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ملخــص:

عليـ قــر املشــر اجلزائــري يف إطــار ال ســوية

مبناســبة ت بي ـ تشــريع وتنمــيم الضــ ا

الداخليــة ملنازعــا الض ـ ا االج ــاع قبــل

االج ــــاع  ،تنشــــه بــــ هيئــــا الضــــ ا

ال وج ـ للجهــا القضــائية ،جلنــة ســند هلــا

االج ـــــاع مـــــن جهـــــة ،ومقـــــدم العـــــال

مه ـــــة النمـــــر اب ـــــدائيا ونهائيـــــا يف كــــــل

واخلــدما امل علقــة بالنشــاط املهــين لألطبــا

اخلالمـــا الناجتـــة عـــن يارســـة النشـــاطا

والصــــيادلة وجراحــ ـ األســــنا واملســــاعدين

ال بيــة الــيت هلــا عالقــة بالض ـ ا االج ــاع

ال بي من جهـة ثانيـة ،منازعـا ت ـور بشـه

وترتتــب عنهــا نفقــا إضــامية هليئــة الض ـ ا

تقصـــري وارتكـــا هـــؤال األطبـــا واخلـــربا

االج اع  ،ي ل عليها تس ية اللجنة ال قنية

امل ـــدخل يف إطـــار النشـــاط ال ـــيب امل علـ ـ

ذا ال ابع ال يب.

بفحص املؤمن اج اعيا خ ا و جتـاوزا
لل ه ة املسندا إلـيهم ،مـا مـن شـهن

وامل ابعة القضائية،

الكل ـــا املف احيـــة :ال ســـوية الضـ ـ ا

حييـد

االج اع

* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
doctors,
pharmacists
dental
surgeons and medical assistant
arising on the other hand dispute
arise regarding the failure and the
commission of the these doctors and
experts intervening in the medical
framework related to examining
socially insured mistakes or abuses

املنازعة ال قنية اللجنة.

Abstract:
On the occasion of the
implementation of the legislation
and regulation of social security,
arise between the social security
bodies on the one hand and
treatments provides and services
related to the professional activity of
820

تسوية املنازعة التقنية ذات الطابع الطبي يف جمال الضمان االجتماعي ______________________كشيدة باديس

assigned the task of considering
primary and final all the differences
resulting from the exercises of
medical activities related to social
security and arrange the expenses of
the commission of social security
called the naming committee
technical of medical0
Keywords:
social
;security
dispute social; committee technical.

of the task assigned to them, which
would entail financial losses in the
handsof social security organization
without right of that necessitates the
right of injured party to claim it’s
rights to compensation.Ajudicial
acknowledged
the
Algerian
legislature as part of internal
settlement of dispute social security
before heading to the judicial
authorities of the committees

مقدمــة:
يقصـد مبنازعــا الضـ ا االج ـاع  ،تلـ اخلالمــا الـيت تنشــه بـ
واملس فيد من ال همينا االج اعية و الغري و املس خد وكل من ترب

املــؤمن لـ ،
عالقـة مهنيـة

باملؤمن ل حبكم نشاط املهين من جهة ،وهيئا الض ا االج ـاع اإلداريـة وال بيـة
وال قنية من جهة ثانية ،حول احلقوق واالل زامـا املرتتبـة علـ ت بيـ قـوان ال همينـا
االج اعية والقوان األخر امللحقة واملك لة هلا.
مه خضـــع املشـــر اجلزائـــري كامـــة اخلالمـــا واملنازعـــا الـــيت ت ـــور بـــ كـــل
املــاكورين ســابقا ،واهليئــا املكلفــة ب ســيري هياكــل و جهــزا الض ـ ا االج ــاع ،
لعدا إجرا ا وترتيبا خاصة تس ح جبدارا وصفها" بقانو الضـ ا االج ـاع " ،إذ
ب يك ف ب قن خدما وشروط وإجرا ا االس فادا من تغ ية الض ا االج ـاع ،
بل قنن ونمم ساليب وكيفيا تسوية املنازعـا الـيت ميكـن

تفرزهـا هـا ال غ يـة

االج اعية( ،)1وهو ما تض ن قانو  )2(59/59امل عل باملنازعا يف جمال االج اع ،
والــاي صــنف هــا املنازعــا إ ثالثــة نــوا  ،املنازعــا العامــة الــيت ختــص اخلالمــا
الناشئة عن ت بيـ و تفسـري و االعـرتاض علـ القـرارا الصـادرا عـن هيئـا الضـ ا
االج ـــاع  ،املنازعـــا ال بيـــة الـــيت ت علــ باحلالـــة الصـــحية لل ـــؤمن هلـــم ،املراقبـــة
ال بية ،اخلربا ال بية ،جماال تقدير العجز ويف األخـري املنازعـا ال قنيـة ذا ال ـابع
ال ــيب الــيت ختــص كامــة األع ــال والنشــاطا املهنيــة ال بيــة الــيت هلــا صــلة بالض ـ ا
االج اع .
نمــرا لأله يــة البالغــة الــيت صــبح تك سـبها هــا املنازعــا مــن الناحيــة النمريــة
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وال بيقيـــة ،جـــا يف هـــاا اإلطارموضـــو املقـــال ،ال وهواملنازعــة ال قنيـــة ذا ال ـــابع
ال ــيب ،ذل ـ

ملعرمــة مفهــو هــا املنازعــة ومــا حيك هــا مــن قــوان

وآليــا و جهــزا

خم صة مبه ة تسوي ها.
ان القـا مــن املبــد السـائد يف جمــال تســوية املنازعـا اخلاصــة بالضـ ا االج ــاع
والرام ـ إ االع ــاد عل ـ ال ســوية الداخليــة هل ـا قبــل ال ـ فكري يف اللجــو إ اجلهــا
القضائية املخ صة ،الشه بالنسبة لل نازعا العامة باس حدا جلـا والئيـة ووطنيـة و
املنازعــا ال بيــة باالع ــاد عل ـ ال بيــب املس شــار ،اخلــربا ال بيــة ويف حالــة العجــز
اللجنة الوالئية للعجز ،مإ املشر اجلزائري قر جلنة خاصة سند إليها مه ة النمر يف
خم لف االح جاجا واملنازعا اليت قد ت ـور بشـه تقصـري األطبـا واخلـربا امل ـدخل
يف إطار النشاط ال يب ثنـا يارسـة مهـامهم امل علقـة بفحـص املـؤمن اج اعيـا ي لـ
عليها تس ية اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب ،أل األطبا واخلربا وامل دخل يف إطـار
النشــاط ال ــيب ثنــا يارســة مهــامهم امل علقــة بفحــص املــؤمن اج اعيــا ،ميكــن
يرتبكــوا خ ــا ا و جتــاوزا لل ه ــة املســندا إلــيهم وخمالفــة لقــانو الصــحة ومدونــة
اخالقيا ال ب ،ما من شـهن

حييـد بواقـع املـرض و اإلصـابة احملـ بهـا مـن طـرف

املؤمن اج اعيا ،مـا قـد يرتـب خسـائر ماليـة يف ذمـة هيئـا الضـ ا االج ـاع بـدو
وج ـ ح ـ  ،مــا يس ـ وجب حقيــة ال ــرف امل ضــرر مب البــة حق ـ يف ال عــوي

وامل ابعــة

القضائية ،وهنا ينشه النزا ال قين ذو ال ابع ال يب.
مجعل املشر اجلزائري نما ال سوية الداخليـة بصـفة عامـة هـ األصـل يف حـل هـا
املنازعة ،وذل تسهيال لإلجرا ا ولقيقـا ألكـرب قـدر مـن السـرعة يف الفصـل ،عليـ
قـــــر املشـــــر يف هـــــاا اإلطـــــار جلنـــــة حـــــدد مبوجـــــب نـــــص املـــــادا  98و 95مـــــن
القــانو  ،)3(59/59الــيت نصــ علــ إنشــا جلنــة تقنيــة ذا طــابع طــيب لــد الــوزير
املكلف بالض ا االج اع  ،خت ص بالبث اب دائيا ونهائيا يف كل اخلالما الناجتـة
عن يارسة النشاطا ال بية اليت هلا عالقة بالض ا االج اع  ،وترتتب عنها نفقـا
مالية هليئة الض ا االج اع .
من هاا املن ل جا

اإلشكالية القائ ة يف هاا الال ،هل ال سوية الداخلية هلا

املنازعة كامية لض ا لكل طرف حق من الضرر الاي حلق ؟
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خر الحرتا وحف احلقوق.
وعلي جا

دراسة هاا املوضو يف ثال حماور:

احملور األول :اإلطار املفاهي

لل نازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب.

