليها يف ادلادة  124من(ق .م .ج) ،حيث يلزم كل شخص بالتعويض
عن األضرار اليت حيدثها بفعلو  ،هبذا يتجو ادلضرور فقط إُف متابعة ادلسبب ادلباشر والظاىر لو والذي ىو التابع أمام القضاء
العادي ،وقيام ىذا الطبيب بدفع مبلغ التعويض بكاملو ،ال يعٍت تكليفو النهائي بعبء التعويض الكامل ،فيستطيع إذا تبُت أن
اخلطأ الذي دفعو الرتكابو كان خطئا عاديا يدخل ضمن األخطاء ادلرفقية وديكن أن يرتكبو أي شخص وضع يف نفس الظروف
الرجوع على ادلتبوع(ادلرفق العام الطيب) على أساس أنو يف ىذه احلاالت قد ربمل بدون وجو حق أعباء مالية ال تًتتب عليو أصال،
بل على اإلدارة وحدىا وىذا الذي َف يكن يقر بو من قبل  ،وأصبح اآلن شلكنا ألن عدم إمكانية رجوع ادلوظف على اإلدارة قد
يشكل إجحافا يف حق ىذا األخَت  ،ولبعث روح الطمأنينة واالستقرار لدى ادلوظفُت أثناء القيام بأعمال يف القطاع العام.

( )1عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.152
Jean penneau, « La responsabilité du médecin » ,2 éme édition, Dallez, Paris- France, 1996, p 16-17.
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فسعى ادلشرع اجلزائري من خالل نص ادلادة  129من(ق .م .ج) ادلعدلة باألمر  10/05إُف تكريس فكرة ومبدأ إعفاء
ادلوظف من ادلسؤولية النامجة عن أفعالو اليت سببت أضرار للغَت  ،بشرط أن تكون عن تأدية اخلدمة ،وتنفيذا لقواعد نظامية داخل
ادلرفق العام الطيب  ،وتنفيذا ألوامر وتوجيهات رؤسائهم(.)1

الفرع الثالث :حالة ازدواج خطأ الطبيب مع خطأ المرفق العام الطبي.
دبعٌت مسامهة كل من الطبيب خبطئو الشخصي ،وادلرفق العام الطيب خبطئو ادلرفقي ،يف إصابة ادلريض بضرر أثناء تواجده
أو عالجو يف ىذا ادلرفق ،ينتج عن ذلك حق خيولو القانون للمريض ادلتضرر وادلتمثل يف إمكانية اختيار مقاضاة ادلرفق العام الطيب
ذا الطابع اإلداري أمام القضاء اإلداري لوجود خطأ يف تنظيم اخلدمة أو خلطأ شخصي لو عالقة بالوظيفة ،وبُت مقاضاة ادلوظف
(الطبيب) وأحد موظفي ادلرفق العام الطيب أمام القضاء العادي وفقا لقواعد وإجراءات القانون اخلاص.
وعلى كل وإن كان ازدواج اخلطأ الشخصي للطبيب مع خطأ ادلرفق العام الطيب ،الذي يطلق عليو دببدأ اجلمع بُت
ادلسؤوليتُت يرمي إُف إعطاء ادلتضرر حق اختيار ادلسؤول األكثر مالءمة والذي بطبيعة احلال اإلدارة ،إال أنو يف اآلن نفسو دينع
ادلتضرر حق متابعة ومقاضاة كل واحد منها ،الستحالة اجلمع بُت التعويضُت يف القضية نفسها وللضرر نفسو.
ففي ىذه احلالة يتوزع التعويض بطريقتُت:
األوُف تتمثل يف توزيع القاضي التعويض على قدر مسامهة كل من الطبيب أو ادلوظف ادلخطئ وادلرفق العام الطيب مثال سياقة
سيارة إسعاف من قبل سائق موظف وىو يف حالة سكر وعدم صيانة اإلدارة لفرامل السيارة أحلق ذلك ضرر للغَت.
والثانية تتمثل يف إمكانية رجوع كل واحد أوىف بكامل التعويض عن الطرف اآلخر ،بشكل مستقل عن الدعوى األصلية لتحميلو
نصيب من عبء التعويض الذي دفعو للمريض ادلتضرر(.)2
العتبار استحالة اجلمع بُت التعويضُت دبعٌت صدور حكم عن القاضي ادلدين  ،وحكم عن القاضي اإلداري يف قضية واحدة
تعود يف األساس إُف ادلرفق العام الطيب سببها خطأ الطبيب التابع لو ،يتبعو يف ذلك إستحالة تقاطع حكم قاضي إداري

