قانون

مسؤولية املستشفيات عن التقاط العدوى في داخلها
مستشفيات البلدان النامية.
وتعتبر بيئة املشفى مكانا ً مالئما ً يساعد على تكاثر أنواع امليكروبات
املعدية التي تؤدي عادة إلى إحداث العدوى واإللتهابات واملضاعفات
املرضيّة اخلطرة على حياة املريض ،وخصوصا ً عن طريق اجلراحة أو في
أثناء استعمال وسائل القسطرة واألجهزة املساعدة على التنفّ س في
وحدات العناية املركّ زة ( )ICUواأليدي امللوّثة.
ويعتبر املرضى وكافة العاملني في املستشفى ،باإلضافة الى األثاث
الطبية املستعملة في العالج والتمريض ،مصدرا ً
واألدوات واألجهزة ّ
محتمالً لنقل أنواع من امليكروبات وعامالً مساعدا ً على سرعة انتقالها
بني املرضى والعاملني في املستشفى إذا لم تتمّ احملافظة على أعلى
شروط النظافة والتطهير والتعقيم داخل املستشفى.
احملامي الدكتور بول مرقص **
القاضي في منصب الشرف
رئيس مؤسسة «جوستيسيا» وهناك أنواع معروفة من امليكروبات املعدية تعيش وتنتشر في بيئة
الدكتور الياس ناصيف*
املستشفيات وبني املرضى ،وتصبح مشكلة مستعصية للتّخلص
استاذ محاضر في اجلامعات
مستشار لدى مؤسسة
منها .وقد تختلف أنواع هذه امليكروبات املنتشرة بني مستشفى وآخر،
ومعهد احملاماة
«جوستيسيا»
الطبيّة واجلراحيّة التي تقدّ م للمرضى .وتشمل
بحسب نوع اخلدمات ّ
القائمة عدّ ة أنواع من الفيروسات والبكتيريا املعدية التي تنتقل عن
مقدّمة
طريق اخلدمات العالجيّة التي تقدّ م للمريض أو تنتشر مباشرة من
تضطلع املستشفيات بدور بارز تبعا ً ملا تقدّ مه الى مرضاها ومرتاديها مريض الى آخر.
ّ
من خدمات ط ّبيّة وجراحية واستشفائية .فيكفيها فخرا ً أنها تهتم ومن املعلوم طبّيا ً أن جسم اإلنسان تستوطنة أنواع كثيرة من البكتيريا
وصحتهم وبالتالي بسعادتهم ،وهي مهمّ ة إنسانيّة التي تعتبر جزءا ً من ميكروبات اإلنسان الطبيعيّة ،حيث ميكن أن توجد
ّ
بحياة البشر
وصحته هما أغلى ما في الكون .بأعداد قليلة أو كثيرة في مقدّ مة اجلهاز التنفّ سي او في األمعاء ،أو
ّ
واجتماعيّة متميّزة ،ألن حياة اإلنسان
الطبية ،في تط ّورٍ دائم وتقدّ م مستمرّ ،على اجللد ،من دون أن تسبب أي التهاب أو مرض ،ولكنها تصبح بكتيريا
وإذا كان العِلم وال سيّما العلوم ّ
وهو يساهم مساهمة فعّ الة في احملافظة على حياة البشر والتخفيف معدية إذا حدث تلوّث في أثناء العمليات اجلراحية ،ووصل إلى أنسجة
من آالمهم ،وإجراء العمليّات الط ّبيّة اخملتلفة لهم ،وإذا كان من الشائع وسوائل اجلسم الداخلية للمريض.
الط ّب في لبنان ،سواء على صعيد األطبّاء أو املستشفيات ومنذ مطلع هذا القرن انتشر نوع جديد من البكتيريا يعرف بإسم
املسلّم به ،أن ّ
هو في تقدّ م ملحوظ ومتميّز على سواه من دول محيطه ،إلى درجة أسينتو بكتير ( ،)acinetobacterفي مستشفيات معظم بلدان العالم.
يصحّ معها القول :إن لبنان هو مستشفى الشرق ،وقبلة أنظار وهذا النوع كان في املاضي غير مهمّ  ،ويعتبر جزءا ً من أنواع البكتيريا
الطبيعيّة التي تعيش في ثنايا جلد اإلنسان ،وبصورة أقلّ في اجلهاز
ّ
وصحتهم.
ّ
محيطه ،وموضع ثقة البشر جلهة احملافظة على حياتهم
فإن ذلك كلّه ال يعفي املستشفيات من املسؤولية عن أعمالها .فكلما التّنفّ سي في أثناء إقامة املريض في املستشفى ،ولكنه أصبح حديثا ً
توسعت وازدهرت أعمال املستشفيات ،كلما تعرّضت الرتكاب األخطاء وألسباب ما تزال مجهولة ،يسبّب التهابات حادّة في الرّئة واجلروح
وحتمّ ل املسؤوليات .فمن يعمل يخطئ ومن يخطئ يتحمل املسؤولية وتسمّ م الدّ م ،وأصبح من الصعب إنقاذ حياة املريض املصاب منه.
عن خطئه ،فضالً عن حتمّ ل املستشفيات املسؤولية الوضعية عن وتعتبر فيروسات التهاب الكبد  ،B-Cمن أخطر مسببات نقل العدوى
آالتها وأدواتها ،حتى ولو لم ترتكب أيّ خطأ ،عمالً بقاعدة الغُ رم بالغُ نم ،عن طريق الدّ م وسوائل اجلسم في املستشفيات .وعليه يجب أخذ
إجراءات نقل العدوى في أثناء عمليات سحب الدّ م أو اجلراحة ،أو عبر
وفضالً عن حتمّ ل املسؤولية عن أعمال األشخاص التابعني لها.
