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ملخص:

يعترب موضوع املسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمومية ذو أمهية ابلغة يستحق الكثري من العناية
واالهتمام والبحث ،نتناول يف هذه الورقة البحثية موضوع املسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمومية
على أساس اخلطأ ،فاملسؤولية اإلدارية هلذا املرفق اهلام تنتج عن وقوع األخطاء الطبية اليت ترتكب
سوءا أثناء الفحص أو تقدمي العالج أو أثناء إجراء العمليات اجلراحية وقد حتدث أيضا أثناء
عمليات نقل الدم واليت تكون بصفة شخصية (الطبيب) أو مرفقية (املستشفى العمومي).
قسمنا الورقة البحثية إىل مبحثني ،خصصنا املبحث األول إلعطاء مفهوم مبسط حول مرفق
املستشفى العمومي وكذا طبيعة العالقات القائمة فيه بتسليط الضوء على عالقة الطبيب ابملريض يف
املستشفى العمومي وكذا العالقة بني الطبيب واملستشفى العمومي .وتناولنا يف املبحث الثاين
املسؤولية اإلدارية القائمة على أساس اخلطأ وكذا أمهية التفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي –
املصلحي -يف املستشفيات العمومية من جهة ،و حتليل العالقة السببية بني اخلطأ الطيب والضرر
احلاصل منه من جهة أخرى .
كلمات مفتاحية :املسؤولية اإلدارية اخلطئية  ،املستشفيات العمومية ، ،اخلطأ الشخصي ،اخلطأ املرفقي.
__________________________________________
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املسئولية اإلدارية اخلطئية يف املستشفيات العمومية:عنوان املقال
Abstract:
The issue of administrative responsibility for public hospitals is of great
importance and deserves a lot of attention and research.In this paper, we
address the subject of administrative responsibility of public hospitals on
the basis of error.The administrative responsibility of this important facility
results from the occurrence of medical errors that are made during
examination, treatment,or during the conduct of surgeries,asthey may also
occur during blood transfusions, which are personal (doctor) or facility
(public hospital).
Thus, the research paper has been divided into two sections. The first one
has been devoted for giving a simplified concept about the public hospital
facility, as well as the nature of its relationships by highlighting the doctorpatient relationship in the public hospital and the relationship between the
doctor and the public hospital. The second one has been devoted for
addressing the administrative responsibility on the basis of error, as well as
the importance of distinguishing between the personal error and the
facilityone -service- in public hospitals,from one hand, and analyzing the
causal relationship between medical error and its damage,from the other
one.
Keywords: Faulty administrative responsibility, Public Hospitals, Personal
Error, Facility Error

:مقدمة.1
كما، تعد املستشفيات اجلهاز األول واألساس يف تقدمي خمتلف اخلدمات العالجية والوقائية وكذا التعليمية
نظرا ملا
ً ،ينال جمال إدارة املستشفيات اهتمام الكثري من الباحثني يف اجملال الطيب واإلداري على حد سواء
.له من أمهية قصوى تشمل االهتمام ابلصحة العامة
تنطوي املسؤولية اإلدارية على حتمل اإلدارة تبعات ما يسببه نشاطها من أضرار لألفراد وفقا لضوابط
 فهي تنعقد ابجتماع ثالثة شروط بداية ابن يكون الضرر املسبب قابال للتعويض من الناحية،قانونية معينة
 كما جيب أن يشكل الفعل املنشأ للضرر إما خطأ،القانونية و أن جيد مقصده مباشرة يف النشاط اإلداري
.موجبا للمسؤولية أو اختالال مبساواة أمام األعباء العامة
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كما تشغل اليوم املسؤولية اإلدارية حيزا واسعا من التطبيق يف ميدان الصحة العامة ابعتبار أن هذه األخرية
من أهم اهتمامات الدولة ،واليت أنشأت هلا عدة مرافق اليت ال تكون مبنأى من موجب املسؤولية على غرار
ابقي املرافق العمومية ،ومتأثرة بنفس املبادئ اإلدارية بوجه عام ،ولعل من بني أهم هذه املرافق اليت تعين
ابلصحة العامة جند املستشفيات العمومية اليت حنن بصدد دراسة املسؤولية اإلدارية الناشئة عن أعماهلا أو
أعمال موظفيها ولذا قمنا بتقسيم الورقة البحثية على النحول التايل:
مقدمة..
املبحث األول :طبيعة العالقات القائمة يف املستشفى العمومي
املطلب األول :عالقة املريض ابلطبيب يف املستشفى العمومي
املطلب الثاين :عالقة الطبيب ابملستشفى العمومي
املبحث الثاين :أسس املسؤولية اإلدارية الطبية اخلطئية يف املستشفى العمومي
املطلب األول :التمييز بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي
املطلب الثاين :العالقة السببية بني اخلطأ والضرر الطيب
اخلامتة
املبحث األول :طبيعة العالقات القائمة يف املستشفى
كان ينظر يف البداية إىل املستشفى على انه املكان املخصص لتقدمي اخلدمات العالجية فقط ،بيد انَه بعد
ذلك اتسع نطاق هذا املفهوم ليشمل كذلك كل اخلدمات الوقائية والتعليمية والتدريبية وكذا البحثية  ،اليت
تساهم يف تطوير كفاءة نظم العمل فيه ورفع مستوى اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى ابإلضافة إىل
التثقيف الصحي من خالل احلمالت التحسيسية وغريها من االنشطة اليت تدخل ضمن حتقيق منفعة
الصحة العامة.
وقد عرفت اهليئة األمريكية للمستشفيات )AHA(American Hospital Associationعلى أهنا
مؤسسة حتتوي على جهاز طيب منظم يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشتمل على أسرة للتنومي ،وخدمات
األطباء وخدمات األطباء وخدمات التمريض املستمرة  ،وذلك إلعطاء املريض التشخيص والعالج
الالزمني (سليم بطرس جلدة،2007 ،ص.)26
كما قدمت منظمة الصحة العاملية (WHO) World Health Organizationتعريفاً آخر
للمستشفى من منظور وظيفي وذلك على أنه "جزء أساسي من تنظيم اجتماعي وطيب تتلخص وظيفته يف
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تقدمي رعاية صحية كاملة للسكان عالجية كانت أو وقائية ،ومتتد خدماته اخلارجية إىل األسرة يف بيئتها
املنزلية ،كما أنه أيضا مركز لتدريب العاملني الصحيني ،وللقيام ببحوث اجتماعية (عبد العزيز خميمر وحممد
الطعامنة،2003،ص.)7
ومن املالحظ أن تعريف املنظمة العاملية للصحة للمستشفى أييت أكثر مشوال من تعريف اهليئة األمريكية
للمستشفيات ،وعليه ميكننا القول أبن املستشفى هو جمموعة من الكفاءات البشرية واإلمكاانت املالية
واملادية ،اليت تسمح بتقدمي خدمات صحية ( تشخيصية عالجية ووقائية)للوافدين من املرضى  ،كما تقوم
ابلتعليم والتدريب يف اجملال الصحي إىل جانب القيام مبختلف البحوث والدراسات العلمية الطبية.
فاملستشفى إذن تنظيم بشري يقوم على أساس اجتماعي إنساين لذا فهو واحد من أكثر التنظيمات
اإلنسانية املعقدة والذي يقوم أبنشطة متعددة غاية يف التعقيد والرتابط واالعتماد الكبري واملتبادل على
بعضها البعض فهو يعتمد على عناصر بشرية ذات ختصصات علمية ومهنية خمتلفة ومتفاوتة يف املهارات
واخلربات ويعتمد يف تنفيذ هذه األنشطة على الدرجة العالية من التخصص واالحرتاف .وجتمع هذه
العناصر البشرية ابملرضى جمموعة من العالقات اليت تتميز بطابع إنساين واجتماعي يف بعض األحيان
وبطابع قانوين عقدي يف أحيان أخرى ،ومن خالل املطلبني التاليني سنسعى إىل توضيح نوع العالقة اليت
تربط الطبيب ابملستشفى العمومي والفريق الطيب العامل معه من جهة ،وكذا العالقة اليت تربط بني الطبيب
واملريض من جهة أخرى:
املطلب األول :عالقة املريض ابلطبيب يف املستشفى العمومي

