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 هگرفت ارقر مطالعه مورددر تحقیق حاضر مبنای مسؤولیت مدنی پزشک جراح زیبایی  زمینه و هدف: 

ی، پزشک ماهیت تعهد پزشک، انواع مسؤولیت پزشک، مفهوم خطای و در همین راستا مسائلی همچون

طرح یگر متعهدات و الزامات جراحان زیبایی و ترمیمی در گستره حقوق پزشکی و بسیاری مسائل د

 باشد.های زیبایی میشده است. هدف ما در این تحقیق تبیین مسئوولیت مدنی پزشک در جراحی

 ست.برداری تدوین گردیده اای و با روش فیشده از منابع کتابخانهاین تحقیق با استفا ها:مواد وروش

ی اجتماعی و هاضرورتسو و ها حاکی از این است که؛ پیشرفت دانش پزشکی از یکیافته ها:یافته

 ی پالستیک راهایجراحارتقای سطح معاش از سویی دیگر از عواملی هستند که گسترش گرایش به 

 .اندشدهر موجب ی اخیهادههبه ویژه در 

داقت اری و صمانتددر این تحقیق با از ابتدا تا انتها با تکیه بر اصول اخالقی و ا مالحظات اخالقی:

 نگارش یافته است.

 متقاضیان این ظرن موردکه اهدافی که در جراحی زیبایی  دهدیمنتایج تحقیق نشان گیری: نتیجه

 ن بیماراری و درمالی اعمال پزشکی که پیشگیری از بیمی از هدف اصااندازه، تا باشندیمعمل و اطبا 

نسته و گذار مبنای مسؤولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دا. در حقوق ایران قانونردیگیماست فاصله 

 اما»بد هایی یااز مسؤولیت ر تواندیمبرای او فرض تقصیر کرده است. گاهی پزشک با درج شرط برائت 

 انجام بر امعهج مصالح توقف عدم و آن در بیشتر حفظ ایمنی لزوم و باییزی جراحی اوصاف به توجه با

 اثبات بار جاییهجاب موجب تواندینم زیبایی جراحان برائت اخذ که بود به این قائل باید جراحی، این

 به ولو را خسارت زیبایی و جراح عمل میان سببیت رابطه دیده،زیان است کافی تنها و تقصیر باشد

 اب مزبور جراحی اوالً: کند که باید ثابت که است جراح دیگر این از پس و برساند اثبات به ،کلی طور

 کافی یسازآگاه و یرساناطالع ثانیاً: است؛ مشروع بوده و عقالیی امری انتظار، مورد منافع به توجه

 که بوده راحج کنترل از خارج عاملی از ناشی وارده زیان است؛ ثالثاً: گرفته صورت بیمار به نسبت
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 . مقدمه1

جایگاه خاصی »ی انسانی، هاحرفهپزشکی در میان مشاغل و 

ی از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس اهالهداشته است و با 

زیرا این حرفه با جسم بشری و  .، همراه بوده استدیرسیمنیز 

برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها 

که با  میدهیمخود به وی اجازه ارادة انسانی است که با 

ترین رکن وجودی یعنی سالمتی بدنی و روحی ما تماس مهم

پزشکی حرفة داشته باشد به همین دلیل عجیب نیست که 

پزشکی حرفة ته باشد. با این همه، ارتباط زیادی با دین داش

ی هاروشهرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از 

، ردیگیماطبا قرار  استفاده مورددرمانی و داروهای تولیدی که 

«. موجب افزایش تهدید سالمتی جسمی بیماران گردیده است

ی علوم پزشکی، همواره قربانیانی به جا هاشرفتیپهمچنین 

ی هایجراحه عالوه، مداخالت غیر درمانی مثل ، بگذاردیم

فعالیت علوم پزشکی رخنه حوزة زیبایی و ترمیمی هم به 

 نموده است.

مستلزم تحلیل ابعاد »طرح مسائلی نو و پویا در علم پزشکی، 

فقهی حقوقی آن است. یکی از مسائل، عمل جراح پالستیکی 

ی آورتشگفیا عمل جراحی زیبایی یا ترمیمی است که به نحو 

تاکنون موضوع  امیاالمیقدگسترش و شیوع پیدا کرده است. از 

نظر بشریت بوده است و با ورود این ایده به زیبایی و جوانی مد

و  نیتربزرگعلم طب، جراحی و اعمال زیبایی را جزء یکی از 

ی کهن هاافسانهی پزشکی قرار داد. در هارشته نیتردهیچیپ

و زیبایی منشأ بسیاری از دست یافتن به اکسیر جوانی 

طلب زیبایی و انسان کمال) بوده است. هایکشها و لشگرجنگ

خواهد و ی دنیوی میهاقدرتبرتری صورت را در کنار سایر 

. وجود انواع کندیمآن را سمبل محسنات درونی قلمداد 

 روندیممختلف وسایلی که برای آرایش سر و صورت به کار 

عاست. با پیشرفت علوم و تکنولوژی و گواهی راستین بر این مد

افزایش توانایی انسان برای دخالت در اشکال طبیعی خلقت، به 

شد. به نحوی  ترکینزدتدریج آرزوی دیرینه انسان به واقعیت 

مطابق سلیقه شخصی  تواندیمکه امروزه تقریباً هر شخصی 

 دیتردیبخود اجزای مختلف صورت و بدنش را تغییر دهد. 

د انسان دارد و او تنها به دنبال ظاهری جایگاهی واال نززیبایی 

یا  اجبار بهی موارد )اپارهحفظ زیبایی خود نیست بلکه در 

اختیار( به دنبال کسب زیبایی یا باز گرداندن زیبایی از دست 

ی تحقق آرمان مزبور انجام عمل هاروشرفته است. یکی از 

وص حکم عمل خصزیبایی و ترمیمی است. در فقه در جراحی

است. البته چنین امری جراحی زیبایی سخنی به میان نیامده 

ی نوین هادهیپدبدیهی است چرا که عمل جراحی زیبایی از 

دنیای معاصر است. تأملی در ماهیت و ساختار این عمل 

جراحی حاکی از این است که عمل جراحی مزبور دارای 

د در ی دیگر همتا ندارهایجراحخصوصیاتی است که در 

ی از موارد متقاضی عمل جراحی، به مفهوم رایج اپاره

ی زیبایی را ولو با احتراز هایجراحنیست و به نظر « بیمار»

این »یک درمان به حساب آورد.  توانینمضرورت، تنها 

ی هایجراحی متقاضیان هاخواستهدر  توانیممسأله را 

اری( زیبایی دید. ایشان تنها به دنبال حل یک معضل )بیم

نیستند، بلکه بیشتر در جستجوی ایجاد و خلق حالتی جدید 

جاست که این نوع از . همینباشندیمبه دستان جراح خود 

. هدف کندیمی دیگر تفاوت پیدا هایجراحبا  هایجراح

متقاضی جراحی پالستیک، لزوماً نجات از یک بیماری خاص 

یابد و خواهد به کیفیتی خاص دست نیست بلکه او صرفًا می

ی فراوان از هایتینارضاای است که موجب این همان مسأله

. هدف پزشک هم در اینجا دیگر نجات یک فرد شودیمجراح 

کسب درآمدی باال، با  شودیمنیست بلکه آنچه بیشتر تداعی 

دربردارند  هایجراحی گزافی که این هانهیهزتوجه به 

ن مواجهه است سوالی که محقق در این مقاله با آ «.باشدمی

با اثبات  1392این است که؛ در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 باشد؟ ی چه شخصی و بر چه مبنایی میمسئولیت بر عهده

 

 . مالحظات اخالقی2

در نگارش این مقاله اصول اخالقی و امانتداری رعایت گردیده 

 است.
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 هاروش و . مواد3

تدوین گردیده است در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی 

برداری تهیه و ای و با ابزار فیشبا استفاده منابع کتابخانه

 تدوین گردیده است.

 

 ها. یافته4

 کیاز  یدانش پزشک شرفتیاست که پ نیاز ا یها حاکافتهی

 ییسطح معاش از سو یو ارتقا یاجتماع یهاسو و ضرورت

 یهایبه جراح شیهستند که گسترش گرا یاز عوامل گرید

اند. و به تبع موجب شده ریاخ یهادر دهه ژهیورا به کیپالست

اند. که در بار نموده زین یزشکرا بر جامعة پ یهاتیآن مسؤول

گذار بوده است. با مورد توجه قانون زین یقانون مجازات اسالم

چنانچه  یپزشک اتینوع عمل نیبدون ا یضرور ریبه غ تیعنا

و خسارت وارد را  ییبایح زعمل جرا انیم تیرابطه سبب ماریب

خود را اثبات  ریعدم تقص دیپزشک است که با نیا دیاثبات نما

 و جبران خسارت معاف گردد. تیتا از مسؤول دینما

 

 . بحث5

 های تحقیقفرضیه. 1-5

 یرسد که پزشک در اصالحات قانون مجازات اسالمنظر میه ب

ین وضعیت بهتری نسبت به قوانین سابق است ا، 1392مصوب 

 تیگذار از مطلق مسؤولاز عدول قانون یحاک تواندیمقانون 

 .باشد ریتقص یضمان بر مبنا یبه ابتنا لیپزشک و تما

ضمان پزشک رسد مطابق با نظر فقها و حقوقدانان به نظر می

 ماریب هیاز ناح ریاثبات تقص یدر گروهای زیبایی در جراحی

خود را به ر یکه در آن صورت پزشک باید عدم تقص .باشد

 اثبات برساند.

