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 ملخص
ام والجراح        يعد ى عاتق الجراح بشكل ع االلتزام بالتبصير من أهم االلتزامات التي تقع عل

رد نص             م ي و ل ى ل امالت، حت ة في المع دأ حسن الني ًا لمب التجميلي بشكل خاص، ويعد ذلك تطبيق
راح     ام الج و قي ة ه ة التجميلي ي الجراح زام بالتبصير ف زام، وااللت ذا االلت ل ه رض مث انوني يف ق

ر     بتبصير مر ة أم غي يضه بكافة المخاطر المترتبة على هذه الجراحة سواء أآانت مخاطر متوقع
ه الجراح         إذا أخل ب ة ف ذل عناي يس ب متوقعة تحدث بشكل استثنائي، وهو التزام بتحقيق نتيجة، ول

   .يعد مخطًأ ويرتب مسؤوليته المدنية تجاه مريضه
 
Abstract 

The commitment of enlightenment is considered as one of the most 
important commitments, which the surgeon in general, and the plastic 
surgeon in particular should do. And, this is considered as an application 
for the principle of good faith and fair dealing in transactions; even if 
there is no legal text that imposes such commitment. Also, the 
commitment of enlightenment in plastic surgery means that the surgeon 
has to explains the risks of this surgery, whether they are expected or 
unexpected, and occur as an exception. Moreover, it is the commitment 
of achieving a result, not offering a care. So, if the surgeon breaches it, 
he will be considered misdoing and bears a civil liability toward his 
patient. 
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  المقدمة
ع  االلتزام بالتبصير  ديع ى عاتق الطبيب    من أهم االلتزامات التي تق ام  عل وجراح   ،بشكل ع
يعرض نفسه للمسؤولية عن أي ضرر ، فإذا أخل بهذا االلتزام تجاه مريضهل بشكل خاص التجمي

المريض د يلحق ب زام إذ  ،ق ر االلت ة بالتبصير يعتب ه يكتسب الشخص ثق جوهر المهن الحرة وب
ر االلتزامات      دوفي المجال الطبي يع     ،الخدمات  وأسواء في مجال السلع  ،عمالئه م وأآث من أه
يقع عليه التزام بذلك، لذلك غيره ما لم يكن هو أساسًا عالمًا تبصير ال يستطيع  والطبيب ،حساسية

ة آخر التطورات في ع     بآخر  ه      ،لم الطب امتابع د معلومات ًا بتجدي زم قانون و مل زام    ،فه ذا االلت وه
ا           ،يرافق الطبيب في آل المراحل ة م ى في مرحل ة العالج وحت ى مرحل ة التشخيص إل من مرحل

ل بتبصير مريضه        يلذا يشترط لمشروع   ،)١(بعد العالج وم جراح التجمي ل أن يق ة جراحة التجمي
ا   رض له ن أن يتع ي يمك اطر الت ون    ،بالمخ ة ال يك ذه الجراح ريض بالخضوع له ا الم ألن رض

ذلك   ،إذا آان صادرًا عن بينة واقتناع آامل إال صحيحًا  زام بالتبصير     ل ة االلت د ماهي  ،ينبغي تحدي
ا هو األساس     ،التفاصيل والمخاطر كل بالتبصير بجميع األحوال وب ملزمجراح التجميل وهل  وم

زام  وفي حال أخل جراح التجميل ولم ينفذ هذا  ؟هذا االلتزاملالقانوني  ا هو   االلت وع المسؤولية   م ن
ل بالتبصير    ؟هل هي عقدية أم تقصيرية ومن هو   باإلضافة إلى تحديد طبيعة التزام جراح التجمي

  .؟لطبيب قد نفذ التزامهالمكلف بإثبات أن ا
  

   مشكلة الدراسة
ة         نظرًا  ره من مشكالت قانوني ا تثي لألهمية المتزايدة لجراحة التجميل في الوقت الحالي وم

ه بتبصير المريض            ل في حال إذا أخل بالتزام فإن ذلك دفعنا إلى دراسة مسؤولية طبيب التجمي
ة راء الجراح ل إج ك  ،قب ا وذل ا وم ى أحكامه وف عل اميزيللوق ن   ه ف ع ام خاصة تختل ن أحك م

ادي   ك من حيث     ،مسؤولية الجراح الع ا   وصف  وذل وهل جراح    ،المعلومات الواجب اإلدالء به
ة           ر المتوقع ة وغي ه يشمل المتوقع ط أم أن ة فق زم بالتبصير بالمخاطر المتوقع ذلك   ،التجميل مل وآ

انون اس الق ة   ياألس زام بالتبصير وطبيع ذا لاللت زام ه و الت ل ه زام ه زام   االلت ة أم الت ذل عناي بب
ا هي   و ؟هل الجراح أم المريض   ؟لف باإلثباتكالممن هو و ،بتحقيق نتيجة ات آل    م ة اإلثب طريق

ان موقف            محاولة سيتم هذه التساؤالت  ك من خالل بي ذه الدراسة وذل ا من خالل ه ة عليه اإلجاب
  .القانون األردني ومقارنته بالقانون المصري والفرنسي

  :الدراسة إلى مبحثينوعليه سيتم تقسيم 

  .ماهية االلتزام بالتبصير: المبحث األول −

  .المسؤولية المدنية لجراح التجميل عن عدم التبصير: المبحث الثاني −
  

                                                 
 .وما بعدها ١٥٩، ص)٢٠٠٦(وانظر أيضًا قاسم،  ٣٣٧، ص)٢٠٠٧(حنا،   )١(
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  ماهية االلتزام بالتبصير: المبحث األول
ده        راد بجس ا ي دمًا م م مق يد نفسه ويعل ا أن اإلنسان يجب أن يكون س لم به ادئ المس من المب

د البرلمان األوروبي على ضرورة إقرار حق المريض بتبصيره بالعمل الطبي      وقد أآ ،وصحته
ذه رح تنفي ة ، )١(المقت ة العملي ن الناحي ه م ك لصعوبة تطبيق ى ذل بعض عل د اعترض ال ون  ،وق لك

ؤ  إباإلضافة  ،المريض ال تتوفر لديه حد من الثقافة التي تمكنه من الفهم واإلدراك لى صعوبة التنب
مظاهر  من  ًاإال أن مثل هذا األمر يعتبر مظهر، )٢(ذلك يختلف من شخص آلخر معينة ألنبنتائج 

يته  ه وشخص رام آدميت الج       ،احت ض الع ول ورف ين قب ار ب ة االختي ى حري اعده عل ه يس ا أن  ،آم
زام  ه  ،وسنحاول من خالل هذا المبحث التعرف على ماهية هذا االلت انوني   ،نطاق من   ،وأساسه الق

  .طالبخالل تقسيمه إلى ثالثة م

  .تعريف االلتزام بالتبصير: المطلب األول −

  .نطاق االلتزام بالتبصير والقيود الواردة عليه: المطلب الثاني −

  .ام بالتبصيراألساس القانوني لاللتز: المطلب الثالث −

  االلتزام بالتبصيرتعريف : المطلب األول
مح ل   ي تس ات الضرورية الت ريض بالمعلوم د الم زام تزوي ذا االلت راره يقصد به اذ ق ه باتخ

النظر      .النهائي بالموافقة أو رفض العالج بإرادة حرة مستنيرة ة خاصة للمريض ب ولإلعالم أهمي
العمل الطبي المراد توقيعه على جسم المريض، ألن جهل المريض      وهوإلى أهمية محل التعاقد 

ر من ضروري        ه أن لل    ،بهذا العمل ومخاطره تجعل واجب التبصير أآث ا ال شك في تبصير  ومم
إال أن هذا األمر يتعاظم في المعامالت الطبية التصاله بأهم ما يملك  ،دور مهم في شتى المجاالت

ا يس  رد وم ده   عىالف و جس ه أال وه ة علي ه      ،للمحافظ رة عمل ل مباش ب قب ى الطبي ي عل ذا ينبغ ل
ده بالمعلومات      ًاوصحيح  ًاسليم وحتى يكون الرضاالمريض، الحصول على رضا  د من تزوي الب

ه   ، وهذا االلتزام نص )٣(عن إرادته تعبير حر وواعي عبيرالتي تسمح له بالت والبيانات الكافية علي
ل  ة الفرنسي آ ات المهن انون أخالقي ن ق ي مصر و ،)٤(م ة ف انون آداب المهن ين خال )٥(ق ي ح ، ف

  .الدستور الطبي األردني من النص على ذلك ونتمنى على المشرع األردني األخذ بمثل هذا األمر

                                                 
 .٨٢م، ص٢٠٢٠الشيخ،   )١(
 .٨٤، ٨٣المرجع نفسه، ص  )٢(
 .)١٥٩م، ص٢٠٠٦الخطأ، قاسم، إثبات (  )٣(
من قانون أخالقيات المهنة الفرنسي والمدرجة نصوصه في قانون الصحة العامة الفرنسي رقم  ٣٥المادة (  )٤(

 : )، المنشور على الموقع التالي٢٠٠٣أيلول  ٤والمعدل في  ٢٠٠٠الصادر سنة  ٥٤٨- ٢٠٠٠
www.Legifrance.gouv.fr/affichcode.do?cidtexte=LEGITEXT00000b0707218datet

exte=20120503 http:// 
المنشور  ٢٠٠٣لسنة) ٢٣٨(الئحة آداب مهنة الطب المصري الصادر بقرار وزير الصحة والسكان رقم (  )٥(

 http://www.ems.org/images/leha-eng.doc: )التالي على الموقع
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بل هو التزام يثقل آاهل الطبيب في آل    ،وهذا الواجب ال يقتصر على مرحلة دون األخرى
ين الطبيب والمريض     في وهو  ،المراحل الحوار المتواصل ب د   ،جوهره بمثابة التزام ب تم  إذ يع تك
المريض وتغييب    عن الطبيب  ر ب المريض اآلثار الجانبية للعالج من قبل الطرق االحتيالية للتغري