احملور ال ان  :ال سوية الداخلية لل نازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب وإجرا ا سريها.
احملور ال الث :ال سوية القضائية لل نازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب.
احملوراألول :اإلطار املفاهي
مبــا

لل نازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب

األصــل يف حــل املنازعــة ال قنيــة ه ـ ال ســوية الداخليــة ،وبســبب تشــاب هــا

املنازعة وتداخلها مع بقية املنازعا يف جمال الض ا االج اع  ،كـا مـن الضـروري
ال عريـف بهـا ومـا مييزهـا عـن املنازعـا األخـر يف هـاا الـال قبـل ال ـرق إلجـرا ا
تسوي ها .
وال -تعريف املنازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب
ب يقــد املشــر اجلزائــري ي تعريــف دقي ـ وشــامل لل نازعــا ال قنيــة ذا ال ــابع
ال يب يف جمال الض ا االج اع  ،شهن يف ذل شه املنازعـا األخـر ذا ال ـابع
العـا و ال ـيب ،ال مبوجــب القـانو امللغـ 10-99امل علـ باملنازعــا يف جمـال الضـ ا
االج اع ( ،)4وال القانو  59-59اجلديد ،حيث اك ف بالقول مبوجب املادا  50مـن
القانو امللغ بالاكر

خت ص املنازعـة ال قنيـة بكـل النشـاطا ال بيـة ذا العالقـة

بالضـ ـ ا االج ـــاع  ،مكـــا اق صـــار املشـــر علـ ـ ربـ ـ املنازعـــة ال قنيـــة جب يـــع
النشاطا ال بية اليت هلا عالقة بالض ا االج اع دو تقديم توضي آخـر مـن شـهن
حيدد املنازعة ال قنية عن غريها من املنازعا األخر يف جمال الض ا االج ـاع ،
ذل

كل املنازعا امل علقة بالض ا االج ـاع هلـا ح ـا عالقـة مـن قريـب و بعيـد

بالنشــاط ال ــيب ،من ـ مــإ موضــو املنازعــة ال قنيــة هيكــل اخلالمــا امل علقــة ب بيعــة
العال واإلقامة يف املس شـف و يف العيـادا والـيت ت ـور بـ هيئـا الضـ ا االج ـاع
ومقـدم العـال واخلـدما امل علقـة بالنشـاط املهـين ال ـيب ،منـ مـإ طـراف املنازعـة
ال قنية ذا ال ابع ال يب هـم مـن جهـة هيئـا الضـ ا االج ـاع ( ،)5ومـن جهـة ثانيـة
مقدم العال واخلدما امل علقة بالنشاط املهين لألطبا والصـيادلة وجراحـ األسـنا
واملساعدين ال بي وامل علقة ب بيعة العال واإلقامة يف املس شف

ويف العيادا.
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لكن السؤال اجلوهري الاي غفل املشـر اجلزائـري اإلجابـة عليـ  ،يـدور حـول نـو
املخالفا املرتكبة عند مزاولة النشاط املهين ال يب ،واليت من شهنها

تنشه املنازعة

ال قنية يف جمال الض ا االج اع (.)6
ول فادي ورمع هاا الغ وض واللبس ،حاول املشر مبوجب القـانو اجلديـد يف مادتـ
 99بالقول

املقصود باملنازعا ال قنية يف مفهـو هـاا القـانو  ،كـل اخلالمـا الـيت

تنشه ب هيئا الض ا االج اع ومقدم العال واخلدما امل علقـة بالنشـاط املهـين
لألطبــا والصــيادلة وجراح ـ األســنا واملســاعدين ال بــي وامل علقــة ب بيعــة العــال ،
واإلقامــة يف املس شــف و يف العيــادا ،بــال جــا تعريــف املنازعــة ال قنيــة ذا ال ــابع
ال يب يف ضو القانو  ،59/59تل اخلالما اليت تنشه ب هيئا الض ا ومقـدم
العال واخلدما امل علقة بالنشاط املهين ،هاا ما يدمعنا إ الفهم

املشر اجلزائري

عرف املنازعا ال قنية ذا ال ابع ال يب بالنمر إ موضوعها عندما خصـها بالنشـاط
املهــين ،وعلي ـ املشــر ارتكــز عل ـ النصــو

ال قنيــة واليس ـ ا املرســو ال نفيــاي رقــم

 )7(150/81امل ضـ ن مدونـة خالقيــا ال ـب ،الــيت اع ـرب

األمعــال املعاقـب عليهــا

مبوجــب هـــا املدونـــة ت ـــل يف مجيـــع األخ ــا وال جـــاوزا املرتبكـــة ثنـــا يارســـة
األطبا  ،اجلراح  ،طبـا األسـنا والصـيادلة ملهـامهم ،والـيت تشـكل خرقـا لل بـاد
القواعد واألعراف املع ول بها يف املهنة ،األمر الاي كد املشر مبوجب املادا  15مـن
املرسو  )8(151-50امل عل بشروط املراقبـة ال بيـة لل ـؤمن هلـم اج اعيـا ،يف حالـة مـا
عاين املراقبة ال بية لد هيئا الض ا االج ـاع كـل تعسـف و جتـاوز و غـش و
تصــري مــزور(،)9

تعلــم صــنادي الض ـ ا االج ــاع مقــدم العــال واملؤسســا

و

اهلياكـل الصـحية املعنيـة مسـبقا بهـا وخت ـر عنـد االق ضـا اللجنـة ال قنيـة ذا ال ـابع
ال ــــيب بــــال ( .)10هــــاا باإلضــــامة إ ماجــــا يف القــــانو رقــــم  11/19املــــؤر يف
 1519/55/51امل عل بالصحة.
ومــن ثــم م ـإ ســائر امل ارســا املرتب ــة بالنشــاط ال ــيب املهــين ال تعــرض مصــا
الض ا االج اع ألي ضرر مـال ن يجـة دمـع نفقـا غـري مـربرا وغـري مسـ حقة ن يجـة
خ ــه ،جتــاوز و غـــش و تصــري مــزور مــن قبــل مقــدم العـــال واخلــدما امل علقـــة
بالنشــاط املهــين لألطبــا والصــيادلة وجراح ـ األســنا واملســاعدين ال بــي وامل علقــة
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ب بيعة العال  ،واإلقامة يف املس شـف و يف العيـادا ،منـ املشـر قـر جلنـة سـند إليهـا
مه ــة النمــر يف خم لــف االح جاجــا الــيت قــد ت ــور بشــه تقصــري األطبــا واخلــربا
امل ـــدخل يف إطـــار النشـــاط ال ـــيب ثنـــا يارســـة مهـــامهم امل علقـــة بفحـــص املـــؤمن
اج اعيا وما يرتتب علي من ضرر مال هليئا الض ا االج اع  ،ي ل عليها تس ية
اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب.
لكـن املالحـ ،

املشــر مبوجــب القــانو اجلديــد ،بــالرغم مــن نـ وضـ ماهيــة

اخلالما ذا ال ابع ال قين وكاا طـراف العالقـة حمـل النـزا وموضـو هـاا األخـري
وحصــرها يف طبيعــة العــال واإلقامــة املس شــف و العيــادا ،إ

ن ـ غفــل ذكــر مجيــع

امل دخل الاين يقدمو العال واخلـدما امل علقـة بالنشـاط املهـين لألطبـا ويرتكبـو
خ ـا وجتـاوزا تسـ وجب املســؤولية القانونيــة بشـ

نواعهــا ،كالقــابال  ،مــوزع

األدوية ،مـزودي األعضـا االصـ ناعية ،املخـابر ال بيـة ،صـحا مركبـا اإلسـعاف
اخلاصة ،صانع النمارا البصرية(0)11
ثانيا  -متييز املنازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب عن املنازعة العامة واملنازعة ال بية
عد وجود تعريف واض لل نازعة ال قنية وتشاب هـا األخـريا مـع املنازعـا األخـر
يف جمــال الض ـ ا اإلج ــاع  ،كــا مــن الضــروري ال وج ـ صــو مــا مييــز املنازعــة
ال قنية عن غريها من املنازعا األخر لفه املعن ك ر هلا املنازعة.
 -2املنازعة العامة :املنازعة العامة ت عل بكل ال عو الـيت ترمـع مـن طـرف املـؤمن
هلـــم و املكلفـــ حـــول القـــرارا اإلداريـــة الـــيت ت خـــاها بشـــهنهم هيئـــا الضـــ ا
االج ــاع  ،الســي ا يف جمــال األدا ا العينيــة والنقديــة املس ـ حقة لل ــؤمن هلــم و ذوي
حقوقهم مبناسبة املرض ،الـوالدا ،الومـاا ،املـن العائليـة ،معاشـا ال قاعـد ،باإلضـامة
إ االعرتاضــا امل علقــة بالزيــادا ال ــهخري وغرامــا ال ــهخري ،وتكــو هــا ال عــو
وجوبيــة مــا جلــا خم صــة هلــاا الغــرض والئيــة ثــم وطنيــة قبــل اللجــو إ اجلهــا
القضائية( ،)12ما املنازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب تش ل كـل اخلالمـا الناجتـة عـن
الضـ ا

