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 اإلْداء

 

  إىل يٍ جسع انكأس فبزغًب نٛسمُٛٙ لطسح حت

ذ أَبيهّ نٛمدو نُب حلظخ سؼبدح
ّ
  إىل يٍ كه

  إىل يٍ حصد األشٕان ػٍ دزثٙ نًٛٓد يل طسٚك انؼهى

 (ٔاند٘ انؼزٚز) إىل انمهت انكجري

 

  إىل يٍ أزضؼزُٙ احلت ٔاحلُبٌ

 إىل زيز احلت ٔثهسى انشفبء

 (ٔاندرٙ احلجٛجخ)إىل انمهت انُبصغ ثبنجٛبض

 

 إىل انمهٕة انطبْسح انسلٛمخ ٔانُفٕس انربٚئخ إىل زٚبحني حٛبرٙ

 (ٔ اخٕارٙ إخٕرٙ)
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 ثطبلخ انشكس

يف يثم ْرِ انهحظبد ٚزٕلف انرياع نٛفكس لجم أٌ خيط احلسٔف نٛجًؼٓب 

  يف كهًبد ... رزجؼثس األحسف ٔػجثًب أٌ حيبٔل جتًٛؼٓب يف سطٕز

ٛبل ٔال ٚجمٗ نُب يف َٓبٚخ ادلطبف إال لهٛاًل يٍ سطٕزًا كثريح متس يف اخل

 ............. انركسٚبد ٔصٕز جتًؼُب ثسفبق كبَٕا إىل جبَجُب

  فٕاجت ػهُٛب شكسْى ٔٔداػٓى ٔحنٍ خنطٕ خطٕرُب األٔىل يف غًبز احلٛبح

ٔخنص ثبجلزٚم انشكس ٔانؼسفبٌ إىل كم يٍ أشؼم مشؼخ يف دزٔة ػًهُب 

إىل   ٔأػطٗ يٍ حصٛهخ فكسِ نُٛري دزثُب ٔإىل يٍ ٔلف ػهٗ ادلُبثس

خ َٔزٕجّ ثبنشكس انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انسٛبسٛاألسبررح انكساو يف كهٛخ 

 االسزبذح اجلزٚم إىل

 

 ْدٖ يٓد٘ صبحل

يُب  بذلٔاهلل ػُب كم خري  بػهٗ ْرا انجحث فجزاْ شسافثبأل ذٙ رفضهزان

 .. ٔاالحرتاو سكم انزمدٚ
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 المقدمة

أهمٌة  إلى المتعددة صفحاته و مراحله المختلفة عبر اإلنسانً التارٌخ ٌشٌر

 لحماٌة المعالج الطبٌب لدى األخالقٌة بالضوابط التحلً و الطبٌة المسؤولٌة

 الحكام و المشرعون وضعها تشرٌعٌة، أسس و قانونٌة ضوابط إطار المرضى، فً

 الطب . مهنة لتقنٌن

 و .حد اإلعدام إلى تصل قد أخطأ إذا الطبٌب عقوبة كانت الفرعونٌة الحضارة ففً

 العذر ٌلتمس لنفسه مرٌض عالج فً ٌنجح لم أو الطبٌب أخطأ إذا اآلشورٌٌن عند

 215-217 )من ، المواد نصت فقد ربً ا حمو شرٌعة أما .لآللهة العلٌا ردة ا اإل من

 فً األطباء أتعاب على 223 المرٌض عٌن أو حٌاة إنقاذ حال فً األطباء أتعاب على

 العصب شفاء و المكسور العظم - 221 من المواد أٌضا نصت كما - جبر حال

 عنها، المترتبة الجزاءات  220 « رح ا ج شق لو 218 المواد نظمت كما الملتصق،

 مما البرونز من بمشرط حر   رجل جسم فً عمٌقا   ا   أنه جرح على 218 المادة فنصت

ل مما رجل عٌن فً الدمع مجرى أو » جاء قناة كما فتح أو سبب  الرجل عٌن عط 

 على 219 المادة فً « قروي عبد جسم فً عمٌقا   جرحا   رح ا ج شق ٌده لو ٌقطعون

  ،موته فً تسبب مما البرونز من بمشرط » فً أضاف أنه و
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 المبحث االول

 مسؤولٌة الطبٌب المدنٌة عن اخطائه المهنٌة 

 المطلب االول : الخطأ وتعرٌفه 

(                              1الخطؤ لغة : ضد الصواب ، وضد العمد ، وضد الواجب . )

والخطؤ هو مالم ٌتعمد وما تعمد والمخطئ : من اراد الصواب فصار الى غٌره ، 

ن ، والخطٌئة الذنب على عمد والخطؤ من العدول ع ال ٌنبغًوالخاطئ : من تعمد ما 

فعله ولكن ٌقع منه خالف  ما ٌحسنالجهة ثم نذكر بعض صور الخطؤ ومنها ) ان ٌرٌد 

 ( 2ما ٌرٌد فٌقال اخطؤ وهو خطٌئ وهذا قد اصاب فً االرادة واخطؤ فً الفعل . )

كما نجد الخطؤ والخطاٍء : ضد الصواب كما مبٌن فً قوله تعالى ) ولٌس علٌكم جناحاً 

هم بمعنى الذنب او اثماً كما ذكر فً قوله تعالى ) ان قتل فً ما اخطؤتم به ( وجاء اٌضاً 

 ( . 3كان خطئاً كبٌراً ( )

اما تعرٌف الخطؤ اصطالحاً : فهو قرٌب من المعنى اللغوي والخطؤ هو امر مخالف 

لما ٌكون فال باس بان نعرفه بالتقٌض  او بالضد فنقول : الخطؤ ضد الصواب  بمعنى 

له ان ٌقوله او ٌفعله ، وقد ٌكون المعٌار فً ذلك  ال ٌصلحا ان ٌفعل االنسان او ٌقول م