إال أن التطورات   ،همًا حول تبصير مرضا وحتى وقت قريب آان األطباء يبدون تحفظ .)١(دتهإرا
اهًال      ،هذه الممارسات أدت إلى زوال العلمية  الطبيب يتصرف   وإذ ال يمكن أن يظل المريض ج

دي     ويحوله لما يشكله من خطر على حياة اإلنسان  ،في جسده دون رقيب ين أي ل تجارب ب إلى حق
فليس من حق الطبيب الحلول محل المريض   ،و تم ذلك تحت غطاء مصلحة المريضول ،األطباء

الزم الطبيب في آل         .)٢(باتخاذ القرارات الخاصة بصحته وجسده ام واجب التبصير ي وبشكل ع
ة     ،المراحل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العالج ًا بطبيع ه علم  ،العالج إذ على الطبيب إحاطت

ة   ،إليجابية المنتظر تحقيقهاأو الجراحة وبالنتائج ا ار الجانبي ه   ، )٣(والمخاطر المحتملة واآلث ا أن آم
ى المريض      فدت أآثر من طريقة للعالج أو الجراحة   جفي حال إذا و ى الطبيب أن يعرض عل عل

ة     ،مزايا وعيوب آل طريقة آما يجب عليه إحاطته علمًا بمخاطر فشل العالج أو الجراحة وبتكلف
ى         ألن المريض  ،العالج د تضطره إل ي ق ة الت ه المالي م بظروف اع هو األعل ة    إتب ل تكلف ه أق  ،طريق

واالحتياطات الواجب مراعاتها  ،وإعالمه أيضًا باآلثار الجانبية التي قد تظهر على المدى الطويل
  .)٤(لتجنب فشل العالج

ا      ب اإلدالء به ات الواج فات المعلوم بة لص ا بالنس ه    ف ،أم يطة ومفهوم ون بس ب أن تك يج
إذ يجب أن يأخذ    ،فالمعلومة التي تعطى بطريقة فنية خالصة تتساوى مع عدم التبصير   .ئمةومال

إذ ال يجوز إغراق المريض بمصطلحات فنية في أمور  ،بعين االعتبار المستوى الثقافي للمريض
ا ه به م ل تخدام   ،ال عل ن اس ا يمك ا آم ارك فيه ل مش ة ب ة الطبي ي للخدم رد متلق ون مج ى ال يك حت

ام   ان مدى نجاح أو فشل العالج    األرق ذه المواص  لبي ا ات فوه ة    نص عليه ات المهن انون أخالقي ق
ي            انون األردن انون المصري والق ك في الق ى ذل م ينص عل ا يجب أن   ، )٥(الفرنسي في حين ل آم

رار      اذ ق ى اتخ تكون المعلومة دقيقة وآافية على نحو يحقق للمريض العلم الكافي الذي يساعده عل
ل الطبيب    واعي ومتبصر بش ع    ، )٦(أن طرق العالج ووسائله المقترحة من قب ادر أن يمتن ومن الن

ديم معلومات ناقصة لمريضه       وم بتق ا يق ك بالتصريح    ،الجراح عن إعالم المريض آلية وإنم وذل
ر   بعض اآلخ اء ال ات وإخف بعض المعلوم ن   ،ب ال أو ع ن إهم ا ع الع  )٧(لجهأم اده أن اط العتق

ه        آل المعلومات قد لىالمريض ع دخل في نفسه الخوف والرعب ويدفع ى  ي  ،فض الجراحة  رإل
اه مريضه            ل تج ى جراح التجمي ي تفرض عل زام بالتبصير من أول االلتزامات الت  ،ويعتبر االلت

                                                 
 .)١١٦، ١١٥م، ص٢٠٠٦عبدالكريم، رضا المريض، (  )١(
 .)٤٠٠م، ص٢٠٠١خليل، (  )٢(
 .)١٥٩م، ص٢٠٠٦قاسم، (  )٣(
 .)٣٣٩م، ص٢٠٠٧حنا، (  )٤(
 )٤٥م، ص٢٠٠٦من قانون أخالقيات مهنة الطب الفرنسي، مشار إلى هذا النص لدى منصور، ) ٣٤(المادة (  )٥(
 .)وما بعدها ٤٠٢م، ص٢٠٠١، وانظر في ذلك أيضًا خليل، ١٢٨م، ص٢٠٠٦عبدالكريم، (  )٦(
 .)وما بعدها ٤٦٧محجوب، ص(  )٧(
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ذه الجراحة        ه يشترط لمشروعية ه ه إذ أن ى رضا المريض   وحص الومن أهم التزامات وأن  ،ل عل
ر     ا يف ل مم اع آام ة واقتن ن بين اتج ع ا ن ون الرض اطر   يك ل توضيح مخ راح التجمي ى ج ض عل

  .)١(الجراحة وظروفها بطريقة مفصلة ودقيقة

  نطاق االلتزام بالتبصير والقيود الواردة عليه: المطلب الثاني
ور   ا هل             قد يث ل بتبصير المريض به زم جراح التجمي ي يلت وع المخاطر الت تساؤل حول ن

ة والتي من    يعلمه فقط بالمخاطر المتوقعة أم أنه ملتزم أيضًا باطال عه على المخاطر غير المتوقع
  ؟النادر حدوثها

رى و بعض ي زم ال ب مل إعالم مريضه أن الطبي ة دون اب اطر المتوقع ط بالمخ تثنائية فق الس
ه   بحتى ال يكون ذلك عائقًا أمام الط ،متوقعةالالنادرة الحدوث أي غير  ا   ،)٢(يب في أداءه لمهنت آم

و  ى ل زع أن إعالم المريض بكل المخاطر حت ه الف د لدي د يول ادر الحدوث ق وع الن آانت من الن
أ           ،ويدفعه لرفض العالج ر خط ذه المخاطر ال يعتب ل ه رأي سكوت الطبيب عن مث فحسب هذا ال

مسؤولية الطبيب ويلزمه بالكشف عن في وسع التالبعض اآلخر يرى في حين  .)٣(من قبل الطبيب
ال        دة االحتم و آانت بعي ى ل ى ي   ،عن مخاطر الجراحة حت ى ضوء      حت راره عل اذ ق تمكن من اتخ

د       على اتجاه آخر ذهب في حين  ،الظروف المصاحبة ة بشان تحدي ك سلطة تقديري أن الطبيب يمل
زم      ،واختيار المعلومات التي يبلغ بها المريض ي يجب أن يلت ة الت ويحكمه معيار الحرص والعناي

ة المريض    ا يباشره من إجراءات في مواجه ي آل م ا ف ي حين ذهب آ  ،به ار ف خرون أن المعي
ة أي وضع                 ل أهل المهن ه من قب تقر علي ا هو مس ه حسب م ا يجب اإلعالم ب د م المتبع في تحدي

ز      .)٤(المعيار من قبل أهل الطب أنفسهم ه التميي وقد يثور تساؤل عن المعيار الذي يمكن من خالل
درة تحقق الخطر ال     ؟بين الخطر المتوقع وغير المتوقع ه  البعض يرى أن ن ر  خطر   يجعل من غي

ع ادرة         ،متوق دوث والن ررة الح اطر المتك ين المخ ة ب ى التفرق ل عل ائد يعم اه الس ر أن االتج غي
ه دون       ،االلتزام بالتبصير على النوع األول ربحيث يقتص ،الحدوث اني يمكن السكوت عن ا الث أم

ك يك        ،أن يشكل خطأ من قبل الطبيب ة لكن ذل ديم معلومات واضحة ودقيق ون وإن آان ملتزم بتق
ائم     وفرة والتطور الق ات المت دخل العالجي        ،في حدود المعطي ة الت ار طبيع ين االعتب وأن يأخذ بع

ه للمريض   ه           ،ومدى لزوم ة المريض الصحية والنفسية ومدى تقبل ار حال ين االعتب وأن يأخذ بع
  .)٥(لفهم وإدراك المعلومات التي يخبره بها الطبيب

ة والجسيمة    آما أنه يجب التفرقة بين المخاطر المتوق ر المتوقع ة وغي ة يمكن أن    ،ع فالمتوقع
  .في آلتا الحالتين يجب على الطبيب إخبار المريض بهاوتكون جسيمة أو عادية 

                                                 
 .)وما بعدها ٢٥ت، ص.، وانظر في ذلك أيضًا مأمون، د٣٣٦حنا، ص(  )١(
 .)وما بعدها ٢٥ت، ص.العدوي، د(  )٢(
 .)١٦م، ص١٩٩٢وانظر في ذلك أيضًا نجيده،  ٢٥ت، ص.مأمون، د(  )٣(
 .)٢٣م، ص٢٠٠٦عبدالكريم، (  )٤(
 .)١٨٤م، ص١٩٩٣البيه، (  )٥(
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ة  ات العادي ى الجراح ك يصدق عل ل ذل ان آ ي إال أن  ،وإن آ زام بالتبصير ف ة االلت الجراح
ة بكل المخاطر التي يمكن  تبصير المريض قبل إجراء الجراحب ًاالطبيب ملزميجعل من التجميلية 

ادرة الحدوث أي تحدث           و آانت ن ى ل ا حت ل جميعه أن يتعرض لها ليس فقط المتوقعة الحدوث ب
حتى يتمكن المريض من اتخاذ قرار بالخضوع ، )١(بشكل استثنائي وسواء آانت جسيمة أم بسيطة
أي حال م      ،للجراحة من عدمه وهو على بينة من أمره ل ب زام   وال يعفى جراح التجمي ذا االلت ن ه

د        ،على اعتبار أنها تتم في ظروف متأنية ال تتطلب االستعجال زام يع ذا االلت إذا أخل الطبيب به ف
  .حتى لو لم يرتكب أي خطأ فني في عملهته مخطئ وتترتب مسؤولي

