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  ولیت پزشک در زمینه جراحی زیباییؤمس هاي حقوقیاکاوي چالشو

  **احسان جعفري طوسی، *فررسول احمدي دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
      

برائت در جراحی زیبایی و رضایت پزشک، ولیتؤمس زیبایی، جراحی :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
 از زیبایی جراحان مسؤولیت حدود و زیبایی جراحی

انجام اعمال  .رود می شمار به حاضر عصر حقوقی هاي چالش
جراحی درمانی براي پزشکان واجب و ضروري بوده و به 

لیتی براي ور مسؤیمنظور ایجاد تمایل در پزشکان، بدون تقص
مصالح اقدام به  حفظ به منظور تا آنها ایجاد نخواهد شد

 السؤ این زیبایی جراحی مورد در. جراحی و درمان نمایند
ها شرایط معافیت از  آیا در این گروه از جراحی که دارد وجود
اي  باشد و یا قواعد ویژه لیت مانند جراحی درمانی میومسؤ
 بسیار مباحث از یکی پزشکی، مسؤولیت کلی، طور به دارد؟

 خسارت و صدمه ایراد که زمانی تا و بوده حقوقی پیچیده

  :چکیده
 ترمیم جهت به اغلب ابتدا در که ترمیمی جراحی دانش گسترش پی در پالستیک جراحی اقسام از یکی عنوان به زیبایی جراحی

 جوامع از سیاريب توجه مورد اجتماعی، هايارزش و زندگی سبک در تغییر دنبال به رفت، می بکار نامتعارف یا آسیب دیده اعضاي
 ولیتؤمس چگونگی مورد در مختلفی نظرات که باعث شد زیبایی جراحی در پزشک ولیتؤمس تبیین هاي پیچیدگی .گرفت قرار

نکردن  رعایت از ناشی ولیت پزشکانؤموارد مس اغلب ریشه که داشت اذعان باید رابطه این در ارائه شود؛ ها جراحی این در پزشک
 ماده و 158 ماده ج بند وفق زیبایی جراحی در .است اسالمی ذکر شده مجازات باشد که در قانون می یتولؤمس از معافیت شرایط

 ابتدا باید ،ولیتؤمس از معافیت پزشک براي ،1375 مصوب) تعزیرات( 616 ماده نیز و 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 495
اخذ نموده  بیمار از آزادانه و آگاهانه رضایت سپس نماید، احراز اردد وجود آن در که خطراتی به توجه با را جراحی انجام ضرورت

 ابزار و امکانات از آن، در فوریت هیچ گونه تصور عدم با توجه به باشد و برخوردار مربوطه گرایش در کامل تخصص از خود و
 در و باشد اثبات بار جابجایی تواندمین زیبایی جراحی در برائت کارکرد همچنین. نماید استفاده اعمال، این انجام در حداکثري

 تکالیف تمامی اثبات عهده از باید زیبایی جراح فرض این در. شود مشخص حادثه در جراح سببیت که است کافی صدمه صورت
  .یدبرآ دولتی نظامات و علمی ،فنی موازین حداکثري رعایت و رسانی اطالع و جراحی در خطر و سود میان تناسب رعایت از اعم خود
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 توان نمی ،ددنگر منتسب معالج پزشک به بیمار، به وارده
 خسارت جبران به را او یا و داد قرار تعقیب تحت را پزشک
 پزشکی عمل از ناشی کیفري مسؤولیت 1.نمود محکوم وارده

 دو این میان سببیت رابطه و بیمار به زیان و پزشک خطاي با
 به گاه و مباشرت واسطه به گاه که خطایی شود؛ می محقق
 همان اینها. گردد یم احراز ضرر، ایراد در تسبیب واسطه
 یاد آنها از پزشک مسؤولیت ارکان عنوان با که است مواردي

 قانون در پزشکی خطاي جرم انگاري به توجه با و شود می
 مسؤولیت عنوان تحت ما حقوقی نظام در اسالمی مجازات
   .شود واقع می بحث مورد کیفري

شرایطی  مسؤولیتقانونگذار به منظور معافیت پزشک از 
ر گرفته که در صورت رعایت آن شرایط در صورتی که در نظ

ی نخواهد مسؤولیتخسارتی به بیمار وارد شود، پزشک 
 خود علمی اطالعات اساس در انجام درمان بر پزشک. داشت
 بکار آموزش دیده که را پزشکی دستورات و نموده عمل
 دانش که وسایلی و امکانات تمامی از کند می سعی و برد می

 این اما بنماید، را استفاده کمال نهاده وي ختیارا در پزشکی
 دست به را مطلوب اي نتیجه و نشده واقع مؤثر همیشه تدابیر
 در اثر عمل که افتد می اتفاق اوقات گاهی مثال براي. دهد نمی

 به جراحاتی گرفته، صورت فنی موازین مطابق که جراحی
 به منجر یا داشته خطرناك عواقب که شود می وارد مریض
پزشک را  توان می آیا حالت این در .شود بیمار می مرگ

 جراحی نتیجه در خسارات این اگر حال مسئول دانست؟
 اثبات به نیاز بدون پزشک را توان می آیا ،اتفاق افتد زیبایی
 صرف پزشک، مسؤولی بررسی دانست؟ در مسؤول تقصیر
 این شرایط نبوده و بایستی کافی مسؤولیت ارکان به توجه

 اغلب این شرایط رعایت نکردن .بررسی نمود را سؤولیتم
 نوعی پزشکی شده که خود این خسارات ورود به منجر
 قانون در نظر دقت با که شرایطی آید؛ می شمار به تقصیر

 قابل 158 ماده ج بند خصوصاً ،1392 اسالمی مجازات
 .باشد می برداشت

 زیبایی جراحی مفهوم شناسی
 زیبایی جراحی تعریف - 1

 )1(پالستیک، جراحی اقسام از خود زیبایی احیجر
 با که بوده پزشکی تخصص یک پالستیک جراحی .باشد  می

 دارد، کار و سر بدن اعضاي کارکرد و شکل ترمیم یا اصالح

                                                           
1  -  Plastic surgery 

صرفاً  )2(زیبایی، اي موارد هدف از جراحی هرچند در پاره
 عمل پالستیک، جراحی هاي از بسیاري ولی زیبایی است،

 انواع داراي پالستیک جراحی شوند؛ نمی وبمحس زیبایی
 جراحی دست، جراحی ترمیمی، جراحی جمله از مختلفی

 توجه با زیبایی جراحی 2.باشد می )3(ریزجراحی، و سوختگی
 هدف از جراحی که صورتی در شود؛ می تعریف آن هدف به

 قرار زیبایی هاي جراحی زمره در باشد، زیبایی به رسیدن
 یا و عضو در موجود نقص ترمیم براي تنها اگر اما گیرد، می

 زیبایی جراحی پذیرد، صورت ءاعضا ردـعملک اصالح
 .  گرددمحسوب نمی

  تاریخچه جراحی زیبایی - 2
به  »پالستیکوس« یونانی کلمه از پالستیک اصطالح

 جراحی آمدن وجود به زمان .شده معنی شکل دادن مشتق
 باستان مصر ايه روسـپاپی به توجه با را ابتدایی کـپالستی

 ارزیابی قدیمی بسیار باستان، هند سانسکریت متون و
روس ـپاپی امـن به ريـمص روسـپاپی یک در. کنند می
 میالد از قبل سال هزار سه به قدمتش که» اسمیت ادوین«

 ونگیـچگ وردـم در هایی هـنوشت د،ـرس می حـمسی
 مورد در ها نوشته این. شده یافت صورت هاي آسیب داوايـم

. هستند فک استخوان و بینی گیـشکست معالجه
 هند در میالد از پیش سال 800 ترمیمی جراحی هاي تکنیک

