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 مقدمة

يعترب موضوع املسؤولية املدنية من أهم املواضي  الشائكة يف 

ة القانون املدني، وعلى اخلصوص املسؤولية املدنية لألطباء، هذه األخري

العصر احلديث، حيث اتس  نطاقها  ءحظيت باهتمام بالغ من طرف فقها

نظرا للتوس  العلمي والتطور الذي شهده الطب من حيث اكتشاف 

أجهزة دقيقة ساهمت يف عالج الكثري من األمراض، وهو ما زاد يف 

 .تعقيد وتنوع األخطاء اليت تق  من األطباء

األعمال الطبية املختلفة ونظرا للنتائج العضارة اليت قد تنجم عن 

 .فقد ذهبت الكثري من التشريعات إىل التشدد يف هذه املسؤولية 

وإذا كان األصل العام يف األعمال الطبية أن تكون لغرض العالج 

وختليص املرضى من اآلالم وحماولة شفائهم، فقد برزت يف اآلونة األخرية 

 .راحية التجميليةأعمال ال تهدف إىل هذا الغرض أال وهي األعمال اجل

ونتيجة لذلك كان الفقه ومن وراءه القعضاء ينظران إىل هذا النوع 

، وبعد احلرب ة مشروعالمن األعمال الطبية نظرة عدائية ووصفوها بال

العاملية ونظرا لكثرة التشوهات عدلت نظرتهما حول اجلراحة 

 . التجميلية لتصبح عمال مشروعا

احة يف الوقت احلالي، باملوازاة م  هذا وقد انتشر هذا النوع من اجلر

ظهور مهن جديدة تعتمد أساسا على املظهر اجلمالي لإلنسان، كاملغنني 

 .  واملمثلني وعارضي األزياء وغريهم

 فما املقصود باجلراحة التجميلية، وما مدى التزام الطبيب فيها؟
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وملعاجلة هذه اإلشكالية ارتأيت تناول هذا املوضوع يف مبحثني، 

ق يف األول إىل ماهية اجلراحة التجميلية، ويف الثاني لطبيعة التزام أتطر

 . الطبيب فيها

 .ماهية اجلراحة التجميلية -املبحث األول

ختتلف عمليات التجميل عن غريها يف العلة، حيث ال يهدف املريض 

من إجراءها العالج، بل إىل جتاوز عيوب خلقية أو مكتسبة من شأنها أن 

الشخصية أو االجتماعية للشخص، وعليه نتطرق إىل  تؤثر يف القيمة

املطلب )، ثم إىل أسبابها (املطلب األول)تعريف اجلراحة التجميلية 

 (.املطلب الثالث)، ثم إىل أنواعها (الثاني

 .تعريف اجلراحة التجميلية -املطلب األول

يقصد بعمليات التجميل العمليات اليت ال يكون الغرض منها العالج 

رض عن طريق التدخل اجلراحي، بل إزالة تشويه حدث يف جسم من امل

 .املريض، قد يكون خلقيا أو وظيفيا أو بفعل مكتسب

وميكن تعريفها أيعضا، بأنها ذلك النوع من اجلراحة الذي ال يستهدف 

شفاء املريض من علة ما، وإمنا إصالح خلقي أو مكتسب ال يؤذي صحة 

يات تتعلق بالشكل يكون الغرض األجسام يف شيء، فهي جمموعة عمل

منها عالج عيوب خلقية يف ظاهر اجلسم البشري، تؤثر يف القيمة 

 .الشخصية واالجتماعية للفرد

وقد انتشر هذا النوع من اجلراحة بكثرة بعد احلرب العاملية الثانية، 

حيث وجدت تطبيقات قعضائية كثرية له يف فرنسا، حيث كانت نظرة 

ه يف البداية مفعمة بالشك وعدم القبول، لذلك كانت القعضاء الفرنسي إلي

 .تعترب هذا النوع من اجلراحة يف البداية عمال غري مشروع

بأنه جمرد  وبناء عليه قد قعضت حمكمة باريس االبتدائية يف حكم هلا

إقدام اجلراح على عملية ال يقصد منها إال التجميل، يكون قد أخطأ 

 .شأ عن العمليةويتحمل مجي  األضرار اليت تن

ومن التطبيقات القعضائية أيعضا، أن جراحا حاول إصالح ساق 

سيدة، فانتهى ببرتها، م  أن الساق كانت سليمة من أي علة قبل إجراء 
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قعضت بأنه ال جيوز خلق  العملية، غري أن حمكمة استئناف باريس