ل تجر       ذا التشدد آون جراحة التجمي ليم صحيًا من الجسم        ىويبرر الفقهاء ه ى جزء س عل
هغب كلهأو إصال ،رض تجميل ن مرض عضوي  ،ح ش اني م م ،دون أن يع الي ال  ،أو أي أل وبالت

ايش  بحيث يستطيع  ،يعرض حياته للخطر ذا العيب   التع ا في ا    ،مع ه تقص من     ألآل م ه ين مر أن
ا ضرورة عا   .)٢(جمال الشخص دخل السريع    جآما أن هذه الجراحة ال تحتمه تلزم الت ة تس فهي   ،ل

ام ا     ة يكون أم ة متأني ر إجراء الجراحة من         تتم في ظروف عادي لمريض متسع من الوقت لتقري
ة عن مخاطر           ،عدمه ديم معلومات آامل ل بتق زم جراح التجمي ولهذه األسباب من الطبيعي أن يلت

يمة،     ،متوقعالالجراحة حتى لو آانت من النوع غير  ة أم جس اه    وسواء آانت عادي ذا االتج وفي ه
ي   ا ف م صادر عنه ي حك ية ف نقض الفرنس ة ال ب ٨/١/١٩٨١ قضت محكم ي م إذ ألزمت الطبي ف

ات      جراحات التجميل غير العالجية  ذه العملي ل ه ة لمث ة المخاطر الالزم ، سواء  أخبار عميلة بكاف
ى    .)٣(آانت متوقعة أو نادرة الحدوث وسواء آانت جسيمة أو بسيطة واردة عل أما بالنسبة للقيود ال

  :منها بصيرهذا االلتزام فقد توجد حاالت يعفى فيها الطبيب من الت

ة    ان شخصية انفعالي د       ،قد يكون المريض في بعض األحي الي تبصيره بكل المخاطر ق وبالت
ا        ام ودونم ة بشكل ع ى سرد المعلوم يؤدي إلى تحطيم روحه المعنوية األمر الذي يدفع الطبيب إل

  .)٤(تفصيل

ة   اة  وإال تعرضت ح  ،حالة الضرورة التي تحتم على الطبيب إجراء الجراحة بصورة فوري ي
ا نص    .)٥(بحيث ال يوجد متسع من الوقت إلعالمه أو االتصال به ،المريض للخطر ذا م ه   وه علي

 .)٦(الدستور الطبي األردني

                                                 
 .)١٨٥م، ص١٩٩٣، والبيه، ٣٠٤صت، .، وانظر أيضًا محجوب، د٥٩م، ص١٩٨٧رشدي، (  )١(
  .)وما بعدها ٣٨م، ص١٩٩٢نجيده، (  )٢(
  .)١٦٣م، ص٢٠٠٦مشار إلى هذا القرار لدى قاسم، (  )٣(
  .)٣٠٨م، ص١٩٨٧رشدي، (  )٤(
  .)١٢٣م، ص٢٠٠٧القاضي، (  )٥(
عدد  وتعديالته، منشور في الجريدة الرسمية ١٩٧٢لسنة  ١٣من الدستور الطبي األردني رقم  ١٨المادة (  )٦(

 .)٤٨٦، ص١٠/٣/١٩٨٧، تاريخ ٣٤٦٤
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تيعابها  بحيث يكتفي    ،عدم تبصير المريض بالمعلومات العلمية والفنية التي يصعب عليه اس
ة البح  ى يستطي  ت بإعطاء فكرة معقولة بعيدًا عن المصطلحات الطبي ا ة حت بشرط أن تكون    ع فهمه

 .)١(معلومات صحيحة

دها ة أو فاق اقص األهلي ان المريض ن ه شخصيًا  ،إذا آ زم بإعالم ر مل ان الطبيب غي وإن آ
 .)٢(وإنما يجب عليه أن يعلم وليه أو وصيه

فاء           ا ش ي يكون القصد منه ة الت ال الطبي ى األعم ق عل ويمكننا القول إن آان هذا األمر ينطب
ي ن مرض مع ى   ،نالمريض م ة األول ة آالحال ى الجراحات التجميلي ق عل إال أن بعضها ال ينطب

ؤثر في    ،والثانية ألن هذا النوع من الجراحات ال يقصد منها شفاء المريض من مرض عضوي ي
فال توجد    ،وإنما الغرض منها التجميل أو إصالح عيب أو تشوه في الجسم    ،صحته ويهدد حياته

تم ف    ة  ضرورة عاجلها تحتمها فهي ت ديم معلومات        ،ي ظروف عادي ل بتق زم جراح التجمي ذا يلت ل
  .آاملة عن مخاطر التدخل المراد القيام به وال يعفى من هذا االلتزام

  ساس القانوني لاللتزام بالتبصيراأل: المطلب الثالث
زام الطبيب بالتبصير       انوني اللت ه      ،لقد تعددت اآلراء حول األساس الق رى جانب من الفق ي

ين الطبيب والمريض      الفرنسي أن ا ب رم م د      ،أساس هذا االلتزام هو العقد المب د عن عق و متول فه
ي الج الطب ه       ،الع روض علي التزام مف ل ب ه أخ ة ألن ؤوليته العقدي وم مس ه تق ب ب ل الطبي إذا أخ ف

  .)٣(بموجب العقد ويسأل على أساس المسؤولية التقصيرية في حال عدم وجود عقد

د    في حين البعض اآلخر يرى أن ا ى التعاق زام سابق عل ك   ،اللتزام بالتبصير هو الت إال أن ذل
  .)٤(ال يجعله منفصًال عن العقد الطبي بل هو في الواقع التزام متولد عن هذا العقد

راحةً    ت ص وانين نص ض الق زام   إال أن بع ذا االلت ى ه ول    ،عل رورة حص ترطت ض واش
ه بكل المعلومات الضرورية     وبعد إف ،الطبيب على رضى المريض قبل القيام بأي تدخل طبي ادت

ة    ه الحقيقي ومن   ،مما يستوجب إلزام الطبيب بتبصير المريض حتى يكون رضاه معبرًا عن إرادت
ة الفرنسي     ) ٢-٦٣٢٢(هذه القوانين القانون الفرنسي في المادة  انون الصحة العام ادة  من ق ، والم

ة الطب المصري     من الئ ) ٢٨(والمادة من قانون أخالقيات المهنة الفرنسي، ) ٣٥( حة آداب مهن
م  نة ) ٢٣٨(رق ى )٥(م٢٠٠٣لس ام عل بة للطبيب بشكل ع زام بالنس ذا االلت ى ه ي نصت عل ، والت

ادة    ة   ) ٢-٦٣٢٢(عكس قانون الصحة الفرنسي في الم ة بالجراحة التجميلي ذا    ،والمتعلق فحسب ه
يمة       ادرة جس ة أو ن ت متوقع واء آان اطر س ل المخ ريض بك ار الم زم بإخط نص يلت يطة ال أم بس

ا     ،وإحاطته علمًا بالطريقة التي ستتم بها الجراحة ه وتكاليفه ذي ستجري في ان   ،وبالمكان ال وإذا آ

                                                 
  .)١٢٣م، ص٢٠٠٧القاضي، (  )١(
  .)٤٢ت، ص.مأمون، د(  )٢(
  .)١٢٨م، ص٢٠٠٩عبدالكريم، (  )٣(
  .)٨٩-٨٦م، ص١٩٩٢رشدي، (  )٤(
  .)٣٣٨م، ص٢٠٠٧حنا، (  )٥(
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لم بيان    انوني وأن يس ذه المعلومات   ًاتفصيلي  ًاقاصر يجب إخبار نائبه الق ًا من     ،به وأن يكون موقع
اريخ تس      ،قبل الجراح ًا من ت ان وإعطاء المريض مهلة ال تقل عن خمسة عشر يوم إذا   ،ليمه البي ف

  .بالموافقة على البيان ويعيده للجراح ععد انتهاء المهلة يوقبوافق 

ه ال          ) ٢٥(أما المادة  ى أن ى عل ا األول د نصت في فقرته ة المصري فق من الئحة آداب المهن
ة  ي للمريض أو عالجه دون موافق ة يجوز للطبيب إجراء الفحص الطب ةمبني ى المعرف ا  .عل أم

بالمساءلة الطبية يحدد بموجبه التزامات   ًاخاص ًااألردني فلم يضع لحد اآلن قانون بالنسبة للمشرع
د نصت       ،الطبيب ومسؤوليته عن عدم الوفاء بها ي فق إال أنه بالرجوع إلى الدستور الطبي األردن

ه       (المادة الثانية على أنه  ة وأن تكون ل آل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلق
ذا   )ن آان قاصرًا أو فاقدًا لوعيهأه وأن يتم برضائه أو رضاء ولي أمره ضرورة تبرر ، فحسب ه

ى جسم المريض         ي عل ل مباشرة أي عمل طب تم النص قب ه   ي ى يكون      ،أخذ موافقت ه حت رى أن ون
ذا العمل ومخاطره    ا  ، الرضى سليم وصحيح البد أن يكون المريض على بينة آاملة بطبيعة ه آم

ا د األساس الق د نج ه ق امالتأن ي المع ة ف دأ حسن الني ًا لمب ذا  ،نوني طبق ي تفضي بفرض ه والت
زام    ذا االلت ل ه ه   االلتزام على عاتق الطبيب حتى لو لم يوجد نص قانوني صريح يفرض مث إال أن

زام        ذا االلت ان مصدر ه يمكننا القول هنا أن االلتزام بالتبصير يفرض على عاتق الطبيب سواء آ
د الطبي، أم المبادئ العامة آمبدأ حسن النية في المعامالت، التصاله  نص القانون صراحة أم العق