يارسة النشاطا ال بية اليت هلا عالقة بالض ا االج اع وتعرض مصا

االج اع ألضرار مالية من خالل الغش وال زييف واألخ ا وكـل ال جـاوزا النامجـة
عــن اخلــربا واألطبــا امل ارس ـ يف جمــال ال ــيب ،وترمــع هــا اخلالمــا

مــا اللجنــة
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ال قنية ذا ال ابع ال يب( )13من طرف املدير العا هليئة الض ا االج اع .
 -0املنازعـــة ال بيـــة :املنازعـــة ال بيـــة ت ـــل يف مجيـــع اخلالمـــا الـــيت ت ـــور بـ ـ
املس فيدين من الض ا االج ـاع وهيئـا الضـ ا االج ـاع  ،حـول ن ـائ املعاينـا
ال بيــة و تكييــف األضــرار النامجــة عــن حــواد الع ــل واألمــراض املهنيــة مــن طــرف
ال بيب املعـاجل ،وت لـ املقـدرا مـن طـرف هيئـة الضـ ا االج ـاع عـن طريـ ال بيـب
االس شاري ال ابع هلا ،وعلي نصب ما تقديرين للحالة الصحية لل ؤمن يا ينـ عليـ
تقديرين هلا احلالة الصحية ،األول خا

بال بيب املعاجل وال ان بال بيب املس شـار،

وهنــا ينشــه النــزا ال ــيب الــاي يس ـ دع اخلــربا ال بيــة كنــو مــن ال حكــيم ال ــيب
امل خصص ل قديم وال حديد الدقي لألضرار ،ما املنازعـة ال قنيـة ذا ال ـابع ال ـيب،
كل اخلالما اليت تنشه بـ هيئـة الضـ ا االج ـاع مـن جهـة وكـل مـن لـ ارتبـاط
حبكم نشاط ال ـيب مـن األطبـا والصـيادلة والقـابال واملسـاعدين ال بـي مـن جهـة
ثانية بسبب ارتكابهم خ ا وغش وجتاوزا

ثنـا دائهـم ملهـامهم ،وكـا مـن شـهنها

املساس مبصلحة هيئا الض ا االج اع ترتتب عنها ضرار مالية إضامية هلا.
هاا ،باإلضامة إ بعـ

امل يـزا املشـرتكة الـيت متيـز املنازعـا العامـة و ال بيـة

عــن املنازعــة ال قنيــة ذا ال ــابع ال ــيب امل لــة يف كــو املــؤمن االج ــاع يعــد طرمــا
صليا يف املنازعة العامة و ال بية ،بين ا ال يعـد كـال يف املنازعـة ال قنيـة بـالرغم مـن
نـ احملــور الرئيسـ الــاي تـدور حولـ املنازعـة القائ ــة بـ هيئــا الضـ ا االج ــاع
وامل ارس ال بـي الـاين عـاجلوا و قـدموا لـ العـال  ،ك ـا يالحـ

آجـال ال عـن

خت لـف مـن املنازعــا العامـة و ال بيــة إ املنازعـة ال قنيـة ،حيــث ي يـز الصــنف األول
باآلجــال القصــريا ،والصــنف ال ــان باآلجــال امل وس ـ ة بين ــا الصــنف األخــري باآلجــال
ال ويلة( ،)14هاا مع اإلشارا

اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب مكلفة بالب يف كـل

ال جــاوزا الــيت يرتتــب عنهــا نفقــا إضــامية هليئــة الض ـ ا االج ــاع بصــفة اب دائيــة
ونهائية( ،)15بين ا يف املنازعا األخر العامة وال بية تكو قراراتها قابلة لل عن ميها
مـا اللجـا الوطنيـة كدرجـة ثانيـة ،مـا جيعـل األمـر كـال ين بـ علـ االخ صــا
اإلقلي

الاي خي لف من املنازعا العامة و ال بية عن املنازعة ال قنية ،حيـث جنـد

االخ صــــا
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االخ صا

وطنيا بالنسبة لل نازعا ال قنية.

احملور ال ان  :ال سوية الداخلية لل نازعة ال قنية وإجرا ا سريها
ع ال باملبد السائد يف جمال تسوية املنازعا اخلاصة بالض ا االج ـاع والرامـ
إ االع اد عل ال سوية الداخلية هلا املنازعا  ،قبل ال فكري يف اللجـو إ اجلهـا
القضائية ،مإ املشر اجلزائري قد مرض يف هاا الال جلنة ك ـا سـلف ،سـند هلـا
مه ــة النمــر يف خم لــف االح جاجــا الــيت قــد ت ــور بشــه تقصــري األطبــا واخلــربا
امل ـــدخل يف إطـــار النشـــاط ال ـــيب ثنـــا يارســـة مهـــامهم امل علقـــة بفحـــص املـــؤمن
اج اعيــا ،طل ـ عليهــا تس ـ ية اللجنــة ال قنيــة ذا ال ــابع ال ــيب املنشــها لــد الــوزير
املكلف بالض ا االج اع  ،خت ص بالب اب دائيا ونهائيا يف كل اخلالمـا الناجتـة
عن يارسة النشاطا ال بية اليت هلا عالقة بالض ا االج اع  ،وترتتب عنها نفقـا
إضامية هليئـة الضـ ا االج ـاع علـ

حيـدد تكوينهـا وصـالحياتها وكـاا سـريها

مبوجب مراسيم تنمي ية ،وعلي وجب ال رق إ تشكيل ها اللجنة وسريها.
وال -تشكيل اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب وتنمي ها:
إ تشكيل اللجنة ال قنية ذا ال ـابع ال ـيب وتنمي هـا كـا ومـ قـوان ومراسـيم
تنمي ية ك ايل :
 -2تشكيل اللجنة ال قنية :تـنص املـادا  98مـن القـانو  59/59علـ

تنشـه جلنـة

تقنية ذا طابع طيب لد الوزير املكلف بالض ا االج اع  ،وتشكل بال سـاوي مـن
طبا تابع للوزارا املكلفة بالصحة ،طبـا مـن هيئـة الضـ ا االج ـاع و طبـا مـن
جملس خالقيا املهنة.
حيــدد عــدد عضــا هــا اللجنــة وتنمي هــا وســريها عــن طري ـ ال نمــيم ،وجــا هــاا
ال نميم مبوجب املرسو ال نفياي رقم  )16(51/58ليحدد عضا ها اللجنـة وتنم يهـا
وسريها ،علي كا ال شكيل وال نميم ك ا يل :
 -1ت شكل اللجنة من(:)17
 طبيبا ( )1يعينه ا الوزير املكلف بالصحة. طبيبــا ( )1مي ـ ال هيئــا الض ـ ا االج ــاع يعينه ــا الــوزير املكلــف الض ـ ااالج اع .
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 طبيبــا ( ) 1مي ـ ال هيئــا اللــس الــوطين ألدبيــا ال ــب يعينه ــا رئــيس هــاااللس.
 -0تنميم اللجنة ال قنية :تعد اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب نمامها الداخل الاي
حيــدد قواعــد تنمي هــا وســريها وتصــادق عليـ  ،ك ــا يـ ع علـ رئــيس اللجنــة إرســال
تقرير سنوي عن نشاطا اللجنة إ الوزير املكلف بالضـ ا االج ـاع  ،مـع اإلشـارا
املشـر جعــل نمامـا لفيزيــا ألعضـا هــد اللجنــة ل جنــب الغيـا  ،وذلـ عــن طريـ
تقاض من وعالوا تعويضية عن احلضور عل