 

  پژوهش پیشینه و نظری مبانی. 2-5

ی زیبایی هایجراحاگرچه در زمینه مسؤولیت مدنی پزشک در 

ای صورت گرفته است ولی به در ایران تحقیقات گسترده

توان گفت در زمینه حقوق به صورت کلی به آن جرأت می

ن نسبت العاده آپرداخته نشده است و با توجه به اهمیت فوق

به آن غفلت شده است. و لیکن از اثرات محدودی که 

های زیبایی را مورد مطالعه مسؤولیت مدنی پزشک در جراحی

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیماند قرار داده

 پزشکی علم هاینوآوری از ترمیمی، و زیبایی جراحی عمل

 صاحب از برخی .ندارد اسالمی در فقه ایپیشینه و است

غیر ضروری،  موارد در آن مشروعیت پیرامون معاصر، اننظر

مزبور  عمل اباحه، اصل به توجه با که حالی در اند.کرده تردید

 که رسدمی نظر به این، بر (. عالوه1عملی مشروع است )

 تعهد به ی زیبایی فانتزی،هایجراح در پزشک مسؤولیت مدنی

ی زیبایی به هایجراحگونه باشد، زیرا متقاضیان ایننتیجه می

دنبال حل یک معضل )بیماری( نیستند بلکه بیشتر در 

جستجوی ایجاد و خلق حالتی جدید به دستان جراح خود 

ی هایجراحبا  هایجراحجاست که این نوع از . همینباشندیم

 به تعهد مزبور، عمل جراحی در .کندیمدیگر تفاوت پیدا 

از  جراحی عمل امانج در تناسب رعایت ضرورت و یرساناطالع

صورت ایراد  در همچنین است. پزشک اختصاصی تعهدات زمره

 است ممکن زیبایی جراحی از عمل ناشی بیمار به خسارت

 لحاظ قرار مورد نوعی معیار یا شخصی معیار مورد حسب

 بگیرد.

نظر به خصیصه انتخابی بودن و غیر درمانی بودن »

به اخذ رضایت ی زیبایی و ترمیمی، وظیفه مربوط هایجراح

ی مضاعف در مورد این رساناطالعآگاهانه )به صورت مکتوب( و 

و ضمن اینکه  ردیگیماعمال با شدت بیشتری مورد تأکید قرار 

اثبات انجام این وظیفه به عهده پزشک خواهد بود، در صورتی 

وجود رابطه سببیت بین نقض این تکلیف و ورود خسارت )ولو 

دیده، مسؤولیت ک در برابر زیانبه صورت غیر مستقیم( پزش

 (.2« )مدنی خواهد داشت

تر از حقوق مادی بوده ارزش حقوق معنوی همواره برای بشر با

توان سؤال مطرح بوده که آیا می است. با این حال، همیشه این

خسارت و پولی  ةدر قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالب

تیاطی و عدم احبه عنوان مثال در صورتی که بی کرد. دریافت

مهارت جراح زیبایی منجر به نقص عضو در شخص متقاضی 

جراحی زیبایی شود آیا عالوه بر خسارت مادی، خسارت 

باشد؟ در معنوی هم به دلیل کراهت منظر قابل، مطالبه می

مقالة حاضر پس از نقد و بررسی دالیل مخالفین جبران 
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قانون  قانون اساسی، 171خسارت معنوی، با استناد به اصل 

قاعدة  ،قوانین عادی مختلف، رویة قضاییمسؤولیت مدنی، 

و مالحظات فقهی، به این نتیجه خواهیم رسید که الضرر 

 باشد.مطالبة خسارت معنوی جایز می

( در 1395) محسن ،یشهاب د؛یمج ،یرعلیپژهان، ماندانا؛ م

که:  پزشک اشاره دارد یمدن تیمسؤول» ای با عنوان:مقاله

دو  نیبر ا هیبا تک زیپزشک را ن تیدانان مسؤولحقوق شتریب

امر آن است که پزشک در  نیا جهیاند. نتنموده هیقاعده توج

مسؤول  تدر هر صور ماریصورت مباشرت در ورود صدمه به ب

تنها در  ان،یدر ورود ز بیشود و در صورت تسبشناخته می

 شده باشد. با ریضمان را بر عهده دارد که مرتکب تقص یمورد

در  دهایبه ترد دیجد یقانون مجازات اسالم 495مادة  بیتصو

 یمدن تیو مسؤول داد انیپزشکان پا تیمسؤول یمبنا صیتشخ

 «.دانست یو ریبر فرض تقص یپزشک را مبتن

ای با عنوان: ( در مقاله1395) محمد؛ علم باز، جواد ،یبهمن

مجازات  دیپزشک در قانون جد یمدن تیتحوالت مسؤول

مورد اشاره دارد  نی( به ادهیدانیبر نقش ز دیا تأک)ب یاسالم

 یمدن تیدر مسؤول یمجازات اسالم دیقانون جد کردیرو»که: 

در امر  یو قصور و یپزشک ریدادن به تقص تیپزشک، اهم

 ریممکن است حادثة زیانبار بدون تقص یباشد. گاهطبابت می

ممکن است  یواقع شود و گاه ماریب ریپزشک و به علت تقص

خود در حادثه  دهیدانیمشترک آنها باشد و ز ریاز تقص یناش

 یو نکهیصورت با توجه به ا نیزیانبار نقش داشته باشد؛ در ا

موجب رفع  نیبنابرااست  میخود در حادثه زیانبار سه

که  یموارد نییبود. تع پزشک خواهد ینسب ایکامل  تیمسؤول

آن در  ریثأو ت خود در حادثه نقش دارد یاز نظر حقوق دهیدانیز

است. با  تیاهم زیحا اریپزشک بس ینسب ایکامل  تیرفع مسؤول

امکان  ،یتوجه به تحوالت به وجود آمده در قانون مجازات اسالم

 «.فراهم شده است یده به طور نسبیدانیز ریثأت

 

 تحقیق ضرورت و اهمیت. 3-5

مسؤولیت پزشک در برابر بیمار هرچند از موضوعات قدیمی 

ی به دست هاشرفتیپه در حقوق اسالمی است، اما مطرح شد

های جدید در رابطة آمده در علوم پزشکی و گشودن باب

پزشک و بیمار، معالجة بیمار توسط پزشک این یک رابطة 

فردی قدیمی شناخته شده در فقه خارج ساخته است. دولت با 

وضع قواعد و مقررات آمره این رابطه را تنظیم نموده است. 

ی فقه و حقوق اسالمی و مقتضیات زمان، دغدغة اصلی هماهنگ

همه اندیشمندان مسلمان قرن حاضر است. از یک سو باید 

حقوق جدید را شناخت و مطالعة تحوالت حقوقی دیگر 

کشورهای دنیا ضروری است و از سوی دیگر جستجوی مبنایی 

در حقوق موضوعه که بتواند نیاز امروز جامعه را برطرف کند و 

ن حال، با تحوالت حقوقی دیگر کشورها سازگاری داشته در عی

 زمان با مبانی فقهی مباینتی نداشته باشد الزم است.باشد و هم

های گفت که عمل جراحی زیبایی و ترمیمی از نوآوری توانیم

ای در فقه اسالمی ندارد و برخی از علم پزشکی است و پیشینه

در موارد غیر صاحب نظران معاصر، پیرامون مشروعیت آن 

اند، در حقوق موضوعه ایران، درخصوص ضروری تردید کرده

مسؤولیت پزشک درباره عمل جراحی زیبایی قواعدی وجود 

ندارد و استفاده از مبانی اولیه برای طراحی قواعد ویژه این نوع 

 رود.ها به شمار میاحی از ضرورتعمل جر

 

 مبانی نظری. 5-4

حث اصلی بحث را مورد در این قسمت سعی شده است مبا

دیدگاه موضوع را از در ابتدا  بررسی قرار دهیم در همین راستا

 ایم. ا و بعد از منظر حقوق موضوعه مورد مطالعه قرار دادهفقه

 

 لیتمسؤو درخصوص اسالمی فقه دیدگاه. 1-4-5

  پزشک

طبابت از منظر اسالمی یک تکلیف دینی و در زمرة واجبات 

التی اخالقی است. از یک سو بر کفایی، حکم عقلی و رس

بیماران واجب است در صورت ابتالء به امراض منجر به هالکت 

و یا نقض عضو به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و از 

گونه امراض واجب است و سوی دیگر، بر پزشک نیز عالج این

 امتناع از درمان عالوه بر حرمت، ضمان نیز دارد.

