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 ّ صُؼ شٙء كم ٔمجالّ خهق يؼجصة نُسٖ صباح كم جفٕفُا َفخخ ادل أٔال هلل احلًد

 يف حأيم بُفط َٔدػِٕ غیسِ ّیعًؼ ال بصٕث  انؼانیت ّمسائ إىل أیدیُا َٔسفغ بإبداع
  . اندائى ّزضائ

 ادلٕىل َٔؼى ادلٕفق، خیس ٔھٕ ٔفقُا انر٘ قدزَا ٔكاحب أيسَا يانك خانقُا، ،ھٙ إال إىل

 .صیسُان َٔؼى

 أَازث انخٙ احلكیًت انصائبت ٛٓاحّٔحٕج ّبُصائذ أيدَٙ يٍ إىل ذنك بؼد بانشكس ّحٕجأٔ

 األظخاذ احلعُت ّيؼايهخ بفضم انؼًم يف ٙسغبُٚ كیف ػسفٔ انطسیق، يل

 .إشسافّ حتج بانؼًم جحشسف ٘ران " فخادٙ حمًد" اندكخٕز ادلشسف

ٍٚ أشسفٕا ػهٗ  حدزٚعُا خالل انعُت رمجٛغ األظاحدة ان إىل اخلانص ٘بشكس حقدوأٔ
 انُظسٚت.

كًا أحٕجّ بانشكس إىل كم ػًال ادلكخبت ادلسكصٚت جبايؼت امحد دزاٚت بأدزازػهٗ   
 انخعٓٛالث ٔ ادلعاػدة ادلقديت يٍ طسفٓى.

انعٛد ػًٕز يُصٕز,يدٚس يدٚسٚت انخشغٛم بٕالٚت حٛازث ظابقًا,ٔبٕالٚت ظٛد٘ بهؼباض إىل 
 دانًٛا,ػهٗ يا قديّ يل يٍ دػى ٔيعاَدة.

 . انؼًم ھرا إجناش يف بؼید يٍ أٔ قسیب يٍ ظاھى يٍ كم إىل بانشكس ّأحٕج ٔخخايا

 



 
 اَّ.زٔح جدحٙ انغانٛت "ػبٛد انصاَت" زمحٓا اهلل ٔ أظكُٓا فعٛخ جُإىل 

 زمحّ اهلل ٔ اظكُّ فعٛخ جُاَّ." بٍ انشٛخ ػًازة"إىل زٔح يؼهًٙ 
 إىل انٕاندٍٚ انكسميني,ٔ انؼائهت انكسميت كم بإمسّ.

إىل كم شيالء انؼًم مبدٚسٚت انخشغٛم بٕالٚت حٛازث,ٔ كم شيالء اندزاظت جبايؼت أمحد دزاٚت 
 أدزاز.
 

 .إىل كم زباٌ ظفُٛت ػهى زكبخٓا .... أظاحرحٙ 
 شيٛالحٙ ,طانبٙ خدجيت,جالٚهت فاطًت,حمًد٘ زمحت. إىل

 . إىل كم انرٍٚ أدبَٕٙ يف اهلل
 إىل كم يٍ ذكسِ قهبٙ َٔعاِ قهًٙ

 .أْد٘ باكٕزة ْرا انؼًم ادلخٕاضغ 
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 3دمةمق
و األرض تدفن  الشمس تنشر أشعتيا عمى إنتصاراتيمن أ" ا  "قيل في األطباء قديم

خاصة تمك التي ،التي ال ينجح الطبيب في عالجيا ة المرضية تبرت الحالمقولة إع خطاياىم"
غير أن مينة الطب ،القضاء والقدر وليس الطبيب المسؤول عنيا أن تنتيي بالوفاة من ش

و لمتخفيف من آالمو ورفع رسالة ىادفة لممحافظة عمى صحة اإلنسان الجسدية والنفسية 
و ىي مينة إحترميا ،ذا فمينة الطب ىي مينة الشرف واإلنسانية ل،مستواه الصحي العام

إما  و كان عند فشمو يعاقب،ىو الحكيم الجميع ومنذ قديم العصور فقديما  كان الطبيب 
ذا نجح يتزوج ابنة الممك.  بسجنو او يعدم وا 

 إذ تعتبر مينة إنسانية وأخالقية تتطمب في،و لمينة الطب أىمية كبرى ال محدودة 
ن يتفق مع أو يتوجب عمى من يمارس النشاط الطبي ،من يباشرىا التمكن العممي و الفني 

لى إحترامو الشخصية اإلنسانية وأن يكون قدوة حسنة إطب إضافة القواعد المقررة في عمم ال
الحق في سالمة الجسم ف .في سموكو ومعاممتو ويحافع عمى ارواح الناس بالسعي إلى شفائيم

جيزتيا أعضاء جسمو و أ فممفرد الحق في أن تظل  ،ىي مصمحة الفرد التي يحمييا القانون 
و اإلحتفاظ بكل أعضاء جسمو غير منقوصة وأن يتحرر من  ،تؤدي وظائفيا بشكل طبيعي

آالمو البدنية والنفسية وىي حقوق مسمم بيا في قواعد األخالق و الدين فالحياة اإلنسانية 
 مقدسة و جسم اإلنسان ىو جوىرة الحياة.

و إذا كانت المسؤولية المدنية في عموميا ىي أن يكون الضرر ماسا  بمصمحة الفرد 
ال شك فيو أن المسؤولية المدنية الطبية حتى ولو كانت صورة من صور  فمما وحده

غير أن ليا خصوصيتيا ذلك أنيا تتعمق بمينيين يمارسون مينة ،المسؤولية المدنية بوجو عام
   .1الطب

فالبحث في موضوع مساءلة الطبيب و تحديد شروط مسؤولية ينبغي أن ينطمق من 
ومصمحة صحة اإلنسان والمجتمع دون وضع مينة  ،الطبي  العملالتوفيق بين مصمحة 

الطب تحت سيف المالحقة والمسؤولية بشكل يؤدي لمنع تقدميا وتطورىا ما يفرض اإلضرار 
 . 2األسس و الشروط الواضحة ليذه المسؤوليةبمبدأ مسؤولية الطبيب عن أخطائو ووضع 
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ألنيا شرط يالزم ىذا وتكتسي مسألة إثبات المسؤولية الطبية أىمية بالغة نظرا  
ثباتيا يعد من أصعب المسائل كونيا متشابكة  تعويض الضرر الذي لحق بالمتضرر وا 

 و إقامة الدليل عمى قياميا.  العناصر و من المسائل التي تنم عن صعوبة التقدير
العمل  عد أن كان جوىرفب ،و اإلثبات في المسؤولية المدنية الطبية لو خصوصيتو 

فكرة اإلحتمال في شفاء المريض حيث يمتزم الطبيب فقط ببذل عناية  محصورفي الطبي
حاالت  وجودأصبح اآلن مع التقدم العممي ،وال يمتزم بتحقيق الشفاء  ،طبية صادقة 

ل عن إلتزامو بتحقيق ألذلك أصبح الطبيب يس ،محصورة كون النتائج فييا متوقعة
ىذا اإلتساع  2المسؤولين عن العمل الطبيكما ساىم التقدم العممي إلى إتساع دائرة ،1نتيجة

الذي يؤثر عمى اإلثبات من ناحية مسؤولية الشخص المحدث لمضرر وفي مدى توافر رابطة 
 حيث يستمزم وجوده تحيد المسؤول بدقة.،السببية بين المسبب والضرر الطبي 

ائية ىذا وعرف اإلثبات في مجال المسؤولية المدنية الطبية عدة تطورات فقيية و قض
ومع مصمحة المريض المتضرر من ،من جية وجدت لتتماشى و التطور العممي الحاصل 

جية ثانية وكمو في سبيل مساعدة الطرف الضعيف أي )المريض( عمى إثبات حقو لجبر 
بان مسالة اإلثبات في المسؤولية  ومع ذلك غير أنو يجب اإلقرار،ضرره و التعويض عنو

والمدنية الطبية خاصة ليس باالمر السيل ىذا إذا سممنا أنو ووفقا  لمقواعد ،الطبية عامة 
ىذا اإلثبات الذي يوجب عميو ،العامة فإن المريض ىو الذي يكمف باإلثبات كاصل عام 

ومع اإلقرار بان الخطأ يظل ،إثبات عناصر المسؤولية و أركان قياميا لمواجية المدعى عميو
الشئ الذي  3د اركانيا رغم ما شيده من تراجع في بعض الحاالت قوام المسؤولية الطبية وأح

كون معظم األخطاء الطبية فنية بحتة تنفرد بخصوصيتيا ،يمثل أىم إشكال يواجو المريض 
 وتقنياتيا التي ال يتقنيا إال أىل اإلختصاص والذين ىم األطباء ذاتيم.

السبيل الوحيد الذي ال ،طبيب ويبقى اإلثبات والتدليل عمى قيام المسؤولية المدنية لم
رتفاع المذىل لضحايا العمل الطبي فقد أكدت إلخاصة مع ا،ضرريتأتى بدونو بموغ حق المت

األمانة العامة لضحايا األخطاء الطبية في الجزائر أن عدد ضحايا األخطاء الطبية يتعدى 
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لتقميل منو ىذا العدد الذي البد من ا1ضحية حسب الحاالت المحصاة  و المقيدة  0022
 .الذي ال يتأتى من غير تدليل عمى ثبوتو الشيء المسؤولينوالبد من مساءلة األطباء ،

أخطاء ،3في ما يشيده ىذا الميدان من إرتفاع في الضحايا  لمموضوع إختياري  أسبابوتعود 
كل مجاالت العمل أو فقدانيم أعضاء سميمة وىذا في ،طبية تؤدي لوفاة الضحايا أو إعاقتيم

وفي المستشفيات العمومية أو العيادات  ،الطبي إن كان من العالج البسيط إلى الجراحة
الخاصة. كذلك ما يكتنف ىذا النوع من المسؤولية من صعوبة في اإلثبات وما يالقيو 

 المريض من عراقيل في سبيل ذلك.
 3الموضوع وأهمية

الروح اإلنسانية والبدن  تتناول مادتو أخطاء تقع عمىتتجمى في أن موضوع البحث 
التي واكبت التطور ،كذلك كون الموضوع عرف تطورات فقيية وقضائية ،وجسم اإلنسان

العممي والتكنولوجي الذي عرفو ىذا المجال خاصة في الجانب المتعمق بالتحاليل و األجيزة 
 الطبية وتقنيات الجراحة الطبية وكيفية تعامل التشريعات بالمقابل معيا.

 :ف من الدراسة وعن الهد
وتبيان عناصرىا و ،فيو معرفة مت نكون أمام القول بقيام المسؤولية المدنية لمطبيب
و طرق اإلثبات من ،اركانيا ثم معرفة القواعد العامة في إثباتيا و اإلستثناءات الواردة عمييا

الطبيب حيث نجاعتيا و حجيتيا القانونية و من حيث مدى قدرتيا عمى التدليل عمى إخالل 
 بإلتزامو تجاه المريض.

 اإلشكالية:
إذن  ،المكمف بعبء اإلثبات و طرق أو وسائل اإلثبات  حول البحث إشكالية تدور

 فكيف يمكن إثبات المسؤولية المدنية الطبية؟ وما هي الوسائل الكفيمة لذلك؟
الوقائع الذي يقوم عمى وصف ،لدراسة ذلك ىو المنيج الوصفي التحميمي ، والمنهج المتبع

كالمشرع ،وقد جئت في بحثي ببعض اإلجتيادات القضائية لبعض المشرعين ،وتحميميا
 إنما ليس عمى سبيل المقارنة.،الفرنسي

                                                           
 مارس 21،الجزائر ،جريدة الحرية،قانون الصحة الجديد نياية معاناة ضحايا االخطاء الطبية أو إستمرارىا ،راضية بوبعجة 1

Com/index.php/societé/item/35660.le 26.4.2015 a 10:16. 0202.el houria.com 



 مقدمة

 

 
4 

إثبات ،)الفصل األول(تناولت في ،وقد قسمت لدراسة ىذا الموضوع بحثي لفصمين
اتطرق في ،حيث سأتناول ىذا الفصل من خالل مبحثين،أركان المسؤولية المدنية الطبية

و ىذا بإعتبار ،األول إلى إثبات الخطأ الطبي و في الثاني إلى إثبات الضرر وعالقة السببية
المسؤولية الطبية خطأية كأصل عام مما يوجب التفصيل في ىذا العنصرمن جية و من 

 جية ثانية تفاديا  لمحشو.
حيث تطرقت في ،وسائل إثبات المسؤولية المدنية الطبية،)الفصل الثاني(وتناولت في 

وفي المبحث الثاني  ،المبحث األول وسائل اإلثبات في األعمال المتعمقة باإلنسانية الطبية 
  تناولت وسائل اإلثبات المتعمقة بالفن الطبي.  
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عند المنازعة فيو إال إذا تـ ، يستطيع المريض الوصوؿ الى حقوال ، المجاؿ الطبيفي 
وعندما يرفع النزاع الى القضاء ال يستطيع األخذ ، المجوء الى القضاء لحماية ىذا الحق

 فقبما لو مف حق لنفسو مالـ يتحقق مف اف ىذا االدعاء مواباالدعاء أؼ ادعاء المريض 
فوجود الحق يتوقف عمى وجود  ،حيث أف االحتماؿ قائـ باف ادعاء مخالفا ليا ،لمحقيقية

 . (1)أؼ الحقتيبو الواقعة التي يقيميا القانوف سببا لتر 
والذؼ يدعي لحاؽ الضرر  وحيف رفع دعوػ مف طرؼ المريض، وعميو فإف القضاء

إال إذا أثبت المدعي ، ال يستطيع إجابتو وحماية ىذا الحق الذؼ يدعيو،جراء عمل طبي، بو
 ليتـ التحقق منو ثـ حمايتو.، الواقعة المرتبة لمحق محل اإلدعاء قانونا  

مع ،بشكل عاـتضبطيا القواعد العامة لممسؤولية المدنية  ،والمسؤولية المدنية الطبية
غير أف ذلؾ ال يحوؿ ،وطبيعة العمل الطبي مينة الطبالتي تفرضيا  صيةالخصو بعض 

إضافة إلى أف ىناؾ قواعد عامة تحكـ ، كذلؾ شروط إلنتفائيا، دوف إشترط أركاف لقياميا
 المكمف بإثباتيا.

مف خبلؿ  المسؤولية المدنية قياـ أركاف ثباتوفي إطار دراستنا ليذا الفصل سنتطرؽ إل
ثبات ،الخطأركف  ثباتإ  ةماىي و ىذا بالتعرض إلى، بينيما الضرر وعبلقة السببيةركف  وا 

وقد أدرجت ليذا مبحثيف سأتناوؿ في األوؿ إثبات  ، كل ركف عمى حدػ أوال  ثـ إلى إثباتو
 بينيما. الضرر وعبلقة السببيةإثبات  الخطأ وفي الثاني
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 المبحث األول: إثبات الخطأ الطبي
فإثبات الخطأ  ،تنبع مف توقف نتيجة الدعوػ عميو ثبات الخطأ الطبي أىمية بالةةإلإف 

ركاف المسؤولية المدنية الطبية خصوصا. فإذا كاف مف البلـز عمى أالطبي يعد مف أىـ 
 ،فينا ال تترتب أؼ مسؤولية عمى الطبيب ،المريض إثبات الخطأ الطبي ولـ يستطيع ذلؾ

ذا  فإنو بذلؾ يتخمص مف  ستطاع الطبيب نفي ادعاء المريض بوجود خطأ مف جانبوإوا 
 (1) المسؤولية.

لى مطمبيف سوؼ أتطرؽ في األوؿ مفيوـ إفقد قسمت مبحثي ىذا  ،ولمتطرؽ الى ىذا
 ثـ أتطرؽ في الثاني الى مسالة عبء إثبات الخطأ الطبي. ،الخطأ الطبي

 المطمب األول: ماىية الخطأ الطبي الواجب إثباتو
في المسؤولية الطبية ىذا ولدراسة ماىية  األساسيو  يعد الخطأ الطبي العنصر الميـ

تقسيماتو مما و  البد لنا مف شرح مفيومو ومعايير تقديره ثـ صوره، ىذا العنصر والركف
  سنتناولو فيما يمي.
 الخطأ الطبي ومعايير تقديره مفيومالفرع األول:

 : مفيوم الخطأ:وًل أ
 تشريعي و  فقيي، فيومافملمخطا الطبي 

  الفقيي :.1
حيث يعرؼ الخطأ الميني  ،الخطأ الطبي يأخذ تعريفو مف الخطأ الميني بشكل عاـإف 

 2بأنو" الخطأ الذؼ يتصل ويتعمق باألصوؿ الفنية لممينة"
وتعد التعريفات التي أوردىا بعض الفقياء لمخطأ الطبي مستمدة مف تعريف الخطأ  
الخاصة التي فرضتيا عميو  لتزاماتحيث عرفو البعض بأنو "عدـ القياـ الطبيب باإل الميني
 (3)مينتو".

عمى أنو  ،أما الفقو الحديث فيعرؼ الخطأ العقدؼ والتحضيرؼ في نوعي المسؤولية
تقصير في مسمؾ اإلنساف ال يقع مف شخص يقع وجد في نفس الظروؼ الخارجية التي 

                                                           

دراسة قانونية مقارنة، منشورات ،إبراىيـ عمى حماوؼ الحمبوسي، الخطأ الميني والخطأ العادؼ في اطار المسؤولية الطبية 1
 .211، ص 2007الحقوقية، لبناف ،الحمبي 

  .185،المسؤولية المدنية لمطبيب دراسة مقارنة،المرجع السابق، صطبلؿ عجاج  2
 .185ص  ، نفسوطبلؿ عجاج، المسؤولية المدنية لمطبيب دراسة مقارنة، المرجع   3
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 أحاطت بالمسؤوؿ وبالتالي يرػ البعض بأنو" تقصير في مسمؾ الطبيب ال يقع مف طبيب
 (1)يقع وجد في نفس الظروؼ الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤوؿ. 

والخطأ الميني أو الفني يقع فيو الطبيب لدػ مخالفة القواعد الفنية التي توحييا عميو 
  (2)مينتو التي يجب عميو اإللماـ بيا.
 ،عف القياـ بالواجبات الخاصة التي يعرفيا عمـ الطب والخطأ ىو إحجاـ الطبيب

فإف ذلؾ يستمـز ، ذلؾ نظرا  ألف الطبيب وألنو يباشر مينة الطبو  أصوؿ الففو  وقواعد المينة
، قواعد عممو التي تمكنو مف مباشرتياو  يعتبر ممزما باإلحاطة بأصوؿ فنوو  منو دراية خاصة

  .(3)ومتى كاف جاىبل  لذلؾ عد مخطئا  

كما عرؼ الخطأ الطبي بأنو وبوجو عاـ إخبلؿ الطبيب بااللتزامات التي تقع عمى  
 .(4)سواء كاف ذلؾ عف عمدا أو عف إىماؿ ،عاتقو تجاه المريض

 نو العنصر األساسي في تحديد المسؤولية الطبيةأىذا وقد اعتبر الخطأ الطبي عمى 
كمية )مريضة( ال يعتبر  عنز  عمى سبيل المثاؿ ،ستشفائيإلاالذؼ يحب عزلو عف العمل و 

 .(5)الخبرة الطبية عكس ذلؾ تخطأ طبي إال إذا أثبت
 ىذا فيما يخص بعض التعريفات الفقيية التي وردت مفيـو الخطأ الطبي.

 وسنتطرؽ فيما يمي الى بعض التعريفات التشريعية.
 التشريعي:.2

كما ىو  ،عف طريق اإلشارة إليو كركف لقد تـ التطرؽ إلى مضموف الخطأ التشريعي
أتى عمى اإلشارة إليو الذؼ الحاؿ بالنسبة لممشرع الفرنسي والذؼ لـ يعرؼ الخطأ الطبي و 

حيث أف المشرع الفرنسي أكد  ،.ـ.ؼؽ 6 1182،1183 ،تيفكركف عف وذلؾ في الماد

                                                           

 .185ص السابق،المسؤولية المدنية لمطبيب دراسة مقارنة، المرجع  ،طبلؿ عجاج  1
إبراىيـ عمى حماوؼ الحمبوسي، الخطأ الميني والخطأ العادؼ في إطار المسؤولية الطبية دراسة قانونية مقارنة ، المرجع  2

 .22السابق ص
 .149، ص2010رايس دمحم، المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ، دار ىومو، الجزائر،   3
 .98، ص2009دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،ة لجراح التجميلرجب كريـ عبد البله، المسؤولية المدني 4

5 abdelkader khadir, la résponsabilité médicale a l’usage des praticiens de la médcine et du 
Droit, édition Houma, alager 2014, page84. 
6 Art 1182 c.c.f "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel ilest arrivé à le réparer." 
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 2002مارس  04وتـ تكريس ىذا مف خبلؿ قانوف ،(1)عمى جعل الخطأ أساسا لممسؤولية 
(مف ىذا 98المتعمق بحقوؽ المرضى ونوعية نظاـ الصحة الفرنسي فقد أضافت المادة )

ف محترفو أوالتي ذكرت -1142L-1فالمادة ،القانوف مواد جديدة الى قانوف الصحة العامة
وكذلؾ  ،ال في حالة قياـ مسؤوليتيـ عمى عيب في مادة أو منتج صحيإالصحة ال يسألوف 

نجاز األعماؿ الفردية الخاصة بالوقاية أو إصمحة او الييئة التي تـ فييا المؤسسة أو الم
 .(2)التشخيص أو العبلج إال في حالة الخطأ

ولـ يعرؼ المشرع الجزائرؼ الخطأ باعتباره ركف مف أركاف المسؤولية العقدية 
المدني أوقانوف حماية الصحة أو مدونة أخبلقية  فتعمق األمر بالتقني سواء ، (3)والتقصيريةأ

ا كاف كل فعل أي  نو "أؽ.ـ.ج عمى 124ف المشرع الجزائرؼ أشار في المادة أغير  ،الطب
 .(4)ا في حدوثو بالتعويض"ا لمةير يمـز مف كاف سبب  سبب ضرر  يو  وئيرتكبو الشخص بخط

ال يسأؿ المتسبب في الضرر الذؼ مف نفس التقنيف "  125كما ذكرت أيضا  المادة 
 .(5)"يطتو إال إذا كاف مميزاحيحدثو بفعمو أو إمتناعو أو بإىماؿ منو وعدـ 

النصيف نرػ أف المشرع الجزائرؼ جعل مف الخطأ أساسا تقـو عميو  يفيـ مف ىذيف
نو لـ يحدده ىذا فيما يخص التعريف التشريعي لمخطأ الطبي عمى ضوء أغير  ،المسؤولية
 الفرنسي والجزائرؼ . المشرعيف

سنتطرؽ إلى ،وبعد أف تطرقنا الى مفيـو الخطأ الطبي مف ناحيتيف الفقيية والتشريعية 
 أال وىو معيار تقدير الخطأ. عنصر ميـ لتحديد ماىية الخطأ الطبي

 
                                                                                                                                                                                     

Art 1183 c.c.f "chaq'un est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son 
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence". 

لمسؤولية المدنية لمطبيب، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانوف الخاص فرع قانوف المسؤولية المدنية، فريحو كماؿ، ا 1
 .169، ص2012جامعة مولود معمرؼ تيزؼ وزو، الجزائر، 

2 Article L1142-1 c-d-p-f:"hors le casou leur réponsabilitie est encourue en raison dun 
défaut dun produit de santé. les profs de santé….ex"   .  

دمحم فتاحي، الخطأ الطبي والمشكبلت التي يثيرىا في نطاؽ المسؤولية المدنية، مجمة العمـو القانونية واإلدارة الصادرة عف  3
 . 88، ص2007ة سيدؼ بمعباس، العدد الثالث، مكتبة الرشاد، الجزائر، جامع

 78ج ر عدد ،، المتضمف القانوف المدني الجزائرؼ 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75، األمر  124المادة   4
 المعدؿ والمتمـ.،1975سبتمبر سنة   20مؤرخة في ،
 القانوف المدني الجزائرؼ.  5
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  الخطأ الطبي : معايير تقديرثانياً 
ؿ عناية ىذا مع وجود ببذلتزاـ إلتزاـ الذؼ يقع عمى عاتق الطبيب ىو إف األصل في اإل

لتزاـ ببذؿ ولما كاف األصل ىو اإل ،لتزاـ ىو تحقيق نتيجةستثنائية يكوف فييا اإلإحاالت 
العناية فإف مضمونو ىو بذؿ الجيود الصادقة التي تتفق والظروؼ القائمة واألصوؿ الثابتة 

  .(1)يعتبر خطأ لتزاـتحسيف حالتو الصحية وأؼ إخبلؿ بيذا اإلو  بيدؼ شفاء المريض
إال إذا إعتمدنا معيارا  ثابتا  يعرض ، كما أنو ال يمكف القطع بأف الطبيب إرتكب خطأ

ىو أمر كبير األىمية بل ويعد مف المسائل ، و عميو فعل الطبيب لتبيف وجود الخطأ مف عدمو
 (2) الجوىرية في المسؤولية الطبية.

ما اتجاه شخصي إتجاىيف لقياس إطار العناية اؼ النقطة والحذر واالنتباه إوىناؾ  
أؼ أف ىناؾ طريقاف لتحديد مدػ العناية التي يجب عمى ،(3)تجاه موضوعي مجردإو أذاتي 

و بمقارنة ما وقع أبمسمكو العادؼ  ،ما وقع منو الطبيب بذليا ألجل الوفاء بالتزامو إما بمقارنة
 .(4)منو بسموؾ شخص مجرد

 نو يوجد معياراف لمخطأ الطبي معيار شخصي وموضوعي.أأؼ 
 المعيار الشخصي:.1

أؼ إلزاـ الطبيب ببذؿ ما إعتاد عمى بذلو مف يقظة ، ويقصد بالشخصي أو الواقعي
مخطئ أما إذا لـ  حيث إذا ثبت إمكانية تفاديو الفعل الضار المنسوب إليو اعتبر ،وتبصر

 .(5)يكف بإمكانو تفادؼ الفعل الضارالمنسوب إليو أعتبر غير مخطئ 
كما يقصد بو أيضا المعيار الذاتي والذؼ ينظر فيو الى ذات الطبيب الذؼ صدر عنو 

لى و  ،الخطأ والى إمكاناتو الذاتية فيكوف بذلؾ الطبيب الحريص مسؤوال إذا  ودرجة حرصا 
عتاد البلمباالة مسؤوال إذا سبب إ قصر في العناية المطموبة لممريض وال يكوف الطبيب الذؼ 

                                                           

 .217المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق ، صطبلؿ عجاج،   1
إبراىيـ عمي حماوؼ الحمبوسي، الخطأ الميني والخطأ العادؼ في إطار المسؤولية المدنيية الطبية، المرجع السابق،   2

 .24ص
دراسة مقارنة، دار وائل لمنشر، ،ة أحمدعبد الكريـ الصرايرة، التاميف مف المسؤولية المدنية الناتجة عف االخطاء الطبي  3

 82، ص،2012عماف األردف، الطبعة االولى
 2004، نفسوالمرجع  ،دراسة مقارنة ،المسؤولية المدنية لمطبيب ،طبلؿ عجاج   4
 .156المرجع السابق، ص ،رايس دمحم المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ  5
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لى طبيب دوف أف إالعدالة حيث يكوف الفعل خطأ بالنسبة  فيجايوىو ما  ،ضررا لممريض
 .(1)خرآطبيب  ىلإيكوف كذلؾ بالنسبة 

والذؼ يتضمف إتباع  ،قضاء وجوب األخذ بالتقدير الواقعيالوقد رأػ جانب مف الفقو و 
حد يمتـز بأف يبذؿ مف العناية أكثر مما تتحممو طبيعتو أالمعيار الشخصي ألنو ال يوجد 

 .(2)وثقافتو وخبراتو الشخصية
الذؼ يأخذ في  ،لى األخذ بيذا المعيارإكذلؾ فإف مف بيف ما دفع ببعض الفقو والقضاء 
ف يتناسب ذلؾ مع مؤىبلتو الطبية أالحساب أف يكوف لمطبيب القدرة عمى دفع الضرر و 

 . (3)بأكثر مف طاقتو ومالز إالوسائل الموضوعة تحت تصرفو إذ ال يمكف و  ةفيثقاوال
حيث يرػ معارضوه بأنو مف الصعب تطبيقو ألنو يحتاج  تجاه واجو النقدلكف ىذا اإل
و غير مخطئ مع مراعاة أذا كاف مخطئا إا مالشخص وحركاتو لمعرفة فيلمراقبة سموؾ 

 .(4)الظروؼ المحيطة بو
كما عيب عمى أنصار ىذا المعيار أف تطبيقو مف شأنو أف يجعل مف الخطأ فكرة 

 .(5)خرشخصية فنفس الفعل قد يوجب مسؤولية شخص دوف اآل
 ،عتاد اليقظة والتبصرإ نو فالطبيب الذؼ يرتكب نفس الفعل يكوف مسؤوال عف فعمو كو 

ولذا فإنو يحاسب عمى األقل ىفوة في حيف أف الطبيب المعتاد عمى التقصير إذا إرتكب نفس 
بمغ سموكو درجة  إذا الإفإنو يكافئ بعدـ المحاسبة والمساءلة كونو إعتاد التقصير  ،الفعل

 .(6)معينة مف اإلىماؿ والتسيب
 
 
 

                                                           

 .36المرجع السابق، ص ،الخطأ الميني والخطأ العادؼ في إطار المسؤولية المدنيةإبراىيـ عمى حمادؼ الحمبوسي  1
 .219، صالسابقالمسؤولية المدنية لمطبيب دراسة مقاربة، المرجع  ،طبلؿ عجاج  2
 .156المرجع السابق، ص  ،المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ  ،رايس دمحم 3
عماف ،دار وائل لمنشر ،التاميف مف المسؤولية المدنية الناتجة عف األخطاء الطبية ،الصرايره أحمد عبد الكريـ موسى 4

 .83ص ،2012 ،األردف
المسؤولية المدنية لمطبيب أخصائي الجراحة في الجزائر والمقارف ، دراسة مقارنة  ،  دار ىومو  ،الديفحروزؼ عز الديف  5

 .119ص ،2005ىومو الجزائر 
 .157، صنفسوالمرجع  ،المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ ،رايس دمحم   6
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 المعيار الموضوعي: .2
والشخص  ،مف ظروفو الشخصية و تجريدهنحراؼ عمى سموؾ الشخص اإل وفيو يقاس 

المجرد ىو الشخص العادؼ الذؼ يمثل جميور الناس فبل ىو بخارؽ الذكاء وال ىو محدود 
 .(1)الفطنة
 لتزاـ الشخص بالمستوػ الذؼ كاف يبذلو شخص مجرد يفترض فيو اليقظة والتبصرإؼ أ

والمصالح المشتركة مع وجوب تجرد ىذا ، وما يتطمبو حـز التصرؼ وحاجات الناس
 .(2)عمى الظروؼ الخارجية التي تحيط بو واالقتصارالشخص مف الظروؼ الذاتية والداخمية 

أؼ إحاطة النموذج المفترض)الشخص المجرد( بنفس الظروؼ التي كانت تحيط 
بالظروؼ المحيطة بو ىي الظروؼ الخارجية وليست الداخمية  والمقصود، بنظيره المسؤوؿ

ؿ المسؤو شخص ببحسب ما ذىب إليو الفقيو "مازو" أف الظروؼ الداخمية ىي تمؾ المصيقة 
 .(3)الطبيعية واألدبية وكل ما عداىا فيي ظروؼ خارجية خصائصووالتي تتعمق ب

حالة المريض وما ومثاؿ الظروؼ الخارجية المحيطة بالطبيب موضع المسؤولية 
بالنظر الى إمكاناتو الخاصة والتي قد ال تتوفر لدػ طبيب ، تتطمبو مف إسعافات سريعة

كذلؾ إجراء عمميات الجراحة في مكاف ال تتوفر بو  ،ةينالريف عكسيا لدػ طبيب المد
 .(4)خرآاألجيزة الطبية البلزمة مثمما ىي عميو في مكاف 

ي كل مف فرنسا ومصر بشأف تقدير خطأ الطبيب ف، خذ بيذا المعيار الموضوعيأوقد 
عتبار الفرنسية أنو يتعيف إل ضبوجو العاـ وبذؿ العناية لممريض فقد قررت محكمة النق

التأكد مف أف مسمكو لـ يكف ليسمكو طبيب حذر ، الطبيب مخطئا في بذؿ العناية لمريضو
 .(5)وجد في نفس الظروؼ

                                                           

جامعة  ،مذكرة لنيل شيادة ماجستير فرع )قانوف خاص(،الخطأ الطبي في التشريع واإلجتياد القضائي ،صفية سنوسي  1
 .17ص،2006،قاصدؼ مرباح ورقمة الجزائر

 .154، ص السابقالقانوف الجزائرؼ، المرجع  المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء ،رايس دمحم  2
 .119المرجع السابق، ص ،المسؤولية المدنية لمطبيب أخصائي الجراحة في القانوف الجزائرؼ  ،حروزؼ عز الديف  3
دراسة قانونية مقارنة، المرجع ،الخطأ الميني والخطأ العادؼ في إطار المسؤولية الطبية ،إبراىيـ عمي حماوؼ الحمبوسي 4

 .36السابق ص
 .100 99دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ،المسؤولية المدنية لجراح التجميل ،رجب كريـ عبد البله 5
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تحديد المسؤولية لمطبيب ألنو ليس مف ويبدو أف المعيار الموضوعي مبلئـ في 
المعقوؿ أف يؤخذ سموؾ الطبيب الشخصي كمعيار لتحديد السموؾ الواجب إثباتو في مباشرة 

 .(1)األعماؿ الطبية
المعيار ، وبعد الذؼ أسمفناه فاف العمل الفني لمطبيب يخضع لمعيار الخطأ الميني

ىو سموؾ الفني المألوؼ مف شخص  رتكب الفعل الضارإالذؼ يقاس بو سموؾ الميني الذؼ 
ط مف نفس المينة والمستوػ ويوجد في نفس الظروؼ الخارجية التي أحاطت بمرتكب سو 

 .(2)الفعل
 تقسيمات الخطأ الطبي وصوره: الفرع الثالث

كذلؾ إلى كونو ،بالنظر إلى نوعو أو إلى جسامتو،يأخذ الخطأ الطبي عدة تقسيمات
إما أخطاء في ، متنوعةو  وتعد صوره عديدة،الطبيصادر عف الطبيب أو عف الفريق 
 اإلىماؿ أو التشخيص أو في الجراحة 

 : تقسيمات الخطأ الطبيوًل أ
أىمية كبيرة نظرا لماىية العمل  ،لة تقسيـ الخطأ الطبي وتبياف أنواعوأتقتضي مس 

عمى جوىر  ا  حفاظ   ،ف القواعد العامةعالشيء الذؼ يتطمب الخروج ، الطبي ودقتو وخطورتو
ختبلؼ حوؿ تعييف درجة ونوع الخطأ الطبي ومف ىنا نجد اإل ،وخصوصية العمل الطبي

درجاتو تـ  ،وسنتناوؿ فيما يمي تقسيمات الخطأ مف حيث أنواعو ،الذؼ يوجب المسؤولية
 التفرقة بيف اإلطار الفريق الطبي العادؼ.

 تقسيم الخطأ الطبي من حيث أنواعو: .1
سنتطرؽ إلى الخطأ ، و خطأ عادؼ وخطأ فني ىمف حيث أنواعو الينقسـ الخطأ الطبي 

 الطبي العادؼ ثـ إلى الخطأ الطبي الفني.
 العادي:االخطأ .أ

بأصوؿ الطب أؼ رابطة ويمكف لمقاضي أف  بطياوىو تمؾ األعماؿ المادية التي ال ير 
 .(3)عتبار صفة مف يقـو بيايقف عمييا وتقديرىا دوف األخذ بعيف اإل

 ما يعيقيا عف الحركة.مجراء عممية جراحية ويده مصابة إقياـ الطبيب ب مثاليا:
                                                           

 .83التأميف مف المسؤولية المدنية الناتجة عف األخطاء الطبية، المرجع السابق، ص ،أحمد عبد الكريـ موسي الصرايره 1
 .219سة مقارنة، المرجع السابق، صدرا ،المسؤولية المدنية لمطبيب ،طبلؿ عجاج 2
 .172المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ، المرجع السابق، ص ،رايس دمحم  3
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 عندما يخل الطبيب بواجب الحرص والحيطة، كذلؾ فإننا نكوف أماـ خطأ طبي عادؼ
والذؼ يمتـز بو كل فرد ويخضع الطبيب في ىذا النوع مف الخطأ لمقواعد العامة فيسأؿ عف 

 . (1)في جميع درجاتو وصوره وخطئ
 الخطأ الفني:.ب

نو ال أوالمتعمقة بمينة الطب كما ، وىو ما يخص تمؾ األعماؿ المصيقة بصفة الطبيب
 ،لقياـ بيا كونيا تتطمب عمما ووسائل عممية دقيقةجاىل بأصوؿ مينة الطب ايمكف لشخص 

ىنا يكوف الخطأ في الخروج عف أصوؿ ومينة الطب ومخالفة قواعد العمـ مثاليا الخطأ في 
 .(3)وفي ىذه الحالة ال يسأؿ الطبيب إال عف خطئو الجسيـ، (2)أو العبلجص يشختال

ذلؾ  ،عدـ ضرورة التفرقة بيف الخطأ الطبي العادؼ والميني، رؼ صيرػ الفقو الم وىذا 
يحتاج الى  ،ف غيرهأف الطبيب شأنو شف التفرقة دقيقة في بعض الحاالت وال مبرر ليا ألأ

و الفني ألذا فإنو مف الواجب إعتبار الطبيب  ،يحتاج لمحمايةكذا المريض  الطمأنينة والثقة
 .(4)مسؤوؿ عف خطئو العادؼ

 تقسيمات الخطأ من حيث درجة جسامتو: .2
 والخطأ الطبي اليسير.، ينقسـ الخطأ الطبي إلى نوعيف الخطأ الطبي الجسيـ 
 خطأ الطبي الجسيم:ال .أ

ضرار والذؼ ال تتوافر فيو نية اإل ،الخطأ الجسيـ قانونا ىو ذلؾ الخطأ غير العمدؼ
بالةير ولكف كوف ىذا الخطأ جسميا وكبيرا فإف ذلؾ دفع بفقياء الرماف الى تشبييو بالخطأ 

عمى كونو خطأ غير عمدؼ  ا  بدأف كاف ىذا التشبيو ال يوثر ا  و  ،يلعمدؼ أو الخطأ التدليسا
 . (5)قل الناس تبصرا  أال مف إفالخطأ الجسيـ ال يصدر 

الفرنسية "بأنو إىماؿ خطير مف طرؼ الدائف يجعمو ال يقوـ  ضكما عرفتو محكمة النق 
 .(6)لتزامات العقدية الممقاة عمى عاتقوباإل

                                                           

 .103المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  ،رجب كريـ عبد البله   1
 . 173-172رايس دمحم المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ ، المرجع السابق، ص ص  2
 .103، ص المرجع نفسو المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة،  ،رجب كريـ عبد البله 3
 .202المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  ،طبلؿ عجاج 4
 .179المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ، المرجع نفسو، ص ،رايس دمحم  5
 .189المسؤولية المدنية لمطبيب، المرجع السابق، ص ،فريحو كماؿ 6
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أف قياـ طبيب األشعة بحقف مريض بدواء ، بفرنسا trib.NIMESوحكمت محكمة 
خطار إوعدـ  ،ما أدػ الى الوفاة نتيجة ليذا الحقفمحد األمراض أليتمكف مف الكشف عف 

ف الحقف تـ وفقا أماداـ  ،حتماؿ البعيد ال يعتبر خطأ مف جانب المريضالمريض بيذا اإل
عمى أف  مؤشراتستخداـ نفس الدواء سابقا وا عطائو نتائج مفيدة كميا أو ا  و  ،لقواعد المينة

عكس ذلؾ فترؾ الطبيب وتخميو عف  ،حتماؿ نادر الحدوثإتسبب الدواء في الوفاة ىو 
 ،مثبل   لى قطع ذراع المريضإفي النياية  ؤدؼمما ي ،يعاني مف اآلالـ وريض وتركعبلج م

  .(1)يعد إىماال وخطأ جسيما
حيث رأػ بعض الفقو أف مسؤولية الطبيب ، ىذا وقد تـ األخذ بفكرة الخطأ الجسيـ

ذلؾ  ،المطمقة عف جميع أخطاءه فكرة ليست منطقية وعقمية وال تفيد الطبيب أو باقي الفنييف
روح المبادرة وال تتزعزع الثقة  ى لدييـكذلؾ حتى تبق ،أف مينتيـ تتطمب الطمأنينة والثقة

 .(2)يـئبينيـ وعمبل
أصاب  الذؼف "مسؤولية الطبيب تقوـ إذا ثبت الضرر أالسيف قضت ب ةحكممف أكما 

أو جيمو باألصوؿ  ،حترازهأو عدـ إ شا  حأو إىمالو إىماال فا ،المريض نتيجة خطا جسيـ منو
 .(3)والقواعد التي يتعيف عمى كل طبيب اإللماـ بيا

ثر حكـ إثـ سرعاف ما أصبح تبني )فكرة األخذ بالخطأ الميني الجسيـ يتبلشى ويندثر 
أف  ،ضحيث قررت محكمة النق ،1936ماؼ20الفرنسية بتاريخ  ضصادر عف محكمة النق

عمى ، بينو وبيف المريض ممـز ببذؿ عنايتو لممريض ـبر معقد العبلج ال ىقتضبمو  الطبيب
وأؼ إخبلؿ بيذا ، ةبتجيود الصادقة اليقظة المتفقة مع األصوؿ العممية الثاالأساس مف 

 .(4)أو غير متعمد جزاؤه المسؤولية التعاقدية لتزاـ متعمدا  اإل
الجراح  أنو ليس مف الضرورؼ أف يكوف خطأىذا وقضت محكمة النقض الفرنسية 

 .(5)ةؿ عف أخطائو ولو كانت يسير أبل ىو يس ،جسيما ليكوف مسؤوال
                                                           

 .180المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ، االمرجع السابق، ص  ،رايس دمحم نقبل  عف 1
2 AMBIA LET(JANINE),résponsabilité du fait d`autrui en droit médicale , thèse droit, paris 
1964,p88 

كمية ،فريد عيسوس الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل درجة الماجستير فرع عقود ومسؤولية  3
 .261ص  ،2003الحقوؽ بف عكنوف جامعة الجزائر 

 .180، ص نفسوالمسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ، المرجع  ،رايس دمحم  4
 .105المسؤولية الطبية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  ،رجب كريـ عبد البله   5
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 اليسير:االطبي  الخطأ .ب
لى الفقياء الفرنسييف عمى رأسيما إجع في األصل ر والتي ت، وعرفتو نظرية تدرج الخطأ

 .(1)يو بأنو" الخطأ الذؼ ال يرتكبو الشخص المعتاد مف الناستالفقييف دوما وبو 
ىو ذلؾ الخطأ الذؼ ال يرتكب مف طرؼ شخص حاـز حريص وىو  ،سيريوالخطأ ال

 . (2)مف خمق القانوف الفرنسي القديـ
 ونإميما بمغ مف درجة الخطورة أو مف البساطة ف أف "كل خطإومف كل ما سبق ذكره ف

 .(3)"يجب أف تحمل فيو المسؤولية لمطبيب ،بحكـ طبيعتوو 
وبيف عدـ  -penneau jسير مف قبل الفقيو جوف بينو يال الخطأ نتقاد فكرةإوقد تـ 

لنوع المسؤولية ليسو عمى حقيقة واف  حيث أف المقريف لفكرة تدرج الخطأ تبعا   ، صحتيا
قوليـ ال أساس لو مف الصحة ألف في قوليـ خمط بيف مضموف اإللتزاـ وتحديد طبيعة 

 .(4)الخطأ
 الطبيب وخطأ الفريق الطبي: أبين خط التفرقة .3

ستعانة الطبيب بمساعديف إسندرس ىذا التقسيـ كوف النشاط الطبي الحديثة يستدعي 
فيو العبلقة بيف  جتمعجماعي ت مما يعطي النشاط الطبي شكبل   ،ختصاصات مختمفةإفي 

طبي يثار  أوفي حالة وقوع خط ،الطبيب والمساعديف محاوليف إتماـ عبلج المريض
 وسنحاوؿ عرض كل مف الخطأ الطبي الفردؼ وأخطاء الفريق الطبي عمى حدا. ، شكاؿاإل

 الخطأ الطبي الفردي: .أ
 ،(5)1936لصادر عف محكمة النقض الفرنسية سنة اmercierبعد قرار مرسي

                                                           

بيروت  ،الطبعة األولى ،منشورات الحمبي الحقوقية ،المسؤولية الطبية في الجراحة التجميمية ،حساـ الديف أحمد  1
 . 47ص ،2011لبناف

 .87المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ ، المرجع السابق، ص،رايس دمحم  2
3 jean panneau, La résponsabilité du médecin 2eme édition Dalloz, Paris, France1996, p16. 

 .190ضوء القانوف الجزائرؼ ، المرجع نفسو، ص  المسؤولية المدنية لؤلطباء في،رايس دمحم   4
5  cass,civ,1ere,ch,20 mai 1936 affirme" attendu qu'il se forme entre ie médcin et son client 
client un véritable contrat comportant  l'obligation pour le praticien l'engagement si nom 
.bien évidemment du guérir le malade .et que la violation meme .involontaira sanctionne par 
une résponsabilité de meme nature contractuel" ,Http://www.droit univ-paris.fr . 
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ستقر القضاء عمى أف المسؤولية الطبية إذا كاف مصدرىا الفعل الشخصي لمطبيب تكوف إ
 .ح أو ضمنييعقد بيف الطبيب والمريض صر كمما وجد  ذات طبيعة عقدية

عتبارىا واجبة التطبيق عند التنفيذ أو عند اإلخبلؿ إوىنا يجب األخذ بأحكاـ العقد ب 
 (1)بالتنفيذ

ة العقدية لؤلطباء عف أفعاليـ الشخصية وال تثور يومف ىنا فالقاعدة العامة ىي المسؤول
 .(2)مسؤوليتيـ الشخصية إال إذا لـ يكف ىناؾ عقد

 الفريق الطبي:. خطأب
ستعانة الفريق الطبي بمجموعة مف األطباء المساعديف كل في مجاؿ تخصصو إإف 

رتداه العمل الطبي إذ يقوـ إالذؼ  ،يصعب مف تحديد دائرة الخطأ نتيجة ىذا العمل الجماعي
  .(3)عمى وحدة اليدؼ والمصمحة المشتركة

وقد يرتكب خطأ أثناء القياـ ، الفريق الطبي مف قبل الطبيب أو المريض شكلوقد ي
بالعمل الطبي والمقصود ىنا الخطأ الذؼ يصدر عف الفريق الطبي الذؼ شكمو الطبيب أو 

وفي الحالتيف فإف نوع المسؤولية يختمف ، فقد يعرؼ مرتكب الخطأ أو ال يعرؼ ،المريض
أو المريض فيما إذا كاف الفريق الطبي مكوف بناء عمى تعاقد بيف الطبيب والفريق الطبي 

 والفريق الطبي .
وفي الحالة ، ففي الحالة األولى يكوف الطبيب مسؤوال إذا عرؼ أو جيل مرتكب الخطأ

ذا لـ يعرؼ  الثانية إذا عرؼ مرتكب الخطأ فإف مسؤوليتو عقدية في مواجية المريض وا 
 . (4)فتكوف أماـ مسؤولية أعضاء الفريق الطبي مسؤولية عقدية فردية أو مسؤولية تضامنية

ىنا ويسأؿ جراح التجميل عف الخطأ الصادر عف الفريق الطبي المساعد لو حتى ولو 
ذلؾ أف الجراح يعد رئيسا لمفريق الطبي الذؼ يعمل  ،لـ يرتكب ىو بنفسو أؼ خطأ شخصي

 . (5)تحت إمرتو

                                                           

 القانوف المدني الجزائرؼ  مف 106المادة  1
 .192السابق، ص ، المرجع المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ ، رايس دمحم  2
 . 199، المرجع نفسو، ص  المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ ،رايس دمحم   3
 .358 357المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص  ،طبلؿ عجاج 4
 .175رجع السابق، ص المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، الم ،رجب كريـ عبد البله  5
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وبصفة عامة فإف القضاء ال يمجأ إلى مسؤولية الفريق إال في حاؿ عدـ إمكاف معرفة 
ال يعرؼ ، حيث أف القوؿ بمسؤولية الفريق الطبي والمشكل مف عدة أطباء، خطأمرتكب ال

ما يؤدؼ لصعوبة معرفة مرتكب الخطأ مأيف يبدأ وينتيي دور كل واحد مف أعضائو 
  .(1)مسؾ بمسؤولية الفريقتلذا يصبح مف الضرورؼ ال، بالتدقيق

  : صور الخطأ الطبي ثانياً 
وعدـ الخروج عف أصوؿ مينة  ،دائـ بالسموؾ المستقيـعمى الطبيب التقيد وبشكل 

تناوؿ سنويتميز الخطأ الطبي بتنوع صوره لذلؾ ، لممحافظة عمى أرواح وأبداف الناس، الطب
 التوالي فسنتطرؽ إلى : ىاتو الصور المختمفة لمخطأ عمى

 .االمتناع عف العبلج ثـ الخطأ في التشخيص وفي العبلج والخطأ في العبلج الجراحي
 متناع عن العالج :اإل.1

تعتبر دعوة المريض ىي أولى المراحل في العبلقة بيف المريض والطبيب وتسبق ىذه 
شكاؿ المطروح ىنا ىل الطبيب ممـز بتمبية ىذه الدعوة أـ واإل ،المرحمة تكويف عقد العبلج

 ؟.(2)ال
عميو  فيما إذا كاف القتل أو اإلصابة بالترؾ معاقبا   ،ح وأحكاـ المحاكـاختمف الشر إولقد 

أف الطبيب غير  ،ريير والقضاء في فرنسا ،وبروواردؿ ماز  ،فاز نبات يـمنفقد رأػ الفقياء 
يا وتراجع الفقو ضالحرية في قبوؿ الدعوة لمعبلج أو رفولو  ،لمعبلج دعوةالممـز بتمبية 

متناعو لمجرد اإلساءة لمةير تطبيقا لنظرية إبب والقضاء في فرنسا عف ىذا المبدأ إذا كاف س
 .  (3)ستعماؿ الحقإالتعسف في 

الطب واستةبللو  مينةفبالرغـ مف أف ىناؾ تسميـ بحرية الطبيب في ممارسة 
جتماعي والذؼ مف غير أف ىذه الحرية ال يجب أف تكوف في حدود الةرض اإل، (4)الميني

                                                           

 .194، المرجع السابق، ص  المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ  ،رايس دمحم 1 
 .243المسؤولية المدنية لمطبيب "دراسة مقارنة"، المرجع السابق، ص  ،طبلؿ عجاح 2
 .244المسؤولية المدنية لمطبيب "دراسة مقارنة" ، المرجع نفسو،  ص  ،طبلؿ عجاح 3
مدونة أخبلقيات مينة الطب "ال يجوز لمطبيب و جراح األسناف اف يتخميا عف إستقبلليما الميني تحت أؼ  10المادة  4

 52ر عدد  ج،المتضمف مدونة أخبلقيات الطب ،1992جويمية  6المؤرخ في ،276-92 رقـ ـ.ت شكل مف األشكاؿ "
 . 06.07.1992مؤرخة في 
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والتي وجدت أصبل لمدفاع وحماية صحة اإلنساف ، عترؼ لو بممارسة مينة الطبأ أجمو 
 .(1)البدنية والعقمية

المتضمف مدونة أخبلقية مينة  276.92مف ـ. ت رقـ  09ىذا وقد نصت المادة 
أو أف  وشيكا   أف يسعف مريضا يواجو خطرا   سنافيجب عمى الطبيب أو جراح األ"الطب أنو 

 .2"يتأكد مف تقديـ العبلج الضرورؼ لو
مكرر مف  124إلى المادة  إستنادا، أماـ خطأ في إطار المسؤولية التقصيريةوقد نكوف 

 . (3)في حالة إقتراف إمتناع الطبيب عف العبلج بنية اإلضرار بالمريض ،ؽ. ـ. ج
 الخطأ في التشخيص:.2

وتعتبر المرحمة اليامة ، تبدأ جيود الطبيب في عبلج المريض بتشخيص المرض
 .(4)ففييا يحاوؿ الطبيب معرفة المرض ودرجة خطورتو ،التي تميياوالدقيقة في كل المراحل 

إذا كاف  ومف المستقر عميو أف مجرد خطأ الطبيب في التشخيص ال يثير المسؤولية
والواجب مراعاتيا واإللماـ بيا مف  ،خطوة منطويا عمى جيل ومخالفا لؤلصوؿ العممية الثانية

الجيود الصادقة اليقظة والتي يبذليا أؼ  وىذا شريطة أف يكوف قد بذؿ، طرؼ كل طبيب
  .(5)طبيب في مستواه وفي نفس ظروفو الخارجية

فيتعيف إذف عند تقرير خطأ الطبيب في التشخيص النظر في مستواه وتخصصو غير 
أنو ال جداؿ في أف اإلخبلؿ باألصوؿ العممية الثابتة المعترؼ بيا مف الجميع يعتبر خطأ 

 . (6)موجبا لممسؤولية

                                                           

مدونة أخبلقيات مينة الطب" تتمثل رسالة الطبيب في الدفاع عف صحة اإلنساف البدنية و العقمية، وفي  07المادة 1 
 .76.-92ـ.ت رقـ   التخفيف مف المعاناة ،ضمف إحتراـ حياة الفرد وكرامتو اإلنسانية دوف تمييز......."