ت كفل هيئا الض ا االج ـاع

بالنفقا املرتب ة مبن ال عويضا واألتعا وكاا نفقا سري األمانـة ،وتضـع مصـا
الوزارا املكلفة بالض ا االج اع ل تصرف ها اللجنـة كـل الوسـائل الضـرورية
لسريها(.)18
يزاول عضا اللجنة مهامهم ملدا ) (03ثالثة سنوا قابلـة لل جديـد مبوجـب قـرار مـن
الوزير املكلف بالضـ ا االج ـاع  ،بنـا علـ اقـرتا مـن السـل ة و املنم ـة ال ـابع
هلا( ،)19ويف حالة انق ا عضوية حـد عضـا هـا اللجـا يـ م اسـ خالم حسـب نفـس
االجرا ا لل دا امل بقية من العهدا.
جت ــع اللجنــة ال قنيــة مــرا واحــدا يف الشــهر يف دورا عاديــة باس ـ دعا مــن رئيســها
املع ( ،)20ك ا ميكـن

جت ـع يف دورا غـري عاديـة ب لـب مـن رئيسـها و  9/1ثل ـ

عضائها و ب لب من الوزير ،وتصدر قراراتها باألغلبية البسي ة ألصـوا احلاضـرين،
يف حالــة تســاوي األصــوا يــرج صــو الــرئيس ،عل ـ

ال تص ـ اج اعــا اللجنــة

ال قنيـــة ذا ال ـــابع الــ قين إال حبضـــور 9/1ثل ـ ـ عضـــائها ويف حالـــة عـــد اك ـــال
النصا  ،جت ع بعد اس دعا ثـا مه ـا يكـن عـدد عضـائها يف جـل ال ي عـد مثانيـة
) (08يا (.)21
مــع اإلشــارا يف األخ ـري إ وجــو ال ــزا عضــا اللجنــة ال قنيــة ذا ال ــابع ال ـ قين
بالسر املهين ،وعد تعينهم ض ن اللجا األخر املكلفـة بالنازعـا يف جمـال الضـ ا
االج اع (.)22
ما مي ا ي عل بهمانـة اللجنـة ال قنيـة ذا ال ـابع الـ قين ،املشـر اك فـ بـالنص
ت ـو املصـا
808
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دو

حيدد املشر بصفة دقيقة وواضحة دور األمانة وكيفية سريها وتنمي ها (.)23
ثانيا -سري اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب وصالحي ها:
ان القــا مــن املبــد

تســوية املنازعــا اخلاصــة بالض ـ ا االج ــاع يع ــد عل ـ

ال سوية الداخلية وح ت كن اللجنة ال قنية مـن البـ يف النـزا القـائم مامهـا ،جيـب
تراع اإلجرا ا املقررا قانونا لسري ع لها عل النحو ال ال :
لــز املشــر هيئــا الضــ ا االج ــاع

()24

خت ــر اللجنــة ال قنيــة ذا ال ــابع

ال يب بكل ال جاوزا املرتكبـة خـالل ( )0سـ ة شـهر املواليـة الك شـامها مـن طـرف
هيئــة الض ـ ا االج ــاع  ،عل ـ ال ينقض ـ جــل ( )1ســن

مــن تــاريخ دمــع مصــاريف

األدا ا حمل اخلالف ،ت م معاينة خمالفة هاا القانو من قبـل مف شـ الع ـل و عـوا
املراقبة املع ـد يـن لـد الضـ ا االج ـاع  ،وكـاا كـل عـو مؤهـل طبقـا لل شـريع
وال نمـيم املع ـول به ـا ،وخت ـر اللجنـة ب قريـر مفصـل مـن طـرف مـدير هيئـة الضـ ا
االج اع  ،يب ميـ طبيعـة ال جـاوزا ومبـالغ النفقـا املرتتبـة عنهـا ،مرمقـا بالوثـائ
امل ب ـــة لـــال  ،وللجنـــة ال قنيـــة ذا ال ـــابع ال ـــيب مهلـــة ثالثـــة ) (03شـــهر للبـ ـ يف
اخلالما الناشئة يف هاا اإلطار اب دا ا من تاريخ إخ ارها.
ميكن للجنة ال قنية اختاذ كل تدبري يس

هلا بإثبا الوقـائع ،السـي ا تعـي خـبري

و عدا خربا ( )25والقيا بكل لقي ترا ضـروريا مبـا يف ذلـ مسـا امل ـارس املعـين،
منــ تبلـــغ قراراتهـــا إ هيئـــة الضــ ا االج ـــاع وإ الـــوزير املكلـــف بالصـــحة وإ
جمل ـس خالقيــا ال ــب( )26عــن طري ـ مانــة اللجنــة ،برســالة موص ـ عليهــا يف جــل
مخسة عشر ) (15يوما( ،)27عل

تكو القرارا امل خاا اب دائيا ونهائيـا مـن طـرف

اللجنة ال قنية حمررا يف حماضر يوقعها رئيسها وتـدو يف سـجل يـرقم ويؤشـر عليـ مـن
طرف الـرئيس ،علـ

ت سـم القـرارا بال عليـل وال سـبيب وإمضـا رئـيس اللجنـة ،ثـم

عل ـ هيئــة الض ـ ا االج ــاع إرســال نســخة مــن ه ـا القــرارا إ مقــد العــال و
اخلدما املرتب ة بالعال يف جل مخسة عشر ) (15يوما اب دا من تاريخ إخ ارها.
لكن جيـدر ال نويـ

رغـم تنصـيب عضـا اللجنـة ال قنيـة( ،)28ب نسـ ع اإلطـال

عل ـ قراراتهــا و ع اهلــا ح ـ ت ـ كن مــن دراس ـ ها ولليلــها ،والســبب

القــانو ال

يلزمهــا بنشــرها ،يكــن إلتصــامها بال ــابع الشخصــ والســري حفاظــا علــ مسعــة
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األطبا ومقدم اخلـدما العالجيـة وال بيـة املـبلغ شخصـيا مقـ  ،ومـن جهـة خـر
مإ قرارا اللجنة ال قنية ه اليت تفعـل اجلهـاز القضـائ كونهـا تكـو قابلـة لل عـن
مــا اجلهــة القضــائية املخ صــة رغــم

املشــر غفــل مبوجــب القــانو اجلديــد لديــد

العقوبا اليت ميكن هلا اللجنة اختاذها ،وكاا طبيع ها و نوعي ها آليا وكيفيا
تقييم وتنفيـا قـرارا اللجنـة يف حالـة ثبـو ال جـاوزا وإجـرا ا لصـيل ال عويضـا
املالية ،اليت ي ح لها مقدم العال ،وهل ه نفسـها إجـرا ا ال حصـيل اجلـربي ومـ
القــانو  ،59/59باإلضــامة إ

املشــر ســق لديــد اجلهــة القضــائية املخ صـــة

بال عن يف قرارا اللجنة ،عكس القانو امللغ رقم.10/99
مـــن هـــاا ،يف ان مـــار تفعيـــل وتنصـــيب هـــا اللجنـــة مـــن جديـ ـد حســـب مايق ضـــي
املرسو ( ،)29ال ساؤل الاي ي ار هو كيف لل هـا املنازعـا بـالنمر إ خصوصـي ها
مــن حيــث طبيعــة اخلــالف ال ـ قين ذو ال ــابع ال ــيب مــن جهــة ،وعــد الســكو عــن
األخ ا وال جاوزا اليت قد ترتكب عند يارسـة الع ـل ال ـيب مـن جهـة ثانيـة ،عليـ
وجب عل هيئـا الضـ ا االج ـاع اللجـو يف هـاا حفاظـا علـ حقوقهـا إ ل غ يـة
هـاا الفــرا إ القــانو  ،59/59وكـاا قــانو الصــحة( )30ومدونـة خالقيــا ال ــب،
حيـث ترتـب كلـها املسـؤولية ال هديبيـة واجلزائيـة واإلداريـة جـرا األخ ـا املرتكبــة يف
إطــار النشــاط ال ــيب لل ــدخل يف منازعــا الض ـ ا االج ــاع م ـن طبــا وخــربا
مبخ لـــف ختصصـــاتهم ،حيـــث مــ ال املـــادا  51مـــن املرســـو  150/81نصــ "تفـــرض
حكا ها املدونـة ألخالقيـا ال ـب علـ كـل طبيـب و جـرا سـنا و صـيدل

و

طالــب يف ال ــب و يف جراحــة األســـنا يف صــيدلية مــرخص لــ مب ارســة املهنــة ومــ
الشروط املنصو