هداشت و درمان از ارزش واالیی برخوردار در فرامین اسالمی، ب

، ردیگیماالدیان قرار االبدان در کنار علماست تا جایی که علم
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العِلمُ عِلَمانِ، عِلمُ األبدانِ و »فرمودند: « ص»اهلل چنانچه رسول

 (.3« )عِلمُ األدیانٍ

گیری مسئله مسؤولیت ناشی از اقدامات پزشکی از آغاز شکل

توجه اندیشمندان مسلمان بوده و از فقه اسالمی، مورد 

ار گرفته است. از های گوناگونی مورد بررسی ایشان قرجنبه

نظر حقوقدانان اسالمی اگر پزشک صالحیت و مهارت علمی 

الزم را نداشته باشد و یا با وجود مهارت بدون اذن بیمار یا ولی 

او اقدام به درمان کند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد 

ود. همچنین حقوقدانان اسالمی درباره ضمان پزشکی که در ب

معالجات خود کوتاهی کرده است هرچند بیمار اذن داده باشد، 

اند، لکن در مورد مسؤولیت پزشکی که با ادعای اجماع کرده

وجود اذن در معالجه و رعایت کلی موازین تخصصی اقدام وی 

 اتفاقاً موجب تلف شده است، اختالف نظر است.

 

دیدگاه فقه شیعه درخصوص مسؤولیت . 5-4-1-1

 پزشک

فقهای امامیه نیز مانند اهل سنت درباره پزشک جاهل و حاذق 

اند و درباره هر کدام استداللی متفاوت ارائه تفاوت گذارده

اند؛ با وجود این درباره این اطبا غیر متخصص و متخصص کرده

 اند.نستهاند و اطبا را طور مطلق مسؤول دایک حکم داده

بر اساس ضوابط فقهی و قاعده ضمان وقتی که افراد 

ناخودآگاه، مبادرت به خدمات پزشکی نمایند و به جای اصالح 

و بهبود بیمار به وی آزار برسانند و موجب افساد شوند عقالً و 

، و اگر باشندیمعرفاً و شرعاً در قبال اعمال خویش مسؤول 

. این باشندیمقتل خطایی منجر به فوت بیمار شود ضامن دیه 

باشد و موضوع امری مفروغ عنه بین فقهای امامیه می

گونه اختالفی در آن وجود ندارد در کتاب الریاض نیز هیچ

حکم ضمان پزشک غیرمتخصص از مواردی »گفته شده است 

(. و بنابر اجماع فقها شیعه 4ام )است که اختالفی در آن نیافته

ات و اتالفی است که با پزشک غیر متخصص ضامن خسار

آورد. فقهای شیعه در ضمان یا عدم معالجه خویش وارد می

اند و اکثریت با استناد به ضمان پزشک حاذق بر دو دسته

اند و به ضمان مطلق پزشک دالیلی، پزشک را مسؤول دانسته

دهند به اند و گروهی هم که اقلیت را تشکل میحکم داده

 آید.پزشک مسؤول به شمار نمیانتقاد برخاسته و معتقدند 

 

دیدگاه فقهای مشهور در خصوص مسؤولیت . 5-4-1-2

 پزشک

اند که هرگاه طبابت پزشک، مشهور فقهای امامیه بر این عقیده

فوت و یا زیان بدنی بیمار را در پی داشته باشد پزشک ضامن 

است اگرچه در امر طبابت حاذق و و متبحر و معالجه با اذن 

 (.5لی او باشد )بیمار و یا و

الطبیب یضمن ما یتلف »:فرمایدشهید اول در متن لمعه می

بعالجه إن کان قاصرا فی العلم أو العمل و لو کان مأذونا، أو 

عالج قاصرا بدون إذن ولیه أو بالغا بال إذنه و إن کان عالما 

متقنا فی العمل، و لو أذن المریض أو ولیه الحاذق فی العلم و 

 -یضمن، و األقوى ضمانه فی ماله، و کذا البیطارالعمل قیل: ال 

هذا کله مع مباشره العالج بنفسه، و أما لو وصف  -دام پزشک

للمرض الفالنی أو قال إن دواءک کذا من  دواء و قال: إنه مفید

غیر أمر بشربه فاألقوى عدم الضمان، نعم ال یبعد الضمان فی 

 «.التطبیب على النحو المتعارف

که معالجه پزشک منتهی به تلف جانی و یا ییعنی در صورت

نقض عضو گردد، ضامن است، اگرچه نهایت کوشش و سعی و 

 (.6احتیاط را نمود و معالجه نیز به اذن بیمار یا ولی او باشد )

اند که مشهور برای اثبات مدعای خود به دالیلی تمسک کرده

 :شودیمذیالً به آنها اشاره 

ود دارد که پزشک را مسؤول رفتار روایاتی وج»الف( روایات: 

« ع»از امام علی « ع»متعارف خود دانسته است. امام صادق 

پردازد هر کس به پزشکی می»اند که فرمودند: روایت کرده

باید بیش از درمان، از ولی بیمار یا صاحب بیمار برائت جوید، 

پزشک « ع»اند: امام علی وگرنه ضامن است، و نیز فرموده

)ختانی( را که حشفه پسری را بریده بوده ضامن گری ختنه

دانستند. بنابراین، مسؤولیت پزشک مطلق است و نیاز به اثبات 

تقصیر او نیست و تنها راه رهایی از این مسؤولیت مطلق، اخذ 

 (.7« )برائت است

افزون بر این، روایات عامی هم وجود دارد که قاعده کلیی را 

لُ عامَ أَعطَیَتهُ اَجراً عَلی أن یَصلَحُ کُ»مبنی بر اینکه  کندیمبیان 
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)هر فردی برای انجام کاری اجیر شود و « فَأفسَدُ فَهُو ضامِن

بخواهد که چیزی را اصالح کند، ولی آن را خراب کند و به 

اصطالح افسا کند، ضامن است( و این قاعده کلی، پزشک را 

ول گیرد. بنابراین پزشک، مطابق این قاعده مسؤهم دربرمی

 (.7رفتار عادی و متعارف خود است )

ب( قواعد فقه: از جمله قواعد فهی که به عنوان دلیل برای 

( قاعدة اتالف 1»اثبات ضمان پزشک غیر مقصر ذکر شده: 

پردازد و بیمار است که به موجب آن پزشکی که به درمان می

، این تلف منتسب به فعل پزشک شودیمدر اثر معالجه او تلف 

مان پزشک را دربر دارد و به موجب قاعده اتالف، هر است و ض

کننده ضامن خسارت و ضرری است که به دیگری وارد تلف

اعم از اینکه در ورود ضرر مرتکب تقصیر شده یا نشده  کندیم

باشد و قصد و عدم قصد، بلوغ و عدم بلوغ، عقل و عدم عقل، 

حال  علم و جهل، و ... . در آن تأثیری ندارد. پزشک در هر

را دارد اما « فعل»ضامن است، نهایت اینکه چون پزشک قصد 

)تلف بیمار( را اراده نکرده است موضوع از مصادیق « نتیجه»

قتل شبه عمد است و قصاص منتفی و پزشک مکلف به 

 (.6« )پرداخت دیه است

( قاعدة دیگر که در برخی موارد با کار پزشک مطابقت دارد 2

تسبیب واقعه یا عملی است که  قاعده تسبیب است. مثالً:

باشد بلکه گردد، لیکن علت تامه تلف نمیسبب وقوع تلف می

شد تلف نیز تحقق عمل به نحوی است که اگر واقع نمی

(. مثالً اگر پزشکی تزریق آمپولی را به مریض 8یافت )نمی

تجویز کرده و پرستار طبق دستور پزشک عمل کند و در اثر 

ا نقض عضوی پیدا کند، در این آن مریض فوت کرده و ی

صورت از باب اقوی بودن سبب از مباشر، پزشک ضامن است 

نه آن پرستاری که موظف به عمل کردن طبق دستور پزشک 

 (.9بوده است )

ر ضامن است. غرور و( در بعضی موارد پزشک طبق قاعده غر3

در لغت به معنی خدعه و نیرنگ است غار اسم فاعل است 

خورده ه و مغرور اسم مفعول است یعنی فریبدهندیعنی فریب

 (.10)و غرور مصدر است یعنی فریب دادن.

غرر در اصطالح فقهی و حقوقی در دو معنی به کار رفته است: 

معنی اول خطری است که در حصول مورد عقد وجود دارد، 

مانند خطری که وجود و عدم در آن مساوی است )شک( یا 

ای آورد یا نه، مثل پرندهست میداند آن را به دکسی که نمی

در هوا معامالت غرری ممنوع و باطلند. معنی دوم غرر عبارت 

است از وادار کردن دیگری به تصرف زیانبار مالی و جانی با 

ای که خود با اراده و آراستن ظاهر و اقناع او )مغرور( به گونه

رت هد که این غرر به غرور شهاختیار اقدام زیانبار را انجام د

 .(11) دارد

 

 1392دیدگاه قانون مجازات اسالمی مصوب . 2-4-5

 درخصوص مسؤولیت پزشک 

قانون مجازات  319مسؤولیت مدنی پزشک نیز در ماده 

هرگاه »بینی گردیده بود که: گونه پیشاسالمی سابق این

هایی که پزشکی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه

هرچند با  کندیمرا صادر  یا دستور آن دهدیمشخصاً انجام 

اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا 

قابل ذکر است که این ماده « خسارت مالی شود ضامن است

دارای قلمرو گسترده است، زیرا هم اتالف و هم تسبیب را 

ناظر به اتالف و « دهدیمشخصاً انجام ». عبارت شودیمشامل 

ناظر به تسبیب است. به « کندیمر دستور آن را صاد»عبارت 

عالوه ماده هم تلف جان و نقص عضو و هم زیان مالی را دربر 

. در این ماده سخنی از تقصیر به میان نیامده و ردیگیم

گذار مسؤولیت محض یا بدون تقصیر را پذیرفته است. در قانون

فقه امامیه هم مسؤولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است. حتی 

قائل به مسؤولیت محض پزشک هستند، بیشتر به فقهایی که 

گونه مصادیق پزشک اشاره کرده و بر مسؤولیت وی در این

 اند.موارد تأکید نموده

قانون مجازات اسالمی سابق مبتنی بر  319به هر حال ماده 

نظریه مشهور فقهای امامیه است که پزشک را در هر حال 

د یا حاذق، چه دانند چه در علم و عمل قاصر باشضامن می

 (.11مأذون از سوی مریض یا ولی او باشد یا نه )

