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  کیفري یتمسؤول از پزشک معافیت شرایط و زیبایی جراحی
 1عباسی محمود

 2رستمی طالبی محبوبه

  چکیده
 دانش گسترش پی در پالستیک جراحی اقسام از یکی عنوان به زیبایی جراحی

 بکار نامتعارف یا و دیدهآسیب اعضاي ترمیم جهت به اغلب ابتدا در که ترمیمی جراحی
 از بسیاري توجه مورد اجتماعی، يهاارزش و زندگی سبک در رتغیی دنبال به و ،رفتمی

   .گرفت قرار جوامع
 علت به زیبایی جراحی در پزشک یتمسؤول تبیین يهاپیچیدگی میان، این در

 مختلفی نظرات که جایی تا است، شده چنداندو بودن،ضروري غیر و درمانی غیر تفکر
 این در است؛ گردیده ارائه هاجراحی این در پزشک کیفري یتمسؤول چگونگی مورد در

 عدم زیبایی جراحی از ناشی خسارات و جنایات اغلب ریشه که داشت اذعان باید رابطه
  .است اسالمی مجازات قانون در کیفري یتمسؤول از معافیت شرایط رعایت

 مجازات قانون 495 ماده و 158 ماده ج بند وفق زیبایی جراح اساس، این بر
 یت،مسؤول از معافیت براي ،1375 مصوب (تعزیرات) 616 ماده نیز و 1392 مصوب اسالمی

 نماید، احراز دارد وجود آن در که خطراتی به توجه با را جراحی انجام ضرورت ابتدا باید
 در کامل تخصص از خود و بپردازد بیمار از آزادانه و آگاهانه رضایت اخذ به سپس

 تصور عدم و زیبایی جراحی بودنضروري غیر به توجه با و بوده برخوردار مربوطه گرایش
  شود. استفاده اعمال، این انجام رد حداکثري ابزار و امکانات از آن، در فوریت گونههیچ
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 در و باشد اثبات بار جابجایی تواندمین زیبایی جراحی در برائت کارکرد همچنین
 فرض این در و گردد مشخص حادثه در جراح سببیت که است کافی جنایت صورت
 میان تناسب رعایت از اعم خود تکالیف تمامی اثبات عهده از باید که است زیبایی جراح
 نظامات و علمی و فنی موازین حداکثري رعایت و رسانیاطالع و جراحی در خطر و سود

  برآید. دولتی
  
  کلیدي واژگان

  مهارت برائت، و رضایت مشروعیت، ،پزشک کیفري یتمسؤول زیبایی، جراحی
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  مقدمه
 عصر حقوقی يهاچالش از زیبایی جراحان یتمسؤول حدود و زیبایی جراحی

 به و دارد وجود جراحی عمل این با رابطه در که يامسأله رود.می شمار به حاضر
 يهاویژگی است، داده قرار پزشکی اعمال سایر از بافتهجدا ايهتافت را آن ايهگون
 به پزشکی اعمال توجیه در اگر است. اعمال این بودنضروري غیر جمله از آن

 امتیازاتی آن اساس بر و شودمی استناد آن وجوب حتی و درمان و معالجه ضرورت
 تیغ مصالح، حفظ براي و کنند خطر تا شودمی گرفته نظر در پزشکان براي

 دارعهده را یتیمسؤول تقصیر بدون آنکهبی بکشند بیمار تن بر را خود جراحی
 در توانمی چگونه که دارد وجود اساسی سؤال این زیبایی جراحی مورد در شوند،
  کرد؟ رفتار اعمال سایر مانند به پزشکان با آن از ناشی جنایات و خسارات موارد

 و است حقوقی پیچیده بسیار مباحث از یکی ،پزشکی یتمسؤول کلی، طور به
 ایراد رساتر بیان به و نگردد احراز پزشک به مجرمانه پدیده انتساب که زمانی تا

 وجههیچ به نگردد منتسب وي معالج پزشک به بیمار، به وارده خسارت و صدمه
 خسارت جبران به را او یا و داد قرار تعقیب تحت جرم اتهام به را پزشکی تواننمی
 یتمسؤول که گفت باید حقیقت در .)109 ص ،ش. 1389 (عباسی، نمود محکوم وارده

 سببیت رابطه و بیمار به زیان و پزشک خطاي با پزشکی عمل از ناشی کیفري
 واسط به نیز گاه و مباشرت واسطه به گاه که خطایی شود؛می محقق دو این میان

 ارکان عنوان با که است مواردي همان هااین گردد.می احراز ضرر، ایراد در تسبیب
 در شکیپز خطاي يانگارجرم به توجه با و شودمی یاد هاآن از پزشک یتمسؤول
 بحث مورد کیفري یتمسؤول عنوان تحت ما حقوقی نظام در اسالمی مجازات قانون
 پزشکان با رابطه در که دیگري مهم بحث ارکان، این از سواي اما ،گیردمی قرار
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 و کیفري یتمسؤول از شدنرها براي قانون در که است شرایطی دارد، وجود
  است. شده بینیپیش مجازات

 کندمی عمل خود علمی اطالعات طبق بر پزشک طبابت امر رد کهاین توضیح
 ندکمی سعی راه این در و بنددمی بکار اندآموخته وي به که را پزشکی دستورات و

 نهاده وي اختیار در روز پزشکی دانش که وسایلی و امکانات تمامی وجود از که
 اينتیجه و نشده عواق مؤثر همیشه تدابیر این اما ،بنماید را استفاده کمال است

 و پزشک که افتدمی اتفاق اوقات گاهی مثال براي دهد.نمی دست هب را مطلوب
 به جراحاتی گرفته، صورت نیز فنی موازین مطابق که جراحی عمل ضمن جراح

 این در شودمی مرگ به منجر یا داشته خطرناك عواقب که آوردمی وارد مریض
 تعقیب تحت عمدي جراحات یا و دماتص علت به را جراح توانمی آیا حالت
 بپیوندد وقوع به زیبایی جراحی نتیجه در خسارات این اگر حال داد؟ قرار جزایی

 مسؤول باشد وي تقصیر اثبات به نیازي کهاین بدون پزشک که گفت توانمی آیا
 گیرد،می قرار بحث مورد قراردادي یتمسؤول در که آنچه مشابه و شودمی قلمداد

 سؤال این به پاسخ در ما نظر به شد؟ متصور زیبایی جراح براي نتیجه به تعهد
 یتمسؤول ارکان به توجه صرف پزشک، کیفري یتمسؤول بررسی در که گفت باید

 نکردنرعایت و داشت نظر در نیز را یتمسؤول این شرایط باید بلکه ،نیست کافی
 نوعی خود و ودشمی پزشکی خسارات ورود به منجر اغلب که است شرایط همین
 ،1392 اسالمی مجازات قانون در نظر دقت با که شرایطی آید؛می شمار به تقصیر

   است. برداشت قابل آن 158 ماده ج بند خصوصاً
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  زیبایی جراحی شناسیمفهوم ـ الف
 زیبایی، جراحی اعمال از ناشی کیفري یتمسؤول مورد در بحث از پیش

 اوصاف و بنديتقسیم پیشینه، تعریف، بیان از استفاده با عمل این مفهومی بررسی
 يهاچالش و هاواقعیت ،علمی حقایق به توجه با واقع در رسد.می نظر به ضروري آن

 تريمناسب قضاوت توانمی دارد، وجود زیبایی يهاجراحی با رابطه در که اجتماعی
  نمود. هارائ جراحی اعمال از نوع این در پزشکی خطاي از ناشی یتمسؤول مورد در
  زیبایی جراحی پیشینه و تعریف ـ1

 پالستیک جراحی .باشدمی 1پالستیک جراحی اقسام از خود زیبایی جراحی
 سروکار بدن اعضاي کارکرد و شکل ترمیم یا اصالح با که است پزشکی تخصص یک

ترین جراحی پالستیک قلمداد شدهو فانتزي شناخته 2دارد، اگرچه جراحی زیبایی
هاي پالستیک، عمل زیبایی باید دانست که بسیاري از جراحی شود، لیکنمی

شوند؛ در واقع جراحی پالستیک داراي انواع مختلفی از جمله محسوب نمی
   4باشد.می 3جراحی ترمیمی، جراحی دست، جراحی سوختگی و ریزجراحی

شود؛ در واقع در توان گفت جراحی زیبایی با توجه به هدف آن تعریف میمی
ه جراحی براي رسیدن به زیبایی با هر قصد و غرضی باشد، در زمره صورتی ک

گیرد، اما اگر تنها براي ترمیم نقص موجود در عضو و هاي زیبایی قرار میجراحی
  تواند جراحی زیبایی نام گیرد.یا اصالح عملکرد اعضا صورت پذیرد، نمی

 به که است شده مشتق »5پالستیکوس« یونانی کلمه از پالستیک اصطالح
 ابتدایی پالستیک جراحی وجودآمدن به زمان است. تاریخدانان دادنشکل معنی

 بسیار باستان، هند سانسکریت متون و باستان مصر هايپاپیروس به توجه با را
 »اسمیت ادوین« پاپیروس نام به مصري پاپیروس یک در .کنندمی ارزیابی قدیمی

 مورد در هایینوشته، رسدمی سیحم میالد از قبل هزار سال سه به قدمتش که
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 معالجه مورد در هانوشته این. است شده یافت صورت، هايآسیب مداواي چگونگی
  .هستند فک استخوان و بینی شکستگی