افرتاض خطأ مل ينص عليه القانون، ولذلك جيب أن خيعض  هذا النوع من 

جلراحة للقواعد العامة، بشرط أن ينبه اجلراح من يريد إجراء العملية ا

 .جبمي  املخاطر احملتملة، وحيصل منه على قبول صريح بها

إىل أن الطبيب الذي يتعامل م  ععضو سليم  وذهب بعض الفقه

حبجة التجميل، خيرج عن حدود املهنة اليت جتيزها له الشهادة العلمية، 

 .ج من قبيل األعمال الشائنة وغري املقبولةويعترب هذا اخلرو

والواق  أن القواعد العامة يف املسؤولية تقتعضي أن يكون التدخل 

اجلراحي لغرض عالجي، كتخليص املريض من علة، أما الغرض 

 .العالجي فيتعارض م  هذا املبدأ

ومل يلبث الفقه والقعضاء رويدا رويدا حتى غري نظرته للجراحة 

احلرب العاملية كثرت حاالت التشوه الناجتة عن احلرب،  التجميلية، فبعد

ما أدى ببعض الدول إىل إخفاء هؤالء الناس بعيدا عن أنظار الناس، 

 .خوفا من سخطهم على السلطات

وإزاء هذه النتائج عدل الفقه عن نظرته التقليدية املتشددة بشأن 

تلك  جراحة التجميل، وتبعه بعد ذلك القعضاء، فميز بني نوعني من

 .اجلراحة

 .حاالت التشويه اجلسيمة اليت ترقى إىل مقام العلة املرضية

احلاالت العادية، وتشمل العمليات املراد منها اجلمال فقط، كعمليات 

 ...شد الوجه والبطن وتصغري حجم األنف

بأن الناس وباألخص النساء ال يرضون مبا قسم  فريى بعض الفقه

تصبح شابة، والسمينة تريد أن تصبح هيفاء، اهلل هلم، فالعجوز تريد أن 

وتود القصرية لو طالت والطويلة لو قصرت، والسمراء لو ابيعضت 

 .والعكس، وهكذا
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 .أسباب اجلراحة التجميلية -املطلب الثاني

غين عن البيان أن األشخاص الذين يلجؤون إىل هذا النوع من 

( الفرع األول) نفسية اجلراحة، إمنا يلجؤون إليها بداف  أسباب، قد تكون 

 (.الفرع الثاني) أو مهنية 

 .األسباب النفسية -الفرع األول

إن األعمال الطبية ذات صلة وثيقة بعلم النفس، إذ كثريا ما تؤدي 

التشوهات وقبح الشكل إىل أمراض نفسية كالكآبة واالنطواء والقنوط، 

خص إىل وبالتالي الشعور بالعزلة االجتماعية، ما قد يدف  بهذا الش

االنتحار، فلكل إنسان صورة لشكله يف عقله، قد تتشوه هذه الصورة 

 ...بسبب مرض أو حادث أو

وغين عن البيان أن إجراء العملية اجلراحية التجميلية إلزالة هذه 

التشوهات من شأنها أن تفتح لصاحبها أبواب كانت مغلقة عليه، كالزواج 

 .والراحة النفسية

 .اب املهنيةاألسب -الفرع األول

قد يعوق عمل بعض الفنانني وعارضات األزياء والراقصات 

ات اإلدارية والعبات السريك تشوهات قد تكون بسيطة، قد ريوالسكريت

تؤدي بها إىل الطرد من املهنة، ولذلك يلجأ الكثري من هؤالء إىل إجراء 

 .دون ذلك لحيلولةعمليات جراحية جتميلية ل

ئري من عمليات التجميل، فال نكاد فبخصوص موقف املشرع اجلزا

جند غري القواعد العامة يف املسؤولية الطبية خاصة، واملسؤولية املدنية 

 07-21عامة، وميكن تطبيق بعض النصوص يف هذا اجملال كالقانون رقم 

، والذي مسح من خالله املشرع املعدل واملتمم لقانون الصحة وترقيتها

قد تكون اجلراحة التجميلية عن طريق التجارب الطبية العلمية، إذ 

 .زرع ععضو مبتور، ال تظهر آثار برته إال من الناحية اجلمالية

 .أنواع جراحة التجميل -املطلب الثالث

، (الفرع األول) اجلراحة التجميلية نوعان، جراحة جتميلية حاجية 

 (.الفرع الثاني)وجراحة جتميلية حتسينية 
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 .جميلية احلاجيةاجلراحة الت -الفرع األول

