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مصؤولية الطبيب املدنية يف التشريعني اجلسائري واملكارى
عو نكل الدم منوذجاً-)*(-د .كوثر زيدور بهت حمند

د .عبد الكادر فهيهخ ابو صاحل

أشتاذ الكانوى املدني احملاضر(أ)

أشتاذ الكانوى التجاري احملاضر (أ)

كلية احلكوق والعلوم الصياشية /جامعة عبد احلنيد بو باديض /اجلسائر
املصتخلص
ٜعس ْكٌ ايسّ َٔ قب ٌٝا٭عُاٍ ايطب ١ٝيصيو فإٕ َػــٚ٪ي ١ٝايطبٝب املؿطف
عً ٘ٝتعس َػٚ٪ي ١ٝطب ١ٝإ ٫أْٗا ؽتًف عٓٗا َٔ سٝح ايتعاّ ايطبٝب املتٛيس عٓ٘ اـطأ ٚ
ايع٬ق ١ايػبب .١ٝفايتعاّ ايطبٝب ػا ٙاملطٜض ٜتُجٌ يف بصٍ عٓا ١ٜنأصٌ عاّ ،إ ٫أْ٘ يف
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٖــًَ ٛعّ بتشكــٝل ْتٝذــَ ١تُجً ١بػ ١َ٬املطٜض ،فإشا َا أخٌ بايتعاَ٘
ايعاّ تكــَ ّٛػٚ٪يٝت٘  ٚعً ٢املطٜض إثبات ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني خط ٚ ٘٦ايغطض اؿاصٌ
ي٘ ،أَا يف املػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ فايع٬ق ١ايػبب ١ٝفٗٝا َفرتعٜ ١هفٞ
يًُطٜض إٔ ٜجبت عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚايغطض اؿاصٌ ي٘ فكط ز ٕٚإٔ ٜجبــت ايعــ٬ق١
ايػبب ١ٝبُٗٓٝا.
ايهًُات املفتاس :١ٝطبٝبَ ،طٜضْ ،كٌ زّ ،خطأ طيبَ ،ػٚ٪يَ ١ٝسْ١ٝ
Abstract
Blood transfusion is considered as a medical
intervention. So the liabillity is a medical liabibility as the
responsibility of the supervising doctor in it is considered a
medical responsibility, but it differs from it in terms of the
commitment of the doctor who generated the error and the
causal relationship. The doctor’s commitment to the patient
,but in the process of is to exert care as a general principle
blood transfusion is obliged to achieve the result of the
(*) أستمم البحث في  *** 1029/21/4قبل لمشذخ في .1010/3/25
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patient's safety, if he breaches its general obligation, it is his
responsibility and the patient to prove the causal relationship
between his mistake and the damage done to him, but in the
responsibility generated On the process of blood transfusion,
the causal relationship hypothesized enough for the patient
to prove the process of blood transfusion and the damage
done only without proving the causal haircut between them.
Key word: Doctor, patient, blood transfusion, civil
liability, medical error

املكدمـة

ؾٗست عًُْ ١ٝكٌ ايسّ عس ٠تطٛضات ٚشيو عرب كتًف اؿكب ايعَٓ ،١ٝفتهاثفت
ايبشٛخ ٚشيو يغُإ غ ١َ٬املتربع بايسّ ٚاملتربع إيَ ٘ٝعا إىل إٔ ٚصًت إىل َا ٖ ٞعً٘ٝ
اٯٕ.
ْٚعـطا ٭ُٖٝـ ١عًُـٝـْ ١كــٌ ايسّ ٚايسٚض ايــص ٟتًعبــ٘ فــ ٞإْكــاش سٝا ٠املطع٢
عٓٝت باٖتُاّ اؾُٝع َٔ أؾداظ عازٜني ٚمجعٝــات ٚأطـبــاٚ ٤قاْــْٝٛــٝــٔ ٚفكٗا،٤
ٚأصبشت فا ٫خضبا يًُ٪متطات ايطبٚ ١ٝايفكٗٚ ١ٝنصا ايكاْ.١ْٝٛ
ٚبايطغِ َٔ ايتطٛضات اييت ٚصًت إيٗٝا عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٚايطاَ ١ٝإىل محا ١ٜأططافٗا إ٫
أْٗا قس تٓؿأ عٓٗا أعطاض تًشل باملتربع أ ٚمبتًك ٞايسّ عً ٢سس غٛا ،٤نُٔ ٜٓكٌ ي٘ زّ
ًَٛخ ،فٝضـاب مبـطض آخـط ٖـ ٛفـ ٞغٓـ ٢عٓـ٘ ،يـصا لـس إٔ املؿـطعٝـٔ ايعـطب َِٓٗ أٚ
ايػطبٝني ساٚيٛا إهاز إطاض قاْ ْٞٛيعًُْ ١ٝكٌ ايسّٚ ،ؼسٜس املػ ٍٚ٪عُّا ٜٓذِ عٓٗا َٔ
عطض يًػري.
أ :٫ٚأُٖ ١ٝايسضاغ.١
ْعطا ْ٫عساّ ايسضاغات املعُك ١ايكاْ ١ْٝٛفُٝا ىط املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝاملتٛيس ٠عٔ
عًُٝات ْكٌ ايسّ يف ايتؿطٜع اؾعا٥طْ ٚ ،ٟعطا ٭ُٖٖ ١ٝصا املٛعٛع عًُٝا  ٚعًُٝا َ ٚا
قــس ٜٓعهؼ بػبب٘ َٔ آثاض عً ٢املط ،٤فهٌ ٚاسس َعطض يفكس زَ٘ ٭ ٟغبب نإ ٚ
ايٛغ ١ًٝايطب ١ٝيتعٜٛغ٘ ْٖ ٛكٌ ايسّ يػس َا عاع َٓ٘ إ ٫إٔ ٖص ٙايعًُ ١ٝقس تٓذِ عٓٗا
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أعطاض تٛدب دربٖا  ٚبايٓتٝذ ١قٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝملطتهب اـطأ .نٌ ٖص ٙا٭غباب
ؾهًّت يسٜٓا زافعا يًبشح يف ٖصا املٛعٛع.
ثاْٝاَ :ؿهً ١ايسضاغ.١
تتُجٌ إؾهاي ١ٝاملٛعٛع يف َس ٣تطابل قٛاعس املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝيًطبٝب املؿطف
عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ َع ايكٛاعس ايعاَ ١يًُػٚ٪ي ١ٝاملسْ ،١ٝفٌٗ َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب املؿطف
عًْ ٢كـــٌ ايـــسّ ؽغع يٓفؼ ايكٛاعس ايعاَ ١ايٛاضز ٠يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞأّ هلا أسهاّ
ْٛع ١ٝخاص ١بٗا؟ ٜ ٌٖٚػأٍ َػٚ٪ي ١ٝعكس ١ٜأّ تكضري١ٜ؟
ثايجاْ :طام ايسضاغ.١
ساٚيٓا ػُٝع نٌ َا ٜتعًل بعًُْ ١ٝكٌ ايسّ َٔ أسهاّ ٚإٕ ٚادٗتٓا صعٛبات يف شيو
٭ٕ َععِ ايٓضٛظ اييت ْعُت عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ناْت عباض ٠عٔ قطاضات ٚظاض ١ٜعٔ قطاع
ايضش ٚ ١اييت دعًت َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ تتِ ؼت املػٚ٪ي ١ٝاملباؾط ٠يًطبٝب املؿطف
عًٗٝا ،مما دعٌ َػٚ٪يٝت٘ قا ١ُ٥يف سايٚ ١قٛع عطض َٔ دطاْ ٤كٌ ايسّ مما زفعٓا يًبشح
عٔ ْٛع ٖص ٙاملػٚ٪ي ٚ ١ٝؾطٚط قٝاَٗا  ٚططم اْتفاٗ٥ا طبكا يًتؿطٜع اؾعا٥ط ٚ ٟايتؿطٜع
ايفطْػ ٞعً ٢غب ٌٝاملكاضْٚ .١إٕ نإ غبب اختٝاضْا يًتؿطٜع ايفطْػ ٖٛ ٞايػبل
ايتؿطٜعٚ ٞايكغا ٞ٥ي٘ يف ٖصا اجملاٍٚ ،غايبا َا ٜػاٜط ٙاملؿطع اؾعا٥ط ٟيف أسهاَ٘ ٚيٛ
بتأخط ظَين.
ضابعاَٗٓ :ذ ١ٝايسضاغ.١
يكس اعتُسْا يف زضاغَٛ ١عٛع املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝيًطبٝب املؿطف عًْ ٢كٌ ايسّ عً٢
املٓاٖر اٯت :١ٝايتشً ،ًٞٝا٫غتٓباطٚ ٞاملكاضٕ ،إش اغتعًُٓا املٓٗر ايتشً ًٞٝيف ؼًٌٝ
كتًف ايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛاؾعا٥ط ،١ٜأَا املٓٗر ا٫غتٓباط ٞفكس اغتعًُٓا ٙيف اغتٓتاز
ا٫سهاّ اـاص َٔ ١ا٭سهاّ ايعاَ ١ايٛاضز ٠يف نٌ َٔ قاْ ٕٛايضشَ ،)1(١س ١ْٚأخ٬ق١ٝ
( )2القانهن رقم  22-28السؤرخ في  1028/07/01الستزسن قانهن الرحة ،جخيجة رسسية
عجد 46لدشة  ،1028ص.3
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ايطب(ٚ )1نصا ايكاْ ٕٛاملسْ ٚ ،)2(ٞأخريا املٓٗر املكاضٕ ٚدس تطبٝكا ي٘ يف َكاضْ ١ايٓضٛظ
ايكاْ ١ْٝٛاؾعا٥ط ١ٜبايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛايفطْػ ١ٝاملتعًك ١بٓكٌ ايسّ.
خاَػا :خط ١ايسضاغ.١
يإلداب ١عًَ ٢ؿهً ١ايسضاغ ١اييت غبل يٓا ٚإٔ ٚعشٓاٖا أعَٚ ٙ٬عاؾتٗا عًُٝا
باغتعُاٍ املٓاٖر ايعًُ ١ٝاملدتًف ،١قػُٓا زضاغتٓا إىل َبشجني اثٓني ،خضضٓا املبشح
ا٭ ٍٚيسضاغ ١اْعكاز املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝيًطبٝب املؿطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،أَا املبشح
ايجاْ ٞفدضضٓا ٙيسضاغ ١اٯثاض املرتتب ١عٔ قٝاّ ٖص ٙاملػٚ٪ي ١ٝيٓدتِ ايسضاغ ١غامت١
ْبني فٗٝا فُٛع ايٓتا٥ر املتٛصٌ إيٗٝا ٚنصا بعض ايتٛصٝات  ٚشيو اتباعا ٚفل ا٫ت.ٞ
املبحث األول
انعكاد املصؤولية املدنية للطبيب املشرف على عنلية نكل الدم
ْ٫عكاز املػٚ٪ي ١ٝاملسْ٫ ،١ٝبس َٔ ادتُاع أضنإ ث٬خ َٔ خطأ ٚعطض ٚع٬ق ١غبب١ٝ
بني اـطأ ٚايغطض.
ٚباعتباض ْكٌ ايسّ َٔ ايٓؿاطات ايطبٚ ،١ٝملا تعًل ا٭َط باملػٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝفٛٝصف
اـطأ عً ٢أْ٘ خطأ طيب فٌٗ ْٖ ٛفػ٘ اـطأ طبكا يًكٛاعس ايتكًٝس ١ٜيف املػٚ٪ي ١ٝأّ
َفٗ َ٘ٛىتًف َٚجً٘ اؿهِ بايٓػب ١يًغطض ٚايع٬ق ١ايػبب ١ٝبُٗٓٝا؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايتػا ٍ٩اضتأٜٓا تكػٖ ِٝصا املبشح إىل ث٬ثَ ١طايب ،نضط
املطًب ا٭ ٍٚيسضاغ ١اـطأ ايطيب باعتباض ٙأ ٍٚضنٔ َتطًب يكٝاّ املػٚ٪يٚ ،١ٝاملطًب

( )2السخسهم التشفيحي رقم  176-91السؤرخ في  2991-07-06الستزسن مجونة أخالقيات
الصب ،جخيجة رسسية عجد 51لدشة  ،2991ص.2429

( )1القانهن  20-05السؤرخ في  ،1005/06/10جخيجة رسسية عجد 44لدشة ،1005
ص.27
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ايجاْ ٞنضض٘ يسضاغ ١ايطنٔ ايجاْ ٞيف املػــٚ٪ي ٖٛٚ ١ٝايغطض ،أَا املطًب ايجايـــح
فػٓدضض٘ يسضاغ ١ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني اـطأ  ٚايغطض  ٚإَهاْ ١ٝاْتفاٗ٥ا.
املطلب األول
اخلطأ الطيب
ُٜعطّف اـطأ طبكا يًكٛاعس ايعاَ ١يف املػٚ٪ي ١ٝعً ٢أْ٘ إخ ٍ٬بايتعاّ غابل ،غٛا٤
نـإ ٖــصا ا٫يتــعاّ َضسض ٙايعكس أ ٚايكاْ .ٕٛفاـطأ قس ٜه ٕٛعكسٜا ٚ ،قس ٜهٕٛ
تكضريٜا .أَا اـطأ ايعكس ٟفٝتُجٌ يف عسّ تٓفٝص ا٫يتعاّ احملسز يف ايعكس أ ٚايـتأخط يف
تٓفٝصٚ .ٙأَا اـطأ ايتكضري ٟفًكٝاَ٘ ٫بس َٔ تٛفط ضنٓني ،ايطنٔ املازٜٚ ٟتُجٌ يف
ا٫مطاف عٔ ايػًٛى املأيٛف يًؿدط ايعاز ٟاملٛعٛع يف ْفؼ ايعطٚف اـاضد١ٝ
احملٝط ١ب٘ ،أَا ايطنٔ املعٓ ٟٛفٝتُجٌ يف اإلزضاى ٚايتُٝٝع سٝح ٜ ٫ػأٍ عٔ اـطأ إ٫
ايؿدط املُٝع ،فُت ٢ادتُع ايطنٓإ قاّ اـطأ ايتكضري ٟايص ٟقس ٜتدص صٛض عس ٠فإَا
ٜهْ ٕٛاػا عٔ فعٌ عُس ٟأْ ٚاتر عٔ إُٖاٍ أ ٚضع ١ْٛأ ٚعسّ تبضط(.)1
ٚبايطدٛع إىل قٛاعس املػٚ٪ي ١ٝايطب ،١ٝلس أْ٘ تٛدس تعطٜفات عسٜس ٠يًدطأ ايطيب
َٓٗا َا أت ٢بٗا ايفك٘ َٗٓٚا َا سسزٖا ايكغا ،٤فٗٓاى َٔ عطف اـطأ ايطيب أْ٘ ٜتُجٌ يف
"عسّ قٝاّ ايطبٝب بايتعاَات٘ اـاص ١اييت تفطعٗا عًَٓٗ ٘ٝت٘"(.)2

( )2زىجي يكن ،السدؤولية السجنية و األعسال غيخ السباحة .السكتبة العرخية اليسشية ،صيجا،
بيخوت ،ط،2ص.71
( )1احسج محسهد سعج ،تغييخ الجشذ بين الحظخ واإلباحة .دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
ط ،2سشة  ،2993ص .327
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ٖٓ ٚاى َٔ عطف٘ بأْ٘" :تكضري يف َػًو ايطبٝب"( ٚ .)1عطف٘ ايبعض عً ٢أْ٘ "عسّ بصٍ

قسض ايعٓا ١ٜاملطًٛب َٔ ١ايطبٝب"(.)2

()3

 ٚيكس سسز ايكغا ٤ايفطْػَ ٞعامل اـطأ ايطيب َٔ خ ٍ٬قطاض  Mercierيػٓ١
 1936سٝح اعترب اـطأ بأْ٘" :عسّ بصٍ ايعٓا ١ٜاملتكٓ ٚ ١ايسقٝك ٚ ١ايٝكع ١املٛافك١
يًشكا٥ل ايعًُ ١ٝاملهتػب ١يف غري ايعطٚف ا٫غتجٓا."١ٝ٥

« …du moins de lui donner des soins, non pas
quelquonques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite
de circonstances exceptionnelles, conformes aux données
acquises par la science ».
ٚيكس متاؾ َٔ ٢بعس ايكغا ،٤ايفك٘  ٚايتؿطٜع عًْ ٢فؼ املٓٛاٍ سٝح سسز ايكإْٛ
امل٪ضر يف  2000-03-04املتغُٔ قاْ ٕٛايضش ١ايفطْػ ٞاملعسٍ بايكاْ ٕٛامل٪ضر ب -22
 2005-04طبٝع ١ايتعاّ ايطبٝب يف ْط املاز ٖٞ ٚ 5-1110 ٠املتُجً ١يف بصٍ عٓا ،١ٜإش
عً ٢ايطبٝب بصٍ ايعٓاٚ ١ٜايٝكعٚ ١فل َا تػُح ب٘ اؿكا٥ل ايعًُ ١ٝاملهتػب ،١فإشا َا أخٌ
بٗصا ا٫يتعاّ عسّ كط٦اًٜ ،عّ خط ٙ٪قٝاّ َػٚ٪يٝت٘.
أَـا ايتؿطٜع اؾعا٥ط ،ٟفًِ ٜٓط صطاس ١عً ٢تعطٜف ٚاعح ،ؾاٌَ  ٚداَع يًدطأ
ايطيب ،إمنا انتفـ ٢بايتٓضٝــــط عًــــ ٢ايتعاَات ٚ ٚادبات ايطبٝب ػاَ ٙطٜغ٘ غــٛا٤
فـ ٞقاْـ ٕٛايضشــ ١أٚيف َـسْٚــ ١أخ٬قٝـات ايطب أ ٚست ٢يف املطاغٚ ِٝايكطاضات  ٚا٭ٚاَط
اييت تًت صسٚض ايكاْْٚ ٕٛعُت قطاع ايضش ١بهٌ فطٚع٘ ايعاَٚ ١اـاص ،١فًكس ْط َج٬

( )2دمحم حدين مشرهر ،السدؤولية الصبية .دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،االسكشجرية ،مرخ،
سشة  ،1002ص .26

( )1دمحم حدن قاسم ،إثبات الخصأ في السجال الصبي .دار الجامعة الججيجة ،االسكشجرية ،سشة
 ،1006ص 09
)3( David Picovschi, le chirurgien plastique et la justice .thèse, Paris
2002, p 08.
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يف املازَ َٔ 04 ٠س ١ْٚأخ٬قٝات ايطب عً ٢إٔ ضغاي ١ايطبٝب تتُجٌ يف ايسفاع عٔ صش١
اإلْػإ ايبسْ ٚ ١ٝايعكً ٚ ،١ٝيف ايتدفٝف َٔ املعاْا ،٠عُــٔ اسرتاّ سٝا ٠ايفطز  ٚنطاَت٘
اإلْػـــاْٝــــ ١ز ٕٚمتٝٝع َٔ سٝح اؾٓؼ  ٚايػٔ  ٚايعطم ٚايس ٚ ٜٔاؾٓػٝـ ٚ ١ايٛعـع
ا٫دتُاعٚ ٞايعكٝس ٠ايػٝاغ ١ٝأ ٚأ ٟغبب آخط يف ايػًِ أ ٚاؿطبَ ٚ .ا دا ٤يف ْط املاز٠
ْ َٔ 45فؼ املس ١ْٚعً ٢إٔ ايطبٝب ًٜتعّ مبذطز َٛافكت٘ عً ٢أ ٟطًب َعاؾ ١بغُإ
تكس ِٜع٬ز ملطعاٜ ٙتػِ باإلخ٬ظ  ٚايتفاْٚ ٞملطابك ١ملعطـٝــات ايعًـِ اؿــسٜج١
ٚا٫غتعــاْ ١عٓــس ايغطٚض ٠بايعَ ٤٬املدتضني ٚاملًٖ٪ني ٚ .أعـافــت املــاز 46 ٠عًــ٢
إٔ عًــ ٢ايطبــٝـب ايتكٝس بايػًٛى املػتكٚ ِٝسػٔ ايطعا ٚ ١ٜاسرتاّ نطاَ ١اإلْػإ.
٬َ َٔ ٚسعٖ ١ص ٙاملٛازٜ ،ػتؿف إٔ املؿطع اؾعا٥ط ٚ ٟإٕ مل ٜٓط صطاس ١عً٢
تعطٜف اـطأ ايطيب ،إمنا شٖب يف اػاَٛ ٙقف ايكغا ٚ ٤ايتؿطٜع ايفطْػٝني سُٓٝا سسز
ايتعاّ ايطبٝب يف ْط املازَ َٔ 45 ٠س ١ْٚأخ٬قٝات ايطب باغتعُاي٘ َضطًشات تسخٌ يف
ْفؼ غٝام َا اغتعًُ٘ املؿطع ايفطْػ ٞيف َا ىط ايتعاّ ايطبٝب.
نُا شٖب ايكغا ٤اؾعا٥ط ٟإىل ؼسٜس ايتعاّ ايطبٝب يف ا٫يتعاّ ببصٍ عٓا ١ٜنأصٌ
عاّ  ٚبتشكٝل ْتٝذ ١يف سا٫ت اغتجٓا ١ٝ٥فكط  ٚ ،أعط ٢تعطٜفا ي٬يتعاّ بايعٓا ١ٜيف قطاض
احملهُ ١ايعًٝا فـ ٞغـطفـتـٗا املـسـٓ ١ٝاملـ٪ضر فــ 2008-01-23 ٞبأْــ٘ بـصٍ اؾٗــٛز
ايضازق ١املتفك ٚ ١ايعطٚف ايكاٚ ١ُ٥ا٭ص ٍٛايعًُ ١ٝايجابت ١مبٓاغب ١قغ ١ٝتتًدط
ٚقا٥عٗـا إٔ َطٜغا اتفل َع طبٝب دطاح عًْ ٢عع سضا َٔ ٠إسس ٣نًٝت٘ يهٔ اؾطاح ْعع
ي٘ اؿضا ٚ ٠ايهًَ ١ٝعا ا٭َط ايص ٟدعٌ املطٜض ٜطًب ايتعٜٛض ْتٝذ ١خطأ ايطبٝب ٚ
نـإ ي٘ شيــو عهـِ  ٚتأٜـٝـس َـٔ قـطاض صـازض عـٔ فًـؼ قغـا ٤تبـػَ ١ـ٪ضر يف -04
 2005-04فطعٔ ايطبٝب بايٓكض َ٪غػا ْكغ٘ عً ٢عس ٠أٚد٘ َٓٗا اْعساّ ا٭غاؽ
ايكاْ ْٞٛيًشهِ اعتباضا عً ٢إٔ ايطبٝب باغت٦ضاي٘ ايهًٜ ١ٝه ٕٛقس قاّ باإلدطا٤ات اييت
ميًٗٝا عً ٘ٝعُريٚ ٙأخ٬قٝات املٗٓ ١عٝح إٔ ايهً ١ٝناْت َتعفٓ ،١إ ٫إٔ احملهُ ١ايعًٝا
ضفغت طعٓ٘ َ٪غػ ١قطاضٖا عً ٢إٔ ايطبٝب يف ٖص ٙايكغ ١ٝخايف ايتعاَ٘ املكطض يف بصٍ
عٓا ١ٜسٝح دا ٤يف سٝجٝاتٗا:
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"سٝح ايجابت َٔ املًف إٔ املطع ٕٛعس ٙاتفل َع ايطاعٔ ايص ٖٛ ٟطبٝب دطاح عًْ ٢عع
ي٘ سضا َٔ ٠إسس ٣نًٝت٘ يهٔ اؾطاح ْعع ي٘ اؿضا ٚ ٠ايهً ١ٝا٭َط ايص ٟدعٌ املطعٕٛ
عسٜ ٙطايب بايتعٜٛض ْتٝذ ١خطأ ايطبٝب.
سٝح َٔ املكطض فكٗا  ٚقغا ٤إٔ ا٫يتعاّ ايصٜ ٟكع عً ٢عاتل ايطبٝب نأصٌ عاّ ٖ ٛبصٍ
عٓاَ ١ٜجٌ قغ ١ٝاؿاٍ َا عسا اؿا٫ت اييت ٜكع فٗٝا عً ٢ايطبٝب ؼكٝل ْتٝذ.١
سٝح ٜعين ا٫يتعاّ ببصٍ عٓا ١ٜبصٍ اؾٗٛز ايضازق ١اييت تتفل  ٚايعطٚف ايكا ٚ ١ُ٥ا٭صٍٛ
ايعًُ ١ٝايجابت ١بٗسف ؾفا ٤املطٜض  ٚؼػني سايت٘ ايضش.١ٝ
سٝح إٔ اإلخ ٍ٬بٗصا ا٫يتعاّ ٜؿهٌ خطأ طبٝا ٜجري َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب  ٚبايتاي ٞاـطأ
ايطيب َٔ دٗ ١ثاْ ٖٛ ١ٝتكضري يف َػًو ايطبٝب.
سٝــــح إٔ قغا ٠املٛعٛع ْاقؿٛا ٖص ٙاـرب ٠طبكا يػًطاتِٗ ايتكسٜط ١ٜاييت  ٫ضقاب١
يًُشهُ ١ايعًٝا عً ٚ ِٗٝتٛصًٛا إٔ ايطاعٔ أخطأ ٖ ٚصا اـطأ غبب عطضا يًُطع ٕٛعسٙ

