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املس تخلص
يتناول هذا البحث طبيعة العالقات القانونية اليت تنشأ من خالل ممارسة النشطة الطبية يف مراكز التجميل مع طبيعة املسؤولية اليت قد تتودل جراء تكل النشاطات .وتوضيح ما
يتعلق به فقد بدا جما ًال خصب ًا لدلراسة نظر ًا حلداثته وما يثريه من مشالكت قانونية عديدة ,خصوصا يف ظل القانون العرايق حيث أن اجلراحة التجميلية مل حت ابلتنظمي من قبل
املرشع العرايق بنصوص قانونية خاصة ,هيدف البحث اىل تسليط الضوء عىل طبيعة العالقة اليت تربط مركز التجميل ابطباء التجميل واملساعدين العاملني فهيا بشلك دامئ و
مؤقت ,فضال عن توضيح طبيعة املسؤولية يف احلاالت اليت يكون فهيا مراكز التجميل او اجلراح مسؤوال عن خطئه الطيب فامي يتعلق ابجلراحة التجميلية .خصوصا بعد انتشار
مراكز التجميل واالإقبال الكبريعىل هذه املراكز ،يف الوقت احلايل وممارسة انواع اجلراحات التجميلية الصغرية والكبرية فهيا.
مفاتيح اللكامت :اجلراحات التجميلية ،العالقات القانونية ،مراكز التجميل ،النشطة الطبية ،الرتاخيص القانونية
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
أصبحت اجلراحة التجميلية حاليا من موضوعات الساعة ,وقد أخذت يف الس نوات
الخرية اهامتما مزتايدا من قبل الراغبني ابالس تفادة من العمليات التجميةل يف سبيل ترممي
ما أفسده ادلهر من منظرمه أو رغبة يف حتسني شلكهم ترضية لنفوسهم .ومن الموراليت
جلبت اهامتمنا يف هذا اجملال هو ما يتعلق ابلطبيعة القانونية للعالقات النامجة عن النشاط
الطيب يف مراكز التجميل ,وما يتضمنه من تدخالت جراحية للمريض يف ختصصات فنية
عديدة ,وما يصحهبا من تعدد يف احصاب التخصصات اذلين يقومون ابملعاجلات التجميلية.
هذه العالقات املتنوعة جعلتنا أن نفكر يف البحث يف هذا اجلانب ،وتوضيح ما يتعلق
به فقد بدا جماالً خصب ًا لدلراسة نظر ًا حلداثته وما يثريه من مشالكت قانونية عديدة,
خصوصا يف ظل القانون العرايق حيث أن اجلراحة التجميلية مل حت ابلتنظمي من قبل

املرشع العرايق بنصوص قانونية خاصة ,عليه فقد وجدان طرح هذا املوضوع مفيدا حتت
عنوان( :طبيعة العالقات القانونية واملسؤولية النامجة عن النشطة الطبية يف مراكز
التجميل -دراسة مقارنة).

 .8أهداف البحث
هيدف البحث اىل تسليط الضوء عىل طبيعة العالقة اليت تربط مركز التجميل ابطباء
التجميل واملساعدين العاملني فهيا بشلك دامئ و مؤقت ,فضال عن توضيح طبيعة
املسؤولية يف احلاالت اليت يكون فهيا مراكز التجميل او اجلراح مسؤوال عن خطئه
الطيب فامي يتعلق ابجلراحة التجميلية .خصوصا بعد انتشار مراكز التجميل وا إالقبال الكبري
عىل هذه املراكز يف الوقت احلايل ،وممارسة انواع اجلراحات التجميلية الصغرية والكبرية

______________________________________________________________

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية
اجملدل  ،1العدد )8112( 1
أُس تمل البحث يف  82يناير 8112؛ قُبل يف  11أب  8112ورقة حبث منتظمة :نُرشت يف  1١أب 8112
الربيد االإلكرتوين للمؤلف sherzad.sulaiman@su.edu.krd :
حقوق الطبع والنرش ©  8112،شريزاد عزيز سلامين ،زيروان لطيف حايج  .هذه مقاةل الوصول الهيا مفتوح موزعة حتت رخصة املشاع االإبداعي النسبية CC BY-NC-ND 2.1 -

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية

1١١
فهيا.

 .١أمهية ادلراسة
وتأيت أمهية هذا املوضوع يف انه قد ينري الطريق للمتعاملني مع هذا املوضوع ،سواء من
الاطراف املشاركة يف تكل العالقات أو الباحثني أو القضاة اذلين تعرض علهيم قضااي
تتعلق هبذه اجلوانب ،خصوصا يف جمال طبيعة تكل العالقات واملسؤولية اليت تنشأ
عهنا.

 .2مهنجية البحث وخطته
ولقد أعمتدان عىل املهنج املقارن ,واخرتان ذلكل ثالثة قوانني رئيسة يه القانون الفرنيس
والقانون املرصي والقانون العرايق ،لن الخريين متأثرين بأحاكم القانون الفرنيس ,فض ًال
عن ذكل فقد أرشان و بصورة عامة اإىل أحاكم قسم من القوانني العربية والغربية عىل
سبيل الاس تئناس  .وقد اتبعنا يف ذكل خطة تضم مطلبني رئيس يني اإضافة اىل املقدمة
ومتهيدا حول املقصود مبركز التجميل ورشوط الرتخيص  ه مبامرسة العمل:
املطلب الاول /نوع العالقة بني مركز التجميل والاطباء و طبيعة مسؤوليهتا
املطلب الثاين /العالقة العقدية بني مركز التجميل و اجلراح ومساعديه ومسؤوليته
عن أخطاءمه
واختمتناه بأمه ا إالس تنتاجات واملقرتحات اليت توصل الهيا البحث وعىل الوجه اليت:
 2.1متهيد :املقصود مبركز التجميل ورشوط الرتخيص  ه مبامرسة العمل
2.1.1

املقصود مبركز التجميل

مل يبني قانون الصحة العامة يف العراق رمق  28لس نة 1821املعدل ,1تعريف ًا حمددا
ملراكز التجميل او املستشفى بل اكتفى بتقس مي املؤسسات الصحية العالجية يف الباب
الثالث عىل قسمني ,وهام املؤسسات الصحية العالجية التابعة لدلوةل وخصص لها
الفصل الاول وتضمنت احاكهما املواد ( )28-98والقسم الثاين يه املؤسسات الصحية
غري احلكومية ونظمت أحاكهما املواد ( )28-2١من الفصل الثاين من الباب الثالث.
وكذكل احلال يف قانون املستشفيات الهلية املرمق  82لس نة 1822اذلي
اقترص يف املادة الاوىل عىل بيان اهداف املستشفيات ويه (التوسع يف تقدمي اخلدمات
الطبية والاس تفادة من خربات الاطباء اذلين هلم خدمات يف املؤسسات الصحية
التابعة لدلوةل وابالخص املتقاعدين مهنم وتشجيع املبادرة يف تطوير اخلدمات الطبية
للمواطنني عن طريق تأسيس رشاكت حمددة النشاء مستشفيات أهلية) .8أما يف مرص
هناك اربعة انواع من تراخيص ممارسة املهنة حسب القانون رمق ( )21لس نة 1821
اخلاص بتنظمي العمل ابملنشات الطبية حيث عرفت املادة الاوىل من هذا القانون
املنشأة الطبية عىل انه" :تعترب منشأة طبية لك ماكن أعد للكشف عىل املرىض او
عالهجم أو متريضهم او اقامة الناقهني" وتشمل ,او ًال العيادة اخلاصة ميتلكها طبيب واحد
مث العيادة املشرتكة او ختصصيه لكرث من طبيب يف أكرث من ختصص ,وهناك املركز
الطيب التخصيص يف فرع واحد من فروع الطب -مكركز التجميل , -واخري ًا املستشفيات
اخلاصة ولك ماكن  ه جتهزيات واشرتاطات خمتلفة عن الخر.
ونرى بأن مركز التجميل يف ذاهتا لف واسع ومرن ،فقد يكون مركز

طبيب كطبيب اجلدلية
التجميل عبارة عن حمل يرشف عىل ادارته واملسؤول عن أعام ه ٌ
2
١
مثال ،حيث ميارس فهيا بعض املهام كحقن الفيلرز أوحقن البوتوكس واالإيزوالجني ،
اإضافة اىل بعض اللمسات التجميلية أو اإجراء عالجات خمتلفة ابلزير ،2لكزير الشعر
أو صنفرة البرشة ،وهؤالء يفرتض أهنم عىل درجة عالية من املهنية ويتحملون املسؤولية
متام ًا جتاه مرضامه ,أو قد يكون احملل حتت اإدارة جراح التجميل ميارس فهيا العمليات
اجلراحية التجميلية ،وغري اجلراحية.
وقد جند أحياان حتت هذا املسمى «مركز جتميل» أماكن يعمل فهيا أانس غري مؤهلني،
من غري الطباء ،يس تعينون يف أعامهلم ببعض الهجزة :مثل أهجزة التنحيف ،وشد
اجلدل ،وحنت اجلسم ،وعالج لتساقط الشعر ،هذه املامرسات تكون عادة جمرد أساليب
جتارية جلين الرابح ،وهنا يمكن مصدر اخلطر؛ لهنم ال ميارسون العمل مبهنية ،وقد
يعجزون عن التعامل مع أي مضاعفات يف حال حدوهثا ،املثال عىل ذكل بعض
املامرسات اليت جتري يف صالوانت التجميل حيث يمت فهيا حقن املرىض واليت قد
تسبب حدوث مضاعفات .يف ضوء ما بينناه أنفا ميكن تعريف مركز التجميل بأنه:
(مؤسسة طبية خاصة جترى فهيا انواع العمليات التجميلية اجلراحية وغري اجلراحية من
قبل طبيب التجميل املوظف بشلك دامئ او مؤقت ,ومرخص ًا ادار ًاي ابإجراء هذه
اجلراحات فهيا) .ومن خالل هذا التعريف ميكننا استبعاد احلاالت غري املهنية اليت متارس
دون الاستناد اىل خربة علمية طبية معتربة.
2.1.8