تنص املادة  6من مدونة أخالقيات مهنة الطب أبن  ":يكون الطبيب وجراح األسنان يف خدمة الفرد
والصحة العمومية ،ميارسان مهامهما ضمن احرتام حياة الفرد وشخصه البشري" (اجلريدة الرمسية رقم

 )1992، 52:وعليه فالطبيب ميارس مهامه ضمن احرتام هذا املبدأ على اساس احملافظة على حياة هذا
الفرد( املريض) ويتمثل واجبه األساسي يف الدفاع عن الصحة البدنية والعقلية والتخفيف من معاانة املرضى
دون التمييز بينهم  ،هذا ما يستوجب قيام عالقة بني الطبيب واملريض يكون أساسها الثقة واالئتمان .
كما يعترب حق املريض يف االنتفاع خبدمات املستشفى العمومي حق تقرره العالقة القانونية األساسية
الالئحية اليت تربط املرفق ابملنتفعني وال دخل لطريف هذه العالقة (املرضى واملستشفى العمومي) يف
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التعديل فيها أو إلغائها ،وحسب ما تنص عليه املادة رقم  54من الدستور اجلزائري أن الرعاية الصحية
حق جلميع املواطنني (قنديل رمضان2012 ،؛ نور الدين حاروش.)2012 ،
لقد امجع الفقه واالجتهاد على أن التزام الطبيب اجتاه املريض اليعين ضمان النتائج أو أتمني السالمة أو
الشفاء بقدر مايعين االلتزام ابلوسائل ،وقد صرحت حمكمة النقض الفرنسية سنة  1988أبنه ":يقوم بني
الطبيب ومريضه عقد حقيقي يتضمن التزام الطبيب إن مل يكن ابلشفاء فبتقدمي العناية ،وهذه العناية ال
تكون كسائر العناايت وإمنا جيب أن تستمد أصوهلا من نقاوة الضمري ودقة املالحظة وحسن االنتباه
واملطابقة ملبادئ العلم" ( عبد املهدي بواعنة،2003 ،ص )71وعليه فالعالقة بني الطبيب واملريض يف
املستشفى العمومي هي عالقة شخص مكلف أبداء خدمة عامة تتحدد مبقتضى لوائح تنظيمية حتدد
حقوق والتزامات كال الطرفني(*)  ،فالعالقة اذن ذات طبيعة إدارية والئحية  ،وابلتايل فهي ليست عالقة
عقدية(مبنية على عقد) ومايزيد ذلك أتكيدا وتوضيحا أن املريض اليدفع أي مقابل للطبيب العمومي
(عكس ذلك يف القطاع اخلاص) بل أن هذا االخري أيخذ راتبه وفق نظام الرواتب املعروف يف الوظيف
العمومي ( عيساين رفيقة،2016 ،ص. )51
املطلب الثاين :عالقة الطبيب ابملستشفى العمومي