 هند جراحان توسط بینی  جراحی و بودند دهااستف مورد
 یک از جامانده به هاي نوشته در 3.گرفت صورت می باستان

 گوش ترمیم الله چگونگی »سوشروتا« نام به هندي نویسنده
. شده داده شرح پیوند از استفاده با بینی یا و صدمه دیده

 جراحی گرایش به فراوانی کمک هند جراحی پدر سوشروتا
 مسیح میالد از قبل قرن شش در پالستیک و مروارید آب

  . نمود
 نوشته سانسکریت زبان به که سوشروتا پزشکی آثار

 زبان به میالدي 750 در عباسیان خالفت زمان در بود شده
 هند به انگلیسی پزشکان دیگر طرف از .شدند ترجمه عربی
. شوند آشنا پالستیک جراحی انجام نحوه با تا نمودند سفر
 یادگیري براي هند در سال 20 »کارپو کنستانتین جوزف«

 اولین توانست کارپو. گذراند پالستیک جراحی روشهاي
 انجام به غرب جهان در 1815 سال در را بزرگ جراحی
 جراحی انجام با ارتباط در موجود هاي انهنش دیگر از. برساند

                                                           
2  -  Aesthetic surgery 
3  -  Microsurgery 
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جاي  به نقوش به مربوط آثار باستان دوران در پالستیک
 4.است فراعنه معابد دیوارهاي از مانده

 ترمیمی و زیبایی هاي جراحی توسعه روند در
 آنها بر مبتنی زیبایی جراحی که پزشکی هاي تکنیک
 بازانسر که اول جهانی جنگ از بعد هايسال در ،هستند
 جراحی. شدند ظاهر گشتند، برمی ها جبهه از مجروح

 سریع پیشرفت بدن نرم هايبافت ترمیم هدف با پالستیک
 جنگ از بعد هاي سوختگی و ها جراحت همین مدیون را خود
 جراحی: ندشد متمایز هم از مفهوم دو بعدها. باشد می

هدف از جراحی . زیبایی جراحی و) ترمیمی( بازسازنده
 به آن عملکرد یا ظاهر بدن نده یا ترمیمی بازگرداندنبازساز
هدف از  و است معلولیت یا جراحت بعد از طبیعی حالت

 داراي که باشد بدن می جراحی زیبایی تغییرات اعضاء
 .هستند طبیعی پارامترهاي

 مهاجرپذیري موج با زیبایی جراحی متحده ایالت در
 که بود کسی اولین روئه جان بود، همزمان 20 قرن اوایل

 انجام ایرلندي مهاجر پوگ بینی اصالح براي را بینی جراحی
 قرن طول در تخصص یک عنوان به پالستیک جراحی. داد

. کرد پیدا اي فوق العاده تکامل آمریکا متحده ایالت در بیستم
 رییس اولین ،»بلیر ویلري« تخصص این پایه گذاران از یکی
. بود واشنگتن هدانشگا ترمیمی و پالستیک جراحی بخش

 با مرتبط تخصصی هاي انجمن تأسیس از توان می همچنین
 کشورهاي در بیستم قرن در پالستیک جراحی تخصص
. نمود یاد... و استرالیا آمریکا، کانادا، جمله از جهان مختلف

 نام توان آمریکا می پالستیک جراحان انجمن از نمونه براي
 بزرگترین از گردید و تأسیس 1931 سال در که برد

 .دنیاست در پالستیک جراحی تخصصی هاي سازمان

 این تأسیس و ایران در پالستیک جراحی پیدایش از
 اولین. گذرد می صد سال از بیش تهران دانشگاه در رشته

 از یکی در 1307 سال در امروزي معناي به زیبایی جراحی
 جراحی عمر از حساب این با. شد انجام تهران هايبیمارستان

 جراحی نوع این اگرچه گذرد، می سال 90 ایران در ستیکپال
 رشد اخیر هايسال طی بود، خودمحور اولیه هايسال در

 .است کرده پیدا سرسام آوري
 با گسترده ارتباطات و مردم آگاهی افزایش ایران در

 تفکر افزایش عوامل از یکی جهان، علمی پیشرفته کشورهاي
 در مردم تمامی که اي گونه به بوده، مردم در آل طلبیایده

 نتایج با جراحی طالب فرهنگی و اجتماعی مختلف سطوح
 رشته این پایه گذار 5.اند شده زیبایی و ظاهري نظر از بهتر

 از آن انجمن که باشد می )4(،»اصانلو« دکتر ایران در جراحی
 فوق هاي رشته در )1334( علمی هاي انجمن ترینقدیمی

 در 5.است کشور در مدون شیوزـآم رنامهـب با تخصصی
به منظور  بیشتر در ایران پالستیک جراحی ابتدایی، هايسال

ولی امروزه در کنار  ،گرفت می قرار استفاده ترمیم مورد
استفاده ترمیمی از این جراحی به شکل گسترده به منظور 

  .  شود زیبایی نیز استفاده می

 زیبایی جراحی اقسام
 براي علم پزشکی در که علمی تقسیمات علیرغم

داشته و جراحی پالستیک داراي  وجود پالستیک جراحی
 جراحی تفکیک حقوقی بررسی در باشد، انواع مختلفی می

 جراحی .داراي اهمیت است ترمیمی جراحی از زیبایی
 پالستیک جراحی هاي شاخه زیبایی جراحی و ترمیمی
 هدف به ترمیمی و زیبایی جراحی بنديتقسیم معیار. هستند

 براي صرفاً هدف اگر. دارد بستگی جراحی نوع این از
 با ما 5،باشد معقول و ظاهري عیب ،نقص بدون زیباسازي،

 ترمیم و اصالح براي اگر و هستیم روبرو زیبایی جراحی
 ترمیمی جراحی باشد عضو یک عملکرد یا کارکرد شکل،

 جراحی بخش دو به تواند جراحی ترمیم می. شود می محسوب
در  .شود تقسیم انتخابی ترمیمی جراحی و یاتیح ترمیمی

 دفع و عضو یک عملکرد اصالح جراحی از هدف مواردي که
 انحراف جراحی مثل باشد، فعلی وضعیت از ناشی خطرات

 و تومورها جراحی یا باشد تنفسی اختالل با توأم که بینی
 به را فرد سالمت تواند می آنها بقاي که خارجی هاي عفونت
 منظر این از. است حیاتی ترمیمی ازد جراحیاند مخاطره
 و بوده ضروري اعمال سایر مانند به حیاتی، ترمیمی جراحی

 ترمیمی جراحی. آید می حساب به درمانی کامل معناي به
 رفع و نظر مورد عضو شکل اصالح جهت صرفاً انتخابی،
 هابیماري و حوادث از ناشی که نقایصی یا مادرزادي نقایص
 در جراحی نوع این داوطلب فرد و پذیرد می انجام است،
 خود عضو یا جان دست دادن از خطر و بعدي عواقب معرض

 طبیعی شکل دست دادن از دلیل به صرفاً بلکه ندارد، قرار
 مبادرت عملی چنین به آن از حاصل نازیبایی و مربوطه عضو

                                                           
 سمت با و شدند تهران دانشگاه وارد 1320 سال در اصانلو پروفسور -4

 از مراجعت از پس .پرداختند پزشکی آموزش و جراحی تشریح به دانشیاري
 ثمرات که کردند بنیانگذاري را ترمیمی و پالستیک جراحی رشته آمریکا

 درمان در آنها خدمات و است کشور در پالستیک جراح هاده تربیت آن
 .نیست پوشیده کسی بر تحمیلی جنگ و انقالب مجروحین
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 گذاشت، جراحی نوع این بر توان می که دیگري نام. ورزد می
 یا جلو فک جراحی مانند 6،است اصالحی میمیتر جراحی