گذار در بخش چهارم از کتاب اول کلیات قانون مجازات قانون

به بیان شروط و موانع مسؤولیت  1392اسالمی مصوب 

قانون مجازات  158کیفری پرداخته است که در بند ج ماده 

بیمار یا اسالمی به موجب این ماده عمل پزشکی که با اذن 
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و »پردازد فاقد عنوان جزایی است: ولی او به معالجه می

همچنین ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب 

هر نوع عمل »، در موارد زیر قابل مجازات نیست: شودیم

جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا 

و سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین علمی 

در موارد ضروری اخذ  شودیمفنی و نظامات دولتی انجام 

 «.رضایت ضروری نیست

این ماده شروط عدم مسؤولیت کیفری پزشک و مشروعیت 

 ی ووفعل او را عمل جراحی مشروع همراه با رضایت یا اولیاء 

ین رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی دانسته است ا

 شودیمر بیمار یا ولی او را متذک ماده صرفاً ضرورت اخذ اذن از

که پزشک برای تصرف در جسم و جان بیمار بایستی قبل از 

ز هر اقدامی رضایت او را اخذ کند در غیر این صورت متجاو

. اما در شروط اضطراری که اخذ رضایت از شودیممحسوب 

م قدابیمار ناممکن است و به اولیاء او دسترسی نیست و عدم ا

ه بر به مرگ حتمی یا زیان غیر قابل جبرانی فوری پزشک منج

که به  شودیمگردد، این اجازه ضمنی به پزشک داده بیمار می

 (12)درمان بیمار بپردازد.

قانون مجازات اسالمی مصوب  495قانونگذار در ماده  در ادامه

  1به این مورد اشاره نموده است. 1392

قانون  495طورکه در تبصره یک ماده همانبنظر نگارنده 

آمده است، در منطوق ماده نیز  1392مجازات اسالمی مصوب 

                                                        
موجب تلف یا صدمه بدنی  دهدیمهرگاه پزشک در معالجاتی که انجام » 1

ین ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازشود، 

هم  صیریفنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تق

، ن اونشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بود

کن ن مممعتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آ

 .شودیمشود برائت از ولی مریض تحصیل ن

قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی  در صورت عدم -1تبصرة 

 ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

م عم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقاولی بیمار ا -2تبصره 

 ص، رئیس قوهرهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خا

بوطه های مرقضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان

 .کندیمبا اعطای برائت به پزشک اقدام 

 

 توانیمبه صراحت ضامن بودن پزشک سلب شده است و 

گذار قول فقهای غیر مشهور مبتنی بر عدم گفت که قانون

ضمان پزشک ماهر را پذیرفته است که این امر با موازین 

ارع جایز شرعی و اخالقی ما مبنی بر اینکه هر عملی از نظر ش

و مشروع باشد ضمانی ندارد، و هر آنچه غیر مجاز و نامشروع 

ای دارد.با این حال، در این باشد دارای ضمان است تطابق ویژه

ماده نکاتی قابل طرح وجود دارد؛ مقنن با بیان اینکه هرگاه 

موجب تلف یا صدمه  دهدیمپزشک در معالجاتی که انجام 

را بر مسؤولیت پزشک قرار بدنی شود، ضامن دیه است، اصل 

واقع مسؤولیت مطلق را بیان کرده است که این امر  داده و در

با استثنائی که بیان کرده، یعنی مگر آنکه عمل او مطابق 

مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، تبدیل به تقصیر کرده 

است. مفهوم مخالف این بخش از ماده چنین است که در 

قررات پزشکی و موازین فنی نباشد صورتی که عمل او مطابق م

یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد »مقصر است. و جملة 

رسد، به این مبهم به نظر می« و مرتکب تقصیری هم نشود

اثر خواهد بود. زیرا طبق ماده صور زیر بیان که برائت لغو و بی

 قابل تصور است:

 مسؤولیت دارد.( پزشکی که برائت اخذ کرده و تقصیر کرده، 1

( پزشکی که برائت اخذ کرده و تقصیر نکرده، مسؤولیت 2

 ندارد.

( پزشکی که فاقد برائت است اگر تقصیر کرده، مسؤولیت 3

 دارد.

 ( پزشک فاقد برائت که تقصیر نکرده، مسؤولیت ندارد.4

که مسؤولیت  شودیمبا عنایت به چهار شق باال مشخص 

به بیان دیگر چه برائت  پزشک بر مبنای تقصیر استوار است

گرفته باشد چه نه، در صورت تقصیر مسؤولیت پزشک را به 

همراه خواهد داشت. در هر حالت در صورتی که تقصیر پزشک 

ثمر بوده و ضمان وی را در اثبات شود، وجود یا عدم برائت بی

پی خواهد داشت. از سوی دیگر، درخصوص اخذ رضایت در 

ولیا به سرپرستان یا نمایندگان عالوه بر ا 158بند ج مادة 

کسب  توانیمقانونی نیز اشاره شده و درواقع از آنها نیز 

رضایت برای معالجه کرد. اما در مورد اخذ برائت فقط از ولی 

نامبرده و سرپرستان یا نمایندگان قانونی مسکوت مانده است 
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که در باب اخذ  158با تسری دادن بند ج ماده  توانیم

ه مادة فوق ضمن جلوگیری از اتالف وقت در رضایت است ب

مواردی مانند درمان کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری 

 (12)شود.شوند اخذ برائت نیز سهل میمی

های پیرامون این مسئله، گذار برای خاتمه دادن به بحثقانون

نظر خود را صراحتاً اعالم نموده و شرط برائت را صرفاً در فرض 

اند، به عبارت دیگر شرط برائت ر پزشک مؤثر دانستهعدم تقصی

از ضمان، پزشک را از مسؤولیت ناشی از ارتکاب تقصیر معاف 

کند و پزشک همچنان در صورت ارتکاب تقصیر مسؤول نمی

 .شودیمشناخته 

طورکه منجر به فیصله یافتن اختالفات این صراحت همان

دم تقصیر نظری درخصوص اثر برائت در صورت تقصیر یا ع

 کندیمپزشک شده است، در مقابل ما را با این سؤال مواجه 

که حال که اثر برائت ناظر به فرض عدم تقصیر از سوی پزشک 

است، پس این برائت چه فرقی با اخذ اذن و رضایت صرف از 

بیمار دارد؟ به عبارت دیگر، اگر پزشک با اخذ رضایت و رعایت 

ارده به بیمار تلقی موازین فنی و علمی مسؤول زیان و

شود، پس اثر برائت در این فرض چه خواهد بود، مگر نه نمی

این است که در قانون سابق بر اساس مبانی فقهی پزشک 

حتی با داشتن اذن بیمار و عدم ارتکاب تقصیر باز هم مسؤول 

شد و این شرط برائت بود که او را از مسؤولیت رها شناخته می

ن که اثر اذن و برائت یکسان شده، ساخت؟ بنابراین اکنومی

 (13)گذار چیست؟ دلیل ذکر برائت توسط قانون

به این سؤال داد؟  توانیمرسد که دو گونه پاسخ به نظر می

این باشد که بگوییم شرط برائت فقط بار  تواندیمیک پاسخ 

بدین معنی که هرگاه پزشک از بیمار  کندیمجا اثبات را جابه

دیده اخذ کرده، بار اثبات تقصیر بر عهده زیانیا ولی او برائت 

بار اثبات بر خواهد بود در حالی که در صورت عدم اخذ برائت

این باشد که چون  تواندیمدوش پزشک است. پاسخ دیگر 

شرط برائت از ضمان ریشة فقهی دارد و بسیار بدان پرداخته 

گذار نخواسته است که به این مباحث شده است، قانون

ای نکند. فلذا از آنجایی جه باشد و در قانون به آنها اشارهتوبی

که نظریه مسؤولیت محض و بدون تقصیر پزشک با مصلحت 

اجتماعی و حقوق تطبیقی سازگار نبود و جرأت و شهامت 

گرفت و مانع ی بزرگ را از پزشک میهایجراحمعالجه و 

ای گذار در قانون جدید مبنشد، قانونپیشرفت علم پزشکی می

تقصیر را برای مسؤولیت پزشک برگزیده است و در نتیجه اثر 

 شرط برائت را محدود به فرض عدم تقصیر پزشک ساخته است.

