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  4607القرار عدد 

  2011وبر   أكت25الصادر بتاريخ 
  4976/1/3/2009 عدداملدين لف يف امل

  
  

 اإلخالل بااللتزام – عنصر اخلطأ –مسؤولية الطبيب اجلراح 
  .بالتبصري

الطبيب اجلراح بصرف النظر عن طبيعة العملية اجلراحية اليت 
جيريها جتميلية أم عالجية يقع عليه االلتزام ببذل عناية، وعدم اإلهمال 

دابري الالزمة، وأن مسؤوليته تبدأ حىت قبل إجراء والتقصري واختاذ كل الت
العملية اجلراحية إذا ما أخل بالتزامه بإعالم املريض وتبصريه بكافة 
األخطار والعواقب اليت قد تنتج عن العملية اجلراحية ومدى احتمال 

  .جناحها من عدمه ونسبة ذلك
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 وتاريخ 799ن القرار املطعون فيه عدد حيث يستفاد من وثائق امللف، وم

 أن 782/02 الصادر عن حمكمة االستئناف بأكادير يف امللف عدد 20/4/2009
ادعت أمام احملكمة االبتدائية بأكادير أنها مصابة بتشوه ) املطلوبة) (م(بوشرى 

) خ(خلقي بسيط يف أنفها باجلهة اليسرى، وأنه بعد فحص املدعى عليه حممد 
ا أنه سيقوم بإجراء عملية جتميلية باعتباره اختصاصي يف التجميل، هلا، أكد هل

إال أن ما قام به من عملية أوىل مل تعط النتائج املطلوبة فوصف هلا عدة أدوية، 
مث قام بإجراء عملية ثانية اقتطع هلا قطعة من غضروف األذن ليضعها باألنف 

ني، وأن الدكتور العراقي مما أحلق بها ضررا فادحا وأصبحت أذنها وأنفها مشوه
أكد هلا أن العمليات كانت فاشلة واألمر يقتضي إجراء العالج باخلارج، لذلك 
التمست احلكم هلا بتعويض مسبق وإحالتها على خربة وحفظ حقها يف تقدمي 

وبعد جواب املدعى عليه بأنه مل يرتكب أي خطأ طيب ملتمسا رفض . طلباتها
جراء خربة وتعقيب األطراف وانتهاء اإلجراءات، الطلب لعدم إثبات ذلك، وبعد إ
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أصدرت احملكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفته املدعية بناء على أن 
مسؤولية الطبيب تقصريية، وأن ما هدفته من العملية إزالة التشويه وأن ما قام 
به الطبيب يعد جتاوزا الختصاصه ألنه خمتص يف جراحة األنف ال التجميل، وأنه 
أقدم على إجراء العملية اجلراحية الثانية دون رضاها مما ينم عن سوء نية 

وبعد جواب املستأنف عليه وإجراء خربة وتعقيب . لتدارك اخلطأ بأكرب منه
األطراف قررت احملكمة إلغاء احلكم املستأنف واحلكم على املدعى عليه بأدائه 

يب يلتزم ببذل العناية  درهما بناء على أن الطب40000لفائدة املدعية مبلغ 
واجلهد الكايف وحتقيق النتيجة واملتمثل يف النازلة بإزالة التشوه، وإن كانت 
العملية مل تكلل بالنجاح والغاية مل تتحقق حبيث التشوه ال زال قائما بل طال 
جزء من أذن املستأنفة، مما يربر اإلخالل بااللتزام، خاصة وأنه مل يثبت ما يفيد 

نفة باملخاطر املرتتبة عن عملية التجميل كما أن العملية اليت قام إعالم املستأ
  .بها خترج عن اختصاصه وهذا هو القرار املطعون فيه

  :بشأن الوسيلة األوىل والفرع األخري من الوسيلة الثانية
وحيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك 