ده ه أال وهو صحته وسالمة جس ا يسعى للمحافظة علي ه اإلنسان وم ا يملك أهم م ذا  ،ب ر ه ويعتب
ة الطب  ي مهن ية ف ر حساس زام األآث ذلك و ،االلت ى  ل ارع إل ي أن يس ى المشرع األردن ى عل نتمن

ة ال يإصدار قانون خاص  زام          نظم مهن ا االلت اه مريضه ومنه ه التزامات الطبيب تج طب يحدد في
ة والجراحات التجميل ،بالتبصير ين الجراحات العادي ا ب ه م رق في ك عبحيث يف ة وذل ى غرار ي ل

  .المشرع الفرنسي
  

  المسؤولية المدنية لجراح التجميل عن عدم التبصير: المبحث الثاني
ل  قبل تحديد أرآان المسؤولية المدنية لجراح ا  ه بالتبصير   في حال   لتجمي د   ،أخل بالتزام الب

ة لمسؤولي ة القانوني ان الطبيع ة أم تقصيريةته من بي ة  ؟هل هي عقدي د طبيع ه يجب تحدي ا أن آم
ة      ؟التزامه بالتبصير هل هو التزام ببذل عناية أم تحقيق نتيجة ى ثالث ذا المبحث إل وعليه سنقسم ه

  :مطالب

  .مسؤولية جراح التجميلالطبيعة القانونية ل: المطلب األول −

  .طبيعة التزام جراح التجميل تجاه مريضه: المطلب الثاني −

  .أرآان المسؤولية المدنية لجراح التجميل: المطلب الثالث −

  الطبيعة القانونية لمسؤولية جراح التجميل : المطلب األول

ان الضرر   د حدث    حسب القواعد العامة تنقسم المسؤولية إلى نوعين مسؤولية عقدية إذا آ ق
ؤول والمضرور   ين المس د صحيح ب التزام ناشئ عن عق اء  ،بسبب اإلخالل ب ة انتف ي حال ا ف أم



 ١٦٤٣ـــــــ ، وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهى الصباحين

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ذ تكون المسؤولية تقصيرية         ر صحيح عندئ د غي ان العق روق    ،العالقة العقدية بينهما أو آ ة ف وثم
ي   بينهما من حيث األحكام أهمها أن التعويض في العقدية  ال سواء في القانون المصري أو األردن

انون   ،فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم ،يكون إال عن الضرر المباشر المتوقع على عكس الق
الذي نص على وجوب التعويض عن آل فعل سبب ضررًا     ) ١٣٨٢(المدني الفرنسي في المادة 

ة والتقصيرية،     ا التقصيرية عن   للغير دون أن يفرق ما بين المسؤولية العقدي  الضرر المباشر   أم
اق        ،وقع وغير المتوقعالمت ا إال باالتف ة ال يفترض التضامن بينهم وإذا تعدد المسؤولون في العقدي

ا    ،أو بموجب نص في القانون انون   مفترض  أما التقصيرية فالتضامن بينهم م الق انون   بحك في الق
ة    ،المصري اء من      ،أما القانون األردني الحكم بالتضامن أمر جوازي للمحكم ذلك يجوز اإلعف آ

ه خمسة عشر       ،سؤولية أو تعديلها في األولى وال يجوز في الثانيةالم ى مدت أيضًا التقادم في األول
  .)١(عامًا أما الثانية ثالث سنوات ومدة أقصاها خمسة عشر عامًا حسب األحوال

ي         ه والقضاء ف ة أم تقصيرية اتجه الفق ة مسؤولية الطبيب هل هي عقدي وبخصوص طبيع
ى اعتباره ابقًا إل ا س ى  )٢(ل تقصيريةصا بحسب األفرنس ذهب إل ت الحاضر ي ي الوق ه ف ، إال أن

ل   دون مقاب ان العالج ب و آ ى ل ة حت ة عقدي ب ذات طبيع ين المريض والطبي ا ب ة م ار العالق اعتب
أن مسؤولية الطبيب تقصيرية إال  ، أما القضاء المصري آان يقضي )٣(واالستثناء تكون تقصيرية

ا من حيث          ،األحوال أنها يمكن أن تكون عقدية في بعض   ى أنه تقر عل ك اس د ذل رأي بع إال أن ال
ذي          د العالج ال د الطبي أو عق المبدأ عقدية لوجود عقد حقيقي بين الطبيب والمريض يسمى بالعق

ذ         ،يتم بإيجاب من المريض أو نائبه اطًال تكون حينئ د ب ان العق ا أو آ ا بينهم أما إذا انتفى العقد فيم
  .)٤(المسؤولية تقصيرية

ا      ،ما يتعلق بطبيعة العالقة التي تربط جراح التجميل بمريضهوفي ة بينهم فنظرًا لكون العالق
ذه الجراحة         ة الخاصة له ى الطبيع ة والتي ترجع إل ى     ،تتمتع بخصوصية معين ا ال تهدف إل آونه

ي الشكل ى إصالح عيب أو تشوه ف ا إل ا وإنم دى الشخص الخاضع له دون أن  ،عالج مرض ل
تم      ،يهدد حياتهيكون هناك خطر ما  ة ت وبالتالي تنعدم حالة الضرورة لذا على األغلب تكون عقدي

ادر   ،بناًء على عقد بين الجراح والمريض سواء أجراها في عيادته أم في مستشفى خاص ومن الن
ة  تعزف هذه الجراحة في المستشفيات العامة إذ ينظر إليها على أنها جراحة ترف لذا إجراء  الدول

ام         ،اعن تحمل نفقاته ذه الجراحة في مستشفى ع إال أن  ،إال أنه ومع ذلك من المتصور إجراء ه
ا   ،ذلك يكون في حاالت ضيقة ومحدودة آإصالح التشوهات الناجمة عن الحروق أو الحوادث فهن

ب      ون الطبي ة لك ون عقدي م تك ب األع ي الغال ه ف ب تقصيرية إال أن ؤولية الطبي ار مس ن اعتب يمك
  .أو تجري بمعرفة الجراح في مستشفى خاص متعاقد معه ،ةفي عيادته الخاصيجريها 

                                                 
نة   ٤٣من القانون المدني األردني رقم ) ٣٦٣، ٢٧٠، ٢٦٦، ٢٦٥(المواد (  )١( دة  ، المنشور في ال  ١٩٧٦لس جري

دد   مية ع اريخ  ٢٦٤٥الرس واد  . ،١، ص١/٨/١٩٧٦ت ا الم دني   ) ٢٢٢، ٢٢١، ١٧٢(يقابله انون الم ن الق م
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  .)١٢٤م، ص٢٠٠٢، وانظر أيضًا الشيخ، ٥٥م، ص٢٠٠٧حنا، (  )٢(
  .)١٩٩م، ص٢٠٠٦منصور، (  )٣(
  .)١٧م، ص١٩٧٩جمعة، (  )٤(



 "......بين  دراسة مقارنة: االلتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٤٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ان        د أو آ ة إال إذا انتفى وجود العق ل عقدي وبناًء على ذلك األصل أن مسؤولية طبيب التجمي
ا تكون المسؤولية تقصيرية      اطًال فهن دما        )١(العقد ب د يكون موجودًا عن ه أن العق ا ال شك في ، ومم

ى    ،لعملية الجراحيةيختار المريض الطبيب الذي يجري له ا وهذا يحدث عندما يذهب المريض إل
ه الخاصة     ،طبيب معين في عيادته الخاصة ة في عيادت أو في أحد    ،يستوي في ذلك إجراء العملي

ين            ا ب د م ى عق اًء عل ك بن ات وذل ة عملي زة بغرف ادة مجه المستشفيات الخاصة عندما ال تكون العي
اص دون أن توج    فى الخ ب وإدارة المستش ريض      الطبي ين الم ا ب رة م ة مباش ة عقدي د عالق

فى ات      ،)٢(والمستش ة عملي ب غرف د تحت تصرف الطبي ذا العق ى ه اًء عل فى بن إذ يضع المستش
ة باألدوات واألجهزة الطبية وطاقم من الممرضين واألطباء مثل طبيب التخدير لمساعدته    زمجه

  .في إجراء العملية

م صا   ي حك ة ف ز األردني ة التميي ت محكم د ذهب ه وق ى أن ا عل د (در عنه ب أح ا أن الطبي بم
وهو يعمل تحت رقابة وإشراف   ،األطباء الذين يعملون في مستشفى البشير التابع لوزارة الصحة

الضرر  جبر فتكون وزارة الصحة مسؤولة بدفع التعويض الذي ي ،مدير المستشفى الذي يعمل فيه
دني وتكون    ) ٢٨٨(مادة خطأ المدعى عليه بالتضامن والتكافل عمًال بالعن الناجم  انون الم من الق

  .)٣(خصمًا للمدعي في هذه الدعوىعنة الجهة الطا

ت   د ذهب م فق ذا الحك ًا له ز وطبق ة التميي د  إمحكم و أح فى وه ب والمستش ؤولية الطبي ى مس ل
يرية  ؤولية التقص اس المس ى أس ة عل فيات الحكومي ادة  ،المستش ت الم ة ) ٢٨٨(وطبق والمتعلق

ه الطبيب           بالمسؤولية بالتعويض ة وتوجي ة في رقاب ه سلطة فعلي عن فعل الغير آون المستشفى ل
  .اء تأدية وظيفتهأثن

  طبيعة التزام جراح التجميل: المطلب الثاني
ذل       زام بب ه هل هو الت للوقوف على مسؤولية جراح التجميل المدنية يجب بيان طبيعة التزام

ز  ،عناية أم التزام بتحقيق نتيجة ق       من المعروف أن االلت دين تحقي ى الم ق نتيجة يجب عل ام بتحقي
ه  ه في حال        ،النتيجة المرجوة من العقد وإال يعتبر المدين مخًال بالتزام أ من جانب ويفترض الخط