سال پیش از میالد در هند مورد اعمال  800هاي جراحی ترمیمی تکنیک
گرفت ر میهاي بینی توسط جراحان هند باستان مورد انجام قرابودند و جراحی

)Anton Sebastian, 1999, 630(. هندي نویسنده یک از جامانده به هاينوشته در 
 و دیدهصدمه گوش الله توانمی چگونه که است شده داده شرح، سوشروتا نام به
سوشروتا پدر جراحی هند کمک فراوانی  .کرد ترمیم پیوند از استفاده با را بینی یا

رید و پالستیک در شش قرن قبل از میالد مسیح را به گرایش جراحی آب مروا
نمود. آثار پزشکی سوشروتا که به زبان سانسکریت نوشته شده بودند در زمان 

از طرف دیگر  6میالدي به زبان عربی ترجمه شدند. 750خالفت عباسیان در 
پزشکان انگلیسی به هند سفر نمودند تا با نحوه انجام جراحی پالستیک آشنا 

 هاي جراحیسال در هند براي یادگیري روش 20 »ف کنستانتین کارپوجوز«شوند. 
 در جهان غرب 1815پالستیک گذراند. کارپو توانست اولین جراحی بزرگ را در سال 

  به انجام برساند.
دادند. ها نیز جراحی زیبایی پالستیک را انجام میهاي باستان و رومیمصري

انجام جراحی پالستیک در دوران باستان  هاي موجود در ارتباط بااز دیگر نشانه
، حمدالدین األحسام( هاي معابد فراعنه استمانده از دیوارآثار مربوط به نقوش به جاي

  .)19م.، ص  2011
هاي پزشکی که جراحی هاي زیبایی و ترمیمی تکنیکدر روند توسعه جراحی

اول که سربازان هاي بعد از جنگ جهانی ها هستند در سالزیبایی مبتنی بر آن
گشتند، ظاهر شدند. جراحی پالستیک با هدف ترمیم ها برمیمجروح از جبهه

ها ها و سوختگیهاي نرم بدن پیشرفت سریع خود را مدیون همین جراحتبافت
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ها دو مفهوم از هم متمایز شده: یکی جراحی بازسازنده بعد از جنگ است. بعد
شاره به بازگرداندن ظاهر یک بدن یا (ترمیمی) و دومی جراحی زیبایی. اولی ا

 عملکرد آن به حالت طبیعی بعد جراحت یا معلولیت است و دومی اشاره به تغییرات
  .(Jones & heyes, 2009, 3)بدنی است که قبالً داراي پارامترهاي طبیعی بود 

همزمان  20در ایالت متحده جراحی زیبایی با موج مهاجرپذیري اوایل قرن 
ـ  8اولین کسی بود که جراحی بینی را براي اصالح بینی پوگ 7هبود، جان روئ

ویژگی مهاجرین ایرلندي ـ انجام داد. جراحی پالستیک به عنوان یک تخصص در 
اي پیدا کرد. یکی از العادهطول قرن بیستم در ایالت متحده آمریکا تکامل فوق

الستیک و ، اولین رییس بخش جراحی پ»ویلري بلیر«گذاران این تخصص پایه
هاي تخصصی توان از تأسیس انجمنترمیمی دانشگاه واشنگتن بود. همچنین می

مرتبط با تخصص جراحی پالستیک در قرن بیستم در کشورهاي مختلف جهان از 
جمله کانادا، آمریکا، استرالیا و... یاد نمود. براي نمونه از انجمن جراحان پالستیک 

 هايترین سازمانتأسیس گردیده و از بزرگ 1931 توان نام برد که در سالمی 9آمریکا
  تخصصی جراحی پالستیک در دنیاست. 

تهران  دانشگاه در رشته این تأسیس و ایران در پالستیک جراحی پیدایش از
اولین جراحی زیبایی به معناي امروزي آن در سال . گذردمی قرننیم از بیش نیز

م شد. با این حساب از عمر جراحی هاي تهران انجادر یکی از بیمارستان 1307
هاي اولیه گذرد، اگرچه این نوع جراحی در سالسال می 80پالستیک در ایران 

  10آوري پیدا کرده است.هاي اخیر رشد سرسامخودمحور بود، طی سال
در ایران افزایش آگاهی مردم و ارتباطات گسترده با کشورهاي پیشرفته 

اي طلبی در مردم بوده، به گونهآلتفکر ایدهعلمی جهان، یکی از عوامل افزایش 
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که تمامی مردم در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی طالب جراحی با نتایج بهتر 
  .)26ش.، ص  1387(شکرامرجی و همکاران، اند از نظر ظاهري و زیبایی شده

است که انجمن آن از  »11اصانلو« دکتر ایران در جراحی رشته این گذارپایه
هاي فوق تخصصی با برنامه در رشتهش.)  1334(هاي علمی ین انجمنترقدیمی

 هايسال . در)26ش.، ص  1387(شکرامرجی و همکاران، باشد آموزشی مدون در کشور می
 مشکالتی دچار که بیمارانی درمان براي بیشتر کشور در پالستیک جراحی ابتدایی،

 در اما گرفت،می قرار هاستفاد مورد شدندمی مشکل دچار حوادث در یا بودند
 جراحی به مشکالتکردن برطرف و پالستیک جراحی الگوي گذشته هايسال

توان به رشد است و از دالیل اقبال عمومی نسبت به آن می شده تبدیل زیبایی
طرف و باالرفتن سطح زندگی مردم و علم در حیطه جراحی پالستیک از یک

ها با توجه به و روانی این جراحی افزایش تقاضاي ناشی از کارکرد اجتماعی
  هاي زندگی اجتماعی در عصر حاضر از طرف دیگر اشاره نمود.ضرورت
  

  ب ـ اقسام جراحی زیبایی
 علیرغم تقسیمات علمی مختلف که در حیطه پزشکی براي جراحی پالستیک

وجود دارد، آنچه که در بررسی حقوقی مطلب داراي اهمیت است، تفکیک بین دو 
باشد. به طور کلی و با مشاهده اقسام حی زیبایی و جراحی ترمیمی میدسته جرا

هاي توان گفت که جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی شاخهجراحی پالستیک، می
بندي جراحی زیبایی و ترمیمی به هدف از جراحی پالستیک هستند. معیار تقسیم

دون نقص و عیب این نوع جراحی بستگی دارد. اگر هدف صرفاً براي زیباسازي، ب
، ما با جراحی )26ش.، ص  1387(شکرامرجی و همکاران، ظاهري و معقول باشد 

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



 1394وچهارم، پاییز سال نهم، شماره سی            / فصلنامه حقوق پزشکی 161 
می

رست
ی 

طالب
وبه 

محب
ی، 

باس
د ع

مو
مح

 

تواند به دو بخش جراحی گردد که خود میباشد جراحی ترمیمی محسوب می
  قسیم شود.ترمیمی حیاتی و جراحی ترمیمی انتخابی ت

جراحی ترمیمی حیاتی در مواردي است که هدف از انجام جراحی اصالح 
عملکرد یک عضو و دفع خطرات ناشی از وضعیت فعلی است، مثل جراحی انحراف 

هاي خارجی که بینی که توأم با اختالل تنفسی باشد یا جراحی تومورها و عفونت
ازد. از این منظر جراحی ترمیمی تواند سالمت فرد را به مخاطره اندها میبقاي آن

 حیاتی، به مانند سایر اعمال ضروري در حیطه پزشکی بوده و به معناي کامل درمانی
  آید.به حساب می

اما جراحی ترمیمی انتخابی، صرفاً جهت اصالح شکل عضو مورد نظر و رفع 
یرد پذها است، انجام مینقایص مادرزادي یا نقایصی که ناشی از حوادث و بیماري

دادن جان و فرد داوطلب این نوع جراحی در معرض عواقب بعدي و خطر از دست
 دادن شکل طبیعی عضو مربوطهیا عضو خود قرار ندارد، بلکه صرفاً به دلیل از دست

توان بر ورزد. نام دیگري که میو نازیبایی حاصل از آن به چنین عملی مبادرت می
ش.، ص  1390(کلهرنیا، اصالحی است این نوع جراحی گذاشت، جراحی ترمیمی 

هاي سوختگی. در ، مانند جراحی فک جلو یا عقب و یا جراحی اصالح اسکار)22
گیرد، ساختن نقص عضو بیمار صورت میها جهت مرتفعواقع این قبیل جراحی

نقصی که اگر به آن رسیدگی نشود هم، هیچ مشکلی براي فرد تا پایان عمر به 
اگر مورد جراحی قرار گیرد ضمن رفع نقص ظاهري، در عین آورد، اما وجود نمی

  کند. حال ظاهر بیمار را هم زیباتر می
اما منظور از جراحی زیبایی به معناي خاص (جراحی زیبایی اختیاري در 
مقابل جراحی زیبایی ترمیمی)، عملی است که هدف از آن شفاي بیمار از درد 

هاي درمانی یا ن نیست و در برابر جراحیجسمانی یا رهایی او از نقایص اعضاي بد
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گیرد. با این وجود مدافعان انجام این جراحی چنین استدالل عادي قرار می
کنند که بازتاب جراحی زیبایی رفع مشکالت روحی و روانی است یا داراي می

منافعی در حوزه روانی، اجتماعی و اقتصادي است، بنابراین هم درمانی و هم 
  پذیرند.تداللی که بسیاري دیگر آن را نمیمعقول است؛ اس

