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فالحمد أحمد اهلل وأشكره على نعمتو وأسألو دوامها، فمن غيره ما كنا وما وصلنا إلى نهاية مسارنا التعليمي، 

.  لك يا منير دروبنا يا اهلل سبحانكوالشكر
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 و خاصة لجنة المناقشة .الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الحميد بن باديس
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 والعرفان، 
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 مقدمة 
 أخطائيم، عن لألطباء القانونية المسؤولية بعيد أمد منذ عرف قد البشري الفكر كان إذا     
 عصرنا في تمقتو الذي البالغ االىتمام ىذا بمثل األيام من يوم في تحظ لم المسؤولية ىذه فإن

 العمم تطور ىي الطبية المسؤولية أىمية ازدياد إلى أدت التي األسباب أىم ولعل الحاضر،
 .الطب ميدان في وتقدمو
من المؤكد ان التطور في شتى العموم والمعارف لم يصل اليو االنسان بالصدفة وانما      

تتحكم القوانين في ىذا التطور والتقدم المادي، وقد كانت التجارب الطبية عمى الحيوان واالنسان 
منذ القدم سالح ذو حدين يحمل المخاطر ويتضمن المزايا والفوائد لخير الناس، ومن تمك المزايا 
انو لوالىا لبقي العمم والمعرفة متحجرة متروكة لمحض الصدفة ال يحكميا قانون ولما وصمت 

العموم والمعارف الى ىذا التطور العظيم، فالطب عمم يقوم بدرجة كبيرة عمى التجربة ان لم يكن 
. 1قيامو كميا عمى التجربة والمراقبة والتمحيص

  ويعود تاريخ المسؤولية الطبية بوجو عام الى فجر التاريخ اي منذ عرفت البشرية االعمال 
الطبية والجراحية، واذا كانت بعض الشرائع تترك مزاولة التطبيب والعالج حرة دون قيد او شرط 
اال انيا تشدد في المسؤولية الطبية عن النتائج الضارة التي تنشا، ومن جية اخرى كانت بعض 
الشرائع تحصر مزاولة ىذه المينة في اشخاص معينين او تشترط في مزاولتيم لممينة شروطا 
محددة ولم ترى داعيا لمثل ىذا التشدد وانما تميل الى مراعاة جانب االطباء والجراحين تقديرا 

. 2لسمو مينتيم

  ولقد عرف العالم منذ القدم بعض من عمميات التجميل باشكال بسيطة كانت تتناسب مع 
تقاليد ذلك الزمن ومعيار الجمال فيو، ولكنيا أخذت بالتوسع بعد الحرب العالمية االولى والثانية 
في اوروبا وامريكا وامتدت الى باقي دول العالم بما فييا العالم العربي، فقد عرفيا الطب اليندي 
                                                           

. 24-23، ص2012، 1منذر الفضل، المسؤولية الطبية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ط-1
، 1988، 5سميمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، الجزء الثالث، ط- 2
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حيث استخدم ترقيع الجمد في القرن الثامن قبل الميالد، وعمى " سوسروتا"القديم عمى يد الطبيب 
جدران المعابد الفرعونية ظير اكثر من رسم عمى ممارسة اشياء من ىذا القبيل كذلك تبين ان 
الرومان استخدموا تقنيات بسيطة مثل اصالح وترميم االضرار في االذن، ومن التراث العربي 

في السير والتراجم وكتب الفقو اشارات الى معرفة ىذه التقنيات مما يعرف من العمميات 
واستمرت العمميات . الجراحية القديمة مثل الوشم وتفميج االسنان وتجميل االنف او االذن

التجميمية في التطور فقد شيدت نيوزيمندا بعد الحرب العالمية االولى العديد من العمميات 
الذي استخدم تقنيات حديثة الول مرة وفي " ىارولد غيمز"الجراحية التجميمية عمى يد الجراح 

النصف الثاني من القرن العشرين توسعت ىذه العمميات بشكل الفت لمعيان خاصة عمى صعيد 
المظير الخارجي لمشكل، ووفق احصائيات الجمعية االمريكية لجراحة التجميل فان 

الف عممية تجميل اجريت في الواليات المتحدة االمريكية وقد تضاعف ىذا الرقم  (326.000)
. 3 الف عممية500 ليتجاوز 2006في عام 

الجراحة "   ولقد وصل التقدم بجراحة التجميل الى حد ظيور نوع جديد من الجراحة يسمى 
، وىذا النوع من الجراحة ال يعني انقاص الوزن ولكنيا تعني التجميل بمعنى ان يقوم "النحتية

طبيب التجميل بنحت بعض اجزاء الجسم حتى يصبح متانسقا، ويمجا االطباء الى الجراحة 
النحتية في حالة تركز الدىون في احد اجزاء الجسم والتي تكون غالبا في مناطق االرداف 
والبطن، كذلك في حالة وجود ترىالت باحد اجزاء الجسم بسبب انقاص الوزن او لتكرار 

. 4الوالدة

 احترام من ذلك يقتضيو ما و اإلنساني بالجسم اتصالو خالل من الميدان ىذا حساسية تبدو
 من األطباء عن يصدر قد مما المرضى حماية ىو األول أمرين، بين حيرة في فالقضاء وتقدير،
 مسؤولية تأكيد خالل من الالزمة الطبية العناية توفير وضمان سيئة، آثار ليا تكون أخطاء

                                                           
 .21-20-19،ص2011، 1حسام الدين احمد، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميمية، منشورات الحمبي الحقوقية، ط- 3
 .10، ص2014، 1محمد السعيد رشدي، الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل، دار الفكر الجامعي، ط- 4
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 ممارستيم وضمان مرضاىم، معالجة في لألطباء الالزمة الحرية توفير ىو والثاني األطباء،
 ميدد لحظة كل في أنو يشعر الذي الطبيب ألن ذلك الكافي، واألمان الثقة من جو في لمينتيم

 التدخالت ببعض القيام من يتيرب بل وابتكار، بإبداع مينتو يمارس أن يستطيع ال بالمساءلة،
 الذي فالطبيب المساءلة، ثم من و الخطأ، في الوقوع خشية المستعجمة غير الضرورية الطبية
 التي الالزمة الطرق وسموك المريض فحص عمى اإلقدام عن سيمتنع المسؤولية، ويخشى يخاف

 .واالطمئنان الثقة يكتنفو جو في يتم أن ينبغي األطباء عمل فإن وعميو حالتو تستدعييا
 مساءلة البداية في ر المتصو من يكن فمم ممحوظا، تطورا الطبية المسؤولية قواعد تطورت لذلك

 مساءلتيم الممكن من أصبح المدنية المسؤولية مبادئ استقرار مع ولكن أخطائيم، عن األطباء
 مجرد عن مسؤولين الطب رجال فأصبح ذلك بعد المسؤولية تطورت ثم العمدية، األخطاء عن

الجسيم  والخطأ اإلىمال
تتعدد اسباب المجوء الى جراحة التجميل حسب حالة الخاضع ليا، باعتبار انو ال يمكن االعتماد    

عمى نوع العممية المراد اجرائيا كمعيار دقيق لتحديد ىذه االسباب، ويرجع ذلك لصعوبة وضع 
الحدود الفنية الفاصمة بين االعمال الطبية الجراحية التي تيدف الى العالج، وتمك التي قد ال يراد 

. منيا في اغمب الحاالت شفاء المريض، وانما مجرد تحسين الشكل الجمالي لالنسان

. 5  وتختمف دوافع واسباب المجوء الى الجراحة التجميمية غير انو  يمكن اجماليا فيما يمي

ىذا الدافع من المفترض ان يكون اكثر الدوافع شيوعا والحاحا، حيث تدفع    :الدافع الصحي: اوال
حالة المريض الصحية وما يصاحبيا من آالم ومعاناة نفسية الى قيامو باجراء عممية تيدف الى 
اعادة تاىيمو خارجيا وتنسيق جوانب من جسده فيما لو كانت تعرضت الى حروق او تشوىات او 

. بتر في اطرافو اعاق حركتو وفاعميتو

ال تقتصر آالم المريض احيانا عمى ما لم يمم بو من تشوىات او اعاقة   :الدافع النفسي: ثانيا
جسدية بل انو غالبا ما يعاني من آالم نفسية وشعور بالنقص والخجل والحرج من مواجية اقرانو 

                                                           
 .24-23حسام الدين احمد، المرجع السابق، ص- 5
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واالندماج في عممو وذلك نتيجة لقبح المنظر وبشاعتو، او بسبب عاىة تجعمو يتحاشى االختالط 
. وممارسة حياتو اليومية

في وقتنا الحاضر ىذا الدافع ىو اكثر الدوافع شيوعا وانتشارا وخاصة في    :الدافع الجمالي: ثالثا
الوسط الفني واالعالمي، وقد امتد ذلك الى مختمف شرائح المجتمع وبسبب كثرة زبائن ىذا الدافع 
ازدىرت عمميات التجميل واصبحت المنافسة فييا عمى قدم وساق وتحولت عمميات التجميل الى 

. تجارات رائجة في كثير من دول العالم

الدافع ىنا لالجرام من اجراء العمل الجراحي التجميمي ىو الغراض    :الدافع االجرامي: رابعا
اجرامية، وذلك لمتيرب من قبضة العدالة وسمطتيا فيعمد بعض الجناة الى تغيير مالمحيم فيعمد 
بعض الجناة الى تغيير مالمحيم بيدف التضميل والتموويو، وغالبا ما ينتشر ذلك في الدول التي 

. يوجد بيا جريمة منظمة وعصابات خطيرة كالمافيا والمنظمات االرىابية

ويتمثل ىذا الدافع بشكل عام في حاالت الغش والتدليس الذي يمارسو   :الدافع الال أخالقي: خامسا
رجل او امراة لتحقيق غايات شادة وغير اخالقية وغالبا ما تكون غايتو لتعزيز االقناع واالغراء 

. لمطرف اآلخر، كان تعمد امراة الى نفخ ثديييا من باب الخديعة والييام

 األطباء عمى المفروض عناية ببذل االلتزام وبدأ استمر قد التطور أن إال األطباء تذمر ورغم      
 التي اليقظة العناية مريضو أمام يبذل أن الطبيب عمى أصبح إذ القضاء، أمام معالمو تتضح

ال العممي، التطور ضوء عمى المينة وأصول ظروفو تقتضييا  مخالفتو عن الطبية مسؤوليتو فإن وا 
 4 .القضاء أمام تثور أن يمكن قصد غير عن ولو االلتزام ىذا

 تحقيق في ُدُما قيسير أن من الطب يمنع لم ىذا فإن األطباء مسؤولية في التشدد ذاه ورغم       
 الجراحة مجال وأىميا بعيد ألمد عميو محظورة كانت مجاالت غازيا الكبيرة العممية اإلنجازات
 .وأجمل أفضل بشكل اآلخرين لمواجية الحربين بعد خاصة الممارسة و الواقع فرضيا التي التجميمية

 أهمية تبرز ىنا تشوىا إزالة ىو األكبر أمميم كان مشوىين من عنيما نتج ما و العالميتين ومن
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 العدائية النظرة حبيسة التجميمية الجراحة بقيت فقد الكبير الطبي التطور ورغم أنو إذ ،موضوعنا
 .المقارن القانون مستوى عمى خاصة كبير وقضائي فقيي جدل ومحل

كما يعتبر من مواضيع العصر المنتشرة وبالتالي يجب تشخيصو، ومعرفة األسباب 
والعوامل ، وعمى ىذا األساس فقد تجمت أىمية البحث في تعاظم الدور الذي يتبناه في 

. الواقع الصحي واالقتصادي و االجتماعي

    وتكمن أىمية البحث أيضا في كون الجزائر كغيرىا من الدول قد عرفت و انتشرت 
. بيا ظاىرة الجراحة التجميمية  خاصة وأنيا تتطور يما بعد يوم

   وقد بدأ العالم يفيم حقيقة ىذه الظاىرة لذا الجميع يحاول بطريقتو إيجاد الحمول 
. واآلليات التي تعمل عمى تقنين ىذا الموضوع 

      كما نطمح من خالل ىذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف التي تتباين 
:  بن األىداف الذاتية والموضوعية

:  الذاتية-1

اكتساب رصيد ثقافي حول الجراحة التجميمية -  

التغمغل في واقع الجراحة التجميمية   -

. اإلسيام ولو بالقميل في سد الفراغ الذي تعاني منو الدراسات األكاديمية  -

التعرف عمى الميتمين بدراسة ظاىرة الجراحة التجميمية   -

: الموضوعية-2   

إظيار اإلطار المفاىيمي لمجراحة التجميمية ، ومعرفة الواقع الحقيقي ليا -    

. التعرف عمى أسباب و تطور الجراحة التجميمية في الجزائر    -
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التعرف عمى القوانين والنصوص التي وضعت لتقنين الجراحة التجميمية     -

 التعرف عمى الجيود التي اتبعتيا الجزائر في مواجية الجراحة التجميمية    -

 منهجية الدراسة

في قدر المستطاع - وحتى يتسنى لنا اإللمام بمحاور ىذا البحث إلماما كافيا اجتيدنا 
أوال في نقل  أن نتوخى الدقة العممية والتحميل المنطقي، فقد استعنا بالمنيج الوصفي- 

قواعد الجراحة التجميمية، ثم المنيج التحميمي لتحميل النصوص القانونية واألحكام 
–ىو اآلخر –  وبالتالي كان المنيج المقارن ،القضائية خاصة في القانون المقارن 

حاضرا بقوة في ىذه الدراسة، وذلك إلبراز التفاوت بين القوانين في معالجة ىذا الواقع 
 .مع التركيز عمى القانون الجزائري

     من البدييي أن لكل دراسة عممية مشكمة بحثية، وىذا بيدف تحميل وتفسير ىذه الظاىرة ومن ثم 
 :معرفة أسبابيا وآثارىا والتنبؤ بمستقبميا، وبالنظر إلى ما تقدم تتبمور لدينا اإلشكالية التالية

 ؟ التجميمية الجراحة في  الجراحلطبيبا مسؤولية  عالج المشرع الجزائريكيف
الجراحة واتساقًا مع ذلك فان معالجة الموضوع جاءت بفصمين تطرقت في األول لماىية     

 التجميمية الجراحة مفيوم تحديد واشتمل عمى مبحثين األول .التجميمية و تطور مسؤوليتيا
 ، اما الفصل الثاني تطور طبيعة المسؤولية المدنية في المجال الطبي  والثاني .وأنواعيا
 وذلك في مبحثين كرسنا لإلطار القانوني لممسؤولية الناشئة عن إخالل جراح التجميلخصص 
دعوى  وعالجنا في المبحث الثاني مفيوم المسؤولية الناشئة عن اخالل جراح التجميلاألول ل

التعويض عن المسؤولية الناشئة عن اخالل جراح التجميل 
 .وخاتمة ذكرنا فييا حوصمة لما أتى في البحث مع مجموعة من التوصيات
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 ماهية الجراحة التجميمية و تطور مسؤوليتها :الفصل األول 

 المبحث في وأنواعيا الفقيي منظورىا من التجميلية الجراحة مفيوم الفصل ىذا يتناول
 وخصوصية طبيعتيا، حيث من الجراحة ىذه على المترتبة المدنية والمسؤولية األول،

 :التالي النحو وذلك على الثاني، المبحث في التزاماتيا
  التجميمية الجراحة مفهوم تحديد :األول المبحث
 في وأنواعيا األول، المطلب في التجميلية الجراحة مفيوم الى المبحث ىذا يتطرق
 :التالي النحو وذلك على الثاني، المطلب
  أنواعها و مشروعيتها التجميمية الجراحة مفهوم :ول األ المطمب

 التجميمية الجراحةتعريف : الفرع األول 
 ألحدث وانععاساً  الطبية، العلوم فروع من لفرع مستحدثاً  راً تعبي التجميلية الجراحة تعد

 التجميلية الجراحة أصول الى وبالرجوع الطبية، الجراحة علييا قد تقع التي الصور
 1بالجمال للشعور الدافع اليدوي العمل بيا يقصد أصول يونانية، الى تعود نجدىا لغة،

 الجراحة أيّي  (surgery plastic)االنجليزية باللغة علييا يتعرف أصبح ثم ،
 أو التعميلية الجراحة أو بجراحة الترف يعرف ما أو التصنيعية، أو البالستيعية

. والجراح التجميل وىما قسمين إلى المصطلح فينقسم العربية، اللغة في التحسينية أما
 أو بالسالح، بو أثر أي جرحا يجرحو وجرحو َجَرَح، الفعل من مصدر لغة فالجراحة

أجزاء   من بعض شق على يعتمد طبي إجراء اصطالحا وىي بدنو من بعض شق
 تزين أي جمل؛ الفعل من لغة التجميل اما عالجو واصالحو سبيل في اإلنسان جسم

 ليصبح بالبدن التصرف بو إصطالحاً  والمقصود واإلضاءة، البياء ليتجذب وتجمل
 . أوغيره الجراحي التدخل خالل من الخارجي مظيره في وحسناً  بياء أعثر

                                                           
 رسات ا للد االجتياد مجلة القانونية، وطبيعتيا التجميلية رحة ا الج في المدنية للمسؤولية القانوني االساس زىيرة، عيسي 1

 258 ص ، 2015 العددالسابع، لتامنغست، الجامعي المرعز .واالقتصادية،  القانونية
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 منحى وتأخذ تتبلور أصبحت فقد الموضوعية، ناحيتيا من التجميلية الجراحة أما
 فقد التعريفات، من العديد بيانيا في ورد لذلك القانون، الفقياء ورجال بين واضحاً 
 الجسم أجزاء من جزء شعل لتحسين تقام جراحة"أنيا  على مجتمعين األطباء عرفيا

 لويس الدعتور عرفيا عما ، "أو نقص تشوه إلى تعرض ما إذا وظيفتو أو الظاىرة
 بالشعل التي تتعلق العمليات مجموعة" أنيا على التجميل حة لجرا عمؤسس دارتيج
 البشري، الجسم ظاىر في معتسبة أو طبيعية عيوب عالج منيا الغرض يعون والتي
 1 "للفرد اإلجتماعية أو الشخصية القيمة في تؤثر
 اليدف يعون ال التي الجراحة" عونيا إلى تعريفيا في إتجيوا فقد ، القانون فقياء أما
نما الجراحي، التدخل بواسطة مرض ما عالج منيا  المريض جسم في تشويو إزالة وا 
 من اً  نوع اعتبروىا آخر، تعريف وفي ."أو وظيفي خلقي أو معتسب بفعل واقع

 الجسم على رت ا تغيي أو إدخال تعديالت تستيدف التي رحية ا الج الطبية العمليات
 بيدف أو ومعالجة الحروق، الترميم عمليات في ىو عما العالج، بيدف إما البشري،
 ا أنياج على آخرون وأعد ."السائدة والجمال الحسن المعايير وفق والتغيير التحسين

 فقدت أخرى أعضاء محل أعضاء إحالل أو األعضاء، إصالح إلى تتيدف رحة
 2. اإلنسان بيا خلقيةولد عيوب نتيجة
 التعاون منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقو مجمع مجلس ذىب حين في

 شعل تعديل على تعمل الجراحة التي" بأنيا التجميل عملية إلى تعريف ،3 اإلسالمي

                                                           
 في مجلة الحياة الطبي droit a la chirurgie esthetique بعنوان dartigues lous" لويس دارتيج"انظر مقال للدعتور  1

la vie médicale 289، باريس، ص1929 مارس 25 عدد .
 المرعز واالقتصادية، القانونية رسات ا للد االجتياد مجلة التجميلية، رحة ا الج في الطبيب زم ا االلت مدى الشريف، حماوي 2

 لتامنغست، الجامعي
 ليصبح االسم تغيير تم انو اال اإلسالمي، المؤتمر منظمة تدعى عانت اإلسالمي التعاون منظمة ان ذعره الجدير من  3

 أستانة، زخستان، ا عا جميورية عاصمة األعضاء في بالدول الخارجية وزراء لمجلس 38 الدورة في)التعاون اإلسالمي منظمة(
 2011الثاني عانون 28 بتاريخ
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 1 "فيو أثر خلل أصابو إذا وظيفتو إعادة أو البشري الظاىرة الجسم زء ا أج من جزء
 تخصص" أنيا على فأعد أو الجمالية، التجميلية رحة ا للج األمريعي المجلس أما

 الطبية التقنيات من خالل المظير تحسين على تقتصر والجراحةميمتو للطب فرعي
 لمستوى متناسب استعادتو أو تعزيزه أو الطبيعي، المظير على للحفاظ رحية، ا والج

 أ ال رحة ا ج تشمل متعددة تخصصات الجراحة ىذه وتضم المثالي الجمال يقارب
 ععل والجسم .والرقبة  رس

 منظر وتجميل لتحسين خاللو من تسعى طبي عمل عن عبارة التجميلية الجراحة
 ىذه تعون وقد داخليا، أو ظاىريا عان سواء االنسان جسم زء ا أج من جزء وشعل

 وقد الشفاء، أو للعالج حاجة أي وجود دون والتجمل التزين ىدفيا إختيارية الجراحة
 فتيدف اإلنسان، جسم في غيره أو نقص، أو تشوه، حدوث عن ناتجة ضرورية تعون
 السابقة، التعريفات في وبالتدقيق2الجراحة ىذه طريق عن ذلك من والشفاء العالج إلى
 الغاية بين التجميلية الجراحة شمولية من موقفيما في تباينا والطب الفقو أن نجد

 تج التي التحسينات على التجميلية الجراحة قصر من فمنيم الجمالية، والغاية العالجية
 ومنيم اإلنسان، جسم على الواقع التشوه زلة ا وا   العالج بيدف اإلنسان جسم على رى
 للرغبة تحقيقاً  تجرى وأخرى العالج بيدف تقوم التي التجميلية الجراحة بين جمع من

 .فقط والعمالية الجمالية
 التجميمية الجراحة أنواع :الثاني الفرع
 نوعين إلى اجرائوإ من الحقيقية الغاية بحسب التجميلية الجراحة انقسمت      

 : أساسيين
 

                                                           
ص  ، 2011 معمري، مولود جامعة داعتواره، رسالة عنيا، المترتبة والمسؤولية التجميلية رحة ا الج سامية، بومدين1

 جامعة ماجستير، رسالة ،)مقارنة رسة ا د( عنيا الناشئة والمسؤولية التجميل رحة ا ج ومشروعية ضوابط السمري، محمد 2
 16، ص 2012 مصر، القاىرة،
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  الضرورية التجميمية الجراحة:أوال 
 عادة إ و التشوىات رحات ا ج أو التصلحية التقويمية بالجراحة ايضاً  تسمى والتي
 شوىت قد التي اإلنسان جسم عضاء أ إصالح إلى أساسي بشعل تيدف والتي البناء،

 والشفاه األصابع عتشوه الشخص والدة منذ تظير خلقية أسباب نتيجة فقدت أو
 أو ونزع السير عحوادث مرض أو حادث نتيجة تحدث معتسبة، أسباب أو وغيرىا،

 ىذه عادة إ الى ييدف علو وذلك الخبيثة، رم ا األو زلة ا إل األعضاء بعض بتر
 تحقيق جانب إلى ،1اإلنسان جسم في المعتاد ووضعيا الحيوية لوظيفتيا األعضاء

 على السلبية رتيا ا وتأثي التشوىات ىذه من الخالص عند للشخص النفسي الرضا
نتاجيتو ثقتو  2محيطو في وا 
الضرورية  غير التجميمية الجراحة :ثانيا
 والتزين بالتجمل الوحيد ىدفيا يتبلور والتي المحضة، التحسينية الجراحة تسمى والتي

 لذلك وشبابو، العمر بصغر توحي التي الصور، وأجمل بأفضل للظيور البحت،
 يعون . بحيث التشبيب، وعمليات الخارجي الشعل في تحسينات على بمجمليا تنصب
 .3 الشخص ىذا نظر وجية من العامل المثالي الجمال تحقيق الوحيد دافعيا
 الجراحة وىذه الشعل، جراحة أيضعا علييا ويطلق المظير، تحسين جراحة بيا ويقصد
 علييا يطلق عما الجراحة، إجراء تستلزم حاجية أمراض أو علل وجود دون إلييا يلجأ

 الشباب تجديد جراحة أيضعا
زالة  . الشباب وعنفوان العمر مقتبل في وعأنو بعدىا المسن فيبدو الشيخوخة، وا 

                                                           
 ، 2011 االردن، الحديث، العتب عالم الطبعةاالولى، ،)مقارنة رسة ا د( للطبيب المدنية المسؤولية العجاج، طالل . 1
 292ص

 االسعندرية، الجامعي، الفعر دار الفرنسي، والفقو القضاء ضوء في المدنية رحين ا والج االطباء مسؤولية .رمضان، جمال 2
 439ص ، 2008

 ، 2008 زئر، ا الج معمري، مولود جامعة ،)ماجستير رسالة( التجميلية رحة ا الج في الطبية .المسؤولية شعاوي، وفاء 3
 239ص
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 :نوعين الجراحة ىذه وتشمل
 .الشكل عمميات :أ

 عبيرين عان إن بتصغيرىما الثديين وتجميل بتصغيره، األنف تجميل صورىا أىم ومن
 إلخ...بتغليظيما والشفتين والععس،

 .التشبيب عمميات :ب
 الشيخوخة آثار إزالة منيا ويقصد المسنين، لألشخاص تجرى التي العمليات وىي

 وعمليات صغرا، أعثر صاحبيا ليبدو اليدين وتجميل تجاعيده، بشد الوجو عتجميل
 وغيرىا الشعر زرع

 فالدافع عدة، جوانب في يختلفان نجدىما الذعر، سابقي النوعين عال في وبالتدقيق
 بالدرجة وتجميلي األولى بالدرجة عالجي الضرورية التجميلية العملية وراء اجراء

 لوضعو العضو عادة إ بيدف معتسب، أو خلقي عجز لعالج تتم لعونيا الثانية،
 والثقة رحة ا ال من اً  نوع يبعث جمالي مستوى تحقيق جانب إلى والوظيفي الطبيعي

 على أساساً  فتقوم الضرورية غير الجراحةالتجميلية أما .المعالج الشخص نفس في
 لذلك ،1 رئيا ا اج بعد وشباباً  جماال أعثر الشخص ليبدو البحت، التجميلي الدافع
 الشعل على تؤثر لعونيا وخارجية، ظاىرة التجميلية العمليات ىذه محل تعون ما عادة

 يطلق البعض جعل مما فقط، والمظير
 وال مرض من يعاني ال باعتباره بالزبون البحتة التجميلية العمليات في رغب ا ال على

 الى يلجأ حين مريضاً  يسمى بينما عليو، المتعرف الطبي بالمفيوم للعالج بحاجة
 في صعوبة ىناك األمر حقيقة وفي1العالج قاصداً  . الضرورية، التجميلية العمليات
 في داخلية دوافع على عبير بشعل ذلك العتماد رحة، ا الج ىذه نوعي بين التمييز
 الناس، بين والجمالي النفسي األمر نسبية جانب إلى الييا، الالجئ الشخص باطن

                                                           
 62 ،ص 1993 مصر، العربية، النيضة دار ،1 .ط واالباحة، الحظر بين الجنس .تغيير سعد، محمود احمد 1
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 بينيما، للتميز معايير عدة وجدت لذلك 1 العلميات ىذه من العديد في إوختالطيما
 .المتحققة النتيجة أو المعالج، العيب نوع او عالدافع
 جانب إلى للشخص، الحقيقي الدافع على باالعتماد التجميلية الجراحة نوع تحديد يعون
 الدافع يعون فحين لو، العالجية الصحة على التدخل ىذا تأثير بمدى الطبي ري أ ال

 ررية ا واستم الجسم حالة تفرضيا عالجية بضرورة اً  ومقترن اً  وجمالي اً  عالجي
 غايتيا عانت إذا أما .ضرورية تجميلية الجراحة تعون عضائيا، أ و أجيزتو عمل

 ا ج تعد فإنيا للشخص، الصحي الوضع على رئيا ا إلج تأثير وال بحتة، تجميلية
  2.ضرورية غير تجميلية رحة
 حتى الشعل بيذا علييا واإلقبال الجراحة ىذه إنتشار أن نجد ذلك من الرغم وعلى
 الجراحةفعاًل، ىذه أىمية الى حقيقتو في يعود فقط، تجميلية دوافعيا تعون عندما

 اإلنسان بغريزة وثيق بشعل إلرتباطيا وطاقاتو، االنسان حياة على اإليجابي وتأثيرىا
 وقدرتو بنفسو ثقتو زيادة وبالتالي والخارجي، الداخلي والعمال للتجمل حبو حيث من
 ىذه إجراءمثل الى الدافعة األسباب تعون فقد وعليو، .وغيره واإلنتاج العطاء على

 من بمجموعة تتجسد بالشخص، خاصة نفسية أسباب عن ناجمة داخلية العمليات
 المرض حد الى يصل جسده في ره ا ي عيب نتيجة منيا يعاني التي النفسية اآلالم
 الطرق من طريقة بأي المستمر األلم ىذ إليقاف حلول عن للبحث الى يدفعة الذي

                                                           
 غايتيا في تتباين التي الجنس، تغيير عمليات ىي الخصوص، بيذا االخيرة االونة في للجدل المثيرة المواضيع ومن 1

 التجميلية رحة ا الج حالتو تستدعي والذي عالخنثى بيولوجية، أو نفسية عالجية السباب يعود ما فمنيا ومسبباتيا، ومقصدىا
 الدافع ذلك في ليتضح واالنوثة، الذعورة بين الجامعة التناسلية االعضاء في لديو الحاصل والتشوه الغموض لعالج الضرورية،
 في عالجو، تسدعي مرضية حالة في النفسي الميول ان اال لدييا التناسلي الجياز سالمة رغم اخرو وحاالت والنفسي، العالجي

 في رغبين ا ال ان نجد لذلك شخصية، رغبات حول الموضوع يقتصر وانما عالجية غاية اي تستدعييا ال حاالت توجد حين
 اعضائيم في تشوىات اية أو نفسية او صحية اشعاليات اية لدييم توجد ال ذلك

 مسببات الى يعود ذلك لعون عدميا، من ضرورتيا حيث من التجميلية العملية طبيعة تحديد علينا يصعب لذلك التناسية،
 واشعاليتو، مالمحو تبرز متخصصة وقانونية طبية رسات ا لد يحتاج الموضوع ىذا ان ونرى العمليات، ليذه اللجوء ودوافع

 246شعاوي، المرجع السابق ، ص  وفاء 2
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 إال .التجميلية إجراءالعمليات عند يحدثحقاً  والذي ،  رحي ا الج بالتدخل عانت لو حتى
 يسشعره قد بالشخص، خاص داخلي شعور على اعتماداً  تتم والتي العمليات، ىذه أن

 أثارت ره، ا ي الذي العيب أو التشوه ذلك المحيط من أي يلحظ أن ون د وحده
 اً  خصوص العلميات ىذه إجراءمثل عن الطبيب مسؤولية يخص بما حقيقية إشعالية

 على الطبيب قدرة بمدى يفيد الذي ؤل التسا بطرح منيا، المطلوبة الغاية تحقق لم إذا
 رحي، ا الج التدخل حقاً  النفسي وضعو يستدعي وىل للشخص، النفسي الوضع تقدير

 1 أخرى؟ بطرق عالجو باإلمعان عان أم
 ىذه إجراءمثل تأيدد نحو اتجو من فمنيم التساؤل ىذا على اإلجابة في الفقياء اختلف

 طالما رئيا ا اج رء ا و النفسي الدافع ضعف أو حدة عانت ميما التجميلية العمليات
 النفسي والرضا رحة ا ال من المطلوبة النتيجة سيؤدي رحي ا الج التدخل ىذه أن

 اتجو حين في .ودوافعيا للحالة النفسي التشخيص دقة على الوقوف دون للشخص
 للشخص، النفسية الحالة من الطبيب تأعد ضرورة إلى الفقو من اخر جانب
 تستدعي حالتو عانت إذا يحدد نفسي طبيب إلى وتوجييو لطلباتو، الرضوخ وعدم

 أخرى جية من  أخرى نفسية طريقة بأية عالجيا باإلمعان أن . أو رحي ا الج التدخل
 عن ناجمة خارجية رحية ا الج العمليات ىذه إجراء و الدافعة األسباب تعون قد ،

 الفئات بعض نجد حيث محيطة، وبيئية مجتمعية ضغوطات أو مينية ظروف
 الخارجي شعليم في رت ا والتغي التحسينات بعض إلجراء التجميلية الجراحة يختارون
 أصحابيا على تفرض التي المين باألخص2يمتينونيا التي المنية ومتطلبات ليتناسب
 تعون قد حين في3 قصينارال أو عالممثلين والجمال الشعل من اً  معين مستوى

                                                           
 48 ص ، 2001 بيروت، االولى، الطبعة العربية، النيضة دار والقانون، النفسي الطب الشربيني، لطفي  1