( )1عمَتي فريدة  :ادلرجع السابق  ،ص . 154-153
( )2عمَتي فريدة  :ادلرجع نفسو  ،ص. 156
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مع حطم قاضي مدين لعدم إمكانية وجود ىذا االحتمال أصال  ،إال أنو ديكن أن يتقاطع حكم القاضي اإلداري مع حكم
القاضي اجلزائي الذي رفعت الدعوى أمامو ضد الطبيب وليس ضد ادلرفق العام الطيب  ،ألنو حسب نص ادلادة  51مكرر من
الجزائي يوقف

(ق.ع.ج) اليت تستثٍت ادلرافق العامة من ادلسألة اجلزائية ويكون للقاضي اجلزائي األثر ادلوقف وفق قاعدة "

المدني" والقاضي اإلداري يعترب قاضي مدين ذباه اإلدارة ،وىذا لتفادي تناقض األحكام ،إال أن ىذا ال يفهم على إطالقو بل
حيكمو القيدان الواردان يف نص ادلادة  339من (ق.م.ج) ومها:
 ال يتقيد القاضي ادلدين بالتكييف القانوين الذي أعطاه القاضي اجلزائي ( ،)1وبالتاِف فإنو ال دينع القاضي ادلدين أواإلداري حسب األحوال من البحث فيما إذا كان ىذا الفعل مع ذبرده من صفة اجلردية قد نشأ عنو ضرر يصح أن
يكون أساسا للتعويض أم ال ( ، )2مثال إذا صدر احلكم عن القاضي اجلنائي برباءة الطبيب ليس للقاضي اإلداري أن
( )3

يتقيد هبذه الرباءة وحيكم بعدم تعويض الضحية بل لو فقط أن يستدل هبذا احلكم يف تقدير التعويض.
 -كما ال يتقيد باحلكم اجلنائي إال بالوقائع الضرورية لصدور احلكم ويستبعد كل الوقائع غَت الضرورية.

()4

مع بقاء السلطة التقديرية يف يد القاضي.
وال ديكن أن يرتبط حكم القاضي اإلداري بالقرار التأدييب للطبيب التابع للمرفق العام الطيب ،ويستشف ىذا من نص ادلادة
 221من (م .أ .ط) اليت جاءت تنص ":ال تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسبة للدعاوى المدنية أو الجزائية ،"...
وإن كان ديكن للسلطات التأديبية أن تستأنس دلا توصل إليو القاضي اإلداري من ربقيق وخربة أو ما طرح أمامو من أدلة من
وإثباتات لتفيده يف مهمة وضع القرار التأدييب.