 بودن عضويمالك تعریف یک جراحی به عنوان جراحی زیبایی اختیاري طبیعی
ها هدف اصالح و ترمیم گیرد، لذا در این جراحیاست که مورد جراحی قرار می

عملکرد یا شکل یک عضو نیست، بلکه هدف ارتقاي آن عضو از لحاظ زیباشناسی 
شده تا حدي متزلزل است، چراکه اید اعتراف نمود که این مالك ارائهاست. البته ب

بودن یک عضو امري نیست که در نزد همگان ثابت باشد. به خاطر همین طبیعی
بودن عضو مصادیقی وجود خواهد داشت که ممکن است در نقص یا طبیعی
ستند و در مربوطه اختالف وجود داشته باشد. بنابراین این مفاهیم همیشه ثابت نی

  هر مورد باید به اوضاع و احوال و نظر پزشکان و شخص مورد نظر توجه داشت.
پس جراحی زیبایی اختیاري به طور کلی در مواردي است که اشخاص به 

گونه نقص که هیچهاي زیبایی جهت انجام اعمال جراحی زیبایی بدون اینکلینیک
 نمایند.ود داشته باشد، مراجعه میظاهري و مادرزادي یا عیب معقول و نامتعارفی وج

 گونه ضرورت حیاتی و درمانی (به معناي خاص آن)ها مبتنی بر هیچگونه جراحیاین
 ،12توان به جراحی زیبایی بینی (راینوپالستی)ها مینیست. از جمله این جراحی

 کشی(بیرون 13جراحی زیبایی افزایش و کاهش حجم سینه، جراحی پلک، لیپوساکشن
هاي بعضی از جراحی ربی) و جراحی پالستیک شکم اشاره نمود. البتهنسوج چ

صورت که در درجه اول جهت اصالح و زیبایی داراي هدفی دوگانه هستند، بدین
  کردن عضو. پذیرد و در درجه دوم، جهت زیباترترمیم عضو مورد نظر صورت می
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دیدگی که در این نوع جراحی یک نقص ظاهري به واسطه آسیبتوضیح این
ناشی از سوانح یا بیماري، وجود دارد که شخص را وادار به انجام جراحی کند، 

باشد، اما مقصود پس این نوع جراحی مبتنی بر یک ضرورت معقول و متعارف می
دیدگی نیست، بلکه ضمن از جراحی رسیدن فرد به حالت طبیعی پیش از آسیب

فرد بهتر از زمان پیش از  شود تا شکل ظاهرانجام جراحی ترمیمی، تالش می
دیده چنین جا اگر تالش براي زیباترنمودن عضو آسیبدیدگی شود. در اینآسیب

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

گیري نه که در آینده خواهیم دید، با سختگواختیاري خواهد بود که همان
  شود. بیشتري با آن برخورد می

  
  ج ـ اوصاف جراحی زیبایی

 ها را از سایرهاي خاصی هستند که تا حدي آنهاي زیبایی داراي ویژگیجراحی
سازد و باعث شده که در مورد حدود و شرایط مسؤولیت اعمال پزشکی متمایز می

ترین این اوصاف ت مختلفی وجود داشته باشد. از مهمپزشکان در این حیطه نظرا
   ها اشاره نمود.بودن، اهداف غیر درمانی و ارتباط با سایر رشتهتوان به اختیاريمی

یک عمل جراحی غیر اضطراري را که ممکن است از لحاظ «به طور کلی 
ي انجام که الزامی براپزشکی انجام آن الزم باشد (مثل جراحی آب مروارید) یا این

 14نامند.آن وجود نداشته باشد (مثل جراحی افزایش حجم سینه) جراحی انتخابی می
این مورد اخیر را که از لحاظ پزشکی هیچ نیازي به انجام آن وجود ندارد و صرفاً 

 هاينامند که در جراحیمی 15رسد جراحی اختیاريبه واسطه اهداف دیگر به انجام می
  شود.زیبایی مشاهده می
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هاي زیبایی باعث شده تا برخی آن را به عنوان یک بودن جراحیتیارياخ
عمل درمانی محسوب ننموده و تحت عنوان جراحی غیر ضروري و فانتزي از آن 
یاد نمایند که صرفاً یک زیادت به حساب آمده و به دنبال پیروي از امیال نفسانی 

 تبار،جعفري؛ 436ش.، ص  1387، ؛ کاتوزیان193ق.، ص  1415(الشنقیطی، پذیرد، انجام می
اما از نقطه نظري دیگر، با تعریفی  )105ش.، ص  1390؛ صالحی، 61ص ، ش. 1377

) و 16طور که در تعریف سازمان جهانی بهداشت آمدهگسترده از واژه سالمت (آن
هایی توان چنین جراحیهاي اجتماعی و روانی جراحی زیبایی میاستناد به بازتاب

 1389(شجاعپوریان، ور غیر مستقیم، عملی درمانی یا ضروري دانست. را ولو به ط
  )21ش.، ص  1387؛ شکرامرجی و همکاران، 170ش.، ص 

اهدافی که در جراحی زیبایی و ترمیمی مورد نظر متقاضیان این عمل و 
اي از هدف اصلی اعمال پزشکی که پیشگیري از باشند، تا اندازهپزشکان می

 هايتوان در خواستهاین مسأله را می«گیرد. اران است فاصله میبیماري و درمان بیم
هاي زیبایی دید. ایشان به دنبال حل یک معضل (بیماري) متقاضیان جراحی

نیستند، بلکه در جستجوي ایجاد و خلق حالتی جدید به دستان جراح خود 
پیدا  هاي دیگر تفاوتها با جراحیجاست که این نوع از جراحیباشند. همینمی
کند. هدف متقاضی جراحی پالستیک، نجات از یک بیماري خاص نیست، بلکه می

اي است که خواهد به کیفیتی خاص دست یابد و این همان مسألهاو صرفاً می
  ش.) 1392(عباسی، » شود.هاي فراوان از جراح میموجب نارضایتی

ست، بلکه جا دیگر به مانند گذشته نجات یک فرد نیهدف پزشک هم در این
هاي گزافی شود کسب درآمدي باال ـ با توجه به هزینهآنچه که بیشتر تداعی می

هاي ها دربر دارند ـ است، لذا ما در این مورد با سیلی از آگهیکه این جراحی
  کنند! تبلیغاتی مواجه هستیم که براي کشاندن مشتري به سوي خود رقابت می
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توان با نگاهی به کایی و اروپایی میاین امر را باالخص در کشورهاي آمری
 هاي بازرگانی بههاي تلویزیونی و آگهیها و سریالها، مجالت، فیلمتبلیغات روزنامه

کردن کردن بینی، متناسبهایی با هدف کوچکها و جراحیخوبی دریافت. عمل
گردن، اصالح و بازسازي سر و صورت، تغییر سایز سینه، شکم و کمر، افزایش قد، 

ها مورد دیگر شاهدي بر این مدعایند. اشت مو، زدودن چین و چروك و دهک
)Mantase, Pfeiffer, Mcclinton, 2006, 26-29(   

از طرف یگر باید اذعان نمود که اگرچه اعمال جراحی زیبایی در حوزه علم 
هایی همچون شوند، ولی به شدت تحت تأثیر سایر علوم و رشتهپزشکی انجام می

  شناسی و اقتصاد قرار دارند.شناسی، جامعههنر، روان
که اوالً کار یک جراح پالستیک به مانند یک هنرمند است که توضیح این

 شناختی مسلط باشد تا بتواند نتیجهعالوه بر مالحظات علمی باید بر مسائل زیبایی
حداکثر مطلوبی را براي متقاضی جراحی به ارمغان آورد. این مسأله خود آبستن 

بسیاري از شکایات از جراحان زیبایی است. در گزارشی از سوي رییس طرح 
مراجعات به جراحان  %50«گونه آمده است: سازمان پزشکی قانونی ایران این

هاي دیگر است، لذا بقیه براي صدمات و آسیب %50پالستیک، براي زیبایی و 
صی هستند، کنند، چون به دنبال کیفیت خاافرادي که براي زیبایی مراجعه می

هاي ها بیشتر از بقیه مسائل پزشکی است. ضمناً در بررسی پروندهشکایت آن
 %50شود که مطروحه در نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی مشخص می

ها به خاطر یک سوءتفاهم مطرح شده است که قابل طرح و بررسی شکایت
  )4ش.، ص  1385، 3528(روزنامه ایران، شماره .» نیست... 

در مرتبه بعدي باید اذعان داشت که بسیاري از اعمال جراحی زیبایی و 
یافتن به سالمت روانی، اعتماد به نفس، پذیرش و محبوبیت ترمیمی براي دست
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شوند. اجتماعی، تسهیل ازدواج، اشتغال و سایر منافع روانی و اجتماعی انجام می
سوي اعمال جراحی زیبایی این در حالی است که در برخی از موارد نیز گرایش به 

هاي نامطلوب اجتماعی و پیروي از چشمیبه واسطه اختالالت روانی، چشم و هم
گیرند. وجود چنین مواردي به خوبی ارتباط هاي خاص صورت میمدها و تیپ

 هاي فرهنگی و روانشناسی نمایانعمیق مقوله جراحی را با مسائل اجتماعی، ارزش
  سازند.می

د سرشاري که در انجام اعمال زیبایی و ترمیمی وجود دارد در حال حاضر سو
شدن حجم بسیاري از پزشکان و جراحان که حتی تخصص کافی در باعث سرازیر

این رشته ندارند به این وادي شده است و این خود باعث افزایش موارد جرائم 
پزشکی گردیده است. جراحی زیبایی در دهه اخیر به یک صنعت مبدل شده که 

هاي زیبایی در برخی از کشورها به در سایه سود سرشار آن، بحث توریسم جراحی
  عنوان یک منبع اقتصادي مطرح گردیده است! 