شرعٌاً ، او اجتماعٌا او مصلحٌاً او غٌر ذلك ، فاغل الحافظ ابن رحب . رحمه هللا 

)الخطؤ هو ان ٌقصد بفعله شٌئاً فٌصادف فعله غٌر ما قصده مثل ان ٌقصد قتل كافر 

غٌر ذلك وقال الجرجانً  فصادف قتله مسلم ( او ٌظن ان الحق فً جهته فٌصادف

)الخطؤ هو ما لٌس لإلنسان فٌه قصد . كما اذا رمى شخصاً ظنه صٌدا او حربٌا فاذا 

هو مسالم ( وفً الغالب من ال ٌرتكب اخطاء ال ٌستطٌع تحقٌق االكتشاف لذا 

االشخاص الذٌن ال ٌرتكبون االخطاء هم فقط اولئك الذٌن ال ٌنجزون شٌئا ، ال ٌعرف 

ٌضع عصاه اال اذا تلمس طرٌقه امامه ، وعندما ٌعرف ان طرٌقه مسدود الضرٌر اٌن 

 ( . 4ٌغٌر الطرٌق واحٌانا ٌصطدم الجدار ولوال ان الضربة تإلمه لما غٌر طرٌقه )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  29 ص،  1896 ، بٌروت المشرق دار.  توزٌع.  واالعالم اللغة فً المنجد-1

 .  1893  الكوٌت الصحاح مختار القادر بكر ابً بن محمد-2

 . 31 االٌة االسراء سورة ، 5 االٌة ، االحزاب سورة ، الكرٌم القران-3

 زٌن مكتبة.  1 ط(  الطبً العمل فً القانونٌة المسإولٌة)  له كه نانه حسن فاروق لقمان.  د-4

 . 31 ص ، 2113 ، بٌروت ، واالدبٌة الحقوقٌة
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وقد ذهبت بعض التشرٌعات الى عدم اٌراد تعرٌف للخطؤ فً صلب قوانٌنها وقد تركن 

هذه المهمة الى الفقه والقضاء  اال انه ذهبت تشرٌعات اخرى الى اٌراد نص فً 

القانون ٌحدد معنى الخطؤ وعلى الرغم من ذلك وان ومازال الخطؤ وبٌان هٌئته محل 

ع تعرٌف له سواء فً كتب الفقه المدنٌة او خالف الفقه والقضاء ولم ٌستقر على وض

 الجنائٌة . 

بؤنه عدم تقدٌر النتائج الضارة الٌمكن ان تحدث  -وفً الفقه الجنائً تم تعرٌف الخطؤ :

او فً عدم اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لعدم حدوثها او عدم اعادة جانب الحٌطة والحذر 

لة دون ان ٌقضً ذلك الى نتٌجة عند مباشرة انواع خطرة من السلوك  وعدم الحٌلو

 ( . 1اجرامٌة )

فهو االخالل بواجب قانونً سواء كان التزاماً بمعناه  -الخطؤ فً القانون المدنً : اما 

الدقٌق وهو ما تختص به المسإولٌة العقدٌة او كان واجباً قانونٌا فترتب المسإولٌة 

لزم الشخص الذي احدثه التقصٌرٌة على االخالل به ، وال ٌمكن حدوث الضرر لكً ٌ

 ( 2بتعوٌض وانما البد ان ٌكون الشخص الذي احدثه قد ارتكب الخطؤ . )

وهناك تعرٌف اخر للخطؤ الطبً بؤنه اهمال الطبٌب بواجباته التً تفرضها علٌه 

القوانٌن والقواعد المتعارف علٌها دون ان تنصرف ارادته الى احداث النتٌجة مع 

ضت به محكمة التمٌٌز االتحادٌة فً قرار لها جاء فٌه )وترى امكانٌة توقعها وهذا ما ق

المحكمة من خالل التحقٌقات التً اخرتها وما اطلعت علٌه من تقارٌر طبٌة واردة من 

مستشفى ابن النفٌس ومستشفى الجملة العصبٌة فً الٌرموك بؤن هنالك خطؤ ارتكبه 

سم المرٌض بجهاز الموٌنٌر فً عدم ربطه جالمدعً الثانً ) الطبٌب المخدر ( تمثل 

 (3الذي هو جهاز لكشف دقات القلب والضغط وفً حالة توقف القلب ٌطلق صفٌراً ()

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  8فوزٌة عبدالستار ، النظرٌة العامة فً الخطؤ غٌر العمدي . ص  -1

 . ، المسإولٌة المدنٌة فً تكوٌنات البالد العربٌة  سلٌمان مرقس -2

 .  312عبدالرزاق السنهوري ، الوجٌز فً القانون المدنً ، ص  -3
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 المطلب الثانً 

 انواع الخطأ 

الخطؤ العادي : وهو الخطؤ الذي ٌرتكبه الطبٌب عند مزاولته لمهنته دون ان تكون  - أ

فة قواعد الحٌطة والحذر الفنٌة لمهنة الطب ، أي مخال باألصولله عالقة 

( . وبعبارة اخرى هو الخطؤ الناجم عن االعمال 1المفروضة على كل الناس )

المادٌة التً ال تتصل با اصول مهنة الطب وتقدر دون االعتداد بالصفة المهنٌة 

لمن قام بها ، مثل الطبٌب الذي ٌجري طبٌب جراح عملٌة جراحٌة وٌده مصابة 

و ٌنسى الة من االت الجراحة داخل جسم المرٌض او بعجز ٌمنعها من الحركة ا

ٌعتدي على مرٌضه بالسب او الضرب ، ولقد اعتبرت مسالة نسٌان اشٌاء فً 

جسم المرٌض اثناء العمل الجراحً من االخطاء الحادثة او الموضوعٌة التً ال 

 ( 2حاجة فٌها الى التقدٌر الفنً . )