 .276-92مدونة اخبلقيات الطب،ـ.ت رقـ  2
يشكل اإلستعماؿ التعسفي لمحق خطا  السيما في الحاالت اآلتية: 124المادة  3 إذا وقع بقصد اإلضرار -مكرر "ٍ

 .2005يونيو  20المؤرخ في ،10- 05قانوف رقـ،بالةير....."
 ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية  ،نية والجنائية والتأديبيةمسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المد ،عبد الحميد الشواربي 4

 .219ص  ،2000مصر 
 .251المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق،  ص،طبلؿ عجاح 5
مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية ،المرجع السابق، ص ص  ،عبد الحميد الشواربي 6

77-78. 
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أو أال يستعمل ، كاإلىماؿ بالقياـ بالفحص الطبي أو أف يقوـ بو بطريقة سطحية
ستخداميا كالسماعة الطبية والفحص الميكرو سكوبي إال إذا ى إالوسائل الطبية والمتفق عم

  .(1)غير مناسبة  وأو ظروؼ مريض، ستعماؿ الوسيمةإكانت حالة المريض ال تسمح ب
 الخطأ في العالج :.3

وال شؾ أف المبدأ في  ،قترحو الطبيب لممريضإقد يكوف أيضا الخطأ في العبلج الذؼ 
المجاؿ الطبي ىو حرية الطبيب في وصف العبلج الذؼ يراه مناسبا لمريضو كوف أف ىاتو 

 . (2)الوصفة تدخل ضمف األصوؿ العممية المسممة 
ختياره الطريقة التي يتـ ا  و  حرية الطبيب في وصف العبلج لممريض، فمف المستقر عميو

نو مف الواجب عميو عند وصف العبلج مراعاة أبيا العبلج مع التقيد بمصمحة المريض كما و 
تقدير األخطار الممكف حصوليا وعميو و  ،المخاطر التي مف الممكف أف يتعرض ليا المريض

يض فاف الطبيب يعتبر مخطأ إذا إستعمل عبلجا أو طريقة عبلج ولـ يراعي حالة المر 
 . (3)الصحية
  الخطأ في العالج الجراحي: .4

لما ليا ىذه المرحمة مف أىمية بالةة  ،مف الخطأ عدة صور تتفرع منيا رةوليذه الصو 
أو  ،الفعل الجراحي رةأو الخطأ الفني أثناء مباش، كوف أماـ الخطأ في التخديرنففييا قد 

 ية.بعدوالمراقبة الو الخطأ في مرحمة المتابعة أ، الخطأ في جراحة التجميل
 الخطأ في التخدير: أ.

ولو  ،ستعمل منذ قديـ الزمفأوقد  ،مجاؿ الطبياليعد التخدير أحد العمـو اليامة في 
ذلؾ أف المريض ال يستطيع تحمل  ،دور كبير في مجاؿ العمميات الجراحية في كل أنواعيا

 .(4)لمعممية الجراحية صاحبةآلالـ الما

                                                           

 ،الجزء االوؿ ،المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية لممينييف ،الخطأ الطبي في العبلج ،دمحم حسيف منصور 1
 .459ص  ،2004 ،بيروت  لبناف ،منشورات الحمبي

 .223ص  ،2006 ،اإلسكندرية مصر ، دار الجامعة الجديدة  لمنشر،إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي ،دمحم حسف قاسـ  2
دراسة مقارنة، المرجع ،التاميف مف المسؤولية المدنية الناتجة عف األخطاء الطبية ،أحمد عبد الكريـ موسى الصرايرة 3

 .101السابق، ص 
دراسة مقارنة، المرجع السابق،  ،عبد الكريـ موسى الصرايرة، التأميف مف المسؤولية المدنية الناتجة عف األخطاء الطبيعية 4

 .112السابق، ص
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مف حيث النتائج لذا فإف ، الخطورةبر وسائل التخدير عمى جانب كبير مف توتع 
يعتبر الجراح أو الطبيب التخدير مسؤوال إذا لـ و  ،عناية فائقةإستعماليا يقتضي مف الطبيب 

ذا كانت صحتو تتحمل وضعو تحت التخدير إلتبيف ما  يقـ بفحص المريض فحصا دقيقا  
 .(1)خاصة مرضى القمب
 ضيوتقت، القياـ بفحص طبي شامل حسب ما تستدعي حالة المريض وينبةي عميو
ذا كاف ىو الذؼ إر ذويسأؿ الجراح عف عمل الطبيب المخ، (2)ستعماؿ البنجا  طبيعة الجراحة و 

ر ذالمخ الطبيب ذا كاف عممو في مستشفى عاـ وفرض عميو طبيب التخدير فيناإما أ، ختارهإ
ر بالقدر ذويعطيو المخ جيدا   يفحص المريض فحصا   أفوىو ممـز ب، لمجراح بعا  اليس ت

 . (3)الصحيح المناسب وفي الموضع
 في الفن الجراحي : الخطأ.ب

قد تكوف في ف ،تتعدد صور األخطاء أثناء مباشرة الطبيب الجراح لفعمو الجراحي
أو نسياف شيء خارجي في جسـ المريض ، اإلىماؿ في تثبيت المريض فوؽ طاولة الجراحة

 .(4)ستعماؿ اآلالت في مباشرة الفعل الجراحيإأو مف خبلؿ الخطأ في 
كأف ييمل في تنظيف الجرح  ،ويسأؿ الجراح عف تجاىل القواعد الرئيسية لممينة

أو يترؾ فيو بقايا مف القماش إذا كاف مف شأنيا إذا تركت أف تؤدؼ إلى إصابة  ،وغسمو
 . (5)المريض بتسمـ ينتيي بوفاتو

 الخطأ في الرقابة :.ج
إف عبلقة الطبيب بالمريض ال تنتيي بمباشرة العبلج أو الجراحة فعمى الطبيب واجب 

وتظير أىمية واجب المراقبة خاصة عقب  ،ثار العبلجآمراقبة مريضو بعد ذلؾ لمتأكد مف 
 .(6)وال ينفي ىذا أىمية المراقبة في غير الجراحة ،نتياء العمميات الجراحيةإ

                                                           

 .304دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  ،المسؤولية المدنية لمطبيب،بلؿ عجاحط 1
 .80مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية ، المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد الشواربي 2
الخطأ الميني والخطأ العادؼ في اطار المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، المرجع  ،ابراىيـ عمى حماوؼ الحمبوسي 3 

 .150السابق، ص
المسؤولية المدنية لمطبيب أخصائي الجراحة في القانوف الجزائرؼ والمقارف ، دراسة مقارنة، المرجع  ،حروزؼ عز الديف  4

 .140-138السابق، ص ص
 .225باء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية ، المرجع نفسو، صمسؤولية األط ،عبد الحميد الشراربي  5
 . 228إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، المرجع السابق، ص،دمحم حسف قاسـ   6
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بمسؤولية الطبيب الجراح إلى جانب طبيب ، ىذا وقد قضت محكمة النقض الفرنسية
إثر  ستعادة وعيياإستئصاؿ الموزتيف بعد إالتخدير في قضية وفاة شابة بعد إجراء عممية 

عتبر أ و ، ثار نيائية ال مجاؿ لعودة الدماغ فيياآوتوقف تنفسيا والذؼ سبب ليا ، توقف قمبيا
 الذؼ غادر المستشفى بدورهو  يرذىنا الطبيب مخطئا لكونو غادر المستشفى بعد طبيب التخ

 .(1)دوف أف يضمف بقاء المريضة بيف أيدؼ شخص مؤىل
 حيث نصت عمى ،1990جواف  30صادر بتاريخ  ىذا وجاء في قرار لممحكمة العميا

حتراـ المعطيات المستقرة في عمـ الطب والممارسة الطبية تقتضي متابعة المريض إ "ضرور
 2معممية"لبعد إخضاعو 

 الخطأ في األشعة :.5
لتشخيص  األساسية وتعتبر مف األجيزة ،األشعة ليا دور كبير وىاـ في العمل الطبي

مراض مثل إلستعماليا في عبلج األو  لمتطور الكبير في ىذا المجاؿ األمراض ونظرا  
فإنو يكوف مف  ما تسببو مف أضرار سواء لممريض أو الفنيو  ونظرا  لخطورتيا، السرطاف

 (3) البلـز إستعماليا مف قبل متخصص.
إال أنيا وعمى الرغـ ، حيث أنو وبالرغـ مف أف األشعة قد أدت خدمات جميمة لئلنسانية

، ستعماليا بحيطة وحذرإمف فعاليتيا وفوائدىا فإنيا تحمل معيا سمبيات ومخاطر توجب 
ستخداميا ومحيطا بالنتائج واآلثار إفيجب عمى مستعمميا أف يكوف متخصصا ودقيقا في 

 (4) ستخداـ تمؾ األشعة.إسوء  المترتبة عمى
يف تكوف حالة المريض تقتضي تعريضو نو مف الواجب عدـ المجوء إلييا إال حأكما 

عمى جسـ المريض بمنتيى اليقظة  وأف يراقب تأثير األشعة ،لمثل ىذا الخطر )األشعة (
ويسأؿ ، ف يوقف العبلجأحيث أنو وفي حالة ظيور أؼ فرؽ أو عرض غير عادؼ يجب 

                                                           

المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية  ،مسؤولية الطبيب المينية في القانوف الفرنسي ،عدناف ابراىيـ سرحاف 1
 .165ص  ،2004بيروت لبناف  ،منشورات الحمبي الحقوقية ،الجزء االوؿ ،لممينة

ص ص ،1992 ،العدد األوؿ،المجمة القضائية ،30/06/1990الصادر بتاريخ ، 71548قرار المحكمة العميا  رقـ  2
132 136 

دراسة مقارنة ، المرجع ،أميف مف المسؤولية المدنية الناتجة عف األخطاء الطبية أحمد عبد الكريـ موسى الصرايرة، الت  3
    115السابق،  ص

 223ص، المرجع السابق  ،مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية،عبد الحميد الشراربي   4
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يمكف أف الطبيب عف كل إىماؿ أو عدـ احتياط ميما كاف نوعو وال يسأؿ عف األضرار التي 
 (1)يصاب المريض بيا إذا لـ يحصل خطأ مف الطبيب

 المطمب الثاني: عبء إثبات الخطأ الطبي
إف المريض المتضرر ال يمكنو الحصوؿ عمى التعويض عما أصابو مف أضرار ناتجة 

ومف ىنا ففكرة التعويض مرتبطة ، إال إذا أثبت تقصير أو إىماؿ الطبيب، عف عمل طبي
 الواقعة التي ترتب المسؤولية الطبية ومف ثـ التعويض عنيا لصالح المتضرر .قانونا بإثبات 

يبقى أف األصل في المسؤولية الطبية الزالت ورغـ ما عرفتو مف تحوالت تقوـ عمى 
مبدأ البينة عمى ل وعمى المريض المتضرر عبء إثبات ما يدعي وفقا   ،أساس الخطأ الطبي

 دعى.إما 
 ،ترض سبيل المريض المتضرر لمنيوض بعبء اإلثباتغير أف الصعوبات التي تع

 .في التعويض أماـ حصولو عمى حقو كما تعد عائقا   ،تعد كثيرة ومتنوعة
لمتخفيف مف ثقل ىذا العبء  ،لذلؾ حاوؿ الفقو والقضاء الوصوؿ إلى بعض الحموؿ 

لى وذلؾ إما بإعفائو مف ىذا العبء وذلؾ عف طريق نقمو إ ،عمى المريض تجاه الطبيب
 الطبيب أو التخفيف منو.

مف خبلؿ فرعيف سنتناوؿ في الفرع  ،تعرض لعبء إثبات الخطأ الطبينوعمى ىذا س
ثـ في الفرع الثاني نقل عبء اإلثبات  ،لتزاـاألوؿ عبء إثبات الخطأ الطبي حسب طبيعة اإل

 والتخفيف منو.
  الفرع األول: إثبات الخطأ الطبي حسب طبيعة اللتزام

والخطأ الطبي ىو تقصير في مسمؾ ، عبء اإلثبات يقع عمى المدعي فأإف األصل 
ال يقع مف جانب طبيب يقع وجد في نفسو الظروؼ الخارجية المحيطة  ،الطبيب

 . (2)بالمسؤوؿ
حيث أف القضاء الفرنسي أخذ بيذا فبةض ، ا  وقضاء وىو الشيء المتفق عميو فقيا  

فإلتزاـ الطبيب تجاه مريضو ىو ، تقصيريةالنظر عف طبيعة المسؤولية الطبية عقدية أو 
وقد أخذ ، و طابع تعاقدؼذعمى الرغـ مف أنو ، إلتزاـ ببذؿ عناية وليس بتحقيق نتيجة

                                                           

 210طبلؿ عجاج، المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص   1
 ،دار الفكر الجامعي ،المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحيف في ضوء القضاء والفقو الفرنسي والمصرؼ  ،منير رياض حنا  2

 .560 ،ص2007  ،مصر ،الطبعة األولى
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لتزامات األوؿ ببذؿ عناية والثاني بتحقيق نتيجة منذ مطمع القضاء الفرنسي بنظرية تقسيـ اإل
نما عمى  نوع وكيفية إثبات الخطأ الطبي ال تتوقف عمى، (1)القرف الماضي المسؤولية وا 

 لتزاـ الطبيب.إمضموف 
فقد قسمنا ىذا الفرع إلى  ،لطبيعة االلتزاـ ولدراسة عبء إثبات الخطأ الطبي وفقا  

لتزاـ بتحقيق قسميف نتطرؽ في األوؿ لحالة االلتزاـ ببذؿ عناية وفي الثاني إلى حالة اإل
 نتيجة.
 عناية  ببذللتزام :في حالة اإل  أولً  

ثـ إلى عبء ، مضموف االلتزاـ ببذؿ عناية فاتبي نتطرؽ في ىذا العنصر إلىسوؼ 
 اإلثبات في ىذه الحالة وعمى مف يقع.

 لتزام ببذل عناية :مضمون اإل .1
 ،بذؿ جيده لتحقيق ما تعيد بوبلتزاـ يتعيد بموجبو المديف إىو ، لتزاـ ببذؿ عنايةاإل

 دوف ضماف إيصاؿ الدائف إلى نتيجة مؤكدة.
فإنو مطالب وكأصل عاـ ببذؿ العناية ، والطبيب لما يكوف بصدد مباشرة العمل الطبي

نو مف الواجب عميو لنيل إكذلؾ ف، أؼ بذؿ الجيود الصادقة مف اجل تحقيق الشفاء، البلزمة
عتبار الظروؼ مع األخذ في اإل، في نفس مستواهو  أف يسمؾ مسمؾ طبيب يقع، ذلؾ

بذؿ العناية والوسيمة و  لـ يخرج الطبيب عف أصوؿ مينة الطبو  دحلـ ي فإذا ما، المحيطة بو
 .ثـ لـ تتحقق النتيجة فبل يعتبر مخطئا  ، البلزمة

بل يتوقف ، ذلؾ أف الشفاء يتوقف عمى عوامل واعتبارات ال تخضع دائما لمطبيب
كما يتوقف عمى ، حاالت عديدة منيا مناعة الجسـ وقوة إمعاف المرض فيو والوراثة والسف

 (2)مدػ التقدـ العممي وانتشاره 
 
 
 
 

                                                           

 . 288ص ، 2010 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،،دنية لطبيب التخدير المسؤولية الم،إبراىيـ أحمد الرواشدة 1
المرجع الخطأ الميني والخطأ العادؼ في اطار المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة،  ،إبراىيـ عمي حماوؼ الحمبوسي 2

 .50ص،السابق
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 اللتزام ببذل عناية:في حالة  الثباتعبء .2
يقع فيو عبء إثبات خطأ الطبيب  ،إف التزاـ الطبيب غالبا ما يكوف التزاما ببذؿ عناية

قامة الدليل عمى إىمالو وانحرافو عمى  ،عمى المريض أؼ عدـ بذلو العناية المطموبة منو وا 
 (1)أصوؿ المينة والفف المستقرة

 ،حيث أنو في ىذا النوع مف االلتزاـ ال يكفي إثبات عدـ تحقق النتيجة النيائية المرجوة
نما عمى المريض أف يثبت فوؽ ذلؾ أف عدـ تحققيا إنما مرجعو عدـ قياـ الطبي ب ببذؿ وا 

مالـ يدحض ، (2)العناية المفروضة عميو مع إثباتو لمضرر الذؼ يدعيو والعبلقة السببية بينيما
  .(3)وعميو تنعدـ العبلقة السببية بيف الخطأ والضرر، الطبيب ذلؾ بتدخل سبب أجنبي

ذا كاف الطبيب أو الجراح ال يستطيعوف الوعد بتحقق نتيجة ما ، وجدير بالذكر أنو وا 
وىنا  ،لتزاـ توخي الحيطة والحذر واليقظةإأؼ ، لتزاـ ببذؿ عناية أو وسيمةإفإننا نكوف أماـ 

نحراؼ وعدـ إتباع مسمؾ إثبات الخطأ الطبي عمى عاتق المريض بإثباتو اإل بءيكوف ع
 . (4) الطبيب الحذر واليقع

نما ، المسؤوليةومؤدػ كل ىذا أف عبء إثبات خطأ الطبيب ال ينظر ىنا إلى طبيعة  وا 
نما إليس فقط بإثبات ، عمى المريض اإلثبات لما يدعيوف، لتزاـ بعنايةفي حالة اإل لتزامو وا 

 بإقامة الحجة والبرىاف عمى جوانب اإلىماؿ أو التقصير ومخالفة األصوؿ الفنية والطبية
 .(5)المستقرة

دوف أؼ  ،المريضىو أف إثبات الخطأ الطبي يقع عمى عاتق ، ا  وقضاء والسائد فقيا  
وليس  ،لتزاـ ببذؿ عنايةفالميـ أف اإل، عتبار لوجود أو عدـ وجود عقد بينو وبيف الطبيبإ 

تجاه أف الطبيب ال يمتـز سوػ الفرنسية في ىذا اإل ضوقضت محكمة النق بتحقيق نتيجة
 .(6)بتقديـ العناية الحذرة والمطابقة لممعطيات العممية المكتسبة

                                                           

ثباتيا، المرجع السابق، ،رايس دمحم 1  .284صنطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
 .48إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي ، المرجع السابق، ص  ،دمحم حسف قاسـ  2
أحمد حسف عباس الحيارؼ، المسؤولية المدنية لمطبيب في ضوء النظاـ القانوني األردني والنظاـ القانوني  3

 .112ص ،الجزائرؼ،المرجع السابق 
4 PIERRE AZARD,lévolution actuelle de la résponsabilité médicale au canada,revue 
internationale de droit comparé ,volume 10, n1,janvier-mars 1958 ,p25. 

 .49إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، المرجع السابق، ص،دمحم حسف قاسـ 5
 .214المسؤولية المدنية لمطبيب، المرجع السابق، ص ،فريحة كماؿ 6
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قصد  ،إذا كاف قد أخل بالتزامو الرئيسي بإصبلح العيب أو التشوه فجراح التجميل مثبل  
لتزامو المتمثل في القياـ باألعماؿ الطبية البلزمة إلصبلح ىذا إتجميل شكل المريض أؼ 

بإقامة الدليل عمى إىمالو أو تقصيره ، فينا يتعيف عمى المريض أف يثبت خطأ الجراح، العيب
ال يقع فيو جراح يقع في مستواه إذا ، نحرافا عف أصوؿ المينةإوأف ذلؾ يعد ، أثناء الجراحة

 .(1) ما وجد في نفسو الظروؼ الخارجية التي أحاطت بو

مبدأ ىاما في حكميا الشيير الصادر في ، ىذا وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية
وبدا لمبعض أف ىذا الحكـ ال يمـز ، وىو أف مسؤولية الطبيب عقدية،20/05/1936

بأؼ شيء في مجاؿ إثبات مسؤولية الطبيب سوػ إثباتو حدوث الضرر .وأف اعتبار  المريض
ؽ ـ 1148 حيث أف المادة ، مسؤولية الطبيب عقدية يعني وجود قرينة عمى خطا الطبيب

ما لـ يثبت حيمولة سبب ، لتزاموإلتزاـ عقدؼ يسأؿ عف عدـ تنفيذه إديف بمؼ تنص أف ال
  . (2)أجنبي دوف ذلؾ

تجاه إنتقدت ذلؾ وأعمنت أف الطبيب غير ممتـز إغير أف محكمة النقض الفرنسية 
 1148ستبعاد الفقو الفرنسي لنص المادة مما أدػ إل،(3) المريض سوػ بتقديـ العناية الحذرة

 . (4)مف التقنيف الفرنسي
ف عبء إف، لتزاـ الطبيب ببذؿ العناية تجاه مريضوإنو في حالة أومؤدػ كل ىذا 

 لتزامو.إا ىمالو في تنفيذ و  اإلثبات يقع عمى المريض بإثباتو خطأ الطبيب
 : في حالة اللتزام بتحقيق نتيجةثانياً 

لتزاـ بتحقيق نتيجة ستثناء عف األصل الذؼ ىو اإلوفي ىاتو الحالة والتي تعد اإل
تطرؽ ثـ ال ،سنقسـ كذلؾ العنصر إلى قسميف نعرض في أولو حاالت اإللتزاـ بتحقيق نتيجة

 في الثاني إلى المكمف بعبء اإلثبات في ىذه الحالة .
 

                                                           

 .205دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ،المسؤولية المدنية لجراح التجميل ،رجب كريـ عبد البله 1
 .213المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص،طبلؿ عجاح  2
انوف فرع قانوف مذكرة تخرج لنيل الشيادة الماجستير في الق ،إثبات الخطأ الطبي أماـ القاضي المدني ،سايكي وزنو 3

 .59ص ،2011 ،تيزؼ وزو الجزائر ،جامعة مولود معمرؼ  ،المسؤولية المينية
4 Article 1148 c.c.f "iLn'ya Lieu a aucun dommage et interet lorsque,par suite d'une force 
majeure ou d'un cas fortuit, le bébiteur a été empêché de donner ou de faire ce a quoi il 
était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit". 
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 : لتزام بتحقيق نتيجةاإل حالت .1
والحاالت التي يمتـز الطبيب بتحقيق نتيجة عديدة وتتعمق إما بتمؾ اإللتزامات المتصمة 

 بالواجبات اإلنسانية وأخبلقيات الطبيب أو المتصمة ببعض األعماؿ الفنية لمطبيب.
 لتزامات المتصمة باإلنسانية الطبية:اإل .أ
، كذا الحصوؿ عمى موافقتو، وتتجمى في إلتزاـ الطبيب بإيضاح األمراض وشرحيا 

 لتزاـ عدـ إفشاء السر الميني.ا  و 
 عالم المريض:إإلتزام الطبيب ب.1

فإنو يقع عمى عاتق األخير التزاـ ، ا نحو الطبيبلكي يكوف الرضى صحيحا ومعتبر  
ال يكوف إعبلـ مريضو  حاطتو عمما بطبيعة المرض والعبلج ومخاطر العمميات الجراحية وا  وا 

وا عبلمو مف قبل (1)الطبيب مسؤوال عمى النتائج الضارة التي تصيب المريض نتيجة العبلج
نما بجميعيا حتى ولو كانت ، إجراء الجراحة بكافة المخاطر ليس فقط تمؾ المتوقعة منيا وا 
  (2).نادرة وتحدث بشكل إستثنائي

 1990جواف 12وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية وقضت في حكـ صادر ليا بتاريخ 
إلى أنو يجب ويقع عمى جراح األسناف إلتزاـ إعبلـ مريضو حوؿ طبيعة "آلة تقويـ 

وىذا حتى في حالة أف اإلستعماؿ العادؼ ليذه ، "مخاطر prothese Dentaireاألسناف"
 (3)مريض.اآلداة ال يشكل خطورة عمى فـ ال

 1992يناير 14أيضا في حكـ صادر ليا في ، كما أكدت محكمة النقض الفرنسية
عمى أف جراح التجميل يكوف مخطئا إذ لـ يقدـ لمريضو معمومات كاممة وشاممة عف مخاطر 
الجراحة حيث أف الحكـ كاف يتعمق بجراح تجميل قاـ بإجراء عممية جراحية لسيدة ليأخذ رقعة 

الفخذيف ويزرعيا في موضع مجاور لتجميمو مما أسفر عف حدوث تشوىات جمدية مف أحد 
مستندة في ذلؾ ، وعند رفع المريضة الدعوػ ضده، شديدة في الموضع المأخوذ مف الجمد

إلى أنو لـ يخبرىا بالموضوع الذؼ سيأخذ منو الجمد والتشوىات التي يمكف أف تنتج عف ذلؾ. 

                                                           

 .121المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص،طبلؿ عجاج   1
 .130رنة ، المرجع السابق، ص المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقا،رجب كريـ عبد البله   2

3 Cour,cass 12 jan 1990 ,bul ,civ 1er chambre n162, PIERRE SARGOS.obligation de 
moyens et obligation de resultat du médecin. Revue medecine et droit, volume 1997, issue 
24may.june1997, p023 . 
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، لتزاـ الطبيب بإعبلـ مريضو ليس مطمقاإغير أف (1)وعميو قررت المحكمة إدانة الجراح.
خاصة إذا تعمق األمر بإجراء عممية جراحية خطيرة مما يجعل اإلعبلـ ينشئ بعض العقبات 
المادية والمعنوية وقد فرؽ القضاء الفرنسي في سبيل تحديد نطاؽ التزاـ الطبيب بإعبلـ 

ر العادية وغير المتوقعة. فيقع اإللتزاـ المريض بيف نوعيف مف المخاطر العادية المتوقعة وغي
وقضت محكمة النقض الفرنسية ، ويعفى في الحالة الثانية ،عمى عاتق الطبيب في األولى

بأف الجراح ال يمتـز بإعبلـ المريض مسبقا بمخاطر الشمل النيائي والتي قد تنشأ عف التخدير 
 (2)بالطريق المحجرؼ لمعسب الفكي.

 المريض:الحصول عمى موافقة .2
ل عمى حصإف الطبيب وكقاعدة عامة ممـز لكي يقوـ بالعبلج والعمميات الجراحية أف ي

وفي حاؿ تخمف ىذا الرضا فإف الطبيب يكوف مخطئا حتى ولولـ يرتكب أؼ  ،رضا المريض
 3خطأ أثناء مزاولتو لمعبلج أو الجراحة.

 28وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى إقرار ذلؾ مف خبلؿ حكـ بتاريخ 
والذؼ تتمخمص وقائع قضيتو في إجراء عممية  teyssier.في قضية تيسي 1942جانفي

بعد حادث سير وقع لو أدػ إلى تشخيص حالتو عمى أنو تعرض لعدة كسور مف ، جراحية لو
تيار نوع مف الجراحة كاف بيا مضاعفات فيما خإقرر الجراح لمعالجتو ، بينيا كسر في كتفو

مع أنو كاف في إمكانو اختيار نوع آخر مف العمميات الجراحية. ، بعد أدت إلى شممو الذراع
ىذا وقد أجمع الفقو والقضاء عمى ضرورة قبوؿ المريض لمعبلج الذؼ يخضع لو األمر الذؼ 

مية المعمومات التي يمتـز نصب الخبلؼ عمى كا  و ، يستمـز ضرورة تنوير المريض بحالتو
الطبيب بإعبلـ الحريص بيا. وواقع الحاؿ أف ىناؾ عدة عوامل تحددىا عمى رأسيا طبيعة 
المخاطر التي يتعرض ليا المريض إضافة إلى مدػ توافر حالة اإلستعجاؿ والضرورة 

وعمى ىذا جاء حكـ محكمة النقض الفرنسية مصرحا أف الطبيب  4والحالة النفسية لممرض.

                                                           

 .132المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص ،رجب كريـ عبد البله  1
 .123المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص  ،طبلؿ عجاج   2
 .128طبلؿ عجاح، المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة، المرجع نفسو ، ص  3
 .128مطبيب، دراسة مقارنة، المرجع نفسو، ص طبلؿ عجاح، المسؤولية المدنية ل 4
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الجراح عميو أخذ موافقة المريض قبل إجراء أؼ عممية جراحية، ىذا اإللتزاـ الذؼ يفرضو 
 (1)مبدأ إحتراـ اإلنسانية واإلنساف.

فالعمل الطبي الجراحي الذؼ يباشره الطبيب الجراح عمى جسـ المريض فيو مساس 
إلباحتو مباشر بجسـ ىذا األخير بأعماؿ أداة الجراحة عميو وأنو ما كاف ليجد سببا 

  (2)والترخيص بإجرائو، إال لتوفر مصمحة المريض فيو.
كذلؾ يمتـز جراح التجميل بالحصوؿ مقدما عمى رضا المريض بالخضوع لمجراحة التي 
يرجع إجراءىا لو، وذلؾ في جميع الحاالت وألف جراحة التجميل تكوف دائما غير عاجمة، 

 (3)فإنو ما مف سبب يدعو إلعفائو مف ىذا اإللتزاـ.
 بالسر الميني: اإللتزام .3
، لتزاـ الطبيب بالمحافظة عمى سر المينة واجب أخبلقي تمميو قواعد الشرؽ وعاداتإ
 (4)ؼ المينة وتقتضيو المصمحة العامة وىذا النوع مف اإللتزامات معروؼ منذ القدـ.اوأعر 

لصالح ىذا ويشترط في كل طبيب أو جراح أسناف اإلحتفاظ بالسر الميني المفروض 
 5المريض والمجموعة.

إال إذا كانت ىناؾ صمة مباشرة بيف العمـ ، كما أنو ال يمكف القوؿ أننا أماـ سر طبي
كوف يفينا وحتى يمتـز الطبيب بواجب السرية يجب أف ، وممارسة المينة، بالواقعة محل السر

 (6)ىو الذؼ خولو اإلطبلع عمى تمؾ األسرار. ،ممارسة النشاط الطبي
األسناف ويسمعو ويفيمو  السر الميني يشمل كل ما يراه الطبيب أو جراحأؼ أف 

 (7)ويؤتمف عميو خبلؿ أدائو لميمتو.

                                                           

1 ABDELKADER KHADIR.la résponsabilité Médicale Al'usage des praticiens de la midecine 
et du droit ,op,cit,p60 . 

 .52المسؤولية المدنية لمطبيب أخصائي الجراحة، المرجع السابق، ص  ،حروزؼ عز الديف    2
 .134المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ،رجب كريـ عبد البله  3
 .199نطاؽ وأحكاـ المسؤولية الحديثة لؤلطباء واثباتيا، المرجع السابق، ص،رايس دمحم   4
يشترط في كل طبيب او جراح أسناف اف يحتفع بالسر الميني  " 276-92مدونة اخبلقيات الطب، ـ.ت رقـ 36المادة   5

 إال إذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ".،المفروض لصالح المريض أو المجموعة
ثباتيا  6  .204ص   السابق، المرجع،رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية الحديثة لؤلطباء وا 
 األسناف و ح"يشمل السر الميني كل ما يراه الطبيب او جرا 276 -92، ـ.ت رقـ   مدونة أخبلقيات الطب ،37المادة  7
 يسمعو ويفيمو أو كل ما يؤتمف عميو خبلؿ اداء ميمتو". و
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، واإللتزاـ بعد إفشاء سر المريض ال يقع عمى األطباء وحدىـ بل يمتد إلى مساعدييـ
وحتى تتحقق مسؤولية الطبيب يجب أف يكوف إفشاء ، والبوح بالسر قد يكوف شفييا أو خطيا

 (1)يقصد فييا الطبيب اإلضرار بالمريض. السر بصورة إرادية
والطبيب يجب أف يحرص عمى جعل األعواف الطبييف يحترموف متطمبات السر 

كما يجب عمى الطبيب أو جراح األسناف الحرص عمى حماية البطاقات السريرية ، الميني
ب أو جراح األسناف ووثائق المريض الموجودة بحوزتو مف أؼ فضوؿ إضافة إلى أف الطبي

مطالب وعند استعمالو ىذه الممفات الطبية إلعداد نشرات عممية عمى عدـ كشف ىوية 
 (2)المريض.
 اإللتزامات المتصمة بالفن الطبي:ب.

 وتتعمق بالتحاليل المخبرية، تكوف مرتبطة عادة بممارسة مينة الطب كحرفة وكفف
ستعماؿ األدوات واألجيزة كذا اإللتزاـ بضماف السبلمة ، والتركيبات الصناعيةنقل الدـ ، وا 

 سنعرض كل واحدة بالتفصيل و  لممريض
 التحاليل المخبرية : .1

أف أصبح عنصر اإلحتماؿ أدػ التطور العممي في مجاؿ التحاليل المخبرية إلى 
فإف النتيجة تكوف واضحة ، ففي ىذا المجاؿ أؼ التحميل المخبرؼ ، معدوما عمى وجو التقريب

 (3)ما لـ يحدث إىماؿ مف الشخص الذؼ قاـ بالتحميل.، ومحددة تماما
وقد جرت العادة عمى اعتبار التحاليل الطبية مف العمميات العادية عمى محل اإللتزاـ 

غير أف األمر يصعب في حالة ما إذا كانت التحاليل تستوجب دقة ، محدد تحديدا دقيقا
الداء فما ذىب إليو القضاء غالبا ىو أف خاصة تنطوؼ عمى صعوبة الكشف عف حقيقة 

 (4)الطبيب مطالب بتحقيق نتيجة محددة بسبلمة ودقة التحاليل.
ويصعب فييا ، غير أف التحاليل الدقيقة والتي تخرج عما تجريو المعامل يوميا منيا

بالطرؽ العممية القائمة يقتصر فييا فييا محل التزاـ الطبيب عمى بذؿ ، الكشف عف الحقيقة

                                                           

 .136دراسة مقارنة  ، المرجع السابق، ص ،طبلؿ عجاح. المسؤولية المدنية لمطبيب  1
 .92-276ـ.ت ،مدونة أخبلقيات الطب ، 40، 39، 38أنظر المواد   2
 .153ص  طبلؿ عجاح، المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، 3
، المرجع المسؤولية المدنية لمطبيب في ضوء النظاـ القانوني األردني والنظاـ القانوني الجزائرؼ  أحمد حسف الحيارؼ، 4

 .51السابق، ص 
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وىو ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية فحكمت أف محل التزاـ الطبيب في ، (1)عناية واليقظةال
ببذؿ عناية مبنيا عمى حرص ويقظة. فحكمت بعدـ مسؤولية  مثل ىذه الحاالت يكوف التزاما

 (2)الطبيب الذؼ أجرػ تحميبل عمى أنو وـر سرطاني خبلفا لمحقيقة.
 األدوات واألجيزة: .إستعمال2

أصبحت اآلالت واألجيزة المختمفة لمساعدة لمطبيب تمعب دورا أساسا ومحوريا في لقد 
في إحداث  السبب تعانة بيااإلسطراد و إستعماؿ اآللة المتزايد بإولعل ، العبلج أو الجراحة

لحاؽ الضرر بيـ في ك ىممرضلإصابات   (3)ير مف الحاالت.ثوا 
حتى لو كاف ، و الطبيب مف المسؤوليةفيال يعفى ، وىذا اإللتزاـ ىو إلتزاـ بتحقيق نتيجة

ذلؾ أف الطبيب في ىذه الحالة (4)العيب الموجود باآللة يرجع إلى صنعيا ويصعب كشفو.
وقد حكمت إحدػ المحاكـ ، بالمريض ة التي ال تحدث ضررا  ميقع عميو إلتزاـ األجيزة السمي

ب الةاز مف جياز تسر ة نتيجة لالفرنسية بمسؤولية الطبيب عف وفاة المريض أثناء الجراح
كذلؾ القضاء بمسؤولية الطبيب عف (5)شتعالو بسبب شرارة تطايرت مف الجياز.ا  ير و ذالتخ

وعف ، مف المشرط الكيربائي أثناء العممية جار خالحروؽ التي تصيب المريض بسبب الميب ال
 (6)الجياز المنظـ.اإللتيابات أو الوفاة الناتجة عف زيادة التعرض لؤلشعة بسبب خمل في 

 نقل الدم: .3
 ا  محدد إف نقل الدـ إلتزاـ يقع عمى عاتق الطبيب وطبيب التحميل وبنؾ الدـ إلتزاما  

 (7)بتحقيق نتيجة أال وىي نقل الدـ النقي لممريض والذؼ يتفق مع فصيمتو.

                                                           

أمير فرج يوسف، خطأ الطبيب العمدؼ وغير العمدؼ وأحكاـ المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية، المكتب الجامعي   1
 .109ص ،2010،مصر  ،الحديث

، المرجع  المسؤولية المدنية لمطبيب في ضوء النظاـ القانوني األردني والنظاـ القانوني الجزائرؼ أحمد حسيف الحيارؼ.   2
 .52،  صالسابق

ثباتيا، المرجع السابق، ص   3  .141رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
بية)الطبيب، الجراح، طبيب األسناف، الصيدلية، التمريض، العيادة والمستشفى، دمحم حسيف منصور، المسؤولية الط  4

 .213ص 2001دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية  ،األجيزة الطبية
 .156 155ص ،المرجع السابق،دراسة مقارنة،طبلؿ عجاح، المسؤولية المدنية لمطبيب   5
 .213، ص نفسودمحم حسيف منصور، المسؤولية الطبية ، المرجع   6
 .231دمحم حسيف منصور، المسؤولية الطبية، المرجع نفسو، ص    7
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متفق في الفصيمة مع دـ  أال وىو نقل دما  ، كما يمتـز أيضا الطبيب الجراح بيذا اإللتزاـ
ال  خاليا   المريض وأف يكوف دما سميما   غير ، وأؼ نقل لمدـ اهليو عدو إنتقمت إمف المرض وا 

 (1)عما يصيب المريض مف جراء ذلؾ. مناسب أو مموث بجرثومة مرض فإنو يكوف مسؤوال  
 ولقد عبر القضاء المدني الفرنسي في ىذا السياؽ عف رأيو دوف حاجة لمتمويو حيث
قضت إحدػ محاكـ اإلستئناؼ"أف الدـ المفوت مف مركز التحاقف يجب أف يكوف خاليا مف 
أؼ عيب ولو كاف غير معمـو وغير قابل لمضبط أو الكشف عنو" بذلؾ فإف اإللتزاـ ىنا ليس 

لتزاـ ضماف بمثابة إبل ىو أكثر مف ذلؾ ويشكل ، بتحقيق نتيجة فحسب في مجاؿ نقل الدـ
 (2) نتيجة اـ بتحقيقدد في اإللتز شظرؼ م
 التركيبات الصناعية: .4

أدػ التقدـ العممي والتقني في مجاؿ الطب إلى إمكانية تركيب أعضاء صناعية 
وىذا بقصد إزالة عيب الشكل الذؼ ، وىذا لتعويضو عما يفقده مف أعضاء جسمو، لئلنساف

وظائف األعضاء وتؤدؼ لو ىذه األعضاء بعض ، يسفر عنو ىذا الفقد أو التمف أو الضمور
 (3)الطبيعية.

 ىذا ويمكف إثارة المسؤولية الطبية في تركيب األعضاء الصناعية مف ناحيتيف:
وىي تمؾ التي تتعمق بمدػ فعالية ، ويكوف إلتزاـ الطبيب فييا بعناية، األولى طبية

العضو الصناعي واتفاقو مع حالة المريض وتعويضو عف النقصالموجود لديو وأما الثانية 
تعمق بالجانب الفني الذؼ ينحصر في سبلمة العضو الصنعي وجودتو ودقة صناعتو وىنا فت

 (4)يمتـز الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة.
 29.10.1985ىذا وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية في حكـ صادر ليا بتاريخ 

تزامو في إلأف الطبيب المختص في جراحة األسناف إنما ينطوؼ ، بخصوص تركيب األسناف
لتزامو ببذؿ العناية في ممارسة عممية إاألوؿ يتمثل في ، لتزاميفإحالة تركيب األسناف عمى 

أما في حالة تركيب ، ذو الطبيعة الطبية فيو ىنا كالطبيب العادؼ traitmentالعبلج 

                                                           

 .200 199رجب كريـ عبدالبله، المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، المرجع السابق،   1
 .164قارنة، المرجع السابق، ص طبلؿ عجاج المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة م  2
 .197، ص السابقكريـ عبد البله، المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، المرجع  رجب 2
 .166طبلؿ عجاح، المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، المرجع نفسو، ص 4
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ئـ بدور الؤلسناف الصناعية فيو ممتـز بتحقيق نتيجة. كوف الطبيب في ىذه الحالة يعتبر ق
 (1) بصورة جمية.و  ىنا يمكف مبلحظة الفرؽ بيف اإللتزاميف، و يد ىذه األسناف لممريضتور 

 ضمان السالمة: .5
ذلؾ عف و  ىذا بالتشديد في مسؤولية األطباء، و إتجو القضاء نحو حماية أكثر لممرضى

 (2) طريق فرض نوع مف اإللتزاـ بالسبلمة.
ولكف بعدـ تعريضو ، بشفاء المريضومضموف ىذا اإللتزاـ أف الطبيب ليس ممتـز فقط 

كما أنو ممتـز ، أو ما يعطيو مف أدوية، مف جراء ما يستعممو مف أدوات أو أجيزة، ألؼ أذػ
 (3) جراء عدـ تعقيـ األدوات.، بأال يتسبب في نقل مرض آخر إليو بسبب العدوػ 

، حةيكوف بخصوص األشياء المستخدمة في الجرا، كذلؾ فإف اإللتزاـ بضماف السبلمة
غير أنو يمتـز عمى ، فالجراح مثبل ال يمتـز بنجاح الجراحة، الدـ الذؼ ينقل إلى المريضو 

كذلؾ مف إنتقاؿ عدوػ ، األقل بضماف سبلمة األشياء المستخدمة في الجراحة مف العيوب
 (4) إلى المريض أثناء الجراحة.

، سبلمة المريضفرض نوع مف اإللتزاـ بضماف ، حاوؿ القضاء العادؼ الفرنسيو  ىذا
مف الحصوؿ عمى تعويض عف النتائج الضارة غير المتوقعة ، لتمكيف المريض المضرور

مف  1959مارس  3وقضت بيذا الشأف محكمة مرسيميا في ، الذؼ يخضع لو، لمعمل الطبي
مسؤوؿ عف الحروؽ الشديدة التي ، أف الجراح الذؼ إستأصل زوائد صةيرة في منطقة "العانة"

 (5) حيث أف الضرر ال عبلقة لو بالمرض.، عدـ ثبوت الخطأ في جانبو أصابتيا رغـ
فإف محل ، ال يرتبط مباشرة بأثر ما يتمقاه مف عبلجو  فأؼ ضرر يصيب المريض

قضت في ىذا الشأف ، و وىي سبلمة المريض، يكوف إلتزاما  بتحقيق نتيجة، اإللتزاـ فيو

                                                           

1 Cass ,civ ,1er ch ,29 octobre 1985, cité in, pierre sargos, obligation de moyen et 
obligation de résultat du medcin, revue médcine et droit, volume 1997, issue 24, may-jun 
1997, p 02. 

 .112دمحم حسيف منصور المسؤولية الطبية ، المرجع السابق، ص 2
 .173طبلؿ عجاح، المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 3
 .93رجب كريـ عبدالبله، المسؤولية المدنية لجراح التجميل ، المرجع السابق، ص 4
 .124دمحم حسف قاسـ ، اثبات الخطأ في المجاؿ الطبي ، المرجع سابق ، ص 4
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بجسـ المريض تتضف بالمقابل أف  محكمة "رواف الفرنسية"بأف سمطة الطبيب في التصرؼ
 (1)عودة المريض سالما  مف كل ضرر، يأخذ عمى عاتقو

إنما ىو سعي لتوسيع ، اف اإلقرار بيذا النوع مف اإللتزامات، يمكف القوؿ بيذا الشأفو 
  حتى يتأتى لممريض الوصوؿ لحقو.، و نطاؽ األلتزامات بتحقيق نتيجة

 بتحقيق نتيجة :اللتزام الثبات في حالة عبء .2
غير أف  ،صل في القواعد العامة لئلثبات أف عبء اإلثبات يقع عمى عاتق المدعياأل

 لتزاـ الطبيب بتحقيق النتيجة فينا يتعيف عمى المريض أف إستثناء يكوف في اإل
فبمجرد عدـ ، لتزاـ عمى عاتق الطبيب ثـ عدـ تحقيق النتيجة محل التعاقدإيثبت وجود 

  .(2)إخبلال بااللتزاـ أو عدـ تنفيذهتحققيا يعني 
أو أف عدـ ، لتزاـتنفيذه اإل إال في حالة إثبات الطبيب، فتفترض قياـ مسؤولية الطبيب

ذلؾ أف عدـ ، ديفمكالقوة القاىرة أو خطأ ال، لتزاـ يرجع إلى وجود سبب أجنبيلئل ذهتنفي
ال يمكف نفيو إال بقطع الرابطة ، لتزامو بتحقيق نتيجة خطأ مفترض غير قابل إلثبات العكسإ

  .(3)السببية بيف الخطأ المفترض وبيف الضرر فتنعدـ العبلقة السببية 

ىذا  ،ستفادة مف الشؾ عند ثبوت أف الضرر ناجـ عف الخطأكذلؾ يستطيع الطبيب اإل
 حيث قضى بأنو :،24/10/1954وقد أخذ القضاء المبناني بذلؾ 

 الجراحية التي أجراىا إلى شمل في أمعاء ومعدة العممية ال يسأؿ الطبيب إذا أدت"
رتكبيا إليذه النتيجة أف تحصل بطرؽ النظر عف األخطاء التي  إذا كاف ممكنا، المريضة
ضنيف ويستفيد ال، فتكوف صمة السببية بيف ىذه األخطاء ووفاة المريضة غير ثابتة ،الطبيب

 أؼ المريض.  (4)مف ىذا الشؾ
كما ىو الشأف بضماف سبلمة  ، نتيجةلتزامو بتحقيق إحالة كما أف جراح التجميل في 
نتقاؿ إبضماف سبلمة المريض مف  لتزاموإأو  ،مف العيوب األشياء المستخدمة في الجراحة

ثبات حدوث الضرر لو كي تنعقد غففي ىذه الحالة المريض ليس عميو سوػ  ،عدوػ إليو

                                                           

 . 166، صنفسوالمسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة، المرجع ،طبلؿ عجاج 5
 .214الميني والخطأ العادؼ في إطار المسؤولية الطبية، المرجع السابق، صالخطأ ،إبراىيـ عمي حماوؼ الحمبوسي 2
 ،عماف االردف ،الطبعة االولى ،مسؤولية طبية التحذير المدنية، دراسة مقارنة،  لمنشر والتوزيع ،فاطمة الزىرة منار  3

 .235 234ص ص  ،2012 ،1433
 .236.237، المرجع السابق، ص ص المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة،طبلؿ عجاح  4
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لتـز بيا الجراح تعد دليبل قاطعا عمى عدـ تنفيذ إفعدـ حدوث النتيجة والتي ، الجراح مسؤولية
 . (1)ومف ثـ تقـو مسؤوليتو ،لتزاموإالجراح 

كذلؾ األمر بالنسبة لمعمميات الجراحية التجميمية والتي يعد الطبيب ممـز فييا بتحقيق 
المرجوة يكوف قد وضع مريضو في ساحة األلـ دوف أؼ ، نتيجةوعندما ال تتحقق النتيجة

وتجدر اإلشارة إلى أف التشريعات كانت ، اإلثبات عمى النحو السابق ذكره فيتحدد، معنى
أكثر صرامة فيما يتعمق بمسؤولية الطبيب المختص في جراحة التجميل خبلفا لما ىو عميو 

 .(2)في باقي أنواع الجراحة
دـ فإف المحكمة ىنا ال تستخ، لتزاـ الطبيب بتحقيق نتيجةإوجدير بالذكر أنو إذا كاف 

، كما ىو الحاؿ بالنسبة لنقل الدـ، سمطتيا التقديرية كوف الخطأ متمثل في عدـ تحقق النتيجة
رتكب إيكوف ىذا األخير قد ، فالمريض إذا أعطى دما مف غير فصيمتو مف طرؼ الطبيب

 . (3)يتمثل في عدـ تحقق النتيجة بنقل دـ مف فصيمتو ال مف أخرػ  فعبل ضارا  
إثبات ، فإنو يكفي إلقامة مسؤولية الطبيب، الطبيب بتحقيق نتيجةلتزاـ إإذف وفي حالة 

ويبقى أف يدفع الطبيب ، باإلضافة إلى حدوث الضرر ،لتزاـ الذؼ يقع عمى عاتقواإل
 يالوجو المرض لتزاـ عمىجعل تنفيذ اإل المسؤولية عنو وذلؾ بإثبات السبب األجنبي والذؼ

ألف المسؤولية قائمة عمى  ،شكل خطأيإثبات أف فعمو الب وال يمكنو دفع المسؤولية، مستحيبل  
 غير قابل إلثبات العكس . مفترض أساس خطأ

 اإلثبات بء: الصعوبات المتعمقة بعالفرع الثاني
، لطبيعتو الفنية وتعقيده العممي إف أىـ ما يميز المسؤولية الطبية الخطأ الطبي نظرا  

زيادة عمى حالة المعاناة التي ، المميزة لياوألف الظروؼ المحيطة بيذا الخطأ والخصائص 
إف لـ ، ومف ىنا يتبيف مدػ صعوبة اإلثبات الخطأ الطبي، يكوف فييا المريض لحظة حدوثو

عف فضبل   ستحالتو وتكوف النتيجة تحتمل المريض مخاطر اإلثبات أال وىي خسارة دعواهإنقل 
 (4)تحممو المصاريف القضائية.