 ٚإٔ ٖٓاى ع٬ق ١غبب ١ٝبُٗٓٝا"(.)1

ٚعًٖٓ ،٘ٝــاى َــٔ شٖــب إىل تعــطٜــف اـطــأ ايطبــَ ٞعتـُـسا عًــَ ٢ا ٚضز فــٞ
ْضــٛظ ايكاْــ ٕٛايطيب َٚا تٛصٌ إي ٘ٝايكغا ٤اؾعا٥ط ٟعً ٢أْ٘ "إسذاّ ايطبٝــب
عً ٢ايكٝاّ بايٛادبـات اـاصــ ١ايتــ ٞتفــطعٗـا عًــ ّٛايطــب

()2

ٚقـٛاعــس املٗـٓـ١

( )2ممف رقم  ،399818قخار مؤرخ في  ،1008-02-13مجمة السحكسة العميا ،عجد،1
سشة  ،1008ص275

( )1كهاجب التبريخ مثال ،مذار إليو في مشى حسيج فارس ،ضحى دمحم سعيج ،األحكام
القانهنية الشاشئة عن التدام الصبيب بالعالج الشفدي-دراسة مقارنة ،-مقالة ،مجمة الخافجين

لمحقهق ،العجد  ،68سشة  ،32ص.1029.263239/alaw.20٨33899 ،355
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ٚأصــٖ ٍٛــصا ايفــٔ أ ٚفــاٚظتٗا بإٔ ٜأت ٞايطبٝب عُٜ ٬تذاٚظ ايعٌُ املعتاز ٚايطغِ

املتبع ٚاملأيٛف ايصٜ ٟك ّٛب٘ طبٝب آخط َٔ ْفؼ املػت ٚ ٣ٛيف شات ايعطٚف"(.)1

ٜٚكسض خطأ ايطبٝب بايٓعط إىل غًٛى أقطاْ٘ َٔ ا٭طبا ٤احملٝطني بٓفؼ ايعطٚف
احملٝط ١ب٘ أ ٟشيو ايؿدط ايٝكغ ممٔ مياضؽ ْفؼ املٗٓٚ .١يكٝاؽ خطأ ايطبٝب يف
ا٫يتعاّ ببصٍ ايعٓاٚ ١ٜدس َعٝاضإَ ،عٝاض ؾدضٜ ٞأخص بعني ا٫عتباض قسض ٠نٌ طبٝب عً٢
زفع ايغطض فٜ ٬ػأٍ إ ٫يف سسٚز طاقتَ٘ٚ ،عٝاض َٛعٛعٜٚ ٞعتس ف ٘ٝبكٝاؽ غًٛى
ايطبٝب َع غًٛى طبٝب َجً٘ ٚعع يف ْفؼ ايعطٚف اـاضد ١ٝاحملٝط ١ب٘ .إ ٫إٔ ا٭خص

بأسس املعٝاض ٜٔز ٕٚاٯخط اْتكس َٔ ططف ايفك٘( ،)2مما زفع ظاْب آخط َــٔ ايفكــ٘ إىل
اعتـُاز املعٝاض املدتًط  ٖٛٚاملعٝاض ايص ٟهُع بني املعٝاض ٜٔايؿدضٚ ٞاملٛعٛعَ ٞعا،
فٝضبح خطأ ايطبٝب تكضري يف َػًه٘ ٜ ٫كع َٔ طبٝب ٜكغ ٚدس يف ْفؼ ايعطٚف
اـاضد ١ٝاحملٝط ١بايطبٝب املػ.)3(ٍٚ٪

 ٚاـطأ ايطيب ْٛعإ ،فٗٓاى خطأ َاز( ٟخطأ ع٬د ٚ )ٞخطأ َٗين (خطأ فين).
أَا اـطأ املاز ٟأ ٚايع٬د ٞفٗ ٛشيو اـطأ ايصٜٓ ٟؿأ عٔ ايعٌُ ايع٬د ٞايصٜ ٟك ّٛب٘
أسـس املػتدـسَٝـٔ أ ٚاملُـطعني ايصٜــٔ ٜعُـًـ ٕٛؼت إَط ٠ايطبٝب( )4نُطاقب ١املطٜض
( )2رايذ دمحم ،السدؤولية السجنية لألشباء في ضهء القانهن الجدائخي ٨دار ىهمة لمصباعة و
الشذخ ،الجدائخ ،سشة  ،1007ص.251

( ) 1احسج محسهد سعج ،تغييخ الجشذ بين الحظخ و واإلباحية ٨دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
الصبعة األولى ،سشة  ،2984ص  .229و رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص .265و

ابخاىيم سيج احسج الهجيد في مدؤولية الصبيب و الريجلي فقيا و قزاء .السكتب
الجامعي الحجيث ،االسكشجرية ،ط ،2سشة  ،1003ص.30
( )3شاىخي حدين ،الخصأ الصبي و الخصأ العالجي في السدتذفيات العامة ،دراسة مقارنة،
دار ىهمة ،الجدائخ ،سشة  ،1008ص .12

( )4شاىخي حدين ،نفذ السخجع ،ص .32
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ٚإعطا ٘٥ايطعاّ  ٚقٝاؽ سطاضت٘( )1بُٓٝا اـطأ املٗين أ ٚايفين فٗ ٛشيو ايصٜٓ ٟذِ عٔ
عٌُ ايطبٝب ايفين ايصٜ ٟعترب َٔ ص٬سٝات ايطبٝب يٛسس ٙيتُتع٘ بايطابع ايفين ٚ
ٜػتش ٌٝعً ٢غري ٙايكٝاّ ب٘ يتطًب٘ ؼض ٬ٝعًُٝا ٚٚغا ٌ٥عًُ ١ٝزقٝك ،)2(١فٗ" ٛشيو
اـطأ ايصٜ ٟكـع َـــٔ ايطبــٝب أثٓــا ٤مماضغت٘ ملٗٓ ١ايطبٜ ٚ ،تضٌ اتضاَ ٫باؾطا
بفٓ ٕٛتًو املٗٓ ٚ ١أصٛهلا عٝح ٜه ٕٛيضٝكا بضف ١ايطبٝب املُاضؽ هلا ٜ ٚػتشٌٝ
ْػبت٘ إىل غري.)3("ٙ
ٚاـطأ ايطيب بٛد٘ عاّٜٛ ،دب قٝاّ ث٬ث ١أْٛاع َٔ املػٚ٪يَ ،١ٝػٚ٪ي ١ٝدعا١ٝ٥
عٓسَا ٜؿهٌ اـطأ فع ٬فطَا يف قاْ ٕٛايعكٛباتَٚ ،ػٚ٪يَٛ ١ٝعٛعٗا ايتعٜٛض عٓسَا
ٜطتهب اـطأ ٜٚػبب عطضا َٛدبا يًتعٜٛض ْٛ ٖٞ ٚعإَ :ػٚ٪يَ ١ٝسْ ١ٝعٓسَا ٜطتهب
اـطأ طبٝب ٜعٌُ بايكطاع اـاظ أ ٚايعٝازاتَ ٚ ،ػٚ٪ي ١ٝإزاض ١ٜعٓسَا ٜطتهب اـطأ َٔ
ططف طبٝب ٜعٌُ باملػتؿفٝات ايعاَٚ .)4(١أخريا َػٚ٪ي ١ٝتأزٜب ،١ٝتكاّ عٓسَا ىايف
ايطبٝب قٛاعس أخ٬قٝات املٗٓ.١
أَا يف َا ىط املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝيًطبٝب فًكس ،ؾٗست تطٛضا ًَشٛظا يف ايكغا٤
ايفطْػ ٞفبعس إٔ اعتربٖا غَٓ 1936 ١ػٚ٪ي ١ٝعكس ٚ )5(١ٜسسز ايتعاّ ايطبٝب املٛدب

( )2دمحم يهسف ياسين ،السدؤولية الصبية ،مدؤولية السدتذفيات و األشباء و السسخضين.
مشذهرات الحمبي الحقهقية لبشان ،سشة  ،1003ص.21
( )1رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص.273
( )3رايذ دمحم ،نفذ السخجع ،ص.275

( )4قيجار عبج القادر صالح ،فكخة الخصأ السخفقي ،مقالة ،مجمة الخافجين لمحقهق ،العخاق،
العجد  ،38سشة  ،23ص1008.260514/alaw.20٨33899 ،323،

( )5نجى سالم حسجون ،ضحى دمحم سعيج ،السدؤولية السجنية لمصبيب الشفدي ،دراسة مقارنة،
مقالة،

مجمة

الخافجين

لمحقهق،

العخاق،

العجد57

سشة

،1028

ص،22

1023.260716/alaw.20٨33899
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يكٝاّ املػٚ٪ي ١ٝإشا َا خايف٘( )1فُػٚ٪يٝت٘ املسْ ١ٝتك ّٛعً ٢أغاؽ اـطأ ٖ ٚصا َا أنست٘

قهُ ١ايٓكض ايفطْػ ١ٝيف آخط قطاض هلا َ٪ضر يف  .)2(2000-11-08نُا إٔ قهُ ١ايٓكض
قًبت عب ٤إثبات ٚادب إع ّ٬املطٜض مبطع٘ ٚططٜك ١ع٬د٘ بضٛضٚ ٠اعشٚ ١بػٝطَٔ ١
املطٜض إىل ايطبٝب إش عًٖ ٢صا ا٭خري إثبات أْ٘ قاّ بإع ّ٬املطٜض بضٛضٚ ٠اعش ١عٔ
ططٜك ١ع٬د٘  ٚنصا اٯثاض احملتًُ ١ايٛقٛع َٔ ايتسخٌ ايع٬د ٞسػب ايكطاض امل٪ضر ب -25
(.)4
 ٚ 1997 )3(-02نٌ َا عساٜ ٙكع عب ٤إثبات٘ عً ٢املطٜض
أَا املػٚ٪ي ١ٝاإلزاضَ ٖٞ ٚ ،١ٜػٚ٪ي ١ٝاملػتؿفٝات ايعاَ ١عٔ أخطا ٤ايطبٝب،
أْؿأ أسهاَٗا ايكغا َٔ ٤خ ٍ٬قطاضات فًؼ ايسٚي ،١فًكس أغؼ أسهاَٗا ٖصا ا٭خري يف
باز ٨ا٭َط عً ٢اـطأ ايص ٟنإ ٜط ٣فْٛ ٘ٝعإ ،خطأ ع٬د ٚ ٞخطأ َٗين( ،)5أَا اـطأ
املٗين فكػُ٘ إىل خطٜ ٧ػري  ٚخط ٧دػ ،ِٝفا٭ٜ ٫ ٍٚـٛدــب قٝــاّ املػــٚ٪ي ١ٝبٓٝـُا
ايجاْ ٞتكــ ّٛاملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝبؿأْ٘  ٚتكسٜط دػاَ ١اـطأ خاعع ١يتكسٜط ٚ ٙقس
ٜػتعني بأٌٖ اـرب .٠نُا محٌّ ايكغا ٤املػٚ٪ي ١ٝيًطبٝب عٔ اـطأ ايعاز ٟيف مجٝع
زضدات٘ غٛا ٤نإ بػٝطا أ ٚدػُٝا .ثِ ساز عٔ ٖصا املبسأ ٚمحٌّ املػتؿفٝات
املػٚ٪ي ١ٝتأغٝػا عً ٢تٛفط اـطأ ايٝػري فكط ز ٕٚايتفطق ١بني َا إشا نـــــإ اـطـــأ
ع٬دٝا أَٓٗ ٚـــٝــــا بػٝطا نإ أ ٚدػُٝا( ٚ )6شيو َٔ خ ٍ٬قطاض ٙامل٪ضر يف -04-10

( )2عبج الحسيج الذهاربي ،مدؤولية األشباء و الريادلة و السدتذفيات السجنية و الجشائية و
التأديبية .مشذأة السعارف لمشذخ ،ط ،1سشة  ،1000ص .100

)2( Guy Nicolas, Droit des malades ; information et responsabilité.
Article, Adap, n° 36, Sep 2001, p28.
)3( Guy Nicolas, op.cit, p 29.
)4( Clotilde Rouge-Maillart, la responsabilité médicale. Article publié
sur le net, p08.
)5( Dominique Poitout, Jacques Hureau, Pierre Sargos, L’expertise
médicale en responsabilité médicale et en rejudice du rejudice
corporel. Masson, 4ème Ed, p57.
)6( Alain Miras, Responsabilité médicale. Article, Service de
Médecine Légale, CHU de Bordeaux, mai 2006, p 34.
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 )1(1992املٛغ ّٛبكطاض  Les époux Vسٝح تتًدط ٚقا٥ع٘ يف إٔ ايػٝس V ٠أثٓا٤
إدطا ٤عًُ ١ٝقٝضط ١ٜهلا ؼت ؽسٜط دٛؾايفّ ) (anesthésie périduraleاضتهبت يف
سكٗا أخطاٚ ٤عسّ سٝط ٚ ١سصض َٔ قبٌ عسٜس َٔ املتسخًني ايطبٝني ،مما أز ٣إىل تٛقف
قًبٗا ملسْ ٠ضف غاع ١أزخًت عً ٢إثط ٙإىل قػِ ايعٓاٜات املطنع ٠ثِ أصٝبت بعس شيو
بؿًٌ ْضف ٞأٜػط )ٚ (hémiplégie gaucheاعططابات عضب ٚ ١ٝدػُ .١ٝفًكس
خًط فًؼ ايسٚي ١إىل إٔ املػتؿفٜ ٢تشٌُ املػٚ٪يَ ١ٝت ٢أصٝب املطٜض بغطض ست٢
 ٚي ٛنإ ْاػا عٔ خطأ بػــــٝط  ٚقطض إٔ اـطأ ٜؿُــٌ نــٌ املطاسٌ ايطبَٔ ١ٝ
تؿدٝط يًُطض ،اختٝاض ايع٬ز ،إدطا ٤ايعًُ ٚ ١ٝايطقاب ١ايطب ١ٝبعس ايعًُ.)2(١ٝ
أَا ايٛعع بايٓػب ١يًتؿطٜع اؾعا٥ط ،ٟفتكَ ّٛػٚ٪ي ١ٝايطبٝب عكس ١ٜناْت أٚ
تكضري ١ٜعً ٢اـطأ ايٛادب اإلثبات ،إ ٫أْ٘ مل ٜؿرتط يف ٖصا اـطأ إٔ ٜه ٕٛبكسض َٔ
اؾػاَٚ ١نٌ فعٌ ُنّٝف عً ٢أْ٘ خطأ ٜٛدب ايتعٜٛض ،فتـــطفع زعـَ ٣ٛسْ ١ٝإشا َا نإ
ايطبٝب ٜعٌُ بايكطاع اـــاظ طبـكـا يًُازَ ٚ 13 ٠ا بعسٖا َٔ قـاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ١ٝ
ٚاإلزاض ٚ )3(١ٜتطفع زع ٣ٛقغا ٤ناٌَ أَاّ ايكغا ٤اإلزاض ٟإشا نإ ايطبٝب ٜعٌُ بايكطاع
ايعاّ طبكا يًُازَ ٚ 800 ٠ا بعسٖا َٔ ْفؼ ايكاْ. ٕٛ
نُا أْ٘ يًدطأ ايطيب صٛض  ٚتطبٝكات عس ،٠فكس ٜٓذِ عٔ ع٬ز طيب  ٚقس ٜٓذِ عٔ
ع٬ز دطاس ٞخاص َ٘ٓ ١ايتذُ ٚ ًٞٝقس ٜٓذِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚسكٓ٘ َ ٖٛ ٚا ُٜٓٗا يف
ٖص ٙايسضاغ ،١فُا ٖ ٞصٛض اـطأ ايطيب يف عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚسكٓ٘؟  ٚإىل أَ ٟسٜ ٣ػأٍ
ايطبٝب املؿطف عًٗٝا؟
فًكس عًُٓا إٔ ايطبٝب ٜع ّس كط٦ا عٓسَا ىٌ بايتعاَ٘ املٗين ٚ ،ايتعاَ٘ املٗين
ٜتُجٌ بضف ١عاَـ ١فــ ٞبـصٍ ايعٓاٜـ ١املتكـٓ ٚ ١ايسقٝك ٚ ١ايٝكع ١املٛافك ١يًشكا٥ل ايعًُ١ٝ
)1( CE 10 Avr 1992, JCP, 1992, ıı,21881.
)2( Dominique Poitout, Jacques Hureau, Pierre Sargos, op.cit, p59.
( )3قانهن رقم  09-08مؤرخ ب  ،1008-01-15جخيجة رسسية عجد  12لدشة
،1008ص.3

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )17السنة ()00

15

املهتػبٜ ٚ ١كاؽ ايتعاَ٘ بايتعاّ ايطبٝب شْ ٟفؼ ايتدضط  ٚاملٛعٛع بٓفؼ ايعطٚف
اـاضد ١ٝاحملٝط ١بايطبٝـب املػــ .ٍٚ٪إشٕ ايطبٝب ٖـَ ٛطايـب ببــصٍ عٓا ٚ ١ٜيٝؼ
بتشكٝل ْتٝذ ١نأصٌ عاّ  ٚيهٔ يهٌ أصٌ اغتجٓا ٚ ،٤ا٫غتجٓا ٤سسز ٙايكغا ٤ايفطْػٞ
يف بعض اؿا٫ت اييت ُٜطايَب فٗٝا ايطبٝب بتشكٝل ْتٝذ ٚ ١يٝؼ ببصٍ عٓا ١ٜفكط :ٖٞ ٚ
 ايطبٝب ايص ٟمياضؽ عًُ ١ٝدطاسًَ ٖٛ ١ٝعّ بػ ١َ٬املطٜض ايصٜ ٟعترب ايتعاّ بتشكٝلْتٝذ.)1(١
 -ا٭عطاض ايٓامج ١عٔ اإلصابات ا٫غتؿفا ٖٞ ٚ ١ٝ٥إصابًٜ ١تكطٗا املطٜض يف ايب ١٦ٝاييت

ٜعاجل فٗٝا(ٚ .(L’infection nosocomiale) 2يف ٖصا ايضسز صسض عٔ قهُ١
ايٓكض ايفطْػ ١ٝايكطاض امل٪ضر ب  ٚ 1999-06-29ايص ٟأقط إٔ ايطبٝب يف فاٍ اإلصابات
ا٫غتؿفاًَ ١ٝ٥عّ بتشكٝل ايػ ٖٞ ٚ ١َ٬ايتعاّ بٓتٝذ ٚ ،١تطدع ٚقا٥ع ايكغ ١ٝإىل إٔ ايػٝس
املسع M.F ٛبتاضٜذ  1987-10-22أدط ٟي٘ فشط َفاصٌ بٛاغط ١ا٭ؾع:١
) (Une arthrographieيطنبت٘ اي َٔ ٢ُٓٝططف ايطبٝب املدتط يف املعاؾ١
با٭ؾع ١املسع M.Fr ٛيف ق٬ت تابع ١يعٝاز .Val Fourré ٠بعس أٜاّ َٔ شيو أصٝب
ايػٝس  M.Fبإصاب ١دس ١ٜمل ٜهٔ َٔ املُهٔ ْػبتٗا إىل زخ" ٍٛاملهّٛضات ايعٓكٛز١ٜ
ايصٖب (Des Staphylocoques dorés) "١ٝإىل ضنبت٘ أثٓا ٤إدطا ٤ايفشط
اإلؾعاعْ ٚ ٞتٝذٖ ١ص ٙاإلصاب ١أدطٜت ي٘ عًُٝات دطاس ١ٝعسٜس ٚ ،٠قسض عذعْ ٙضف
ايسا ِ٥غُػ ١عؿط( )15باملا .١٥فطفع زع ٣ٛعس ايطبٝب ٜطايب٘ بايتعٜٛض أَاّ قهُ١
فطغا ٟفأصسضت ٖص ٙا٭خري ٠سهُا َ٪ضخا يف  1994-05-18أعفت ف ٘ٝايعٝازَٔ ٠
املػٚ٪ي ١ٝتأغٝػا عً ٢إٔ احملٌ اجملط ٣ف ٘ٝايفشط يٝؼ ٖ ٛاملػ ٍٚ٪٭ٕ أدط٠
ايفشط يًطبٝب َ ٖٛ ٚػتكٌ عٔ ايعٝاز ٠غٛا ٤يف اإلزاض ٠أ ٚيف آ٫ت٘ أ ٚتٓع .ُ٘ٝنُا أعفت
)1( Claire Maignan, La responsabilité médicale. Article, www.droitmedical.net, p3.
)2( Catherine Meimon Nisembum, Responsabilité Médicale. Article,
le magazine franco- -phone du handicap, yanous, Janvier 2006, p
02.
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ايطبٝب َٔ املػٚ٪ي ١ٝيعسّ ثبٛت اـطأ يف سك٘  ٚ .بعس شيو أٜس فًؼ اغتٓ٦اف فطغاٟ
ٖصا اؿهِ مبٛدب ايكطاض امل٪ضر يف  ،1997-09-18فطعٔ املطٜض بايٓكض  ٚنإ ي٘ شيو
سٝح ْكغت قهُ ١ايٓكض ايكطاض  ٚأغػت قطاضٖا عً ٢إٔ ايطبٝب ًَعّ يف ٖص ٙاؿاي١
بتشكٝل ْتٝذ ٚ ١يٝؼ ببصٍ عٓا ١ٜفكط  ٫ ٚميهٓ٘ ايتٓضٌ َٔ َػٚ٪يٝت٘ إ ٫بإثابت٘ ايػبب