قبل ظهور القضاء االداري ونشوء القانون االداري كانت نظرايت القانون اخلاص هي اليت ترسم عالقة
املوظف ابلدولة وذلك أبهنا عالقة تندرج ضمن عقد من عقود القانون اخلاص ،ومن مث فإن عالقة الطبيب
ابملستشفى العمومي واملرافق الصحية العامة يف ذلك الوقت كانت تعاقدية.
وسرعان ما تبني عدم جدوى هذه النظرايت التعاقدية يف عدم حتقيق مجيع النتائج القانونية اليت يستوجبها
تسيري املرافق العمومية ،مما أدى إىل ظهور النظرايت التنظيمية لتكييف عالقة املوظف ابعتبار أهنا عالقة
قانونية تنظيمية حتكمها قوانني خاصة ابلوظيفة العمومية(محود حممد عبد هللا ،ص.)141
إذن ،و استنادا إىل أحكام القانون اإلداري ،وحبكم أن الطبيب يعترب اتبعا للمستشفى الذي يعمل فيه
فالعالقة هنا عالقة اتبع مبتبوع (عالقة تبعية) يكون فيها للمتبوع (املستشفى العمومي) سلطة إصدار
االوامر للتابع(الطبيب) يف طريقة أداء عمله وكذا الرقابة عليه وحماسبته مما ينشأ عالقة إدارية وأدبية
(طاهري حسني. )2008 ،وابلرغم من ذلك فانه الجيوز إلدارة املستشفى التدخل يف اعمال الطبيب الفنية
ذلك ألهنا من مسؤولياته املتعلقة آبداب وأخالقية عمله الطيب فهو يتمتع بنوع من االستقاللية
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املهنية(**).وعلى ذلك ميكن القول أن عالقة الطبيب ابملستشفى العمومي هي عالقة قانونية تنظيمية ،
ختضع ألحكام وقوانني الوظيف العمومي املطبقة هبذا املرفق العمومي.
املبحث الثاين :أسس املسؤولية اإلدارية اخلطئيّة يف املستشفى العمومي
األصل أن املسؤولية اإلدارية للمستشفى العمومي مسؤولية قائمة على أساس 'اخلطأ' مبعىن أنه يشرتط
وقوع خطأ من جانب الشخص العام أو ممن يف حكمه لقيام مسؤوليته ،فتصدر عن أحد أو بعض ممثليه
عوان كان أو متبوعا ،وينتج عن هذا اخلطأ ضرر سواء للعاملني يف اإلدارة أو املستفيدين من هذا املرفق
(املستشفى العمومي).
وعليه جند أن نظام املسؤولية اخلطئية يرتكز أساسا على شرط وقوع اخلطأ لتفسري فعل حتميل األشخاص
اإلدارية موجب التعويض  ،ومن املعروف أن املستشفى العمومي يتحمل املسؤولية بفعل أخطاء العاملني
فيه وابألخص األطباء وهذا ما يدعوان يف هذا املبحث إىل التمييز بني اخلطأ الشخصي (الفردي) الذي
يقع على عاتق الطبيب  ،واخلطأ املرفقي-املصلحي -والذي يقع على عاتق املستشفى(املطلب األول)
وكذا حتليل العالقة السببية بني اخلطأ والضرر الطيب( املطلب الثاين)
املطلب األول  :التمييز بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي
عرف الفقيه بالنيول اخلطأ على أنه 'إخالل ابلتزام سابق'  ،بيد أن التعريف الشائع للخطأ املستوجب
للمسؤولية يتمثل يف أ ّن' :اخلطأ هو الفعل الضار غري املشروع' (عوابدي عمار،2004 ،ص .)114
يكون اخلطأ الذي تؤسس عليه املسؤولية اإلدارية كأصل عام خطأ شخصيا ،إال أنه عندما يتعلق األمر
بشخص معنوي 'اعتباري' كاملستشفى فإنه يظهر جبانبه خطأ آخر هو اخلطأ املرفقي ،والذي خيتلف عن
األول يف عدة نقاط لذا وجب التفرقة بينهما(***):
أوال :اخلطأ الشخصي
ابعتبار أن اخلطأ الشخصي (الفردي) ) ،la faute personnel (individuelleهو ذلك اخلطأ الذي
إخالال ابلتزامات وواجبات قانونية يقررها القانون املدين ،فيكون اخلطأ
يرتكبه املوظف يف القطاع العمومي ً
الشخصي ملوضع خطأ مدين يرتب مسؤولية شخصية ،وقد يكون االخالل يف االلتزامات والواجبات
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القانونية للوظيفة املقررة واملنظمة بواسطة قواعد القانون اإلداري ،فيكون هنا اخلطأ الشخصي للموظف
العمومي أتديبياً يقيم مسؤولية املوظف التأديبيّة (عوابدي عمار،2004،ص .)119
هذا وقد نصت املادة  160يف األمر رقم  03-06والتضمن للقانون األساسي للوظيف العمومي على
أنّه' :يش ّكل كل ختل عن الواجبات املهنيّة أو مساس ابالنضباط وكل خطأ أو خمالفة من طرفه (املوظف
العمومي) أثناء أو مبناسبة أتديته مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة أتديبيّة ،دون املساس عند
الضرورة ابملتابعات اجلزائية'( األمر  ، )2006 ،03-06وهذا ما يفسر إذن أن املسؤولية اإلدارية على
أساس اخلطأ حتدد اإلطار العام للمسؤولية التأديبية للموظف العمومي وتتميز بكوهنا تفرق بني طبيعة اخلطأ
والنتائج املرتتبة عنه ،ويف هذا اإلطار وابعتبار أن اخلطأ الشخصي على مستوى املستشفى العمومي هو
اخلطأ املرتتب عن أداء اخلد مة العامة املطلوبة من الطبيب ،فتقوم عليه إذن املسؤولية الشخصية  ،ويف هذا
الصدد ميكن حصر هذه األخطاء الشخصية يف احلاالت الثالثة التالية:
 .1األخطاء املنفصلة عن املستشفى العمومي ،أي تلك األخطاء الشخصية احملضة اليت ال عالقة هلا
بعمله داخل املستشفى إطالقا أي أثناء قيامه بوظائفه ،كاألخطاء اليت يرتكبها يف عيادته اخلاصة
 .2اخلطأ املرتكب عند أداء اخلدمة والذي يقوم على أساس إحلاق الضرر بنية اإلساءة للمريض،
حبيث يهدف من خالله إىل حتقيق مقاصد تتناىف مع أغراض الصحة العامة أو مصلحة املريض.
 .3اخلطأ اجلسيم الغري عمدي ،فكلما كان خطأ الطبيب جسيما أعترب خطؤه شخصيا ،وعليه فإن
اخلطأ الشخصي يكون نتيجة عمل ضار متبوع بفعل شخصي يكشف األداء الضعيف للطبيب
وعدم تبصرته وإملامه بكل ما حتتويه وتتطلبه مهنته من متابعة وحرص ويقظة.
فاخلطأ الشخصي إذا هو اخلطأ الذي يظهر أن فاعله تصرف بنية وقصد أو بدون قصد أو ابتغاء منفعة
خاصة (كاالنتقام مثال) مما تسبب يف إحلاق الضرر ابملريض.
اثنيا  :اخلطأ املرفقي
يطلق عليه أيضا اصطالح اخلطأ املصلحي واخلطأ الوظيفي الذي ال ميكن فصله عن املرفق  ،وهو اخلطأ
الذي يشكل اخالال ابلتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصري واإلمهال الذي ينسب إىل املرفق
ذاته و بذلك فهو يقيم املسؤولية اإلدارية  ،يكون االختصاص ابلنظر والفصل فيها إىل جهة القضاء
اإلداري يف النظم القانونية ذات النظام القضائي اإلداري (عوابدي عمار،2004 ،ص.)120
اثلثاً :معايري التفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي:
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ينبغي أن ننبه أوال إىل التفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي التعين أن األول يرجع إىل عمل املوظف،
وأ ّن الثاين يرجع إىل عمل املرفق ذاته وحسب ،فاألخطاء اليت حتدث عند عمل املرفق تكون كلها تقريباً
نتيجة لنشاط موظف أو أكثر وذلك أ ّن األشخاص اإلداريّة املعنوية تعمل من خالل موظفيها.
وعلى ذلك يكون معىن التفرقة بني نوعي اخلطأ أن اخلطأ الشخصي يصدر من املوظف مباشرة وينسب
إليه شخصياً ،حيث يتحمل مسؤوليته يف حال املساءلة من ماله اخلاص ،أما اخلطأ املرفقي ورغم حدوثه
بفعل موظف أو أكثر فإنّه ينسب إىل املرفق العمومي ،ويعترب صادراً منه ويسأل عنه دون املوظف(****).
ميكن أن نستخلص من اجتهادات الفقه والقضاء بعض األفكار اليت يستدل هبا للتفرقة بني نوعي اخلطأ
عامة وعوامل مرنة وليست معايري حمددة حتديداً اثبتة ودقي ًقا ،واليت تدور أساساً
السابقني ،وهي أفكار ّ
حول وضع اخلطأ ابلنسبة للوظيفة موضوعيًا ،وكذا حول نسبة مسامهة املوظف املرتكب للخطأ ومدى
جسامته ،حيث نلخص أمهها فيما يلي( عوابدي عمار ،2004 ،ص :)141-140
 .1املعيار األول  :إذا كان اخلطأ منبت الصلة ابملستشفى العمومي :وذلك يف حال ما إذا كان
اخلطأ املرتكب واملنسوب إىل شخص املوظف ،أي أن هذا األخري ال عالقة له بعمله الوظيفي
إطالقاً ،كأن يرتكبه يف حياته الشخصية خارج إطار عمله يف املستشفى ،هنا يعترب اخلطأ خطأ
شخصيًا للطبيب ،سواء كان عمداي أو ال ،فيسأل عنه لوحده .