  
  د ـ شرایط معافیت پزشک از مسؤولیت کیفري در جراحی زیبایی

 در این بخش، شرایطی که در قانون جهت معافیت مسؤولیت ناشی از اعمال پزشکی
  نماییم.هاي زیبایی را مطرح میگی آن شرایط در جراحیبینی شده و چگونپیش

قانونگذار مجازات اسالمی، اعمال پزشکان و جراحان را که نوعی تصرف علیه 
شود را با شروطی که مقرر تمامیت جسمانی بیماران و در نتیجه جرم محسوب می

بیمار نموده غیر قابل مجازات دانسته است. این امر که ضرورت تندرستی و درمان 
قانون مجازات اسالمی به شرح ذیل آمده  158آن را ایجاب نموده در بند ج ماده 

  است:
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عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم «
شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: ... ج ـ هر نوع عمل جراحی یا محسوب می

یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وي و  طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا
شود. در موارد فوري اخذ رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می

  »رضایت ضروري نیست.
عامل دیگري که منجر به معافیت پزشک از مسؤولیت خواهد بود، اخذ برائت 

  ه است. قانون مجازات اسالمی به آن تصریح شد 495از بیمار است که در ماده 
قانون مجازات اسالمی جلوه دیگري از مسؤولیت که  616همچنین در ماده 

شود و بر اساس آن قتل ناشی از تواند پزشکان را هم دربر گیرد دیده میمی
مباالتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات، مستوجب حبس از احتیاطی، بیبی

صورت مطالبه اولیاي دم یک تا سه سال به عالوه محکومیت به پرداخت دیه در 
  خواهد بود. 

بنابراین مشروعیت اعمال جراحی یا طبی، رضایت و برائت بیمار یا ولی او، 
رعایت موازین فنی و علمی، ضرورت مهارت و تخصص پزشک، و رعایت نظامات 

باشند که از دولتی، شرایط معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی می
شوند و در جراحی زیبایی نیز به واسطه شرایط برداشت میمواد مختلف قانون 

خاص آن با کیفیتی ویژه بایستی مورد رعایت قرار گیرند. در ادامه به تشریح این 
  ها در جراحی زیبایی خواهیم پرداخت. شروط و چگونگی آن

  ـ مشروعیت عمل پزشک 1
 59ماده  و 1392قانون مجازات اسالمی، مصوب  158تا قبل از تصویب ماده 

چگونگی  1361قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب  32، ماده 1370مصوب 
نمود. در این ماده فقط آن قسم از معافیت اعمال پزشکان و جراحان را معلوم می
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شدند که از نظر علم پزشکی ضروري اعمال طبی و جراحی موجه قلمداد می
مال از نظر پزشکی ضرورت باشند. بنابراین در قانون سابق مهم آن بود که اع

نمود که علیرغم داشته باشد و اگر پزشک یا جراح مبادرت به انجام عملی می
 32موافقت با موازین شرعی از نظر علم طب غیرضروري بود، عملش مشمول ماده 

  قرار نگرفته و رافع مسؤولیت از او نبود.
خص با عنایت به رسد، قانونگذار با در نظرگرفتن این منقصت و باالبه نظر می

که برخی از اعمال طبی و یا جراحی غیر ضروري مثل جراحی زیبایی و پیوند این
اند سعی نمود تا ترتیبی اتخاذ اعضا در منابع فقهی معتبر، مشروع قلمداد شده

قانون  59نماید که این اعمال مجاز شوند و بر همین مبنا در بند دوم ماده 
 قانون جدید، انجام 158از آن در بند ج ماده و پس  1370مجازات اسالمی مصوب 

هرگونه اعمال طبی و یا جراحی مشروع را تحت شرایطی موجه شمرد، زیرا الزم 
بود تا قانون با اعتقادات مذهبی جامعه هماهنگی داشته باشد. توجیه دیگر این 

ر ، ضرورت، تنها د17تغییر این است که در راستاي انطباق قوانین با موازین اسالمی
  صورتی موجه خواهد بود که مشروع باشد.

و بند ج ماده  1370قانون  59در این میان تفاوتی که بین بند دوم ماده 
وجود دارد این است که در قانون سابق اعمال جراحی داراي  1392قانون  158

، لیکن طبق نص قانون جدید این 18شدندشرایط مورد نظر جرم محسوب نمی
آورده و تنها با رعایت شرایط مقرر غیر قابل مجازات  را جرم به حساب اعمال

گرچه نتیجه عملی هر دو ماده یکسان است، اما انتقادي که بر ماده شناخته است. 
نفسه عملی مقدس شمرده انگاري اعمال پزشکی (که باید فیوارد است جرم 158

  رسد.باشد که به نظر بدبینانه میتوسط قانونگذار می شوند)
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جاست که مقصود از اعمال جراحی و طبی مشروع چیست و این حال سؤال
  واژه مشروع در این بند به چه چیز اشاره دارد؟ 

موافق شرع، آنچه که بر طبق «در فرهنگ زبان فارسی واژه مشروع به معناي 
ش.،  1362(فرهنگ فارسی عمید، » احکام شرع مجاز باشد، مقابل ممنوع و نامشروع

اي اسالمی نیز هرگونه عمل مطابق با شریعت اسالم را آمده است. فقه )96ص 
. این واژه بارها در اثار فقها استعمال شده و از )653(لنگرودي، ص نامند مشروع می

گردد که مراد از واژه مشروع انطباق امور محتواي کالم آنان چنین مستفاد می
عبارتی نظیر آن مورد نظر با شرع مقدس اسالم است. در قانون اساسی این واژه و 

(موازین اسالمی در اصل چهارم) مورد استعمال قرار گرفته که مفید همین معنا 
هاي در مورد مشروعیت در ماده مزبور، در میان حقوقدانان تحلیل باشد، امامی

منظور از اعمال جراحی یا طبی مشروع، «که خورد، مانند اینمختلفی به چشم می
ت پزشکی براي معالجه و درمان بیماري انجام عمل جراحی است که وفق مقررا

 »باشدبودن عمل پزشک میشود. داشتن درجه دکتري بهترین دلیل براي مشروعمی
از شرایط «همچنین به گفته یکی دیگر از نویسندگان  .)28(ملک اسماعیلی، ص 

بودن عمل آن است که موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رعایت گردد مشروع
 1386(زراعت، » رگیرنده بخشی از مفهوم مشروعیت در عملیات پزشکی استکه درب

  .)119ش.، ص 
که قانون حدود و ثغور برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند با توجه به این

مشروعیت را مشخص نکرده است و با توجه به عرف و مقررات شرعی، پزشک باید 
مشروعیت عمل خود را  حسب مقتضیات و وضع بیمار و سایر اوضاع و احوال،

  تشخیص بدهد. 
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توان از پزشک توقع داشت که آگاه به همه مقررات شرعی بدیهی است نمی
آید کلمه مشروع را باید در مفهوم قانونی آن بکار گرفت باشد، لذا به نظر می

 که عمل جراحی از نظر پزشکی ضروري یا غیر ضرورياین )291ش.، ص  1385(نوربها، 
ه تخصص و تحصیالت پزشک و عرف پزشکی تشخیص آن مشکل است با توجه ب

  باشد.پذیر نمینیست، ولی تشخیص مشروعیت با توجه به گستردگی ابواب فقه امکان
بودن جرائم و رسد که با توجه به اصل برائت و اصل قانونیبنابراین به نظر می

ی غیر توان پزشک را به واسطه انجام یک عمل طبی یا جراحها، نمیمجازات
که این مشروعیت هم عرض با قواعد و مشروع، مورد مجازات قرار داد، مگر این
که ضابطه آن به نحو صحیحی مشخص موازین فنی و نظامات دولتی باشد یا این

  گردد. براي تمیز این ضابطه باید به مرجع تشخیص مشروعیت رجوع نمود.
توان با ؟ آیا میحال باید فهمید مرجع تشخیص مشروعیت این اعمال کیست

قانون آیین دادرسی کیفري که  214قانون اساسی و ماده  167استناد به اصل 
قضات را مکلف نموده در صورت نقص، ابهام، سکوت و یا فقدان متن قانونی حکم 
قضیه را با مراجعه به منابع و فتاوي معتبر فقهی بیابند قائل به این نظر شد که 

تشخیص مشروعیت اعمال جراحی باشند یا خیر؟ توانند مرجع قضات محاکم می
در پاسخ باید گفت که اگرچه مصلحت بر این است که از طریق وضع قانون به 
طور صریح در مورد مشروعیت این اعمال تعیین تکلیف شود، لیکن آنچه که مهم 
است تبیین ضابطه مشروعیت اعمال جراحی زیبایی از طریق بررسی منابع و آراي 

کس به طور مطلق قائل به تجویز آن نیست و همین معیار چراکه هیچفقهی است، 
تواند راهنماي قانونگذاران و مجریان قانون و ضابطه جواز شرعی است که می

  باالخص قضات باشد.
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اي از نظرات فقهی در مورد جراحی زیبایی، به در ادامه پس از بیان خالصه
  خت. تبیین ضابطه مشروعیت این اعمال خواهیم پردا

