مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة
المحكمة اإلدارية العليا – الدائرة األولى
تقرير مفوضي الدولة في الطعن رقم  28063لسنة 59ق
المقام من
" بصفته"
 -1وزير الصحة
"بصفته"
 -2وزير البحث العلمي
ضـــــــــــــد
 -1زينب حسن محمد
 -2مدير مستشفى الرمد بالجيزة "بصفته"
 -3مدير بحوث إمراض العيون بالجيزة "بصفته"
 -4الدكتور /محمد ماهر الحفنى
 -5رضا محمد عبد هللا
 -6أيه اشرف على محمد
وذلك طعنا على حكم محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة الدائرة التاسعة تعوٌضات –والصاادر ياً الادعوي ر ام
 44233لسنة  44ضائٌة بجلسة 2104/3/26
اإلجــــــــــراءات
أنه في يوم األحد الموافق  2113/ 6/ 23أودعذ /هيئخ قضبيب الذولخ نيبثخ عن الانبع يي ثصنتزيماب قلن تزنبة
الاحكاخ اإلداريخ العليب رقريرا ثنبلاع قينذ ثونذول الاحكانخ رحنذ رقن  36082لسن خ 95ق.ع طع نب علنا الحكن
الصبدر م محكاخ القضبء االدارى – الدداررة التاسدعة تعويضدا –والصدادر فدي الددعوق ر دم  36244لسدنة
 59ضارية بجلسة 2113/4/28والقبضن ين م اةقنخ ك تكانذ الاحكانخ ثقجنةل النذعةى نك وإلناا الومنخ
اإلداريخ ثبن رؤدى للاذعي رعةيضب مقذاره ث ثةن ألف ج يمب والاصرويبدك
وطلت الابع بن ك ثصتزيمابك ي خزب رقرينر الاعن الحكن ثقجنةل النذعةى نك وينا الاةضنةع ثئلكنبء الحكن
الااعةن ييه والقضبء موذدا ثريض الذعةى وإلاا الااعةن ضذه الاصرويبد.
الوقـــــــــائع:
رخلص وقبئع ال ااع تسجاب جبء م األوراق وم الحك الااعةن ييه انه ثزبريخ  3005/4/32أقبمنذ الااعنةن
ضذهب الاذعيخ أص ك الذعةى الصبدر ييمب الحك الااعةن ييه ورلك ثئيذاع عريضزمب قل تزبة محكانخ القضنبء
االدارى ثبلقبهرح طبلجه ييمب الحك ثقجنةل النذعةى نك وينا الاةضنةع ثنئلاا الانذعا عليمانب مزضنبم ي ييانب
ثي ماب ثأداء مجلغ وقذره مبئزا ألف ج يمب رعةيض عاب لحقمب م أضرار مبديخ وأدثيخ وإلاامماب الاصرويبد
وذكرت المدعية شرحا ً لدعواها:
أنها بتاريخ  2117/5/7دخل معهد بحوث أمراض العيون إلجراء عملية مياه بيضداء وزراعدة عدسدة بدالعين
اليسرى وبعد أن تم تخديرها وهى في غرفة العمليا تلقدى الببيدب مكالمدة تليفونيدة وتدد يتحددث تاركدا عينهدا
مفتوحة ناسيا أن بين يديه مريضة بغرفة العمليا وتمادى في إهمالده و دام بتركيدب عدسدة بهدا شدرا رغدم انده
كان يتعين عليه التأكد من سالمة العدسة وسارر األدوا بد دخود غرفة العمليدا و دد نجدم عدن هدها اإلهمداد
الببي أصابتها بعاهة و د الحق بهها الخبأ أضرار جسيمه
و د جدرى تحضدير الددعوى وه لد علدى النحدو المبدين بالجلسدا وأودعد هيردة مفوضدي الدولدة تقريدرا مسدببا
بددالراى القددانوني فيهددا ر ددم جددرى تددداود الدددعوى بجلسددا المرافعددة وبالجلسددة المنعقدددة بتدداريخ 2113/4/28
أصدر المحكمة حكمها المبعون فيه.