ا٭دٓيب(.)1

 ايطبٝب املؿطف عً ٢إدطا ٤ايتطعُٝات اإلدباضًَ ٖٛ ١ٜعّ بتشكٝل ْتٝذ ٚ ١يٝؼ ببصٍعٓا ١ٜفكط(.)2
 ايطبٝب املؿطف عً ٢عًُٝات ْكٌ ايسّ ،فًَٗ ٛعّ أٜغا بتشكٝل ايػ ٚ ١َ٬ايتعاّبتشكٝل ْتٝذ.١
 ٚعًًٜ ،٘ٝتعّ ايطبٝب يف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ بتشكٝل ْتٝذ ،١يهٓ٘ ٜبك ٢نأصٌ
عاّ ًَعّ ببصٍ عٓا ،١ٜفًَٗ ٛعّ با٭ٚىل َٔ ْاس ١ٝغ ١َ٬ايعًُ ،١ٝأَا يف َا ىط ؾفا٤
املطٜض بايسّ فًــٝؼ َــٔ ايتعاَـ٘ بٌ ٜبـكًَ ٢ــعَا ببصٍ عٓا ،)3(١ٜفًكس محٌ ايكغا٤
ايفطْػ ٞايطبٝب املػٚ٪ي ١ٝعٔ اـطأ اؿازخ يف ؼً ٌٝايسّ َ ٚعطفْٛ ١ع ايفض ١ًٝست٢
ٚي ٛقاَت ب٘ املُطع ١نُا أيعَ٘ بغُإ أٜ ٫رتتب عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ يف سس شاتٗا أٟ
أعطاض يٮططاف(.)4
إ ٫أْ٘ أعف ٢ايطبٝب َٔ املػٚ٪ي ١ٝيف سايْ ١كٌ زّ ساٌَ يفريٚؽ  VIHأ ٚيفريٚؽ
ايتٗاب ايهبس  ٚ ،Cمحًت َطنع ايسّ املػٚ٪ي ١ٝز ٕٚخطأ إشا َا تعًل ا٭َط باملػٚ٪ي١ٝ
)1( H.Capitant, F.Terré, Y. Lequette, les granbds arrets de la
jurisprudence civile. Tome 2, 11ème editio, 1998, P115.
)2(: Catherine Meimon Nisembum, op.cit, p03..
)3( Cass. Civ.2e, 17 déc.1954, D, 1955.269.
)4( C.A Toulouse 5 nov. 1991 et 20 fév. 1992, C.A d'Aix-en-Provence
19 janv. 1995 (sida), Tribunal de grande instance de Lyon 19 jan
1995 (hépatite C), Deux arrêts de la C.C 12 Avr 1995 (sida), C.E
26 mai 1995 (hépatite C), C.A de Paris 10 nov. 1995 (sida), C.A de
Grenoble 24 déc. 1996 (hépatite C), C.A de Bordeaux 9 oct. 1997
(hépatite C).
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اإلزاض ٚ ١ٜبتشكل ايٓتٝذ ١إشا َا تعًل ا٭َط باملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝسٝح إٔ ايطبٝب يٝؼ

َػــ ً٫ٚ٪عٔ َطاقبـ ١غَ٬ـ ١ايسّ ،فإشا سضًت أ ٟعس ٣ٚفًٝؼ ٖ ٛاملػ ٚ ،)1(ٍٚ٪إمنا قس
ٜػأٍ اغتجٓا ٤إشا َا اضتهـب خطأ َٗـٓٝـا ٜتعـًل عـفغ أ ٚاغتعُاٍ املٛاز إشا َا نإ
ٜعٌُ باملػتؿفٝات اـاص ،١أَــا إشا نـإ ٜعُـٌ باملػتـؿفـٝات ايعاَ ١فٗص ٙا٭خريٖٞ ٠
املػٚ٪يَ ١سْٝا إشا َا اضتهب ايطبٝب خطأ َٗٓٝا ايًِٗ إ ٫إشا ثبت إٔ تسخٌ ايطبٝب نإ
يف ساي ١خاضد ١عٔ اـسَ ٖٞ ٚ ١سايْ ١ازض ٠ايٛقٛع(.)2
أَا املؿطع اؾعا٥ط ،ٟفبُطادع ١املاز َٔ 368٠قاْ ٕٛايضش ١لس أْ٘ أؾاض إىل
عًُ ١ٝايتربع بايسّ  ٚاؾرتط فٗٝا إٔ تػبكٗا َكابً ١طب ،١ٝإ ٫أْ٘ مل ٜٓط صطاس ١عً ٢إٔ
ايعًُ ١ٝتتِ ؼت َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب نُا نإ ٜٓط عًٗٝا صطاس ١يف قاْ ٕٛمحا ١ٜايضش١

ٚتطقٝتٗا املًػ ٚ )3(٢بايغبط يف ْط املاز ٚ َ٘ٓ 158 ٠اييت دا ٤يف ْضٗاٜ..." :تـٛىل
ا٭طبا ٤أ ٚاملػتدسَ ٕٛاملٛعٛع ٕٛؼت َػٚ٪يٝتِٗ مجع ايسّ ٚ ،ؼضني املتـربعٝــٔ
ايفعــاٍ  ٚؼًٝــٌ َضــٌ ايسّ "ايب٬ظَا فريٜع"  ٚنصيو ايع٬ز بٛاغط ١ايسّ َٚضً٘
"ايب٬ظَا" َ ٚؿتكات٘ ٚ ."...يهٔ ٜػتدًط عُٓا َٔ ْط املاز َٔ 259 ٠قاْ ٕٛايضش١
إٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ تتِ ؼت َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب سٝح اعتربٖا يف ْط ٖص ٙاملازْ ٠ؿاط طيب
نُا أنس ايكطاض ايٛظاض ٟامل٪ضر يف  1998-05-24املٓعِ يكٛاعس ايتربع بايسّ َ ٚهْٛات٘
َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب عٔ ايعًُ ١ٝسٝح ْط يف املاز َ٘ٓ 07 ٠عً ٢إٔ ايتهفٌ باملتربعني ٜكع
عً ٢عاتل ا٭طباٚ ٤ؼت َػٚ٪يٝتِٗٚ ،شٖب يف ْفؼ املٓٛاٍ ايكطاض ايٛظاض ٟامل٪ضر يف -24
 1998-05املتعًل بكٛاعس اؿٝط ١ايٛادب اؽاشٖا يف سايٚ ١قٛع سازخ أثٓا ٤عًُْ ١ٝكٌ
ايسّ إىل ؼُ ٌٝا٭طبا ٤املػٚ٪ي ١ٝيف سايٚ ١قٛع سازخ أثٓا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايسّ سٝح دا ٤يف
املاز َ٘ٓ 02 ٠إٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ تعترب ْؿاط طيب ؼت املػٚ٪ي ١ٝاملباؾط ٠يًطبٝب

)1( Durrieu-Diebolt, l’hépatite C. article, www.sosdroit.org, p03.
)2( Durrieu-Diebolt,op.cit , p03..
( )3القانهن رقم  05-85السؤرخ في  ،2985/01/26جخيجة رسسية عجد  8لدشة ،2985
ص.276
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املعاجل ،نُا ٚععت املازْ َٔ )7(٠فؼ ايكطاض عً ٢عاتك٘ إخطاض اهل ١٦ٝاييت َْٛت٘ بايسّ

يف سايٚ ١قٛع سازخ أثٓا ٤عًُ ١ٝايٓكٌ(.)1

 ٚايتعاّ ايطبٝب يف ٖص ٙاؿاي ٖٛ ١ايتعاّ بػ ١َ٬املتربع  ٚاملتًك ٞايصٜ ٟعترب ايتعاّ
بتشكٝل ْتٝذ ٚ ،١عًَ ٘ٝتـ ٢يـِ تتشكـل ايٓتٝذ ٖٞٚ ١غ ١َ٬املطٜض َٔ دطا ٤عًُ ١ٝايٓكٌ
 ٚيٝؼ ؾفا ٙ٩قاَت َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب.
إ ٫إٔ ٖص ٙايٓضٛظ ،مل تفطم بُٓٝا إشا نإ ايطبٝب املؿطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ
ايسّ ٜعٌُ باملػتؿفٝات ايعاَ ١أ ٚايعٝازات اـاصـ ،١فايعاٖط َٔ ايٓضٛظ َع عسّ ٚدٛز
َا ىايفٗا تؿطٜعا أ ٚقغاٜ ،٤ػأٍ ايطبٝب عٔ أ ٟسازخ وسخ َٔ دطا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايسّ
ستٚ ٢يـ ٛنـإ تابـعا ملػتـؿـف ٢عـاّ أ ٟست ٢يف اْعساّ أ ٟع٬ق ١تعاقس ١ٜب ٚ ٘ٓٝبني
املطٜض ٚمبا إٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ تعترب َٔ بني ايٓؿاطات ايطب ١ٝاييت مياضغٗا ا٭طبا٤
فُت ٢أخطأٚا فٗٝا قاَت َػٚ٪يٝتِٗٚ .إشا َا قاَت َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب ايصٜ ٟعٌُ بايكطاع
ايعاّ تكَ ّٛػـٚ٪ي ١ٝاملػتؿف ٢تأغٝــػا عًَ ٢ػٚ٪ي ١ٝاملتبٛع عٔ فعٌ تابع٘( )2ايؿـ٤ٞ
ايصٜ ٟتُاؾ ٚ ٢ايػٝاغ ١ايتؿطٜع ٚ ١ٝا٭غؼ ايكاْ ١ْٝٛاييت بٓــــٝت عًٗٝا قٛاعس ايضش١
ٚاييت زأب ايكغا ٤عً ٢ايػٗط عً ٢تطبٝكٗا( ،)3فُٔ املكطض قاْْٛا  ٚقغا ٤إٔ املػتؿف٢
ٜػأٍ َسْٝا عٔ أخطا ٤ا٭طبا ٤ايتابعني ي٘ تأغٝػا عًَ ٢ػٚ٪ي ١ٝاملتبٛع عٔ فعٌ تابع٘،
خاص ١إٔ ايػطض َٔ قٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ٖٛ ١ٝتعٜٛض املتغطض ،فُٔ باب أٚىل إٔ
وضٌ املتغطض عً ٢ايتعٜٛض َٔ شََ ١ايٜ ١ٝفرتض ٜػطٖا  ٖٞ ٚشَ ١املػتؿف ٢عً ٢إٔ

( )2ىحه الق اخرات الزال العسل ساريا بيا بالخغم من أنيا جاءت تصبيقا لقانهن الرحة و
تخقيتيا السمغى ،ذلك أن السادة  449من قانهن الرحة أبقت عمى ىحه الق اخرات إلى
حين صجور نرهص تشظيسية ججيجة و لحج اآلن لم ترجر بعج.
( )1محسهد جالل حسدة ،السخجع الدابق ،ص 284و ما بعجىا.
( )3ممف رقم  ،302190قخار مؤرخ في  ،1005-05-04مجمة السحكسة العميا ،العجد،1
سشة  ،1007ص.557
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وضٌ عً َٔ ٘ٝايطبٝــب ايص ٟتعتـرب شَتــ٘ املاي ١ٝأقٌ بهجري َٔ شَ ١ايؿدط املعٟٓٛ
يصا لس إٔ املؿطع  ٚبعس ٙايكغا ٤وُٝإ َضاحل املتغطض َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ.
أَا ايطبٝب املؿطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚايصٜ ٟعٌُ بايكطاع اـاظ ،فٝعترب ٖٛ
اٯخط َػ ٫ٚ٪عُا ٜٓذِ َٔ أعطاض عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،إ ٫أْ٘ قس تكَ ّٛكاَ٘ يف املػٚ٪ي١ٝ
املسْ ١ٝايعٝاز ٠اييت ٜعٌُ بٗا َت ٢ؼككت ؾطٚط إعُاٍ قٛاعس َػٚ٪ي ١ٝاملتبٛع عٔ فعٌ
تابع٘ َع عسّ ٚدٛز أ ٟؾطط يف ايعكس تعف ٢ف ٘ٝايعٝاز َٔ ٠املػٚ٪ي ،١ٝشيو ايعكس املربّ
بني ايعٝازَ ٚ ٠ػتدسَٗٝا.
إ ٫إٔ اـطأ ٜ ٫هف ٞيٛسس ٙيكٝاّ املػٚ٪ي ،١ٝبٌ ٫بس َٔ ٚقٛع عطضٚ ،ايػ٪اٍ ٖٓا فِٝ
ٜتُجٌ ايغطض يف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟
املطلب الثاني
الضرر
ست ٢تك ّٛاملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝبٛد٘ عاّ٫ ،بس َٔ تٛفط نٌ َٔ اـطأ  ٚايغطضٖ ٚ .صا
ا٭خري ٜعترب ايطنٔ ايجاْ ٞايص ٟتك ّٛعً ٘ٝاملػٚ٪يَ ٖٛ ٚ ،١ٝا ٜضٝب املط ٤يف سل َٔ
سكٛق٘ أ ٖٛ ٚإخ ٍ٬مبضًشَ ١ؿطٚع ١وُٗٝا ايكاْ ٚ .ٕٛيكس ْعِ املؿـطع اؾعا٥ط ٟأسهاّ
ايغطض يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞغٛا ٤تعًل ا٭َط باملػٚ٪ي ١ٝايعكس ١ٜأ ٚاملػٚ٪ي ١ٝايتكضري١ٜ
َفض ٬قٛاعس ٚ ٙأْٛاع٘  ٚسهِ نٌ ْٛع َٓٗا.
ٚنُا غبل بٝاْ٘ ،تعترب عًُْ ١ٝكٌ ايسّ َٔ بني ا٭عُاٍ ايطب ،١ٝاييت تٛدب قٝاّ
املػٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝيف ساٍ ٚقٛع ايغطض ،فٌٗ تٓطبل عً ٢ايغطض اؿاصٌ َٔ عًُْ ١ٝكٌ
ايسّ ْفؼ ايؿطٚط املتطًب ١يكٝاّ املػٚ٪ي ١ٝايطب١ٝ؟  ٌٖٚؾطٚط ايغطض املتطًب ١يكٝاّ
املػٚ٪ي ١ٝايطبْ ٖٞ ١ٝفػٗا ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا يف ايغطض اؿاصٌ َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ
أّ ٖٓاى ؾطٚط أخط ٣متٝع ٙعٔ باق ٞا٭عطاض ايطب١ٝ؟
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ْعطا ٫عتباض عًُْ ١ٝكٌ ايسّ َٔ ا٭عُاٍ ايطب ،١ٝفاملػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٓٗا تعترب
َػٚ٪ي ١ٝطب ١ٝيصا تؿرتط يف ايغطض اؿاصٌ َٔ دطا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ْفؼ ايؿطٚط
املتطًب ١ف٫ ٘ٝعتباض ٙعطضا َٛدبا يًتعٜٛض.
 ٚيهٔ ْ ٚعطا ـضٛص ١ٝعًُْ ١ٝكٌ ايسَّ ٚ ،ا تؿهً٘ َٔ خطٛض ٠عً ٢سٝا ٠اإلْػإ
 ٚغَ٬ت٘ فايتعٜٛض عٔ ايغطض فٗٝا ٜؿٌُ ث٬ث ١أْٛاع َٔ ٖصا ا٭خري ،ايغطض املازٟ
ايغطض املعٓ ٚ ٟٛعطض آخط َٔ ْٛع خاظ تتُٝع ب٘ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ
 ٖٛ ٚعطض ْٛعٜ ٞتُجٌ يف ايتكً َٔ ٌٝا٭ٌَ يف اؿٝا ٚ ٠فكساْ٘(.)1
ٜ ٚعٗـط خاصٖ ١صا ايغطض ،يف ساي ١اإلصاب ١بعس ٣ٚايػٝسا َٔ دطاْ ٤كٌ زّ ًَٛخ
يًُطٜض أ ٚأسس املٓتذات احملغط َٔ ٠ايسّ املًٛخ أ ٚبٛاغط ١اغتدساّ اإلبط املًٛث١
بفريٚؽ اٜ٫سظ ،فترتتب عً ٢اإلصاب ١بٗصا املطض عس ٠آثاض طب ،١ٝاقتضازٚ ١ٜأخط٣
ادتُاع.١ٝ
أَا اٯثاض ايطب ،١ٝفتتًدط يف تسَري دٗاظ املٓاع ١يس ٣املضاب ب٘ ا٭َط ايصٜ ٟفغٞ
ب٘ إىل املٛت احملكل  ٚيٝؼ يٮطبا ٤أزَ ١ٜٚغاز ٠ي٘ بٌ ٖٓاى َػهٓات فكط تػاعس عً٢
ؼٌُ ا٭مل ،فُطض ايػٝسا تضشب٘ أعطاض أخطَ ٣جٌ ايغعف  ٚايتعطم ايًْ ٚ ًٞٝكط
ايٛظٕ  ٚاإلغٗاٍ ثِ وسخ تغدِ يف ايػسز ايًُفا ١ٜٚا٭َط ايصٜٓ ٟتٗ ٞباملٛت(.)2
 ٚأَا اٯثاض ا٫قتضاز ،١ٜفتتُجٌ يف َا تضطف٘ ايس ٚ ٍٚؽضض٘ َٔ َٝعاْٝات عاَ١
كضض ١يع٬ز املطع ٢املضابني بٗصا املطض ٚ ،نصا َا ٜٓعهؼ عً ٢املطٜض َٔ دطا٤
َطع٘ عً ٢قسضت٘ يف ايعٌُ  ٚبايتاي ٞعًَ ٢سخٛي٘(.)3

( )2دمحم جالل حدن األتخوشي ،السخجع الدابق ،ص .257
( )1دمحم صادق صبهر ،مخض نقز السشاعة السكتدب االيجز .مخكد األىخام لمتخجسة و
الشذخ ،ط  ،3سشة  ،2993ص.12
( )3دمحم صادق صبهر ،نفذ السخجع ،ص.11
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 ٚأخريا اٯثاض ا٫دتُاعٜ ٚ ،١ٝكضس بٗا ايبعس ا٫دتُاع ،ٞفُطض ْكط املٓاع٪ٜ ٫ ١ثط
عً ٢املطٜض ايصٜ ٟضاب ب٘ فشػب ٚ ،إمنا ٪ٜثط عً ٢اجملتُع نهٌ ملا ٜػبب٘ ٖصا
املطض َٔ ْتا٥ر ْفػ ٚ ١ٝادتُاعَ ١ٝسَط .)1(٠فهُا غبل تٛعٝش٘ وطِ ٖصا املطض
اؾٗاظ املٓاع ٞيإلْػإ فٝضاب بتؿٖٛات دػُ ١ٝا٭َط ايص٪ٜ ٟز ٟإىل ْفٛض احملٝطني ب٘
ٚخٛفِٗ َٓ٘ ،باإلعاف ١إىل ايغعف ايعاّ ايصٜٓ ٟتر عٔ اإلصاب ١بٗصا املطض  ٚايصٟ
ٜٓعهؼ عً ٢قـــسض ٠املطٜض عً ٢ايتهفٌ بايصات ٜ ٚفكس ٙايكسض ٠اؾٓػَ ٚ ١ٝا ٜضاسب
شيو َٔ اْععاٍ ايفطز عٔ اجملتُع احملٝط ب٘ أ ٚاْععاٍ اجملتُع احملٝط ب٘ عٓ٘ ،ايؿ٤ٞ
ايصٜ ٟفكس املطٜض قُٝت٘ ايصات ٚ ١ٝثكت٘ بٓفػ٘ ٜ ٚفكس ٙا٭ٌَ يف اؿٝا.)2(٠
نُا قس تجري اإلصاب ١بٗصا املطضَ ،ؿانٌ عآٜ ١ًٝ٥ذِ عٓٗا ايتفهو ا٭غط ،ٟفػايبا َا
ٜعُس ايعٚز إىل ط٬م ظٚدت٘ املضاب ١بٗصا املطض  ٚايعهؼ صشٝح فكس تطًب ايعٚد١
ايتطًٝل َٔ ايعٚز املضاب بايفريٚؽ(.)3
 ٚنٌ ٖص ٙاٯثاض ،ػعٌ َٔ ايغطض ايٓادِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٜتُتع غضٛص١ٝ
ْٛع ٫ ١ٝتتضف بٗا باق ٞا٭عطاض ايٓامج ١عٔ كتًف ايتسخ٬ت ايطب .١ٝيصا لس إٔ
تفٜٛت ايفطصـ ١ايتـ ٞغبــل يٓـا اإلؾـاض ٠إيٗٝا ػس تطبٝكا ٚاغعا يف فاٍ املػٚ٪ي ١ٝعٔ
عًُْ ١ٝكــٌ ايـسّ ،شيـو إٔ املطٜـض ٜضاب بغطض ْتٝذــَ ١عطفت٘ إٔ اؿازث ١ت٪زٟ
بطبٝعتٗا إىل تكضري عُط ٙيعسز َٔ ايػٓٛات نإ ٜأٌَ يف عٝؿٗا َكاضَْ ١ع أقطاْ٘
ا٭صشا ٤نُا تُفّٛت عًٖ ٘ٝص ٙاإلصاب ١فطص ١اؿٝا ٚ ٠اؿطَإ َٔ َباٖذٗا( .)4فًكس قطض