 این واقع در. سوختگی اسکارهاي اصالح جراحی یا و عقب
عضو بیمار انجام  نقص مرتفع ساختن جهت ها جراحی قبیل
 براي مشکلی ،نشود رسیدگی آن به اگر که نقصی. شود می
 قرار جراحی مورد اگر اما آورد، نمی وجود به عمر پایان تا فرد

 از منظور. کند می زیباتر را بیمار ظاهر نقص رفع نضم گیرد
 در اختیاري زیبایی جراحی( خاص معناي به زیبایی جراحی
آن  هدف که است عملی ،)ترمیمی زیبایی جراحی مقابل

 اعضاي نقایص از بیمار رهایی یا جسمانی درد برطرف شدن
 بر این باورند که جراحی این مدافعان وجود این با. نیست بدن
 و اجتماعی روانی، حوزه در منافعی زیبایی داراي احیجر

 .است معقول هم و درمانی هم بنابراین است، اقتصادي

 زیبایی جراحی عنوان به جراحی یک تعریف مالك
 قرار جراحی مورد که باشد می عضوي طبیعی بودن اختیاري 

 یا عملکرد ترمیم و اصالح هدف  جراحی این در. گیرد می
زیبایی شناسی  ارتقاي هدف بلکه ت،نیس عضو یک شکل
 تا ارائه شده مالك این که نمود اعتراف باید البته. است عضو
 امري عضو یک طبیعی بودن چرا که است، متزلزل حدي
 مصادیقی باشد و از این رو ثابت همگان نزد در که نیست
 طبیعی بودن یا ناقص در است ممکن که داشت خواهد وجود
 همیشه مفاهیم این بنابراین. باشد هداشت وجود اختالف عضو
 نظر و احوال و اوضاع به باید مورد هر در و نیستند ثابت

بر این اساس . داشت توجه نظر مورد شخص و پزشکان
 که است در مواردي اختیاري زیبایی توان گفت جراحی می
 نامتعارفی و معقول عیب یا مادرزادي و ظاهري نقص گونه هیچ

   .باشد نداشته در فرد متقاضی وجود
 دوگانه هدفی داراي زیبایی هاي جراحی از بعضی

 ترمیم و اصالح جهت اول درجه در که بدین صورت هستند،
 جهت دوم، درجه در و پذیرد می صورت نظر مورد عضو

 به ظاهري نقص یک جراحی نوع این در. عضو زیباترکردن
 دارد وجود بیماري، یا سوانح از ناشی آسیب دیدگی واسطه

 نوع این کند، پس می جراحی انجام به وادار را شخص که
 اما باشد، می متعارف و معقول ضرورت یک بر مبتنی جراحی
آسیب  از پیش طبیعی حالت به فرد رسیدن جراحی از مقصود
 تالش ترمیمی، جراحی انجام ضمن بلکه نیست، دیدگی

آسیب  از پیش زمان از بهتر فرد ظاهر شکل تا شود می
 عضو زیباتر نمودن براي تالش اگر اینجا در. شود دیدگی

 جداگانه خطري دربردارنده بیماري چنین آسیب دیده

 از باشد،) طبیعی وضعیت به رسیدن براي جراحی به نسبت(
 زیبایی جراحی تابع مسأله پزشک مسؤولیت و حقوقی لحاظ

 .  و براي انجام آن بایستی دقّت بیشتري شود بوده اختیاري

 باییزی جراحی اوصاف
 که هستند خاصی هاي ویژگی داراي زیبایی هاي جراحی

 باعث و ساخته متمایز پزشکی اعمال سایر از را آنها حدي تا
 این در پزشکان مسؤولیت شرایط و حدود مورد در که شده

اوصاف  مهمترین از. باشد داشته وجود مختلفی نظرات حیطه
 و ودندرمانی ب غیر اختیاري بودن، به توان می این جراحی

 عمل یک« کلی طور به .نمود اشاره هارشته سایر با ارتباط
 پزشکی لحاظ از است ممکن که را اضطراري غیر جراحی
 اینکه یا) مروارید آب جراحی مثل( باشد الزم آن انجام
 جراحی مثل(باشد نداشته وجود آن انجام براي الزامی
 یفیتعر با )5(.نامند می انتخابی جراحی) سینه حجم افزایش
 جهانی سازمان تعریف در که آنطور سالمت واژه از گسترده
 روانی و اجتماعی هاي بازتاب به استناد و )6(آمده، بهداشت
 غیر طور به ولو را هایی جراحی چنین توان می زیبایی جراحی

 7.دانست ضروري یا درمانی عملی مستقیم،
 هدف از اي اندازه ترمیمی تا و زیبایی جراحی اهداف

 بیماران درمان و بیماري از پیشگیري که پزشکی اعمال اصلی
 هاي خواسته در توان می را مسأله این« .گیرد می فاصله است

 حل دنبال به این افراد. دید زیبایی هاي جراحی متقاضیان
 و ایجاد جستجوي در بلکه نیستند،) بیماري( معضل یک
. باشند می خود جراح دستان به جدید حالتی خلق

 دیگر هايجراحی با هاجراحی از نوع این که همینجاست
 نجات پالستیک، جراحی متقاضی هدف. کند می پیدا تفاوت

 به خواهد می صرفاً او بلکه نیست، خاص بیماري یک از
 که است اي مسأله همان این و یابد دست خاص کیفیتی
 8.»شود می جراح از فراوان هاي نارضایتی موجب

یافتن متقاضی به  در این جراحی دست پزشک هدف
 اروپایی و آمریکایی کشورهاي در. باشد شرایط مورد نظر می

 هاي سریال و ها فیلم مجالت، ها، روزنامه تبلیغات به نگاهی با
 از 9.شود این عمل تبلیغ می بازرگانی هاي آگهی و تلویزیونی

 در زیبایی جراحی اعمال هرچند نمود اذعان باید یگرد طرف
 تأثیر تحت شدت به ولی شوند، می جامان پزشکی علم حوزه
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جامعه  روانشناسی، هنر، همچون هایی رشته و علوم سایر
 جراح یک کار اوالً اینکه توضیح .دارند قرار اقتصاد و شناسی

 مالحظات بر عالوه که است هنرمند یک مانند به پالستیک
 بتواند تا باشد مسلط زیبایی شناختی مسائل بر باید علمی

 ارمغان به جراحی متقاضی براي را مطلوبی رـثحداک جهـنتی
 اعمال از بسیاري که داشت اذعان باید ديـبع مرتبه در. آورد

 سالمت به دست یافتن براي ترمیمی و زیبایی راحیـج
 اجتماعی، محبوبیت و پذیرش س،ـنف به ادـاعتم روانی،
 اجتماعی و روانی منافع سایر و الـاشتغ ازدواج، تسهیل
 نیز موارد از برخی در که است حالی در این. ندشو می انجام

 اختالالت واسطه به زیبایی جراحی اعمال سوي به گرایش
 پیروي و اجتماعی نامطلوب هاي یـهم چشم و چشم روانی،

 چنین وجود. گیرندمی صورت خاص هايتیپ و مدها از
 مسائل با را جراحی مقوله قـعمی ارتباط وبیـخ به مواردي

 نمایان روانشناسی و یـفرهنگ هاي شارز اجتماعی،
  .سازند می

 در کیفري مسؤولیت از پزشک معافیت شرایط
 زیبایی جراحی
 معافیت جهت قانون در که شرایطی بخش، این در

 چگونگی و شده پیش بینی پزشکی اعمال از ناشی مسؤولیت
 قانون .بررسی خواهند شد زیبایی هاي جراحی در شرایط آن