                                                           

 .207-206المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص ،رجب كريـ عبد البله 1
 .34المسؤولية الطبية في الجراحة التجميمية، المرجع السابق، ص  ،حساـ الديف األحمد 2
 .239، ص السابقالمسؤولية المدنية الطبية، دراسة مقارنة ، المرجع  ،طبلؿ عجاج  3
أحمد ىديمي، تبايف المراكز القانونية في العبلقة الطبية وانعكاسو عمى قواعد اإلثبات، الممتقى الوطني حوؿ المسؤولية   4

 .1ص  2008جانفي  24و23 ،الطبية، جامعة مولود معمرؼ، كمية الحقوؽ، تيزؼ وزو
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عمى مف يتحممو فيو مف المؤكد يشكل مشقة زائدة  اإلثبات يشكل ثقبل   بءفإذا كاف ع
لخصوصية العبلقة بيف المريض والطبيب مف  وذلؾ نظرا  ، إذا تعمق األمر بالخطأ الطبي

 (1)ناحية ولظروؼ الممارسة الطبية مف ناحية أخرػ.
ف قة عف طريق اإلثبات جممة محىذا ويبلقي المريض ومحاولة منو لموصوؿ إلى 

ولدراستيا سنتطرؽ إلى ذلؾ مف خبلؿ قسميف أتناوؿ في األوؿ الصعوبات ، الصعوبات
 الطبي. ففوفي الثاني تمؾ المتعمقة بال، المتعمقة بالممارسة الطبية

 : الصعوبات المتعمقة بالممارسة الطبية أولً 
كوف تمؾ ، وىي تمؾ الصعوبات التي ترسخيا طبيعة العبلقة بيف الطبيب والمريض

يضع ثقتو كميا في ، العبلقة تفتقد إلى التوازف حيث أف المريض يعاني مف عمة مرضية
ستعداد المريض إفيذه العبلقة قد تحوؿ فيما بعد دوف ، الطبيب لتخميصو مف تمؾ اآلالـ

 (2)بشكل مسبق ألخذ احتياطاتو لتحفيز دليل يشبو خطأ الطبيب عند الحاجة إلثباتو.
وصوؿ  إشكاليةمف حيث ، الممقى عمى كاىل المريض صعبويعتبر عبء اإلثبات 

 دعائو؛ وأماـ سرية وتكتـإالمريض إلى الوثائق الطبية أو الدالئل والممفات التي تثبت صحة 
األطباء يتولد لدػ المريض إحساس بأف األطباء أو المؤسسات اإلستشفائية تخفي شيئا 

 (3)ما.
يزيد مف صعوبة العبء الممقى  بيةالط العبلقة مركز المريض في ويبقى أف ضعف

ستحالة وصولو إلى دليل في إزيادة عمى ، كونو جاىل بخبايا الطب وفنو، عميو في اإلثبات
 حاؿ ما إذا أراد الطبيب المدعي عميو إخفاؤه أو تعديمو لمصمحتو.

 الطبي  فن: الصعوبات المتعمقة بالثانياً 
الطبية في الخطأ المنسوب إلى الطبيب إف الواقعة محل اإلثبات في مجاؿ المسؤولية 

ورغـ جواز إثباتو بكل الوسائل غير ، وىنا يمكف إثبات الخطأ بكافة الوسائل، المدعي عميو

                                                           

 .63حسف قاسـ، إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، المرجع السابق،  ص  دمحم 1
 .3تبايف المراكز القانونية في العبلقة الطبية وانعكاسو عمى قواعد اإلثبات ، المرجع السابق، ص  ،أحمد ىديمي  2

3Jean penneau ,La reforme de LA responsabilite medicale In ,revue international de droit 
compare ,volume42,n°2 ,avril-jun 1990, p 541 . 



 

 
26 

ذلؾ أف طبيعة الخطأ الطبي متميز بالتعقيد العممي ، أف ذلؾ يشكل عبئا دقيقا عمى المريض
 (1)الخطأ.الطبيعة الفنية منو مما يصعب عمى المريض إثبات ىذا ، خاصة

ىماؿ أو تقصير في إ المدعي في إثبات وجود خطأ أو  وكذلؾ ىناؾ صعوبات تواج
مسألة التأكد وبدقة مما جرػ أثناء المعالجة أو الجراحة وضماف  يامف ضمن ،العناية الطبية

 (2)شيادة خبير تقييـ الدليل عمى النقص أو الضعف في العناية المطموبة.
الطبيب مسألة عمى قدر كبير مف الصعوبة ذلؾ أف  ىذا وتعتبر مسألة إثبات خطأ

فمسألة الشيود طريق مسدود كوف الشيود قد يكونو عديمي الخبرة ، إقامة الدليل صعبة
يكوف مف والذؼ  ىذا الخبير، ئلستعانة بأىل الخبرةلمما ال يدع مجاؿ ، شأنيـ شأف المدعي

العثور عمى خبير مستعد إلتياـ األطباء أنفسيـ. غير أف المدعي والقضاء ليس بإمكانيـ 
 (3)زميل لو مما يصعب مف مسألة اإلثبات بالنسبة لممريض أو ذويو)المدعي(.

وكأصل عاـ ىو بذؿ العناية الواعية واليقظة  ،لتزاـ الطبيبإإذا كاف ، ضف إلى ذلؾ
فينا يكوف عمى المريض إثبات اإلخبلؿ بيذا ، والتي ال تحيد عف األصوؿ العممية المستقرة

ويمكف القوؿ ، مظير خارجي لو وال يمكف الفصح عنو ال اإللتزاـ أيف يكوف محل اإلثبات أمرا  
مقارنة بالتزامو  سيرا  يلتزاـ الطبيب بتحقيق نتيجة يكوف أكثر في حالة إ المريضإثبات  إذف أف

ببذؿ عناية أيف يكوف موقف الطبيب كمدعى عميو أكثر قوة في مواجية المريض)المدعي( 
 (4)كوف مطالبا بإثبات واقعة سمبية.الذؼ ي

تمكننا ، فالمريض وأماـ الصعوبات التي يواجييا في سبيل النيوض بعبء اإلثبات
منو إذا ما تعمق  سيولةالقوؿ أنو وفي حالة التزاـ الطبيب بتحقيق نتيجة يكوف اإلثبات أكثر 

 لتزاـ الطبيب ببذؿ عناية.إاألمر ب
 
 
 

                                                           

 .65إثبات الخطأ الطبي أماـ القاضي المدني، المرجع السابق، ص  ،سايكي وزنة 1
 2009 ،األردفدار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعةاألولى، ،أسعد عبيد الجميمي، المسؤولية الطبية المدنية ، دراسة مقارنة  2
 .458ص
 .459الجميمي، المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص أسعد عبيد  3
 .09أحمد ىديمي، تبايف المراكز القانونية في العبلقة الطبية وانعكاساتو عمى قواعد اإلثبات ، المرجع السابق، ص  4
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 الفرع الثالث:التخفيف من عبء اإلثبات 
فإنو وتبعا لمقاعدة الشرعية "البينة عمى مف ادعى" والمقصود بالبينة ، كما سبق وذكرنا

فإف عجز عف ذلؾ رفضت دعواه دوف تكميف المدعى ، ا  قانونو أؼ اإلثبات أؼ المكمف ب
 (1)عميو تقديـ أؼ دليل وىذا في الوضع العادؼ.

الدليل عمى خطأ الطبيب يعد أمرا صعب المناؿ في الكثير مف وال شؾ أف إقامة 
كما لو كاف فاقدا لموعي أثناء وقوع الفعل المكوف ، في أحياف أخرػ  ويعد مستحيبل  ، الحاالت
 (2)لمخطأ.
، (3)ما كانت غاية الفقد والقضاء ىي الوصوؿ إلى تعويض المضرور بأؼ طريق كافلو 

أوجدت بعض  ،لمصعوبات التي يواجييا المريض في سبيل النيوض بيذا العبء دراكا  ا  و 
 أخرػ سنتناوليا عمى التوالي. ة  الحموؿ لنقل ىذا العبء تارة ولمتخفيف منو تار 

 لتزام الطبيب باإلعالمإ: نقل عبء اإلثبات في مجال أولً 
ب مف الفقو رأػ أف عبء إثبات نبعد أف تجاذب ىذه المسألة عدة آراء فقيية فجا

ومف ثـ يقع ، لتزاـ بتقديـ العناية المطموبة والمطابقات لممعطياتإاإللتزاـ بالتبصير ماىو إال 
تجاه إورأػ ، عمى المريض إثبات عدـ تبصيره بأف الطبيب لـ يزوده بالمعمومات الصحيحة

المريض غير منطقي و عمى ئثاني أف عبء إثبات التبصير يقع عمى الطبيب حيث أف إلقا
لذلؾ ، أال وىي عدـ إعبلمو بمخاطر ونتائج العمل الطبي، ألنو مطالب بإثبات واقعة سيبية

وبعد أف تبنت ، حاؿ دوف ذلؾ أجنبيا   اـ أو بأف سببا  ز ثبات الوفاء باإللتإفعمى الطبيب نفسو 
وفي  محكمة النقض الفرنسية مسألة إلقاء عبء إثبات عدـ التبصير عمى المريض عادت

ت بموجبو عبء اإلثبات عمى الطبيب وحده قوأل 25/02/1997قرار آخر ليا صدر في 
، لممريض هوكاف فحوػ القرار أنو بإمكاف الطبيب البرىاف عمى واقعو إيجابية أال وىي تبصير 

 (4)سمبية صعبة. مف أف يبرىف المريض واقعو بدال  

                                                           

 .19ص  2009 ،فرج دمحم عمي، عبء اإلثبات ونقمو، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة األولى،مصر 1
ثباتيا ، المرجع السابق، ص  2  .284رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
 .10، ص نفسوأحمد ىديمي، تبايف المراكز القانونية في العبلقة الطبية وانعكاساتو عمى قواعد اإلثبات، المرجع  3
ص  ،2011،دار الكتب القانونية، مصر ،زينة غانـ يونس العبيدؼ، إرادة المريض في العقد الطبي، دراسة مقارنة،  4

223 225 . 
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اإلثبات لمطبيب فيما يخص فالفضل لمحكمة النقض الفرنسية في مسألة نقل عبء 
يذا النقل لحيث رأػ البعض أف ، ىذا اإلجتياد الذؼ لـ يسمـ مف النقد، اإللتزاـ باإلعبلـ

ويعود سبب ىذا  (1)إنعكاسات إيجابية عمى المريض تقابميا إنعكاسات سمبية عمى الطبيب
باإلعبلـ إلى التحوؿ القضائي نحو إلزاـ الطبيب بعبء اإلثبات إذا تعمق األمر باإللتزاـ 

حيث تتمخص وقائع ىذه القضية في أف ىذا الشخص ، Hedruelقضية شخص يدعى 
، مما دفع الطبيب إلى ضرورة إجراء عممية بالمنظار، والذؼ كاف يعاني مف وجع في المعدة

عرؼ أنو مصاب ، ولما تـ إجراؤىا لو بقي المريض يعاني مف آالـ حادة وبعد الكشف عميو
إذف وبعد إجراء خبرة فنية توصل الخبير إلى أف ىناؾ إحتماؿ حدوث ، في ثقب في األمعاء

عمى  ىذا مادفع بالمريض المطالبة بتعويضو بناءا   %3ىذا الثقب بسبب الجياز في حدود 
 (2)أف الطبيب لـ يبصره بالمخاطر

عرض النزاع عمى محكمة النقض بعد الطعف فيو ألةت الحكـ الصادر عف  وبعد
أقرت المحكمة مبدأ عاما مفاده أف المكمف بالتزاـ تعاقدؼ أو قانوني ، محكمة اإلستئناؼ

 (3)باإلعبلـ ىو مف يقع عميو عبء إثبات ىذا اإللتزاـ.
عف قضائيا السابق الذؼ كاف المكمف فيو  تحولت تماما   قد وىكذا تكوف محكمة النقض

ثبات إلزامو بإالطبيب بوأصبح ىذا العبء ممقى عمى ، باإلثبات ىو المريض بصفتو مدعيا  
القائمة أف "(4)ؼ .ـؽ.، 1315المادة  بذلؾ الفقرة الثانية مف مطبقة  ، قيامو بإعبلـ المريض
أو إثبات الواقعة التي أدت  بإلتزامو ىو المكمف بإثبات ذلؾ الوفاء الذؼ يدعي الوفاء

 (5)إلقتضائو.

                                                           

مجمة دورية تصدر عف منظمة المحاميف لناحية ،مجمة الحجة   ،أحمد ىديمي، نقل عبء اإلثبات في اإللتزاـ باإلعبلـ 1
 . 100ص ، 2007جويمية  ،تممسمف، نشر إبف خمدوف ،  1العدد   ،تممساف

 .100،  صنفسوأحمد ىديمي، نقل عبء اإلثبات في اإللتزاـ باإلعبلـ، المرجع   2
3 GéNARD MéMETEAU, Devoir d’information, Renversement de la charge de la preuve, 
revue Medecine et Droit, volume 1997, issue 24, May-june,paris, 1997,p6.  
4 ART 1315  c.c.f "ce lui qui se pretend libéré doit justifié le paiment ou le fait qui aproduit 
lewtinction de son obligation"  

ثباتيا، المرجع السابق، ص  ،رايس أحمد 5  .287نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
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إدراجو ضمف مجاؿ كما أنو يمكف أف نرػ في قرار محكمة النقض السابق ما يمكف 
حماية الطرؼ الضعيف في العبلقة التعاقدية ومنيا الطبيب وىذا إلعادة بعث التوازف 

 (1)المعرفي بيف مف يعمـ ومف ال يعمـ
لتزامو في اإلعبلـ ليس فقط بأنو قاـ بتنفيذ إوىذا النقل لعبء اإلثبات فيما يخص 

 (2)بل وبالشكل الجيد والصحيح.، اإللتزاـ
الضعيف في العبلقة الطبية وفي الخصومة  المضروريفونظرا لمركز المرضى 

وال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ ، دفع القضاء إلى اإلدراؾ بضرورة حمايتيـ اىي م، القضائية
وىي واقعة سمبية إلزاـ الطبيب بإثبات  ،إعفاء المريض مف عبء إثبات الواقعة التي يدعييا

 (3)لتزامو بإعبلـ المريض.واقعة ايجابية وىي تنفيذه إل
والتي تقضي بأنو عمى المديف  4ؽ.ـ.ج 323فإف المادة ، أما عف المشرع الجزائرؼ 

مما يجعل ىذا النص أداة في يد القضاء الجزائرؼ ، إثبات حيادية بالتزامو وتخمصو منو
إلنتياج نيج محكمة النقض الفرنسية وقمب عبء اإلثبات عمى عاتق الطبيب في مجاؿ 

 (5)اإلعبلـ.
 : فكرة الخطأ المفترضثانياً 

ليل صعوبات اإلثبات والتي تعترض ذلت، مف بيف محاوالت القضاءوىي 
ستنتاج ىذا الخطأ مف إوذلؾ ب، لموصوؿ إلقامة الدليل عمى خطأ الطبيب، المدعي)المريض(

 La fauteونسمي الخطأ في ىذه الحالة الخطأ المقدر أو اإلحتمالي، وقوع الضرر
vertuelle (6) 

ويعود األخذ بيذه الفكرة لمكثير مف الحاالت التي يصاب فييا المريض خاصة بعد 
دوف تمكنو التوصل إلى الخطأ الذؼ ينسب إلى الطبيب ويبقى ىنا سبب ، التدخل الجراحي

                                                           

 .101السابق، ص ،أحمد ىديمي، نقل عبء اإلثبات في اإللتزاـ باإلعبلـ ، المرجع   1
2 ABDELKADER KHADIR, la responsabilite Medecale Alusage des praticiens de la 
Medecine et droit, op,cit,p156 . 

 . 102، صنفسوأحمد ىديمي، نقل عبء اإلثبات في اإللتزاـ باإلعبلـ، المرجع  3
 "عمى الدائف إثبات اإللتزاـ و عمى المديف إثبات التخمص منو".  ج.ـ.ؽ 323المادة  4
ثباتيا، المرجع السابق، ص  5  .287رايس دمحم، نطاؽ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
ثباتيا، المرجع نفسو، ص  6  .288رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية الطبية وا 
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مما ، تتخذ موقفا حاسما بشأف ذلؾ وتعجز الخبرة عف كشف الحقيقة أوال  ، الضرر مجيوال  
 (1)المريض الخطأ والذؼ تقوـ مسؤولية الطبيب عمى أساسو. يحوؿ دوف إثبات

ومؤدػ فكرة الخطأ اإلحتمالي ىو أف الضرر ما كاف ليحدث لوال وقوع خطأ مف جانب 
فينا القضاء وعمى الرغـ مف عدـ ثبوت الخطأ يقينيا مف جانب الطبيب غير أنو ، الطبيب

يستنتج الخطأ فقط مف وقوع والقاضي ىنا  ،يستنتج ىذا الخطأ مف مجرد وقوع الضرر
 (2)نعكاسات ضارة وغير معتادة.إالضرر في حاؿ وجود 

تجو القضاء الفرنسي في تطبيقو عمى األخطاء الطبية عمى أساس حراسة اآلالت إوقد 
الميكانيكية أو األشياء والتي تتطمب حراستيا عناية خاصة حيث يعتبر حارس األشياء 

القضاء الفرنسي ىذه القاعدة عمى حاالت خاصة  ثـ طبق، عما تحدث مف ضرر مسؤوال  
كالعبلج باألشعة أو التيارات الكيربائية أو الراديـو في حالة نسياف قطعة قماش في جسـ 

 (3)المريض.
وقد أخذت بيذه الفكرة محكمة النقض الفرنسية مؤكدة عمى فكرة الخطأ المضمر في 

لعيادة الخاصة عف العدوػ التي يقضي بمسؤولية ا 1996ماؼ  02حكـ ليا صادر بتاريخ 
إال إف تمكنت العيادة اإلثبات عف عدـ ثبوت ، لحقت بالمريض أثناء إجرائو لعممية جراحية

 (4)الخطأ مف جانبيا.
جاء فيو  31/05/1960تحاد سويسرا في إكما جاء إقرار ذلؾ أيضا في قرار لمحكمة 

 (5)اإلحتياطات البلزمة. بأخذ فتراض أنو لـ يقـإأف الطبيب أخطأ في إجراء العممية مع 
ستخبلصو مف قرارات المحكمة العميا أنو ال يتبنى إما يمكف  ،وفي القضاء الجزائرؼ 

ويتجمى ذلؾ في القرار األخير الصادر عف الةرفة المدنية بالمحكمة  ،فكرة الخطأ المقدر
أف اإللتزاـ الذؼ  حيث جاء فيو "حيث مف المقرر فقيا وقضاءا  ، 23/01/1998العميا في 

                                                           

 .95المرجع السابق، ص  ،دمحم حسف قاسـ، اثبات الخطأ في المجاؿ الطبي   1
 .13أحمد ىديمي، تبايف المراكز القانونية في العبلقة الطبية وانعكاساتيا عمى قواعد اإلثبات، المرجع السابق، ص   2
 .114ص  ،المرجع السابق،أحمد حسف عباس الحيارؼ    3
ثباتيا 4  .288المرجع السابق، ص  ،رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية الطبية وا 
، السابق المرجع ،أحمد حسف عباس الحيارؼ، المسؤولية المدنية لمطبيب في النظاـ القانوني األردني و الجزائرؼ   5

 .115ص
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ما عدا الحاالت ، مثل قضية الحاؿ، يقع عمى عاتق الطبيب كأصل عاـ ىو بذؿ عناية
 (1)الخاصة التي يقع فييا عمى الطبيب التزاـ بتحقيق نتيجة.

حيث ، 1998ماؼ 27ثـ عادت محكمة النقض الفرنسية عف نيجيا في قرار وبتاريخ 
وتتمخص وقائع ، عمى فكرة الخطأ اإلحتمالي إلقامة مسؤولية الطبيب عتمادا  إ رفضت القضاء 

. تبيف وجود تجمع دموؼ 1961القضية في أنو أثناء فحص حديث والدة يعني "بيار" سنة 
 trombovarعمى ذلؾ تـ حقنو بمادة  درني في جبيتو مف الجية ومف الجية اليمنى وبناءا  

وبعد بموغو سـ ، أصاب العيف اليمنى بالعمى التاـبقصد معالجتو ووقف انتشاره غير أف ذلؾ 
بالتعويض المستخمص مف عدـ مألوفية  Rennesالرشد رفع دعوػ فقضت محكمة استئناؼ 

الضرر وجسامتو وعندما طعف الطبيب أماـ محكمة النقض نقضتو ىذه األخيرة وقضت 
إذا كاف واجبا ، وبأف"وجود الخطأ ال يمكف استخبلصو مف مجرد عدـ مألوفية الضرر وجسامت

عمى محكمة اإلستئناؼ أف تحث ما إذا كاف الجرح البلحق بالعيف ناجـ عف خطأ واضح في 
 (2)جانب الطبيب".

وبذلؾ اشترطت محكمة النقض الفرنسية ومف جديد ضرورة إثبات الخطأ وفق ما 
ة تقتضيو القواعد العامة لممسؤولية بحيث أدانت فكرة الخطأ المفترض ووصفتيا بالفكر 

 Fauteواشترطت إلنعقاد مسؤولية الطبيب إثبات خطأ واضح  erronee المةموطة
caracterisee .(3)وأف وجود الخطأ ال يمكف استخبلصو مف عدـ مألوفية الضرر وجسامتو 

ولـ تكف فكرة الخطأ المحتمل األداة الوحيدة لمتخفيف مف عبء اإلثبات الممقى عمى 
 أخرػ نستعرضيا في العناصر المقبمة. بل ىناؾ طرؽ وأدوات، عاتق المريض

 المسؤولية غير الخطئية :ثالثاً 
وىي مسؤولية تستند إلى الضرر الذؼ لحق بالمضرور بةض النظر عف الخطأ ثابت 

وىنا تتضح أىمية ىاتو المسؤولية في المجاؿ الطبي كوف األخذ بيا يةني ، كاف او مفترض
القاضي مف المجوء إلى قرينة  ىكما يعف، المريض المضرور عف عبء إثبات الخطأ الطبي

 (4)الخطأ والبحث عف الوقائع والتي يستخمص منيا الخطأ.

                                                           

ثباتيا 1  .289، 288، ص نفسوجع المر  ،رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية الطبية وا 
 .228، 227فريحة كماؿ، المسؤولية المدنية لمطبيب، المرجع السابق، ص ص  2
 .102دمحم حسف قاسـ، إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، المرجع السابق، ص  3
 .118المرجع نفسو،  ص ،الخطأ في المجاؿ الطبي إثبات ،قاسـدمحم حسف   4
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وقد تـ إقرار ىذا النوع مف المسؤولية في القضاء اإلدارؼ الفرنسي ثـ حذا حذوه القضاء 
 وسنتطرؽ إلى ذلؾ عمى التوالي:، العادؼ
 إقرار المسؤولية غير الخطئية في القضاء اإلداري: .1

منو لبعث التوازف  في بادغ األمر وذلؾ سعيا   ،لجأ القضاء اإلدارؼ ليذه الوسيمة
والمساواة بيف المرضى والمضروريف مف األعماؿ الطبية الممارسة داخل المرافق الطبية 

 الطبي ة العامة وبيف المستخدمي داخميا.
حيث إعتنقت فيو محكمة اإلستئناؼ ، GOMMEZ وتجمى ذلؾ بوضوح في قضية

فكرة المسؤولية الطبية دوف خطأ مف خبلؿ حكميا الصادر بتاريخ  Liyonاإلدارية بميوف 
إحدػ  GOMEZ ىذه القضية التي تتمخص وقائعيا في إدخاؿ الطفل، 21/12/1990

ي ستخداـ طريقة جديدة فإالمستشفيات المتخصصة مف أجل عممية تقويـ العمود الفقرؼ وتـ 
وبعد رفع عائمة الطفل دعوػ ، عبلجو وتبيف بعد إجرائيا إصابتو بشمل تاـ في أطرافو السفمى

ستأنفت العائمة الحكـ فأصدرت محكمة اإلستئناؼ إثـ ، أماـ المحكمة اإلدارية رفضت دعواىـ
اإلدارية بميوف حكميا والقاضي باإلستجابة لطمبات العائمة وحممت المستشفى مسؤولية 

شكل خطر يف إستخداـ طريقة حديثة في العبلج أوتعميميا  GOMEZحق بالضرر البل
 .(1)عمى المرضى دوف ضرورة أو حاجة ممحة

ليؤكد  09/04/1993الصادر بتاريخ  BIANCHIحكـ  وىذا قد تبع ىذا الحكـ 
 BIANCHIحيث انو وبعد إدخاؿ السيد  ،(2)المسؤولية بدوف خطأ تجاه المستشفى العاـ

بسبب معاناتو مف نوبات أعصاب خاصة في الجية اليمنى لوجيو ، مركز طبي بمرسيميا
مما ، وبعد أف أجريت لو عممية تصوير باألشعة والسكانير التي لـ يبلحع بيا شيء يذكر

مما أدػ إلى  BIANCHIدفع األطباء إلى تصوير شراييف العمود الفقرؼ بعد تحذير السيد 
ستخداـ بعض األدوات وذلؾ رغـ عدـ وجود أؼ خطأ طبي أثناء القياـ إإصابتو بشمل نتيجة 

 .(3)بالعممية
أف القضاء لـ يكمف المدعيف بإثبات الخطأ  GOMEZ ويبلحع في حكـ السيد

ستند في إقامة المسؤولية الطبية عمى وجود ا  المرتكب مف طرؼ المرفق الصحي العاـ و 
                                                           

ثباتيا  1  .292المرجع السابق، ص ،رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
 .120دمحم حسف قاسـ إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي ، المرجع السابق، ص  2
 .88سايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أماـ القاضي المدني، المرجع السابق، ص  3
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لـ تكف الوسيمة المتاحة ، تقنية طبية حديثةنتيجة إستعماؿ ، الضرر الذؼ لحق المضرور
 .(1)كما أف نتائجيا غير مؤكدة ومضمونة مف قبل، الوحيدة لمعبلج

قرار مجمس الدولة الفرنسي إقد تـ  ، BIANCHIنو وفي الحكـ الخاص بالسيدأكما 
، وقضى تعويض المضرور ليس ألمر يتعمق بتقنية عبلجية جديدة، لمسؤولية المستشفى

نما عمى وىنا يكوف لممريض ، أساس أف العمل الطبي البلـز لمتشخيص ترتب عميو ضرر وا 
 . (2)ر الطبيخطحقا في التعويض عمى أساس اإلحتماؿ وال

ثـ حاوؿ مجمس الدولة الفرنسي في نطاؽ المسؤولية غير الخطيئة لممستشفى العاـ 
بيذا الحكـ األخير طبق  02/11/1997الصادر بتاريخ  ،BIANCHIمقارنة بما قرره بحكـ 

نما بشأف المريض الذؼ توفى  ثر إمجمس الدولة ذات المبادغ التي قررىا في حكـ السابق وا 
كما يبلحع أف حكـ مجمس الدولة لـ يصدر بشأف مريض كاف يعاني ، كميا يره تخديرا  ذتخ

نما شخص أدخل المستشفى إلجراء عممية ختاف أؼ تدخل جراحي دونما حا ،عمة معينة جة وا 
وىنا أكد القضاء الفرنسي مسؤولية المستشفى غير الخطئية عف األضرار التي تمحق ، لو

ولـ يعد المطموب إقامة دليل عمى خطأ المستشفى مف الضرر. وىنا ال ، المنتفعيف بخدماتو
يكوف أماـ المستشفى العاـ سوػ إثبات القوة القاىرة أو خطأ المضرور نفسو لنفي المسؤولية 

 .(3)عنو
 إقرار المسؤولية غير الخطئية في القضاء العادي:.2

نيج القضاء العادؼ نيج القضاء اإلدارؼ بخصوص اإلستناد إلى المسؤولية غير 
مف خبلؿ فكرة اإللتزاـ بسبلمة المريض حتى يتأتى لو جبر الضرر الذؼ لحق بو ، الخطئية

ف قاـ بيذا العمل جراء العمل الطبي وتعويضو عف ذلؾ دوف البحث عف الخطأ في جانب م
 (4)والمستقل عف الطبيعة الفنية لمعمل الطبي

كذلؾ ، فيذا اإللتزاـ يوجب عمى الطبيب أف يراعي السبلمة في األدوات المستخدمة
كما ، (5)بضماف عدـ تعرض المريض إلى أية أخطار كالعدوػ مف مرض آخر إلتزام ا عاما  

                                                           

ثباتيا، المرجع السابق، صنطاؽ واحكاـ المسؤولي،رايس دمحم   1  .292ة المدنية الطبية وا 
 .122إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، المرجع نفسو ، ص،دمحم حسف قاسـ   2
 .123دمحم حسف قاسـ، إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي ، المرجع السابق،  ص   3
ثباتيا، المرجع السابق، ص   4  .293رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية الطبية وا 
 .174طبلؿ عجاج، المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص  5
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الناتج عف الطبيعة  غير ذلؾ يمتـز الطبيب لضماف سبلمة المريض مف كل ضرر آخر
لتزاـ العيادة أو الخاص أو العاـ بسبلمة المريض ، المستشفى اإلحتمالية لمعبلج أو الجراحة وا 

 .(1)في إقامتو ومشربو ومأكمو وشربو ونظافتو
بأف العقد والذؼ يربط الطبيب  20/10/1997وعمى ذلؾ قضت محكمة باريس بتاريخ 

لكف ذلؾ ال يحوؿ ، جرد اإللتزاـ ببذؿ غاية كأصل عاـبالمريض يضع عمى عاتق الطبيب م
وذلؾ متى لـ تتأتى ، دوف إلتزاـ الطبيب بتحقيق نتيجة بإصبلح ما لحق المريض مف ضرر

 .(2)ولـ يكف لذلؾ الضرر عبلقة بحالة المريض السابقة، معرفة السبب الحقيقي ليذا الضرر
فقد ، يتعمق بإنتاف المشفى أو العدوػ وقد سمؾ القضاء الفرنسي كذلؾ نفس المسمؾ فيما 

قضت محكمة النقض في قرار ليا عمى أف المؤسسات الصحية يقع عمى عاتقيا إلتزاـ 
الطبي بضماف السبلمة ومحمو تحقيق نتيجة فيما تعمق بإنتاف المشفى ويمتد ذلؾ اإللتزاـ 

 (3)29/06/1999لؤلطباء وذلؾ في ثبلث قرارات صدرت بيـو واحد
ال ، عاما   اإللتزاـ بضماف السبلمة بخصوص إنتاف المشفى)العدوػ( مبدأ  وبذلؾ أصبح 

نما العدوػ التي تنتقل لممريض  يقتصر عمى العدوػ التي تحدث داخل غرفة العمميات وا 
 خبلؿ تواجده في المستشفى.

مجاؿ زراعة األسناف في حكـ ليا بتاريخ  في،ىذا الممؾوقد سمؾ القضاء الفرنسي 
 الدـ بأف وضع عمى عاتق مركز نقل الدـ إلتزاما   نقل كذلؾ في مجاؿ، 22/11/1994

 بتحقيق السبلمة بحيث أوجب عمى المراكز الخاصة بنقل الدـ خاليا مف أؼ عيب بتاريخ
مع ، بالسبلمة محمو تحقيق نتيجة يقع عمى عاتق مؤسسات العبلج إلتزاما   ، 21/04/2005

قيف مف سبلمة المنتجات الدموية الموردة األخذ بكل اإلجراءات المفيدة مف أجل الي
 .(4)والمحقونة

غير أف محكمة النقض الفرنسية عادت وعدلت عف موقفيا رافضة إمكانية التعويض 
 08/11/2000مخاطر العبلج بدوف خطأ في العمل الجراحي وذلؾ في حكـ ليا بتاريخ 

                                                           

ثباتيا  1  .293، ص نفسوالمرجع  ،رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية الطبية وا 
ثباتيا، المرجع نفسو، ص رايس دمحم، نطا  2  .294ؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية الطبية وا 
 .230فريحة كماؿ، المسؤولية المدنية لمطبيب، المرجع السابق، ص   3
 .232 231، ص السابق  فريحة كماؿ، المسؤولية المدنية لمطبيب، المرجع  4
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اإللتزامات الناتجة عف والقاضي بعدـ إدراج اإللتزاـ بالتعويض عف مخاطر العبلج ضمف 
 ، (1)العقد بيف الطبيب والمريض

التردد في مدػ األخذ وا عتماد المسؤولية بدوف خطأ مف طرؼ قضاء  وىنا يظير جميا  
ىذا التردد الذؼ تطمب تدخل المشروع وذلؾ لحل اإلشكاالت  ،محكمة النقض الفرنسي

 المطروحة.
المتعمق  2002مارس  04اريخ بت 303-2002وىنا تدخل المشرع وأصدر القانوف رقـ

-2002بحقوؽ المرضى ومستوػ النظاـ الصحي المعدؿ والمتمـ بمقتضى القانوف رقـ 
لؤلساس الذؼ تضمنو قانوف الصحة  والذؼ جاء داعما  ، 30/12/2002المؤرخ في  1577
يا تعويض الخطأ من، وعبلقة المريض بالطبيب، إعتبار ا لممعطيات الجديدة لمصحة، الفرنسي
تحدثو المؤسسات الصحية أو مختصي الصحة المعنييف بالعمل الطبي أو الذؼ  الطبي

 .بلجيالع
حيث أف القاضي وبموجب ىذا ، وبذلؾ فقد تميز ىذا القانوف بطابعو الخاص والمستقل

 1147و1382القانوف يطبق قواعد المسؤولية لؤلحكاـ العامة كونيا لـ يشر إلى المواد
 leية الطبية عمى أساس جديد ىو األساس الشرعي الخاصالمسؤول ابل بن، ؽ ـ ؼ 

fondement lègal spècial (2)كما يراه بعض الفقو. 
مواد  2002مف قانوف حقوؽ المرضى ونوعية الصحة سنة  98 كما أضافت المادة

والتي تنص عمى أنو"بإستثناء الحالة 1142Lفييا المادة، جديدة إلى قانوف الصحة العامة
فييا مسؤوليتيـ عمى عيب في منتج صحي ال يسأؿ محترفو الصحة المشار إلييـ التي تقدـ 

أو ىيئة يتـ فييا إنجاز ، مصمحة، وكذا كل مؤسسة، في الجزء الرابع مف ىذا القانوف 
المتعمقة بالوقاية أو بالتشخيص أو بالعبلج عف النتائج الضارة لتمؾ ، األعماؿ الفردية

المؤسسات والمصالح والييئات المذكورة أعبله مسؤولة عف ،األعماؿ إال في حالة الخطأ
بإستثناء ما إذا ثبت  infections nosocomialesاألضرار الناجمة عف إنتانات المشافي 

 (3)عف سبب أجنبي البد ليا فيو".

                                                           

ثباتي   1  .294ا، المرجع السابق، ص رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
ثباتيا ، المرجع    2  .296،  ص السابقرايس دمحم، نطاؽ واحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
 .241 240المرجع السابق، ص ص ،فريحة كماؿ، المسؤولية المدنية لمطبيب    3
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والمبلحع ىنا أف المادة أنشئت مف نطاؽ المسؤولية الطبية والقائمة عمى أساس الخطأ 
في منتج صحي وحالة األضرار الناتجة عف إنتاف المشافي.والذؼ تندرج حالتيف ىما :عيب 

تحتو الحاالت التي سبق ذكرىا وذلؾ ألنو كما سبق وأف قمنا أف األصل في اإللتزاـ الطبي 
غير أف القضاء حاوؿ التوسيع في مجاؿ اإللتزامات بتحقيق نتيجة ، إلتزاـ ببذؿ غايةنو أ
 عمى عاتق المريض.قيق مف عبء اإلثبات الممقى خلمت

أبقى عمى الخطأ كأساس لممسؤولية الطبية  2002مارس04نتيجة فإف قانوف و ك 
 ،وحصر المسؤولية غير الخطئية في حاالت المسؤولية الناجمة عف عيب في منتج صحي

 .(1)كذلؾ مسؤولية القائـ بالبحوث الطبية الحيوية، وتمؾ الناجمة عف إنتاف المشفى)العدوػ(
ا واقع الصعوبات التي فرضياسبق ذكره مف آليات ضمف السبل التي ي ويندرج كل ما

مما ، لجبر األضرار التي لحقتو جراء ىذا الخطأ، تواجو المريض في إثبات الخطأ الطبي
دفع القضاء إلبتكار السبل والمسالؾ لتذليل تمؾ الصعوبات التي يبلقييا المريض)المضرور( 

 غـ مف أنو صاحب حق.والتي قد تمنعو مف نيل حقو عمى الر 
كما يجدر بالذكر أنو وضمف اآلليات السابق ذكره يدخل توسيع نطاؽ الممتـز بتحقيق 

 نتيجة.
 المبحث الثاني:الضرر وعالقة السببية

غير ، سبق وأف تطرقنا إلى عنصر الخطأ كركف مف أركاف المسؤولية المدنية الطبية 
نما يجب أف يسبب ، لقياـ مسؤولية المدنيةأنو ال يكفي اإلرتكاز عمى الخطأ الطبي وحده  وا 

كذلؾ أف تكوف ىناؾ رابطة سببية بيف ىذا الخطأ والضرر الذؼ ، ىذا الخطأ ضررا لممريض
كذلؾ فمسؤولية ، أصيب بو المريض وىذه ىي األركاف وفقا لمقواعد العامة في المسؤولية

 الطبيب المدنية تقتضي ىاتو األركاف لقياميا.
صر الضرر في المطمب األوؿ مف ىذا المبحث وعبلقة السببية في وسنتطرؽ إلى عن

 المطمب الثاني .
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 المطمب األول :الضرر الطبي 
ويتحقق مف خبلؿ  ،المساس بمصمحة المضرور ، لمقواعد العامة يعني الضرر وفقا   

ي وضع أسوأ فبحيث يصبح المضرور ، ةالنيل أو المساس بوضع قائـ أو الحرماف مف ميز 
كما يقصد بو األذػ الذؼ يصيب اإلنساف في جسمو أو ، (1)كاف عميو قبل وقوع الخطألما 

.كذلؾ ىو األذػ الذؼ يصيب الشخص مف جراء المساس بحق (2)مالو أو شرفو أو عواطفو
مف حقوقو أو بالمصمحة مشروعة لو سواء تعمق ذلؾ الحق أو تمؾ المصمحة بسبلمة جسمو 

 (3)و شرفو أو غير ذلؾأو عواطفو أو بمالو أو حريتو أ
وىذا التعريف ىو قياس مسؤولية الطبيب والتي تخضع لمقواعد العامة والتي تحكـ 

ولذا فإف حصوؿ ، فيي القاعدة نفسيا التي تطبق في المسؤولية المدنية الطبية، الضرر
الخطأ وحده ال يرتب مسؤولية الطبيب إذا لـ ينشأ عند ضرر حاؿ أو مستقبمي محقق 

  (4)الوقوع.
ف إنتفى الضرر فبل مسؤولية وال تعويض وقد قضت محكمة النقض المدني المصرية  وا 

"لما كاف الضرر أركاف مف أركاف المسؤولية وكاف ثبوتو شرطا الزما  7/01/1960بتاريخ 
 .(5)لقياـ ىذه المسؤولية والحكـ بالتعويض نتيجة لذلؾ"

أو فقداف حريتو لفترة وىذا  وليذا يظير مف خبلؿ عدـ قدرة المريض عمى ممارسة عممو
بقرار مف الطبيب الذؼ فحصو وبناءا عمى شيادة طبية تبرز وتمـز المريض بضرورة الحجز 

 (6)مدة مف الزمف.
ثباتو  ،يلصونتناوؿ عنصر الضرر بالتف ـ  إلى شروطو وا  مف خبلؿ التطرؽ إلى أنواعو ث

 وفي الفرع الموالي سنعرض إلى الضرر بنوعيو المادؼ واألدبي.
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 الفرع األول:أنواع الضرر
ما ،بشكل عاـو  ياخذ الضرر شكميف إما مادؼ يمس المضرور في مالو أو جسده وا 

  سنتطرؽ لكمييا.و  اإلحساسيو  العاطفيو  معنوؼ يضر بالجانب النفسي
 : الضرر المادي أولً 
، (1)"وىو الضرر الذؼ يصيب المضرور في جسمو أو في مالو وىو األكثر الةالب" 
وينقسـ الضرر المادؼ إلى ضرر جسدؼ يتمثل باألذػ الذؼ يصيب جسـ اإلنساف ىذا 

كإزىاؽ روح أو إحداث عاىة دائمة أو مؤقتة أو ضرر مالي يصيب مصالح المتضرر ذات 
 .(2)قيمة مادية أو إقتصادية كتعطيل قدرة المضرور عمى الكسب أو نفقة العبلج

التجميل قد يتمثل في إلحاؽ األذػ  فالضرر المادؼ الذؼ يمحق بالمريض بسبب جراح
، بسبلمة جسمو وذلؾ بأف يؤدؼ ىذا الخطأ إلى إصابة المريض بتشوىات تمحق في جسمو

أو إصابتو بالعمى أو العجز ، إضافة إلى العيب الذؼ أراد إصبلحو مف وراء عممية التجميل
 .(3)أو إحداث بتر أحد األطراؼ وغيرىا مف اإلصابات الجسدية

اإلصابة بأؼ مرض نتيجة نقل الدـ فقد  أيضا  ، ر المادؼ الطبيضر ال عف وكمثاؿ
قدرتو عمى العمل مما  عمىيتعرض المضرور بسبب إصابتو إلى عجز كمي أو جزئي يؤثر 

 .(4)جعمو عالة عمى عائمتو
والشيء الذؼ يجب مبلحظتو ىو أف مجرد عدـ شفاء المريض شفاء تاـ أو جزئي ال 

أؿ الطبيب إذا أخفق في الوصوؿ إلى الشفاء التاـ إال عما بل يسف، يكوف في ذاتو ضرر
 (5)يسبب لممريض مف خسائر مالية كمصاريف العبلج وأجر المستشفى وثمف الدواء.
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 الضرر المعنوي  :ثانياً 
فقد يكوف مقترنا ، ويمحق ما يسمى الجانب اإلجتماعي لمذمة المعنوية أو األدبية 

كما أن و ذلؾ الضرر ، (1)الشعور بآالـ يحدثيا في النفسفيمحق العاطفة أو ، بأضرار مادية
الذؼ يصيب حقا  مف الحقوؽ غير الحالية التي ال تعتبر عنصرا مف عناصر الذمة 

 .(2)المالية
وفي المجاؿ الطبي يتمثل الضرر األدبي ؼ مساس الطبيب أو المستشفى لجسـ  

والضرر الذؼ ، الجسمانية والنفسيةويبدو ذلؾ باآلالـ ، المريض بخطأ طبي يمحق بو األذػ
وذلؾ مف ، يصيب الفتاة غير الضرر الذؼ يصيب الشاب أو الشاب أو العجوز أو الطفل
 . (3)خبلؿ مدػ ثقافة أو مجاؿ العمل أو الظروؼ االجتماعية أو الجسمانية لممتضرر

كما يتمثل في المعاناة النفسية التي تصيب الورثة مف جراء موت المصاب 
أو ما ، .وما يمحق المريض مف آالـ داخمية ىواجس وقبلقل واضطرابات نفسية(4)''المريض

 وىو جممة عبارة عف األلـ، (5)يمحق حياتو الخاصة لكشف أؼ سر خاص بو بمناسبة العبلج
 .(6)والحزف الذؼ يصيب اإلنساف األلـ

مف ألـ وغـ وأسى نتيجة إلصابتو ، ومف أمثمة الضرر األدبي الذؼ يمحق المريض 
 (7)يو أو حروؽ في جسمو أو بتمف أو بتر ألحد أعضاء الجسـبتشو 

وقد أقر  القانوف الروماني التعويض عنو في أحواؿ ، والضرر األدبي قابل لمتعويض
كذلؾ القضاء الفرنسي بقرار ، سواء كانت المسؤولية ذات أساس عقدؼ أو تقصيرؼ ، كثيرة

 . (8)1833يونيو 15صادر عف محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
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ويتعيف ثبوت ضرر أدبي لحق بالزوجة أو األقارب بشعور حقيقي باأللـ النفسي 
كذلؾ سبلمة ، ويتوقف ذلؾ عمى الظروؼ الدالة عمى متانة العبلقة الزوجية، المدعى بو

 .(1)صمة الرحـ مف جانب المدعى تجاه الموروث المضرور
مكرر  182ؿ المادة وقد أتى المشروع الجزائرؼ عمى ذكر الضرر المعنوؼ مف خبل 

ؽ.ـ.ج بقوليا "يشمل التعويض عف الضرر المعنوؼ كل مساس بالحرية أو الشرؼ أو 
 .2السمعة"

 الفرع الثاني: شروط الضرر
ولكي يؤدؼ الضرر الذؼ يمحق بالمريض إلى إلزاـ الطبيب بالتعويض عنو يجب أف  

كل عنصر عمى  وأف يمس مصمحة مشروعة سنتطرؽ إلى، يكوف محققا وشخصيا ومباشرا
 حدا.

 :أن يكون محققاً أولً 
 الضرر الحال والمستقبل:.1
ومثاؿ ، أو سيقع حتما  ، البد أف يكوف الضرر محققا أؼ أف يكوف قد وقع بالفعل 

الضرر الذؼ وقع فعبل ىو أف يموت المضرورأو يصاب بتمف في جسمو أو في مالو أو في 
فيعوض بذلؾ عف الضرر ، الضرر المستقبلأم ا الضرر الذؼ سيقع حتما فيو ، مصمحة لو

كذلؾ عف الضرر الذؼ سيقع حتما في ، الذؼ وقع عبل مف جراء عجزه في الحاؿ
  .(3)المستقبل

يتعارض مع كونو ضررا محققا ىو ضرر محقق (4)ومعنى ذلؾ أف الضرر المستقبل ال 
قضت ىذا و ، يشممو التعويض شموؿ الضرر الواقع في الحاؿ، محقق مضاؼ إلى المستقبل

محكمة المصرية بأف"التعويض كما يكوف عف ضرر حاؿ إنو أيضا عف ضرر مستقبل متى 
 كاف محقق الوقوع".