  ـ نظر فقها در مورد مشروعیت عمل زیبایی2
برخالف فقهاي اهل سنت که با تفکیک میان جراحی ترمیمی و جراحی 
زیبایی، مورد اخیر را با استناد به آیات قرآن و روایات و به واسطه تغییر در خلقت 

غالب فقهاي امامیه عمل  )193-6صص  ،ق. 1415(الشنقیطی، شمارند، الهی، جایز نمی
دانند، تا جایی که عمل زیبایی جایز زیبایی را با وجود شرایطی، امري مباح می

  .)94م.، ص  2008(الحسینی، شمرده شده حتی اگر براي درمان یا دفع ضرر نباشد 
نفسه بنابراین در نزد مشهور فقهاي امامیه، اصل عملیات زیباسازي فی

کند، بلکه امري را فراهم نمیحرمتی ندارد و نه تنها موجبات تغییر در خلقت خدا 
مباح است. البته ایشان هم این اعمال را به طور مطلق جایز ندانسته، بلکه مشروط 

اند که مستلزم کار حرامی نباشد و در ادله شرعی از آن نهی نشده به آن نموده
ا... مکارم شیرازي در پاسخ به سؤالی، عمل جراحی زیبایی را در صورتی باشد. آیت

خته با حرام دیگري نباشد جایز دانسته و چنانچه مستلزم حرامی باشد که آمی
(احکام پزشکی، اند (مانند نظر و لمس حرام) تنها در صورت ضرورت مجاز دانسته

اي در پاسخ به این سؤال که ا... خامنه. همچنین آیت)111، س 43ش.، ص  1387
امحرم باشد جایز است یا اگر عمل جراحی زیبایی براي زنان مستلزم نگاه و لمس ن

شود و عمل جراحی زیبایی، درمان بیماري محسوب نمی«اند: خیر، مطرح داشته
کردن و لمس حرام به خاطر آن جایز نیست، مگر در مواردي که براي درمان نگاه

(رساله » کردن باشدسوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه
  .)1301، س 311.، ص ق 1388اجوبه اإلستفتائات، 



 1394وچهارم، پاییز سال نهم، شماره سی            / فصلنامه حقوق پزشکی 172 

 از
ک

زش
ت پ

عافی
ط م

شرای
 و 

یی
زیبا

ی 
راح

ج
 

ري
کیف

ت 
ؤولی

مس
 

اما مسأله مهمی که در این وجود دارد این است که از نظر فقها، نباید عمل 
جراحی داراي خطر یا عوارض جدي باشد و در این صورت ارتکاب آن تحریم شده 

 به احتمال و باشد عضو نقص یا مرگ احتمال ا... سیستانی، اگراست. به نظر آیت
 جایز وجه هیچ به مذکور جراحی باشد، خوف موجب عقالً که باشد قوي قدري

  . نباشد ضروري اگر حتی است جایز باشد، نداشته ضرري چنین اگر اما نیست،
 هايا... موسوي اردبیلی در پاسخ به این سؤال، نظر به آن که تعداد جراحیآیت

زیبایی روزبروز در حال افزایش است و افراد بعضاً با پذیرش خطرات جانی چنین 
کنند، حکم شرعی حضرت عالی در خصوص انجام هایی به آن اقدام مییجراح

هاي زیبایی غیر ضروري که بعضاً با خطراتی نیز همراه است، چیست؟ جراحی
ضرورت جراحی «اند: شود؟ بیان فرمودهضرورت جراحی زیبایی چگونه تعیین می

جراحی ضرر زیبایی باید با نظر پزشک متخصص و متعهد معین شود و اگر از آن 
و یا خطر بزرگ و معتنابهی متوجه شخص گردد، جایز نیست و در صورت غیر 

ش.،  1389(شجاعپوریان، » بودن در فرض مذکور به طریق اولی جایز نیستضروري
  .)168ص 
  ـ ضابطه مشروعیت جراحی زیبایی3

با دقت در آراي فقهاي امامیه در مورد جراحی زیبایی باید اذعان داشت که 
شود، منتها ها اصوالً جراحی زیبایی عملی مباح و شرعی محسوب مید آندر نز

  شرایط ذیل بایستی رعایت گردند: 
ـ جراحی، داراي خطر و عوارض شدید نباشد؛ در این صورت تنها در مورد 1

 جراحی ترمیمی حیاتی و یا موردي از جراحی ترمیمی که در آن ناهنجاري تا حدي
طر از لحاظ عقل و عرف امري قابل قبول است، به است که پذیرش میزانی از خ

 توان قائل به صحت انجام عمل شد؛لحاظ ضرورت موجود می
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 ـ در جراحی زیبایی که از نظر فقهاي امامیه داراي ضرورت (از لحاظ جسمی)2
توان یکسري از مالحظات شرعی (مثل نیست، برخالف سایر اعمال جراحی، نمی

 ه گرفت.رعایت نظر و لمس) را نادید

رسد ضرورتی که براي جراحی زیبایی اختیاري از حیث بنابراین به نظر می
شود از سوي فقها و شرع مورد پذیرش قرار نگرفته روانشناختی به آن استناد می

ها باقی مانده است. است و ضرورت اعمال پزشکی در محدوده درمان ناهنجاري
به شدت از حیث روحی رنج  البته تردیدي نیست که در مورد فرد بیماري که

تواند او را از یک ناهنجاري شدید روانی نجات بخشد، برد و جراحی زیبایی میمی
بودن این چنین عملی نیز قائل شد، اما آنچه توان به ضروريدر فرض ثبوت، می

که به طور کلی و به عنوان قاعده باید گفت این است که جراحی زیبایی باید با 
که احتمالی ضعیف وجود تواند از آن ناشی شود (ولو اینکه میخطرات و عوارضی 

داشته باشد) متناسب باشد و این ضابطه بسیار مهمی است که به نظر منشأ خیلی 
  از موارد خطاي پزشکی و شکایات از جراحان زیبایی است.

بنابر آنچه گفته شد، اصل جراحی زیبایی از حیث شرعی مجاز است منتها 
که خطرات و عوارض آن جراحی با سود حاصله از آن متناسب باشد این مشروط به

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

  
  هـ ـ کسب رضایت و اخذ برائت

سالمی، براي معافیت قانون مجازات ا 158شرط دیگري را که بند ج ماده 
بینی نموده، اخذ رضایت از بیمار اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی پیش
هاست. بدون رضایت بیمار و یا یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن
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هاي نماینده قانونی وي هیچ پزشکی حق اقدام پزشکی ندارد، مگر در موارد فوریت
  روري نیست.پزشکی که اخذ رضایت ض

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

بایستی نظیر سایر قراردادها کلیه جوانب قانونی از جمله رضایت طرفین ملحوظ 
دفاع، ولو براي مدت کوتاه حرکت و بیبدن بی گردد. به عالوه وقتی که قرار باشد

امر در اختیار طبیب قرار داده شود کامالً ضروري است که شخص بیمار باید با این 
 موافق بوده و به آن رضایت داده باشد. به همین علت هم قانون مجازات اسالمی

صراحتاً به اخذ رضایت در اعمال جراحی و طبی اشاره نموده و وجود چنین 
  ضایتی را در کلیه اعمال جراحی و طبی الزم دانسته است. ر

شدن، موافقت و رضایت در لغت به معنی اجازه، رخصت، خشنودي، تسلیم
علیه، یعنی و رضایت بیمار یا مجنی) 1659(فرهنگ معین، ص خرسندي آمده است 

که تعرضی برخالف قانون علیه حقوق و علیه به اینتمایل قلبی و موافقت مجنی
  .)188(اردبیلی، ص هاي او انجام گیرد آزادي

 علیه در ماهیت جرم جاري است،در حقوق جزا اصل عدم تأثیر رضایت مجنی
علیه زیرا قانون جزا از قواعد آمره است و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی

به قادر نیست خللی در اجراي آن پدید آورد. بنابراین رضایت به ارتکاب افعالی که 
  اثر است.زند بیحیات و سالمت جسمانی او آسیب می

علیه در دو حال ممکن است بر ماهیت جرم تأثیر ببخشد گاه رضایت مجنی
کند که در این حال علی دهنده جرم را زایل میاین رضایت یکی از عناصر تشکیل

ماند ییابد و اساساً موردي براي توجیه عمل مجرمانه باقی نماالصول جرم تحقق نمی
و گاه این رضایت شرط الزم اباحه ناشی از اجازه قانون و عرف است. مشروعیت 
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عمل مبتنی بر اجازه قانون است که در مقررات کیفري ما نسبت به مداخله طبیب 
  .)189-90(اردبیلی، صص در درمان بیمار و عملیات ورزشی صراحتاً صادر شده است 

علیه در قوانین ث رضایت مجنیبرخی از حقوقدانان نیز معتقدند که بح
جزایی بیشتر ناظر به مواردي است که قانون رنگ مجرمیت را از اصل عمل 

زداید و رضایت صرفاً شرط عدم تحمل مجازات با توجه به مسائل قانونی می
  .)318(نوربها، ص گردد می

بنابراین رضایت به عنوان شرط عدم مسؤولیت کیفري ناشی از اقدامات اطبا 
باشد و علت وجاهت ه نوعی مداخله در حریم جسم و جان آدمی است، میکه ب

چنین رضایتی نیز مصالح ناشی از اقدامات طبی است. اخذ این رضایت به صورت 
آگاهانه و آزادانه در تمامی اعمال پزشکی ضروري است، اما همانطور که توضیح 

تفاوت از سایر داده خواهد شد، کیفیت این رضایت در اعمال جراحی زیبایی م
  اعمال خواهد بود.