( )2احســج حدش ي احسج شو ،السدــؤولية الجشائية الشاشئة عن نقل عجة االيجز .دار الجامعة
الججيجة ،األ ازريصة ،مرخ ،سشة  ،1007ص.23
( )1دمحم جالل حدن األتخوشي ،السخجع الدابق ،ص .258
( )3احسج حدشي احسج شو ،نفذ السخجع ،ص.26
( )4صاحب ليجية ،فهات الفخصة في إشار السدؤولية الصبية .محكخة ماجدتيخ ،كمية الحقهق،
الجدائخ ،ص .209
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فًؼ ايسٚي ١ايفطْػ ٞيف قطاض ي٘ َ٪ضر يف  2002-02-27تعٜٛض َطٜض قسّ ي٘ ع٬ز زٕٚ
إع َ٘٬مبداطط عًُْ ١ٝكٌ ايسّ تأغٝػا عً ٢فٛات فطص ١ػٓب خطط اْتكاٍ ايعس ٣ٚسٝح
تبني َٔ تكطٜط اـرب ٠إٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ مل تهٔ عطٚض ١ٜيًع٬ز ،يصا ي ٛمت إخباض املطٜض
ملا قبٌ بٗص ٙايعًُ.)1(١ٝ
إ ٫إٔ ادتُاع اـطأ  ٚايغطض ٜ ٫هفٝإ يكٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ،١ٝبٌ هب إٔ تجبت
ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبُٗٓٝا ،أ ٟإٔ ٜه ٕٛايغطض اؿاصٌ ضادع إىل اـطأ ،يصا ٚدب تٛفط ضنٔ
ثايح يكٝاّ املػٚ٪ي ٖٛ ٚ ١ٝايع٬ق ١ايػبب ،١ٝفٌٗ ايكٛاعس اييت ؼهُٗا طبكا يًكٛاعس ايعاَ١
ْٖ ٞفػٗا بايٓػب ١يًُػٚ٪ي ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟ ٚ َٔ ٌٖ ٚغْ٫ ١ًٝتفاٗ٥ا؟
املطلب الثالث
العالقة الصببية
يكٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاملسْٝــ ١بٛدــ٘ عاّ ٫بس َٔ تٛفط ث٬ث ١أضنإ ،اـطأ ٚايغطض
ٚايع٬ق ١ايػبب ١ٝبُٗٓٝا .غبل يٓا زضاغ ١نٌ َٔ اـطأ ٚايغطض يف فاٍ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ١ٝ
عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ .تبك ٢يٓا زضاغ ١آخط ضنٔ يكٝاّ املػٚ٪ي ،١ٝفـٗــٌ أسهــاَــ٘ ٖٞ
ْفػــٗا بايٓػبــ ١ؾُٝع أْٛاع املػٚ٪ي ١ٝايعاََٗٓ ١ا أ ٚاـاص١؟.
يتشسٜس ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني اـطأ ٚايغطض يف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايسّٜٓ ،عط إيٗٝا َٔ
َٓعٛضَٓ ٜٔعٛض طيب َٓ ٚعٛض قاْ.ْٞٛ
أَا ايع٬ق ١ايػببَٓ َٔ ١ٝعٛض طيب ،فٗ ٞتتُجٌ يف ايبشح عٔ ايػبب امل٪زٟ
يإلصاب ١أ ٚبعباض ٠أخط ٣إغٓاز اإلصاب ١باملطض إىل عًُْ ١ٝكٌ ايسّ عٔ ططٜل خربٜ ٠كّٛ
بٗا أٌٖ ايطب تتُشٛض س ٍٛإثبات إٔ ايسّ ايص ٟمت ْكً٘ نإ زَا ًَٛثاً( ،)2ا٭َط ايصٟ

( )2صاحب ليجية ،نفذ السخجع ،ص.220
( )1دمحم جالل حدن األتخوشي ،السخجع الدابق ،ص.265
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ٜضعب يف بعض اؿا٫ت خاص ١يف ساي ١املطض بساْ ٤كط املٓاع ١سٝح إٔ ٖصا ا٭خري
ٜػتػطم ٚقتا يًعٗٛض فٗ ٛميط بعسَ ٠طاسٌ َطع ١ٝتتًدط يف اٯت:)1(ٞ

أَ -٫ٚطسً ١ايعس ٚ :٣ٚفٗٝا ٜٗادِ ايفريٚؽ فُٛع َٔ ١اـٜ٬ا ايًُفا( ١ٜٚاـٜ٬ا ايًُفا١ٜٚ
املػاعس ،٠اـٜ٬ا املًتُٗ ١اييت تًتِٗ اؾطاث ٚ ِٝا٭دػاّ ايػـــــطٜب ١اييت تػع ٚاؾػِٚ ،

اـٜ٬ا ايعضب ١ٝيف املذ  ٚايٓداع ايؿٛنٜ ٫ ٚ )2()ٞػبب يف ٖص ٙاملطسً ١أ ٟأعطاض
َطع.١ٝ
ثاْٝاَ -طسً ١تٓؿٝط اـٜ٬ا :سٝح ٜتهاثط ايفريٚؽ بػطع ١فا٥ك ١زاخٌ اـٜ٬ا ايًُفا١ٜٚ
اييت ٜتػـــصَ ٣ـٔ ْــٛاتــٗـا ٜ ٚفــتــت محغــٗـا ايٓـ ٟٚٛفتٓفذط ٖص ٙاـً ٚ ١ٝؽــطز
َٓٗا فـريٚغــات دسٜس.٠
ثايجاَ -طسً ١تهاثط فريٚؽ اٜ٫سظ :تتذـ٘ ايفـٝـطٚغـات اؾـسٜس ٠م ٛاـٜ٬ا ايًُفا١ٜٚ
ا٭خــط ٚ ٣ؼطُــٗا بسٚضٖـا فتبــسأ يف ايعس ايتٓاظي ٚ ٞبايتعس ٟؼطِ َٓاع ١املضاب بٗا
ٖٚهصا تبسأ عَ٬ات ْكط املٓاع ١تعٗط تسضهٝا عً ٢املطٜض.
يصا ٜضعب ؼسٜس َا إشا نإ ايسّ ٖ ٛايص ٟنإ غببا يف سسٚخ املطض ْعطا يًُس٠
اييت ٜػتػطقٗا يًعٗٛض خاص ١إشا ناْت املس ٠ط ١ًٜٛبني ايتربع بايسّ ْ ٚكً٘ يًُطٜض ،نُا
أْ٘ ٖٓاى عـس ٠أغبــاب أخــط ٣يإلصــابـ ١بٗــصا ايفٝـطٚؽ َٓٗا ا٫تضاٍ اؾٓػ ٞايطبٝعٞ
أ ٚا٫تضاٍ اؾٓػ ٞايؿاش سٝح ٜتًك ٢ايؿاش ايػًيب (املفع ٍٛب٘) ايػا ٌ٥املٓ ٟٛعٔ
ططٜل املػتك ِٝفٝضٌ ايفريٚؽ إىل ايسّ عً ٢أثط خسش ايػؿا ٤املداط ٞاملبطٔ يًؿطز
ْعطا يه ْ٘ٛضقٝكا ٜػٌٗ خسؾ٘  َٔ ٚثِ ٜضٌ ايػا ٌ٥املٓ ٟٛاحملت ٟٛعً ٢ايفريٚؽ إىل

( )2احسج حدشي احسج شو ،السخجع الدابق ،ص.24
( )1دمحم عبج السقرهد حدن داود ،مجى مذخوعية االستذفاء بالجم البذخي و أثخ الترخف

فيو في الفقو اإلسالمي و القانهن السجني .دار الجامعة الججيجة لمشذخ االسكشجرية مرخ،

سشة  ،.2999ص.362
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ا٭ٚع ١ٝايسَ ١ٜٛاملٛدٛز ٠يف دساض ايؿطز املدسٚش  ٚتتِ ايعس .)1(٣ٚفهٌ ٖص ٙا٭غباب
تبكٚ ٢اضز ٠عٓس ثبٛت اإلصاب ١بٗصا املطض ٜ ٚأت ٞزٚض اـبري ايطيب يتشسٜس ايػبب
اؿكٝك ٞيف اإلصابــ ١بايعسَ ٚ ٣ٚـٔ ثـِ ؼـسٜــس املػ ٍٚ٪سـتٜ ٢تػـٓ ٢يًكغــا ٤ايٓطـل
باملػـٚ٪يٝـٚ ١تكطٜط ايتعٜٛض يًُغطٚض(.)2
أَا ايع٬ق ١ايػببَٓ َٔ ١ٝعٛض قاْ ،ْٞٛفتهُٔ يف إغٓاز اإلصاب ١باملطض إىل ايسّ
املٓك ٍٛاملًٛخ ٫ ٚؾو إٔ إثبات ايع٬ق ١ايػببَٓ َٔ ١ٝعٛض طيب ُٜػٌّٗ نجريا عب ٤إثباتٗا
َٔ َٓعٛض قاْ ،ْٞٛإ ٫إٔ ايكغا ٠غايبا َا ٜأخص ٕٚبكط ١ٜٓقغا ١ٝ٥ملضًش ١املغطٚض
َفازٖا أْ٘ َت ٢متت عًُْ ١ٝكٌ ايسّ إىل املطٜض ٚ ،أصٝب ٖصا ا٭خري بعس ٣ٚفريٚغ١ٝ
فٗصا زي ٚ ٌٝقط ١ٜٓعً ٢إٔ ايغطض ْٖ ٛادِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّٜ ٫ ٚ ،تشٌُ املغطٚض عب٤
إثبــــات ايعــــــ٬قـــــ ١ايػبب ١ٝبٌ ٜهتفـ ٞبإثبـات إدـطا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚسسٚخ
اإلصاب ١ز ٕٚإٔ ٜجبت ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبُٗٓٝا ،فٓٝكًب عب ٤اإلثبات َٔ املطٜض إىل
ايطبٝب إش عًٖ ٢صا ا٭خري إثبات ْف ٞايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني ايعًُ ٚ ١ٝاإلصاب ١أْ ٟف ٞايكط١ٜٓ
ٖ ٚصا َا سسخ يف قطاض فًؼ اغتٓ٦اف ضإ امل٪ضر يف  ٚ 1992/11/17نصا قطاض فًؼ
ا٫غتٓ٦اف اإلزاض ٟبباضٜؼ بتؿهًٝت٘ اجملتُع ١امل٪ضر يف  1998-02-12ايص ٟأقاّ قط١ٜٓ
ايػبب ١ٝبني عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٚايغطض( ٚ )3أٜغــا قطاض فًؼ ايسٚي ١ايفطْػ ٞامل٪ضر يف

 2001-01-15ايص ٟغاض عًْ ٢فؼ املٓٛاٍ( ٚ .)4أخريا قطاض قهُ ١ايٓكض ايفطْػ١ٝ
امل٪ضر يف  2003-04-29ايص ٟقغ ٢بايتعٜٛض يًُغطٚض باْٝا قطاض ٙعًٖ ٢ص ٙايكط.)5(١ٜٓ

( )2دمحم عبج السقرهد حدن داود ،السخجع الدابق ،ص .365
( )1دمحم جالل حدن األتخوشي ،السخجع الدابق ،ص .267
(3) CAA Plénière de Paris, 12 fév.1998., n° 98 PA 02814.
)4( :C.E, 15 janv. 2001, D, 2001, jur, p 2924, n. D.Dondocker, Res.
Civ. Et assur, 2002.
)5( :Cass. Civ, 29 avr. 2003, n° 00-20.371.

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )17السنة ()00

55

نُا أخص ايكغا ٤ايفطْػ ٞبٓعط ١ٜتعازٍ ا٭غباب يف إثبات٘ ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني اـطأ
 ٚايغطض يف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ عٓس اؾرتاى عٛاٌَ عسٜس ٠يف ؼكٝل ايٓتٝذ ،١بس٤ا َٔ
ايفعٌ ايص ٟتػبب يف ْكٌ ايسّ نايػا٥ـل ايـص ٟصـسّ ؾدضـا بػٝاضت٘ ،ففكس بعغا َٔ
زَ٘  ٚعٓس ْكً٘ إىل املػتؿف ٢قطض ايطبٝب ْكٌ ايسّ إي ٘ٝايص ٟؼضٌ عًَ َٔ ٘ٝطنع ايسّ،
فتعسز املػٚ٪ي َٔ ٕٛغا٥ل  ٚطبٝب َ ٚػتؿف ٢بايتبعَٚ ١ٝطنع زّ ،فطبكا يٓعط ١ٜتهاف٪
ا٭غباب ٜػأي ٕٛمجٝعا عٔ ايغطض اؿاصٌ يًُطٜض ٖ ٚصا َا فعًت٘ قهُ ١ايٓكض
ايفطْػ َٔ ١ٝخ ٍ٬قطاضٖا امل٪ضر يف  1993-02-17سٝح محًت غا٥ل ايػٝاض ٠ايصٟ
تػبب يف اؿازخ املػٚ٪ي ١ٝإىل داْب َطنع ايسّ تطبٝكا يٓعط ١ٜتعازٍ ا٭غباب(.)1
أَا فـ ٞاؾعا٥ط ،فٜ ٬ـٛدـس أْ ٟط قاْــٜٛ ْٞٛدب ا٭خص بٓعط ١ٜتعازٍ ا٭غباب
أْ ٚعـط ١ٜايػبـب املٓتـر يف إطـاض املػـٚ٪ي ١ٝاملـسْٝـ ١املتـٛيس ٠عـٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسَّ ٚ ،ع
اْعساّ ا٫دتٗازات ايكغا ١ٝ٥يف ٖصا اجملاٍٜ ،بك ٢ايػ٪اٍ َططٚسا ٌٖ ٜأخص بكط ١ٜٓتٛافط
ايػبب ١ٝبني عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚاإلصاب ١بايفريٚؽ؟ ٜ ٌٖ ٚػأٍ نٌ َٔ يعب زٚضا  ٚيٛ
صػريا يف إسساخ ايغطض؟
 ٚايػ٪اٍ ايص ٟميهٔ إثاضت٘ يف ٖصا املٛعٛع (قٝاّ ايع٬ق ١ايػبب ٌٖ ٖٛ ،)١ٝميهٔ
اْتفا ٤ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني اـطأ  ٚايغطض؟
 ٫ميهــٔ اْتـفـا ٤ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني اـطأ  ٚايغطض غٛا ٤يف املػٚ٪ي ١ٝايتكضري١ٜ
أ ٚيف املػٚ٪ي ١ٝايعكس ١ٜإ ٫بإثبات ايػبب ا٭دٓيب املتُجٌ يف ايك ٠ٛايكاٖط ٚ ٠خطأ
املتغطض  ٚخطأ ايػري .فٌٗ تٓتف ٞايع٬ق ١ايػبب ١ٝبٓفؼ ايػبب يف إطاض نٌ َٔ املػٚ٪ي١ٝ
ايطب ٚ ١ٝاملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝاملتٛيس ٠عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟
بايطدٛع إىل أسهاّ املػٚ٪ي ١ٝايطب ،١ٝلس إٔ ايطبٝب يٝؼ ي٘ َٔ كطز يٓٝفٞ
املػٚ٪ي ١ٝعٔ ْفػ٘ إ ٫بإثبات٘ ايػبب ا٭دٓيب يكطع ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني ايغطض  ٚاـطأ

(1) Cass. Civ, 17 fév. 1993, n°97-17.458, RTDC, 1993, p589, n. P.
Jourdain
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املفرتض ْػبت٘ إي ٖٛ ٚ ٘ٝيف شيو ىغع يٓفؼ ايططم املكطض ٠يكطع ايع٬ق ١ايػبب ١ٝطبكا
يًكٛاعس ايعاَ ١يًُػٚ٪ي.١ٝ
أَا ايك ٠ٛايكاٖط ،٠فٗ ٞسازخ خاضد ٫ ٞميهٔ تٛقع٘  ٫ ٚزفعٜ٘ ٚ ،ؿرتط ي٬عتساز ب٘
ايؿطٚط ايتاي:)1(١ٝ
 أٜ ٫ه ٕٛيف اإلَهإ تٛقع اؿازخ عك ٬بؿهٌ َطًل ْ ٫ػيب. أٜ ٫هٚ ٕٛقٛع٘ يف سسٚخ املأيٛف. أ ٫ميهٔ َكاَٚت٘ ٚايتػًب عً.٘ٝ إٔ ٜه ٕٛتٓفٝص ا٫يتعاّ َع٘ َػتش.٬َٝ ٚجاٍ ايك ٠ٛايكاٖط ،٠يف اجملاٍ ايطيب ،اْ٫كطاع املفاد ٧يًتٝاض ايهٗطبا ٞ٥بػبب
ايعيعاٍ فتػبب بٛفاَ ٠طٜض فٛم طاٚي ١ايعًُٝات اؾطاس ،١ٝفايطبٝب يف َجٌ ٖص ٙاؿاي٫ ١
ٜػأٍ عٔ ايٛفاٜ ٫ ٚ ٠عس كط٦ا ْ٫تفا ٤ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني خط ٚ ٘٦ايغطض اؿاصٌ يًٛفا٠
املتُجٌ يف ايٛفا ،٠أَا إشا اؾرتى خطأ ايطبٝب َع ايكـ ٠ٛايكاٖـط ٠فٝػأٍ ايطبٝب ضغِ ايك٠ٛ

ايكاٖط ،)2(٠نُا ي ٛنإ هط ٟعًُ ١ٝدطاس ١ٝملطٜض  ٚعطب ظيعاٍ ،فٗطب َػطعا إىل
اـاضز  ٚتطى َطٜغ٘ نُا ٖ ٛفٛم طاٚي ١اؾطاس ،١فٗٓا ٜػأٍ ايطبٝب عٔ خط ٚ ٘٦ايك٠ٛ
ايكاٖط ٠املتُجً ١يف ايعيعاٍ  ٫تٓف ٞعٓ٘ املػٚ٪ي.١ٝ

( )2بدام محتدب باهلل ،السدؤولية الصبية السجنية و الجدائية بين الشظخية و التصبيق .دار
اإليسان ،لبشان ،ط ،2سشة  ،2984ص.157

)2(: Carine DIEBOLT, op.cit, p 20..
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أَا خطأ املتغطض ٖٛ ٚ ،خطأ املطٜض يف املػٚ٪ي ١ٝايطب ،١ٝفضٛضت٘ َج ٬إٔ ٫

ٜك ّٛاملطٜض باتباع ايٛصف ١ايع٬د )1(١ٝاييت َٓش٘ إٜاٖا ايطبٝب بأخص دطعات ظا٥س ٠ظٓا
َٓ٘ إٔ ظٜاز ٠اؾطع ١تػاِٖ يف ايؿفا ٤بػطع ،١أ ٚنإٔ ٜهصب املطٜض عً ٢ايطبٝب ٫ ٚ
ىبـط ٙعــٔ َـطض غــابـل يـ٘ أَ ٚـطض َعَٔ ٜعاْ ،َ٘ٓ ٞأ ٚع٬ز يٓفؼ املطض أخصٙ
()2

ٜ ٚهـٖ ٕٛــصا ايع٬ز ٜتعاضض َع ايع٬ز ايصٚ ٟصف٘ ايطبٝب ايجاْـــ ٞفٝضاب بأعـــطاض
فٗٓا َ ٫ػٚ٪ي ١ٝعً ٢ايطبٝب طاملا أْ٘ قاّ بٛادب٘ عً ٢أنُــٌ ٚدـ٘  ٚاـطـأ نـإ خطـأ
املطٜض فتٓتف ٞع٬ق ١ايػبب ١ٝبني خطأ ايطبٝب  ٚايغطض اؿاصٌ يًُطٜض ٚعً ٘ٝتٓتفٞ
بايغطٚضَ ٠ػٚ٪يٝت٘.
 ٚبايطدٛع إىل قاْ ٕٛايضش ١اؾعا٥ط ٟلس إٔ املؿطع أعط ٢يًُطٜض اؿط ١ٜيف
ضفض ايع٬ز  ٚيهٔ هب إٔ ٜه ٕٛبؿهٌ نتاب ٞتطبٝكا يٓط املاز َٔ 49 ٠املطغّٛ
ايتٓفٝص ٟضقِ  276-92املتغُٔ َس ١ْٚأخ٬قٝات ايطب ٚ ،عً ٢ايطبٝب اسرتاّ إضازت٘
طبكا يٓط املازْ َٔ 42 ٠فؼ املطغ ّٛبؿطط َطاعاْ ٠ط املاز َٔ 09 ٠شات املطغّٛ
اييت تٛدب عً ٢ايطبٝب ايتسخٌ بايع٬ز يف ساي ١ايغطٚض .٠أ ٟمبفٗ ّٛاملدايفَ ١ت ٢مل

ٜٛدس ايطبٝب يف ساي ١عطٚض ٚ )3(٠ضفض املطٜض ع٬د٘ نتاب َٔ ٚ ،١ثِ تفاقُت ساي١
املطٜض  ٚأصٝب بغطض ،ففٖ ٞص ٙاؿايَ ٫ ١ػٚ٪ي ١ٝعً ٢ايطبٝب يجبٛت إسس ٣صٛض
ايػبب ا٭دٓيب  ٖٞ ٚخطأ املطٜض.
 ٚأخريا خطأ ايػري ٖٛ ٚ ،إٔ ٜضسض اـطأ ايص ٟأؿل عطاض باملطٜض عٔ ؾدط
أدٓيب غري ايطبٝب أ ٚاملطٜض ،نإٔ ىط ٧ايضٝسيَ ٞج ، ٬فٝعط ٞيًُطٜض زٚا ٤آخط
( )2شالل حجــاج ،السدــؤوليــة الســجنيــة لمصبيب ،دراسة مقارنة .السؤسدة الحجيثة لمكتاب،
لبشان ،ط  ،2سشة  1004ص .387