 ص ، 2005 زئر، ا الج مرباح، قاصدي جامعة ،)ماجستير رسالة( التجميلية رحة ا الج في مسؤولية رء، ا صح داودي2
 الحقوقية، الحلبي رت ا منشو ،)مقارنة رسة ا د( المدنية المسؤولية اطار في العادي والخطأ الميني الخطأ الحيلوسي، ابراىيم 3

 152ص ، 2007 لبنان، .االولى، الطبعة
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 فنجد حياتو، تحعم التي العالقات وطبيعة بالشخص، تحيط التي البيئة نتاج األسباب
 إجتماعية، أو عاطفية روابط على الحفاظ سبيل في التجميلية رحة ا للج يلجأ البعض

 ، اآلخر عجاب إ و والثبات النفس في للثقة تعزيز من العمليات ىذه في يجده لما
 النافذة ىو الخارجي الشعل عتبار إ نحو الفئات ىذه فعر توجيو نتيجة جاء علو وذلك

 وأبعادىا عمقيا حساب على األمور ظواىر وتقديس الذات، عن للتعبير الوحيدة
 .الحقيقة
 غير المطلوبة النتائج تعون عندما علياً  ينععس قد علو ذلك أن إال ذلك، من وبالرغم
 رت ا ثغ تحدث قد والطبية، العلمية رت ا التطو وصلت فميما فعاًل، المتحققة النتائج
 ا الج عن الحديث عند خصوصاً  اإلنسان، جسم على عارثية نتائج إلى تؤدي مينية
 فييا، تمت الجراحةالتي نوع  أو حجميا عان ميما الطبية فاألخطاء التجميلية، رحات
 في الطبي الخطأ أن إال .أشعاليا بعافة القانونية المسؤولية مرتعبيا بحق ترتب فيي
يالماً  شدة أعثر وقعو يعون الجراحةقد ىذه متداداً  وا   إذا خصوصاً  اإلنسان، جسم على وا 
 على منطوياً  األمر يصبح إذ عالجي، غير اً  جمالي رئيا ا إج رء ا و الدافع عان

 ىذه ماىية حول تنصب التي والقانونية، الفقيية التعقيدات من مجموعة
 المسؤولية ىذه طبيعة  على وتأثيرىا الطبيب، ىذا زمات ا والت الجراحةومشروعيتيا،

 1.القانونية اإلشعاليات من وغيرىا قياميا، وعناصر رىا، وآثا
 ما وفندت الموضوع عالجت أساسية إتجاىات ثالثة إلى األجنبي الفقو انقسم ولقد

    من التجميلية،إنطالقاً  العمليات ليذه الرأي الرافض األول اإلتجاه يمثل :يحويو
 التجميلية الغايات دون العالجية الغاية على فقط يقتصر حيجراال التدخل اعتبار
 ممارس إال ىو ما عالجية، غاية أية دون العمليات ليذه الممارس الطبيب وأن البحتة،
 مؤيدي أبرز من عواحد جارسون الفقيو أعد حيث وقدسيتو، الجسد حرمة على العتداء

                                                           
 رسات ا والد البحوث معيد العربية، الدول جامعة ،)دعتواره رسالة( والقانون الشريعة بين الطبية االخطاء عابدين، عصام 1

 8 ص ، 2005 .القاىرة، القانونية،
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 خروج إال ىو ما التجميل لغايات سليم عضو مع يتعامل طبيب أي أن اإلتجاه ىذا
 التي الشائنة األعمال من اعتبرىا الذي عورنبروست الفقيو عذلك المينة، حدود عن

 من االنتقادات من العديد واجو اإلتجاه ىذا لعن ، الخالق خلقة في التغيير الى تيدف
 آن في وتجميلية عالجية لغايات تتم تجميلية عمليات لوجود رعاتو ا م عدم أىميا
 الشخص، على اوجتماعية نفسية آثار من يتبعو وما التشوىات من عالتخلص واحد،

 في اً  سبب يعون عندما ، الجسدي األلم عن درجة يقل ال النفسي األلم أن خصوصا
 المعالجة عند دورىا في تقف ال سامية مينة فالطب الجماعة، عن والبعد زل ا االنع

 النفسية
 مستجدات ظيور جانب إلى ، أيضاً  االجتماعية النفسية المعالجة إلى تمتد بل البحتة
 من بد ال أصبح والثانية األولى العالمية رب الح عن الناجمة عالتشوىات جديدة

 1 التجميل طريق عن لو حتى ليا عالجات
 جواز إلى ذىب بحيث رحة، ا الج ىذه من وسطي بموقف الثاني اإلتجاه جاء وقد

 البسيطة العيوب عالج في محصورة معينة ولغايات ضيقة حدود في الجراحةالتجميلية
 في ونفسية جسدية آلالم أصحابيا تعرض ولعنيا مخاطر علييا ينطوي ال والتي

صالح التجاعيد وشد الحميات زلة ا عإ بيئتيم،  العيوب ىذه عانت إذا أما األنوف، وا 
 أن يجوز فال رحي ا الج التدخل نتيجة لمخاطر صاحبيا تعرض والتي بسيطة غير
 العيب حجم بين التناسب ضرورة من إنطالقاً  خيارىا، ىو التجميل عمليات ون تك

 أصحاب أمام طرح الذي الجدي التساؤل أن إال 2.وآثاره رحي ا الج التدخل وخطورة
 التمييز معيار حول عان ري أ ال ىذه
 المريض، ام المعالج الطبيب قبل من يحدد وىل الجوىري، والعيب البسيط العيب بين
 من أي فإلى الشخص، حياة على جوىرية آثاره ولعن بسيط العيب عان حال وفي

                                                           
 5ص  ، 2009 العربية،القاىرة، النيضة دار التجميل، رح ا لج المدنية المسئولية الاله، عبد رجب 1
 438 ص ، 2011 مصر، الثانية، الطبعة الجامعي، الفعر دار رحين، ا والج لالطباء المدنية المسؤولية حنا، منير2
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  الحالة ىذه مثل في الطبي الخطأ حالة في الطبيب مسؤولية وما ينتمي، قد العيوب
 مؤعد العمليات إجراءىذه في وسع الم الثالث اإلتجاه جاء التساؤالت ىذه لعل ونتيجة1
 أن في ضير ال لذلك محدد، غير والبسيطة الجوىرية العيوب بين التمييز معيار أن اً 

 الشخص رضا تحقق طالما العيوب ىذه من لعل عالجاً  الجراحةالتجميلية تعون
 الجراحةالعامة فروع من اً  فرع تبقى الجراحةالتجميلية رئيا، ا إج نحو ردتو ا ا واتجيت

 إلى تيدف التي
 اآلثار بعض ذلك أحدث لو حتى األقل، على محتمل مرض من الوقاية أو العالج
 زل ا الجراحةال ىذه وفوائد مخاطر بين التناسب معيار أن طالما . البسيطة، الجانبية

 2قائماً 
 ثالثة الجراحةإلى ىذه تجاه نظرتو في انقسم فقد والعربي، األسالمي للفقو بالنسبة أما

 ترى دينية رت ا اعتبا من انطالقاً  برمتيا العمليات ىذه رفض الى أوليا إتجاىات،
 بجسم المساس حرمة فعرة على التأعيد جانب إلى لعبادتو، ومسخر هلل مملوعا االنسان
 لمثل داعماً  فعان الثاني، اإلتجاه أما 3.فقط ومعالجتو حمايتو حدود في إال اإلنسان

 ال فطري أمر ىي والعمال للجمال وحبو اإلنسان غريزة بأن ريو أ مفنداً  العمليات، ىذه
 لحقو الجراحةممارسة ىذه في يرى لذلك، .الغير حق على تعديو عند إال منعو يمعن
 أن اً  مؤعد المصري، الفقو اليو إتجو ما وىذا النفسي، والرضا والعمال التجّيمل في

 التجميلية رحة ا للج نظرتو
 الفائدة بين التناسب لمعيار رعاتو ا م شريطة العامة رحة ا للج النظرة ذات ىي

 اإلتجاىين بين ما الوسطية معتنقاً  الثالث اإلتجاه ظير الجدل، ىذا ظل وفي 4والضرر

                                                           
 30 ص سابق، مرجع الفضل، منذر 1
 23 ص سابق، مرجع العجاج، طالل2
 88 ص السابق، المرجع عابدين، عصام3

 ص العويت، جامعة االسالمية، رسات ا والد الشريعة علية االسالمي، الفقة في التجميلية رحة ا الج احعام شبير، محمد 4
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 التطرف عن البعد الى داعياً  العمليات، ليذه واإلباحة الرفض بين ما أي السابقين،
 الجراحة ىذه من بحتة منافع الى التوصل محاولة في منيما، عل رت ا ثغ وسد

 وسيلة الجراحة ىذا تعون عندما باألخص زئري ا الج الفقو أعده ما وىذا ، 1التجميلية
 الجراحةفي ىذه لدور عبيرة أىمية ايالئو جانب إلى النفوس، وتيدئة العيوب زلة ا إل

 بنزول القائلة الشرعية القاعدة من انطالقاً  أوضاعيم، وتصحيح المخنثين عالج
 2 خاصة أو عانت  عامة الضروة منزلة الحاجة

مدى مشروعية عمميات التجميل : الفرع الثالث 

منذ ظيور الجراحة التجميلية وبعد سنوات من تطويرىا انتشرت وتوسعت،     
خصوصا في العصر المعاصر ثم الوصول الى درجة اعثر تقدما من ىذا العلم، اين 
اصبح الناس ىميم الوحيد ىو الجمال دون االعتراث لمبادىء االخالق واالداب وال 
معان للشخص القبيح بينيم، مما ادى الى االنعزال والتيمييش ومما ادى ايضا الى 

امراض نفسية عديدة يصعب التخلص منيا اال بالتخلص من قبح شعلو، او باصالح 
العضو او العيب الذي يشوه مظاىر شد التجاعيد وثم االقبال علييا بعثرة من قبل عال 
الجنسين وباالخص النساء، على الرغم من ان الشريعة االسالمية ال تمنع الناس من 

ان يتجملوا وانما تمنعيم من ان يتجملوا لمن ال يجوز لو، وباالسراف في التجميل لذلك 
نحن نؤمن بفضيلة الجمال الذاتية وطلب تحصيلو باجراء بعض الجراحات دون وضع 

 اي اعتبار للضوابط الشرعية الفقيية والقضائية 

موقف القضاء والفقه االسالمي : أوال

لما عانت األعمال الطبية تتعلق بالحق في السالمة الجسدية ونخص الناحية    
 ونستعمليا 1الجمالية للجسم، فاننا نعرض موقف القضاء من الجراحة التجميلية 

                                                           
 53 ص ، 2011 االولى، الطبعة الثقافة، دار ،)مقارنة رسة ا د( المدنية الطبية المسؤولية في الخطأ الجميلي، اسعد 1
 .26ص  زئر، ا الج بلقايد، بعر ابو تلسمان جامعة المدين، للميني المدنية المسؤولية بختاوي، سعاد 2
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بمعرفة ما راي الشريعة االسالمية من ىذه الجراحة، ىل ىي تحلليا؟ ويعون من 
ذلك اللجوء الى ىذه العمليات دون حرج والتالعب بخلق اهلل، ام انيا تحرميا؟ فيي 

بذلك تقضي على الجمال الذي عانت قد حثت على التجمل والتزين  

موقف القضاء من الجراحة التجميمية : 1

باعتبار ان جراحة التجميل ليس القصد منيا ىو شفاء المريض وانما عبارة عن    
عملية يقوم بيا الشخص يقصد من ورائيا تحسين المظير من خالل تعديلو 

تحسينو لبعض اجزاء من جسمو او ووجيو عتجميل االنف او شد البطن والثديين 
او شفط الدىون او رفع الجفون، فيذا النوع من الجراحة اثار في البداية غضب 

القضاء وسخطو عون ان المريض ال يعاني من اي مرض او آالم يتطلب عالجو 
فيو مجرد رغبة او نزوة لدى الشخص الذي يسعى الى التغيير وطلب الجمال 

دائما والمبالغة في مقياس الجمال من اجل الظيور متميزا وفي اللياقة، خصوصا 
عند النساء ىذه الطبقة التي ترى بان الجمال ىو قمة السعادة او بو يعتسب 

االحترام فالقضاء يقضي بمسؤولية الطبيب مسؤولية عاملة في عملية التجميل رغم 
 1.عدم ارتعابو الي خطا طبي واتباعيو األصول الفنية والطبية

   ان القضاء لم يتوقف دوره في تشديد مسؤولية الجراح وانما سيل للمريض اثبات 
خطا الطبيب حتى يتمعن من الحصول على التعويض بقرائن بسيطة، فالقضاء جد 

متشدد في العملية التجميلية رغم اقراره بمشروعية الجراحة فاي خطا صادر من 
طرف الطبيب فانو يتحمل المسؤولية ويدفع التعويض حتى ولو عان الخطا يسيرا 

باعتبار ان ىذا النوع من العمليات التجميلية يتطلب من الطبيب تحقيق نتيجة بين 
مخاطر العملية وبين فائدتيا ، علما عان على الطبيب ان يبصر المريض بالوضع 

                                                           
1
 22، المرجع السابق ،ص الجميلي، اسعد 
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والنتاج المرتقبة فضال على انو ملزم في حاالت معينة بان يبدي نصيحة بعد اجراء 
العملية بل عليو ان يمتنع صراحتا في حاالت اخرى عن اجرائيا حتى ولو عان 

. الشخص مصمما على ذلك

   لذلك يجب على الطبيب ان يحصل اوال على رضا المريض بعد ان يقوم 
بابصاره بعافة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة قبل الشروع في اجراء العملية، 
ععس االطباء العاديين الذين يقومون باجراء الجراحة دون الحصول على رؤضا 

المريض في حالة االمراض الخطيرة او الحوادث فعلى الجراح التجميلي ان يرفض 
اجراء العملية التجميلية في حالة وجود اي اخطاء الن الحصول على رضا 

المريض واعالمو مسبقا باالخطار ال يعفيو من المسؤولية، نفس المنيج عذلك 
انتيجو القضاء المصري فيو يشدد على مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية، 

وجراح التجميل وان عان عغيره من االطباء ال يضمن نجاح العملية :" وقررت مايلي
 1".التي يجرييا اال ان العناية المطلوبة من اعثر منيا في احوال الجراحة االخرى

موقف الفقه االسالمي من الجراحة التجميمية : 2

 لقد حث دين االسالم الناس بالنظافة والتطبيب، بحيث ترى الشريعة بانو على    
االنسان المؤمن ان يحرص على نظافة الثياب واناقة مظيره حتى يبدو جميال ال 
اهلل سبحانو وتعالى اودع فيو فطرة حب التزين والتجمل، عما حث المرأة على ان 

 32تتزين لزوجيا من وضع مساحيق الوجو ولبس الحلي وىذا ما جاءت بو اآلية 
قل من حرم زينة اهلل التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق : " من سورة األعراف

قل ىي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة عذلك نفصل اآليات لقوم 

                                                           
1
 30 المرجع السابق ، ص بختاوي، سعاد 
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ىذا التزين والتجمل لو حدود وحدوده ىو التغيير في خلق اهلل لذلك فان " يعلمون
 1.من االعمال التجميلية ما ىو محرم ممنوع وما ىو مباح

  وىناك نوع من العمليات ليست ضرورية عقص الحواجب او نتف اللحية او 
الشارب او الوشم وتم تحريميا لتفادي ارتماء الناس ليذا النوع من العمليات 

التجميلية التي تؤدي الى اإلسراف في المال وخداع الناس بمظير آخر ونسيان انو 
خلق لعبادة اهلل وىذا اتباع لخطوات الشيطان، وعليو يرى فقياء الشريعة اإلسالمية 
ان ىذا النوع من العمليات ال يجوز القيام بو الن الغاية منو ىو الجمال بالبحث 
وليس المعالجة بل لتلبية الرغبات والميل للشيوات وعذلك خداع االزواج من قبل 

النساء بجمالين المزيف او الععس، عما ان ىذا النوع من العمليات الحاق الضرر 
واتقوا في سبيل اهلل : "واليالك بالجسم وعما ىو مساس بحرمة الجسم لقولو تعالى
" . وال تلقوا بايديعم الى التيلعة واحسنوا ان اهلل يحب المحسنين

:    عما ان الرسول صل اهلل عليو وسلم نيى الناس من تغيير خلق اهلل حيث يقول
لعن اهلل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " 

، ان سبب التحريم يعود الى التالعب "الملتمسات للحسن والمغيرات لما خلقو اهلل
بخلق اهلل دون وجود ضرورة عالجية او حاجة داعية الى ذلك وعدم الرضا بما 

قسمو اهلل من صفة لذلك فيو حرام وقد يعون التغيير من اجل اليروب من الجريمة 
بتضليل العدالة عن طريق تغيير منظر وجيو ، وشعل جسمو والبصمة حتى ال يتم 

 2.اعتشاف ىوية الشخص الذي ارتعب الجريمة

   ان الجراحة التجميلية الحاجية او الضرورية مباحة او جائزة حتى بالذىب او 
الفضة التمام العيب في الجسم وتجميل الشعل عما ورد في السيرة النبوية ان 

                                                           
1
 102، المرجع السابق ،ص شبير محمد 

2
 104، نفس المرجع ،ص شبير محمد  
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فقتادة صحابي جليل "الرسول صل اهلل عليو وسلم قام برد عين قتادة الى معانيا 
في عيد الرسول صل اهلل عليو وسلم اصيب في احدى الغزوات  في عينو، فسالت 

فتلقاىا الصحابي في يده وذىب بيا الى الرسول صل اهلل عليو وسلم فقال لو 
دعيا وسل ربك الجنة، فقال الصحابي يا رسول اهلل : الرسول صلى اهلل عليو وسلم

اني رجل يحب النساء واخاف ان يقلن اني اعور فردىا الي وسل اهلل لي الجنة، : 
فردىا اليو الرسول صل اهلل عليو وسلم فعانت اجمل من االخرى وعانت ال ترمد 

، ومنو نجد بان االنسان ال يعون سعيدا او مرتاحا اال اذا اجرى "اذا رمدت الثانية
. ىذه الجراحة او اعادة الجسم الى وضعو الطبيعي

   اذن فالفقياء اجازوا اجراء العمليات التجميلية لتحسين المنظر والقضاء على 
التشوه ولم يحددوا ما ادى عان التشوه اصليا او عارضا، اعتيادي ام غير اعتيادي 
بشرط ان ال تسرف في االنفاق على ىذه العمليات االموال الطائلة و ان ال تغير 

معالم الوجو عليا وعليو فيذه العمليات ال تختلف عن العمليات الجراحية االخرى ما 
لم تلحق ضررا بالجسم، ويدخل الختان ضمن العملية التجميلية التي امر بيا 

الرسول صل اهلل عليو وسلم وجميل االعضاء بالزوائد عقطع اصبع زائدة او سنا 
زائدا، وقطعيا يدخل في مجال التداوي المؤذون بو وبناءا على ذلك فان سالمة 

النفس والبذن من الشروط الضرورية للقيادة العسعرية والمدنية ولصالحية االمامة 
والقاضي في ممارسة عملو في المسجد والقضاء فيذه تزيدىم احتراما وىيبة، فلو 

ان ىؤالء االشخاص ليم تشوىات تشوه منظرىم فانيم يفقدون احترام الناس، 
 1.فالجمال ىو احد ىذه العوامل المؤثرة في اقناع الناس

 

                                                           
1
 105،المرجع السابق ،ص شبير محمد 
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 موقف المشرع الجزائري من الجراحة التجميمية: ثانيا

الطب التجميلي في الجزائر تخصصيم غير معترف بو من قبل الوزارة الوصية    
. والمجلس الوطني الخالقيات مينة الطب

من بين ىذه النصوص العامة التي تعترف ضمنيا بالجراحة التجميلية نجد قانون 
 90/17 وما يلييا من قانون 168/01ىا في نص المادة تحماية الصحة وترقي

المعدل والمتمم لقانون حماية الصحة وترقيتيا التي اجازت العمليات التجريبية التي 
ال يرجى من خالليا العالج وىذا يعني انو اجاز عمليات التجميل النيا ىي ايضا 

 1.ال تيدف العالج

 من مدونة اخالقيات الطب التي تشترط ضرورة الحصول على 44عما نجد المادة 
يخضع عل عمل طبي يعون فيو خطر جدي لموافقة : " رضا المريض والتي تنص

المريض موافقة حرة ومتبصرة، او لموافقة االشخاص المخولين منو او من القانون 
وعلى الطبيب او جراح االسنان ان يقدم العالج الضروري اذ عان المريض في 

". خطر او غير قادر على االدالء بموافقتو

من ضرورة مراعاة التناسب بين مخاطر . ط.ا. من م17وما تضمنتو ايضا المادة 
العملية التجميلية وفوائدىا، عما تناول المشرع الجزائري شرط العفاءة لممارسة ىذا 

 من قانون حماية الصحة وترقيتيا التي 198النوع من الجراحة من خالل المادة 
ال يجوز الحد ان  يمارس مينة طبيب اختصاصي او جراح اسنان : "تنص

اختصاصي او صيدلي اختصاصي اذا لم يعن حائزا على شيادة االختصاص 

                                                           
هؤرخ  05-85، ٌعدل وٌتون القانىى رقن 2008 ٌىلٍى سنة 20 الوىافق 1429 رجب عام 17 هؤرخ فً 13-08قانىى رقن  1

 . الوتعلق بحواٌة الصحة وترقٍتها1985 فبراٌر سنة 16 الوىافق 1405 جوادي األولى عام 26فً 
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الطبي او شيادة اجنبية معترفا بمعادلتيا وزيادة على الشروط المنصوص علييا في 
".  اعاله197المادة 

المشرع الجزائري اقر بوجود جراحة بالستيعية تقويمية بالمستشفيات الجزائرية التي 
تقوم بمعالجة الحروق وعملية تشعيل االنف وفصل اصابع الرجلين، وعالج 
الندبات والتشوىات في الوجو عمستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة والعيادات 

. الخاصة

عما نستأنس ايضا بالقوانين المنظمة لنزع االعضاء وزراعتيا للتشابو العبير بين 
ىاتين العمليتين عأن تقوم بنزع عضو من الجسم وزراعتو في جسم آخر او من 
نفس الجسم، ومن منطقة لمنطقة ويعون الغرض منيا عالجي وفي نفس الوقت 

 . جمالي

ان ينظم " ج" رغم وجود عل ىذه النصوص العامة اال انو يجب على المشرع 
نصوص خاصة بالجراحة التجميلية حتى يمعن ان نقيم حماية قانونية لعال الطرفين 

 1سواء للشخص الزبون المقدم الجراء العملية او الطبيب
التعريف بالطبيب والتدخل التجميمي : المطمب الثاني

ان الجمال في تاريخ البشر ظل احد اىم القيم االجتماعية، عونو يعبر عن الشعل    
والمظير الخارجي لالشياء ولالنسان على حد سواء وىو ىبة اهلل الخالق العظيم، ويتفق 
الجميع حول اىمية ىذه القيمة بالرغم من اتفاقو في الغالب العام على اىمية وأفضلية 

. الجوىر االنساني الذي تناولتو جميع االديان والرساالت السماوية

  وقد تطورت ىذه القيمة من قيمة فلسفية مجردة الى مرحلة العلم المستقل الذي عرف 
بعلم الجمال، وىو ما يدرس اآلن في اغلب الجامعات العالمية الميتمة بيذا الموضوع، 

                                                           
1
 56، المرجع السابق ،ص بختاوي سعاد 
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حيث يبحث في ظاىرة الجمال في العالم الواقعي وما ىو الشيء الجميل من حيث 
المعايير والمقاييس، فيذا افالطون يرى ان الجمال لصفة لمواضيع وظواىر مختلفة عديدة 
ويرى آخرون ان صفة االنسجام في الشيء اقرب ما تعون الى الجمال، ا وان الجميل ىو 

وىناك من يقول ان الجمال ىو الحقيقة في شعليا .عل ما يثير فينا االعجاب والسرور
. 1المثالي وىو يتجلى في عل الموجودات

  ونظرا الىمية الجمال في حياتنا يسعى البعض وخاصة النساء الى القيام بعمليات 
. التجميل على اختالف انواعيا وذلك من اجل الحصول على صفات معينة

 الى المطلب  وسنبين ماىي العمليات التجميلية وتميزىا عن غيرىا من خالل تقسيم ىذا 
:  على النحو التاليفرعين 

. التعريف بالطبيب:  االولالفرع             

.  التدخالت التجميلية وتمييزىا عن غيرىامفيوم:  الثانيالفرع            

التعريف بالطبيب :  االولالفرع

الطب من الوجية اللغوية ىو الحدق والميارة، والترفق والتلطف، والمداواة والعالج    
. 2واصالح الشيء واحعامو فيقال طابو اي داواه وعالجو، وتطبب فالن اي تعاطى الطب

  والطبيب ىو من يمارس مينة الطب والطب عالج الجسم والنفس، والمتطبب الذي 
يتعاطى علم الطب، وقالوا تطبب لو اي سال لو االطباء وجاء يستطب لوجعو يستوصف 

                                                           
 .11حسام الدين احمد، مرجع سابق، ص- 1
 .596، ص1989ابراىيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، دار الدعوة، اسطنبول، - 2
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الدواء الذي يصلح لدائو، والطبيب الرفيق والطبيب ىو الحادق من الرجال الماىر في 
. 1عملو

  ولم تعرف التشريعات التي تناولت تنظيم مزاولة مينة الطب ماىية العمل الطبي بشعل 
والقضاء، غير ان ىذه التشريعات قد اتت عند تنظيميا  دقيق، تارعة ذلك الجتياد الفقو

للمسؤولي الطبية على بعض االجراءات التي تعتبر من قبل االعمال التي يتوالىا الطبيب، 
. 2ومنيا وفقا لقانون المسؤولية الطبية التشخيص والعالج واالسعاف والتدخل الجراحي

 في شان مزاولة مينة الطب البشري 1975 لسنة 07  اال ان القانون االماراتي رقم 
قد اشترط فيمن يزاول مينة " وسيشار اليو فيما بعد بقانون مزاولة مينة الطب البشري"

. 3الطب ان يعون طبيبا مرخصا لو بمزاولة ىذه المينة من وزارة الصحة ومسجال لدييا

  يالحظ من ذلك ان صور العمل الطبي ىي التي تحدد تعريفو، فقد اختلف الفقياء في 
نشاط يتفق مع القواعد المقررة في "تعريف العمل الطبي نتيجة لذلك فمنيم من قال انو 

عالم الطب ويتجو في ذاتو اي وفق المجرى العادي لالمور الى شفاء المريض، واالصل 
في العمل الطبي ان يعون عالجيا اي يستيدف التخلص من المرض او تخفيف حدتو او 

مجرد تخفيف آالمو ولعن يعد عذلك من قبيل االعمال الطبية ما يستيدف العشف عن 
 4"اسباب سوء الصحة او مجرد الوقاية من االمراض

                                                           
 .553، ص1994، 3ابن المنظور، لسان العرب، المجلد االول، دار الفعر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط- 1
 . 5-3-5/1 والمادة8-6-4/2انظر المادة - 2
 . من القانون المذعور1انظر المادة - 3
يوسف جمعة حداد، المسؤولية الجنائية في اخطاء االطباء في دولة االمارات العربية المتحدة، منشورات الحلبي الحقوقية، - 4

 .50، ص2003بيروت، 
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ذلك العمل الذي يقوم بو شخص متخصص من اجل شفاء الغير، :"  ومنيم من قال انو
ويجب ان يستند ذلك العمل الى االصول والقواعد الطبية المقررة في علم الطب، فاللجوء 

. 1"الى العلم من اجل شفاء المريض ىو الذي يميز الطب عن السحر والشعوذة

عل نشاط ياتيو من يستيدف مينة الطب او مينة الصيدلة واي : "  وعرفو البعض بانو
شخص مرخص لو بمعرفة القانون مزاولة فن التطبيب يستيدف من جرائو الى العشف عن 

علة المرض او التخلص من آفاتو جميعا او تخفيف آالمو والعمل على الوقاية من 
المرض شرطان يتفق ىذا النشاط وقواعد الحيطة ومقتضيات الحذر عما ترسميا الخبرة 

.  2"االنسانية العامة وما تمليو القواعد الفنية المعمول بيا في فن الطب

عل نشاط يرد على جسم االنسان او نفسو، ويتفق : "  وقال البعض ان العمل الطبي ىو
في طبيعتو وعيفيتو مع االصول العلمية والقواعد المتعارف علييا نظريا وعمليا في علم 
الطب، ويقوم بو طبيب مصرح لو قانونا بو يقصد العشف عن المرض وعالجو بتحقيق 
الشفاء او تخفيف األلم للمريض او الحد منيا او منع المرض او ييدف الى المحافظة 

على صحة االفراد او تحقيق مصلحة اجتماعية شريطة توافر رضاء من يجرى عليو ىذا 
 . 3"العمل

  ويرى الباحث ان ىذا التعريف ىو االفضل لشمولو صور العمل المختلفة النو حدد 
طبيعة النشاط، اذ تطلب ان يعون متفقا مع االصول العلمية في الطب، وحدد من يقوم 

بالعمل الطبي ولم يقصر غاية ىذا النشاط على تحقيق الشفاء او تخفيف آالم المرضى او 
الحد منيا بل جعل عل عمل ييدف الى المحافظة على صحة الفرد او حياتو او يحقق 

                                                           
بن عودة حسعر، المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميلية، علية الحقوق بجامعة جيالي لياس، سيدي بلعباس، - 1

 .53معتبة الرشاد، الجزائر، ص
 .15-14، ص2000ن، .د.، د"المسؤولية الجنائية"محمد مصطفى عبد المحسن، الخطا الطبي والصيدلي - 2
. 55انظر بن عودة حسعر، المرجع السابق، ص- 3
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مصلحة اجتماعية من قبيل االعمال الطبية، عما بين مراحل العمل الطبي المتنوعة من 
. فحص وتشخيص وعالج ورعاية عما تطلب ضرورة الحصول على موافقة ورضا المريض

  ويشمل العمل الطبي فحص الحالة الصحية للمريض عن طريق االستعانة ببعض 
االدوات للمساعدة مثل السماعات الطبية وجياز قياس الحرارة والضغط، عما يشمل العمل 
الطبي تشخيص المرض الذي يعاني منو المريض عن طريق التحاليل واالشعة عما يشمل 

. 1ايضا اعطاء العالج المناسب للمريض وذلك للتخلص من المرض او تخفيف آالمو

   وقد نظم المشرع االماراتي مينة الطب البشري في قانون مزاولة مينة الطب البشري 
 في طلب الترخيص بمزاولة مينة الطب البشري ان يعون طبيبا 02حيث اشترطت المادة 

من احدى عليات الطب في " شيادة الباعالوريوس"حائزا على اجازة في الطب البشري 
الدول العربية او االجنبية المعترف بيا من قبل الدولة التي تتبعيا تلك العلية، وان يعون 

او ما يعادليا بعد الحصول على تلك االجازة، " سنة االمتياز"قد امضى السنة التدريبية 
فاذا عان طلب الترخيص من غير مواطني دولة االمارات العربية المتحدة وعان طلب 

الترخيص عند مزاولة المينة عطبيب عام، تعين فضال عن ذلك ان يعون طلب الترخيص 
سنة االمتياز او "قد زاول مينة الطب البشري مدة ال تقل عن سنتين بعد السنة التدريبية 

". ما يعادليا

 من القانون ذاتو ان يقدم طلب الترخيص بمزاولة مينة الطب 03   وتتطلب المادة 
البشري الى وزارة الصحة مشفوعا بالمستندات عاصول الشيادات العلمية وشيادة الميالد 

. الخ...وشيادة حسن السيرة والسلوك وشيادة اللياقة الصحية

                                                           
 .13-12ايياب يسر انور علي، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دعتوراة، علية الحقوق، جامعة القاىرة، ص- 1
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 من نفس المادة على انو اذا عان الطالب في قيده اخصائيا في 04  عما نصت الفقرة 
احد فروع الطب وجب ان تتوافر فيو الشروط التي يصدر بتحديدىا قرار من وزير 

. الصحة

 التدخالت التجميمية وتمييزها عن غيرها مفهوم:  الثانيالفرع

العمل الطبي يعني عل نشاط يرد على جسم المريض او نفسو ويتفق في طبيعتو    
وعيفيتو مع االصول العلمية والقواعد المتعارف علييا نظريا وعلميا في علم الطب، ويقوم 
بو طبيب مصرح لو بذلك بقصد العشف عن المرض وتشخيصو وعالجو لتحقيق الشفاء 
للمريض او تخفيف آالمو او الحد منيا او منع المرض من االصل، ويعون العمل الطبي 