 تصرف نوعی که را جراحان و پزشکان الاعم اسالمی، مجازات
 محسوب جرم نتیجه در و بیماران جسمانی تمامیت علیه
 .دانسته مجازات قابل غیر نموده مقرر که شروطی با شود می
 ایجاب را آن بیمار درمان و تندرستی ضرورت که امر این

 ذیل شرح به اسالمی مجازات قانون 158 ماده ج بند در نموده
 ارتکاب قبل، مواد در مذکور موارد بر وهعال« :است آمده

 زیر موارد در شود، می محسوب جرم قانون طبق که رفتاري
 طبی یا جراحی عمل نوع هر ـ ج: نیست مجازات قابل

 یا سرپرستان یا ءاولیا یا شخص رضایت با که مشروع
 نظامات و علمی و فنی موازین رعایت و وي قانونی نمایندگان

 ضروري رضایت اخذ فوري موارد در. شود می انجام دولتی
 از پزشک معافیت به منجر که دیگري عامل» .نیست

 ماده در که است بیمار از برائت اخذ بود، خواهد مسؤولیت
. است شده تصریح آن به اسالمی مجازات قانون 495

 از دیگري جلوه اسالمی مجازات قانون 616 ماده در همچنین
 شود می دیده دربرگیرد هم را پزشکان تواند می که مسؤولیت

 عدم مباالتی،بی احتیاطی،بی از ناشی قتل آن اساس بر و

 سه تا یک از حبس مستوجب نظامات، رعایت عدم و مهارت
 مطالبه صورت در دیه پرداخت به محکومیت عالوه به سال

 یا جراحی اعمال مشروعیت بنابراین. بود خواهد دم اولیاي
 و فنی موازین او، رعایت ولی ای بیمار برائت و رضایت طبی،
 نظامات رعایت و پزشک تخصص و مهارت ضرورت علمی،
 تعقیب از جراحان و پزشکان اعمال معافیت شرایط دولتی،
 و شوند می برداشت قانون مختلف مواد از که باشند می جزایی

 کیفیتی با آن خاص شرایط واسطه به نیز زیبایی جراحی در
 در شروط این تشریح به ادامه در. رعایت شوند بایستی ویژه

 .پرداخت خواهیم زیبایی جراحی

 پزشک عمل مشروعیت - 1
 اسالمی، مجازات قانون 158 ماده تصویب از قبل تا
 راجع قانون 32 ماده ،1370 مصوب 59 ماده و 1392 مصوب

 اعمال معافیت چگونگی 1361 مصوب اسالمی ازاتـمج به
 فقط ماده این در. کرد مشخص می را راحانـج و کانـپزش
 شدند می قلمداد موجه راحیـج و طبی اعمال از مـقس آن
 قانون در بنابراین. باشند ضروري پزشکی علم نظر از که

 داشته ضرورت پزشکی نظر از اعمال که بود آن مـمه سابق
 نمود می عملی انجام به مبادرت جراح یا پزشک اگر و باشد

 طب علم رنظ از شرعی موازین با موافقت رغم علی که
 رافع و نگرفته قرار 32 ماده مشمول عملش بود، غیرضروري
 نظرگرفتن در با قانونگذار رسد، می نظر به. نبود او مسؤولیت

 طبی اعمال از برخی اینکه به عنایت با باالخص و منقصت این
 در اعضا پیوند و زیبایی جراحی مثل ضروري غیر جراحی یا و

 تا نمود سعی اند شده دقلمدا مشروع معتبر، فقهی منابع
 مبنا همین بر و شوند مجاز اعمال این که نماید اتخاذ ترتیبی

 و 1370 مصوب اسالمی مجازات قانون 59 ماده دوم بند در
 هرگونه انجام جدید، قانون 158 ماده ج بند در آن از پس

 موجه شرایطی تحت را مشروع جراحی یا و طبی اعمال
 جامعه مذهبی اعتقادات با قانون تا بود الزم زیرا شمرد،

 که است این تغییر این دیگر توجیه. باشد داشته هماهنگی
 تنها ضرورت، )7(اسالمی، موازین با قوانین انطباق راستاي در
 میان این در. باشد مشروع که بود خواهد موجه صورتی در

 ماده ج بند و 1370 قانون 59 ماده دوم بند بین که تفاوتی
 سابق قانون در که است این دارد ودوج 1392 قانون 158

 محسوب جرم نظر مورد شرایط داراي جراحی اعمال
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 جرم را اعمال این جدید نص قانون طبق لیکن )8(شدند، نمی
 قابل غیر مقرر شرایط رعایت با تنها و آورده حساب به

 یکسان ماده دو هر عملی نتیجه گرچه. است شناخته مجازات
 جرم انگاري است وارد 158 دهما بر که انتقادي اما است،
) شوند شمرده مقدس عملی فی نفسه باید که( پزشکی اعمال
  .باشد می گذارقانون توسط

 و جراحی شرایط الزم براي مشروعیت اعمال - 2
 قانون مجازات 159بند ج ماده  موضوع طبی

 موافق« معناي به مشروع واژه فارسی زبان فرهنگ در
 ممنوع مقابل باشد، مجاز شرع احکام طبق بر که آنچه شرع،

 مطابق عمل هرگونه نیز اسالمی فقهاي. آمده 10» نامشروع و
 آثار در بارها واژه این 11.می نامند مشروع را اسالم شریعت با

 مستفاد چنین آنان کالم محتواي از و شده استعمال فقها
 شرع با نظر امور مورد انطباق مشروع از مراد که شود می

 نظیر عبارتی و واژه این اساسی قانون رد. است اسالم مقدس
 قرار استعمال مورد) چهارم اصل در اسالمی موازین( آن

 ماده در شرط مشروعیت .باشد می معنا همین مفید که گرفته
 دولتی نظامات و علمی و فنی موازین که است آن مزبور

 در مشروعیت مفهوم از بخشی دربرگیرنده که شود رعایت
 با دارند اعتقاد دانانحقوق از برخی. است پزشکی عملیات

 مشخص را مشروعیت ثغور و حدود قانون اینکه به توجه
 حسب باید پزشک شرعی، مقررات و عرف به توجه با و نکرده

 مشروعیت احوال، و اوضاع سایر و بیمار وضع و مقتضیات
 پزشک از تواننمی است بدیهی. دهد تشخیص را خود عمل
 نظر به لذا باشد، شرعی مقررات مهه به آگاه که داشت توقع
 بکار آن قانونی ومـمفه در باید را مشروع کلمه رسد می

 یا ضروري یـپزشک رـنظ از راحیـج عمل اینکه 12.گرفت
 و پزشک تحصیالت و تخصص به توجه باشد با ضروري غیر

 تشخیص ولی نیست، مشکل آن تشخیص پزشکی عرف
 پذیرامکان فقه ابواب گستردگی به توجه با مشروعیت

 و برائت اصل به توجه با رسد می نظر به بنابراین. باشد نمی
 به را پزشک توان نمی ها، مجازات و جرائم قانونی بودن اصل

 مورد مشروع، غیر جراحی یا طبی عمل یک انجام واسطه
                                                           

 زیر اعمال«.: ش 1370 مصوب میاسال مجازات قانون 59 ماده دو بند - 8
 رضایت با که مشروع طبی یا جراحی عمل نوع هر: شودنمی محسوب جرم

 فنی موازین رعایت و آنها قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا ءاولیا یا شخص
 ضروري رضایت اخذ فوري موارد در. شود انجام دولتی نظامات و علمی و

 .» ...بود نخواهد

 با عرض هم مشروعیت این اینکه مگر داد، قرار مجازات
 آن ضابطه اینکه یا شدبا دولتی نظامات و فنی موازین و قواعد