مجددًا مهر تأییدی بر عدم تفاوت  497گذار در ماده قانون

در موارد ضروری که »میان اخذ اذن و برائت زده است: 

، طبق تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض

مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات 

بر طبق این ماده در موارد اضطراری که تحصیل « وارده نیست

برائت از بیمار یا ولی او ممکن نیست، پزشک ضامن تلف یا 

صدمات وارده نیست و این حکم از نظر ماهوی عیناً مشابه 

خصوص عدم در 158حکم قید شده در انتهای بند ج ماده 

امکان اخذ رضایت در موارد فوری است که پزشک را در این 

موارد مسؤول ندانسته است پس در شروط اضطراری که اخذ 

 باشد.برائت ممکن نیست، پزشک ضامن نمی

خودداری از کمک به  گذار برایافزون بر این وقتی قانون

و صراحتاً پزشک را ملزم به  کندیممصدومین، مجازات تعیین 

، این انصاف نیست که از یک طرف کندیمقدامات درمانی ا

پزشک مجبور به درمان بیمار شود و از طرف دیگر برای او 

برائت در نظر گرفته نشود و مسؤول هرگونه تلف و نقص وارده 

 (.13)به بیمار محسوب شود ولو آنکه مرتکب تقصیر هم نشود.

ات اسالمی گذار در قانون مجازدر مجموع باید گفت که قانون

مبنای مسؤولیت پزشک را که در گذشته مسؤولیتی محض 

بوده تغییر داده و مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است، 

و از آنجایی که اثبات تقصیر پزشک برای بیمار دشوار است، 

رسد که این تقصیر پزشک را مفروض دانسته است. به نظر می

بیشتری دارد و با نگرش جدید، با منطق و عدالت سازگاری 

تر است. به عالوه با تصویب این های حقوقی دنیا هماهنگنظام

قانون اختالفات راجع به اخذ برائت نیز تا حدودی مرتفع گشته 

است. زیرا دیگر همانند گذشته نه مسؤولیت پزشک مطلق 

است و نه اخذ برائت، به طور کلی رافع مسؤولیت پزشک 

اً در صورت عدم تقصیر پزشک باشد، بلکه شرط برائت صرفمی

باشد جایی بار اثبات دلیل میمقصر است و اثر آن فقط جابه

بدین ترتیب که پزشک خوانده دیگر موظف به اثبات عدم 
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تقصیر خود نیست بلکه بیمار است که بایستی تقصیر وی را 

 (.14ثابت کند )

 

حکم شرعی مبنی بر انجام اعمال جراحی . 3-4-5

 زیبایی

 ( حکم تکلیفی 1: شودیمبه دو دسته تقسیم حکم شرعی 

( حکم وضعی. در تعریف حکم تکلیفی باید گفت آن دسته از 2

ها احکام شرعی است که مستقیماً به اعمال و رفتار انسان

ها را در برابر و وظایف و تکالیف آن شودیم)مکلفین( مربوط 

، که به پنج قسم کندیمخداوند و سایر افراد جامعه مشخص 

 : وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه.شودیممنحصر 

حکم وضعی حکمی است که به طور غیر مستقیم متوجه افعال 

 کندیمشود، بلکه وضعیت معینی را بیان ها نمیو رفتار انسان

 . (15)که به صورت غیر مستقیم بر رفتار انسان تأثیر دارد

مسؤولیت  اصوالً حکم تکلیفی تالزمی با حکم وضعی یا همان

ارتباط با هم نیستند مدنی ندارد. ولی واقعیت این است که بی

ی زیبایی حرمت و هایجراحیعنی اگر حکم تکلیفی در 

درخصوص  توانیمنامشروع بودن باشد با قاطعیت بیشتری 

حکم وضعی و مسؤولیت مدنی اظهار نظر کرد. چرا که اگر انجام 

ینکه پزشک شرعاً این عمل در سطح محرمات باشد عالوه بر ا

مسؤول انجام آن نوع عمل جراحی است که حرام به حساب 

آید از نظر شریعت گناهکار است. در شریعت و قانون نیز باید می

ضامن  کندیمگفت افعالی که پزشک به قصد ضرر به بیمار وارد 

باشد و مستوجب کیفری متناسب با عنوان مجرمانه خواهد می

احتیاطی صورت گیرد  توجهی یا کمبود. ولی اگر در اثر بی

پزشک مسؤول پرداخت دیه و جبران مالی فرد است. پس اگر 

اعمال جراحی زیبایی به عنوان فعل حرام باشد، پزشک از نظر 

 .(16)کیفر خواست تحت تعقیب قضایی خواهد بود 

ی هایجراح»مجمع فقه اسالمی قائل به تفکیک شده است: 

ی بینی( را نامشروع و تحسینی )همانند جراحی زیبای

 داند: ی ضروری را تحت شروطی مشروع میهایجراح

ای که انسان بر آن خلق شده ( بازگرداندن جسم به شیوه1

( اصالح 3( بازگرداندن عملکرد مورد نظر به عضو 2است 

(اصالح 4کردن عیوب مادرزادی همانندی کج بودن بینی 

ادث، سوزی، حوکردن عیوب ایجاد شده درنتیجه آتش

ها و از بین بردن عضوی اضافه که منجر به آزار روانی بیماری

درباره مشروعیت  شودیمو جسمانی انسان است. مالحظه 

عمل جراحی زیبایی ضروری، اختالف نظر وجود ندارد اما 

ای دانند و به ادلهبرخی عمل جراحی تحسینی را باطل می

شاره خواهد ها ااند که در مباحث بعدی به آناستناد کرده

 (.1« )شد

درخصوص مشروعیت عمل جراحی زیبایی میان فقها و صاحب 

( دسته اول 1»نظران معاصر شیعه اختالف نظر وجود دارد: 

فقهایی که قائل به مشروعیت عمل جراحی زیبایی هستند 

( دسته دوم فقهایی که 2آنکه وجود شرطی را الزم بدانند بی

پندارند. ط صحیح میعمل جراحی زیبایی را به نحو مشرو

برخی از فقها نیز جراحی مزبور را با هدف مقاصد عقالیی 

دانند .برخی از فقها نیز عمل مزبور را در صورتی که صحیح می

مستلزم عمل حرام )مانند نگاه و لمس نامحرم( نباشد به نحو 

دانند اما چنانچه مستلزم عمل حرامی باشد مطلق صحیح می

دانند. برخی معتقدند چنانچه یح میفقط در موارد ضرورت صح

عمل مزبور ضرورت عرفی داشته باشد جایز است در غیر این 

( دسته سوم فقهایی که عمل جراحی 3صورت جایز نیست. 

 (.17)« دانندغیر مشروع میزیبایی را 

 

 اقسام مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران. 5-5

راتی مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسا

آورد و این خسارات ناشی از تخلف یا است که به بیمار وارد می

در انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشک  خطا

قراردادی باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به نتیجه 

باشد یا تعهد به وسیله، موضوع متفاوت خواهد بود، و در 

صورتی که مسؤولیت پزشک قهری باشد، اثبات تقصیر بر عهده 

 بیمار یا مدعی خسارات است.

 

 دادی پزشکواکاوی مسؤولیت قرار. 1-5-5

چنانچه در اثر درمان پزشک، بیمار متحمل خسارتی شود »

دیده برای جبران خسارت خود باید بر اساس قواعد زیان

مسؤولیت قراردادی اقامه دعوا کند و جبران زیان خود را 
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بخواهد و برای پیدایش مسؤولیت قراردادی نخست باید 

س قراردادی صحیح میان پزشک و بیمار شکل بگیرد و سپ

رابطه علیت میان خسارت به بار آمده و نقض قرارداد وجود 

داشته باشد. پس مسؤولیت در صورتی قراردادی است که دو 

دیده و عامل وجود ضرر ( بین زیان1شرط در آن جمع باشد: 

( خسارت ناشی از اجرا نکردن 2قراردادی نافذ حکومت کند. 

دیده ه زیانمفاد این قرارداد باشد و اثبات این مهم بر عهد

دیده مدعی . زیرا در دعوی مطالبه خسارت، زیان(8«. )است

دیده های دعوی را بر عهده گیرد. زیاناست و باید اثبات رکن

لذا »مدعی است که مدیون تعهد خویش را اجرا نکرده است. 

بار اثبات اینکه مدیون تعهد خویش را اجرا نکرده است بر 

راردادی اثبات عهد شکنی و عهده طلبکار است. در مسؤولیت ق

رو است چرا که های گوناگون روبهنقض قرارداد با دشواری

اثبات نقض تعهد در هر قرارداد متفاوت است در برخی 

های الزم کافیست و تخلف قراردادها رعایت احتیاط و مراقبت

ای دیگر از . در پارهشودیماز آن موجب مسؤولیت قراردادی 

ه مطلوب، موضوع عقد است و عدم قراردادها، حصول نتیج

حصول نتیجه دلخواه موجب مسؤولیت خواهد شد. در تعهدات 

، اثبات شودیمدسته اول که اصطالحاً تعهد به وسیله گفته 

دیده است زیرا عدم حصول نتیجه این تخلف بر عهده زیان

نماید بلکه اثبات تقصیر مطلوب، خطای متعهد را ثابت نمی

احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف یوی، در گرو اثبات ب

باشد؛ اما در تعهدات دسته دوم که به تعهد ناشی از قرارداد می

به نتیجه مشهور است، حاصل نشدن نتیجه مورد نظر به 

معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده و زیان ناشی از آن بایستی 

 جبران شود، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد

ناپذیر بینی و اجتنابناشی از یک حادثة خارجی غیر قابل پیش

بوده است. بنابراین بسته به موضوع تعهد که آیا تعهد به وسیله 

هایی یا تعهد به نتیجه باشد، اثبات مسؤولیت قراردادی تفاوت

 (.17« )دارد

 