الفنً البحت ، وهو الخروج عن الخطئ الفنً : وهو الخطؤ اللصٌق بالعمل  - ب

القواعد العلمٌة واالصول الفنٌة التً تحكم مهنة الطب وحقائقه الثابتة ومخالفة 

المسلمات العلمٌة المحترف بها ، مثل تشخٌص ومباشرة العالج فقد ٌتطلب االمر 

الى وسائل معنٌة للتشخٌص دون ان ٌلجؤ الٌها او ٌخلط بٌن انواع مختلفة فً 

ثل ان ٌشخص االصابة عل ىانها التواء فً الكوع فً حٌن ان االصابة ، م

وٌرى )) دٌمولب (( ان الطبٌب مسإول ( 3االصابة هً كسر فً ذلك الكوع . )

عن االعمال المادٌة دون االعمال الفنٌة اال ان هذه التفرقة قد تالشت نظرا 

قانونً لها  لصعوبة ودقة التمٌٌز بٌن الخطؤ الفنً والخطؤ العادي وعدم وجود سند

، ولذلك اتجهت غالبٌة الفقه والقضاء الى االخذ بوحدة الخطؤ الطبً التفاقه مع 

حكم القانون الذي لم ٌمٌز بٌن نوع واخر من االخطاء سواء كان خطؤ عادٌا او فٌا 

فان الطبٌب ٌسال عن الخطؤ الذي ارتكبه اذا كان هذا الخطؤ ناتجا عن اهمال او 

 ( 4تقصٌر من االخٌر )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د. جاسم علً سالم الشماسً ، مسإولٌة الطبٌب والصٌدلً ، وهو بحث ضمن كتاب  -1

 ، المسإولٌة الطبٌة .  1فً المسإولٌة القانونٌة للمهنٌٌن ، ج المجموعة المتخصصة 

المدنٌة والجنائٌة : مسإولٌة االطباء والصٌادلة والمستشفٌات  عبد الحمٌد الشواربً -2

 .  215، ص  1899مصر   باإلسكندرٌةوالتؤدٌبٌة ، منشؤة المعارف 

د. نهاد خوري ، الخطؤ الطبً وٌمكن االطالع علٌه على الرابط االتً                           -3

http://www.terezia.org/swction.phy2id:/577  

د. طالل عجاج المسإولٌة المدنٌة للطبٌب ، دراسة مقارنة المإسسة الحدٌثة للبالد ، لبنان  -4

  .   252، ص  2114

http://www.terezia.org/swction.phy2id:/577
http://www.terezia.org/swction.phy2id:/577
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 المبحث الثانً : الطبٌعة القانونٌة للمسؤولٌة الطبٌة 

 المسإولٌة العقدٌة للطبٌبالمطلب االول : 

 

 

على العقد إنشاء التزامات تقع على كاهل كل من طرفٌه، و القوة الملزمة ٌترتب 

للعقد تقضً بان ٌقوم كل طرف بتنفٌذ التزامه العقدي، فان لم ٌقم المتعاقد بتنفٌذ 

التزامه عٌنا، و طلبه الدائن أجبر المدٌن على تنفٌذه، فاألصل هو التنفٌذ العٌنً حٌث 

ً الجزائري: ٌجبر المدٌن بعد اعذاره طبقا من القانون المدن 164تنص المادة 

 (.1على تنفٌذ التزامه عٌنا، متى كان ذلك ممكنا) 191و 191للمادتٌن 

 

هذا فٌما ٌخص المسإولٌة العقدٌة بصفة عامة، أما فٌما ٌتعلق بالمسإولٌة العقدٌة 

للطبٌب نجد بؤنها طرحت ألول مرة فً قرار محكمة النقض الفرنسٌة الذي صدر 

ٌنعقد بٌن الطبٌب و عمٌله عقد حقٌقً.....و إن  >>م حٌث جاء فٌه  1836عام 

خرق هذا االلتزام العقدي، و إن كان غٌر إرادي، ٌجازي بمسإولٌة من الطبٌعة 

 .(2)ذاتها، أي عقدٌة أٌضا 

 

هذا الحكم وضع المرٌض و طبٌبه وجها لوجه و على قدم المساواة، و التزام 

  .عاب الطبٌبالمرٌض التزاما تعاقدٌا بؤت

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ٌتضمن القانون  1875سبتمبر  26مإرخ فً  59-75القانون المدنً الجزائري، أمر رقم  -1

 .المدنً معدل و متمم

 

بٌروت،  -الحقوقٌةمنشورات الحلبً  – 1المسإولٌة الطبٌة ج  -المجموعة المتخصصة للمهنٌٌن -2

 .126ص 2111-لبنان 
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 :العقد الطبً هو عقد ملزم لجانبٌن 

 

العقد شرٌعة المتعاقدٌن فال  >>من القانون المدنً الجزائري على أنه 116تنص المادة 

كما (1)ٌجوز نقضه و ال تعدٌله إال باتفاق الطرفٌن و لألسباب التً ٌقررها القانون

ٌجب تنفٌذ العقد طبقا لما أشتمل علٌه  >>:نون على أنهمن نفس القا 117نصت المادة 

و طبقا لهذه المواد فان الطبٌب عندما ٌعرض خدماته على المرضى ٌعد  و بحسن نٌة

موجبا، فان استجاب المرٌض لهذا اإلٌجاب و قبله انعقد العقد بٌنهما و بالتالً ٌكون 

ن، و فً المقابل ٌكون الطبٌب ملزما بتزوٌد مرٌضه بالعالج و العناٌة الالزمتٌ

المرٌض ملزما بدفع المال، و هو مقابل هذه الخدمة، كما قد تكون هذه الخدمة مجانٌة 

( و هذا ما نصت علٌه 2و كل إخالل بهذا االلتزام ٌإدي إلى مٌالد المسإولٌة العقدٌة )