. 1ىادفا الى المحافظة على صحة االفراد وتحقيق مصلحة اجتماعية

   اما الجراحة التجميلية فيي الجراحة التي تجري الغراض وظيفية او جمالية، الستعادة 
التناسق والتوازن لجزء من اجزاء الجسم عن طريق معايير الجمال الموافقة ليذا الجزء 
والتي يعون ىدفيا اعادة بناء الجسم البشري لحالتو الطبيعية وتشمل العمليات الجراحية 
التجميلية العمليات التقويمية والعمليات الفنية الجمالية، والتي يعون الغرض منيا تحسين 
المظير الخارجي وىذا يعني ان الجراحة التي ال يعون ىدفيا شفاء المريض من علة ما 

من العلل، وانما اصالح التشوىات الخلقية او المعتسبة دون المساس بصحة االجسام في 
فيي مجموعة من العمليات التي تتعلق بالشعل ويعون غرضيا اصالح العيوب . شيء

الخلقية او الطارئة في ظاىر الجسم البشريوتؤثر على القيمة الشخصية واالجتماعية 
. 2للفرد

                                                           
طالل العجاج، ورقة عمل حول المفيوم الطبي وقواعد المسؤولية من حيث تحديد الخطا الطبي وتطبيقاتو، الندوة العلمية - 1

 . 3حول الخطا الطبي بين التشريع والمراقبة والمحاسبة، االردن، وزارة العدل، ص
منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لالطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقو الفرنسي والمصري، دار الفعر الجامعي، - 2

 .436، ص2014دمشق، 
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  اال ان ىناك خلطا عبيرا في مفيوم التجميل حيث تعمد البعض ادخال حاالت ىي 
باالصل ال عالقة ليا بالعمليات التجميلية تعون الغاية منيا اخفاء عيب ما وىذا المفيوم 

. 1يدخل في صناعة التجميل ومستحضراتو

مؤسس ومدير الجمعية العلمية لجراحة التجميل " لويس دارتيج"  وقد عرفيا الدعنور 
مجموعة العمليات التي تتعلق بالشعل، والتي يعون الغرض منيا عالج : "بفرنسا بانيا

عيوب طبيعية او معتسبة في ظاىر الجسم البشري، تؤثر في القيمة الشخصية او 
 ."االجتماعية للفرد

   ومن ىنا يتضح لنا ان الجراحة التجميلية تختلف عن غيرىا من االعمال الطبية من 
حيث ان الغرض منيا ال يعون عالج المرض عن طريق التدخل الجراحي، بل ازالة 

تشويو في جسم المريض سواء عان خلقيا او معتسبا او وظيفيا في ظاىر الجسم بغرض 
بععس االعمال " بجراحة الشعل"التجمل والتنسيق وتحسين الشعل ولذلك تسمى احيانا 

 .الطبية االخرى التي يعون ىدفيا تشخيص المرض وعالجو او منعو والوقاية منو

 عن المرض من العالج منيا الغرض يعون ال التي العمليات التجميل بعمليات يقصد
 أو خلقيا يعون قد المريض، جسم في حدث تشويو إزالة بل الجراحي، التدخل طريق
 . معتسب بفعل أو وظيفيا
 المريض شفاء يستيدف ال الذي الجراحة من النوع ذلك بأنيا أيضا، تعريفيا ويمعن

نما ما، علة من  فيي شيء، في األجسام صحة يؤذي ال معتسب أو خلقي إصالح وا 
 ظاىر في خلقية عيوب عالج منيا الغرض يعون بالشعل تتعلق عمليات مجموعة
 . للفرد واالجتماعية الشخصية القيمة في تؤثر البشري، الجسم

                                                           
 .16-15حسام الدين االحمد، مرجع سابق، ص- 1



 ماهية الجراحة التجميلية و تطىر مسؤوليتها:الفصل األول 
 

30 
 

 وجدت حيث الثانية، العالمية الحرب بعد بعثرة الجراحة من النوع ىذا انتشر وقد
 البداية في إليو الفرنسي القضاء نظرة عانت حيث فرنسا، في لو عثيرة قضائية تطبيقات
 عمال البداية في الجراحة من النوع ىذا تعتبر عانت لذلك القبول، وعدم بالشك مفعمة
 1.مشروع غير
 الجراح إقدام مجرد بأنو ليا حعم في االبتدائية باريس محعمة قضت قد عليو وبناء
 التي األضرار جمي ويتحمل أخطأ قد يعون التجميل، إال منيا يقصد ال عملية على
 .العملية عن تنشأ
 م ببترىا، فانتيى سيدة، ساق إصالح حاول جراحا أن أيضا، القضائية التطبيقات ومن
 إجراء قبل علة أي من سليمة عانت الساق أن

 لم خطأ افتراض خلق يجوز ال بأنو قضعت باريس استئناف محعمة أن غير العملية،
 العامة، للقواعد الجراحة من النوع ىذا يخضع أن يجب ولذلك القانون، عليو ينص
 منو ويحصل المحتملة، المخاطر بجمي العملية إجراء يريد من الجراح ينبو أن بشرط
 2.بيا صريح قبول على

 يخرج التجميل، بحجة سليم عضو م يتعامل الذي الطبيب أن إلى الفقو بعض وذىب
 قبيل من الخروج ىذا ويعتبر العلمية، الشيادة لو تجيزىا التي المينة حدود عن

 .المقبولة وغير الشائنة األعمال
 لغرض الجراحي التدخل يعون أن تقتضي المسؤولية في العامة القواعد أن والواقع 
 .المبدأ ىذا م فيتعارض العالجي الغرض أما علة، من المريض عتخليص عالجي،

 الحرب فبعد التجميلية، للجراحة نظرتو غير حتى رويدا رويدا والقضاء الفقو يلبث ولم
 إخفاء إلى الدول ببعض أدى ما الحرب، عن الناتجة التشوه حاالت عثرت العالمية
 .السلطات على سخطيم من خوفا الناس، أنظار عن بعيدا الناس ىؤالء

                                                           
 102منير رياض حنا، المرجع السابق ،ص  1
 20 طالل العجاج، المرجع السابق ، ص  2
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زاء  وتبعو التجميل، جراحة بشأن المتشددة التقليدية نظرتو عن الفقو عدل النتائج ىذه وا 
 .الجراحة تلك من نوعين بين فميز القضاء، ذلك بعد

 وتشمل العادية، الحاالت .المرضية العلة مقام إلى ترقى التي الجسيمة التشويو حاالت
 األنف حجم وتصغير والبطن الوجو شد ععمليات فقط، الجمال منيا المراد العمليات

 فالعجوز ليم، اهلل قسم بما يرضون ال النساء وباألخص الناس بأن الفقو بعض فيرى
 ىيفاء، تصبح أن تريد والسمينة شابة، تصبح أن تريد
اوىعذ والععس، ابيضت لو والسمراء قصرت، لو والطويلة طالت لو القصيرة وتود

 . 
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تطور طبيعة المسؤولية المدنية في المجال الطبي : المبحث الثاني 

  للبحث عن طبيعة المسؤولية المدنية في مجال الطب العالجي يتطلب البحث في   
التعيف القانوني لتلك المسؤولية فقد جرت العادة في الفقو المدني تقسيم المسؤولية 

فاذا ما تم االخالل بقاعدة عامة او التزام عام .المدنية الى نوعي، تقصيرية وعقدية
مصدره نص القانون ادى ذلك الى قيام المسؤولية التقصيرية، وعذلك تتحقق تلك 

. المسؤولية عند عدم وجود عقد بين الطبيب والمريض

   اما اذا ما جحرى االخالل بالتزام مصدره العقد المبرم بين الطرفين فاننا نعون امام 
مسؤولية عقدية مع االخد بعين االعتبار صحة ىذا العقد اذا تحققت المسؤولية 

المدنية، اذا اخل االنسان بما التزم وتعيد ب ىاو اخل بواجب يفرضو القانون بحيث 
يعتبر االخالل بذلك التعيد او الواجب القانوني خطا مدني يستوجب المسؤولية 

. القانونية

   ومع تطور القوانين واالنظمة التي تحعم شروط مزاولة مينة الطب اثير الجدل 
وعثرت المناقشات حول تحديد طبيعتيا ىل ىي ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية ام 
نطاق المسؤولية العقدية؟، مما يدفع للبحث عن تلك الطبيعة بوجو عام ومن ثم بيان 

. نطاق ىذه المسؤولية

 االول منو ابرز مراحل المطلب، نبين في مطلبين من خالل المبحث  وسنعالج ىذا 
التطور التاريخي للمسؤولية المدنية في المجال الطبي، وذلك للوقوف على طبيعة ىذه 

 الثاني نبين ماىية الخطا الطبي الموجب للمسؤولية ونطاقو، المطلبالمسؤولية وفي 
. وذلك الرتباط الخطا بقيام المسؤولية المدنية
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مراحل نشاة المسؤولية المدنية في المجال الطبي :  االولالمطمب

في الفقو –نشا االلتزام في المسؤولية الطبية تقصيريا حيث عان المسلك السائد قديما   
، الى ان طبيعة العالقة بين الطبيب والمريض عي عالقة ذات -والقضاء الفرنسي

طبيعة تقصيرية ال عقدية قائمة على الخطا والضرر والعالقة السببية، وبناء على ذلك 
تنعقد المسؤولية التقصيرية ال العقدية في حالة اصابة المريض بضرر نتيجة الخطا 

 ثم تطور ىذا الموقف التقليدي نتيجة تطور موقف القضاء 1الواقع من الطبيب المعالج
. وتحوليا الى المسؤولية العقدية

، فرعين  على ذلك نبين مراحل نشاة المسؤولية المدنية في المجال الطبي من خالل 
 الى اعتبار مسؤولية الطبيب على اساس بنتناول في االول االتجاه التقليدي الذي ذه

 الثاني االتجاه الحديث الذي اعتبر مسؤولية الفرعالمسؤولية التقصيرية، ونبين في 
. الطبيب ذات طبيعة عقدية متى ما وجد العقد

المسؤولية التقصيرية في المجال الطبي :  االولالفرع

في مطلع القرن التاسع عشر توجو تيار في فرنسا الى عدم قيام مسؤولية االطباء    
عن اعماليم الطبية، وعول انصار ىذا التيار في عدم قيام مسؤولية االطباء عند 
ممارسة نشاطيم الطبي، بسبب عدم وجود نص قانوني في القانون الفرنسي يقرر 

المسؤولية الطبية عن اخطائيم الطبية الن االطباء يتلقون عن مريضيم تفويضا غير 
محدود، وان العمل الطبي ال يمعن ان يعون ناجحا ومنتجا للمرضى اال وفقا ليذا 
االساس، وان الطبيب مثل القاضي ال يسال عن االخطاء التي يرتعبيا وىو حسن 

                                                           
ثائر سعد عبد اهلل الععيدي، مسؤولية الصيدلي المدنية عن اخاللو بالتزاماتو المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، - 1

 .6، ص2018لبنان، الطبعة االولى، سنة 
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النية في مزاولة نشاطو الطبي، وعليو فان مسؤولية الطبيب ال تنيض اال في حال 
. 1ارتعابو الغش والتدليس وخيانة االمانة وىي من واجبات مينتو

 مبدا المسؤولية التقصيرية 1835   وقد عيفت محعمة النقض الفرنسية منذ بداية عام 
على خطا الطبيب الطبي، حيث استندت محعمة النقض الفرنسية على تقرير المحامي 

وذلك باقامة ىذه المسؤولية واسنادىا للقواعد العامة للمسؤولية "  dupin"العام لدييا 
التقصيرية، حيث ان عل شخص يسال عن الضرر الذي تسبب في وقوعو وفقا 

، اذ يقيم ىذان النصان اساسا 2 من القانون المدني الفرنسي1373 و1372للمادتين 
عاما ال ينطوي على االفعال والوقائع العارضة للحياة االعتيادية فحسب، بل تشمل 
ايضا االفعال والوقائع التي تتصل مباشرة بالمين الحرة المختلفة، فيعون الشخص 

مسؤوال تجاه الغير عن جيلو باصول مينتو وبما يجب عليو ان يعملو باعتباره التزاما 
يوجب عليو العلم عند مزاولتو مينتو، والمقصود بالعلم ىنا ان يقوم الميني بمراعاة 
القواعد العلمية الحديثة الثابتة المستقرة في اختصاص عملو فيجب على الطبيب او 

ان يبذل في عملو من الحرص والعناية واالحتياط - حتى يبعد المسؤولية عنو–الجراح 
واليقظة مراعيا في ذلك عافة قواعد المينة المتعارف علييا في المجال الطبي، فاذا لم 
. 3يراعي ذلك قامت مسؤوليتو المدنية، ويعون بذلك قد ارتعب خطا يستوجب المسؤولية

  وقد استمرت قرارات محعمة النقض الفرنسية مؤعدة على الطبيعة التقصيرية 
لمسؤولية االطباء وان ىذه المسؤولية اساسيا االخالل بواجب قانوني عام وىو عدم 

                                                           
اسعد عبيد الجميلي، الخطا في المسؤولية الطبية المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المملعة االردنية الياشمية، - 1

 .79، ص2011الطبعة الثانية، سنة 
، عما "عل عمل ايا عان يوقع ضررا بالغير ان يقوم بتعويضو:"  من التقنين المدني الفرنسي على ان1382تنص المادة - 2

عل شخص يعون مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو ال بفعلو فحسب، بل ايضا :" من ذات التقنين على ان1383تنص المادة 
، نقال عن منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لالطباء والجراحين، دار الفعر الجامعي، االسعندرية، "باىمالو او بعدم تبصره

 .49، ص2014مصر، الطبعة الثانية، سنة 
 .8، ص1987حمدي عبد الرحمان، معصومية الجسد، بحث في مشعالت المسؤولية الطبية ونقل االعضاء، سنة - 3
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 من القانون الفرنسي المشار 1383 و1382االضرار بالغير، حيث ان المادتين 
الييما اعاله تنطبقان على اي خطا الي شخص سبب ضررا للغير ايا عان مرعزه او 
مينتو وانو ال يوجد استثناء لمصلحة االطباء، فاذا ما اصيب المريض بضرر ما اثناء 
العالج او بسبب العالج او خطا في التشخيص، فعلى المريض ان يثبت خطا الطبيب 

–وعالقة السببية بين ىذا الخطا وبين ما اصابو من ضرر، عما قررت محعمة مدينة 
 ان الطبيب يسال عن المسؤولية التقصيرية عن الفعل 1913الفرنسية عام - ساين

الضار الذي يسببو للمريض والتي ال صلة لو بمباشرة تلك الحاالت العقدية بين 
الطبيب والمريض، مثل الطبيب الذي يتسبب في وفاة المريض نتيجة ترعو احد ادوات 

الجراحة داخل جسم المريض او خطا مطبعي او امالئي في عتابة مقدار جرعات 
الدواء او تحرير شيادة طبية على سبيل المجاملة او اىمل المريض في المشفى، رغم 

سوء حالتو الصحية او حدث للمريض ضرر نتيجة اجراء العالج باالشعة طبقا 
لالجراءات الخاطئة، او جرح المريض بالمعدات الطبية عن غير قصد او قام باجراء 

تجارب خطيرة دون ىدف العالج فتطبق على الطبيب في جميع الحاالت السابقة 
احعام المسؤولية التقصيرية ال العقدية، وذىب القضاء الفرنسي الى ابعد من ذلك في 

 على الرغم من وجود عقد بين 1938تطبيق المسؤولية التقصيرية حيث انو في عام 
. الطبيب والمريض،وذلك عندما نتج اىمال الطبيب الى وفاة المولود

   ولعن يتبين من حصر مسؤولية الطبيب في نطاق وحدود المسؤولية التقصيرية يثير 
بعض الصعوبات بالنسبة للمريض فيو يلقى على عاتقو عبء اثبات الخطا والعالقة 
السببية، ويؤدي من ناحية اخرى الى تقادم دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثالث سنوات 
من الوقت الذي علم فيو المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثو اضافة الى 
ذلك انو يتعذر مسائلة الطبيب، في ظل المفيوم السابق عن االضرار الحادثة نتيجة 
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المتناع الطبيب عن العالج، وقد افرزت ىذه االسس واالعتبارات جدال حادا واثارت 
. 19321مناقشات واسعة حول ىذا الموضوع باسره حتى سنة 

   وقد حاول انصار المسؤولية التقصيرية الدغاع عن وجية نظرىم بمبررات وىي ان 
خطا الطبيب او الجراح قد يؤدي الى وفاة المريض او المساس بسالمتو الجسدية، 
وفي الحالتين يعون االمر جريمة جنائية وىو ما يستلزم تطبيق احعام المسؤولية 
التقصيرية في شان التعويض المدني، وبالتالي تعون مسؤولية الطبيب مسؤولية 

تقصيرية ال عقدية وحتى وان وجد عقد بين الطبيب المعالج ومريضو فان الجانب 
الجنائي ىو جانب مستقل عن االخالل بااللتزام العقدي، عما ان االعمال الطبية تقوم 
الى الطابع الفني في عمل االطباء، حب ثان صميم عمل الطبيب يقوم على احترام 

قواعد واصول متعلقة بمينتو عطبيب ومعظم اخطائو فنية تمثل خرقا لالصول والقواعد 
المينية وىي مسائل تخرج عن نطاق االلتزام العقدي، حيث ان القاضي ال يبحث عن 
النية المشترعة الطراف الرابطة العقدية بين المريض وطبيبو في قياس مدى االخالل 

. بااللتزام العقدي

   ولعن القاضي يلجا الى اىل الخبرة ليسترشد ويستنير بخيراتيم بيدف الوصول الى 
ان الخطا الذي ارتعبو الطبيب واخيرا ان قواعد المسؤولية التقصيرية تتعلق بالنظام 

العام، وىي اعثر حماية للمريض المتضرر من المسؤولية العقدية خاصة حين يرتعب 
–الطبيب المعالج غشا او تدليسا عمديا فالمسؤولية التقصيرية تسمح للدائن المضرور 

بالحصول على تعويضا عامال في مثل ىذه الحاالت دون ان يتعرض - المريض
لمخاطر اية قيود تعاقدية، خاصة وان امر العالج يتعلق بالمساس بحياة االشخاص 
وسالمة ابدانيم ومصلحة للمجتمع وان تلك االعتبارات واالسس تجعل المساس بحياة 
االشخاص وسالمة ابدانيم مساسا بالنظام العام الذي يوجب خضوع المخالف لو الى 

                                                           
. 9حمدي عبد الرحمان، معصومية الجسد، مرجع سابق، ص- 1
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قواعد المسؤولية التقصيرية وليست العقدية حيث ان طبيعة العمل العالجي مستمدة 
اصوليا من القواعد القانونية التي تحتم على الطبيب التزاما ىو القيام بالعالج ومراعاة 

الحيطة والحذر في ادائو، وان االخالل بيذه االعتبارات تستوجب المسؤولية 
. 1التقصيرية

   واستمر استقرار القضاء الفرنسي على اعتبار المسؤولية الطبية ذات طبيعة 
 ومن ثم بدا في التحول الى مسلك المسؤولية العقدية في 1932تقصيرية حتى سنة 

. تعييف العالقة بين الطبيب والمريض

التحول الى المسؤولية العقدية في المجال الطبي :  الثانيالفرع

 حين عرضت 1932بدء التحول من المسؤولية التقصيرية الى العقدية في سنة    
على محعمة النقض الفرنسية قضية عانت تدور حول تعيين المدة التي تتقادم بيا 

اىماال يقع تحت طائلة –دعوى المسؤولية الناشئة عن اىمال الطبيب في العالج 
وىي ثالث سنوات في الجنح مما يؤدي –اىي مدة التقادم الجزائي - قانون العقوبات

وىي ثالثون سنة عما - الى اعتبار ىذه المسؤولية تقصيرية، ام ىي مدة التقادم المدني
تقضي بو قواعد المسؤولية العقدية، ويتبين ان المحعمة اضطرت الى التدقيق في 
تعييف مسؤولية الطبيب، نظرا لما عان يجب علييا ان ترتبو على ىذا التعييف في 

قبول دعوى المسؤولية المرفوعة بعد انقضاء ثالث سنوات على االىمال المنسوب الى 
 باعتبار مسؤولية الطبيب 1936 ماي 20الطبيب او عدم قبوليا، واخيرا قضت في 

. 2مسؤولية عقدية، وقد اضطرت بعد ذلك احعام المحاعم الفرنسية على ىذا االعتبار

                                                           
ثامر الشوابعة، االخطاء الطبية ومسؤولية الطبيب، دار امجد للتوزيع والنشر، عمان، المملعة االردنية الياشمية، الطبعة - 1

. 22، ص2016االولى، سنة 
، 2010امير فرج يوسف، خطا الطبيب العمدي وغير العمدي، المعتب الجامعي الحديث، االسعندرية، مصر، سنة - 2
. 311ص
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ان وجية نظر المحاعم الفرنسية بتعييفيا : "   ويقول الدعتور حسن علي الذنون
لمسؤولية الطبيب بانيا مسؤولية تقصيرية وجية نظر خاطئة سرعان ما شعرت 

المحاعم الفرنسية بعدم صحتيا وبعدىا عن الصواب فعادت الى الراي الصحيح السليم 
وقضت بان مسؤولية االطباء مسؤولية عقدية وليست تقصيرية، فاصدرت محعمة 

 ماي 20حعما شيريا بتاريخ  (جوسران)بناءا على مطالعة المستشار –النقض 
. 1"، عان ىذا االخير نقطة تحول في اتجاه القضاء الفرنسي علو1936

   ومن الصعوبات التي صادفت النظرية العقدية، صعوبة تعييف عقد العالج الطبي 
فذىبت بعض اآلراء الى انو عقد وعالة اال انو تم توجيو النقد ليذا االتجاه حيث ان 

الطبيب ال ينوب عن المريض في عملو، ثم انو ال يقوم بتصرفات قانونية باسم 
المريض عما ىو في عقد الوعالة، وذىب راي آخر الى اعتباره عقد ايجار اشخاص، 
ولعن يعاب على ىذا الراي ىو عدم خضوع االجير في عملو لمن استاجره وىو ما 
يتنافى بعالقة المريض والطبيب، واخيرا انتيت محعمة النقض الفرنسية الى ان عقد 

العالج الطبي ىو عقد قائم بذاتو، ال يمت بصلة لعقد ايجار االشخاص وال لعقد 
المقاولة او االستصناع، وايضا من الصعوبات التي واجيت ىذه النظرية ىو صعوبة 

. 2تطبيق النظرية العقدية على العالقات المجانية

    ولقيام الرابطة العقدية بين الطبيب والمريض البد من ان تتوافر عدة شروط ومن 
ىذه الشروط وجود عقد صحيح بين المريض والطبيب، والمقابل في ىذا العقد قد يعون 
نقدا او شيء غير نقدي فيعون العقد معاوضة، وتظل المسؤولية الطبية عقدية وان لم 
يعن ىنالك مقابل فالتبرع قد يعون عقدا ملزما، اما اذا تدخل الطبيب من تلقاء نفسو 
دون ان يعون للمريض فرصة في اختيار طبيبو، مثل قيام الطبيب بعالج شخص 

                                                           
 .85نقال من الدعتور اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص- 1
 .94-93منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لالطباء والجراحين، مرجع سابق، ص- 2
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وجده امامو في الطريق ىنا تدخل الطبيب لم يعن بناء على عقد فان اخطا الطبيب 
. تقوم عليو المسؤولية التقصيرية ال العقدية

   اال ان حتى في ظل التحول من نطاق المسؤولية التقصيرية الى نطاق المسؤولية 
العقدية ولو تم وصف المسؤولية العقدية بانيا اساس المسؤولية، ال ينفي من امعانية 
اقامة مسؤولية الطبيب على اساس المسؤولية التقصيرية فيما لو ارتعب الطبيب خطا 

يفرضو التزام قانوني حيث ان اساس قيام المسؤولية ىو وجود خطا عقدي او 
تقصيري، وعلى ذلك البد من معرفة ماىية الخطا ونوع الخطا الموجب للمسؤولية 

. الطبية ونطاقو وىذا ما سنعالجو في المبحث الثاني

الخطا الطبي الموجب لممسؤولية :  الثانيالمطمب

نظرا لما يمتسبو الخطا الطبي من اىمية وخصوصية في اطار المسؤولية الطبية    
بسبب تمييز مينة الطب عن غيرىا من المين، فان الخطا الطبي يعد اساس قيام 
مسؤولية الطبيب المدنية، وال يخرج خطا الطبيب عن صورتين اما ان يعون خطا 

عقديا او تقصيريا، وال يعفي وقوع الضرر لعي يلزم موقعو بالتعويض وانما البد ان 
. يعون الضرر ناتجا عن خطا صادر من المتسبب

   ويخضع الخطا الطبي من حيث المبدا للقواعد العامة التي تحعم الخطا في 
المسؤولية المدنية، اال انو نظرا للطبيعة الخاصة والفنية للعمل الطبي وما يتطلبو من 
ميارة خاصة وما ينطوي من تطور مستمر لمينة الطب جعلت لخطا الطبيب طابع 

 الخطا الطبي، ونوع الخطا الفرع مفيومخاص مميز، ومن ىذا المنطلق نبين في ىذا 
الموجب للمسؤولية في مجال الطب العالجي، ومن ثم نبين نطاق المسؤولية المدنية 

. في مجال الطب العالجي
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 الخطا الطبي مفهوم:  االولالفرع

يعتبر الخطا اول واىم رعن من ارعان المسؤولية عن اي عمل غير مشروع في    
القانون المدني القطري، فالخطا في االصل يدور مع المسؤولية وجودا وعدما فال 

، اال انو مع تطور مفيوم المسؤولية بدات تبرز مسالة المسؤولية 1مسؤولية بال خطا
دون خطا بتدخل من المشرع الفرنسي وتحديدا في القانون الخاص باصابات العمل 
والذي اعتبر اساس استحقاق التعويض ىو اصابة العمل بمعنى انو ال ينظر اساس 
استحقاق التعويض الى فعرة الخطا وانما على فعرة مخاطر المينة وىي تعتبر احد 
انواع المسؤولية وتتحقق بمجرد وقوع الضرر الذي اصاب المضرور دون النظر او 
البحث في مسالة الخطا، وبدات ىذه الفعرة تتسرب الى المجال الطبي عن طريق 

 مع 1990القضاء حيث يعود اصل ىذه الفعرة الى القضاء االداري الفرنسي في عام 
في حال استخدام وسيلة تقنية جديدة في - دون خطا-حصر نطاق ىذه المسؤولية

 . 2العالج الطبي دون معرفة نتائجيا

   وتعززت فعرة المسؤولية من دون خطا في المجال الطبي بفرنسا عن طريق التامين 
وذلك حين تطورت فعرة التامين بمفيوميا التقليدي الى التامين من المسؤولية الطبية، 

حيث تم تعديل قواعد المسؤولية المدنية للطبيب باستثناء فعرة الخطا عاساس للتعويض 
ليتم التعويض عنيما دون اعتبار لتوافر الخطا من عدمو في بعض مستجدات مينة 
الطب، مما ادى الى ظيور فعرة التامين االجباري من المسؤولية الطبية مثل التامين 

                                                           
عماد احمد اوصد، مسؤولية المباشر والمتسبب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المملعة االردنية الياشمية، الطبعة - 1

 .134، ص2011االولى، سنة 
محمد احمد سالم، المسؤولية المدنية بين الشريعة والقانون، دار النيظة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة االولى، سنة - 2

 . 149، ص2013
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من المسؤولية الطبية في عمليات نقل الدم او العيب في المنتج الصحي وانتقال 
. 1العدوى

  والجدير بالذعر ان ىنالك فعرتين تتنازعان في اساس المسؤولية التقصيرية ، االولى 
تقوم على التعويض بمجرد وقوع الضرر حتى لو لم يعن من تسبب فيو مخطا، 

والثانية وىو االتجاه الذي اخد بو المشرع القطري تقوم على تقرير التعويض حال توافر 
. 2الخطا وبقدر ذلك الخطا تقوم المسؤولية المدنية

   اما الخطا العقدي يقصد بو عدم تنفيذ المدين لما رتبو العقد على عاتقو من التزام، 
اذا : " من القانون المدني القطري والتي نصت على265ونجد اساسو في نص المادة 

لم ينفذ المدين االلتزام عينا، او تاخر في تنفيذه التزم بتعويض الضرر الذي لحق 
. 3"الدائن ما لم يثبت ان عدم التنفيذ او التاخير عان لسبب اجنبي البد لو فيو

 فمجرد عدم تنفيذ االلتزامات الواردة في العقد يعد خطا يستوجب المسؤولية سواء عان 
عدم التنفيذ عليا او جزئيا، متعمدا من جانب المدين ام عانت نتيجة خطا او اىمال او 

 .4عدم احتياط من جانبو

  والخطا الطبي يندرج تحت تطبيقات الخطا الميني وىو ال يخرج عن عونو خطا 
تقصيريا او عقديا، ويعرف الخطا الميني بانو اخالل اصحاب المين بالواجبات التي 

توجبيا علييم اصول وقواعد مينتيم، ويترتب عن ذلك االخالل اضرار جسدية او 
مادي مع ضرورة توافر العالقة السببية بين الخطا والضرر، وعليو يمعن القول بان 

الخطا الطبي الميني ىو انحراف الطبيب بسلوعو عن القواىد واالصول الطبية 
                                                           

 .51-49اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص- 1
ابو القاسم مضوي احمد الشيخ، تعويض الضرر الناشىء عن الخطا الطبي، فيرسة المعتبة العنية، الخرطوم، السودان، - 2

 .12، ص2017سنة 
 . باصدار القانون المدني القطري2004 لسنة 22 من القانون رقم 265المادة رقم - 3
 .380، ص2016جابر محجوب علي، النظرية العامة لاللتزام، الجزء االول، الدوحة، قطر، جامعة قطر، سنة - 4
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المتعارف علييا ومن امثلة االخطاء الطبية المادية نسيان الطبيب المقص في بطن 
. 1المريض، او خطا فنيا بالتشخيص او العملية او العالج

  وعلى ذلك اذا اخل الطبيب بالتزامو العقدي المتفق عليو مع المريض قامت 
مسؤوليتو العقدية، وفيما اذا لم يعن بينيما عقد واخل بالتزاماتو القانونية عطبيب قامت 
مسؤوليتو التقصيرية وفيما اذا عان يوجد بينيما عقد واخل الطبيب بالتزاماتو المينية 

. قامتو ايضا مسؤوليتو التقصيرية، مالم يعن القصد من العقد تحقيق نتيجة مؤعدة

  وفي ىذا الموضع تجدر االشارة اال انو تزامن مع تطور المجال الطبي ازدياي 
دعاوى التعويض، وذلك نتيجة لالخطاء الطبية المصاحبة للتطور في ىذا المجال 

في المجال الطبي وىي - شرعات التامين-الحيوي مما ادى الى ظيور طرف ثالث
التي تقوم بتعويض المضرور بمجرد وقوع الخطا، او وقوع االصابة دون البحث في 

، ومن ىنا تبرز اىمية التامين عن المسؤولية المدنية في المجال 2مسالة الخطا الطبي
. الطبي 

   بناء على ما تقدم نستخلص مشروعية عقد التامين من المسؤولية المدنية في 
المجال الطبي سواء عانت ىذه المسؤولية عقدية ام تقصيرية، على الرغم من خلو 
القوانين المنظمة لمزاولة المين الطبية وبالتالي صعوبة تحديد ماىية الخطا الطبي 
دون الرجوع للمشتغلين في المينة، وذلك لتحديد مدى انحراف الطبيب بسلوعو عن 

وبعد بيان ماىية الخطا الطبي والفني البد . القواعد واالصول الطبية المتعارف عليو
من بيان معيار ىذا الخطا الطبي الموجب للمسؤولية والذي يقسمو الفقو الى معيارين، 

االول المعيار الموضوعي وىذا المعيار يفترض اتخاذ سلوك شخص معين نموذجا 
لقياس تصرف الفاعل عليو، وىذا الشخص يمثل جميور الناس فال ىو خارق شديد 

                                                           
 .103سامي ىارون الزراع، مرجع سابق، ص- 1
 .182احمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص- 2
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الذعاء واالنتباه وال ىو محدود الفطنة متقاعس، والثاني المعيار الشخصي وىذا 
المعيار يفترض تقدير الخطا بالنظر الى الشخص الذي ارتعبو، فيعون من عناصر 

ىذا التقدير ظروف الفاعل الخارجية والداخلية ومواىبو وقدراتو وطبيعتو وعفاءتو 
ورشده واحترازه، اي ان ىذا المعيار ينظر فيو الى ما عان يسعى الشخص نفسو ان 

 وىذا ما 1يفعلو في الظروف التي احاطت بو سواء عانت الظروف خارجية او شخصية
.  الثانيالفرعسنتطرق اليو في 