عليها يف ال شريع وال نميم املع ول به ـا" ،ومـن ثـم مـإ هـا املدونـة

وما ت ض ن من قواعد و حكا  ،ت ب عل مجيع األطبا وجراح األسنا والصيادلة
ي كــا اخ صاصــهم و صــف هم و مكــا ع لــهم ،وبال ــال ميكــن يف هــاا اإلطــار
هليئا الض ا االج اع واملؤمن هلم،

يرمعوا دعـاو تهديبيـة مـا الفـرو اجلهويـة

املخ صــة ضــد ي طبيــب و صــيدل و جــرا ســنا يرتكــب خ ــه ،جتــاوز و غــش يف
إطار يارس لنشاط ال يب مبناسبة محص املؤمن اج اعيا ،وهو ما كد وقض
ب املادا  95من القانو " :59/59دو اإلخالل باألحكا املنصـو
800

عليهـا يف ال شـريع
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وال نميم املع ول به ا ،تكلف اللجنة ال قنية ذا ال ابع الـ قين بالبـ اب ـدائيا ونهائيـا
يف ال جاوزا اليت ترتب عنهـا نفقـا ماليـة إضـامية هليئـة الضـ ا االج ـاع " ،يفهـم
من هاا باإلضامة إ ما س قرر ها اللجنة ميكن هليئا الض ا االج اع

ت ابع

تهديبيا وجزائيا كل من تسبب يف صرف نفقا مالية إضامية بغـري وجـ حـ مـن طـرف
مقــدم العــال واخلــدما امل علقــة بالنشــاط املهــين لألطبــا  ،مــا اجلهــا ال هديبيــة
ال ابعة لالس خالقيا ال ب( ،)31ومقا لإلجرا ا الـواردا يف املرسـو ال نفيـاي رقـم
 150/81واليت نوجزها بصفة خم صرا يف اآلت :
 -2اإلدعا ما اللس ا لفرع النمام اجلهوي ألخالقيا ال ب :ميارس وحير
الفر النمام اجلهوي()32يف حدود اخ صاص عل جعل كل األطبا حيرتمو قـواعــد
خالقيـــا املهنـــة ،مـــن خــالل سهـــر عل ـ تنفيـــا قـــرارا اللــس اجلهـــوي والـوطنـــ
ألخالقيا املهنة ،ويف هاا اإلطار ميارس الفر سل ات ال هديبية من الدرجـة األو  ،إذ
ميكن إحالة ي طبيب و جرا سنا و صيدل مـا الفـر اجلهـوي املخـ ص()33عنـد
ارتكاب ـ خ ـــا ا خـــالل يارســة مهام ـ  ،إذ يقــو رئــيس الفــر مــور تلقي ـ الشــكو
ب ســجيلها وتبليغهــا لل عــين خــالل  10يومــا مــع وجــو الب ـ يف الشــكو خــالل ربعــة
شهر من تاريخ إيدا ها األخريا.
ومن ب ال صرما واألخ ا وال جاوزا املهنية لل ارس ال بي اليت ترتـب عنهـا
نفقا إضامية هليئة الض ا االج اع عل سبيل امل ال ،والـيت تعاينهـا الرقابـة ال بيـة
هليئا الض ا االج اع وتكو عرضة لل ابعة ما اللجنـة ال قنيـة ،و مـا الـالس
ال هديبيــة ومـ خالقيــا املهنــة ،قيــا امل ــارس ال ــيب بالع ــل الــاي مــن شــهن
لل ري

يــومر

املؤمن ام ياز ماديا غـري مـربر ب حريـر وصـفا وشـهادا طبيـة لفائـدا املـؤمن

االج ــاعي مــن ذوي القربـ  ،يــا يــؤدي لإلســراف يف اسـ ع ال األدويــة باإلضــامة إ
وصـــف حـــاال مرضـــية علــ غـــري احلالـــة الصـــحية لل ن فـــع بالع ـــل املرضـــية (شـــهادا
جماملـــة)( )34بـــاإلقرار الكـــاذ بوجـــود مـــرض و إعاقـــة و عاهـــة ،تســـجيل و تســـليم
وصــفا ألشــخا

غــري مــؤمن باســم آخــرين مــؤمن إ درجــة عــد متاش ـ الــدوا

املوصوف مع سن و جنس املـري

واملـؤمن الفعل (وصـف دوا خـا

باسم رجل)()35هاا بغرض حماباا املصا

بالنسـا والشـهادا

و ذوي حقوق ل كينهم مـن االسـ فادا بغـري

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -88جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

808

تسوية املنازعة التقنية ذات الطابع الطبي يف جمال الضمان االجتماعي ______________________كشيدة باديس

وج ح من األدا ا املقدمة من هيئا الض ا االج اع .
 -0السل ا ال هديبية للجا اللـس اجلهـوي :يسـ ع اللـس لل عـين بالشـكو ،
الــاي يس ـ دع لل ــول مامــ يف جــل  10يومــا ،وإذا ب يــرد عل ـ االس ـ دعا ال ــان
حيكــم يف غياب ـ  ،ويكــو امل ــول مــا اللــس شخص ـ وميكــن لل بيــب و جلــرا
األسنا و الصيدل امل ه

 ،اللجو إ مساعدا مدامع زميل مسجل يف قائ ة األطبـا

و حما مع د ،و جل الب يف الشكو ربعة ( )59شهر من تاريخ إيـدا الشـكو ،
ي خــا اللــس يف حــدود ســل ات ال هديبيــة العقوبــا امل لــة إمــا باإلنــاار و ال ــوبيخ إ
درجة املنع من يارسة املهنة و غل العيـادا( ،)36مـع ال هكيـد

جلـو هيئـا الضـ ا

االج اع إ اللجنة ال قنية ذا ال ـابع ال ـيب و للـس خالقيـا ال ـب ومروعـ ال
مينـع مـن م ابعـة مقـدم اخلـدما ال بيـة مـدنيا وجزائيـا( )37دو اإلخـالل باألحكـا
ال شــريعية املع ــول بهــا بــاحلبس وغرامــا ماليــة ومـ مــا جــا يف املــادا  99مــن القــانو
"59/59دو اإلخـالل باألحكـا ال شـريعية املع ـول بهايعاقـب بـاحلبس مـن سـ ة )(6

شـهرإ مثانيةعشـر ) (18شـهرا وبغرامـة مـن مائـة لف دينـار )100.000د ( إ مـائ
ومخس

لف دينار ) 250.000د ( كل طبيب وصيدل

وجرا سنا و قابلة وصف

ع دا احلالة الصحية لل س فيد عل غري حقيق ها" ،باإلضـامة إ املـادا  110مـن قـانو
العقوبـا ( )38األمـر الـاي كـد القـانو رقـم  50/90امل علـ برتقيـة ومحايـة الصـحة
الع ومية ،مبوجب مادت  239به "ي ابع طبقـا ألحكـا املـادت  288و 289مـن قـانو
عقوبا  ،ي طبيـب و جـر ا سـنا و صـيدل

و مسـاعد طـيب علـ كـل تقصـري و

خ ـه مهـين يرتكبـ خـالل يارسـ مهامـ و مبناسـبة القيـا بهـا ،ويلحـ ضـررا
بالسالمة البدنية ألحد األشخا

و بصح  ،و حيد ل عجـزا مسـ دميا ،و يعـرض

حيات للخ ر و ي سبب يف ومات .