ناف املستأنفة كما وردت مبقاهلا ومل يعر أي أنه احتضن باحلرف أسباب استئ
بأن املستأنف عليه ال ينازع يف قيامه بالعملية "اهتمام لدفوعه معلال قضاءه 

اجلراحية األوىل والثانية على املستأنفة وإقدامه على اقتطاع جزء من غضروف 
ستقر أذنها يف إطار عملية التجميل املتعاقد بشأنها بني الطرفني، وإذا كان من امل

وبالرجوع إىل .. عليه قضاء وفقها على اعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية 
وثائق امللف وما متسكت به الطاعنة، فإن األمر يتعلق بعملية جتميلية، ويف هذه 
احلالة الطبيب ملزم ببذل العناية واجلهد الكايف وحتقيق النتيجة واملتمثل يف 

أنف املستأنفة، والثابت من خالل اخلربة األوىل النازلة بإزالة التشوه الذي طال 
املنجزة ابتدائيا فإن هذه العملية مل تكلل بالنجاح، وما دامت الغاية مل تتحقق 
والتشوه ال زال قائما بل طال حىت جزء من أذن املستأنفة والذي مل يكن حمل 

مه منازعة جدية من طرف املستأنف عليه، مما جيعل إخالل هذا األخري بالتزا
املرتتب عن االتفاق احلاصل بني الطرفني ثابت يف حقه، إضافة إىل أن ما يؤكد 
مسؤولية املستأنف عليه أن قيامه بعملية التجميل املذكورة خترج عن حاالت 
العالج اليت تدخل يف اختصاصه باعتباره اختصاصي يف أمراض وجراحة األذن 

، دون االلتفات "جميلواألنف واحلنجرة وهو اختصاص مستقل عن جراحة الت
إىل تقارير اخلربة ومذكرات املطلوبة نفسها اليت ركزت على أنها مصابة بتشوه 
خلقي يف أنفها، وأن الغاية من العملية إزالة التشوه وأن الطالب غري خمتص وقد 
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جتاوز اختصاصه، وبذلك فهي ختلط بني نوعني من التخصص العمليات 
تشوه اخللقي ليس هو التجميل يف اللغة الطبية اجلراحية يف هذا الصدد وإزالة ال

فاألول هو التقومي، وذلك برتميم أو استكمال عضو من األعضاء بإزالة جزء زائد 
أو إضافة جزء ناقص يف حني أن التجميل هو العمل على جعل العضو يبدو 
أحسن وأمجل مما هو عليه واملطلوبة هدفت التقومي وإزالة التشويه، واخلربة 

ة أكدت أنه خمتص يف جراحة األنف واألذن واحلنجرة وله كامل الصالحية األولي
جلراحة األعراض اخللقية لألنف، وأن سبب عدم جناح العملية ترجع لنوعية 
اجللد والطعم ويف بعض احلاالت للطبيب نفسه، وأنه من الصعب حتديد جناح 

 علميا فإن اجلسم وأنه. العملية بالنسبة للطرفني يف غياب صيغة توافقية بينهما
سواء كان من اجلسم نفسه أو جسم " الطعم"غالبا ما يرفض العضو املضاف 

غريه، وهو ما يؤدي عادة إىل تفاقمات، كما أن اخلربة الثالثية أوضحت أنه 
يصعب حتديد مسؤوليته فيما يكون حلق املدعية من أضرار بسبب وجود عدة 

مل تنجح بتاتا وإمنا مل حتقق الغاية تدخالت أخرى أعقبت تدخله، كما أن العملية 
. املرجوة ومل حتقق الكمال املنتظر منها، خاصة من طرف املطلوبة يف النقض

وبالرجوع إىل الصور يبدو هناك حتسن وفارق يف مظهر ووجه املطلوبة، وأنه قد 
بذل قصارى جهده لتحقيق الغاية املطلوبة وإرضائها، إذ وافق على إجراء عملية 