نوع الخطا الطبي الموجب لممسؤولية :  الثانيالفرع

يتبين مما مر ان الخطا الطبي يتدرج في اعثر من صورة او درجة ويتخذ اعثر من    
نوع من خطا جسيم وخطا يسير وعانت بداية ظيور نظرية الخطا الجسيم في عيد 

الى القانون الفرنسي القديم حيث عان " بوتيو"القانون الروماني ومن ثم نقليا الفقيو 
الخطا يقسم الى خطا جسيم وخطا يسير وخطا تافو، وعرفت ىذه النظرية الخطا 

الجسيم بانو الخطا الذي ال يرتعبو اعثر الناس اىماال وىو اقرب ما يعون الى العمد، 
وعرفت الخطا اليسير بانو الخطا الذي ال يرتعبو الشخص المعتاد من الناس عما 

عرفت الخطا التافو بانو الخطا الذي ال يرتعبو الشخص الحريص الفطن الحازم، وعان 
يعاب على ىذه النظرية انيا ال محل ليا في ظل االلتزامات التعاقدية مثل االلتزام 
بتحقيق غاية وااللتزام ببدل عناية، ففي االلتزامات العقدية التي محليا تحقيق غاية 
يعون المدين مخطا اذا لم تتحقق النتيجة المطلوبة في التعاقد، وذلك لوجود خطا 

عقدي من جانبو ويستوي ىنا ان يعون خطؤه جسيما او يسيرا او تافيا عما انو قد ال 
يصدر من جانبو اي تقصير او اىماال ولعن يعتبر مخطا لمجرد عدم تحقق النتيجة 
محل التعاقد حتى ولو عان عدم تحققيا نتيجة الى قوة قاىرة او حادث فجائي او فعل 

                                                           
مالك محمد حسين بني عطا، مسؤولية االخطاء الطبية، دار شيرزاد للنشر والتوزيع، عمان، المملعة االردنية الياشمية، - 1

 .44-43، ص2018الطبعة االولى، سنة 
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الغير، وىنا يبقى الخطا العقدي قائما لعدم تنفيذه االلتزام وان انتفت رابطة السببية 
بالسبب االجنبي ال بعدم وجود خطا وال يشفع لو ان يعون قد بذل وسعو لتحقيق 

النتيجة ولعن االخالل يتمثل في عجزه عن تحقيق النتيجة، اما في االلتزام ببذل عناية 
فانو يعون محاسب في حال تقصيره على اساس سلوك الرجل المعتاد المحاط بظروف 

المسؤول ذاتيا وىو ىنا طبيب طائفتو احاطت بو الظروف التي احاطت بالطبيب 
المسؤول مسؤولية طبية، وال اعتبار لما اذا عان خطؤه جسيما او يسيرا او تافيا وان 

فعرة تدرج الخطا ىنا ليس فعرة قانونية بل فعرة اخالقية وذلك الن الخطا الطبي واحد 
من الناحية القانونية والن االختالف يعون في مقدار التعويض عن الخطا تبعا 

. 1لجسامتو ولمقدار الضرر الذي لحق بالمريض

يشترط الخطا الجسيم لقيام - في الماضي–   وتجدر باالشارة الى ان القضاء عان 
المسؤولية وذلك تشجيعا منو للتقدم العلمي في ىذا الفرع الحيوي من العلم وخوفا من 
ان يؤدي التشدد الى عزوف االطباء عن القيام باعماليم تجنبا للوقوع تحت طائلة 
المسؤولية، وقد حدث ذلك في فترة زمنية عانت فيو مينة الطب احوج ما تعون الى 
التقدم والتطور في العمل الطبي، اال انو في الوقت الحاضر ومع تطور التقنيات 

الطبية المساعدة للطبيب وسيولة الوصول للمعلومات الطبية الحديثة اصبح القضاء ال 
يفرق بين الخطا الجسيم والخطا اليسير، وىذا المبدا اخذت بو المحاعم القطرية حيث 

التزام الطبيب في عالج مرضاه ليس : "قضت محعمة التمييز في احد احعاميا بان
التزاما بتحقيق غاية وانما ىو التزام ببذل عناية، ومع ذلك فيو بسال عن خطاه الفني 

ميما عان يسيرا اذا لحق المريض بسببو ضرر، ذلك انو يتعين اقامة التوازن بين 
حاجة االطباء الى الطمانينة والثقة والحرية في مزاولة اعماليم وبين حاجة المريض 

                                                           
ابراىيم علي حماوي الحلبوسي، الخطا الميني والخطا العادي في اطار المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، -  1
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الى حماية من اخطائيم وحقيم في التعويض عن االضرار التي سببيا، وىو ما 
يستوجب ثبوت مسؤولية الطبيب عن خطئو الميني بصفة اعيدة واضحة ومخالفتو في 
سلوعو عن جيل او تياون اصول الفن الطبي الثابتة وقواعده االساسية التي ال مجال 

 . 1"فييا للجدل او الخالف

نطاق الخطا الموجب لممسؤولية :  الثالثالفرع

عند ممارسة الطبيب لحسابو الخاص في عيادتو الخاصة يعون مسؤوال عما يصدر    
منو من اخطاء، ولعن ما مدى نطاق الخطا الموجب ليذه المسؤولية فيل يعون 

مسؤوال عما يرتعبو من اخطاء؟، وىل يعون - الذي يعمل في المشفى–الطبيب 
. الطبيب مسؤوال عن االدوات واالجيزة التقنية؟ وىذا ما سنبينو فيمايلي

:  مسؤولية الطبيب في المشفى: اوال

عند بيان مسؤولية الطبيب في المشفى البد من التفرقة بين المشفى الخاص   
: والمشفى العام

 تتعدد العالقات التي تربط بين :مسؤولية الطبيب الذي يعمل في مشفى خاص-1
المريض والمشفى والعاملين فيو من جية ويمعن القول في حالة ان الخاضع للعالج 

قد تعاقد مباشرة مع المستشفى الخاص على العالج الطبي دون تحديده لطبيب معين، 
وعان في المشفى عدد من االطباء والممرضين الذين يعملون لحسابو باجور محددة 

وعان ىذا المشفى قد تعيد للمريض بعل ما تقتضيو حالتو من عمليات جراحية وعناية 
ومتابعة، ففي ىذه الحالة اذا اصيب المريض بضرر نتيجة خطا وقع من ىؤالء 

االطباء الجراحين او المساعدين فان المشفى الخاص ىو المسؤول عن ىذا الخطا 
باعتباره مدينا بالتزام العالج والرعاية تجاه المريض، لذلك تقوم مسؤوليتو عند عدم 
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تنفيذ ىذا االلتزام او التاخر في تنفيذه او تنفيذه تنفيذا ناقصا او معيبا، طبقا لقواعد 
. المسؤولية العقدية

  اما فيما لو عانت العالقة بين الجراح التجميلي والمشفى الخاص مجرد تقديم المشفى 
عدد من االسرة والخدمات الطبية االخرى مقابل مبلغ محدد عن عل عملية جراحية، 
ويقوم المريض باختيار الطبيب الذي يرغب بالعالج لديو فانو في ىذه الحالة يسال 
ىذا الطبيب عن عل خطا يصدر من جانبو اما اذا عان الخطا قد صدر من احد 
المساعدين فياخذ بمعيار التبعية اي يعون الطبيب مسؤوال عن ىذا الخطا اذا وقع 
خالل الفترة التي يعون فييا المساعد تحت اشرافو وتوجييو في العالج الطبي، وما 

عداىا فال يعون مسؤوال عنو بل يعون المشفى المسؤول باعتباره المتبوع الدائم 
. 1واالصلي ليؤالء المساعدين

 يعون ىنا الطبيب وغيره من :مسؤولية الطبيب الذي يعمل في مشفى عام-2
المساعدين موظفين تابعين للمشفى العام الذي ىو عبارة عن مرفق عام يخضع 

لسلطان الدولة ويجري العمل فيو بموجب القوانين واالنظمة المتبعة لوزارة الصحة 
العامة، وبالتالي فان ىذا المشفى الذي يمثل الدولة يعون مسؤوال عن اخطاء موظفيو 
من اطباء ومساعدين، والتي تقع منيم اثناء خدمتيم او بسببيا ومسؤولية المشفى عن 

 . 2اخطاء االطباء والمساعدين تقوم على اساس مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعو

 من 209ونجد االساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن افعال تابعو في نص المادة 
يعون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو : "اقانون القطري والتي نصت على انو

                                                           
محمد رشيد دواغرة، المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة عن اخطاء الطبيب ومساعديو، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -  1

. 24، ص2018، سنة 1عمان، المملعة االردنية الياشمية، ط
فيصل اياد فرج اهلل، التنظيم القانوني لطبيب التجميل في المرفق الطبي العام، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، -  2
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تابعو بعملو غير المشروع متى عان واقعا منو حال اداء وظيفتو او بسببيا، وتقوم 
رابطة التبعية ولو لم يعن المتبوع حرا في اختيار تابعو، متى عان من شان الميمة 

. 1"المعلف بيا التابع ان تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابتو وتوجييو

:  مسؤولية الطبيب عن االشياء: ثانيا

ادى التطور العلمي في مجال الطب الى اختراع العثير من االجيزة التقنية بيدف    
استخداميا في اغراض العالج وىذه االجيزة التقنية تساعد الجراح في اتمام عملو 

الطبي، وال يستبعد ان يؤدي استعمال ىذه االجيزة التقنية الى احداث اضرار مختلفة 
ومتعددة للمريض الخاضع للجراحة، ومن ىنا يتم التساؤل عن مدى مسؤولية الطبيب 
. عن االضرار التي تصيب المريض الخاضح للجراحة والتي تسببيا االجيزة الطبية؟

  ولالجابة عن ىذا التساؤل نعود الى االساس القانوني للمسؤولية عن االشياء في 
عل من يتولى : " من القانون المدني القطري والتي نصت على انو212نص المادة 

حراسة اشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منيا، يلتزم بتعويض الضرر 
 2"الذي تحدثو ىذه االشياء ما لم يثبت ان ىذا الضرر وقع بسبب اجنبي البد لو فيو

–  وعليو نرى بانو عندما يتدخل الطبيب لعالج شخص دون وجود عقد مسبق بينيما 
فلو افترضنا تدخل الطبيب من تلقاء نفسو لعالج شخص اصيب بحروق في جسمو او 

في ىذه الحالة فاذا اصيب الخاضع للعالج - بتر الحد اطرافو وفقد معيا وعيو
باضرار ناتجة بسبب استخدام ىذه االجيزة، فان الطبيب يسال تقصيريا عن تلك 
االضرار اما فيما لو عالج الطبيب مريضو بناء على عقد ابرم بينو وبين المريض 

                                                           
 . باصدار القانون المدني القطري2004 لسنة 22 من القانون رقم 209نص المادة - 1
. 2012 لسنة 172محعمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الحعم رقم - 2
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يسال وفقا للمسؤولية العقدي، وترتفع ىذه المسؤولية لو اثبت الطبيب ان وقوع الضرر 
. عان لقوة قاىرة او خطا المريض

  اما موقف الفقو والقضاء الفرنسي في نطاق مسؤولية الطبيب عن االشياء في بادئ 
االمر حاول الفقو الفرنسي اقامة مسؤولية الطبيب عن االضرار التي تسببيا االجيزة 
التقنية في حالة وجود عقد على اساس فعرة الحراسة، سواء عان الضرر الذي اصاب 
المريض الخاضع للجراحة بسبب سوء استعمال الطبيب لتلك االجيزة ام بسبب عطل 
اصاب الجياز التقني، وسواء اعان ىذا الجياز ذو طبيعة خطرة ام ال وسواء اعان 

. يعمل بيد الطبيب ام انو يعمل بقوتو الذاتية

   اال ان ىذا الراي لم يلقى تاييدا من قبل غالبية الفقو في فرنسا وعزفت المحاعم 
الفرنسية االخذ بيذه الفعرة في عثير من احعاميا، حيث ان وجود العقد يغير من 
اساس مسؤولية الطبيب الجراح فال يسال بصفتو حارس بل بصفتو متعاقد يتحمل 
مسؤولية استعمال الجياز الطبي، ومع استمرار التطور في المجال الطبي ذىب 

القضاء الفرنسي الحديث بدعم فريق عبير من الفقياء الى اعتبار مسؤولية الطبيب 
عن االضرار التي تحدث بسبب االجيزة الطبية مسؤولية عقدية غير قائمة على فعرة 
الحراسة، ولعن مع اجراء تغيير في طبيعة التزام الطبيب عن استخدام ىذه االجيزة 

بحيث يعون التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام بوسيلة، وعلى ذلك فانو يسال عن 
االضرار التي تحدث بسبب االجيزة الطبية وان لم يعن ليا صلة بالعمل الجراحي، 

مثل في حالة وجود خلل في الجياز نفسو ال يمعن للجراح التنصل من ىذه المسؤولية 
. 1اال اذا اثبت الطبيب وجود السبب االجنبي الذي سبب حدوث الضرر للمريض

  
                                                           

رياض احمد عبد الغفور، الجراحة التجميلية ومسؤولية الطبيب المدنية الناشئة عنيا، منشورات زين الحقوقة، عمان، المملعة - 1
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 اإلطار القانوني للمسؤولية الناشئة عن إخالل جراح التجميل : الفصل الثاني 

من المؤكد ان التطور في شتى العموم والمعارف لم يصل اليو االنسان            
بالصدفة وانما تتحكم القوانين في ىذا التطور والتقدم المادي، وقد كانت التجارب 
الطبية عمى الحيوان واالنسان منذ القدم سالح ذو حدين يحمل المخاطر ويتضمن 
المزايا والفوائد لخير الناس، ومن تمك المزايا انو لوالىا لبقي العمم والمعرفة متحجرة 
متروكة لمحض الصدفة ال يحكميا قانون ولما وصمت العموم والمعارف الى ىذا 
التطور العظيم، فالطب عمم يقوم بدرجة كبيرة عمى التجربة ان لم يكن قيامو كميا 

. 1عمى التجربة والمراقبة والتمحيص

    ولقد عرف العالم منذ القدم بعض من عمميات التجميل باشكال بسيطة كانت 
تتناسب مع تقاليد ذلك الزمن ومعيار الجمال فيو، ولكنيا أخذت بالتوسع بعد الحرب 

العالمية االولى والثانية في اوروبا وامريكا وامتدت الى باقي دول العالم بما فييا 
حيث " سوسروتا"العالم العربي، فقد عرفيا الطب اليندي القديم عمى يد الطبيب 

استخدم ترقيع الجمد في القرن الثامن قبل الميالد، وعمى جدران المعابد الفرعونية 
ظير اكثر من رسم عمى ممارسة اشياء من ىذا القبيل كذلك تبين ان الرومان 
استخدموا تقنيات بسيطة مثل اصالح وترميم االضرار في االذن، ومن التراث 

العربي في السير والتراجم وكتب الفقو اشارات الى معرفة ىذه التقنيات مما يعرف 
. من العمميات الجراحية القديمة مثل الوشم وتفميج االسنان وتجميل االنف او االذن
واستمرت العمميات التجميمية في التطور فقد شيدت نيوزيمندا بعد الحرب العالمية 

الذي " ىارولد غيمز"االولى العديد من العمميات الجراحية التجميمية عمى يد الجراح 
استخدم تقنيات حديثة الول مرة وفي النصف الثاني من القرن العشرين توسعت ىذه 

العمميات بشكل الفت لمعيان خاصة عمى صعيد المظير الخارجي لمشكل، ووفق 
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الف عممية  (326.000)احصائيات الجمعية االمريكية لجراحة التجميل فان 
تجميل اجريت في الواليات المتحدة االمريكية وقد تضاعف ىذا الرقم في عام 

. 1 الف عممية500 ليتجاوز 2006

   ولقد وصل التقدم بجراحة التجميل الى حد ظيور نوع جديد من الجراحة يسمى 
، وىذا النوع من الجراحة ال يعني انقاص الوزن ولكنيا تعني "الجراحة النحتية"

التجميل بمعنى ان يقوم طبيب التجميل بنحت بعض اجزاء الجسم حتى يصبح 
متانسقا، ويمجا االطباء الى الجراحة النحتية في حالة تركز الدىون في احد اجزاء 

الجسم والتي تكون غالبا في مناطق االرداف والبطن، كذلك في حالة وجود ترىالت 
. 2باحد اجزاء الجسم بسبب انقاص الوزن او لتكرار الوالدة
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المبحث األول مفهوم المسؤولية الناشئة عن اخالل جراح التجميل 

يعود تاريخ المسؤولية الطبية بوجو عام الى فجر التاريخ اي منذ عرفت البشرية      
االعمال الطبية والجراحية، واذا كانت بعض الشرائع تترك مزاولة التطبيب والعالج حرة 

دون قيد او شرط اال انيا تشدد في المسؤولية الطبية عن النتائج الضارة التي تنشا، ومن 
جية اخرى كانت بعض الشرائع تحصر مزاولة ىذه المينة في اشخاص معينين او 

تشترط في مزاولتيم لممينة شروطا محددة ولم ترى داعيا لمثل ىذا التشدد وانما تميل الى 
 .1مراعاة جانب االطباء والجراحين تقديرا لسمو مينتيم

التزامات الجراح التجميمي : المطمب االول

    من التزامات طبيب التجميل االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة، سواء 
وجد عقد بين الطبيب والمريض ام لم يوجد فان قواعد المينة ىي التي تحدد لو ذلك 

فالطبيب في عقد العالج ال يتعيد بايصال المريض الى الشفاء، بل كل ما يمتزم بو 
ىو ان يبذل تجاه مريضو العناية الواجبة من مثمو لموصول الى الشفاء، اال انو في 
الجراحة التجميمية فالعناية الواجبة عمى الطبيب تكون خاصة ومشددة، حتى يتمكن 
من خالليا تحقيق الشفاء او الغاية التي كان يرمي الييا المريض، وال تكتفي في 

 )االلتزام ببذل عناية : ىذه الحالة بذل عناية وعميو تم تقييم ىذا المطمب الى فرعين
( الفرع الثاني) ، وااللتزام بتحقيق نتيجة(الفرع االول 

االلتزام ببذل عناية :  االولالفرع

 ذىب بعض اىل الفقو الى اعتبار التزام جراح التجميل ىو التزام بتحقيق نتيجة،   
ويسال عن فشمو في حالة عدم تحقيق نتيجة، اال ان فريق اخر يرى ان التزام طبيب 
جراحة التجميل التزام ببذل عناية كغيره من االطباء يصف لو من العالج ما يرجى 

                                                           
1
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بو شفاءه كون ان التدخل الجراحي يكون عمى انسجة حية ال يمكن التنبؤ بردود 
 1.افعاليا

فالطبيب يمتوم ببذل العناية واالىتمام بالمريض وىذا ما جاء في قرار محكمة 
وليس : التزام الطبيب التزاما بوسيمة: "...28/06/1989النقض الفرنسي في 

". بنتيجة ميما كانت طبيعة تدخمو

ففي الظروف العادية يجب ان تكون العناية صادقة يقضة، تتفق ومقتضيات 
الضمير االنساني والميني، اما من جية اخرى تتفق ىذه العناية باالصول العممية 

الثابتة بحيث تكون بفحص الطبيب لممريض فحصا دقيقا بغير تسرع وال اىمال 
 2واتباع الدقة في وصف العالج وتطبيقو

يسال الطبيب فقط عن تقصيره في بذل ىذا الجيد دون ان يضمن شفاؤه، مع 
مراعاة القواعد واالصول المينية المعروفة والمالوفة في مينة الطب حتى لو لم 
يتوصل الى النتيجة المنشودة من المريض ما لم يثبت انو اخطا والخطا ىنا ىو 
التقصير في بذل العناية الالزمة بصورة تؤدي الى اضرار بالغير، بزيادة جرعة 

المخدر او استئصال عضو سميم بدل من العضو المضرور نتيجة خطا في 
 3.التشخيص

فالتزام جراح التجميل يختمف حسب ما اذا كان تدخل الجراح التجميمي لسبب 
نفسي، فبعد عرض الشخص عمى طبيب االمراض النفسية وتاكد لو مرضو النفسي 

يمكنو اجراء التدخل الجراحي، ويجب في تمك الحالة محاسبتو عمى التزامو ببذل 

                                                           

المسؤولية الطبية، المسؤولية المدنية لكل من األطباء و الجراحين و أطباء األسنان، منشأة الناشر : محمد حسين منصور1.
  34م ص 1999لممعارف باإلسكندرية 

 .266-265، ص1972المسؤولية المدنية للطبيب دار المعارف لبنان، : عبد السالم التو نجي 2
3
 39، المرجع السابق ، صمحمد حسين منصور 
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العناية لممريض وليست بتحقيق نتيجة، اما اذا كانت الجراحة قد اجريت بيدف 
تغيير مالمح الوجو فقط، كتمك التي يجرييا الفنانون من باب التغيير فقط فان 

الجراح في تمك الحاالت مطالب بتحقيق نتيجة، بحيث ان تمك العممية ال يقصد بيا 
 1.شفاء المريض من عمة وانما تعديل في مالمحو ال يعرض حياتو الي خطر

في ىذه الحالة ال يزال التزام الطبيب ىو التزام ببذل عناية اال انو اكثر صرامة 
وتشدد من الجراحة العادية، باعتبار ان جراحة التجميل ال ترمي الى تحقيق الشفاء 

وانما تحسين جمالي لحالة يحبذىا المريض، وعمميات التجميل ال تتطمب 
االستعجال والضرورة مما يجعل االلتزام ىو التزام ببذل عناية خاصة، وىذا ما 

اكدتو محكمة النقض المصرية التي اعتبرت ان االلتزام في الجراحة التجميمية ىو 
وجراح التجميل وان كان "...التزام ببذل عنياة وليس بتحقيق نتيجة، حيث قضت 

كغيره من االطباء ال يضمن نجاح العممية التي يجرييا، اال ان العناية المطموبة منو 
اكثر في احوال الجراحة االخرى اعتبارا ان جراحة التجميل ال يقصد بيا الشفاء من 

 2".عمة في جسمو وانما اصالح تشويو ال يعرض حياتو الي خطر

فالطبيب عميو ان يبذل قدرا معينا من الحيد الصادق واليقظة التي تتفق مع 
. االصول العممية السائدة في ميدان الطب

 في قضية شاب عمره 14/12/2006حيث اكد قرار محكمة استئناف باريس في 
 سنة يعمل كعارض ازياء، ممثل ومغني لجا الى طبيب جراحة بيدف مسح 29

التجاعيد المتواجدة تحت جفون عينيو والتي تشوه ابتسامتو امام الشاشة، ففي البداية 
الجراح استعمل طريقة الحقن، ثم لجا الى عممية جراحية والنتيجة لم تكن مثمما 
تمناىا الشاب، حيث شوىت العممية نظره وازدادت عالمات اخرى تحت عينيو، 

                                                           
1
 .18ص-1998منشأة النشر للمعارف باإلسكندرية -مسؤولية األطباء و الصيادلة و المستشفيات–عبد الحميد الشواربي  

2
الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية للطبيب و الصيدلي، دار المطبوعات الجامعية ن : عبد الوهاب عرفة  
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فمجا الشاب الى القضاء واثار مسؤولية الجراح استنادا عمى ان في مجال جراحة 
وقررت ... التجميل التزام الطبيب ىو التزام بتحقيق نتيجة، وىو ما لم يحققو الجراح

المحكمة ان الجراح الذي اثبت عدم اىمالو، واحترامو لشرط التناسب بين العممية 
والفوائد المرجوة حتى وان كان ىدف التدخل ليس لمحفاظ عمى الصحة وانما ليدف 

 1.تحسين حالة غير مرغوبة من طرف صاحبو، فالتزامو يبقى التزاما ببذل عناية

كما يمتزم الجراح ايضا باخطار المريض بكافة المخاطر التي تنجر عن ىذه العممية 
سواء المتوقعة او غير المتوقعة، ويكون ىذا االلتزام ممتد في الزمان اي ال يكفي 

الحصول عمى رضا المريض في الجراحة بل يمتد الى ما بعد اجراء العممية، 
ويكون ذلك بنصح المريض عما يجب ان يقوم بو من تجنب ما يؤدي الى الحاق 

اضرار او عن كيفية تناولو لمدواء، وكما عميو ان يمتزم بمراقبة دورية لمريضو 
 2.لمعرفة نتائج العممية

فالطبيب اذن ياخد جانب الحيطة والحذر اثناء ممارستو في عممو فاىمالو في 
عنايتو بالمريض وتقصيره في عدم متابعة عالج المريض قبل وبعد اجراء العممية 

الجراحية جيال باالصول العممية والفنية المستقرة، او اىماال او تفريطا يكون مخطئا 
. فيستوجب قيام مسؤوليتو

رغم ان المريض راض بكل المخاطر اال انو لن يرضى بالتياون واالىمال من قبل 
الجراح واذا قام الجراح التجميمي باتباع اصول المينة والواجب االنساني، وكذا ما 
يجب ان يتخذ من احتياطات يكةن التزامو ببذل عناية ولكن عناية مشددة وذلك 

بحكم طبيعة التخصص، وال تقوم مسؤوليتو اال اذا ثبت وجود تقصير منو فالتزامو 
ال يختمف عمى التزام اي جراح اخر وذلك بسبب الطابع االجتماعي الذي يتميز بو 
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كل عمل جراحي، ونفس الشيء بالنسبة لمجراحة التجميمية فقد تحتمل النجاح 
 1.والشفاء يكةن من اهلل وما الطبيب سوى سبب لذلك

االلتزام بتحقيق نتيجة :  الثانيالفرع

    عمى اعتبار ان التزام الطبيب ىو التزام ببذل عناية وال يضمن الشفاء لممريض 
اال ان االمر ال يمنع من قيام التزامات محددة خارج نطاق ميمتو مثل عممية تقل 

الدم، او التحاليل الطبية او االجيزة المستخدمة وكذلك في مجال الجراحة التجميمية 
يطمب من الطبيب بتحقيق نتيجة، اضافة لما يمزم من بذل عناية خاصة وىو ما 
يحقق عالقة متوازنة بين جراح التجميل وزبونو سواء وجد عقد او لم يوجد، وبعدم 

 2.تحقق ىذه النتيجة تقوم مسؤولية طبيب التجميل

بعبارة اخرى فان التزام بتحقيق نتيجة يغمب عميو اليقين عمى عنصر االحتمال 
واتفق الفقو والقضاء عمى ان طبيب التجميل ممزم بتحقيق نتيجة في استعمال 

.  االجيزة واالدوات الطبية وكذا التركيبات الصناعية

النتيجة ىي التي تبرر التدخل الجراحي بيدف : "...فقد قضت محكمة باريس بان
التجميل فنظرا الن تمك الجراحة ال تستمزميا صحة المريض فان عمى الطبيب 
الجراح ان يمتنع عن التدخل اذا ما قامت مخاطر جادة لمفشل ولم يتم تحذير 

الشخص المقبل لعممية التجميل فينبغي عمى الجراح عدم القيام بيا واالمتناع عنيا 
اال اذا كان واثقا من نجاحيا، نظرا الن االمر ليس عمى درجة من الحيوية التي 

 3"".تتعمق بالشخص او صحتو
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استعمال االدوات واالجهزة الطبية  : اوال

   قد يصاب المريض باضرار نتيجة استخدام الطبيب المعالج االجيزة واالدوات 
الطبية ونظرا لزيادة استخدام ىذه االجيزة ولخطورتيا تم التوسع في نطاق المسؤولية 
الطبية، ففي ىذه الحالة يكون التزام الطبيب ىو تحقيق نتيجة وىي سالمة المريض 

. من استخدام تمك االدوات واالجيزة

ففي ىذا العصر تم اختراع العديد من االجيزة واالدوات الطبية التي تستخدم في 
التدخالت العالجية والجراحية، والتي وضعت تحت تصرف الطبيب الذي كان عميو 
ان يراعي عند استخداميا العناية الواجبة، وتحقيق نتيجة وعدم استخداميا بطريقة 

غير صحية تؤدي الى االضرار بالمريض وقد تؤدي بحياتو وىذه االضرار تستوجب 
من الطبيب التعويض عنيا نتيجة خطئو، فاذا اخفقت ىذه االجيزة في عمميا غان 
الطبيب يعتبر قد اخل بالتزامو، وبما ان مسؤولية الطبيب في استعمال ىذه االجيزة 

والمعدات ىو التزام بتحقيق نتيجة فانو يعفي المريض او ذويو من عبء اثبات 
. خطا الطبيب مما يستحق المريض التعويض

من بين ىذه االدوات المستعممة نجد الحقن، اجيزة القياس والتحاليل الطبية، اجيزة 
االشعة، اجيزة التخدير، ادوات الجراحة ضف الى ذلك منضدة الجراحة التي قد 
ينجر عنيا سقوط المريض من فوقيا نتيجة عدم تثبيت المريض عمييا، باالضافة 

 1.الة اجيزة اخرى خاصة

 اكد عمى ضرورة 2010نجد المؤتمر السنوي لمجمعية الدولية لجراحة التجميل في 
استعمال االدوات واالجيزة الطبية السميمة اثناء تاسيسو لمفيوم الجراحة اآلمنة، 

المرافق الطبية او المستشفى الذي تتم فيو : الذي يقوم عمى اربعة عوامل من بينيا
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الجراحة التجميمية، بان يكون مرفقا طبيا امنا ذو تاريخ مثبت ويعمل بو موظفون 
. مدربون بشكل سميم، ومجيز بشكل جيد لحاالت الطوارىء

ذوتفاديا لجميع االخطار الناتجة عن الجراحة التجميمية فانو تم المجوء الى وضع 
كاانت ىي الدولة السباقة " الدنمارك"تنظيمات من كافة دول العالم ليذه الجراحة و 

ليذا حيث قامت بغمق جميع المرافق التي كانت دون المستوى المطموب حتى 
 1.يضمن لممريض جراحة سميمة وتحقيق النتيجة المطموبة

فعمى الطبيب قبل ان يقوم باية عممية جراحية ان يقوم اوال بفحص المريض 
واالجيزة والمعدات الطبية، فالجراح وقبل ان يقوم بتحذير المريض فانو يجب عميو 
ان يقوم بفحص قمبو، وقياس ضغط الدم حتى يتعرف عمى حالتو ومدى احتمالو 
لنوع وكمية المخدر، فقد قضت في فرنسا مسؤولية الطبيب وفاة المريض اثناء 

الجراحة نتيجة انفجار حدث بسبب تسرب الغاز من جياز التخدير باشتعالو بشرارة 
. خرجت منو

فبالرغم من ان االضرار الناتجة عن استعمال االجيزة الطبية غير متصمة بالمرين 
بل ناتجة من العمل الطبي اال ان محل االلتزام بصددىا ىو االلتزام بتحقيق نتيجة 

بحيث يتعمق الحكم " مرسيميا" ىي سالمة المريض وىذا ما قضت بو محكمة 
بعممية استئصال بعض الزوائد الموجودة في منطقة العانة، وحدثت حروق شديدة 

 2.لممريض اثناء اجراء العممية بسبب الجياز المستعمل

التركيبات الصناعية : ثانيا

ادى التطور العممي والتقني الى تزايد المجوء الى االعضاء الصناعية كوسيمة    
لتعويض االنسان عما يفقده من اعضائو الطبيعية وما يصاب منيا من ضعف، فمم 
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تعد ميمة الطبيب تقصر عمى عالج االعتدال الجسماني الذي قد يصيب الفرد بل 
حتى ما يتعمق بسالمة اعضائو، مثل المشوىين من جراء الحروب فقد اضطرت 
بعض الدول الى اخفائيم حتى ال يؤذوا الجميور بمنظرىم المروع ومن بين ىذه 

التركيبات نجد األسنان واالعضاء الصناعية التي تقوم بتركيب اعضاء بالستيكية 
او معدنية مكان االعضاء المبتورة مثل الرجمين او الذراعين، ويدخل في عممية زرع 

 1االعضاء ايضا األذنين والعينين والشفتين وزراعة الشعر

كما يتم ايضا زراعة او ترقيع الجمد او االنسجة الجمدية لمداوات الحروق من جسم 
لجسم اخر او قد يكون من نفس الجسم 

فعمى الجراح ان يقدر المالئمة في وضع العضو او عدم وضعو وتييئة الجسم فاذا 
لم يقم بالتاكد من ىذه االعمال او انو قام بصناعة العضو بطريقة غير صحيحة، 
او يكون رديء المادة مما يسيل تمفو اولم يكن حجمو متفق مع جسم المريض، او 

احدث ضرر بالجسم، فان الطبيب يبقى مسؤوال وال يمكن لو دفع مسؤوليتو اال 
 2.باثبات السبب االجنبي

واقعة قتادة بن النعمان الذي اصيبت "   اول عممية او حالة لزرع االعضاء ىي 
عينو يوم واحد اثر سيم اصابيا فسقطت عينو في راحتو فاخدىا الى الرسول صل 