( )1بدام محتدب باهلل ،السدؤولية الصبية السجنية و الجدائية بين الشظخية و التصبيق .دار
اإليسان ،لبشان ،ط ،2سشة  ،2984ص.157
( )3رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص .213
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غري املٛصٛف َٔ ططف ايطبٝب ،فٝضاب املطٜض بغطض ففٖ ٞص ٙاؿايٜ ٫ ١ػأٍ
ايطبـٝــب عٔ ا٭عطاض اييت ؿكت باملطٜض ٭ٕ اـطأ ٜ ٫طدع إي ٚ ٘ٝإمنا إىل ايضٝسيٚ ٞ
ٖٜ ٛعترب مبجاب ١غري.
نُا تجٛض َػأي ١يف ٖصا املٛعٛع ٖٞٚ ،اؾرتاى خطأ ايطبٝب َع خطأ ايػري  ٚخطأ
املطٜض ففٖ ٞص ٙاؿاي ١تؿًُِٗ نًِٗ املػٚ٪ي ١ٝعٔ ايغطض اؿاصٌ يًُطٜض ٜ ٚػأيٕٛ
بايتغأَ َا مل ٜكطض ايكاع ٞتٛظٜع املػٚ٪ي ١ٝب ِٗٓٝعً ٢سػب دػاَ ١ا٭فعاٍ املٓػٛب١
يهٌ ٚاسس َٓٗا(.)1
أَا يف َا ٜتعًل باْتفا ٤ايع٬ق ١ايػبب ١ٝيف إطاض قٛاعس املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝاملتٛيس ٠عٔ
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،فَٗ ٞػٚ٪ي٪َ ١ٝغػ ١عً ٢اـطط  ٚيٝؼ اـطأ ،أ ٟإٔ اـطأ غري ٚادب
اإلثبات بٌ تك ّٛقط ١ٜٓعً ٢ايػبب ١ٝبني اـطأ  ٚايغطض اؿاصٌ َٔ دطا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايسّ
 ٚيهٔ باعتباض عًُْ ١ٝكٌ ايسّ َٔ ا٭عُاٍ ايطب ١ٝفاملػٚ٪ي ١ٝعٓٗا َػٚ٪ي ١ٝطبٚ ،١ٝبايتايٞ
تٓتـف ٞايعـ٬ق ١ايػبب ١ٝفٗٝا بايػبب ا٭دٓيب.
 ٚيكس أثاضت َػأي ١ضفض املطٜض يٓكٌ ايسّ إي ٘ٝملعتكسات ز ١ٜٝٓنُا ٖ ٛايؿإٔ
بايٓػب ١يًف ١٦املٓتُ ١ٝملصٖب ؾٗٛز اؾٛٗٝفاLes témoins de Jéhovah ٙ
عذ ١نبري ٠يف فطْػا ،فٗص ٙايف َٔ ١٦ايٓاؽ ٜطفغــْ ٕٛكٌ ايسّ إي ِٗٝناَ ٬أ ٚأسس
َهْٛات٘ نُا أِْٗ ٜ ٫تربع ٕٛبسَِٗ ست ٚ ٢ي ٛنإ ي٬غتعُاٍ ايصات٪ٜ ٚ ٞغػ ٕٛضفغِٗ
يٓكٌ ايسّ عً ٢عس ٠آٜات َٔ اإللَٗٓ ٌٝا َا دا ٤يف أعُاٍ ايطغٌ(َٓ َٔ ٚ .)2طًل إٔ
ايطبٝب  ٫ميهٔ إدطا ٤أ ٟعٌُ ع٬د ٞإ ٫بعس اؿض ٍٛعً ٢املٛافك ١ايٛاعش ٚ ١ايضطو١
َٔ املطٜض سػب َا ْضت عً ٘ٝاملاز َٔ 4-1111 ٠قاْ ٕٛايضش ١ايعُ ١َٝٛايفطْػ ٞفإٕ
ٖ ٤٫٪ا٭ؾداظ  ٚتأغٝػا عًَ ٢ا غبل ،ناْٛا إشا تٓكًٛا إىل املػتؿف ٢يًع٬ز ،ميًٕٚ٪
اغتُاضات ٜعطب ٕٛفٗٝا عٔ ضفغِٗ ْكٌ ايسّ إي ٘ٝؼت أ ٟظطف نإ ،إ ٫إٔ ا٭طبا ٚ ٤يف
غايب ا٭سٝإ مل ٜػتذٝبٛا يطغبتِٗ  ٚتسخًٛا ستٜٓ ٢كصٚا سٝاتٗــِ ْ ٚكًــٛا ايـسّ إيِٗٝ
( )2رايذ دمحم ،نفذ السخجع ،ص.336
)2( Transfusion sanguine chez les Témoins de Jéhovah, un article de
Wikipédia, www. Wikipédia.fr, p 03.
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مما زفع بٗ ٤٫٪ا٭ؾداظ املٓك ٍٛإي ِٗٝايسّ مبكاعا ٠ا٭طبا ٤أ ٚاملػتؿفٝات طايبني
ايتعٜٛض عٔ ايغطض املعٓ ٟٛايص ٟسضٌ هلِ َٔ دطاْ ٤كٌ ايسّ إي ِٗٝملٓافات٘ َع
عكا٥سِٖ ايس .)1(١ٜٝٓإ ٫إٔ ايكغا ٤ايفطْػ ٚ ٞيف قطاضات عسٜس ٠قغا ،١ٝ٥ضفض طًبِٗ ،نُا
أْ٘ يف بعض اؿا٫ت ا٭خط ٣أصسض أٚاَط اغتعذايٜ ١ٝطايب فٗٝا ا٭طبا ٤بٓكٌ ايسّ إىل
ٖ ٤٫٪ا٭ؾداظ إلْكاش سٝاتِٗ ٖ َٔٚص ٙايكطاضات :قطاض فًؼ ا٫غتٓ٦اف اإلزاض ٟيباضٜؼ
َ٪ضر يف  :1998-06-09تتًدـط ٚقـا٥عـ٘ يف إٔ(سصف) غٝــسَ ٠ـٔ ؾٗــٛز اؾٗٝــٛفاٙ
اْتكــًت إيـَ ٢ػتـؿف ٢بـاضٜــؼ إلدـطا ٤عًُ ١ٝدطاس ١ٝهلا  ٚأعطبت عٔ ضفغٗا نتاب١
يٓكٌ ايسّ إيٗٝا إ ٫أْ٘ ٚأثٓا ٤ايعًُ ١ٝسضٌ هلا ْعٜف أفكسٖا ايسّ ايهجري فاعطط ا٭طبا٤
إىل ْكٌ ايسّ إيٗٝا (ٚسست ٞزّ) ،فطفعت زع ٣ٛتطًب فٗٝا ايتعٜٛض إ ٫إٔ فًؼ
ا٫غتٓ٦اف اإلزاض ٟضفض زعٛاٖا(.)2
أَا ايك ٠ٛايكاٖط ٠يف املػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٔ ْكٌ ايسّ ،فكًُا ٪ٜخص بٗا

(.)3

فهٌ َا

ميهٔ تضٛض ٖٛ ٙإٔ ٜكع َج ٬فٝغإ عاضّ فٓٝكطع ايهٗطبا ٚ ٤ىطب ست ٢املٛيس
ايهٗطبا ٞ٥فٝفػس ايسّ ،فٜ ٬ك ّٛايطبٝب بعًُْ ١ٝكٌ ايسّ إىل املطٜض ايص ٖٛ ٟعادت٘،
مما ٪ٜز ٟإىل ٚفات٘ ففٖ ٞص ٙاؿاي ٫ ١ميهٔ َػا٤ي ١ايطبٝب عٔ ايغطض اؿاصٌ َٔ ضفغ٘
ْكٌ ايسّ إىل املطٜض ٭ٕ ايػبب يف ايغطض ٜ ٫طدع إىل خطأ ايطبٝب  ٚإمنا إىل ايك ٠ٛايكاٖط٠
اييت قطعت ع٬ق ١ايػبب ١ٝبني خطأ ايطبٝب  ٚايغطض ايص ٟسضٌ يًُطٜض.

)1( Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, Les
Obligations. Defrénois, Paris, 2ème édition, 2005., p 133.
)2( C.A.A, 09 Juin.1998, n°95. PA03653.
( )3رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص 213
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أَا عٔ خطأ املطٜض ،فكس ٜطدع ايغطض اؿاصٌ يًُطٜض املٓك ٍٛإي ٘ٝايسّ ـط٘٦
 ٚيٝؼ ـطأ ايطبٝب املؿطف عً ٢ايعًُ ١ٝنُا ي ٛأقاّ املطٜض املٓك ٍٛإي ٘ٝايسّ ع٬ق١
دٓػَ ١ٝع ؾدط َضاب مبطض ْكط املٓاعَ ١ج.)1(٬
 ٚأخريا خطأ ايػري ،فضٛضت٘ َج ٬يف املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،إٔ ٜكّٛ
طبٝب بٓكٌ ايسّ إىل املطٜض يف َػتؿفَ ٢عني ٚ ،عٓس خطٚد٘ َٔ املػتؿفٚ ٢صف ي٘
ايطبٝب َغازات س ١ٜٛٝعٔ ططٜل اؿكٔ ،فايتذأ املطٜض إىل َػاعس طيب ٜعٌُ بايكطاع
اـاظ يٝشكٓ٘ ،إ ٫إٔ ٖصا املػاعس اغتعٌُ إبط غري َعكُ ١ساًَ ١يًفريٚؽ ،فأصٝب
املطٜض بساْ ٤كط املٓاع ،١فٗٓا  ٫تجاض َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب ايص ٟأؾطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ
ايسّ ،٭ٕ ايعس ٣ٚمل تٓتر عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚبايتاي ٞخطأ ايطبٝب ٜ ٫جاض  ٚإمنا ْتذت
عٔ خطأ املػاعس ايطيب ،ا٭َط ايص َٔ ٟؾأْ٘ إٔ ٜكطع ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني ْكٌ ايسّ ٚخطأ
ايطبٝب)  ٚايغطض اؿاصٌ يًُطٜض  ٚبايتايَ ٫ ٞػٚ٪ي ١ٝعً ٢ايطبٝب.
 ٚيف غٝاب ايػبب ا٭دٓيب  ٚثبٛت ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني ايغطض  ٚاـطأ ،ته ٕٛقس
ادتُعت ا٭ضنإ ايج٬ث ١يكٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٚ ،نٌ ضنٔ َٔ ٖصٙ
ا٭ضنإ نُا غبل  ٚإٔ ضأٜٓا ٜتُتع بٓفؼ ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا طبكا يًكٛاعس ايعاَ ١يف
املػٚ٪ي ١ٝإ ٫يف َا ىط ايع٬ق ١ايػبب ١ٝفَٗ ٞفرتع ٫ ١وتاز املطٜض املتغطض َٔ
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ إىل إثبات خطأ ايطبٝب  ٖٛ ٚايتعاّ بتشكٝل ْتٝذ ١فبُذطز عسّ ؼكل
ايٓتٝذ ١تكَ ّٛػٚ٪ي ١ٝايطبٝب ،أَ ٟت ٢لِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ عطض باملطٜض ايصْ ٟكٌ
إي ،٘ٝتكَ ّٛػٚ٪ي ١ٝايطبٝب ،ففُٝا تتُجٌ آثاض املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟
غتتِ اإلداب ١عًٖ ٢صا ايتػا ٍ٩بايتفض ٌٝيف املبشح ايتاي.ٞ

( )2رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص.336
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املبحث الثاني
آثار انعكاد املصؤولية يف إطار عنلية نكل الدم
َت ٢لِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ عطض باملطٜض ،قاَت َػٚ٪ي ١ٝنٌ َٔ ايطبٝب املؿطف
عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ يه ٕٛايعًُ ١ٝتتِ ؼت َػٚ٪يٝت٘ املباؾطٚ ،٠املػتؿف ٢ايعاّ
بايتبع.١ٝ
 ٚايػطض َٔ قٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ٖٛ ،١ٝدرب ايغطض بايتايٜ ٞػتشل املغطٚض
َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ تعٜٛغا دربا ي٘ عٔ ايغطض ايص ٟؿل ب٘ .فٜ ِٝتُجٌ ٖصا ايتعٜٛض
أىغع يٓفؼ ايكٛاعس يف تكسٜط ٚ ٙإدطا٤ات اؿض ٍٛعً ٘ٝاملكطض ٠طبكا يًكٛاعس ايعاَ ١يف
املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝأّ ىغع يٓعاّ خاظ باملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝاملتٛيس ٠عٔ عًُْ ١ٝكٌ
ايسّ؟ ٜ َٔٚػتشل ايتعٜٛض؟ ٜ َٔٚسفع ايتعٜٛض؟  ٌٖٚميهٔ إدطا ٤تأَني عً٢
املػٚ٪ي ١ٝايٓامج ١عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟ ٜ ٌٖ ٚػط ٞايغُإ ا٫دتُاع ٞا٭عطاض ايٓامج١
عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟
نٌ ٖص ٙا٭غ ،١ً٦غٓذٝب عٓٗا تباعا َٔ خ ٍ٬تكػُٓٝا هلصا املبشح إىل ث٬ث١
َطايب نضط املطًب ا٭ ٍٚيساضغ ١ايكٛاعس ايعاَ ١يًتعٜٛض َ ٚس ٣تطبٝكٗا عً٢
عًُٝات ْكٌ ايسّ ،أَـا املطًب ايجـاْــ ٞفٓدـضـض٘ يسضاغـ ١إَهاْ ١ٝايتأَـني يف ْطام
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٚأخريا نضط املطًب ايجايح يسضاغ ١إَهاْ ١ٝايتعٜٛض عٔ ططٜل
صٓازٜل ايغُإ يف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ.
املطلب األول
الكواعد العامة للتعويض
ايتعــٜٛض ٖــ ٛشيــو املبًؼ املاي ٞايصٜ ٟكسّ يًُغطٚض بػ ١ٝق ٛايغطض اؿاصٌ
أ ٚؽفٝف ٚطأت٘..
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 ٚػب امل٬سع ،١أْ٘ ٜٛ ٫دس ْط خاظ بايتعٜٛض يف املػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٔ عًُ١ٝ
ْكٌ ايسّ يصا ىغع ايتعٜٛض فٗٝا يًكٛاعس ايعاَ ،١فٝؿٌُ نٌ َٔ ايتعٜٛض عٔ ايغطض
املاز ٚ ٟايغطض املعٓ ٚ ٟٛنصا ايغطض ايٓٛع ٞايصٜٓ ٟذِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ.
 ٚايػ٪اٍ ايص ٟميهٔ إثاضت٘ يف ٖصا املٛعٛعٜ َٔ ٖٛ ،ػتشل ايتعٜٛض؟ أٜكتضط عً٢
املتغطض؟  ٚيف َٔ ٜتُجٌ ٖصا ا٭خري؟ أّ ٜتعسا ٙإىل ايػري؟
غايبا َا ٜتُجٌ املتغطض َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ يف املطٜض املٓك ٍٛإي ٘ٝايسّ ،إ ٫أْ٘ قس
ٜضاب نصيو املتربع بايسّ َٔ دطا ٤غشب ايسّ َٓ٘ ٚ ،قس ٜضاب ايطبٝب املؿطف عً٢
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،فإشا أصٝب ايطبٝب املؿطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ أ ٚأسس املػاعسٜٔ
ايطبٝني ف ٬ول ي٘ املطايب ١بايتعٜٛض تطبٝـكا يكــٛاعــس املػــٚ٪ي ١ٝاملتـٛيـس ٠عـٔ
عًُٝـْ ١كٌ ايسّ  ٚإمنا ٜعــس ايغـطض ايص ٟأصٝــب بـ٘ َـٔ قبـٝـٌ اؿـٛازخ املٗٓ ١ٝاييت
ٜتعطض هلا أثٓا ٤مماضغتـ٘ ايٛظٝـفٖ ٚ ١ـصا َـا قغـت بـ٘ احملهـُـ ١اإلزاضٜـ ١ببـاضٜؼ يف
قطاض هلا َ٪ضر يف .1990)1(-12-20
أَا ايٛعع يف اؾعا٥ط ،ف ٬ميهٔ اؾعّ ف ٘ٝبكاعس ٠يعسّ ٚضٚز أْ ٟط ٜعاجل ٖصٙ
املػأي ١أ ٚسهِ قغا .٤إ ٫أْٓا ْ ٫طَ ٣اْعا َٔ تعٜٛض ايطبٝب املتغطض َٔ عًُْ ١ٝكٌ
ايسّ خاص ١إشا أصٝب بساْ ٤كط املٓاع ١أ ٚبايتٗاب ايهبس ايٛباْ C ٞ٥عطا ـطٛضتُٗا
عً ٢سٝات٘  ٚنصا ايغطض ايٓٛع ٞايصًٜ ٟشل ب٘ فًَِ ٜ ٫عٛض  ٚ ،ي ٛبؿطط إٔ  ٫هُع بني
ايتعٜٛغني؟
ٜ ٚؿٌُ ايتعٜٛض نٌ َٔ ايغطض املاز ٚ ٟايغطض املعَٓ ٟٛعا ٚ .يكس ْعُت أسهاَ٘
نٌ َٔ املٛاز َ ٚ 176 ٚ 124ا بعسٖا َٔ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾعا٥ط ٟعً ٢سػب ْٛع
املػٚ٪ي ١ٝاملجاض ٠تكضري ١ٜناْت أ ٚعكس.١ٜ

)1( Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, op.cit,
p 133.
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نُا إٔ ايتعٜٛض قس ٜه ٕٛاتفاقٝا ،خاععا ٫تفام أططاف ايع٬ق ١إَا يف ايعكس أٚ

باتفام ٫سل يًعكس( ٚ ،)1قس ٜه ٕٛقاْْٝٛا(ٜٓ ،)2ط عً ٘ٝايكاْ ٚ ،ٕٛقس ٜه ٕٛايتعٜٛض
قغاٝ٥ا يف سايَ ١ا إشا مل ٜٛدس اتفام عً ٢ايتعٜٛض أ ٚمل ُٜشسز بٓط قاْ.)3(ٕٛ
 ٚاملتغطض قبٌ َطايبت٘ بايتعٜٛض عٓس اْعكاز املػٚ٪ي ١ٝايعكس ،١ٜأٚدب عً٘ٝ
ايكاْ ٕٛاغتٝفا ٤بعض اإلدطا٤ات املتُجً ١يف تٛد ٘ٝإعصاض يًُسٜ ٜٔطًب٘ بتٓفٝص ا٫يتعاّ
ٚفل َا تٓط عً ٘ٝاملاز َٔ 180 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾعا٥ط ،ٟبُٓٝا أعفاَ َٔ ٙجٌ ٖصا
اإلدطا ٤عٓس قٝاّ املػٚ٪ي ١ٝايتكضري ١ٜطبكا يًُازْ َٔ 181 ٠فؼ ايكاْ.ٕٛ
 ٚىغع سل املتغطض يف ايتعٜٛض يًتكازّ ايط ٌٜٛاحملسز سػب ايكاْ ٕٛاملسْٞ
اؾعا٥ط ٟيف مخػ ١عؿط غٓ ١ابتساٚ ّٜٛ َٔ ٤قٛع ايغطض سػب املازتني َٔ 315 ٚ 308
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾعا٥ط ،ٟنُا ٚعشت املازْ َٔ 322 ٠فؼ ايكاْ ٕٛأْ٘  ٫هٛظ ا٫تفام
عً ٢تػٝري َس ٠ايتكازّ بايٓكضإ أ ٚايعٜاز ٠إ ٫أْ٘ هٛظ ايتٓاظٍ عٔ ايتكازّ َت ٢ثبت أَا
إشا نإ املتغطض َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،ايؿدط املتربع ،فً٘ إٔ ٜطدع عًَ ٢طانع ايسّ
بسع ٣ٛاملػٚ٪ي ١ٝايعكس ١ٜز ٕٚإٔ ٜجبت اـطأ ٭ٕ ايتعاّ َطانع ايسّ ٖ ٛايتعاّ بتشكٝل

( )2نرت عميو السادة  283من القانهن السجني الجدائخي والسادة  2251من القانهن السجني
الفخندي و الفخق بين الشرين أن القانهن الجدائخي أجاز تعجيل التعهيس االتفاقي

بالشقران أو الديادة عكذ الشز الفخندي الحي لم يجد ذلك ما عجا حالتي الغر
والخصأ الجديم.

( )1نرت عميو السادة 286من القانهن السجني الجدائخي ،و ىه التعهيس الجدافي يقجر
بشز القانهن إذا كان محل االلتدام مبمغا من الشقهد ومعين السقجار وقت رفع الجعهى.