 به باید ضابطه این تمیز براي .شود مشخص صحیحی نحو به
 فهمید باید حال .نمود رجوع مشروعیت تشخیص مرجع
 با توان می آیا کیست؟ اعمال این مشروعیت تشخیص مرجع
 آیین قانون 214 ماده و اساسی قانون 167 اصل به استناد

 نقص، صورت در نموده مکلف را قضات که کیفري دادرسی
 مراجعه با را قضیه حکم قانونی متن فقدان یا و سکوت ابهام،

 که شد نظر این به قائل بیابند فقهی معتبر فتاوي و منابع به
 اعمال مشروعیت تشخیص مرجع توانند می محاکم قضات

 بر مصلحت اگرچه گفت باید پاسخ در خیر؟ یا باشند جراحی
 مورد در صریح رطو به قانون وضع طریق از که است این

 مهم که آنچه لیکن شود، تکلیف تعیین اعمال این مشروعیت
 طریق از زیبایی جراحی اعمال مشروعیت ضابطه تبیین است

 طور به هیچکس است، چراکه فقهی آراي و منابع بررسی
 جواز ضابطه و معیار همین و نیست آن تجویز به قائل مطلق
 مجریان و ارانقانون گذ راهنماي تواند که می است شرعی
 .باشد قضات باالخص قانون

  در فقه جراحی زیبایی عمل مشروعیت -3
 شرایطی، وجود با را زیبایی عمل امامیه فقهاي غالب

 شمرده جایز زیبایی عمل که جایی تا دانند، می مباح امري
 در بنابراین 13.نباشد ضرر دفع یا درمان براي اگر حتی شده
 و ندارد حرمتی زیبایی ملع اصل امامیه، فقهاي مشهور نزد
 بلکه کند، نمی فراهم را خدا خلقت در تغییر موجبات تنها نه

 طور به را اعمال این هم ایشان البته. باشد می مباح امري
 مستلزم که اند نموده آن به مشروط بلکه ندانسته، جایز مطلق

 .باشد نشده نهی آن از شرعی ادله در و نباشد حرامی کار
 حرام با آمیخته که صورتی در را زیبایی جراحی عمل برخی

  14.اند دانسته جایز نباشد دیگري
 از که است این دارد وجود این در که مهمی مسأله اما

 جدي عوارض یا خطر داراي جراحی عمل نباید فقها، نظر
... ا آیت نظر به. شده تحریم آن انجام صورت این در و باشد

 به احتمال و باشد وعض نقص یا مرگ احتمال اگر سیستانی،
 مذکور جراحی باشد، خوف موجب عقالً که باشد قوي قدري

 باشد، نداشته ضرري چنین اگر اما نیست، جایز وجه هیچ به
 اردبیلی موسوي... ا آیت. نباشد ضروري اگر حتی است جایز
 هاي جراحی تعداد که آن به نظر سؤال، این به پاسخ در

 پذیرش با بعضاً افراد و تاس افزایش حال در روزبروز زیبایی
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 حکم کنند، می اقدام آن به هایی جراحی چنین جانی خطرات
 غیر زیبایی هاي جراحی انجام خصوص در حضرتعالی شرعی
 ضرورت چیست؟ است، همراه نیز خطراتی با که بعضاً ضروري
: اند فرموده بیان شود؟ می تعیین چگونه زیبایی جراحی

 و متخصص پزشک نظر با باید زیبایی جراحی ضرورت«
 بزرگ خطر یا و ضرر جراحی آن از اگر و شود معین متعهد
ضروري  غیر صورت در و نیست جایز گردد، شخص متوجه
 7.»نیست جایز اولی طریق به مذکور فرض در بودن

 زیبایی جراحی مشروعیت ضابطه - 4
 زیبایی جراحی مورد در امامیه فقهاي آراي در دقت با
 عملی زیبایی جراحی اصوالً آنها نزد در که داشت اذعان باید
 در که نیست تردیدي البته .شود می محسوب شرعی و مباح
 و برد می رنج روحی حیث از شدت به که بیماري فرد مورد

 روانی شدید ناهنجاري یک از را او تواند می زیبایی جراحی
 این ضروري بودن به توان می ثبوت، فرض بخشد، در نجات
 عنوان به و کلی طور به که آنچه اما شد، لقائ نیز عملی چنین
 و خطرات با باید زیبایی جراحی که است این گفت باید قاعده

 احتمالی اینکه ولو( شود ناشی آن از تواند می که عوارضی
 جراحی اصل .باشد متناسب) باشد داشته وجود ضعیف
 اینکه به مشروط منتها است مجاز شرعی حیث از زیبایی
 متناسب آن از حاصله سود با جراحی آن عوارض و خطرات

 با زیبایی جراحان که است معیاري و ضابطه همان این و باشد
 مشروعیت براي آن احراز به باید مختلف ابزار از استفاده

 .بپردازند خود عمل

 برائت اخذ و رضایت کسب
  کسب رضایت - 1

 مجازات قانون 158 ماده ج بند که را دیگري شرط
 تعقیب از جراحان و پزشکان اعمال معافیت براي اسالمی،
 یا ءاولیا یا بیمار از رضایت اخذ نموده، بینی پیش جزایی

 رضایت بدون. باشد آنها می قانونی نمایندگان یا سرپرستان
 پزشکی اقدام حق پزشکی هیچ وي قانونی نماینده یا و بیمار
 رضایت اخذ که پزشکی فوریتهاي موارد در مگر ندارد،

 نیز قانون در رضایت شرط بینی پیش تعل. نیست ضروري
 آنان بین پزشک به بیمار مراجعه محض به زیرا است، واضح
 قرارداد این انعقاد در. شود می منعقد ضمنی قرارداد نوعی

 جمله از قانونی جوانب کلیه قراردادها سایر نظیر بایستی
 باشد قرار که وقتی عالوه به. گردد ملحوظ طرفین رضایت

 اختیار در کوتاه مدت براي ولو دفاع،بی و حرکتبی بدن
 بیمار شخص که است ضروري کامالً ،شود داده قرار طبیب
 به. باشد داده رضایت آن به و بوده موافق امر این با باید

 رضایت اخذ به صراحتاً اسالمی مجازات قانون هم علت همین
 رضایتی چنین وجود و نموده اشاره طبی و جراحی اعمال در
 لغت در رضایت. دانسته الزم طبی و جراحی اعمال کلیه در را
 و موافقت تسلیم شدن، خشنودي، رخصت، اجازه، معنی به

 تمایل یعنی علیه، مجنی یا بیمار رضایت و 15آمده خرسندي
 قانون برخالف تعرضی اینکه به علیه مجنی موافقت و قلبی
 جزا وقـحق در. انجام شود او هاي آزادي و حقوق علیه

 ندارد، خسارت تأثیري ماهیت در علیه قبلی مجنی رضایت
 عمومی نظم به مربوط و است آمره دـقواع از جزا قانون زیرا

ولی رضایت بعدي . توان در خصوص آن توافق نمود بوده و نمی
ن است باعث برائت ـدیده بر حسب عمل ارتکابی ممک زیان

 ستا ممکن حال دو در علیه مجنی رضایت .طرف مقابل شود
 از یکی رضایت این گاه :ذار باشدـتأثیرگ جرم ماهیت بر

 حال این در که کند می زایل را جرم تشکیل دهنده عناصر
 براي موردي اساساً و یابد نمی قـتحق رمـج االصول علی

 شرط رضایت این گاه و ماند نمی باقی مجرمانه عمل توجیه
 یتمشروع. است عرف و قانون اجازه از یـناش اباحه الزم
 ما کیفري مقررات در که است قانون اجازه بر مبتنی عمل