ون مقابل بعد عدة فحوصات وزودها مبجموعة من األدوية وأبدى ثانية وبد
استعداده يف أداء وحتمل مجيع التكاليف ومصاريف أي عملية أخرى قد ترغب يف 
إجرائها،إال أنها مل تلجأ ألي عملية إدراكا منها ملخاطرها إذ ال ميكن ألي مريض 

ها، ومهمة القضاء اإلقدام على إجراء عملية دون االستفسار عنها وعن مضاعفات
ليس املفاضلة بني طرق العالج بل التثبت من خطأ الطبيب ثبوتا قطعيا، ويكون 
ذلك بأن ما ارتكبه ال يأتيه طبيب يقض من مستواه املهين وجد يف نفس الظروف 
اليت أحاطت بالطبيب، واألصل عدم اعتبار الطبيب خمطئا إذا تقيد يف عمله 

 عالقة اخلطأ بالضرر احلاصل وهذا أمر تبابالعادات الطبية املستقرة، وإث
عسري يف النازلة نظرا لطبيعة جسم املريض وتغري حاالته وخصائصه، واملطلوبة 
مل تثبت الضرر ومل تطلب أي تعويض ومل يثبت كذلك خطؤه سواء قبل أو أثناء 
وال بعد العملية اجلراحية التقوميية، بل على العكس قد بذل كل عناية واجلهد 

وب وتقيد بالعادات الطبية املستقرة، وبذلك القرار جانب الصواب حني املطل
اعتمد قاعدة عدم حتقيق الغاية متجاهال كل القواعد والتقارير املنجزة مبلف 
النازلة، وأن مسؤولية الطبيب حتدد بكل اعتدال ألنها مسؤولية ذات صبغة 

  .خاصة حتيط بها اعتبارات دقيقة ومتعددة
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كمة هلا سلطة تقدير احلجج والوقائع الستخالص لكن، حيث إن احمل
مربرات قضائها على أن يكون االستخالص مربرا قانونا وقضاء، كما أن كل 
طبيب ملزم ببذل العناية واجلهد وعدم اإلهمال والتقصري واختاذ كل التدابري 
الالزمة، وأن مسؤولية الطبيب اجلراح تبدأ حىت قبل إجراء العملية إذ عليه إخبار 
املريض بكل األخطار والعواقب اليت قد تنتج عن العملية واحتمال جناحها من 
عدمه ونسبة ذلك، خصوصا إذا تعلق األمر بعمليات تقومي اخللقة أو التجميل 
كما عليه القيام بالدراسات الالزمة ملعرفة نسبة جناحها وفق ما سيقدم عليه 

إن كان خمتصا يف جراحة واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطالب و. من إضافة طعم
األذن واألنف واحلنجرة، وأن املطلوبة عرضت نفسها عليه لتقومي التشوه 
احلاصل بأنفها، وأنه ليس بامللف ما يفيد إخبارها مبخاطر العملية اليت سيقوم 
بإجرائها هلا وال مدى نسبة جناحها، وأنه حني أقدم على إجراء العملية الثانية مل 

 كون اجلزء املأخوذ من أذنها سيتالءم وينسجم مع مكان يقم بدراسة جيدة من
إضافته من األنف، وثبت هلا من التقارير الطبية والصور املعروضة عليها أن 
التشوه مل يزل بل طال أيضا جزء من األذن، فاستنتجت من ذلك قيام مسؤوليته 

على تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معلال ويبقى ما استدل به 
  .غري أساس

  :وخبصوص الفرع األول من الوسيلة الثانية
م، ذلك أن .م. ق143 و55 و3وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 

احملكمة ال تبت إال يف حدود املطلوب منها وال حيق هلا احلكم بأكثر مما طلب،  
ة وأن املدعية مبقتضى مقاهلا ومجيع مذكراتها أسست دعواها على أن العملي

اجلراحية أحلقت بها تشوها إضافيا وأنها أصيبت بتعفنات بأنفها واكتفت بطلب 
 درهما مع إحالتها على خربة طبية ليس لتوضيح 10000تعويض ال يقل عن 