ؤولي   ي مس ه نف دين ل ك إال أن الم ات ذل دائن بإثب زم ال ا وال يل دم تحققه ق  تهع دم تحق ات أن ع بإثب
ة  ع النتيج ي ال راج بب أجنب ى س هي إل ه في دين    ،)٤(د ل رض بالم ال يفت ة ف ذل عناي زام بب ا االلت أم

ا    ة للوصول إليه د      ،الوصول إلى النتيجة المطلوبة وإنما فقط بذل العناية الالزم ذلها يكون ق إن ب ف
و وجد في نفس      ته أوفى بالتزامه وال تقوم مسؤولي ا ل ويقاس سلوآه هنا بسلوك الرجل المعتاد فيم

دين  ا الم د به ي وج ة الت ادة  يو ،الظروف الخارجي ًا للم ذا تطبيق د ه دني ) ٣٥٨(ع انون الم ن الق م

                                                 
  .)٦٤وانظر أيضًا اإلبراشي، ص(، )٦٨٢ت، ص.السنهوري، د(  )١(
  .)وما بعدها ١٩٨م، ص٢٠٠٦منصور، (  )٢(
  .)م، منشورات مرآز عدالة١٤/٥/٢٠٠٩م، هيئة خماسية صادر بتاريخ ٢٠٠٨، )٢١١٩(تمييز حقوق رقم (  )٣(
  .)٤٠٤م، ص٢٠٠٨وانظر أيضًا الجبوري، (، )٦٥٩ت، ص.السنهوري، د(  )٤(
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د   ،)١(مدني فرنسي ١١٣٧والمادة  األردني ولمعرفة طبيعة التزام جراح التجميل تجاه مريضه الب
  :االلتزاماتمن التمييز ما بين نوعين من 

ذل         ،االلتزامات الرئيسية آااللتزام بإصالح العيب  :أوًال ه هل هو ب ار خالف حول طبيعت ث
ق نتيجة  عن ى          ،اية أم تحقي ق نتيجة إذ يجب عل اره تحقي ى اعتب بعض ذهب إل الطبيب أن يحقق   ال

م   صفإذا فشل يسأل حتى لو بذل آل ما في وسعه من عناية أو حر ،الية المرجوةمالنتيجة الج ما ل
 ذلك أن المريض اللين ، معل)٢(السببية بين فعله وفشل الجراحة بإثبات السبب األجنبي ةينفي عالق

ا إصالح     أل ،إال من أجل تحقيق نتيجة معينة خاصةالجراحة يخضع لهذه  الج مرض وإنم نه ال يع
  .عيب في الجسم

د   ،إال أن الرأي الراجح إلى أنه بذل عناية مثله مثل الجراح العادي إذ أن فشل الجراحة ال يع
ل  أ يوجب المسؤولية ب ه خط د ذات ه بب يجببح ي واجب ه قصر ف ى أن دليل عل ة ال ة إقام ذل العناي

الج            ، )٣(المطلوبة ان الطبيب ال يع ه وإن آ رأي ألن ذا ال ع من األخذ به ا يمن وفي الواقع ال يوجد م
إال أنه في الوقت نفسه يتعامل مع جسد        ،مرض عضوي وإنما إصالح عيب أو تشوه في الجسم

ى مدى استجابته للجراحة      ا أن اح   ،إنسان ال يمكن التعرف بشكل قطعي عل ه آم ال  وردود فعل تم
  .نجاح هذا العمل أو فشله هو أمر متوقع مثله مثل أي عمل جراحي

ه ينشئ      (وقضت محكمة استئناف باريس بأن  ل وعميل ين جراح التجمي العقد الطبي المبرم ب
أ   ،على عاتق هذا الجراح التزامًا عامًا بالحرص والعناية وإنما ال يمكن أن يفرض على عاتقه خط

ة   لم ينص عليه المشرع لذا يجب ه وإن   .)٤()أن يخضع هذا النوع من الجراحة للقواعد العام إال أن
ا       ،آان التزامه بذل عناية در به ي يق زام  إال أنه يقدر بطريقة اشد من الت ك    الت ادي وذل الجراح الع

ا وأن يكون         لخصوصية هذه الجراحة إذ يجب ع  أني وعدم االستعجال في إجرائه ى الجراح الت ل
ذرًا ًا وح د حرص و ،أش ت  وأن ي ا إذا آان ن إجرائه اع ع دها واالمتن ا وفوائ ين مخاطره ازن ب

نفس تبنت آما  ،)٦(وفي هذا االتجاه ذهبت محكمة النقض المصرية .)٥(مخاطرها أآبر من فوائدها
ا م صادر عنه ي حك ة ف ز األردني ة التميي اه محكم زام جراح  .)٧(نفس االتج ذلك أن الت ونخلص ب

ي        التجميل هنا بذل عناية إال أنه  ة الت وق العناي ة مشددة تف ذل عناي يكون أآثر تشددًا إذ يجب أن يب
  .يبذلها الجراح العادي

ق   :ثانيًا االلتزامات الثانوية ومن ضمنها االلتزام بالتبصير فهذا النوع من االلتزامات ال تتعل
ال   ة بعنصر االحتم ه عالق يس ل ذها ل ة تنفي ي ونتيج اه الفن ي بمعن ل الطب زم الج ،بالعم راح إذ يلت

                                                 
  .)٣١٣م، ص٢٠٠٠خاطر، (  )١(
  .)٦٤م، ص١٩٥١األبراشي، (  )٢(
  .)وما بعدها ٦٠وآذلك مأمون، ص(، )٢٤٣م، ص١٩٥٦وانظر أيضًا عامر، (، )٣٨م، ص١٩٩٥الفضل، (  )٣(
  .)٤٣٦م، ص٢٠٠٧حنا، (  )٤(
  .)٤٤٢وانظر أيضًا حنا، ص(، )وما بعدها ٣٩٩ت، ص.محجون، د(  )٥(
  .)٢٠م، ص١٩٧٩جمعة، (  )٦(
  .)م، منشورات مرآز عدالة١٤/٥/٢٠٠٩م، هيئة خماسية، صادر بتاريخ ٢٠٠٨، )٢١١٩(تمييز حقوق رقم (  )٧(
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ة أو   ، )١(بأمور محددة وهي إعالم المريض قبل إجراء الجراحة بكل مخاطرها سواء آانت متوقع
ا       تتم فيه ي س ل الظروف الت ه بك ه إعالم يطة إذ علي يمة أم بس ت جس واء آان دوث وس ادرة الح ن

ه    منالجراحة حتى يتمكن  ديرنا     ،اتخاذ قراره بالخضوع للجراحة من عدم ذا في تق زام   ول ه الت أن
ق       ،يق نتيجة إذ يلتزم بأمر محدد وهو إعالم المريضبتحق ة من أجل تحقي ذل عناي فال يكفي أن يب

  . ذلك فالمريض ال يعلم بهذه المخاطر وإنما يعتمد في ذلك على الطبيب

ة في المجال الطبي          ادئ الثابت ذا األمر أصبح من المب زم الطبيب بتبصير     ،آما أن ه إذ يلت
ى         المريض وإحاطته علمًا بمخاطر  ي يجب أن تفضي إل العالج وهو من االلتزامات المحددة الت

م يوجد نص           ،نتيجة معينة و ل ى ل ى عاتق الطبيب حت زام عل فالمبدأ العام يقتضي وجود هذا االلت
د   ما فهو التزام محدد حتى لو بذل آل  ،خاص يقرره ذ  في وسعه من جه م يثبت     لتنفي ا ل زام م االلت

  .)٢(السبب األجنبي

دليل  وفيما يتعلق ب عبء إثبات وفاء الطبيب بهذا االلتزام بدايًة يقصد باإلثبات إقامة الخصم ال
انون        ي حددها الق ائل الت ه بالوس ا يدعي ى صحة م اقة      ،عل ة ش ات مهم الة اإلثب ع أن مس وفي الواق

ن             لبي م ف س ذ موق ذي يتخ مه ال ة بخص ي مقارن بء حقيق ل ع ه يتحم ف ب ذي يكل م ال فالخص
زاع م أن )٣(الن ا نعل زام  ، وآم ة والت ذل عناي زام بب ى الت م إل ث مضمونها تنقس ن حي ات م االلتزام

ى      ،بتحقيق نتيجة أ الطبيب عل ات خط وتطبيقًا لذلك إذا آان التزام الطبيب بذل عناية يقع عبء إثب
ه     ى تقصيره وإهمال دليل عل ق نتيجة يفترض         ،المريض بإقامة ال زام الطبيب تحقي ان الت ا إذا آ أم

ه وال ي   أ من جانب ع المسؤولية عن نفسه       الخط ه يمكن للطبيب رف ك إال أن ات ذل زم المريض إثب ل
  .)٤(بإثبات السبب األجنبي

وفي مسألة إثبات هل الطبيب نفذ هذا االلتزام أم ال يمكننا القول هنا أن مسألة اإلثبات صعبة 
ه بالتبصي   ،جدًا لكون األمر يتعلق بإثبات واقعة سلبية ر خاصة أن  مؤداها أن الطبيب لم يقم بواجب

الخبرة ألن األمر    المريض هو الطرف األضعف في عالقته بالطبيب، آما أنه يصعب االستعانة ب
ة الطب    ة    ،ال يتعلق بممارسة الطب فهي ليست مسألة فنية تتعلق بأصول ممارسة مهن فمن العدال

ه بتبصير المريض وأن يكون دور المريض إثب        ام بواجب ات والمنطق تكليف الطبيب إثبات أنه ق
ة      ق الكتاب ات عن طري ه اإلثب ب، إذ أن الطبيب بإمكان اتق الطبي ى ع زام بالتبصير عل وجود االلت
ى  ك عل ل المريض وذل ه ومن قب ا من قبل ع عليه وب والتوقي تند مكت ي مس ات ف بصياغة المعلوم