رشوط ترخيص مراكز التجميل الجراء اجلراحة التجميلية

يشرتط فامي يتعلق ابملاكن اذلي جتري فيه اجلراحة التجميلية ,واملسمى بـ(مركز
التجميل) أن يكون مرخص ًا  ه ادار ًاي ابإجراء هذه اجلراحة فيه ,سواء أاكن مس تق ًال ،او
ملحق ًا مبستشفى خاص ,وأن يكون جمهزاً جتهزياً اكم ًال بلك ما حتتاج اإليه هذه اجلراحة
من أدوات وأهجزة عىل درجة عالية من اجلودة واالتقان ,مع رضورة توافر فريق طيب
مساند جلراح التجميل يف التخدير والمتريض يكون مدر ًاب ومس تعد ًا لهذا النوع من
اجلراحة (عبدالاله ،8118 ،ص .)22وقد نصت املادة (.L) 2١88-1من قانون
الصحة العامة الفرنيس ،2يف الفصل اخلاص جبراحة التجميل ,يف فقرهتا الاوىل بأنه الجيوز
أجراء جراحة التجميل اإال يف ماكن جمهز جتهزيا اكفيا طبقا للرشوط واملواصفات الفنية
املقررة .أضافت نفس املادة يف الفقرة ( )8اإىل أنه عىل املنشأت اخلاصة ملامرسة جراحة
التجميل احلصول عىل ترخيص بذكل من اجلهة الادارية اخملتصة .
ومينح هذا الرتخيص ملدة حمددة قابةل للتجديد لك مخس س نوات ,وذكل بعد زايرة
املاكن والتأكيد من صالحيته من قبل خشص خمتص تعينه هذه اجلهة )عبدالاله،
 ،8118ص .)22ويف حاةل عدم احرتام لك هذه التعلاميت ,توقع عقوابت جزائية,
حسب نص املادة  ) 28-2١88 ( L.من قانون الصحة العامة الفرنس ية املرمق (
 .) ١1١-8118ومينع منع ًا اب ًات أجراء أية دعاية أو أعالن للرتوجي لهذا املاكن ,سواء
أاكن ذكل بشلك مبارش ام غري مبارش وبأية وس يةل من الوسائل ,وإاال مت حسب الرتخيص
املمنوح  ه حسب نص الفقرة ( )2من املادة (.L) 2١88-1من قانون الصحة العامة
الفرنيس (  .)222 -8111أما ابلنس بة للمرشع املرصي مبوجب القانون رمق  21لس نة
1821اخلاص بتنظمي العمل ابملنشاة الطبية ,يشرتط للمركز الطيب التخصيص– مكركز
التجميل– عدة رشوط ومهنا ان هيمت بفرع واحد فقط – كفرع اجلراحات التجميلية -
و ه مدير مسؤول  ه درجة الاس تاذ او استشاري يف جمال التخصص عىل الاقل -
اكجلراحة التجميلية  -كام أنه جيب أن يكون جمهزاً الإجراء جراحات كربى .ويالح يف
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هذا اجملال عىل انه الجيوز جلراح التجميل مبوجب املادة ( )11من الحئة أداب همنة
الطب املرصي املرمق  811١/8١2ان يقوم ابدلعاية لنفسه عىل أية صورة من الصور,
سواء أاكن ذكل بطريق النرش او االإذاعة املسموعة أو املرئية أو عرب وسائل الانرتنيت
أو أي طريقة أخرى من طرق الاعالن .فهذا حبسب الباحثني ينطبق عىل مراكز
التجميل ,طاملا اليوجد نص خمالف خبصوصها )عبدالاله ،8118 ،ص .)28ويتعني
للرتخيص بتشغيل منشأة طبية يف مرص الارشاطات التية حبسب املادة الاوىل من
الالحئة التنفيذية للقانون رمق  21لس نة  1821الصادر يف  :1828/2/18أن تكون
جحرات املنشأة جيدة الهتوية واالإضاءة ,وكذكل مزودة بوسائل تغذيهتا ابملياه النقية بصفة
مس مترة ,وايض ًا مزودة بوسائل الرصف الصحي املناس بة ,وجيب أن تزود املنشأة
ابلوسائل و الدوات الصحية الالزمة للتخلص من القاممة والفضالت ,وكذكل يشرتط
أن تزود املنشأة ابلهجزة الالزمة الإطفاء احلرائق .وايض ًا أن تكون املنشأة جمهزة بوسائل
االإسعاف الاولية ,وكام ألزم القانون مبوجب املادتني (18و ) 81من الالحئة التنفيذية
للقانون املرصي النف صاحب املنشأة الطبية (مراكز التجميل) أن يتقدم بطلب
لتسجيل املنشأة اإىل النقابة الفرعية اخملتصة ابمس رئيس النقابة العامة للطباء حسب
نوع املنشأة ,وتقوم النقابة الفرعية ابإرسال الطلب اإىل النقابة العامة بعد التأكد من حصة
البياانت املدونة طبق ًا للقانون ,وكذكل أداء الرسوم املقررة ,وتقوم النقابة العامة ابإرسال
شهادة تسجيل املنشأة الطبية يف أقصاها شهرين من اترخي تسلمي الوراق للنقابة الفرع
اإما ابلنس بة ملوقف املرشع العرايق ومن خالل دراستن ًا لنصوص قانون الصحة
العامة رمق  28لس نة  ,1821فمل نالح ورود أي نص أو مادة رصحية وواحضة تقدم
تنظاميً مبارش ًا ابلنس بة ملراكز التجميل ,اإال أننا وجدان مسائل خاصة ابملؤسسات الصحية
غري احلكومية يف املواد( )28-2١حيث تنظم رشوط فتح العيادات واملستشفيات
اخلاصة واملؤسسات الطبية اخلاصة الاخرى حيث جاء يف املادة (" :)28حتدد وزارة
الصحة بتعلاميت وابلتنس يق مع النقابة املعينة ,الرشوط الصحية الواجب توافرها يف
حمل املامرسة اخلاصة بذوي املهن الطبية :الطبيب ,طبيب الاس نان ,الطبيب البيطري
و الصيديل و اخملترب" .وقد ذكر يف الس باب املوجبة لقانون نقابة الطباء رمق  21لس نة
 ،18229بأنه جاء لغرض تنظمي أصول ممارسة املهنة ,حيث يتوىل جملس النقابة هممة
الارشاف عىل تنظمي ممارسة املهنة يف العيادات اخلاصة وذكل وفقا للامدة (/12ف/ح )
من قانون نقابة الاطباء .كام تقوم النقابة املعنية ابلتأكد من توفر الرشوط الواجب توافرها
يف تكل احملال قبل منح اإجازة فتح حمل املامرسة وأيض ًا تقوم أهجزة التفتيش يف وزارة
الصحة مع ممثل الرقابة املعنية مبراقبة توافر تكل الرشوط يف العيادات واملراكز الطبية –
من مضهنا مراكز التجميل -وقد نصت تعلاميت انشاء مراكز التجميل 2يف املادة (/8أ)
يف العراق أنه يشرتط يف انشاء مركز التجميل عدة رشوط ومهنا ,ان يكون العاملون
املامرسون ملهنة (التجميل) يف املركز من خرجيي املعهد الطيب الفين او املعاهد املامثةل  ه
من ذوي املهن الصحية ( م/8أ) .وايض ًا يشرتط توافر الرشوط الصحية فيه اكلنظافة
والهتوية والاانرة الاكمةل ووسائل التكييف .وكذكل يشرتط موافقة وزارة الصحة عىل
الهجزة والدوية واملس تحرضات الطبية والتجميلية املس تخدمة فيه .ويشرتط ايض ًا ان
يكون مركز التجميل حتت إارشاف طبيب اإختصاص جدلية أو جتميلية يتوىل اإجراء
الفحص الطيب عىل املس تفيد قبل تقدمي اخلدمة وبعدها (م/8/ب) .ويشرتط يف املادة
الثالثة يف فقرة ( أ ) من هذه التعلاميت عىل ان يقدم صاحب املركز طلب ًا اىل دائرة
الصحة اخملتصة عند توافر الرشوط املنصوص علهيا يف املادة الثانية من هذه التعلاميت
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مبنحه االإجازة وجتديد الاجازة س نو ًاي من اترخي نفاذها بعد اجراء الكشف عىل املركز(م/
 /١ب) ،8وهذه التعلاميت الىت عرضناها ,حتقق بعض ًا من اجراءات اإنشاء مراكز التجميل
اخلاصة ابجراء معليات جتميلية غري اجلراحية 11ويالح أنه جيب أن تراعى فهيا اجلوانب
الانسانية أيضا.
أما من حيث املبىن فال يشرتط يف املركز الطيب للتجميل ان يكون املبىن كبريا و جمهزا
بأحدث الاهجزة الطبية ,وامنا ميكن ان يكون جحرة الإجراء الكشف الطيب عىل املريض,
والقيام ببعض العمليات اجلراحية التجميلية البس يطة للطب التجمييل ,ونقرتح عىل
املرشع العرايق والكوردس تاين بأعادة النظر بتعلاميت انشاء مركز التجميل الهنا التنسجم
مع الوضع احلايل لهذه املراكز ونوع اجلراحات التجميلية حيث جتري فهيا انواع اجلراحات
التجميلية الكبرية والصغرية .

 .2املطلب الاول :نوع العالقة بني مركز التجميل والاطباء و طبيعة
مسؤوليهتا
س نقوم ببحث عالقة التبعية ,بصفة عامة ,ومدى تطبيقها عىل مسؤولية مركز التجميل
عن اعامل جراح التجميل ادلامئ فيه ,وبيان ما اذا اكنت هناك عالقة تبعية بني مركز
التجميل واجلراح ,ابعتبار أن هذا النوع من العالقة ما هو الا صورة من صور العالقات
املتعددة بني مركز التجميل واجلراح يف الفرع الاول .وسوف نتطرق اىل بيان طبيعة
مسؤولية مركز التجميل عن الاطباء ادلامئني دليه يف الفرع الثاين :
 2.1الفرع الاول :نوع العالقة بني مركز التجميل والاطباء العاملني فهيا
مركز التجميل اثناء تنفيذ الزتاهما بعالج املريض ,تس تعني بأطباء ذوي التخصص لك
يف جما ه اكجلراح التجمييل ,وطبيب التخدير ,وهؤالء قد يكونون عام ًال دامئيني يف املركز
او ملتحقني هبا لقياهمم بنشاطهم يف اكرث من مركز للتجميل ,وعقد العمل هو اذلي حيمك
العالقة بني مركز التجميل والاطباء العاملني هبا واملساعدين لالطباء من افراد هيئة
المتريض .وموضوعه أن يلزتم أطباء التجميل ومساعدومه من املمرضني ابلعناية الطبية
للمرىض اذلين يتعاقدون مع مركز التجميل بعقد عالج للستشفاء وذكل مقابل أجر
معني .فاإذا ما جنم عن نشاط هؤالء الاطباء املشاركني خطأ سبب رضر ًا للمرىض ،فاإن
مؤدى القواعد العامة ان املركز يسأل عن اعامل جراح التجميل ,وذكل بأعتبار املركز
متبوع ًا واجلراح اتبع ًا )الشواريب ،8112 ،ص .)112وتقوم ادارة املركز بتنفيذ الزتاماهتا
للمرىض عن طريق الاس تعانة ابالطباء اذلين يقومون مببارشة اجلراحة التجميلية,
والفحص الالزم ,طبق ًا لصول ,وقواعد فن املهنة ,وتسأل ادارة املركز عن فعل هؤالء
الاطباء ,بسبب الرضر احلاصل للمرىض .وتبعا ذلكل ,فاملؤسسة الطبية التجميلية ال
تكون مسؤوالً عن معل اجلراح التجمييل اإال اذا توافرت عالقة التبعية بيهنا وبينه .وهو
ما يتطلب ان يكون مرتبط ًا هبا بعقد معل ,فاذا اكن الطبيب مرتبط ًا هبا بعقد أخر يسمح
 ه مببارشة نشاطه فهيا ,مع احتفاظه ابس تقال ه الاداري عهنا جبانب اس تقال ه املهين ,فال
تكون مسؤوةل عن اعام ه 11حبيث أن من اكن  ه يف معهل اس تقالل خيرجه عن سلطة
غريه اليعترب اتبع ًا ذلكل الغري )مرعي ،1822 ،ص. )191
ونرى بأن املتبوع يسأل عن افعال اتبعيه واخضاع هذه العالقة ملبدأ املسؤولية
عن فعل الغري مبوجب املواد ( )818من القانون املدين العرايق ,و( )192من املدين
املرصي ,و( )1١22املدين الفرنيس .لن مركز التجميل وهو خشص معنوي يقوم بتنفيذ
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الغرض اذلي انيشء من أجهل عن طريق الاشخاص الطبيعيني اذلين يترصفون ابمس
الشخص املعنوي وميثلونه قانو ًان .وانه ليك يسأل املتبوع عن الارضار اليت سبهبا التابع
للغري ,ينبغي توافر بعض الرشوط ومهنا:
 .1وجود عالقة التبعية بني التابع (جراح التجميل ومساعديه) واملتبوع (مركز
التجميل) املسؤول عن تعويض هذا الرضر.
 .8ان يكون التابع قد أرتكب خطأ اصاب الغري يف حال تأدية الوظيفة او
بسبهبا وهو الاجتاه الغالب يف الفقه والقضاء .مع مالحظة ان املادة
( )1/818من القانون املدين العرايق اشرتطت وقوع الرضر اثناء القيام
ابخلدمة فقط ويذكر ادلكتور حسن عىل اذلنون حول هذا الرشط ما يأيت:
"وهمام يكن من صواب هذا الاجتاه فانه ال ميكن الخذ به يف الترشيع العرايق
اذلي قرص مسؤولية املتبوع عىل اخطاء اتبعيه اليت تقع أثناء تأدية
الوظيفة"(.اذلنون ،1892 ،ص)881
 .١والسلطة الفعلية يف الرقابة والتوجيه يه العنرص السايس لقيام عالقة
التبعية ,حبيث أن توافر هذه السلطة عىل التابع يف أداء معل ملكف به
حلساب املتبوع ,ويقابل هذه السلطة خضوع التابع لوامر املتبوع( .الطايئ،
 ،1888ص ،١2سوار ، 1892 ،ص ، 1١8مرقس،1888 ،
ص .)282وهو ما قضت به حممكة النقض املرصية بتارخي 1828/9/١
بقولها" :انه وان اكن قيام رابطة التبعية ال يقتيض أن يكون املتبوع يف اختيار
اتبعه ,اإال انه يشرتط لقيام هذه التبعية أن يكون للمتبوع عىل التابع سلطة
فعلية يف رقابته وتوجهيه" .فالعربة يه بتوافر حاةل خضوع التابع لرقابة متبوعه
وتنفيذ أوامره و تعلاميته ,فقد تقوم عالقة التبعية رمغ عدم وجود عقد خيول
أحد الطرفني سلطة الرقابة والتوجيه عىل الخر( .أبوس تيت،182١ ،
ص ،298مرقس ،1888 ،ص .)١21وفامي يتعلق بعنرص الاختيار فاإنه
ليس رضور ًاي لقيام عالقة التبعية ,لن هذه الخرية ال ترتكز عىل عنرص
الاختيار ) التوجني ،1892 ،ص .)282اي واليشرتط ان يكون املتبوع
قد اختار اتبعه ,وامنا تقوم حىت ولو اكن التابع قد فرض عىل املتبوع ,كذكل
يشرتط لتوفري التبعية ان تكون هناك عالقة مبارشة بيهنام .وعىل ضوء ما
ذكرانه سابقا س نقوم ببحث مدى توافر هذه العالقة ,ومدى تطبيقها عىل
مركز التجميل واجلراح ومساعديه ادلامئني فهيا؟ وابلنس بة للعالقة بني
املستشفى العام وجراح التجميل خيضع لك من اجلراح ومساعديه العاملني
يف املستشفى لعالقة اإدارية معه ,والإدارة هذا الخري سلطة اإصدار الوامر
هلم ابعتبارمه موظفون ملكفون بأداء خدمة عامة ,وتتحدد هذه العالقة
مبقتىض خمتلف اللواحئ املنظمة لنشاط املرفق الصحي العام اذلي يديره
(عبدامحليد ،8119 ،ص .)92وتعترب بذكل عالقة اجلراح ابملستشفى
عالقة تبعية تقوم لكام اكن للمتبوع سلطة فعلية عىل التابع يف الرقابة والتوجيه
(منصور ،8111 ،ص .)112وأخذ القانون املدين الفرنيس مببدأ املسؤولية
عن فعل الغري ,وامتد نطاق هذه املسؤولية اىل مسؤولية املتبوع عن اعامل
اتبعيه ,ويمكن اساس هذه املسؤولية يف نص املادة (  )1١22مدين فرنيس,
اما يف القانون املرصي ,فريجع اساس مسؤولية املتبوع اىل نص املادة
( )192من القانون املدين ،ويف العراق يرجع اىل نص املادة ( )818من
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القانون املدين العرايق .
أما ابلنس بة للعالقة بني جراح التجميل واملؤسسات الصحية اخلاصة ,يثور
التسأول عن مدى توافر عنارص التبعية بني ادارة مركز التجميل وأطباهئا ,وهل ميكن
اعتبار اجلراح العامل يف مركز التجميل يف القانون املقارن اتبع ًا ملركز التجميل ملا يمتتع
به الطباء من اس تقالل يف ممارس هتم لعملهم الفين؟ وعىل مدى تطبيق تكل القاعدة يف
العالقة بني مركز التجميل واجلراح وما يس تتبع مسؤوليهتا عن نشاط اجلراح ,لن املركز
خشص معنوي يقوم بتنفيذ الغرض اذلي من اجهل أنشات عن طريق الاشخاص
الطبيعيني .
وهناك من يرى أنه من حيث املبدأ اليسأل مركز التجميل او مؤسسة الاستشفاء
اخلاصة ,ال عقداي وال تقصرياي عن فعل الاطباء واجلراحني ,وذكل بسبب الاس تقالل
اذلي يمتتع به رجال فن وصنعة الطب ,فهؤالء يسألون خشصي ًا جتاه مرضامه عن اخطاهئم
الطبية ,واليسأل مركز التجميل الا عن اخطائه هو اثناء تنفيذه لالداءات الواجبة عليه
مبوجب عقد الاستشفاء اذلي يربطه ابملريض ,واليت ليس من مضهنا النشاطات الطبية
احملصورة ابالطباء (رسحان ،8112 ،ص .)8١8و مييل بعض اخر من الفقه اإىل التفرقة
يف مسؤولية املؤسسات الصحية اخلاصة ,مكركز التجميل عن اخطأ الطباء العاملني
دليه ,بني العمل الفين والعمل غري الفين ,ويتخذون منه معيار ًا ملعرفة مدى توفر عالقة
التبعية ,اي ان يفرق بني مىت يكون معل جراح التجميل فني ًا حىت يسأل عنه خشصي ًا,
او غري فين حىت تسأل عنه اإدارة مركز التجميل بوصفها متبوع ًا( .غصن ،8111 ،ص
ص ، 82-8١الطحان ،1892 ،ص.)222
2.1.1