املضاعفات والتعفنات وحتديد مبلغ التعويض الواجب عنها، وإمنا لتحديد نسبة 
ية أمام احملكمة االبتدائية العجز الناجم عن التشويه ومل تتقدم بأي طلبات نهائ

غري طلبها السابق واألصلي، وبالتايل فإن طلب التعويض الوحيد واألصلي هو 
 درهما، إال أن حمكمة االستئناف حىت بعد حجزها امللف للمداولة 10000مبلغ 

تفضلت وأخرجته من املداولة لتنبيه املدعية بتحديد مطالبها، علما أن مهمة 
 يف حتديد خطئه ومسؤوليته من عدمها ومع ذلك حكم اخلربتني كانت حمصورة

لفائدة املطلوبة مببلغ التعويض استجابة لطلباتها اإلضافية، واحلال أنه ال ميكن 
تقدمي طلب جديد أثناء النظر يف االستئناف باستثناء أن يكون دفاعا عن الطلب 

م كما .م.ق 143األصلي وهو ما مل يتحقق يف النازلة، وبذلك القرار خرق الفصل 
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أن احملكمة كان عليها ويف إطار حتقيق الدعوى أن تأمر وقبل البت يف اجلوهر 
بإجراء خربة طبية لتحديد ما إذا كان هناك ضرر حقيقة حلق باملدعية، وما 
نوعه وسببه وعالقته بالعملية اجلراحية اجملراة من طرفه مث حتديد مقدار 

م وكان على احملكمة إرجاع .م. ق55التعويض املستحق، وبذلك خرق الفصل 
  . امللف للمحكمة االبتدائية لتجهيزه وحتديد املدعية لطلباتها

ال يعد طلبا جديدا : "م فقرة أخرية.م. ق143لكن، من جهة فعمال بالفصل 
الطلب املرتتب مباشرة عن الطلب األصلي والذي يرمي إىل نفس الغايات رغم 

ا كانت الدعوى تهدف تعويض ، ومل"أنه أسس على أسباب أو علل خمتلفة
املطلوبة عما أصابها من أضرار نتيجة العملية اجلراحية والتمست مبقتضى 

 درهما، فإن ما تقدمت به بعد 10000مقاهلا احلكم هلا بتعويض مسبق قدره 
 درهما كتعويض نهائي ال خيرج عما 46500اخلربة من طلب احلكم هلا مببلغ 

تاحي وال يعترب طلبا جديدا، واحملكمة ملا حكمت ترمي إليه الدعوى واملقال االفت
م، .م. ق143 درهما مل حتكم بأكثر مما طلب ومل خترق الفصل 40000هلا مببلغ 

ومن جهة ثانية فإن احملكمة هلا سلطة األمر بإجراء خربة من عدمه لتجهيز 
امللف، وأن هلا سلطة تقدير التعويض وليست ملزمة بإجراء خربة لتحديد 

لتعويض عنه مىت ثبت هلا العناصر الكافية لتحديد ذلك، خصوصا إذا الضرر وا
كان تقدير التعويض موكوال لسلطتها وال خيضع احتسابه لقواعد كما هو حال 

، واحملكمة ملا أمرت خبربة ملعرفة ظروف العملية وما ترتب عنها 1984ظهري 
ملا من لتتمكن من حتديد خطأ الطالب ومدى مسؤوليته عن األضرار وتبني 

وثائق امللف الضرر الالحق باملطلوبة فقدرت تبعا لذلك التعويض املستحق هلا، 
مل تكن يف حاجة ألمر بإجراء خربة لتحديد الضرر الالحق باملطلوبة ومداه 

م ويبقى ما استدل به غري جدير .م. ق55ووصفه،  وبذلك مل خترق الفصل 
  .باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .ى برفض الطلبقضى اجمللس األعل
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