مسأله بعدي در مورد برائت است که در نظام حقوقی ما به عنوان یکی از 
آید. در تعریف حقوقی شرایط معافیت از مسؤولیت کیفري پزشک به حساب می

بودن ذمه از شخص معین از تعهد را گویند، خواه برائت خالی«اند: برائت گفته
ل شخص معین دیگر از اول مشغول نشود یا مشغول اساساً ذمه شخص در مقاب

  .)108(لنگرودي، ص » الذمه شودنشده و فارغ
توان گفت ابراء طبیب آن است که بیمار یا اولیا قانونی وي قبل بنابراین می

از درمان، ذمه طبیب را نسبت به پیامدهاي احتمالی عمل جراحی و طبی (که 
  ناشی از تقصیر نیست) مبري سازند.

، قانونگذار تکلیف اثر حقوقی برائت را 19قانون جدید برخالف قانون پیشین در
مشخص نموده و بدین نحو به اختالفاتی که در مورد اثر حقوقی این نهاد در 
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مقرر شده است:  495مسؤولیت پزشک وجود داشت، پایان داده است. در ماده 
دمه بدنی گردد، موجب تلف یا صدهد، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می«

ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا 
  .» که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم نشود... این

در صورت عدم قصور یا «همچنین در تبصره یک این ماده بیان شده است: 
ندارد، هرچند برائت اخذ  تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود

آید، مسؤولیت همانطور که از عبارات این ماده و تبصره آن برمی» نکرده باشد.
شود و در هیچ فرضی (ولو در صورتی که پزشک تنها در صورت تقصیر محقق می

  توان پزشک غیر مقصر را ضامن دانست. برائت اخذ نشده باشد) نمی
به طور کلی چنین  1392ت اسالمی قانون مجازا 145این مسأله در ماده 

تحقق جرائم غیر عمدي، منوط به «وجهه تأکید قانونگذار قرار گرفته است که: 
خطاي  عمدي وعمدي اعم از شبه احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر

و وفق تبصره ماده مارالذکر، » دشومحض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می
مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و حتیاطی و بیااعم از بی«تقصیر نیز 

احتیاطی یا ها، حسب مورد، از مصادیق بیعدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن
  ».شودمباالتی محسوب میبی

و این ماده در ارتباط با اعمال پزشکی، مورد  495اي که در ماده اما مسأله
پزشک اصوالً ن است. بدین نحو که نظر است، اصل تقصیر نیست، بلکه اثبات آ

، اما در که عدم تقصیر او اثبات شودمگر این ،بیمار است به هاي واردهمسؤول زیان
هاي وارده به رسد اصوالً مسؤول زیانبه نظر میبرائت اخذ کرده باشد  صورتی که

  .که تقصیر او به اثبات برسدبیمار نباشد مگر این
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بدین معنی که  ،ماره تقصیر قابل استنباط استاز سیاق این ماده ابنابراین 
تواند عدم تقصیر خود را ولی پزشک می ،براي مسؤولیت اثبات تقصیر الزم نیست

اثبات کند چنانکه ثابت کند مقررات پزشکی و موازین فنی را کامالً رعایت کرده و 
او برائت  هرگاه پزشک از بیمار یا ولی احتیاطی نشده است، اماگونه بیمرتکب هیچ

به عبارت دیگر عدم مسؤولیت خود را شرط نموده باشد بار اثبات  .اخذ کرده باشد
بنابراین شرط برائت از ضمان پزشک را از  دیده خواهد بود.زیان هتقصیر بر عهد

 ،کندکند و فقط بار اثبات را جابجا میمسؤولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی
مان اخذ نشده باشد بار اثبات عدم تقصیر بر دوش بدین معنی که اگر برائت از ض

در واقع  .دیده استپزشک است و در صورت اخذ برائت بار اثبات بر عهده زیان
ن قابل اثبات آتقصیر مفروض است که خالف  495منظور از کلمه تقصیر در ماده 

 تبصره همین ماده هم مؤید قبول مبناي تقصیر در قانون جدید استو  است
  .)149ش.، ص  1391، (صفایی

پس از بیان این مطالب، حال باید دید که کیفیت و چگونگی دو نهاد رضایت 
ها در جراحی زیبایی نسبت به سایر اعمال پزشکی به چه و برائت و تفاوت آثار آن

  شکل خواهد بود؟ 
  ـ اهمیت رضایت آگاهانه در جراحی زیبایی1

هایی را ماهوي ویژگیاز نظر شکلی و  158رضایت موضوع بند ج ماده 
طلبد که باید هنگام اخذ آن اعمال شود وگرنه ممکن است به علت فقدان می

شرایط قانونی تأثیري در معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی 
دهنده و آگاهانه و توان به اهلیت رضایتنداشته باشد؛ از جمله این شرایط، می

  د.بودن رضایت تأکید ورزیآزادانه
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 بود که انجمن پزشکان آمریکا بر رضایت آگاهانه 1981بار در سال براي اولین
به مثابه یک حق اجتماعی ضروري براي تواناساختن بیمار در انتخاب درمان یا 

(مجموعه مقاالت حقوق آزمایش حتی علیرغم تمایل پزشک تأکید ورزیده است 
از جمله شرایط رضایت است که بودن رضایت . در این میان، آگاهانه)57پزشکی، ص 

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

ه قانونی او درك شوند را براي احراز رضایت آگاهانه بایستی توسط بیمار یا نمایند
  شمارد:برمی

 ـ تبیین ماهیت جراحی یا درمان؛1

 هاي جراحی؛ـ اندیکاسیون2

 ـ منافع مورد انتظار از جراحی؛3

 ـ نتایج و آثار جانبی عمل جراحی؛4

 ها؛ـ خطرات بالقوه و عوارض منفی و میزان احتمال رخداد و نیز شدت آن5

بیان منافع، خطرات و نتایج هریک  ی، وـ توجه به موارد جایگزین عمل جراح6
توانند به اختیار توسط بیمار انتخاب از این موارد جایگزین (که در صورت امکان، می

 گردند)؛

  ٢٠بینی.ـ نتیجه مورد پیش7
 شرط رضایت است و از آنجا که نحوه معالجه ودر واقع عنصر آگاهی پیش

ـ یعنی پزشک ـ است  درمان، یک موضوع تخصصی است، این وظیفه طرف آگاه
که اطالعات الزم را در اختیار بیمار قرار دهد و همچنین در صورت لزوم، انجام 

  این وظیفه را به اثبات برساند. 
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علت اهمیت مضاعف اخذ رضایت آگاهانه در جراحی زیبایی، غیر ضروري و 
ترین بودن این عمل است؛ فرد متقاضی جراحی زیبایی باید از کمغیر درمانی

گیر او شود آگاه باشد، چراکه خاطراتی که ممکن است به سبب جراحی دامنم
تواند او را از انجام این عمل منصرف سازد و از آنجا که اقدام به اطالعات کامل می

جراحی یک تصمیم شخصی است و مسأله معالجه در میان نیست، این تغییر 
جاست که نگاه سؤال این تواند اثري منفی را دربر داشته باشد. حالعقیده نمی

درآمدزایی و تجاري به جراحی زیبایی که با نظري گذرا به تبلیغات مندرج در 
ها به وضوح قابل مشاهده است، به غیر حاکمیت قانون و نظارت مجالت و رسانه

سازي کامل تواند، از حقوق متقاضیان این اعمال چون حق آگاهکامل چگونه می
  حمایت نماید؟ 

  ائت در مسؤولیت کیفري جراحان زیباییـ نقش بر2
، طبق 1370تا پیش از این بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

، اذن و رضایت بیمار نسبت به درمان، عامل وجاهت 319(بند دوم) و  59مواد 
آمد، لیکن در مواردي که خسارات پزشکی بر اثر قانونی عمل پزشک به حساب می

پزشک، ضامن بود. بنابراین قانونگذار به پیروي از نظر شد، عمل پزشک حاصل می
مشهور در فقه قائل به مسؤولیت نوعی براي پزشک بود، اما به موازات همین امر و 

بینی اخذ برائت از بیمار (در نماندن امر ضروري طبابت با پیشبه جهت معطل
ارتکاب داد که در صورت عدم )، به پزشکان این امکان را می322و  60مواد 

تقصیر (و به نظر برخی با توجه به ظاهر مواد، ولو در فرض تقصیر)، از کمند 
توانست آمد که چنین برائتی نمیمسؤولیت رهایی یابند. در این رابطه به نظر می

کننده خسارات ناشی از عمل پزشک در جراحی زیبایی باشد، چراکه عامل توجیه
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و قانون، مصالح و ضرورات ناشی از اعمال بینی این نهاد در فقه مبناي علمی پیش
  ها استناد جست.توان به آنهاي زیبایی نمیجراحی است که به نظر در جراحی

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

من دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و صدمه بدنی گردد ضا
که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري موازین فنی باشد یا این

در «و در تبصره یک این ماده نیز بر این امر تأکید ورزیده که: .» هم نشود... 
رد هر صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندا

  » چند برائت اخذ نکرده باشد.
 کهاین مگر است به بیمار وارده يهازیان مسؤول اصوالً پزشک ماده این طبق