( )1عياشي كردية ،ادلرجع السابق.105 ،

( )2شريف الطباخ" :جرائم اخلطأ الطيب والتعويض عنها" ،د ط ،دار الفكر والقانون ،مصر ،2003 ،ص .263
( )3عمَتي فريدة ،ادلرجع السابق ،ص.122
( )4عياشي كردية ،ادلرجع السابق.105 ،
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خالصة الفصل الثاني:
انطالقا من كون قيام ادلسؤولية اإلدارية على ادلرفق العام الطيب يرتب أثرا ،ىو ادلطالبة بالتعويض عن ما سببو من ضرر
للشخص ادلتضرر والذي ىو ادلريض أو ذووه ،تناولنا بدراسة أثار ادلسؤولية اإلدارية عن أضرار ادلرافق العامة الطبية وادلتمثلة يف
التعويض ،مركزين على اإلجراءات العملية للدعوى اإلدارية التعويضية على ادلرفق العام الطيب ،من حيث ربديد موضوعها وأطرافها
وإجراءاهتا القضائية وربديد اجلهة القضائية ادلختصة وكذا من ناحية احلكم بالتعويض وىذا بعد تقديره وتوزيع حسب مسامهة كل
من ادلستخدم الصحي والذي عادة ما يكون الطبيب وادلرفق العام الطيب.
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الخاتمــــــة:
من خالل ما تقدم ديكن أن نستخلص بعض النتائج اآلتية:
 إن مسؤلية ادلرفق العام الطيب تقام يف إطار عالقات قائمة  ،تربط ادلريض بادلرفق بإعتباره لو احلق يف اإلنتفاع من اخلدماتالعامةذلذا ادلرفق ،وعالقة الطبيب بادلرفق العام الطيب بإعتباره تابعا لو ومكلفا بأداء ىذه اخلدمة للمريض الوافد إليو ،كما تقام يف
إطار اإلخالالت القائمة يف نشاطات ادلرفق ،الطبية والعالجية وحىت اإلدارية منها  ،ويف إطار اإلخالالت الواردة عن إلتزامات
الطبيب.
 مسؤولية ادلرفق العام الطيب تقوم على أساس اخلطأ كقاعدة عامة  ،وعلى أساس ادلخاطر (دون خطأ) كقاعدة استثنائية. مسؤولية ادلرفق العام الطيب  ،تقوم دبجرد حدوث ضرر للمريض يكون مصدره خطأ مرفقي سواء كان خطأ األطباء أو باقيالعاملُت يف ىذا ادلرفق من شلرضُت أو تقنيُت أو حىت إداريُت  ...إٍف ،أثناء تقدمي اخلدمة ادلعهودة ذلم أو خطأ يف تنظيم وتسيَت
ادلرفق ،واألصل يف ىذه األخطاء ،جيب أن تكون أخطاء مثبتة ويف حالة استحالة إثباهتا فإن ادلسؤولية تبقى قائمة دبجرد ثبوت أن
ىذا الضرر ناتج عن نشاط ىذا ادلرفق.
 ال ديكن احلصول على التعويض  ،إال بتوفر أركان ادلسؤولية األخرى(الضرر والعالقة السبية) ،فالتعويض ىو الغاية األساسية اليتيسعى ادلضرور لتحقيقها جلرب ما أصابو من ضرر ،غَت أن التعويض خيضع دلبادئ عامة جيب مراعاهتا وقواعد ربكم تقديره.
وعلى ضوء ىاتو النتائج أقًتح مجلة من اإلقًتاحات ،تكمن يف:
 إعادة صياغة ادلنظومة الصحية جيعلها أكثر صرامة ألن ما تتضمنو عبارة عن التزامات وواجبات الطبيب فقط ،فهيربتاج إُف آليات لتفصيلها من خالل وضع اجلزاءات ادلدنية يف حال زبلف عن ىذه االلتزامات ادلفروضة.
 أصر على إعادة صياغة ادلنظومة الصحية ألهنا تتشابك يف أحكامها ادلتعلقة بالطبيب يف القطاع العام مع الطبيب يفالقطاع اخلاص ،مع أن الوضعية القانونية زبتلف ،وآن األوان لتعديلها ألنو أصبح ال يساير عصره ،وال يتماشى مع
االجتهاد القضائي ادلقارن الذي يقضي بادلسؤولية اإلدارية بدون خطأ.
 على وزارة الصحة إعمال دورىا يف الرقابة ادلشددة على أعمال األطباء وادلرافق العامة الطبية والسماع لشكاوى وطلباتادلرضى ،لضبط حصيلة األخطاء وزلاولة وضع حلول مناسبة ذلا يف نظرىا.
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الخاتمـــة
 تزويد الدولة ادلرافق العامة الطبية باإلمكانيات ادلادية والبشرية ،لكي ال تعترب نقصها ذريعة للتخفيف من ادلسؤولية علىعاتقها.
 توعية ادلواطن باألخطاء الطبية ليجسد بذلك رقابة شعبية على أعمال ادلرفق العام الطيب،فيكون ىذا األخَت حريص علىتقدمي خدماتو على أحسن وجو.
 تقدمي ضمانات للطبيب على األخص الرتباطو الشديد جبسم اإلنسان ،ليؤدي عملو على أكمل وجو. وكتسهيل إلمكانية حصول ادلريض على التعويض بدون إرىاق ماذا لو ينشأ صندوق ضمان خاص يتوُف تعويضالضحايا بدون اللجوء إُف القضاء ويكون مصدر مصاريفو من اقتطاعات رمزية من رواتب األطباء.
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قائمة المراجع