متعمدا مسته َدفا غري خدمة املصلحة العامة يف املستشفى
 .2املعيار الثاين :إذا كان اخلطأ َّ

العمومي :وإذا ارتكب املوظف خطأ أثناء ممارسته للوظيفة فإنه يع ّد خطأ شخصياً إذا كان

اهلدف من إحداثه منافيا ملقاصد وأهداف املصلحة العامة ،كما إذا ارتكبه عمدا بنية االنتقام
من شخص ما أو جماملة لقريب أو صديق ما.

 .3املعيار الثالث :إذا كان اخلطأ قد بلغ درجة خاصة من اجلسامة :وتظهر جسامة هذا اخلطأ
يف ثالثة صور:

 الصورة األوىل:أن خيطأ املوظف خطأ جسيما  :كأن يقوم الطبيب بتطعيم عدد من الرضعبلقاح ما بدون اختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة مما يتسبب يف تسممهم أو إحداث
مضاعفات خطرية هلم ،فهذا اخلطأ إذاً يتعدى يف جسامته اخلطأ الذي كان من املمكن توقع
حدوثه يف مثل هذه الظروف ،ويع ّد اخلطأ يف نظر اإلداري خطأ شخصياً يرتب مسؤولية
املوظف .
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 الصورة الثانية :أن خيطأ املوظف خطأ قانونيا جسيما ،يف حالة ما إذا جتاوز هذا املوظفخدود سلطته واختصاصه بصورة مفرطة وخارجة عن القانون.
 الصورة الثالثة :أن يكون الفعل الضار الصادر من املوظف مكوان جلرمية ختضع لقانونالعقوابت ،سواء كانت مقصورة على املوظفني كإفشاء السر املهين ،أو كانت جنائية
كاالعتداء على األشخاص وأمواهلم كجرائم القتل والضرب والسرقة.
املطلب الثاين :العالقة السببية بني اخلطأ والضرر الطب