اخطاء الاطباء املتعلقة ابلعمل الفين يسأل وحده مسؤولية خشصية:

اس ترياد يقصد ابلعمل الفين ما يقوم به جراح التجميل من اعامل فنية طبية جتميلية،
اكلتشخيص والعالج ،أو اجلراحة التجميلية ،والعناية واملتابعة ابلنس بة اىل أعامهلم الفنية,
وان هؤالء ميارسون اعامهلم املهنية داخل املؤسسات الصحية بلك حرية واس تقالل.
وليس لدارة مركز التجميل ان تصدر الهيم امر ًا يف ما يدخل يف مصمي معلهم لن طبيعة
العمل الطيب وما يتصل به من نشاط ميس سالمة الانسان وحصته وحياته ,جيعل
اخضاع الطبيب لية رقابة يف هذا الصدد امر ًا يأابه النظام العام ،لن ذكل يؤدي اىل
فقدان جراح التجميل حلريته املهنية .ويؤسس عىل ذكل ان اجلراح يكون مسؤوالً
مسؤولية خشصية عن الاخطاء اليت يرتكهبا اثناء ممارسة معهل الفين وال عالقة لدارة
مركز التجميل هبذه املسؤولية .حيث يسأل اجلراح عن اخال ه مبقتضيات همنته .كام لو
تسبب جراح التجميل بنقل عدوى للمريض بسبب عدم تعقمي الاالت والادوات الطبية
املس تعمةل او اذا اصاب عضوا سلاميً من اعضاء املريض عند اجراء العملية اجلراحية
التجميلية .ويرى جانب يف الفقه ابنه ماجنم رضر للمريض أثناء التدخل اجلرايح فان
الطبيب الاختصايص (جراح التجميل) يسأل وحده مسؤولية خشصية عن الارضار
املتسببة بفعهل يف مواهجة املريض ,ذكل أن املستشفى (مركز التجميل) ليست لها رقابة
يف مبارشة معهل )سعد ،8119 ،ص .)92ولكن قانو ًان هل يشرتط ان يكون املتبوع
قادراً عىل الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية ,ام يكفي ان يكون من الناحية الادارية
هو صاحب الرقابة والتوجيه؟
جت
اس تقر قانوني ًا أنه ال يلزم لقيام عالقة التبعية ان متع للمتبوع (مركز التجميل) سلطة
ا إالرشاف الفين واالإداري عىل التابع ,بل يكفي أن يكون  ه سلطة ا إالرشاف االإداري
عليه ،واليت يس تطيع مبوجهبا أن يوجه  ه أوامره اليت ال ميكل هذا الخري اإال اخلضوع لها
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وأن يراقبه يف تنفيذها ولو اكنت هذه الوامر التتناول اإال النوايح االإدارية املتصةل بأداء
معل التابع (كامل ،8112 ،ص .)128وميكن القول بأن سلطة الرقابة و التوجيه,
اليشرتط فهيا ان تكون فنية ابلنس بة اىل معل املوظفني الفنيني ,وامنا يكفي ان تكون
الرقابة منصبة عىل الناحية التنظميية او الادارية من حيث اصدار الوامر و التعلاميت,
دون االإملام بدقائق العمل واصو ه وإاىل هذا الرأي مييل الفقه احلديث )الس هنوري،
 ،8112ص ،1188الطايئ ،1888 ،ص ,)22وكذكل القضاء الفرنيس .
فقد قىض حممكة بورج يف  1828/18/82ابإن" :عالقة التبعية تمتزي بتوافر اخلضوع
والامتثال اذلي ميكن املتبوع من اصدار الاوامر والتعلاميت وذكل بقطع النظر عن
املؤهالت الفنية الىت يمتتع هبا التابع ,اذ ال يعد الافتقار الهيا سبب ًا يعفي من املساءةل"،18
وابلنس بة ملوقف القضاء املرصي مالبث أن ترك فكرة المتيزي بني اخلطأ الفين وغري الفين,
حيث قرر مسؤولية اإدارة املركز الطيب بوصفها متبوع ًا عن خطأ جراح ابعتباره اتبع ًا لها
حىت ولو مل يكن مدير املركز طبيب ًا مثهل ,واكتفى هذا القضاء بتوافر عالقة تبعية أدبية
بني ادارة املستشفى واجلراح ,حيث قضت حممكة النقض املرصية عىل" :اإن وجود عالقة
تبعية بني الطبيب وإادارة املستشفى -مركز التجميل -اذلي يعاجل فيه املريض لو اكنت
عالقة تبعية أدبيةٍ ,
اكف لتحميل املستشفى مسؤولية خطأ الطبيب" ( .الامحد،
 ،8111ص ، 11١معر ،1891 ،ص .)828ويتضح من هذا القرار بأنه مل يأخذ
ابالجتاه اذلي اندى ابلتفريق بني اخلطأ الفين وغري الفين ,حيث تقوم مسؤولية مركز
التجميل جتاه املترضر عن اخلطأ اذلي يرتكبه طبيب التجميل سواء أاكن ذا صبغة فنية
أم ال.
2.1.8

الاخطاء الصادرة عن الاطباء واليت ال تتعلق مبامرسة معلهم الفين

ادارة مركز التجميل ,تسأل عن الخطاء الصادرة عن الطباء واليت ال تتعلق مبامرسة
معلهم الفين ،وكذكل عن لك خطأ يقع بشأن تنظمي العمل و ُحسن سريه ,والعناية والرعاية
الالزمة للمرىض بشلك عام ,مبا يف ذكل نظافة مركز التجميل والاغذية والهجزة
واملعدات املس تخدمة وصالحيهتا ,وتوفري العدد الاكيف من العاملني ذوي ختصص
التجميل والكفاءة( .منصور،8111 ،ص ص )28-22وبناء عىل ذكل فاإدارة املركز
تسأل عن خطأ طبيهبا اذلي ترك املريض عدة اايم دون القيام بفحصه مما سبب مبضاعفة
معلية التجميل ,كام تكون مسؤوةل عن خطأ طبيب التخدير واذلي نتج عنه وفاة
املريض ,وذكل بسبب اهامل ادارة مركز التجميل من التثبيت من اسطواانت الغاز.
ففي هذه احلاةل يعد جراح التجميل اتبع ًا للمركز اذلي يعمل فيه ,حىت فامي يعد من مصمي
فنه ,اذ الضري يف ان تلحق صفة التبعية اشخاص ًا ينطوي معلهم عىل نوايح فنية اليمل
هبا املتبوع فتقترص بذكل الرقابة عىل جمرد التوجيه العام وهكذا فان مسؤولية ادارة
مركز التجميل تنظم اىل مسؤولية جراح التجميل لتوفر للمريض اكرب ضامن للوصول
اىل حقه يف التعويض( .الابرايش ،بال اترخي )١22-١22 ،اي أن مركز التجميل
اليكون مسؤو ًال عن أخطاء اجلراح ذاهتا ,بل تنعقد مسؤوليته عن العامل الخرى
املرتبطة ابلتدخل اجلرايح التجمييل ,مثل التحاليل الطبية والشعة ومعل المتريض ,وأي
خطأ يرتكبه من يقوم بتكل العامل يكون املركز مسؤو ًال عنه ,ابإعتباره هو املتعاقد مع
املريض ,أما أخطاء جراح التجميل ذاهتا يف اإجراء اجلراحة التجميلية ,فهو اذلي يكون
مسؤو ًال عهنا دون مركز التجميل ,لن املركز مل يلزتم أمام املريض القيام ابلتدخل
اجلرايح السايس اذلي يدخل يف مصمي العمل الفين للجراح التجمييل( .رسحان،
،8112ص.)8١8
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ويبدو أن هذه التفرقة غري موفقة لنه يف غالبية احلاالت تكون مسؤولية مركز
التجميل عن خطأ جراح التجميل تعاقدية وليست تقصريية .مفركز التجميل بقبو ه
الس تقبال املريض يضمن  ه رعاية مالمئة حلالته الصحية وهو مسؤول عن عدم تنفيذ
هذا الالزتام العقدي اإىل أن يقمي ادلليل عىل توافر السبب الاجنيب اكلقوة القاهرة أو
احلادث الفجايئ ,وال ميكن أن يعد خطأ جراح التجميل من قبيل القوة القاهرة لن
مركز التجميل هو اذلي اختاره وهو اذلي عهد اإليه بتنفيذ الزتامه يف اإجراء اجلراحة
التجميلية ,ففي دائرة الالزتام العقدي من حق املتعاقد أن ينيب غريه يف التنفيذ برشط
أن يكون مسؤو ًال عن الخطاء اليت يقرتفها هذا الغري ,اإن مل يقم املناب بتنفيذ الالزتام
عىل الوجه املتفق عليه ,ومن مث فاملسؤولية هنا ال تفرتض قيام رابطة التبعية ابملفهوم
اذلي تنص عليه املادة ( )1١22من القانون املدين الفرنيس املقابةل للامدتني ()192
من القانون املدين املرصي و ( )818من القانون املدين العرايق ,ويبىن عىل ذكل أن
مركز التجميل اذلي يتعهد ابإجراء اجلراحة التجميلية للمريض مث يعهد هبذه العملية
التجميلية أو ذكل العالج التجمييل اإىل جراح التجميل لتنفيذ الزتامه ,اإمنا يضمن فعل
هذا اجلراح سواء يف النطاق الفين أم خارج هذا النطاق ,وهذا بال ريب هو الغاية من
التعاقد وإاال اكن تغرير ًا ابملريض( .الابرايش ،بال اترخي ،ص )١2١وتطبيق ًا ملا تقدم
قررت حممكة المتيزي الفرنس ية يف حمك لها, n 8118nov.1١ (Cass. civ. ler.
) 12299عىل" :ان املستشفى -مركز التجميل -مسؤوةل عن الاخطاء املرتكبة من
قبل الطبيب املوظف خالل ممارس ته لعمهل الطيب ,اإال ان ذكل الحيول دون رجوع
املستشفى عىل الطبيب ,حبجة اس تقالل الطبيب املوظف يف ممارسة العمل الطيب".
)نقال عن غصن ،8111 ،ص.)81
وأخري ًا يبدو لنا ان جراح التجميل وان اكن يمتتع بقدر من الاس تقاللية اثناء ممارس ته
لعمهل الطيب جتعهل مبنأى عن الرقابة والارشاف عليه من قبل ادارة مركز التجميل ,اإال
ان ذكل الحيول دون مساءةل هذا املركز عن خطأ جراح التجميل اذلي يعمل دليه,
والس امي حني تتكرر الاخطاء الصادرة منه لن ادارة مركز التجميل يقع علهيا عبء
حسن اختيار الاطباء الكفوئني للعمل فهيا ,ومن مث تسأل ادارة مركز التجميل عن
خطأ جراح التجميل العامل فهيا ,فضال عن مسؤوليهتا الشخصية ,وذكل استنادا اىل
اهاملها يف الارشاف والرقابة عىل الاطباء العاملني فهيا .1١ولكن اذا اكنت هذه القاعدة
العامة يف مسؤولية مركز التجميل عن أخطاء الطباء فهيا ,اإال انه ليس يف لك احلاالت,
والعمل بذكل املبدأ اليعين حتمل مركز التجميل عبء املسؤولية عن اخطاء جراح
التجميل جبميع اشاكلها ,فالقول بذكل قد يفتح أبوااب ملزيد من الهفوات من جانب
الاطباء.
 2.8الفرع الثاين :الطبيعة القانونية ملسؤولية مركز التجميل عن اخطاء الاطباء العاملني
دليه
املسؤولية بوجه عام يه :حاةل الشخص اذلي ارتكب أمر ًا يوجب املؤاخذة( .أنيس
وأخرون ،بال اترخي ،ص )211و يه قد تكون أدبية أو قانونية .فاإذا خالف مرتكب
الفعل قاعدة من القواعد الخالقية اكنت املسؤولية أدبية ,ويه ال تتعدى سوى استناكر
واس هتجان اجملمتع لهذا الفعل .أما املسؤولية القانونية :فهيي احلاةل اليت يرتكب فهيا الشخص
فعال يسبب رضراً للغري ,فيس توجب حماس بة القانون  ه ,ويه تقسم اإىل نوعني
مسؤولية جنائية ,ومسؤولية مدنية واملسؤولية املدنية يه –بوجه عام– الالزتام
بتعويض الرضر املرتتب عىل الاخالل ابلزتام أصيل سابق( .مرقس ،1888 ،ص,)11
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هذه االإلزتامات الاصلية ينشأ بعضها من العقد والبعض الاخر من القانون .فاملسؤولية
اليت تنشأ عن الاخالل ابلزتام عقدي يطلق علهيا مسؤولية عقدية ،واملسؤولية اليت
ترتتب عىل الاخالل ابلزتام قانوين تسمي مسؤولية تقصريية (الس هنوري،8112 ،
ص ،1121الاهواين ،8112 ،ص ص .)١28،222وهناك مثة فروق بيهنام من
حيث الحاكم أمهها أن التعويض يف العقدية سواء يف القانون املرصي أو العرايق اليكون
اإال عن الرضر املبارش املتوقع ,فامي عدا حاليت الغش واخلطأ اجلس مي عىل عكس القانون
املدين الفرنيس يف املادة ( )1١28اذلي نص عىل وجوب التعويض عن لك فعل سبب
رضر ًا للغري دون أن يفرق ما بني املسوؤلية العقدية و التقصريية .اما يف التقصريية فيكون
التعويض عن الرضر املبارش املتوقع وغري املتوقع ,وإاذا تعدد املسؤولون يف العقدية
اليفرتض التضامن بيهنام اإال ابالتفاق أو مبوجب نص يف القانون ,أما التقصريية فالتضامن
بيهنام مفرتض حبمك القانون يف القانون املرصي والعرايق ,كذكل جيوز االإعفاء من املسؤولية
أو تعديلها يف العقدية والجيوز يف التقصريية ,أيض ًا التقادم يف العقدية مدته مخسة عرش
عام ًا أما يف التقصريية ثالث س نوات ومدة أقصاها مخسة عرشة عاما ( املادة 198القانون
املدين املرصي .واملادة ( )8١8القانون املدين العرايق) .عليه س نتناول يف هذا الفرع
الطبيعة العقدية ملسؤولية مركز التجميل ،أوال ومن مث الطبيعة التقصريية ملسؤولية مركز
التجميل اثنيا وعىل الوجه اليت تباعا:
2.8.1