أوال:النصوص القانونية:
-1الدستور:
 دستور  1996الصادر دبرسوم رئاسي رقم  438/96بتاريخ  ،1996/12/07اجلردية الرمسية اجلزائرية ،العدد  76بتاريخ.1998/12/08

-2القوانين:
 قانون العقوبات الصادر باألمر رقم  156/66ادلؤرخ يف  18صفر  1286ادلوافق لـ  08جوان  ،1966اجلريدة الرمسية،العدد  49بتاريخ  21صفر  1286ادلوافق لـ  11يونيو  ،1966ادلعدل وادلتمم.
 قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر باألمر  155/66ادلؤرخ يف  18صفر  1286ادلوافق لـ  08جوان  ،1966اجلريدة الرمسية،العدد  48بتاريخ  20صفر  1286ادلوافق لـ  12يونيو  ،1966ادلعدل وادلتمم بالقانون  02/05ادلؤرخ بـ  20فيفري
.2005
 قانون اإلجراءات ادلدنية الصادر باألمر رقم  154/66ادلؤرخ يف  18صفر  1286ادلوافق لـ  08جوان  ،1966اجلريدةالرمسية ،العدد  47بتاريخ  19صفر  1286ادلوافق لـ  09يونيو  ،1966ادلعدل وادلتمم.
 القانون ادلدين الصادر باألمر  58/75ادلؤرخ يف  20رمضان  1395ادلوافق لـ  26سبتمرب  ،1975اجلريدة الرمسية ،العدد ،78ادلؤرخة يف  1975/09/30ادلعدل وادلتمم بقانون  05/07ادلؤرخ يف  13مايو  ،2007اجلريدة الرمسية ،رقم ،31
ادلؤرخة يف  13مايو .2007
 القانون  05/85ادلؤرخ يف  26مجادى األوُف  1405ادلوافق لـ  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها ،اجلريدةالرمسية ،العدد  08بتاريخ  27مجادى األوُف  1405ادلوافق لـ  1985/02/17وادلعدل بالقانون  17/90ادلؤرخ يف 09زلرم
 1411ادلوافق لـ  ،1990/07/31اجلريدة الرمسية ،العدد  ،35بتاريخ  27زلرم  1411وادلوافق لـ .1990/08/15
 القانون ادلتعلق باحملاكم اإلدارية  02/98ادلؤرخ يف  04صفر  1419ادلوافق لـ  1998/05/30ادلتعلق باحملاكم اإلداريةوادلنشور يف (ج ر) رقم  37بتاريخ .1998 /06 /11
 قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية الصادر بالقانون  09/08بتاريخ  18صفر  1429ادلوافق لـ  25فيفري  ،2008اجلريدةالرمسية ،العدد  ،21بتاريخ  15ربيع األول  1429ادلوافق لـ .2008/04/23