مهنة الطب من أعرق املهن اإلنسانية ،حبيث تعد من املهن املعقدة وذلك ملا يرتتب على اخلطأ فيها من
أضرار متس جسم اإلنسان مباشرة وقد تفضي يف بعض األحيان إىل اإلصابة بعاهات مستدمية أو التسبب
يف الوفاة .والطبيب ابعتباره إنساانً ليس معصوما من ارتكاب األخطاء كما كان االعتقاد سائدا قدميا ،إذ
كان حيكم إىل أي حادث من األحداث أثناء العالج الطيب على أنه قضاء وقدر.
غري أ ّن التقدم والتطور اهلائل هلذه املهنة أدى إىل التخلي عن فكرة االستسالم املطلق للقضاء والقدر،
وذلك أنه حني يكون الطبيب قد ارتكب خطأ جسيماً اليغتفر ،سواء بقصد أو بدون قصد ،فإنه قد أساء
ألخالقيات هذه املهنة وعليه إذًا أن يتحمل مسؤولية خطئه.
بفضل قواعد املسؤولية الطبية تالشت فكرة متتع الطبيب حبصانة مهنة مطلقة جتنبه حتمل مسؤولية األخطاء
اليت ارتكبها  ،إذ أصبح احنراف الطبيب عن السلوك املهين الصحيح واألصول الطبية املتعارف عليها كثريا
ما يؤدي إىل مسائلته .وعليه فإنّه من خالل هذا املطلب سنحدد أوالً :معامل هذا اخلطأ الطب من حيث

مفهومه وصوره ،مث اثنيا  :العالقة السببية بني اخلطأ والضرر الطب.
أوال :اخلطأ الطب وصوره:
.I

مفهوم اخلطأ الطب la faute médicale:

وعلى هذا األساس يعرف اخلطأ الطب على" أنه اخلطأ الذي ينجم عن عدم قيام الطبيب ابلتزاماته اخلاصة
اليت تفرضها عليه مهنته والذي حيوي يف طياته تلك االلتزامات للطبيب واليت منبعها ذلك الواجب القانوين
وتبني مداها"( عثماين علي،2014،
بعدم اإلضرار ابلغري بل املرجع فيها إىل القواعد املهنيّة اليت حتددها ّ
ص.) 171
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.II

صور اخلطأ الطب:

يتميّز اخلطأ الطيب بتعدد صوره سواء تلك املستمدة من أحكام القوانني املنظمة ملهنة الطب أو من القواعد
املستقر واملتفق عليها يف اجملال الطيب ككل ،ولعل من بني األخطاء األكثر شيوعا جند:
 .1رفض الطبيب عالج املريض :الطبيب ملزم بتقدمي خدماته جلميع املرضى دون التمييز بينهم ،وأي
رفض من جهته يعد خطأ يستوجب املساءلة.
 .2رفض املريض تلقي العالج :وهنا يعفى الطبيب من املسؤولية يف حالة ما إذا رفض املريض التدخل
الطيب .
 .3اخلطأ يف التشخيص :يعد التشخيص أول املراحل اليت يبدأ هبا عمل الطبيب ،حيث حيرص
الطبيب على التعرف على ماهية املرض ودرجة خطورته وغريها من األمور اليت تدخل ضمن
متطلبات الفحص والتشخيص األويل للمرض ،مث يقرر بعد ذلك نوع املرض ودرجة تقدمه .وينظر
هنا إىل اخلطأ يف التشخيص إىل مستوى الطبيب وخربته يف هذا اجملال من جهة ،واىل ختصصه من
جهة أخرى ).(Ahmed Isaa ,2014,p 271
 .4اخلطأ يف استعمال األشعة الطبية .
 .5اخلطأ يف القيام ابلفحوص األولية :والذي من املمكن وقوعه نتيجة طلب الطبيب من املريض
القيام بفحوص طبية غري تلك اليت تستوجبها حالته مما قد يتسبب يف خطأ كبري يف كيفية العالج
أو نوعية األدوية اليت يتطلبها شفاء املريض.
 .6اخلطأ يف عمليات نقل الدم :وما ينتج عنها من انتشار للعدوى بسبب إمهال جانب النظافة
مثال) B .Lassale (.
 .7اخلطأ يف عمليات التلقيح :كعمليات إطعام الرضع واألطفال أو حىت يف حالة انتشار وابء ما.
 .8اخلطأ يف إعالم املريض :إذ يقع على عاتقه واجب إحاطة املريض وإعالمه بطبيعة املرض والعالج
 ،ويف حالة العمليات اجلراحية فإنه من الالزم عليه إخباره بدرجة جناح العملية ووقتها وكذا
خماطرها ،كما ذهب القضاء إىل إعفاء الطبيب من املسؤولية يف حالة كذبه العمدي على املريض
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إبخفاء حقيقة املرض طاملا كان ذلك يلعب دورا حامسا يف تدهور حالته النفسية وابلتايل
اجلسدية ).(François Vialla, 2016 ;p 1501
 .9اخلطأ الطي يف العمليات اجلراحية :وهو من األخطاء املنتشرة بكثرة يف املستشفيات العمومية
والعيادات اخلاصة على حد سواء  ،ويكون بعدة أشكال كالتسبب يف تلف عضو من أعضاء
املريض ،أو التسبب يف خلق أعاقة دائمة له ،وهنا يتحمل الطبيب املسؤول الذي يقود العملية
اجلراحية مسؤولية هذا الضرر يف غالب األحيان ).(Jean-François CARLOT
ابإلضافية إىل الصور السالفة الذكر لألخطاء الطبية يوجد نوعني آخرين من األخطاء،ويتعلق النوع األول
ابألخطاء اليت يرتكبها املساعدون الفنيون من ممرضني وأخصائي األشعة غريهم ،وهو ما يعرف ابخلطأ