 واکاوی فعل زیانبار توسط پزشک . 2-5-5

ق مسؤولیت مدنی پزشک وقوع فعل زیانبار یکی از شروط تحق

جراح است، در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، 

شود، باید کار زیانبار در نظر اجتماع مسؤولیت مدنی ایجاد نمی

 (. 18ناهنجار باشد و اخالق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند )

کاهلی و قصور در »اجرای عمل جراحی به شکل نادرست، 

ت از بیمار در طول درمان، تأخیر در انجام درمان عدم مراقب

عمل جراحی )در مورد جراحی زیبایی ضروری(، بیان 

های نامناسب به بیمار پس از درمان و غیره از مصادیق توصیه

به صورت فعل  تواندیموقوع فعل زیانبار  .فعل زیانبار هستند

)انجام نامطلوب عمل جراحی( یا ترک فعل )خودداری از ارائه 

های الزم به بیمار پس از عمل جراحی( باشد. یکی از یهتوص

موارد مبتال به فعل زیانبار، موردی است که پزشک معالج در 

ورزد. به طور مثال در انجام عمل جراحی زیبایی قصور می

ساله برای کاهش وزن خود در مرکز  45ای بیماری پرونده

د از عمل درمانی عمل جراحی ترمیمی را انجام داد و اندکی بع

جراحی دچار تنگی نفس شد. وی دو هفته بعد توسط جراحان 

بیمارستان مورد معاینه قرار گرفت و مشخص شد که دچار 

عفونت ناشی از زخم شکم شده است. خواهان )بیمار( دعوایی 

را به طرفیت جراحان اقامه نمود و مدعی گردید که عفونت 

ی است به ایجادشده در وی درنتیجه آلودگی در عمل جراح

ای که قصور در مراقبت کافی منجر به بروز خسارت در گونه

وی شده است و در نتیجه عوارض عمل، وی دچار درد و رنج 

 (.19« )جسمی و روانی شده است

در پرونده دیگری در رابطه با قصور متخصص گوش و حلق و 

بینی، قصور پزشک از نوع عدم تبحر بوده که با توجه به 

ی نفس در جراحی زیبایی بینی و پارگی تیغه های تنگعارضه

میانی بینی و نقص ظاهری بینی از جانب پزشک سازمان نظام 

دیه کامل تعیین گردیده است و نظریه  %10پزشکی مجموعاً 

کارشناس هیأت تجدید نظر انتظامی استان، نظریه کارشناس 

هیأت بدوی انتظامی شعبه یک را تأیید کرده که با اعتراض 

رونده در هیأت عالی انتظامی رسیدگی شده که گزارش متهم پ

جلسه کارشناس هیأت عالی انتظامی بدین صورت است سوراخ 

متر مشهود است با توجه به میلی 7تیغه میانی بینی به ابعاد 

مرتبه جراحی روی بینی(  5شده )ی انجامهایجراحتعداد 

می شده کم و طبق موازین علی انجامهایجراحفاصله نزدیک 

شدگی تیغه نبوده است که خود شانس بروز عارضه سوراخ
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ی متعدد و نزدیک هایجراحبینی را افزایش داده لذا به علت 

در بروز سوراخ شدگی تیغه میانی بینی  %50به هم میزان 

مرتکب قصور شده است دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و 

از قانون  18و 14و  2مسلم دانسته است و مستنداً به مواد 

از قانون مرقوم متهم  559و  295مجازات اسالمی و مواد 

از دیه کامله بابت ارش متعلقه به  %50موصوف را به پرداخت 

حساب آورده به بینی شاکیه محکوم نموده است که مهلت 

 باشد.پرداخت دیات دو سال از تاریخ حادثه می

لمی، انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین عسهل

ترین مصادیق تحقق فعل زیانبار از شرعی و قانونی یکی از مهم

ی پزشکی باید هاحرفهسوی جراحان زیبایی است. شاغلین 

طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، 

انگاری ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهلصنفی و حرفه

نامه انتظامی آیین 3ه در انجام وظایف قانونی بپرهیزند )ماد

ی هاحرفهای شاغلین رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه

( اقدامات درمانی که به 16/8/1383پزشکی و وابسته مصوب 

درواقع نوعی تصرف در  ردیگیموسیله پزشک یا جراح صورت 

بایست جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می

که ی الزم را داشته باشد چنانصالحیت و مهارت علمی و عمل

التحصیالن رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه فارغ

پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به 

انجام فعالیت در رشته مربوطه، در حد توانایی و تخصص خود 

 خواهند بود.

ه زمین تواندیمکننده نیز جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه

تحقق فعل زیانبار را به وجود آورده و در بسیاری از موارد خود 

برای طرح  توانیمبه تنهایی فعل زیانبار است و از باب غرور 

دعوای مسؤولیت استفاده نمود. جذب بیمار برخالف شئون 

کننده از طریق پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه

باشد ممنوع  های جمعی اگر خالف ضوابط نظام پزشکیرسانه

است. در مواردی دیده شده اطبا متخصص پوست و مو در 

های جمعی ها و سایر رسانهتبلیغات خود در مجالت و روزنامه

هایی خالف واقع در صدد جذب بیمار هستند در یا چاپ عکس

این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب 

 (.20آید )ر میشاکی شده و درصدد شکایت از پزشک ب

آمیز شامل های واهی و اغراقعدهکننده و دادن وتبلیغات گمراه

های درمان شده قبلی مثاًل بلند کردن قد افراد بالغ، ارائه نمونه

در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساساً غیر واقعی و 

نامه آیین 14واهی باشند خالف شئون پزشکی و بنابر ماده 

 ممنوع است. انتظامی پزشک

 

تحلیل خسارت معنوی وارده به بیمار توسط . 3-5-5

 پزشک 

واردکننده آن را محکوم به جبران  توانیمخسارت معنوی که 

خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و خسارات »کرد عبارتست از 

قانون مسؤولیت  1وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده 

 (.21مدنی هر حق دیگری )

تعریف فوق آن دسته از خسارات وارد بر جسم از مقوله در 

آیند که انعکاس در حوزة روان و خسارت معنوی به شمار می

بعد باطنی و غیر مادی انسان داشته باشد، مانند از دست دادن 

گردد یا از دست سالمتی جسمانی که موجب درد و آالم می

ده دادن زیبایی جسمانی که مایه تأثیر روحی خسارت دی

 .شودیم

دسته اصلی تقسیم  2از نظر دکتر کاتوزیان خسارت معنوی به 

های وارده به حیثیت، شهرت و اعتبار و هر ( زیان1»: شودیم

 گویند. آن چیزی که در عرف به آن سرمایه معنوی می

 (.22« )های وارده به عواطف و روحیات اشخاص( زیان2

هیچ اختالف نظر های مادی، پذیر بودن زیاندرخصوص جبران

های معنوی بحث و و تردیدی نیست، اما درخصوص زیان

اختالف نظر بسیاری وجود دارد و گروهی از حقوقدانان 

گویند به ناپذیرند و میمعتقدند که ضررهای معنوی جبران

شخصی را که در اثر قصور جراح  توانیمعنوان مثال، چگونه 

کل چسبندگی و ای از جمله مشزیبایی دچار مشکالت عدیده

تنفسی در شخصی که عمل زیبایی رینوپالستی انجام داده و 

حس بویایی خود را به طور کل از دست داده جبران کرد. یا 

درد جانکاه مادری که فرزند خود را از دست داده و یا حیثیت 

(. در مقابل گفته 23بر باد رفتة شخصی را با پول بازگرداند )

دیده تمام و یا حداقل بخشی زیانشده که دادن مبلغی پول به 

، و به عالوه هدف از دادن کندیماز ضررهای معنوی را جبران 
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دیده قرار خسارت این است که وسیلة معادلی در اختیار زیان

ای که بتواند او را خشنود کند و آالم روحی او را گیرد، وسیله

(. سؤال قابل طرح در این بحث این است که 24تسکین دهد )

خسارت معنوی با دادن پول قابل جبران است؟ چگونه  آیا

احتیاطی و برای متقاضی جراحی زیبایی که در اثر بی توانیم

عدم مهارت جراح دچار نقص عضو شده و شکل و فرم طبیعی 

عضو خود را از دست داده جهت جبران خسارت معنوی معادل 

است  اند: الف( غیر انسانیپولی قرار داد؟در پاسخ برخی گفته

که برای انسان معادلی مادی قائل شویم و این با شخصیت 

انسانی انسان؛ سازگار نیست. ب( نظر برخی دیگر بر این است 

گیری خسارت معنوی وجود ندارد و که: مالکی برای اندازه

 گیری کرد.توان درد و رنج و غم و اندوه را اندازهنمی

 توانیممعتقدند:  ای از حقوقدانان در انتقاد از گروه اولعده

معادل پولی برای خسارت معنوی قرار داد و این کار غیر 

رسد چرا که هم شخص اخالقی و غیر انسانی به نظر نمی

دانند که پولی که پرداخت دیده و هم فاعل زیان میزیان

باشد و صرفاً برای تشفی عوض سرمایه معنوی نمی شودیم

ین دسته از حقوقدانان خاطر است. و در انتقاد از گروه دوم ا

گیری دقیق معتقدند: درست است که مالکی برای اندازه

خسارت معنوی وجود ندارد اما به قدری که بتوان خسارت 

معنوی را به طور تقریبی و تخمینی هم تعیین کرد کافی 

های وارد های مادی هم ارزیابی خسارتاست، حتی در خسارت

 باشد. پذیر نمینشده همیشه به طور دقیق و کامل امکا

 