-3المراسيم:
 ادلرسوم التنفيذي رقم  476/92ادلؤرخ يف  05زلرم  1413ادلوافق لـ  06جويلية  ،1992ادلتضمن مدونة أخالقيات الطب،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،52بتاريخ  08جويلية .1992
 ادلرسوم التنفيذي  467/97ادلؤرخ يف  02شعبان  1418ادلوافق لـ  02ديسمرب  ،1997احملدد لقواعد إنشاء ادلراكزاالستشفائية اجلامعية وتنظيمها وسَتىا ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،81بتاريخ  10شعبان  1418ادلوافق لـ  10ديسمرب .1997
 ادلرسوم التنفيذي  466/97ادلؤرخ يف  02شعبان  1418ادلوافق لـ  02ديسمرب  ،1997احملدد لقواعد إنشاء القطاعاتالصحية وتنظيمها وسَتىا ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،81بتاريخ  10شعبان  1418ادلوافق لـ  10ديسمرب .1997
 ادلرسوم التنفيذي  465/97ادلؤرخ يف  02شعبان  1418ادلوافق لـ  02ديسمرب  ،1997احملدد لقواعد إنشاء ادلؤسساتاالستشفائية ادلتخصصة وتنظيمها وسَتىا ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،81بتاريخ  10شعبان  1418ادلوافق لـ  10ديسمرب
.1997
 ادلرسوم التنفيذي  140/07ادلؤرخ يف  02مجادى األوُف  1428ادلوافق لـ  ،2007/05/19وادلتضمن إنشاء ادلؤسساتالعمومية االستشفائية للصحة اجلوارية ،اجلريدة الرمسية ،العدد

 ،33بتاريخ

 03مجادى األوُف

 1428ادلوافق لـ

.2007/05/20
 ادلرسوم التنفيذي  52/03ادلؤرخ يف  04فرباير  ، 2003ادلتعلق بتعويضات ادلستخدمُت يف اذلياكل العمومية للصحة. ادلرسوم التنفيذي رقم  394/09ادلؤرخ يف  07ذي احلجة  1430ادلوافق لـ  24نوفمرب  ،2009ادلتضمن القانون األساسياخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت لسلك ادلمارسُت الطبيُت ادلختصُت يف الصحة العمومية( ،ج ر) العدد  ،70الصادر يف  12ذي احلجة
 1430ادلوافق لـ  29نوفمرب .2009

ثانيا :الكتب:
أوال :الكتب العامة:
 .1حسُت بن الشيخ آث ملويا " :دروس يف ادلسؤولية اإلدارية(الكتاب األول :ادلسؤولية على أساس اخلطأ)" ،ط  ،1دار اخللدونية،
اجلزائر.2007 ،
 .2حسُت بن الشيخ آث ملويا " :دروس يف ادلسؤولية اإلدارية(الكتاب الثالث :نظام التعويض يف ادلسؤولية اإلدارية)" ،ط  ،1دار
اخللدونية ،اجلزائر.2007 ،
 .3مارسولونغ ،يروسيَت قيل ،بيار لقوقيو ،برونو جيقوا ،دون مًتجم ،القرارات الكربى يف القضاء اإلداري ،ط  ،1رلدادلؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان.2009 ،
 .4نبيل صقر" :الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية" ،دار ىومة ،اجلزائر.2009 ،
 .5رشيد خلويف " :قانون ادلنازعات اإلدارية(شروط قبول دعوى ذباوز السلطة ودعوى القضاء الكامل)" ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،
اجلزائر.2003 ،

ثانيا :الكتب المتخصصة:
 .1أمحد عيسى" :مسؤولية ادلستشفيات احلكومية"  ،دراسة مقارنة ،د ط ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان.2008،
 .2بن صاري ياسُت" :منازعات الضمان االجتماعي يف التشريع اجلزائري" ،د ط ،دار ىومة ،اجلزائر.2008 ،
 .3طاىري حسُت " :اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي يف ادلستشفيات العامة" ،دراسة مقارنة(اجلزائر ،فرنسا) ،د ط ،دار ىومة،
اجلزائر.2008 ،
 .4ماجد زلمد اليف" :ادلسؤولية اجلزائية الناشئة عن اخلطأ الطي" ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار الثقافة ،األردن.2009 ،
 .5زلمد حسن منصور":ادلسؤولية الطبية"  ،دار الفكر اجلامعي ،مصر. 2006،
 .6زلمد حسن قاسم" :إثبات اخلطأ يف اجملال الطيب" ،د ط ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر.2004 ،
 .7زلمد يوسف ياسُت" :ادلسؤولية الطبية مسؤولية ادلستشفيات واألطباء وادلمرضُت(قانونا-فقها-اجتهادا)" ،د ط ،منشورات
احلليب احلقوقية ،لبنان.2003 ،
 .8زلمد فؤاد عبد الباسط" :تراجع فكرة اخلطأ أساسا دلسؤولية ادلرفق العام الطيب" ،د ط ،منشأة ادلعارف ،مصر.2003 ،
 .9زلمد رايس" :ادلسؤولية ادلدنية لألطباء يف ضوء القانون اجلزائري" ،د ط ،دار ىومة ،اجلزائر.2010،