منو تم زراعة عدة ". اهلل عميو وسمم الذي اعادىا لو، فاصبحت اجمل من االولى
اعضاء مثل الذراعين وزراعة فك ووجو كامل، وكانت ىذه العمميات كميا ناجحة 
وفي ىذا الصدد تستوقفنا احد امثمة عمميات زرع وجو بالكامل وكانت ناجحة من 

شمال فرنسا بزراعة " آميينز" طرف فريق من االطباء الفرنسيين في مستشفى مدينة 
اجزاء من وجو شخص كان في حالة موت دماغي، وبعد موافقة افراد عائمتو عمى 

                                                           
1
 26، نفس المرجع ، عبد الحميد الشواربي 

2
إبراهيم صالح عطية، المسؤولية المدنية للطبيب الناتجة عن خطئه العادي، دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة الحقوق لجامعة ديالي، العدد  

 .32  ،ص26
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وجو شخص آخر الول مرة، المتمقية كانت سيدة في الثامنة والثالثين من العمر 
وكانت قد تعرضت الى عضة كمب ادت الى تشوه شديد في وجييا مما كان يمنعيا 

فضال عن الضرر النفسي الشديد الذي كانت .... من الكالم او مضغ الطعام
تعاني منو جراء مظيرىا واالجزاء التي تمت اضافتيا الى وجو السيدة ىي االنف 

والذقن والشفتان، وقد نظر مجمس المجمع الفقيي االسالمي في موضوع اخد بعض 
اعضاء االنسان وزرعيا في انسان آخر مضطر الى ذلك العضو لتعويضو عن 

مثيمو المعطل مما توصل الييا الطب الحديث وانجزت فيو انجازات عظيمة االىمية 
بالوسائل الحديثة ، وكما تم ايضا في ىذا المجال زراعة قرنية العينين فيتم زراعتيا 

من االحياء الى االحياء وحتى من االموات الى االحياء فيي جائزة لما ليا من 
، اين ادان القضاء الفرنسي طبيب .فائدة عظيمة لالنسان الحي لمواصمة حيانو

خرق لسانو وتمزقت اغشية الفم  )األسنان واقام مسؤوبيتو عن االضرار بالمريض 
عنده بسبب انقالب آلة من يده اثناء عممية العالج وسال عن عدم وضع االدوات 

 1.في جياز التعقيم قبل كل عالج لمدة معينة

فالتزام طبيب االسنان ىو التزام بتحقيق نتيجة ويكون المريض في ىذا الصدد محقا 
في عدم دفع اتعاب اخصائي التجميل او المطالبة بتحقيقيا في حالة انيا لم تكن 

مطابقة او مالئمة لفمو، فيكون عندىا الطبيب مسؤوال عن عدم تحقيق النتيجة وىي 
نجاح تركيب االسنان الصناعية او طاقم االسنان في تادية وظيفتيا، ما لم يدفع 

بالسبب االجنبي فيدفع عندىا التعويض لممضرور دون ان يمزم ىذا االخير باثبات 
الخطا عن االضرار المترتبة عمى النشاطات الطبية وال يستطيع المسؤول اعفاء 

 2.نفسو من المسؤولية

                                                           
1
بن - نبيلة نسيب، الخطأ الطبي في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق  

 123، ص 2002الجزائر – عكنون 
2
 204، ص 1998هدى محمد بن يونس، دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي في القانون الجنائي الليبي، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح،  
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اركان المسؤولية المدنية لمجراح التجميمي  : نيا الثطمبالم

     لقد اختمف رجال القانون والشريعة حول مدى مشروعية الجراحة التجميمية لحرمة 
االعتداء عمى الجسم البشري او المساس بو العتبار ان ىذا النوع من العمميات ليس الغاية 
منيا الشفاء وانما لغاية قد تكون جمالية بحتة خصوصا وان ىذا النوع من الجراحات جديدة 
عمى رجال الدين والقانون، وىناك نوعين منيا جراحة تجميمية عالجية وجراحة اخرى ليست 

الغاية منيا العالج بل الجمال البحث مما اثار مشروعية ىذا النوع من الجراحة ىل ىي 
مشروعة ام ال ؟ 

وكما لالعمال الطبية االخرى من اركان تتمثل في الخطا، الضرر والعالقة السببية 
بينيما ، فكذلك نفس الشيء ينطبق عمى المسؤوبية المدنية لمجراح التجميمي، 

. والخطا الفني الذي ارتكبو طبيب التجميل والضرر الواقع

كل فعل اي يرتكبو الشخص بخطاه يسبب : " م. ق124ىذا ما نصت عميو المادة 
". ضرارا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض

المسؤولية المدنية تتطمب لقياميا توفر ثالث اركان تتمثل في الخطأ، الضرر،     
والعالقة السببية بينيما ومنو سنقوم بدراسة ىذا المطمب بدءا بركن الخطا الذي 

يكون في كل مرحمة من مراحل التدخل العالجي قبل وبعد اجراء العممية التجميمية 
، وبعدىا ركن الضرر الذي تسبب بو طبيب التجميل لممريض سواءا (فرع اول  )

ونختم بركن العالقة السببية (فرع ثاني  )من الناحية المادية او من الناحية النفسية 
. (فرع ثالث  )نتيجة الخطا المسبب والضرر الناتج عن ذلك الخطا 

الخطا في الجراحة التجميمية : الفرع األول

   الخطا بصفة عامة ىو اخالل بالتزام قانوني بالنسبة لممسؤولية التقصيرية 
واخالل بالتزام عقدي بالنسبة لممسؤولية العقدية، كما يعرف ايضا بانو انحرف عن 
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السموك الواجب ،او ىو التصرف الذي ال يتفق مع الحيطة التي تقتضي بيا الحياة 
 1.االجتماعية

اما الخطا الطبي فيو عبارة عن اخالل بالتزام قانوني سابق وىذا االلتزام ال يكون 
 2.اال التزاما ببذل عناية تجنبا اللحاق الضرر بالغير

قد يكون التزاما بتحقيق غاية وىي ان يقوم الطبيب بتحقيق الغرض الذي تم االتفاق 
عميو بينو وبين المريض، يكون الطبيب مسؤول عن خطاه الطبي سواء كان فني او 

 )غير فني، وتطرقنا في ىذا الفرع الى تحديد مفيوم الخطا او الجراحة التجميمية 
. ثم معيار الخطا في الجراحة التجميمية، وكذلك معرفة من يقع اثبات الخطا (اوال 

مفهوم الخطا في الجراحة التجميمية : 1

الخطأ في الجراحة التجميمية قد يكون ميني أو عادي غير متعمق بمينة     
الطب، فالخطأ الميني ىو خروج الطبيب عمى اصول مينتو وعدم بذل العناية 

 3.المعتادة التي يبذليا أوسط األطباء في مجال تخصصو

او ىو تقصير في مسمك الطبيب ال يقع من طبيب يقظ، وجد نفس الظروف 
الخارجية التي احاطت بالطبيب المسؤول وقت تنفيذه لمعمل الطبي، ويترتب عميو 

 4.جنائية ومدنية ولكن نحن في دراستنا نركز عمى المسؤولية المدنية: مسؤوليتين

فالطبيب الذي ارتكب خطا فالقانون لن يعفيو من المسؤولية ودون مراعاة مقدار ىذا 
الخطا سواء كان يسيرا او جسيما، وانما يكون ىذا الخطا عبارة عن اخالل الجراح 

                                                           
1
 130، المرجع السابق ، ص نبيلة نسيب 

2
 135 ، المرجع السابق ، ص هدى محمد بن يونس 

3
مذكرة لنيل درجة الماجستير، " دراسة مقارنة ،"عزالدين حروزي، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن  

 72، ص 2003جامعة الجزائر - بن عكنون - فرع العقود و المسؤولية ،كلية الحقوق 
4
 98 ، المرجع السابق ، ص إبراهيم صالح عطية  
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بواجبو في بذل العناية المطموبة ولممريض حق الحصول عمى التعويض اذا اثبت 
 1.بان االضرار الناجمة عن ىذه االخطاء كانت بسبب اىمال الطبيب الجراح

يتابع :"  عمى مايمي90/17المعدلة بالقانون .وت.ص.ج. من ق239نصت المادة 
 من قانون العقةبات اي طبيب او جراح اسنان او 289و288طبقا الحكام المادتين 

صيدلي او مساعد طبي عمى كل تقصير او خطا ميني يرتكبو خالل ممارسة 
". ميامو او بمناسبة القيام، ويمحق ضرر يكتفي بتطبيق العقوبات التاديبية

يمكن احالة : " من مدونة اخالقيات الطب عمى211كذلك ما نصت عميو المادة 
اي طبيب او جراح اسنان او صيدلي امام الفرع النظامي الجيوي المختص عند 

 2..."ارتكابو اخطاء خالل ممارسة ميامو

من خالل ىذه المواد نجد بانو لم يتم تحديد نوع الخطا او درجة جسامتو، وانيا تقوم 
المسؤولية الطبية في الجراحة التجميمية عن خطئو ميما كان نوعو جسيما او يسيرا 
فني او عادي، ويقاس خطا الطبيب التجميمي بخروجو عن معيار طبيب مختص 
مثمو في نفس الظروف الخارجية المحيطة بو، ولمجراح التجميمي التزامات عديدة 

ن اخل او اىمل ىذه االلتزامات بيعد مخطئا ومن بين ىذه االلتزامات  تجاه زبونو وا 
ض فيذا يمس بحق المريض في ياخالل الجراح التجميمي بالزامو باعالم المر: نجد

يجب عمى الطبيب او : " من م،ا،ط43رضاه بالعالج، ىذا ما نصت عميو المادة 
جراح االسنان ان يتعيد الفادة مريض بمعمومات واضحة وصادقة بشان اسباب كل 

 3"عمل طبي

                                                           
 105ص - المرجع السابق– عبد الحميد الشواربي  1
2
 203، ص 200 .عشوش كريم، العقد الطبي ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  

3
، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، "مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبي"عبد الحميد ثروت، تعويض الحوادث الطبية  

 93،ص2006
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الجراح يعمم الطبيب بكافة المخاطر والمضاعفات التي قد تنجر عن العممية 
المتوقعة وغير المتوقعة، وكذا االخالل بالواجب الطبي االنساني بعد الخطا من قبل 

. الطبيب يستوجب مساءلتو، وىذا الى جانب الخطا الطبي التقني

الخطا الذي يرتكبو : "    اما التعريف الفقيي لمخطا الطبي فيمكن تعريفو انو
الطبيب اثناء مزاولتو مينتو، واخالال بموجب بذل العناية ويتجمى في كل مرة ال 

يقوم فييا الطبيب بعممو بانتباه وحذر، وال يراعى فييا االصول العممية المستقرة مع 
االخذ بالضرورة بنتيجة عممو دائما والتي تقترن احيانا بالفشل نتيجة المخاطر 

المحتممة التي تكتنف معظم االعمال الطبية وىو بالنتيجة كل خطا يرتكبو الطبيب 
اثناء مزاولتو لفنو، فاذا التزم الجراح التجميمي بكل االلتزامات فانو قد يعفى من 

 1.المسؤولية، ويسال عن خطاه ميما كان نوعو

معيار الخطا في الجراحة التجميمية : 2

حتى يمكن القول بان الطبيب في الجراحة التجممية قد ارتكب خطا سواء كان     
فني او يسيرا او جسيما فانو يجب االعتماد عمى معيار ثابت يقاس بو عمل 

الطبيب واي اخالل بااللتزام ببذل عناية او تحقيق نتيجة يعتبر خطا طبي يترتب 
ان التزام : " عنو مسؤولية الطبيب، حيث قضت المحكمة العميا بيذا المبدا بقوليا

الطبيب ىو التزام ببذل عناية، فيسال عن كل خطا يقع منو جسيما كان او يسيرا 
 من القانون المصري فيو ان يسال 164طبقا لالصل العام الذي رددتو المادة 

الشخص عن اخطائو ايا كانت درجتو دون تفرقة بين اوجو ىذا الخطا، وانما 
المعيار في تقدير خطا الطبيب وتعيين مدى واجباتو يكون اما بمقارنة مسمك طبيب 
عادي اذا وجد في مثل ظروفو الظاىرة، او بمقارنة طبيب اخصائي مثمو اذا وجد 

في مثل ىذه الظروف الن االخصائي محل ثقة خاصة ليا وزنيا عند تقدير معيار 
                                                           

1
 99 ، المرجع السابق ، ص عشوش كريم 
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الخطا نظرا لتخصصو، كما انو اذا كانت المحكمة تطمب من القاضي اال يوغل 
بنفسو في فحص النظريات العممية المختمف عمييا ومناقشتيا وان يوازن ىو بينيا 
ويرجح احداىا عمى االخرى ترجيحا يبني عميو حكمو في خطا الطبيب ومساءلتو 
عن ىذا الخطا اال انو ليس معنى ىذا ان القاضي ممنوع من تقدير الخطا بمعياره 

 1.القانوني الواجب

ان الطبيب ال يسال عن خطاه الثابت ولو كان يسيرا، بل المقصود منو ان القاضي 
يجب ان يستخمص الخطا بمعياره المحدد من وقائع واضحة ثبت منيا ان مسمك 
الطبيب عاديا كان او اخصائيا بحسب االحوال كان مسمكا يتنافى مع االصول 

الثابتة المقررة في المينة والتي ال يحتاج القاضي في التثبت منيا الى الخوض في 
مناقشة النظريات العممية او اساليب مختمف عمييا، فاذا ما ثبت خطا الطبيب عمى 

. ىذا النحو وجب مساءلتو عنو ايا كانت درجتو جسيما كان او يسيرا

   فمعيار الخطا بالنسبة لمطبيب في الجراحة التجميمية ىو معيار موضوعي 
المتمثل في مسمك الرجل العادي المجرد من ظروفو الشخصية، مع مراعاة الظروف 

الخارجية التي احاطت بو، إذن فالخطا الذي يرتكبو الطبيب يقاس عمى سموك 
الطبيب الوسيط من نفس مستواه وظروفو فالطبيب العام بمسمك الطبيب العام مثمو 

ومسمك الطبيب المختص بمسمك الطبيب المختص مثمو، ومسمك طبيب الريف 
بطبيب الريف واستاذ الطب باستاذ الطب مثمو وجراح التجميل بجراح التجميل مثمو 
من نفس مينتو وثقافتو فال يمكن الزامو الكثر من طاقتو، وىذه الظروف الخارجية 
التي يجب مراعاتيا لتقدير خطا الطبيب تمثل في المخاطر التي قد يتعرض ليا 

المريض وما تتطمبو من اسعافات سريعة، وامكانيات خاصة في حالة اجراء العممية 
في مكان قد ال تتوفر فيو االجيزة الطبية كمكان آخر التي تتطمبيا حالة المريض 

                                                           
1
 117 ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد ثروت 
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المستعجمة وان الشخص لجأ الى الطبيب في الريف ال تتوفر لديو االمكانيات 
الالزمة التي قد تكون لدى الطبيب في المستشفى، وغيرىا من الظروف في المكان 
والزمان التي تؤثر عمى عمل الطبيب والمستوى الميني لمطبيب رغم اعتباره ظرفا 

داخميا او شخصيا، اال انو اصبح ظرفا خارجيا الن المستوى الميني لمطبيب يرتبط 
بمينتو مثمو مثل الظروف الشخصية االخرى كالسن مثال، او الحالة االجتماعية 

فسن الطبيب الجديد في المينة ال يمكن ان يكون من نفس المستوى الميني لمطبيب 
القديم مختص في المينة، بالرغم من انيما في نفس االختصاص وعميو ال يمكن 

 1.تقدير الخطا استنادا الى ظروف خارجية فقط

   وعميو فمعيار الخطا الطبي يقاس بثالث اسس يكون اوال بالنظر الى تقدير 
سموك طبيب عمى سموك طبيب آخر، في نفس المستوى من االختصاص بالنظر 
الى االمكانيات المتاحة لدى ىذا الطبيب وطبيب آخر، وبالنظر الى اتفاق العمل 

. الطبي مع التقاليد المينية واالصول العممية المستقرة

صور الخطا في الجراحة التجميمية : 3

ان صور الخطا متعددة في الخطا الطبي، اال اننا سنقوم بعرض اىم ىذه    
الصور في الجراحة التجميمية المتمثمة في االىمال لعدم الحيطة، عدم التحكم في 

. التقنية وكذلك عدم التناسب بين مخاطر العممية وفوائدىا

: االهمال وعدم الحيطة-أ

   التزام طبيب جراحة التجميل ىو التزام ببذل عناية مشددة عن خطئو سواء كان 
جسيما او يسيرا، اال انو استقر االمر عمى ان طبيب التجميل يقع عميو التزام 
بتحقيق نتيجة لذلك عميو ان يمتزم بالحيطة والحذر الشديدين ليحقق النتيجة 

                                                           
1
 107 ، المرجع السابق ، ص عشوش كريم 
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المطموبة منو واال كان مسؤوال عن خطئو الناتج عن االىمال وعدم الحيطة، 
باعتبار ان عمميات التجميل حساسة وبالغة الخطورة النيا تمس جسم االنسان 

 1.خصوصا بجزئو الظاىر منو مما يستوجب دقة وعناية اكبر

لذلك فعمى الطبيب الجراح قبل البدا في العممية التجميمية عميو ان يفحص المريض 
اوال لمعرفة مدى النتيجة التي تنتج، وعميو ان يمتوم باعالم المريض بكافة المخاطر 

والنتائج المتوقعة وغير المتوقعة حتى يتحصل عمى رضا المريض فان لم يقم 
باعالمو ولم يتحصل عمى رضاه فان ىذا يعتبر اخالل وخطا من قبل الطبيب 

يستوجب مسؤوليتو اذ ان طبيعة العقد تتطمب مثل ىذا االلتزام وىو مكرس 
بنصوص قانونية، فال يوجد اي تبرير لمطبيب باخاللو بيذا االلتزام لذلك يجب عمى 
. الجراح ان يقوم بالحيطة والحذر سواء قبل اجراء العممية او اثناءىا او بعد العممية

    فمن الفحوصات التي يقوم بيا الجراح قبل البدا في العممية نجد الفحص 
البيولوجي، التي تكون نفسيا في الطب العادي وذلك من خالل التعرف عمى 

فصيمة دمو، ومعرفة كمية السكر في الدم، مع قياس ضغط الدم وعرض المريض 
عمى اخصائي القمب، فاي تساىل او اىمال من الجراح بالقيام بيذه الفحوصات قد 
تؤدي الى نتائج ال يحمد عقباىا مما يستوجب قيام مسؤوليتو وكذلك التساىل في 

عممية التخدير بعدم استعانتو بطبيب التخدير المختص، او زيادة جرعة المخدر قد 
يؤدي الى موت المريض وعميو يتم فحص المريض بصفة عامة ودون اي اىمال 
بترك اي عضو من جسم المريض حتى يستطيع الطبيب في حالة عدم تحقيق 

. النتيجة ان يثبت بانو قام بجميع واجباتو

فعمى الطبيب عدم اختياره لمعالج وتقريره الجرعة وكيفية استخدام الدواء او يكون 
عمى قدر من اليقظة واالنتباه حتى ال يقع في الخطا، فاذا اخطا في تقرير الجرعة 

                                                           
1
 96،ص2004محمد عبد الطاهر حسين ، المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة األسنان، دار النهضة العربية القاهرة  
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واعطى لممريض دواء غير مناسب لحالة المريض، وتضرر ىذا االخير فان 
 من مدونة اخالقيات الطب تنص عمى 31الطبيب يكون مسؤوال، ونجد المادة 

. ذلك

   كما يعتبر ايضا اىماال وعدم الحيطة والحذر كل امتناع من الطبيب الجراح 
متابعة معالجة المريض او رفضو الذىاب الى منزل المريض في حالة تفاقم حالتو 

الصحية، او ظيرت نتائج غير متوقعة او ترك المريض تحت مراقبة احد 
الممرضين او اطباء غير مختصين دون ان يعممو عن حالة مريضو وكيفية التعامل 

معو، كما يعتبر اىماال من طرف الطبيب عدم تقديم نصح وارشادات لممريض 
لتفادي اي اضطرابات عن جيمو مع حالتو الصحية، كما ال يقبل من الجراح مثال 
اىمالو لطرق الفحص الحديثة والتحاليل الطبية والتصوير باالشعة والعمل بالطرق 

التقميدية حتى يضمن نجاح العممية، وتفادي االخطاء الن ىناك اجيزة عمى الطبيب 
االستعانة بيا لكي يحقق العالج المناسب، واذا اقتصر باالستعانة بيذه االجيزة 
والوسائل يعد ميمال وتنيض مسؤوليتو، كما يجب عميو ان يراقب مدى صالحيا 

 1.وعمميا جيدا

فالقضاء يقيم مسؤولية الطبيب الذي يعالج المريض بطريقة ميممة، والالمباالة وغير 
مطابقة لالصول العممية السميمة والمعروفة لدى االطباء، فكل او عدم احتياط او 

. سوء ميارة او تفاىة بشكل خطا واالمثمة كثيرة

ان احدى الفتيات تعمل راقصة في مميى ليمي، :" منيا قضية تتمخص وقائعيا
سمعت من احدى زميالتيا ان احد جراحي التجميل كان قد اجرى ليا عممية شد 

ثدييا، ومنع ترىميما فذىبت الى ىذا الطبيب الجراح واتفقت معو عمى اجراء عممية 
 قام الجراح من غير ان يعمد الى اجراء فحوصات او 01/10/1965مماثمة وفي 

                                                           
1
 102، المرجع السابق ،ص محمد عبد الطاهر حسين 
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تحاليل مسبقة ما عدا قياس ضغط الدم، بتخدير زبونتو تخديرا موضعيا ثم غرز في 
، واستغرقت العممية حوالي "السالتيك"حممتي ثديييا ابرتين او جرعتين من مادة 

الساعتين وبدت كما لو كانت عممية ناجحة، لكن الفتاة اخبرت الجراح بان حالتيا 
ليست عمى ما يرام ومع ىذا لم يكمف الجراح نفسو باجراء اي فحص ليا، وكل ما 

فعمو انو نصحيا بالبقاء مستمقية عمى السرير وقدم ليا الماء، ثم قام بناءا عمى 
طمب الفتاة نفسيا باالتصال باختيا ىاتفيا وطمب منيا االسراع في الحضور الى 

عيادتو لنقل شقيقتيا لدارىا، حضرت االخت بصحبة خطيبيا فوجدا حالتيا الصحية 
سيئة بحيث لم تتمكن من النطق ولونيا ازرق، خائرة القوى فقال ليا الجراح ان ىذه 
االعراض ليست سوى حساسية عند الفتاة ضد جرعة المخدر وانيا ستزول وال خطر 

وفي الساعة الخامسة بعد منتصف الميل غابت الفتاة عن الوعي، فاتصموا ....عمييا
بالطبيب وطمانيم عمى سالمتيا اال انيم استدعوا طبيبا آخر، عمى الساعة العاشرة 

صباحا ففحصيا ثم نقميا الى احد المستشفيات حيث القت حتفيا، وعند عرض 
: القضية عمى القضاء وبعد تشريح الجثة تبين بان الطبيب ارتكب عدة اخطاء منيا

. اجراء العممية لمفتاة دون الفحوصات المسبقة لوضعيا الصحي العام  -

. ترك المريضة دون عناية رغم خطورة حالتيا الظاىرة -

. سماح الجراح لممريضة بمغادرة العيادة رغم سوء حالتيا الصحية  -

. لم يزود اىل المريضة باية تعميمات او ارشادات جدية -

. عدم الذىاب الى دار اىل المريضة لفحصيا ثانية-
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وبيذه االسباب قضت المحكمة المختصة بالحكم عمى الجراح بالتعويض الىل 
 1".المريضة المتوفاة وبالعقوبة الجزائية

: عدم التحكم في التقنية-ب

يعتبر التحكم في التقنية من العناصر الجوىرية التي يجب عمى جراح التجميل    
االلتزام بيا في العممية الجراحية حتى يتمكن من اجراء العمميات الجراحية بنجاح 
وتحقيق النتيجة المطموبة من قبل المريض، باعتبار ان ىذا النوع من العمميات ال 
تعني الشفاء من مرض معين، وانما تحقيق غرض قد يكون جمالي بحت، لذلك 

فعمى الطبيب الممارس ليذا االختصاص ان يكون متمرس ومتحكما كميا من التقنية 
الجراحية لتفادي اي اخطاء قد تؤدي بحياة المريض، كون ان ىذا االختصاص فنا 
اكثر مما ىو طب فالقضاء يشدد في ىذا النوع من الجراحات في مدى التحكم في 
التقنية، ويمتنع الطبيب عن التدخل في حالة وجود مخاطر ال يمكن لو ان يتحكم 

 2.في تقنية عالجيا

 عمى ان 05/06/1973في قرارىا الصادر بتاريخ " بوردو"واكدت محكمة استئناف 
عدم التحكم التام في التقنية لعممية جراحية عالجية ال يمكن اعتباره خطا، الن 

العممية التي اجراىا الطبيب لم تأت مخالفة لمقواعد العممية الثابتة، ولكن يمكننا ان 
نتصور لو انو تعمق االمر باجراء عممية تجميمية لكان عدم التحكم في التقنية يشكل 

 3.خطا في حد ذاتو

فاذا لم يكن الطبيب واثقا من تخصصو وميارتو فمن الضروري ان يمتنع عن 
ان احدى السيدات : " التدخل الجراء عممية جراحية، ففي قضية تتمخص وقائعيا

اطمعت في احدى المجالت االسبوعية عمى مقال يثني كاتبو فيو عمى احد اطباء 
                                                           

1
 105، المرجع السابق ،ص محمد عبد الطاهر حسين 

2
 201، ص2007محمد رايس، المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر  

3
 298، المرجع السابق ،ص عبد السالم التونجي 



اإلطبر القبنوني للمسؤولية النبشئة عن اخالل جراح التجميل: الفصل الثبني   
 

71 
 

التجميل الذي استطاع استخدام طريقة جديدة مبتكرة الزالت التجاعيد التي تعمو 
الجبية عند تقدمو في السن، فذىبت ىذه الفتاة اليو واتفقت معو عمى اجراء ىذه 
العممية واجرى ليا العممية وبعد مغادرتيا بعدة اسابيع ىذه العيادة الحظت بان 

شعرىا اخذ يتساقط بشكل يجعل جانبا من جوانب راسيا خاليا من الشعر، وصار 
جمد جبيتيا ازرق المون كريو المنظر، فعرضت القضية امام قضاء باريس الذي 

استعان بخبيرين جاء في تقريرىم بان الطبيب غير مختص وغير مؤىل الجراء مثل 
فوجدت المحكمة بان الطبيب لم يقم باجراء فحص عمى زبونتو .... ىذه العمميات

قبل اجراء العممية وان المحكمة تعتبر ان ىذا الطبيب مسؤول عن االضرار التي 
لحقت بالمدعية، وىكذا ادانت المحكمة الطبيب المدعى عميو من الناحيتين المدنية 

 1".والجنائية

 : عدم التناسب بين مخاطر العممية وفوائدها-ج

عمى الطبيب اثناء القيام بيذه العمميات عميو ان يكون حريصا ودقيقا في       
حالة وجود مخاطر في العممية والفائدة التي قد ال تتحقق وعميو ينبغي عمى جراح 
التجميل ان يتفادى اجراء اية عممية تجميمية اذا كانت خطيرة قد تؤدي الى عدم 

نجاح العممية، حتى ولو كان الدافع من اجرائيا ىي الرغبة الممحة من طرف الزبون 
رغم اعالمو بكافحة المخاطر واعمن رضاه وقبولو وتحمل نتائج العممية فعمى 
الطبيب االمتناع عن ذلك الن ىذه الجراحة ال تتطمبيا الضرورة وال يقصد من 

ورائيا الشفاء مما يجعل منو قد ارتكب خطا بمعرفتو ان النتيجة لن تتحقق، وفي 
 في 25/02/1985ىذا الصدد قضت محكمة باريس في حكم ليا الصادر في 

فضية تتمخص وقائعيا في ان السيدة في مقتبل العمر، عارضة ازياء تعاني من 
تضخم في احدى ساقييا فسارعت الى استشارة اخصائي في الغدد الذي نصحيا 

                                                           
1
 120، المرجع السابق ،صمحمد رايس 
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بالعدول في اتباع عالج في ىذا الشان، ولكن وتحت تاثير رغبتيا الممحة احاليا 
الى طبيب جراح متخصص الجراء جراحة تجميمية عمى ساقيا وعند تقديميا الى 

طبيب التجميل قام بفحصيا وكان مترددا في اجراء العممية، وكان ميال الى الرفض 
غير انو انتيى الى القبول فقام بادخاليا الى احد المستشفيات، واجرى العممية 

المطموبة ولكنو اخفق في خياطة الجروح الناجمة عن العممية بسبب طبيعة انسجة 
جسميا، وقد تبين ان الجروح قد استعصت عمى االلتئام ونجم عن ذلك تفشي 

في مكان العممية واستحال عميو انقاذ المريض، فقام ببتر ساقيا النقاد " الغرغرينا"
" السين"حياتيا ورفعت المريضة دعوى تطالب بالتعويض فقضت المحكمة 

بمسؤولية الطبيب والحكم عميو بالتعويض، وجاء في حيثيات حكميا ان اجراء 
العممية الجراحية عمى عضو سميم دون ان يكون التدخل الجراحي الزما لضرورة 
... عالجية، فيذا التدخل الجراحي يكون في حد داتو خطا يقتضي مسؤولية الطبيب

" وجاء في حيثياتيا انو " السين"كما قضت محكمة االستئناف بدورىا بحكم محكمة 
ال يجوز خمق افتراض خطا لم ينص عميو المشرع، فال خطا عمى الطبيب حيث 

يباشر عمال جراحيا سواء بقصد العالج ام التجميل، ولكن يخطأ اذا لم ينبو 
المريض قبل اجراء التدخل الجراحي الى ما ينطوي عميو ىذا التدخل من مخاطر 

 1".حتى يكون رضاؤه بيا عن عمم بحقيقة االمر

   من خالل ىذا نجد ان طبيب التجميل رغم معرفتو بان ىذه العممية لما ليا من 
مخاطر ال تؤدي الى نتائج محققة اال انو باشر فييا ادى الى نتائج كارثية وعميو 

فعمى الجراح التجميمي تفادي ىذا النوع من العمميات التي ليا مخاطر 
والتي تؤدي الى عدم تحقق النتيجة وقيام المسؤولية، ولو كان برضا ...متوقعة
. المريض

                                                           
1
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  ان ىذه الجراحة تكون احيانا ضرورية عمى الرغم من انيا ال تؤثر عمى صحة 
اال ان ليا تاثيرات نفسية ... الجسم او انيا ال تتطمب االستعجال في قياميا

لمشخص خصوصا حياتو االجتماعية، يكون القيام بيا ضروري حتى يعيد لذلك 
الشخص صحتو النفسية والجسدية معا لذلك يجب التوازن بين الخطر الذي يتعرض 

. لو الزبون والفائدة التي ينتظرىا من ىذه العممية

   في ىذا الصدد نعرض احد االمثمة التي تبين بان التغير يجب ان يكون نفسي 
" ماكسويل مولتر"ثم خارجي، حيث كتب االخصائي في جراحة التجميل الدكتور 

 ان كل انسان يرسم في داخمو صورة عن psycho cybernétiquesفي كتابو 
التي كانت تعاني من " ناتاني" نفسو في جميع اركان حياتو فقص قصة عن الشابة 

تشوه في انفيا فاصيبت باحباط شديد، وخجل فابتعدت عن الناس وتركت المدرسة 
واصبحت تعيسة جدا مما جعل والدىا يمجا الى ىذا الدكتور ليجري ليا عممية 

جراحية تجميمية في الوجو، وبالفعل اجريت العممية التجميمية بنجاح كبير وكان من 
يينئيا عمى التغير ولكنيا لم تكن سعيدة عمى االطالق ولم تتغير " ناتاني"يرى 

ىل ترين الفرق في انفك بين اآلن ": مولتر" النتيجة، وعندما ساليا الدكتور
 1.نعم ارى ان ىناك فرق ولكن ال اشعر بيذا الفرق": ناتاني"والماضي؟، ردت 

: اثبات الخطا في الجراحة التجميمية: ثانيا

اثبات الخطا الطبي في الجراحة التجميمية يختمف حسب نوع االلتزام وان كان    
ببذل عناية او بتحقيق نتيجة، فاذا كان بتحقيق نتيجة كان الخطا مفترض وعدم 
تحقيق نتيجة فيقع عمى الطبيب اذا اراد التخمص من المسؤولية اثبات السبب 

االجنبي اما اذا كان االلتزام ىو التزام ببذل عناية، فانو يقع عمى المريض اثبات 
البينة عمى من  )بان الطبيب اىمل ولم يقم ببذل عناية وبذلك يتم تطبيق القاعدة 