ة ) ٦٣٢٢(غرار ما فعل المشرع الفرنسي في المادة  زم طبيب     ،من قانون الصحة العام ذي أل وال
  .ل بإعالم المريض بشكل مكتوب والتوقيع عليه من قبلهماالتجمي

ي      ا ف م صادر عنه ي حك نقض الفرنسية ف ة ال ذا الشأن قضت محكم م ٢٥/٢/١٩٩٧وفي ه
ادة         ى الم ك إل اإلعالم واستندت في ذل زام ب من  ) ١٥(بإلزام الطبيب بإقامة الدليل على تنفيذه االلت

                                                 
  .)١١٥وانظر أيضًا، األبراشي، ص(، )٨٥م، ص٢٠٠٦قاسم، (  )١(
  .)١١٥وانظر أيضًا، األبراشي، ص(، )٤٢١م، ص٢٠٠٠الشامي، (  )٢(
  .)٨١م، ص١٩٨١مرقس، (  )٣(
  .)٢٣٧م، ص٢٠٠٦قاسم، (  )٤(
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د   ،القانون المدني الفرنسي ة       والتي تقضي أن من ي ى الواقع دليل عل يم ال ه أن يق اء بالتزام عي الوف
ائه  ى انقض ي أدت إل زام   ،الت ود االلت ات وج زم بإثب ط مل دائن فق ت بموجب   ،وأن ال ان ثاب إذا آ ف

ه بشكل صحيح     ،القانون فإن المريض ليس بحاجة إلثباته فلذا إذا ادعى المريض أنه لم يتم إعالم
  .)١(ه أن يثبت قيامه بتنفيذ االلتزامفإنه ينقل عبء اإلثبات إلى الطبيب إذ علي

  أرآان المسؤولية الطبية: المطلب الثالث
ان          وافر أرآ د من ت دم تبصير المريض الب حتى تقوم مسؤولية جراح التجميل عن خطأه بع

ة    أ والضرر        ،المسؤولية طبقًا للقواعد العامة في المسؤولية المدني ان في الخط ذه األرآ ل ه وتتمث
  .نهماوعالقته السببية بي

  رآن الخطأ: أوًال
بعض   ،لقيام مسؤولية طبيب التجميل في مواجهة المريض البد أن يرتكب خطأ ما وعرف ال

ي نفس الظروف  د ف ع من شخص متوسط وج ي مسلك اإلنسان ال يق ه تقصير ف ى أن أ عل الخط
ة ى    ، )٢(الخارجي ؤدي إل دين ي لوك الم ي س لبي ف ابي أو س راف إيج ه انح ى أن ر عل ه آخ ا عرف آم

ويقصد بالخطأ الطبي بوجه عام إخالل الطبيب بااللتزامات التي تقع على عاتقه تجاه ، )٣(اخذتهمؤ
  .)٤(مريضه سواء آان عن عمد أو عن إهمال

ى نوع       ال الطبيب إل يم أعم ى تقس ة      : انوقد جرى الفقه عل ن المهن ة ال تتصل بف ال مادي أعم
ن المه ق بف اء   ،ةنوأخرى تتعل ب أثن ك الطبي ى ذل اًء عل ن  وبن وعين م د يرتكب ن ل ق ه بالعم قيام
ة ة ومهني اء مادي ادًة، )٥(األخط لة  وع اء المتص ين األخط ز ب ى التميي ذهب إل ي ي ه الفرنس الفق

الفن الطبي    ك المتصلة ب ة وتل ات المهن ام الطبيب بتبصير المريض من    ،بأخالقي ر عدم قي ويعتب
  .)٦(األخطاء التي تدخل ضمن فئة األخطاء المتصلة بأخالقيات المهنة

ة             ه عالق ون ل ه دون أن تك ة عمل د مزاول ب عن ه الطبي ا يرتكب ادي م أ الم د بالخط ويقص
رد     وباألصول الفنية لمهنة الطب وذلك عندما يخل بواجب الحرص  ه آل ف زم ب ذي يلت  ،الحيطة ال

ي        أ ف ة الطب آالخط ة لمهن الف األصول الفني دما يخ ب عن ن الطبي ع م ذي يق و ال ي ه ا المهن أم
ين      ، )٧(العالجالجراحة أو وصف  ة ب ى عدم التفرق ا عل وقد استقر الفقه والقضاء في مصر وفرنس

يم ان جس ه سواء آ ع درجات ان نوعه وبجمي ا آ أه مهم أ ويسأل الطبيب عن خط وعي الخط أم  ًان

                                                 
  .)٧٢، ٧١م، ص٢٠٠٦قاسم، (  )١(
  .)٣٧٢م، ص٢٠٠٧سعد، (  )٢(
  .)٢٣٢م، ص١٩٨٧سلطان، (  )٣(
  .)١١٨وانظر أيضًا، األبراشي، ص(، )٣٢م، ص٢٠٠٢الشيخ، (  )٤(
  .)٣٧٢م، ص٢٠٠٧سعد، (  )٥(
  .)١٤٦، ١٤٥، ص٢٠٠٠السرحان، (  )٦(
  .)٢٠م، ص٢٠٠٦منصور، (  )٧(
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ير ا    ، )١(ًايس ة بينهم رى ضرورة التفرق ر ي اه آخ د اتج ل يوج ي المقاب ه ف ادي يخضع  ،إال أن فالع
ك      ،جميع درجاتهبخطأه العامة ويسأل عن للقواعد  يم وذل أما المهني فال يسأل إال عن خطأه الجس

ة  أ       ،حتى يتاح للطبيب فرصة مزاولة عمله بحرية وطمأنين ه من المسؤولية عن أي خط ألن خوف
ا   ، )٢(يؤدي إلى عدم القيام بواجبه على أآمل وجه يس له وفي الواقع أن هذه التفرقة غير مبررة ول

أ فكل شخص يرتكب           سند قانوني فالقواعد الم واع الخط ين أن رق ب م تف ة ل نظمة للمسؤولية المدني
ه     ًا آانت درجت ه أي ان عادي    ،خطأ يلتزم تعويض الضرر الناشئ عن ي يسير   ،سواء آ أم  ،أم مهن

ة المريض    ،جسيم وبناًء على ذلك إذا أخل الطبيب بالتزامه بالتبصير تترتب مسؤوليته في مواجه
ادة  ويعد ذلك د له فيه، ي لى سبب أجنبي الإلك راجع ما لم يثبت أن عدم القيام بذ ) ٢٥٦(تطبيقًا للم

  .مدني فرنسي) ٣٨٤(مدني مصري والمادة ) ١٥(مدني أردني والمادة 

ة    ز األردني ة التميي ت محكم اه ذهب ذا االتج ي ه أ  (وف ترط الخط ة ال تش ؤولية المدني أن المس
راز    وإنما يكفي لقيام ،الجسيم أو التعمد في مسلك الطبيب ة االحت ال والتقصير وقل د   ،ها اإلهم فالب

ويض  ن تع ن ضر   م ابه م ا أص ادل عم ويض ع ان مص  رالمضرور تع و آ ى ل عيفًا ره دحت ض
وبما أن التزام جراح التجميل بالتبصير هو التزام بتحقيق نتيجة فإن الخطأ يقوم بمجرد ، )٣()واهنًا

ألن عدم  ،ر في مسلك الجراحدونما حاجة إلثبات وجود تقصيبمجرد عدم تحقق النتيجة المطلوبة 
زام    تحقق النتيجة  ذ االلت إال  ،يعتبر خطأ يقيم المسؤولية حتى لو بذل آل ما في وسعه من أجل تنفي

ه القضاء في آل من مصر       ي أجنبي ال إذا أثبت أن ذلك راجع إلى سبب د له فيه وهذا ما ذهب إلي
ي يكون فيه      ، )٤(وفرنسا ة   وذلك على عكس االلتزامات األخرى الت ذل عناي ه ب وم    ،ا التزام فال يق

ة  في حال عدم تحقق النتيجة خطأ الطبيب  ة الالزم ا  ،إال إذا قصر في بذل العناي ا    سويق لكه هن مس
ة    فالتخصص   ،بمسلك طيب يقظ في نفس مستواه المهني فيما لو وجد في نفس الظروف الخارجي

أ  ا أن المريض عن    ،هو الذي يأخذ بعين االعتبار عند تقرير الخط ذه الجراحة     آم ى ه دام عل د اإلق
  .يأخذ بعين االعتبار تخصص الطبيب

  الضرر: ثانيًا
إذا انتفى الضرر     ،وإنما يجب أن يترتب عليه ضرر ال يكفي الخطأ لوحده لقيام المسؤولية  ف

فال يسأل ألن مجرد عدم تنفيذ الطبيب اللتزامه ال يعد آافيًا بل يجب وجود ضرر ناشئ عن عدم   
ذ  ى ، )٥(التنفي ا مع ال           فعل ل جراحة ال تتناسب مخاطره و أجرى جراح التجمي ال ل دة سبيل المث فائ

يام الطبيب بالجراحة خطا لكن ال  قت ولم يصب المريض بضرر ما فالمرجوة إال أن العملية نجح
دائن من أذى            ،)٦(يسأل عنه النعدام الضرر  ا يصيب ال ًا في المسؤولية وهو م د رآن فالضرر يع

                                                 
ور، (  )١( ع(، )٢٣م، ص٢٠٠٦منص ًا س ر أيض دها ٣٩٧م، ص٢٠٠٧د، وانظ ا بع امر، (، )وم م، ١٩٥٦ع