 ورزشی عملیات و بیمار درمان در طبیب مداخله به نسبت
 بحث که معتقدند دانانوقـحق از برخی. شده صادر صراحتاً
 مواردي به ناظر بیشتر جزایی نـقوانی در علیه مجنی رضایت
 و یدزدا می عمل اصل از را رمیتـمج رنگ قانون که است

 مسائل به توجه با مجازات لـتحم عدم شرط صرفاً رضایت
 مسؤولیت عدم شرط وانـعن به رضایت 12.گردد می قانونی
پذیرش  علت .دـباش می پزشکان اقدامات از ناشی کیفري

مربوط به  مصالح رضایت قبل از درمان در موضوعات پزشکی
 .درمان است

  أخذ برائت - 2
 ذمه خالی بودن برائت :اندگفته برائت حقوقی تعریف در

 در شخص ذمه اساساً خواه گویند، را تعهد از معین شخص از
 فارغ الذمه و نشود مشغول اول از دیگر معین شخص مقابل
 یا بیمار که است آن طبیب ابراء گفت توان می بنابراین 11.شود
 به نسبت را طبیب ذمه درمان، از قبل وي قانونی ءاولیا

 تقصیر از ناشی که( طبی و راحیج عمل احتمالی پیامدهاي
 قانون برخالف جدید قانون در .سازند مبري) نیست
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 مشخص را برائت حقوقی اثر تکلیف گذارقانون) 9(پیشین،
 این حقوقی اثر مورد در که اختالفاتی به نحو بدین و نموده
 ماده در. داده پایان داشت، وجود پزشک مسؤولیت در نهاد
 انجام که معالجاتی در پزشک هرگاه«: است شده مقرر 495
 است دیه گردد، ضامن بدنی صدمه یا تلف دهد، موجب می
 باشد فنی موازین و پزشکی مقررات مطابق او عمل آنکه مگر

 تقصیري مرتکب و باشد گرفته برائت معالجه از قبل اینکه یا
 شده بیان ماده این یک تبصره در همچنین. »... نشود هم

 عمل و علم در پزشک تقصیر یا رقصو عدم صورت در« :است
» .باشد نکرده اخذ برائت هرچند ندارد، وجود ضمان وي براي

 آید، برمی آن تبصره و ماده این عبارات از که همانطور
 در و شود می محقق تقصیر صورت در تنها پزشک مسؤولیت

) باشد نشده اخذ برائت که صورتی در ولو( فرضی هیچ
 در مسأله این. دانست ضامن را مقصر غیر پزشک توان نمی
مورد  کلی طور به 1392 اسالمی مجازات قانون 145 ماده

 منوط عمدي، غیر جرائم تحقق«: گرفته قرار قانونگذار تأکید
 از اعم غیرعمدي جنایات در. است مرتکب تقصیر احراز به

 دیات و قصاص کتاب مقررات محض خطاي و شبه عمدي
قانون مجازات  145 ماده تبصره مطابق . می شود اعمال

. است مباالتی بی و احتیاطی بی از اعم اسالمی تقصیر
 و دولتی نظامات رعایت عدم و مهارت عدم غفلت، مسامحه،

 مباالتی بی یا احتیاطی بی مصادیق از مورد، حسب آنها، مانند
 در ماده این و 495 ماده در که اي مسأله» .شود می محسوب
 نیست، تقصیر اصل است، نظر مورد پزشکی، اعمال با ارتباط
 مسؤول اصوالً پزشک که نحو بدین. است آن اثبات بلکه
 اثبات او تقصیر عدم اینکه مگر است، بیمار به وارده هاي زیان
 رسد می نظر به باشد کرده اخذ برائت که صورتی در اما شود،
 اینکه مگر ،نباشد بیمار به وارده هايزیان مسؤول اصوالً
 اماره ماده این سیاق از بنابراین. برسد اتاثب به او تقصیر
 مسؤولیت براي که معنی بدین است، استنباط قابل تقصیر
 تقصیر عدم تواند می پزشک ولی نیست، الزم تقصیر اثبات
 موازین و پزشکی مقررات کند ثابت چنانکه کند اثبات را خود
 احتیاطی بی هیچگونه مرتکب و کرده رعایت کامالً را فنی

 کرده اخذ برائت ولی او یا بیمار از پزشک هرگاه ماا نشده،
 نموده شرط را خود مسؤولیت عدم دیگر عبارت به باشد،
 بنابراین. بود خواهد زیاندیده عهده بر تقصیر اثبات بار باشد
 اثبات صورت در مسؤولیت از را پزشک ضمان از برائت شرط
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 بدین ،کند می جابجا را اثبات بار فقط و کند نمی معاف تقصیر
 عدم اثبات بار باشد نشده اخذ ضمان از برائت اگر که معنی
 اثبات بار برائت اخذ صورت در و است پزشک دوش بر تقصیر

 کلمه از منظور واقع در. است زیان دیده عهده تقصیر بر
 قابل آن خالف که است مفروض تقصیر 495 ماده در تقصیر
 تقصیر بنايم قبول مؤید هم ماده همین تبصره و است اثبات

  16.است جدید قانون در

 زیبایی جراحی در آگاهانه رضایت اهمیت -3
 ماهوي و شکلی نظر از 158 ماده ج بند موضوع رضایت

 شود اعمال آن اخذ هنگام باید که طلبد می را هایی ویژگی
 در تأثیري قانونی شرایط فقدان علت به است ممکن وگرنه

 نداشته جزایی بتعقی از جراحان و پزشکان اعمال معافیت
 و رضایت دهنده اهلیت به توان می شرایط، این جمله از باشد؛

 در اولین بار براي. ورزید تأکید رضایت آزادانه بودن و آگاهانه
 آگاهانه رضایت بر آمریکا پزشکان انجمن که بود 1981 سال

 در بیمار توانا ساختن براي ضروري اجتماعی حق یک مثابه به
 تأکید پزشک تمایل رغم علی حتی زمایشآ یا درمان انتخاب
 شرایط جمله از رضایت آگاهانه بودن میان، این در. ورزیده
 شده مؤکد تأکید آن بر زیبایی جراحی در که است رضایت

 اصل تشریح در آمریکا پالستیک جراحان انجمن. است
 و مشترك تصمیم لزوم بر تأکید ضمن آگاهانه رضایت
 براي که اطالعاتی از مواردي بیمار، و پزشک میان همیاري

 قانونی نماینده یا بیمار توسط بایستی آگاهانه رضایت احراز
 :شماردبرمی را شوند درك او

  درمان؛ یا جراحی ماهیت تبیین ـ1
  جراحی؛ هاياندیکاسیون ـ2
  جراحی؛ از انتظار مورد منافع ـ3
  جراحی؛ عمل جانبی آثار و نتایج ـ4
 رخداد احتمال میزان و منفی رضعوا و بالقوه خطرات ـ5

  آنها؛ شدت نیز و
 منافع، بیان و جراحی، عمل جایگزین موارد به توجه ـ6

 صورت در که( جایگزین موارد این از هریک نتایج و خطرات
  ؛)شوند انتخاب بیمار توسط اختیار به توانند می امکان،
  پیشبینی مورد نتیجه ـ7
 آنجا از و است رضایت پیش شرط آگاهی عنصر واقع در

 این است، تخصصی موضوع یک درمان، و معالجه نحوه که
 در را الزم اطالعات که است پزشک یعنی آگاه طرف وظیفه
 این انجام لزوم، صورت در همچنین و دهد قرار بیمار اختیار
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 رضایت اخذ مضاعف اهمیت علت .برساند اثبات به را وظیفه
 تن انجام آن استفوریت نداش زیبایی؛ جراحی در آگاهانه