 .10عبد احلميد الشواريب " :مسؤولية األطباء والصيادلة وادلستشفيات ادلدنية واجلنائية والتأديبية" ،ط  ،2منشأة ادلعارف ،مصر،
.1998
 .11فاطمة الزىرة منار" :مسؤولية طبيب التخدير( دراسة مقارنة)" ،ط ،1دار الثقافة ،األردن.2012 ،
 .12صفوان شديفات":ادلسؤولية اجلنائية عن األعمال الطبية" ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة  ،األردن . 2011،
 .13شريف الطباخ" :جرائم اخلطأ الطيب والتعويض عنها" ،د ط ،دار الفكر والقانون ،مصر.2003 ،

ثالثا:الرسائل الجامعية:
 .1بدودة ىندة وآخرون" :اجلنايات الطبية يف القانون والشريعة اإلسالمية" ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس يف العلوم القانونية
واإلدارية ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،اجلزائر ،2004-2003 ،غَت منشورة.
 .2سنوسي صفية " :اخلطأ الطيب يف التشريع واالجتهاد القضائي" ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف احلقوق ،جامعة قاصدي
مرباح بورقلة ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية -اجلزائر ،2006/11/04 ،غَت منشورة.
 .3عياشي كردية" :الضرر يف اجملال الطيب ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف قانون ادلسؤولية ادلهنية" ،جامعة مولود معمري بتيزي
وزو-اجلزائر.2011/11/09 ،
 .4عمَتي فريدة " :مسؤولية ادلستشفيات يف اجملال الطيب ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف قانون ادلسؤولية ادلهنية" ،جامعة مولود
معمري بتيزي وزو -اجلزائر.2011/07/04 ،

رابعا:محاضرات:
 .1بومحيدة عطاء اهلل " :زلاضرات يف ادلنازعات اإلدارية" ،ألقيت على طلبة احلقوق جبامعة بن عكنون -اجلزائر ،السنة اجلامعية
( ،2011/2010غَت منشورة).
 .2قشار زكرياء " :دروس يف ادلسؤولية اإلدارية"  ،ألقيت على طلبة ثانية ماسًت جبامعة قاصدي مرباح بورقلة-اجلزائر ،السنة
اجلامعية ( .2013/2012غَت منشورة).

خامسا:مقاالت:
 .1أمحد زلمد صبحي أغدير" :ادلسؤولية اإلدارية عن أضرار ادلرافق العامة الطبية" ،دراسة مقارنة ،على ادلوقع اإللكًتوين.
http:// www. alnodom.com.

، جامعة قاصدي مرباح بورقلة،06  العدد، "احلق يف الصحة يف القانون اجلزائري" رللة دفاتر السياسة والقانون: قندِف رمضان.2
.2012 جانفي
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Ouvrages en français :

1.

Boyer chammard Geoorges, Monzin paul : « la responsabilité médicale », presses

universitaire de France, Paris, 1974.

2.

Jean penneau : « La responsabilité du médecin », 2 éme, édition, Dalloz,

Paris- France, 1996.
3.

Younsi- Haddad Nadia : « La responsabilité des établissements publics

hospitaliers », la responsabilité de l’administration du fait des malades mentaux,
Université de constantine, 1998
4. Jives, Henri lelu, Gilles genicot : « le droit médical », aspects juridiques de
la relation médecin- patient, De Boeck et lancier, Bruxelles, 2001.

فقهقرر المقـقتقـيقات

فيرس المحتويات
الموضوع

الصفحة

موعظة.

-

إىداء.

-

تشكرات.

-

قائمة المختصرات.

-

مقدمة

1
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45
46
46

أوال :إثبات العمل الضار..
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