الطبيعة العقدية ملسؤولية مركز التجميل

تتحقق املسؤولية العقدية بشلك عام اإذا امتنع املدين عن تنفيذ الزتامه العقدي أو قام
بتنفيذه بشلك معيب وأدى هذا اإىل اإحلاق الرضر ابدلائن .وهذا يس توجب بداية وجود
عقد حصيح حصل االإخالل به( .سوار ،1892 ،ص .)9وطبق ًا ملبادىء املسؤولية
العقدية ,فاإن الشخص اذلي يلكف غريه بتنفيذ الالزتام اذلي تعهد به ,يكون مسؤوالً
عن عدم قيام الغري اذلي اس تعان به لتنفيذ هذا الالزتام ,وابلتايل التقوم املسؤولية يف
مواهجة اجلراح عن فعل املساعدين اإال اإذا وجد عقد حصيح بني املترضر واملسؤول عن
فعل الغري ,وأن يكون الرضر انجامً عن عدم تنفيذ الالزتام اذلي تعهد به املدين ,وان
يكون الغري قد لكف من جانب املدين بأن يقوم بتنفيذ الالزتام ,مفركز التجميل عندما
يس تقبل املريض ويتعهد  ه ابلزتامات حمددة ,فاإنه اليس تطيع تنفيذها اإال بواسطة عدد
من الاطباء واجلراحني التجميليني واملساعدين اذلين يعملون يف مركز التجميل ,فهؤالء
عندما يقومون بتقدمي العالج واخلدمة للمريض ينفذون الزتامات تعهد هبا مركز التجميل,
ويف حال االإخالل بتنفيذ هذه الالزتامات او تنفيذها بشلك معيب تقوم مسؤولية
مركز التجميل جتاه املريض عىل أساس خمتلف عن الساس اذلي تقوم عليه املسؤولية
التقصريية عن فعل الغري ابعتبار فاعل الرضر يف مركز التابع ابلنس بة ملركز التجميل,
وإامنا تقوم املسؤولية عىل أساس أن الخري مل يقم ابلوفاء ابلزتامه العقدي ,ويف هذا
الاجتاه قضت حممكة النقض الفرنس ية بتأييد احلمك اذلي قرر مسؤولية الرشكة ,اإذا
اكنت قد تعهدت ابجراء التطعمي دون حدوث أاثر ضاره ,واس تعانت بأحد الطباء يف
تنفيذ هذا الالزتام ومن مث فهيي مسؤوةل مسؤولية عقدية عن اخلطأ اذلي وقع به هذا
الطبيب (سالمة ،1892 ،ص ص .)8١8-8١1وذكل ابعتبار املركز مقاو ًال رئيس ي ًا
يف هذه املسأةل .واملركز حيق الرجوع  ه عىل اجلراح اذا ثبت ان الرضر ان ج عن خطأ
اجلراح الشخيص استناد ًا اىل العقد اذلي بني هذا الخري واملركز .واذلي قد يكون عقد
مقاوةل اثنوي أو عقد معل حبسب الحوال .
وإان مسؤولية مركز التجميل العقدية عن أخطاء جراح التجميل ,تقوم مبجرد خطأ

جراح التجميل .وتنعقد مسؤولية هؤالء بتعويض املريض عن الرضر اذلي حلق به,
لهنم مل ينفذوا الزتاهمم العقدي جتاه املريض ,او لن الزتاهمم نفذ عىل حنو معيب (سعد،
 ،8119ص .)191ولكن الاجتاه السائد يف فرنسا ومرص والعراق يف هذا الصدد,
يذهب اىل ان مسؤولية املنشأة الطبية اخلاصة– مركز التجميل– يه مسؤولية عقدية,
وذكل الخال ه بتنفيذ العقد املربم بني الطبيب واملريض النه عند ابرام هذا العقد بيهنام
امنا يتضمن– يف ذاته -ابرام عقد اخر بني املريض ومركز التجميل ,فاملريض دخل يف
عالقة عقدية مع اجلراح ,موضوعه القيام ابجلراحة التجميلية ,ويدخل أيض ًا يف عالقة
عقدية مع املركز تلزتم مبقتضاه ابإمتام العالج من حيث العناية املمتمة للعالج والرقابة
املس مترة اابن فرتة اقامته يف مركز التجميل من قبل الاطباء العاملني ابملركز ,واملنفذين
لتعلاميت اجلراح التجمييل( .منصور ،8111 ،ص )22وذكل لن العالقة بني املريض
وإادارة مركز التجميل يه ابلتأكيد عالقة تعاقدية ,وابلتايل فاإن املتعاقد (مركز التجميل)
يسأل عن أخطاء لك من اس تعان هبم يف تنفيذ هذا العقد ,وعليه فاإن هذا املركز يكون
مسؤو ًال عن أخطاء أطبائه ومساعدهيم مسؤولية اكمةل ,ويه مسؤولية عقدية عن
فعل الغري ,خبالف احلال فامي اإذا اعتربان مسؤولية مركز التجميل تقصريية ,فتكون
مسؤوليته يف هذه احلاةل مسؤولية عن فعل الغري( .الرسحان واخلاطر،8112 ،
ص .)١22ومن مث فاإن اإدخال مركز التجميل الغري (الطامق الطيب) لتنفيذ الزتام عقدي
مع املريض ال يعد سبب ًا أجنبي ًا عن اإدارة مركز التجميل ,فينسب اخلطأ املرتتب عن هذا
الطامق ملركز التجميل ,وابلتايل ال ميكن اإعفاء املركز من املسؤولية عن عدم تنفيذ الالزتام
أو الاخالل بتنفيذه فيسأل املركز عن لك الشخاص أو املس تخدمني من قبهل يف تنفيذ
الزتامه العقدي عىل أساس املسؤولية العقدية( .سعد ،8119 ،ص ،)191فاملهم هنا
أن يثبت خطأ جراح التجميل أو مساعديه حىت تقوم مسؤولية مركز التجميل طاملا
أن اجلراح من العاملني فيه بصفة دامئة او مؤقتة لتقومي مسؤولية ذكل املركز(سالمة،
 ،1892ص.)19
2.8.8

الطبيعة التقصريية ملسؤولية ادارة مركز التجميل

ان مسؤولية مركز التجميل عن اعامل جراح التجميل يه مسؤولية تقصريية ,يف حدود
ما تسمح به قواعد مسؤولية املتبوع عن اعامل اتبعيه ,نظراً لهنا ليست طرف ًا يف عقد
العالج املربم بني اجلراح واملريض ,فاالمر لكه مبين عىل افرتاض وجود عقد معل مربم
بني اجلراح ومركز التجميل ,اما يف حاةل انتفاء وجود عقد العمل فال يكون املركز مسؤوالً
عن اخطائه( .غصن ،8111 ،ص .)81وتكون مسؤولية مركز التجميل ِقب َل ذوي
املريض اذلي تويف نتيجة خطأ جراح التجميل عام أصاهبم خشصي ًا من رضر نتيجة فقد
مورهثم .ففي هذه احلاةل تكون املسؤولية تقصريية وجيب أن يعترب جراح التجميل اتبعاً
ملركز التجميل اذلي يعمل فهيا حىت فامي يعترب من مصمي فنه ,والمانع يف أن تلحق صفة
التبعية الشخاص اذلين ينطوي معلهم عىل صبغة فنية اليمل هبا املتبوع فتكون رقابة هذا
الخريعىل جمرد التوجيه العام ,لن تقس مي العمل والتخصص الفين ادلقيق اذلي يشهده
العمل ينايف اإملام املتبوع اإملام ًا اتم ًا ابجلوانب اكفة اليت تنطوي علهيا أعامل اتبعيه ,والغالب
أن من يس تعني بشخص ذو عمل فين خاص اإمنا يس تعني به نظرا لعجزه هو نفسه عن
االإملام بأصول فنه أو مبارشته ,هذا من هجة ,ومن هجة أخرى اإن مناط عالقة التبعية هو
يف حلول خشص حمل أخر يف القيام بعمل لصاحله وحلسابه ,وبدهييي أن عالقة التبعية
عىل هذا الاساس التس تلزم خضوع ًا اتم ًا من التابع للمتبوع ,اإمنا يكفي لقيامه ثبوت احلق
يف التوجيه العام للمتبوع عىل التابع ,وتقوم رابطة التبعية ولو مل يكن املتبوع حر ًا يف اختيار
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اتبعه مىت اكنت  ه عليه سلطة فعلية يف رقابته وتوجهيه( .أبوس تيت ،1822 ،ص
. )221
يس تنتج مما س بق أن املريض  ه الرجوع عىل مركز التجميل عىل اساس
املسؤولية العقدية ,أما اإذا اراد املريض الرجوع عىل جراح التجميل يف مثل هذه احلاةل
فاإن مسؤولية جراح التجميل ِق َبهل تكون تقصريية ,اإال اإذا قبل املريض قيام ذكل اجلراح
ابجراء اجلراحة التجميلية  ه ,او مل يعرتض عليه فتكون مسؤوليته عقدية حبيث يكون
قد ارتبط معه بعقد مضين".