( )3ىه التعهيس الحي يحكم بو القاضي في حال غياب بشج اتفاقي أو قانهني معتسجا عمى
مجسهعة من العشاصخ وىي تقجيخ القاضي ما لحق الجائن من خدارة و ما فاتو من
كدب مع مخاعاة الظخوف السالبدة حدب نز السهاد  281 ،232و  281مكخر من
القانهن السجني الجدائخي.
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ْتٝذ ،١فٝهف ٘ٝإثبات عًُ ١ٝغشب ايسّ َٓ٘ ٚ ،اإلصاب ١فكط ز ٕٚإثبات٘ ايع٬ق ١ايػبب١ٝ

بُٗٓٝا فَٗ ٞفرتع ١يف ٖص ٙاؿاي.)1(١

ٚأخريا ،إشا نإ املتغطض َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٖٛ ،املطٜض املٓك ٍٛإي ٘ٝايسّ ،ففٞ
ٖص ٙاؿايٜ ١ػتشل ايتعٜٛض ناَ ٬عٔ نٌ َٔ ا٭عطاض املاز ٚ ١ٜاملعٓ ٚ ١ٜٛايٓٛع ٚ ١ٝي٘
إٔ ٜطفع زعٛا ٙعس َطانع ايسّ أ ٚايطبٝب املؿطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ؼت َػٚ٪ي١ٝ
املػتؿف ،٢أ ٚايطبٝب يٛسسَ ٙت ٢اضتهب خط٦ا َٗٓٝا  ٫ىغع يع٬ق ١ايتبع ١ٝب ٚ ٘ٓٝبني
املػتؿف ،٢أ ٚايطبٝب ايصٜ ٟعٌُ بايكطاع اـاظ يٛسس ٙأ ٚؼت َػٚ٪ي ١ٝايعٝاز٠
اـاص ١اييت ٜعٌُ بٗا إشا مل ٜػط ايعكس ايص ٟبُٗٓٝا ا٭عطاض ايٓامج ١عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ،
فا٭ٚىل تبٓ ٢عً ٢قٛاعس املػٚ٪ي ١ٝايعكسًٜ ٫ ٚ ١ٜعّ فٗٝا املطٜض بإثبات اـطأ .أَا
ايجاْ ١ٝفتبٓ ٢عً ٢قٛاعس املػٚ٪ي ١ٝايتكضري ،١ٜإ ٫إٔ املطٜض يف ٖص ٙاؿايٜ ٫ ١كع عً٢
عاتك٘ ٚادب إثبات خطأ ايطبٝب ٭ٕ ايتعاّ ٖصا ا٭خري يف عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٖ ٛايتعاّ بتشكٝل
ْتٝذ ١فُت ٢مل تتشكل ايٓتٝذ ١قاّ اـطأ يف داْب ايطبٝب ٖٓٚا ٜهُٔ ا٫خت٬ف بني قٛاعس
املػٚ٪ي ١ٝايتكضري ١ٜطبكا يًكٛاعس ايعاَ ١اييت ٖٚ ٞادب ١اإلثبات  ٚبني قٛاعس املػٚ٪ي١ٝ
ايتكضري ١ٜعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ اييت تعترب َفرتع ١أَا املػتؿف ٢فٜ ٬جبت خط ٙ٪٭ٕ
َػٚ٪يٖ ١ٝصا ا٭خري َٖ ٞػٚ٪ي ١ٝتبعَ ١ٝفرتعٚ .١أَا اؿاي ١ايجايج ١فتبٓ ٢عً ٢قٛاعس
املػٚ٪ي ١ٝايتكضريٚ .١ٜأَا اؿاي ١ايطابعٚ ١ا٭خري ٠فتبٓ ٢عً ٢قٛاعس املػٚ٪ي ١ٝايعكس.١ٜ
أَا إشا اؾـتـطى نـٌ ٖــ ٤٫٪فــ ٞؼكٝــل ايغــطض ،أ ٟنٌ َــٔ ايطبٝب ٚاملػتؿف٢
َ ٚطنـع ايسّ ،يًُتـغـطض إٔ ٜـطفـع زعــ ٣ٛعسِٖ نًِٗ ،يٝشهِ عً ِٗٝبايتعٜٛض

تغآَا(ٜ ٚ )2بك ٢يهٌ ٚاسس َٔ ٖ ٤٫٪إٔ ٜٓف ٞاملػٚ٪ي ١ٝعٔ ْفػ٘ ٚفل ايططم املكطض٠
يصيو.
 ٚقــس ٜكطض ايتعٜٛض يًُتغطض  ٖٛ ٚا٭صٌ ٚ ،قس ٜكطض يص ٟٚسكٛق٘ يف ساٍ
مماتــ٘ ز ٕٚإٔ ٜتعـسا ٙإىل غريِٖ طبكا يًتؿطٜع اؾعا٥ط ،ٟشيو إٔ ايتعٜٛض يف ٖص ٙاؿاي١

( )2رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص .158
( )1رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص .162
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ٜعترب مبجاب ١إضخ َ ٖٛ ٚا ٜفِٗ َٔ ْط املاز َٔ 135 ٠قاْ ٕٛا٭غط ٠اؾعا٥ط )1(ٟايص ٟيف
ؼسٜس ٙيٮؾداظ املُٓٛعني َٔ اإلضخ شنط ايكاتٌ اـطأ ايص ٟميهٔ ي٘ اإلضخ َٔ أَٛاٍ
ايرتنَ ١اعسا ايس ١ٜأ ٚايتعٜٛض فٝشطّ َُٓٗا أ ٟمبفٗ ّٛعُين اعترب املؿطع ايتعٜٛض َٔ
قب ٌٝايرتنٜ ١طث٘ ايٛضث ١ايعازَ ٕٜٛاعسا ايكاتٌ اـطأ  ٚبك ١ٝا٭ؾداظ ايص ٜٔسسزتِٗ ْفؼ
املاز.٠
أَا ايكغا ٤ايفطْػ ،ٞفٝكطض ايتعٜٛض ٭قاضب املغطٚض ايص ٖٛ ٟعً ٢قٝس اؿٝا ٠إشا
َا اضتس إي ِٗٝايغطض بٓا ٤عً ٢قٛاعس ايتعٜٛض عٔ ايغطض املطتس خاص ١يف ساي ١اإلصاب١
()2

بساْ ٤كط املٓاع١

ٚعً ،٘ٝإشا َا قـاَت املػـٚ٪ي ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٚ ،سسز نٌ َٔ املغطٚض
ٚاملػــٜ ٍٚ٪كــ ّٛاؿــل فــ ٞايتعــٜٛض ايــصٜ ٟؿُــٌ ا٭عـطاض املازٜــ ٚ ١املعٓــٜٛـ١
ٚايٓٛع ٚ ،١ٝيهٔ نٝف ٜكسض ٖصا ايتعٜٛض؟ أهٛظ ؼسٜسَ ٙػبكا؟ أ ٚىغع يتكسٜط
ايكغا٤؟
تكتغ ٞايكاعس ٠ايعاَ ١يف تكسٜط ايتعٜٛض ،إٔ ٜهٖ ٕٛصا ا٭خري بكسض ناف ٜػتطاع
َع٘ درب ايغطض اؿاصٌ ٚ .يًتصنري  ٚطبكا يًتؿطٜع اؾعا٥طٜ ٫ ٟعٛض إ ٫عً ٢ايغطض
املباؾط ز ٕٚغري.ٙ
 ٚيف املػـٚ٪ي ١ٝاملسْٝـ ١عـٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّٜ ،ك ّٛايكاع ٞاملعطٚض عً ٘ٝايٓعاع
بتكسٜط ايتعٜٛض َػتعٓٝا يف شيو عً ٢خرب ٠طب َٔ ١ٝش ٟٚا٫ختضاظ ملا تؿهً٘ َػأي١
تكسٜط ايتعٜٛض َٔ َؿانٌ َٔ سٝح ايسق ١٭ٕ يف بعض ا٭َطاض ايٓامج ١عٔ عًُ ١ٝايسّ ٫

تعٗط أعطاعٗا ٜ ٫ ٚكسض ايعذع فٗٝا ْٗاٝ٥ا إ ٫بعس َطٚض ٚقت َٔ ايعَٔ( .)3يصا نإ يًكاعٞ
( )2قانهن رقم  ،09-05مؤرخ في  ،1005-05-04السعجل و الستسم لمقانهن رقم 22-84
السؤرخ في  2984-06-09الستزسن قانهن األسخة ،ج ر عجد  ،43لدشة ،1005ص .4

(2) Durrieu-Diebolt, op.cit, p08.

( )3شاىخي حدين ،الخصأ الصبـي و الخصأ العالجي في السدتذفيات العامة .دراسة مقارنة،
دار ىهمة ،الجدائخ ،سشة  ،1008ص .67
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إٔ وتفغ يًُغطٚض باؿل يف إٔ ٜطايب خـــَ ٍ٬ـــسَ ٠ع ١ٓٝبإعاز ٠ايٓعط يف تكسٜط
ايتعٜٛضَ ،ع َطاعا ٠ايتػريات  ٚتطٛض َطاسٌ ايغطض  ٚايتػريات ا٫قتضاز ١ٜنعٜاز ٠تهًف١
ايع٬ز َج )1(٬إ ٫إٔ ايطبٝب اـبري ٜ ٫كسض ايتعٜٛض  ٚإمنا ٜكتضط زٚض ٙعً ٢إبسا ٤ايطأٟ
يف املػا ٌ٥ايفٓ ٚ ١ٝايعًُ ١ٝاييت ٜضـــعب عً ٢ايكاع ٞاغتكضاٖ٩ا بٓفػ٘ ٜٚتٛىل ايكغا٤
بعس شيو تكسٜط ايتعٜٛض طبكا يًُعاٜري ايكاْ.١ْٝٛ
ٜ ٚطاع ٞايكغا ٤يف تكسٜط ٙيًتعٜٛض بعض ايعٓاصط اييت ْضت عًٗٝا نٌ َٔ املٛاز
َ 182 ٚ 182 131هطض َٔ ايكاْ ٕٛاملسْ ٚ ،ٞعً ٘ٝإٔ ٜؿري إيٗٝا يف سهُ٘  ٖٞٚتتًدط يف
َا ؿل ايسا َٔ ٔ٥خػاضَ ٚ ٠ا فات٘ َٔ نػب َع َطاعا ٠ايعطٚف امل٬بػ .١نُا إٔ َػأي١
تكسٜط ايتعٜٛض خاعع ١يًػًط ١ايتكسٜط ١ٜيًكغا ٫ ٚ ٠ضقاب ١عً ِٗٝيف شيو َٔ احملهُ١

ايعًٝا(.)2

 ٚيًُتغطض إشا تفاقِ ايغطض بعس اؿهِ ي٘ بايتعٜٛض ،إٔ ٜطدع إىل ايكغاٜ ٚ ٤طًب
َٓ٘ َا ٜعطف بايتعٜٛض عٔ ايغطض املتفاقِ  ٚ ،ايكغا ٤آْصاى  ٚبٓا ٤عً ٢اـرب ٠ايطب١ٝ
اييت ٜطًبٗا ي٘ إٔ ٜطفع َٔ ق ١ُٝايتعٜٛض  ٚوػب ايتعٜٛض عً ٢أغاؽ تاضٜذ اـرب٠
ايطب ١ٝاييت أثبتت ايتفاقِٖ ،صا َا اغتكطت عً ٘ٝادتٗازات احملهُ ١ايعًٝا  ٚاييت ْصنط َٓٗا
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ :ايكطاض امل٪ضر يف  2007-10-17ايص ٟضفض ف ٘ٝطعٔ تكسَت ب٘
ايؿطن ١اؾعا٥ط ١ٜيًتأَني عس ايػٝس ب.ع تطًب فْ ٘ٝكض ايكطاض ايضازض عٔ فًؼ قغا٤
باتٓ ١يف  2003-11-08ايص ٟأٜس سهِ قهُ ١عني ايتٛت ١امل٪ضر يف  2002-07-13ايــصٟ
صـازم فٝـ٘ عً ٢تكـطٜط اـبـط ٚ ٠أيـعّ ايػٝس ب.ظ ؼت عُإ ايؿطن ١اؾعا٥ط١ٜ
يًتأَني ٚناي ١عني ايتٛت ١ضَع  308بسفع َبًؼ  54.900.00زٜٓاض تعٜٛغا عٔ تفاقِ ا٭عطاض
َ٪غػ ١طعٓٗا عًٚ ٢د٘ اـطأ يف تطبٝل ايكاْ ،ٕٛإ ٫إٔ احملهُ ١ايعًٝا سٝجت قطاضٖا مبا

( )2رايذ دمحم ،السخجع الدابق ،ص ..158
( )1دربال عبج الخزاق ،الهجيــد فــي الشظخية العامة لاللتدام .مرادر االلتدام ،دار العمهم،
عشابة ،الصبعة األولى ،سشة  ،1004ص.65
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 ..." :ًٜٞإٕ َا اغتكط عً ٘ٝقغا ٠احملهُ ١ايعًٝا ٖ ٛأْ٘ عٓسَا ٜه ٕٛايتعٜٛض َتعًــل
بغطض ايتفاقِ فإٕ سػاب ايتعٜٛض ٜتِ عً ٢أغاؽ اـرب ٠ايطب ١ٝاييت أثبتت ايتفاقِ ٚ
يٝؼ تاضٜذ اؿازخ.)1("...
مما ٜػتٓتر َٔ ٖصا ايكطاض ،إٔ ايكغاٜ ٤عٛض عً ٢تفاقِ ايغطض بؿطط إٔ تهٕٛ
ٖٓاى خرب ٠طب ١ٝتتجبت ايتفاقِ ،فُا عً ٢املغطٚض يف ٖص ٙاؿاي ١غ ٣ٛايطدٛع عً٢
احملهُ ١اييت سهُت ي٘ بايتعٜٛض ٜ ٚطًب تعٝني خبري يتشسٜس ايتفاقِ يف ايغطض ست٢
وهِ ي٘ بتعٜٛض إعايف َعازٍ يًتفاقِ.
اـ٬ص ٖٞ ١أْ٘ َت ٢لِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ عطض ،قاّ يًُتغطض سل يف
ايتعٜٛضٖ ٚ ،صا ا٭خري ٜكسض ٙايكاع ٞبٓا ٤عً ٢عٓاصط قاْ ٚ ١ْٝٛاغتعاْ ١بتكطٜط اـرب٠
ايطبٜ ٚ ،١ٝؿٌُ ايتعٜٛض نٌ َٔ ايغطض املاز ٚ ٟايغطض املعٓ ٚ ٟٛايغطض ايٓٛع .ٞنُا
أْ٘ يًُغطٚض اؿل يف ايطدٛع إىل ايكغا ٤طايبا َٓ٘ ايتعٜٛض عٔ ايغطض املتفاقِ بؿطط إٔ
ته ٕٛي٘ خرب ٠طب ١ٝتجبت تفاقِ ايغطض.
إ ٫أْ٘ ٚ ،ضغِ قٝاّ َػٚ٪ي ١ٝا٭طبا ٤أ ٚاملػتؿفٝات أَ ٚطانع ايسّ ،فكس ؼٌ قًٗا
ؾطنات ايتأَني فٌٗ ميهٔ تأَني املػٚ٪ي ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟  ٚنٝف يًُغطٚض إٔ
وضٌ عً ٢ايتعٜٛض دربا ي٘ عٔ ايغطض ايص ٟؿل ب٘؟  ٖٞ َٔ ٚاؾٗ ١كتض ١بايٓعط يف
طًب٘؟
ػس ٖص ٙا٭غ ١ً٦دٛابا عٓٗا ،يف املطًبني ايجاْ ٚ ٞايجايح َٔ ٖصا املبشح (سصف)
تباعاً يف َا .ًٜٞ

( )2ممف رقم  ،374815قخار مؤرخ في  ،1007-20-27مجمة السحكسة العميا ،عجد ،1
سشة  ،1007ص.297
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املطلب الثاني
التأمني يف نطاق عنلية نكل الدم
ٜٗسف ايتأَني بضف ١عاَ ١إىل تكس ِٜايغُإ  ٚا٭َإ يٮؾداظ عس املداطط اييت ٫
ميهٔ تٛقعٗا َ ٫ ٚعطف ١زضد ١خطٛضتٗا.
ّٜٛ ٚيس عكس ايتأَني ايتعاَات يف عاتل نٌ َٔ امل ٚ َٔ٪امل َٔ٪ي٘ ،أَا ايتعاَات
امل َٔ٪ي٘ فتتُجٌ يف زفع ا٭قػاط  ٚايتضطٜح بايبٝاْات املتعًك ١باـططًٜ ٚ ،تعّ املَٔ٪
ي٘ بسفع َبًؼ ايتأَني ايص ٟقس ٜه ٕٛيف ؾهٌ إضازات أ ٚيف ؾهٌ تعٜٛض إشا نٓا أَاّ ساي١
ايتأَني عٔ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ،١ٝففٖ ٞصا ايعكس َٛ ٖٛٚعٛع زضاغتٓا ٜه ٕٛامل َٔ٪ف٘ٝ
عآَا يًُ َٔ٪ي٘ َٔ نٌ ايتبعات املاي ١ٝاملرتتب ١عًَ ٢ػٚ٪يٝت٘ املسْ ١ٝػا ٙايػري،
فًٝتعّ امل َٔ٪بايتعٜٛض عٔ ا٭عطاض اي٬سك ١بايػري(.)1
فاهلسف َٔ ايتأَني عً ٢املػٚ٪ي:١ٝ
) ٖٛ (L’assurance de responsabilitéعُإ امل َٔ٪ي٘ َٔ ضدٛع ايػري عً٘ٝ
باملػٚ٪ي ٚ ،١ٝعً ٘ٝفايتأَني عً ٢املػـٚ٪يٜ ١ٝؿُـٌ ث٬ث ١أؾداظ ،املٚ َٔ٪امل َٔ٪ي٘
(املػَ ٍٚ٪ػٚ٪يَ ١ٝسْ ٚ )١ٝاملػتفٝس (املتغطض َٔ خطأ امل َٔ٪ي٘) ،إ ٫إٔ احملٌ يف
ايتأَني عً ٢املػٚ٪يْ ١ٝازضا َا ٜهَ ٕٛعٓٝا ٚ ،بصيو ٜضعب َعطفَ ١س ٣آثاض ٖصٙ
املػٚ٪يٚ ١ٝقت ايتعاقس مما ٜعكس َػأي ١تكسٜط َبًؼ ايتأَني فذـط ٣ايعُـٌ عًـ ٢ؼـسٜس
َبًـؼ أقضـ ٢يًتأَني ٚ ،إٕ مل وسز يف ايعكس ًٜتعّ آْصاى امل َٔ٪بسفع ايتعٜٛض ناَ٬
ٚقت ؼكل اـطط َُٗا نإ سذِ املػٚ٪ي.١ٝ
إشٕ ،هٛظ ٭ ٟنإ إٔ  َٔ٪ٜعًَ ٢ػٚ٪يٝـت٘ املسْ ١ٝبٛد٘ عاّ ،غٛا ٤ناْت
َػٚ٪ي ١ٝؾدض ١ٝأَ ٚػٚ٪ي ١ٝعٔ فعٌ ايػري ،أَ ٚػٚ٪ي ١ٝعٔ فعٌ ا٭ؾٝا ،٤أَ ٚػٚ٪ي١ٝ
( )2معخاج ججيجي ،مجخل لجراسة قانهن التأمين الجدائخي .ديهان السصبهعات الجامعية،
الجدائخ ،الصبعة الخابعة ،سشة  ،1004ص .64
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عٔ اؿطٜل ،فُا ٖ ٞأسهاّ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتأَني ٌٖ ٚ ،قٛاعس ٙتطبل عً ٢املػٚ٪ي١ٝ
ايطب١ٝ؟  ٖٛ ٌٖ ٚإدباض ٟأّ اختٝاضٟ؟  ٌٖ ٚهٛظ ايتأَني عً ٢املػٚ٪ي ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ
ايسّ ؟
ْط املؿطع اؾعا٥ط ،ٟيف قاْ ٕٛايتأَني( ،)1ايهتاب اـاَؼ َٓ٘ عً ٢ايتأَٓٝات
اإليعاَ َٔ ٚ ،١ٝبني ٖص ٙايتأَٓٝات اإليعاَ ،١ٝتأَني املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ٚ ،١ٝسسز َٔ ًٜعّ
بتأَني َػٚ٪يٝت٘  َِٗٓ ٚامل٪غػات ايضش ١ٝايطب ٚ ١ٝنٌ أعغا ٤ايػًو ايطيب  ٚايؿب٘
ايطيب  ٚايضٝس ْٞ٫املُاضغني ؿػابِٗ اـاظ سػب ْط املازٖ َٔ 167 ٠صا ايكاْ ٕٛإش
دا ٤فٗٝا:
"هـب عًـ ٢املـ٪غػـات ايضشـ ١ٝايطبـ ٚ ١ٝنٌ أعـغا ٤ايػًـو ايطبـ ٚ ٞايؿبـ٘ ايطيب ٚ
ايضٝس ْٞ٫املُاضغني ؿػابِٗ اـاظ إٔ ٜهتتبٛا تأَٓٝا يتػطَ ١ٝػٚ٪يٝتِٗ املسْ١ٝ
املٗٓ ١ٝػاَ ٙطعاِٖ  ٚػا ٙايػري".
ٚمتاؾٝا َـع ٖـصا ايٓط َا ٚضز فـ ٞاملطغ ّٛضقـِ  204-88املـ٪ضر فــ-10-18 ٞ