العالجي .ويعرف هذا األخري على أنه اخللل الواقع يف العمل الذي يقوم به مساعدو األطباء من تقنيني
وخمربيني وممرضني وشبه طبيني ويكفي وجود اخلطأ البسيط ملساءلة املتسبب به ،فالعمل العالجي يتسم
ابلبساطة ولذا فإن أي خطأ فيه ولو كان بسيطا يع ّد خطأ عالجيا كإمهال يف املراقبة أو إعطاء األدوية
بطريقة سيئة.
ويتعلق النوع الثاين ابألخطاء املتعلقة ابألداء الوظيفي لكل العمليات الواقعة يف حدود املستشفى ،بدأً من
شروط استقبال املرضى ،وسائل وطرق العالج وكذا اإلشراف على توفري اإلقامة احلسنة املرضى وصوالً إىل
عمليات الرقابة عليهم ).(N. Younsi Haddad , 1998,p 22p24
اثنيا :العالقة السببيّة بني الضرر واخلطأ الطب

قبل التطرق إىل العالقة بني الضرر واخلطأ الطيب كان من الالزم إعطاء مفهوم حول الضرر وأنواعه وكذا
شروط قيامه ،ليتسىن لنا بعد ذلك إجياد العالقة السببية اليت تربطه ابخلطأ الطيب.

 .1مفهوم الضرر  :يعترب الضرر ركنا أساسيا يف قيام املسؤولية إذ ال ميكن االعرتاف ابملسؤولية اإلدارية
للمستشفى العمومي بدون إثبات وجود الضرر حىت وإن نُسب اخلطأ الطيب للمستشفى أو أحد
موظفيه  ،كما نصت املادة  124من القانون املدين على أنه":كل عمل أاي كان يرتكبه الشخص
خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه ابلتعويض " ( عيساين رفيقة ،2016 ،ص
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 ، )80وإ ذا ما طبقنا هذا التعريف يف اجملال الطيب فان الضرر الطيب هو ذلك الضرر الذي يلحق
ابملريض يف جسمه أو نفسيته ،نتيجة خلطأ طيب مرتكب ومن صوره جند:العاهة املستدمية كبرت قدم أو
التسبب يف الشلل ،الضرر النفسي للمريض نتيجة إفشاء حقيقة مرضه أو عالجه ،البقاء ملدة طويلة
يف املستشفى بغية تصحيح وعالج آاثر اخلطأ الطيب مما قد يتسبب للمريض يف الكثري من اخلسائر
كخسارة وظيفته.
 .2أنواع الضرر الطب :الضرر الطيب نوعان :
❖ الضرر الطب املادي :وهو الضرر الذي ميس اإلنسان شخصيا سواء كان ذلك جسداي كالتسبب يف
فقدان عضو من أعضاء اجلسم أو اإلخالل به ،وقد يكون يف ماله نتيجة حتمل نفقات أخرى للعالج
وشراء الدواء وكذا انقطاع الدخل نتيجة العجز عن العمل.
❖ الضرر الطب املعنوي :هو الضرر الذي يصيب نفسية املريض ،فيسبب إساءة يف كرامته أو مشاعره
كشعوره ابلعجز اجلسدي ،وكذا اآلالم النفسية اليت حيدثها خطأ الطبيب يف حالة إفشاء السر املهين
مما يتسبب بضرر للمريض يف مسعته أو كيانه وقد حيدث ذلك أيضا ضررا معنواي ونفسيا ألسرة
املريض.
 .3العالقة السببية بني الضرر واخلطأ الطب:
ابلرغم من أنه ليس من السهل تبيان العالقة السببية بني اخلطأ والضرر الطيب إال أهنا تعد ركنا أساسيا يف
قيام املسؤولية الطبية ،حيث تتعدد أسباب حدوث الضرر الطيب إذ أن وقوعه نتيجة للمرضى حبد ذاهتم
يسبب صعوبة كبرية يف إثبات العالقة السببية.
ويعد حتديد قيام العالقة السببيّة من عدمه مسألة دقيقة وحساسة ابلنسبة للقضاء الذي يكون مطالبا أبن
ينسب الضرر إىل أساسه ،حيث تتدخل هنا بعض اجلوانب األخرى كاالعتماد على آراء اخلرباء الطبيني
واالستدالل ابألدلة التشرحيية اليت تبني سبب وطيفية وقوع اخلطأ الستنتاج الضرر احلاصل من جهة  ،ومن
جهة أخرى معرفة التعويض وتقديره.
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والبد من وجود عالقة مباشرة بني اخلطأ الطيب الذي ارتكبه الطبيب والضرر الذي أصاب املريض ،للتحقق
من انه ال يوجد سبب آخر أدى إىل وقوع هذا الضرر لتحقق مسئولية املستشفى العمومي.
وعليه ميكننا القول أن حتديد العالقة والرابطة السببية بني اخلطأ الطيب والضرر احلاصل يعد من املسائل
الصعبة والعسرية جدا ،وذلك ألن جسم اإلنسان يتميز بدرجة كبرية من التداخل والتعقيد واحتمال تغري
حالته (تفاقم املرض مثال) وخصائصه وارد بشكل كبري.