 .2املطلب الثاين :العالقة العقدية بني مركز التجميل و اجلراح ومساعديه
ومسؤوليته عن أخطاءمه
ويقصد ابلعالقة العقدية بني مركز التجميل وجراح التجميل تكل العالقة التتحقق
فهيا صفة املركز ابعتبارها متبوع ًا الن القول مبسؤولية مركز التجميل ابعتبارها
متبوعا امنا يعىن غالب ًا حاةل الطبيب اذلي يعمل بصفة دامئة يف هذه املؤسسة وخيضع
لرقابته وارشفها فامي عهد اليه من اعامل .ولكن ابالإضافة اىل ذكل فاملركز يس تعني
ابطباء وجرايح التجميل دون أن تكون هلم صفة الطباء ادلامئني وذكل مبوجب
عالقة عقدية بيهنام حلساب املركز.عىل ضوء ذكل س نقوم بتناول هذه الصور من
النشاطات الطبية اليت يس تقل فهيا جراح التجميل مبامرسة معهل اجلرايح دون
خضوع الرشاف ورقابة مركز التجميل من خالل بيان مدى مسؤولية مركز
التجميل العقدية عن أعامل جراح التجميل املتعاقد معها يف الفرع الاول ,اما الفرع
الثاين خنصص لبحث مدى مسؤولية مركز التجميل عن أخطاء املساعدين
العاملني فهيا تباع ًا واكاليت:
 2.1الفرع الاول :مسؤولية مراكز التجميل العقدية عن اعامل جراح التجميل املتعاقد
معها
هذا املوضوع يمت تناو ه يف نقطتني وعىل الوجه اليت:
2.1.1

العالقة العقدية بني جراح التجميل ومركز التجميل

تنعقد مسؤولية اجلراح يف املستشفى العام أثناء العملية التجميلية عن أفعا ه وأفعال
مساعديه ,ابعتباره متبوع ًا ومسؤو ًال عن اعامل اتبعيه اذلين يعتربون اتبعني  ه بصفة
عرضية طيةل اجراء العملية (عبدالرمحن ،8112 ،ص .)2١أما ابلنس بة ملسؤولية
جراح التجميل يف املؤسسات الصحية اخلاصة قد يس تعني مركز التجميل بأطباء
وجراحني متخصصني للقيام ابلعمليات اجلراحية التجميلية دون ان تكون هلم صفة
الطباء العاملني فهيا ,وذكل مبوجب عالقة عقدية بيهنام حلساب مركز التجميل ,وهؤالء
الاختصاصيون عادة ما تنهتيي عالقهتم مبركز التجميل ابإجراء العمليات التجميلية اليت
مت االتفاق علهيا ،ذلا يقصد ابلعالقة العقدية بني مركز التجميل والطبيب تكل العالقة
اليت ال تتحقق فهيا صفة مركز التجميل بوصفه متبوع ًا لن القول مبسؤولية مركز التجميل
بوصفه متبوع ًا امنا يعين حاةل جراح التجميل اذلي يعمل بصفة دامئة يف هذا املركز
وخيضع لرقابته وارشافه فامي عهد اليه من أعامل .فاملريض يف هذه احلاةل هو الغري ,النتفاء
العالقة التعاقدية بينه وبني مركز التجميل .
بيامن لو اكن هناك عقد عالج بيهنام لاكن نطاق مسؤولية مركز التجميل عن أعامل
أطبائه اإمنا ختضع لقواعد املسؤولية العقدية عن فعل الغري .أي هناك نوع من الاطباء
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اذلين اليرتبطون مبركز التجميل عىل سبيل ادلوام ,وامنا يقومون ابجراء عالجات معينة
يف املركز بناء عىل استئجار هذه الاخرية هلم للقيام ابجراء تدخل جرايح جتمييل معني
وذكل مبوجب عالقة عقدية بيهنام حلساب مركز التجميل ,واجلراح يف هذه احلاةل ليس
من العاملني ابجلهاز الفين ملركز التجميل .وقد أكدت ذكل رصاحة حممكة النقض
الفرنس ية يف اكرث من حمك ,حيث قضت يف حمكها الصادر, 1881 juin 2 (Cass,
). 1881JCP ,بأن" :عقد عالج املريض اذلي يعاجل يف مستشفى خاص– أو مركز
التجميل -يربم مع هذه املستشفى ,وليس مع الطبيب اذلي يتوىل عالج املريض ,مادام
ان هذا الطبيب أجري يف املستشفى" (.نقال عن عبدالاله ،8118 ،ص .)98يف هذه
احلاةل ال ينشأ عقد طيب بني املريض وجراح التجميل ,وفق ًا ملا اس تقر عليه القضاء
الفرنيس ,وامنا يمت ابرام عقد واحد بني املريض وادارة مركز التجميل ,وهو عقد
الاستشفاء والعالج ,ومبوجبه تتعهد ادارة مركز التجميل امام املريض بعالجه او اجراء
العملية اجلراحية التجميلية الىت حيتاهجا ,وتقدمي اخلدمات الالزمة ذلكل ,وهذا ما فتح
الطريق امام مساءةل املؤسسة الطبية مسؤولية عقدية عن اعامل اكفة الاطباء اذلين
يبارشون نشاطهم العاليج معها برصف النظر عن طبيعة العالقة اليت تربطها هبم ,وما
اذا اكنت عالقة تبعية ,او عالقة اخرى تفرتض الاس تقالل )امجلال ،8112 ،ص.)82
اي ابلنس بة للطبيب الاجري اذلي تربطه مبركز التجميل (عالقة معل) فيسأل املركز
عن خطأ اجلراح لوجود عقد بني املريض ومركز التجميل فيعد املركز مسؤوالً عن لك
خطأ يصدر من العاملني فيه (عرفه ،8118 ،ص .)22
ويتضح مما تقدم بأنه عندما يس تعني مركز التجميل بأطباء من اخلارج الإجراء العملية
التجميلية ,وتتحقق مسؤولية املركز عند مبارشة نشاطها لعالج املرىض املتعاقدين معها
اذا ماجنم عنه من الاطباء واملساعدين أخطاء ,فاإن مركز التجميل يسأل يف مواهجة
املريض مسؤولية تعاقدية مقتضاها ان املدين ابلزتام تعاقدي اليسأل عن معل الغري الا
اذا اكن قد أس تخدمه يف تنفيذ الزتامه التعاقدي ,وليك تنعقد مسؤولية مركز التجميل
العقدية ينبغي ان يكون الرضر احلادث للمريض قد جنم عن عدم تنفيذ ما عهد به اىل
اطباهئا او مساعدهيم حال تنفيذ العقد او بسببه.
2.1.8

مسؤولية مركز التجميل العقدية عن أعامل جراح التجميل

املدين اباللزتام الناىشء عن العقد قد ينفذ الزتامه بنفسه .وقد ينفذه مبساعدة الغري،
او عن طريقه .ويف الصورة الاخرية يكون املدين مسؤو ًال عن فعل الغري مسؤولية
عقدية .متاما كام هو احلال لو قام بتنفيذ الزتامه بنفسه منفرداً .وهذا هو الشأن يف مركز
التجميل اذلي يقوم بتنفيذ الزتاماته يف العقد مع املريض عن طريق من يس تعني هبم من
فنيني واداريني ,فاجلراح املتعاقد يسأل مسؤولية تعاقدية عن اعامل من يس تعني هبم من
املساعدين .ومركز التجميل املتعاقد يسأل مسؤولية تعاقدية عن اعامل الاطباء
ومساعدهيم العاملني فهيا (امجلال ،8112 ،ص ص.)82-82
يبدو انه ويف غياب القواعد اخلاصة اليت تنظم هذه املسأةل جيب التفريق بني حاالت
ويتغري تكييف العالقة بتغري احلاالت مهنا :حاةل تعاقد املريض مع مركز التجميل يف
سبيل اجراء العملية اجلراحية ،دون النظر اىل اجلراح اذلي سوف يقوم ابلعملية ,وايضا
حاةل تعاقد املريض مع جراح التجميل عىل اجراء العملية اجلراحية ،وهو يويص املريض
مبراجعة مركز التجميل ليجري العملية هناك ,ففي احلاةل الوىل يكون املركز مقاوالً
رئيس ي ًا واجلراح املعاجل مقاوال اثنو ًاي أو عام ًال يعمل بصفة تبعية حتت اإمرة مركز
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التجميل ،ويف احلاةل الثانية يكون اجلراح مقاوال رئيس ي ًا ،واملركز قد يكون مقاوالً اثنو ًاي
أو جمرد مؤجر للمباين والالت اليت تمت هبا العملية اجلراحية ،أو حىت عامال يقدم
خدماته للجراح املعاجل يعمل حتت اإمرته وتبعيته وذكل استناداً اىل القواعد العامة اليت
تنظم العقود يف القانون املدين .
وهنا لنا أن نتساءل هل يسأل مركز التجميل يف مجيع احلاالت اليت تقام فهيا
مسؤولية جراح التجميل املتعاقد مع مركز التجميل؟ وإان دراسة مسؤولية مركز
التجميل العقدية عن أخطاء الطباء اذلين يشرتكون معه يف تنفيذ عقد العالج الطيب
تنصب عىل بيان املسؤولية اليت يتحملها مركز التجميل اذلي ابرم العقد مع املريض عن
اخطاء من يشرتك معه من الطباء يف تنفيذ هذا العقد من هنا فاإن دراستنا يف هذا
املوضوع س ترتكز عىل بيان تكل احلاالت:
 2.1.8.1احلاةل الاوىل اإبرام عقد العالج مبارشة بني املريض وجراح التجميل اذلي
اختاره لعالجه
يف هذه احلاةل يرجع املريض عىل الطبيب املعاجل ملطالبته مبوجب العقد عن الخطاء
الواقعة من معاونيه من الطباء .وحيدث كثري ًا يف الواقع العميل ان يكون الطبيب املعاجل
هو جراح التجميل نفسه ,حبيث يذهب املريض مبارشة اإىل جراح التجميل ليتعاقد معه
عىل اإجراء جراحة جتميلية  ه ,ويف هذه احلاةل ال تثور مشلكة حتديد مسؤولية املعاجل
ومسؤولية جراح التجميل اليت ذكرانها أنفا ,بل يكون اجلراح هو نفسه املتعاقد مع
املريض ,وهو هبذه الصفة يكون الطبيب املعاجل ,ومن مث يكون مسؤوالً عن لك خطأ
يقع منه خشصي ًا عىل أساس مسؤوليته العقدية ,او يقع من الفريق املشارك  ه يف العملية
اجلراحية عىل أساس املسؤولية العقدية عن فعل الغري ,ذكل لن التدخل اجلرايح اليمت
عادة اإال من خالل فريق معل يديره اجلراح ,والعمل داخل فريق ال يس تقمي اإال بوجود
قائد  ه ,تودل مسؤولية جتاه املريض عىل وجه اخلصوص )الاهواين ،8112 ،ص)١21
اي اذا تعاقد املريض مع اجلراح لعالجه وحدد املركز الطيب للجراحة التجميلية اذلي
جيرى فيه العـالج او التدخـل اجلراحـي ،ويقـوم اجلراح فـي اكرث الاحيان ابختيار مركز
التجميل (عبدالرمحن ، 8112 ،ص .)8١ففي هذه احلاةل يكون دور املركز الطيب
حمدود ًا ال يتعدى تقدمي رسير للمريض ووضع الدوات اجلراحية واملساعدين بني يدي
جراح التجميل وحتت امرته مقابل أجر معني يدفع ملركز التجميل (امجلييل،1881 ،
ص .)888وهنا ال يكون اجلراح اتبع ًا الإدارة املركز ،ويكون املساعدون اذلين وضعهم
مركز التجميل بني يدي الطبيب اتبعني لهذا الطبيب تبعية عارضة حمددة بفرتة العالج
داخل مركز التجميل .ويف هذه احلاةل يكون الطبيب هو املسؤول عن أي خطأ حيدث
للمريض .اذ ان هذا املريض قد تعاقد معه مبارشة ،وال مسؤولية بيشء عىل املركز.
فالطبيب غري اتبع ملركز التجميل هنا ،واملسؤولية تدور مع التبعية.
ويتضح مما تقدم انه اذا ما جنم عن معل جراح التجميل خطأ ,وترتب عليه رضر لهذا
املريض فانه وحده يكون مسؤو ًال عن هذه الارضار دون ادارة املركز اليت أجريت فهيا
العملية التجميلية حيث أهنا مل تتعهد يف مواهجة املريض بضامن معل هذا اجلراح التجمييل
اذلي تعاقد مبارشة مع املريض ولعدم خضوع هذا الاختصايص لرقابة ادارة مركز التجميل
يف مبارشة تدخهل اجلرايح ,واس تقال ه بعالقته املبارشة مع املريض ,فهنا يكون جراح
التجميل هو املسؤول الرئييس واملبارش جتاه املريض .اما املركز فيكون مسؤوالً جتاه
اجلراح ,فاذا ما اكن املركز خم ًال ابلزتاماته يف جتهزي اجلراح ابلوسائل والتسهيالت والكوادر
الالزمة الجراء العملية ,اجلراح يس تطيع مطالبة املركز ابلتعويض عن الرضار اليت يطلهبا