كل عمل أي كان، ٌرتكبه المرء و ٌسبب  :من القانون المدنً الجزائري 124المادة 

 .ا للغٌر ٌلزم من كان سببا فً حدوثه بالتعوٌض ضرر

 

ن فالطبٌب و المرٌض ٌتبادالن االلتزامات، بحٌث ٌلتزم الطبٌب ببذل العناٌة و ذا

المراقبة، و المرٌض ٌلتزم بالوفاء و دفع األجرة، و بالتالً فهو عقد معاوضة ألن كل 

مستساغ، الن صحة من الطرفٌن ٌحصل على مقابل ما ٌقدمه، مع أن لفظ األجر غٌر 

المرٌض فً الواقع ال تقدر بثمن، لذلك عوض هذا المصطلح بكلمة أتعاب و هذا هو 

 .األرجح

 

تحدد عن طرٌق التنظٌم  >> :من قانون حماٌة الصحة على أن 211و تنص المادة 

و الحق  فً  )3أسعار األعمال التً ٌإدٌها األطباء و جراحو األسنان و الصٌادلة)

لى رأس الحقوق نتٌجة لم له من أهمٌة اجتماعٌة فٌتدخل الطبٌب كلما العالج ٌؤتً ع

حصلت الضرورة دون أن ٌقتض مسبقا أي أجر مثاله حالة التسخٌر المنصوص علٌها 

ٌتعٌن األطباء و جراحً  >> :من قانون الصحة التً تنص على 211فً المادة 

ها السلطة العمومٌة مع األسنان و الصٌادلة أن ٌمتثلوا ألوامر التستٌر التً تصدر

 .216مراعاة أحكام المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .127-126المجموعة المتخصصة للمهنٌٌن، المرجع السابق من ص  - -1
 129المجموعة المتخصصة للمهنٌٌن، المرجع السابق ص  -2
 17/12/1895المتضمن قانون حماٌة الصحة و ترقٌتها الصادرة فً  95/15القانون رقم   -3

 .9الجرٌدة الرسمٌة العدد
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 العقد الطبً هو عقد مدنً قابل لإلبطال

بما أن العقد الطبً هو عقد مدنً ال ٌمكنه أبدا أن ٌتصف بالصفة التجارٌة و ذلك الن 

غاٌة منها معالجة المرٌض الطبٌب أو حتى المستشفٌات قد تقدم خدماتها مجانا و ال

 >> :من قانون الصحة على انه 211بالدرجة األولى لٌس أكثر، حٌث تنص المادة 

تحدد عن طرٌق التنظٌم أسعار األعمال الطبٌة التً ٌإدٌها الطبٌب، و جراحو األسنان 

و الصٌادلة و ٌعاقب كل من لم ٌحترم هذه األسعار طبقا للتشرٌع و التنظٌم الجاري 

عملو بما أن العقد الطبً ٌعتبر ملزما للجانبٌن، فالمبدأ هو أن هذا االلتزام هو بهما ال

التزام ببذل عناٌة، بمعنى أن الطبٌب ٌلزم علٌه أن ٌعتنً بالمرٌض عناٌة كافٌة و أن 

 .ٌصف له من وسائل العالج ما ٌرجى به شفاإه من مرضه

ا المرٌض فعلٌه االلتزام بالوفاء ( أم1و أما االستثناء فهو التزام الطبٌب بتحقٌق نتٌجة)

 .و االستماع لألوامر و دفع األجرة

 

و ٌبقى العقد الطبً ملزم لجانبٌن فٌحق لكل من الطبٌب أو المرٌض أن ٌطلب اإلبطال 

إذا أخل أحدهما بالتزامه فً تنفٌذ العقد و لكن ٌجب أن ٌكون الفسخ من طرف الطبٌب 

كان العقد الطبً عقد معاوضة و عقد  ال ٌسبب أي خطر بالنسبة للمرٌض. و إذا

 .شخصً و كذلك هو عقد مدنً قابل لإلبطال 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1872الدكتور عبد السالم التو نجً: المسإولٌة المدنٌة للطبٌب دار المعارف لبنان،  -1

 .266-265ص
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 :الثانً المطلب الثانً

 

 .المسإولٌة التقصٌرٌة للطبٌب

 

تعرف المسإولٌة التقصٌرٌة بؤنها من احترف عمال غٌر مشروع لم ٌتعهد صراحة و 

ال ضمنا بتعوٌض من أضره ذلك الفعل و لم ٌكن إلرادته أي دخل فٌها ٌترتب على 

ذلك من تعوٌض، و أما القانون هو الذي ٌجره على تحمل االلتزام الناشًء عما صدر 

ر أن ٌكون له الخٌار فً قبول ذلك أو رفضه و إذن فلٌس ٌجب فً هذا توافر منه، بغٌ

 .(1)األهلٌة القانونٌة الالزمة فً إنشاء األعمال القانونٌة

 

و إن المسإولٌة عن األعمال الشخصٌة، أي عن عمل شخصً ٌصدر من المسإول 

بل ٌكلف نفسه، هً مسإولٌة تقوم على خطؤ واجب اإلثبات فالخطؤ هنا غٌر مفروض 

 .الدائن إثباته فً جانب المدٌن، و هذه هً القاعدة العامة فً المسإولٌة التقصٌرٌة

 

 .و المسإولٌة فً قاعدتها العامة، لها أركان إذا توافرت ترتب على المسإولٌة أثارها

 