اخلامتة:

لقد متحورت دراستنا حول أسس إقامة املسؤولية اإلدارية يف املستشفيات العمومية فكان علينا يف البداية
حتديد العالقة بني الطبيب واملريض من جهة ،وحتديد عالقة الطبيب واملستشفى العمومي من جهة أخرى،
وأوضحنا أن األوىل ذات طبيعة إدارية الئحيّة وليست عقدية وعليه فإنه ال ميكن إقامة مسؤولية املستشفى
العمومي على أساس املسؤولية العقدية بل يكون على أساس املسؤولية اإلدارية وعلى وجه خاص فأنه
يقوم على أساس اخلطأ املرفقي هلذا املستشفى.
أما العالقة الثانية واليت تربط بني الطبيب واملستشفى العمومي الذي يعمل فيه ،فمن الراجح أهنا تقوم على
أساس التبعية حبيث يعترب الطبيب هنا اتبعا للمستشفى وعليه فإنه يكون فيها للمتبوع (املستشفى
العمومي) سلطة إصدار األوامر للتابع (الطبيب) يف طريقة أداء عمله وكذا الرقابة عليه وحماسبته ،ويتحمل
بذلك مسؤولية ما ينتج عن أفعاله.
ومن خالل إثرائنا للموضوع ،توصلنا إىل جمموعة من النتائج ،نذكرها خمتصرة فيما يلي:
لقد تزامن ظهور وتطور املسؤولية اإلدارية يف اجملال الطيب مع التقدم العلمي الذي تشهده العلوم الطبية
وكذا تطور الوعي القانوين لدى األشخاص ،السيما وان األمر متعلق ابلصحة العقلية واجلسدية للفرد واليت
قد تلحق أضرار أخرى متعلقة بذمته املالية.
وقد حيدث أيضا أن يتسبب اخلطأ الطيب يف إحداث ضرر معنوي للمريض ،حيث أابحت مهنة الطب
مبوجب القانون املساس بسالمة اجلسد وجرحه بغية عالجه ،وألزم ممارسها بكتمان أسراره حفاظ على
خصوصية املريض.
لقد تعددت معايري التفرقة بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي يف جمال املسؤولية اإلدارية للمستشفى
حمددة ،وإّمنا بوضع احلل املناسب للحالة تبعا لظروفها،
العمومي ،فالقضاء ال يلتزم هنا بقواعد اثبتة ومعايري ّ
وعليه ميكن القول بصفة عامة أن اخلطأ الشخصي هو اخلطأ الذي ينفصل عن العمل اإلداري والذي يقيم
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مسؤولية الطبيب الشخصية وأن اخلطأ املرفقي هو الذي ال ينفصل عنه والذي يقيم إذا مسؤولية هذا املرفق
املتمثل يف املستشفى العمومي.
يشمل الضرر الناتج عن اخلطأ الطيب يف املسؤولية اإلدارية عدة مفاهيم فهو العنصر الذي يستند إليه يف
حتديد طبيعة ومقدار التعويض ،فطبيعته (ضرر معنوي ـ ضرر مادي) هي اليت تسمح بتحديد طبيعة هذا
التعويض (تعويضا ماداي أو معنواي)  ،كما تسمح بتحديد مقداره إذا كان التعويض ماداي.
املراجع:

 (:)1سليم بطرس جلدة" ،2007 ،إدارة املستشفيات واملراكز الصحية" ،دار الشروق ،ط ،1األردن. ( :)2عبد العزيز خميمر وحممد الطعامنة"،2003 ،االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات" ،منشوراتاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.
 ( :)3اجلريدة الرمسية رقم 52:الصادرة يف  ،8 /7/1992من خالل املرسوم التنفيذي رقم  276-92املؤرخيف  5حمرم 1413ه املوافق ل 6يوليو  1992واملتضمن ملدونة أخالقيات مهنة الطب.
 ( :)4قنديل رمضان"،2012،احلق يف الصحة يف القانون اجلزائري(-دراسة حتليلية مقاربة)" ،جملة دفاترالسياسة والقانون جامعة قاصدي مرابح 'ورقلة' ،العدد  6جانفي ،2012ص  222وما بعدها  ،راجع
كذلك  :نور الدين حاروش "،2012 ،اإلدارة الصحية وفق نظام اجلودة الشاملة" ،دار الثقافة ،ط ،1األردن
 ( :)5عبد املهدي بواعنة" ، 2003 ،إدارة املستشفيات واخلدمات الصحية-التشريع الصحي واملسؤوليةالطبية، )-ط ،1دار حامد ،األردن.
 (*) :فالطبيب يف القطاع العمومي يتواجد يف موضع نظامي حيث أن كل حقوقه والتزاماته حمددة عن طريقالتنظيم لكونه يعد موظفا عموميا خيضع لألحكام العامة للوظيف العمومي ابعتباره عامال يف مؤسسة عمومية،
و املرسوم التنفيذي رقم  106-91اخلاص ابملمارسني الطبيني العامني واملتخصصني يف الصحة العمومية
حيدد كيفية تعيني وشروط التحاق األطباء العموميني مبناصبهم ،ويدعمه كذلك القانون األساسي اخلاص
ابألطباء املتخصصني واالستشفائيني اجلامعيني الصادر مبقتضى املرسوم التنفيذي .471-91
 (:)7عيساين رفيقة"،2016 ،مسؤولية األطباء يف املرافق االستشفائية العمومية" ،أطروحة دكتوراه يف القانونالعام ،جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان.-
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 ( : )8محود حممد عبد هللا" ،املسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة" ،جملة احلقوق (الكويت) ،اجمللد30 :العدد .1
 (:)9طاهري حسني "،2008 ،اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي يف املستشفيات العامة-دراسة مقارنة ،"-دارهومة اجلزائر ،طبعة  ،ص 36وما بعدها.
 (**)  :وتكون هذه االستقاللية املهنية لألطباء على مستويني :املستوى الفردي واليت ختص قدرة الطبيب علىالتحكم يف جمرايت األعمال الطبية والعالجية واخلدمات اليت يقدمها مبا يراه مناسبا للمريض ،واملستوى
اجلماعي والذي يعين أحقية الفريق الطيب يف ممارسة املهنة وحتديد معايريها الالزمة ومتطلباهتا وكذا الضوابط
واألخالقيات اليت حتكمها من خالل احملافظة على السيطرة املهنية هلؤالء األطباء على غريهم من العاملني يف
الوظائف الطبية املساعدة (املمرضني والفنيني وغريهم) بغية السري احلسن للعمل الطيب .للمزيد انظر :عبد
العزيز خميمر وحممد الطعامنة" ،االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات(املفاهيم والتطبيقات)" ،املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية،مصر.2003 ،
 ( :)11عوابدي عمار" ،2004 ،نظرية املسؤولية اإلدارية-نظرية أتصيليّة ،حتليليّة ومقارنة ،"-ديواناملطبوعات اجلامعية،ط، 2اجلزائر.
 (***) :وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أ ّن اخلطأ منظورا إليه من ع ّدة نواحي وأسس فهو يضم كذلك  :اخلطأغري املغتفر ,la faute inexcusableاخلطأ اجلسيم  ,la faute lourdeاخلطأ اليسري la faute