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية
املريض يف حال ترضره وهذه العالقة تكون حمكومة ابلعقد القامئ بني اجلراح واملريض,
واملسؤولية تكون مسؤولية عقدية استناد ًا لتكل العالقة.
 2.1.8.8اإذا اكن العقد قد أبرم بني املريض ومركز التجميل
قد يلجأ املريض اإىل مركز التجميل الإجراء معلية جتميلية ,ومن هنا يعقد عقد بني
اإدارة ذكل املركز واملريض فتلزم اإدارة املركز بتقدمي الرعاية الصحية املطلوبة  ه واخلدمة
الفندقية خالل فرتة اإقامة املريض مبركز التجميل .اذ الغالب الا تكون هناك عالقة خاصة
مبارشة بني املريض واجلراح تربر قيام عالقة تعاقدية بيهنام ,حىت يف هذه احلاةل ,والغالب
الا يعرف املريض اذلي يتوجه اىل مركز التجميل ,اجلراح اذلي سوف يتوىل امره يف
الوقت اذلي يكون عارف ًا ابملؤسسة ذاهتا ,ويتوجه الهيا خمتار ًا مما يربر امتداد العقد القامئ
بينه وبني املؤسسة اىل العمل الطيب ذاته ,دون حاجة اىل تصور عقد عالج مس تقل
يربم بينه وبني الطبيب املعاجل( .امجلال ،8112 ،ص.)89
ويرى البعض أن املريض قد يربم عقدين مع مركز التجميل ,العقد الول يكون فيه
االتفاق عىل تقدمي اخلدمة الفندقية للمريض ,وحمل الالزتام حتقيق نتيجة واملمتثةل ابإعداد
املاكن املناسب الإقامة املريض وتقدمي اخلدمات الفندقية الخرى مثل الرسير والغذية
املناس بة وكذكل لك الهجزة والدوات الالزمة الإقامة املريض مبركز التجميل ,وعقد أخر
يمتثل بتقدمي الرعاية الطبية ,والقيام ابلعملية التجميلية وتوفري املس تلزمات الطبية للقيام
هبذا العمل ,وكذكل توفري طامق طيب متخصص يف جمال اجلراحة التجميلية يعمل خلدمة
ذكل املريض يف حني يرى البعض الخر أن هذين العقدين يندجمان بعقد واحد بني
املريض وإادارة مركز التجميل (احلياري ،8112 ،ص .)9١وجراح التجميل يف هذه
احلاةل ملزم بتقدمي خدماته لشخاص مل يرتبط معهم بأي عقد ,كام أن املرىض أنفسهم مل
خيتاروا هذا اجلراح ,وال يس تطيعون رفض خدماته ,وهذا العقد بتكييفه الصحيح هو
اشرتاط ملصلحة الغري ،وهو معل قانوين يمت بني خشصني ,ولكن تنفيذه يتعلق بثالثة
أشخاص هام العاقدان ,والشخص الثالث اذلي أشرتط  ه احلق وهو املنتفع ,فاالشرتاط
أس تثناء حقيقي عىل قاعدة نسبية أثر العقد وعدم اإنرصاف هذا الاثر اىل غري املتعاقدين.
)بكر ،8111 ،ص ,) ١88فالعالقة بني جراح التجميل واملريض ما يه اإال نتيجة عقد
اإجارة أشخاص بني اإدارة املركز و اجلراح ,وهذا الاخري هو املتعهد يلزتم قبل اإدارة مركز
التجميل ,ويه اجلهة املشرتطة بأن يعمل ملصلحة املرىض ومه املس تفيدون ,وال يعيب
هذا التكييف أن الاشرتاط قد حصل ملصلحة أشخاص غري معينني وقت اإبرام العقد,
ما دام اإن هؤالء الاشخاص قابلني للتعيني وقت تنفيذ العقد .وهذا ما ذهبت اليه املادة
( )122من القانون املدين العرايق النافذ ،والفقه القانوين( .أبومجيل ،1881 ،ص،88
و ادليناصوري و الشوارىب ،1889 ،,ص ،١22الفقي ،8118 ،ص.)881
اذن تكييف هذا العقد هو اشرتاط ملصلحة الغري ،ويرتتب عىل اعتبار املنتفع
(املريض) من الغري ,يف عقد الاشرتاط ملصلحته اننا النكون بصدد هذا النوع من
التعاقد يف لك حاةل يلزم فهيا لرساين العقد يف حق غري من عقده ابتداء ,ان يصبح هذا
الغري (املريض) طرف ًا يف العقد نتيجة لقراره اايه والاقرار جيعهل طرفا فيه( .عبدالبايق،
 ،1822ص ،)288أي ان جراح التجميل اذلي يعمل يف مركز التجميل مسؤول
امام املريض مسؤولية عقدية عىل اساس فكرة الاشرتاط ملصلحة الغري .ذكل انه اذا
اكن اليوجد عقد طيب بني هذا اجلراح واملريض ,اإال انه ميكن اس تخالص الاشرتاط
ملصلحة املريض بني ادارة مركز التجميل وبني اجلراح من عقد العمل املربم بني هذه
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الادارة وجراح التجميل ,اذ مبوجب هذا العقد يتعهد اجلراح امام مركز التجميل بعالج
املرىض املرتددين عليه ,وان يبذل هلم العناية الطبية الالزمة ,وهذا التعهد او الاشرتاط
يس تفيد منه املريض ابلرمغ من انه مل يكن طرفا فيه ,فيحق  ه ان يرفع دعوى مبارشة
عىل اجلراح اذا ما اخل ابلزتامه (عبدالاله،8118 ،ص ص .)92-9١وبناء عىل ذكل
يرى البعض ابن للمريض (املس تفيد) من عقد الاشرتاط دعوى مبارشة مس متدة من
العقد يس تعملها قبل املتعهد (اجلراح) ليطالبه بتنفيذ الزتامه ,وعىل ذكل فان مسؤولية
جراح التجميل يف مثل هذه احلاةل تكون مسؤولية عقدية (الابرايش ،بال اترخي،
ص .)92اإال أن جانب ًا أخر من الفقه يرى خالف ذكل ويعترب مسؤولية جراح التجميل
يف مثل هذه احلاةل تقصريية عىل اعتبار انه يصعب القول بوجود عقد بني املريض واجلراح
(منصور ،8111 ،ص.)122
ويبدو لنا أن الرأي الثاين هو القرب للصواب ,لن الك من املريض و جراح
التجميل يف مثل هذه احلاةل مل خيرت الخر بل فرض عليه وال يس تطيع أي مهنام رفض
الاشرتاط ,وعليه تكون مسؤولية مركز التجميل جتاه املريض يف هذه احلاةل مسؤولية
عقدية ,أما مسؤولية جراح التجميل جتاه املريض فامب أن هناك عالقة قانونية مركبة يف
هذه احلاةل  -أي عالقة بني املريض واملركز من جانب ،وعالقة اخرى بني اجلراح واملركز
من جانب أخر -فتتودل من هاتني العالقتني عالقة اخرى بني املريض واجلراح واليت
تكون عالقة غري مبارشة تش به عالقة املقاول الثانوي برب العمل .كام ويصح القول بقيام
املسؤولية التقصريية يف مجيع احلاالت اذا اختارها املريض وتوافرت رشوطه.
 2.8الفرع الثاين :مسؤولية مركز التجميل عن أخطاء املساعدين العاملني فهيا
اذا اكن اجلراح يعمل يف احدى مراكز التجميل ,فالصل ان مسؤوليته جتاه املرىض
عقدية وبذكل فان العربة يف مسؤوليته عن فعل املساعدين هو مبا اجتهت اليه الارادة
املشرتكة يف العقد اذلي مت بينه وبني ادارة املركز ,وابلتايل ميكن القول بأن اجلراح اليتعهد
الا ببذل عنايته الشخصية ابملرىض ,وادارة مركز التجميل يه الىت تضع حتت ترصفه
املساعدين سواء من اطباء التخدير او ممرضني ويه التقصد ان حتمهل مسؤولية الاخطاء
الصادرة عهنم(الابرايش ،بال اترخي ،ص. )١22
والسؤال اذلي يطرح نفسه هنا هو هل من املمكن أن تثور املسؤولية املشرتكة بني
جراح التجميل ومركز التجميل عن خطأ املساعدين؟ ويف حاةل عدم قيام املسؤولية
املشرتكة هل من املمكن أن يسأل مركز التجميل وحده بوصفه ضامن ًا لخطاء جراح
التجميل واملساعدين -كطبيب التخدير واملمرضني -املنفذين اللزتامه؟ يف البداية ,ميكن
أن نقول ال تثور املسؤولية املشرتكة للجراح ومركز التجميل اإال يف حاةل وجود رشط
رصحي يف العقد الطيب ينص عىل اإعامل هذه املسؤولية ,أما يف حاةل عدم وجود مثل هذا
الرشط جيب ان نفرق بني العمل الطيب الفين املقدم من ِق َبل جراح التجميل والرعاية
العادية املقدمة من قبل مركز التجميل ,ذكل أن العمل الطيب الفين يؤدي اإىل هنوض
مسؤولية اجلراح ,أما الرعاية العادية املقدمة من املركز فتفيض اإىل اإاثرة مسؤولية مركز
التجميل اذلي اس تعان ابملمرض املهمل( .سالمة ،1892 ،ص .)8١9وهل مسؤولية
اجلراح عن فعل املساعد توجب مسؤولية مركز التجميل؟ ففي هذه احلاةل ال توجد
عالقة تبعية بني اجلراح ومركز التجميل ,فقد ال تتعدى رابطة اجلراح ابملركز جمرد عالقة
خاصة أو تعهداً من مركز التجميل بتقدمي عدد من الرسة واملعدات الطبية الخرى لقاء
مبلغ حمدد عن لك معلية جراحية جتميلية ,ويف هذه احلاةل التوجد رابطة تبعية بني اجلراح
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ومركز التجميل ,فكيف حندد يف هذه احلاةل من هو املسؤول اجلراح أم مركز التجميل
عن فعل أولئك الشخاص املساعدين؟ ذلكل سوف نتناول مسؤولية مركز التجميل
عن أخطاء طبيب التخدير(اوالً) واملمرضني (اثني ًا ) تباعا:
2.8.1

مسؤولية مركز التجميل عن أخطاء طبيب التخدير

قد يصدر اخلطأ من طبيب التخدير كعطاء مكية من اخملدر غري املقررة قانو ًان ,واملناس بة
حلاةل املريض الصحية أو اعطائه جرعة من ادلواء تزيد عن املقرر قانو ًان مما ينجم عنه
رضر للمريض ,فهل يسأل مركز التجميل أم جراح التجميل املتعاقد معهام عن فعل
طبيب التخدير؟ اي فهل لهذا املريض اذلي ترضر بفعل طبيب التخدير ان يعود عىل
مركز التجميل بدعوى التعويض عام أصابه من أرضار من جراء هذا العمل ام يعود عىل
جراح التجميل؟ للجواب عىل هذا السؤال هناك فرضني اذا اكن طبيب التخدير أختري
من قبل جراح التجميل ,أو اإذا اختري طبيب التخدير من قبل مركز التجميل اذلي
تعاقد مع املريض ,ذلكل البد أن نتلكم بيشء من التفصيل عن هذين الفرضني:
 2.8.1.1حاةل اإختيار طبيب التخدير من قبل جراح التجميل
الشك أن جراح التجميل اذلي أبرم عقد العالج الطيب مع املريض يكون مسؤوالً
عن أخطاء من اختارمه لتنفيذ بعض مراحل هذا العقد حنو املريض ,ومن بيهنم طبيب
التخدير .وكثرياً ما حيدث يف الواقع العميل أن يتضمن الفريق الطيب للجراحة التجميلية
طبيب ًا للتخدير ال يتعامل جراح التجميل مع غريه ,وال يكون للمريض دور يف اختياره,
ومن مث ال تكون هناك عالقة عقدية بني املريض وطبيب التخدير .وبناء عليه ,اإذا ارتكب
طبيب التخدير خطأ فاإن جراح التجميل يكون مسؤو ًال عن هذا اخلطأ مسؤولية عقدية
قبل املريض ,وعىل أساس املسؤولية العقدية عن فعل الغري (العويج،8112 ،
ص .)92والخيتلف المر اإذا مل يكن طبيب التخدير من الفريق الطيب جلراح التجميل,
بل اختاره هذا الخري للقيام بتخدير املريض قبل البدء ابلعملية اجلراحية التجميلية  ه,
لن طبيب التخدير مل يلزتم جتاه املريض ,بل ميارس معهل بنا ًء عىل اتفاق مع جراح
التجميل واختيار منه (خريهللا ،8112 ،ص .)228أي تبعية املساعدين يف حاةل
التعاقد مع جراح التجميل .اإذ يكون هذا اجلراح مسـؤوال عـن اخطاء املساعدين وذكل
مبا  ه مـن سلطـة الرقابة والتوجيه علهيم (سعد ،8119 ،ص .)122وال يسأل جراح
التجميل عن أفعال طبيب التخدير اإال اإذا اكنت تشلك خطأ يوجب املسؤولية ,فاإذا
انتفى اخلطأ يف معل طبيب التخدير ,كن يقوم ابلتخدير وفق ًا للوضاع والصول الفنية
املقررة ,فاإن جراح التجميل ال يسأل حىت ولو أصاب املريض رضر ,مامل يثبت خطأ يف
معل طبيب التخدير (اإبراهمي ،8111 ،ص ص. )221-221
أما اإذا اكن اختيار طبيب التخدير قد مت من قبل املريض وليس من قبل جراح
التجميل ,فاإن عقداً جديد ًا ينشأ بني املريض وطبيب التخدير ,جيعل هذا الخري مسؤو ًال
مسؤولية عقدية قبل املريض عن اخطائه ,وال شأن للمتعاقد الول وهو جراح التجميل
بذكل (خريهللا ،8112 ،ص .)282وذهب جانب من الفقه والقضاء ,اإىل اجتاه مؤداه
ان لك عضو من أعضاء فريق اجلراحة التجميلية تربطه رابطة عقدية مس تقةل ابملريض,
لن املريض ال يربطه عقد فقط جبراح التجميل وإامنا أيض ًا مع طبيب التخدير .وذكل
مبوجب عقد مضين بيهنام ,حيث أن القضاء الفرنيس اس تقر عىل أن اجلراح اليعترب
مسؤو ًال عن الخطاء اليت يرتكهبا طبيب التخدير ,طاملا أن املريض مل يعرتض عليه ,اإذ
يفرتض نشوء عقد مضين بني الطرفني ,ومن مث فاإن ً
الك من الطبيبني يسأل عن الاخطاء
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ويثري التساؤل حول املسؤولية النامجة عن هذا النشاط ,ذكل أن املمرض يقوم مبساعدة
جراح التجميل اثناء التدخل اجلرايح فوجب عليه القيام بتنفيذ ما يعهد اليه دون جتاوز
تكل احلدود .ولكن يثور السؤال حول مدى مسؤولية جراح التجميل اإذا ما اكن يعمل
يف مركز التجميل عن أخطاء وقعت من هيئة المتريض أحلقت رضر ًا ابملريض؟ للجواب
عىل هذا السؤال جيب أن منزي بني ما اإذا اكن املريض قد تعاقد مع جراح التجميل
مبارشة ,أو اإن اكن قد تعاقد أساس ًا للعالج مع مركز التجميل دون حتديد جراح جتميل
معني ,فتوىل املركز حتديد جراح التجميل وطامق المتريض ولك ما حيتاجه لتنفيذ عقد
العالج التجمييل.12