والضرر االحتمالي  (futur)وفي ىذا العدد يجب التمييز بيف الضرر المستقبل 
(éventuel)  والذؼ ال يوجب التعويض ومع أنيما يشتركاف في كونيما لـ يتحققا بعد في
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يمكف في كوف الضرر االحتمالي قد يتحقق ، غير أف االختبلؼ بينيماالوقت الحاضر 
ال  وبذلؾ فيو يقـو عمى وىـ وافتراض، أؼ أف وقوعو أمر غير أكيد، مستقببل أو ال يتحقق

 (1)أساس لو...
، ضرر لـ يقع بعد وليس ىناؾ ما يؤكد وقوعو مستقببل، فيذا الضرر المحتمل 

ليس محبل لمتعويض ويقوؿ األستاذ)سافاتيي( في ىذا واألصل أف ىذا النوع مف الضرر 
 .(2)أف الدعوػ المقامة لطمب التعويض عنو دعوػ سابقة ألوانيا، الشأف
ومنو فإف المرأة الحامل التي تتمقى ضربة عمى بطنيا يكوف إجياضيا محتمل الوقوع  

، أنو لـ يقعلذا ال يجوز ليا القانوف المطالبة بالتعويض عف اإلجياض حيث ، وليس مؤكد
أم ا بعد أف يقع ىنا يصبح الضرر حاال ويعوض عنو
(3) 

 .الفرصة الضائعة:2
، وىنا يجدر بنا التمييز بيف الضرر المحتمل والذؼ ال يثبت التعويض لممطالب بو 

ذا ، وبيف تفويت الفرصة والتي تعد ضررا محققا يجب التعويض عنو ؼ الحاؿ ذلؾ ألنو وا 
قد يؤدؼ إلى حرماف الشخص مف فرصة ، غير أف  تفويتيا محققكانت الفرصة أمرا محتمبل 

 .(4)جادة وحقيقة وممكنة
تفويت الفرصة ىو حرماف الشخص مف فرصة كاف يحتمل أف تعود عميو بالكسب ف

 .(5)ومثالو حرماف المريض مف الحياة نتيجة خطأ الطبيب الجراح إثر عممية جراحية
منيا الفرص التي كانت أمامو مف كسب ، يويتجمى مبدأ تفويت الفرصة مف عدة نواح 

أو نجاح في حياتو العامة أو سعادتو كما في حالة ضياع فرصة الزواج لفتاة بسبب 
كذلؾ حالة تفويت الفرصة في الشفاء أو الحياة لممريض لو لـ ، التشوىات التي أصابتيا

المريض لـ يكف حيث البد في ىذه الحالة مف إقامة الدليل عمى أف حالة ، يرتكب الخطأ
 .(6)ميئوسا منيا أو كانت عمى طريق التحسف
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وقد إلتمس القضاء في فكرة تفويت فرصة الشفاء أو البقاء عمى قيد الحياة الحل  
نقوؿ أف ىذا الخطأ الذؼ إرتكبو الطبيب قد ، ذلؾ أن و وفي حالة تعذر إقامة الدليل، األمثل

 .(1)قيد الحياة أىدؼ لممريض فرصة حقيقة لمشفاء أو البقاء عمى
نتيج القضاء العراقي ىذا النيج بأخذه بتفويت الفرصة مف خبلؿ قرار أصدرتو الييئة   وا 

مفاده أنو ليس لممدعي أف يطالب بالتعويض عف اإلنتفاع مف ابنية ، العامة لمحكمة التمييز
نما يستحق التعويض عف فرصة عائمية  .(2)غير موجودة وا 

فرصة الشفاء أو البقاء عمى قيد الحياة حكمة محكمة كذلؾ وتطبيقا لمبدأ تفويت  
إستئناؼ باريس" بأف موت المريضة التي عندىا حساسية عالية كاف مف الممكف أف ينتج مف 

وىي ، ولكف لجوء طبيب التخدير عف طريق األلفاتيزيف، إستعماؿ أؼ نوع آخر مف الدواء
فإف طبيب التخدير زاد ، الحاالتوسيمة مف وسائل التخدير معروفة بالمخاطر في مثل ىذه 

وبذلؾ فإف المريضة قد فاتت فرصتيا في ، بذلؾ مف مخاطر إحتماالت حدوث ىذا الحادث
 .(3)وىذا الضرر ىو عبلقة مباشرة مع تسرع طبيب التخدير"، الحياة

تجاه مسألة ، والقضاء قد إتحدا في موقفيماوكخبلصة ليذا كمو يمكف القوؿ أف الفقو 
التعويض عف الفرصة الفائتة وىذا كونو ضررا محققا لحق بالمريض المضرور وفوت عميو 

 .  (4)فرصة شفائو أو بقائو عمى قيد الحياة
 : أن يكون شخصياً ثانياً 

إما عمى شخصو أو مالو او ، ومعنى ذلؾ أف يكوف الضرر أصاب المدعي بالذات 
يجب إغفال إمتداد الضرر إلى من لو صمة بالمضرور. وعمى ىذا غير أنو ال ، مصمحتو

 قد أصاب الشخص بعينو وحالة الضرر المرتد. سنتطرق إلى الحالة التي يكون الضرر
 بالمدعي نفسو: الضرر ماساً .1
حيث أف الضرر يصيب المدعي في شخصو أو في مالو أو في ، وىو األصل العاـ 

حيث ال يسمح باإلعتداء عمييا أو اإلضرار بيا وىنا يكوف ، لو مف مصمحةما يحميو القانوف 

                                                           

 .413دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص،أسعد عبيد الجميمي، الخطأ ؼ المسؤولية الطبية المدنية  1
 .72إبراىيـ عمى حماوؼ الحمبوسي، الخطأ الميني والخطأ العادؼ في إطار المسؤولية الطبية، المرجع السابق، ص   2
 .301إبراىيـ أحمد الرواشدة، المسؤولية المدنية لمطبيب التخدير، المرجع السابق، ص    3
 .74، ص السابقسؤولية الطبية، المرجع إبراىيـ عمي حماوؼ الحمبوسي، الخطأ الميني والخطأ العادؼ في إطار الم   4



 

 
43 

لزاما لقياـ المسؤولية أف يكوف المدعي في دعوػ التعويض ىو المضرور أصبل مف الفعل 
 .(1)الضار

وقضت محكمة النقض الجنائية بأنو يشترط لمحكـ بالتعويض عف الضرر المادؼ أف 
 .(2)مضروريكوف ىناؾ إخبلؿ بمصمحة مالية لم

فإف الضرر الواجب التعويض عنو يجب أف يكوف مس حقا  أو ، وفي المجاؿ الطبي 
حق الشخص في سبلمة جسمو أو حياتو ، مصمحة مالية لممضرور ويقصد ىنا بكممة "حق"

وأؼ خطأ مف الطبيب يصيب جسـ المريض يكوف بيذا قد مس  حقا مف ، أو عقمو مف األذػ
 .(3)وطالب التعويض عف ىذا يكوف المضرور نفسو، الحياةحقوؽ المريض األساسية ؼ 

أنو ومف الواجب أف يكوف الضرر قد أصاب الشخص المدعي ، ولذا إنو يمكف القوؿ 
فإف لـ يكف رافع الدعوػ قد ، ويثبت لو بذلؾ حق التعويض في ذمتو بسبب الفعل الضار

 .(4)تضرر شخصيا فبل تسمع دعواه
 الضرر المرتد: .2
الضرر الذؼ يمحق أشخاصا آخريف غير مف كاف ضحية الفعل ، مرتدا   ضررا  نسمي  
فإذا أصاب ، والذؼ يكوف مصدره موت المصاب أو إصابتو بضرر بالغ في جسمو، الضار

نسمي ىذا ، إنتقل ضرر ىذا الفعل عمى شخص أو أشخاص آخريف، فعل ضار شخصا
    . (5)(préjudice par ricochet)الضرر األخير "الضرر المرتد" 

يتحقق بالنسبة لؤلضرار المرتدة عمى الضرر ، إشتراط أف يكوف الضرر شخصيا   
فيجب أال يفيـ إشتراط أف يكوف ، (6)إذ يعتبر الضرر المرتد شخصيا لمف أرتد عميو، األصمي

، (7)عدـ تعدؼ ىذا الضرر وقوعو عمى غير المضرور شخصيا، يكوف الضرر شخصيا
 .(8)عمى إثر حادث يؤدؼ بحياتو، عائمة المتوفي ومثاؿ الضرر المرتد الذؼ يصيب

                                                           

 .234الضرر ، المرجع السابق، ص  1حسف عمي الذنوف، المبسوط في المسؤولية المدنية الجزء    1
 .124مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييـ، المرجع السابق، ص  األودف  سمير عبد السميع   2
 .70المرجع السابق، ص  ،أ الميني والخطأ العادؼ في إطار المسؤولية الطبيةإبراىيـ عمي حماوؼ الحمبوسي، الخط   3
 .302المرجع السابق، ص  ،إبراىيـ أحمد الرواشدة، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير  4
 .234المرجع السابق، ص  ،الضرر  1حسف عمي الذنوف، المبسوط في المسؤولية المدنية الجزء    5
 .303إبراىيـ أحمد الرواشدة، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير ،المرجع نفسو، ص   6
 .59دمحم أحمد عابديف، التعويض بيف الضرر المادؼ واألدبي والموروث، المرجع السابق، ص    7
 .234المرجع نفسو، ص  ،الضرر 1حسف عمي الذنوف، المبسوط في المسؤولية المدنية الجزء    8
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والضرر الذؼ يصيب ورثة المضرور باإلرتداد بسبب موت مورثيـ ال يحرج عف كونو  
فالمعاناة واآلالـ النفسية التي تصيب الورثة جراء موت المصاب )المريض( ، أدبيا أو ماديا

المقدرة لمورثة تجاه المضرور كذلؾ فإف اإلخبلؿ بحق النفقة ، ضررا محققا وليس إحتمالي
 . (1)جراء موت مورثو، المورث يعد ضررا ماديا لحق

فذلؾ يمحق ضررا ماديا بزوجتو وأوالده ، فإذا توفي المريض بسبب خطأ الجراح مثبل 
لحرمانيـ مف الشخص الذؼ كاف يعوؿ ، وغيرىـ ممف تجب عميو نفقتيـ قانونا كوالديو

ولمزوج ، ض مضروروف ضررا غير مباشر مف إصابتوكذلؾ فإف أقارب المري، (2)عمييـ
فتعويض الزوجة عف ، واألوالد الحق في الحصوؿ عمى تعويض نتيجة ما لحقيـ مف ضرر

كما يعوض األوالد عف إصابة األـ أو ، الضرر الذؼ لحقو نتيجة إصابة زوجيا بمرض معد
 . (3)إليو األب بفيروس معد نتيجة نقل الدـ المموث

يجب أف يكوف ، رر أدبي محقق لمزوجة أو األقارب حتى الدرجة الثانيةىذا ولثبوت ض 
ىناؾ شعور حقيقة باأللـ وىذا يستنتج مف الظروؼ المحيطة والتي تدؿ عمى متانة العبلقة 

فميس لمزوجة التي تعيش بعيدة عف زوجيا مدة طويمة أف تطالب ، الزوجية وصمة الرحـ
أم ا عف الضرر المادؼ فإنو يقتضي ، ءات الطبلؽبالتعويض حتى لـ يشرع أحد بإتخاذ إجرا

ومنو فميس لئلبف المطالبة بالتعويض ، األحقية في النفقة لدػ الوارث قبل المورث المضرور
 . (4)بإعتباره المسؤوؿ عف إعالتيا عف الضرر المادؼ البلحق بو لموت والدتو

مقصور عمى الضرر واألصل أف إنتقاؿ الحق في التعويض عف الضرر إلى الورثة  
غير أف القانوف الفرنسي ، المادؼ دوف األدبي إال بمقتضى إتفاؽ أو إذا طالب بو الدائف

وكاف ىذا مف األفضل كوف المتوفي لـ يتنازؿ ، جعل ىذا الحق ينتقل لمورثة دونما أية شروط
 .(5)عنو قبل وفاتو

لة القتل وفي حالة ف القانوف المدني العراقي عمى أنو"في حام 203وقد نصت المادة 
أو أؼ فعل ضار آخر يكوف مف أحدث الضرر مسئوال عف تعويض ، يسبب الجرح، الوفاة

                                                           

 .577 573رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحيف، المرجع السابق، ص ص منير    1
 .149دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ،رجب كريـ عبد البله، المسؤولية المدنية لجراح التجميل   2
 .152السابق ، ص  جبلؿ حسف األتروشي، المسؤولية المدنية الناجمة عف عمميات نقل الدـ، دراسة مقارنة ، المرجع  3
 .577 573، المرجع السابق، ص ص ،منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحيف   4
 .256 255المرجع السابق، ص ص  ،فاطمة الزىرة منار، مسؤولية طبيب التخدير المدنية، دراسة مقارنة   5
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أما ، (1)ألشخاص مف الذيف كاف يعيميـ المصاب وحرموا مف اإلعالة بسبب القتل أو الوفاة
لمزوج الحق في الحصوؿ عمى " عف القضاء الفرنسي فقد قضت محكمة إستئناؼ باريس بأف

مف صندوؽ اإلعانة عف األضرار التي لحقتو شخصيا مف جراء إصابة زوجتو التعويض 
 .2"باإليدز نتيجة نقل دـ مموث إلييا

قررت  27/02/1970كما قضت محكمة النقض الفرنسية في حكـ ليا صادر في  
في حالة الضرر المرتد نتيجة لوفاة ، ؽ.ـ.ؼ 1382فيو إستحقاؽ التعويض طبقا لممادة 

دوف إشتراط وجود رابطة قانونية بيف طالب التعويض التي يرفعيا األجانب ، المجني عميو
 .(3)عف أسرة المتوفي عما أصابيـ شخصا مف أضرار مادية أو أدبية

 ومتوقعاً  : أن يكون مباشراً ثالثاً 
ويعتبر ، لمخطأ الذؼ أحدثو (normal)إف الضرر المباشر ىو ما كاف نتيجة طبيعية 

وىو ، لـ يكف في إستطاعت الدائف أف يتوقاه ببذؿ جيد معقوؿ الضرر نتيجة طبيعية إذا
 . (4)وحده الذؼ يحتفع مف الناحية القانونية بعبلقة السببية بينو وبيف الخطأ

ىذا والقاعدة التقميدية المستقر عمييا فقيا وقضاءا  ىي مساءلة الطبيب عف الضرر  
 .(5)معقوؿ مف قبل المصاببمعنى الضرر الذؼ ال يمكف توقيو ببذؿ جيد ، المباشر
وعمة ذلؾ أف الضرر المباشر وحده الذؼ ، وحده الذؼ يعوض عنو، فالضرر المباشر 

أما الضرر غير المباشر فبل يوجب التعويض سواء كانت ، (6)تقـو السببية بينو وبيف الخطأ
 .(7)المسؤولية تقصيرية أـ عقدية

، والتي تتعمق بالمسؤولية العقدية في فقرتيا األخيرة، 8ؽ.ـ.ج 182وقد أشارت المادة 
وأما  في المسؤولية التقصيرية ، ذلؾ الضرر الممكف حصولو وتوقعو، إلى الضرر المتوقع

                                                           

صدقي دمحم أميف عيسى، التعويض عف الضرر المادؼ ومدػ إنتقالو لمورثة، دراسة مقارنة، المركز القومي لئلصدارات   1
 .231ص  2014،القاىرة ،القانونية، الطبعة األولى 

 .153، ص نفسو المرجع  ،جبلؿ حسف األتروشي، المسؤولية الناجمة عف عمميات نقل الدـ  2
 .303ة، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير ، المرجع السابق، ص إبراىيـ أحمد الرواشد   3
 .228صدقي دمحم أميف عيسى، التعويض عف الضرر المادؼ ومدػ إنتقالو لمورثة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص   4
 .267فاطمة الزىرة منار، مسؤولية طبيب التخدير المدنية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص    5
 .153رجب كريـ عبد البله، المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص   6
 .56المرجع السابق، ص  ،حساـ الديف األحمد، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميمية   7

يرتكب غشا  أو خطا  جسيما  إال  فبل يمتـز المديف الذؼ لـ،ؽ.ـ.ج"...غير أنو إذا كاف اإللتزاـ مصدره العقد 182المادة  8 
 بتعويض الضرر الذؼ كاف يمكف توقعو عادة  وقت التعاقد".
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والتقدير يكوف عمى ، فتجب مساءلة مرتكب الفعل الضار لمضرر المتوقع أو غير المتوقع
 .(1)أساس مافات مف خسارة وما ضاع مف كسب

 مسؤولية الطبيب عف فعمو الخطأ في، يةمحكمة النقض الفرنس رتوقد أق
مسؤوؿ بسبب سقوط إحدػ أدوات الجراحة في ، فأقرت أف الطبيب الجراح 27/01/1970

 . (2)ىذا وأعتبرت الضرر مؤكدا ومحققا ومباشر، رئة طفل عف األضرار المباشرة فقط
 فإف مسؤولية طبيب التخدير يكوف التعويض فييا عف الضرر المتوقع إذا وكمثاؿ 

كوف المريض طبيب التخدير إتجيت إرادتيما إلى تحديد مركز كل منيما ، كانت عقدية
وقد ذىبت ، فبل يدخل في نطاؽ التعويض مالـ يتوقعو، مستقببل في حالة اإلخبلؿ بإلتزامو

إذا نتج عف ممارسة نشاطو ، إلى أف الطبيب ممـز بالتعويض، محكمة النقض الفرنسية
وذلؾ عند سقوط إحدػ األدوات التي يستعمميا الطبيب في ، العبلجي ضرر مباشر لممريض

 . (3)رئة المريض
، ولما كاف الضرر المباشر متفرع بدوره إلى متوقع وغير متوقع تبعا  لمقواعد العامة 

في المسؤولية العقدية ال يمتـز ، وحسب القاعدة العامة، فإنو وفي المسؤولية المدنية الطبية
أما في ، (4)إال في حالة الةش والخطأ الجسيـ، الضرر المتوقع فقط المديف إال بالتعويض عف

 .(5)في المسؤولية التقصيرية يعوض عف أؼ ضرر مباشر متوقعا كاف أـ غير متوقع
ىنا ال ، وعميو فمو أننا أخذنا عمى أنو العبلقة القائمة بيف الطبيب والمريض تعاقدية 

إال إذا كاف الضرر الطبي ناجـ ، المتوقعيمتـز الطبيب إال بالتعويض عف الضرر المباشر و 
إال ، وقت إبراـ العقد، (6)عف غش أو خطأ جسيـ عكس إذا كانت مسؤولية الطبيب تقصيرية
ويشمل التعويض الضرر ، إذا كاف سبب اإلخبلؿ أو عدـ التنفيذ ىو الةش أو الخطأ الجسيـ
يب التخدير بإجراء عممية غير المتوقع في حالة مسؤولية طبيب التخدير التقصيرية كقياـ طب

 .(7)التخدير دوف موافقة المريض أو ذويو
                                                           

 .284المرجع السابق، ص  ،رايس دمحم، المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ    1
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تتنافى مع المنطق السميـ وال تصمح في ، كل ما سبق ذكره يعد نتيجة غير مقنعة
لذا يجب مساءلة الطبيب عف األضرار ، نظرا لخصوصية العمل الطبي، المسؤولية الطبية

المريض وطبيبو عقدية أو ال تحكميا قواعد  سواء كانت العبلقة بيف، المتوقعة وغير المتوقعة
فالضرر الطبي ووفقا لمقواعد العامة التي تحكـ الضرر بإعتباره ركنا ، (1)المسؤولية العقدية

ويبقى ، يجب إستبعاد الضرر غير المباشر مف نطاؽ التعويض عنو، أساسيا في المسؤولية
وفي نوعي المسؤولية ، أـ المتوقعة كانت ، أف يعرض فيو عف األضرار الطبية المباشرة

 .(2)العقدية والتقصيرية
 : أن يمس بمصمحة مشروعةرابعاً  
تستدعي وبإعتبار الضرر ركف مف أركاف المسؤولية ، إف فكرة الضرر في حد ذاتيا 
أو منفعة ، قد لحقو ضرر ؼ مركز وراءه فائدة، أف يكوف مدعي الضرر في الدعوػ ، المدنية

 .(3)الضاروىذا قبل حصوؿ الفعل 
يجب وقوعو عمى مصمحة ، والضرر الناشئ عف اإلخبلؿ بمصمحة المضرور 

دوف تمؾ غير ، والتعويض ىنا متوقف عمى شرط المصمحة المشروعة فقط، مشروعة فقط
كذلؾ فإف ىذا الضرر ، (4)المشروعة والتي ال يعتد بيا وال يحمييا وبالتالي ال يعوض عنيا

مصمحة مشروعة ال ترتقي لمرتبة الحق. غير أنيا غير يجب أف يقع عمى حق مكتسب أو 
 .(5)مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب العامة

أف يصيب حقا  ، فيشترط في الضرر الذؼ يصمح أف يطالب عمى أساس بالتعويض 
 .(6)والحق ىنا ىو تمؾ الفائدة التي يحمييا القانوف ، مكتسبا لممضرور

ال يعطييا ، خميميا والذؼ كاف ينفق عمييافالضرر الذؼ يمحق العاشقة نتيجة موت  
ىذا وقد ذىب ، (7)الحق ؼ المطالبة بالتعويض عمى أساس إنتفاء المصمحة المشروعة
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إلى عدـ إشتراط أف تكوف المصمحة التي أصابيا ، اإلتجاه القضائي الفرنسي ؼ بادغ األمر
ثـ عاد ، التعويضوحمى بذلؾ حق الخميمة ؼ ، الضرر الناشئة عف عبلقة يحمييا القانوف 

نقمب بتأثير األستاذ الكبير جوسراؼ  1937تموز 27لتحكـ محكمة النقض الفرنسية في ، وا 
 .(1)حكما  تبنت فيو حرماف الخميمة مف التعويض عف الضرر البلحق بيا نتيجة موت خميميا

ثـ ما لبث أف عاد ليتبيف فكرة تعويض الخميمة عف الضرر الذؼ لحقيا جراء موت  
ؽ.ـ.ؼ والتي تقضي بتعويض كل ضرر لحق  1382مبررا ذلؾ ما جاء في المادة ، خميميا

إذف فرض ، باإلنساف وال تشترط وجود عبلقة قانونية بيف المدعي والمتوفي عبلقة قانونية
 .(2)دعوػ الخميمة جراء موت خميميا يعد مخالفا لحكـ المادة المشار إلييا

أف ، المضرور فيمكف القوؿ المريض بحق والذؼ يعد إخبلؿ، وأما عف الضرر الطبي 
بل أبمغ مف ، ضرر يعتبر لكل شخص الحق في سبلمة حياتو وجسمو والتعدؼ عمى حياتو

وأؼ إتبلؼ لعضو أو جرح أو إصابة لمجسـ أو العقل تعد مف قبيل األضرار الواقعة ، ذلؾ
 .(3)عمى حقو والذؼ يحميو القانوف 

المريض يشكل مساسا  بحق مف حقوؽ المريض الخطأ الطبي الذؼ يناؿ مف جسد  
وطالب التعويض ىنا قد يكوف المريض نفسو أو أحد الورثة الذيف يمـز المريض ، (4)األساسية

وقد أجمع الفقو والقضاء الفرنسي والعربي عمى أف الضرر ال ، (5)المريض بإعالتيـ قانونا
لمشرع الجزائرؼ وأما ا، يتحقق إال  إذا مس بحق أو بمصمحة مشروعة لطالب التعويض

إشترط ولمتعويض عف الضرر أف ىناؾ مصمحة مشروعة ال تتعارض مع مفيـو النظاـ العاـ 
  (6)أو اآلداب العامة وأال تتعارض مع منطوؽ نظرية التعسف في إستعماؿ الحق
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 إثبات الضرر الطبي:الفرع الثالث
المدعي ىو مف وأف  ، تطبيقا لقاعدة البينة عمى مف إدعى واليميف عمى مف أنكر 

فإف عبء اإلثبات يقع ؼ ، والمنكر ىو مف يتمسؾ بإبقاء األصل، يتمسؾ بخبلؼ الظاىر
 . (1)األصل عمى المدعي وىو المضرور

ولما كاف ، (2)عمى مف يدعي الضرر يطالب بتعويض عنو إقامة الدليل عمى ذلؾ 
، (3)بكافة طرؽ اإلثباتوذلؾ ، الضرر واقعة مادية فبلبد أف يثبت المضرور أف ضررا أصابو

 .(4)بما فييا البينة والقرائف
عبء إثبات الضرر يدعى أنو أصيب بو مف  -أو ورثتو-فيقع عمى عاتق المريض 

 .(5)وكاف ىذا الضرر ماديا أو أدبي ا، جراح خطأ الطبيب الجراح)مثبل (
ة ال تكتنفيا أية صعوبات ذلؾ أنيا مسألة مادي، ويبلحع أف مسألة إثبات الضرر 

 . (6)يسيل كشفيا
نما إثبات مدػ الضرر الذؼ وقع وبياف ، كما أنو ال يكفي إثبات وقوع الضرر  وا 
إال  في حالة إقتصار الدعوػ عمى طمب تعويض مؤقت لتقرير مبدأ المسؤولية ، عناصره

 . (7)عندىا يكفي إثبات وقوع الضرر، تمييدا لطمب التعويض الكامل
أف  إثبات حصوؿ الضرر أو نفيو تقدرىا محكمة  كما أنو يجدر بنا التأكيد عمى 

غير أف وصف الوقائع عمى ، دوف خضوعيا في ذلؾ إلى رقابة المحكمة العميا، الموضوع
 .(8)أنيا ضرر مف ناحية توافر الشروط مسألة تخضع لرقابة المحكمة العميا

 أف إثبات حصوؿ الضرر أو نفيو، وعمى ىذا األساس قضت محكمة النقض المصرية 
مف األمور الواقعية التي تقدرىا محكمة الموضوع فيميا في إنتفاء الضرر المزعـو ترتبو 
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ففيميا في ذلؾ متعمق بالواقع وال تراقبيا فيو ، عمى تأخر الممتـز في الوفاء لعدـ كفاية الدليل
 .(1)محكمة النقض

عويض وألف عنصر الضرر لو دورا ضروريا في تحديد النطاؽ المادؼ لئللتزاـ بالت 
ولذا وجب عدـ تجاوز ىذا اإللتزاـ ، ألف التعويض إنما يكوف مجبر الضرر الواقع، و عنو

لقياـ المسؤولية الطبية كذلؾ  ومف فمسألة إثبات الضرر شرطا الزما، حدود الضرر الثابت
 .(2)وجوب إثبات جميع عناصره

لعبلقة أنواعو وشروطو ومسألة إثباتو وسننتقل غمى ا، وىذا فيما يختص الضرر 
 السببية ثالث ركف لقياـ المسؤولية المدنية لمطبيب.

 المطمب الثاني: عالقة السببية
تعد عبلقة السببية الركف الثالث ، وبعد أف عرضنا سابقا ركف الخطأ وركف الضرر 

والبد مف وجودىا حتى تكتمل عناصر أو أركاف قياـ المسؤولية ، لقياـ المسؤولية الطبية
 المدنية الطبية.

، أو الجراح يجب أف تكوف عبلقة سببية بيف الخطأ الطبي، فمقياـ مسؤولية الطبيب 
 .(3)والضرر الحاصل لممضرور

ىو أف يكوف الضرر الذؼ ، والمقصود بالرابطة السببية وىذا حتى تقوـ المسؤولية 
 .(4)أصيب بو طالب التعويض وليد لخطأ المسؤوؿ

توافر رابطة السببية في أحكاـ عديدة جاء ولقد أكد القضاء الفرنسي عمى ضرورة  
أف مسؤولية الفاعل الذؼ تسبب في حادث مف الحوادث سواء أكاف أساسيا ، فييا

قياـ الرابطة السببية مباشرة بيف الفعل ، ؽ.ـ.ؼ تفترض وعمى الدواـ 1384أو  1382المادة
 .(5)والضرر
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انت النتيجة أو الضرر قد ذلؾ أنو إذا ك، وبدوف السببية ال تقوـ المسؤولية الطبية 
كاف الطبيب غير مسؤوؿ وغير ممـز بتعويض ىذا ، تحققو نتيجة خطأ المضرور أو الةير

 .(1)الضرر
 ، العسيرةو  يعد مف األمور الشاقة،والواقع أف تحديد عبلقة السببية في المجاؿ الطبي

االسباب خصائصو وعدـ وضوح و  ويعود ىذا لتعقد الجسـ اإلنساني وتةير حاالتو
فقد تعود أسباب النتيجة السيئة التي حدثت لممريض إلى عوامل أخرػ ، لممضاعفات الظاىرة

أيف ،تتشابؾ معو في إحداث النتيجةو  ولكنيا تنضـ غميو،متعددة مستقمة عف سموؾ الطبيب
  (2)النتيجةيتعذر الجـز بأف سموؾ الطبيب ىو السبب الوحيد في حدوث 

سنتطرؽ أوال : إلى النظريات التي قيمت في عبلقة ، بالتفعيللذا ولدراسة ىذا الركف  
 السببية ؼ مواجية الطبيب وأخيرا  إلى إنتفاء عبلقة السببية.
 الفرع األول:النظريات التي قيمت في عالقة السببية

وليس فقط لسبب وىو ما يؤثر عمى مسؤولية ، قد يكوف الضرر وقع نتيجة لعدة أسباب 
، وينتقل إلى المستشفى لتمقي العبلج، مثمو أف يدىس شخص بواسطة سيارة، الطبيب وقياميا

. ولذا (3)فينا نحف أماـ عدة أسباب أقنعت إلى الوفاة، غير أنو توفي عمى إثر جراحة عاجمة
ظيرت عدة نظريات أىميا نظرية تعادؿ األسباب ونظرية السبب الفع اؿ سنتطرؽ إلييا فيما 

 يمي:
 األسبابأوًل: نظرية تعادل  

وتقوؿ بأنو يجب البحث بيف األسباب عف السبب ، وتنسب إلى الفقيو األلماني)بيرؼ(
ذا ساىـ في وقوع الضرر عدة أطراؼ، الرئيسي والذؼ لواله لما وقع الضرر ، غير أنو وا 

دوف أف تحقق ، ويتحمل ىنا جميع مرتكبو الخطأ المسؤولية، تعتبر كميا متساويف ؼ حدوثو
 . (4)أحد تمؾ األسباب التي أدت لوقوع الضرر، ا كاف خطأ المضرورأو ترفع إال  إذ
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وىذا في حالة إشتراؾ ، أو أال يحكـ بو، ويجوز لمقاضي أف ينقض مقدار التعويض 
بل ، فينا المضرور ال يتقاضى تعويضا كامبل  ، المضرور في إحداث الضرر أو الزيادة فيو

 .(1)يتحمل نصيبو في المسؤولية
أماـ محكمة النقض المصرية فقررت في ، النظرية تطبيقا  لياووجدت ىذه  

سواء كاف سببا  ، بأف تعدد األخطاء يوجب قياـ مسؤولية كل مف أسيـ فيو 1941.جانفي23
 .(2)مباشرا  أو غير مباشر أدػ إلى وقوع النتيجة

 materialisme et)وعمى الرغـ مف ىذا المظير المادؼ والبلأخبلقي 
ouormalisme) النظر غير أنو إذا أمعنا، والذؼ يبدو عمى ىذه النظرية لموىمة األولى ،

كونيا تجعل كل مف ساىـ في ، وجدنا إستجابتيا ليذه القيـ والقواعد الخمقية ال تعارض معيا
وىذا عينو ما تأمر بو قواعد ، إلحاؽ أذػ بالناس يشعر بمسؤوليتو عف تحمل نتائج ىذا األذػ

 .(3)األخبلؽ
 في حالة، يتحمل فيو كمييما المسؤولية، المستشفىو  د خطأ مشترؾ بيف الجراحىذا ويع 

ذلؾ أف األوؿ لـ يقـ بفحص المريض ، موت المريض بالسكتة القمبية أثناء العممية الجراحية
حتى يتأتى لو معرفة مدػ قابميتيا لتحمل العممية كذلؾ فإف ، مف الناحية البيولوجية

والتي تستعمل في مثل ىذه   adrenalineتتوفر بو المادة المنبيةألنو لـ ، المستشفى مسؤوؿ
 .4الحاالت والتي يعتبر شيئا  الزما  تواجدىا باألماكف الجراحية

محكمة إستئناؼ باريس بمسؤولية كل مف مركز نقل ، وقد قضت بيذا الصدد أيضا   
إذ ثبت أف  ،الدـ والطبيب المعالج والمستشفى عف إصابة أحد المرضى بفيروس اإليدز

 .5عممية نقل الدـ ىي السبب في اإلصابة بيذا المرض
وكانت نقطة الضعف ، عرضة لسياـ النقد والتجريح، ىذا وكانت ىذه النظرية 

والتي توصل إلى نتائج غير ، ( التي تشوبيا Laxismeاألساسية فييا ىي)السعة أو الميوعة
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األمر الذؼ ال ، الضرر غير المباشروتعوض عف ، وىذا ألنيا تعتد بأبعد األسباب، مقبولة
 .1يقبل قانونا  

أصبح محتما  التوسع والتخمي ، وبعد ما القتو نظرية تكافؤ أو تعادؿ األسباب مف نقد 
وكانت نظرية السبب المنتج أو الفعاؿ والتي سندرسيا في ، عنيا والبحث عف نظرية أخرػ 

 مايمي.
 المنتج أو الفعال السبب ثانيًا: نظرية 
وجوب إجراء عممية فرز لؤلسباب التي تداخمت وا ىماؿ ، وتقتضي ىذه النظرية 

ىنا ويكوف السبب منتجا  إذا ، والوقوؼ فقط عند األسباب المنتجة، األسباب الفرضية منيا
 .(2)كاف يؤدؼ عادة إلى وقوع مثل ىذا الضرر

بأف سبب  ويعود تأسيس ىذه النظرية إلى الفقيد)كارؿ بيركل( حيث ذىب إلى القوؿ 
ىذا وتعد األسباب األخرػ ، النتيجة ىو العامل األقوػ فاعمية واألكثر إسياما  في إحداثيا

 .(3)مجرد ظروؼ ساعدت السبب األقوػ وتعد أسبابا عارضة
إلى أنو في حالة تعدد العوامل المتداخمة في ، ىذا ويذىب الرأؼ الراجح فقيا  وقضاءا   

ما وقع الضرر فيرػ أنو ال يسوؼ بينيما فمنيا ما ، إحداث الضرر والتي يتخمف إحداثيا
يربطو بالضرر عبلقة السببية بمعنى دقيق أال وىو السبب المنتج ومنيا ماال يرتفع لمرتبة 

 . (4)السبب
وعدا بيا السارؽ بسرعة فائقة ، إىماؿ صاحب السيارة المحافظة عمييا فسرقت وومثال 

إحداث الضرر أال وىما: خطأ صاحب السيارة  ىنا يجتمع سبباف في، فدىس أحد العابريف
أؼ أنو ىو السبب ، غير أف السبب المألوؼ إحداثو لمضرر ىو خطأ السارؽ ، وخطأ السارؽ 

 .(5)المنتج أما خطأ صاحب السيارة فما ىو إال سبب عارض ال يجب الوقوؼ عنده
ستةرؽ سبب خطأ الطبيب األسباب ، كذلؾ ىو األمر  ، األخرػ إذا تعددت األسباب وا 

قترف بخطأ المريض في إتباع تمؾ ، ومثالو لو أخطأ الطبيب في إصدار توجييات لممريض وا 
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خطأ الطبيب مستةرقا  لخطأ ، ما أدػ إلصابة المريض بضرر فيعتبر ىنا، التعميمات
وقد ذىب القضاء الفرنسي لؤلخذ بالسبب المستةرؽ إلقامة مسؤولية الطبيب في ، المريض

حيث قضى بإنعقاد مسؤولية الجراح لوحده فنتيجة إجراء ، 1957ارسم 5حكـ لو بتاريخ 
دوف إعتبار ، نسي عمى إثرىا قطعة قطف داخل الجرح أفضت لموفاة، عممية جراحية متعددة

 . (1)لكنو كاف ذا أثر فعاؿ، النسياف أمر ثانوؼ 
، ىذا وقد القت ىذه النظرية القبوؿ لدػ جانب لدػ جانب كبير مف الفقو في مصر 

في الظروؼ التي حصل  كاف مف شأف فعمو إال  إذا، كونيا ال تقيـ مسؤولية مرتكب الخطأ
ىذا وقد كانت أيدت محكمة النقض ، ووفقا لممجرػ العادؼ لؤلمور أف يحدث الضرر، فييا

حيث قضت في حكـ ليا بأنو يجب عند تحديد المسؤولية ، المصرية نظرية السبب المنتج
 .(2)في إحداث الضرر دوف السبب العارض الوقوؼ عند السبب المنتج

في ، فقد أخذت المحكمة العميا الجزائرية بنظرية السبب المنتج، أما المشرع الجزائرؼ  
"ال يجب إلعتبار أحد العوامل سببا في وجاء فيو  1996نوفمبر 17قرارىا الصادر بتاريخ 

يذا اإلعتبارما قد يكوف وال يكفي ل، أف يكوف سببا فعاال  فيما يترتب عميو، حدوث الضرر
، وأنو يجب إثبات السبب الفعاؿ في إحداث الضرر، مجرد تدخل في إحداث الضرر

 .(3)إلستبعاد الخطأ الثابت ونوعو كسبب لمضرر"
 الفرع الثاني: انتفاء عالقة السببية

يقضي بأنو ومتى أثبت المضرور ، قضت محكمة النقض المصرية مبدأ مشيور 
وكاف ذلؾ الخطأ يحدث عادة ىذا الضرر فإف القرينة عمى توفر عبلقة ىذا ، الخطأ والضرر

ولممسؤوؿ نفي ىذه القرينة بإثبات أف الضرر قد نشأ عف ، السببية تقدـ لصالح المضرور
 .(4)سبب أجنبي ال يد لو فيو
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، عف سبب ال يد لو فيو، إذا أثبت نشوء الضرر، ىذا ولمطبيب نفي المسؤولية عنو 
 رػػػػػػػػػف المستقػػػػػػفم، (1)أو خطأ صادر مف المضرور أومف الةير، أو قوة قاىرة، كحادث مفاجئ

عميو أف السبب األجنبي يصمح أساسا  لدفع أيا  كاف مف المسؤولية تقصيرية أو  
 .(2)عقدية
إنما ىو الحادث الفجائي والقوة ، وقد أجمع الفقو والقضاء عمى أف السبب األجنبي 

وبعد ىذا الخبلؼ توصموا إلى اعتبار خطأ ، واختمفو بشأف فعل الةير، المصابالقاىرة وفعل 
 كذلؾ يمكف أف يضاؼ إليو أؼ واقعة أخرػ تتوافر فييا شروط السبب، الةير سببا أجنبيا

 . (3)األجنبي
إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف ؽ.ـ.ع عمى أنو "  211ت المادة نصوقد  

كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاىرة أو فعل الةير أو خطأ ، سبب أجنبي ال يد لو فيو
ويتضح مف ، كاف غير ممـز بالضماف ما لـ يوجد نص أو إتفاقا عمى غير ذلؾ"، المتضرر

ىذا النص أف عبلقة السببية يمكف إنتياؤىا ومف ثـ نفي المسؤولية المدنية أيضا النقطاع 
المديف إال عف ال يسأؿ وفقيا  أف مبادغ العدؿحيث ، الرابطة السببية بيف الخطأ والضرر
 . (4)ةالضرر المترتب عمى عممو مباشر 

ىذا وجاء في قرار لممحكمة العميا أنو ال يجوز إفتراض خطأ الطبيب لمجرد إصابة 
)إثبات ،و يستطيع الطبيب أف ينفيو بإثبات العكس،المريض بالضرر ولكف يجب اإلثبات

أو خطأ المضرور( بقوليا "إذا أثبت الشخص أف الضرر قد  السبب األجنبي كالقوة القاىرة
  5نشأ عف سبب ال يد لو فيو كقوة قاىرة كاف غير ممـز بتعويض ىذا الضرر".

ومما سبق ذكره نستنتج أف انتفاء عبلقة السببية إنما يكوف بالحادث المفاجئ أو القوة  
 العناصر التالية.وخطأ الةير وسنتطرؽ ليذا في ، خطأ المريض، القاىرة
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 أوًل: الحادث المفاجئ أو القوة القاىرة
قبل التعريف بالحادث المفاجئ والقوة القاىرة وبياف شروطيا ال بد أف نقسـ فقياء  
فمنيـ مف ذىب إلى التفرقة بيف ، وشر احو في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ إلى فريقيف القانوف 

ب إلى األخذ بوحدة وترادؼ المصطمحيف أؼ القوة وفريق ذى، القوة القاىرة والحادث الفجائي
غير أف القوة القاىرة والسبب األجنبي تعبيراف مترادفاف في نظر ، القاىرة والحادث الفجائي

جاؤوا بحجج ليست إال نظرية وال تكتسيا أية أىمية عممية ، كوف أف رواد التفرقة، القانوف 
 .(1)وف وكوف ىذا التقسيـ عبث في نظر محكـ فقياء القان

أو انقطاع التيار ، وفاة المريض بالقمب إثر رعد مفاجئ أو زلزاؿ، ومثاؿ القوة القاىرة 
أو نشوب حريق في غرفة العمميات أو إصابات ، الكيربائي أثناء إجراء العممية الجراحية

 .(2)مما يؤدؼ إلى إلحاؽ الضرر بأخيو، الجراح بةيبوبة أثناء قيامو بالعبلج الجراحي
عدـ إمكانية الدفع ، تجتمع في القوة القاىرة والحادث المفاجئ خاصيتاف ىماوىذا  

فإف أمكف ، كاف الحادث أجنبيا عف الشخص ال يد لو فيو، واستحالة الدفع فإذا ما توافرتا
، توقع الحادث حتى لو استحاؿ دفعو لـ يمكف قوة قاىرة أو حادث فجائي والعكس صحيح

وقضت ، استحالة مطمقة، حادث جعل تنفيذ االلتزاـ مستحيبل  كذلؾ يتعيف أف يكوف مف شأف ال
عدـ إمكاف توقعو واستحالة ، محكمة النقض المصرية أنو يشترط اعتبار الحادث قوة قاىرة

 .(3)دفعو وبتخمف ىذيف الشرطيف تنتفي عف الحادث صفة القوة القاىرة
قوة قاىرة وال تعفي  واالستحالة إف كانت نسبية قاصرة عمى الطبيب المعالج ال تعتبر 

 .(4)الطبيب مف المسؤولية
 .(5)أف القوة القاىرة ال بد أف تكوف خارج إرادة االنساف، يضاؼ إلى ما سبق ذكره 
وقضت محكمة "سانت إتييف" ببراءة طبيب في حادث وفاة مريضة نتيجة تناوليا  

ال ، الحساسيةألف المريضة كانت عمى درجة مف ، جرعات مف دواء ساـ عمى مدد متقاربة
ولما كانت ، ىذا وقد جرب الطبيب معيا األدوية األقل تأثير بةير فائدة، يمكف التنبؤ بيا
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 30في  مذابة، ممغ مف أزوت االكونيتيف 15مصابة بالتياب في أعصاب الوجو فوصف ليا 
بشرط عدـ إحساسيا بالتعب بعد ، بينيما نصف ساعة جـ مف الماء عمى أف تأخذ ممعقتيف

حيث قرر الخبراء أنو ال ، وتوفيت المريضة لعدـ مراعاتيا ىذه القاعدة، ة األولىالممعق
 .(1)مسؤولية عمى الطبيب

عمى أف القوة القاىرة أو الحادث  2ؽ.ـ.ج 127أما المشرع الجزائرؼ فقد نصت المادة  
الفجائي ىو الزلزاؿ أو الفيضاف أو الحريق أو الحرب المباغتة أو ما ينجـ عنيا مف آثار 
تترتب عمى تمؾ األحداث المادية واألزمات االقتصادية ما دامت مستحيمة الدفع وغير متوقعة 

 .(3)كندرة األدوية
الحادث الفجائي ىو السبب الوحيد في  أف القوة القاىرة أو، ذكره يتضحومما سبق  

 ، 4انعدمت عبلقة السببية وال تتحقق المسؤولية، وقوع الضرر
وقد تكوف في ، ىذا وتقاس حالة الضرورة عمى حالة القوة القاىرة أو الحادث الفجائي 

تنعدـ بوجوده إمكانية االختيار أماـ الطبيب لعدـ توفر ، كثير مف األحياف حادث فجائي
لذا فتعد حالة الضرورة كذلؾ شرطا ، تى يتأتى لمطبيب التفكير بروية ثـ االختيارالوقت ح

قانوف مدني "  130جاء بو المشرع الجزائرؼ في المادة  .و ىذا ما5لئلعفاء مف المسؤولية
محدقا بو أو غيرىف ال يكوف ممزما إال بالتعويض ، مف سبب ضررا لمةير ليتفادػ ضررا أكبر

 .6الذؼ يراه مناسبا
بيف الضرر والخطأ الثابت ، وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يكفي لنفي عبلقة السببية 
ألنو يجب الستبعاد ذلؾ الخطأ ، وجود أسباب أخرػ مف شأنيا أف تسبب ىذا الضرر، وقوعو

توفر األسباب األخرػ وأف يقاـ الدليل عمى أنيا السبب المنتج في إحداث ، كسبب لمضرر
والقوؿ أف ىناؾ عوامل أخرػ تؤدؼ ، اء بإيراد رأؼ عممي مجردفبل يجوز االكتف، الضرر
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وليذا يكوف القوؿ ، وذلؾ دوف التأكيد مف أنيا بالفعل التي أدت لمضرر، لحدوث الضرر
 . (1)قاصرا  بما جاء بو مف أسباب لنفي عبلقة السببية بيف الخطأ والضرر

 : خطأ المضرورثانياً  
الخطأ الذؼ أحدثو المريض السبب الوحيد في إحداث تنتفي عبلقة السببية إذا كاف  

زيادة عمى ىذا وخطأ المريض يقطع ، وىنا ال يسأؿ الطبيب عف ىذا الضرر، ىذا الضرر
عبلقة السببية بيف الخطأ الطبي والضرر الحاصل كذلؾ قد يقطعيا بيف الخطأ الطبي 

 . (2)ى قيد الحياةوالضرر الطبي الذؼ يتجسد في ضياع الفرصة في الشفاء والبقاء عم
فإف ذلؾ يؤدؼ ، أما إذا كاف خطأ المريض ساىـ مع خطأ الطبيب في وقوع الضرر 

وقد قضت محكمة النقض المصرية "بأف خطأ المضرور ، إلى تخفيض التعويض المعمـو بو
نما يخفضيا إال بتبييف أف خطأ المضرور ىو العامل األوؿ في إحداث  ال يرفع المسؤولية وا 

 .(3)أصابو وبموغو حدا  مف الجسامة يستةرؽ خطأ المسؤوؿ الضرر الذؼ
ويتضح لنا مما سبق أف خطا المريض)المضرور( يطرح إشكاال ؼ حاؿ اجتماعو مع  

 حيث يتجمى ذلؾ االجتماع في عدة صور سندرسيا عمى التوالي.، خطأ الطبيب
 إستغراق أحد الخطأين اآلخر: .1
عندما يفوؽ خطأ الطبيب خطأ المريض ، األخروىنا نقوؿ أف الخطأ يستةرؽ الخطأ  

أكاف ذلؾ فعل المريض أو فعل ، فينا ال يأخذ بالفعل المستةرؽ ، جسامةمف حيث ال
 ويكوف ذلؾ مف خبلؿ صورتيف ىما: ، (4)الطبيب
 أحد الخطأين يفوق اآلخر من حيث الجسامة:.أ 
فإنو ال يستةرؽ ، في ىذه الحالة ميما كاف أحد الخطأيف يفوؽ الخطأ اآلخر جسامة 

إال في حالة أف يكوف أحد الخطأيف عمدؼ أو رضا ، الخطأ األشد ذلؾ االخفق منو
 . (5)المضرور بما وقع عميو مف ضرر
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  أحد الخطأين عمديا: .1
، وكاف أحدىما عمديا  ، أحدىما مف المريض واآلخر مف الطبيب، إذا كاف ىناؾ خطآف 

األخطاء ذلؾ أف الخطأ العمدؼ يكوف مف الجسامة الخطأ العمدؼ يستةرؽ ما عداه مف 
بأنو إذا كاف المجني عميو تعمد األضرار ، وقد قضت محكمة النقض المصرية، فيفوؽ اآلخر

، الضرر بنفسو واتخذىا وسيمة لتنفيذ ما تعمده مف إيقاع، بنفسو فانتيز فرصة خطأ الجاني
 .(1)فبل يقضى لو بتعويض

المريض االنتحار أو اليروب فذلؾ يعتبر سببا لقطع عبلقة إذا أراد ، ومثاؿ العمد 
إذا كانت ىذه األضرار ، وىنا تنعدـ مسؤولية الطبيب عف األضرار الناجمة لممريض، السببية

 .(2)مصدرىا المريض وكاف الطبيب ال يتوقع ىذا الخطأ وال يتمكف مف تفاديو
إذا ، و المستشفى الخاصبعدـ مساءلة الطبيب أ، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية 

حيث أنو لـ يكف ىناؾ ما يسمح ، أقدـ المريض عمى وضع حد لحياتو عف طريق الشنق
 .(3)بالتكيف بإقداـ المريض عمى مثل ىذا الفعل

 رضا المضرور بالضرر:  .2 
فإجازة ، والقاعدة ىنا تقضي بأنو مجرد رضا المريض ال يرفع عف فعل الطبيب 

غير أنيا ال ترفع صفة الخطأ ، جديدة وخطيرة تمثل خطأ مف جانبوالمريض إجراء جراحة 
غير أف اإلشكاؿ يطرح في رضا المريض ليس بالجراحة ، عف الطبيب وتبقى مسؤولية كاممة

نما بالضرر وىنا اختمف الفقو فاعتبر جانب منو رضا المريض بالضرر في حكـ الخطأ ، وا 
واعتبر جانب آخر أف رضا المريض ، الطبيب العمدؼ مف جانبو وبالتالي نفي المسؤولية عف
 .(4)بالعذر يخفف المسؤولية عف الطبيب وال ينفييا

                                                           

المرجع  ،ػ التعويض الناشئة عنيامنير رياض حنا، النظرية العامة لممسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعو  1
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غير أف رضا المريض بالنتائج المترتبة عمى التدخل الجراحي والتي قاـ الطبيب  
فينا وفي ىذه الحالة ال يسأؿ الطبيب بشرط أف يكوف العمل الطبي أو التدخل ، بتباينيا لو

 .(1)قاـ بو الطبيب يحتمل النجاح ويحتمل الفشلالجراح الذؼ 
ففي الحالة األولى ، وبيف الرضا بو، ويبدو واضحا الفرؽ بيف أف يريد المريض الضرر 

غير أف مجرد رضا المريض بالضرر ال يعقل ، يعقل استةراؽ خطأ المريض خطأ الطبيب
يب كما ىو وال يزؿ الطبيب فاألصل أف مجرد رضا المريض يترؾ فعل الطب استةراقو بخطأ

فينا يخفف ىذا الخطأ ، . لكف قد يكوف رضا المريض بالضرر خطأ منو(2)عنو صفة الخطأ 
فينظر ما إذا كاف المريض مخطئا  برضاه ، حاليا حاؿ الخطأ المشترؾ، مف مسؤولية الطبيب

رغـ نصح ، وىي أغمب الحاالت مثاليا رضى المريض بإجراء عممية تجميل خطيرة، لمضرر
غير أنو إذا رضى ، بيب لو بعدـ إجرائيا فينا يخفف رضا المريض مف مسؤولية الطبيبالط

المريض بإجراء العممية مع عممو بخطرىا وكاف رضاؤه بناء عمى إشارة الطبيب لـ يكف خطأ 
 .(3)ولـ يكف مف شأنو التخفيف مف مسؤولية الطبيب

 أحد الخطأين نتيجة لآلخر: .ب
فإذا كاف خطأ الطبيب بسبب خطأ ، إال بالفعل الواقع أوال  في ىذه الحالة ال يعتد  
ومثاليا حالة كذب المريض عمى الطبيب بشأف حالتو ، انتفت المسؤولية الطبية، المريض

 .(4)الصحية وقياـ الطبيب بوصف عبلج لو عمى ضوء ما قالو لو
، سببيةأما إذا كاف خطأ المريض نتيجة لخطأ الطبيب بحيث كانت بينيما عبلقة  

ومثاؿ ذلؾ تناوؿ المريض ، (5)أعتبر الطبيب وحده مسؤوال عما يتحممو المريض مف أضرار
 . (6)بناءا عمى توصية الطبيب بذلؾ مما ترتب عميو تفاقـ حالتو، العبلج بطريقة خاطئة
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إال إذا ، فمسؤولية المدعى عميو ال تكوف كاممة وال يعتبر وحده الذؼ أحدث الضرر 
فإذا ركب شخص مع صديق ، و الذؼ ترتب عميو خطأ المدعي)المضرور(كاف خطأه كاف ى

أدت إلى خطر دفع الراكب وتحت تأثير ، يقودىا ىذا األخير بسرعة مفرطة، لو في سيارة
كاف خطأ المضرور ىنا نتيجة ، إلى القياـ بحركة خاطئة ممتمسا لمنجاة فأضر بنفسو، الفزع

، وتتحقق مسؤولية الصديق كاممة ىنا، لراكبفاستةرؽ خطأ الصديق خطأ ا، المدعى عميو
 .(1)كذلؾ خطأ المريض في عبلج نفسو بناءا عمى إشارة خاطئة مف الطبيب

 إستقالل كل من الخطأين عن اآلخر: .2 
، حيث يبقى كل مف الخطأيف مستقبل عف األخر، وىي حالة عدـ استةراؽ خطأ آلخر 

وىنا ، المريض أو ما يعرؼ بالخطأ المشترؾوأصبح لمضرر سبباف ىما خطأ الطبيب وخطأ 
ويبقى عمى المريض تحمل ، تكوف المسؤولية متساوية ويتحمل الطبيب نصف الضرر

لو كاف المدعي عميو ، عمى المدعي عميو إال بنصف الضرر وال يرجع، النصف اآلخر
ؼ فيرجع المضرور عمى أ، يكونا ىما والمريض مسؤوالف بالتساوؼ ، طبيباف وليس واحدا
، كوف المدعي عمييما متضامناف في الثمثيف، ألنو تحمل الثمث الباقي، منيما بثمثي الضرر

 .(2)في المسؤولية في التعويض عف الضرر أؼ أف المريض يتحمل نصيبو
بضرورة ، كذلؾ محكمة النقض الفرنسية، وىو ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية 

في إحداث ىنا ، المضرور مع المتسبب في الحادثانقاض التعويض بالقدر الذؼ اشترؾ فيو 
وقد أيده جانب القضاء في الجزائر وبعض الفقو عمى أساس أخذ ، الضرر أؼ الوفاة

 .(3)الظروؼ العامة والخاصة بالحادث في االعتبار
وألف خطأ المريض سببا محققا لمسؤولية الطبيب حيث ساىـ بخطئو بقدر ما في وقوع  
إف أمكف تعييف ، التعويض بينيما كل بقدر مساىمتو في إحداث الضررفيقر توزيع ، الضرر

ال وزعت المسؤولية بينيما بالتساوؼ  ويمـز الطبيب ، مقدار جسامة كل خطأ مف الخطأيف وا 
فييا  في حالة رفض المصاب، وقد طبق القضاء الفرنسي ذلؾ، (4)بنصف التعويض المقدر
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فإف كاف مف المقدر ، ( وتوفي بعد عدة أياـية)مذىبألسباب دينية ، بحادثة أف ينقل إليو دـ
إال أف رفض المصاب لنقل الدـ قد ، أف النجاة مف الموت ليست مؤكدة في حالة نقل الدـ

ويمـز إنقاص التعويض بنسبة حرمانو ، ساىـ بالضرورة في حرمانو مف فرص الحياة
 . (1)بخطئو

 لنفي المسؤولية: شروط اعتبار خطأ المريض سبباً  .3
في فعل المضرور العتباره سببا أجنبيا معفيا لممدعي عميو ، توافر عدة شروط 

 )الطبيب( مف المسؤولية أال وىي:
كأف يكوف الطبيب ىو الذؼ ، أال يكوف خطأ المضرور مسندا إلى المدعى عميو - 

بناءا عمى توصية ، أو أف يتناوؿ المريض عبلجا بطريقة غير صحيحة، (2)حرض المريض
 .(3)صحيحةغير 

وىي أف يكوف الفعل الذؼ قاـ بو  ،أف يكوف فعل المضرور ىو الذؼ سبب الضرر -
وذلؾ بتوافر عبلقة السببية بيف الفعل والنتيجة ، ىو الذؼ سبب الضرر (المضرور )المريض 

فإف فعل المضرور ال يعفي الطبيب مف المسؤولية وال يؤدؼ ذلؾ ، فبعدـ توافر ىذه الرابطة
 .(4)الطبيب مف المسؤولية عمى الرغـ مف تكييف تصرؼ المريض عمى أنو خطأإلى إعفاء 

أؼ أف عمى  ،أف يكوف فعل المضرور غير ممكف التوقع وغير مستطاع دفعو-
فإذا كاف ممكف رده أو تحاشيو لما عاد سببا أجنبيا ، وال سبيل لرده، المضرور ال مفر منو
 .(5)وظل الطبيب مسؤوال

أف انتحار مريض عف طريق شنق نفسو في مستشفى ، محكمة النقض الفرنسية وقضت
ذلؾ أنو ال يوجد ما يمكف مف توقع ، ال يدعو لتحميل المستشفى مسؤولية ىذا الفعل، خاص

وبالتالي فإف المريض يتحمل مسؤولية ىذا الفعل وحده  بأف المريض سيضع حدا لحياتو
 .(6)العقمية والنفسيةعكس لو كاف المستشفى مختصا باألمراض 
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ونفي المسؤولية ، ىذا بخصوص خطأ المريض ومتى يكوف سببا لقطع عبلقة السببية 
وعمف صور المريض والذؼ يجتمع مع خطأ الطبيب أيف يستةرؽ أحدىما ، عف الطبيب
 أو يكوف أحدىما نتيجة لآلخر أو في حالة استقبلليا عف بعضيا البعض.، اآلخر خطأ
 الغيرخطأ  : ثالثاً 

أؼ ، لو كاف الضرر قد وقع بفعمو وحده، تنتفي عبلقة السببية كذلؾ نتيجة فعل الةير 
خطأ الةير يقطع عبلقة السببية متى استةرؽ خطأ ، السبب الوحيد لوقوع الضرر لممريض

 وكاف كافي بذاتو إلحداث النتيجة .، الجاني
الطبيب وخطأ  والذؼ لحق بالمريض بسبب خطأ، أما في حالة أف يكوف الضرر 
ىنا يعتد بجميع العوامل والتي ، دوف استةراؽ احدىما لآلخر في حصوؿ الضرر، الةير

 .(1)أسيمت في حصوؿ الضرر
عمى أف خطأ الةير يقطع رابطة السببية متى ، وقد استقر قضاء النقض المصرؼ  

يرفع وقضت بأف عل الةير ال ، استةرؽ خطأ الجاني وكاف كافيا بذاتو إلحداث النتيجة
وأحدث وحده  المسؤولية عف األعماؿ الشخصية إال إذا اعتبر ىذا الفعل خطأ في حد ذاتو

 .(2)الضرر
، ىذا وال يعد الضرر الذؼ يقع بفعل احد األشخاص الذيف يساؿ المديف قانونا عنيـ 

كما ىو الشأف ، كونو صادر مف المديف شخصيا، سببا أجنبيا يعفى بو األخير مف مسؤوليتو
 ة لتابعي الطبيب مثبل  .بالنسب
ال يعد خطأ صادرا مف الةير ، إباف التدخل الجراحي، وليذا فأف أخطأ مساعد الطبيب 

وكذلؾ رئيس الفريق بالنسبة لؤلطباء أعضاء ىذا ، بالنسبة لمجراح المسؤوؿ عف العبلج
ريق إال أف رئيس الف، فحتى مع تمتع أعضاء الفريق بإستعبلليـ في دائرة تخصصيـ، الفريق

وال يعتبر المساعدوف والذيف ، توفرت أـ لـ تتوفر عبلقة التبعية، الجراحي يعد مسؤوال عنيـ
، مف قبل الةير بالنسبة لمجراح كطبيب التخدير، استعاف بيـ الجراح المتعاقد مع المريض

 .(3)وطبيب األشعة وغيرىـ
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تنفيذ تعميماتو في  الذيف يباشروف ، كذلؾ ال يساؿ الطبيب عف فعل الوالديف أو األقارب 
 .(1)العبلج ويخطئوف في ذلؾ طالما أف تعميماتو ال شئابة فييا

في قضية تتمخص وقائعيا أنو نسب لطبيب ، وقد جاء في أحد األحكاـ الفرنسية 
فأقاـ زوجيا دعوػ مطالبا ، اإلىماؿ نتيجة وفاة مريضة عمى إثر تسمـ)نفاس( عقب والدتيا

والشيء الذؼ أدػ لنقل العدوػ إلى زوجتو ، ه الحيطة الواجبةوذلؾ لعدـ اتخاذ، إياه بتعويض
وفي تقرير الخبراء ثبوت التسمـ عف طريق العدوػ. وقضت المحكمة ببراءة الطبيب ، المتوفاة

ذلؾ أنو يحتمل أف يكوف ، عمى أساس أف نقل العدوػ لـ يجـز بو أف يكوف الطبيب سببو
أف ثبت لممحكمة أف والدة المتوفاة كانت تتولى ذلؾ بعد ، نتيجة الطبيب أو أقارب المتوفاة

 .(2)تمريضيا
في المادة  سباب لنفي عبلقة السببيةقد جاء بيذا النوع مف األف، أما المشرع الجزائرؼ  
اذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب "أجنبي " البد "التي جاء فييا  ؽ.ـ.ج  127

كاف ، أو خطأ الةير، صدر مف المضرورأو خطأ ، أو قوة قاىرة، لو فيو كحادث مفاجئ
 (3)ممـز بتعويض ىذا الضرر ما لـ يوجد نص قانوني أو إتفاؽ يحالف ذلؾ"

غير ، بيف بعض أسباب اإلعفاء مف المسؤولية وعددىا، وينبةي اإلشارة إلى أف النص 
 ،فقد يكوف السبب األجنبي عيبا الصقا بالشيء، أف ىذا التعداد لـ يأتي عمى سبيل الحصر

 .(4)خاصا بالمضرور أو المريض أو مرضا  
) القوة القاىرة خطأ المضرور ، وبعد أف انتيينا مف عرض السبب األجنبي الثبلث

مذ ، أف ىذه الصور عرفت تطورا في كل مف الفقو والقضاء، وفعل الةير( جدير بنا معرفة
يوـ قررت أف ، في قضية الباخرة )المور سيير( 1951قررت محكمة النقض الفرنسية عاـ 

حتى وصوؿ ىذا التطور الفقيي ، القوة القاىرة تعد سببا لئلعفاء الجزئي مف المسؤولية
بحيث ، إلى غايتو السميمة وىي البحث في إمكانية سبب الخطأ إلى المدعى عميو، والقضائي

                                                           

داريا، المرجع السابق  1 ، سمير عبد السميع االودف، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييـ مدنيا وجنائيا وا 
 .161ص 

داريا، المرجع نفسو،  سمير عبد السميع األودف، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب  2 التخدير ومساعدييـ مدنيا وجنائيا وا 
 .162ص 

 القانوف المدني الجزائرؼ. 3
 .330المرجع السابق، ص  ،رايس دمحم، المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائرؼ  4
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يؤاخذ عميو أـ ال وفي ذلؾ ألتماس سبيبل سويا عادال يوفق بيف مصمحة المضرور ومصمحة 
 . (1)ى عميوالمدع
الضرر و  بيف خطأ الطبيب، ألسباب نفي رابطة السببية، وينطبق نفس الشيء بالنسبة 

حيث أف المسؤولية المدنية الطبية ما ىي إال صورة مف صور المسؤولية ، البلحق بالمريض
 عمى الرغـ مف خصوصية العمل الطبي وما يميزه عف بقية األعماؿ.، المدنية العامة

 إثبات عالقة السببيةالفرع الثالث: 
والمسؤولية ، رابطة السببية ركف ميـ في قياـ المسؤولية المدنية عامة سبق القوؿ وأف

الطبية عمى الخصوص ولكف يجب أف نبحث عف المكمف بعبء اإلثبات عبلقة السببية ما 
 سنتطرؽ إليو.