الط ّبيّة املقدّ مة للمريض.
ومتثّل ظاهرة انتشار عدوى امليكروبات بني مرضى املستشفيات أسبابا ً تلوّث أيادي األطبّاء والعاملني في الرّعاية ّ
إضافية ومهمة تؤدي إلى حدوث مضاعفات املرض والوفاة .وتدلّ وحتدث غالبيّة حاالت العدوى املكتسبة في املستشفيات بني املرضى
الدراسات على أن ما ال يقلّ عن  %5من مرضى املستشفيات في البلدان نتيجة تلوّث موضعي ،في أثناء وضع إبرة الوريد في عمليات نقل الدّ م
املتقدّ مة يصابون بعدوى اإللتهابات امليكروبيّة في أثناء إقامتهم لتلقّ ي وسوائل التّغذية الّتي تعطى للمريض ،واستعمال أجهزة التّنفّ س
العالج في املستشفى ،وترتفع هذه النسبة لتصل إلى  %10وأكثر في والقسطرة بأنواعها اخملتلفة.
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ومن عناصر املسؤولية التي تتعرض لها املستشفيات وهي كثيرة،
املسؤولية عن التقاط العدوى في داخلها ،وما قد يؤدّي إليه ذلك
من فقدان للحياة ،أو أمراض مختلفة قد تصيب املرضى وقاصدي
اإلستشفاء ،وسواهم ممن يرتادون املستشفى ألي سبب من األسباب،
كما لو كانوا من زائري املرضى.
فما هي هذه املسؤولية املترتبة على املستشفيات من جراء التقاط
العدوى التي قد تنتقل إلى األشخاص ألسباب كثيرة ،ومنها على
سبيل املثال ال احلصر:
العدوى املنتقلة إلى األشخاص عن طريق اآلالت واألدوات الطببة
املستعملة في املستشفيات وعدم تعقيمها وتتظيفها ومراقبتها
الطبّي كاألطبّاء واملمرّضني والعاملني
الطاقم ّ
وصيانتها ،أو عن طريق ّ
في املستشفيات بأية وظيفة أو مهمة من الوظائف واملهمات .أو عن
طريق املريض نفسه الذي يدخل الى املستشفى حامالً للجراثيم ،او
عن طريق املاء والهواء واملأكوالت ،أو عدم النظافة ،والثياب املستخدمة
في العمليات الطبية وسائر املعاجلات .أو عن طريق احليوانات األليفة
التي تعيش داخل املستشفى كالكالب والهررة ،وتلك املستخدمة في
الط ّبيّة ،وسواها من العناصر التي تنتقل العدوى بواسطتها.
اإلختبارات ّ
فما هي مسؤوليات املستشفيات عن ذلك كله ،وما هي األسس التي
تستند اليها هذه املسؤوليات ،وما هو مداها ،ونتائجها وهل ميكّ ن
للمستشفيات ان تعفى منها؟
هذا ما نعاجله في هذا البحث ،مع اإلشارة الى أن اإلحاطة مبسؤوليات
املستشفيات ،بوجه عام يستلزم أكثر من بحث علمي أو طبي أو قانوني.
وتقوم مسؤوليات املستشفبات عن التقاط العدوى بداخلها ،على
القواعد العامة للمسؤولية .ومبا أن هذه املسؤولية قد تكون جزائية أو
مدنية ،فإننا نقسم بحثنا هذا الى مبحثني:
 املبحث األول :مسؤولية املستشفيات اجلزائية عن التقاط العدوى. -املبحث الثاني :مسؤولية املستشفيات املدنية عن التقاط العدوى.

املبحث األول :املسؤوليات اجلزائية للمستشفيات
تكون املستشفيات مسؤولة جزائيا ً عن التقاط العدوى بداخلها ،عندما
تنتج عن األشخاص التابعني لها ،وفقاُ ملا يأتي:
أوالً -مسؤولية املستشفيات كهيئات معنوية عن أعمال مديريها
وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه األعمال بإسمها
أو بإحدى وسائلها
عمالً بأحكام املادة  ٢/٢١٠من قانون العقوبات :تكون املشتشفيات،
باعتبارها أشخاصا ً معنوية ،مسؤولية جزائيا ً عن أعمال مديريها
وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها ،عندما يأتون هذه األعمال باسم
الهيئات املذكورة أو بإحدى وسائلها.
وتشمل هذه املادة أشخاصا ً متعددين منهم مديري املستشفيات ،سواء
كانوا إداريني أو ف ّنيّني ،كما لو كان أحد األطباء مديرا ً للمستشفى .كما
تشمل أعضاء مجلس إدارة املستشفى عندما يكون شركة مساهمة
تلتزم قانونا ً بتعيني مجلس إدارة ،أو حتى عندما تكون شركة أشخاص
يتولّى إدارتها مدير ،سواء كان إداريا ً أو طبيبا ً.

وتشمل أيضا ً ممثلي املستشفيات الذين ميثلونها أمام اإلدارة أو القضاء.
كما تشمل العمال واملستخدمني الذين يعملون لدى املستشفيات.
ولكن يشترط أن يعمل هؤالء جميعا ً باسم املستشفى أو بإحدى
وسائله.
ييسرون أجهزة
وبصورة عامة تشمل املادة املذكورة األشخاص الذين ّ
أخصائيني او إداريني.
املستشفيات وآالتها وإدارتها ،سواء كانوا فنّيني أو ّ
فالطبيب الذي يشغّ ل أجهزة املستشفى وآالته وأدواتــه ،كاألدوات
املستعملة في غرف العمليات ،واملمرضني والقابالت القانونيات،
واملعاجلني الفيزيائيني ،وسواهم ممن يأتون األعمال بإحدى وسائل
املستشفى.