 -8ال عن مـ قرارا اللجا اجلهـوية :جيوز لكـل مـن هيئـا الضـ ا االج ـاع
واملعني باألمر ال عن يف القرار ال هدييب الصادر عن الفر اجلهـوي ،وذلـ

مـا رئـيس

اللــس الــوطين( )39الل ــاس إلغــا هــاا القــرار ســوا لعــد احــرتا اإلجــرا ا

و لعــد

االس ا إ املعن باألمر ومتكين من الدما عن نفس واالطال عل ملفـ ال ـهدييب،
عـــد البـــث يف النـــزا خـــالل املـــدا القانونيـــة احملـــددا بهربعـــة شـــهر مـــن تـــاريخ إيـــدا
804
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الشكو  ،وكاا عد احرتا ال شكيلة القانونية لل جلـس اجلهـوي ،ويفصـل اللـس
الوطين مبوجب قرار نهائ ( )40ميكن ال عن مي ما جملس الدولة يف جل ثن عشـر
شهر من تاريخ ال بليغ (.)41
احملورال الث :ال سوية القضائية لل نازعا ال قنية ذا ال ابع ال يب
ك ا سب اإلشارا ،مبوجب املادا  95من القـانو  ،59/59تعـرض كـل ال جـاوزا
الــيت ترتتــب عنهــا منازعــا بـ هيئــا الضـ ا االج ــاع وامل ارسـ ال بــي الــاين
حلقوا بسبب نشاطهم ،نفقا مالية إضامية هليئـة الضـ ا االج ـاع بغـري وجـ حـ ،
عل اللجنة ال قنية ذا ال ـابع ال ـيب بالبـ اب ـدائيا ونهائيـا ،دو اإلخـالل باألحكـا
املنصو

عليها يف ال شريع وال نميم املع ول به ا ،وبال ال مإ املشر لغ إمكانيـة

اللجو إ القضا خبالف ما كـا عليـ يف القـانو امللغـ رقـم  10/99مبوجـب املـادا
 1/95من .
الشـ ـ

املشـــر لـ ـ مـــربرا و ســـبا اسـ ـ ند عليهـــا يف ذلـ ـ  ،رمبـــا أل ال ســـوية

القضــائية يف هــاا النــو مــن املنازعــا التصــل  ،و صــبح عدميــة اجلــدو  ،ذل ـ
األمري عل بنزا ذوطابع تقين حب  ،ي لب وجود هيئة تقنية خم صة يف جمال الضـ ا
االج اع وكل مـاحيي بـ  ،السـي ا يف جمـال األدا ا املسـ حقة ،وبال ـال جيـب
ت ومر يف عضا اللجنة املهارا الكامية والدرايـة الواسـعة بكـل مـامن شـهن

ي علـ

بكيفية اك شاف كل ال جاوزا اليت ت ال هيئا الض ا االج ـاع  ،والـيت ترتـب
يف حقهــا تســديد نفقــا إضــامية غــري مــربرا ،خاصــة

املــادا 91مــن القــانو 59/59

خولــ للجنــة ال قنيــة القيـــا بكــل ال ــدابري الــيت تســ

هلــا بإثبــا الوقــائع موضـــو

ال جاوز ،السي ا تعي خبري وعدا خربا والقيا بكل لقي ترا ضروريا ،ومن بينهـا
مسا املعـين بـاألمر ،مبعنـ نهـا جهـة لقيـ وحكـم يف نفـس الوقـ  ،األمرالـاي د
باملشر إ اع بار اللجو إ القضا غري ضروري يف هاا الال.
وعليـ

حــاف إمكانيـة اللجــو إ القضــا واجلهـا املخ صــة بصـفة حمــددا يعــد

إهـدارا حلقـوق املعـرتض ضـدهم ،وذلـ مـن خـالل الـ ملم مـن قـرارا اللجنـة ال قنيـة،
السي ا اليت ب تكن يف صاحلهم و لـزم هم بـدمع مبـالغ ماليـة ضـخ ة جـربا لل جـاوزا
املقرتمة ،ناهي عن إمكانية إبعادهم من مناصبهم ،وبال ال مإ إع ا اللجنة ال قنيـة
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صــالحية الفصــل يف القضــايا املعروضــة عليهــا اب ــدائيا ونهائيــا دو اللجــو إ ال ســوية
القضائية ،جيعل مبـد احليـاد منعـد يف هـا احلالـة ،إذ
مت ل احلكم واخلصم يف آ واحـد ،لكـو
بالض ا االج اع  ،مضال عل

هنا

هيئــة الضــ ا االج ــاع  ،يــا يعــين
االج اع  ،إضامة إ

اللجنـة ال قنيـة

املالحـ

رئيسـها يعـ مـن طـرف الوزيراملكلـف
طبا عضا يف تشكيل اللجنة ال قنيـة مـن
غالبيــة اللجنــة مشــكلة مــن هيئــة الضــ ا

صو الرئيس يرج يف حالة تساوي األصوا

()42

.

اللجو إ القضا يع رب كـرب ضـ انة إلحـرتا احلقـوق ،ودرجـة ثانيـة لعـرض النـزا
ال ـ قين مــن جديــد ســوا باملنازعــا العامــة و ال بيــة ومنازعــا

ربــا الع ــل يف جمــال

لصيل املبالغ املس حقة من  ،ينبغ عل املشر تدار األمر يف ي تعديل جديـد بصـفة
دقيقــة وواضــحة ومـ مــا كــا منصــو

عليـ يف املــادا  95مقــرا  1مــن القــانو امللغـ

رقـم 10/99والـيت جـا ميهـا نـ " :ميكـن ال عـن يف قراراتهـا مـا اجلهـا القضـائية
املخ صة" ،جلعل ال عن يف قرارا اللجنة ال قنية ما اجلها القضـائية يكنـا سـوا
من جانـب هيئـة الضـ ا االج ـاع و امل ـارس ال ـيب باع بـار

اخلالمـا امل روحـة

ما اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب ل ل يف طياتها خ ا ا وجتاوزا مدنية وجزائية
وتهديبيـــة( ،)43و اللجـــو إ القضـــا هـــو األصـــل واالل جـــا إ ال عـــن اإلداري هـــو
االس ـ نا  ،مــن هــاا يكــو لل ــرف امل ضــرر مــن قــرار اللجنــة احل ـ يف اللجــو مــا
اجلها القضـائية املخ صـة ومـ مـا جـا يف القـوان السـارية املفعـول لل قاضـ  ،وعليـ
كا ال عن القضائ يف القانو امللغ الاي يف ر ينا كا مـن األجـدر اإلبقـا عليـ يف
القانو اجلديد ،ك ا يل :
وال :ال عن القضائ من جانب هيئة الض ا االج اع
إذا ب ترض هيئة الض ا االج ـاع املعنيـة بقـرار اللجنـة ال قنيـة ،و ب تبـادر هـا
اللجنة بالب يف النزا الاي رمع إليها ،وان ه األجل القانون لـال  ،مإنـ جيـوز للهيئـة
املعنية بوصفها طرف م ضرر يف النزا  ،اللجـو إ اجلهـا القضـائية ومـ مـا تق ضـي
اإلجرا ا القانونية ،وجتدراإلشارا إ

قرارا اللجنة ال قنية غري منشورا لعد رمبـا

وجــود نشــرية خم صــة يف هــاا الــال ،مضــال عــن

قرارتهــا شخصــية ومت ــاز بال ــابع

الســري ،يــاال ي ــي دراســة قراراتهــا ،مإن ـ الميكــن غـ
801
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يقــو بهــا األطبــا واخلــربا  ،والــيت يرتتــب عنهــا جــزا ا ختضــع للقضــا املــدن

()44

و

اجلزائ ـ ( ،)45حيــث جيــوز هليئــة الض ـ ا االج ــاع احل ـ يف امل ابعــة القضــائية عل ـ
ساس املسؤولية املدنيـة و اجلزائيـة ك ـا سـلفنا عـن األمعـال املكونـة جلـرائم تن ـوي
ل لوا قانو العقوبا والقانو .59/59
ثانيا :ال عن القضائ من جانب امل ارس ال يب
قـــد حيـــد

تصـــدر اللجنـــة ال قنيـــة قرارهـــا القاضــ بعقوبـــة خاصـــة ب حيـــددها

ال شــريع احلــال  ،األمــر الــاي كــا حمــددا مبوجــب القــانو امللغــ  10/99امل علــ
باملنازعــا يف جمــال الض ـ ا اج ــاع ( ،)46وه ـ عقوبــا ماليــة ،ب ترضـ امل ــارس
ال يب ك دع علي يف النزا  ،و تصدر اللجنة قرارها مشوبا بعيب مـن العيـو األمـر
الاي خيول احل هلاا األخري امل ضرر من قرارا اللجنة ال عـن مـا القسـم االج ـاع
املخ ص( )47وم القواعـد اإلجرائيـة العامـة املقـررا لـال  ،ك ـا جيـدر ال نويـ يف حالـة
جلــو هيئــا الضــ ا االج ــاع لإلدعــا مــا اللجــا الفرعيــة و الوطنيــة ميكــن
لل ارس ـ ال بــي االعــرتاض مــا اجلهــا القضــائية اإلداريــة يف القــرارا ال هديبيــة
الصادرا من ها اللجا (.)48
خامتـــــة:
املنازعة ال قنية ذا ال ابع ال يب ت ور مبناسـبة قيـا األطبـا واخلـربا وامل ـدخل يف
إطـــار النشـــاط ال ـــيب ثنـــا يارســـة مهـــامهم امل علقـــة بفحـــص املـــؤمن اج اعيـــا،
بارتكابهم خ ا و جتاوزا لل ه ة املسندا إليهم ،ما من شهن