                                                           
1
 307، المرجع السابق ،ص عبد السالم التونجي 
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، فاالثبات ىنا يكون من طرفين اثبات الخطا من طرف (ادعى واليمين من انكر
. (ثانيا)، ثم اثبات الخطا من طرف الجراح التجميمي (اوال )المريض 

: اثبات الخطا من طرف المريض-1

كل التشريعات تتفق عمى ان الشخص المدعي ىو المكمف باقامة الدليل عمى     
ما يدعيع، ومنو فعبء االثبات يقع عمى المريض الذي يثبتوجود التزام عمى عائق 

الطبيب بعالجو الن القاضي ال يستطيع ان يتبين الخطا باعتباره ليس من اىل 
المينة الطبية االختصاصيين، فالمريض ىو الذي يثبت الخطا الذي ارتكبو الطبيب 
سواء كان فنيا او غير فني والمتعمق باالنسانية الطبية وسبب لو ضرر، فيثبت ان 
سموك الطبيب لم يكن مطابقا لسموك طبيب مماثل في نفس المستوى مع االخد في 

 1.االعتبار الظروف الخارجية المحيطة بو

   فاي تقصير من الطبيب بعد اعالم المريض عمما كافيا وشامال عمى مخاطر 
العممية الجراحي والمخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، وكذلك االخالل بعدم الفحص 
المسبق لممريض قبل اجراء العممية وكذا نوع االدوية التي يستخدميا يعتبر خطا 
واىماال من طرف الطبيب يستوجب مسؤوليتو، ويثبت المريض ان الطبيب لم يقم 
ببذل العناية الواجبة باقامة الدليل عمى اىمال الطبيب او تقصيره لو تم عدم تحقق 

النتيجة محل التعاقد، فمجرد عدم تحققيا يعني اخالال بااللتزام وعدم تنفيذه لو بشكل 
خطا مفترضا في جانب ىذا الطبيب، وان لم يستطع الطبيب اثبات في حالة 

االعالم انو اعمم بمريضو بكل صدق حول المخاطر التي يمكن ان تقع اثناء عممية 
التجميل فانو يحكم عميو بالتعويض عما اصابو من ضرر الذي ال يستطيع اليروب 

من المسؤولية اال اذا استطاع ان يثبت السبب االجنبي مثل القوة القاىرة وخطا 
المضرور نفسو، او خطا الغير مثل اىل المضرور فالمريض عميو ان يثبت بمجرد 

                                                           
1
 311، المرجع السابق ،ص عبد السالم التونجي 
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اصابتو بالضرر ان ما اصابو كان بسبب الخطا المرتكب من طرف الطبيب 
وبالتالي اثبات عالقة السببية بين الخطا والضرر، فان اثبت المدعي من اثبات ما 

يدعيو بنتقل عبء االثبات الى الطرف االخر الذي يمكن لو ان ينفي ادعاءات 
خصمو ويعود عبء االثبات الى الطرف االول، وينتقل من طرف الى آخر في 

 1.الخصومة

لئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما : "    في ىذا الصدد قضي مايمي
ببذل عناية خاصة ان المريض اذا انكر عمى الطبيب بذل العناية الواجبة، فان 
عبء اثبات ذلك يقع عمى المريض اال انو اذا ثبت ىذا المريض واقعة ترجح 

اىمال الطبيب كما اذا اثبت ان الترقيع الذي اجراه لو جراح التجميل في موضع 
الجرح، والذي ينتج عنو تشويو ظاىر بجسمو لم يكن يقتضيو السير العادي لعممية 

التجميل وفقا لالصول الطبية المستقرة، فان المريض يكون بذلك قد اقام قرينة 
قضائية عمى عدم تنفيذ الطبيب اللتزامو فبنتقل في االثبات بمقتضاىا الى الطبيب 

ويتعين عميو لكي يدرا المسؤولية عن نفسو ان يثبت قيام حالة الضرورة التي 
". اقتضت اجراء الترقيع والتي من شانيا ان تنفي عنو وصف االىمال

فالتزام الطبيب بعالج المريض ليس الزاما بتحقيق غاية ىي شفاء المريض بل ىو 
التزام ببذل العناية الواجبة في عالج المريض وفقا الصول صنعة الطب، فالمريض 
بعدىا يثبت بان الطبيب التزم بعالجو لكنو لم يبذل العناية الالزمة في ذلك كامان 

. منو، او انحراف وباثباتو كذلك لوجود الضرر فانو يتحصل عمى التعويض

  ففي حالة مثال انفجار جياز التخدير ينشا منو ضرر لممريض وىذا ال يكمف 
المريض باثبات خطا الطبيب وال يستطيع الطبيب ان يفمت من المسؤولية اال اذا 

                                                           
1
 119، المرجع السابق ،ص محمد عبد الطاهر حسين 



اإلطبر القبنوني للمسؤولية النبشئة عن اخالل جراح التجميل: الفصل الثبني   
 

76 
 

قام الطبيب باثبات السبب االجنبي الذي ادى الى وقوع الضرر فينتقل التزام الطبيب 
. من العناية الى تحقيق النتيجة، وىو االلتزام بسالمة الطبيب

  لكي يقوم المريض باثبات المسؤولية الطبية عميو ان يستعين بكافة طرق االثبات، 
باعتباره يفتقد لموسائل وكذلك يجيل لخبايا الفن الطبي وكذلك تيرب الطبيب 

ومعاونيو من تزويده بالمعمومات والوثائق التي ترجح كفتو امام القاضي، من ادلة 
وقرائن قضائية وال يتم االخذ بشيادة الشيود لما ليا من عيوب، اال انو احيانا قد 

يكون اثبات المريض باخالل الطبيب بالتزامو ال يكون كافيا بيتم بعدىا المجوء الى 
الخبرة الطبية التي تساعد المريض من اثبات خطا الطبيب او عدم التزامو حتى 

 1.يتمكن من الحصول عمى التعويض

: اثبات الخطا من طرف الجراح التجميمي- 2

يثبت طبيب التجميل بانو التزام بكل االلتزامات من عالج المريض قبل العممية    
وانو حصل عمى رضا المريض، اعممو بكل النتائج وكذا اتبع جميع التقنيات في 

العممة وتاكد من سالمة اجيزتو، والعناية بالمريض واتخاذ كل الحيطة والحذر فيو 
ينفي الخطا عن نفسو ويرجعو اما لسبب اجنبي ا وان الخطا يعود الى المضرور او 

 الصادر في hedruelالغير، وىذا بعد استقرار القضاء وكان وفقا لحكم 
وجاء  (المدعي عميو ) القت المحكمة بعبء االثبات عمى الطبيب 25/02/1997

من يقع عمى عاتقو قانونا او اتفاقا التزاما خاصا باالعالم يجب عميو : " في قرارىا
 2.ان يقيم الدليل عمى قيامو بتنفيذ ىذا االلتزام

كما ان الطبيب يقع عمى عاتقو التزام خاص باالعالم تجاه مريضو فان عميو ان 
يثبت انو نفذ ىذا االلتزام ، ىذا الحكم يطبق ايضا عمى العمميات التجميمية فعمى 

                                                           
1
 46،ص محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية  

2
 49، نفس المرجع ، محمد حسن قاسم 
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الطبيب ان يعمم زبونو عن كل االخطار التي قد تنجر عمى ىذه العممية واال اعتبر 
عدم اعالم الطبيب لممريض اىماال يحممو المسؤولية، ولكي ينفي المسؤولية عن 

نفسو  ان ينفي العالقة السببية بين فعاه والضرر الذي لحق بالمريض ويكون ذلك 
. باثبات السبب االجنبي

  يسقط عمى الطبيب االلتزام بدفع التعويض لممضرور فالطبيب ىنا ممزم بتحقيق 
النتيجة والخطا الذي يرتكبو في ىذه الحالة يكون خطا مفترض مما يؤدي الى 

اثبات عدم ارتكابو ليذا الخطا او ينفي عالقة السببية بين الخطا والضرر المحقق 
لممريض، فالطبيب يممك كافة طرق االثبات كالكتابة، والقرائن التي تبين بان طبيب 

التجميل قد اعمم المريض وكذلك قد حصل عمى رضاه عن طريق الكتابة التي 
تعتبر قرينة ووسيمة آمنة ومضمونة الثباتو بانو نفذ ىذا االلتزام فالمريض يقوم 
 1.بالتوقيع في ىذه الوثيقة المتضمنة تقرير من طرف الزبون عن اعالمو ورضاه

الضرر في الجراحة التجميمية :  الفرع الثاني

يعد الضرر الركن الثاني من اركان المسؤولية، وثبوتو يعتبر شرطا الزما لقياميا    
لذلك يقول الفقياء ان ال مسؤولية وال تعويض اذا انتفى ركن الضرر، اي ال يكفي 
لوجوب ىذه المسؤولية ان يقع عن المسؤول خطا وانما يجب ان يترتب عمى ىذا 

. الفعل ضرر يصيب الغير

  قد يكون الضرر ماديا كما قد يكون معنويا وال يتحقق اال اذا توافرت فيو شروط 
محددة، ما سوف نعالجو من خالل ىذا النوع لكن قبل ذلك نعرف اوال عنصر 

                                                           
1
 227، المرجع السابق ، ص محمد رايس 
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الضرر رغم انو ال نجد لو تعريفا جامعا في نصوص التقنين المدني الجزائري وكذا 
 1.التقنينات المقارنة

تعريف الضرر : 1

كل اذى يصيب االنسان في جسمو او مالو او شرفو او : يعرف الضرر بانو   
. عواطفو بحيث يصبح المضرور في وضع اسوء مما كان عميو قبل وقوع الخطا

   في ضوء ما سبق يمكن تتبع الضرر في مجال المسؤولية الطبية من خالل 
تعريفو بشكل عام، حيث تجتمع جل عناصره التقميدية بالتعريف في مجال 

حالة ناتجة عن فعل طبي : المسؤولية الطبية، اذ يمكن تعريف الضرر الطبي بانو
مست االذى جسم الشخص وقد يستتبع ذلك نقص في حال الشخص او في 

 2.عواطفو ومعنوياتو

  تعد اصابة الزبون بضرر من جراء عممية جراحية نقطة البداية لمحديث عن 
المسؤولية المدنية لمطبيب الجراح، والضرر في ىذا الصدد ال يتمثل في عدم الشفاء 
اذ ان الجراح ال يتعيد بشفاء المريض من عمتو، انما يبذل كل العناية لكي يتوصل 
الى النتيجة المرجوة فالضرر ىنا يتمثل في االثر الناتج عن خطا الجراح واىمالو 
وعدم الحرص عمى مريضو، وال يمكن الي شخص المطالبة بالتعويض اال اذا 

اصيب بضرر اثناء عممية التجميل اذ يمكن حدوث ضرر لمشخص المريض اال ان 
المسؤولية المدنية ال تثور اذا لم يثبت اي تقصير، او اىمال من جانب الجرح ومن 
ىنا بات واضحا ان ثمة اجماع عمى ان مسؤولية الجراح التجميمي تقوم كمما تسبب 

 3.بخطئو بإحداث ضرر لمريضو

                                                           
1
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  (دراسة مقارنة ، )غادة فؤاد مجيد المختار، حقوق المريض في عقد العالج الطبي في القانون المدني  

 93، ص 2010
2
 103المرجع السابق ،غادة فؤاد مجيد المختار، 

3
 104،ص 2004، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان "دراسة مقارنة"طالل عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب 
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 أنواع الضرر: 2

كل عمل ايا كان يرتكبو الشخص بخطئو :" م عمى انو. ق124نصت المادة     
 182ونصت المادة " ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض

يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية والشرف : "م.مكرر ق
 من قانون اإلجراءات الجزائية في فقرتيا األولى 2، كما نصت المادة "والسمعة

يتعمق الحق في الدعوى المدنية لممطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية : "عمى
، "او جنحة او مخالفة، كل من اصابيم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة

وعمى ىذا فالضرر في اطار المسؤولية المدنية لجراح التجميل ىو ذاتو في اطار 
. المسؤولية المدنية بصفة عامة، فقد يكون ضررا ماديا او معنويا

   فاالضرار التي تصيب المريض او ذويو من جراء الخطا الطبي الجراحي يمكن 
ان تكون كما سبق الذكر مادية متمثمة في المساس بسالمة جسمو، ويترتب عميو 

خسارة مالية لمشخص ممن نفقات العالج وغيرىا كما قد تكون االضرار معنوية او 
ادبية كما يسمييا البعض والمتمثمة في اآلالم النفسية التي قد يتضرر دويو واقاربو 

 1.من جراء وفاتو

: الضرر المادي-أ

يعتبر الضرر المادي الذي يمس بسالمة جسم الشخص او حياتو ضررا    
. جسمانيا، في حين يعتبر ذلك المترتب عن المساس بذمتو المالية ضررا ماليا

: الضرر الجسدي-1أ

يجب عمى كل جراح ان يحترم حق الشخص المريض في الحياة وفي سالمة    
جسده عند ازاء عممية جراحية لو، فقد يكون المساس بجسم المريض عبارة عن 

                                                           
1
 107، المرجع السابق ،ص طالل عجاج، 
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اصابة جسدية مميتة او اصابة قد ال تقضي الى الموت لكنيا تعطل وظائف الجسم 
 1.باحداث عاىة دائمة او مؤقتة

:  الضرر المالي-2أ

الضرر المادي اخالل بمصمحة المضرور ذات " يرى العالمة السنيوري ان    
: ويترتب عمى ذلك خسارتين" قيمة مالية

  المصاريف والنفقات التي خسرىا المريض المتضرر من عالج ودواء
 .وتكاليف الجراحة التي تكون في اغمب االحيان مرتفعة جدا

  اضعاف قدرتو عمى الكسب جزئيا او كميا بسبب تعطمو عن العمل نتيجة
خطا الجراح اذ يؤدي بو الى الحرمان من فرص العمل خاصة اذا كان 

المتضرر مذيعا او ممثال يعتمد عمى الجمال والشكل في كسب قوتو، كما 
يصيب الضرر المادي ذوي تالمريض المضرور نتيجة وفاتو او عجزه 

باعتباره العائل الوحيد لتمك العائمة فيقدر القاضي ما ضاع عمى اىمو من 
 2.فرصة بفقد عائميم ويقضي ليم بتعويض عمل ىذا االساس

: الضرر المعنوي-ب

يتمثل في تمك اآلالم الجسمانية والنفسية التي يتعرض ليا الشخص المريض    
جراء خطا الجراح، ويتمثل كذلك فيما قد ينشا من تشوىات وعجز في وظائف 
االعضاء حيث ال يقتصر الضرر المعوض عميو في الضرر المادي الجسدي 

والمالي فقط، بل يتعدى الى ما ىو نفسي يمحق الشخص في كرامتو او شعوره او 

                                                           
1
 304،المرجع السابق ، ص محمد رايس 

2
 39،ص 1992مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  
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عاطفتو فقد يتحقق الضرر المعنوي كما سبق الذكر عن سوء العالج او المعاناة 
 1.الخ...الناتجة عن المساس بسالمتو من تشوىات وندب

   كما قد يظير ايضا في حالة اعتداء الطبيب عمى اعتبار المريض كافشاء سره 
مثال ذلك كون االساس الذي تقوم عميو العالقة التي تربط الطبيب بمريضو ىي 
الثقة المطمقة، والثقة المينية تقتضي عمى الطبيب عدم افشاء سر مريضو دون 

. موافقتو

  الضرر المعنوي مثمو مثل الضرر المادي، اذ يظير عمى الشخص المتضرر كما 
قد يظير في حالة وفاتو بالنسبة القاربو كاوالده ووالديو وزوجتو من خالل ما 

. يصيبيم في عواطفيم، وليم ان يطالبوا بالتعويض

  يختمف الضرر االدبي من شخص آلخر فالشاب ليس كالمسن، الفتاة ليست 
كالولد فاالمر يقدر عمى ضوء اآلثار التي تتركيا االصابة او العجز عمى حالة 

المريض، منظورا الى ذلك من خالل عممو او مينتو او ظروفو االجتماعية 
 2.والجسمانية

     يستفاد مما سبق انو متى تحقق ثبوت الضرر سواء كان ماديا او معنويا فانو 
يستوجب التعويض وال يتوقف ذلك عند التعويض المالي النقدي، وانما يتعدى الى 
التعويض االدبي كتقديم االعتذار ويشترط ان يكون الضرر المستحق لمتعويض 

حقيقيا ناتجا عن عمل غير مشروع عمى خالف المحل الذي يجب ان يكون 
 .مشروعا

 

                                                           
1
 42مقدم سعيد ، نفس المرجع ،ص  

2
 48، المرجع السابق، صمقدم سعيد 
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:  تفويت الفرصة-ج

يمكن اعتبار تفويت الفرصة احدى صور الضرر الجديدة في مجال المسؤولية     
الطبية، النو ما يمكن ان نستنتجو من الضرر بغض النظر عن طبيعتو اكان ماديا 
او معنويا ان يكون محققا غير محتمل الوقوع، وضياع الفرصة ما ىي اال فقدان 

االمل غير محقق الشفاء الن االمل ما ىو اال شعور يحفز الشخص عمى العالج، 
 1.فيو ليس نتيجة حتمية لمشفاء

   تدخل مسالة التمييز بين الضرر المحتمل وتفويت الفرصة ضمن السمطة 
التقديرية لمقاضي المدني، اذ في كثير من االحوال يمزج بينيما وال يحكم عنيما 
بالتعويض فالضرر المحتمل ىو الضرر الذي لم يقع وليس محقق الوقوع في 

المستقبل بالتالي ال يعوض عنو اما فقدان الفرصة والتي تعتبر ايضا محتممو اال ان 
حرمان صاحبيا من محاولة تحققيا، بسبب خطا الطبيب يعتبر ضررا محققا البد 

. من التعويض عنو

   وثمة فرق بين الفرصة التي تعتبر امر محتمال وبين تفويتيا وىو امر محقق، 
ونخمص من ىذا الى ان الفقو والقضاء اتخذا موقفا واحدا في مسالة التعويض عن 
تفويت الفرصة باعتباره ضررا محققا اصاب المريض وفوت عميو فرصة الشفاء او 

 2.البقاء عمى قيد الحياة

شروط الضرر : 3

 يشترط لمحكم بالتعويض عن الضرر ان يكون اخالال بمصمحة مشروعة وان    
يكون محققا وليس محتمال فاذا لم تكن ىناك مصمحة مشروعة فال يجوز الحكم 

بالتعويض، اما عن الشرط الثاني وىو ان يكون الضرر متوقعا وليس محتمال معناه 
                                                           

1
 310،المرجع السابق ، ص محمد رايس 

2
 112، المرجع السابق ،ص طالل عجاج، 
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ان يكون قد وقع فعال او سوف يقع حتما كموت المريض او فقدان احد اعضائو، 
. وليس محتمال يمكن او ال يمكن حصولو ىنا ال محل لمتعويض ان لم يقع فعال

ومن خالل ما ياتي سنعالج ىذه الشروط بالتفصيل 

 ان يصيب الضرر مصمحة او حقا مشروعا لممضرور -1
      يجب لوقوع الضرر ان يكون ىناك اخالل بحق المضرور او بمصمحة مالية 

لو، فقبل مسائمة المتعدي يجب ان ينظر الى ما اذا كان اعتداؤه حقا مشروعا 
يحميو القانون فوقوع الضرر ال يجعل لممضرور الحق بالمطالبة بالتعويض في 

جميع الحاالت، اذ يشترط ان يمس ىذا الضرر حقا مكتسبا او مصمحة مشروعة لو 
. غير مخالفة لمنظام العام

فيحق لمزوجة مثال رفع دعوى قضائية لممطالبة بالتعويض عن الضرر 
الذي اصابيا من جراء وفاة زوجيا نتيجة خطا طبي جراحي والتعويض ايضا 

الوالدىا القصر بسبب انقطاع االنفاق عميو، ما دامت نفقة االب واجبة ونفقة الزوج 
. كذلك

اما في الحالة العكسية اي في حالة ما اذا كانت المصمحة غير مشروعة ومخالفة 
لمنظام العام فال يحق لممضرور المطالبة بالتعويض فمثال المراة التي تطمب من 

طبيبيا اجراء عممية جراحية الجياضيا ىذه االخيرة ال يحق ليا طمب تعويض عن 
. االضرار، النيا غير مشروعة وال يحمييا القانون

  فباعتبار ان كل شخص يتمتع بالحق في سالمتو الجسدية والمعنوية وان اي 
مساس بيا من جراء الطبيب الجراح يعتبر من قبيل االضرار التي يستوجب 
التعويض عنيا، فاذا اصيب المريض اثناء خضوعو الي عممية جراحية باي 

 1.عارض يمنح لو الحق في المطالبة بالتعويض

                                                           
1
 106المرجع السابق ،غادة فؤاد مجيد المختار، 
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: ان يكون الضرر متوقعا-2
معناه ان يكون مؤكد الوقوع اي محقق ليس احتمال، فالضرر المحقق يعوض    

عنو بينما االحتمالي ليس كذلك، وبمعنى آخر ان يكون الضرر موجودا وثابتا 
وحاال بشكل مؤكد لكي يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وال يمكن تصور 

تعويض عن اضرار غير محققة واال اختمت المسؤولية المدنية، فاذا كان محتمال 
غير موجود في الحال وال يوجد ما يؤكد وقوعو في المستقبل فالقاضي ال يستطيع 

. تقديره
  المالحظ ان الضرر المحتمل يختمف تماما عن الضرر المستقبل، فيذا االخير 
يكون محققا ويصمح اساسا لممطالبة بالتعويض كمما كان نتيجة الزمة لضرر وقع 
فعال يجوز لممضرور المطالبة بالتعويض متى كان محقق الوقوع، ونيشر الى ان 

الضرر الذي يستوجب التعويض عنو ليس الضرر الناجم عن عدم الشفاء، او عن 
نجاح العممية الن عدم الشفاء في حد ذاتو ال يكون ركنا لمضرر في المسؤولية 

 1.الطبية
   ىناك من اضاف شرطا آخر لتحقق الضرر المستحق لمتعويض، وىو ان يكون 

الضرر شخصيا ومباشرا ويشمل الضرر الجسماني اي كل اعتداء عمى سالمة 
الجسم كان يتوفى المريض اثر عالج الطبيب الذي اىمل وارتكب خطا، ويعتبر 

الضرر مباشرا عندما يكون نتيجة طبيعية لمخطا الذي احدثيا وىذا الضرر ىو فقط 
الذي تكون بينو وبين الخطا المنشا لو عالقة السببية وفقا لمقانون ىذا الشرط 

ينصرف القصد فيو الى انو اذا كان طالب التعويض ىو المضرور اصال، فيجب 
عميو ان يثبت ما اصابو من ضرر، واذا كان طالب التعويض بصفة اخرى 

. فاالثبات يكون لمن تمقى الحق عنو
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 53، المرجع السابق، صمقدم سعيد 
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اثبات الضرر : 4
ان االثبات ىو الطريق االمثل ليتمكن الشخص المتضرر من الحصول عمى      

تعويض يتناسب مع مدى خطورة الضرر الذي اصابو ويقع عبء االثبات عمى من 
يدعيو وذلك وفقا لما تقضي بو القاعدة العامة، من ان المدعي ىو المكمف باثبات 

". البينة عمى من ادعى واليمين عمى من انكر"ما يدعيو 
   عمى المريض المضرور اذا بقي عمى قيد الحياة او نائبيو اذا كان قاصرا او فاقد 

االىمية او ورثتو في حالة وفاتو، الضرر الالحق بو وال يكتفي المدعي باثبات 
الضرر الذي اصابو وخطا المدعى عميو بل عميو ان يثبت الضرر لذي يدعيو انما 

ىو ناشء عن خطا المدعى عميو مباشرتا، اي ان يثبت العالقة المباشرة بين 
ويجوز اثبات الضرر بجميع طرق . الضرر والخطا المسبب لمضرر والعالقة بينيما

االثبات باعتباره واقعة قانونية ومسالة موضوعية ال رقابة فييا لمقاضي، عمى 
خالف اثبات قيام الضرر المعنوي التي تبقى فييا السمطة التقديرية لمقاضي مطمقة 

 1.النو ال يمكن معاينتيا ماديا
   فمقاضي الموضوع ان يقرر ما حدث لممريض من جراء التدخل الطبي او تمقيو 
الخدمة الطبية من قبيل الضرر ام ال، فاذا قرر ان المضرور اصيب بتعفن بسبب 
اىمال الطبيب في عدم تنظيف الجرح فال تعيب لمحكمة النقض او مجمس الدواة 

. عمى صحت ىذه الوقائع في ذاتيا
   يالحظ ان القضاء يتشدد في العمميات الجراحية وما ينتج عنيا من اخطاء 

خاصة، اذا كانت ىذه العمميات ال تدعو الييا ضرورة عالجية كعمميات التجميل، 
عممية التجميل وان كان التزام الطبيب : "وقد ذىبت محكمة النقض المصرية بان

وال ". ىو بذل عناية، اال انو يكفي من المريض اثبات واقعة ترجح اىمال الطبيب
يمكن ليذا االخير ان ينفي تمك المسؤولية اال باثبات سبب اجنبي اي يثبت ان 

                                                           
1
 84،ص 198عبد الرشيد مأمون، عقد العالج بين النظرية و التطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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الضرر الذي لحق المريض ال يرجع الى خطئو ىو، لكن الى قوة قاىرة او خطأ 
المريض ذاتو او خطأ الغير ويمكنو كذلك اثبات حالة الضرورة التي من شانيا ان 

 1.تبعد عنو وصف االىمال
العالقة السببية بين الخطا والضرر في الجراحة التجميمية : الفرع الثالث

عالقة السببية بين الخطا الذي ارتكبو المسؤول والضرر الذي اصاب     
المضرور، ىي الركن الثالث من اركان المسؤولية المدنية بوجو عام وكذا بالنسبة 
لمسؤولية الجراح التجميمي، وتعرف العالقة السببية بانيا ركن مستقل عن ركن 
الخطا فقد توجد عالقة السببية وال يوجد خطا كما قد يوجد ركن الخطا وال توجد 

. بذلك عالقة السببية
  ينبغي القول ان تحديد عالقة السببية في نطاق المسؤولية الطبية يعتبر من اشق 

االمور واعسرىا بالنظر الى تعقيدات الجسم وتغير خصائصو وعدم وضوح 
االسباب التي تؤدي الى المضاعفات الظاىرة، فقد تعود اسباب الضرر الحاصل 
الى عوامل بعيدة او غير ظاىرة ترجع لتركيبة جسم المريض، وىو االمر الذي 

يصعب معو معرفتيا او الوقوف عمى حقيقتيا اال ان ىذا ال يعني عدم البحث في 
 2.مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميمية

ضرورة السببية المباشرة : 1
 ذكرنا سابقا ان عالقة السببية ىي ركن اساسي لقيام المسؤولية، غير ان ىذه    

العالقة كيرا ما يصعب تقديرىا في حال تعددت االخطاء الحداث ضرر واحد او 
في حالة تسمسل االضرار نتيجة خطا اصمي واحد، ففي الحالة االولى اي الضرر 

: الناشىء نتيجة لعدة اسباب وليس لسبب واحد ظيرت نظريتان

                                                           
1
 96المرجع السابق ،ص محمد حسن قاسم، 

2
 98المرجع السابق ،ص محمد حسن قاسم، 
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نظرية تعادل االسباب واساسيا ىو انو يجب لتحديد السبب الحقيقي في    -
الضرر الواقع البحث عن جميع العوامل المتعددة التي ادت اليو، اي جميع العوامل 

التي ادى اشتراكيا الى حصول الضرر، وتعتبر كميا متعادلة من حيث قيام 
المسؤولية معناه ان كل سبب عمى حدى ساىم في احداث الضرر ولو ال اجتماع 

 1.ىذه العوامل لما حدث الضرر
اما النظرية الثانية فيي نظرية السبب المنتج الفعال ومفادىا انو في حالة تعدد   -

االسباب يجب التركيز عمى السبب الفعال الرئيسي الذي ادى الى نشوء الضرر، 
. وباقي االسباب تعتبر عرضية ال ينظر الييا

اما في الحالة الثانية وىي تسمسل النتائج او االضرار نتيجة خطا واحد يطرح 
ىل يسال مرتكب الفعل عن جميع االضرار او فقط عن الضرر : التساؤل

المباشر؟، فاذا قام جراح التجميل مثال باجراء عممية تجميل وجو لفتاة ونتيجة لخطا 
صدر منو اثناء العممية نجم عنو تشويو وجو الفتاة، ثم وفاة االم بسكتة قمبية تاثرا 

 182/1بابنتيا ومن ثم ضرر مينوي لجميع افراد العائمة فبالرجوع الى نص المادة 
ج نستنتج ان الفتاة ال تستحق التعويض اال عن تشويو الوجو دون ان .م.من ق

. يتعدى ىذا التعويض الى وفاة اميا والضرر المعوي الذي لحق عائمتيا
  وبذلك نخمص الى ان الطبيب يسأل فقط عن الضرر المباشر الذي ارتكبو وىو 

وىو الذي ال يكون  (...وفاة االم )تشويو وجو الفتاة، بعيدا عن الضرر غير المباشر
نتيجة طبيعية لمخطا الذي احدث الضرر فتنقطع عالقة السببية بينو وبين الخطا وال 

 2.يكون محال لمتعويض
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انعدام رابطة السببية  : 2
من المؤكد ان الخطا ىو السبب في احداث الضرر، فاذا رجع الضرر الى سبب    

اجنبي انعدمت السببية قد تكون قوة قاىرة او حتى لو كان الخطا ىو السبب ولكنو 
. صدر من المضرور بنفسو او من الغير

ىو السبب االجنبي الذي ال بد لمشخص : الحادث الفجائي او القوة القاىرة -1
فيو غير ممكن التوقع رغم انو قد سبق وان وقع في الماضي، اال انو يبقى 
غير ممكن التوقع في المستقبل، كما انو مستحيل الدفع ال يمكن تجنبو فاذا 
كانت القوة القاىرة ىي السبب الوحيد لوقوع الضرر انعدمت العالقة السببية 

 .وال تتحقق المسؤولية
ىنا يالحظ اننا خرجنا عن نطاق المسؤولية : (المضرور)خطا المريض  -2

التقصيرية اذ ال يوجد مسؤول، فالمدعى عميو ليس مرتكب الخطا وانما 
الضرر وقع بفعل المضرور نفسو، فيذا االخير من الحق بنفسو ضررا وفي 

 .ىذه العالقة تنعدم العالقة السببية
ىنا ايضا الخطا الصادر لم يكن بفعل الطبيب وكذا المريض، : خطا الغير -3

وانما بفعل الغير فاذا كان خطئو ىو السبب الرئيسي في حدوث ضرر 
 1.لممريض فان الغير ىنا وحده المسؤول

اثبات رابطة السببية : 3

يقع عبء اثبات العالقة التي تربط الخطا الصادر من الطبيب والضرر    
الالحق بالمريض عمى عاتق ىذا االخير فعميو ان يثبت بان الضرر الذي لحق 

بو كان بسبب خطا الطبيب الجراح، بان يقيم قرينة بسيطة والتي اصبحت 

                                                           
1
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ضرورية لالثبات بعد ان كان القضاء يتطمب بصفة دائمة اثبات المريض توافر 
. عالقة السببية بين الخطا الطبي والضرر الالحق بو

متى اثبت المضرور : " وفي ىذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بانو
الخطا والضرر وكان من شان ذلك الخطا ان يحدث عادة ىذا الضرر، فان 

القرينة عمى توفر عالقة السببية بينيما تقوم لصالح المضرور وعمى المسؤول 
 1."نقض ىذه القرينة باثبات ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي ال يد لو فيو

  ويجب االشارة الى ان القرينة التي تقام في مجال الجراحة التجميمية ىي قرينة 
قضائية، فاذا اقر الطبيب بان السبب االصمي لحدوث الضرر ىو خطئو عميو 

ان يمتزم بتعويض المريض تعويضا كامال بقدر ذلك الضرر، وفي الحالة 
العكسية اي حالة ما اذا لم يعترف الطبيب بخطئو ىنا يبقى لممريض المضرور 

 2.انب لجا الى القضاء برفع دعوى المسؤولية المدنية عمى الطبيب الجراح

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 116، المرجع السابق ،ص ابراىيم عمي حماوي الحمبوسي 

2
 109،المرجع السابق ،ص محمد رشيد دواغرة 
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دعوى التعويض عن المسؤولية الناشئة عن اخالل جراح : المبحث الثاني 
 التجميل 

ان ضمان السالمة في الجراحة التجميمية يوفر ضمانة كبيرة لطالب التجميل    
ويؤدي الى تقوية الحماية المقررة لو من خالل ما يتضمنو من حمول تؤدي الى 
توفير اكبر الفرص لمحصول عمى التعويض، ولقد تبين لنا ان االلتزام بضمان 