وبالتالي يكون املستشفى مسؤوال ً جزائيا ً ،في حال انتقال العدوى
بداخله ،من أحد األشخاص العاملني لديه بالذات ،أو من آالته وأدواته،
كما لو لم تعقّ م وفقا ً لألصول ،أو حتى من الثياب التي يرتديها
األطباء واملمرضون أثناء العمليات أو أثناء وجودهم في املستشفى ألية
مهمة كانت .وفي جميع احلاالت يشترط توافر القصد اجلرمي لترتّب
للمسؤولية اجلزائية.
ثانياً :العالقة بني مسؤولية املستشفيات اجلزائية ،ومسؤولية
مرتكبي اجلرمبة
إن مسؤولية املستشفيات اجلزائية ،ال جتُب مسؤوليّة األشخاص
العاملني فيها .فاألصل هو أن الشخص الذي يرتكب جرما ً جزائيا ً مسؤول
عن فعله ،تطبيقا ً ملبدأ قانونية اجلرائم وشخصية العقوبة .وبالتالي
فاملسؤولية تطال الشخص نفسه الذي ارتكب اجلرمية ،كما تطال
بالوقت ذاته املستشفى الذي يعمل هذا الشخص بإسمه أو بإحدى
وسائله .وقد تكون جرمية الشخص الذي يعمل باسم املستشفى أو
بإحدى وسائله مقصودة أو غير مقصودة.
وتكون اجلرمية مقصودة في حالتني:
احلالة األولى :أن يقصد مبلء إرادته واختياره ارتكاب جرمية بإحدى وسائل
املستشفى .كما لو قصد أخصائي أو طبيب قتل أحد املرضى.
تنص عليها املادّة  ١٨٩من قانون العقوبات »:تعدّ
واحلالة الثانية :وهي ما ّ
اجلرمية مقصودة وإن جتاوزت النتيجة اجلرمية الناشئة عن الفعل أو عدم
الفعل قصد الفاعل ،إذا كان قد توقع حصولها فقبل باخملاطرة « .كما
الطبيب أن العدوى ستصيب أحد املرضى ،من جراء استعمال
لو توقّع ّ
بعض اآلالت غير املعقمة ،ولكنه َقبِلَ باستعمال هذه اآلالت بالرّغم من
خطورة احلالة ،فالتقط املريض العدوى وتوفّي بسببها.
أما اجلرمية غير املقصودة ،فهي التي ترتكب عن إهمال وقلّة احتراز مع
العلم أنه تطبيقا ً للقواعد العامة يعتبر اخلطأ اجلسيم معادال ً لسوء
ال ّنيّة ،ويُعامَل مرتكبه كما لو كانت جرميته مقصودة.
ووفقا ً للمبادئ القانونية التي ترعى املسؤولية اجلزائية عن فعل الغير،
فقد استقر اإلجتهاد القضائي على القول :بأنه اليكفي أن يكون
املستخدم قد ارتكب خطأ ً جزائيا ً عن طريق اإلهمال وقلة اإلحتراز لتقوم
تبعا ً لذلك املسؤولية اجلزائية لربّ عمله ،إمنا يجب أن يكون هذا األخير
قد ارتكب بدوره ،وشخصيا ً مثل هذا اخلطأ ،وبذلك يفترض أن يكون
فاعالً مباشرا ً للجرمية ،وإن متّت هذه اجلرمية بواسطة الغير.
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قانون
احلقوق املدنية ونشر احلكم وإلصاق احلكم واملصادرة الشخصية.
فأيّ من هذه العقوبات تطبّق على املستشفيات كهيئات معنوية؟
ال يطبّق على الهيئة املعنوية عقوبات جزائية ال تتالئم مع طبيعتها
الشاقّة مثالً او احلبس .بل يطبّق عليها ما ميكن تطبيقه
كاألشغال ّ
نصت الفقرة الثالثة من املادة  210عقوبات
على هيئة معنوية .وقد ّ
على أنه ال ميكن احلكم عليها إال بالغرامة واملصادرة ونشر احلكم.
وإذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة ،أ ُبدلت الغرامة
من العقوبة املذكورة وأ ُنزلت بالهيئة املعنوية في احلدود املعيّنة في
املواد  53و 60و 63من قانون العقوبات.
مبعنى أن الغرامة في اجلُنح تتراوح بني خمسني الفا ً ومليوني ليرة
لبنانية وفقا ً للمادة  2من القانون رقم  239تاريخ .1993/5/27
والغرامة في اجلنايات تتراوح بني مئة ألف وستة ماليني ليرة لبنانية.
وفقا ً للمادة  6من القانون رقم  239تاريخ .1993/5/27

توسع اإلجتهاد القضائي في ترتيب املسؤولية اجلزائية على عاتق
ولئن ّ
رب العمل عن فعل مستخدميه ،فإنه يشترط في كل األحوال إقامة
هذه املسؤولية اجلزائية على اخلطأ القصدي ،أو على األقلّ اخلطأ الفادح
املوازي له ،بحيث يفترض في احلالتني حتقّ ق الرّكن املعنوي للجرمية ،بأن
للجرمية ،إذا ترك قصدا ً أحد عمّ اله من اخلاضعني
رب العمل يعتبر فاعالً ّ
لسلطته املباشرة ،يخالف اإللتزامات القانونية أو النظامية املعاقَب
عليها والتي فُرضت أيضا ً عليه شخصيا ً مراعاتها واحترامها (الهيئة
اإلتّهامية ،١٩٩٨/٧/٢٣ ،النشرة القضائية  ،١٩٩٨ص.)١٠١٠
ويستخلص من نص املادة  210عقوبات أن حتقق مسؤولية الهيئات
املعنوية ،يشترط حتديد الشخص الطبيعي وما قام به من عمل
وطبيعة هذا العمل ،والطبيعة القانونية التي تربط هذا الشخص
توصالً إلى بيان اكتمال العناصر
الطبيعي بالشخص املعنوي ،وذلك ّ
احملددة في املادة  210املذكورة ،والتي على أساسها تقوم املسؤولية
اجلزائية للشخص املعنوي ،وهي مسؤولية شخصية به ،وليست
مسؤولية جزائية عن فعل الغير.