 فإف إثبات عبلقة السببية يكوف عمى، إذف وكقاعدة عامة في القانوف المدني 
ت عميو صبما في ذلؾ القرائف وىو ما ن، 2ويكوف ذلؾ بكل وسائل اإلثبات، المدعي)المديف(

 .(3)ؽ.ـ.ؼ1353المادة
وبمقتضى أعماؿ القاعدة العامة ة التي تقضي بأف البينة عمى مف إدعى فإف عبء  

التي إثبات رابطة السببية يقع عمى المدعي)المضرور( إذ عميو إثبات توافر أركاف المسؤولية 
 .(4)يدعي قياميا ضد المدعي عميو

 
حيث أف عبء اإلثبات لعبلقة السبببية بيف ، كذلؾ األمر بالنسبة لممسؤولية الطبية 

 .(5)يقع عمى المريض، الخطأ الطبي والضرر البلحق بالمريض

                                                           

 .210 208المرجع السابق، ص ص  ،رابطة السببية 3حسف عمي الذنوف، المبسوط في المسؤولية المدنية الجزء  1
2 P .vayre,D.planquelle ,H.fabre,le lien de causalté en maiere de résponsabilié médicale 
,revue médcine et droit,volume 2005 paris-france, issue72 ,may-jun pp 83-84 
3 Art 1353 c.c.f " Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées 
aux lumières et à laprudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions 
graves, précises et concordantes,et dans les cas seulement où la loi admet les preuves 
testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaquépour cause de fraude ou de dol". 

 .212 211، ص ص نفسوالمرجع  ،رابطة السببية  3حسف عمي الذنوف، المبسوط ؼ المسؤولية المدنية الجزء  4
5 Michel Bernard ,160 question en réspensabilité médicale, 2eme édition, el sever 
masson,paris France, 2010 , p20. 
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ذلؾ ، إذف فعمى المريض أف يثبت أف الضرر الذؼ لحق بو كاف بسبب خطأ الطبيب
ودوف وجود عامل خارجي يكفي لحجب ، يكوف عائدا إلى خطأ الطبيبأف الضرر يجب أف 

واستةراؽ خطئو ويثبت أف خطأ الطبيب فوت عميو فرصة الشفاء أو تفادؼ ضرر كاف 
أف خطأ الطبيب قد فوت عمى مريضيـ فرصة ، أو بإثبات ذوؼ المريض، باإلمكاف تجنبو

 .(1)البقاء عمى قيد الحياة
التعويض ىو مف يجب عميو إثبات أركاف المسؤولية أف مدعي ، ولما كاف األصل 

أؼ أف يثبت بأف خطأ الطبيب ىو ، فإف عمى المريض ذلؾ، جميعا بما فييا رابطة السببية
والتي ، ويتأتى لو ذلؾ بكافة طرؽ اإلثبات بما في ذلؾ القرائف القضائية، الذؼ أحدث الضرر

محكمة النقض إلقناعيا بأنو استنتاج يشترط فييا أف تكوف مبنية عمى أسباب سائةة تكفي 
عمى األقل أف الضرر سببو الفعل الذؼ قاـ بو الطبيب في ، أو أف يثبت المضرور،(2)سميـ

ف كانت صورة غير مألوفة عند الفقياء  .(3)حالة المسؤولية غير الخطئية وا 
، سببيةإلى أف القرائف التي يثبت بيا المريض عبلقة ال، وينبةي اإلشارة في ىذا الصدد 

ألنيا ال تقـو في حالة ، حتى يمكف قياـ عبلقة السببية، يجب أف تكوف قرائف قوية متكاممة
لتأثير الخطأ الذؼ أرتكبو الطبيب عمى حالة المريض ، إشارة الخبراء إلى الصفة االحتمالية

  .(4)وما أصابو مف ضرر
بل ، أحد الفقياء بأف ىذه الرابطة يسيل إثباتيا عف طريق قرائف الحاؿ يرػ  و ىذا 

  (5)ال يحتاج إلى دليل توافر السببية، كثيرا ما تكوف ىذه القرائف واضحة بحيث يبدو أف األمر
  (5)السببية
 
 

                                                           

 .391المرجع السابق، ص  ،دراسة مقارنة ،طبلؿ عجاج، المسؤولية المدنية لمطبيب  1
داريا، المرجع السابق،  2 سمير عبد السميع األودف، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييـ مدنيا وجنائيا وا 

 . 164ص 
ثباتيا رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية ل 3  .298المرجع السابق، ص  ،ؤلطباء وا 
 .393 392، ص ص نفسوطبلؿ عجاج، المسؤولية المدنية لمطبيب ، دراسة مقارنة،  المرجع  4
داريا، المرجع نفسو،  5 سمير عبد السميع االودف، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييـ مدنيا وجنائيا وا 

164. 
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وقررت محكمة النقض الفرنسية أنو ليس ىناؾ تناقض بيف عدـ إعتبار خطأ الطبيب  
السبب في حرماف المريض مف فرصة حقيقية في الشفاء أو ىو السبب في الوفاة ولكنو 

 . (1)الحياة
ستخبلص رابطة السببية بيف الخطأ والضرر ىي مف الوقائع التي يقـو قاضي ا  و 

إال فبما يخص مدػ دقة استخبلصو ، وال رقابة عميو مف المحكمة العميا، الموضوع بتقديرىا
دؿ بالفعل عمى ىذه العبلقة الشيء الذؼ يدعو كعدـ وجود قرينة ت، أو مخالفتو لوقائع الدعوػ 

 . (2)القاضي في دعاوػ المسؤولية الطبية إلى التريث
أنو تزايد في ، ويتضح مما سبق ومف خبلؿ موقف القضاء إزاء إثبات عبلقة السببية 

فبعد أف كاف عبء إثبات توافر عبلقة ، إتجاىو نحو التشديد في أحكاـ المسؤولية الطبية
أصبح يقيـ قرينة عمى توافر عبلقة السببية لصالح ، ع عمى عاتق المريضالسببية يق
لنفي مسؤوليتو عف الخطأ الثابت في ، وعمى الطبيب إثبات توافر السبب األجنبي، المريض

 .(3)حقو
خاصة أماـ ما يحوط الخطأ الطبي مف صعوبات ، ويبدو وأف موقف القضاء مفيوـ 

إضافة إلى الشؾ حوؿ الحيدة التي ، فييا العمل الطبيوالظروؼ التي يجرؼ ، في اإلثبات
ورابطة ، فمجأ غمى إفتراض ركف الخطأ تارة، (4)يمتزميا الخبراء في تقرير أخطاء زمبلئيـ

 .(5)وذلؾ تحقيقا لعبء اإلثبات، السببية تارة أخرػ 
ف بعد أ، لقياـ مسؤولية الطبيب المدنية، وبيذا نكوف قد فرغنا مف رابطة سببية كركف 

فقد تعرفنا إلى أىـ النظريات التي قيمت في عبلقة ، تعرفنا لكل التفاصيل الخاصة بيذا الركف
  ثـ إلى أسباب نفييا وأخيرا إلى مسألة أثباتيا.، السببية

                                                           

 .181المسؤولية الطبية، المرجع السابق،  ص دمحم حسيف منصور،  1
ثباتيا 2  .299، ص السابقالمرجع  ،رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية لؤلطباء وا 
 .168دمحم عبد القادر العبودؼ، المسؤولية المدنية لمطبيب التخدير، المرجع السابق، ص  3
 .182 181دمحم حسيف منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، ص ص  4
ثباتيا  5  .301، ص نفسوالمرجع  ،رايس دمحم، نطاؽ وأحكاـ المسؤولية لؤلطباء وا 
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 المسؤولية المدنية الطبيةعناصر الفصل الثاني: وسائل إثبات 
إن إثبات أركان المسؤولية المدنية الطبية، جائز وبكافة الطرق والوسائل أي بالكتابة       

 1وشيادة الشيود والقرائن القضائية والخبرة، فالمتضرر لو اإلثبات باالعتماد عمى كل الوسائل
د من أن ما تم إثباتو من طرف المتضرر من خطأ وضرر ويبقى عمى القاضي التأك    

ومن عبلقة سببية، كميا عناصر ثابتة ثبوتا قطعيا، ال مجال لمشك والتخمين فيو ولذا فإن 
 اإلثبات يجب أن يتركز عمى وقائع دقيقة وثابتة.

ويختمف اإلثبات في المادة الطبية عن اإلثبات في المواد األخرى، نظرا لخصوصية     
الطبية واإلثبات المتعمق بالممارسة أو  مل الطبي، فيوجد لدينا اإلثبات المتعمق باإلنسانيةالع

الفن الطبي فاإلثبات في اإلنسانية الطبية، يمكن االرتكاز فيو إلى كل وسال اإلثبات القانونية 
افتو بما في ذلك القرائن وشيادة الشيود، ويكون لمقاضي ىنا دور إيجابي في اإلثبات وفقا لثق

العامة أو بالرجوع إلى التزامات الطبيب المنصوص عمييا في القانون ومحاولة قياميا 
الطبيب مع ىذه اإللتزامات، كذلك في مسألة التقدير في عنصري الضرر وعبلقة السببية كما 

 سبق ورأينا في الفصل األول.
ى الخبرة، باعتبارىا عموفي اإلثبات الخاص بالفن الطبي، يكون القاضي ممزما باإلعتماد    

لمفعل في المسائل الفنية المطروحة أمامو، يبقى لو وبعد الخبرة كامل الحرية  الوسيمة الوحيدة
 .2في األخذ بتقرير الخبرة من عدمو

لذلك فإنو عمينا التطرق إلى وسائل إثبات عناصر المسؤولية الطبية، من خبلل مبحثين     
األعمال المتعمقة باإلنسانية الطبية وفي الثاني وسائل نتناول في األول وسائل اإلثبات في 

 اإلثبات المتعمقة بالفن الطبي.
 
 
 
 
 

                                                           

 ، 2012 ،بيروت لبنان ،عمي عصام غصن، المسؤولية الجزائية لمطبيب، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى  1
  .208ص 
 . 218ص  ،مرجع نفسوال ،عصام غصن عمي  2
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 ذات الصبغة اإلنسانية الطبيةالمبحث األول: وسائل اإلثبات في األعمال 
سبق وأن ذكرنا المسؤولية الطبية ىي مسؤولية خطئية كأصل عام، وأن إثبات الخطأ      

ن كان ىذا األصل ترد عميو استثناءات، إضافة إلى أىمية إثبات فييا يأخذ القسم األكبر  وا 
 عنصري الضرر والعبلقة السببية لقيام المسؤولية المدنية الطبية.

وحقيقة تكييف العمل الطبي عمى أنو متعمق باإلنسانية الطبية إنما تكمن في نوع الخطأ      
بية ىو ذلك الخطأ الخارج عن الفن النوع من األخطأء الط الطبي في حد ذاتو، ألن كون ىذا

 عمى مبدأ مخالفة الطبيب لواجبو باحترام اإلنسانية في ممارسة لعممو. الطبي، ويقوم أساسا  
من غير حاجة  وكمبدأ عام فإن القاضي وحده الذي يمكنو تقدير ىذا النوع من األخطاء    

 إلى خبير.
شيادة الشيود والقرائن والكتابة، إن تعمق  كما يتم اإلثبات ىنا بكافة الوسائل، بما في ذلك   

األمر بالحصول عمى رضا المريض أو واجب اإلعبلم أو إفشاء السر الميني كذلك األمر 
 بالنسبة لمضرر الناجم عن ىذه األخطاء والرابط بينيما.

وسنحاول بحث ىذا المبحث في مطمبين نتناول في األول: الوسائل القانونية لئلثبات        
 لمدى نجاحتيا. الثاني: التقييم العممي وفي

 الوسائل القانونية لإلثبات األول: المطمب
وما يمييا من  323لقد جاء في المشرع الجزائري بوسائل اإلثبات القانونية، في الموادو     

ج، أال وىي الكتابة، والشيادة القرائن، اإلقرار باليمين، غير أن موضوعنا ىو اإلثبات .م.ق
عفاء من وسائل تقام لبحث الدليل وليس لئل اول الكتابة والشيادة والقرائن، باعتبارىالذا فنتن

 اإلثبات كاليمين واإلقرار.
 تابةالفرع األول: الك

الكتابة ىي الوسيمة التي يستعمميا المتقاضي، بواسطة دليل كتابي إلثبات حقيقة اتفاق       
 1ما أو واقعة قانونية والتي ىي مصدر حق المدعي

ىذا وتعتبر الكتابة من أىم الوسائل اإلثبات جميعا، لما توفره لمخصوم من ضمانات ال      
توفرىا غيرىا من األدلة، ففي الشيادة مثبل قد ينسب الشاىد تفاصيل الواقعة التي يشيد عمييا 

                                                           

الغوثي بن ممحة، قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتيا في النظام القانوني الجزائري، الديوان الوطني لؤلشغال التربوية، الطبعة  1
 . 31 ص  ،2007الجزائر ، األولى،
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كذلك فإن مقارنتيا أو يخالف ضميره مما يطمس عمى معالم الشيادة الحقيقية ويبتعد عنيا، 
 1دليل، بالقرائن القضائية فإن ىذه األخيرة تفتقر إلى التأكيد الذي تتميز بو الكتابةك

والكتابة كشكمية تختمف، عن الكتابة كوسيمة لئلثبات فاألولى، تخمفيا يعدم التصرف أما     
 2الثانية فيبقى التصرف قائما والكتابة فيو وسيمة إثبات ال غير

راق الرسمية والعرفية، فالرسمية تصدر عن شخص ذي صفة ونجد في الكتابة كدليل، األو    
رسمية أي موظف، أما العرفية فتصدر عن شخص عادي وتنقسم الورقة العرفية أيضا إلى 

 أوراق معدة لئلثبات وأوراق غير معدة لئلثبات.
 : الورقة الرسمية أولا 
و موظف أو في العقد الرسمي عقد يثبت "عمى أن 3ج.م.ق 324ولقد نصت المادة     

ضابط عمومي أو شخص مكمف بخدمة عامة، ما تم لديو أو ما تمقاه من ذوي الشأن وذلك 
 .4"طبقا لؤلشكال القانونية، وفي حدود سمطتو واختصاصو

 شروط الورقة الرسمية:.1
 ىناك ثبلث شروط لصحة الورقة الرسمية

 ة عامةالشرط األول: صدور الورقة الرسمية من موظف عام أو شخص مكمف بخدم
أي أن يكون ىذا الشخص من ينسب إليو المحرر، وال يتطمب ذلك أن يكتبو بخط يده      

ىو الشخص الذي يعيد إليو المشرع  ، والموظف العام5أي الموظف أو المكمف بخدمة عامة
ممثل موظفي  -المرفق العام-إجراء عمل من األعمال المتعمقة بالمصمحة العامة ومعنى

 6القناصيل، وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين لدى المحاكم والموثقينالحالة المدنية و 
ويستوي أن يكون الشخص موظفا بإحدى اإلدارات الرئيسية لمدولة أم بإحدى الييئات       

المحمية، أو المؤسسات العامة، كموظفي المجالس البمدية)البمديات( وموظفي الجامعات، كما 
                                                           

، دار اليدى عين مميمة مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية -نبيل صقر  1
 . 76ص ، ،2009الجزائر،

 . 95ص  ،سايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني،المرجع السابق  2
 القانون المدني الجزائري. 3 

 .8ص نفسو،نزيية مكاري، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية،المرجع -نبيل صقر  4
 ،2007لبنان ،دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت   5
  .150ص
  .36ص  ،المرجع السابق الغوثي بن ممحة، قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتيا في النظام القانوني الجزائري،  6
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بعمل يمكن أن تقوم بو الشركات أو األفراد كموظفي مصمحة يستوي أن يكون الموظف قائما 
 1السكك الحديدية ومصمحة البريد

نما يكفي أن يكون مكمفا بخدمة       كما ال يشترط أن تصدر الورقة الرسمية عن موظفا ، وا 
 2عامة فالخبير مثبل يقوم بإعداد تقرير حول الميمة المسندة إليو مع أنو ليس موظفا

 : اختصاص الموظف بإصدار الورقة الرسميةالشرط الثاني
واختصاصو ويقصد ىنا أي أن يكون الموظف العام قد عمل في حدود سمطتو      

بالسمطة، أن يكون  الموظف أو المكمف بالخدمة العامة ذا والية في تحرير الورقة، أي يكون 
كون تحرير ىذه قائم بعممو قانونا وقت تحرير الورقة، غير معزول أو منقول، كذلك أن ي

 3الورقة من اختصاصي فبل يستطيع كاتب الجمسة في المحكمة تحرير عقد رسمي أو زواج
 الشرط الثالث: مراعاة األشكال القانونية في تحرير الورقة

وقد بين القانون لكل نوع من األوراق الرسمية، أوضاعا وأشكاال وقواعد يجب عمى       
 4واحتراميا، يعد إلزاما عند تحرير الورقة الرسمية.ي المختص مراعاتيا الموظف العموم

فالقاضي في تحريره لمحكم، والكاتب في تحرير محضر الجمسة والموثق في توثيقو        
لممحررات، كل ىؤالء يخضعون في تحريرىم ليذه المحررات ألوضاع وقواعد قانونية يجب 

 5مراعاتيا حتى يكتسب المحرر الصفة الرسمية
 326طبقا لنص المادة عرفية إنتفت ىذه الشروط أو إحداىما، اعتبرت ىذه الورقةفإذا      

  6ج، إذا كانت موقعة من األطراف.م.مكرر ق
 حجية الورقة الرسمية: .2

، اكتسبت الورقة صفة الرسمية وأصبح ليا آنفا  إذا توافرت كل الشروط التي ذكرناىا      
ية ال يمزم بإثبات صحتيا، وعمى منكرىا إثبات عدم حجتيا في اإلثبات، المحتج بالورقة الرسم

                                                           

 مميمة، ني اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، دار اليدى عين  صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المددمحم   1
 . 52ص ،2011،الجزائر

 . 96ص  ،المرجع السابق،سايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني  2
 . 52ص  ،دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع نفسو   3
 . 38ص  ،ق اإلثبات ومباشرتيا في النظام القانوني الجزائري،المرجع السابقالغوثي بن ممحة، قواعد وطر   4
 . 161ص  ،دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق  5
لشكل، "يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم الكفاءة أو أىمية الضابط العمومي أو إنعدام ا ق.م.ج  2ر/مكر  326المادة   6

 . كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل األطراف"
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 5مكرر 324صحتيا وال يتأتى ذلك إال بالدفع بالتزوير، وىذا ىو المستنتج من نص المادة 
يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كامل "ج .م.ق

 1".التراب الوطني
العمومي بنفسو،  نات قام بتحريرىا الموظف أو الضابطغير أنو يجب التمييز بين بيا      

وبين تمك التي تمت من ذوي الشأن بحضوره وخارجة عن حدود ميمتو، فاألولى تعد رسمية 
وصحيحة وال يتم دحضيا إال بالدفع وبالتزوير، أما الثانية ال تكون ليا الحجية التي تتمتع 

إلثبات العادية، كما تصمح أن تكون مبدأ بيا الورقة الرسمية، ويمكن إثبات عكسيا بطرق ا
 .3مكرر ق.م.ج 324وفقا لما جاءت بو المادة  2ثبوت بالكتابة

إذن فاألدلة الكتابية حجة في اإلثبات، ولكنيا ليست قطعية، حيث يجوز إثبات عكسيا      
أو إما بالدفع بالتزوير أو بالطرق العادية، وىذا حسب نوع السند أو الورقة إن كان رسمي 

 .4عادي
أما في المجال الطبي، فإن ما يدونو األطباء من تشخيص فيما يخص الوصفات       

الطبية وغيرىا أو ما يشبو الجراح عند إجراء العممية من تشخيص لمحالة ونوع 
، 5العممية....الخ، كميا تعد دليبل مزدوجا، غير أن ىذا يبقى رىن التدقيق من قبل الخبراء

 وسنصل ىذا الحقا.
  : الورقة العرفيةثانياا 
ويقصد بالمحررات العرفية تمك الصادرة عن األفراد دون أن يتدخل في تحريرىا موظفا       

 .6رسميا أو شخص مكمف بخدمة عامة

                                                           

 القانون المدني الجزائري.   1
 ،2014،  الجزائر الثانية،ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات نيي القانون المدني الجزائري، دار ىومة ، الطبعة   2

 . 46 45ص ص 
ين األطراف حتى ولو لم يعبر فييا عمى سبيل اإلشارة، " يعتبر العقد الرسمي حجة ب ق.م.ج 7مكرر 324المادة   3

 . شريطة أن يكون لذلك عبلقة  مباشرة مع اإلجراء، وال يمكن استعمال البيانات التي ليا صمة باإلجراء سوى كبداية لمثبوت"
القضائية والقانونية، زيد حنش عبد هللا، وسائل اإلثبات، مجمة البحوث القضائية مجمة فصيمة تعني بالبحوث والدراسات    4

 . 114ص  ،2007،،صنعاء اليمن2007يونيو 07صادرة عن المحكمة العميا)المكتب الفني(، العدد 
 . 226ص  ،عمي عصام غصن، المسؤولية الجزائية لمطبيب،المرجع السابق5

ص  ،ية، المرجع السابقمكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدن-نبيل صقر  6
96 . 
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وورقة غير معدة  وتنقسم المحررات أو األوراق العرفية إلى ورقة معدة لئلثبات،      
 1لئلثبات

 ات:الورقة العرفية المعدة لإلثب .1
ىي أوراق عرفية مييأة لئلثبات سمفا، تكتب من طرف األفراد يقصد أن تكون أداة إثبات     

  2فيما قد يثور عن منازعات حول مضمونيا، ولذلك تكون موقعة ممن ىي حجة عميو.
 ممن كتبو أو وقعو أو وضع يعتبر العقد عرفي صادرا   "ق.م.ج عمى 327وتنص المادة     

ليو، أما ورقتو أو خمفو فبل يطمب إما ىو منسوب  ا لم ينكر صراحةعميو بصمة أصبعو م
بأنيم ال يعممون أن الخط أو اإلمضاء أو البصمة ىو  ا  منيم اإلنكار ويكفي أن يحمفوا يمين

 3لمن تمقوا منو ىذا الحق."
  شروط الورقة العرفية المعدة لألثبات: .أ

شرطان ىما الكتابة والتوقيع وىذا حتى  العرفية المعدة لئلثبات، يشترط لصحة الورقة    
، فالكتابة في الورقة العرفية تدل عمى الفرض 4عن البيان تكون الورقة دليبل كامبل وغنيا  

المقصود من تحرير الورقة وىذا شرط بدييي، وال يشترط في الكتابة أي شرط، فكل عبارة 
 . 5مى من وقعياتدل عمى المعنى المقصود تصمح بعد توقيعيا ألن تكون دليبل ع

"ينتج اإلثبات بالكتابة من تسمسل حروف أو أوصاف مكرر ق.م.ج  323المادة وتنص    
أو أرقام أو أية عبلمات أو رموز ذات معنى مفيوم ميما كانت الوسيمة التي تتضمنيا وكذا 

 .6"طرق إرساليا
بدونو ال يتحقق أما التوقيع، فيو الشرط األساسي والجوىري لوجود المحرر العرفي، ف      

قوم عميو صحة صدور المحرر فمنو يراد أن يكون ت، فالتوقيع ىو الذي وجود المحرر العرفي
 7حجة عميو.

                                                           

  114ص  ،المرجع السابق،زيد حنش عبد هللا، وسائل اإلثبات، مجمة البحوث القضائية   1
ص  ،السابقمكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية،المرجع -نبيل صقر   2
96  
 .القانون المدني الجزائري   3
 .98ص  ،مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية،المرجع نفسو-قرنبيل ص  4
 . 68ص  ،دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق 5 

 القانون المدني الجزائري.  6
 . 226ص  ،المرجع السابق،جارية، دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والت  7
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ويكون التوقيع عادة باإلمضاء، ويجوز أن يكون بالختم أو البصمة بالنسبة لؤلميين، كما     
بخط المدين أو يجب عمى صاحب الشأن أن يوقع بنفسو البيانات المكتوبة فيصح أن تكون 

 .1بخط أي شخص آخر ولو كان الدائن
 حجية الورقة العرفية المعدة لإلثبات:  .ب
لمورقة العرفية حجية إلى أن ينكرىا موقعيا، فالورقة العرفية ومن حيث صدورىا ضمن       

وقعيا، ليا حجة عمى من صدرت منو وتكتسب طابع الرسمية، إذا اعترف بيا أو سكت ولم 
صدورىا منو وال يجوز لو بعد ذلك، العودة واإلنكار إال أن يطعن بالتزوير، أما  ينكر صراحة

عمى المتم كبيا إثبات إذا أنكر صاحب التوقيع صراحة توقيعو زالت حجيتيا مؤقتا، ووجب 
 2، بأن يطمب من المحكمة األم بتحقيق الخطوطصدورىا فمن ينسب أليو التوقيع

يعتبر العقد العرفي صادرا فمن كتبو أو وقعو أو وضع ق.م.ج " 327وقد نصت المادة      
عميو بصمة أصبعو ما لم ينكر صراحة ما ىو منسوب إليو أما ورثتو أو خمفو فبل يطمب 
منيم اإلنكار ويكفي أن يحمفوا يمينا بأنيم ال يعممون أن الخط أو اإلمضاء أو البصمة ىو 

 .3"لمن تمقوا منو ىذا الحق
ورد فييا، فالبيانات الواردة في الورقة العرفية حجة، إلى أن يثبت  أما من حيث صحة ما    

، فإذا ادعى من تشيد عميو الورقة أو أحد غيره، أن البيانات قد لحقيا تزوير، فيتعين 4عكسيا
 .5في ىذه الحالة سمك أو انتياج طريق إال عاد بالتزوير إلثبات ما يدعيو

وير مادي، فإن البيانات التي ترد في الورقة أما إن لم يكن ىناك إدعاء بوقوع تز      
إلى اإلدعاء بالتزوير كذلك العرفية، يجوز نقضيا بإثبات العكس بالطرق العادية دون حاجة 

 .6بالنسبة إلى تاريخ الورقة
 
 

                                                           

 . 99ص  ،سايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، المرجع السابق  1
 . 73 72ص ص ،دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،المرجع السابق  2
 القانون المدني الجزائري.  3
 . 48ص  ،ا في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابقالغوثي بن ممحة، قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتي  4
 . 78ص  ،المرجع نفسودمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،   5
 . 100ص  ،سايكي وزنة، إثبات الخطأ أمام القاضي المدني،المرجع نفسو  6
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 الورقة العرفية غير المعدة لإلثبات:.2   
منحيا قوة في وىي محررات ال تكون موقعة في الغالب، رغم ذلك فإن القانون       

اإلثبات، وقد حكم المشرع المصري أربعة أنواع ىي الرسائل والبرقيات، ودفاتر التجار 
 .1والدفاتر واألوراق المنزلية

وتناول المشرع الجزائري، ىذا النوع من األوراق أيضا وىي الرسائل والبرقيات ودفاتر       
 ق.م.ج. 332إلى  329 التجار والتأثير عمى سند براءة ذمة المدين من المواد

لممسؤولية الطبية، يجعمنا نقتصر  ىذه األوراق، كوسيمة إثبات دراسةغير أنو وما ييمنا في   
 في دراستنا عمى الرسائل والبرقيات.

 الرسائل: .أ
تكون لمرسائل الموقع عمييا قيمة األوراق ق.م.ج عمى أنو " 01 مكرر 329نصت المادة   

 .2العرفية من حيث اإلثبات"
ن كانت  ولمرسائل أىميتيا في اإلثبات خصوصا فيما يتعمق بالمعامبلت التجارية، فيي وا 

لئلثبات إال أنيا تتضمن شرطي الكتابة والتوقيع وتستوفي بذلك شروط  أوراقا لم تعد مقدما
 .3الورقة العرفية وتكون ليا قيمة ىذه الورقة في اإلثبات

المحرر العرفي من حيث اإلثبات إذا كان أصميا  كما تكون لمرسائل الموقع عمييا قيمة     
 .4المودع في مكتب التصدير موقعا عميو من مرسميا

والرسالة المعترف بتحريرىا أو التي تثبت حقيقتيا قضائيا، ليا حجية بكل ما ىو وارد    
فييا، عمى من صدرت منو ولمقاضي أن يتمسك بالمعمومات الواردة فييا، وتتم حجية الرسالة 

 .6ق.م.ج  328 وىذا حسب المادة،5فيما يتعمق بأحكاميا ى الغيرعم
 
 

                                                           

 . 277ص  ،جع السابقدمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المر  1 
 القانون المدني الجزائري.  2
 . 94ص  ،دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق  3
 . 277ص  ،المرجع نفسو،دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية،   4
 .57 56ص ص  ،المرجع السابق،ظام القانوني الجزائري، لغوثي بن ممحة، قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتيا في النا 5
"ال يكون العقد العرفي حجة عمى الغير في تاريخو إال منذ ان يكون لو تاريخ ثابت ويكون تاريخ  ق.م.ج 328المادة   6

  العقد ثابتا  ......"  
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   البرقيات: .ب
ال تثبت قيمة الورقة أو المحرر العري لمبرقية في اإلثبات، إال إذا كان أصميا المودع      

 .1في مكتب التصدير موقعا عميو من المرسل، أو مضى لو صفة النيابة في إرساليا
وتكون لمبرقيات ىذه القيمة أيضا إذا كان بأنو " 02ق.م.ج فقرة  329وجاء في نص المادة 

الدليل عمى  أصميا المودع في مكتب التصدير وتعتبر البرقية مطابقة ألصميا حتى يقوم
 .2عكس ذلك"

إذن فالقانون افترض أن البرقية )مطابقة ألصميا ( حتى يقوم الدليل عمى عكس ذلك،    
 ة بوجود األصل الموقع عميو في مكتبة التصدير.فحجية البرقية في اإلثبات رىين

وفي موضوعنا أال وىو المسؤولية المدنية الطبية، فإننا نجد إسقاطات عديدة لكل ما سبق   
ذكره عن المحررات الرسمية والعرفية، فاألطباء يحررون وثائق تحمل صفة الرسمية 

ق تحمل توقيعيم دون باعتبارىم موظفين في مستشفيات عمومية، وقد تصدر عنيم وثائ
منيا ما يعتد بو لئلثبات، كاألوراق التي يوقعيا المريض قبل تأشيرة المستشفى وتعد عرفية، 

إجراء العممية أو غير معد لئلثبات، كالرسائل والبرقيات التي يتبادليا األطباء أو 
التو المستشفيات....الخ، ووصفات األدوية، كذلك ما يحتويو الممف الصحي لممريض حول ح

 الصحية.
  الفرع الثاني:شيادة الشيود

شيادة الشيود أو البينة، ىي إخبار شخص من غير أطراف الخصومة أمام القضاء    
  .3بواقعة حدثت من غيره ويترتب عمييا حق لغيره

 333وىي طريقة قانونية لئلثبات، ىذا وقد نظم المشرع الجزائري عمى الشيادة في المواد 
 .4ق.م.ج 153إلى 150ن المادة  ق.م.ج، وم 337إلى 
 
 

                                                           

 . 281ص  ،السابقدمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية،المرجع   1
 لقانون المدني الجزائري.ا  2
 . 120ص  ،المرجع السابق،مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات، -نبيل صقر  3
يتضمن قانون اإلجراءات المدنية  2008فبراير  25الموافق ل  1924عام -مؤرخ في صفر 09-08قانون رقم   4

 .واإلدراية
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 : تعريف الشيادةأولا 
إن لتعريف الشيادة مفيومان، أما األول فالبينة وىي الدليل أيا كان نوعو سواء الكتابة أو    

الشيادة لذا يقال )البينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر( وىذا معناىا العام، أما 
الوسائل األخرى لمتدليل واإلثبات، فالشيادة كانت الخاص فيو الشيادة كنوع وكوسيمة دون 

 . 1الدليل الغالب في الماضي، لذا بقيت تسمية البينة إلى وقتنا الحاضر
والمقصود بالشيادة، ىو قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حمف اليمين،    

صدرت من باإلخبار أمام القضاء عن إدراكو بحاسة من حواسو لواقعة تصمح محبل لئلثبات 
 .2شخص آخر ويترتب عمييا حق لشخص ثالث

 : أنواع الشيادةثانياا 
 .عقد تكون لمشيادة شفيية أو مكتوبة أو سماعية أو عن طريق التسام

 الشيادة الشفيية:.1
وىذا ىو المستقرء والمفيوم  ،3فاألصل في الشيادة، أن يدلي بيا صاحبيا أمام القضاء شفاىة

كما يتضمن تكميف  والتي تنص الفقرة الثانية منيا عمى " ق.إ.م.إ.ج 62 من نص المادة
الخصوم بالحضور وباستحضار شيودىم في اليوم والساعة المحددين أو بأن يحضروا قمم 
الكتاب خبلل ثمانية أيام، فيما عدا حاالت االستعجال بأسماء الشيود الذين يريدون 

 .4سماعيم"
يدلي الشاىد بشيادتو دون اإلستعانة بأية أنو ".ق.إ.م.إ.ج 71وقد نصت أيضا المادة        

مذكرة ولمقاضي من تمقاء نفسو أو بتاء عمى طمب الخصوم أو أحدىم أن يوجو إلى الشاىد 
 .5"جميع األسئمة البلزمة

 

                                                           

 . 687ص  ،2004 ،منشأة المعارف، اإلسكندرية ،سنيوري، الوجيز في النظرية العامة لئللتزام عبد الرزاق ال  1
 . 120ص  ،مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات، المرجع نفسو-نبيل صقر  2
 .45ص  ، 2005،الجزائر،يوسف دالندة، الوجيز في شيادة الشيود، دار ىومة   3
 . ون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري قان  4
 .قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري   5
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ال يجوز ألحد الخصوم أن يقاطع الشاىد من نفس القانون " 72كذلك تنص المادة        
وجو إليو األسئمة مباشرة، وتتمى عمى كل شاىد أقوالو ويقوم أثناء تأديتو لشيادتو، وال أن ي

 .1"التوقيع أو أنو يمتنع عن ذلك بالتوقيع عمييا أو ينوه بأنو ال يعرف أو ال يمكنو
فالشاىد إذن يقول في التحقيق اإلبتدائي أو النيائي ما وقع تحت سمعو وبصره مباشرة،       

 . 2شاىده أو ما وقع من الغير أماموكمن يشاىد واقعة من الوقائع فيقرر ما 
 الشيادة المكتوبة: .2

وىي التي تصل إلى القضاء في شكل مكتوب سواء بخط يد المصرح أو يد غيره، ومكتوبة 
 .3في ورقة عرفية أو رسمية أو مدونة من قبل الضابط العمومي )الموثق(

 الشيادة السماعية:.3
خص بما سمع رواية عن الغير فبل تعتبر وىي شيادة غير مباشرة، يشيد فييا ش       

ن كان لممحكمة اإلشارة بيا باعتبارىا شيادة بالمعنى القانوني، فتثبت ليا حجية  الشيادة وا 
 .4قرينة عمى صحة المدعى بو

وقد أجازت المحكمة العميا الجزائرية في قرار ليا ، أثبات الزواج بشيادة سماع بقوليا،       
ال يثبت إال بشيادة العيان التي يشيد أصحابيا أنيم حضروا قراءة "من المقرر أن الزواج 

الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين أو بشيادة السماع التي يشيد أصحابيا أنيم سمعوا، من 
 .5الشيود أو غيرىم أن الطرفين كانا متزوجين"

  :عالشيادة بالتسام.4
عن شخص معين سمع األمر  وىي تختمف عن الشيادة السماعية، في أنيا ليست نقبل   

بنفسو إذ يقول الشاىد سمعت كذا أو أن الناس يقولون كذا وكذا عن ىذا األمر دون 
 .6استطاعة إسناد ذلك لشخص أو أشخاص معينين

                                                           

 .الجزائري  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  1
ص  ،مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق-نبيل صقر  2

121 . 
 . 46ص  ،يوسف دالندة، الوجيز في شيادة الشيود، المرجع السابق  3
 . 131ص  ،دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق   4
 . 49ص  ،نفسويوسف دالندة، الوجيز في شيادة الشيود، المرجع   5
 . 123ص  ،نفسو ة لئلثبات، المرجع مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعي-نبيل صقر  6
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، غير قابمة لمتحري بمعنى أنو من الممكن عدم الوصول إلى مصدرىا عوالشيادة بالتسام   
خبلفا لمشيادة السماعية التي يمكن التحري والوصول ، األصمي وبذلك فبل يعول عمييا كثيرا  

  .1إلى مصدرىا
 : قيمة الشيادة في اإلثباتثالثاا    

لشيادة الشيود أىمية كبيرة، فييا يتم إثبات غموض حالة من حاالت األشخاص، وكذلك بيا 
 لمادة ا 2 تثبت كافة الوقائع المادية، إذ يعود ليا الفضل في صحة العقود خاصة  االحتفالية

 .3ق.م.ج 03مكرر 324
والشيادة حجة مقنعة وليست ممزمة، حيث تعد دليل ا مقنعا لمقاضي غير ممزم لو، فقد     

ال يطالب بإبداء أسباب عدم ىذا يأخذ بيا القاضي أو ال يأخذ، خاصة إذا لم يطمئن إلييا و 
 .4ى خر ما أنو قد يأخذ بقول شاىد دون األطمئنان، كاال

ن كان ت جائزة بالنسبة لموقائع المادية، فيي ال تصمح ألن تكون دليل إثبات والشيادة وا 
 333وىذا ما نصت عميو المادة دينار  100.000لمتصرفات القانونية التي تزيد قيمتيا عن 

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمتو عمى ق.م.ج بقوليا "
دد القيمة فبل يجوز اإلثبات بالشيود في وجوده أو دينار جزائري أو كان غير مح 100.000

 5".انقضائو ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
والشيادة حجة غير قطعية، تقبل النفي بشيادة أخرى أو عن طريق آخر من طرق     

بيا اإلثبات، كذلك فإنيا دليل مقيد ال يجوز اإلثبات بو إال في حاالت معينة، فبل يعتد 
 .6جب القانون إثباتو بالكتابةلئلثبات فيما يو 

 
 

                                                           

 . 48ص  ،المرجع السابق،يوسف دالندة، الوجيز في شيادة الشيود  1
 .21ص  ،المرجع نفسو،يوسف دالندة، الوجيز في شيادة الشيود  2
ن قانو  بحضور شاىدين "،العقود اإلحتفائية،تحت طائمة البطبلن ،يتمقى الضابط العمومي ق.م.ج" 03مكرر 324المادة  3

 .2005يونيو  20المؤرخ في  10-05رقم 
 . 298ص  ،المرجع السابق،دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  4
 القانون المدني الجزائري. 5
 . 298ص  ،المرجع نفسو،دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  6
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ىذا وقد أجاز المشرع الجزائري اإلثبات بالشيادة، فيما كان يجب إثباتو بالكتابة في حالة     
  .1وجود مانع مادي أو أدبي

والمانع المادي مثل وجود ظرف مادي أدى إلى عدم كتابة التصرف الذي حصل بين    
فمرده العبلقة الزوجية ناء التصرف، أما األدبي الشخصين أو أكثر لحدوث كارثة مفاجئة أث

المانع األدبي في أعراف بعض المين  والمصاىرة والبنوة واألبوة وعبلقة العمل، ويتحقق أيضا  
 .2مثل المحامي مع موكمو والطبيب مع المريض الذي يعالج في عيادتو

 الفرع الثالث: القرائن
بات واقعة ما، أما إثبات قطعي يقيني يدل قد ال تكون في بعض المرات وفي مسألة إث    

نما يتم استنباط الدليل من واقعة أخرى، أي بمعنى استنتاج لمجيول  عمى ىاتو الواقعة وا 
 لمعموم وىو ما يعرف بالقرينة.

ىذا وتعد القرائن طريقة إثبات غير مباشرة، كذلك يعتبر قوة القرينة في اإلثبات محدودة      
 .3بالمقارنة مع الكتابة

 : تعريف القرينةأولا 
 لمقرينة تعريفان لغوي وقانوني:

يقال فبلن قرين فبلن، أي  مأخوذة من المقارنة بمعنى المصاحبة والمبلزمة: لغةا  .1
مصاحب لو، وقارن الشيء مقارنة وقرانا اقترن بو وصاحبو، والقرين الصاحب ومنو قولو 

 4تعالى:"قال قائل منيم إني كان لي قرين".
عرفيا القانونيون عمى أنيا"استنباط الشارع أو القاضي ألمر مجيول من أمر  :ناا قانو  .2

، أي أن القرينة ىي ما يستنبطو المشرع أو القاضي من أمر معموم لمداللة عمى أمر 5"معموم
  .6مجيول

                                                           

جوز اإلثبات بالشيود أيضا فيما كان يجب إثباتو بالكتابة، إذا وجد مانع مادي أو أدبي "ي ق.م.ج 01مكرر 333المادة  1
 . يحول دون الحصول عمى دليل كتابي، إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتو"

 .81ص  ،يوسف دالندة، الوجيز في شيادة الشيود،المرجع السابق 2
 . 107ص  ،لطبي أمام القاضي المدني، المرجع السابقسايكي وزنة، إثبات الخطأ ا 3
ص  ،مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق-نبيل صقر 4

161 . 
  162ص  ،ع نفسومكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية، المرج-نبيل صقر 5
  .164ص  ،دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق 6
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وقد عرفيا المشرع الفرنسي بأنيا)النتائج التي يستخمصيا القانون أو القاضي من واقعة 
 .1فق.م. 1349رفة واقعة مجيولة( وذلك في المادة معمومة لمع

نخمص إلى أن القرائن أدلة غير مباشرة، إذ ال يقع اإلثبات فييا عمى الواقعة مصدر     
الحق بل عمى الواقعة مصدر الحق عمى واقعة أخرى قد أثبتت إمكان أن يستخمص منيا 

 .2حل إلى محل آخرالواقعة المراد إثباتيا، وىذا ضرب من تحويل اإلثبات من م
 : أنواعياثانياا 
 تنقسم القرائن إلى قرائن قانونية وأخرى قضائية.   
 القرينة القانونية: .1
الغالب قيمة الدليل  ع بطريقة عامة مجردة، فميست ليا فيالمشر  وىي التي يستنبطيا    

ا أو وقتا حتى الصحيح، وتعتبر مجرد إعفاء من تقديم الدليل ويكون ىذا اإلعفاء أحيانا نيائي
 .3يثبت الطرف اآلخر إقامة الدليل العكسي

ق.م.ج عمى أنو  337ولقد نص المشرع الجزائري عمى القرينة القانونية في المادة      
القرينة القانونية تغني من تقررت مصمحتو عن أية طريقة أرى من طرق اإلثبات عمى أنو "

 ".جد نص يقضي بغير ذلكيجوز نقض ىذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يو 
فمن يريد اإلستفادة من حكم قرينة قانونية، ليس عميو إال إقامة الدليل عمى توفر         

 337ن قمنا أن المادة أوكما سبق و  الواقعة التي اشترطيا القانون إلنطباق حكم ىذه القرينة
لصالحو من ني من تقررت عالقرينة القانونية تخصوص ىذا المعنى  قالت أن "بق.م.ج 
أي تغنيو عن اإلثبات المباشر، فبل يكون عميو إثبات توفر الواقعة التي تقوم عمييا  اإلثبات"
 .4القرينة
والقرينة القانونية قد تكون قاطعة ال تقبل إثبات العكس، أو بسيطة يمكن لصاحب        

جأ المشرع المصمحة إثبات عكسيا أي يقتصر أثرىا عمى مجرد نقل عبء اإلثبات، ىذا ويم
                                                           

1 Art 1349 C.C.F « Les Présompoms sont des consequences que la loi ou la magistratre 
d’un fait connu a un fait inconnu » . 

قانون اإلثبات المعمق عميو بأحكام النقض التطبيقات العممية، النسر عبد العزيز سميم، اإلجراءات العممية في شرح   2
 . 249 ، ص1998 ،القاىرة  الذىبي لمطباعة، الطبعة الثالثة، عابدين

، ص 1995،ليبيا،عدنان طو الدوري، أحكام اإللتزام واإلثبات في القانون المدني الميبي، منشورات الجامعة المفتوحة    3
274 . 

 . 170ص  ،ي شرح القانون المدني، المرجع السابقفالسعدي، الواضح  دمحم صبري   4
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إلى القرائن ليتحقق عدة أغراض، كمنع التحايل عمى القانون فيقرر أحكاما يعتبرىا من النظام 
 .1العام، وبذلك تمنع مخالفتيا مثل التصرف الذي يصدر من شخص في مرض الموت

 .وتنقسم القرائن القانونية إلى نوعين، قرائن قانونية بسيطة وقرائن قانونية قاطعة   
 القانونية البسيطة: أ.القرينة

أن كل إلتزام  ق.م.ج " 98تنص عميو المادة  ىو ماىي قرائن يجب نقضيا بالدليل العكسي و 
لم يذكر لو سبب مشروع في العقد يفترض أن لو سببا مشروعا ما لم يقم الدليل عمى غيره 

 . 2ذلك"
فاء المستأجر بقسط ي لمقرينة القانونية البسيطة يقبل العكس، فو أي أن اإلفتراض القانون   

من األجرة دليل وفاء األقساط السابقة، يبقى عمى المؤجر عبء إثبات عدم وفاء ىذه 
 )كمثال(.3األقساط السابقة

 لقانونية القاطعة:ب.القرينة ا
ويقصد بيا تمك القرائن التي ال يجوز نقض داللتيا بإثبات العكس، ومنيا القرينة      

 .4فيو، وقرينة خطأ المتبوع في رقابة تابعةالمتعمقة بحجية األمر المقضي 
ومثاليا، رفع المضرور دعوى تعويض ضد الحارس، لمضرر الواقع من الجيران أو تيدم 
البناء أو اآلالت الميكانيكية أو األشياء المتطمبة حراستيا عناية خاصة، فالتقصير ىنا 

 .5مفترض قانونا
ائن القانونية القاطعة ال تقبل إثبات العكس، ويجدر بنا أن نشير إلى أنو إذا كانت القر     

أن يثبت عكسيا باإلقرار ، فما ىي إال قواعد إثبات تقبل فميس معنى ذلك أنيا ال تدحض أبدا  
 .6أو اليمين

 
                                                           

ص  ،مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق-نبيل صقر  1
165 . 