وشٌدت المحكمة حكمها على سند من أن ال اب من األوراق أن – تقرير البدب الشدرعي – ان المدعيدة كاند
مصابة بميداه بيضداء بدالعين اليسدرى دام الببيدب محمدد مداهر الحفندى " المددعى عليده ال الدث" بدججراء العمليدة
وعقب إجرارها بيومين حدث تلوث بالعين وهو متعارف عليه يمكدن حدو ده ألسدباب متعدددة منهدا تلدوث اآلال
واألدوا الجراحية لعدم تعقيمها جيدا او تلوث غرفة العمليا او وجود بؤر صدديدية بالمريضدة وان مدا حددث
من تلوث العين عقب الجراحة ليس مسرولية الببيب وإنما هى مسرولية الجهدا المعاوندة المسدرولة عدن تعقديم
اآلال واألدوا وحجرة الراحة و د نتج عن تلوث العين سحابة بالقرنية تعتبر عاهة مستديمة ما لم يتم عالجها
جراحيا.
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ومن حيث ان البين في ضوء تقرير البب الشرعي المرفق أن ما حدث من تلوث عين المدعية لم يكدن مرجعده
إهماال جسيما من الببيب ولم ي ب مدن األوراق انحرافده عدن األصدود المهنيدة الببيدة أو انده تغيدا غيدر صدال
المريضة وهو ما ينتفى معه الخبأ الشخصي في جانبه وفقا لما ورد بالتقرير المشار إليه ومتى كان هلد وكدان
ال اب أن تلوث عين المريضة إنما كان سببه إهماد الجها المعاونة المسرولة عن تعقيم اآلال والمعدا ومن
م يتبين بجالء ان إصابة عين المدعية بعاهة كان سدببه إهمداد مدن تدابعي الجهدة اإلداريدة وهدو مدا يتحقدق معده
ركن الخبأ ف ى جانبها ر ومن حيث انه وعن ركن الضدرر فقدد لحدق بالمدعيدة أضدرار ماديدة وأدبيدة تم لد فدى
حرمانها من الرؤية بعينها وما تكبدته من نفقا عالج ومصروفا التقاضي فضال عما أصابها من الدم وحدزن
لتلوث عينها وإصابتها بعاهة .
وإذ لم ٌلق الحكم بوال لدى الطاعنٌن بصفاتهما يقد طعنوا علٌه لألسباب اآلتٌة:
مخالفة القانون
حيث إن ال اب من األوراق ومن تقرير الببيب الشرعي االتى-:
 -1ان المدعوة زينب حسن محمد تبدو بصحة عامة عادية ووعى وإدرا سليمين وبمناترة العينين تبين سالمة
العين اليمنى وان العين اليسرى بها ا ر تدخد جراحي
 -2وجود دالرد صريحة لتحضير المريضة إلجراء عملية إزالة عدسة العين وزرع عدسة جديددة وفقدا لمدا هدو
متعارف عليه علميا دون خبا او تقصير
 -3في فترة المتابعة تم اكتشداف حددوث مضداعفة تلدوث ميكروبدي بعدد  48سداعة مدن إجدراء العمليدة وأدخلد
البوارئ على الفور وتم التعامد مع المضاعفة على الفور حتى تم السيبرة على االلتهاب
وعلددى هلد فددان تقريددر البددب الشددرعي لددم ي بد خبددا الجهددة اإلداريددة األمددر الددهق ينتفددى معدده مسددروليتها تجدداه
المبعون ضدها.
الـــــــراى القانوني
ومن حٌث إن حقٌقة ما ٌهدف إلٌه الطاعنٌٌن بصفتٌهما من طعنهما هو الحكم بقبول الطعن شكال وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فٌه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات
.ومن حيث انه وعن شكل الطعن
ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه صدر بجلسة  ، 2013/4/22وأقٌم الطعن الماثل علٌه بإٌداع تقرٌره قلم
كتاب المحكمة اإلدارٌة العلٌا بتارٌخ  2013/5/22فإنه ومن ثم ٌكون قد أقٌم فً مٌعاد الستٌن ٌوما ً المنصوص
علٌه قانونا ً فً المادة ( )44من القانون رقم ( )42لسنة  1722بشأن مجلس الدولة  ،وإذ استوفى الطعن سائر
أوضاعه الشكلٌة األخرى فإنه ٌكون مقبوالً شكالً .