وتكون هذه اجلراحة لتجميل العيوب اخللقية، أو لتجميل العيوب 

، املكتسبة أو الطارئة، فيقصد باألوىل تلك العيوب اليت ولد بها األنسان

 :وهي عيوب كثرية نذكر منها

 .جراحة جتميل األعضاء بقطع الزوائد: أ

 إخل...طويلة كالشخص الذي يولد بأصاب  زائدة، أو أسنان زائدة أو

 .تفليج األسنان: ب

ويقصد به التباعد بينها، كأن تربد املرأة ما بني أسنانها الثنايا 

والرباعيات باملربد أو بشيء آخر حمله، وعادة ما تلجأ النساء إليه، من 

 .أجل أن تصبح لطيفة حسنة املظهر

أما النوع الثاني من اجلراحة فيتمثل يف جراحة جتميل العيوب 

ة أو الطارئة، ويقصد بها العيوب الناشئة بسبب خارج اجلسم، املكتسب

كالتشوهات الناجتة عن احلوادث واحلروق واألمراض، ككسور يف الوجه 

 .وتشوه اجللد بسبب احلروق أو حوادث اآلالت

 .اجلراحة التجميلية التحسينية -الفرع الثاني

ويقصد بها جراحة حتسني املظهر، ويطلق عليها أيعضا جراحة 

لشكل، وهذه اجلراحة يلجأ إليها دون وجود علل أو أمراض حاجية ا

تستلزم إجراء اجلراحة، كما يطلق عليها أيعضا جراحة جتديد الشباب 

وإزالة الشيخوخة، فيبدو املسن بعدها وكأنه يف مقتبل العمر وعنفوان 

 . الشباب

 :وتشمل هذه اجلراحة نوعني

 .عمليات الشكل: أ

األنف بتصغريه، وجتميل الثديني  ومن أهم صورها جتميل

 إخل...بتصغريهما إن كان كبريين والعكس، والشفتني بتغليظهما

 .عمليات التشبيب: ب

وهي العمليات اليت جترى لألشخاص املسنني، ويقصد منها إزالة آثار 

صاحبها  شد جتاعيده، وجتميل اليدين ليبدوالشيخوخة كتجميل الوجه ب

 .شعر وغريهاأكثر صغرا، وعمليات زرع ال
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جدير باإلشارة إليه أن هذا النوع من اجلراحة غري جائز شرعا ألنه 

وآلمرنهم  " ...ال توجد دواعي ضرورية للتدخل الطبية، لقوله تعاىل 

فليغرين خلق اهلل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهلل فقد خسر 

 ."خسرانا مبينا

ن اهلل الوامشات لع: " وقد  صح عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال

واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهلل، مالي ال 

ويف  ..."ألعن من لعن النيب وهو يف كتاب اهلل وما أتاكم الرسول فخذوه

مسعت رسول اهلل يلعن املتنمصات واملتفلجات الالتي يغرين : "رواية قال

 ."خلق اهلل عز وجل

عة اخلاصة اليت تتميز بها جراحة التجميل، حيث وبالنظر إىل الطبي

أنها ال متارس ألغراض عالجية، كما أنها جترى يف ظروف متأنية، فإن 

الفقه اختلف حول طبيعة التزام الطبيب، هل يلزم الطبيب بتحقيق 

 . نتيجة أم ببذل عناية؟ وهو ما سأتطرق له من خالل املبحث الثاني

 .ية يف اجلراحة التجميليةطبيعة املسؤول -املبحث الثاني

، نتطرق إىل (املطلب الثاني)قبل التطرق إىل طبيعة التزام الطبيب 

، أي هل (املطلب األول)طبيعة املسؤولية يف اجلراحة التجميلية 

مسؤولية الطبيب يف اجلراحة التجميلية مسؤولية عقدية أم 

 .تقصريية؟

 .ليةطبيعة املسؤولية يف اجلراحة التجمي -املطلب األول

على رأي واحد بني نظرييت املسؤولية التقصريية  مل يستقر الفقه

هو أن  وقعضاء واملسؤولية العقدية، غري أن الرأي الغالب فقها

مسؤولية الطبيب تكون عقدية كأصل عام، وأن العضرر ينشأ عن 

 .اإلخالل بالعقد الطيب

طبيب  ومن املنطقي أن هذه الرابطة العقدية متوفرة أكثر بني

التجميل ومريعضه، سواء أجريت العملية باجملان أو مبقابل، وسواء أجريت 

العملية يف عيادة خاصة أو يف مستشفى عام، ما دام اإلجياب والقبول 

 .موجود الصادر من الطبيب
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ولقد كان االعتقاد السائد يف بادئ األمر على اعتبار مسؤولية 