  القانون المدني الجزائري. 2
وأحكام عامة وأسبابو( المركز القومي لئلصدارات القانونية، الطبعة عبد الوىاب عرفة، اإلثبات في المواد المدنية)قواعد   3

  114ص  2009األولى، عابدين القاىرة  
 . 252ص  ،عبد العزيز سميم،اإلجراءات العممية في شرح قانون اإلثبات،المرجع السابق  4
 . 114ص  ،عبد الوىاب عرفة، اإلثبات في المواد المدنية ،المرجع نفسو  5
  .347ص  ،اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق حسن قاسم، قانون دمحم   6
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 القرينة القضائية: .2
بالقرائن الفعمية فيي عديدة ال تحصر، وىي استنتاج القاضي حدوث  تسمى أيضا        

قعة أخرى تثبت لديو، متى اتفق ىذا االستنتاج مع المنطق، مثالو: اعتبار واقعة معينة من وا
وجود بصمة أصبع المتيم أو آثار قدميو في مكان الجريمة قرينة عمى مساىمتو في 

 .1ارتكابيا
يترك  ق.م.ج بقولو" 340ولقد نص المشرع الجزائري عمى القرينة القضائية في المادة      

كل قرينة لم يقررىا القانون وال يجوز اإلثبات بيذه القرائن إال في لتقدير القاضي استنباط 
 2"األحوال التي يجيز فييا القانون اإلثبات بالبينة

لمقاضي يستنبطيا من ظروف الدعوى  أمر متروك إذن تعد القرائن القضائية،     
 وومبلبساتيا، وأنواعيا غير محصورة بنص يترك فييا الحرية لمقاضي فيما يستنتج

. ولمقاضي سمطة تقديرية واسعة في استنباط القرينة القضائية، دون رقابة من محكمة 3منيا
)المحكمة العميا(، كذلك فإن القاضي حر في اختيار أية واقعة من الوقائع التي  4النقض

إثباتيا، وحر في استنباط ما تثبت أمامو لكي يستنبط منيا قرينة عمى صحة الواقعة المراد 
 .5اقعة من داللة وفي تكوين اقتناعوتحتمل الو 

 لقرينة القضائية:ا عناصر .أ
 لمقرينة القضائية عنصران مادي ومعنوي:

 العنصر المادي: .1
ويتمثل في الواقعة الثابتة التي يختارىا القاضي، وتسمى ىذه الواقعة بالدالئل أو      

 ، وىي بذلك واقعة تحقق القاضي من ثبوتيا.6األمارات

                                                           

 . 169ص  ،مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية، المرجع السابق-نبيل صقر  1
 .القانون المدني الجزائري   2
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ضي سمطة واسعة ، في اختيار أية واقعة من الوقائع التي تثبت أمامو، أيضا في ولمقا    
مصدر االستنباط فمو أن يستنبطيا من أوراق الدعوى أو من أقوال الشيود أو من تقرير 

 .1الخبير، ولو أيضا االستناد إلى ما قضى بو في دعوى أخرى 
 العنصر المعنوي: .2

ا القاضي حتى يعمل ىذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد وىو عممية االستنباط التي يقوم بي
 .2إثباتيا وىذا ىو العنصر المعنوي 

أي أنو االستنباط الذي يقوم بو القاضي عمى أساس العنصر المادي، ومرجعو فطنة القاضي 
 .3وذكاؤه
 340ةىذا وقد سوى المشرع الجزائري، بين القرينة القضائية والشيادة وفقا لنص الماد    

.وال يجوز اإلثبات بيذه القرائن إال في األحوال التي يجوز فييا "....ق.م.ج والتي تنص
وما يفيم منيا أن القواعد المطبقة عمى الشيادة ىي نفسيا المطبقة ، 4"القانون اإلثبات بالبينة

 100000عمى القرائن، فبل يجوز اإلثبات بالقرائن في حالة المعامبلت التي تزيد قيمتيا عمى
 دينار جزائري وال في إثبات عكس ما يثبتو كتابة أو يجاوزه.

 : قوة وحجية القرائن في اإلثباتثالثاا 
اإلثبات بالقرائن القانونية وكما رأينا أن إرادة المشرع ىي التي تبني القرينة القانونية عمى     

عكسيا الحتمال الراجح، ولما كانت القرينة مجرد احتمال قد يخطئ، كان من الجائز إثبات 
 .5عدم مطابقتيا لمواقع

عمى أنو يجوز نقض ىذه القرينة ".... أنو ق.م.ج 337والمشرع الجزائري جاء في المادة     
، أي أن القرائن القانونية تعتبر بسيطة، 6"بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

 بغير ذلك وىذا استثناءا. يجوز نقضيا بالدليل العكسي كأصل عام، ما لم يرد نص يقضي 
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ىذا وقد تكون قاطعة في حاالت أين ال يجوز إثبات عكسيا، كما ىو الحال بالنسبة لقوة    
 وسنفصل في ىذا الحقا. 1األمر المقضي فيو

ق.م.ج، جائز بيا اإلثبات في األحوال التي  340لنص المادة  أما القرائن القضائية فوفقا  
 .2يجوز اإلثبات بشيادة الشيود

في اإلثبات يجوز لممحكمة االستناد إليو وحده في  وتعتبر القرينة القضائية دليبل        
عمى الرأي الحكم، والقاضي يستطيع االعتماد عمييا دون غيرىا وال يجوز اإلعتراض 

  .3المستخمص متى كان مقبوال  
ة والتصرفات التي ال ويجوز اإلثبات بالقرائن القضائية، في الوقائع المادية واألعمال التجاري

، ىذا وتعد قرينة 4( دينار جزائري أو غير محددة القيمة100000تجاوز قيمتيا مائة ألف)
 .5قاطعة ومطمقة إذا ما كانت الواقعة المراد إثباتيا واقعة مادية، شأنيا شأن الكتابة في ذلك

 : حجية األمر المقضي فيورابعاا 
رائن القانونية القاطعة، وقد فصل فييا المشرع تعد حجية األمر المقضي بو من الق       

األحكام التي حازت قوة الشيء المقضي بو تكون ق.م.ج بقولو"  338الجزائري في المادة 
حجة بما فصمت فيو من الحقوق وال يجوز قبول أي دليل ينقض ىذه القرينة ولكن ال تكون 

سيم دون أن تتغير صفاتيم لتمك األحكام ىذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنف
 .6وتتعمق بحقوق ليا نفس المحل والسبب وال يجوز لممحكمة أن تأخذ بيذه القرينة"

ونتناول مفيوم حجية األمر المقضي بو بصفة عامة، ثم نرى حجية الحكم الجنائي      
 بالنسبة لمقاضي المدني، كوسيمة إثبات لممسؤولية المدنية الطبية.
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 ة األمر المقضي فيو وشروط الحكم الجائز لقوة األمر المقضي فيو:المقصود بحجي .1
 المقصود بحجية الشيء المقضي فيو: .أ

يقصد بحجية الشيء المقضي بو أو المحكوم فيو، أو حجية األمر المقضي بو أن يكون     
الحكم حجة بما فصل فيو من حقوق بحيث ال يجوز ألحد الخصوم أن يعود إلى المنازعة 

 .1ضي بو إال عن طريق الطعن وفي الميعاد المحدد قانونا  يما ق
فتصبح األحكام التي صدرت عن القضاء، حجة بيا وضمت فيو، حيث أن ذلك الحكم    

 .2ليا الصادر يعد مطابقا لمحقيقة وعنوانا  
 :شروط الحكم الجائز لقوة األمر المقضي فيو .ب
 وردت عدة شروط ىي: 
 أن يكون الحكم قضائيا: .1
كالمحكمة  أم إنشائيا   عاديا   أي بمعنى صادرا عن جية قضائية، سواء كان قضاءا        

، كماال يكفي أن يكون الحكم صادر من جية قضائية بل يتعين كذلك أن يكون 3العسكرية
 . 4صادرا منيا بموجب سمطتيا القضائية ال بموجب سمطتيا الوالئية

 أن يكون صادر عن جية مختصة:  .2
كانت المحكمة التي قامت ي أن الحكم ال يجوز حجية األمر المقضي بو، إال إذا أ       

باصدار ىذا الحكم ذات اختصاص متعمق بالوظيفة وأن يكون ليذه المحكمة والية القضاء 
، فإذا صدر خارج حدود والية المحكمة فإن قبولو أو تنفيذه ليس من شأن 5في موضوعو

 .6مقضي، بل ويعد الحكم كأنو لم يكن أمام المحكمةأييما، أن يكون لو قوة األمر ال
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 في النزاع: وفاصلا  أن يكون قطعياا .3
أمام األحكام، فبل تجوز الحجية مثبل لؤلحكام  أو جزئيا   أي أن يكون حاسم سواء كميا       

بتعيين خبير لمعاينة محل النزاع، أو حالة  كالحكم 1التحضيرية والتمييدية واألحكام الوقتية
الدعوى إلى التحقيق، ىذا ويعتبر الحكم الصادر من قاضي األمور المستعجمة أو في 

 .2المسائل المستعجمة حكما وقتيا ال يجوز حجية األمر المقضي
 :حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية .2
 الدعوى الجنائية والمدنية: .أ

، ما يترتب عمى نفس الفعل الواحد يةغالبا ما تقوم المسؤولية المدنية عمى جريمة جنائ     
دعوتان، دعوى جنائية واألخرى مدنية فمما يصدر الحكم في الدعوى الجنائية نصبح أمام 

 .3تساؤل عن مدى حجية ىذا احكم في الدعوى المدنية
ال في إال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي "  ق.م.ج بأنو 339جاءت المادة      

 4"فييا ىذا الحكم وكان فصمو ضرورياالوقائع التي فصل 
حظ أن المبدأ الذي ورد في المادة، ال يستمد أساسو  من قوة األمر المقضي، كونو ويبل      

نما األساس ىنا ىو الحجية المطمقة  يقتضي إتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والسبب، وا 
وى المدنية، إضافة إلى متيم المضرور والمسؤول في الدعلمحكم  الجنائي في مواجية الكافة 

فكرتو، بتناقض الحكم المدني مع الجنائي ما يفقد الثقة  حأن النظام العام والذي ال تسم
 .5بالعدالة

  تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في إثبات المسؤولية المدنية الطبية: .ب
دعاوى المسؤولية  لعل من أىم القرائن القانونية، والتي تسيطر عمى وسائل اإلثبات في      

أن تقوم عمى جريمة الطبية، ىي حجية الحكم الجنائي حيث أن دعاوى المسؤولية يغمب 
جنائية فتخضع بذلك لئلختصاص القضاء الجنائي واختصاص القضاء المدني، ىنا وكما 
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 ال يكون إال في الوقائع التي فصل فييا فصبل  سبق الذكر أن تقيد القاضي المدني بالحكم 
 .1ضروريا
 ىذا وقد وضعت عدة قيود، حتى يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي أال وىي:     

  أن يكون الحكم جنائياا  :القيد األول
أن يكون  أن يكون الحكم الجنائي صادرا من أية جية قضائية، غير أنو يجب فيكفي      

الجنائي سابقا في صادرا في الموضوع وأن يكون الحكم نيائيا، كما يجب أن يكون  الحكم 
صدوره عمى الحكم المدني، كون أنو وفي حالة صدور الحكم المدني سابقا فإن حقوق 

  .2الطرفين تكون قد استقرت وال يجوز المساس بالحكم المدني
وعمى ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية، بأنو يشترط لئلحتجاج بالحكم الجنائي،      

دوره عمى الحكم المدني، الذي يراد تقييده وليس الحقا أمام القاضي المدني، سابقا في ص
 .3عميو

عدم تقييد القاضي المدني إل بما فصل فييا الحكم الجنائي من وقائع كان القيد الثاني: 
 الفصل فييا ضرورياا 

ذلك أن القاضي المدني ال يتقيد بالتكييف القانوني الذي أعطاه القاضي الجزائي لوقائع      
ألن إذا قتل شخص في حادث مرور وصدر الحكم الجزائي ببراءة المتيم   بل  الدعوى، فمث

الوقائع ثبتت ال تكيف من الناحية الجزائية بأنو خطأ معاقب عميو، فالقاضي المدني الذي 
 .4يفترض خطأ السائق

  وىذا فيما يخص حجية الحكم الجنائي بالنسبة لمقاضي المدني والقيود المفروضة عميو.
 مدى نجاعة الوسائل القانونية ودور القاضي في اإلثبات ثاني:المطمب ال

كما سبق ورأينا في المطمب األول،أن الممارسة الطبية المتعمقة بإنسانية الطبيب،أو تمك     
الممارسة التي يكون فييا الطبيب ليس بصدد ممارسة أي عمل يتعمق بالغة الطب، إنما يتم 

ذه المينة حيث أن مخالفة الطبيب ليذه القوانين يعد ستخبلصيا من القوانين المنظمة ليإ
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يرية في حصول أو عدم حصول الخطأ، كذلك في تقدير قدخطأ ويكون لمقاضي السمطة الت
عمى وسائل اإلثبات السابق ذكرىا من كتابة  باقي العناصر المسؤولية المدنية الطبية، اعتمادا  

 وشيادة الشيود وقرائن.
فعالة في إثبات المسؤولية  ة إلى أي مدى تعد ىاتو الوسائل،دراس يبقى أنو عمينا،  

المدنية الطبية وباألخص في إثبات الخطأ الطبي،لما كانت المسؤولية المدنية الطبية خطئية 
 كأصل عام.

ليس سيبل  االعتماد في مسألة اإلثبات بيا،عمى الوسائل  ففي إطار المسؤولية الطبية،
مل الطبي ومنذ اختبلف الخطأ الطبي عن باقي األخطاء في القانونية نظرا  لخصوصية الع

المجاالت األخرى ونفس الشئ بالنسبة لضرر الطبي،والذي يمس جسم أو حاالت اإلنسان 
 وروح أو حياة اإلنسان.

ىذا األمر الذي يجعمنا أمام تفاوت في مدى مبلئمة ومناسبة ىاتو الوسائل في مسألة   
لمدنية الطبية،فإذا قمنا أن الكتابة فعالة في اإلثبات مقارنة مع اإلثبات في إطار المسؤولية ا

 شيادة الشيادة فيبقى أن القرائن يمكن أن تكون الوسيمة الوحيدة الممكن االرتكاز عمييا.
ويممك القاضي السمطة التقديرية،في األخذ أو عدم األخذ بأحد الوسائل القانونية السابقة  

 ة دون األخرى.ذكرىا،أوكميا فقد يأخذ بوسيم
ولدراسة ىذا وضعت فرع لكل وسيمة إثبات،كما وضعت فرع مستقل لدارسة دور القاضي 

 في اإلثبات.
 كدليل الكتابةمدى نجاعة الفــــــــــــــــرع األول: 

من خبلل الممف الطبي وما يحويو من فحوصات وتقارير  يظير دور الكتابة في اإلثبات،
ير أن التبلعب بو واراد كونو بين أيدي األطباء،إال إذا وفحوصات تختص بحالة المريض،غ

غير أن لمكتابة دور آخر يظير من خبلل االلتزام باإلعبلم  ،احتفظ المريض بنسخ عنده
وسندرس دور الكتابة في إثبات اإلخبلل بيذا  الذي يقع عبء إثباتو عمى عاتق الطبيب،

يما صورتين واضحتين لئلخبلل كذلك في عدم حصوليا عمى رضا المريض كون ،اإللتزام
 بالتزام طبي إنساني.
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فممقاضي األخذ بالكتابة كدليل إلثبات الخطأ الطبي،من خبلل ما يحتويو الممف من تقارير   
 1وفحوصات وتحاليل وتواريخ لمفحوص التي أجريت لممريض،والتي قد تبرز إىمال الطبيب

بيب اللتزامو بإعبلم المريض والحصول وتعتبر الكتابة الطريقة الفعالة في إثبات وفاء الط
عمى رضاه بل ويجب الذىاب بوجوب حصول الطبيب عمى)الرضا المكتوب لممريض(إذا 

 2كان التدخل جراحيا .
لمحكمة النقص الفرنسية  hédruelىذا وكما سبق ورأينا فإن،وبعد القرار الشيير 

تقو التزام خاص بالتبصير لما كان الطبيب يقع عمى عا" والذي جاء فيو25/02/1997بتاريخ
  3"اإللتزامفإنو من المحتم عميو أن يثبت أنو نفذ ىذا  في مواجية مريضو،

لنقض الفرنسية ان القرار السابق ذكره،الصادر عن محكمة أغير أنو تجدر اإلشارة إلى 
حيث أن المادة ،لم يبين طريقة إثبات الطبيب اللتزامو إنما ال يكون إال كتابة hédruelأي 

بت عمى من يطالب بتنفيذ التزام معين إثبات وجوده وأن من يدعي جأو  فق.م.1315
تخمصو منو،أن يثبت انقضاؤه بكافة طرق اإلثبات أين ال يستدل أن الكتابة شرط لقيام 

 4الطبيب بالتزامو بإعبلم المريض
يض ىذا ويرى الدكتور أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة،أنو يجب إثبات أخذ موافقة المر 

عمى العبلج قبل المباشرة بالعبلج بالدليل الكتابي،أي بتوقيع المريض عمى عقد أو نموذج 
 5معد مسبقا  بالمستشفى كا حاالت إجراء العممية الجراحية

وعميو فإنو يتوجب عمى الطبيب حتى ينفي مسؤوليتو إثبات تنفيذه اللتزامو                   
 6ك أو إفيامو أمام شيود أنو أوفى بيذاااللتزامكتابيا ،وىو توقيع المريض عمى ذل
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كدليل عمى إعبلم المريض ورضاه، من أكثر  وقد كرس مبدأ وجوب األخذ بالموافقة الكتابية،
"يتم إجراء العمميات من قانون الصحة اليمني عمى أنو22 من مشرع،فقد نصت  المادة 

 1"خذ موافقتو كتابياالجراحية لممريض بعد إعطائو المعمومات الضرورية عنيا وأ
من قانون 162ىذا وتدخل المشروع الشتراط الكتابة في بعض األعمال الطبية فنصت المادة 

ال يجوز انتزاع األنسجة أو األعضاء البشرية من أشخاص أحياء "نوأحماية الصحة وترقيتيا 
ى المتبرع وتشترط الموافقة الكتابية عم إال إذا لم تعرض ىذه العممية حياة المتبرع لمخطر،

وتودع لدى مدير المؤسسة  وتحرر ىذه الموافقة بحضور شاىدين اثنين، بأحد أعضائو،
 2والطبيب رئيس المصمحة" 

من نفس القانون الموافقة الكتابية في حالة انتزاع أعضاء وأنسجة 164ترطت المادةواش
 3األشخاص المتوفين
المريض إذا رفض العبلج  يشترط من" من مدونة أخبلقيات الطب أنو 49كما نصت المادة 

 4الطبي أن يقدم تصريحا  كتابيا  في ىذا الشأن"
ما يفيم منو إلزام الطبيب بالحصول عمى تصريح كتابي من المريض الذي رفض العبلج 

 الطبي.
تعد الوسيمة الفعالة والناجعة خاصة إذا  ،وعمى الرغم من كل ما سبق ذكره من أن الكتابة

يجابيتيا ،عبلم والحصول عمى الرضالتزام باإلإلتعمق األمر با غير أن ليذه الوسيمة سمبياتيا وا 
 وسنتطرق لكل واحدة منيا عمى حدا.

 : سمبـــــــــيات الكتابةأولا 
إن تكريس الكتابة كطريقة مثمى بالنسبة لمطبيب لتنفيذه التزامو باإلعبلم واالستعانة بيا عند   

ىو ما دفع المعترضين عمى ىذا التحول ،لتزاماإلالحاجة كدليل لتأكيد قيامو بتنفيذ ىذا 

                                                           

مشار إليو في الرابط   2002 لسنة 26 ،القانون اليمني لممين الطبية والصيدالنية،قانون رقم 22المادة 1
www.yemn.nic.info/bb/laws_ye/détail.php?id11755   

فبراير  17المؤرخة في ،08ج ر عدد ،المتعمق بحماية الصحة وترقيتيا ،1985فبراير  16المؤرخ في  05-85قانون  2
 المعدل والمتمم.، 1985

إال بعد اإلثبات الطبي و الشرعي ،ق.ح.ص.ت"ال يجوز إنتزاع األنسجة و األعضاء من األشخاص المتوفين164المادة  3
 حسب المقاييس العممية التي يحددىا الوزير المكمف بالصحة".،لموفاة 

  .276-92م.ت رقم ،طمدونة أخبلقيات الطب 4

http://www.yemn.nic.info/bb/laws_ye/détail.php?id
http://www.yemn.nic.info/bb/laws_ye/détail.php?id
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حسب ،القضائي إلى التعبير عن خشيتيم من ىذه الشكمية غير المرغوبة في العبلقة الطبية
  1اعتقادىم نظرا  ألنيا تتضمن إثارة الشك بين طرفي ىذه العبلقة

رصتو وأن المريض سينظر إلى الورقة أو الوثيقة المكتوبة أنيا محاولة من الطبيب وف  
خاصة وأن النموذج الذي يوقعو المريض معد سمفا  وسابقا  من ،لمتممص من مسؤوليتو

 2دون مراعاة حالة المريض وخصوصياتيا ،الطبيب
وبالتالي فإن ىذه الصيغة قد تيدم العبلقة بين الطبيب والمريض التي يفترض أن تكون 

 وتجعل من ىذه العبلقة شكمية ال أكثر.،ثقة تامة
حيث أن  ،ذلك فإن إعداد وتحضير الصيغ والنماذج المكتوبة ال يتأتى بسيولةإضافة إلى 

 ،ألمر أو لحالة ال يمكن توقعيا وما تحتوي من مخاطر ومصاعب النموذج يعد مسبقا  
 3فالحاالت تختمف من مريض آلخر

ىذا وقد يؤدي ذكر وتعداد مخاطر العبلج في النموذج المعد سابقا  إلى نفور المريض من   
 بلج وخوفو منو وبذلك االمتناع عنو ورفض الخضوع لو.الع
كذلك فإن توقيع المريض عمى االستمارة التي يقدميا الطبيب والمعدة سابقا   أو حتى وثيقة   

ال يثبت إلمام المريض بكل ما ينطوي عميو التدخل الطبي من مراحل ومخاطر  ،يدونيا وقتيا
إضافة إلى أن إقرار المريض يتوقف عمى  ،ونتائج خاصة وأن صياغة ذلك يرد بصيغ عامة
ىذا  ،ومدى ثقافة المريض من جية أخرى  ،مدى حسن نية الطبيب وضميره الحي من جية

إن لم نقل أن عممية توقيع اإلقرار وممئ االستمارة يتم من طرف أحد الممرضات أي 
  4)شخص غير كفؤ(

حيث يؤدي إلى عدم  ،ؤدي مثل ىذه الحمول إلى نتائج معاكسة لما ىو منتظر منوتوقد 
إعبلم المريض الكمي أي )إعبلم ناقص( كونو ال يعتد بالحالة النفسية ومدى حساسية 

 5و كونو ال يستطيع فيم كل ما ىو مدون في الوثيقة المكتوبة ،المريض

                                                           

 .90ص،المرجع السابق،إثبات الخطأ في المجال الطبي،دمحم حسن قاسم 1
 .91ص،نفسوالمرجع ،إثبات الخطأ في المجال الطبي،دمحم حسن قاسم 2
 .409ص،2000،جامعة الكويت،دراسة مقارنة ،دور اإلدارة في العمل الطبي،جابر محجوبعمي  3
 .106ص،المرجع السابق،نقل عبء االلتزام باإلعبلم لمطبيب،أحمد ىديمي 4
 .119ص،المرجع السابق،إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني،سايكي وزنة 5
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ال يدل عمى الوضع الحقيقي  ،اإلقرار الكتابي في نموذج معد مسبقا  كذلك فإن إفراغ 
أو حتى  ،فقد يوقع المريض من دون قراءة أو قراءة من دون فيم ،بلمتعبير واإلعبلم المطمو 

 1 اإللتزامال يرقى لحد الوصول لميدف المراد من ،إن فيم يكون فيمو سطحي
كون أنو  ،كما ىو الحال بالنسبة لئلقرار لمطبيب أي حماية كافية ،ىذا وال توفر الكتابة

فالمريض  ،مجال رضائو ليس ىناك مانع بالنسبة لممريض من منازعة الطبيب من
 2باستطاعتو اإلدعاء بأنو لم يكن متبصرا  أو توقيعو كان  تحت ضغط نفسي معين

ضافة إلى كل ما سبق ذكره   فإن الكتابة وسيمة ييدف الطبيب من ورائيا إلى  ،ىذا وا 
ذلك أن المريض وبمجرد توقيعو عمى الصيغة المكتوبة فإنو عبر  ،التخمص من المسؤولية

لو لمعبلج وكل ما يتضمنو من مخاطر وبالتالي يعفى بذلك الطبيب عن بذلك عن قبو 
 3مسؤولية الضرر الناتج عن ذلك العبلج

تقيد الطبيب بما جاء فييا حتى ال يمكنو تجاوز ما ىو مدون فييا  كذلك فإن ىذه الصيغة
 ،لجراحيةوال يمكنو تجاوزه فبل يمجأ إلى عبلج آخر إذا ما استجدت أمور أخرى أثناء العممية ا

فالطبيب ىنا مخير إما في االستمرار في العممية ومزامنة التطورات والمستجدات في العممية 
لذلك تقوم مسؤوليتو عمى أساس عدم الحصول عمى رضا المريض خاصة في حالة نشوء 
ضرر عما قام بو أو إنياء العممية واالنتظار حتى عودة المريض إلى وعيو لمحصول عمى 

 4ي الذي  قد يغير بحالة المريض الصحية.الش ،رضاه كتابو
أمام ازدواج  ،لتزام باإلعبلمىذا ويجعمنا أمر اعتماد الكتابة كوسيمة إلثبات اإلخبلل باإل

فالخطأ في العبلج يؤدي لقيام مسؤولية الطبيب عندما  ،لنظام اإلثبات في المسؤولية الطبية
بات المدعي)المريض( لخطأ الطبيب لتزام ببذل العناية البلزمة أي بمجرد إثنكون أمام اإل

فإن المسؤولية ىنا تكون مفترضة إال إذا قدم  ،لتزام باإلعبلمإما في اإل،وىذا كأصل عام
  5الطبيب ما يثبت وفائو بالتزامو باإلعبلم

                                                           

 .106ص،المرجع السابق،نقل عبء االلتزام باإلعبلم لمطبيب ،أحمد ىديمي 1
 .106صنفسو ، المرجع ،نقل عبء االلتزام باإلعبلم لمطبيب ،أحمد ىديمي 2
 .120ص ،المرجع السابق،دراسة مقارنة  ،دور اإلرادة في العمل الطبي ،عمي جابر محجوب 3
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 112ص ،نفسو لمرجع ،ادراسة مقارنة  ،دور اإلرادة في العمل الطبي ،جابر محجوب عمي 5
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لتزام باإلعبلم إذن فإن السمبية في اعتماد الكتابة كوسيمة لحل النزاع القضائي بشأن تنفيذ اإل  
كذا في جيل المريض  ،حول ما يحوم حوليا من شكوك في مصداقيتيا تتمثل ،الطبي

إضافة إلى النظر إلييا أنيا محاولة من الطبيب لدرء المسؤولية عن  ،لممعطيات الطبية غالبا  
نفسو وأمام محاولة الطبيب إلجبار المريض بتوقيعيا مما يشكك ىذا األخير في قدرات 

 1الطبية عمى نحو يضر بيما معا . الطبيب وكميا عوامل تؤدي ليز العبلقة
 ورغم ىذه السمبيات التي جاء بيا الفقو إال أنو جاء وفي المقابل ليا إيجابيات ومزايا الكتابة

 إيـــجابيات الكــتابة ثانياا:
أسيل الطرق والوسائل بالنسبة لمطبيب  ،توفر الكتابة الطبية الموقعة من المريض  

توفر لو إمكانية تفادي المنازعة من قبل المريض بشأن  لتزام فييإلثبات تنفيذه ليذا اإل
لتحقيق ىذا  ،كونيا الطريقة األكثر مبلئمة من الناحية العممية بالنسبة لمطبيب ،إعبلمو
 2اإلثبات
كما أنو ال يمكن الجزم بأن الكتابة تؤدي إلى القضاء عمى العبلقة اإلنسانية التي تربط   

فيذا  ،شكمية وال تدعم عبلقة الثقة بين الطبيب والمريضبين الطبيب والمريض والقول بأنيا 
كون أن العبلقة اإلنسانية تبقى قائمة ألن الطبيب ال يكمل مؤل الوثيقة إال  ،نقد غير صحيح

كذلك شرح كل ما من شأنو أن  ،أين يتسنى لو شرح العمل الطبي ،بعد مقابمتو مع المريض
فالمعطيات التي تكتب ال يمكن أن  ،وينتج عنو كخطر وىذا بالنظر لحالة المريض وظروف

بالتالي فأين يكمن اإللغاء لمعبلقة بين الطبيب  ،تدرج كتابيا إال بالمرور عبر المرحمة الشفيية
 .3بقدر ما تكرس وتؤكد،والمريض؟

وجب أن يتوافق وشخصية المريض والواجب  تطويعو  ،فاإلعبلم و حتى يؤدي ىدفو
ع المستوى الثقافي لو فعمى  الطبيب إذن أن يشرح ليتماشى مع قدرة المريض عمى الفيم وم

 .لمريضو بمغة مفيومة وواضحة
داعما  لمثقة التي تقوم عمييا العبلقة بين الطبيب  ،ويعد تكريس الكتابة كطريق لئلثبات

.فالوثيقة المكتوبة التي يقدميا الطبيب لممريض بغية توقيعيا 4والمريض وليس انييارا ليا
                                                           

 107ص ،المرجع السابق ،قل عن اإللتزام باإلعبلم لمطبيبن ،أحمد ىديمي 1
 89ص،المرجع السابق ،إثبات الخطأ في المجال الطبي،مسدمحم حسن قا 2
 410ص،المرجع السابق،دراسة مقارنة ،دور اإلرادة في المجال الطبي ،عمي جابر محجوب 3
 .91ص ،نفسوالمرجع  ،إثبات الخطأ في المجال الطبي،دمحم حسن قاسم 4
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تثبت أيضا  وجود الحوار الشفيي بين الطبيب  ،حض إدعاءات المريضكدليل إثبات لنفي ود
لتزام ما يعزز الثقة بينيما كونو ال يمكن الفصل بين ما كتب من معمومات واإل،ومريضو

 1باإلعبلم الشفيي
غير أنيا تبقى الوسيمة الوحيدة ،إذن وعمى الرغم من كل ما قيل في الكتابة كوسيمة إثبات  

لتقديم المعمومات لممريض دون ما يكون ىناك سبيل  ،إمكانية إثباتوالتي تمنح الطبيب 
 2لمعارضتيا

كوسيمة إثبات ورغم الرد من قبل  ،أخيرا  يمكننا استخبلص أنو بالرغم من إيجابيات الكتابة
إلى أنو يمكن تكريس الكتابة عمميا  كدليل إلثبات قيام الطبيب  ،المعارضين بتعداد سمبياتيا

ىو الوسيمة المثمى واآلمنة التي يمكن الطبيب  ،لتزامو بإعبلم المريضبما يمميو عميو ا
ن  ،بمقتضاىا مواجية المريض إذا ادعى إخبللو بعدم تبصيره عمى النحو الصحيح حتى وا 
 3ىز ىذا األمر العبلقة الطبية بعض الشئ فإن ذلك لن يؤثر عمى أىميتيا العممية

 لشيادةمدى نجاعة ا الفـــرع الثاني:
يمكن اعتماد الشيادة كوسيمة إثبات قانونية في المسائل الطبية غير أنو وعمميا  فإن  مبدئيا  

 القاضي يجد صعوبة في االعتماد عمييا
وميما يكن األمر فإن اإلثبات في المسؤولية المدنية الطبية أصعب مما ىو عميو في   

أما في  ،لشيادةكون الدائن يستطيع إثبات حقو في حاالت كثيرة با ،المسؤولية المدنية
أي اعتبار في تحديد خطأ  ،المسؤولية الطبية خاصة في الخطأ الفني ال يكون لمشيود

 4الطبيب
وقد  ،بسبب جيميم بالمسائل الطبية ،وال يستساغ التعويل كثيرا  عمى شيادة الشيود  

يستطيع المريض االستعانة بالشيود إلثبات خطأ الطبيب فإنو يكون لممحكمة االعتماد عمى 
فيجب األخذ بعين االعتبار رابطة القرابة  ،لكن إن كان الشيود من أقارب المريض ،ادتيمشي

 5والتي ال تخمو من الغرض

                                                           

 .410ص،المرجع السابق،دور اإلرادة من المجال الطبي،دمحم جابر محجوب 1
2 welseh ,(sylvie)résponsponsabilité du médcin, Edition, Juris-classeur titec,paris,2003, p70  
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وحتى ومع القول أن لممحكمة مطمق الحرية في تقدير أقوال الشيود غير انو وفي المسائل 
ض أو يجب اعتمادىا بمنتيى الحرص وخصوصا  لما نكون أمام صمة قرابة مع المري،الطبية

 1مرور وقت طويل عمى الحادث الطبي
باالعتماد عمى الشيادة كوسيمة طريق مسدود في معظم ،كما أن إثبات خطأ الطبيب

 2الحاالت بسبب عدم خبرة ىؤالء الشيود وجيميم باألمور الطبية
ن جاء في الحكم البلحق عمى الحكم  وذلك بموجب قرار صادر ،hebruelوحتى وا 

يمكن لمطبيب إثبات بتنفيذه لبللتزام باإلعبلم بكافة طرق اإلثبات  أنو،14/10/19973بتاريخ
 ،فيبلحظ أنيا تثير بعض الصعوبات في مجال اإلثبات ،بما فييا ذلك شيادة الشيود والقرائن

أو بسبب  ،فشيادة الشيود يمكن المنازعة فييا بسبب ضرورات المحافظة عمى السر الميني
 4امن فيما بينيمما يبديو أعضاء المينة الطبية من تض
ووفقا  لما خولو لو القانون من سمطة تقديرية في استنباط ،ىذا وقد يعتمد القاضي رغم ذلك 

كما ىو الحال بالنسبة لقرار صادر عن ،الدليل عمى شيادة الشيود دون الوسائل األخرى 
أين قررت المحكمة استبعاد تقرير الخبرة  20/07/1997المحكمة السين الفرنسية في 

 5الكتفاء بشيادة الشيودوا
 .ىذه فيما يخص الشيادة كوسيمة إثبات في المسؤولية المدنية الطبية 

 القـــــــــــــرائن  مدى نجاعةالفـــــــرع الثالث :
ىذا االستنباط الذي يقوم ،ذكرنا سابقا  أن القرينة تقوم عمى استنباط مجيول من المعموم 

وأما العممية  ،ا بالواقعة المثبتة ارتباطيا منطقيا  عمى االتصال الواقعة المراد إثباتي
 االستخبلص و االستنباط فيقوم بيا القاضي .

قرينة قانونية و قرينة يستنبطيا القاضي عن ظروف ووقائع  كذلك ذكرنا أن لمقرنية نوعان:
كون أنيا وسيمة تمنح القاضي إمكانية ،وىذا ىو النوع الذي ييمنا في دراستنا ،الدعوى 
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أي أنيا ميمة في إثبات ،كذلك األمر بالنسبة لعبلقة السببية،ماد عمييا في إثبات الخطأاالعت
 المسؤولية المدنية الطبية 

بأن قواعد اإلثبات المقررة بالنسبة لئلثبات في  ، savatierىذا ويرى األستاذ سافاتي 
 prèsomption de faitال تحول دون لجوء المحاكم إلى القرائن الواقعية ،الخطأ الطبي 

 1وقد تم األخذ بيا في العديد من المرات من محكمة النقض الفرنسية
فقد حاول  ،ينا أنو أمام ما يواجو المريض من صعوبات في سبيل البموغ لحقو رأفقد 

القضاء مرارا التخفيف من ىذه الصعوبات عن طريق الخطأ االحتمالي أو نقل عن اإلثبات 
 2لتزام بتحقيق نتيجةلك في التوسيع من حاالت اإللتزام باإلعبلم كذفيما يخص اإل

بل سعا قدمُا من اجل مساعدة ،غير إن القضاء لم يقف عند ىذا الحد،ولقد تطرقنا ليذا سابقا  
المريض في إثبات الخطأ الطبي وباقي عناصر المسؤولية الطبية وىذا عن طريق القرائن 

 القضائية.
إذا ما تعمق األمر بمسألة  ،الستخبلص خطأ الطبيبفمممحكمة أن تستعين بالقرائن القضائية 

كاتخاذ بعض االحتياطات لمنع تموث الجرح في العمميات  ،مسمم بيا في العموم الطبية
إذ يمكن لممحكمة ىنا استخبلص قرينة من تموث الجرح عمى إىمال  الطبيب في  ،الجراحية

  3اتخاذ االحتياطات البلزمة
اىل في مسألة إثبات رابطة السببية بين الخطأ كثيرا  ما يتس،كذلك فإن القضاء

متى كان من شأن ذلك الخطا أن يحدث عادة  ،والضرر ويقيم قرينة لصالح المضرور،الطبي
 4فالقرينة عمى توفر عبلقة السببية بينيما تقوم لصالح المضرور،ىذا الضرر

قضائية حيث تقيم قرينة ،وقد بدا ىذا في األحكام الحديثة لمحكمة النقض المصرية
présomption judiciare  عمى خطأ الطبيب لمصمحة المضرور في جراحة التجميل

ذا أثبت ىذا المريض واقعة ترجح إىمال الطبيب كما إذا أثبت أن فقضت  " ...بأنو وا 
الترقيع الذي أجراه لو جراح التجميل في موضع الجرح والذي نتج عنو تشوه ظاىر بجسمو 
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ي لعممية التجميل وفقاا لألصول الطبية المستقرة فإن المريض لم يكن يقتضيو السير العاد
 1"يكون بذلك أقام قرينة قضائية عمى عدم تنفيذ الطبيب للتزامو

وما ينطوي عميو ىذا  ،كذلك إذا تعمق األمر بإثبات المريض إلىمال الجراح أو تقصيره
ومراعاة ليذه بل ويستحيل البرىنة عمى المسمك الخاطئ لمجراح  ،اإلثبات من صعوبات

الصعوبات فإن المريض ىنا يكتفي بجعل دعواه قريبة لمتصديق عن طريق إثبات واقعة 
 2معينة ترجح إىمال الجراح لقيام قرينة القضائية عمى عدم تنفيذه التزامو

إن إثبات رضى 02/07/1952االبتدائية في فرنسا بتاريخ  leonمحكمة  توقد حكم
لذى قررت 3،يستحيل أحيانا  خاصة في الحاالت الخطيرة المريض في منتيى الصعوبة والذي

أنو يكون عمى القضاة وبالنظر إلى الصعوبات التي يواجييا المدعي في سبيل إثبات عدم 
 الرضا التماس الدليل من خبلل ظروف الدعوى 

أال تؤسس عمى ،ىذا ويجب أن تكون ىذه القرائن والتي ال تعدو عن كونيا قرائن واقع
 4تاج واالستنباط بمفيوم المخالفةمجرد االستن

ليست بالجديدة فالقضاء والفقو كانا يأخذان بو سمفا  وقبل أن يتم  ،ومسألة األخذ بالقرائن
فكانت  ،لتزام بإعبلم المريض والحصول عمى رضاهنقل عن اإلثبات لمطبيب في مسألة اإل

)غرفة عميياالمحاكم تعتبر أن المريض قد رضي بالعبلج بمجرد تسمم بطاقة مكتوبة 
لممستشفى في ذلك  وقدومو فعبل   ديسمبرالساعة الثامنة والنصف(21العمميات يوم الجمعة

كذلك بأن الرضا الضمني قد يستبط عند اصطحاب األم البنتيا القاصر  ،التاريخ والساعة
أومن شكوى األم ،لوجوب إجراء تدخل جراحي عاجل ليا،مع الطبيب المعالج إلى المستشفى

جراء العممية أومن سموك المريض المتمثل في طمب تدخل المختص الذي قام من تأخر إ
 5بجراحتو
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كما ىو األمر إذا كان إدعاء المريض بخصوص إىمال الطبيب تعقيم اإلبرة التي حقنو 
فينا حتى مع عدم استطاعة المدعي )المريض( إثبات واقعة عدم التعقيم بطريقة ،بيا

عة )إىمال تعقيم اإلبرة( أن تستنبط عن طريق القرائن غير انو يمكن ليذه الواق،مباشرة
القضائية طالما ثبت إلتياب موضع الحقنة وظيور آثار التموث عميو بعد عممية الحقن 

  1بقميل
كما يقر الفقو الفرنسي في إطار المسؤولية الطبية أن باستطاعة القاضي تأسيس 

تطبيقا  لنظرية الخطأ  وىذا ما يسميو،عمى مجرد قرائن ضعيفة وغير قوية،حكمو
ومن ىنا فحكمو أو قراره غير ،والتي تقضي أنو لو لم يحدث خطأ لما كان ضرر،المفترض

مؤسس عمى القرينة بمعنى استنتاج الواقعة المجيولة من الواقعة المعمومة ولكن حكمو 
أي عدم إمكان وجود ضرر بدون ارتكاب ،مؤسس عمى مبدأ الخطأ االحتمالي أو المفترض

 2خطأ
أن محكمة ،المشار إليو سابقا  1997أكتوبر14ىذا و نجد في الحكم الصادر بتاريخ 

بأن المريضة قد وافقت ،النقض الفرنسية أيدت ما ذىب إليو قضاة االستئناف من استنباط
وذلك استنادا  لمظروف والتي ،عمى الفحص الطبي الذي أجري ليا وأن رضاىا كان مستنيرا  

وتحاورىا  ،ت عاممة بمختبر المستشفى الذي أجريت بو العمميةتمثمت في أن المريضة كان
إضافة إلى أن المريضة قد عبرت فعبل  عن ترددىا ،مع الطبيبة بشأن العممية والقيام بيا

ويمكن ،وقمقيا إزاء إجراء العممية وكميا وقائع تمثل في رأي محكمة النقض قرائن قوية 
  3الرضا المستنير لممريضةلمقاضي أن يؤسس عمييا استنتاجو في إثبات 

فأساس التدليل في القرائن ىو مبدأ االحتمال الكافي أو مبدأ الترجيح ومن ىنا فالدائن 
ن كانت داللة غير قاطعة،يمكنو فقط إثبات واقعة تدل عمى اإلىمال  فيكفي أن تكون ،حتى وا 

وعمى ،لتزامىذا اإلداللة كافية لترجيح ىذا اإلىمال فتقوم قرينة قضائية تدل عمى عدم تنفيذ 
الطبيب أن يثبت أنو بذل العناية البلزمة والمبلص لو من ذلك إال بتبيان الظروف المحيطة 

 4بالواقعة التي قد تنفي وصف اإلىمال
                                                           

 .79ص ،المرجع السابق،سؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييم م ،سمير عبد السميع األودن 1
2 Jean panneau.la résponsabilité du médcin ,op,cit, p80 
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غير أنو ينبغي وفي مسألة إقامة القرائن لصالح المضرور في مسألة إثبات العبلقة 
 1قوية متكاممة لقيام عبلقة السببيةأن تكون قرائن  السببية بين الخطأ الطبي والضرر

كما يرى العبلمة )سافاتيو( في كتابو )المسؤولية المدنية( أن عمى القاضي استخبلص 
وىي ليست بالشئ الذي نراه او نممسو إنما نستنتجو ،العبلقة السببية من قرائن ودالئل متفقة

نقض ينحصر في التحقق والقاضي حر في تكوين عقيدتو ورقابة محكمة ال،بفكرنا من الواقع 
 2من أسباب الحكم

في دعاوى المسؤولية أن يكون حريصا  وحذرا  في ،ولذلك فإنو كان لزاما  عمى القاضي
وأن يعرف الحدود التي يقف عندىا استنتاجو وتقديره وىذا حتى ال يقحم ،استخبلصو لمقرائن

 3.نفسو في مسائل فنية وجب أن تبقى ألىل االختصاص أي من أىل الخبرة
 دور القاضي في إثبات عناصر المسؤولية المدنية الطبية: الفرع الرابع

فإن مبدأ حياد القاضي في الدعوى الذي يفرض عميو ،إن األصل العام أنو وفي اإلثبات
يجعل من موقفو سمبيا  من الدعوى فيقتصر دوره عمى  ،القيام بدور المحكم بين الخصوم

لذلك خول لو ،ذا المبدأ ال يمنعو الستجبلء الحقيقةتقدير ما يقدمونو من أدلة غير أن ى
القانون سمطة محددة في توجيو الدعوى واستكمال األدلة ليتسم موقفو بااليجابية وجدير 
بالذكر أن ىذه السمطات التي خوليا القانون لمقاضي والتي تجعل لو دورا  إيجابيا  في اإلثبات 

 4يجب أن تكون في حدود ما تدعو الحاجة إلييا
يمعبو القاضي في مسألة اإلثبات في نطاق المسؤولية المدنية  ،ونفس الدور االيجابي

وىذا باالرتكاز ،فالقاضي يقوم بتقدير األخطاء الطبية كذلك عبلقة السببية وقياميا،الطبية
عمى ما يقدم المدعي )المريض( أو المدعي عميو)الطبيب( من أدلة وبراىين حسب قواعد 

 القاضي دور كبير في تقدير عنصري الضرر وعبلقة السببية.ف،اإلثبات ونقميا
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 دور القاضي في تقدير عنصر الخطأ أول:
لمقاضي سمطة واسعة في استنباط القرائن القضائية من ظروف ووقائع الدعوة لمالو من  

نما يتحقق من نسبة حدوث الوقائع التي ،فيو ال يقوم بإثبات الخطأ الطبي،سمطة التقدير وا 
يعرض الوقائع عمى معيار الخطأ ،ومن ناحية أخرى ،يا المريض عمى الطبيب من ناحيةأثبت

 1لمعرفة ما إذا كان يمكن استنباط خطأ الطبيب منيا
كما يقوم القاضي باستخبلص الخطأ الفني الطبي من خبلل سموك الطبيب المدعى عميو 

 2والسموك الغير مألوف
ففي األخطاء المتعمق باإلنسانية  ،من ماىيتياويتوقف تقدير القاضي لؤلخطاء انطبلقا   

الطبية فإن تقديره يكون عمى ضوء النصوص المختمفة ذات الصمة بيذا الجانب من 
سواء وردت في قانون أخبلقيات المينة أو في القانون المدني أو ،الممارسة اإلنسانية

ن األخطاء ينفرد بو دونما حاجة إلى االستعانة بأىل الخبرة فتقدير ىذا النوع م،الجنائي
 3القاضي وحده

بل يقوم ،ال يحق لمقاضي القيام بإثبات ما يجب عمى المريض إثباتو،ففي المسؤولية الطبية
و لقاضي ،القاضي بتحقق من حدوث الوقائع التي أثبتيا المريض المضرور عمى الطبيب

بل رقابة عميو فيما ف ،الموضوع السمطة المطمقة في استنباط القرائن القضائية المعتمد عمييا
يحصمو من شيادة الشيود أومن القرائن ولو أن يأخذ بما يطمئن لو تاركا  ما عداه ولو كان 

  4محتمبل  متى أقام قضاءه عمى أسباب سائغة
كذلك يمكن القول أنو وعامة فبالنسبة لمخطأ العادي والذي يمثل في التقصير في بذل 

ب الحيطة والحذر المفروض عمى كل شخص فإن العناية البلزمة لممريض واإلخبلل بواج
 5القاضي يستطيع استخبلص الخطأ بنفسو كعدم الحصول عمى رضا المريض مثبل  
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 .604ص ،المرجع السابق،والجراحية المسؤولية المدنية لؤلطباء ،حنا منير رياض 5
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إذا تعمق اإلثبات ببعض المسائل الطبية الظاىرة ،فيمكن القاضي مثبل تقدير الخطأ بنفسو
المستعممة في  كما في أحوال عدم إعطاء المريض حقنة البنج أو عدم تعقيم األدوات الطبية

أوفي حالة نسيان بعض ىذه األدوات الطبية المستعممة في الجراحة في جسم ،الجراحة
 1المريض بعد إجراء العممية

وال يقتصر دور القاضي في تقدير الخطأ المتعمق باإلنسانية الطبية  كذلك في بعض 
ن سموك المدعى الممارسات أو األخطاء الفنية البسيطة ويمكنو ذلك من خبلل المقارنة بي

عميو والسموك الفني المألوف لموقوف عمى مدى خروج الطبيب عمى السموك المألوف 
وفي ىذه المقارنة قد يعتمد القاضي المعيار الشخصي وذلك من خبلل  ،والواجب اإلتباع 

أو اعتماد المعيار ،األخذ في االعتبار المواىب الشخصية والوضع الذىني والخبرة المينية
والذي محوره التصور النظري لما كان مفترضا  من تصرف لدى الطبيب العادي  الموضوعي

 2ويقرر بعدىا القاضي
ن كان من السيل عمى القاضي تبين الخطأ الطبي بنفسو فيما يتعمق بإعمالو العادية  ،وا 

إال أن ذلك يبدو عسيرا  بالنسبة لؤلعمال الطبية والتي تنتمي إلى الفن الطبي لذلك فممقاضي 
 3ستعانة بأىل الخبرةاال

فالقاضي ال يستطيع وبسبب عدم توفر المعرفة الكافية لديو بالمسائل الطبية التصدي 
 4بنفسو لمناقسة ىذه المسائل وأن يقدر بنفسو خطأ الطبيب في ىذا المجال

إال أنيا في الحقيقة ال تعدو كونيا ،ومع أن القاضي يمجأ إلى الخبرة لجيمو بالفن الطبي  
ستكمل بيا القاضي اقتناعو فإنيا بيذا تفيد أن لمقاضي دور يقوم بو في تجميع إثبات وسيمة ي

 5الخطأ المدعى بو تجاه الطبيب من خبلل لجوئو لخبراء المينة
 
 

                                                           

 .238صالمرجع السابق ، ،دراسة مقارنة ،المسؤولية المدنية لمطبيب،طبلل عجاج 1
 .178 176ص،  المرجع السابق،المسؤولية الجزائية ألطباء،ثائر جمعة شياب العاني 2
 .186ص،المرجع السابق،المسؤولية الطبية ،ن منصوريدمحم حس 3
 .605ص،المرجع السابق،مسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحينال ،منير رياض حنا 4
 .216ص،المرجع السابق،إثبات الخطأ في المجال الطبي،قاسم دمحم حسن 5
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وينبغي اإلشارة ىنا إلى أن محكمة الموضوع تكون مستقمة في التقدير إذا ما كنا أمام 
زامو بتحقيق نتيجة فالمحكمة ال تستخدم سمطتيا أما في حالة الت ،التزام الطبيب ببذل عناية

  1التقديرية ألن الخطأ يكمن في عدم تحقيق النتيجة
 دور القاضي في تقدير عنصر الضرر ثانياا:

فميا إذن أن تقرر أن ما  ،فعنصر الضرر الطبي يخضع تقديره لسمطة محكمة الموضوع
 . 2حدث لممريض من جراء التدخل الطبي كان ضررا  أم ال

يمكن لمقاضي أن يتثبت من وجوده أو نفيو معتمدا  عمى األدلة التي تساق في ىذا ف
لذا فمقاضي الموضوع حرية االقتناع بوجوده أوال وال رقابة ،المجال والضرر مسالة واقعة 

عميو من المحكمة العميا شريطة أن يبين القاضي في حكمو الضرر الذي أصاب المريض 
ال عد قضاؤه غير  3سميم المضرور وا 

أن عممو الطبي أو تدخمو ،من قبيل الضرر الموجب لمساءلة الطبيب ال يعد مثبل  ف
الجراحي لم يعطي نتائج كان باإلمكان أن يحصل عمييا طبيب أقدم وأنبو منو أو أكثر 

وىذا الستحالة المطالبة من جميع األطباء أن يكونوا عمى درجة واحدة من الميارة  ،تجربة
 4والبراعة

د عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض فيذه تعد مسألة قانون وعن تحدي
وعمى القاضي تبيان الوسائل المعتمدة لتقدير  ،يخضع فييا القاضي لمرقابة المحكمة العميا

  5التعويضات
فالحقيقة أن القاضي حين يبين عناصر الضرر يضع في الحسبان ما إذا كان الضرر 

أم كان لممريض دخل فيو ليقضي بتعويض ،مل الطبيبالبلحق بالمريض نجم جميعو عن ع
 .وىذا بالنسبة لعنصر لضرر الطبي  ،6مناسب لكل حال

 

                                                           

 .240 238ص ،المرجع السابق، دراسة مقارنة، المسؤولية المدنية لمطبيب،طبلل عجاج 1
 .610ص ،سابقالمرجع ال،المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحين،منير رياض حنا 2
ثباتيا،رايس دمحم 3  .279صالسابق، المرجع ،نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
 .610ص ،المرجع نفسو،المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحين،منير رياض حنا 4
ثباتيا،رايس دمحم 5  .279ص ، نفسوالمرجع ،نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
 .208ص ،المرجع السابق ،الخطأ الميني والخطأ العادي في المسؤولية الطبية،حماوي الحمبوسيإبراىيم عمي  6
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 دور القاضي في تقدير عنـــصر عـــــــــــلقة السبــــــــــبية ثالثاا:
يتمتع قاضي الموضوع بالسمطة التقديرية والتي تخولو استنباط القرائن القضائية التي 

فمو أن يأخذ ما يراه ،في تكوين قناعتو وال يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العميايعتمد عمييا 
لمعدل وبما يطمئن إليو وما يريح ضميره حتى لو كان ما يتركو محتمبل  بشرط أن ،مناسبا  

 1يعمل حكمو تعميبل  كافيا  ويعطي تسبيبا  وافيا  
ال كان فاستخبلص المحكمة يجب أن يكون من وقائع ثابتة منتجة تذكر  ىا في الحكم وا 

 2لقصور أسبابو حكميا باطبل  
وىذا ما يمكن قولو بشأن تقدير القاضي لعنصر عبلقة السببية في المسؤولية المدنية 

 ،ولعل أىم ما يمكن قولو أن القاضي يسعى الستخبلص عناصر المسؤولية الطبية ،الطبية
لقواعد العامة والمبادئ الم  ،ستقر عمييا في اإلجياد القضائيالتي يتولى النظر فييا وفقا  

 .ثبوت الوقائع من حيث حصول الفعل أو تركو  فيتحقق أوال  
كذلك مدى قيام الطبيب بالميمة الموكمة إليو من أفعال لما ىو منسوب إليو في الدعوى 

وكميا مسائل تخضع القتناع قاضي  الموضوع بناءا  عمى قوة إثبات تمك  ،التي رفعت ضده
 3ة.العناصر واألدل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ثباتيا،رايس دمحم 1  .281ص ، السابقالمرجع ،نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
 .164ص ،المرجع السابق،المسؤولية الطبية،دمحم حسن منصور 2
ثباتيانطاق وأحكام المسؤولية ال،رايس دمحم 3  .276ص ،نفسوالمرجع ،مدنية لؤلطباء وا 
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 المبحث الثاني: وسائل إثبات العمل الطبي الفني

إن القاضي  يستطيع تقدير األخطاء المتعمقة باإلنسانية الطبية، كما يستطيع وبموجب     
ما خولو القانون لو من سمطة تقديرية، من استنباط الدالئل والقرائن والتي يستطيع من خبلليا 

 سببية.تقدير عنصر الضرر أو عبلقة ال

عبلقة السببية، وىذا من خبلل األدلة المقدمة إليو،  إنتفاءكذلك قد يستطيع معرفة أسباب     
وعمى العموم فإن القاضي وأمام دعوى المسؤولية الطبية قد تساعده خبراتو ومعرفتو لمتدليل 

عمقة عمى بعض الجوانب العامة والتي تحق العمل الطبي، غير أنو وفي المسائل الفنية والمت
 بأصول مينة الطب، فإن القاضي يحتاج لمساعدة أصحاب الخبرة.