وبالتالي فال تكون الهيئات املعنوية ومنها املستشفيات ،مسؤولة
جزائيا ً ،مالم يثبت من التحقيق أن شخصا ً تابعا ً للمستشفى مبعنى
املادة  210عقوبات ،قد ارتكب جرما ً جزائيا ً باسم املستشفى أو بإحدى
وسائله .وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز اجلزائية بقضائها بأن
القرار االستئنافي املطعون فيه ،الذي أدى الى إدانه شركة ....باجلنحة
املنصوص عليها في املادة  770عقوبات ،لم يحدد الشخص الطبيعي
املمثل للشركة ،والذي أقدم على اقتراف اجلرم بإسمها أو بأحدى
وسائلها ،فال يكون القرار قد أظهر جميع عناصر املادة  210عقوبات،
املترتبة للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي مخالفا ً بذلك القانون،
مما يجعله مستوجبا ً النقض (متييز جزائية ،2007/1/11 ،العدل،2007
ص.)939
والنتيجة هي أن الفقرة الثانية من املادة  210من قانون العقوبات ،تعتبر
الشخص املعنوي مسؤوال ً جزائيا ً عند توافر شرطني:
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األول :أن يثبت اقتراف الفعل اجلرمي من قبل أحد أعضاء ادارة الشخص
املعنوي (املستشفى) أو ممثليه أو عماله.
والثاني :عندما يكون الشخص الطبيعي الذي ثبت اقترافه الفعل
اجلرمي قد أتى فعله هذا بإسم الشخص املعنوي أو بإحدى وسائله.
فإلعتبار الهيئة املعنوية ،مبا فيها املستشفى مسؤولة جزائيا ً يجب أن
يكون هناك فعل جرمي أتاه شخص طبيعي باسم تلك الهيئة مباشرة.
أو أن يكون قد استعمل إحدى وسائلها التي وضعتها بتصرفه ،وبالتالي
يفترض توافر أحد الشرطني على األقل لتتحقّ ق هذه املسؤولية.
ولم يرد في نص املادة  210عقوبات ان املنفعة هي ركن من اركان
مسؤولية الهيئة املعنوية جزائيا ً ،فاملنفعة ميكن ان تتخذ كقرينة
على إرادة تلك الهيئة ارتكاب اجلرم ،وعلى معرفتها به ،طاملا أنها جتني
املنفعة من ورائه ،ولكن ككل قرينة بسيطة ،تبقى قابلة للدّ حض
وإلثبات العكس ،فتمثيل الهيئة املعنوية والعمل بإسمها يستتبعان
حكما ً أن هذا العمل يتم حلسابها وليس حتما ً ملنفعتها ،ألنه ميكن أن
يتم عمل حلساب هذه الهيئة ،من دون أن يجلب حتما ً املنفعة لها.
ثالثاً :العقوبات اجلزائية التي ميكن ان يحكم بها على املستشفيات
من املعلوم أن العقوبات التي يحددها قانون العقوبات في املواد 42-37
ضمنا ً منه هي :العقوبات اجلّنائية العاديّة وتشمل :اإلعدام واألشغال
الشاقّة املؤقّتة واالعتقال
الشاقة املؤبدة واالعتقال املؤبّد واألشغال ّ
السياسية وهي :االعتقال املؤبد واالعتقال
املؤقت ،والعقوبات اجلنائية ّ
املؤقت واإلبعاد واإلقامة اجلبرية والتجريد املدني.
والعقوبات اجلناحية العاديّة ،وتشمل :احلبس مع التشغيل واحلبس
البسيط ،والغرامة.
السياسية وهي :احلبس البسيط ،واإلقامة اجلبرية
والعقوبات اجلناحية ّ
والغرامة.
وعقوبات اخملالفات وهي :احلبس التّكديري والغرامة.
وثمّ ة عقوبات فرعية أو إضافية وهي :التجريد املدني واحلبس املالزم
للتجريد املدني املقضي به كعقوبة أصلية ،والغرامة اجلنائية واملنع من

املبحث الثاني :املسؤولية املدنية للمستشفيات عن
التقاط العدوى داخلها
تكون املستشفيات مسؤولة مدن ّيا ً وتلتزم بالتّالي بالتّعويض على
املتضرّر ،وفقا ً للقواعد اآلتية:
أوالً -مسؤولية املستشفيات عن أعمال التابعني لها وعن أعمال
الغير
تطبّق على املستشفيات قواعد مسؤولية املتبرّع عن أعمال التابع،
السيّد
املنصوص عليها في املادة  127موجبات وعقود مبا يأتي « :إ ّن ّ
والولي مسؤوالن عن ضرر األعمال غير املباحة التي يأتيها اخلادم أو املولى
في أثناء العمل ،او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه ،وإن كانا غير
حريّن في اختيارهما ،بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في
املراقبة واالدارة .وتلك التّبعة تلحق األشخاص املعنويني كما تلحق
االشخاص احلقيقيني».
ويستخلص من هذه املادة أ ّن املستشفيات كهيئات معنويّة تكون
مسؤولة مدنيا ً ،اي بالتعويض عن أعمال التّابعني لها مهما كانت
طبيعة أعمالهم .ولكن بشرط أن يكون لها عليهم سلطة فعلية
في املراقبة واالدارة ،أي أن تتحقّ ق عالقة التّبعية بني االشخاص
واملستشفيات.