مطالبه نمودن جبران خسارت معنوی در عمل . 4-5-5

 زیبایی

های معنوی انسان، جمال و زیبایی اوست. یکی از سرمایه

از منافع یک عضو یا از منافع ترکیب موزون  توانیمزیبایی را 

چند عضو به شمار آورد. اهتمام آدمی به این سرمایه از یک 

رو، گفته شده است که است. ازاین خواستگاه فطری برخوردار

های فطری انسان است. گرایش با زیبایی دوستی از گرایش

ستاید و آنچه درست به همین علت است که بشر زیبایی را می

دارد و تعدی به زیبایی و مند است پاس میرا که از آن بهره

شمارد و متعدی به آن را نسبت به جمال دیگری را مذموم می

یت سابق یا جبران آن به هر صورت ممکن فرا اعاده وضع

خواند. ولی سؤال اساسی از موضع فقه اسالمی نسبت به می

اتالف این منفعت و دیگر منافع غیر مادی است و آن سؤال 

اینکه آیا در فقه اسالمی عالوه بر جنایت بر اعضاء برای اتالف 

جمال یک عضو یا جمال هیئت ترکیبی اعضاء، دیه معین شده 

با احراز  توانیمست؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا ا

مالک نسبت به منافع غیر مادی دیگر آن را تعمیم بخشید، 

کنند چه بسا بتوانند از وجوب فقهایی که به قیاس عمل می

دیه اتالف جمال یک عضو؛ به لزوم جبران هر ضرر معنوی 

دار شدن احساسات دیگر که موجب آزردگی خاطر و جریحه

 (.25فتوی دهند ) شودیمدیده بزه

ثانیاً: باید اذعان کرد که منافع اعضاء منحصر در منافع مذکور 

در کتب فقهای پیشین نیست بلکه چه بسا دانش و مدنیت 

جدید انسانی او را نسبت به منافع جدید اعضاء آگاهی 

بخشد. از فقهای امامیه مؤلف قواعداالحکام و صاحب می

قدند منافع منحصر به آنچه که در کتب الکرامه معتمفتاح

فقهی ذکر شده نیست، ابوحنیفه نیز منافع را منحصر به منافع 

داند. ظاهر مذهب شافعی و های فقهی نمیمذکور در کتاب

احمد بن حنبل نیز این است که منافع دارای دیه محدود 

نبوده و موارد مذکور در کتب فقهی به عنوان نمونه است، در 

ی با اینکه برخی از شارحین منافع را بنا بر نظر مذهب مالک

اند ولی بعضی با قیاسی منعی در مالک تا ده مورد شمرده

 (. 26اند )افزایش موارد آن را ندیده

برخی از فقیهان دیه را به جهت از بین بردن جنس منفعتی 

دانند کما اینکه در از بین مطلوب و مقصود در آدمی واجب می

که در د در آدمی دیه نیز واجب است. چنانبردن جمال مقصو

فقه امامیه اگر کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که 

دار دیگر نروید ضامن دیه کامل زن است اگر دوباره بروید عهده

های صورت از مهرالمثل خواهد بود. به گمان مو و زیبایی

منافعی هستند که شارع برای آنها با توجه به مطلوبیت 

ای که دارند مالیت و ارزش قائل شده است. تعیین دیه یمعنو

و مهرالمثل به جهت ایراد خسارت به منفعت معنوی را 

به عنوان مؤیدی در امکان جبران مالی خسارت  توانیم

(. بدیهی است چنانچه فقیهی نسبت 25معنوی به شمار آورد )
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به منفعت غیر مادی نتواند از طریق روایت یا اجماع دیه را 

اثبات کند حکومت را به عنوان روش مناسب برخواهد گزید. 

اند و برای از بین برخی از فقیهان زیدیه این طریق را گزیده

بردن عضوی که منفعت آن محفوظ مانده است دریافت ثلث 

 اند.دیة صحیحه را از باب حکومت جایز دانسته

نهاد گیریم که اوالً : شده نتیجه میپس، از مجموع مباحث ارائه

دیده را از دیه در جایگزین انتقام، عالوه بر اینکه موضع زیان

دیده برخورد فیزیکی به دادن مال تغییر داد، ماهیت حق زیان

را از کیفر صرف به نوعی جبران خسارت مبدل کرد یا حداقل 

جنبه جبران را بر جنبه کیفر غلبه بخشید. ثانیاً: دیه برای 

شی از صدمات بدنی است. جبران خسارت مادی و معنوی نا

ثالثاً: جبران خسارت مادی و معنوی زاید بر دیه به استناد ادله 

بر حسب نوع و  تواندیمممکن و متصور است. رابعاً: دادگاه 

دیده، در مواردی که دیه زمان، زیان مادی و معنوی جسم زیان

« حکومت»یا « ارش»بینی نشده است مبلغی را به عنوان پیش

خامساً: منافع معنوی اعضاء مانند منافع مادی آنها مقرر کند. 

و سادساً: منافع معنوی محصور به  ردیگیمعنوان دیه قرار 

 (.25منافع مذکور در کتب فقهی است )

در خاتمه شایان ذکر است که خسارت درد و رنج )خسارت 

معنوی( ناشی از آسیب وارده بر نفس یا عضو یا زیبایی نیز باید 

گونه که فقهای حنبلی، بر ضمان این نوع انجبران شود هم

 16(. در مورد نقص زیبایی هم شعبه 26اند )ضرر تصریح کرده

 15/7/94مورخه  120دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 

در مقام رسیدگی به دعوای شخصی مدعی بود در اثر جراحی 

های مختلفی متحمل شده ناموفق زیبایی بینی، درد و رنج

أی داد که میزان دیه بینی که قبالً نسبت به جراح بینی است ر

حکم صادر شده بود، خسارت معنوی خواهان است، زیرا 

حداقل خسارت معنوی این زیان وارد شده، به اندازه زیان 

مادی همان موضوع است. بنابراین معادل سازی خسارت مادی 

 یک پیمانه باشد. تواندیم)دیه( با خسارت معنوی 

 6ومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره هیئت عم

خود با صدور حکمی مبنی بر پرداخت  1375تیر ماه  5مورخه 

خسارت معنوی با اخذ نظر پزشکی قانونی در اعمال جراحی 

زیبایی و نقص بر روی صورت متقاضی جراحی زیبایی 

 367به داللت اوراق محاکماتی، و با توجه به ماده »نویسد: می

جازات اسالمی به جهت اعالم نقص زیبایی، دادگاه قانون م

متهم موصوف را از جهت نقص زیبایی با توجه به اعالم پزشکی 

میلیون ریال بابت ارش، ظرف دو  2قانونی، به پرداخت مبلغ 

 .کندیمسال از تاریخ وقوع جرم در حق پزشک محکوم 

باید اذعان داشت که بسیاری از اعمال جراحی زیبایی و 

ی برای دست یافتن به سالمت روانی، اعتماد به نفس، ترمیم

پذیرش و محبوبیت اجتماعی، تسهیل در ازدواج، اشتغال و 

، بنابراین شخصی شودیمسایر منافع روانی و اجتماعی انجام 

احتیاطی و قصور جراح زیبایی دچار صدمات بدنی که بر اثر بی

داده  و نقص در عضو شده و شکل طبیعی عضو خود را از دست

ی متعدد هم امکان برگشت به شکل قبلی هایجراحو با انجام 

عالوه بر خسارت مالی خسارت معنوی را  تواندیموجود ندارد، 

هم مطالبه کند زیرا تردیدی نیست که فرد در این وضعیت به 

برد و اندوهگین است، جبران شدت از حیث روحی رنج می

د او را از یک خسارت معنوی )غم و ناراحتی( شاید بتوان

ناهنجاری شدید روانی نجات بخشد و یا شاید گفته شود که 

دریافت مبلغی پول جهت ترمیم اعضای بدن یا بازگشت منفع 

از بین رفتة اعضا که خود مصداقی از خسارت درد و رنج 

جسمی ناشی از صدمات جسمی است را با کمی تسامح 

ه شمار آورد از مصادیق اعادة وضعیت و جبران عینی ب توانیم

(، و از آنجایی که در حقوق ایران هنوز روش مناسبی برای 19)

های معنوی فراهم نشده است تحقیقات ارزیابی خسارت

حلی را برای ارزیابی دقیق بیشتری الزم است تا بتوان راه

ها به وجه نقد یافت که متناسب با شرایط گونه خسارتاین

های اجتماعی و ارزش حاکم بر جامعه ایران و حقوق و قواعد

با استفاده از  تواندیمگذار نیز خاص جامعه ایران باشد. قانون

شناسان و اقتصاددانان تدابیری برای ارزیابی تحقیقات جامعه

ها به وجه نقد ارائه دهد. امید است که رویه گونه خسارتاین

قضایی با دقت و پشتکار و با در نظر گرفتن انصاف و عدالت 

 ها بگشاید.گونه خسارترا برای جبران و ارزیابی اینای روزنه
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 گیری نتیجه. 6