، 0005إىل نص املادتني الطبيب مسؤولية تقصريية تستند يف وجودها 

من التقنني املدني الفرنسي، وظل هذا التصور قائما إىل غاية  0000

، ثم بعد ذلك بدأ القعضاء يغري من نظرته شيئا فشيئا حتى أصبح 0201

 .ينظر إليها بأنها عقدية

وقد تأثر القعضاء املصري بهذا التغري، فأصدرت حمكمة النقض 

ت فيه بأن مسؤولية الطبيب الذي ، قعض0212يف  املصرية حكمها

أختاره املريض أو نائبه هي مسؤولية عقدية، وإن كان ال يلتزم مبقتعضى 

العقد الذي يربم بينه وبني مريعضه بشفائه أو جناح العملية اليت جيريها له، 

 .على أساس أن التزام الطبيب جمرد التزام ببذل عناية

ية، وإىل غاية وبعد تردد طويل من طرف حمكمة النقض الفرنس

حيث قعضت  51/12/0201ومبوجب قرارها الشهري الصادر يف  0201

يتشكل بني الطبيب ومريعضه عقد حقيقي يرتب على الطبيب إن " بأنه 

فعلى األقل أن يسدي له سبل العناية،  –مل يكن االلتزام بشفاء املريض 

 ما يف -ال كيفما اتفقا ومن أي نوع كان، بل العناية الوجدانية اليقظة

عدا حاالت الظروف االستثنائية املطابقة ملا توصل إليه العلم من حقائق 

 ."ثابتة

ولكي تعترب مسؤولية الطبيب عقدية وجب توافر شروط إذا ختلف 

 : أحدها حتولت إىل مسؤولية تقصريية، وهذه الشروط هي

 .جيب ان يكون اجملين عليه هو املريض .0

 .جيب أن يكون هناك عقد .5

 .ن العقد صحيحاجيب ان يكو .0

 .أن يكون اخلطأ نتيجة لعدم تنفيذ التزام عقدي .2

 .جيب أن يكون املدعي صاحب حق يف االستناد على العقد .2

على أن هناك حاالت ما زالت حمل خالف يف الفقه، حيث يرى البعض 

بأن الطبيب يكون مسؤوال إزاءها مسؤولية تقصريية وهذه احلاالت ميكن 

 :حصرها يف ما يلي
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 .الطبيب الذي يعمل يف مستشفى عام حالة .0

 .حالة تقديم الطبيب خلدماته جمانا .5

 .حالة تدخل الطبيب من تلقاء نفسه .0

 .حالة امتناع الطبيب عن العالج .2

 .حالة إصابة الغري بعضرر ناجم عن تدخل املريض .2

 .حالة خمالفة الطبيب اللتزامه املرتب للمسؤولية اجلنائية .1

 .لطبيبطبيعة التزام ا -املطلب الثاني

األصل أن الطبيب ملزم ببذل عناية، وهذا هو الرأي الغالب يف 

الفقه، حيث أن العقد الطيب يتعضمن التزام الطبيب ببذل العناية اليت 

تقتعضيها الظروف وتتفق م  األصول العلمية، وهو ما قرره املشرع 

الفرنسي يف قانون الصحة العامة من أن نظام مبدأ التزام الطبيب هو 

باستثناء احلالة اليت تقوم " نه لتزام ببذل عناية، حيث نص على أا نظام

فيها املسؤولية بسبب عيب يف منتوج الصحة، فإن حمرتيف الصحة ليسوا 

 ."مسؤولني عن النتائج العضارة للعمل الطيب إال يف حالة اخلطا

ن القعضاء يف فرنسا على الرغم من تشدده بصدد عمليات أوالواق  

نه متفق على أن التزام الطبيب يف عمليات التجميل هو أجميل، إال الت

التزام ببذل عناية، سواء يف جراحة إعادة التكوين أو اجلراحة التجميلية 

 .احملعضة

ومن املالحظ أن بعض أحكام القعضاء الفرنسي تستعمل عبارات 

تقرب التزام جراح التجميل من االلتزام بتحقيق نتيجة، فقد قعضت 

ريس بأن النتيجة فقط هي اليت تربر التدخل اجلراحي حمكمة استئناف با

بهدف التجميل، وحيث أن تلك اجلراحة ال تستلزمها صحة املريض، 

فإن على الطبيب أن ميتن  عن التدخل إذا ما قامت هناك خماطر حادة 

للفشل، ومل يتم حتذير املريض منها، فينبغي على الطبيب عدم القيام 

ا من جناحها، نظرا ألن األمر ليس على درجة بالعملية إال إذا كان واثق

 .من احليوية اليت تتعلق بها حياة املريض وصحته
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فقد قررت احملكمة مسؤولية هذا الطبيب ألنه مل يقدم ما يربر فشل 