 ,légèreاخلطأ التافه  ,la faute très légèreاخلطأ االجيايب ,la faute par commission
اخلطأ السليب  ,la faute par omissionاخلطأ العقدي  ,la faute contractuelleاخلطأ
التقصريي  ,la faute délictuelleاخلطأ الفردي ),la faute individuelle (personnel
خطأ الفريق الطيب  ،la faute de l’équipe médicaleإال أننا يف حبثنا هذا خنص ابلدراسة اخلطأ
املرفقي واخلطأ الشخصي (الفردي)  ،وللمزيد انظر :عبد املهدي بواعنة ،املرجع السابق ،ص ص،80،90
وانظر كذلك :
Jacques PETIT, juin 2004 « La responsabilité administrative en matière
d’inspection et de contrôle dans le champ sanitaire et social », Revue
fondamentale des questions hospitalières, N°9, Les études Hospitalières
EDITIONS, p 121-p126.
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 ( :)13عوابدي عمار ،املرجع السابق ،ص.119 ( :)14راجع األمر  03-06املؤرخ يف  15جويلية  2006واملتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة. ( :)15عوابدي عمار  ،املرجع السابق ،ص 120بتصرف. (****) :ويعود أساس التفرقة بني هاذين النوعني من اخلطأ إىل إقرار مبدأ املسؤولية اإلدارية العامة يف فرنساعن األخطاء الصادرة من موظفيها يف حدود اختصاصاهتم  ،فكان أول استعمال هلذه التفرقة الشهرية سنة
 1873يف حكم بيليت  pelletierالذي نزع من اختصاص احملاكم العاديّة دعاوي املسؤولية املوجهة ضد
املوظفني العموميني إذا كانت مبنية على عمل إداري.
وملا كان االختصاص هبذه الدعوى ينعقد ضمن القضاء اإلداري ،فيرتتب على ذلك إذاً أ ّن الدعوى جيب أن
توجه ضد اإلدارة العامة وهذا ما استوجب التفرقة بني اخلطأين .واجلدير ابلذكر أ ّن القواعد املوضوعية للمسؤوليّة
اإلدارية اليت كانت والزالت تطبق يف فرنسا امتد تطبيقها يف اجلزائر مع امتداد االحتالل الفرنسي قبل
االستقالل ،وامتد تطبيقها كذلك بعد االستقالل بقوة قانون  ،1962 -12-31الذي ينص على امتداد سراين
القوانني السابقة ما مل تكن خمالفة للسيادة الوطنية ،طاملا ال حتمل يف طياهتا مظاهر التمييز العنصري  ،ورغم
صدور العديد من القوانني والنصوص التشريعية اجلزائرية اليت حلت حمل السابقة منها ،فإنه يف نطاق املسؤولية
اإلداريّة مازالت أغلب القواعد اليت أقرها جملس الدولة الفرنسي تطبق يف اجلزائر حىت اآلن ومنها هذه التفرقة
الشهرية للخطأين السابقني .للمزيد راجع  :عوابدي عمار  ،املرجع السابق ص 123وص.127
 (:)17عمار عوابدي ،املرجع السابق ،ص 140وما بعدها .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن مسألة جسامة اخلطأمرتوكة للقضاء ،فقد لوحظ من جملس الدولة الفرنسي يف هذا الصدد أنه كان مييل إىل محاية املوظف
العمومي عند تقديره جلسامة اخلطأ حيث ال يعتربه كذلك إال إذا كان على درجة استثنائية من اجلسامة.
 ( :)18عثماين علي "2006 ،اخلطأ الطيب كأساس للمسؤولية اإلدارية للمستشفى يف اجلزائر" ،جملة الرتاثخمرب مجع املخطوطات ،جامعة اجللفة اجلزائر ،العدد  13مارس  ، 2014ص  171نقال عن :صفية
سنوسي"،اخلطأ الطيب يف التشريع واالجتهاد القضائي" ،ماجستري يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق والعلوم
االقتصادية ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة ،ص.7
– )19(:Ahmed Isaa, ,2014, « la responsabilité médicale en droit public
-

-

étude comparée »,Edition Alpha Beyrouth, Liban, p 271 .
)B .Lassale, « Responsabilité médicale », disponible enligne sur : :(20
www.sciencedirect.com, date de dernière consultation : 22/08/2018.
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-

(21) :François Vialla, 14 juillet 2016, « Responsabilité médicale
(défaut d’information) : indemnisation du préjudice moral », Recueil
Dalloz, n°26/7695e, p 1501.
- )22(: Jean-François CARLOT, « Actualités juridiques du risque
médical » ,article disponible sur : www.jurisques.com/jfc21.html,
date de dernière consultation : 07/07/2018.
- )23(: N. Younsi Haddad , 1998, « La responsabilité des établissements
publics hospitaliers », Revue ‘IDARA’, N°2 volume 8, L’école
Nationale d’Administration ,Alger , p22p24

68