 )2(1988احملـسز يؿــطٚط إلـاظ ايعٝـازات اــاصـ ٚ ١فتـشـٗا  ٚعُـًـٗا املعـسٍ  ٚاملتُِ
باملطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  69-02امل٪ضر يف  ٚ2002 )3(-02-06بايغبط يف ْط املـاز12 ٠
َـٓ٘ سٝـح أيــعَـت ايعٝـاز ٠عـً ٢انتـتاب تـأَـٝـٔ يتـػطـَ ١ٝػـٚ٪ي ١ٝامل٪غػ١
َٚػتدسَٗٝا َسْٝا.
ٚعً ،٘ٝسػب ٖص ٙايٓضٛظًٜ ،عّ ا٭طبا ٤املُاضغني ؿػابِٗ اـاظ  ٚنصا
ايعٝازات اـاص ،١بتأَني َػٚ٪يٝتِٗ عٔ ا٭عطاض اييت تًشل باملطع ٢أ ٚبايػريَ ٚ .ا
ُٜٓٗا ٖ ٛتأَني املػٚ٪ي ١ٝعٔ ا٭عطاض اييت تًشل باملطع ٢أ ٟتأَني املػٚ٪ي ١ٝايطب١ٝ
فٗ ٛإيعاَ ٞبايٓػب ١يًكطاع ايضش ٞاـاظ.
( )2األمخ رقم  07 -95الحي نظم أحكام عقج التأمين السؤرخ في  ،2995-02-15جخيجة
رسسية عجد  ،23ص.03
( )1جخيجة رسسية عجد  ،41ص.2419
( )3جخيجة رسسية عجد  ،22ص.40
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ٖصا عٔ تأَني َػٚ٪ي ١ٝا٭طبا ٤املسْ ،١ٝفٌٗ هب تأَني املػٚ٪ي ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟
 ٌٖٚؽغع يكٛاعس خاص ١بٗا ،أّ ؽغع يًكٛاعس ايعاَ ١يتأَني املػٚ٪ي ١ٝبضف ١عاَ١؟
َٔ َطادع ١قٛاعس قاْ ٕٛايتأَني ،لسْ ٙط يف املاز 169 ٠عً ٢إيعاَ ١ٝتأَني
املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ ايعًُٝات املتعًك ١بايسّ سٝح دا ٤فٗٝا:
"هـب عًــ ٢املـ٪غـػـات ايتـ ٞتكـ ّٛبٓـعع /ٚأ ٚتػٝٝـط ايسّ ايبؿط َٔ ٟأدٌ ا٫غتعُاٍ
ايطبـ ٞإٔ تهتتـب تأَـٝـٓا عــس ايعـٛاقــب املغـط ٠اييت قس ٜتعطض هلا املتربع ٕٛبايسّ
أ ٚاملتًك ٕٛي٘".
أ ٟأيعَت املازَ ٠طانع ايسّ عً ٢تأَني َػٚ٪يٝتِٗ املسْ ١ٝعٔ عًُٝات ْكٌ ايسّ َٔ
املتعًك ١بػشب٘ أ ٚتًو املتعًك ١بايتعس٬ٜت ايٛاضز ٠عً َٔ ٘ٝخ ٍ٬فضٌ َهْٛات٘ َج.٬
ٚيهٖٔ ،ص ٙاملاز ٠مل تؿط بضطٜح ايعباض ٠إىل عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،إ ٫أْ٘ ٜفِٗ َٔ
اغتعُاهلا ملضطًح "ا٭عطاض اي٬سك ١باملتًكني" أْٗا تؿٌُ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،ف ٬ميهٔ
اؿسٜح عٔ َتًل يًسّ إ ٫إشا ْكٌ ايسّ إي ٚ .٘ٝبايتاي ٞدعًت ٖص ٙاملاز َٔ ٠تأَني
املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ تأَٓٝا إيعاَٝاٜ ،تعٗس ف ٘ٝامل َٔ٪بسفع ايتعٜٛض عٔ
ا٭عطاض املاز ٚ ١ٜاؾػُاْ ١ٝاملتٛيس ٠اييت ؿكت باملتغطض غٛا ٤نإ املتربع أ ٚاملتًك.ٞ
 ٚىغع عكس تأَني املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،يٓفؼ ايؿطٚط املكطض٠
يعكس تأَني املػٚ٪ي ١ٝبضف ١عاَ ١يعسّ ٚضٚز أْ ٟط خاظ ب٘ ٚ ،بايتاي ٞتطبل عً٘ٝ
ْفؼ ا٭سهاّ اييت غبل يٓا بٝاْٗا يف سسٜجٓا عٔ تأَني املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝيٮطبا٤
املُاضغني ؿػابِٗ  ٚايعٝازات اـاص.١
نُا ػسض امل٬سع ،١إىل أْ٘ يف سايَ ١ا إشا ؽًف ا٭طبا ٤املُاضغني ؿػابِٗ اـاظ
أ ٚايعٝازات اـاص ،١أَ ٚطانع ايسّ عٔ انتتاب تأَني عٔ َػٚ٪يٝتِٗ املسْ ١ٝيف َٛادٗ١
ايػري املتغطض ٚ ،مل ميتجًٛا ملجٌ ٖصا ا٫يتعاّ تٛقع عً ِٗٝعكٛبات دعاْ ١ٝ٥ضت عًٗٝا
املازَ 184 ٠ــٔ قـاْ ٕٛايتأَني تتُجٌ فــ ٞايػطاَ ١تتـطاٚح قُٝتـٗا َا بني 100.00 ٚ 5.000
زٜٓاض دعا٥ط.ٟ
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ْ ٚؿري يف ا٭خري إٔ زع ٣ٛايتأَني تتكازّ بايتكازّ ايكضري احملسز يف  03غٓٛات
بايٓػب ١يسعا ٣ٚتأَني املػٚ٪ي ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،ابتسا َٔ ٤تاضٜذ ٚقٛع اـطط املَٔ٪
َٓ٘ ٖ ٚصا نأصٌ عاّ(.)1
 ٚاـ٬صٖ ١ــ ٞإٔ تأَٝــٔ املػــٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُٝات ْكٌ ايسّ ٖ ٛتأَني
إيعاَ ٞفإشا َا لِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ يف ايعٝازات اـاص ،١تكَ ّٛػٚ٪ي ١ٝا٭طبا ٤فٗٝا
٫يتعاَِٗ بػ ١َ٬املطٜض ،نُا تكَ ّٛػٚ٪يَ ١ٝطانع ايسّ ٚ ،يف ن ٬اؿايتني ،أ ٟغٛا٤
ضفعت ايسع ٣ٛعس ايطبٝب املُاضؽ ؿػاب٘ اـاظ أ ٚبايعٝاز ٠اـاص ١اييت انتتبت
تأَٓٝا تػطــ ٞفٝــ٘ َػٚ٪يٝتــ٘ ،ؼٌ ؾطن ١ايتأَني قًُٗا يف ايتعٜٛض عٔ ا٭عطاض
اؾػُاْ ٚ ١ٝاملاز ١ٜفكط ،بٓٝــُا ا٭عطاض ايٓفػ ١ٝأ ٚاملعٓ ٚ ١ٜٛاييت تسخٌ يف ْطاقٗا
ا٭عطاض ايٓٛع ١ٝاـاص ١بعًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚيعسّ تػطٝتٗا َٔ ؾطنات ايتأَنيٜ ،بك٢
ايطبٝب أَ ٚطنع ايسّ َػ ٫ٚ٪عً ٢دربٖا بعسَا ٜكسضٖا ايكغاَ ٤ػتعٓٝا باـرب ٠ايطب،١ٝ
فٜٛ ٬دس أْ ٟط يف قاْ ٕٛايتأَني ٜؿري إىل إَهاْ ١ٝايتعٜٛض عٔ ا٭عطاض املعَٓٔ ١ٜٛ
ططف ؾطنات ايتأَني.
أَا إشا نإ ايغطض ايٓادِ عٔ عًُ ١ٝايسّ ضادع إىل خطأ ايطبٝب ايصٜ ٟعٌُ بايكطاع
ايعاّ ،ف ٬ؼٌ ؾطن ١ايتأَني قً٘ يف ايتعٜٛض ،يعسّ إَهاْ ١ٝانتتاب تأَني املػٚ٪ي١ٝ
يًطبٝب ايصٜ ٟعٌُ باملػتؿفٝات ايعاَ ١أص ٬أ ٚست ٢املػتؿفٝات ايعاَ ٫ ١ميهٓٗا إٔ
تهتتب تأَٓٝا عٔ املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝفايتأَني َٔ املػٚ٪يَ ١ٝكتضط  ٚبٓط ايكاْ ٕٛعً٢
ا٭طبا ٤ايص ٟمياضغَٓٗ ٕٛتِٗ ؿػابِٗ اـاظ أ ٚايعٝازات اـاص ١فكط ،يصا إشا اضتهب
ايطبٝــب ايص ٟمياضؽ َٗٓت٘ بايكطاع ايعاّ خطأ عٓس قٝاَ٘ بعًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،تكــّٛ
َػٚ٪يٝت٘  ٚبايتبعَ ١ٝػٚ٪ي ١ٝاملػتؿف ،٢فهٝف ميهٔ اغتٝفا ٤ايتعٜٛض عٔ ططٜل
ايكغا ،٤أَ ٟا ٖ ٞؾطٚط ضفع زع ٣ٛاملػٚ٪ي ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ؟

( )2معخاج ججيجي ،السخجع الدابق ،ص .225
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املطلب الثالث
دعوى املصؤولية املدنية عو عنلية نكل الدم
بعس ؼسٜسْا يًُػ ٍٚ٪عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٚ ،املتغطض َٓٗا ،فكس ٜه ٕٛاملػٍٚ٪
ايطبٝـب املؿــطف عًـ ٢عُـًـْ ١ٝكـٌ ايـسّ املُاضؽ ملٗٓت٘ بعٝاز ٠خاص ١فٝطايب
بايتعٜٛض ؼت َػٚ٪ي ١ٝؾطن ١ايتأَني سٝح إٔ تأَني املػٚ٪ي ١ٝيف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ
ٜعس نُا ضأٜٓا إيعاَٝا سػب قاْ ٕٛايتأَني .أَا إشا ٚقع اـطأ َٔ ايطبٝب املؿطف عً٢
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ايصٜ ٟعٌُ باملػتؿفٝات ايعاَ ،١فٝه ٖٛ ٕٛاٯخط َطايبا بايتعٜٛض ؼت
َػٚ٪ي ١ٝاملػتؿف ٢طبكا يكٛاعس َػٚ٪ي ١ٝاملتبٛع عٔ فع تابع٘.
 ٚعًٜ ،٘ٝتشسز ا٫ختضاظ ايكغا ٞ٥ايٓٛع ٞيف فاٍ زع ٣ٛاملػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٔ
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ عػب ايططف املػ ،ٍٚ٪أ ٟإشا نإ املدط ٧طبٝبا مياضؽ َٗاَ٘ بايكطاع
اـاظ ،فإٕ ايسع ٣ٛت ٍٚ٪إىل اختضاظ دٗ ١ايكغا ٤ايعاز ،ٟأَا إشا نإ ايطبٝب
املؿطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ مياضؽ َٗاَ٘ بايكطاع ايعاّ ،ف ٍٚ٪ٝا٫ختضاظ يًٓعط يف
ايسع ٣ٛإىل دٗ ١ايكغا ٤اإلزاض .ٟإش ٜك ّٛايتٓع ِٝايكغا ٞ٥اؾعا٥ط ٟعًَ ٢بسأ اظزٚاد١ٝ
ايكغا ،٤أ ٟاغتك٬ي ١ٝنٌ َٔ ايكغا ٤ايعاز ٟعٔ ايكغا ٤اإلزاض ٚ ٟيكس نطؽ ٖصٙ
ا٫ظزٚاد ١ٝقاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ ٚ ١ٝاإلزاض ١ٜاؾعا٥ط ٟسٝح أت ٢بأسهاّ إدطاَ ١ٝ٥فضً١
يهٌ دٗ ١قغا ١ٝ٥عً ٢سس ٠فػسا بصيو اظزٚاد ١ٝايكغا.٤
تعترب احملانِ املسْ ،١ٝصاسب ١ا٫ختضاظ ايعاّ يًٓعط يف مجٝع املٓاظعات نٝفُا

نإ ْٛعٗا َا عسا املٓاظعات اإلزاض ١ٜإَ ٫ا اغتجين َٓٗا بٓط(َ ٖٛ ٚ )1ا ْضت عً٘ٝ
املاز َٔ 32٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ ٚ ١ٝاإلزاض ١ٜاؾعا٥ط.ٟ

( )2ما نرت عميو السادة  801قانهن اإلجخاءات السجنية و اإلدارية ،التي استثشى فييا
السذخع بعس من السشازعات التي تجخل في اختراص السحاكم اإلدارية وعقج

اختراصيا لمسحاكم العادية وىي مخالفات الصخق و دعهى السدؤولية الخامية إلى=
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 ٚبايٓعط إىل عسّ ٚدٛز أْ ٟط ٜٛدب ا٫ختضاظ ْٛعٝا يكػِ َعني َٔ أقػاّ
احملهُ ١بايٓعط يف زع ٣ٛاملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ املطفٛع ١عس ايطبٝب ايصٟ
مياضؽ َٗٓت٘ بايكطاع اـاظ ،ف ٍٚ٪ٝا٫ختضاظ يًٓعط يف ٖص ٙايسع ٣ٛإىل ايكػِ املسْٞ
باحملهُ ١اييت ٜكع يف زا٥ط ٠اختضاصٗا ايفعٌ ايغاض َ ٖٛ ٚهإ تكس ِٜايع٬ز بٓكٌ ايسّ
عُ ٬باملازتني  َٔ 40 ٚ 39قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ ٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
 ٚزعـ ٣ٛاملػٚ٪ي ،١ٝنهٌ زعٜ ٣ٛتطًب يطفعٗا ،قٝاّ أضناْٗا ٚ ،أضنإ ايسع٣ٛ
ث٬ث ١املسعٚ ٞاملسع ٢عً ٚ ٘ٝاملسع ٢ب٘ .أَا املسع ٞيف زع ٣ٛاملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ
عًُْ ١ٝكٌ ايسّ فٗ ٛاملتغطض َٓٗا أ ٟاملطٜض ٚ ،أَا املسع ٢عً ٘ٝفٝتُجٌ يف ايطبٝب
املػ ٍٚ٪ؼت عُإ ؾطن ١ايتأَنيٜ ٚ ،هُٔ ايؿ ٤ٞاملسع ٢ب٘ يف طًب ايتعٜٛض َٔ دطا٤
قٝاّ َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب.
َ ٚت ٢ضفعت ايسع ٚ ،٣ٛبعس ا٫غتُاع إىل نٌ زفع  ٚزفاع مبا وًُ٘ َٔ إثبات تضبح
ايكغَٝٗ ١ٝأ ٠يًفضٌ فٗٝا ،فٝشهِ ايكاع ٞإٕ ثبت ي٘ قٝاّ َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب بإيعاّ ٖصا
ا٭خري ؼت عُإ ؾطن ١ايتأَني بسفع ايتعٜٛض يًُتغطض َٔ دطا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايسّ َعتُسا
يف تكسٜط ٙعً ٢ايعٓاصط ايكاْ ١ْٝٛاييت غبل يٓا اإلؾاض ٠إيٗٝا َػتعٓٝا يف أغًب ا٭سٝإ
بتكطٜط اـرب ٠ايطب ١ٝاييت ٜه ٕٛتطبٝكا ملا املازَٚ 125 ٠ا بعسٖا َٔ قاْ ٕٛاإلدطا٤ات
املسْٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ

=شمب تعهيس األضخار الشاجسة عن مخكبة تابعة لمجولة آو الهالية أو البمجية أو
السؤسدة العامة ذات الصابع اإلداري.
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 ٚعً ٢املسع ٞاملطٜض يف ٖص ٙاؿاي ١غ ٣ٛاتباع ادطا٤ات تٓفٝص(ٖ )1صا اؿهِ ايكغاٞ٥

ايكاع ٞي٘ بايتعٜٛــــــض بعس صريٚضت٘ ْٗاٝ٥ا( )2ممٗٛضا بايضٝػ ١ايتٓفٝص )3(١ٜايص٫ ٟ
ٜػًِ إ ٫يًُػتفٝس ؾدضٝا أ ٚيٛن ٌٝعٓ٘ بٛناي ١خاص ٚ .١شيو بايتذا ٘٥إىل احملغط
ايكغا ٞ٥ايـصٜ ٟبًـؼ إىل املسع ٢عًـ ٘ٝايػٓس ايتٓفٝصٜ ٚ ٟهًف٘ بايٛفا ٤يف أدٌ مخػ ١عؿط
(َٜٛ )15ا.
ٖصا ،إشا نإ املػ ٖٛ ٍٚ٪ايطبٝب ايص ٟمياضؽ َٗاَ٘ بايكطاع اـاظ .أَا إشا نإ
ايطبٝب املػٜ ٍٚ٪عٌُ بايكطاع ايعاّ ،فايكغا ٤اإلزاض ٖٛ ٟاملدتط عٓسَا ُٜطتهب اـطأ
يف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ َٔ طبٝب مياضؽ َٗاَ٘ بايكطاع ايعاّ ناملػتؿفٝـات اؾاَعـ١ٝ
َج ،٬تكَ ّٛػٚ٪يٝت٘  ٚإشا قاَت َػٚ٪يٝت٘ تكَ ّٛػٚ٪ي ١ٝاملػتؿف ٢بايتبع ١ٝ٭ٕ ايع٬ق١
اييت تطبط املػتؿف ٢بايطبٝب ٖ ٞع٬ق ١تبع ١ٝؼهُٗا قٛاعس َػٚ٪ي ١ٝاملتبٛع عٔ فعٌ
تابع٘ ،إشٕ ٜعترب املػتؿف ٢املػ ٍٚ٪املسْ ٞيف سايٚ ١قٛع خطأ َٔ ايطبٝب ايص ٟمياضؽ
َٗاَ٘ ف.٘ٝ
 ٚباعتباض املػتؿف ٢ايعاّ٪َ ،غػ ١عُ ١َٝٛشات طابع إزاض ،ٟف ٍٚ٪ٝا٫ختضاظ
يف ايٓعط يف ايسع ٣ٛاييت تطفع عً ٢ايطبٝب ؼت َػٚ٪ي ١ٝاملػتؿف ٢إىل احملانِ اإلزاض١ٜ
اييت تعترب صاسب ١اي ١ٜ٫ٛايعاَـــــ ١فــــ ٞاملٓاظعات اإلزاض ١ٜسػب َا تؿري إي ٘ٝاملازتني
 َٔ 801 ٚ 800قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ ٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
 ٚؾـطٚط ضفع زع ٣ٛايكغا ٤ايهاٌَ (زع ٣ٛاملػٚ٪يْ ٖٞ ،)١ٝفؼ ايؿطٚط اييت غبل
يٓـا زضاغتـٗا َــٔ صفـَ ٚ ١ضًشـ ٚ ١أًٖـٝـ ١باإلعاف ١إىل ٚدٛب متج ٌٝاملسع ٞمبشاّ
ٚشيو ؼــت طا٥ــً ١عـسّ قبـ ٍٛايعطٜغ ١طبكا يٓط املاز َٔ 826 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات
( )2راجع السهاد من  600إلى  622من قانهن اإلجخاءات السجنية و اإلدارية الجدائخي.
( )1ال يريخ الحكم نيائيا إال بعج انقزاء آجال شخق الصعن العادية من معارضة واستئشاف
ما لم يكن مذسهال بالشفاذ السعجل.

( )3نرت عمييا السادة  602فقخة أ من قانهن اإلجخاءات السجنية و اإلدارية.
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املسْ ٚ ١ٝاإلزاض ،ٟأَا املسع ٢عًٚ ٘ٝباعتباض٪َ ٙغػ ١شات طابع إزاض ٟأعفت٘ املاز827 ٠
َٔ ْفؼ ايكاْ ٕٛبتُج َٔ ً٘ٝططف قاّ.
 ٍٚ٪ٜٚا٫ختضاظ سػب املاز َٔ 804 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْٚ ١ٝاإلزاض ١ٜإىل احملهُ١
اييت ٚقع يف زا٥ط ٠اختضاصٗا ايفعٌ ايغاض َ ٖٛٚهإ تكس ِٜاـسَات ايطب ١ٝأ ٟاملهإ
ايصٜٛ ٟدس ب٘ املػتؿف.٢
نُا أْ٘ هٛظ يًكاع ٞاإلزاض ٟايٓاظط يف زع ٣ٛاملػٚ٪ي ١ٝإٔ ٜػتعني غبري إللاظ
خرب ٠طب ١ٝاـرب ٠يف ايكغا ٤اإلزاض ٟؽغع يٓفؼ ا٭سهاّ املكطض ٠يف اـرب ٠يف ايكغا٤
ايعاز.ٟ
ٚبعس صسٚض ايكطاض ايكاع ٞبايتعٜٛضَٗ ٚ ،ط ٙبايضٝػ ١ايتٓفٝصٜ ١ٜعُس املسعٞ
املتغطض َـٔ عًُٝـْ ١كـٌ ايسّ إيـ ٢احملغط ايكغا ٞ٥يٓٝفص ي٘ ايكطاض طبكا إلدطا٤ات
ايتٓفٝص املعُ ٍٛبٗا يف تٓفٝص ايػٓسات ايتٓفٝص ،١ٜشيو ايتعٜٛض احملسز طبكا يًكٛاعس ايعاَ١
املكطض ٠يف ايكاْ ٕٛاملسْ.ٞ
 ٚبٗصاْ ،ه ٕٛقس اْتٗٓٝا َٔ زضاغَ ١ػٚ٪ي ١ٝايطبٝب املسْ ١ٝاملؿطف عً ٢عًُ١ٝ
ْكٌ ايسّ ،تًو املػٚ٪ي ٚ ١ٝإٕ ناْت ؽغع يف دٌ أسهاَٗا إىل ايكٛاعس ايعاَ ١يف
املػٚ٪ي ،١ٝإ ٫أْٗا تتُتع غضٛص ١ٝمتٝعٖا عٔ باق ٞاملػٚ٪يٝاتٖ ٚ ،ـ ٞافتـطاض
اـطـأ فٗٝـا يٓـٛعــٝــ ٚ ١خضٛص ١ٝعًُْ ١ٝكٌ ايسّ َ ٚا تؿهً٘ َٔ أخطاض عً ٢سٝا٠
املطٜض  ٚفطظ ؾفا.٘٥
اخلامتـة
بعس زضاغتٓا ملٛعٛع َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب املسْ ١ٝيف ايتؿطٜعني اؾعا٥ط ٚ ٟاملكاضٕ-
عٔ ْكٌ ايسّ منٛشدا -خًضٓا إىل عس ٠اغتٓتادات َتعًك ١بأسهاّ ٖص ٙا٭خري ٚ ٠يٓا يف
شيو َٔ ا٫قرتاسات َا غٝػاِٖ سػب ضأٜٓا يف محا ١ٜأنجط يًُتغطض ٜٔست ٚ ٢ي ٛمل ْضٌ
إىل تػط ١ٝؾاًَ ٚ ١ناًَ ١يٮعطاض اييت ٜضاب ٕٛبٗا فعً ٢ا٭قٌ َٓشِٗ َا ٜػطَ ٞععُٗا.