ومن حيث انه وعن الموضوع
ومن حٌث ان المادة  053من القانون المدني تنص على أن " يكون المتبوع مسدروال عدن الضدرر الدهق يحد ده
تابعه بعمله غير المشروع متى كان وا عا منه فى حاد تأدية وتيفته أو بسببها "
ومن حٌث ان المشرع ويقا لتل المادة د أ ام ههه المسدرولية علدى خبدأ مفتدرض فدي جاندب المتبدوع فرضدا ال
يقبددد إ بددا العك د ر مرجعدده إلددى سددوء اختيدداره لتابعدده و تقصدديره فددي ر ابتدده ر و القددانون إه حدددد نبدداق هددهه
المسرولية بأن يكون العمد الضار غير المشروع وا عا من التابع " حاد تأدية الوتيفة أو بسدببها " لدم يقصدد أن
تكون المسرولية مقصورة على خبأ التابع و هو يؤدى عمال داخال في ببيعة وتيفته و يمار شأنا من شرونها
ر أو أن تكددون الوتيفددة هددي السددبب المباشددر لهددها الخبددأ و أن تكددون ضددرورية إلمكددان و وعدده ر بددد تتحقددق
المسرولية أيضا كلما كان فعد التابع دد و دع منده أ نداء تأديدة الوتيفدة ر أو كلمدا أسدتغد وتيفتده أو سداعدته هدهه
الوتيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ر أو هيأ له بأيدة بريقدة كاند فرصدة ارتكابده ر سدواء أرتكدب
التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ر و سواء كان الباعث الهق دفعه إليه متصال بالوتيفة أو ال
عال ة له بها ر إه تقوم مسرولية المتبوع في ههه األحواد على أسا استغالد التابع لوتيفته و إسداءته اسدتعماد
الشرون التي عهد المتبوع إليه بها متكفال بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره
فدى مرا بتدده ر و هدها النتددر الدهق أسددتقر عليدده ضداء محكمددة الدنقض فددى تددد القدانون المدددني القدديم ددد أعتنقدده
الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دل عليه األعماد التحضيرية لتقنين المادة  174من القانون المدني .
ومن حٌث ان ضاء محكمة النقض  -دد اسدتقر علدى ان مسدرولية المتبدوع عدن أعمداد تابعده غيدر المشدروعة
المقررة بالمادة  174/1من القانون المدني  -و على ما هو مقرر فى ضاء ههه المحكمة  -هدي مسدرولية تبعيدة
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مقررة بحكدم القدانون لمصدلحة المضدرور تقدوم علدى فكدرة الضدمان القدانوني فدالمتبوع يعتبدر فدى حكدم الكفيدد
المتضامن كفالة مصدرها القانون و لي العقد و للمتبوع عمال بنص المادة  175من القانون المددني الحدق فدى
الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور ال على أسا أنده مسدرود معده بدد ألنده
مسرود عنه  ".حكم محكمة النقض يً الطعن ر م  0747لسنة 34ق – جلسة "0766/2/06
ومن حٌث أن تكٌٌف الفعل المؤسس عليه بلب التعويض بأنه خبأ أو نفى هها الوصدف عنده هدو مدن المسدارد
التي يخضع ضاء محكمة الموضوع فيها لر ابة محكمة النقض إال أن استخالص الخبأ الموجب للمسرولية هدو
مما يدخد فى حددود السدلبة التقديريدة لمحكمدة الموضدوع مدا دام هدها االسدتخالص سدارغا مسدتمدا مدن عناصدر
تؤدى إليه من و ارع الدعوى ر و أن استخالص عال ة السببية بين الخبأ و الضرر هدو مدن مسدارد الوا دع التدي
يقدرها اضى الموضوع دون ر ابة عليه في هل لمحكمة النقض متى كان استخالصه لها سارغا .