. السالمة ينشأ في حالة اخالل الجراح بضمان سالمة سموكو وادائو الجراحي

  وبالتالي اذا توفرت اركان مسؤولية جراح التجميل من خطا وضرر وعالقة سببية 
تقوم مسؤوليتو فينا يمزم جراح التجميل بتعويض المضرور وجبر الضرر الذي 

. اصابو

  ان االحكام في المسؤولية المدنية قد تمحق بيا بعض االوصاف او االتفاقات التي 
تعدل منيا الى حد كبير او قميل اذ قد يتفق المتعاقدان عمى تعديل احكام المسؤولية 

تجديدا او تخفيفا او اعفاء، كما قد يتم االتفاق بان يقوم شخص آخر بتعويض 
المضرور عما يقع من ضرر بفعل المسؤول، وبناء عمى ذلك سنقسم ىذا المطمب 

الى فرعين ندرس في االول التعويض ونتناول في الثاني االتفاقات الخاصة 
. بالمسؤولية المدنية

النظام القانوني لدعوى التعويض : المطمب االول

التعويض ىو األثر المترتب عمى المسؤولية المدنية متى توفرت اركانيا    
وبموجبيا اصبح مرتكب الفعل الضار ممزما بتعويض المضرور عما اصابو من 

، والتعويض 1ضرر، وعميو كل خطا سبب ضررا لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض
الذي يستحقو المضرور قد يقوم المتعاقدان بتحديده مسبقا ويسمى بالتعويض 

                                                           
1
 -casanova : la responsablitemedicale,these,aix-en France,1940,p233. 
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االتفاقي او الشرط الجزائي وقد يقوم القانون بتقديره ويسمى التعويض القانوني وقد 
 . 1يتولى القاضي تقديره ويسمى التعويض القضائي

  ويستقر القضاء عمى ان التعويض يقدر بقدر الضرر فال يزيد التعويض عنو وال 
يقل وان تقدير التعويض امر متروك لسمطة المحكمة التقديرية، والتعويض قد يكون 
في صورة عينية اي بالزام فاعل الضرر باعادة الحال الى ما كان عميو قبل وقوع 
الفعل الضار بمعنى ان يعود المضرور الى نفس الحالة التي كان عمييا قبل وقوع 

الضرر، اذ ان ىذا التعويض العيني ىو الطريقة المثالية الزالة الضرر ومحوه حيث 
. 2يتعين عمى القاضي ان يحكم بذلك، اذ كان ممكنا وبناء عمى طمب المضرور

  لكن التعويض العيني في مجال المسؤولية الطبية يبدو امرا عسيرا اذ ال يمكن 
تصوره في مجال الخطا الطبي في الجراحة التجميمية اال في حاالت نادرة كان 

يطمب اعادة العممية الجراحية التجميمية لترقيع ومسح الدمل والندوب التي نتجت 
 فان الغالب ان يكون التعويض عن الضرر نقديا الن كل 3عنيا وعمى نفقة الجراح

ويشمل التعويض ما لحق .ضرر بما فيو الضرر االدبي يمكن تقويمو بالنقد
المضرور من خسارة وما فاتو من كسب وىاذان العنصران ىما المذان يقوميما 

القاضي بالمال عمى ان ال يقل التعويض عن الضرر او يزيد عميو، لكن عند تقدير 
القاضي لمتعويض عن الضرر االدبي تعترضو بعض الصعوبات نظرا لصعوبة 

تقديره بالمال كتقدير اآلالم النفسية، ولكن القضاء استطاع تذليل بعض ىذه 
الصعوبات بضميا الى معيار جسامة الخطا في المسؤولية التقصيرية عند تقدير 
التعويض عن معيار جسامة الضرر، وبذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بان 

                                                           
1
 .148، ص2011، دار وائل للنشر، 1سعدون العامري، تعويض الضرر، ط- 

2
، تقابلها "اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فان المحكمة هي التي تقدره: " من القانون المدني العراقي169/1تنص المادة - 

 . من القانون المصري221المادة 
3
 .5، مجموعة عمر، ص17/4/1947نقض - 
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التعويض المقضي بو لممضرور بسبب عجزه عن الكسب الدائم يجب ان يتحدد 
. 1بالنظر الى ما نقص من سالمتو الجسدية

   والتعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل الضرر المباشر سواء كان متوقع او 
غير متوقع بخالف التعويض في المسؤولية العقدية فيشمل الضرر المتوقع فقط ما 
لم يرتكب المدين غشا او خطئا جسيما، وبما ان عالقة جاح التجميل بمريضو غالبا 
ما تكون عالقة عقدية وبالتالي المسؤولية عنيا عقدية فالتعويض في ىذه الحالة ال 
يكون اال عن الضرر المتوقع وقت التعاقد، غير ان جراح التجميل قد يغري زبونو 
الجراء الجراحة بدافع السمعة او الربح الذي يعود اليو وكذلك الحال اذا لم يراعي 
الجراح مقدار التناسب بين فوائد ومضار الجراحة ، اذ في ىذه الحاالت يرتكب 

. الجراح الغش والخطا الجسيم ويسال عن الضرر غير المتوقع

ويراعي في تقدير التعويض الظروف المالبسة لممضرور كحالتو الجسمية والصحية 
وظروفو العائمية والمينية وحالتو المالية، اذ ان الظروف الشخصية التي تحيط 
بالمضرور تدخل باالعتبار الن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي اصاب 

المضرور بالذات فيقدر عمى اساس ذاتي ال عمى اساس موضوعي، اذ يكون محال 
لالعتبار حالة المريض الصحية فالشخص الذي فقد احدى عينيو ثم فقد العين 
االخرى بسبب الخطا الطبي يكون الضرر الذي افقده عينو االخرى وصيرورتو 
مكفوف البصر اشد بكثير من الضرر الذي يصيب من كان سميم العينين فيفقد 

عينا واحدة، كذلك يكون محال لالعتبار الحالة العائمية لممضرور فمن يعول زوجتو 
واوالده يكون ضرره اشد من االعزب الذي ال يعول اال نفسو، ويدخل في االعتبار 
كذلك حالة المضرور المالية ولكن ىذا ال يعني ان المضرور اذا كان غنيا اقل 

                                                           
1
 .174نادية محمد قرماز، المرجع السابق، ص- 
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حاجة الى التعويض من الفقير وانما يدخل في االعتبار مقدار الكب الذي يفوت 
. 1عمى المضرور، فمن كان يكسب اكثر فان مقدار الضرر الذي يصيبو اشد

  ويجب في الجراحة التجميمية االخد بعين االعتبار حالة طالب التجميل قبل 
التدخل الجراحي، فاذا كان العيب او التشوه المراد اصالحو وتجميمو خفيفا جدا وبعد 
الخضوع الى الجراحة تفاقم وازداد تشوييا بسبب خطا الجراح التجميمي فان تقدير 

. 2التعويض يكون اشد بالنسبة لحالة اخرى كان التشوه فييا ممحوظا وبارزا
 

او كما يسمييا البعض دعوى المسؤولية التي تحقق بتوافر االركان السابقة    
ووجب عمى المسؤول تعويض الضرر - خطأ، ضرر، عالقة سببية–الذكر 

الذي احدثو بخطئو، فالتعويض اذن ىو الحكم المترتب عمى تحقق المسؤولية 
. وىو جزاؤىا

حيث  (الفرع االول)نتعرض في ىذا المطمب الى اطراف دعوى التعويض    
نتكمم عن المدعي وبعض االحوال الخاصة بو، ثم عن المدعى عميو وبعض 

طمبات ودفوع كل منيما وبعدىا نتطرق  (الفرع الثاني)االحوال الخاصة بو،وفي  
. (الفرع الثالث)الى االختصاص بنظر دعوى التعويض 

اطراف دعوى التعويض : الفرع االول

يقصد بدعوى التعويض تمك الوسيمة المشروعة لمتعبير عن الرغبة في الدفاع    
الوسيمة القضائية التي يستطيع " عن الحق او استعادتو، كما تعرف بانيا 

المضرور عن طريقيا الحصول من المسؤول عن تعويض الضرر الذي اصابو، 
". ويتحدد موضوعيا بالضمان الذي يطالب بو المضرور برا لما لحقو من ضرر

                                                           
1
 .36علي عبيد عودة، المرجع السابق، ص- 

2
  .775، ص2008، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 3منير رياض حنا، الخطا الطبي الجراحي، ط- 
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وبيذا نخمص الى ان طرفا دعوى التعويض ىما كل من المضرور والمتضرر، 
وسوف نتعرض بالتفصيل ليذين الطرفين بما في ذلك من شروط قبول 

. دعوييما

المدعي  : اوال

ىو المضرور الذي وقع عميو فعل الخطا، والذي يحق لو المطالبة بالتعويض   
عما اصابو وال تقبل دعوى المدعي اال اذا توافرت فيو كافة شروط قبول الدعوى 

. ج .م. ق40ا، ونص المادة .ام. ق13المنصوص عمييا في المادة 

الصفة -1

اي تمك الصفة التي تخول المدعي صاحب الحق محل االعتداء القيام برفع    
الدعوى حتى يقبل النظر فييا، وعمى القاضي التحقق من ان المدعي تتوفر فيو 

ومن مبادىء الدعوى انيا ال تصح اذا رفعت من ذي صفة عمى ذي .ىذه الصفة
صفة، فكما يشترط توفر عنصر الصفة لدى المدعي واال رفضت دعواه يشترط 

. كذلك قياميا لدى المدعى عميو

المصمحة -2

   يقصد بالمصمحة الفائدة العممية التي تعود عمى رافع الدعوى فائدة انتفت فال 
تقبل دعواه، حيث يشترط في رفع الدعوى ان تكون لو مصمحة في تحريكيا فال 

توجد دعوى بغير مصمحة ويقصد بيا الفائدة العممية التي تعود عمى رافع 
 1.الدعوى

                                                           
1
 112سعدون العامري،  المرجع السابق ،  
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المصمحة ليست شرط لقبول الدعوى فقط وانما ىي شرط لقبول اي طمب او    
دفع او طعن في الحكم، ويشترط في المصمحة ان تكون قانونية، وان تكون 

شخصية ومباشرة، ان تكون قانونية بمعنى ان تستند الى حق او مركز قانوني 
موضوعي او اجرائي كان بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية ىذا الحق او 
المركز القانوني، كما يشترط ان تكون المصمحة قائمة بمعنى ان يكون حق رافع 

. الدعوى قد وقع عميو اعتداء بالفعل

االهمية -3

ىي قدرة الشخص عمى تحمل االلتزامات واكتساب الحقوق وممارستيا، طبقا   
 سابقة الذكر التي اغفمت النص عمى 13ا خالفا لممادة .ام. من ق64لممادة 

 من نفس القانون 65شرط االىمية ضمن شروط قبول الدعوى واعتبرتيا المادة 
..." يثير القاضي تمقائيا انعدام االىمية: " انيا من النظام العام بنصيا

  يقصد باىمية التقاضي، اىمية االداء لدى الشخص الطبيعي كما ىو مبين في 
ج اما بالنسبة لمشخص االعتباري فيو يتمتع باىمية التقاضي .م. ق40المادة 

.  من نفس القانون50عمال بالمادة 

  ليس بالضرورة ان يكون المتضرر شخصيا ىو الوحيد من يحق لو رفع دعوى 
لممطالبة بتعويض الضرر، انما يمكن لنائبو او القربائو وورثتو في حالة وفاتو 
 1.رفع دعوى لممكالبة بتعويضيم عن الضرر الذي اصابيم نتيجة وفاة الضحية

  كذلك الدائنين يحق ليم بدورىم النطالبة بالتعويض عن الضرر المادي باسم 
فالحق في . مدينيم اي الشخص المضرور، وذلك برفع دعوى غير مباشرة

التعويض عن الضرر المادي ينتقل الى الورثة والدائنين بعد وفاة المضرور، 

                                                           
1
 104، المرجع السابق ، ص غادة فؤاد مجيد المختار 
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الن ىذا الحق يعتبر عنصرا موجبا في ذمتو المالية اما الحق في التعويض 
االدبي فال ينتقل الى غيره بعد الوفاة اال اذا تحددت قيمتو قبل الوفاة بقرار 

. قضائي او باتفاق بين المسؤول والمضرور

   فالضرر الذي يصيب شخصا غير الذي وقع عميو الفعل يسمى بالضرر 
: المرتد، والذي يشترط لتحققو ثالثة شروط

. ان يصيب كال من المتضرر المباشر والمتضرر باالرتداد-

ان تكون رابطة بين االول والثاني، كرابطة القرابة او الوراثة او العمل والمودة ا -
. وان يكون المتضرر باالرتداد معاال من طرف المتضرر المباشر

 1.ان تكون عالقة سبيبة بين الفعل الضار والضرر المرتد-

المدعى عميه : ثانيا

 المدعى عميو في الدعوى العمومية ىو المتيم، اما في الدعوى المدنية فيو   
الشخص المطالب بالتعويضات او المسؤول المدني وىو الشخص الذي لم يفي 
بالتزام معين سواء كان ماليا او عمال او ما في ذلك، وقد يكون المدعى عميو 

جميعيم مسؤولين عمى "شخصا واحدا كما قد يكون اكثر من شخص فيكونوا 
وجو التضامن بتعويض المضرور، كما يمكن ليذا االخير ان يرجع عمى اي 

من المسؤولين لمطالبتو بتعويض كل الضرر الذي لحقو، ويرجع من دفع 
". التعويض عمى باقي المسؤولين بقدر نصيب كل منيم بالتساوي

واول  (ا.م.ا.ق)وال في  (ج.م.ق)  لم يرد اي نص يعرف المدعى عميو ال في 
 سالفة الذكر، يجب ان بتوفر في الشخص 113نص ذكره ىو نص المادة 

                                                           
1
 115، المرجع السابق ،ص طالل عجاج، 



اإلطبر القبنوني للمسؤولية النبشئة عن اخالل جراح التجميل: الفصل الثبني   
 

97 
 

المدعى عميو شروط مثمو مثل المدعى فالدعوى تكون من ذي صفة ومصمحة 
قد يكون الشخص المدعى عميو غير اىل لمتقاضي لصغر سنو  .عمى ذي صفة

: او عارض من عوارض االىمية عندئذ توجو الدعوى الى

. الولي او الوصي او الوكيل او القيم او الممثل القانوني لمشخص المعنوي

  ومما تقدم نخمص الى ان دعوى المسؤولية ىي دعوى قائمة لممطالبة 
بالتعويض عن الضرر الذي اصاب الشخص المضرور وخمفو موضوعيا ىو 

المطالبة بحق ثابت او محتمل الثبوت، او تنفيذ التزام متعيد بو يتبناه شخص او 
اكثر ضذ شخص او اكثر ومن المستقر عميو فقيا وقضاء انو ال يجوز لمقاضي 

 2.الحكم بغير ما طالب بو الخصوم او باكثر من ذلك

  فمقدار التعويض الصحيح قانونا ىو الذي يعادل الضرر ال اكثر وال اقل، وال 
يجوز لممحكمة ان تقضي بتعويض اكبر مما يطمبو المتضرر حتى ولو تبين ليا 

ان الضرر الذي اصابو يفوق في جسامتو مبمغ التعويض الذي طالبو فاذا 
اقتصر طمب المضرور عمى تعويض رمزي فميس لمقاضي ان يحكم باكثر من 

ذلك ميما كانت جسامة الضرر، الن التعويض المالي في نظره ليس محل 
. اعتبار وال يسعى اليو بل يسعى الى التعويض االدبي

طمبات ودفوع اطراف دعوى التعويض : الفرع الثاني

عمى المدعي عند رفع دعوى التعويض ضد المدعى عميو تقديم طمباتو التي   
استند عمييا الثبات الضرر الذي لحقو، وعمى المدعى عميو بدوره ان يقدم 

. طمباتو في مقاالت رده، ودفوع لنفي ادعاءات خصمو
                                                                                                                                                                                     

1
اءات رإلجن اوقان ، المتضمن 2008 ريار فب25ق ل فاولم ا1429م  عار صف18في رخ ؤلما .09 - 08 مقن روقان 
 2008لسنة  21 الجريدة الرسمية العدد ، يةدارإلو انية دلما

2
 121، المرجع السابق ،ص طالل عجاج، 
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طمبات المدعي : اوال

تعرف الطمبات القضائية بانيا اجراءات يعرض بيا الشخص المكالب   
بالتعويض ادعائو عمى القضاء، فيقدم طمبات اصمية عند رفعو لمدعوى ضد 

مرتكب الخطا وفي حالة ظيور طمبات اخرى جديدة يقدم طمبات عارضة لتعديل 
. الطمبات االصمية

تقدم الطمبات االصمية ضمن عريضة افتتاح الدعوى من  :الطمبات االصمية-1
طرف المدعي، سواء كان المضرور شخصيا او اقاربو في حالة وفاتو من اجل 

. الحكم عمى مرتكب الفعل الضار باصالحو او بالتعويض عنو

 عرفيا المشرع الجزائري بانيا تمك الطمبات التي تاتي :الطمبات العارضة-2
ا .م.ا. من ق25لتعديل الطمبات االصمية، فالطمبات العارضة بمفيوم المادة 

 1.الطمبات االضافية والطمبات المقابمة: نوعان

طمبات ودفوع المدعى عميه : ثانيا

 : طمبات المدعى عميو -1
من جيتو يقدم المدعى عميو ردا عمى الطمبات المقدمة من طرف المدعي، 
فطمبات المدعى عميو قد تكون اصمية ويمكن لو تعديميا بطمبات اضافية 

 .كما يمكنو ايضا تقديم طمبات مقابمة

لقد خول المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني : الطمبات االصمية-أ
ا في نص .م.ا.لممدعي فقط ال غيره تقديم طمبات اصمية، لكن سمح في ق

 السابقة الذكر تقديم الطمبات االصمية من طرف المدعى عميو حيث 25المادة 
                                                           

1
بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، كميك لمنشر، المحمدية، الطبعة األولى، الجزائر،  

 .76 ،ص2012
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يحق لكال الخصمين تقديم طمباتيما االصمية اذ لم تعد ىذه االخيرة فقط تمك 
المقدمة من قبل المدعي ردا كطمب اصمي كرفض الدعوى لعدم التاسيس 

. مثال

 في االصل الطمبات االضافية ىي تمك الطمبات التي :الطمبات االضافية-ب
الذي اجاز لممدعى  (ا.م.ا.ق)يقدميا المدعي لتعديل طمبو، لكن بعد صدور 

عميو تقديم طمب اضافي من اجل التعديل من طمباتو االصمية شانو شان 
. المدعي

 الطمب المقابل ىو الذي يقدمو المدعى عميو ردا عمى :الطمبات المقابمة-ت
الطمب االصمي لممدعي، وييدف الى رفض الطمب االصمي ورده كما يمكن 
القول ان المدعى عميو في مواجيتو لطمبات المدعي االصمية او االضافية 

يممك وسيمتين قانونيتين ىما الدفع والطمب المقابل، فاذا كانت الغاية من الدفع 
ىي عدم القضاء لممدعي بطمباتو فان الطمب المقابل يياجم بو المدعى عميو 

. محل الخصومة

: دفوع المدعى عميو-2

  يقصد بالدفع بصفة عامة السبيل او الوسيمة الدفاعيىة التي يتخدىا الخصم 
لمرد عمى ادعاءات خصمو، ليتفادى الحكم عميو وفق طمب ىذا االخير اي 
ىي االمكانيات التي يمكن ان يمجا الييا طرف الدعوى طاعنا بمقتضاىا في 

 1سالمة اجراء الخصومة دون المساس باصل الحق وىي انواع

وسيمة تيدف : " ا بانيا.م.ا. من ق48عرفتيا المادة : الدغوع الموضوعية-أ
الى دحض ادعاءات الخصم، ويمكن تفديميا في اية مرحمة كانت عمييا 

                                                           
1
 79، المرجع السابق ،ص بوضياف عادل 
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، فالدفوع الموضوعية ىي وسائل توجو مباشرة ضد ادعاءات المدعي "الدعوى
 1.الثبات عدم صحتيا

كل وسيمة تيدف الى : "ا ىي.م.ا. ق49 طبقا لممادة :الدفوع الشكمية-ب
بمعنى التوصل الى " التصريح بعدم صحة االجراءات او انقضائيا او وقفيا

عدم صحة االجراءات دون مناقشة الموضوع، كما نص المشرع الجزائري في 
 من نفس القانون عمى ضرورة ابداء الدفوع الشكمية قبل 50نص المادة 

. التطرق الى الدفوع االخرى

: ا بانو.م.ا. من ق67 نص عميو المشرع في المادة :الدفع بعدم القبول-ت
ذلك الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طمب الخصم النعدام الحق "

في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصمحة والتقادم وانقضاء االجل 
، "المسقط وحجية الشيء المقضي فيو، وذلك دون النظر في موضوع النزاع

يمكن لمخصوم تقديم الدفع بعدم : " من نفس القانون بانو68واضافت المادة 
". القبول في اية مرحمة كانت عمييا الدعوى، ولو بعدم تقديم دفوع الموضوع

  الدفع بعدم القبول متعمق بالنظام العام اذ يجب عمى القاضي اثارتو في اي 
مرحمة ومثاليا غياب طرق الطعن او عدم احترام آجال الطعن، وعمى القاضي 

. ا.م.ا. من ق69اثارتيا تمقائيا وىذا طبقا لممادة 

االختصاص بنظر دعوى التعويض : الفرع الثالث

   يعرف االختصاص انو سمطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة، 
اذ يعد من المسائل الجوىرية في سير الدعوى القضائية فدعوى التعويض 

                                                           
1
، 1عبيدات مؤيد أحمد، القضية المقضية وعدم جواز نظر الدعوى، المجمة األردنية فى القانون والعموم السياسة، مجمد 

 14، صـــ2009، 2العدد
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تخضع لقواعد االختصاص النوعي وكذا المحمي او االقميمي كاي دعوى 
اخرى، لذلك يجب تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى كمرحمة من مراحل 

اجراءات رفع الدعوى حيث يقع عمى المتقاضي معرفة الجية التي خوليا 
القانون لمنظر في دعواه نوعيا واقميميا 

االختصاص النوعي : اوال

 يقصد بو والية الجية القضائية عمى مختمف درجاتيا بالنظرفي نوع معين   
من الدعاوى المرفوعة الييا، تضمنو قانون االجراءات المدنية واالدارية في 

 التي حددت قواعد االختصاص النوعي لبعض 40 الى 32المواد من 
 1.الجيات القضائية كالمحكمة والمجمس القضائي واالقطاب المتخصصة

والمقرر قانونا ان االختصاص بنظر دعوى التعويض ىو من النظام العام، 
وعمى ذلك فان ىذا االختصاص يعتبر قائما في الخصومة ومطروحا عمى 

. محكمة الموضوع

االختصاص النوعي لممحكمة -1

 ىي الجية القضائية ذات االختصاص 32فالمحكمة طبقا لنص المادة    
. العام، وتتشكل من اقسام ويمكن ايضا ان تتشكل من اقطاب متخصصة
وتفصل المحكمة في جميع القضايا السيما المدنية والبحرية والتجارية 

واالجتماعية والعقارية وقضايا شؤون االسرة والتي تختص بيا اقميميا، ولما 
كانت دعوى التعويض موضوعيا جبر الضرر فان القسم المختص ىو القسم 

 2.المدني

                                                           
1
  ، المرجع السابق 08/09القانون  

2
 08/09من القانون / 32المادة  
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االختصاص النوعي لممجمس القضائي -2

 المؤرخ في 65/2078   انشات المجالس القضائية الحالية بموجب االمر 
الغرفة المدنية، غرفة شؤون االسرة، :  وىي تحتوي عمى غرف16/11/1965

الغرفة االجتماعية، غرفة االتيام، والغرفة االدارية، ويمكن تقسييم ىذه الغرف 
بالنظر : "ا فالمجمس القضائي يختص.م.ا. ق34الى فروع طبقا لنص المادة 

في استئناف االحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة االولى وفي جميع 
 35، واضافت في نفس القانون المادة "المواد حتى ولو كان وصفيا خاطئا

بان المجمس القضائي يختص بالفصل في الطمبات المتعمقة بتنازع 
االختصاص بين القضاة اذا كان النزاع متعمقا بجيتين قضائيتين واقعتين في 
دائرة اختصاصو وكذلك في طمبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة 

 1ا.م.ا. ق36واشارت المادة .لدائرة اختصاصو

االقطاب المتخصصة -3

االقطاب المتخصصة ىي تمك :  من نفس القانون32بموجب المادة     
الجية القضائية ذات التشكيمة  الجماعية المكونة من ثالث قضاة، تختص 

دون غيرىا في بعض المنازعات التي تقتضي التخصص كالمنازعات المتعمقة 
بالتجارة الدولية، االفالس والتسوية القضائية، المنازعات المتعمقة بالبنوك 
ومنازعات الممكية الفكرية، المنازعات البحرية، النقل الجوي ومنازعات 

. التامينات

 

                                                           

1
عدم االختصاص النوعي من النظام العام تقضي بو الجية القضائية تمقائيا في اية مرحمة :" .08/09 من القانون 36 المادة  

 ".كانت عمييا الدعوى
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االختصاص االقميمي : ثانيا

 ويقصد بو ذلك الحيز الجغرافي الذي 40 الى 37 حددتو المواد من   
تختص كل محكمة بالفصل في القضايا المطروحة، اي تحدد لنا ماىي الجية 

القضائية المختصة محميا من بين كل الجيات القضائية من نفس الدرجة 
 1.والنوع

  يؤول االختصاص االقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا 
موطن المدعى عميو، وان لم يكن ليم موطن معروف فيعود االختصاص 

لمجية القضائية التي يقع فييا آخر موطن لو، وفي حالة اختيار موطن يؤول 
. االختصاص االقميمي لمجية القضائية التي يقع فييا الموطن المختار

  في حالة تعدد المدعى عمييم يؤول االختصاص االقميمي لمجية القضائية 
التي يقع في دائرة اختصاصيا موطن احدىم، والحكمة من ذلك ىو تحفيز 
المدعي عمى جمع طمباتو ضد خصومو في محكمة واحدة وفي محاكمة 

. واحدة

  االصل ان المحكمة المدنية ىي المختصة بدعوى التعويض حسب قواعد 
االختصاص النوعي واالقميمي، لكن قد يحدث ان يكون الخطأ التقصيري 

موضوع : جريمة يعاقب عمييا القانون فنكون بصدد دعويين جنائية ومدنية
الدعوى الجنائية ىو معاقبة المتيم، اما الدعوى المدنية فموضوعيا المطالبة 

. بالتعويض

 

 
                                                           

1
 08/09 من القانون40-39-38-37 المادة  
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سمطة القاضي في دعوى التعويض : المطمب الثاني

يتمتع القاضي بسمطة تقدير التعويض لممدعي المطالب بجبر الضرر الذي    
لحق بو، لكن قبل ذلك يجب عميو التاكد من بعض المسائل كفحص عناصر 

سوف نتعرض  (فرع ثاني)، اما في (فراع اول)المسؤولية ما سوف نراه في 
. الى طبيعة الحكم الصادر في دعوى التعويض

فحص عناصر المسؤولية : الفرع االول

يجب عمى المدعي اثبات الخطا الصادر من طرف المدعى عميو والضرر    
الذي لحق بو والعالقة التي تربط بين الخطا والضرر، الكن ىذا ال يكفي 

ليحكم القاضي بالتعويض اذ يتعين عميو ان يقوم برقابة توفر ىذه االركان واذا 
 1.تعسر عميو ذلك يستعين بالخبراء في المجال

تقدير اركان المسؤولية : اوال

ان المحكمة ممزمة بان تناقش وتقوم بفحص ما اذا توفرت جميع اركان   
. المسؤولية في الدعوى لتقوم بعد ذلك باصدار الحكم

 االثبات ىو اقامة دليل باي وسيمة كانت عمى :تقدير قيام ركن الخطا-1
صحة الوقائع التي يستند عمييا المدعي في دعواه، فاصدار الحكم متوقف 
عمى مدى استطاعة المدعي المضرور ان يتحمل عبء اثبات تقدير الدليل 

 2.عمى ما يدعيو

                                                           
1
 109 ابراهيم علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ، ص  

2
 98علي عبيد عودة، المرجع السابق ،ص  
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يخصع تقدير ىذه االدلة لمقاضي اذ يتحقق من جميع ما قدمو المدعي، 
ويكيف الوقاع تكييفا قانونيا اذا ما كان الخطا عقديا او تقصيريا معقدا او غير 

الخ  ... ذلك، جسيما او يسيرا

 يتحمل المدعي عبء اثبات ما اصابو  من :تقدير قيام ركن الضرر-2
ضرر، وال يمكن ان يطالب بالتعويض ما لم يثبت ذلك ويخضع تقدير الضرر 

لسمطة القاضي فمو ان يقرر ما حدث لممضرور من جراء خطأ المعتدي 
ويكيف ما اذا كان الضرر محقق او محتمل، مباشر او غير مباشر، متوقع 

. الخ...او غير متوقع ومن حيث نوعو ىل ىو مادي او معنوي

  البد ان يكون التعويض مناسبا لمضرر الحاصل فمنح التعويضات عن 
الضرر المعنوي يدخل ضمن السمطة التقديرية لقضاة الموضوع، اما اذا كان 
الضرر ماديا فانو يتعين التمييز بين االضرار التي تمس الشخص في جسمو 

 1.وبين االضرار التي تمس مالو

فاذا كانت االضرار جسمية البد عمى القاضي من فحص الممف الطبي 
. لممضرور، مع مراعاة مافات المضرور من كسب وما لحقو من خسارة

 يقوم عبء االثبات ىنا ايضا عمى عاتق المدعي، :تقدير قيام ركن السببية-3
فيو الذي يثبت ليس فقط الخطا والضرر بل حتى العالقة التي تربط بينيما 
وعمى المدعى عميو اثبات العكس اي ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي ال 

 2.بد لو فيو، وعمى القاضي تقدير الوقائع

 

                                                           
1
، مصادر االلتزام، دار النشر للجامعات المصرية، 1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، ج 

 .997ط، ص.س.القاهرة، د
2
 115منير رياض حنا، المرجع السابق ،ص   
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استعانة القاضي بالخبراء : ثانيا

من مظاىر سمطة القاضي التقديرية في حسم الدعوى المدنية، استعانتو    
باىل الخبرة في المسائل الفنية او العممية ليتمكن من خالل آرائيم حسم 
الدعوى ويتمتع القاضي بسمطة تقديرية ال تعني وجوب ابداء رأيو في كل 

مسالة او ناحية من النواحي التي تتطمب دراسة او خبرة فنية من قبل اشخاص 
مؤىمين لذلك، واذا كان موضوع الدعوى ال يستموم االستعانة بالخبراء، فميس 
ىناك اي الزام قانوني لمقاضي في االستعانة بيم بل ان القاضي وبموجب 
سمطتو التقديرية الحق في اختيار طريقة التعويض المالئمة، وبالكيفية التي 

يراىا مناسبة دون ان يتحتم عميو االستعانة بخبير في كل االحوال اذا لم يرى 
 1.حاجة باالستعانة بو

طبيعة الحكم الصادر في دعوى التعويض : الفرع الثاني

موضوع الدعوى المدنية ىو جبر الضرر الذي سببو المسؤول واحدث    
ضررا لممدعي المضرور، فمصدر الحق في التعويض ىو الفعل الضار او 
العمل غير المشروع وبناء عمى ذلك اعتبر الحكم مقررا، لكن ىناك من انتقد 

ىذه القاعدة وقال بان الحكم نفسو ىو مصدر الحق في التعويض وبذلك يعتبر 
. الحكم منشئا

نشوء حق التعويض منذ وقت وقوع الضرر : أوال

ينشا حق المدعي المضرور ويستحق التعويض من وقت تحقق الضرر ال   
من وقت ارتكاب الخطا وال من وقت صدور الحكم، فبالنظر الى التقادم مثال 
نستنتج ان ىذا االخير يسري من وقت وقوع الضرر والعمم بو وليس من وقت 
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صدور الحكم، كمما ان القاضي ال يقضي بالتعويض وال يصدر اي حكم ب 
. ىاال اذا اثبت المضرور خطا المدعى عميو والضرر الالحق بو

ثانيا صدور الحكم المنشئ لمتعويض 

من جانبو يقوم المدعى عميو بااللتزام بالتعويض لممدعي عن خطئو عند   
صدور الحكم، ويكون بذلك منشء بالنسبة لمحق في التعويض فالحق يتقادم 

 1. سنة من وقت صدور الحكم15بمضي 

التعويض في المجال الطبي : لث الثاالمطمب

بما ان الطبيب في الجراحة التجميمية يمتزم بتحقيق نتيجة باعتبار ان ىذا    
النوع من العمميات ال يتطمب السرعة في العالج او الشفاء من مرض معين، 