مسؤولیت مدنی پزشک یک موضوع قابل بحث هم در فقه 

باشد. در فقه گروهی که اسالمی و هم در حقوق موضوعه می

دهند با استناد به دالیلی پزشک اکثریت فقیهان را تشکیل می

اند و پزشک حکم کرده اند و به ضمان مطلقرا مسؤول دانسته

تقصیری رافع مسؤولیت نیست. این بر حسب نظر آنها اثبات بی

فقها برآنند که پزشک متخصص و ماهر در همه حال مسؤول 

مباالتی و تقصیر هم نشود. دالیل است حتی اگر مرتکب بی

ای از روایات، اجماع، عدم مورد استناد این گروه عبارتند از پاره

به درمان با اذن در اتالف. اما گروهی هم به مالزمه میان اذن 

اند و معتقدند پزشک تا زمانی که مرتکب تقصیر انتقاد برخاسته

آید و ادله این فقها با توجه به نشده باشد مسؤول به شمار نمی

باشد. در رابطه با اصل برائت، قاعده اذن، قاعده احسان و ... می

، 322بق با مواد مسؤولیت مدنی اطبا در قانون مجازات سا

مواجه بودیم که مقررات آنها مبنای فقهی  60، 59، 319

راستای موافقت با نظر فقها درخصوص ضمان  داشته و در

گذار که قانون 319پزشک تصویب شده بودند. ازجمله در مادة 

مسؤولیت محض یا بدون تقصیر را برگزیده و سخنی از تقصیر 

ر در معالجه بیمار به میان نیاورده بود و پزشک حتی اگ

شد. تقصیری هم مرتکب نشده بود باز ضامن شناخته می

بنابراین در مورد ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک دو نظر قابل 

طرح بود. یکی اینکه مسؤولیت مدنی پزشک بر مبنای حقوق 

خارجی، از نوع تعهد به نتیجه و دیگر اینکه بر مبنای حقوق 

تقصیر باشد. لزوم بازنگری های بدون اسالمی از نوع مسؤولیت

شد تا اینکه مقنن با تصویب در قوانین موجود احساس می

گیرانة قبلی خود از حکم سخت 1392قانون مجازات در سال 

دست شست و به این مهم پرداخت، در قانون مجازات جدید 

مورد  497الی  495( مسؤولیت مدنی اطبا در مواد 1392)

چنانچه پزشک در  495ماده  بینی قرار گرفته است. طبقپیش

موجب زیان شود در صورتی که  دهدیممعالجاتی که انجام 

مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی رعایت کرده باشد 

گذار از رویة قبل خود گفت که قانون توانیممسؤولیتی ندارد. 

عدول کرده و قول فقهای غیر مشهور مبنی بر عدم ضمان 

بنابراین مطالعه مقررات ضمان  پزشک ماهر را پذیرفته است.

حاکی از عدول  تواندیم، 92پزشک در اصالحات سال 

گذار از مطلق مسؤولیت پزشک و تمایل به ابتنای ضمان قانون

در همین رابطه فرضیه مانیز به اثبات بر مبنای تقصیر باشد.

می رسد زیرا با عنایت به مواد قانون مجازات اسالمی مصوب 

عهده ی بیمار می باشد و رویه قضایی نیز  بار اثبات بر 1392

بنابراین ضمان پزشک در گروی اثبات  بر این امر تاکید دارد.

طبق قانون مجازات اسالمی سابق، تقصیر از ناحیه بیمار است. 

یک پزشک به صرف اخذ برائت از بیمار معاف از هرگونه 

کردند که با تفسیرهای مسؤولیت بود و حقوقدانان سعی می

ف پزشک را در صورت ارتکاب تقصیر معاف از مسؤولیت مختل

ندانند، تالشی که در هر صورت خالف ظاهر قانون بود اما در 

گذار قانون جدید این موضوع نیز به صراحت مورد حکم قانون

قرار گرفته، بدین ترتیب که مقرر شده شرط برائت پزشک را از 

وی در کند و مسؤولیت ناشی از ارتکاب تقصیر معاف نمی

به عبارت »صورت تقصیر همچنان مسؤول شناخته خواهد شد. 

دیگر، شرط برائت پزشک را از مسؤولیت مفروض رهایی 

بخشد و بیمار نیز خود را در مقابل خطاهای عمدی و نمی

بیند و در صورتی پناه نمیمباالتی پزشک بیاحتیاطی و بیبی

یجة قصور که به او ضرری وارد شود که عرف پزشکی آن را نت

، «داند، حق مطالبه خسارت آن را خواهد داشتپزشک می

بدین ترتیب به وسیله شرط برائت، طرفین بار مسؤولیت را بین 

 اوصاف به توجه با رسدمی نظر به اما»اند. خود تقسیم کرده

 توقف عدم و آن در بیشتر حفظ ایمنی لزوم و زیبایی جراحی

 که بود به این قائل ایدب جراحی، این انجام بر جامعه مصالح

 بار جاییجابه موجب تواندینم زیبایی جراحان برائت اخذ

 سببیت رابطه دیده،زیان است کافی تنها و تقصیر باشد اثبات

اثبات  به کلی، طور به ولو را و خسارت زیبایی جراح عمل میان

 اوالً کند باید ثابت که است جراح دیگر این از پس و برساند

 و عقالیی امری انتظار منافع مورد به توجه با مزبور جراحی

 نسبت کافی یسازآگاه و یرساناطالع ثانیاً است؛ مشروع بوده

 عاملی از ناشی وارده، زیان است؛ ثالثاً گرفته صورت بیمار به

 یا علم پزشکی نقص از ناشی که بوده جراح کنترل از خارج

 لاست. اص بوده جراحی عمل به بیمار بدن خاص واکنش

 اینکه به است، مشروط مجاز شرعی حیث از زیبایی جراحی
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 متناسب آن از حاصله سود با جراحی آن عوارض و خطرات

 زیبایی جراحان که است معیاری و ضابطه همان این باشد و

 مشروعیت برای آن احراز به مختلف باید ابزار از استفاده با

 بطهضا تبیین مهم است که آنچه بپردازند، لیکن خود عمل

 و منابع بررسی طریق از زیبایی جراحی اعمال مشروعیت

 به قائل مطلق طور به کسهیچ چراکه است، آرای فقهی

 است شرعی جواز ضابطه معیار و همین و نیست آن تجویز

 قانون باالخص مجریان و گذارانقانون راهنمای تواندیم که

 .«باشد قضات

 

 تقدیر و تشکر. 7

تهیه و تدوین این مقاله بنده را یاری از تمام عزیزانی که در 

قدیر و تشکر و نمودند خاصه استاد راهنما گرانقدر کمال ت

 سپاسگزاری را دارم.

 

 سهم نویسندگان  .8

 آباد نگارش و تألیف مقاله محسن کردبچه حسین

 حسن اسدی: راهنمایی و نظارت بر اجرای کار 

 

 تضاد منافع. 9

 ویسندگان اعالم نشده است.گونه تعارض منافعی از سوی نهیچ
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 Background and Aim: In The Present Study, the Basis of Civil Liability of Cosmetic 

Surgeon has been Studied and in This Regard, Issues Such as the Nature of 

Physician Commitment, Types of Physician Liability, the Concept of Medical Error, 

Obligations and Requirements of Cosmetic and Reconstructive Surgeons in the 

Field of Medical Law and Many Other Issues. Our Aim in this Study is to Explain the 

Civil Liability of Physicians in Cosmetic Surgery. 

Materials and Methods: This Research has been Compiled Using Library 

Resources and by Filing Method. 

Findings: Findings Indicate that the Advancement of Medical Knowledge on the 

one Hand and Social Necessities and Improving Living Standards on the Other 

Hand are Factors that have Led to the Expansion of the Tendency to Plastic 

Surgery, Especially in Recent Decades. 

Ethical Considerations: In this Research, it has been Written From the Beginning 

to the End, Relying on Moral Principles, Trustworthiness and Honesty. 

Conclusion: The Results of the Research Show that the Goals of Cosmetic 

Surgery for the Applicants of This Operation and Doctors are Somewhat Different 

From the Main Goal of Medical Practices, Which is the Prevention and Treatment of 

the Patient. In Iranian Law, the Legislature Considers the Basis of a Physician's 

Liability to be Based on Fault and Presumes Fault for Him. Sometimes a Doctor can 

Absolve Himself of Responsibility by Entering a Condition of Innocence "But Given 

the Characteristics of Cosmetic Surgery and the Need to Maintain Greater Safety in 

it and the Fact that the Interests of Society do not Stop Performing this Surgery, it 

Must be Believed that Obtaining the Innocence of Cosmetic Surgeons can not Shift 

the Burden of Proving Guilt and only Harms the Causal Relationship. Prove the 

Cosmetic Surgeon and the Damage, Albeit in General, Between the Operation, and 

Then the Surgeon Must Prove that, First: the Surgery Was Rational and Legitimate 

in View of the Expected Benefits; Second: Adequate Information and Awareness of 

the Patient has Been Provided; "Thirdly, the Damage Was Caused by a Factor 

Beyond the Surgeon's Control, Which was Due to a Lack of Medical Knowledge or a 

Specific Reaction of the Patient's Body to the Surgery, in Order to Relieve Him of 

his Responsibility." 
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