 در هم فرض این در که باشد کرده اخذ برائت کهیا این شود و اثبات او تقصیر عدم
  باشد.  نشده تقصیر مرتکب که است مسؤولیت از معاف صورتی

 در مسؤولیت رافع ضمان، از برائت تحصیل 495 هماد به توجه بنابراین، با
  .)153ش.، ص  1391(صفایی، نیست  غیر عمدي، چه عمدي چه تقصیر ارتکاب صورت

 مسؤولیت مبناي عنوان به تقصیر 495 ماده در شودمی مالحظه که همانگونه
 با داخلی قوانین نمودنیکسان جهت مؤثر گامی و است شده داده قرار پزشک
 را پزشک مسؤولیت شرط که حقوقی يهانظام اکثریت در شده فتهپذیر معیار

 ماده این در قانونگذار سوي از متخذه مبناي. است شده برداشته دانند،می تقصیر
 و خسارات به منتج که پزشکی عمل هر که معنا بدین باشدمی »مفروض تقصیر«

 وي کهینا مگر است، بوده پزشک تقصیر واسطه به االصولعلی گردد، صدمات
 نقطه این در. برساند اثبات به را عمل و علم طبق بر خویش متعارف رفتار بتواند

 صورتبدین بود؛ خواهد اثبات بار جابجایی ما حقوقی نظام در برائت کارکرد نظر
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 است ذینفع یا دیدهزیان بار این درمان، جهت به پزشک سوي از برائت اخذ با که
 قانون تصویب با واقع در. است ورزیده تقصیر یا رقصو پزشک نماید ثابت باید که

 بر را حقوقدانان تا تفریط آن از نه و مانده جاي به ردي افراط آن از نه دیگر جدید
 رویکردي بلکه آورند، روي احتجاح و تفسیر به هریک تعدیل جهت که دارد آن

   .است گردیده اتخاذ قانونگذار سوي از معتدل و میانه
رسد، با توجه به اوصاف جراحی زیبایی و لزوم حفظ نظر میاما کماکان به 

ایمنی بیشتر در آن و عدم توقف مصالح جامعه بر انجام این جراحی، باید قائل به 
تواند موجب جابجایی بار اثبات تقصیر این بود که اخذ برائت جراحان زیبایی نمی

اح زیبایی و دیده، رابطه سببیت میان عمل جرباشد و تنها کافی است زیان
خسارت را ولو به طور کلی، به اثبات برساند و پس از این دیگر جراح است که باید 
ثابت کند اوالً جراحی مزبور با توجه به منافع مورد انتظار امري عقالیی و مشروع 

سازي کافی نسبت به بیمار صورت گرفته است؛ رسانی و آگاهبوده است؛ ثانیاً اطالع
ناشی از عاملی خارج از کنترل جراح بوده که ناشی از نقص علم  ثالثاً زیان وارده

  پزشکی یا واکنش خاص بدن بیمار به عمل جراحی بوده است. 
  

  و ـ شرط مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 
مهارت و تخصص به عالوه رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی، به 

رود که در صورت عدم یت از مسؤولیت به شمار میعنوان یکی از شرایط معاف
آورد، بلکه حسب احراز و مراعات آن نه تنها موجبات ضمان طبیب را فراهم می

هاي کیفري و انتظامی را نیز براي پزشک خاطی به دنبال مورد سایر مسؤولیت
  خواهد داشت. 
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 مندي از دانش پزشکی) و عملمهارت یک طبیب در دو عرصه علم (بهره
. این شرط در فقه )251ش.، ص  1377(گودرزي، یابد (تجربه کافی) بروز و ظهور می

دانستن طبیب غیر حاذق تردید نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته و فقها در ضامن
. )44ق.، ص  1404(نجفی، اند و حتی در مورد آن ادعاي اجماع شده است نورزیده

همان عدم » تقصیر در علم«انونگذار از نیز به نظر مراد ق 495در تبصره ماده 
باشد. تشخیص این حذاقت و مهارت تخصص کافی در انجام عمل جراحی می

هاي توان گفت کسی که دورههمواره کار آسانی نیست، لیکن به عنوان قاعده می
آموزشی الزم را طی نموده و در مقام آزمون نیز موفق بوده و مجوز انجام عملیات 

که باشد، مگر اینی را دریافت داشته است، واجد این شرط میمورد نظر پزشک
توان گفت که مهارت دو جنبه خالف آن در عمل ثابت شود. بر این اساس، می

دارد یکی مجوز قانونی انجام عملیات مورد نظر پزشکی و دیگري توانایی عملی و 
واهد تجربی انجام آن، و در مسؤولیت مطلق گروه اول هیچ تردیدي وجود نخ

داشت، لیکن گروه دوم، با اثبات عدم مهارت و تقصیر ناشی از آن، ضامن خواهند 
  بود. 

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات (مصوب  616از طرف دیگر ماده 
 صورتی در« ش.) به عنوان یک ضمانت اجرایی شدید، مقرر داشته است: 1375

 مرتکب هک امري به اقدام یا مباالتیبی یا احتیاطیبی واسطه به عمد غیر قتل که
 به مسبب شود واقع نظامات رعایت عدم سبب به یا، است نداشته مهارت آن در

 اولیاي ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت به نیز و سال سه تا یک از حبس
 .باشد محض خطاي کهاین مگر ،شد خواهد محکوم دم

  .»گرددنمی رانندگی تصادف راث در عمد غیر قتل شامل ماده این مقررات ه:تبصر
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 شود، عموم این ماده شامل اعمال پزشکی نیز خواهدهمانگونه که مالحظه می
بود و بر اساس آن چنانچه جراح به واسطه عدم مهارت و تخصص خود موجب 

  مرگ بیمار شود، به مجازات مقرر در این ماده خواهد رسید. 
و به عنوان یکی دیگر از مسأله دیگري که در این ماده حائز اهمیت است 

آید و در شرایط معافیت مسؤولیت کیفري ناشی از اعمال پزشکی به حساب می
قانون مجازات اسالمی نیز مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته  158بند ج ماده 

باشد. موازین فنی و است، لزوم رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی می
ل بر قوانین و مقررات و اصول علمی و عملی حاکم علمی و نظامات دولتی مشتم

بر امور پزشکی و دارویی در کشور است، که به نوعی در معناي آن شرط مهارت و 
  آید.تخصص را نهفته دارد و بر این اساس مفهومی عام به حساب می

آنچه که در رابطه با این شروط (شرط مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و 
که، داشتن مهارت و ) در جراحی زیبایی قابل بحث است ایننظامات دولتی

تخصص در جراحی زیبایی که در آن اصوالً فوریت پزشکی و اضطرار وجود ندارد، 
در حین عمل جراحی، پزشک و تیم گیرد. با تأکید بیشتري مورد توجه قرار می

در هر پزشکی موظف هستند کلیه موازین علمی و فنی را رعایت نموده و کوتاهی 
شود. مسأله مهارت ها منجر به ایجاد خطاي پزشکی در حین عمل مییک از آن

علمی و عملی (تجربه) امري است که در این جراحی از اهمیت بسزایی برخوردار 
 است و خصوصاً در اعمال جراحی زیبایی بدین واسطه که فوریت و ضرورت جسمی

اي بدون مهارت و تخصص کامل و توان به هیچ بهانهها مصداق ندارد، نمیدر آن
  ها اقدام ورزید.دقت نظر نسبت به انجام این جراحی

بنابراین الزم است استاندارد انجام عمل جراحی از لحاظ مهارت پزشک و 
ها بکار گرفته تخصص او و همچنین ابزار و امکاناتی که براي انجام این جراحی
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در حد باالیی قرار داشته باشد.  ها)شود، (با در نظرداشتن اوصاف این جراحیمی
که در یک  21به دیگر سخن اگرچه در عمل جراحی ضروري اعم از جراحی الکتیو

 انجام بایستی زمان همان در که 22بازه زمانی باید انجام گیرد یا جراحی اورژانسی
 اعضاي کارکرد به مربوط مختلف تشخیصی و درمانی يهاجراحی (مثل شود،

 گوارش دستگاه و عروق و قلب مغز، بینی، دست، سر، چون بدن داخلی و بیرونی
 استناد مکانی و زمانی شرایط به توجه با موجود امکانات حداقل به توانمی و...)