فانو اذا لم تتحقق النتيجة المطموبة سواء كان الطبيب ارتكب خطا او لم 
يرتكبو اي سواء كان ىذا الخطا متوقع او غير متوقع، فانو يكون مسؤول 
. ويدفع التعويض ويكون باثبات المريض بان الطبيب اخل بواجب العناية

 بالمئة يحصل المريض عمى 51 بمعنى اذا رجحت كفة الخطا بنسبة 
التعويض كامال، اما اذا لم يرتكب الطبيب خطئا فانو يتم التعويض دون 
الحاجة الى اثبات خطا الطبيب، ولكن التعويض يكون اقل بالمقارنة مع 

كل فعل ايا " ج عمى .م. من ق124التعويض الناتج عن الخطا، تنص المادة 
كان يرتكبو الشخص بخطئو ويسبب ضرر لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو 

". بالتعويض
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طرق التعويض في المجال الطبي :  االولالفرع

التعويض في المسؤولية الطبية قد يكون تعويضا عينيا او بمقابل حسب    
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا لمظروف : "ج التي تنص.م. ق132المادة 

ويصح ان يكون التعويض مقسطا، كما يصح ان يكون ايراد مرتب ويجوز في 
ىاتين الحالتين الزام المدين ان يقدم تامينا ويقدر التعويض بالنقد، عمى انو 
يجوز لمقاضي تبعا لمظروف وبناء عمى طمب المضرور ان يامر باعادة 

الحالة الى ما كانت عميو، ا وان يحكم وذلك عمى سبيل التعويض باداء بعض 
". االعانات تتصل بالفعل غير المشروع

 (réparation en nature)التعويض العيني : أوال

التعويض العيني بصفة عامة ىو اعادة الحالة اال ما كانت عميو قبل وقوع   
الضرر، اال ان التعويض يكون في مجال المسؤولية العقدية عمى خالف 

المسؤولية التقصيرية التي يكون فييا التعويض العيني محدودا جدا نظرا الن 
التعويض يكون معادال لمضرر بشكل تام مما يكون ىذا صعب وغير ممكن 

. احيانا

  فمو مثال اخطأ الطبيب وادى ذلك الى موت المريض فانو ال يمكن تعويض 
المريض باعادتو الى الحياة، ومن ىنا نجد بان التعويض يختمف عن التنفيذ 

العيني، وعميو فمتى كان التعويض العيني ممكنا في ىذا المجال فانو ال يجوز 
طمب التنفيذ بمقابل، غير اننا في المجال الطبي غالبا ما نجد ىذا النوع من 

التعويض الن الخطأ الممارس كان عمى جسم كائن حي اذا تغير او تمف منو 
 1.سيء يصعب اعادتو الى حالتو االولى خصوصا عند فقدان حياتو
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  ليذا فانو في حالة عدم امكانية التعويض العيني، فانو يتم تعويضو بمقابل 
ويكون بالنقد خصوصا في حالة االعتداء عمى السمعة والشرف والعواطف 

ويكون تقدير ىذا التشوه بمبمغ مالي باالضافة الى العممية، فالتقدير المالي ىنا 
يكون سبب لجبر الضرر االدبي والجراحة التجميمية يجبر بيا الضرر المادي، 

. مما يعني ىذا الحمع بين التعويضين معا اذا قبل بو المضرور

  من ىنا يمكن القول ان ىناك امكانية التعويض العيني في المجال الطبي، 
فالمبالغ التي ينفقيا الطبيب في ىالج ذلك المريض يعتبر كتعويض عيني، 

فكمما نجحت الجراحة التجميمية في ازالة التشوه الجمالي او العجز الجسماني 
واستعادة المضرور جمالو الطبيعي تماما، يزول الضرر عنو ويكون بذلك قد 

اال انو نادرا ما نجد . عوض المريض عينا باعادة الحالة اال ما كانت عمييا
امكانية التعويض العيني في المجال الطبي، كون ان ىناك بعض االخطاء 
المرتكبة عمى جسم المضرور خصوصا اذا تعمق االمر بقطع احد االعضاء 

 1.او اصابة المريض بالعمى، يصعب او يستحيل اعادة الحالة

  اما اذا تعمق االمر باصالح بعض العيوب الخفيفة، كعممية نزع الترىالت 
الخ، ففي مثل ىذه الحاالت اذا ...في الجسم او تجميل االنف او شد التجاعيد

لم تتحقق النتيجة المطموبة فانو يمكن استدراك الخطا واعادة العممية من جديد 
من طرف احد االطباء المختصين، ورغم ىذا اال ان التعويض في المسؤولية 

 2.الطبية يبقى في الغالب تعويض بمقابل وبالخصوص النقدي
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  (réparation par équivalent) التعويض بمقابل: ثانيا

  التعويض بمقابل ىو االصل في مجال التعويضات لجبر الضرر الذي   
اصاب المضرور، باعتبار ان التعويض العيني في المسؤولية الطبية صعب 

او قد يكون مستحيال مما جعل الحل الوحيد لمتعويض ان يكون بمقابل، والذي 
اما ان يكون تعويضا نقديا اما غير نقدي، : ىو اآلخر يحتوي عمى صورتين

 1.الميم ان يقتنع المضرور بما تم تعويضو ىو او عائمتو

 التعويض النقدي: 1

ىو التعويض الذي يتم بو جبر الضرر بالمال في حالة تعذر التعويض     
يقدر :" ج التي تنص.م.ق132/2العيني، وىذا ما نصت عميو المادة 

ويكون التعويض نقديا متى تضمن الحكم الصادر من ..." التعويض بالنقد
القاضي الزام المدين بدفع مبمغ من النقود لمدائن كمقابل لمضرر الذي اصابو 
نتيجة اخالل المدينعن التزامو، ويتم من خاللو جبر حتى الضرر االدبي عمى 

غرار الضرر امادي فيتم دفع المبمغ دفعة واحدة او عمى شكل مقسط في 
صورة مرتب مدى الحياة، وال ينقطع اال بانقضاء حياة المريض اي بموتو الن 
الخطا الذي تسبب بو الطبيب لممريض ادى بو الى تشوه جمالي وآالم جسدية، 
اما الضرر االدبي يتمثل في الحالة النفسية التي ادت بالمريض الى االنطواء 

 2.واالنعزال عن المجتمع مما اقعده ذلك عن العمل

التعويض دفعة واحدة بالنسبة لمتشوه :     وليذا تم تقسيم التعويض الى قسمين
الجمالي، والتعويض عمى شكل اقساط بالنسبة لتقاعده عن العمل فالتعويض 
دفعة واحدة يكون بدفع مبمغ من النقود لممضرور دفعة واحدة خصوصا اذا 
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كان الضرر غير متغير فانو يتم تقديره ودفع مبمغ اجمالي لو، عمى عكس 
التعويض المقسط الذي يكون بدفع مبمغ التعويض عمى شكل اجزاء محددة 

حسب تغير الضرر، فاذا ازداد الضرر وتفاقم فان القسط الذي يدفع في ىذه 
من . الحالة مبمغ مرتفع، اما اذا نقص الضرر فانو ينقص معو مبمغ التعويض

ىنا يستنتج ان التعويض الذي يدفع عمى شكل اقساط تحدد مدتيا لكن ال 
. يعرف مبمغيا

  اما بالنسبة لمتعويض عمى شكل ايراد مرتب مدى الحياة، فانو يكون في 
ظروف معينة لجبر الضرر المادي والمعنوي لممريض والذي اقعده عن العمل 

او شوه صورتو وجمالو، فاصيب باحباط وانييار شديدين مما يجب عمى 
المسؤول ان يدفع لممضرور الى غاية وفاتو مبمغ معين وحتى نضمن لممريض 
حصولو عمى ىذا المبمغ مدى الحياة فبامكان القاضي ان يمزم الطبيب بدفع 

 1.تامين شخصي او عيني لضمان سداد الدين

التعويض غير النقدي :2

يقدم ىذا اتعويض اذا طالب بو المضرور ويكون خاصة في حالة الضرر   
الذي يتعرض لو المريض كان يتعرض لسب او شتم من قبل الطبيب، في 
ىذه الحالة يطمب المريض من القاضي بان ينشر حكم ادانة المدعى عميو 

الذي ارتكب ذلك الفعل، فال يعوض ىنا بالنقد الن المضرور تالم  (الطبيب)
لكن ىذا ال يمنع من " الدموع ال تعوض بالنقد"معنويا وليس جسديا وكما يقال 

ان يتم تعويضو بالنقد، اال انو اذا طمب المضرور بيذا التعويض حكم لو بو 
وقد يكون سبب اختيار المضرور ليذا التعويض ىو اعادة االعتبار لشرفو 

. ومكانتو
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كيفية تقدير التعويض :  الثانيالفرع

سنعالج كيفية تقدير ىذا التعويض باعتبار ان عممية تقدير التعويض عن 
المسؤولية الطبية يحتوي عمى عناصر دقيقة يصعب عمى القاضي تقديرىا، 
ولكن يمجا احيانا الى معايير يحدد بيا مبمغ التعويض الذي لحق بالمضرور 
والتي من خالليا يمكن لو ان يقدر تعويضا عادال ومساوي لقيمة الضرر مع 

مراعاة لبعض الظروف التي من خالليا قد يتغير مقدار التعويض حسب تغير 
الظروف الصحية والمعيشية من انخفاض قيمة النقود وارتفاع االسعار، وعميو 

، (الفرع االول)معايير تقدير التعويض : تم تقسيم ىذا المطمب الى فرعين
. (الفرع الثاني)ووقت تقدير التعويض 

معايير تقدير التعويض : أوال

التعويض ييدف الى حماية الشخص المضرور لجبر الضرر الذي     
اصابو، لذا وجب ان يتم وضع معايير يتم من خالليا تقدير التعويض الذي 
يعطي لكل شخص اصيب بالضرر بحسب قيمة ونوع الضرر الذي اصابو، 

بمعنى يختمف التعويض من شخص آلخر ومن خاللو يمكن ان نقدر 
، تاثير (1)معيار الضرر المباشر : التعويض قياسا عمى ثالثة معايير

(. 3)ومراعاة الضرر المتغير  (2)الظروف المالبسة 

معيار الضرر المباشر : 1

العقدية والتقصيرية، : يتم التعويض عن الضرر المباشر في كال المسؤوليتين  
ذلك الضرر الذي ال يستطيع المضرور " ويمكن تعريف الضرر المباشر بانو

فيتم التعويض ادن عن الضرر المباشر دون " تجنبو ببذل عناية الرجل العادي
الضرر غير المباشر في المسؤولية الطبية وبالخصوص في الجراحة 
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التجميمية، فالضرر الناجم عنيا ىو العالقة السببية بين الخطا الصادر من 
قبل الطبيب والضرر الناتج عن ذلك الضرر فمثال يغفل الجراح التجميل اثناء 
قيامو بالعممية الجراحية عن تثبيت المريض عمى طاولة الجراحة، مما يؤدي 

يسال الطبيب عن ىذا الخطأ فالى سقوط المريض من فوقيا ويصاب بكسور، 
 1.ويحق لممريض بعدىا اخذ تعويض عن ىذا الضرر المباشر

  وعمبو فكل ضرر مباشر سواء كان ضررا ماديا او معنويا وسواء كان 
متوقعا او غير ذلك، حاال او مستقبال يتم تعويضو اعتمادا عمى معيار 

الضرر المباشر باعتبار ان في الجراحة التجميمية مطموب من الطبيب ان 
يحقق نتيجة باالضافة الى بذل عناية مشددة، فانو اذا لم يحقق اليدف من 
ىذه الجراحة يقدم تعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع تعويضا كامال 

باعتباره ىو المسؤول عن احداث ىذا الضرر بخطئو، وكان السبب في 
تعويض الضرر غير المتوقع ىو ظيور اضرار اخرى في المستقبل او 

باالحرى قد ينجر بعد العممية الجراحية مضاعفات تسبب لممريض ضررا 
جسديا ومعنويا، عمى الرغم من ان الطبيب لم يرتكب اي خطا اال انو في ىذا 
المجال من الجراحات يدفع التعويض، اال اذا قام باثبات السبب االجنبي فانو 

 2.تنتفي مسؤوليتو

  اما بالنسبة لمضرر في المسؤولية العقدية فان الطبيب ال يسال اال عمى 
الضرر المتوقع الن الطرفان يتفقان سوى عمى الضرر المتوقع، مما يعني ان 
المريض المضرور يفقد حقو في التعويض عن االضرار غير المتوقعة اال انو 
في مجال الجراحة التجميمية بالرغم من انو كان ىناك عقد بين الطرفين فانو 
في حالة وقوع خطا يتم التعويض حتى عمى االضرار غير المتوقعة، باعتبار 
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ان الجراح التجميمي يكون احيانا عالما باالخطار المتوقعة وغير المتوقعة كون 
ان الشفاء في ىذا النوع من الجراحة يستغرق احيانا مدة طويمة لمعرفة النتيجة 

. الحقيقية

تاثير الظروف المالبسة :2

ج كما عرفيا الدكتور السنيوري ان .م. من ق131نصت عمييا المادة   
المراد بالظروف المالبسة ىي التي تالبس المضرور ال المسؤول والتي تتعمق "

، "بحالتو الصحية والعائمية والمالية، ومدى تاثير ىذه االصابة بحالتو الصحية
وعمى القاضي عند تقديره لمتعويض مراعاة الظروف المالبسة التي تاثر ىي 
االخرى في التعويض الذي يقرر عمى اساس ذاتي ال عمى اساس موضوعي، 
فتقدير التعويض عن الضرر الجمالي كما سبق القول يتاثر ببعض العوامل 
كسن وجنس المضرور، والوسط االجتماعي الذي يعيش فيو وحالتو العائمية، 
الن الخطا الذي يرتكبو الطبيب عمى فتاة او شاب في مقتبل العمر يختمف 
من حيث التاثير من رجل او مرأة طاعنين في السن، الى جانب االخذ بسن 
المضرور لزم االخذ ايضا بجنسو فالضرر الذي يصيب المراة اكثر الما من 

الذي يصيب الرجل، باعتبار ان الجمال عند المراة ىو قمة سعادتيا خصوصا 
ان الرجال في عصرنا الحالي ال يختارون الزواج اال بامراة جميمة ذات القامة 

 1.الطويمة وييممون المعايير االخرى مثل اخالقيا ودينيا وادابيا

  كما يجب مراعاة الحالة العائمية واالجتماعية لممضرور بحيث يختمف 
التعويض لو كان الشخص يعيل زوجة واوالدا يكون ضرره اشد من االعزب 
الذي ال يعول اال نفسو خصوصا اذا كان التشوه اثر بشكل كبير عمى حياتو 

المينية، اما بالنسبة لمحالة االجتماعي فان الضرر الذي يصيب احدى 
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الشخصيات البارزة في التمثيل والفن وذو مركز سياسي او المشاىير اشد من 
الضرر الذي يصيب شخصا عاديا باعتبار ان الصنف االول يتحتم عميو 

 1.الظيور امام الجميور بشكل مقبول مما ياثر سمبا عمى حياتيم

معيار الضرر المتغير : 3

ىو ذلك الضرر الذي ال يستقر في وضع واحد بل يتغير لظروف معينة   
ويكون ذلك في حالة تعرض المضرور لضرر جسدي نتج عنو تشوه جمالي 
او عجز كمي او جزئي في احد اعضائو نتيجة خطا الطبيب الجراح، فانو 

وحده من يكون المسؤول عن ذلك ويقدم تعويض عن ذلك الضرر من نفقات 
الجراء العمميات الجراحية او اصالح العضو، ففي حالة االتفاق بين 

المضرور والطبيب عمى تعويض االضرار المتوقعة ولم يتوقع حدوث اضرار 
اخرى، فانو ىنا يمكن لو طمب التعويض عمى االضرار غير المتوقعة الالحقة 

 2.عمى الصمح

  اما في حالة عدم وجود اتفاق بين المضرور والطبيب وكان القاضي ىو من 
حكم بمقدار التعويض اثناء وقوع الضرر او بعد صدور الحكم اال انو عمى 
القاضي ان يراعي جميع التطورات والحوادث التي تنشا بعدىا، الن القاضي 

في الضرر الناجم عن الخطا الميني لمطبيب ال يستطيع ان يتكين في 
التعويض عن الضرر المستقبمي لصعوبة تغير الضرر وقيمتو مستقبال حتى 
ولو كان تحديده من طرف اىل الخبرة، اال انو يحق لممضرور او ورثتو في 

حالة ظيور مضاعفات اخرى غير متوقعة ان يطمب من القاضي اعادة النظر 
في تحديد قيمة التعويض لتغير الضرر، اين يزداد التعويض بمقدار الزيادة 
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في اسعار المواد الالزمة الصالح الضرر الذي تم تحديد قيمتو ومقداره بيم 
. فترة صدور الحكم االبتدائي والحكم االستثنائي

   فاي تغيي طرا عمى المريض عميو ان يقدم طمب اضافي عارض يطمب 
فيو تغيير التعويض وفق ما تغير ممن الضرر، لذلك عمى القاضي ان يعيد 

النظر في قضائو خالل فترة معقولة يحددىا وبعد انقضاء تمك المدة يرى 
النتيجة ىل ان الضرر نقص ام ازداد، حتى يتمكن من وضع تعويض مناسب 

 1.لحالتو الجديدة

  غير انو يجوز لمطبيب ىو اآلخر ان يطمب تغيير مقدار التعويض بقدر ما 
يوازي ذلك الضرر الباقي عمى المريض، فيتم تعويض الضرر المتغير عمى 

ضوء ما طرا من تحسن في مجال عناصر اخرى في الضرر الذي لحق 
المريض بحسب ما يستجد من زيادة في الضرر باعتبار ان حالة المضرور 

غير مستقرة لذلك عمى القاضي ان يحكم بتعويض مؤقت يغطي قيمة الضرر 
. بحيث يكون قابال لمتخفيض او الزيادة

اذا كان التعويض في المسؤولية المدنية يتحقق اال بتوافر اركانو الثالثة، 
فكيف يكون التعويض في حالة نشوء ضرر بدون خطا؟ 

  ان القانون الفرنسي لم يغفل عن ىذه الحالة، فالمضرور لكي يتحصل عمى 
مؤسسا طمبو عمى " بالتضامن الوطني"التعويض فانو يمجا الى ما يسمى 

 من 1142/1الحادث الطبي وىذا ما نص عميو المشرع الفرنسي في المادة 
 المتعمق بحقوق 04/03/2002 المؤرخ في 303-2002القانون رقم 

عندما ال يمكن اقامة مسؤولية الطبيب او االقسام والييئات الطبية :"المرضى
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فان الحوادث الطبية تعطي الحق لممضرور في الحصول عمى تعويض باسم 
التضامن الوطني عندما تكون ىذه الحادثة مرتبطة مباشرة باعمال الوقاية او 
التشخيص او العالج وترتب عمييا بالمضرور نتائج غير عادية وتمثل درجة 

، ولكي يتحصل المضرور عمى ىذا التعويض يجب ان تتوفر ..."من الخطورة
: جممة من الشروط حتى يستفيد من ىذه التعويضات

ان يكون العمل الطبي الذي احدث الضرر ناتج عمى ضرورة صحية   -
. لممريض

. ان يكون الضرر استثنائي غير متوقع  -

. ان يكون الضرر جسيم  -

ففي مجال الجراحة التجميمية فان الضرر الذي يصيب المريض لم يكن 
غرضو العالج بل قد يكون لغرض ترفييي فقط ضف الى ذلك المريض في 
ىذه الجراحة يعمم مسبقا بجميع المخاطر وحتى غير المتوقعة، وذلك باخطاره 
من جراحو فتم استبعاد الجراحة التجميمية عن تعويضيا من طرف التضامن 

االجتماعي لتفادي االكثار من المجوء الى العمميات التجميمية وبالتالي ال 
يستطيع ىذا النظام تغطية جميع الحاالت وكافة التعويضات، ونجد ذلك 

 1. من القانون المتعمق بحقوق المرضى6322/1واضحا في المادة 

  من خالل ىذا نجد ان الجراحة التجميمية الترفييية ال يمكن التعويض عنيا 
في ىذا النظام اما بالنسبة لمجراحة البالستيكية التقويمية، فانيا تخضع لمقواعد 
العامة لمصحة وليذا تم اقتراح نظام التامين االجباري الذي يمكن من خاللو 
. لممضرور في الجراحة التجميمية الترفييية ان يضمن حصولو عمى التعويض

                                                           
 .312نادية محمد قرماز، المرجع السابق، ص 1



اإلطبر القبنوني للمسؤولية النبشئة عن اخالل جراح التجميل: الفصل الثبني   
 

118 
 

وقت تقدير التعويض : الفرع الثالث

ان القاضي المسؤول عن تقدير التعويض ىو قاضي الموضوع الذي ياخد   
بعين االعتبار مسالة الوقت اثناء تقديره لمتعويض، والن التعويض يقدر بقدر 
الضرر الذي لحق بالمضرور فانو يجب ان يكون عادال لو اي ال يزيد وال 

ينقص عنو اال ان تقدير التعويض يكون صعبا احيانا، باعتبار ان الضرر قد 
يتغير بتغير حالتو التي قد تزيد سواء او قد تتحسن عند النطق بالحكم، بحيث 

فان لم يتيسر :" تنص عمى10-05ج المعدلة بقانون .م. ق131تنص المادة 
لمقاضي وقت الحكم ان يقدر التعويض بصفة تيائية، فمو ان يحتفض 
لممضرور بالحق في ان يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في 

 1".التقدير

  كما يمكن في ىذا الصدد استنتاج ان وقت تقدير التعويض قد يكون اثناء 
وقوع الضرر او اثناء النطق بو، فكان ىناك اتجاىين متناقضين االتجاه االول 

ياخد بوقت وقوع الضرر، واآلخر ياخد بوقت النطق بالحكم فاالتجاه االول 
دعم رايو بان الضرر المباشر الذي اصاب المضرورجراء خطا المسؤول ىو 
الذي نشا الحق في التعويض وليس النطق بالحكم، كما لو كذلك اىمية من 
حيث احتساب عناصر الضرر المستحق لمتعويض، وكذلك بيان االشخاص 

المستحقين لمتعويض في حالة وفاة مورثيم ضف الى ذلك في مجال 
المسؤولية العقدية فالتعويض يكون بمجرد االخالل بالتزام الطبيب اثناء وقوع 

. الضرر
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الخاتمة 

    في نياية الدراسة يتبين لنا أن جراحة التجميل أصبحت من أكثر األعمال 
الطبية تداوال في عصرنا الحالي وىناك إقبال كبير ومتزايد عمى إجراء العمميات 
الطبية التجميمية، وىذا ما نتج عنو ضرورة ممحة لمبحث في المسؤولية المدنية 
لطبيب التجميل، وذلك بيدف معالجة اإلشكاليات والتساؤالت حول المسؤولية 

.  الجزائريالمدنية لطبيب التجميل في القانون 

ومن خالل دراستنا لموضوع المسؤولية المدنية لمطبيب في الجراحة التجميمية، 
نخمص الى ان التطور العممي واالكتشافات الطبية الحديثة لم تحصر العالج 
في الشفاء من مرض ما، وانما اكثر من ذلك حيث توصل االطباء الى عالج 

اآلالم النفسية وزرع السعادة وحب الحياة في نفوس المكتئبين عن طريف 
عمميات جراحية ال يقصد منيا العالج، وانما كانت لغاية جمالية محضة 

فكانت الممجا الوحيد لمحبي الجمال والمشوىين العادة جماليم، ومع ازدياد 
الباحثين عن الجمال اليجاد ىذه العمميات كثرة االخطاء من قبل االطباء مما 
دفعنا الى االلمام بالجوانب اليامة في المسؤولية المدنية لمجراح التجميمي وكذا 

تبيان التزاماتو اتجاه مريضو، باالضافة الى عرض اركان المسؤولية المدنية 
 .بشكل مفصل ثم بينا انواع الضرر 

    وبناء عميو جاءت ىذه الدراسة لمبحث في ماىية األعمال الطبية التجميمية 
والمسؤولية المدنية المترتبة عمى طبيب التجميل نتيجة األخطاء الطبية في 

عمميات التجميل، وذلك من خالل البحث في مفيوميا وأنواع األخطاء الطبية 
وااللتزامات المترتبة عمى طبيب التجميل، والمسؤولية القانونية عنيا، وأركان 

المسؤولية المدنية لطبيب التجميل واآلثار القانونية لمسؤولية الطبيب من الناحية 
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المدنية وفي نياية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات ىي 
: اآلتية

النتائج : أوال

تعتبر الجراحة التجميمية من العمميات الجراحية التي تمثل أحدث صور  -1
سيما وأنيا تشيد انتشارا واسعا عمى مستوى العالم،  األعمال الطبية، ال

ويعزى انتشار الجراحة التجميمية بشكل واسع إلى تطور التقنيات والفنون 
الطبية في مجال التجميل، كما أن الجراحة التجميمية تعتبر من الجراحات 

التكميمية التي ال يقصد بيا العالج بل أنيا تتم بناء عمى طمب ورغبة 
ورضاء الخاضع ليا، ويكون اليدف في الغالب منيا ىو تحسين المظير 

الخارجي، كما أن رغبة العديد من األشخاص في تقميد المشاىير حول 
العالم ىو من أىم أسباب انتشار الجراحة التجميمية كما أنو من الممكن أن 

تكون الجراحة التجميمية ليا قصد العالج والتجميل معا، وخاصة عندما 
 .يتعرض بعض األشخاص لتشوىات بسبب الحوادث

ان التزام طبيب التجميل ال يختمف عن التزام اي طبيب آخر فيو التزام  -2
ببذل عناية، وتطبق عميو القواعد العامة لممسؤولية الطبية ولكن العناية 

 .المطموبة منو أكثر من انواع الجراحة االخرى
تشدد الفقو والقضاء بخصوص مسألة التدخالت التجميمية التي ال تيدف  -3

الى العالج حتى اوشكا عمى اعتبار التزام طبيب التجميل التزاما بتحقيق 
نتيجة ومع مرور الزمن جرى التراجع عن ذلك لصالح طمب بذل عناية 

 .خاصة
لوحظ من خالل ىذه الدراسة الى ان القضاء المصري والفرنسي واكب  -4

واقر المجوء الى العمميات التجميمية عمى غرار المشرع الجزائري الذي لم 
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يكن لو اي موقف اال ما جاء بصفة عامة في المواد المنظمة لمصحة 
العامة، لذلك وفي غياب نصوص خاصة تتناول موضوع مسؤولية جراحي 

التجميل  

التوصيات : ثانيا

:   في ضوء النتائج اآلنف ذكرىا فإننا نوصي باآلتي

ضرورة تضمين قانون المسؤولية الطبية فصل خاص أو قواعد خاصة عن  -1
التجميمية نظرا النتشارىا الكبير عمى مستوى العالم بشكل عام وعمى  الجراحة
 . بشكل خاصالجزائر مستوى

إن جراحة التجميل من الجراحات الدقيقة المتخصصة التي تتطمب كفاءة  -2
عالية ودقة، مما يستوجب وضع شروط مشدده عمى من يمارسيا بحيث ال 

 .يستطيع القيام بيذه العمميات إال اصحاب الكفاءات المشيود ليم
 إدراج القوانين الصحية والتثقيف القانوني في مناىج الدراسة في كميات الطب -3

والمعاىد الطبية والتمريض تبصيرا لمطمبة بأحكام القانون وجوانب المسؤولية 
 .أعماليم المستقبمية في

أن تقسم العمميات التجميمية الى قسمين األول الذي ييدف الى إزالة  -4
العيوب الخمقية تكون فيو مسؤولية الطبيب ىي بذل عناية  التشوىات او

خاصة، والقسم الثاني الذي ييدف إلضفاء الجمال وعمل التحسينات فقط 
 .ويكون التزام الطبيب في ىذه الحالة التزاما بتحقيق نتيجة

التزامات كل من جراح : وضع قوانين خاصة وصريحة يحدد فييا    -
. التجميل ومريضو، طبيعة ىذا االلتزام، عبء اثبات قيام المسؤولية

*. حبس او عرامة*فرض عقوبات عمى عدم التامين من المسؤولية    -
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وضع صناديق خاصة عمى مستوى شركات التامين، لمتكفل بتعويض    -
. المرضى المصابين جراء االخطاء الطبية لتسييل قبض تعويضاتيم

كما اضاف في ىذا الصدد رئيس الجمعية الجزائرية لمطب التجميمي    -
واقترح بدوره ادراج ىذا النوع من الجراحة كتخصص في " الدكتور اوغانم محمد"

 الجامعات الجزائرية
 



 المراجع
 

 القانونية النصوص -1

 1966 يونيو سنة 8،الموافق 1386 صفر عام 18 مؤرخ في 156-66مر رقم األ .1
 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 

. ر .ج  المتضمن القانون المدني،1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75األمر رقم  .2
 78، عدد 1975 سبتمبر 30

القانون المدني العراقي  .3

 . باصدار القانون المدني القطري2004 لسنة 22القانون رقم  .4
 يوليو 6 الموافق ل 1413 محرم عام 05 مؤرخ في 276-92تنفيذي رقم المرسوم ال .5

   يتضمن مدونة أخالقيات المينة1992

:  المراجع العامة حسب الترتيب الهجائي أللقاب المؤلفين- 2
 المدنية المسؤولية اطار في العادي والخطأ الميني الخطأ الحيموسي، ابراىيم .1

 لبنان، .االولى، الطبعة الحقوقية، الحمبي رت ا منشو ،)مقارنة رسة ا د(
2007 .  

ابراىيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، دار الدعوة،  .2
 .1989اسطنبول، 

ابن المنظور، لسان العرب، المجمد االول، دار الفكر لمطباعة والنشر  .3
 .1994، 3والتوزيع، بيروت، ط

اسعد عبيد الجميمي، الخطا في المسؤولية الطبية المدنية، دار الثقافة لمنشر  .4
 .2011والتوزيع، عمان، المممكة االردنية الياشمية، الطبعة الثانية، سنة 

جابر محجوب عمي، النظرية العامة لاللتزام، الجزء االول، الدوحة، قطر، جامعة  .5
 2016قطر، سنة 

سميمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، دار صادر لمطباعة  .6
 .1988، 5والنشر، بيروت، الجزء الثالث، ط
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سميمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، دار صادر لمطباعة والنشر،  .7
 .1988، 5بيروت، الجزء الثالث، ط

عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجو  .8
، مصادر االلتزام، دار النشر لمجامعات المصرية، القاىرة، 1عام، ج

 .ط.س.د
عماد احمد اوصد، مسؤولية المباشر والمتسبب، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  .9

 .2011عمان، المممكة االردنية الياشمية، الطبعة االولى، سنة 
محمد احمد سالم، المسؤولية المدنية بين الشريعة والقانون، دار النيظة  .10

 2013 العربية، القاىرة، مصر، الطبعة االولى، سنة

مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية  .11
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 مــلخص المذكرة

أصبح للعمليات التجميليٌ أو كما يسميوا األطباء العمليات التحسينيٌ دور كبير 

فً حياتنا اليوم، فكثيرون يرونوا الحّل والمنفذ الوحيد للتخلص من العيوب التً 

يعانون منوا، وكثيرا ما تكون ذات أهميٌ نفسيٌ أكثر، هذا وقد أصبحت من 

العمليات المعترف بوا فً جميع الدول، وهً تتميز عن غيرها من الجراحات 

بأّن إجراءها أمر كمالً وليس ضروريا من أجل استمرار الحياة، لذلك كانت 

أكثر التشريعات صارمٌ فيما يتعلق بمسؤوليٌ الطبيب فً جراحٌ التجميل حين 

وقوع الضرر خالفا لما هو عليى فً العمليات األخرى، وفً الحقيقٌ ال تختلف 

مسؤوليٌ طبيب التجميل الجنائيٌ والمدنيٌ عن مسؤوليٌ الطبيب عمومًا، فوو 

يتحمل مسؤوليٌ األضرار المترتبٌ عن الخطأ الذي ارتكبى 

المدنيٌ  مسؤوليٌال /3 طبيب التجميل/2لعمليات التجميليٌ ا /1:الكلمات المفتاحيٌ

 الخطأ /6 األضرار /5التعويض/4

Abstract : Beauty is considered one of the social values of human being, 

Where people become concerned about beauty and they fear of losing it, 

that why the esthetic becomes one of the most important medical 

disciplines to improve appearance, Besides the Esthetic surgery has many 

controls which are imposed by legislation and judicial decisions in 

addition to the position of Islamic law which sets conditions to practice 

this sort of surgery, Some of them are permissible and others are 

prohibited. 

 Key words: Esthetic surgery – surgeon - Medical contract - patient -

instructions 