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم وفى ضوء استبيان ركنن الططن ولماا كاان الثابات مان األورا وبخاصاة تقرٌار
الطب الشرعً المودع ملف الطعن والذي اثبت االتى-:
 -1المدعوة زٌنب حسن محمد كانت مصابة بمٌاه بٌضااء باالعٌن الٌسارى واساتلزم ذلاا إجاراء عملٌاة جراحٌاة
إلزالة هذه المٌاه
 -2ام الببيب محمد حفني بججراء العملية الجراحية إلزالة المياه البيضاء بالمهكورة بعد تخديرها وفقا لألصود
الببية الصحيحة وهل كما رر السيد استشارق الرمد بالبب الشرعي
 -3عقب إجراء الجراحة بيومين حدث تلوث بالعين اليسرى وتم التعامد معها بعرضها على استشدارق الشدبكية
وإجراء عمليه جراحية لتنتيف العين وهو إجراء ببي صحي متعارف عليه ومدن المعدروف علميدا ان حددوث
تلدوث بددالعين بعددد إجددراء عمليددا جراحيدة بهددا يعتبددر مددن المضدداعفا الدوارد حدددو ها ومددن الممكددن ان تحدددث
ألسباب متعددة منها تلوث اآلال واألدوا ال جراحيدة لعددم تعقيمهدا جيددا وتلدوث غرفدة العمليدا ووجدود بدؤر
صديدية بالمريضة نتج عنها تلوث العين بعد العملية ولم يتم عالجها أو كد ههه األسباب.
 -4أن ما حددث بدالعين لدي مسدرولية الببيدب وإنمدا هدي مسدرولية الجهدا المعاوندة وهدى المسدرولة عدن تعقديم
اآلال واألدوا وحجرة الجراحة .
ومن حيث أن البين من استعراض تقرير البب الشرعي انه لم ينفى عن الجهة اإلدارية مسروليتها القانونية وان
كان د استبعد المسرولية الشخصية للببيب مجرى العملية الجراحية استنادا إلى إن تل المضاعفا إنما حدد
نتيجة اإلهماد الببي مدن بدد المستشدفى وتلدوث األدوا وغرفدة العمليدا وهدى تعدد مدن صدميم عمدد الفريدق
الببي التابع للمستشفى األمر الهق يتبين منده بجدالء ان إصدابة عدين المبعدون ضددها االولدى بعاهدة كدان سدببه
إهماد من تابعي الجهة اإلدارية وهو ما يتحقق معه ركن الخبأ فى جانبها ر ومن حيث انه وعدن ركدن الضدرر
فقددد لحددق بالمدعيددة أضددرا ر ماديددة وأدبيددة تم لد فددى حرمانهددا مددن الرؤيددة بعينهددا ومددا تكبدتدده مددن نفقددا عددالج
ومصروفا التقاضي فضال عما أصابها من الم وحزن لتلوث عينها وإصابتها بعاهة .
ومن حٌث إن تقدٌر التعوٌض متى امت أسبابه و لم يكن في القانون نص ملزم بجتباع معايير معينة فى
خصوصه هو من سلبة اضى الموضوع  .فجها كان الحكم في تقديره التعويض الهق ضى به د اعتمد على
ما حوته األوراق يكون تقديره متفقا وحكم القانون وال معقب عليه األمر الهق يكون معه البعن د أ يم على
غير سنده السليم من القانون جدير التقرير بالرفض.
وإه ههب الحكم المبعون فيه أخها بهها المسل فانه يكون د صادف صحي حكم القانون ويغدو البعن عليه
مفتقدا لسنده القانوني الصحي .
ومن حيث إن رفض الطعن يلزم الطاعن مصروفاته عمال بحكم المادة  270مرافعات
فلهذه األسباب
نرى الحكم -:بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنيين بصفتيهما المصروفات
مفوض الدولة
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