 .العملية

ويفهم من خالل هذا احلكم أن القعضاء قد تشدد يف مثل هذه 

ا املريض رضاء العمليات، ال سيما من حيث ضرورة احلصول على رض

حرا واضحا، ومن حيث ضرورة اإلعالم، أي تبصري الطبيب للمريض 

 .بكافة املخاطر اليت ميكن أن ترتتب على التدخل اجلراحي

مقتعضاها، أن الطبيب  ءهذا وقد أقام القعضاء قرينة لصاحل األطبا

 .قام بالتزامه وعلى املريض إثبات العكس

ية طبيب أجرى عملية وقد قعضت حمكمة النقض الفرنسية مبسؤول

سنة، بقصد إزالة الورم والتجاعيد  11جتميل المرأة تبلغ من العمر 

املوجودة أسفل عينها، إثر فشل العملية اليت انتهت بعمى عينها اليسرى، 

 .بالرغم من إتباع الطبيب كافة األصول العلمية

ومسؤولية هذا الطبيب تقررت على أساس عدم تبصري املريض 

اخلطرية للتدخل الطيب، حتى لو كانت هذه االحتماالت نادرة باالحتماالت 

احلدوث، وذلك حتى يكون املريض على علم جبمي  العناصر اليت يبين 

عليها قبوله، خاصة أن وجود الورم والتجاعيد حتت العينني ال يسبب 

 .إزعاجا كبريا المرأة بلغت هذا العمر

متناع الطبيب عن مر أن القعضاء يتجه إىل ضرورة اوحقيقة األ

القيام بعمليات التجميل إذا مل يكن واثقا من أن هناك قدرا من التناسب 

بني خطورة العملية والغاية املرجوة من طرف املريض، وأن يستخدم 

 .الطرق العالجية املتعارف عليها، ودون أن تكون ألغراض التجارب

وعلى إثر ذلك قعضت حمكمة باريس مبسؤولية طبيب عن عملية 

جراها لفتاة كانت تعاني من ظهور شعر كثيف يف منطقة الذقن، أ

مستعمال يف ذلك أشعة خاصة إلزالة الشعر، فأصيبت الفتاة بتشويه 

 .مستديم يف وجهها

ميكن القول أن اجلراحة التجميلية وإن كانت تبقى خاضعة لنظام 

  االلتزام ببذل عناية، لكونها تتعضمن عنصر االحتمال الذي يسود مجي
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نه جيب التمييز بني العمل الطيب اجلراحي عمال الطبية اجلراحية، إال أاأل

وبني النتيجة اجلراحية التجميلية، فتخعض  األوىل إىل مبدأ االلتزام ببذل 

فيجوز . عناية، أما الثانية فتخعض  ملبدأ االلتزام بتحقيق نتيجة

للطرفني أن يتفقا يف العقد على أن يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة، 

 .فالعقد شريعة املتعاقدين، ما مل يكن االتفاق خمالف للنظام العام

 

 خـــــــــامتة

خنلص من خالل دراستنا هلذا املوضوع، أن التطور الذي حلق علم 

اجلراحة أدى إىل ظهور ما يسمى باجلراحة الدقيقة التجميلية اليت 

 ساهمت يف مكافحة املرض وجلب السرور والسعادة للمرضى، باعتبار

أنها جتدد الشباب وأنها من العالج، ومن أجل املوازنة بني املعادلة الصعبة 

اليت تقتعضي رغبة املريض يف إزالة التشوه وبالتالي راحته النفسية، وبني 

العمل الطيب الذي يتميز باالحتمال واملخاطر، تدخل القعضاء ومن وراءه 

االقدام الفقه لفرض شروط على الطبيب أن يتحقق من توافرها قبل 

على العمل الطيب التجميلي، منها احلصول على رضا املريض وإعالمه 

بطبيعة العملية واملخاطر النامجة عنه، ضف إىل ذلك بأن يكون الطبيب 

 .مؤهال للقيام بالعمل

وعلى الرغم من أن املشرع والقعضاء الفرنسيني قد أوجدوا 

ال أننا مازلنا نصوصا قانونية تشريعية متعلقة باجلراحة التجميلية، إ

ننتظر من املشرع اجلزائري إصدار نصوصا مواكبة للتطور الذي شهده 

 .هذا النوع من اجلراحة
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