وعلى ذلك ميكن القول« :أ ّن املستشفيات تكون مسؤولة مدنيا ً عن
أعمال جميع العاملني لديها ،اذا حتققت عالقة التبعية بني العامل
واملستشفى ،كما لو كان العامل موظفا ً إداريا ً او فنيا ً ،يخضع في عمله
لتعليمات إدارة املستشفى.
الطبيب يتمتع باحلرية في ممارسة اعماله كطبيب ،فذلك ال مينع
وإذا كان ّ
من أن يكون تابعا ً للمستشفى اذا حتققت عالقة التبعية بينهما ،كأن
ميارس في املستشفى دواما ً معيّنا ً ،ويخضع إداريا ً لتعليمات وتوجيهات
ادارة املستشفى ،ويتقاضى أتعابا ً شهريّة محدّ دة ،وسواها من العناصر
التي تدل على أن الطبيب تابع للمستشفى مبعنى حتقّ ق عالقة التبعية
بينهما».
الطبّي وفنّه ،ال يكون في األصل،
الطبيب ،فيما يتعلق بعمله ّ
ولكنّ ّ

تابعا ً ألحد ،وبالتالي فهو الذي يتحمّ ل نتيجة أخطائه .وقد قُضي بأن
الطبيب ميارس عمله وفنّه في معاجلة املريض أو في تدخّ له اجلّراحي،
وهو في هذا اجملال غير خاضع ألحد ،وبالتالي يتحمل مسؤولية أخطائه
وإن مارس مهنته ضمن مستشفى متعاقد معه أو موظّ ف لديه ،ألن
ليس للمستشفى كهيئة معنوية ،أيّة صفة أو سلطة إلصدار االوامر
للطبيب عن كيفية إجراء املعاجلة أو التّدخل اجلراحي (
والتّعليمات ّ
منفرد مدني ،1998/11/10 ،العدل  ،1999ص .)136
نصا ً
ويتّضح من مراجعة نص املادة  127موجبات وعقود أنها ال تتضمّ ن ّ
للسيّد أو للولي أن يثبتا بعد حصول احلادث الذي ارتكبه خادم
يجيز ّ
األول أو مولى الثاني أنهما لم يكونا مخطئني .فامل ُشرّع لم يولِهِ ما هذا
احلقّ (استئناف جزائية ،1996/3/15 ،النشرة القضائية ،1996 ،ص .)81
وإعماال ً للمادة  127موجبات وعقود ،يكون املتبوع مسؤوال ً عن الضرر
الذي يحدثه تابعه بعمله غير املباح اثناء تأدية الوظيفة التي عهد بها
إليه ،ويكون مسؤوال ً كذلك اذا كانت الوظيفة اذا كانت الوظيفة هي
التي هيأت للتابع الفرصة الرتكاب العمل غير املباح ،حتى ولو لم يكن
هذا العمل من أعمال تلك الوظيفة.
وإن إصطالح «بسبب العمل أو الوظيفة» الذي نص عليه صراحة القانون
اللبناني ،واعتمده االجتهاد الفرنسي ال يقتصر على احلاالت التي تتوفر
فيه السببية املباشرة بني فعل التابع ووظيفته ،بل إنه يتسع لينتظم
حتى كل احلاالت التي يكون فيها التابع قد اعتمد على الوظيفة
في فعله غير املباح ،او استغلها على نحو ما ،أو تكون الوظيفة قد
ساعدته على اتيان فعله ،أو هيأت له طريقة وفرصة ارتكابه .وحتى
لو وقع اخلطأ من التابع متجاوزا ً حدود وظيفته ،أو عن سوء استعمال
مهامها .وقد ذهب االجتهاد إلى إقرار مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه
املرتكبة مبناسبة الوظيفة ،كلما بدا له وجود صلة ارتباط بني الفعل
الضار والوظيفة ،مستخلصا ً أحيانا ً صلة االرتباط هذه ،من كون الفعل
سلّم
الضا ّر ارتُكب في مكان وزمان خدمة التّابع ،أو بواسطة شيء ُ
ّ
إليه الستعماله في أداء وظيفته واستعمله ملصلحته الشخصية،
أو حتى بواسطة شيء لم يكن قد سلم إليه لتأدية اعمال وظيفته،
وامنا استولى عليه خفية عن املتبوع (متييز جزائية ،1994/5/10 ،كساندر
 ،1994ج ،5ص .)57
ويشترط لترتيب مسؤولية الشخص املعنوي (املستشفى) كمتبوع
عن أعمال تابعيه من املوظفني االداريني والفنّيني ،واألطبّاء وسواهم أن
تتحقق الشروط اآلتية:
الشرط األول :وقوع احلادث بخطأ التابع ،اذ أن القانون اللبناني صار
ّ
واضحا ً بوصفه الفعل الذي يأتيه التابع بالفعل غير املباح ()Faut illicite
اي الفعل الذي يعتبر خطأ بالنسبة إلى صاحبه.
الشرط الثاني :قيام رابطة التبعية ،اي أن يقوم بني املتبوع والتابع رابطة
ّ
جتعل لألول سلطة على الثاني.
الشرط الثالث :وقوع الفعل حال تأدية الوظيفة أو مبناسبتها .أي أن
تربط املسؤولية بصلة تقوم بني الفعل الضار والوظيفة املكلف بها
التابع.
الشرط الرابع :سوء تصرف التابع وخروجه عن حدود الوظيفة ،فإذا
حتققت هذه الشروط ،يكون الشخص املعنوي امل َتبوع مسؤوال ً مدنيا ً عن

العدد  | 45خريف 2018

| الصحة واالنسان | 21

قانون
أعمال تابعه ،ويقتضي إلزامه بالتكافل والتضامن مع التابع باالستناد
إلى أحكام املادة  142من قانون العقوبات معطوفة على املادة  132من
قانون العقوبات.