 که مخاطراتی کمترین از باید زیبایی جراحی متقاضی فرد
 باشد، آگاه شود او دامنگیر جراحی سبب به است ممکن
 منصرف عمل این انجام از را او تواند می کامل اطالعات چراکه
 است شخصی تصمیم یک جراحی به اقدام که آنجا از و سازد

خطري  عقیده تغییر این نیست، میان در معالجه مسأله و
 .براي متقاضی ندارد

 جراحان کیفري مسؤولیت در برائت نقش - 4
 زیبایی

 مصوب اسالمی مجازات قانون اساس بر این از تا پیش
 رضایت و اذن ،319 و) دوم بند( 59 مواد طبق ،1370 سال
 به پزشک عمل قانونی وجاهت عامل درمان، به نسبت بیمار

 اثر بر پزشکی خسارات که مواردي در لیکن آمد، می حساب
 بنابراین. بود ضامن پزشک، شد، می حاصل پزشک عمل

 مسؤولیت به قائل فقه در مشهور نظر از پیروي به قانونگذار
 جهت به و امر همین موازات به اما بود، پزشک براي نوعی

 از برائت اخذ پیش بینی با طبابت ضروري امر معطل نماندن
 که دادمی را امکان این پزشکان به ،)322 و 60 مواد در( بیمار

 مصوب اسالمی مجازات قانون در .یابند رهایی مسؤولیت از
: داشته مقرر پیشین موارد اصالح با 495 ماده 1392 سال
 یا تلف موجب ،دهد می انجام که معالجاتی در پزشک هرگاه«

 مطابق او عمل آنکه مگر است، دیه ضامن گردد بدنی صدمه
 معالجه از قبل اینکه یا باشد فنی ینمواز و پزشکی مقررات
 در و »... نشود هم تقصیري مرتکب و باشد گرفته برائت
 در«: که ورزیده تأکید امر این بر نیز ماده این یک تبصره
 وي براي عمل و علم در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت
مطابق » .باشد نکرده اخذ برائت چند هر ندارد وجود ضمان

 ،است بیمار به وارده هايزیان مسؤول والًاص پزشک ماده این
 اخذ برائت اینکه یا و شود اثبات او تقصیر عدم اینکه مگر
 مسؤولیت از معاف صورتی در هم فرض این در که باشد کرده
 ماده به توجه با بنابراین،. باشد نشده تقصیر مرتکب که است
 صورت در مسؤولیت رافع ضمان، از برائت تحصیل 495

 همانگونه 17.نیست عمدي، غیر چه عمدي چه قصیرت ارتکاب
 مبناي عنوان به تقصیر 495 ماده در شود می مالحظه که

یکسان  جهت مؤثر گامی و شده داده قرار پزشک مسؤولیت
 ریتـاکث در شده پذیرفته معیار با داخلی قوانین نمودن
 تقصیر را پزشک مسؤولیت شرط که حقوقی هاينظام

 سوي از متخذه مبناي. است دهش برداشته دانند، می
 معنا بدین ،باشد می »مفروض تقصیر« ماده این در قانونگذار

 صدمات و خسارات به منتج که پزشکی عمل در هر که
 رفتار بتواند است و در صورتی که پزشک مقصر شود می

برساند تقصیر  اثبات به را عمل و علم طبق بر خویش متعارف
 حقوقی نظام در برائت کارکرد هاین ماد در. شود او منتفی می

 اخذ با که بدین صورت بود؛ خواهد اثبات بار جابجایی ما
نفع ذي یا دیدهزیان درمان، جهت به پزشک سوي از برائت
 با واقع در. ورزیده تقصیر یا قصور پزشک نماید ثابت باید

 و مانده جاي به ردي افراط آن از نه دیگر جدید قانون تصویب
 تعدیل جهت که دارد آن بر را دانانحقوق تا طتفری آن از نه

 و میانه رویکردي بلکه آورند، روي احتجاح و تفسیر به هریک
 .شده اتخاذ قانونگذار سوي از معتدل

 و علمی ،فنی موازین رعایت و مهارت شرط
 دولتی نظامات

 و علمی و فنی موازین رعایت عالوه به تخصص و مهارت
 مسؤولیت از معافیت شرایط از یکی عنوان به دولتی، نظامات

 تنها نه آن مراعات و احراز عدم صورت در که رود می شمار به
 مورد حسب بلکه آورد، می فراهم را طبیب ضمان موجبات

 پزشک براي نیز را انتظامی و کیفري هاي مسؤولیت سایر
 دو در طبیب یک مهارت. داشت خواهد دنبال به خاطی
 تجربه( عمل و) پزشکی دانش از مندي بهره( علم عرصه
 فقه مهارت پزشک در شرط 17.یابد می ظهور و بروز) کافی
 غیر طبیب ضامن دانستن در فقها و گرفته قرار تأکید مورد
 اجماع ادعاي آن مورد در حتی و اند نورزیده تردید حاذق
نظر  به قانون مجازات اسالمی نیز 495 ماده تبصره در 18.شده
 عدم همان »علم در تقصیر« از قانونگذار  رسد منظور می

 این تشخیص. باشد جراحی عمل انجام در کافی تخصص
 عنوان به لیکن نیست، آسانی کار همواره مهارت و حذاقت
 طی را الزم آموزشی هاي دوره که کسی گفت توان می قاعده
 عملیات انجام مجوز و بوده موفق نیز آزمون مقام در و نموده
 باشد، می شرط این واجد داشته، دریافت را پزشکی نظر مورد
 اساس، این بر. شود ثابت عمل در آن خالف اینکه مگر
 قانونی مجوز یکی دارد جنبه دو مهارت که گفت توان می

 و عملی توانایی دیگري و پزشکی نظر مورد عملیات انجام
 تردیدي هیچ اول گروه مطلق مسؤولیت در و آن انجام تجربی
 و مهارت عدم اثبات با دوم، روهگ لیکن داشت، نخواهد وجود
 ماده دیگر طرف از. بود خواهند ضامن آن، از ناشی تقصیر
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 1375 مصوب( تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 616
: است داشته مقرر شدید، اجرایی ضمانت یک عنوان به.) ش
 یا احتیاطی بی واسطه به عمد غیر قتل که صورتی در
 نداشته مهارت آن در مرتکب هک امري به اقدام یا مباالتی بی

 به مسبب شود واقع نظامات رعایت عدم سبب به یا است،
 صورت در دیه پرداخت به نیز و سال سه تا یک از حبس
 اینکه مگر شد، خواهد محکوم دم اولیاي ناحیه از مطالبه
 غیر قتل شامل ماده این مقررات: تبصره. باشد محض خطاي
 مالحظه که همانگونه .گردد نمی رانندگی تصادف اثر در عمد
 خواهد بود نیز پزشکی اعمال شامل ماده این عموم شود، می
 تخصص و مهارت عدم واسطه به جراح چنانچه آن اساس بر و

 ماده این در مقرر مجازات به شود، بیمار مرگ موجب خود
  .رسید خواهد

 به و است اهمیت حائز ماده این در که دیگري مسأله
 از ناشی کیفري مسؤولیت معافیت شرایط از دیگر یکی عنوان
 قانون 158 ماده ج بند در و آید می حساب به پزشکی اعمال

 لزوم واقع شده، قانونگذار تصریح مورد نیز اسالمی مجازات
 موازین. باشد می دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت

 و مقررات و قوانین بر مشتمل دولتی نظامات و علمی و فنی
 کشور در دارویی و پزشکی امور بر حاکم عملی و علمی اصول
 را تخصص و مهارت شرط آن معناي در نوعی به که است،
. آید می حساب به عام مفهومی اساس این بر و دارد نهفته
 موازین رعایت و مهارت شرط( شروط این با رابطه در آنچه
 بحث قابل زیبایی جراحی در) دولتی نظامات و علمی و فنی
 که زیبایی جراحی در تخصص و مهارت داشتن اینکه، است