اليت تصدر منه سواء قبل العملية أو أثناءها أو بعد االإنهتاء مهنا (منصور،8111 ،
ص .)28وقد أكدت حممكة اكس الفرنس ية يف قرار لها بتارخي ( )1828/11 /82مبدأ
فصل املسؤوليات– اجلراح وطبيب التخدير -حيث قضت ابن وظائف اجلراح وطبيب
التخديرو الانعاش– ابلرمغ من اجتاهها اإىل نفس الهدف – فاإن أحداهام الختضع مطلق ًا
لالخرى ,بسب حاةل التطور املعارصة للفن الطيب ,حيث نشأ عن ذكل عدم وجود
ارشاف للجراح عىل الش ياء اليت تس تعمل يف التخدير من قبل طبيب التخدير ,كام ال
يُعىن اجلراح ابإفاقة املريض من اجلراحة ,لن عبء مراقبة املريض بعد انهتا اجلراحة
وخروجه من غرفة العمليات ,يقع عىل طبيب التخدير وحده ) .نقال عن البنية،188١ ،
ص)98
ويف مرص قضت حممكة النقض بأن حدوث الوفاة نتيجة اخلطأ يف معلية التخدير ,وأنه مل  2.8.8.1الفرض الاول :حاةل تعاقد املريض مع جراح التجميل مبارشة
يقع أي خطأ يف اجلراحة من اجلراح اذلي أجراها ,فاحلمك مبسؤوليته يكون خمالف ًا للقانون مسؤولية جراح التجميل عن أخطاء املمرضني العقدية تتفاوت حبسب ما اإذا اكن هو
(سعد ،8119 ،ص .)182أما موقف القضاء العرايق فقد قضت حممكة المتيزي يف قرار اذلي اختارمه أم ال .فاإذا اكن جراح التجميل هو اذلي اختار طامق المتريض فاإنه يسأل
لها بتارخي ( )182١/8/١واملرمق ( )22/22/91بتقرير "مسؤولية مساعد اخملدر عن أخطاهئم حنو املريض عىل أساس املسؤولية العقدية عن خطأ الغري ,والشك بأن
واعفاء اجلراح من املسؤولية يف وفاة مريض سقط من طاوةل العمليات وأصيب بكرس مسؤولية جراح التجميل تبقى قامئة سواء أاكن يعمل يف مركز التجميل أم هو اذلي
الفقرة العنقية الخرية مع متزق شديد يف النخاع الشويك مما أدى اإىل وفاته"(نقال عن اختار للمريض املركز اذلي سوف يتوىل عالجه فيه ,لنه هو املتعاقد مبارشة مع املريض,
ش بل ،1822 ،ص.)١1
وعقد العالج هذا جيعل مسؤوليته قامئة عن لك من اختارمه واس تعان هبم لتنفيذه.
(منصور ،8111 ،ص)98
ً
 2.8.1.8حاةل اإختيار طبيب التخدير من قبل مركز التجميل اذلي تعاقد معه ومما الريب فيه أن اجلراح يعترب مسؤوال عام يثبت يف حقه من أخطاء عند اس تعانته
املريض
ابلغري ,فاإذا أمهل يف مراقبة املمرضني ابلعمل امللكفني به ,فاإنه يعترب مقرصاً ويسأل خشصي ًا
يف الواقع أن املتعاقد مع املريض وهو مركز التجميل ,يسأل عن أخطاء من اختارمه عن ذكل ,وينطبق المر ذاته عىل جراح التجميل اذلي يلكف املمرضني ابلقيام بعمل
لتنفيذ عقد العالج مبن فهيم طبيب التخدير ,فاملريض يرجع عىل مركز التجميل عىل  ه أمهية وخطورة يف العالج دون أن يتأكد خشصي ًا من سالمة معلهم ,كام يكون مسؤوالً
أساس املسؤولية العقدية عن خطأ الغري مبجرد ثبوت خطهئم ,وال ختتلف المور هنا عام أيض ًا عندما يلكف أشخاص ًا أو ممرضني غري حائزين عىل املؤهالت العلمية والطبية الالزمة
قلناه عند احلديث عن اختيار جراح التجميل من قبل مركز التجميل اذلي تعاقد معه للقيام ابلعمل اذلي اكن عليه هو أن يقوم به (التوجني ،1892 ،ص .)218لكن جراح
املريض .أي أن مركز التجميل أابن تنفيذه اجلراحة التجميلية وامتامه للمريض ,فاإنه التجميل اليسأل عن اخطاء املمرضني اذلين مل خيرتمه او اذلين مل يعملوا مبارشة حتت
يس تعني يف هذا الصدد بفريق طيب ,كطبيب التخدير ,وهو قد يكون عام ًال يف مركز إارشافه و رقابته يف أثناء التدخل الطيب و قبهل واكن مبقدوره مراقبة لك ما جيري ,وريض
التجميل ,أو ملحق به بصدد أمتام العملية التجميلية ,وذكل للقيام بنشاط فين يف أكرث بأداهئم ومعلهم (النقيب ،1829 ،ص .)1١1أي ان اجلهاز املساعد للجراح ,يكون
من مركز للتجميل ,ويف احلالتني فأن هناك رابطة عقدية بينه وبني مركز التجميل ,فاإذا خاضع ًا لوامره حبيث يسأل عن الاخطأ اليت تقع من افراده ,لن جراح التجميل يظل
ما جنم عن نشاط طبيب التخدير خطأ سبب رضر ًا للمريض ,فأن مركز التجميل يسأل مسوؤالً عن الاعامل اليت يقوم هبا اجلهاز الطيب املساعد يف اجراء العملية التجميلية,
عن أعام ه .اي عىل هذا تثور مسؤوليته عن عدم تنفيذ الالزتام أو تنفيذه تنفيذ ًا معيب ًا ,طاملا ان هذه الافعال تدخل حتت ارشافه ورقابته وتعترب جزء ًا ممكال للعمل الرئييس
اذلي تواله وارشف عليه ,ويرتتب عىل ذكل ان يبقى جراح التجميل مسوؤالً عن
طبق ًا لقواعد املسؤولية العقدية (سالمة ،1892 ،ص. )8١١
ويتضح مما تقدم ابإن حتديد من هو املسؤول عن فعل أولئك الشخاص املساعدين ,املضاعفات والارضار الىت تصيب املريض بعد اجراء العملية التجميلية  ه ,اذا قام ابس ناد
اجلراح أم مركز التجميل مسأةل ابلغة المهية لتحديد مسؤولية جراح التجميل عن الغري أمر املراقبة اىل غريه ممن اليمتتع ابخلربة اليت تؤههل للقيام بذكل (عبداللطيف،1829 ،
اذلي اس تعان به يف تنفيذ العقد الطيب اذلي نشأ بينه وبني املريض ,ينبغي التفرقة بني ص .)181وقضت حممكة اإس تأانف ابريس يف( )18١8/9/2مبسؤولية اجلراح اذلي
حاةل جراح التجميل املاكل ملركز التجميل وحاةل املركز اذلي يتعهد للمريض بتقدمي الرعاية ترك للممرض أوامر وضع حافظات املاء الساخن حتت أقدام املريض الفاقد لوعيه بعد
الطبية .ففي الك احلالتني ,عندما يرتكب طبيب التخدير خطأ نتج عنه اإحلاق الرضر اجراء العملية  ه ,ومل يراقب بنفسه درجة خسونة املاء مما أدى اإىل اإصابة املريض حبروق,
وقد عللت احملمكة هذا القضاء بأن املريض حيتاج اإىل مراقبة اتمة من قبل اجلراح ,من
ابملريض ففي هذه احلاةل يسأل املركز عن هذا اخلطأ ابعتباره مدين ًا ابلزتام الرعاية.
وقت وضعه حتت تأثري اخملدر اإىل حني افاقته ,وأن عىل اجلراح أن يبارش بنفسه لك ما
 2.8.8مسؤولية مركز التجميل أو اجلراح العقدية عن أخطاء املمرضني
جيب حنو هذا املريض ,أو عىل الاقل أن يراقب لك معل يقوم به املساعدون حنوه.
يثري نشاط املساعدين املمرضني يف مركز التجميل ,وما ينجم عن هذا النشاط من (جحاج ،8112 ،ص ص .)822-82١ويتضح مما س بق ابن جراح التجميل يسأل
أرضار للمرىض ,سواء يف وقت أجراء اجلراحة التجميلية أو يف وقت أعامل المتريض عن اخطاء من اختارمه من هيئة المتريض لتنفيذ عقد العالج يف أي مرحةل من مراحل
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هذا العقد ,كام يسأل عن اخطاء املمرضني اذلين مل خيرتمه ابتداء ,واكنوا يعملون حتت
إارشافه مبارشة -أثناء التدخل الطيب -وريض بأداهئم ومعلهم ,مادام اكن مبقدوره أن
يراقب لك ما جيري فيه.
 2.8.8.8الفرض الثاين :حاةل تعاقد املريض مع مركز التجميل
يف هذه احلاةل فان أي خطأ يقع من هيئة المتريض يسأل عنه مركز التجميل املتعاقد
مع املريض عىل أساس املسؤولية العقدية عن خطأ الغري( .رسحان ،8112 ،ص.)8١2
وابإماكن املريض أيض ًا أن يرجع مبارشة عىل املمرض اذلي ارتكب اخلطأ وأحلق الرضر
به عىل أساس املسؤولية التقصريية .وذهب اجتاه فقهيي( .الابرايش ،بال اترخي ،ص
ص ،)١22-١22عىل ان مركز التجميل وهو بصدد مبارشته لنشاطه العاليج ورعاية
املرىض فاإن املمرضني اذلين يقومون بتنفيذ تكل الرعاية واخلدمة عىل املرىض اإمنا مه
اتبعون الإدارة مركز التجميل حيث يتلقون أجورمه مهنا وخيدمون فهيا ,ومن مث يسأل
مركز التجميل عن أخطاهئم اابن خدمهتم للمرىض الهنم خيضعون لتعلاميت ادارهتا ونظاهما
ويقترص دورمه عىل تنفيذ ماعهد الهيم من خدمات ,ولهذا يلحق هبم صفة التابعني
املنصوص علهيا يف املواد (  )1/192املدين املرصي و ( )١/1١22املدين الفرنيس
و( )818املدين العرايق .أما يف حاةل اإذا اختار املريض بنفسه مركز التجميل ,فالخري
هو اذلي يسأل عن الاخطاء املرتكبة أثناء املرحةل التحضريية ,قبل اإجراء العملية
التجميلية .أما يف فرتة اإجراء العملية التجميلية ,جفراح التجميل يكون مسؤو ًال عن أي
خطأ يصدر منه خشصي ًا أو من مساعديه سواء تعلق هذا اخلطأ ابلفن اجلرايح ام خطأ
يف المتريض (اجلوهري ،1821 ،ص.)١82
ويتضح مما س بق ابإن مسؤولية جراح التجميل عن فعل املساعد ال توجب مسؤولية
مركز التجميل ,خاصة وأن اإدارة املركز يه اليت تضع املساعدين واملمرضني حتت ترصف
جراح التجميل وليس دلهيا النية أن حتمل اجلراح املسؤولية عن الافعال الضارة اليت
يقرتفها هؤالء املساعدون ,هذا من هجة ,ومن هجة أخرى فاإن الطرف الضعيف هو
املريض ,حيث اإنه يتعني أن حنقق  ه امحلاية الاكفية ,لن مصلحته أوىل ابلرعاية يف الرجوع
عىل اجلراح أو مركز التجميل أو لكهيام ,ونرى من مصلحة املريض الرجوع بدعوى
التعويض عىل مركز التجميل بد ًال من جراح التجميل ,حيث أن املركز قبل اإجراء العملية
التجميلية يكون املريض حتت إارشافه برصف النظر عام اإذا اكن املريض قد تعاقد مبارشة
مع مركز التجميل أو تعاقد مع جراح التجميل اذلي أمر ابإدخا ه مركز التجميل حسب
طبيعة العالقة اليت تربطه هبذا املركز .فاإنه الجيوز لهذا املركز أن يثري طبيعة العالقة اليت
تربطه ابجلراح اذلي يعمل دليه سواء أاكن هذا اجلراح يعمل بشلك دامئ أم مؤقت ليك
يتخلص من املسؤولية ,وكذكل اليس تطيع أن يفلت من املسؤولية عن طريق احتجاجه
بأنه التربطه عالقة ابملريض والسبب يف ذكل هو ان قانون الصحة العامة يف العراق رمق
 28لس نة  1821اذلي أجاز مبوجب املادة  2١منه تأسيس املؤسسات الصحية
غرياحلكومية ,ولو مل ينص عىل مسؤولية جراح التجميل او املركز الطيب اخلاص ابجلراحة
التجميلية ,اإال أنه الميكن أن جيزي املرشع هذا النشاط الانساين دون ضامن مركز التجميل
للخطاء اليت تمتخض عن ممارسة مثل هذا النشاط اخلطري وما ينجم عن هذه الخطاء
من أرضار تلحق املريض.
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يف هناية البحث نود أن نعرض أمه ا إالس تنتاجات واملقرتحات اليت نمتىن أن يس تفيد مهنا
املعنيون هبذا املوضوع يف نقطتني وعىل الوجه اليت:
 9.1الاس تنتاجات
.1