و نجد أن المسإولٌة التقصٌرٌة للطبٌب قد قضت بها محكمة النقض الفرنسٌة بتارٌخ 

ه ال ٌمكن مساءلة الطبٌب فً المستشفى العام إال على أساس بؤن 13/17/1868

المسإولٌة التقصٌرٌة، ألنه ال ٌمكن القول فً هده الحالة بان المرٌض قد اختار الطبٌب 

لعالجه حتى ٌكون هناك عقد بٌنهما، كما ال ٌمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة 

الن عالقة الطبٌب الموظف بالجهة  المرٌض بٌن إدارة المستشفى العام و بٌن أطبائها

 .اإلدارٌة التً ٌتبعها هً عالقة تنظٌمٌة و لٌست تعاقدٌة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .15ص  -المسإولٌة المدنٌة -دكتور حسن عامر  -1
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هو ما سنتناوله و تقوم المسإولٌة التقصٌرٌة للطبٌب على ثالثة أركان هً: الخطؤ و 

 .فً الطلب األول و الضرر فً المطلب الثانً و العالقة السببٌة فً المطلب الثالث

 

 

 :الخطؤ الطبً

 

قانون  163و هو كل خطؤ ٌسبب ضرر للغٌر ٌلزم فاعله ) التعوٌض( طبقا للمادة 

مدنً، و إن التزام الطبٌب هو التزام بوسٌلة هً بذل العناٌة الصادقة من اجل شفاء 

لمرٌض فان قصر فهو تقصٌر فً مسلك الطبٌب ال ٌقع من طبٌب ٌقظ وجد فً نفس ا

الظروف الخارجٌة التً أحاطت بالطبٌب المسإول أو هو كل مخالفة أو خروج من 

الطبٌب فً سلوكه عن القواعد و األصول الطبٌة التً ٌقضً بها العام، أو المتعارف 

ً، أو هو إخالله بواجبات الحٌطة و الحذر علٌها نظرٌا و علمٌا وقت تنفٌذه للعمل الطب

و الٌقظة التً ٌفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسٌمة، فً حٌن كان فً 

 .قدرته وواجب علٌه أن ٌتخذ فً تصرفه ) الٌقظة أو التبصر( حتى ال ٌضر بالمرٌض

بهذا إذن فالخطؤ الطبً هو انحراف الطبٌب عن السلوك المؤلوف لمهنته مع إدراكه 

 .االنحراف

و من خالل ذلك نرى بان الخطؤ فً هذا اإلطار ٌقوم على ركنٌن أحدهما مادي و هو 

 .االنحراف أو التعدي و األخر معنوي و هو اإلدراك

هذٌن الركنٌن ٌستلزم كل منهما وجود األخر و هذا ما سنتناوله من خالل نوعٌن: 

نً الركن المعنوي أي اإلدراك األول الركن المادي أي التعدي أو االنحراف و الثا

 (1) )اإلرادة اآلثمة(

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المسإولٌة . قواعد ضوء فً الطبٌة التجارب عن المدنٌة المسإولٌة منتصر، سهٌر /د -1

 51 ص ، 1990 سنة العربٌة، النهضة دار لألطباء، المدنٌة

. 
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 االنحراف أو التعدي الركن المادي 

 
 

  :إن الخطؤ ٌؤخذ صورتٌن: إما أن ٌكون اٌجابٌا أو سلبٌا و هذا ما سنتناوله فً فقرتٌن
 

  :الفقرة األولى

 
 :الجانب االٌجابً للخطؤ

 
ال جدال فً أن الخطؤ فً عنصره المادي هو كل انحراف عن السلوك المؤلوف 

 .معٌار الخطؤالعادي، غٌر أن الرأي الفقهً قد اختلف فً 
 

فذهب الرأي األول إلى االخد بالمستوى المجرد دون المقٌاس الشخصً فقٌاس 
االنحراف لسلوك شخص تجرد من ظروفه الشخصٌة و هو الشخص العادي الذي ٌمثل 

 .جمهور الناس
 

فال هو خارق الذكاء شدٌد الٌقظة، فٌرتفع إلى الذروة و ال هو محدود الفطنة حامل 

 .(1الحضٌض) الهمة فٌنزل إلى
 

و مإدى ذلك أنه ٌنظر إلى المؤلوف من السلوك هذا الشخص العادي و ٌقاس علٌه 
سلوك الشخص الذي نسب إلٌه التعدي، فان كان هذا األخٌر لم ٌنحرف فً سلوكه عن 
المؤلوف عن سلوك الشخص العادي فهو لم ٌتعد إذا و ٌنتفً عنه الخطؤ أما إذا كان قد 

فطنته فقد وقع منه االعتداء و ثبت علٌه الخطؤ و ترتبت انحرف، فمهما ٌكن أمر 
  (2المسإولٌة فً ذمته)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 -االلتزاماتت فً العقود التجارٌة ، دار المطبوعات الجامعٌة–دكتور عبد الحمٌد الشواربً   -1

 .24ص 

 
 .27-26ص  -المرجع السابق –الشواربً دكتور عبد الحمٌد   -2
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بالنسبة إلٌه انحراف فً السلوك أي فً سلوكه هو، فقد ٌكون على درجة كبٌرة من 

 .الٌقظة و حسن التدبٌر فؤقل االنحراف فً سلوكه ٌكون تعدٌا
و قد ٌكون دون المستوى العادي فً الفطنة و الذكاء فال ٌعتبر متعدٌا إال إذا كان 

سلوكه انحراف كبٌر بارزا، و قد ٌكون فً المستوى العادي المؤلوف االنحراف فً 
فالتعدي بالنسبة إلٌه ال ٌكون انحراف فً السلوك بهذا القدر من البروز، و على تلك 
الدرجة من الضآلة، و لكنه انحراف إذا وقع ٌعتبره جمهور الناس انحراف عن السلوك 