فتقدير األخطاء العادية لمطبيب سيمة االستخبلص من القاضي كونيا ال تتطمب أية    
ميارة أو تخصص فيي ال تعد وكونيا أحيانا إنسانية بحتة، ولكن األخطاء الفنية فتقديرىا 

ر فبل يعترف إال بما كان ثبوتو  قاطعا عمى أن يتطمب من القاضي التحمي بالحيطة والحذ
مخالفة الطبيب كانت عن جيل وتياون لؤلصول الفنية الثابتة والقواعد العممية األساسية، 
والتي ال مجال لمشك فييا والتي من المفترض أن يعرفيا كل طبيب من مستواه، وعمى 

جل االستيضاح، متى القاضي التوجو إلى المتخصصين من الخبراء من أىل الطب من أ
تعمق األمر بمسائل عممية محل خبلف، وال يزال يدور حوليا النقاش والجدل وىذا تفاديا 

 .1إلقحام نفسو في ىذا النقاش العممي

فممقاضي اإلستعانة بذوي الخبرة والفن حتى يسترشد بمعموماتيم فيما يصعب عميو أثناء    
بير أشعة لقراءة الصور الشعاعية بوضوح كما القيام بمينتو، كما ىو الحال باالستعانة بخ

 .2يتعين عمى القاضي تحديد ميمة الخبير الفني، بكل دقة ووضوح

وقد أفرد المجتمع الجزائري بندا خاصا في مدونة أخبلقيات الطب تحت عنوان ممارسة     
 .3م.أ.ط 99إلى غاية المادة 95الطب وجراحة األسنان، بمقتضى الخبرة من المادة

                                                           

 .605 604منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحين،المرجع السابق، ص ص  1
  .393 392طبلل عجاج، المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص  2
 .276-92م.ت رقم  ،مدونة اخبلقيات الطب 3
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 العناية أن القاضي ال يمكنو القول أن الطبيب قد بذلما اعتبرت المحكمة العميا"ك   
وىذا " المطموبة منو دون الرجوع إلى الخبرة عند فصمو في نقطة فنية تتطمب تخصصا مينيا

ما يفيم منو أن القاضي  يجب أن يمجأ ألىل  24/06/2003بتاريخ في قرار ليا صادر ب
 .1يمكنو الفصل في سموك الطبيب بأنو سموك فني مألوف أوالالخبرة والتخصص وىذا حتى 

ستعانة القاضي بخبير ييدف كشف الغموض حول الطبيعة الفنية، التي تحوم حول إ
بعض المسائل والتي ال يستطيع مواجيتيا وفيميا استنادا إلى ثقافتو ومعموماتو المحدودة ي 

مة لمخبير وميمة القاضي حتى أن ذلك المجال، دفعت بالعديد لمخمط بين الميمة الموك
البعض توجيوا إلى القول بأن الخبير ىو القاضي األول في الدعوى إذا ما تعمق األمر بحل 
المسائل الفنية، حيث أن الطبيب ليس كباقي المينيين، وألن القاضي دوره محدود بمراجعة 

 النصوص القانونية وتطبيقيا.

بيب ال يمكن أن تحل إال من طرف شخص زاول فحل المسائل المتعمقة بمسؤولية الط   
الدراسة الكاممة لمطب، مما ذىب بعضيم العتبار القضايا الطبية مسائل يجب إخراجيا من 
ساحة القضاء وعرضيا أمام مجالس متكونة من أىل المينة، الشيء غير المعقول كون أنو 

ة وفي ىذا تضحية في تطبيق ىذا بالنسبة لؤلطباء يدفع إلنشاء محاكم خاصة لكل مين
 . 2بالصالح العام

ن جاء ىذا الخمط بين ميمة الخبير والتي تتوق عند معرة الجوانب الفنية      لكن حتى وا 
البحتة لمطبيب، وبين دور القاضي والذي يأخذ تمك التقارير المعدة من طرف العارفين بنون 

اضي في موضع أقل من الميمة ليقوم بإسقاطو في الجانب القانوني، فإن ذلك ال يضع الق
 شأنو، كما ال يقمل من دوره أو ميمتو.

                                                           

والذي جاء فيو" ال يمكن القول أن الطبيب بذل غايتو 24/06/2003 الصادر بتاريخ 29762مة العميا رقمقرار المحك 1
المطموبة منو دون الرجوع إلى خبرة محددة من طرف خبير مختص في نفس المجال واستشارة مجمس أخبلقيات الطبية 

وأن القرار المطعون فيو فصل في  1992-07-06المؤرخ في  276/92الجيوية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم
نقطة فنية تتطمب تخصصا مينيا لمفصل فييا مما جعل تعميمو غير مساغ منطقيا وقانونيا نتيجة القصور في األسباب 

  .337، ص2003األمر الذي يؤدي إلى النقض"، المجمة القضائية، العدد الثاني
 . 595 594راحين، المرجع السابق، ص ص حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والج منير رياض  2
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وسنأتي عمى دراسة عنصر الخبرة كوسيمة وحيدة وميمة، إلثبات العمل الفني الطبي، لذا     
سندرج ماىية الخبرة بصفة عامة في )المطمب األول( ثم دور الخبرة في إثبات المسؤولية 

 المدنية الطبية)المطمب الثاني(. 

 األول:ماىية الخبرة  المطمب

ثم طبيعتيا وخصائصيا وأخيرا إلى  سنتطرق إلى ماىية الخبرة من خبلل تعريفيا وأنواعيا   
 كيفية ندب الخبير وتقرير الخبرة من خبلل الفروع التالية.

 الفرع األول: تعريف الخبرة وأنواعيا

 أول: تعريف الخبرة

و العالم، ويقال خبرت األمر أي عممتو وخبرت ، العمم بالشيء والخبير ىتعني الخبرة لغة     
، وتعني اصطبلحا إحدى طرق اإلثبات أو ما يسمى بالمعاينة 1باألمر إذا عرفتو عمى حقيقتو

وىي  2عمى ما يبديو أىل الخبرة الفنية، التي يعتمدىا القاضي في تكوين رأيو وقناعتو بناءا  
الواقعة المراد إثباتيا وتتم بواسطة أشخاص التصاليا ب طريقة إثبات مباشرة كالمعاينة، نظرا  

  3القضاة. تتوافر لدييم الكفاءة في النواحي الفنية التي ال تتوافر لدى

تستيدف استعمال معارف أخصائي لتسميط األضواء عمى  وتعرف أيضا  بأنيا "مسطرة     
موضوع يتطمب مسألة يتوقف حميا عمى تقنية ال يتوفر عمييا القاضي" وأنيا" إجراء يتعمق ب

إلماما بمعمومات فنية إلمكان استخبلص الدليل منو" أو أنيا" االستشارة الفنية التي يستعين 
بيا القاضي أو المحقق في مجال اإلثبات لمساعدتو في تقرير المسائل الفنية التي يحتاج 

 4ة".تقديرىا إلى معرفة فنية أو دراية عممية ال تتوافر لدى القضاة بحكم العمل والثقاف

                                                           

دراسة مقارنو، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة  ،مراد دمحم الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدنين 1
 .98، ص2008،األولى، عمان األردن

  .87المرجع السابق،ص  سمير عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييم، 2
  .403دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  3
 .عائشة العروسي، الخبرة كدليل في المادة الجنائية في القانون المغربي، مجمة المحاكم المغربية، -عبد الناصر عصامي 4

  .62، ص 1991،الدار البيضاء المغرب ،62اء، العددصادرة عن ىيئة المحامين بالدار البيض مجمة
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أنيا نوع من المعاينة يحتاج إلى تخصص فني عممي بويعرفيا األستاذ عبد الوىاب عرفة،    
  1يقصر عنو عمم القاضي، ويتوقف عميو الفصل في النزاع.

فالخبرة يقصد بيا الحصول عمى المعمومات الفنية في المسائل التي قد تعرض القاضي،     
نما وال يستطيع العمم بيا بل أنو ال يجوز  لممحكمة أن تقضي في المسائل الفنية بعمميا، وا 
  2يجب عمييا الرجوع بيا إلى أىل الخبرة.

 .3:" فسئموا أىل الذكر إن كنتم ال تعممون"والخبرة معرفة في كتابو الحكيم قال تعالى    

تيدف الخبرة إلى توضيح  ق.إ.م.إ والتي تنص " 125كما عرفيا المشرع الجزائري في المادة
وىنا قد عرفيا المشرع من خبلل ىدفيا والغاية  ة مادية تقنية أو عممية محضة لمقاضي"واقع
 4منيا.

إذن فيي المعرفة المتخصصة في أحد العموم الفنية، ووسيمة عممية تقرر المحكمة       
المجوء إلييا في المسائل التي تحتاج إلى تفسير عممي إلظيار الحقيقة في القضية المتنازع 

الخبير ىو كل شخص لو دراية خاصة بمسألة من المسائل، وقد يكون موضوع النزاع فييا، ف
مسألة فنية من مسائل الطب أو اليندسة أو الزراعة أو المحاسبة أو غيرىا من الفنون التي ال 

بداء رأيو فيو.  5يدركيا القاضي، فيمجأ إلى تكميف خبير لفحص الموضوع وا 

ا عن الخبرة الطبية فقد نص عمييا المشرع الجزائري وىذا عن تعريف الخبرة عامة، أم  
م.أ.ط   "الخبرة الطبية عمل يقوم من خبللو الطبيب أو جراح األسنان  95بموجب المادة

المعين من قبل القاضي أو سمطة قضائية، لمساعدتو التقنية، لتقدير حالة الشخص الجسدية 
 6أو مدنية" والعقمية وتقييم المسائل المترتبة عمى آثار جنائية

                                                           

  .149عبد الوىاب عرفة، اإلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  1
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ففي الخبرة الطبية، يتم تعيين طبيب كخبير وىذا لمساعدة القاضي عندما يحتاج إلجابة    
 1عن تساؤل أو غموض في بعض الحاالت إلصدار حكمو

فرجل القانون والذي يفصل في الدعوى، لزاما  عميو لبناء قراره عمى توافر أو عدم توافر     
كميا  ،العمل وما يتطمبو من ضرورة حماية الخاضع ليا ثبوت الخطأ فييا، زيادة عمى دقة 

 2معطيات تجعل من ميمة قاضي الموضوع، ميمة صعبة تجعمو يستعين بالخبراء الفنيين.

وتمثل خبرة الطب الشرعي في المجاالت المدنية والجنائية جية فنية معاونة، ويجمع الطبيب 
، ويعد الطبيب الشرعي ىو الشرعي بين صفتين، صفة كخبير فني وصفتو كموظف عام

المختص فنيا في المسائل الطبية البحتة، حيث تمتزم المحكمة بالرجوع إلييا في حكميا وذلك 
 . 3بما يقرره من حقائق عممية ثابتة كدليل إثبات مادي في المسائل الفنية المطروحة

صول وتشكل تقارير الطبيب الشرعي ضمان أساسي لحق الخصوم، كونيا تتم وفق أ     
فنية عممية، كذلك فإن تقرير الطبيب الشرعي خاضع لضمانات الخبرة أي الرد أو التنحي 
عن المينة، إضافة إلى أن قد المشرع أحاط األطباء الشرعيين بوصفيم موظفين عموميين 

 4بنوع الرقابة من القضائية ورقابة من الخصوم أنفسيم.

 : أنواع الخبرةثانياا 

إلى الخبرة القضائية، وىي الخبرة التي تكون بناءا  عمى طمب القاضي  لقد تعرضنا سابقا       
عمى وجو االستعانة واالستيضاح، وباإلضافة إلى الخبرة القضائية، فإنو توجد الخبرة 

 االستشارية والخبرة االتفاقية.

 

 

                                                           

1 Dominique Giocanti , Chrisophe Bartoli, le médecin expert face au compromis d’arbitrage, 
revue médcine et droit, volume2008 , issue90, Mai jun 2008  p13   

  .590بق، ص منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحين، المرجع السا  2
  .91سمير عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييم، المرجع السابق، ص   3
  .91عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييم، المرجع نفسو، ص  سمير  4
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 . الخبرة الستشارية:1

يمن يمجأ إلى ىذا وىي خبرة تتم عن طريق المحكمة، وال يشترط قيام صفة الخصم ف    
النوع من الخبرة وصورتيا المجوء إلى أىل الفن والتخصص، بغية النصح والمشورة في أي 
موضوع أو مسألة من المسائل لغاية يعرفيا صاحب النصح والمشورة، مثاليا طمب التوضيح 
والتثبت من جودة سمعة معينة يريد شرائيا، أو لجوء الخصم في دعوى مرفوعة أمام القضاء 
إلى أىل التخصص لمحصول عمى معمومات تدعم رأيو وحجتو في سبيل إعداد دليل دفاع أو 

 1ليفيد رأي الخبير المعني من طرف المحكمة.

 الخبرة التفاقية:. 2

، وتسمى 2خبرة تتم نتيجة اتفاق مسبق أو الحق عمى قيام النزاع بين طرفين أو أكثر    
الخبرة التي يمجأ فييا أطراف النزاع إلى الخبير،  أيضا الخبرة الودية أو الحبية، وىي تمك

لمحصول عمى رأيو في مسألة يعد متخصص فييا، وموضوع الخبلف بينيم وىذا بعيدا  عن 
نما فالتقدير ىنا لمخصوم وحدىم وىنا ال ينفرد أحد الخصمين باختيار الخبراء  ،القضاء وا 

تمزم المحكمة بيذا النوع من الخبرة إال  وال،واتفاق األطراف في ىذه الخبرة ىو القول الفعمي ،
بالقدر الذي يعطيو االتفاق ليا وكأصل عام فإن المحكمة ال تمزم بما جاء فييا إال بالقدر 

 3الذي اتفق عميو األطراف.

ويكيف الخبير اإلتفاقي  عمى أنو وكيل عن الطرفين، وأما عن األخطاء التي تقع منو في    
 4قواعد التقنين المدني من عقد الوكالة.تنفيذ ميمتو، فتقدر وفقا ل

 

 

                                                           

  .100قانون المدني، المرجع السابق، ص مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في ال 1
2  GODFRYD.MICHEL, les expertises médicales, presse universitaire de France, paris1991 
p9. 

  .105 104مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع نفسو، ص ص  3
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 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمخبرة وخصائصيا

 أولا: الطبيعة القانونية لمخبرة

لقد اختمف الفقياء في تحديد الطبيعة القانونية لمخبرة، كذلك ما زاد في صعوبة األمر،     
، وسنتطرق ألىم اآلراء لتحديد أن معظم التشريعات الحديثة جاءت خالية من ىذا التحديد

 الطبيعة القانونية لمخبرة.

فنية، الذىب أصحاب ىذا الرأي إلى أن الخبرة نوع من الشيادة . الخبرة شيادة فنية: 1
فالخبرة وذلك نظرا لتشابو اإلجراءات والحجية إلى حد كبير حيث في كمييما يدلي الخبير 

رة نوع من الشيادة يحتاج فييا الشاىد أىمية والشاىد بمعمومة ويحمف يمينا ، غير أن الخب
 1معينة.

غير أن الرد عمى ىذا االتجاه جاء عن طريق إظيار أوجو االختبلف بين الشيادة     
 والخبرة الذي يبرز من خبلل عدة نواحي وىي: 

الخبرة وكما سبق تعريفيا وسيمة لمساعدة القاضي من الوجية الفنية في تقدير دليل   
دعوى ودليل اإلثبات فييا ينصرف إلى رأي الخبير المثبت في تقريره، أما قائم في ال

الشيادة فيي إدالء الشاىد بمعمومات معينة عن الغير أو عن الواقعة التي توصل إلييا 
بإحدى حواسو، أي التعبير عن مضمون اإلدراك الحسي لمشاىد بالنسبة لتك الواقعة، أي 

 2ستكمال األدلة البلزمة في الدعوى.أنيا وسيمة إثبات تيدف إلى جمع وا

يمكن استبدال الخبير عمى عكس الشاىد والذي ال يمكن استبدالو ألنو مدرك الوقائع،   - 
وأكبر دليل عمى ىذا االختبلف أنو يمكن لمحكمة الدرجة الثانية استبدال الخبير المعين من 

 3تبدال الشاىد.قبل محكمة الدرجة األولى، غير أنيا ال يمكن أن تممك حرية اس

                                                           

  .106مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع السابق، ص  1
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يشترط في الخبير صفات خاصة تختمف عن تمك التي ينبغي توافرىا في الشاىد فيكفي  -
اإلدراك والتمييز وسبلمة العقل في الشاىد، بينما عمى الخبير أن يكون متميزا مزودا بقوة 

      1المبلحظة وممكة التدقيق حتى يتأتى لو رؤية ماال يستطيع المشاىد العادي رؤيتو.

 . الخبرة وسيمة لتقدير الدليل:2

ومضمون ىذا الرأي أن الخبرة ليست إال وسيمة لئلثبات، كونيا ال تيدف إلثبات وجود أو   
نفي واقعة أو حالة بل ىي وسيمة لتقدير عنصر اإلثبات في الدعوى، كما أن وسائل اإلثبات 

ق بواقعة أو حالة يراىا تخمق الدليل في حين أن ىذا غير محقق في مجال الخبرة، والتي تتعم
 2القاضي غامضة بالنسبة لو.

فالخبرة ال تقدم إال بحال قيام إشكال أو غموض أمام القاضي بشأن دليل إثبات مقدم، ليمجأ 
القاضي بيذا إلى متخصصين أي خبراء إلزالة مثل ىذا اإلشكال أو الغموض، فالخبرة 

  3ىا من األدلة كالشيادة واالعتراف.تستعمل كثيرا  في حاالت كثيرة مثل تقدير سبلمة غير 

 . الخبرة إجراء مساعد لمقاضي:3

ومفاد ىذه النظرية أن الخبرة ما ىي إال إجراء لمساعدة القاضي لموصول لتقدير الحالة    
التي بين يديو، والتي تتطمب معرفة خاصة ال تتوفر لديو، كذلك فإنيا تساعد القاضي عمى 

ل ما يحتاجو من رسائل فنية، تساعده في تكوين قناعتو بكل استكمال معموماتو وتزويده بك
 4نزاىة وجدية.

والقاضي ىو من يحدد ويعين الخبراء الذين يساعدونو في العمم الذي تقتصر إليو    
ادراكاتو، فيو يعمم مواطن النقص في معارفو فكانت الخبرة بيذا إجراء يستعين بو القاضي، 

 5في فن أو تخصص النزاع المطروح عميو.ليكمل من خبلليا نقص معموماتو 

                                                           

  .117مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع السابق، ص  1
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 .الخبرة وسيمة إثبات: 4

والذي يرى أن الخبرة وسيمة إثبات خاصة تتطمب معرفة ودراية ال  وىو االتجاه الغالب    
تتوفر في المحكمة، فيي تطمب عندما يستدعي إثبات الواقعة محل النزاع إجراء أبحاث أو 

 1ن تخصصي يخرج عن إدراكات المحكمة وعمميا.تجارب عممية أو االنطبلق من عمم أو ف

حسب رأي الدكتور مراد محمود الشنيكات، أنيا وكأصل عام وسيمة إثبات تنصب عمى     
نيائو أو غير  المسألة التي تبحثيا مباشرة، وقد تكون وسيمة إثبات مباشرة في حل النزاع وا 

ادية تتعمق بتخصصات ال مباشرة في ىذا الخصوص، فإذا ما تعمق محل الخبرة بوقائع م
يعمميا سوى أىميا والذين يفيدون ثبوت المسألة أو نفييا ومثال ذلك إثبات مسؤولية الطبيب 
المدني عند خطأ ميني وقع فيو أو مسؤولية مقاول أو صيدلي أو غير ذلك من أرباب 

 2المين.

 ثانيا: خصائص الخبرة الطبية

 تتميز بعدة خصائص أىميا :   

ومعناه أن القضاء ىو الذي يقررىا، وتمجأ إلييا المحاكم ائية لمخبرة الطبية: . الصفة القض1
لتقديم المعمومات من طرف الخبراء والرأي الفني ليم وذلك من باب االستعانة لمفصل في 

 .3الموضوع

يمكن لمقاضي بناء عمى طمب الخصوم، أو من تمقاء ق.إ.م.إ.ج أنو"  75وىذا ونصت المادة
كما ،فاىة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بيا القانون"نفسو أن يأمر ش

يجوز لمقاضي من تمقاء نفسو أو بطمب أحد الخصوم، تعيين ق.إ.م.إ "  126تنص المادة
 4خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختمف."

                                                           

 . 107مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع السابق، ص  1
  107مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع نفسو، ص.  2
ص ، 2009تجارية، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان األردن،مفمح عواد القضاة، البيان في المواد وال 3

316 . 
 واإلدارية الجزائري. قانون اإلجراءات المدنية  4
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 :الطبية . الصفة الفنية لمخبرة2 

نية الخالصة وىذا ما أشارت إليو المادة فعمى المسائل ال الخبرة القضائية تقتصرإن 
ق.إ.م.إ.ف الجديد حيث تمنح لمقاضي حرية اختيار أي شخص توضيح مسألة واقعية 232

 1يحتاج إيضاحيا تغني عن طريق المعاينة أو االستشارة أو الخبرة.

مادية تتطمب فالخبرة ىدفيا إفادة القاضي وتبيان األمر لو بشأن مشاكل واقعية أو    
تحقيقات ميمة والحل فييا يتطمب لتخصص معين من أىل المينة أو رجل الفن كما ىو 

 . 2الحال في المجال الطبي

وال يجوز لمقاضي تعيين خبير لتوضيح المسائل القانونية ألن في ىذا تنازال من القاضي    
بير يعين في عن اختصاصو لمخبير وىو غير أىل لمفصل في ىذه المسائل، ذلك أن الخ

 3اختصاصو لتزويد القاضي بما ال يعممو من أمور فنية يجيميا، ألنيا ليست من تخصصو.

 . الصفة الختيارية لمخبرة الطبية:3

ىي في األساس جوازية بمعنى أن القاضي ليس ممزما بالقضاء الخبرة وال يسوغ ألي     
 4مطة التقديرية لمقاضي.طرق إلزامو بذلك، فأمر المجوء إلى الخبرة موكول إلى الس

فمممحكمة سمطة واسعة في تقدير مدى ضرورة االستعانة بخبير، وتممك الحرية في ندب    
الخبير من تمقاء نفسيا أو عدم ندبو متى رأت أسباب صائغة في ذلك وال معقب عمييا في 

    5ىذا.

 

                                                           

1 Art 232 ,c.p.c.f, « le juge peut commettre tout personne de son a Choix pour de fait qui 
requiert les limiers  dun technicien » .  

المسؤولية المدنية لمخبير الجنائي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية مصر  ،مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي   2
  7ص ،2004،

  .8 7مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية لمخبير الجنائي، المرجع السابق، ص ص   3
ل إثبات في المادة الجنائية في القانون المغربي، المرجع السابق، عائشة العروسي، الخبرة كدلي -عبد الناصر عصامي4 

  .62ص 
  .12عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية لمخبير القضائي، المرجع السابق، ص  مصطفى أحمد   5
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 . الصفة التبعية لمخبرة الطبية:4

لمدعوى األصمية وكإجراء إثبات يساعد عمى الفصل في ومعنى ىذا أن الخبرة تقرر تبعا    
 الدعوى المقامة.

حيث الخبرة وسيمة إثبات تساعد في ،فالخبرة القضائية تتطمب أن يكون ىناك نزاع قائم    
حسم النزاع، ويرفض القضاء الفرنسي أن تكون مستقمة بذاتيا عن أي نزاع قائم، فبل يمكن أن 

ية قبل أي نزاع، أي أنيا من إجراءات اإلثبات التي يمجأ إلييا تكون الخبرة محبل لدعوى أصم
 1الخصوم أو القاضي بصدد دعوى قائمة بالفعل.

  كيفية ندب الخبير الفرع الثالث:

لمقاضي تعيين الخبير من تمقاء نفسو أو بطمب من الخصوم، فيجوز لكل جية قضائية تتولى 
الطابع الفني أن تأمر بندب خبير ليقوم التحقيق أو تجمس لمحكم، عند عرض المسائل ذات 

بالميمة الموكمة، بعد أدائو اليمين والمشرع لم يمزم القاضي بضرورة ندب خبير فيما يتعمق 
 2بالموضوعات التي تتطمب اإللمام بعمم أو فن معين وترك لو السمطة التقديرية

الخبراء المسجمين فيعين الخبير من طرف القاضي والذي عادة يختار خبير مسجل في قائمة 
عمى مستوى محكمة االستئناف ويختاره حسب مجال تخصصو والذي يطابق ويوافق المسألة 

 3المراد إزالة الغموض عنيا من حيث جانبيا الفني والموجودة في الممف المقدم في القضية

أما حسب التقنين الفرنسي، فإن القاضي يقوم بميمة تعيين أطباء أو جراحي أسنان أو 
لة مختصين في مسائل الطب الشرعي لمقيام بالخبرة وعند تعذر وجود طبيب شرعي صياد

                                                           

  .22، ص السابقمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية لمخبير القضائي، المرجع   1
  .150اب عرفة، اإلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، ص عبد الوى 2
مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، ص -نبيل صقر 3
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فإن القاضي يعين خبير طبي من بين األسماء الواردة في قائمة الخبراء والتي تعد سنويا من 
 .1قبل المجمس الوطني لآلداب الطبية

ما يمي"  المتعمق بحماية الصحة وترقيتيا عمى 05-85قانون  207وكما نصت المادة   
يجب عمى السمطة القضائية أن تعيين أطباء أو جراحي أسنان أو صيادلة مختصين في 
الطب الشرعي باألعمال الطبية الشرعية عير أنو استثناءا وفي حالة عدم وجود الطبيب 
الشرعي يمكن لمسمطة القضائية أن تسند الميمة الطبية الشرعية إلى كل طبيب أو جراح 

 2ي حدود اختصاصو".أسنان، أو صيدلي ف

وىذا وقد يحق ألحد أطراف الدعوى الطمب بتعيين خبير سواء مدعى أو مدعي عميو، مع    
ذكر األسباب التي دفعتو لطمب تعيين خبير وبيان الميمة التي يتعين عمى الخبير القيام بيا 

 3ويمكن ليذا الطمب أن يقدم في أي مرحمة كانت عمييا دعوى.

من يممك قرار االستجابة إلى طمب الخصم ،العامة فإن قاضي الموضوع وطبقا لمقواعد      
أو عدم االستجابة إليو، وىذا حسب ظروف الدعوى وما طرح فييا من مستندات وىذا ما تم 

 4التأكيد عميو من المشرع الفرنسي والمصري.

فمممحكمة رفض الطمب الذي التمسو الخصم في عدة حاالت، خاصة إذا كان ييدف      
إلى كسب الوقت والمماطمة إلطالة أمد التقاضي، أو إذا وجدت في وقائع الدعوى واألوراق 
والمستندات عناصر تكفي لتكوين قناعة واعتقاد القاضي إلصدار حكم في الموضوع دون 
الرجوع لمخبرة، أو إذا قدرت المحكمة أن الخبرة غير مفيدة أو غير مجدية، ولن تضيف شيئا  

 5ى، كذلك إذا كان طمب الخبرة وموضوعيا ليس وثيق الصمة بالنزاع.جديدا  في الدعو 

                                                           

 1Jacqueline Rossant ,Les expert médicaux et les médecins qui évaluent le dommage 
corporel,rappor adopé l’ors de la session du conseil national de l’ordre des médcins du 21 
octobre  2011, p3 ,www.conseil.national.médcin.fr   

 . 05-85قانون حماية الصحة وترقيتيا رقم     2
  .491المرجع السابق، ص قواعد اإلثبات ومباشرتيا في النظام القانوني الجزائري،  ،الغوثي بن ممحة  3
، سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في اإلثبات، 26.01.1976قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في   4

  .491ص  ، 2007،اإلسكندرية ،دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي
  .492سو، ص سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في اإلثبات، دراسة مقارنة، المرجع نف  5
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والقاعدة العامة، أن ندب الخبير يعتبر أمرا  جوازيا  لممحكمة فيي غير ممزمة بإجابة طمب   
ر فميا أن ترفضو، متى رأت أنيا في غير حاجة لبلستعانة برأي الخبير، الخصوم بندب خبي

أو تبينت حقيقة موضوع الخبرة من عناصر الدعوى وما بوشر فييا وىي ىنا تفصل في أمر 
، وال بد لممحكمة من تسبيب قرارىا برفض 1موضوعي ال رقابة عمييا فيو من المحكمة العميا

ال كان حكميا معي  با .    تعيين الخبير وا 

وقد نظم المشرع الجزائري تحديد شروط تسجيل الخبراء وواجباتيم في المرسوم التنفيذي 
 95.2-310رقم

بشروط تسجيل الخبراء وما يجب توفره فيم من صفات وكفاءات و  04فجاءت المادة      
ئية وأال يكون الخبير قد تعرض لعقوبة نيا ،اشترطت أن يكونوا من حممة الشيادات الجامعية

بسبب ارتكابو وقائع مخمة باآلداب العامة والشرف، وأال يكون قد تعرض لئلفبلس أو التسوية 
 القضائية وأال يكون ضابط عمومي وقع خمعو أو عزلو.

 9بإجراءات التسجيل الخاصة بالخبراء، ونصت المواد من 08-07-06وجاءت المادة   
خبير بعد أن يتم التحري عن ماضي عمى حقوق و واجبات الخبير، ويكون تعيين ال 18إلى

المرشح وىذا لمنظر في مدى توافر الشروط السابق ذكرىا ثم يحدد اإلقميم الذي يعمل فيو 
يقدم طمب "  95-310مرسوم 06وذلك في إطار اختصاص  مجمس قضائي معين المادة

 " التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين الذي يختار مقر إقامتو بدائرة اختصاصو.

إلى رئيس ،ثم يقوم النائب العام بتحويمو الممف بعد إتمام إجراءات التحقيق اإلداري     
المجمس القضائي حتى يتم إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب االختصاص في أجل 

 95-310مرسوم تنفيذي  08شيرين وترسل إلى وزير العدل لمموافقة عمييا حسب المادةر

لمشرع الجزائري بخصوص تنظيم شروط التسجيل بقائمة الخبراء ىذا فيما يخص ما أورده ا 
 القضائيين.

                                                           

مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، -نبيل صقر 1
  .229ص
المتضمن القانون األساسي  1991أفريل 27الموافق ل، 1411شوال عام 12المؤرخ في،95-310مرسوم تنفيذي رقم  2

  1411، الصادرة في أول ذي القعدة.12ن في الصحة العمومية، ج ر عددالطبيين والمتخصصي الخاص بالممارسين
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ويجب عمى الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، أداء اليمين أمام القاضي، في حال ندبو 
 1ق.إ.م.إ.ج. 131ألداء الخبرة وىذا وفقا لنص المادة

ذلك، فينا يشترط  وفي حالة تعيين القاضي أكثر من خبير، ذلك ألن القضية تتطمب   
المشرع الجزائري قيام الخبراء بأعمال الخبرة سوية وبيان خبرتيم في تقرير واحد، أما في 

 2حالة اختبلف وانفرد كل منيم برأيو فعمى كل خبير تسبيب رأيو.

فالقاضي إنما يستعين بالخبير، لكشف الغموض وليس لزيادة التناقضات خاصة إذا      
رير، ىذا ويستحسن في قضايا المسؤولية المدنية الطبية، أن يعين تضاربت واختمفت التقا

أكثر من خبير وأال يعين خبير واحد، ويستحسن عدم قبول الخبير تعيينو بمفرده في مثل ىذه 
القضايا، وذلك ألداء الميمة عمى أحسن وجو، ىذا ويبقى دائما  لممحكمة حرية اختيار خبير 

 3ير.واحد أو عدة خبراء إلنجاز التقر 

وما تجدر اإلشارة إليو أنو وبعد ندب الخبير، فاألصل أن يقوم بالعمل المقدم لو        
والمطموب ىنا أن يؤديو بنفسو، غير أن محكمة النقض المصرية أجازت استعانة الخبير 
بغيره من أىل الخبرة، فقضت أنو لمخبير أن يسعى عند القيام بميمتو بما يرى ضرورة لو من 

الفنية التي يستسقييا من مصادرىا، فالخبير الذي باشر ميمتو كخبير زراعي ال  المعمومات
دراية لو بالمسائل اليندسية التي يتطمبيا بحث الموضوع، متى كان الرأي الذي انتيى إليو 
في تقريره نتيجة أبحاثو الشخصية، وكان عمى األساس الوارد في التقرير، محل مناقشة بين 

، 4موضوعي من المحكمة فبل يصح الطعن فيو أمام محكمة النقضالخصوم ومحل تقدير 
كما أجازت استعانة طبيب بطبيب آخر من قسم الطب الشرعي بتشريح الجثة عوض رئيسو 

 . 5الذي ندبتو المحكمة وقضت بأن ىذا ال يؤثر في سبلمة الحكم

                                                           

  " يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين". .جق.إ.م.إ 131المادة   1
  اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. قانون    2

3 Dominique Giocauh, le médecin expert face au compris d’arbitrage … op.cit, p68   
، مشار إليو في عبد العزيز سميم، شرح قانون اإلثبات 17.04.1941جمسة 12طعن محكمة النقض المصرية، رقم 4

  .449المعمق عميو بأحكام النقض، المرجع السابق، ص 
المواد المدنية، المرجع السابق، ص مكاري نزيية، الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في -نبيل صقر 5
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 تقرير الخبرة  الفرع الرابع:

 أداء ميمتو وسنتناول أوال شكمو ثم حجيتو.تقرير الخبرة يعده الخبير عند انتيائو من 

 : شكل تقرير الخبرةأولا 

إن الخبير ممزم بتقديم تقرير الخبرة في ختام ميمتو، ىذا التقرير الذي يضمنو ما قام بو     
 من أعمال وأبحاث وما توصل إليو من نتائج، ورأيو فيما استند إليو بإيجاز ودقة.

فيقدم كل منيم تقريرا  مستقبل  برأيو ما لم يتفقوا عمى أن  أما إذا كانوا أكثر من خبير،   
 1يقدموا تقريرا  واحدا ، وكل منيم يقدم تقريره حسب رأيو ويسجل أسبابو.

ذا رأى الخبير المعين ضمن مجموعة خبراء، أنو من بين الخبراء عناصر يمكنيا     ىذا وا 
ى الحياد والموضوعية وأن يقدم تقريره التأثير عمى نزاىتو واستقبللو، توجب عميو المحافظة عم

ن كان ىذا ولؤلسف غير موجود في ظل التآمر والصمت  منفردا  ويضع أسبابو حتى وا 
 2خاصة في دعاوى المسؤولية الطبية حيث يكون الطبيب ىو المدعى عميو.

، ويعتمد 3وعمى الخبير أن يودع مع تقريره جميع األوراق والمستندات التي سممت إليو     
شكل التقرير عمى طبيعة المشاكل الخاضعة لمخبير وبصفة عامة فإن بعض المبادئ العامة 
مقبولة فيما يتعمق بجميع أشكال الخبرة، ىذا وقد جاء القانون الفرنسي ببعض األحكام 
المتعمقة بشكل التقرير، وكيف يكون من الناحية القانونية، وعمى ضرورة أن يكون واضح 

ص ليس مختص، وأن يتضمن فصبل  خاصا لبلستنتاجات وأن يكون يسيل فيمو من قبل شخ
 4مختصرا ومفيوما بسيولة نسبية وأن تكون فصولو مرقمة . 

 

                                                           

  .416دمحم حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص   1
 2  Bernard Gachot , critères de qualité pour une expertise civile réussie,revue  médecine et 
droit,volume172,issue7,may jun,paris, 2011p144 

  .158عبد الوىاب عرفة، اإلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، ص   3
 .213مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع السابق، ص   4
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 .1( قانون المرافعات الفرنسي الجديد276وفقا لما جاء في نص المادة)

وعمى الرغم من عدم تدخل المشرع الجزائري لتحديد شكل معين لمتقرير، غير أنو ىناك      
و إجماع فقيي عمى ضرورة احتواء تقرير الخبير الخطي ببيانات تعد الحد األدنى شب

 وذلك لتحقيق الغاية وىي:  2لمبيانات، البلزمة توافرىا في التقدير

 الديباجة: 1

وىي مقدمة تشتمل اسم الخبير أو الخبراء ومينتيم، أسماء الخصوم ووكبلئيم، وما سمعو    
مسألة التي دعت إلى المجوء إلى المحكمة ويبين فييا الخبير الخبير من الخصوم، ويبين ال

الميمة التي أوكمت لو من طرف المحكمة، وعميو كذلك أن يبين الخطوات واألعمال التي 
أن يعرض طمبات الخصوم وما قدموا من أوراق  أجراىا ألداء الميمة، كما عميو أيضا  
 .3ومستندات وأقوال الشيود الذين سمعيم

 

 
                                                           

1 c.p.c.f " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des 
parties، et,lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. 
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou 
réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après 
l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause L'expert doit prendre en 
considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les 
joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties 
un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en 
compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une 
cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont 
écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler 
sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles 
sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la 
suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées " . 

  .214، ص السابقمراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع   2
  .215ثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع نفسو، ص ، اإلمراد محمود الشنيكات  3
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 ل الخبرة:.أعما 2

يعرض فييا األعمال التي قام بو وما استند إليو، وان استعان ببعض الفنيين وكل ما اعتمده 
 .1من وسائل لتنفيذ ميمتو

 . نتائج الخبرة ورأي الخبير:3

عمى الخبير تقديم تقريره، مشتمبل  عمى نتيجة أعمالو ورأيو في النتائج المتوصل إلييا،     
 2احد منيم تقديم تقريرا ، مستقبل  برأيو، وأن يقدم كل منيم أسبابوفإن تعدد الخبراء فمكل و 

ويجب أن تكون تعميبلت وتسبيبات الخبير دقيقة ومنطقية غير متعارضة فيما بينيا وبين 
 .3النتيجة المتوصل إلييا

 . توقيع التقدير:4

تقدير، لذا والتوقيع يدل عمى أن الخبير أدى الميمة بنفسو، ويضفي الصفة الرسمية عمى ال
فإن الخبير ممتزم بتوقيع التقرير وال يبطل التقرير النعدام التوقيع متى كان ثابت لممحكمة 

عمى ،إثبات مصري  150اشتراك الخبير الذي لم يوقع ووضع التقرير وقد نصت المادة 
لو عمى الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منو بنتيجة أعماضرورة توقيع الخبير عمى التقرير بقوليا"

 .4" ورأيو واألوجو التي استند إلييا بإيجاز ودقة...

فعمى الخبير أن يقدم تقريره موقعا  منو، ألنو يعطي التقرير الصفة الرسمية ويتجرد من     
 .5غيره بالقيمة القانونية

 

 

                                                           

  .156، ص السابقعبد الوىاب عرفة، اإلثبات في المواد المدنية، المرجع   1
  .441ص  ،المرجع السابق عبد العزيز سميم، شرح قانون اإلثبات المعمق عميو بأحكام النقض،  2
  .215معاينة والخبرة في المواد المدنية، المرجع السابق، ص مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بال  3
  .215مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في المواد المدنية، المرجع نفسو، ص   4
  .109سمير عبد السميع األودن، مسؤولية طبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييم، المرجع السابق، ص   5
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 . ملحق التقرير:5

عتمدة لقد أكد المشرع الفرنسي أنو يجب إرفاق تقرير الخبرة بالوثائق والمستندات الم
في إنجاز الميمة من طرف الخبير، وأن تكون ىذه الوثائق مصنفة حسب الفئات ومرقمة 

 .1لتسييل عممية البحث

وعموما  فإنو يجب أن يكون تقرير الخبير واضح وسيل فيمو من طرف القاضي، وأن     
 يكون أسموب ببلغتو بسيط قريب لفيم القاضي وأن يحاول فيو الخبير تفادي أسموب عممي

 .2متخصص أوذو طابع فني ال يفيمو إال أىل االختصاص

ىذا عن التقرير المقدم كتابيا  لممحكمة، كما يمكن لمخبير بتقديم تقريره شفاىة، ولمقاضي    
 .3أن يطمب من الخبير أن يقدم شرحا  شفويا  

 : حجية تقرير الخبيرثانياا 

قدر مدى تمبية ما جاء فيو لمغايات عند انتياء الخبير من تقريره إلى المحكمة والتي ت      
، ورأي الخبير غير ممزم 4التي عينت الخبراء لتحقيقيا وتتولى ىنا تقدير ما جاء في التقدير

لممحكمة وغير مقيد ليا فيو ليس إال عنصرا  من عناصر اإلثبات التي تخضع لتقدير 
يجوز ليا أن تقضي المحكمة، وىي ال تقضي إال عمى أساس ما تطمئن إليو وتقتنع بو، بل و 

في المسائل الفنية بدون استعانة بخبير إذا رأت من المستندات المطروحة ما يكفي لتكوين 
 .5عقيدتيا

"، أي أن رأي الخبير ال يقيد المحكمةقانون إثبات مصري بأن"  156وقد نصت المادة      
ضي ىو صاحب الرأي ىذا الرأي ال يعدو أن يكون رأيا  استشاريا  ال يقيد المحكمة كون القا

األول واألخير في الدعوى، ومن ىذا المنطمق قد يأخذ برأي الخبير كمو، كما لو أن يأخذ 

                                                           

  .215، ص السابقالشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في المواد المدنية، المرجع مراد محمود   1
2 Bernard Gachot , critères de qualité pour une expertise civile réussie,op,cit, p148.    
3 Dominique Giocanti ,Christophe Bartoli ,le médecin expert face au compromis d’arbitrage , 
op,cit .p77.   

 . 226، ص نفسومراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع   4
  .159 158عبد الوىاب عرفة، اإلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، ص ص   5
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ببعض ما جاء فيو ويترك الباقي، أو ال يأخذ بو تماما  ويقضي بغيره، أي يعتمد في قضائو 
 .1و ىذا بإعتباره الخبير األعمى،عمى األدلة األخرى المقدمة في الدعوى 

يمكن لمقاضي أن يؤسس حكمو عمى نتائج ق.إ.م.إ جزائري أنو"  144ت المادةفقد نص   
 .2" الخبرة

أن الخبرة بينت بما فيو الكفاية عدم وقوع أي اعتداء من قبل  كما قضت المحكمة العميا"    
المطعون عميو وأن المرأب المتنازع عميو تم تشييده عمى القطعة األرضية التي تعود 

لى  لممطعون عميو وقد توصل لمخبير إلى ىذه النتيجة بعد أن رجع إلى أصل الممكية وا 
وحيث أن قضاة الموضوع عندما اعتمدوا عمى ،الخرائط المعدة لذلك والمعاينة التي قام بيا

تمك الخبرة في تسبيب قرارىم فقد سببوا قضائيم بما فيو الكفاية مما يتعين التصريح برفض 
 .3ىذا الوجو"

ذا تعددت الت    قارير المقدمة من خبراء متعددين فمممحكمة أن تأخذ بإحداىا أو ببعضيا وا 
دون حاجة إلبداء أسباب ىذه المفاضمة وال تخضع في ىذا الشأن لرقابة محكمة النقض 

 .4لتعمقيا بمسائل واقعية 

غير أن السمطة التقديرية في ىذا المجال ليست مطمقة فقد فرضت محكمة النقض    
وعميو ال  ،اضي أنو وحين يرفض األخذ بنتائج الخبرة أن يعمل ىذا الرفضالفرنسية عمى الق

 .5يجوز لمقاضي استبعاد نتائج  الخبرة بسبب مجرد افتراضات يستند إلييا 

 

                                                           

  .422 421ص ص  ابق،قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السدمحم حسن   1
 قانون اإلجراءات المدنبة واإلدارية الجزائري.   2
مكاري نزيية، الوسيط في القواعد  -نقبل  عن نبيل صقر 1999.05.05بتاريخ    189290قرار المحكمة العميا، رقم  3

 . 240اإلجرائية والموضوعية لئلثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، ص 
  .422ص  سم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع نفسو،دمحم حسن قا 4 
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فمما كان ما يثبت بالفن ال ينقض إال بالفن، كان لزاما  عمى المحكمة تبيان األسباب 
فميس  ،األسانيد التي أسست عمييا قضاؤىاالتي جعمتيا ال تأخذ بتقرير الخبرة أو بيان 

 1لمقاضي أن يقيم نفسو خبيرا  في مسائل التخصص الخارجة عن معارفو.

ىذا ويعد التقرير الذي يحرره الخبير، ورقة رسمية يكون ليا حجية في ىذه األوراق في     
عاينو أو سمعو  اإلثبات فبل يجوز إثبات عكس ما أثبتو الخبير فييا باعتبار أنو قام بنفسو أو

 2في حدود مأموريتة إال بطريق الطعن بالتزوير.

إال أن ماعبر عنو الخصوم من أقوال ومبلحظات وأثبتو الخبير في  ،كقاعدة وكأصل عام   
التقرير تخضع دائما  لسمطة المحكمة أي بقبوليا أو عدم قبوليا، أي أن ما توصل إليو 

يكون التقرير في مصمحتو االحتجاج بو فيما يدعيو، الخبير ليس لو القوة المطمقة فيجوز لمن 
ويحق لمخصم اآلخر إثبات ما اشتمل عميو التقرير من عيوب وأخطاء أو عدم تطابقو مع 

 3الواقع  من خبلل وسائل اإلثبات ليحمل المحكمة عمى عدم األخذ بو.

أ إلييا وما نخمص إليو أن الخبرة وسيمة إثبات تختمف عن غيرىا من الوسائل يمج    
القاضي لمساعدتو عمى الحكم، متى قصر عن اإلتيان بتفسير في مسائل فنية ال يفيميا إال 
المختصين فييا، كما أن المحكمة ال تحصل عمى نتيجتيا إال باألمر بيا، غير أنو ومع كل 
ىذا إال أن القاضي وبموجب السمطة التقديرية الممنوحة لو قانونا ، لو االعتماد عمييا، أي 

 لخبرة أو عمى باقي وسائل اإلثبات األخرى. ا

 المطمب الثاني:  دور الخبرة في دعوى المسؤولية المدنية لمطبيب 

إن العمل الطبي ونظرا  المتيازه بطابعو الفني البحت فإن القاضي ليس لديو اإللمام بو،       
إذا كان الطبيب نظر لمصعوبة التي يواجييا القاضي لموصول إلى الحقائق التي تبين فيما 

أو مساعدوه ارتكبوا أخطاءا  أم ال، ولقصور فيم القاضي في المسائل الفنية الطبية وحتى 
يصل إلى نتائج سميمة ال بد لو من المجوء إلى أىل الخبرة، ممن ىم يعممون في مجال 

                                                           

  .230، ص السابقمراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع  1
  .423 حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص دمحم 2
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ذلك أنيم األقدر عمى إعطاء الحقيقة وألنيم العارفون الحقيقيون لما  ،الطب، أي األطباء
 1عممو أو أخطأ فيو الطبيب المدعى عميو، وىل كان قيامو بواجبو عمى أكمل وجو.