 تأکید ندارد، با وجود اضطرار و پزشکی فوریت آن اصوالً در
 جراحی، عمل حین در .گیرد می قرار توجه مورد بیشتري
 و علمی موازین کلیه هستند ظفؤم پزشکی تیم و پزشک

 به منجر آنها از یک هر در کوتاهی و نموده رعایت را فنی
 مهارت مسأله. شود می عمل حین در پزشکی طايخ ایجاد
 از جراحی این در که است امري) تجربه( عملی و علمی
 جراحی اعمال در خصوصاً و است برخوردار بسزایی اهمیت
 آنها در جسمی ضرورت و فوریت که واسطه بدین زیبایی
 و مهارت بدون اي بهانه هیچ به توان نمی ندارد، مصداق
 اقدام ها جراحی این انجام به نسبت رنظ دقت و کامل تخصص
 از جراحی عمل انجام استاندارد است الزم بنابراین .ورزید
 امکاناتی و ابزار همچنین و او تخصص و پزشک مهارت لحاظ

 در با( شود، می گرفته بکار ها جراحی این انجام براي که
 داشته قرار باالیی حد در) ها جراحی این اوصاف نظرداشتن

 از اعم ضروري جراحی عمل در اگرچه سخن دیگر به. باشد
 یا گیرد انجام باید زمانی بازه یک در که )10(الکتیو، جراحی
   شود، انجام بایستی زمان همان در اورژانسی که جراحی

 به مربوط مختلف تشخیصی و درمانی هاي جراحی مثل(
 بینی، دست، سر، چون بدن داخلی و بیرونی اعضاي کارکرد

 حداقل به توانمی)... و گوارش دستگاه و روقع و قلب مغز،
 استناد مکانی و زمانی شرایط به توجه با موجود امکانات
 و رینوپالستی همچون زیبایی هاي جراحی در لیکن جست،

 بدن طبیعی اعضاي زیباسازي براي صرفاً که لیپوساکشن
 و انسانی امکانات کمبود توجیه در توان نمی گیرد، می صورت
 عمل اساس این بر و نمود استناد ضرورت یا فوریت به ابزاري
 بکارگیري و تخصص شرط حداکثري حفظ با تنها باید جراحی

  .پذیرد انجام علمی و فنی موازین و امکانات و ابزار کامل

 گیري نتیجه
 پالستیک، جراحی انواع از یکی عنوان به زیبایی جراحی

 رسیدن منظور به بدن طبیعی اعضاي شکل اصالح معناي به
 در باید را ها جراحی این پیشینه. باشد می بیشتر زیبایی به

 به بنا که نمود جستجو ترمیمی هاي جراحی توسعه روند
 منظور به مختلف جوامع میان در و تاریخ طول در و ضرورت
 قرار استعمال مورد بشر اعضاي هاي زشتی و نقایص زدودن
. است مودهن پیشرفت پزشکی، علم توسعه با همگام و گرفته
 گفت اعمال این مورد در توان می کلی دهـقاع به بنا که آنچه
 که شرایطی درمانی، ضرورت دمـع طهـواس به که تـاس این
 شده مقرر پزشک تـمسؤولی از معافیت براي قانون در

 قرار نظر مورد آنها وردـم در خاصی تـکیفی با بایستی
 مسؤولیت زا پزشک تـمعافی شرط رینـمهمت و اولین .گیرند

 گفت باید زمینه این در. دـباش می او عمل مشروعیت کیفري،
 داشت انتظار پزشکان از توان نمی که قائلیم نیز ما رچهـاگ که
 به سـسپ و نموده تـبرداش را فقهی حکم وردـم هر در که

 کلی ضابطه که دانست باید اما بپردازند، راحیـج عمل
 اي رفهـح و قلیع ضابطه یک که زیبایی جراحی مشروعیت

 دهـنش ریحـتص قانون در کهـاین ولو آید، می حساب به نیز
 ضابطه این. گیرد رارـق پزشکان این ایتـرع مورد باید باشد،

 مشروع صورتی در زیبایی راحیـج کهـاین از عبارتست نیز
 آن در توجهی قابل عوارض و ررـض و خطر خوف که است
 اشاره آن به نیز فقها مکال در که است اي ضابطه این و نباشد
 .  است شده

                                                           
10  - Elective Surgery   
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 زیبایی انـجراح تـمعافی براي که ريـدیگ مهم شرط
 و آگاهانه رضایت اخذ است، ري ضروريـکیف مسؤولیت از

 به توجه با. است جراحی انجام متقاضی فرد از آزادانه
 بیمار کامل ساختن آگاه زیبایی جراحی اعمال بودن اختیاري

 در که است بایسته و حتمی امري اي مالحظه هیچ گونه بدون
 وارده خسارات ضامن را پزشک تواند می آن ضـنق صورت

 جراحی، داوطلب به پزشک اطالع رسانی که چرا دهد، قرار
 در همچنین. دارد او نهایی گیري تصمیم در مهمی بسیار نقش
 نیز برائت ذـاخ رضایت، کسب بر عالوه ایران وقیـحق نظام
 ازاتـمج قانون 495 ماده اساس رب و شده تهـدانس الزم

. بود خواهد رـتقصی اثبات بار جابجایی برائت، شـنق اسالمی،
 بر اصل ار،ـبیم به ارتـخس ورود و برائت ذـاخ با عـواق در

 وي تقصیر که است دیده زیان بر و است پزشک بی تقصیري
 .برساند اثبات به را

 از معافیت براي 158 ماده ج بند آخرین شرط در
 قانون 616 ماده در و شده دانسته ضروري پزشک ؤولیتمس
 مورد شدیدي اجرایی ضمانت با عام، طور به زیراتـتع

 و علمی و فنی موازین رعایت است، گرفته قرار تصریح
 نحو است، بدین تخصص و مهارت وجود نیز و دولتی نظامات

 حیطه در کافی تجربه و تخصص باید زیبایی جراحان که
 و امکانات از حداکثر و باشند داشته را رنظ مورد جراحی

 جراحی عمل در تأخیر با چراکه بجویند، بهره تجهیزات
 و داشت نخواهد وجود عواقبی هیچ علی االصول زیبایی
 از اي پاره حدي تا و اورژانسی هاي جراحی در اگرچه

توجیه  عمل، انجام ضرورت و فوریت انتخابی هاي جراحی
 و اقتصادي شرایط لحاظ به( ها کاستی از اي پاره کننده

 جراحی اعمال مورد در باشد،) مکانی و زمانی و جغرافیایی
  .نیست چنین اختیاري زیبایی
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Cosmetic surgery as one of the ways of plastic surgery following expansion of compensatory surgery 

that initially was being used as means of fixing damaged or unusual body parts has been center of attention 
following changes in the lifestyle and social values. Therefore, various ideas about howness of surgeon’s 
penal responsibility have been presented about these surgeries. It is acknowledged that the root of most 
crimes and consequent casualties of cosmetic surgery is disobeying the conditions of amnesty from penal 
responsibility in Islamic punishment laws. Consequently, cosmetic surgeon according to article for shirking 
responsibility must first clarify the necessity of doing it according to dangers concerning the surgery, then 
acquire conscious consent of the patient, and the surgeon's expertness over his field must be observed and 
according to unnecessaryness of surgery and lack of evidence and necessity, maximum facilities and tools 
must be used during the procedure. Also avoidance in cosmetic surgery can't change proving it and if crime 
is committed, culpritness of surgeon would be enough to accuse the surgeon; therefore, he has to be able to 
prove all of his duties including balance between pros and cons of surgery, notifying the patient, and 
maximum observance of technical and scientific standards to governmental system. 
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