حييد بواقع املرض

و اإلصابة احمل بها من طرف املؤمن اج اعيا ،ما يرتب خسـائر ماليـة يف ذمـة هيئـا
الض ا االج اع بدو وج ح  ،ما يسـ وجب حقيـة ال ـرف امل ضـرر مب البـة حقـ
يف ال عــوي

وامل ابعــة القضــائية ،منـ قــر املشــر اجلزائــري يف إطــار ال ســوية الداخليــة

ملنازعا الض ا االج اع جلنـة سـند هلـا مهـا النمـر يف خم لـف االح جاجـا الـيت
ختــص كامــة األع ــال والنشــاطا ال بيــة الــيت هلــا عالقــة بالض ـ ا االج ــاع  ،قبــل
اللجــو إ اجلهــا القضــائية ذل ـ مبوجــب القــانو  ،59/59ويف ان مــار تفعيــل هــا
األخريا ل لعب الدور احليـوي واألساسـ املنـوط بهـا طاملـا

ال سـوية الداخليـة ملنازعـا

الض ا االج اع ه األصل واإلطال عل قرارتها خاصة بعد تعـي

عضـائها ،مإنـ
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ها الآللية لل سوية الداخلية يشبوها عـدا إشـكاال وعيـو  ،حبيـث

ميكن القول

ب حيدد القانو رقم08/08طبيعة ونوعية ال جاوزا اليت يقرتمها امل ارسـو ال بيـو ،
وكــاا عــد لديــد طبيعــة ونوعيــة العقوبــا الــيت ت خــاها اللجنــة ال نقيــة ذا ال ــابع
ال يب ،من شهن

يصـعب علـ اللجنـة تكييـف املنازعـا املعروضـة عليهـا ،وبال ـال

يصــعب اختــاذ القــرارا املناســبة ميهــا باإلضــامة إ عــد توضــي يف ال شــريع اجلديــد
طبيعـة وكيفيــا تنفيــا القــرارا الصــادراعن اللجنــة ال قنيــة ح ـ تكــو هلــا الفعاليــة
واملصــداقية بالقــدر الكــايف ملواجهــة ال جــاوزا واألخ ــا املهنيــة لل ارس ـ ال بــي
الاين ي سببو يف ضرار ماليـة هليئـا الضـ ا االج ـاع  ،واإلجـرا ا الـيت تـ بهـا
مدونة خالقيا ال ب اليت غفل يف حكامها ال سـوية الداخليـة لل نازعـا ال قنيـة،
بوصف ها ال سوية ميزا خاصة وم يزا ملنازعا الض ا االج اع  ،وخاصة ل بيعة
اجلزا ا املقررا قانونا ،واليت ال ي جرد منها ال ابع ال هدييب واجلزائ  ،مع إبقا احلـ
يف هاا اإلطـار جل يـع هيئـا الضـ ا االج ـاع واملعنـي بـاألمر رمـع دعـاوي تهديبيـة
مـا الفــرو اجلهويــة املخ صــة ضــد ي شــخص تشـ ل املـادا  51مــن املرســو ال نفيــاي
امل ض ـ ن مدونــة خالقيــا ال ــب ،وهــاا دو املســاس باألحكــا املنصــو
املادا  111مـن نفـس املرسـو  ،والـيت تقـر

عليهــا يف

يارسـة الع ـل ال ـهدييب ال يشـكل عائقـا

بالنسبة للدعاوي القضائية املدنية و اجلزائية ،مع عـد اجل ـع بـ عقوبـا مـن طبيعـة
واحدا واخل ه ذات مع إبقا ح كل طرف يف اللجـو وال عـن مـا اجلهـا القضـائية
املعنية املخ صة بصفة واضحة.
مــن هن ـ ا وجــب عل ـ املشــر ال ــدخل ل عــديل هــا اآلليــة امل ض ـ نة ال ســوية الداخليــة
لل نازعــة ال قنيــة ذا ال ــابع ال ــيب ،للوصــول إ احلك ــة امل وخــاا مــن ذل ـ حصــول
طــراف املنازعــة عل ـ حق ـوقهم ،بإزالــة كــل اإلشــكاال العالقــة وال عــديال الواجبــة
لل ك من كل الض انا الالزمة حلفاظ كل طـرف علـ حقوقـ مـا هـا اللجنـة
و اجلها القضائية املخ صة ،من تكو املقرتحا مبا يل :
 -1حصـــرمجيع األخ ـــا الـــيت يرتكبهـــا األطبـــا ومســـاعديهم واملع ـــربا مـــن قبيـــل
ال جــاوزا الــيت ترتكــب يف حــ هيئــا الضــ ا االج ــاع  ،علــ

ت اشــ مــع

حكـا مدونــة خالقيــا ال ــب وقــانو الصــحة بصــفة دقيقــة وم كاملــة ،مــع لديـد
800
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طبيعة العقوبا اليت تقررها اللجنة ال قنية يف حالة ثبو ال جاوزا وال عويضا املالية
الـيت ي ح لـها مقـدم العـال جتـا هيئـا الضـ ا االج ـاع املعنيـة وكـاا آليـا
وكيفيا تنفياها بصفة واضحة.
 -1تعديل نص املادا  99من القانو  59/59ب حديد مجيع األشخا

الاين يقـدمو

العــال واخلــدما امل علقــة بالنشــاط املهــين لألطبــا  ،وكــل مؤسســة و شــخص يقــد
خدمة لل ؤمن واليت هلا عالقة بالنشاط ال يب وبهيئا الض ا االج اع .
 -9مــن إمكانيــةال عن يف قــرارا اللجنــة ال قنيـــة مــا اجلهــا القضــائية بصـــفة
واضحة لض ا حقوق كل األطراف ،ك ا كا عليها احلال يف القانو 10/99امللغ
املادا  1/95من .
 -9إرسا مت يل حقيق ملخ لف امل دخل يف النشاط املهين ال ـيب ذو العالقـة هليئـا
الضـ ـ ا االج ـــاع يف تشـــكيلة اللجـــا ال قنيـــة وســـي ا مئـــة الصـــيادلة الـــاين هلـــم
اخ صا

نوع .باإلضامة إ بقية امل عامل الـاين هلـم صـلة بالنشـاط املهـين ال ـيب ذو

عالقة بهيئا الض ا اإلج اع .
 -0إنشا جلا تقنية ذا طابع طيب جهوية خت ر من طرف مدرا الوكاال احمللية
كدرجة و لل عن وتكو اللجنة الوطنية درجة ثانية لل قاض  ،ذلـ إلع ـا ضـ انة
إضامية حلف حقوق كل طرف يف ها املنازعة.
-0

ي بنـ ـ املشـــر اجلزائـــري يف معاجلـــة املنازعـــا ال قنيـــة ذا ال ـــابع الـ ـ قين

ال ريقــة اإلجرائيــة لل شــر الفرنس ـ  ،يــن ختضــع هــا املنازعــا إ اللجــا اجلهويــة
ال هديبية لل نمي ا املهنية املعنية اليت يـرت س كـل جلنـة منهـا رئـيس احملك ـة اإلداريـة
وي م ال عن باالس ئناف يف قراراتها مـا اللجـا الوطنيـة لل نمي ـا املهنيـة املعنيـة الـيت
يرت ســها مس شــار لــد جملــس الدولــة مــا جيعــل ال عــن بــالنق

يف قراراتهاوجوبــا مــا

جملس الدولة.
اهلوامش واملراجــــع:
( -)1ال يـب مســات مداخلـة لـ عنــوا اإلطـار القــانون لل همينــا االج اعيـة يف ال شــريع اجلزائــري
ومشاكل الع لية.جملس قضا س يف .1511
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( -)2القانو  59/59امل عل باملنازعا يف جمال الض ا االج اع املؤر يف . 1559/51/19ر رقـم
 11لسنة .1559
( -)3املــادا  " 98تنشــهجلنة تقنيـــة ذا طــابع طـــيب لــد الوزيراملكلفبــا لضــ ا االج ــاع ت شـــكل
بال ساوي من  :-طبا تابع للوزارااملكلفة بالصحة.
 طبا من هيئة الض ا االج اع . طبا من جملس خالقيا ال ب. -املادا " 95دو اإلخالل باألحكا املنصـو