في قضية تتلخص وقائعها بإقدام أحد املمرضني التابعني للمستشفى
على وضع كيس ماء ساخن على رجلَي مريض كان ال يزال في حالة
الغيبوبة من أثر البنج في العملية اجلراحية ،التي أجراها له املدّ عى
عليه (الدكتور م ).فأحلقت به ضررا ً ،قضت محكمة التمييز بأن إدارة
املستشفى التي عمل املمرّض حتت إشرافها وإدارتها تكون بحكم
املتبوع لهذا املمرّض الذي يُعتبر تابعا ً لها ،وبالتالي فإن القرار اإلستئنافي
عندما اعتبر أن هذه اإلدارة هي املسؤولة عن عمله اخلاطئ تكون
أحسنت تطبيق املادة  127موجبات وعقود (متييز مدنية،1974/2/13 ،
النشرة القضائية  ،1975ص .)396
وال فرق بني أن يكون عمل التابع مدن ّيا ً أو جزائيا ً ل َترَتُّب مسؤوليّة
املستشفى املدنيّة عن أعماله .إذ يكون التابع الذي يرتكب فعالً جزائيا ً
مسؤوال ً مدنيا ً عنه جتاه املتضرر وميكن بالتالي للقاضي اجلزائي أن يحكم
على الفاعل التابع بالعقوبة اجلزائية عن فعله اجلرمي ،وعلى املستشفى
بالتعويض الناشئ عن هذا الفعل .وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز
اجلزائية بقضائها بأنه من الثّابت أن مسبّب احلادث ....كان وقت حصوله
مستخدَما ً لدى طالبي النقض ،وأن احلادث حصل أثناء اخلدمة .وتبعا ً
لذلك فإ ّن رابطة التبعية تربُط املستخدم برب عمله طالبي النقض،
بحيث يُعتبر هو تابعا ً ،وهما متبوعني ،وهذا وفقا ً ملا نصت عليه املادة 127
من قانون املوجبات والعقود أي انهما مسؤوالن باملال عنه .وإن املادة 142
من قانون العقوبات أجازت للمتضرر من جرم جزائي دعوة املسؤولني مدنيا ً
عن مسبّب اجلرم إلى احملاكمة اجلزائية على أساس إلزامهم وبالتّضامن،
الشخصي املتضرّر من اجلرم (متييز
باإللزامات املدنيّة التي يطلبها املدّ عي ّ
جزائي ،2001/3/21 ،كساندر  ،2001ص .)369
ثانياً :مسؤولية املستشفيات جتاه املرضى والغير عن اآلالت واألدوات
التي تستعملها:
تكون املستشفيات مسؤولة جتاه املرضى والغير عن العدوى واألخطار
التي تسببها لهم آالت املستشفيات وادواتها التي تستعملها في
ممارسة عملياتها وأعمالها الطبية.
وهذه املسؤولية تطبّق عليها القواعد العامة للمسؤولية الناشئة عن
اجلوامد واملنصوص عليها في املادة  131من قانون املوجبات والعقود،
مبا يأتي« :إن حارس اجلوامد املنقولة وغير املنقولة يكون مسؤو ًال عن
األضرار التي حتدثها تلك اجلوامد حتى في الوقت الذي ال تكون فيه
حتت إدارته أو مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير ،أو الطائرة وقت
طيرانها أو املصعد وقت استعماله.
وتلك الّتبعة الوضعيّ ة ال تزول إال إذا أقام احلارس البرهان على وجود
قوّ ة قاهرة أو خطأ من املتضرر .وال يكفي أن يثبت احلارس أنه لم
يرتكب خطأ.
وان وجود تعاقد سابق بني احلارس واملتضرّ ر ال يحول دون إجراء حكم
نص على العكس».
التّ بعة على األشياءّ ،إل إذا كان في القانون ّ
ويُستخلص من هذه املادة ما يأتي:
أ -قيام املسؤولية عن اجلوامد على احلراسة:

 | 22العدد  | 45خريف 2018

| الصحة واالنسان

تترتب املسؤولية على املستشفيات جتاه املرضى والغير عن العدوى
واألضرار التي تنتج عن استعمالها آلالتها وأدواتها ،على اعتبار أنها
هي احلارسة لهذه اآلالت واألدوات التي متلكها أو تستأجرها .وتقوم
احلراسة بوجه عام على االستعمال واالدارة والرقابة .مبعنى أن تكون
السلطة على هذه اآلالت واألدوات إن جلهة استعمالها
للمستشفيات ّ
أو جلهة إدارتها وتوجيهها تبعا ً ألوضاعها وطبيعتها وطريقة حتركها
وطريقة استعمالها والغاية منها أو جلهة مراقبتها وهذه املراقبة
وتفحصه وتأمني
ّ
تتمثل بسلطة املالحظة وتتبع الشيء في استعماله
صيانته وإصالح العيب الذي يظهر فيه.
ومن املسلّم به قانونا ً وفقها ً واجتهادا ً أن حارس الشيء هو الشخص
السلطة بتوجيهه وإدارته واستعماله أثناء حصول احلادث
الذي ميلك ّ
املشك ّو منه ،سواء كان مالكا ً لهذا الشيء كما هو األمر غالبا ً ،أم ال.