جع إلى المسإول نفسه لٌبحث فً المؤلوف، و على ذلك ٌتعٌن على القاضً أن ٌر
مكنون نفسه و الغوص فٌها خارج ضمٌره، بصدد ما بدا محدثا للضرر و ٌلحقه 

 .أصحاب هذا الرأي بالخطؤ العمد و الخطؤ الجسٌم
أما الحالة الثانٌة و هً حالة ما إذا كان العمل غٌر المشروع غٌر عمدي أو وقع نتٌجة 

ر الموضوعً المجرد ثم ٌستدرك بعض أخطار إهمال كاإلصابة الخطؤ فٌؤخذ بالمعٌا
هذا الرأي فٌقرر أن األمر ال ٌختلف، حق و لو أخد بالمعٌار المجرد فً شان الفعل 

 .(1العمدي)
ذلك أن المقٌاس الشخصً فٌه عٌب جوهري  -و الرأي األول هو الراجح فقها و قضاءا

نسب االنحراف فً ال ٌصلح معه أن ٌكون مقٌاسا منضبطا وافٌا بالغرض ٌقتضً أن ن
السلوك إلى صاحبه، فنظر إلى الشخص و نكشف عما فٌه من فطنة و ما درج علٌه 

 .من عادات، و هذا كله أمر خفً قد ٌستصعب على الباحث المتفق كشفه
و هنا ٌختلف من شخص إلى أخر، فاالنحراف عن السلوك المؤلوف تراه الناس 

ي فطنة أو شخص عادي و ال ٌكون انحراف محققا ٌكون تعدٌا بالنسبة إلى شخص ذ

 .كذلك بالنسبة إلى شخص دون االثنٌن فً الفطنة
و هذا ٌثٌر التساإل عن ذنب المضرور و قد لحق به الضرر الذي ٌسببه شخصا ٌكون 

 .فوق المستوى العادي أو دون هذا المستوى
أما األخد بالمعٌار المجرد فانه ٌضع مقٌاسا منضبطا صالحا واف بالغرض و ال 
ٌستلزم البحث فً خفاٌا النفس، كما انه ال ٌختلف فً تطبٌقه من شخص إلى أخر، إذ 
ٌصبح التعدي أمرا واحدا بالنسبة للجمٌع فإذا جاوز االنحراف المؤلوف من سلوك 
الناس صار تعدٌا سواء كان الشخص حاد الذكاء أو متوسط أو مفرطا فً الغباء، فضال 

التشدد مع الشخص الحرٌص و التسامح مع المهمل عن االخد بالرأي الثانً ٌإدي إلى 

 )2و هو ما ٌإدي إلى نتٌجة غٌر منطقٌة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .29ص  -المرجع السابق –دكتور عبد الحمٌد الشورابً  -1
 .28ص  -المرجع السابق – الدكتور عبد الحمٌد الشواربً -2
 
 
 

  :الفقرة الثانٌة



14 
 

 
 .الجانب السلبً للخطؤ

 
 

الخطؤ السلبً هو الذي بؤحد صورة ترك أو امتناع و هو ال ٌتحرك إال حٌث بدل الترك 
أو االمتناع عن إهمال أو عدم االحتٌاط، و العبرة فٌه تقضً هذه الداللة بالظروف التً 

الترك أو االمتناع موضع المإاخذة و بالعادات و  أحاطت باإلنسان وقت أن ٌصدر منه

 .التقالٌد التً تسود البٌئة التً ٌهمل فٌها و كذا اإللمام بالقانون الذي ٌسٌطر علٌه
 

 :و على هذا ٌعتبر الترك أو االمتناع خطؤ فً الحاالت التالٌة
 
ن ٌفعل عمل كلما وقع الترك أو االمتناع خالفا لما أمرت به القوانٌن و اللوائح فم -أ

ٌفرضه علٌه القانون ٌعد مخطئا و مسإوال عن الضرر الذي ٌترتب عن خطئه الن 
األعمال التً ٌفرضها القانون ملحوظ فٌها أن تكون الزمة لصٌانة أموال الناس و 
أرواحهم، فمن ٌغفل أداء عمل من هذه األعمال ٌرتكب خطؤ جسٌما تقوم مسإولٌته فً 

 )1)تعوٌض ما أحدثه خطئه من ضرر

 
 
ال ٌشترط العتبار االمتناع أو الترك خطؤ إذا وقع خالفا لقانون أو الئحة بل ٌكفً  -ب

أن ٌكون الترك أو االمتناع واقعا على عمل ٌستدعٌه حماٌة للغٌر و على ذلك ٌعتبر 
مخطئا و مسإوال كل من أقدم على عمل و لم ٌتخذ له عدته من وسائل العناٌة و 

 .العمل محفوف بخطر ٌجب محا ذرته و اتقاإهاالهتمام خصوصا إذا كان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31ص  -المرجع السابق –الدكتور عبد الحمٌد الشواربً   -1
 
 
 

 :الفرع الثانً
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 .الركن المعنوي

 
 

بمعنى أن وجود التمٌز لقٌام مناط المسإولٌة التقصٌرٌة هو اإلدراك و التمٌز، أي 

 .قانون مدنً 124المسإولٌة التقصٌرٌة و المطالبة بالتعوٌض و ذلك بحسب المادة 
 

ٌكون فاقد األهلٌة  >> :من القانون المدنً الجزائري على انه 125و تنص المادة 

مسإوال عن أعماله الضارة متى صدرت منه و هو ممٌز غٌر انه إذا وقع الضرر من 
ممٌز و لم ٌكن هناك من هو مسإول عنه أو تعذر الحصول على تعوٌض شخص غٌر 