عليهـا يف ال شـريع وال نمـيم املع ـول به ـاتكلف اللجنـة

ال قنية ذا ال ـابع ال بيـب البـ اب ـدائيا ونهائيـا يف ال جـاوزا الـيت ترتـب عنهـا نفقـا إضـامية هليئـة
الض ا االج اع ".
( -)4القانو  10/99املؤر يف  1899/55/51امل عل باملنازعا يف جمال الض ا االج اع

.ر رقـم

19لسنة .1899
( -)5هيئا الضـ ا االج ـاع علـ األخـص هـم الصـندوق الـوطين لل همينـا االج اعيـة ،الصـندوق
الوطين للض ا لغري األجرا وصندوق ال قاعد.
( -)6بن صاري ياس منازعا الض ا االج اع يف ال شريع اجلزائري دار هومة سنة 1559

.81

( -)7مرســو تنفيــاي رقــم  150/81مــؤري يف  0حمــر عــا 1919املوام ـ  0مــن ســنة  1881ي ض ـ ن
مدونة خالقيا ال ب .ر رقم  01لسنة  1881خاصة املواد  11إ  15ومن  19إ  90و. 05
( -)8مرسو تنفياي رقم  151/50مؤري يف  19ربيع األول عا  1910املوام  7مايسنة  1550شـروط
سري املراقبة ال بية لل ؤمن هلم اج اعيا .ر رقم  99لسنة .1550
( -)9حسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانو اجلزائري اخلا  ،جرائم الفساد ،جرائم املال واألع ال
جرائم ال زوير ،دار هومة للنشر وال وزيع ،اجلز ال ان  ،ال بعة الرابعة عشرا ،اجلزائر.2013
( -)10املادا 15مرسو تنفياي رقم  151/50املرجع الساب .
( -)11مبوجب إتفاقيا

برمـ بـ هيئـا الضـ ا االج ـاع ومقـدم العـال مـن بينهـا مـ ال اتفاقيـة

الن وذجيــة بـ هيئــا الضـ ا االج ــاع واألطبــا  ،مبوجــب مرســو تنفيــاي رقــم  ،58/10اتفاقيــة
الن وذجيـة املربمـة بـ

هيئـا الضـ ا االج ـاع والصـيادلة مبوجـب املرســو تنفيـاي رقـم 09/396

اتفاقية املربمة ب هيئا الض ا االج اع والبصارت النمارت مبوجب املرسو ال نفياي رقم
.11/108
( -)12املادا  9و 9من القانو  59/59امل عل باملنازعا يف جمال الض ا االج اع الساب .
( -)13املادا  99من القانو  59/59الساب .
( -)14عبد املالي بوتغريو  ،املوظف العا يف موجهة منازعا الض ا االج اع ماكرا لنيل شـهادا
ماجس ري سنة ،1511/1511
888

 111.و.111
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( -)15املادا  95من القانو  59/59السلف الاكر.
( -)16مرسـو تنفيـاي رقـم51/58مـؤري يف 11صـفرعا  1430املوامـ 7مربايـر سـنة  2009حـدد عـدد
عضا اللجنة ال قنية ذا ال ابع ال يب وتنمي ها وسريها .ر رقم  15لسنة .1558
( -)17املادا  1من املرسو ال نفياي  51/58الساب .
( -)18املادا  19املرجع الساب .
( -)19املادا  0من املرسو ال نفياي الساب .
( -)20املادا  9من املرسو ال نفياي الساب "يع الوزير املكلف بالض ا االج اع رئيس اللجنة
ال قنية ذا ال ابع ال يب من ب

عضائها".

( -)21املواد من  0إ  9املرجع نفس .
( -)22املادا  15املرجع الساب .
( -)23املادا  11املرجع الساب .
( -)24املادا  91و 91من القانو  59/59املرجع الساب .
( -)25املادا  19من املرسو ال نفياي  51/58الساب .
( -)26ميكن للجنة ال قنية

تعلم و ت لب إس شارا من اهليئة اجلديدا اليت اس حدثها املشر مبوجـب

املـادا 168مـن قـانو محايـة الصـحة وترقي هـا ومه هـا ابرازاألخ ـا ال بيـة وهـ اللـس الـوطين
ألخالقيا ال ب واليت مـن مهامـ ال وجيـ  ،ال هديـب اإلس شـارا ال نقنيـة ،وباخلصـو

عنـدما ت ـر

عليها مسائل ت عل باإلثبا اخل ه ال يب من عدم .

( -)27املادا  8من املرسو ال نفياي الساب .
( -)28القرار مؤر يف  1515/59/95امل ض ن تعي

عضـا اللجنـة ال قنيـة ذا ال ـابع ال ـيب .ر 99

لسنة .1515
( -)29املادا  1من املرسو ال نفياي  51/58الساب .
( -)30املواد  995 ،998و 990من القانو  11/19امل علـ بالصـحة . .ر  90لسـنة  - 1511قـانو رقـم
 90/50امل عل حب اية الصحة وترقي ها املؤر يف  16مرباير ،1985ر ،رقم  08السنة .1990
( -)31املادا  9من املرسو تنفياي رقم  ،150 /81املرجع الساب .
( -)32املادا  105و108من نفس املرسو ال نفياي.
( -)33املادا  155من املرسو ال نفياي .150/81
( -)34حم د األم صباح  ،اآلثار القانونية للشهادا ال بيـة-كاذبـة-وكيـل اجل هوريـة لـد حمك ـة
سيدي بلعباس ،جملة احملك ة العليا ،العدد ،1اجلزائر،

.99 ،95

( -)35املواد  191. 05009 . 19090010مرسو تنفياي رقم 150/81املرجع الساب .
( -)36املواد من  111إ  119من املرسو ال نفياي  150/81املرجع الساب .
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( -)37املادا  111مـن املرسـو ال نفيـاي  150/81املرجـع السـاب الـيت قضـ بهنـ "ال تشـكل يارسـة
الع ل ال هدييب عائقا بالنسبة
 للدعاوي القضائية املدنية و اجلنائية للع ل ال هدييب ،الاي تقو ب اهليئـة و املؤسسـة الـيت قـد ين ـ اليهـا املـ هم .وال ميكـن اجل ـع بـعقوبا من طبيعة واحدا وخ ه واحد".
( -)38املادا  110من قانو العقوبا " كل طبيب و جرا و طبيـب سـنا و مالحـ صـح و قابلـة،
قرر كابا بوجود و إخفا وجود مرض و عاهـة و حـل و ع ـ بيانـا كاذبـة عـن مصـدر مـرض و
عاهة و عن سبب الوماا وذل

ثنا تهدية وظيف وبغرض حماباا ألحـد األشـخا

سنة إ  9سنوا ماب يكن الفعل إحد اجلرائم األشد املنصو

يعاقـب بـاحلبس مـن

عليها يف املواد  110إ ."199

( -)39املادا  159من املرسو ال نفياي  150/81املرجع الساب .
( -)40املواد  118و 115من نفس املرسو ال نفياي.
( -)41املادا  8من القانو العضوي رقم  51/89املـؤر يف  1889/50/95امل علـ بإخ صاصـا جملـس
الدولة وتنمي وع ل .ر رقم  95لسنة  1889والـيت تـنص "يفصـل جملـس الدولـة إب ـدائيا ونهائيـا يف:
ال عو باإللغا املرموعة ضد القرارا ال نمي ية الصادرا عن  .....واملنم ا املهنية الوطنية" .
( -)42مسات طيب ،املنازعا ال بية وال قنية يف جمال الض ا االج اع عل ضو القـانو اجلديـد،
.151
( -)43عبداحل يـد شـوارب  ،مسـؤولية األطبـا والصـيادلة واملس شـفيا ا ملدنيـة واجلنائيـة وال هديبيـة،
منشها املعارف ،اإلسكندرية ،مصر -1998 ،عل ميالل  ،مالحمـا حـول املسـؤولية ال بيـة ،جملـة
منم ـــــةاحملام ســـ ـ يف ،عـــــدد خـــــا  ،املســـــؤولية ال بيـــــة واخل ـــــه ال ـــــيب يف ضـــــو القانو
واج هادالقضائ  ،العدد  ،28ال بعة جوا ،2017
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( -)44املادا  119من القانو املدن .
( -)45املادا  110و 951من قانو العقوبا .
( -)46العقوبا املالية الواردا يف املواد  59إ  91من القانو امللغ  10/99امل عل باملنازعا يف جمال
الض ا اج اع .
( -)47عبد املالي بوتغريو  ،املرجع الساب ،

.105

( -)48املواد 901 ،905من القانو  11/19امل عل بالصحة يف  1519/55/51ر رقم .90
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