إذن فاالستعانة بذوي الخبرة  في الفن الطبي لينيروا السبيل إستجبلءا  لمحقيقة، لذلك       
فإن المحكمة تكمف خبير من جدول الخبراء عمما  بأن لممحكمة حرية اختيار الخبير من 

 2طعن بيذا االختيار.الجدول وال مجال لم

وكما سبق وذكرنا، فعمل الخبير ليس إال إجراءا  توضيحا  لواقعة مادية تقنية أو عممية      
لذا ولتبيان دور الخبرة في إثبات دعوى  3محضة لمقاضي وىوال يقيد المحكمة في شيء

بيذه الخبرة، المسؤولية المدنية الطبية، سنتعرض إلى ميمة الخبير الذي يعينو القاضي لمقيام 
ثم إلى الصعوبات  التي تعترض الخبرة الطبية في ميدان المسؤولية الطبية ثم إلى سمطة 
القاضي في تقدير الخبرة أو مدى تأثير الخبرة عمى الحكم الذي يصدره بشأن دعوى 

 المسؤولية المدنية الطبية، وسنتعرض لكل ىذا في الفروع التالية:

 الفرع األول: تنفيذ الخبرة

 يتوجب عمينا لدراسة ىذا العنصر معرفة ميام الخبير ومباشرتيا من طرفو.   

 أولا: ميام الخبير

يجب أن تحدد المحكمة وبكل دقة الميمة الطبية لؤلطباء المشيود ليم بالنزاىة والكفاءة     
، فمقد جاء في قرار 4دون أن تحدد ليم الوسائل التي يجب االعتماد عمييا في ميمتيم

اختيار وتعيين الخبير من اختصاص القاضي أن"   2003-03-11العميا بتاريخ  لممحكمة

                                                           

أمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن األخطاء الطبية، دراسة مقارنة،المرجع أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، الت 1
  129السابق، ص 

  182ثائر جمعة شياب العاني، المسؤولية الجزائية لؤلطباء، المرجع السابق، ص  2
،  2001،مان األردنآدم وىيب النداوي، دور الحاكم المدني في اإلثبات، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ع 3

 . 390ص 
  393طبلل عجاج، المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص . 4
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وفقا لما يقتضيو العمل في الدعوى من توضيح، فيو غير ممزم باألخذ بطمبات أحد األطراف 
  1.المتخاصمين دون اآلخر"

إذن فالقاضي مطالب بتحديد ميمة الخبير حسب تفصيل القضية الموكل إليو البحث     
  2وىذا ضمن إطار اختصاصو الفني ومؤىبلتو.فييا 

وأىمية تحديد ميمة الخبير بدقة، تعود لكون ميمة الخبير ميمة فنية بحتة يتوقف تحديدىا    
بداىة عمى موضوع النزاع المعروض عمى القاضي ومداه، بصفة عامة ميمة تنصرف إلى 

ن كان باإلمكان لممعطيات  تفاديو وفقا   بحث األسباب المؤدية إلى حدوث الفعل الضار وا 
 3المتاحة وقت حدوث الفعل.

بيانا  دقيقا  لمأمورية الخبير  ،لذا فإنو من البلزم أن يتضمن منطوق الحكم بندب خبير   
لتبقى المأمورية في نطاق الخبرة، كون أي عبارات عامة أو صياغة غامضة في المأمورية 

تج عنو تأدية الخبير لوظيفة القاضي يجعل من الميمة تفويضا  لمسمطة القضائية مما ين
ويؤدي لبطبلن الحكم بندب الخبير، لذا يجب عمى القاضي صياغة موضوع الميمة بشكل 
في منتيى التحديد والدقة أين تصبح ميمة الخبير واضحة وال تخرج عن اليدف الذي سطرت 

 4.لو من القاضي، كذلك تفاديا  لمناقشة الخصوم بقصد تأخير الفصل في الدعوى 

فالخبير متخصص في تحميل الحقائق من الناحية الفنية، ىذا ومع التطور الكبير فميمة      
الخبير ال تقتصر عمى دراسة الوقائع السابقة والحالية بل أصبح يعتمد عمييم في التنبؤ 

 5بمستقبل الحالة.

مى غرار ويستعان بالخبير من قبل المحكمة، لتنوير العدالة في مجاالت ال حصر ليا وع  
المجال الطبي، فيستعان بيم في ميدان البناء والمحاسبة ودراسة الخط...الخ، والخبير في 

                                                           

  289ص .،2003  ،، المجمة القضائية، العدد األول2003-03-11الصادر بتاريخ ،362397قرار المحكمة العميا رقم 1
2 Bernard Gachot , critères de qualité pour une expertise civile réussie,revue op,cit, p144 . 

  .217دمحم حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، المرجع السابق، ص  3
  .92سمير عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييم، المرجع السابق، ص   4

 5  Bruno py, expert, un métier, une fonction, une adulation, revue médecine et droit, 
volume2013 issue120 , may- jun2013 ,p45.    
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المجال الطبي يستعان بو لتقديم استنتاجات ونتائج مفيدة لحل القضية محل لمدعوى 
 1المسؤولية المدنية.

ئل قانونية وميمة الخبير تنحصر في المسائل الفنية فبل يجوز لو إبداء رأيو في مسا     
فميمة الخبير يجب أال تخرج عن طابعيا المادي التقني الفني  2وعدم تجاوز النقاط المحددة

 3كذلك عن ميدان تخصص الخبير الموكمة لو.

م.أ.ط، عن أنو يمكن لمخبير رفض اإلجابة عمى األسئمة الغريبة عن  98وقد نصت المادة   
بيب الخبير أو المراقب و عمى جراح األسنان يتعين عمى الط" تقنيات الطب الحقيقية بقوليا

كذلك  4الخبير أو المراقب أن يرفض الرد عمى أسئمة يراىا غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية."
ويجب أن يمتنع ...قانون حماية الصحة وترقيتيا بقوليا ". 207/02ىو ما جاءت بو المادة

و أجنبية عن تقنيات الطب أو كان إذا اعتقد أن المسائل المطروحة عميو تتعدى اختصاصو أ
 5الطبيب المعالج أو من أقارب المريض المعني."

كما أجازت بعض التشريعات لجوء الخبير إلى متخصصين آخرين، إذا واجيتو       
صعوبة تقتضي ذلك في الميمة، كما يمكن لمخبير أثناء قيامو بالخبرة المجوء إلى مترجمين 

عتمدين أو يرجع لمقاضي وىذا طبقا لنص المادة باختيارىم أحد المترجمين الم
  6ق.إ.م.إ.ج.134

بداء الرأي       فالخبير يستعان بو في مجال المسؤولية الطبية، لتحقيق الواقع في الدعوى وا 
في المسائل الفنية التي يصعب إستنتاجيا فيو يساعد القاضي في استنباط الخطأ في المجال 

 7ستقل القاضي بالتكييف.الطبي في المسائل التطبيقية وي

                                                           

1 Michel Bernard,160 question en responsabilité, médical , op, cit p 92.  
  .538سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في اإلثبات، المرجع السابق، ص   2
  .195ثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، المرجع السابق، ص مراد محمود الشنيكات، اإل 3

 .276- 92م.ت رقم ،مدونة أخبلقيات مينة الطب  4
 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتيا. 05-85المعدل والمتمم لقانون  17-90قانون    5
إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم، يختار  ق.إ.م.إ.ج" إذا تطمب األمر أثناء القيام بالخبرة، المجوء 134المادة6 

  الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي ي ذلك"
  .186دمحم حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق،ص   7
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وتجدر اإلشارة ىنا أن الخبير ال يجوز لو رفض الميمة الموكمة إليو إال بتقديمو لعذر    
ال يمكن ألحد أن يكون في ذات " م.أ.ط بأنو 97وقد جاءت في ىذا السياق المادة 1شرعي،

لجا  لنفس المريض الوقت طبيبا خبيرا  وطبيبا  معالجا  أو جراح أسنان خبيرا  وجراح أسنان معا
وال يجوز لمطبيب أو جراح األسنان أن يقبل ميمة تعرض لمخطر مصالح أحد زبائنو أو 
أصدقائو أو أقاربو أو مجموعة تطمب خدماتو وكذلك الحال عندما تكون مصالحو ىو نفسو 

 معرضة لمخطر"

 : مباشرة الخبير مياموثانياا 

لموضوع النزاع ونطاقو لبحث أسباب  وبعد تحديد ميمة الخبير من طرف القاضي وفقا     
ونتائج الفعل الضار، ولمعرفة مدى اإلىمال الذي ارتكبو الطبيب ومقارنتو مع سموك طبيب 
قد يوجد في نفس الظروف الخارجية لمطبيب المسؤول، كذلك لبحث ما إذا كان الضرر الذي 

 .2لحق المريض نتيجة لممرض أو العبلج

بإنجاز تقرير الخبرة، وفي مجال المسؤولية الطبية ينبغي عمى  يبدأ الخبير مباشرة ميمتو   
الخبير أن يضع نفسو مكان الطبيب المسؤول ويرى في ما ىو ممكن أن يفعمو في ىذا 
الموقف، ومن ىنا فالخبير الطبي يجب عميو التصرف بحذر إزاء ذلك، وكثيرا  ما يجد الخبير 

 ل ىو لو وجد مكان المسؤولنفسو وفي ىذا الموقف أمام التساؤل عما سيفع
« qu’aurais-je fait a la place du médcin »3  

يجب عمى الطبيب الخبير أو جراح " م.أ.ط بقوليا 96وطبقا  لما نصت عميو المادة     
. فإن 4األسنان الخبير قبل الشروع في أية عممية خبرة أن يخطر الشخص المعني بميمتو"

يذ ميمتو، أن يخطر الخصوم بيوم وساعة البدء في إجراء الطبيب يمتزم عند البدء في تنف
 الخبرة .

                                                           

1 Bernard Gachot , critères de qualité pour une expertise civile réussie, op,cit p144 
  .217دمحم حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، المرجع السابق، ص   2

3 Malicier,marias,feuglet ,la responsabilité médicale données actuelles,2eme édition 
ESKA,paris 1999 ,p327. 

 .276-92م.ت رقم  ،مدونة أخبلقيات الطب  4
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فيما عدا الحاالت التي يستحيل فييا ق.إ.م.إ بقوليا" 135كذلك ىذا ما جاءت بو المادة  
حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب عمى الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة 

 ومكان إجرائيا عن طريق محضر قضائي".  

م الخبير بإخطار الخصوم واستدعائيم، يبدأ الخبير بإنجاز ميمتو عن طريق إعادة بعد قيا 
 بناء القضية من جديد، فيدرس وقائع العمل الطبي ويقوم بتقديريو.

وحتى يمكن لمخبير الطبي القيام بميمتو عمى أكمل وجو فقد خول لو القانون أن يطمب      
ورية لمساعدتو عمى إتمام ميمتو كالممفات من الخصوم تقديم المستندات التي يراىا ضر 

والتقارير الطبية، أما إذا استقبل طمب الخبير بالرفض سواء من طرف المريض أو الطبيب، 
فإن لمقاضي أن يأمر الخصوم تحت طائمة غرامية تيديدية بتقديم المستندات طبقا لممادة 

 1ق.إ.م.إ.ج.137

استنادا  إلى أقوال الخصوم وممف المريض الطبي وبعد استدعاء الخصوم والقيام بالخبرة،     
وكل الوثائق التي يحتوييا وسماع كل األطراف التي ليا عبلقة بالقضية أطباء كانوا أو 

 ممرضين أو أقارب لممريض يعد الخبير تقريره.

ن كانت مختمفة      وعمى كل فإن اإلجراءات التي يتبعيا الخبير في انجاز تقرير الخبرة وا 
ألخرى ومن خبير آلخر غير أنو وفي المسؤولية الطبية تكون نفسيا، أين يقوم  من قضية

الطبيب الشرعي بطمب األوراق الطبية كاممة، كذلك تقرير طبي مطول من الطبيب المسؤول 
إضافة لتقارير األطباء الذين تعامموا مع المريض، ليشرح فيو حالة المريض عند الفحص 

لعبلجو وكافة األشعة والفحوص في كل المراحل ىذا ويجب األول والخطوات التي اتبعيا 
عمى الطبيب الشرعي استعراض كل األوراق المتاحة، ومن ثم توقيع الكشف الطبي الشرعي 

 2لممريض لشرح حالتو، أو بتشريح الجثة إذا توفي المريض.

                                                           

بير أن يطمب من الخصوم تقديم المستندات التي يراىا ضرورية إلنجاز ميمتو دون يجوز لمخق "ق.أ.م.أ.ج  137المادة 1
خبير القاضي عمى أي إشكال يعترضو، ويمكن لمقاضي أن يأمر الخصوم تحت طائمة غرامية تيديديو بتقديم  تأخير، يطمع 
 المستندات"  

  .174، ص 2007، اىرةىشام عبد الحميد فرج، األخطاء الطبية، مطابع الوالء الحديثة، الق 2
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ويمكن  ويرفع الخبير تقريره بعد االنتياء منو أو عن اإلشكاالت التي تعترضو، ىذا     
طمب تحديد لمميمة ويبقى أنو وكمساعدة لمخبير يتخذ القاضي اإلجراءات البلزمة ويأمر عما 

 1ق.إ.م.إ. 136يراه ضروري إلتمام الميمة عمى وجييا الصحيح وىذا ما جاءت بو المادة

كما وتجدر اإلشارة إللتزام الخبير الموضوعية والحياد، كونو) أقسم عمى ذلك وقت أدائو     
، كما 2من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي الجديد 237مين(، وىذا ما أشارت إليو المادةالي

من اتفاقية حماية حقوق اإلنسان "ولو بصفة غير مباشرة،في  أن لكل 06أشارت إليو المادة 
شخص الحق في أن تنظر قضيتو بشكل منصف وعمني في فترة زمنية معقولة، أمام محكمة 

منشأة بحكم القانون والتي تقرر الفصل في حقوقو والتزاماتو المدنية أو في مستقمة وحيادية، 
  3التيم الجنائية الموجية إليو...."

 4فالخبير الطبي يتمتع باستقبلليتو في عممو الفني وبذلك ال يخضع إال لضميره الميني.   

يتحصل عمييا من كما يتوجب عمى الخبير الطبي التزام السرية التامة تجاه المعمومات التي 
مختمف المصادر أثناء قيامو بميمتو، وىذه السرية تكون حتى مع األطباء اآلخرين والذين ال 

 يشرفون عمى رعاية المريض صاحب الممف)محل التحقيق(.

فالخبير ىو طبيب في المقام األول، وأي تجاوز أو إخراج لممعمومات يعد مخالفة إال إذا     
)بدون ذكر اسم صاحبيا والتعريف عنو(، وال يجوز أيضا  لمخبير كانت المعمومة التي ذكرت

                                                           

" يرفع الخبير تقريرا عن جميع اإلشكاالت التي تعترض تنفيذ ميمتو، كما يمكنو عند الضرورة  .جق.إ.م.إ136المادة  1
  طمب تمديد الميمة."

2  Art237.c.p.c.f « le technicien commis doit accomplir sa mission avec consience, 
objectivité et impartialité »    
3 Art 06.c.s.d.l.l "  toute personne a doit ace que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un bêlai raisonnable, par un tribunal et impartial établi  par la loi, qui 
décidera, soit des contestation sur ses droits et obligation de caractère civil, soit du bien, 
fande de toute accusation en matière pénale bien geecantre elle….. ".   
4 Bernard Gachot , critères de qualité pour une expertise civile réussie, op,cit ,p144. 
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وأيضا  ىذا ما جاءت    ،1تجاوز استخدام المعمومات، فبل يستخدم إال ما كان ميما  لقضيتو
 2ق.إ.ج.ف. 244بو المادة

يجب عمى الطبيب  م.أ.ط، بقوليا" 99أما المشرع الجزائري فقد نظم ىذا من خبلل المادة  
 3"راح األسنان الخبير أن يكتم كل ما يكون قد اطمع عميو خبلل ميمتو.الخبير أو ج

فإن فعموا توبعوا بمقتضى  عمى أن" 310/95من المرسوم التنفيذي 18ونصت المادة
 4.ق.ع.ج 302المادة

وبعد االنتياء من مرحمة إعداد التقرير حول المسألة التي استوجبت إلزالة الغموض من     
نية البحتة من طرف الخبير، فإن ىذا التقرير ال يفصل في دعوى الناحية الطبية الف

المسؤولية التي رفعت أمام القضاء المدني، فتبقى لمقاضي سمطة التقدير من الناحية 
القانونية، ولذا سوف نتطرق إلى مصير تقارير الخبرة أمام القضاء المدني من خبلل دراسة 

 قاضي وبمورتو.مدى مصداقيتيا ومساىمتيا في تكوين حكم ال

         الفرع الثاني: صعوبات إعداد الخبرة  

ميمة الخبير الطبي المعين من طرف القاضي الكشف عن الحقائق العممية وتبيان      
وتوضيح الغموض المتعمق باألمور والوقائع الفنية البحتة والتي تدخل ضمن اختصاصو، ىذا 

مسؤولية المدنية الطبية لمساعدة القاضي في و يتم المجوء إلى الخبير الطبي في دعاوى ال
استجبلء ما قصر فيمو عن بموغو كقاضي، والخبير الطبي في ىذا الصدد إنما يستعان بو 
لكشف مدى إىمال الطبيب ورعايتو أو في مدى وجود الخطأ من عدمو كذلك في مدى وجود 

 ترابط بين خطأ الطبيب والضرر الحاصل كنتيجة.
                                                           

1 Michel Bernard,160 question en responsabilité, médical op,cit p92. 
2 Article 224  c.p.p.f   "  il est interdit a l’expert de révéler les autres informations que celles 
apportant un éclairci simeut  sur les questions". 

 .276-92ت رقم  م.،مدونة أخبلقيات الطب 3
أو شرع في اإلدالء إلى أجانب أو إلى كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة و أدلى  .ج"عق. 302  المادة 4

جزائريين يقيمون في ببلد اجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فييا دون ان يكون مخوال  لو ذلك يعاقب بالحبس من سنتين 
 1386صفر عام  18المؤرخ في ، 156-66دينار..." من األمر رقم   10000إلى  500إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  المعدل والمتمم.،المتضمن قانون العقوبات ،1966يو يون 8الموافق ل 
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انطبلقا  مما توصل إليو الخبير، إلى القيام بإسقاطاتو لتمك النتيجة عمى ثم يقوم القاضي    
 الجانب القانوني،و ما تستوجبو النصوص والقوانين لقيام مسؤولية الطبيب من عدميا.

ىذا وتعد ميمة الخبير، ميمة ليست بالسيمة فعمى الرغم من اختصاصو الفني ومؤىبلتو    
جال، إال أن األمر يختمف بالنسبة لمطبيب عن كونو ممارس األكاديمية والمينية في ىذا الم

عادي لمينة الطب، وميمتو كخبير طبي يعين لتقييم ممارسة طبيب آخر من مستواه، 
 مسئول عن إلحاق ضرر بالمريض قد تصل جسامتو إلى حد وفاتو.

ومن ىنا فالخبير الطبي يواجو صعوبات كثيرة ومتعددة تتجمى في وجيين صعوبات    
 وضوعية وصعوبات شخصية وسنتطرق ليذا بالتفصيل فيما يمي:م

 أولا : الصعوبات الموضوعية 

 عدة جوانب فيوتتجمى ىاتو الصعوبات    

 . من حيث الختلف بين المعطيات المجردة والحقائق الواقعية الممموسة:1

العممي فميمة الخبير ميمة خطيرة ودقيقة، مما يوجب عميو احترام أصول التحقيق     
المحايد والذي ييدف إلى الكشف عن أسباب الواقعة والصعوبة ىنا تتجمى في االختبلف بين 
المعمومات والمعطيات المجردة وبين الحقيقة الواقعية الممموسة، فعادة ما يقوم الخبير بميمتو 
في وسط نظري وبالتالي فبل تكون لديو المقدرة عمى تحديد موقف الطبيب الذي وجد فيو 

 1يب كان يمارس عممو في ظل ظروف مختمفةطب

فالمعمومات والخبرات التي يتمتع بيا الخبير بحكم دراستو وعممو، تمتاز بالطابع النظري     
البحت وقد اكتسبيا من خبلل عممو في المراكز العممية والمستشفيات، باإلضافة إلعداد 

الذي كان عميو الطبيب المدعى أبحاثا  عممية، ىذا الواقع النظري يصطدم بالواقع الفعمي 
 2عميو وطبيعة الظروف التي عمل بيا.

                                                           

  .184ثائر جمعة شياب العاني، المسؤولية الجزائية لؤلطباء، المرجع السابق، ص  1
أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن األخطاء الطبية، دراسة مقارنة، المرجع  2

 .131 130السابق، ص ص 
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إذن فتحديد خطأ الطبيب غير مؤكد في أغمب األحيان، بما أن الخبير ال يقدر استحضار    
دقيق لمموقف الذي كان عميو الطبيب والظروف المحيطة بو نظرا  لبلختبلف الكبير بين 

 1الموقفين.

را  صحيحا ، يجب أن يكون في مقدرتو معرفة ىذه الظروف الواقعية، والخبير لكي يقدم تقري   
 2فالصعوبة إذن في االختبلف بين ما ىو مجرد واقعي.

 . من حيث إثبات علقة السببية:2

فمن البدييي أن الخبير الطبي ال يعرف حالة المريض قبل تمقيو العبلج والمراحل التي    
ف الطبي لممريض غالبا  ما يكون بحوزة الطبيب مر فييا من أول فحص أو تشخيص، فالمم

المسؤول، وىذا األمر في غاية الخطورة حيث أنو من جية فالممف يحتوي عمى كل التقارير 
والتشخيصات المتعمقة بالمريض ومن جية ثانية فإن ىذا يعطي الطبيب المسؤول إمكانية 

والتبلعب  بالمعمومات الموجودة في الممف الطبي، وىذا لمحاو   3لة إزالة أي شبية تدين
 ولمحاولة دفع المسؤولية عنو.

وىذا ما يحول دون إلمام الخبير الطبي بكل ما من شأنو مساعدتو لمتوصل إلى وجود عبلقة 
 سببية بين خطأ الطبيب والضرر البلحق بالمريض من عدمو.

 . من حيث تعدد المسؤولين عن الخطأ:3

لة عن الخطأ أمر في غاية الدقة والصعوبة، إن إمكانية الخبير تحديد الجية المسؤو 
في  المورد جينينغوىذا ألن المريض وأثناء فترة عبلجو قد تعامل مع عدة أطباء و قد قال 

إن تيمة الخطأ ضد شخص محترف مسألة خطيرة ليا أساسا   "Hucksv.cole"قضية 
لعواقب أكثر خطورة مختمف تماما  عن أساس التيمة باإلىمال ضد سائق سيارة، فالنتائج أو ا

                                                           

  .96دمحم فتاحي، الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص  1
  .591منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحين، المرجع السابق، ص  2
  .175عبد الحميد فرج، األخطاء الطبية، المرجع السابق، ص  ىشام 3
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فيي تؤثر في موقعو وسمعتو المينيتن ومن ىنا ينبغي عمى المدعي إثبات الخطأ أو اإلىمال 
 1بشكل واضح وأكيد".

ومن ىنا فالخبير الطبي يواجو ىنا أيضا صعوبة واضحة أمام إعداده لتقريره الطبي 
سيولة إلقاء المسؤولية فتعدد المسؤولين عن إحداث الخطأ في المجال الطبي ال يتأتى معيا ب

 المدنية الطبية عمى طرف دون اآلخر أو تحديد مصدر الخطأ.

وزيادة عمى كل ىذا فقد تتجمى الصعوبات الموضوعية في تحريك الشكوى بعد مدة 
طويمة من حدوث الوقائع المادية، مما يساعد في طمس الحقائق العممية أو زواليا بعامل 

 2خبير الطبيالزمن وصعوبة الكشف عنيا من ال

كذلك األمر بالنسبة لمممارسات الطبية والتي مازال لم يستقر عمييا عمم الطب ومازالت    
تثير جدل بين األطباء، ىذا ألنيا تتطمب دقة في المعرفة من حيث أنيا مختمف فييا ولم 

 3يستقر رأي بشأنيا حتى يقاس عميو مدى مخالفة الطبيب

لصعوبات الموضوعية والتي تواجو الخبير الطبي في وىذا كل ما يمكن ذكره من حيث ا  
ميمتو التي تعد إعداد خبرة طبية بناءا  عمى تعيين القاضي الذي يفصل في موضوع الدعوى 

 المدنية الطبية.   

 : الصعوبات الشخصيةثانياا 

وجود التضامن الميني بين زمبلء المينة الواحدة ىو من بين أكبر وأىم الصعوبات    
التي تعترض طريق الخبير الطبي في سبيل القيام بخبرة طبية موضوعية الشخصية 

 .4وحيادية

     
                                                           

  .461ق، ص أسعد عبيد الجميمي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، المرجع الساب 1
 2 Malicier, Marias peuglet, la responsabilité médicale, op,cit, p331 . 

، منشور في جريدة 2008يونيو  27 ندوة المسؤولية الطبية ،عبد هللا بورحي، المسؤولية الطبية بين اإلثبات والدفع 3
 .www. Addiwane .com/ index 2015،15:12-04-23 الديوان )جريدة إلكترونية متعددة الوسائط( بتاريخ

Php? Op=swit et sait= 2366،vue le 23-04-2015، 15 :12 
 .  184ثائر جمعة شياب العاني، المسؤولية الجزائية لؤلطباء، المرجع السابق، ص  4
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فيذا التضامن الذي يمكن أن يترتب عميو نوع من التسامح مع زمبلئو األطباء ما 
مع الطبيب محل المساءلة ىذا الذي يضعف ، "Confraternelle indulgence"يسمى

 . 1ير في نياية تقريرهالثقة بالنتيجة التي توصل إلييا الخب

إذن فبعد إقناع المريض لمقاضي، وبعد أن يعين القاضي خبير نصبح أمام إشكال 
جديد كون الخبير ىو من ذات الوسط الطبي لو عبلقة زمالة وعمل مع معظم األطباء بل قد 

 .2تتناقل بينيم ميمة الخبرة بالتناوب

طبلعو عمى ما ي     عانيو أبناء مينتو أو تخصصو من كما أنو وبحكم إلمام الخبير وا 
صعوبات ومشاق وضغوطات في مجال المينة والتخصص، قد يدفع بو إلى التغاضي عن 
زالتيم وعثراتيم، وضف إلى ىذا صعوبة تأثر الخبير برأيو الشخصي أو مذىب معين في 

 .3مجال تخصصو األمر الذي ينعكس عمى خبرتو

تعاني من احتمال اىتزاز الثقة بالخبراء بسبب كميا صعوبات تجعل قيمة الخبرة الطبية    
 .4ىذا التضامن الميني حيث أنو يمثل تقصيرمن الخبير في شرف ونزاىة المينة

ويجدر بالقاضي مراعاة ىذا التضامن الميني المحتمل بين الخبير والطبيب المدعى عميو    
 . 5كونو يمثل عائقا  يواجو المريض لنيل حقو في ىذه الدعوى 

عمى أي حال فإن محاباة الخبير لزميمو تعد من أدق صعوبات الخبرة الطبية كون و     
الخبير الذي يكمف بإثبات  وجود المخالفة الفنية من عدمو،  ىومن ذات الوسط الطبي ومن 
الطبيعي وجود عبلقة عمل وزمالة بينو وبين باقي األطباء، كما أن عدم احترام الخبير 

مينتو وعممو ليس باألمر الذي يستطيع رجل القانون تبينو والكشف  لمقواعد الفنية التي تحكم
 .  6عنو سواء من طرف القاضي أو المريض

                                                           

  .592منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحين، المرجع السابق، ص   1
  .9المراكز القانونية في العبلقات الطبية وانعكاساتو عمى قواعد اإلثبات، المرجع السابق ص ، تباين  يأحمد ىديم 2 
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نما ىو عيب في القضاء،       وقد تم الرد عمى ىذه الصعوبات بأن العيب ليس بالخبرة، وا 
يجب أن يتعاون المشرع والقاضي عمى الحد منو، فالمشرع يحدد حاالت إجراءات الخبرة 
والقاضي يحدد ميمة الخبير بكل دقة ووضوح، والقاضي األعمى درجة يراقب ما يصدر عن 
المحاكم لمنع اإلساءة في وسائل اإلثبات لغير غاياتيا، لذلك فيتوجب أنو  حتى لو غاب عن 
ذىن  قضاة المحاكم أمرا ، أال يغيب عن ذىن قضاة الدرجة األعمى منيم والذين يقومون 

 .1رارات واألحكامبتقويم وتصحيح الق

وتم ترد عمى صعوبة تقدير الخبير لمواقع من منطمق نظري، أن الخبير ال يمكن أن     
يحمل صفة خبير إال بعد أن يصبح مؤىبل إلجراء ىذا النوع من التقديرات، فاشتراط )صفة 
ن الخبرة( بو دليل عمى تمكنو من القيام  بيذه المساءلة فيو يمارس ما يعممو فيو قادر إذ

 .2عمى تصور وتقدير المواقف بشكل مماثل لمواقع

فيرد عمييا بأن الخبير ممتزم بواجب أسمى يوقع أثرا   ،وأما عن صعوبة التضامن الميني   
، بالرغم من اإلقرار 3في النفس أكثر من واجبو نحو زمبلئو حيث يعتبر ممتزم تجاه العدالة

ي سيقوم بتقدير مدى الخطأ الذي ارتكبو بصعوبة الحالة أمام أن خبير من األطباء ىو الذ
زميمو الطبيب المعالج أو الجراح، إال أننا ال نستطيع أن نسمم باالنحياز الكامل لؤلطباء كون 
الخبير يحمف اليمين قبل إبداء الخبرة ما يشجع عمى قول الحق، كما أن المحكمة تستطيع 

اك تباين أو حالة مشوشة أو ندب أكثر من خبير طبيب، متى راودىا شك أو الحظت أن ىن
غير واضحة بدقة، كما تستطيع المحكمة استجواب الطبيب أو األطباء الخبراء لموقوف عمى 

 .4الحقيقة

وعن صعوبة تأثر الخبير برأيو ومذىبو، فيبقى أن نشير إلى أنو ومن شروط أداء الخبرة    
 .5ألمانة في العملالتجرد والحياد والموضوعية حيث يحمف يمينا  مضمونيا الصدق وا
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د من اإلشارة إلى أن دور الطبيب الشرعي في قضايا  المسؤولية الطبية ليس البو     
انتصارا  لرأيو بكونو أكثر تفوقا  من الطبيب المسؤول ولكن د وره الذي عين من أجمو ىو 
تقديم رأي محايد وموضوعي ال يتسم بمحاباة الطبيب وال بمجاممة الطبيب المدعى عميو، 
والذي يمثل زميل لو في المينة وال بانتقام من الطبيب المسؤول حتى يبرز لو تفوقو العممي 

 .1عميو

نجاز خبرة طبية، تمتاز بالموضوعية والحياد وىي إفالخبير الطبي ومن واجبو 
الواجبات التي يممييا عميو قانون المينة وواجبو تجاه مينتو إضافة إلى ضرورة احترام نزاىتو 

، وىذا لتفادي الصعوبات السابق ذكرىا أو عمى 2ميره الميني في إعداد تقاريرهوشرفو وض
 األقل التقميل منيا.

دون  فإنو وبالرغم من منطقية ىذه الصعوبات إال أنيا ال تشكل مانعا   وأخيرا   
االستعانة بأىل الخبرة التي ال يقوم غيرىا مقاميا حيث تعتبر السبيل الوحيد لمقضاة لخوض 

م ما تعجز مكاناتي الخبرة معيود بيا من "، savitier، وكما يقول الفقيو3عنو معارفيم وا 
، 4"شخص عادي، وىو القاضي إلى طبيب خبير تفرض عمى ىذا القاضي أن يظل متيقظا  
 ومن ىذا المنطمق سنتطرق إلى كيفية تعامل القاضي مع تقرير الخبير في الفرع الموالي.

  ة من القاضيالفرع الثالث: مدى األخذ بالخبر 

كما سبق وأن رأينا فإن لمخبرة في مجال المسؤولية الطبية أىمية بالغة بحيث يتأتى         
لمقاضي من خبلليا تقدير سموك الطبيب محل المساءلة من الناحية الفنية غير أن القاضي 

 .5غير ممزم بالتقيد بما أثبتو الخبير وال بالنتائج التي خمص إلييا

                                                           

  .788ىشام عبد الحميد فرح، األخطاء الطبية، المرجع السابق، ص  1
2 Florian Rossel, les contentieux des obligations de l’expert , revue Médecine et droit, 
volume 2015, issue 130, janvier-fevrier,paris, 2015, p9 . 
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يمكن لمقاضي تأسيس حكمو عمى نتائج ق.إ.م.إ.ج عمى أنو " 144ادة فقد نصت الم   
فالقاضي وبعد أن يعطي الخبير رأيو، مطالب  1"الخبرة، القاضي غير ممزم برأي الخبير

بالتوفيق بين الوقائع العممية التي توصل إلييا الخبير والوقائع القانونية ىذا االنتقال الذي 
بارة عن حقل خصب من الفخاخ الدقيقة التي يمكن أن عوصفو أحد شراح القانون بأنو "

 .2ينزلق فييا أمير القضاة وبكل حسن نية"

وعمى ذلك سنتطرق إلى كيفية واحتماالت تعامل القاضي مع تقرير الخبير، فسمطة    
القضاة التقديرية سمطة مطمقة، فميم أن يصادقوا عمى تقارير الخبراء كميا أو جزء منيا أو 

أو جزئيا ، إما لعيب فييا أو النحيازىا وعدم موضوعيتيا، فالقاضي ىنا إما يعتمد  يمغوىا كميا  
 تقرير الخبير الطبي أو يستبعده أو يأخذ بجزء منو ويطرح الباقي وسنذكر ىذا عمى التوالي.

 أولا: اعتماد تقرير الخبير  

يجوز  بعد مناقشة القاضي تقرير الخبير، إن وجد فيو غموض أو نقص حيث أنو   
لممحكمة استدعاء الخبير لمناقشة التقرير أماميا كما ليا أن توجو إلى الخبير األسئمة التي 

، فممقاضي األخذ برأي الخبير برمتو وأسبابو خاصة إذا كان 3تراىا مفيدة ومنتجة في الدعوى 
ا  ىذا التقرير محل مناقشة الخصوم واستوفى وتوفرت فيو الشروط الثانوية، فيصبح بيذا سبب

 .4لمحكم

فيكون لممحكمة ومتى اقتنعت بالتقرير بعد اكتمالو شروطو القانونية األخذ بما جاء فيو    
دون أن تمتزم بتسبيب أو تعميل قرارىا بشكل مستقل حيث يكفي أن تحيل لمرد عمى ما يوجو 

لم تجد ليا بيذا الشأن عمى التقرير، وأن المحكمة لما أخذت بو وبأسبابو، إنما يدل عمى أنيا 
 .5فيو مثم با أو عيبا  فيستحق الرد بأكثر مما رد عميو الخبير في تقريره

                                                           

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.  1
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إذن فالقاضي قد يأخذ بالحكم بأكممو ويؤسس عميو حكمو بناءا  عمى ما جاء في تقرير    
الخبرة من نتائج واستنتاجات، يراعي فييا القاضي أن يكون ىذا التقرير صحيحا ، وأن يكون 

 2وأن يكون الخبير التزم فيو بقواعد وأصول مينة الخبير 1صحيحة وكافيةمبنيا  عمى أسباب 
 ،يبحث في مدى صحة ىذا التقرير ،فالقاضي ىنا وعندما يكون بصدد تقدير تقرير الخبير

 3ومدى بعده ومخالفتو لما كان يرمي إليو حل موضوع الميمة التي عين من أجميا الخبير

بالنتائج واالستنتاجات التي خمص إلييا الخبير، متى لم ويمكننا القول أن المحكمة أخذت    
فالمحكمة ليل ،تمجأ ألسباب وأدلة إثبات أخرى توصميا إلى النتيجة المراد الوصول إلييا

 .4سمطة كاممة ومطمقة بان تعتد بتقرير الخبير ورأيو وحده دون باقي األدلة متى اقتنعت بذلك

بير الطبي، واالستناد إليو في حكمو متى كان سمميا  إذن فالقاضي يمكنو اعتماد تقرير الخ   
ومتى كان مقتنعا  بما جاء فيو من نتائج واستنباطات صحيحة، ومتى كانت مبنية عمى 
أسباب موضوعية في تقدير القاضي، فيكفي أن يرتاح ليا ضمير القاضي وقناعتو وال يشك 

 فييا أو في موضوعية وحياد الخبير.

 ريرتبعاد التقإس: ثانياا 

وىنا يكون لممحكمة أن تقضي بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة فيو أمر تستقل بو    
فالقاضي ىو الخبير األول في الدعوى وبإمكانو رفض األخذ  5محكمة الموضوع وفقا لقناعتيا

 . 6بما جاء في تقرير الخبير بدون أن يكون في ذلك مخالفة لمقانون 

ارير الخبراء متى وجدت أنيا ال تصمح العتماده سببا  فمممحكمة أن ترفض األخذ بتق   
، فعمى الرغم من أن المحكمة تكون 7لمحكم، وليا أن تركن لتعيين خبراء آخرين لبيان خبرتيم

                                                           

1 Michel Bernard,160 question en responsabilité, médical op,cit p294. 
2 Florian Rossel, les contentieux des obligations de l’expert op,cit,p9. 
3 Michel Bernard,160 question en responsabilité, médical op,cit p294. 
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ممزمة بتعيين خبير في المسائل العممية والفنية وال يحق ليا أن تأخذ دور الخبير، غير أنو 
ير، أو أن ترجح تقريرا  آخرا  لخبير آخر عمى تقريره، يحق ليا إىمال وعدم التقيد بتقرير الخب

فاألخذ بتقرير الخبير ىو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرىا محكمة الموضوع متى أقامت 
 .1حكميا عمى أسباب صائغة

ىذا وقد قضت محكمة النقض الفرنسية، في دعوى قررت فييا محكمة أول درجة بوجود     
لمسؤول أنو يمكن تخفيض نسبة العجز لو أجريت عممية جراحية، وادعى ا %55 عجز يمثل

فقامت المحكمة بانتداب خبيرا  لتبين ذلك، وحكمت المحكمة بناءا  عمى ذلك بتخفيض 
التعويض المطموب، واستأنف المضرور الحكم، فقدرت محكمة االستئناف رفض تخفيض 

النقض وقال أن المحكمة التعويض ورفض تعيين خبير، أين طعن المسؤول أمام محكمة 
أن تجاىمت رأي الخبيربأنو لو أجريت عممية لتحسنت حالة المريض فقررت محكمة النقض " 

تقرير الخبير ىو أحد العناصر التي يستند إلييا القاضي في تكوين عقيدتو والتي يخضع 
وجو لتقدير المحكمة، فالمحكمة ال تمتزم برأي الخبير، وليا بل من واجبيا أن تستكمل أ

 . 2"االقتناع عمى ضوء كافة الوثائق المعروضة لممناقشة

إذن فالقاضي ومن منطمق أنو غير ممزم باألخذ برأي الخبير الذي يقيد المحكمة، قد    
يخالف رأي الخبير إذا رأى أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح ولو أن يمجأ إلى خبرة 

قوية وصائغة تبرر مخالفتو لرأي الخبير إضافية، ويجب مقابل ىذا أن تكون ىناك أسباب 
 . 3وعدم األخذ بنتيجة التقرير

ق.إ.م.إ بقوليا".....، غير أنو ينبغي  144وىذا ما جاء بو المشرع الجزائري في نص المادة 
 .  4عميو استبعاد نتائج الخبرة"

                                                           

  .223عمي عصام غصن، المسؤولية الجزائية لمطبيب، المرجع السابق، ص  1
 2 cour.cass 1er ch.civil.25-11-1975 مشار إليو في، منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء
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  .184الجزائية لؤلطباء، المرجع السابق، ص  ثائر جمعة شياب العاني، المسؤولية 3
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الخبير كما يجدر لفت االنتباه، إلى أنو ال يجوز لممحكمة أن تستند في دحض ما قال بو   
نما عمييا إذا ما ساورىا الشك فيما قرره الخبير في ىذا  الفني، إلى معمومات شخصية وا 

 .1الشأن،  أن تتبين األمر باالستعانة بغيره من الخبرة

 : تجزئة التقرير:ثالثاا 

فممقاضي حرية األخذ ببعض ما تضمنو تقرير الخبير من اآلراء وطرح الباقي منو، أي    
بير واألخذ ببعض ما جاء فيو دون الباقي حيث ال تقضي إال بما تطمئن تجزئة تقرير الخ

أن أخذ محكمة الموضوع إليو، وقضت في ىذا الشأن محكمة التمييز األردنية في حكم ليا" 
بجزء من تقرير الخبير واستبعاد القسم اآلخر وعدم إجراء خبرة جديدة من المسائل 

قابة عميا في محكمة التمييز وال يشكل سببا  الموضوعية التي تستقل في تقديرىا دون ر 
فكما قمنا فإنو وفي األول األخير يبقى القاضي ىو الخبير األول، وعميو فإنو يكون . 2لمنقض"

 .3لو بموجب ىذا أن يطرح البعض من التقرير ويجزئو

كما يعتقد الدكتور عمي عصام غصن، أن القاضي ممزم بتعيين خبراء في المسائل      
ة والعممية ولو الحق بمقابل ذلك أن ييمل تقاريرىم أو يجزئيا أو ينتخب خبراء آخرين الفني

 .4فيذا يقع ضمن سمطتيم التقديرية

ويمكن القول في األخير، أنو وفي الواقع فإن القاضي الذي تعين عميو االستعانة    
ال إذا وجدت لديو بالمعمومات الفنية لمخبير ال ينجو من تأثير رأي ىذا الخبير عمى حكمو، إ

 .5أسباب لبلعتقاد بخطأ وقع فيو أو سوء تقدير بدر منو، أو ثار لديو شك في حياده

                                                           

  .602، صالسابقمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية لؤلطباء والجراحين، المرجع  1
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أما بالنسبة لممسؤولية الطبية، فإنو وعمى الرغم من أن القاضي غير ممزم بالنتائج التي     
كن أن يعتد توصل إلييا الخبراء، غير أن ذلك ال ينفي القول بأن الخبرة تمثل أساسا  سميما  يم

 .1بو

القاضي إنما يستعين  بتقرير الخبير بتبيان الغموض  نويمكننا القول في األخير، أ   
ولمساعدتو عمى تحقيق العدالة في الموضوع محل الدعوى،والذي يجيل القاضي الجانب 

قل لي الحقائق، وأنا سوف أقول لك الفني الخاص بو،  فنستطيع تطبيق  المقولة الشييرة" 
"، ولذا فميمة تقرير الخبير تنتيي بتفصيل األمور المتخصصة في فنو، لتبدأ ميمة ون القان

  . 2القاضي في األخذ أو عدم األخذ بيا في حكمو

 

 

 

                                                           

1 Michel Bernard,160 question en responsabilité médical , op , cit, p294 . 
2 Michel Bernard,160 question en responsabilité médical , op , cit, p294.  
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 :خاتمة
لقد ذكرنا في بحثنا العناصر الواجب إثباتها لقيام المسؤولية المدنية الطبية,و ما هي 
القواعد العامة لإلثبات وكيف كان القضاء يحاول التخفيف من هذا العبء بنقمه و بالتوسيع 

اإللتزام بتحقيق نتيجة ,وتوجهه غمى األخذ بفكرة الخطأ المفترض أو المقدروكيف من حاالت 
كان يقيم قرائن قضائية لصالح المضرور في بعض الحاالت وكمها مساع لمتخفيف من عبء 

 اإلثبات الممقى عمى المريض.
ومع ذلك تبقى صعوبات شتى تواجه المريض ,في سبيل النهوض بحقه و هذا 

خالل الطبيب بإلتزامه ,هذا اإلخالل الذي من المستحيل أحيانًا التدليل عميه لصعوبة إثبات إ
,و الظروف المحيطة بالعمل الطبي كذلك من ناحية وسائل أمام جهل المريض بالفن الطبي 

اإلثبات فأمام خصوصية العمل الطبي و أمام شيوع و كثرة األخطاء الطبيةذات الطابع الفني 
أن الخبير الطبي  يدة المجدية هي الخبرة الطبية ,وكما سبق بيانهالبحت فإن الوسيمة الوح

الذي يعد زميل الطبيب المسؤول ,مما سشكل عقبة أمام نزاهة تقرير الخبير فأمام ما يعرف 
ب "ضم الصفوف" فالمريض حتى وبمجوء القاضي لتقرير الخبير الطبي لن يحصل عمى 

 حقه.
إثبات قيام المسؤولية المدنية الطبية وأمام خصوصية األعمال الطبية و ضرورة 

الواقعة عمى عاتق المريض ,فإنه كثيرًا ما تضيع فرصة المريض في إثبات حقه ما يقابمه 
الحصول عمى تعويض لجبر الضرر الالحق به وبالتالي فإنه من غير المنصف ,أنه ومع 

انية ثم ال تتم خصوصية الضرر الطبي نظرًا لمساسه بسالمة البدن وقد يمس بالروح اإلنس
ع إقامة الدليل عميه ,هذا الواقع الخطير ييستط مساءلة الطبيب المسؤول عنه ألن المريض ال

 الذي قد يساعد في إنتقال األخطاء الطبية إلى جرائم طبية.
مهنة الطب ,من خالل المرسوم هذا ورغم أن المشرع الجزائري قد نظم قواعد ممارسة 

مدونة أخالقيات مهنة الطب ,إال أنه ومع ذلك فإن  المتضمن 972- 29التنفيذي رقم
الجزائر تعاني فراغ قانوني رهيب فيما يتعمق بضحايا األخطاء الطبية و معاقبة المتسببين 
فيها ,فعدم معاقبة أو توقيف أي طبيب إرتكب خطأ طبي ,يساهم في إنتشار األخطاء الطبية 

 في المستشفيات و العيادات الخاصة.
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و أمام الوضع الذي يتمثل في عدم مقدرة المريض عمى إثبات قيام مسؤولية الطبيب المدنية 
,و إفالت الطبيب المسؤول من المساءلة القانونية كنتيجة لذلك ,فإنه تقل ثقة الضحايا 
والمرضى المضرورين في العدالة الذين يعانون من صعوبة اإلثبات ومن طول مدة صدور 

 لب تحال معظم الممفات عمى المحكمة العميا.وفي الغاالحكم هذا 
ومن هنا فإن القواعد القانونية والتي يفترض وجودها لتكريس العدالة ,تصبح بمثابة 
العائق أمام المريض و بمثابة الحصانة لمطبيب المسؤول وعميه فالبد من إيجاد حمول 

لتعويض عما تتماشى مع عدم تقييد تطور مهنة الطب ومع حق المريض المتضرر في ا
أصابه من ضرر جراء العمل الطبي , و األخذ في اإلعتبار أنه طرف ضعيف في هاته 

 العالقة و قد اليستطيع جمب األدلة الالزمة التي تدين وتمزم الطبيب.
 :ولقد خلصنا لمجموعة من النتائج هي

أن المسؤولية المدنية الطبية ذات طبيعة قانونية خاصة نظرًا لخصوصية العمل .1
 الطبي.

نما ا  .مسألة اإلثبات في المسؤولية المدنية الطبية ال تتوقف عمى نوع المسؤولية و 2
 عمى طبيعة اإللتزام.

.اإلثبات والذي يقع كأصل عام عمى عاتق المدعي, لم يمنع من محاوالت الفقه 3
 والقضاء لمتخفيف منه, نظرًا لمصعوبات التي يواجهها المريض في سبيل الوصول إلى حقه.

 .يتم إثبات المسؤولية المدنية الطبية بكافة الوسائل بما في ذلك البينة والقرائن.4
.تختمف نجاعة وسيمة اإلثبات في المسؤولية المدنية الطبية حسب طبيعة الخطأ 5

 الطبي ال يتأتى إثباتها إال عن طريق الخبرة الطبية.الطبي,فالمسائل المتعمقة بالجانب الفني 
 من التوصيات هي:مجموعة رج بهذا ونخ

خصوص هذا النوع من المسؤولية ب الجزائري  إعادة النظر من طرف المشرع.1
المدنية , و العمل عمى صياغة قوانين تتماشى مع طبيعة العمل الطبي و مجموع األضرار 

 و األخطار التي قد تمس المريض.
. إعمال قاعدة "البينة عمى من إدعى" بشكل يتالءم ومصمحة المريض 2

دعي,وذلك بتكميفه بإثبات اإللتزام ,وعمى الطبيب التدليل بأنه قام بإلتزامه بالشكل الم
 الصحيح.
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حيث البد أن يكون الخبير الطبي  إعادة النظر في الجانب المتعمق بالخبرة الطبية,.3
المعين ألداء مهمة الخبرة, تابع وظيفيًا لجهة غير الجهة التي يتبعها الطبيب المسؤول,كأن 

ثاًل وزارة العدل و هذا تفاديًا لمصعوبات الشخصية التي قد تعترض أداء الخبير تكون م
 لمهمته.

 ,.صياغة قوانين أكثر صرامة لمساءلة األطباء المسؤولين عن األخطاء الطبية4
  ومتابعتهم قضائيًا.
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 .0227تممسان,جويمية 
دانية ماجد عبد الحميد,سمطة القاضي المدني في تقدير األدلة,مجمة  .0
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 :الملخص
ميم في المسؤولية المدنية الطبية,حيث ال يمكن للمريض المتضرر  دور بثاتتلإلإن 

الحصول على تعويض لجبر ضرره بدون إبثاتت قيتم مسؤولية الطبيب ,وتقضي القواعد 
رًا ظالعتمة اأن المريض ىو المكلف اعبء اإلبثاتت عتدًة كونو المدعي,غير أنو و ن

, فإن الفقو و القضتء قد حتوال إيجتد حلول سبيل النيوض احقوللصعواتت التي يواجييت في 
 للتخفيف من ىذا العبء الملقى على عتتق المريض.

ىذا وتختلف وستئل اإلبثاتت ,حسب الخطأ الطبي المراد إبثاتتو حيث يمكن اإلعتمتدعلى 
قتضي الوستئل القتنونية العتدية في األخطتء المتعلقة اتإلنستنية الطبية,حيث يستطيع ال

إعتمتد حجيتيت في ىذا,أمت األخطتء التي تتعلق اتلجتنب الفني لمينة الطب فإن إبثاتتيت لن 
خاتيتىت,ىذا يتأتى إال اتإلعتمتد على خبرة الخبير,الذي يعد من أىل اإلختصتص والعترف ب

ويلعب القتضي دور إيجتبي في اإلبثاتت فاموجب السلطة التقديرية المخولة لو قتنونًت, فإنو 
ستطيع تقدير األدلة إضتفة إلى دوره في إستناتط القرائن أو إقتمتيت إذا مت تعلق األمر ي

   برااطة السببية بين الخطأ الطبي و الضرر.   
Résumé: 

La preuve est importante  pour  lancer la responsabilité civile médicale, or auqu'un malade 

peut avoir une indemnisation suite aux dommages provoqués par le médcin, car les 

dispositions générales vigueurent stipulent que le malade est chargé de prouvé, tant qu'il est 

demandeur.mai a cause des difficultés qu'ils affrente, la doctrine et la justice ont essayé de 

trouvé des moyens plus souples, pour lui facilité la tache. 

Les moyens de preuve se diffèrent ,par apport aux faute médicale sujet de la 

résponsabilité,or ont peut compté sur les moyens simples pour prouvé les fautes liées de 

l'humanisme médicale médicale  ,car le juge peut les prendre en charge,sependant les fautes 

techniques médicales ne preuve être prouvé que par un expert en médecine ,qui est censé 

savoir les cachettes de médecine, et le juge joue un rôle positif dans l'approbation du 

diagnostique, car la loi lui confère le pouvoir appréciatif qui lui permet jugé les moyens de 

preuve et les extraire l'orsqu'il s'agit du lien de causalité entre la faute médicale et le 

dommage.   