من المسإول، جاز للقاضً أن ٌحكم على من وقع منه الضرر بتعوٌض عادل مراعٌا 
 فً ذلك مركز الخصوم

 
 

أما عن فاقد األهلٌة فانه ٌكون مسإوال فً استعادة المجنون مثال لتمٌٌزه فً لحظة من 
حظة بإحداث ضرر لشخص ما ٌكون مسإوال شخصٌا، أما اللحظات و قام فً تلك الل

 .(1إذا ارتكبه عن غٌر تمٌٌز فان المسإولٌة تقع على الوصً أو القٌم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .381ص  -نظرٌة الخطؤ الطبً –دكتور حاتم لبٌب جبار   -1
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 .الضرر

 
ٌعد الضرر ركنا من أركان المسإولٌة و ثبوته ٌعتبر شرطا الزما لقٌامه و تقرٌر 
وقوع الضرر مسالة موضوعٌة ال رقابة فٌها لمحكمة النقض و لكن الشروط الواجب 
توافرها فً الضرر مسالة تخضع لرقابتها و األضرار التً تصٌب المرٌض من جراء 

( و انه ال ٌعثر على تعرٌف جامع مانع 1ة)الخطؤ الطبً ٌمكن أن تكون مادٌة أو أدبٌ
للضرر فً نصوص التقنٌن المدنً الجزائري و كذا التقنٌنات األخرى، و بالرغم من 
أن فكرة الضرر وردت فً كل النصوص فمثال فً القانون المدنً الجزائري من المادة 

منه، و المالحظ أن هذه المواد التً تعطً توضٌحات هامة عن  141إلى  124
لضرر القابل للتعوٌض ال تقدم تعرٌف للضرر، و إنما ٌستنتج من دراستها ضرورة ا

 .(2وجود ضرر و ال مسإولٌة بدونه)
 

و مجاراة للفقه نعرفه بؤنه األذى الذي ٌصٌب الشخص من جراء المساس بحق من 
حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسالمة جسمه 

أو ماله أو حرٌته أو شرفه أو غٌر ذلك ، و الضرر كان متفق علٌه حتى  أو عاطفته
عند أنصار النظرٌة الموضوعٌة الذٌن ٌجعلون منه أساسا لنظرٌاتهم، فال ٌكفً لوجوب 
هذه المسإولٌة أن ٌقع من المسإول فعل خاطئ و إنما ٌجب أن ٌترتب على هذا الفعل 

 .ة و ال تعوٌض إذا انتفى الضررضرر ٌصٌب الغٌر، و لذلك ٌقولون ال مسإولٌ
 

ذلك انه ٌنبغً لفت الضرر إلى انه خالفا للقواعد العامة ال ٌكفً مجرد حدوث الضرر 
للتمسك بمسإولٌة الطبٌب أو المستشفى، فااللتزام العالجً ٌعد أساسا إلزامٌا ببذل 

 .عناٌة و لٌس بتحقٌق نتٌجة
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .87و  86و ص  98ص  –المرجع السابق  –دكتور عبد الحمٌد الشواربً   -1

 .قانون مدنً جزائري 141-124المادة  -2
 .119ص  -المسإولٌة المدنٌة فً القانون المصري –دكتور مصطفى مرعً   -2
 
 
 
 

ا لم ٌثبت أي تقصٌر أو فٌمكن رغم حدوث األضرار أن ال تثور المسإولٌة الطبٌة، إذ
 (.   1)إهمال من جانب الطبٌب المعالج أو إدارة المستشفى أو العٌادة 
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كما ٌمكن ثبوت مسإولٌته و بالتالً ٌشترط التعوٌض عنه، حٌث ٌكون التعوٌض أما 

 .عن الضرر المادي أو عن الضرر المعنوي
مكتسب لمن ٌطلب فالضرر فً الحالتٌن ٌوجب التعوٌض إذا كان محققا و ماسا بحق 

 . )2التعوٌض)
 

ووقوع الضرر واقعة مادٌة ٌجوز إثباتها بجمٌع الطرق منها: شهادة الشهود و القرائن 
بحٌث ٌنقسم الضرر إلى قسمٌن الضرر المادي ٌصٌب المضرور فً جسمه أو ماله و 
هذا هو محور الفرع األول أو أن ٌكون أدبٌا ٌصٌب المضرور فً عاطفته أو شرفه أو 

 (.3مته)كرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 -98.المسإولٌة نطاق فً ٌثٌرها التً والمشكالت الطبً الخطؤ ،فتاحً محمد أ، 1

 8 ص ، 2007 لسنة (3 )العدد واإلدارٌة، القانونٌة العلوم مجلة ، المدنٌة
 

 .286ص  -المسإولٌة المدنٌة للطبٌب –التو نجً دكتور عبد السالم   -2
نظرٌة االلتزام العامة فً القانون المدنً  -دكتور احمد حشمت اوتٌست و مرقش  -3

 .93ص  -الجدٌد
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 .الضرر المادي

 
 

و هو المساس بجسم اإلنسان أو إصابته بترتب علٌه خسارة مادٌة للشخص و ٌتمثل 
القدرة على الكسب أو انعدام هذه القدرة أصال ذلك فً نفقات العالج أو فً إضعاف 

(1.) 
 