.8

.١

.2

.2

.2

 .9اخلامتة
.9

مركز التجميل( :مؤسسة طبية خاصة جترى فهيا انواع العمليات التجميلية
اجلراحية وغري اجلراحية من قبل جراح التجميل والعاملني فيه بشلك دامئ او
مؤقت ,برتخيص من اجلهات االإدارية اخملتصة).
ال يشرتط يف املركز الطيب للتجميل ان يكون يف مبىن كبري أو جمهز بأحدث
الاهجزة الطبية ,بل ميكن ان يقترص عىل جحرة الإجراء الكشف الطيب عىل املريض,
والقيام ببعض العمليات اجلراحية التجميلية البس يطة .
مسؤولية مراكز التجميل عن أعامل جراح التجميل املتعاقد معها يه متعددة من
حيث احلاالت فهيي تكون مسؤولية عقدية ,يف حاةل اإخال ه بتنفيذ العقد املربم
بينه وبني املريض ,فعند ابرام هذا العقد بيهنام ,فاإنه يتضمن يف ذاته ابرام عقد أخر
بني املريض ومركز التجميل يلزتم الاخري مبقتضاه ابإمتام العالج من حيث العناية
املمتمة  ه والرقابة املس مترة اابن فرتة اقامته مبركز التجميل .وتكون املسؤولية
تقصريية اإذا اكن املريض قد ذهب جلراح التجميل مبارشة دون ان تكون هناك
عالقة بني الطبيب املعاجل ومراكز التجميل ,أما اذا اكن الطبيب اجلراح اتبع ملركز
التجميل كن يكون احد العاملني التابعني للمركز فان املسؤولية س تكون تقصريية
مبنية عىل أساس مسؤولية املتبوع عن اعامل اتبعيه.
يتغري تكييف العالقة اليت تقوم بني املركز و املريض بتغري احلاالت مهنا :حاةل تعاقد
املريض مع مركز التجميل يف سبيل اجراء العملية اجلراحية ،دون النظر اىل اجلراح
اذلي سوف يقوم ابلعملية ,وايضا حاةل تعاقد املريض مع جراح التجميل عىل اجراء
العملية اجلراحية ،وهو يويص املريض مبراجعة مركز التجميل ليجري العملية هناك,
ففي احلاةل الوىل يكون املركز مقاوالً رئيس ي ًا واجلراح املعاجل مقاوال اثنو ًاي أو عام ًال
يعمل بصفة تبعية حتت اإمرة مركز التجميل ،ويف احلاةل الثانية يكون اجلراح مقاوال
رئيس ي ًا ،واملركز قد يكون مقاوالً اثنو ًاي أو جمرد مؤجر للمباين والالت اليت تمت هبا
العملية اجلراحية ،أو حىت عامال يقدم خدماته للجراح املعاجل يعمل حتت اإمرته
وتبعيته وذكل استناد ًا اىل القواعد العامة اليت تنظم العقود يف القانون املدين.
ومما الريب فيه أن اجلراح يعترب مسؤو ًال عام يثبت يف حقه من أخطاء عند
اس تعانته ابلغري ,فاإذا أمهل يف مراقبة املمرضني ابلعمل امللكفني به ,فاإنه يعترب مقرصاً
ويسأل خشصي ًا عن ذكل ,وينطبق المر ذاته عىل جراح التجميل اذلي يلكف
املمرضني ابلقيام بعمل  ه أمهية وخطورة يف العالج دون أن يتأكد خشصي ًا من
سالمة معلهم ,كام يكون مسؤو ًال أيض ًا عندما يلكف أشخاص ًا أو ممرضني غري
حائزين عىل املؤهالت العلمية والطبية الالزمة للقيام ابلعمل اذلي اكن عليه هو
أن يقوم به .
اذا تعاقد املريض مبارشة مع مركز التجميل يكون هذا الاخري مسؤوال عن أخطاء
اجلراح واملساعدين الىت اس تعملت يف تنفيذ الزتامه ,اما اذا تعاقد جراح التجميل
مع املريض وتعهد أمامه ابإجراء اجلراحة  ه ابلعناية املطلوبة ,فاإن اس تعان بأشخاص
أخرين يف تنفيذ الزتامه ,فانه يسأل عن أخطاء مساعديه من أطباء وممرضني ,طبق ًا
لقواعد املسؤولية العقدية عن فعل الغري.
يلزتم مركز التجميل أثناء قيامه بتقدمي خدماته للمريض بتبصريه واحلصول عىل
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رضاه املس بق عىل اجراء العملية التجميلية  ه .ولكن مل ينظم املرشع العرايق
واملرصي مسأةل تبصري املريض أو احلصول عىل رضاه بصورة خاصة عىل الرمغ من
أمهية هاتني املسألتني ملا للتبصري من أمهية ال تنكر يف نطاق اجلراحة التجميلية
من هجة ,و رضاء املريض من هجة أخرى ,اما املرشع الفرنيس فقد نظم ذكل .
 9.8املقرتحات
واجسل هذه املقرتحات عىس أن يأخذ هبا املرشع العرايق أوالكوردس تاين أو يس تفيد
مهنا اجلهات املعنية:
 .1اإعادة النظر بتعلاميت اإنشاء مركز التجميل الهنا التنسجم مع الوضع احلايل لهذه
املراكز اليت تقوم بأنواع اجلراحات التجميلية الكبرية مهنا والصغرية.
 .8الزام مراكز التجميل وجراح التجميل بعدم اإجراء اجلراحات التجميلية يف حالتني:
اوالً :اإذا اكن اإجراؤها لتحقيق غاية غري مرشوعة للمريض .اثني ًا :اإذا اكن اإجراؤها
لس باب مادية جمردة وحتمتل خماطر التتناسب مع الغاية املتوخاة مهنا ,حىت ولو
اكنت بناء ًا عىل رغبة املريض امللحة ,وحتميل املركز مسؤولية خمالفة هذا االإلزتام
واعتبارها خمطأ.
 .١وضع نص رصحي يعاجل أحاكم املسؤولية العقدية ملراكز التجميل عن فعل الغري
ولوأهنا مس تنتجة بشلك غري مبارش من خالل نص املادة ( )8 /828من القانون
املدين العرايق ,ونقرتح ان يكون النص ابلصيغة االتية ( :اإذا قام مركز التجميل
بتلكيف الطباء واجلراحني بتنفيذ الزتامه أو اإس تعامل حقوقه الناش ئة عن العقد
الطيب التجمييل ,فاإنه يسأل جتاه املريض املترضر عن أي اخالل ابلعقد يرتكبه
هذا الغري).
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والعلوم الس ياس ية ،جامعة صالح ادلين -أربيل ،يف اكنون الول .811١
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 8نرش يف جريدة الوقائع العراقية العدد  8822يف .1822/١/11
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 ١حقن البوتوكس يزداد لك يوم الطلب علهيا ,وللبوتوكس القدرة عىل احلد من العبوس ,وتقطيب اجلبني ,وظهور اخلطوط اجلانبية عند زم العينني ,يقول "مالكومل روث" -رئيس امجلعية المريكية جلرايح التجميل -اإن كثريا من الناس يفضلون حقن
البوتوكس عىل اإجراء معلية جتميل ،وذكل لن سعرها معقول،وغري مؤملة تقريب ًا ،وال تتطلب أن ينقطع املريض عن العمل .وأضاف أن الناس اس متروا يف احلصول عىل البوتوكس أثناء الزمة الاقتصادية احلالية يف مجيع احلاالت ،تتالىش أاثر البوتوكس
يف مدة ترتاوح بني ثالثة وس تة أشهر ،فينافس البوتوكس منتجان شبهيان أخران ،هام «ادليس بورت» ""Dysportو«الزيومني» " ،"Xeominجريد رشق الاوسط ,البوتوكس  ..مسوم جتميل ,العدد  12 ,18882مايو .8118متوفر عىل
..www.shraqawsat.comبتارخي .8118/11/1
 1االإيزوالجني " "Isolagenوهو عبارة عن خالصات للخالاي املنتجة للكوالجني تؤخذ من املريض ويُعاد اإنتاهجا ومن مث تدخل اثنية اإىل جسم املريض ,وتس تعمل هذه احلشوة للحد من التجاعيد واخلطوط والندب يف مجيع مناطق الوجه ,وتدوم
التأثريات التجميلية ملادة االإيزوالجني لفرتة طويةل ,وبعض املرىض يمتتعون بأاثره امجلالية ملدة س بع س نوات بعد معلية احلقن .د .اإبراهمي انطون مليك,امجلال ادلامئ أرسار اجلراحة التجميلية ,أاكدمييا اإنرتانش يوانل ,لبنان ،8112 ,ص.22
 5اللغة الاجنلزيية يه احلروف الاوىل مخلس لكامت ( )LASERلكمة لزير(  )Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationوتعين الضوء املقوي بواسطة خاصية حث الانبعاث الاشعاعي ,اذا فاللزير عبارة عن ضوء
وليس نوع من الاشعاع كام يعتقد الكثري .فاس تخدامات اللزير يف التجميل رمبا تعترب من الاس تخدمات احلديثة اإال ان جماالهتا قد تعددت وشهدت توسعا كبريا يف فرتة قصرية .أنظر اىل ادلكتور أمحد رشيف ,مقال حول اللزير وجراحات التجميل يف
 .www.onlinemedicine.comاترخي اخر الزايرة .8118/2/11
 1قانون الصحة العامة الفرنيس املرمق  222-8111الصادر يف  12يونيو  ,8111واملعدل يف .811١ /11/2
 7نرش يف الوقائع العراقية العدد ( )١1١يف .1822/11/1
 1نرش يف الوقائع العراقية العدد ( )١99١بتارخي 1888/11/2
 9حسب تعلاميت املديرية العامة لصحة اربيل /قسم التفتيش واملتابعة ( وزارة الصحة حكومة اقلمي كردس تان ) طلب فتح مراكز الطيب حيتاج اىل موافقة اربعة جلان ويه :اوالً :جلنة دراسة الطلب وحيتاج اىل هذه املس متساكت ( )1تقدمي عريضة
طلب وبيان نوع مركز الطيب فهيا ومجيع معلومات اخرى املتعلق ابملركز  )8( .عريضة الطلب بأمس طبيب اليت ال تقل خدمته عن عرش س نوات وعرايق اجلنس ية )١( .امس املركز الطيب برشط ان ال يكون مكرر )2( .وتأييد من مديرية بيئة اربيل.
واملس متساكت الاخرى ...اثنيا :موافقة جلنة كشف وحتقيق موقع مركز الطيب .اثلثا :موافقة جلنة دراسة اخملططات املعامرية للمركز الطيب .رابع ًا :موافقة جلنة تدقيق واس تالم الهنايئ.
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 21غالبا ما النفرق بني معليات التجميلية اجلراحية و غري اجلراحية ,الن هدفهام واحد وهو حتسني وجتميل التشوه الطفيف الظاهر اذلي الصةل  ه ابملرض ,غري اهنام خيتلفان يف كون أن العمليات التجميلية غري اجلراحية يس تدعي تقنيات طبية دون
ختدير ,وأمنا يس تعمل حقن ًا أو أشعة اللزير دون احلاجة الس تعامل املرشط ,ويمت يف تكل املراكز التجميلية" اليت اإشارت التعلاميت اىل رشوط اإنشاءها" ,أما العمليات التجميلية اجلراحية تتطلب تقنيات أكرث تعقيداً وختديراً عام ًا ,وجيب ان يمت يف مركز
طيب متخصص حتت مراقبة وعناية عالية عقب العملية ,اذ يتطلب فرتة نقاهة .فاالقبال عليه فاق اجلراحة التجميلية ابعتبار نتاجئها جيدة ومضمونه بنس بة  %88وكام ان نتاجئها اقل خطورة من نتاجئ اجلراحة.
 22نقض جنايئ فرنيس  2مارس  ,1888دالوز  188١اشار اليه :د .مصطفى امجلال ,مصادر الالزتام ,دار املطبوعات اجلامعية ,الاسكندرية.1888 ,ص.82
 21وقىض جملس ادلوةل الفرنيس مبسؤولية املستشفى عن الشلل اذلي أصاب املريض عقب اجراء معلية جراحية  ه بسبب نقص انتباه العاملني يف املستشفى يف مالحظة املريض .قرار حممكة دالوز الفرنس ية  .1821/8/89اشار اليه:
د.عادل امحد الطايئ ,املصدر السابق ,ص.22
 23وجاء يف املادة السادسة من تعلاميت انشاء اجملمع الطيب يف اقلمي كردس تان العراق رمق ( )121الصادر يف  8118/11 /81من قبل نقابة اطباء كوردس تان عىل انه ( اجملمع الطيب يكون مسؤوال عن وجود اي خطأ او خمالفات فهيا ,و
اجملمع الطيب والطبيب يكونوا مسؤولني يف حاةل ارتاكب اي خطأ من قبل الطبيب).
 21ان املمرض اذلي يعد من أحصاب املهن الصحية املساعدة واذلين يقومون بأعامهلم الطبية والصحية مساعدين للطباء ,ويكونون يف الوقت نفسه خاضعني واتبعني لرشاف وتوجيه الطباء ,وقد أشار الهيم نظام ممارسة املهن الصحية العرايق
املرمق ( )11لس نة 1828ومبوجب هذا النظام مه :املمرض واملضمد والزائرة الصحية واجملرب واملصور الشعاعي ومساعد اخملترب ....اخل.