فحراسة الشيء التي ترجع غالبا ً إلى مالكه والتي تتميز باالستعمال
واإلدارة واملراقبة ،قد تنتقل إلى غيره مبوجب عقد ،كعقد االيجار ،مثالً،
كما لو أجَّ رَت إحدى املستشفيات آلة من آالتها إلى الغير فيصبح
املستأجر في هذه احلالة هو احلارس وتنتقل إليه سلطة اإلستعمال
واإلدارة والرقابة ،ويكون مسؤوال َ عن األضرار التي تنشأ عن اآلالت واألدوات
املستعملة وترتفع مسؤولية املستشفى مالك هذه اآلالت واألدوات في
أثناء عقد االيجار لتستق ّر على املستأجر الذي انتقلت إليه احلراسة.
وكما تنتقل احلراسة بعقد االيجار ،تنتقل أيضا ً بأي عقد من العقود،
كعقد البيع أو الوديعة أو العارية وسواها من العقود .فتترتّب املسؤولية
عندئ ٍذ على املشتري أو املودِع لديه أو املستعير.
وكما تنتقل احلراسة بعقد من العقود تنتقل أيضا ً بعمل غير مشروع،
كسرقة اآلالت واألدوات مثالً ،حيث تنتقل اإلدارة واالستعمال والرقابة
إلى السارق أو الغاصب فيصبح مسؤوال ً عن األضرار الناجتة عن هذه
األشياء.
بنص املادّة  131موجبات وعقود
والنتيجة هي أن احلراسة املقصودة ّ
هي احلراسة القانونية املرتكزة على عناصر اإلدارة واالشراف واملراقبة
وسلطة إعطاء اآلراء والتوجيه بشأن اجلامد (اآلالت واألدوات) محدث
الضرر ،بحيث أن مسؤولية احلارس (املستشفى) عن هذا اجلامد تبقى
قائمة طاملا أ ّن بوسعه القيام بهذه االجراءات .أمّ ا إذا خرج اجلامد عن
سرق ،فإن مسؤولية احلارس
نطاق حراسته ،كما لو استأجر أو أ ُعير أو َ
تزول بزوال عناصر حراسته .وإذا لم تخرج احلراسة من يد احلارس
(املستشفى) فإنه يبقى مسؤوال ً.
ب -ترتّب املسؤولية بصرف النظر عن اخلطأ
عمالً بأحكام الفقرة الثانية من املادة  131موجبات وعقود ،ال يكفي ان
يثبت احلارس أنه لم يرتكب خطأ .وبالتالي فاملسؤولية عن اجلوامد ال
تستند إلى اخلطأ ،كما هو األمر في املسؤولية عن الفعل الشخصي.
بل يظلّ احلارس مسؤوال ً حتى ولو لم يرتكب خطأ ،ومسؤولية وضعية،
وال يتوجب على املتضرر أن يثبت خطأ احلارس ليستحقّ التعويض عن
الضرر الالحق به .وهذا ما قضت به محكمة التّمييز معتبرة أن احلارس
ال يُعفى من املسؤولية اذا لم يرتكب خطأ (متييز مدنية،1973/1/8 ،
العدل  ،1973ص  ،)361وعندما تكون مسؤولية املدّ عى عليه مرتكزة
على أحكام املادة  131موجبات وعقود ،وبالتالي غير مرتكزة على قرينة
اخلطأ الشخصي فإن املداعاة بشأنها تكون محصورة باحملاكم املدنية
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فاملسؤولية املبنيّة على احلراسة هي مسؤولية وضعيّة ال تستند إلى
اخلطأ ،وال تُلزم املتضرّر بإثبات هذا اخلطأ ،بل هي تستند إلى قاعدة
الضرر
«الغُ رم بالغُ نم» .أي أن من يستفيد من الشيئ عليه أن يتحمل ّ
الناشئ عنه.
ج -رفع املسؤولية
أجاز امل ُشرِّع للحارس (املستشفى) رفع املسؤولية عنه عن اجلوامد
بإثباته وجود قوّة قاهرة أو خطأ من املتضرّر .ويترتّب على احلارس إقامة
البرهان على وجود قوة قاهرة ،كإثباته حدثا ً ال ميكن توقّعه وال دفعه ،أدّى
الضرر بالغير ناجت عن اآلالت واألدوات التي تعود للمستشفى،
إلى إحلاق ّ
أو إثباته أن الضرر قد حصل بخطأ من املتضرر ،وغالبا ً ما يؤدي خطأ
املتضرر إلى تخفيف عبء املسؤولية الوضعية عن احلارس ،إذا لم يكن
مزيالً لها بكاملها.
ثالثاً :مسؤولية املستشفيات عن العدوى التي تنقلها احليوانات
التابعة لها
تكون املستشفيات مسؤولة مدنيا ً جتاه املتضررين عن العدوى التي
تنتقل إلى هؤالء بسبب احليوانات التّابعة للمستشفى كالقطط
والكالب مثالً ،وسائر احليوانات التي قد تستعملها املستشفيات
لإلختبارات وسواها.
وهذه املسؤولية تخضع للقواعد العامة املنصوص عليها في املادة 129
موجبات وعقود مبا يأتي « :إ ّن حارس احليوان مسؤول عن ضرر حيوانه
وإن يكن قد ضلّ أو هرب .وحُ كم هذه التَّبعة يجري أيضا ً عند انتفاء
ّص اخملالف وإن يكن احلارس واملتضرر مرتبطَ ني بعقد سابق كعقد
الن ّ
اإلستخدام مثالً.
وال ترتفع التّبعة عن احلارس إال إذا أقام البرهان على قوة قاهرة ،أو على
خطأ ارتكبه املتضرّر».
ويُستخلص من هذه املادة أن املستشفيات مسؤولة مدن ّيا ً عن فعل
احليوانات التّابعة لها ،كما لو انتقلت العدوى من هذه احليوانات
إلى املرضى .وهذه املسؤولية هي مسؤولية وضعيّة ،كمسؤولية
املستشفيات عن فعل األشياء أو اجلوامد ،وال تقوم على اخلطأ ،وال ترتفع
ّإل بإثبات املستشفى َتقّ ق القوّة القاهرة أو فعل الغير.