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

مدؤولية الصبيب السجنية في التذخيعين الجدائخي والسقارن –عن نقل الجم نسهذجا-

05

أ :٫ٚا٫غتٓتادات
 :1سا ٍٚاملؿطع اؾعا٥ط ٟيف قاْ ٕٛايضش ١اؾسٜس  ٚعع قٛاعس عًُ ١ٝزقٝك ١يغبط عًُ١ٝ
ْكٌ ايسّ َٔ ،سٝح ؼغري ايسّ  ٚخعْ٘  ٚمت ٚ ٜ٘ٓٛيف ا٭خري ْكً٘ يًُطٜـض ايـصٖ ٟــٛ
عاد ١إيَ ٘ٝطاعٝا بصيو املُٗ ١ايٓب ١ًٝاييت ٜطد ٢ؼكٝكٗا َٔ ٖص ٙايعًُ ٖٞ ٚ ١ٝإْكاش
سٝا ٠اإلْػإ َٔ اهل٬ى ،مما دعً٘ ٜٓط عً ٢فاْ ١ٝعًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚايتأنٝس عً٢
تطٛعٝت٘ فُٓع بصيو بٝع٘  ٚا٫ػاض فَ ٚ ٘ٝجً٘ فعٌ املؿطع ايفطْػ.ٞ
 :2صسضت عس ٠قطاضات ٚظاضْ ١ٜعُت دٌ ايعًُٝات اييت تطز عً ٢ايسّ  ٚاييت تغُٔ غَ٬ت٘
 ٚططم ايتعاٌَ ف ٘ٝباإلعاف ١إىل َا دا َٔ ٤أسهاّ يف قاْ ٕٛايضش ٖٞ ٚ ١تعترب
ْضٛصا تطبٝك ٚ ١ٝعًُ ١ٝتبني اإلدطا٤ات ايٛادب اتباعٗا َٔ  ّٜٛغشب ايسّ ثِ
َعاؾت٘ ْٚكً٘ إىل قتاد٘ يف سني أ ،املؿطع ايفطْػْ ٞعِ نٌ ايعًُٝات املتعًك ١بايسّ
يف قاْ ٕٛايضش ١ايفطْػ.ٞ
 :3تسٚض عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،س ٍٛث٬ث ١أططاف ،املتربع  ٚاملطٜض َ ٚطانع ايسّ ،أَا
املتـبـطع فٗــ ٛشيو ايؿدط ايصٜ ٟتُتع ببٓ ١ٝدػس ١ٜدٝس ٚ ٠ايصٜ ٟرتاٚح غٓ٘ َا بني
 65 ٚ 18غٓ ١باإلعاف ١إىل ؾطٚط أخط ٣هب إٔ ٜتُتع بٗا  ٚاييت اختًفت ايتؿطٜعات
يف تكسٜطٖا  ،فٝتربع بسَ٘ بإضازت٘ اؿط ٚ ٠تطٛعا َٓ٘ إلْكاش ؾدط ٜعس ٖ ٛايططف
ايجاْ ٞيف ايع٬قٜ ١تُجٌ يف املطٜض ايص ٖٛ ٟعاد ١إىل ايسّ ايص ٟفكس ٙبػبب َٔ
ا٭غباب اييت قس ته ٕٛضادع ١إىل سٛازخ غري أ ٚسا٫ت َطع ١ٝأ ٚاغتعذاٍ دطاس .ٞإ٫
أْ٘ ٜٓ ٫كٌ ايسّ َباؾط َٔ ٠املتربع إىل املطٜض بٌ ٜتٛغطُٗا ططف ثايح َ ٖٛٚطنع
ايسّ ايصٜ ٟؿطف عًَ ٢طاقب ١ايسّ املٓكٜ ٚ ٍٛتعٗس بػَ٬ت٘.
 :4قس تٓذط عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ أعطاض مبتًك ٞايسّ ،فٝجاض ايػ٪اٍ س ٍٛؼسٜس َٔ ٖٛ
املػٍٚ٪؟ بعس َس ٚدعض اغتطاع ايكغا ٤ايفطْػ َ٘ٓ ٞخاص ٚ ١بعس ٙايتؿطٜع ؼسٜس
املػــ ٍٚ٪عـٔ عُـًـْ ١ٝكـٌ ايـسّ ،فكس ٜه ٕٛاملػ ٍٚ٪إَا َطنع ايسّ ايص ٟقاّ بتُٜٔٛ
ايسّ أ ٚايطبٝب املؿطف عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ايسّ أ ٚاملػتؿف ٢عاَا نإ أ ٚخاصا ايصٟ
متت ف ٘ٝعًُْ ١ٝكٌ ايسّ َ ٚجً٘ فعٌ املؿطع اؾعا٥ط.ٟ

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )17السنة ()00

51

 :5عٓس قٝاّ َػٚ٪ي ١ٝاملتسخًني يف عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ًٜعَ ٕٛبسفع ايتعٜٛض يًُتغطض دربا
َِٓٗ يًغطض ٚاملػٚ٪يٖٓ ١ٝا َٖ ٞػٚ٪يَ ١ٝسْ ١ٝيهَٛ ٕٛعٛعٗا َتُجٌ يف درب ايغطض،
سٝح إٔ ٖص ٙا٭خري ٖٞ ٠عباض ٠عٔ إخ ٍ٬بايتعاّ قس ٜه ٕٛقاْْٝٛا فتك ّٛاملػٚ٪ي١ٝ
ايتكضري ٚ ١ٜقس ٜه ٕٛعكسٜـا فتكــ ّٛاملػــٚ٪يٝــ ١ايعكــس ،١ٜفٗاتإ املػــٚ٪يٝتإ
تؿه ٕ٬أْٛاع املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ٚ ١ٝنُٖ٬ا يه ٞتك٫ ّٛبس َٔ تٛفط ث٬ث ١أضنإ ٖٞ ٚ
اـطأ  ٚايغطض  ٚايع٬ق ١ايػبب ١ٝبُٗٓٝا.
 :6عً ٢اعتباض عًُْ ١ٝكٌ ايسّ َٔ ،بني ا٭عُاٍ ايطب ،١ٝفاملػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٓٗا تعترب
َػٚ٪ي ١ٝطب ١ٝإ ٫أْٗا ؽتًف عٓٗا َٔ سٝح ايتعاّ ايطبٝب املتٛيس عٓ٘ اـطأٚ ،ايع٬ق١
ايػبب .١ٝفايتعاّ ايطبٝب ػا ٙاملطٜض ٜتُجٌ يف بصٍ عٓا ١ٜنأصٌ عاّ ،إ ٫أْ٘ يف عًُ١ٝ
ْكٌ ايسّ ًَٖ ٛعّ بتشكٝل ْتٝذَ ١تُجً ١يف غ ١َ٬املطٜض ،فإشا َا أخٌ بايتعاَ٘ ايعاّ
تكَ ّٛػٚ٪يٝت٘  ٚعً ٢املطٜض إثبات ايع٬ق ١ايػبب ١ٝبني خط ٚ ٘٦ايغطض اؿاصٌ ي٘،
أَا يف املػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ فايع٬ق ١ايػبب ١ٝفٗٝا َفرتعٜ ١هفٞ
يًُطٜض إٔ ٜجبت عًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚايغطض اؿاصٌ ي٘ فكط ز ٕٚإٔ ٜجبت ايع٬ق١
ايػبب ١ٝبُٗٓٝا ٚيف ٖصا اتفل نٌ َٔ ايتؿطٜع اؾعا٥ط ٚ ٟايتؿطٜع ايفطْػ.ٞ
ْ :7عطا يًدطٛض ٠اييت تؿهًٗا عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ٚ ،صػط سذِ شَ ١ا٭طباَ ٤كاضْ ١بايؿطنات
 ٚسفاظا َٓ٘ عً ٢سكٛم املتغطض َٔ ٜٔعًُْ ١ٝكٌ ايسّ أيعّ املؿطع َطانع ايسّ
بانتتاب تأَني ٜػط ٞاملػٚ٪ي ،١ٝنُا أيعّ ا٭طبا ٤ايص ٜٔمياضغ ٕٛاملٗٓ ١ؿػابِٗ
اـاظ  ٚايعٝازات اـاص ١بغُإ َػٚ٪يٝتِٗ املسْ َٔ ١ٝططف ؾطنات ايتأَني ؼػبا
َٓ٘ إلَهاْ ١ٝتػط ١ٝأ ٟعطض ٜٓذِ عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ.
َ :8ت ٢قاَت املػٚ٪ي ،١ٝول يًُتغطض إيعاّ املػ ٍٚ٪بسفع تعٜٛض ؾرب ايغطض
اؿاصٌ ي٘ بايًذ ٤ٛإىل ايكغا ٚ ،٤ايكغا ٤ايفاصٌ يف زع ٣ٛاملػٚ٪ي ١ٝاملسْ ١ٝعٔ عًُ١ٝ
ْكـٌ ايـسّ قس ٜه ٕٛقغا ٤عازٜا  ٚقس ٜه ٕٛقغا ٤إزاضٜا عً ٢سػب ؾدط املسع٢
عً ٘ٝفإشا نإ املسع ٢عً ٘ٝطبٝبا مياضؽ َٗاَ٘ بايكطاع اـاظ  ٍٚ٪ٜا٫ختضاظ ؾٗ١
ايكغا ٤ايعاز ،ٟبُٓٝا إشا نإ املسع ٢عً ٘ٝمياضؽ َٗاَ٘ بايكطاع ايعاّ فٍٚ٪ٝ
ا٫ختضاظ ؾٗ ١ايكغا ٤اإلزاضٜ ٚ .ٟعٌُ نٌ َٔ ايكغا ٤ايعاز ٟأ ٚاإلزاض ٟاملعطٚض
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عً ٘ٝايٓعاع ،عً ٢تكسٜط ايتعٜٛض َعتُسا عً ٢عٓاصط ْط عًٗٝا ايكاْ ٕٛاملسْٚ ،ٞ
ميهٔ ي٘ ؼت غًطت٘ ايتكسٜط ٖٛ ٚ ١ٜايػايب تعٝني خبري إلدطا ٤خرب ٠طب ١ٝتػاعس ٙيف
تكسٜط ايتعٜٛض ْ ٖٛ ٚفؼ اؿهِ بايٓػب ١يًتؿطٜعني اؾعا٥ط ٚ ٟايفطْػ.ٞ
 :9إٕ ايتعٜٛض ايص ٟوهِ ب٘ يًُتغطضًٜ ،عّ ب٘ ايطبٝب ؼت َػٚ٪ي ١ٝؾطن ١ايتأَني إشا
نإ ٜعُـٌ بايكطـاع اــاظ طبكـا يعكـس ايتأَني ايص ٟمجع بني ؾـطن ١ايتأَني  ٚايعٝـاز٠
َج ،٬أًٜ ٚعّ ب٘ ايطبٝب ؼت َػٚ٪ي ١ٝاملػتؿف ٢طبكا ملػٚ٪ي ١ٝاملتبٛع عٔ فعٌ
تابع٘ .نُا ٜؿٌُ ايتعٜٛض نٌ َٔ ا٭عطاض املاز ٚ ١ٜاملعًٜٓ ٚ ١ٜٛشل بٗص ٙا٭خري٠
أعطاض أخطْٛ ٣عَ ١ٝتعًك ١بعًُْ ١ٝكٌ ايسّ  ٚتتُجٌ يف تكً ٌٝا٭ٌَ يف اؿٝا ٠أ ٚفكساْ٘
خاص ١إشا َا ْؿأت عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ إصاب ١بفريٚؽ ْكط املٓاع ١أ ٚفريٚؽ ايتٗاب
ايهبس ايٛبا C ٞ٥ايص ٟغايبا َا ٜٓتٗ ٞباملٛت ،إ ٫إٔ ؾطن ١ايتأَني طبكا يًكإْٛ
اؾعا٥طٜ ٫ ٟؿٌُ ايتعٜٛض ايص ٟتسفع٘ يف قٌ املػ ٍٚ٪ا٭عطاض املعٓ ١ٜٛعهؼ
ايكاْ ٕٛايفطْػ.ٞ
ثاْٝا :ايتٛصٝات.
٬ْ :1سغ عً ٢املؿطع اؾعا٥ط ٟأْ٘ مل ٜأت با٭سهاّ ايهاف ١ٝيتػط ١ٝايغطض ايٓادِ عــٔ
عُـًـْ ١ٝكــٌ ايـسّ ،بٌ مل ٜٓط عً ٢املػٚ٪ي ١ٝاملتٛيس ٠عٔ َجٌ ٖصا ايعًُٝات ،بٌ
انتف ٢بايٓط عًَ ٢ػٚ٪ي ١ٝا٭طباَٚ ٤جًٗا املػتؿفٝات  ٚايعٝازات بٛد٘ عاّ .فشبص يٛ
ٜتسخٌ يٝعاجل ٖص ٙاملػٚ٪ي ١ٝخاص ١أْٗا تتُٝع غضا٥ط تفطزٖا َٔ ْٛعٗا ْعطا
يٮخطاض اييت قس تٓذِ عٓٗا ٚ ،هعٌ اـطأ فٗٝا َفرتعا قاْْٛا ستٜ ٢ػٌٗ عً٢
املتغطض طًب ايتعٜٛض ٚشيو بإزضاز ْط صطٜح يف قاْ ٕٛايضشٜ ١فضٌ ف ٘ٝأسهاّ
َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب املتٛيس ٠عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ.
َ :2ا ٬ٜسغ عًُٝا ٖ ٛبط ٤إدطا٤ات تٓفٝص اؿهِ ايكغا ،ٞ٥مما ٜٓعهؼ غًبا عً٢
املتغطض ،فٝػتشػٔ َٔ املؿطع إٔ ٜتسخٌ  ٚهعٌ اؿهِ ايكاع ٞبايتعٜٛض عٔ
ا٭عطاض ايٓامج ١عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ سهُا َؿُ ٫ٛبايتٓفٝص املعذٌ يهٜٓ ٞفص اؿهِ
بس ٕٚصريٚضت٘ ْٗاٝ٥ا  ٚبسَٓ ٕٚح املػ ١ًَٗ ٍٚ٪يًسفع  ٚايٛفا.٤
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 :3اقرتاح إْؿا ٤صٓسٚم يًتعٜٛض عٔ ا٭عطاض ايٓامج ١عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايسّ ،ز ٕٚاؿاد١
يًذ ٤ٛإىل ايكغا ٤إ ٫اعططاضا  ٚيٝغع ايضٓسٚم ؾطٚطا ٫غتشكام ايتعٜٛض  ٚؾٓ١
يسضاغ ١املًفات  ٚايبح يف ايطًبات يف أدٌ قضري وسز ٙايكاَْ ٖٛ ٚ ٕٛا فعً٘ املؿطع
ايفطْػ ٚ ٞأغفً٘ املؿطع اؾعا٥ط ٟبايٓػب ١يغشاٜا تًك ٞايسّ املًٛخ.
املصـادر
أ :٫ٚايهتب.
 .1ابطاٖ ِٝغٝس امحس ايٛدٝع يف َػٚ٪ي ١ٝايطبٝب  ٚايضٝسي ٞفكٗا  ٚقغا ،٤ايطبع١
ا٭ٚىل ،املهتب اؾاَع ٞاؿسٜح ،ا٫غهٓسض.2003 ،١ٜ
 .2امحــس سػين امحس ط٘ ،املػــٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايٓاؾ ١٦عٔ ْكٌ عس ٠اٜ٫سظ ،زاض اؾاَع١
اؾسٜس ،٠ا٭ظاضٜطَ ،١ضط،2007 ،
 .3امحس قُٛز غعس ،تػٝري اؾٓؼ بني اؿعط  ٚا٫باس ،١ايطبع ١ا٭ٚىل ،زاض ايٓٗغ١
ايعطب ،١ٝايكاٖط.1984 ،٠
 .4بػاّ قتػب باهلل ،املػٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝاملسْ ٚ ١ٝاؾعا ١ٝ٥بني ايٓعط ٚ ١ٜايتطبٝل،
ايطبع ١ا٭ٚىل ،زاض اإلميإ ،يبٓإ1984. ،
 .5زضباٍ عبس ايطظام ،ايٛدٝــع فــ ٞايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَّ ،ضازض ا٫يتعاّ ،ايطبع١
ا٭ٚىل ،زاض ايعً ،ّٛعٓاب،2004 ،١
 .6ظٖسٜ ٟهٔ ،املػٚ٪ي ١ٝاملسْ ٚ ١ٝا٭عُاٍ غري املباس .١طبع ١أٚىل ،املهتب ١ايعضط١ٜ
اي ،١ُٝٓٝصٝسا ،بريٚت ،بس ٕٚغْٓ ١ؿط,
 .7طاٖط ٟسػني ،اـطأ ايطبـ ٚ ٞاـطأ ايع٬د ٞيف املػتؿفٝات ايعاَ .١زضاغَ ١كاضْ، ١
زاض ٖ ،١َٛاؾعا٥ط2008 ،
 .8ط ٍ٬سذــاز ،املػــٚ٪يٝــ ١املــسْٝــ ١يًطبٝب ،زضاغَ ١كاضْ ،١طبع ١أٚىل ،امل٪غػ١
اؿسٜج ١يًهتاب ،يبٓإ2004. ،
 .9عبس اؿُٝس ايؿٛاضبَ ،ٞػٚ٪ي ١ٝا٭طبا ٚ ٤ايضٝازي ٚ ١املػتؿفٝات املسْ ٚ ١ٝاؾٓا١ٝ٥
 ٚايتأزٜب ،١ٝطبع ١ثآَْ ، ١ٝؿأ ٠املعاضف يًٓؿط.2000 ،
 .10قُس سػٔ قاغِ ،إثبات اـطأ يف اجملاٍ ايطيب ،زاض اؾاَع ١اؾسٜس ،٠ا٫غهٓسض،١ٜ
.2006
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 .11قُس سػني َٓضٛض ،املػٚ٪ي ١ٝايطب ،١ٝزاض اؾاَع ١اؾسٜس ٠يًٓؿط ،ا٫غهٓسض،١ٜ
َضط.2001 ،
 .12قُس صازم صبٛضَ ،طض ْكط املٓاع ١املهتػب اٜ٫سظ ،طبع ١ثايجَ ،١طنع ا٭ٖطاّ
يًرتمج ٚ ١ايٓؿط.1993 ،
 .13قُس عبس املكضٛز سػٔ زاٚزَ ،سَ ٣ؿطٚع ١ٝا٫غتؿفا ٤بايسّ ايبؿط ٚ ٟأثط
ايتضطف ف ٘ٝيف ايفك٘ اإلغ ٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞزاض اؾاَع ١اؾسٜس ٠يًٓؿط
ا٫غهٓسضَ ١ٜضط.1999 ،
 .14قُس ٜٛغف ٜاغني ،املػٚ٪ي ١ٝايطبَ ،١ٝػٚ٪ي ١ٝاملػتؿفٝات  ٚا٭طبا٤
ٚاملُطعنيَٓ ،ؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ١ٝيبٓإ2003 ،
َ .15عطاز دسٜسَ ،ٟسخٌ يسضاغ ١قاْ ٕٛايتأَني اؾعا٥ط ،ٟايطبع ١ايطابع ،١زٜٛإ
املطبٛعات اؾاَع ،١ٝاؾعا٥ط.2004 ،
16.Dominique Poitout, Jacques Hureau, Pierre Sargos,
L’expertise médicale en responsabilité médicale et en
réparation du préjudice corporel. Masson, 4ème Ed,
17.H.Capitant, F.Terré, Y. Lequette, les granbds arrets de la
jurisprudence civile. Tome 2, 11ème edition, 1998.
18.Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe StoffelMunck, Les Obligations. Defrénois, Paris, 2ème édition,
2005
ثاْٝا :ايبشٛخ ايعًُ.١ٝ
 .1ز .قٝساض عبس ايكازض صاحل ،فهط ٠اـطأ املطفك ،ٞعح َٓؿٛض يف فً ١ايطافسٜٔ
يًشكٛم ،تضسض عٔ نً ١ٝاؿكٛم يف داَع ١املٛصٌ ،ايعطام ،ايعسز  ،38غٓ،13 ١
ظ.313
 ٢َٓ .2محٝس فاضؽ ،ز .عش ٢قُس غعٝس ،ا٭سهاّ ايكاْ ١ْٝٛايٓاؾ ١٦عٔ ايتعاّ
ايطبٝب بايع٬ز ايٓفػ-ٞزضاغَ ١كاضْ ،-١عح َٓؿٛض يف فً ١ايطافس ٜٔيًشكٛم،
تضسض عٔ نً ١ٝاؿكٛم يف داَع ١املٛصٌ ،ايعطام ايعسز  ،68غٓ ،31 ١ظ.355
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،ٞب ايٓفػٝ يًطب١ْٝ املس١ٝيٚ٪ املػ،سٝ قُس غع٢ عش. ز،ٕٚ غامل محس٣ ْس.3
مٛ اؿك١ًٝ تضسض عٔ ن،مٛٔ يًشكٜ ايطافس١ًض يف فٛ َٓؿ، عح،١ْ َكاض١زضاغ
.11 ظ،2018 ١ٓ غ57ايعطام ايعسز، ٌصٛ امل١يف داَع
4. Alain Miras, Responsabilité médicale. Article, Service de
Médecine Légale, CHU de Bordeaux, mai 2006.
5. Catherine
Meimon
Nisembum, Responsabilité
Médicale. Article, le magazine franco- -phone du
handicap, yanous, Janvier 2006, p 02.
6. Claire Maignan, La responsabilité médicale. Article,
www.droit-medical.net, p3.
7. Clotilde Rouge-Maillart, la responsabilité médicale.
Article publié sur le net,.
8. Durrieu-Diebolt, l’hépatite C. article, www.sosdroit.org,
p03
9. Guy Nicolas, Droit des malades ; information et
responsabilité Article, Adap, n° 36, Sep 2001
.١ًٌُٝ ايع٥ ايطغا:ثايجا
١ًٝ ن، َادػتري٠ َصنط،١ٝ ايطب١ٝيٚ٪ يف إطاض املػ١ات ايفطصٛ ف،١ٜسٝ صاسب ي.1
.2011-2010 ١ٝ اؾاَع١ٓط ايػ٥ اؾعا،ط٥ اؾعا١ داَع،مٛاؿك
ٟط٥ع اؾعاٜ ْكٌ ايسّ يف ايتؿط١ًُٝ عٔ ع١ ايٓامج١ْٝ املس١ٝيٚ٪ املػ،ضٚثط ظٖسٛ ن.2
.2008-2007 ١ٝ اؾاَع١ٓ ايػ،ط٥ اؾعا،ٕٖطاٚ ١ داَع،ٙضاٛ زنت١سٚ أطط،َكاضْا
3. David Picovschi, le chirurgien plastique et la justice
.thèse, Paris 2002 .١ٝ٥ت ايكغا٬ اجمل:ضابعا
.2007 ١ٓ غ،2 ايعسز،اًٝ ايع١ُ احمله١ً ف.1
.2008 ١ٓ غ،1 عسز١ٝ٥ ايكغا١ً اجمل.2
.2008 ١ٓ غ،02 عسز،اًٝ ايع١ُ احمله١ً ف.3
.2008 ١ٓ غ،62  عسز،٠ ايكغا٠ ْؿط.4
.2014 ١ٓ غ،ٍٚ ا٭٤ اؾع، عسز خاظ١ٝ٥ ايكغا١ً اجمل.5
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خاَػا :ايتؿطٜعات  ٚا٭ٚاَط  ٚاملطاغ.ِٝ
 .1ا٭َط ضقِ  07 -95ايصْ ٟعِ أسهاّ عكس ايتأَني امل٪ضر يف ، 1995-01-25
دطٜس ٠ضمس ١ٝعسز .13
 .2ايكاْ ٕٛضقِ  05-85امل٪ضر يف  ،1985/02/16دطٜس ٠ضمس ١ٝعسز  8يػٓ.1985 ١
 .3قاْ ٕٛضقِ ٪َ ،09-05ضر يف  ،2005-05-04املعسٍ  ٚاملتُِ يًكاْ ٕٛضقِ 11-84
امل٪ضر يف  1984-06-09املتغُٔ قاْ ٕٛا٭غط ،٠ز ض عسز  ، 43يػٓ.2005١
 .4ايكاْ 10-05 ٕٛامل٪ضر يف  ،2005/06/20دطٜس ٠ضمس ١ٝعسز 44يػٓ ،2005 ١ظ .17
 .5ايكاْ ٕٛضقِ  09-08امل٪ضر يف  2008-02-25املتغُٔ قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْٚ ١ٝ
اإلزاض ، ١ٜدطٜس ٠ضمس ١ٝعسز  21يػٓ.2008 ١
 .6ايكاْ ٕٛضقِ  11-18امل٪ضر يف  2018/07/02املتغُٔ قاْ ٕٛايضش ،١دطٜس٠
ضمس ١ٝعسز 46يػٓ.2018 ١
 .7ايكاْ ٕٛامل٪ضر يف  2000-03-04املتغُٔ قاْ ٕٛايضش ١ايفطْػ ٞاملعسٍ بايكإْٛ
امل٪ضر ب .2005-04-22
 .8املطغ ّٛضقـِ  204-88املـ٪ضر فــ 1988-10-18 ٞاحملـسز يؿــطٚط إلـاظ
ايعٝـازات اــاصـٚ ١فتـشـٗا  ٚعُـًـٗا ،دطٜس ٠ضمس ١ٝعسز.42
 .9املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  276-92امل٪ضر يف  1992-07-06املتغُٔ َس١ْٚ
أخ٬قٝا ت ايطب ،دطٜس ٠ضمس ١ٝعسز 52يػٓ.1992 ١
 .10املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  69-02امل٪ضر يف  ،2002-02-06دطٜس ٠ضمس ١ٝعسز
11يػٓ.2002 ١
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