  .)٢٠٥ص
  .)٣٢م، ص١٩٩٣وانظر أيضًا البيه، (، )٢٥٧م، ص٢٠٠٧حنا، (  )٢(
  .)، منشورات مرآز عدالة٣/٩/٢٠٠٧هيئة خماسية،  ٩٦٧/٢٠٠٧تمييز حقوق رقم (  )٣(
  .)٤٣٩م، ص٢٠٠٧حنا، (  )٤(
  .)٤٥٨م، ص٢٠٠٧وانظر أيضًا سعد، (، )٦٧٩السنهوري، ص(  )٥(
  .)١٨٤م، ص١٩٥١األبراشي، (  )٦(
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دين   الل الم ة إلخ هنتيج ده أو     ، )١(بالتزام ي جس ان ف ادي يصيب اإلنس ان م ى نوع والضرر عل
وم الضرر      ، والقانون)٣(يصيبه في شرفه أو سمعته أو آرامتهوأدبي  )٢(ماله ين مفه م يب األردني ل
ك في   إال  أنه أشار إلى عناصر التعويض عن الضرر ومنه الناشئ عن اإلخالل بالتزام عقدي وذل

  .نون المدنيمن القا) ٣٦٣، ٣٦١(المواد 

رر         تقبل فالض ي المس وع ف ق الوق ًال أو محق ع فع اًال وق ون ح رر أن يك ي الض ترط ف ويش
ان     ،االحتمالي ال يعوض عنه إال إذا تحقق فعًال الي إال أن الحرم أما فوات الفرصة فهي أمر احتم

ك     ، )٤(منها يعتبر بحد ذاته ضررًا محققًا ي سكت عن ذل ه ال  إال أن المشرع األردن ا   إال أن يوجد م
ة ادئ العدال ع مب ق م ه يتف ه لكون ع من األخذ ب ا يشترط أن يكون الضرر م ،يمن ة آم رًا نتيج باش

ب،   ى المضرور فال           طبيعية لخطأ الطبي ه يقتصر عل إن التعويض عن ي ف وبالنسبة للضرر األدب
داره ين المضرور والمسؤول من حيث مق اق ب د اتف ر إال إذا وج ه للغي ل الحق من ون  ،ينتق أو يك

لمضرور قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بالتعويض، أما الضرر األدبي الذي أصاب ذويه فال ا
ادة   يجوز الحكم فيه إال لألزواج واألقارب أجازت  ) ١٣٨٢(، على عكس القانون الفرنسي في الم

ذي أصابهم، إال        ي ال التعويض عن الضرر األدب للغير حتى لو لم يكن قريبًا للمضرور المطالبة ب
ة        أنه  ى الورث ل إل ذي أصاب المضرور ال ينتق ي ال ، )٥(في حال وفاة المضرور فإن الضرر األدب

ة  لحة مالي ق أو مص ه ح وفر ل د أن تت رور فالب اب ذوي المض ذي أص ادي ال رر الم ا الض أم
ى    ،له بتعويض على هذا األساس ىإذ يعتبر اإلخالل بها ضرر أصابه ويقض ،مشروعة اًء عل وبن

ؤدي خط    ًا للعيب          ذلك يشترط أن ي ى إصابة المريض بتشوهات خالف دم التبصير إل أ الطبيب بع
ى         ،الذي أراد إصالحه ؤدي إل د ي ه ق ا أن ادي للمريض آم فذلك يؤدي إلى االنتقاص من الكيان الم

ا أن  باإلضافة  ،تعريضه لخسارة مالية إذ يتكبد نفقات مالية لعالج التشوهات إلى اآلالم النفسية آم
  .)٦(األحيان إلى وفاتهذلك قد يؤدي في بعض 

  عالقة السببية بين الخطأ والضرر :ثالثًا
د  أ والضرر فالب ي الخط ن ال يكف دم التبصير  م ب بع أ الطبي ين خط ببية ب ة الس ود عالق وج

ذا     ،والضرر الحاصل للمريض وأن يكون الخطأ هو السبب المباشر المنتج في إحداث الضرر ول
ه ي إلى سبب أجنبي ال تنتفي عالقة السببية لو آان الضرر راجع فالضرر يجب أن يكون     ،د له في

د        نتيجته طبيعية  أ الطبيب هو السبب الوحي ان خط ك إذا آ لخطأ الجراح وال صعوبة في إثبات ذل
تج أو     ة السبب المن للضرر ولكن فيما لو تعددت األسباب وآان من بينها خطأ الطبيب تطبق نظري

ين    ر،وحسب المألوف إلى إحداث الضر   تد بالسبب الذي يؤدي عادًةعالفعال بحيث ي وال يؤخذ بع

                                                 
  .)٢٥٠، ص١٩٩٤يحيى، (  )١(
  .)٢٤٠م، ص١٩٨٧سلطان، (  )٢(
  .)مدني مصري) ٢٢٢(مدني أردني يقابلها المادة ) ٢٧٦(المادة (  )٣(
  .)٣٢٥، ٣٢٤وانظر أيضًا خاطر، ص(، )٢٤٢م، ص١٩٨٧سلطان، (  )٤(
  .)يمدني مصر) ٢٢٢(مدني أردني يقابلها المادة ) ٢٦٧(المادة (  )٥(
  .)١٦٩م، ص٢٠٠٦منصور، (  )٦(
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ادةً  ًا للم       إ االعتبار األسباب التي ال تؤدي ع ذا تطبيق د ه ى إحداث الضرر ويع دني  ) ٢٦٦(اد ول م
ي  ري ) ٢٢١(و أردن دني مص ادة م ي، ) ١١٥١(والم دني فرنس ون م ترطت أن يك ي اش والت

ى     إال أن المشرع الضرر الحاصل نتيجة طبيعية للفعل الضار  ذلك عل ين المقصود ب األردني لم يب
ه وفق            ؤدي إلي ان ي ة للفعل الضار إذا آ ر الضرر نتيجة طبيعي لمجرى  ل ًاعكس المصري إذ يعتب

ل أما إذا آان ال يؤدي إلى الضرر بشكل مألوف بحيث يمكن للمضرور تجنبه ببذ ،العادي لألمور
إذا تعددت األسباب التي ساهمت في   كوتطبيقًا لذل ،)١(جهد معقول ال يلزم المدعى عليه بتعويضه

ان خطؤه هو السبب              ،إحداث الضرر  ل يكون مسؤوًال إذا آ أ جراح التجمي ا خط ان من بينه وآ
وع   ي وق انوي ف ان مجرد سبب عارض ودوره ث ا إذا آ ي إحداث الضرر أم تج والمباشر ف المن

ان سيحدث بص       ببية أي أن الضرر آ ة الس رف النظر عن   الضرر ال يكون مسؤوًال النتفاء عالق
رة        طبيب سواء وقع منه خطأ أم لم يقع، خطأ ال ى أساس فك ان عل إال أنه قد يسأل في بعض األحي

ى أساس    ىتفويت الفرصة في الحاالت التي ال تثبت فيها عالقة السببية إال أنه يقض بمسؤوليته عل
ه    أن خطأه قد فوت على المريض  ي لحقت ب ذلك    ،فرصة تجنب األضرار الت ًا ل م   وتطبيق م يق إذا ل

ى         م حدثت المخاطر دون أن ينسب إل ا ث ل إجرائه الطبيب بتبصير المريض بمخاطر الجراحة قب
دم     أه بع ين خط ببية ب ة الس اء عالق ماني النتف ن الضرر الجس أل ع ال يس ي ف أ فن راح أي خط الج

أساس أن عدم تبصير المريض بمخاطر الجراحة    إال أنه يسأل على  ،التبصير والضرر الحاصل
إذ أن عدم تبصيره آان له أثر حاسم في    ،وت عليه فرصة رفض الجراحة إذا علم بمخاطرهاقد ف

ا   خاصة أن المريض يجهل     ،قبول الجراحة وبالتالي ضيع عليه فرصة رفضها وتجنب مخاطره
  .عليه العلم بمخاطر الجراحة وإنما يعول في ذلك على الجراح نفسهالمتعذر بهذه األمور ومن 

غ من    وفي هذا االتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر عنها ويتعلق بسيدة تبل
م يبصرها الطبيب بخطر اإلصابة       ) ٦٦(العمر  ين ل عامًا أجرت عملية إلزالة التجاعيد أسفل الع

ة         ين اليسرى نتيجة للعملي دت المريضة بصرها في الع ة مسؤولية     ،بالعمى وفق ررت المحكم وق
يس عن الضرر ا ل ل ن  جراح التجمي ان المريضة م ل بحرم ا عن الضرر المتمث ماني وإنم لجس

  .)٢(رفض الجراحة فيما لو علمت بمخاطرهابفرصة اتخاذ قرار 
  

  الخاتمة
ان المخاطر    بناًء على ما سبق يمكن القول أن جراح التجميل ملزم قبل أي تدخل جراحي ببي

ة   ى     التي يمكن أن تحدث عادة في مثل هذا النوع من الجراحات وفي نهاي ذه الدراسة توصلنا إل ه
  :النتائج والمقترحات التالية

  

                                                 
  .)٤٩٥ت، ص.محجوب، د(  )١(
  .)٤٣٢م، ص٢٠٠٧مشار على هذا الحكم لدى، سعد، (  )٢(
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  تائجالن
ل بتبصير مريضه بط .١ زم جراح التجمي ك بيلت اطره وذل رح ومخ دخل الجراحي المقت ة الت يع

انون الفرنسي         ح ه آل من الق زام نص علي ذا االلت تى يكون المريض على بينة من أمره، وه
  .ألردني من النص على هذا االلتزاموالقانون المصري في حين خال الدستور الطبي ا

بة      .٢ ه بالنس ط إال أن ة فق اطر المتوقع ريض بالمخ زم بتبصير الم ادي مل راح الع ان الج وإن آ
ة     ر متوقع تثنائية الغي اطر االس ة والمخ اطر المتوقع يره بالمخ زم بتبص ل مل راح التجمي  ،لج