 صرفاً که لیپوساکشن و رینوپالستی همچون زیبایی يهاجراحی در لیکن ،جست
 مبودک توجیه در توانمین گیرد،می صورت بدن طبیعی اعضاي زیباسازي براي

 عمل اساس این بر و نمود استناد ضرورت یا ریتفو به ابزاري و انسانی امکانات
 و ابزار کامل بکارگیري و تخصص شرط حداکثري حفظ با تنها باید جراحی
   پذیرد. انجام علمی و فنی موازین و امکانات

  
  گیرينتیجه

 الحاص معناي به پالستیک، جراحی انواع از یکی عنوان به زیبایی جراحی
 این پیشینه باشد.می بیشتر زیبایی به رسیدن منظور به بدن طبیعی اعضاي شکل

 به بنا که نمود جستجو ترمیمی يهاجراحی توسعه روند در باید را هاجراحی
 و نقایص زدودن منظور به مختلف جوامع میان در و تاریخ طول در و ضرورت
 پزشکی، علم توسعه با مگامه و گرفته قرار استعمال مورد بشر اعضاي يهازشتی

 اجتماعی، يهاارزش تحول و اقتصادي رفاه افزایش با رفتهرفته است. نموده پیشرفت
 رواج متقضیان، اعضاي زیباترنمودن براي پالستیک جراحی يهاتکنیک از استفاده

 و فراملی صنعت یک به مبدل را زیبایی جراحی مقوله که آنجا تا یافته چشمگیري
   است. نموده تجاري توریسم و اقتصاد حوزه در نقش ایفاگر
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 به لیکن ،آیندمی حساب به پزشکی اعمال از اگرچه زیبایی يهاجراحی
 از بودن،یدرمان غیر و ضرورت فقدان جمله از هاآن پیرامون يهاهدغدغ واسطه
 به بنا که آنچه آیند.می حساب به پزشکی یتمسؤول حیطه در اختالف مورد موارد
 ضرورت عدم واسطه به که است این گفت اعمال این مورد رد توانمی لیک قاعده

 است شده مقرر پزشک یتمسؤول از معافیت براي قانون در که شرایطی درمانی،
 نظر به هم عمل در .گیرند قرار نظر مورد هاآن مورد در خاصی کیفیت با بایستی

 ننمودن رعایت د،شومی زیبایی جراحان از که فراوانی شکایات ریشه رسدمی
 به )158 ماده ج بند (خاصه اسالمی مجازات قانون در قانونگذار که است شرایطی

  است. نموده تصریح آن
 عمل مشروعیت کیفري، یتمسؤول از پزشک معافیت شرط ترینمهم و اولین

 پزشکان از توانمین که قائلیم نیز ما اگرچه که گفت باید زمینه این در باشد.می او
 عمل به سپس و نموده برداشت را فقهی حکم مورد هر در که داشت انتظار

 یک که زیبایی جراحی مشروعیت کلی ضابطه که دانست باید اما بپردازند، جراحی
 نشده تصریح قانون در کهاین ولو آید،می حساب به نیز ايهحرف و عقلی ضابطه
 کهاین از عبارتست یزن ضابطه این گیرد. قرار پزشکان این رعایت مورد باید باشد،

 قابل عوارض و ضرر و خطر خوف که است مشروع صورتی در زیبایی جراحی
 شده اشاره آن به نیز فقها کالم در که است ايهضابط این و نباشد آن در توجهی

 وجود زیبایی جراحی براي روانی لحاظ از که ضرورتی حسب توانمی البته است.
 حدي تا روانشناسی) متخصصان تأیید و موازین رعایت از پس هم (آن دارد

 ضرورت میان باید هم باز لیکن ،خرید جان به را جراحی از ناشی عوارض و خطرات
  باشد. داشته وجود تناسب آن از ناشی عوارض و خطرات و جراحی انجام
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 کیفري یتمسؤول از زیبایی جراحان معافیت براي که دیگري مهم شرط
 با است. جراحی انجام متقاضی فرد از آزادانه و هآگاهان رضایت اخذ است، ضروري

 بدون بیمار کامل ساختن آگاه زیبایی جراحی اعمال بودن اختیاري به توجه
 تواندمی آن نقض صورت در که است بایسته و حتمی امري ايهمالحظ گونههیچ

 داوطلب به پزشک رسانیاطالع چراکه ،دهد قرار وارده خسارات ضامن را پزشک
 نظام در همچنین دارد. او نهایی گیريتصمیم در مهمی بسیار نقش ،جراحی
 اساس بر و شده دانسته الزم نیز برائت اخذ رضایت، کسب بر عالوه ایران حقوقی

 خواهد تقصیر اثبات بار جابجایی برائت، نقش اسالمی، مجازات قانون 495 ماده
 و است پزشک تقصیريبی بر اصل بیمار، به خسارت ورود و برائت اخذ با واقع در بود.

 اثباتی چنین دشواري به توجه با برساند. اثبات به را وي تقصیر که است دیدهزیان بر
 نیز و ضرورت) لحاظ (به طبابت واجب امر نماندن معطل جهت به آن بینی پیش و

 را شرط این نباید نظر به زیبایی، جراحی اعمال بودن درمانی غیر و ضروري غیر
 خسارت یا جنایت فرض در که صورت بدین دانست، نافذ زیبایی احانجر مورد در
 خواهد کفایت کلی نحو به سببیت رابطه اثبات صرف زیبایی، جراحی متقاضی بر

 رضایت (مشروعیت، نظر مورد شرایط نماید ثابت باید هک است پزشک این و نمود
 را مهارت) و ولتید نظامات و علمی و فنی موازین رعایت نیز و آزادانه و آگاهانه
   است. نموده رعایت
 کیفري یتمسؤول از معافیت براي 158 ماده ج بند در که آخري شرط اما و
 ضمانت با ،عام طور به تعزیرات قانون 616 ماده در و شده، دانسته ضروري پزشک
 و علمی و فنی موازین رعایت است، گرفته قرار تصریح مورد شدیدي اجرایی
 در شرط این حداکثري رعایت است. تخصص و مهارت وجود نیز و دولتی نظامات
 جراحان که نحو بدین ،است الزامی اضطرار، و فوریت عدم واسطه به زیبایی جراحی
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 از و باشند داشته را نظر مورد جراحی حیطه در کافی تجربه و تخصص باید زیبایی
 زیبایی راحیج عمل در تأخیر با چراکه ،بجویند بهره تجهیزات و امکانات حداکثر

 و اورژانسی يهاجراحی در اگرچه و داشت نخواهد وجود عواقبی هیچ االصولعلی
 کنندهتوجیه عمل، انجام ضرورت و فوریت انتخابی يهاجراحی از ايهپار حدي تا

 در باشد، )یمکان و زمانی و جغرافیایی و اقتصادي شرایط لحاظ (به هاکاستی از ايهپار
 نخواهد پذیرفته وجه هیچ به استداللی چنین اختیاري باییزی جراحی اعمال مورد
 قانونی تصویب با قانونگذار که است شایسته مباحث، این مجموع به توجه با بود.

 جریاناتی سوء از بسیاري جلوي تا نماید مشخص را زیبایی جراحان یتمسؤول شرایط
   شود. گرفته رد،دا وجود پزشکی اعمال از نوع این با رابطه در حاضر حال در که

  
                                                        

  هانوشتپی
1. Plastic surgery 
2. Aesthetic surgery 
3. Microsurgery 
4. http://www.citelighter.com/science/medicine/knowledgecards/plastic-surgery 
5. plastikos 
6. en.wikipedia.org 
7. John roe 

  بینی پهن ،معروف به همین نام. 8
9. ASPS 

  .25/9/1388جام جم آنالین، . 10
وارد دانشگاه تهران شدند و با سمت دانشیاري به تشریح جراحی و  1320و در سال پروفسور اصانل. 11

آموزش پزشکی پرداختند و پس از مراجعت از آمریکا رشته جراحی پالستیک و ترمیمی را بنیانگذاري 
ها در درمان مجروحین ها جراح پالستیک در کشور است و خدمات آنکردند که ثمرات آن تربیت ده

 جنگ تحمیلی بر کسی پوشیده نیست. انقالب و 
12. Nose reshaping (Rhinoplasty) 
13. Liposuction 
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14. encyclopedia of surgery 
15. Optional surgery  

 .»و نه تنها فقدان بیماري یا نقص عضو کامل روانی، جسمی و اجتماعی است سالمت حالت رفاه و آسایش«. 16

   اصل چهارم قانون اساسی. 17
شود: هر اعمال زیر جرم محسوب نمی: «ش. 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  59و ماده بند د. 18

ها و یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن مشروع که با رضایت شخص یا اولیا نوع عمل جراحی یا طبی
  .»بود... رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوري اخذ رضایت ضروري نخواهد 

  ش. 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  322ماده  .:ر.ك .19
20. www.surgery.org/downloads/private/CodeofEthics.pdf 
21. Elective surgery  
22. Emergency surgery 
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Reconstructive Surgery & Exemption conditions of physician 
from criminal responsibility 

Mahmoud Abbasi 
Mahboubeh Talebi Rostami 

Abstract 
Reconstructive surgery is the center of attentions as a form of 

plastic surgeries because of a development in Rhinoplasty surgeries 
and mostly for restoration of damaged or unconventional organs and 
due to changing of life style and social values. Meanwhile there are 
double complexities for medical responsibilities in reconstructive 
surgeries and a common idea about non-therapeutic and unnecessary 
condition of it.  

Therefore there are various ideas about criminal responsibility of 
physician in these surgeries. Then it is necessary to mention that the 
origin of most crimes and damages in reconstructive surgeries is lack 
of respecting any exemption from criminal responsibilities in Islamic 
Punishment Law.  

As a result, pursuant to para C of Art. 158 and Art. 495 in 2013 
and also Art. 616 (suspended) for exemption from responsibility, 
firstly it is necessary to approve necessity condition of surgery 
according to the further dangers. Then it is a need to have freely and 
consciousness consent of patient. Physician is obliged to have 
complete specialty in relevant field. Regarding non-necessary 
condition of reconstructive surgery and lack of any assumptions for its 
emergency condition, it is a need to benefit from maximum facilities 
and tools for this purpose.  

In addition, innocence in reconstructive surgery is not acceptable 
for any replacement. In any crimes, it is enough to specify the real 
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reasons of causality of surgeon. In such an assumption, surgeon is 
obliged to do all its obligations including respecting any relation 
between profit and danger in surgery and further information and 
respecting maximum technical/scientific rules and governmental 
systems. 
 
Keywords 

Reconstructive Surgery, Criminal Responsibility of Physician, 
Legitimation, Consent and Innocence, Skill 
 