و قد ٌصٌب الضرر المادي ذوي المرٌض المضرور، فقضت محكمة النقض بؤنه 
إذا أصاب الضرر شخصا بالتبعٌة عن طرٌق ضرر أصاب شخصا أخر فالبد من 

توافر حق لهذا الغٌر، ٌعتبر اإلخالل به ضررا أصابه و ادن العبرة فً تحقٌق 
لمادي للشخص الذي ٌدعٌه نتٌجة لوفاة آخر) أو عجزه( هو أن ٌثبت أن الضرر ا

المجنً علٌه ٌعوله فعال وقت وفاته) أو عجزه( و على نحو مستمر دائم و أن 
فرصة االستمرار على ذلك فً المستقبل كانت محققة، فٌقدر القاضً ما ضاع على 

  .ألساسالمضرور من فرصة بفقد عائله و ٌقضً له بتعوٌض على هذا ا
 

و مثل هذا الشرط ال ٌنطبق بطبٌعة الحال على ما ٌلتزم المرٌض المضرور 
بإعالتهم قانونا كزوجته و أوالده ووالدٌه، فهإالء لهم فرصة محققة ال تحتاج إلى 

 (.2إثبات أو دلٌل )
 

فالقاعدة ادن فً المسإولٌة الطبٌة هً كالقاعدة فً المسإولٌة المدنٌة عموما، 
الخطؤ دون ضرر ال ٌرتب مسإولٌة الن الخطؤ ٌشترط فٌه حصول فبمجرد حصول 

الضرر منه، فالخطؤ ادن على هذا األساس مهما كان جسٌما ال ٌرتب أٌة مسإولٌة 

 .ما لم ٌنشؤ عنه ضرر حال، أو مستقبل بشرط أن ٌكون محققا
 

و هنا تجدر بنا أن نالحظ أن الضرر المقصود هنا لٌس هو الضرر الناجم عن عدم 
اء المرٌض أو عدم نجاح الطبٌب أو الجراح فً العالج الن مجرد عدم شفاء شف

تماما أو جزئٌا ال ٌكون فً ذاته ركن الضرر، الن الطبٌب فً العالج ال ٌلتزم 
بشفاء المرٌض و إنما المطلوب منه بذل قصارى جهده فً سبٌل الشفاء و ال حرج 

  علٌه إذا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91ص  –المرجع السابق  –دكتور عبد الحمٌد الشواربً   -1
 القطاع فً أخطاءمعاونٌه عن العقدٌة المعالج الطبٌب مسإولٌة ،الزبٌدي علً محمد هللا عبد 2

 263 ص -317.ص ، 2005 سبتمبر (3 ) العدد ، الكوٌت الحقوق مجلة الخاص،
 

 
بذل ما فً وسعه و لم ٌتحقق الشفاء على ٌدٌه الن التزامه هو التزام ببذل سعً قد 
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 .ٌإدي أو ال ٌإدي إلى تحقٌق غاٌة معٌنة
 

فإذا اخفق الطبٌب فً الوصول إلٌها و كان ذلك بخطؤ منه ال ٌسؤل إال عما سببه 
م للمرٌض من كسب بسبب تعطٌله عن عمله و قد ٌحاسب على ما ٌسببه له من آال

 .(1جسٌمة أثناء العالج)
 

إنما ال مسإولٌة علٌه بسبب عدم نجاح العالج المترتب على خطئه مادامت حالة 
المرٌض لم تسوء عما كانت علٌه قبل العالج، نخلص مما تقدم أن مجرد عدم تنفٌذ 
الطبٌب اللتزامه بالعالج ال ٌكفً إلقامة الدلٌل على تحقق الضرر، بل ٌجب أن ٌكون 

مستقل عن عدم التنفٌذ إما الطبٌب الذي ٌكلف بالعالج لشخص من داء فً  هناك ضرر

 .عٌنه بعد أن فقدت العٌن البصر فال مسإولٌة علٌه
 

و للضرر المادي شرطان أولهما اإلخالل بمصلحة مالٌة للمضرور، و ثانٌهما تحقق 

 .الضرر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .285-284ص  -المسإولٌة المدنٌة للطبٌب –دكتور عبد السالم التو نجً   -1
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 الخاتمة

 حقوق و المرضى حقوق بحماٌة ذلك و الطبٌة العالقة لطرفً التوازن إعادة ألجل

 قانونٌة، أدوات ة عدّ  مستعمال للمسإولٌة العامة القواعدالقضاء  ّوع ط األطباء،

 للمرٌض، حماٌة المدنٌة العقدٌة المسإولٌة باقرار وذلك الفقه، من ذلك فً اً  مدعوم

 ا االلت فً ٌتمثل وحٌد زم ا الت هو التقصٌرٌة المدنٌة المسإولٌة فً زم ا االلت ألن

 و . للمهنة و للطبٌب حماٌة وهذا كؤصل عناٌة ببذل زم ا االلت جعل و ببذل عناٌة، زم

 أن أقر كما المرٌض، لصالح نتٌجة بتحقٌق االلتزاماتمجال  فً بالتوسع قام بالمقابل

 حماٌة و .للمهنة و له وهذا حماٌة للطبٌب المدنٌة المسإولٌة أساس عام كؤصل الخطؤ

 الخطؤ الجسٌم من و الفنً الخطؤ إلى العادي الخطؤ عن المساءلة من انتقل للمرضى

 وقوع من الخطؤ باستنتاج ذلك و االحتمالً الخطؤ فكرة استعمل الٌسٌر، الخطؤ إلى

 مفهوم من ووسع بالسالمة، زم ا االلت استعمل عنها، ما تخلى سرعان التً الضرر

 ركن للتطوٌع الفرصة نظرٌة فوات استعمل و الفرصة، فوات على بتعوٌضه الضرر

آثار  من األطباء حماٌة و المضرورٌن تعوٌض لكفالة و لهذا تعمٌقاً  و .السببٌة

 التؤمٌن شركات لدى األطباء تؤمٌن زمٌة ا بإل التشرٌعات تدخلت المدنٌة المسإولٌة

 .الطبً الخطؤ عن الناجمة غٌر االضرار لتغطٌة التضامن الوطنً صندوق وٕانشاء
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