يطة   يمة أم بس اطر جس ت مخ واء آان ى    ،وس ي عل ة مبن اه بالجراح ون رض ى يك ي  حت وع
على جزء سليم ومعافى وال يكون القصد منها الشفاء  ىواقتناع آامل آون هذه الجراحة تجر

ة ال          ًا في ظروف متأني تم دائم من مرض معين وإنما تهدف إلى إصالح عيب في الشكل وت
تعجال ا  ،تتطلب االس ع عليه ة يوق ة مكتوب ا بورق ي فرنس رر ف و مق ا ه تم التبصير آم وأن ي
  .الجراح والمريض

ادي    .٣ ل الجراح الع ه مث ة مثل ذل عناي زام بب و الت ب ه ل بإصالح العي راح التجمي زام ج أن الت
ة في      وآأي ة المطلوب عمل طبي يحتمل النجاح أو الفشل وإن آان يبذل عناية أآبر من العناي

  .الجراحات العادية إال أن االلتزام بالتبصير التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية

زام الطب .٤ ريعي مصدر الت نص التش ون ال ا أن يك ب بالتبصير إم د ،ي دم  ،أو العق ال ع ي ح وف
  .النص عليه صراحة في القانون أو العقد يعد تطبيقًا لمبدأ حسن النية في المعامالت

تثناء           .٥ ة واالس ة األصل تكون عقدي ل المدني ة لمسؤولية جراح التجمي أما عن الطبيعة القانوني
  .ا أجريت في مستشفى عامتقصيرية إذا آان العقد باطًال أو إذ

لقيام مسؤولية جراح التجميل المدنية عن عدم تبصير مريضه البد من قيام أرآان المسؤولية  .٦
  .وهي الخطأ والضرر وعالقة السببية بينهم فإذا توفرت األرآان الثالثة قامت مسؤوليته

ذ الط        .٧ دم تنفي ات ع بء إثب ه ع ع علي دعي يق ه الم ريض آون ة الم د العام ب القواع ب حس بي
زام ب  ق  اللتزامه إال أنه ونظرًا لكون التزام جراح التجميل بالتبصير هو الت نتيجة فيكفي   تحقي

ل      ة جراح التجمي أ من جه وإذا ، أن يثبت المريض وجود هذا االلتزام وبالتالي يفترض الخط
األمر السهل        ،أراد نفي المسؤولية عليه إثبات السبب األجنبي يس ب ات ل ع أن اإلثب وفي الواق

ذا           آ اءه له ات وف ل بإثب ة أن يكلف جراح التجمي ذا فمن العدال لبية ل ون األمر يتعلق بواقعة س
آونه أقرب إلى وسائل اإلثبات وذلك على غرار الموقف الذي تبناه القضاء الفرنسي االلتزام 

  .المريضوعن طريق صياغة المعلومات في ورقة مكتوبة موقع عليها من قبل الطبيب 
  

  التوصيات

من ترك األمر لالجتهاد البد من وضع قانون خاص يحدد سلوآيات األطباء والتزاماتهم بدًال  .١
ى ممارسة       ،ضبط جودة المهنةل ك لحث الطبيب عل ة  وذل ذي      المهن ة األمر ال ر دق بشكل أآث
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انون ي      ذا الق ل ه ان     عزز ينعكس على أداء األطباء أنفسهم ألن وجود مث ة واألم الشعور بالثق
  المسؤولية من قبل الطبيبلدى المريض والشعور ب

انون خاص   والمصري القانون الفرنسي حذو حذو نتمنى على المشرع األردني أن ي .٢ ويضع ق
ة اءلة الطبي ي   بالمس األخص ف زام بالتبصير وب ا االلت ن بينه ب وم ات الطبي ه التزام دد في يح

ة          ا وطبيع وع المخاطر والمعلومات الواجب اإلدالء به ه ن ين في ة يب زام   الجراحة التجميلي الت
ا   الطبيب هل هو بذل عناية أم تحقيق نتيجة والمكلف بإثبات الوفاء بهذا االلتزام على غرار م

  .فعله المشرع الفرنسي

وإن آان األردن بحاجة إلى قانون متخصص إال أنه قبل وضع القانون البد من عمل دراسة    .٣
  .ضعميقة لوضع قانون متخصص وعادل يحقق الحماية لكل من الطبيب والمري

  
   عــــالمراج

  .دار الحامد للنشر والتوزيع .١ط .المسؤولية القانونية للطبيب .)٢٠٠٢( .رابكب ،الشيخ −

ه − ن  ،البي دالرحيممحس ؤولية    ).م١٩٩٣( .عب ب الموجب للمس أ الطبي ى خط ة إل رة حديث نظ
  ).الن( .المدنية في ظل القواعد القانونية

  .اإلسكندرية .درا الفكر الجامعي .ع عن عالج المريضاالمتنا ).م٢٠٠٧( .هشام ،القاضي −

  ).الن(.دراسة مقارنة .حق المريض في قبول أو رفض العالج .ت.د .مصطفى ،العدوي −

د   ،السنهوري − دالرزاق محم دني      .ت.د .عب انون الم راث    .الوسيط في شرح الق اء الت دار إحي
  .بيروت .العربي

وق الشخصية  مصادر   .المدنية الوجيز في الحقوق ).م٢٠٠٨( .ياسين ،الجبوري −  .١ط .الحق
  .عمان .دار الثقافة للنشر والتوزيع

ي − ي ،األبراش ن زآ ريع  ).م١٩٥١( .حس ي التش ة ف راحين المدني اء والج ؤولية األطب مس
  ).الن( .المصري والقانون المقارن

رحان − دنان ،الس انون الفرنسي  ).م٢٠٠٠( .ع ي الق ة ف ب المهني ؤولية الطبي ة  .مس المجموع
ين    المت ة للمهني ة   .الجزء األول  .خصصة في المسؤولية القانوني منشورات   .المسؤولية الطبي

  .بيروت .الحلبي الحقوقية

امي − ي ،الش م عل يدلي  ).٢٠٠٠. (جاس ب الص ؤولية الطبي ي   .مس ة ف ة المتخصص المجموع
  .بيروت .منشورات الحلبي الحقوقية .يينالمسؤولية القانونية للمهن

ة − ي ،جمع دالمعين لطف وعة  ).م١٩٧٩( .عب ة التقصيرية  موس ؤولية المدني ي المس القضاء ف
  .عالم الكتاب .الكتاب الثاني .والعقدية
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ا − اض ،حن ر ري راحين  ).٢٠٠٧. (مني اء والج ة لألطب ؤولية المدني ر  .١ط .المس دار الفك
  .اإلسكندرية .الجامعي

ل − ي" ).٢٠٠٠. (مجدي حسن ،خلي د الطب ي العق وم الق ."رضا المريض ف ة العل ة مجل انوني
  .السنة الثالثة واألربعون .األول العدد .واالقتصادية

  ).الن( .الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل ).م١٩٨٧( .محمد السعيد ،رشدي −

لطان − دني   ).١٩٨٧. (ورنأ ،س انوني الم ي الق زام ف ادر االلت ة . ١ط .مص ورات الجامع منش
   .عمان .االردنية

 .٢ط .المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه       مسؤولية  ).م٢٠٠٧( .حمدأ ،سعد −
  .دار النهضة العربية

ريم − د الك أمون ،عب ا  ).٢٠٠٦( .م ة  رض ة والجراحي ال الطبي ن األعم ريض ع دار  .الم
  .المطبوعات الجامعية

م − ن  ،قاس د حس ي     ).م٢٠٠٦( .محم ال الطب ي المج أ ف ات الخط دة  .إثب ة الجدي  .دار الجامع
  .اإلسكندرية

  .اإلسكندرية .دار الفكر الجامعية .المسؤولية الطبية ).م٢٠٠٦( .حسينمحمد  ،منصور −

  .القاهرة .دار النهضة العربية .عقد العالج بين النظرية والتطبيق .عبدالرشيد ،مأمون −

رقس − ليمان ،م ة  ).م١٩٨١( .س واد المدني ي الم ه ف ات وإجراءات زء األول .أصول اإلثب  .الج
  .عالم الكتاب

ة   .اإلرادة في العمل الطبي  ر دو .ت.د .جابر ،محجوب − ة   .دراسة مقارن  .دار النهضة العربي
  .القاهرة

ي حسين   ،هدنجي − ة   .التزامات الطبيب في العمل الطبي      ).م١٩٩٢( .عل  .دار النهضة العربي
  .القاهرة

ة   .الموجز في النظرية العامة لاللتزامات ).م١٩٩٤( .عبدالودود ،يحيى −  .دار النهضة العربي
  .القاهرة

− Majzoub, Fabienne, (2000), Laresponsbilite du service puplic 
hospitalierr.  
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  القوانين

 ٢٦٤٥، المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(انون المدني األردني رقم الق −
  .١، صفحة ١/٨/١٩٧٦تاريخ 

م   − دة الرسمية       ١٩٧٢لسنة  ) ١٣(الدستور الطبي األردني رق ه، المنشور في الجري وتعديالت
 .٤٨٦، صفحة ١٠/٣/١٩٨٧تاريخ  ٣٤٦٤العدد 

م    − ري رق دني المص انون الم نة ) ١٣١(الق الي   ١٩٤٨لس ع الت ى الموق ور عل : المنش
http://www.Justic.Lawhome.com  

م   الئحة آداب مهنة الطب المصري  − الي    ٢٠٠٣لسنة  ) ٢٣٨(رق ع الت ى الموق : ، المنشور عل
http://www.ems.org/images/leha-eng.doc 

دل في    ٢٠٠٠الصادر سنة   ٥٤٨-٢٠٠٠قانون الصحة العامة الفرنسي رقم  − ول   ٤والمع أيل
 : ، المنشور على الموقع التالي٢٠٠٣

http://www.Legifrance.gouv.fr/affichcode.do?cidtexte=LEGITEXT0000
0b0707218datetexte=20120503. 

  