رابعاً :مدى املسؤولية املدنية للمستشفيات ،واالتفاق على االعفاء
منها
عمالً بالقواعد العامة التي تتعلق مبدى املسؤولية املدنية املت ّرتّبة على
املستشفيات من جرّاء العدوى التي تنتقل من داخلها إلى املتضرر ،أو
سواها من احلاالت ،يكون ال َعوَض الذي ي َجُ ب للمتضرر من جرم أو شبه
جرم ،في األساس ،معادال ً للضرر الذي حُ لّ به .والضرر األدبي يعتَد به
بالضرر املادي .ويُؤخذ في األصل باألضرار املباشرة ،ولكن يُؤخذ
كما يعتَد ّ
أيضا ً باألضرار غير املباشرة إذا كانت متّصلة اتّصاال ً واضحا ً باجلُرم أو
شبه اجلُرم.
وفي األصل إن األضرار احلالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض،
غير أنه يجوز للقاضي ،بوجه اإلستثناء ،أن ينظر بعني اإلعتبار إلى
األضرار املستقبلة ،إذا كان وقوعها مؤكّ دا ً من جهة ،وكان لديه من

جهة أخرى ،الوسائل الالزمة لتقدير قيمتها احلقيقية مقدما ً.
وإذا كان املتضرر قد اقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حدّ ما من تَبِعة
املستشفى ال أن يزيلها ،وَجَ ب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض
قيمة التّعويض الذي يعطى للمتضرر ويكون التّعويض في األصل من
ويخصص كبدل عطل وضرر ،غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه
َّ
النقود،
شكالً ،يكون أكثر موافقة ملصلحة املتضرر فيجعله حينئ ٍذ عينا ً ،وميكن
أن يكون على اخلصوص بطريقة النّشر في اجلرائد.
وفيما يتعلق باإلتّفاق على اإلعفاء من املسؤولية ،فالقاعدة العامة
تقضي بأن هذا اإلعفاء ممكن في األصل ولكنّه ينحصر في األضرار
املادية ال في األضرار التي تصيب االشخاص .إذ أن حياة االنسان وسالمته
الشخصية هما فوق كلّ اتفاق ،وبالتالي ال يحقّ للمستشفيات أن
تتحرّر من املسؤولية عن العدوى التي تصيب االشخاص في حياتهم
وصحتهم ،وأجسادهم.
وفي كل االحوال ال يحق ألحد ان يُبرِئ نفسه إبراءا ً كليا ً أو جزئيا ً من
نتائج احتياله أو خطأه الفادح بوضعه بندا ً ينفي عنه التبعة أو يخفّ ف
من وطأتها ،وكل ب َند يُدرج لهذا الغرض في أيّ عقد كان ،هو باطل أصالً.

اخلالصة
ّخصص،
يتبي ممّا تقدّ م أن املستشفيات بالرغم من متتّعها بالعلم والت ّ
ّ
الط ّبيّة املهمّ ة التي ميكن أن تقدّ مها إلى أبناء
إضاف ًة للخدمات ّ
الطبّيّ ،إل أ ّن ذلك ال يعفيها من
البشر ،مع تقدّ م العلم في امليدان ّ
املسؤوليات امللقاة على عاتقها ،فمقابل األيادي البيضاء واخلدمات
والص ّحة والسعادة التي ميكن أن تقدّ مها إلى األشخاص على
ّ
اجللّى
مختلف مستوياتهم ،فهي تتحمّ ل املسؤولية عن أخطائها وأخطاء
التّابعني لها ،وعن األضرار التي تنتج عن استعمال آالتها وأدواتها.
وتكون مسؤوليّتها جزائية أو مدنية بحسب األحوال والظروف واألوضاع
التي سبق التّطرّق لها ،ومنها التقاط العدوى.
ولذلك فعلى املستشفيات أن تعمل مبنتهى الدّ قّة واحليطة واحلذر
وصحتهم بني يديها ،وذلك وفقا ً ملا تقتضيه القواعد
ّ
ألن أرواح البشر
العلميّة والقانونيّة ،جتنّبا ً ملا قد يُحيق بها من مخاطر مالزمة ملهمّ اتها
الط ّبيّة واإلستشفائيّة واجلراحيّة ،ومحافظ ًة على حياة البشر
ّ
وصحتهم وسعادتهم.
ّ
وسالمتهم
ولذلك ومنعا ً النتشار العدوى ،يقتضي تطبيق تعليمات وإجراءات منع
العدوى بكلّ دقّة وصدق وأمانة من جميع األطبّاء وأعضاء التّمريض
وسائر العاملني املساعدين في املستشفى .كما يقتضي وبشكل
ضروري مراقبة منع العدوى وتطبيقاتها العملية يوميا َ ،وبإشراف جلنة
متخصصة ملراقبة العدوى بامليكروبات في املستشفى ،تضمّ طبيبا ً
ّ
الطبيّة،
التخصصات ّ
ّ
متخصصا ً في املوضوع وممثلني عن جميع أعضاء
ّ
والط ّبيّة املساعدة .ويجب أن تعمل
ومختلف مجاالت الرّعاية العالجيّة ّ
خطة العمل
اللّجنة كفريق متكامل وتكون مهمّ تها األساسيّة وضع ّ
للمحافظة على نظافة بيئة املستشفى وسالمتها.
وتتطلّب مراقبة ومنع انتشار العدوى بامليكروبات داخل املستشفيات
توصالً إلى سالمة
عناية وخبرة واسعة ،وجهدا ً صادقا ً ،من أجل جناحهاّ ،
املريض وجميع العاملني في املستشفى.
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