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Aims Often, many young people and teenagers impose huge costs and time on families and 
society on cosmetic surgery, while their action is not based on the origin of the disease and 
doesn’t provide health for them. Lack of balancing and preventive laws for the prevention of 
exceeding these actions causes numerous judicial cases and causes the medical community to 
ignore its original mission, in spite of their oath to ensure the health of the community. Now, 
the question is what basis of responsibility for cosmetic surgeons is more consistent and closer 
to justice? Therefore, the aim of this research was to investigate the responsibility of cosmetic 
surgeons with three bases of fault statistics, fault theory, and risk theory. The research was 
conducted with the descriptive-analytical method by searching in the relevant sources.
Conclusion Among the types of principles of responsibility for cosmetic surgeons, in the more 
or less complicated process of medical practices, the risk theory is closer to the social justice 
and social interest of the target community.
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کننده سالمت باشد. بلکه برعکس، که این اقدام منشا بیماری داشته و تامین

شدن این اقدامات تقنین یهروکننده و پیشگیرانه از بیچنانچه قوانین متعادل
شود، جامعه های عدیده قضایی مینشود ضمن این که موجب تشکیل پرونده

پزشکی را هم برخالف سوگندنامه آنها برای تامین سالمت جامعه، از مدار و رسالت 
کند. حال سئوال این است که کدام مبنای مسئولیت در اصلی خود خارج می
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 و کم ندفرآی در کان جراح زیبایی،پزش مسئولیتِ  مبانی انواع میان ازگیری: نتیجه
 لحتمص و عدالت تئوری خطر به اعمال پزشکی، نشیب و پرفراز و پیچیده بیش

  .است ترنزدیک هدف، جامعه اجتماعی
  پزشک، مسئولیت، اماره تقصیر، جراحی زیبایی، بیماری، تئوری خطرها: کلیدواژه

  
  ۸/۳/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۳/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  amir_hsalar@theo.usb.ac.irنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
پزشکی یک علم عملی است که با هدف حفظ و ارتقای سطح 

یرد. گها صورت میدیدهها و بازتوانی آسیبتندرستی، درمان بیماری
یکی از موضوعات بسیار مبتال به که در کشور ما از آمار بسیار باالیی 

ت که تح یافراد است. ییبایز یهایبرخوردار است، موضوع جراح زین
فرآیند با  نیاند ممکن است در اقرار گرفته ییبایز یعمل جراح
(اعم ی حقوق یهامواجه شوند که از جمله آنها چالش ییهاچالش
و هم جامعه پزشکی و هم سازمان نظام  ) استیو مدن یفر یاز ک

، سازی فقهیپزشکی، هم مردم و هم دستگاه قضایی نیازمند شفاف
روز، نسبت به این پدیده پررنگ مدنی هستند و قانونی و قضایی به

قهراً پژوهش پیرامون این کارکردهای چندبعدی و در اختیار قراردادن 
ویژه برای دستگاه قضایی و جامعه پزشکی و در نهایت نتایج آن به
ای و نسبتًا پیچیده، کنندگان این خدمات حرفهبرای دریافت

کند و در عین حال از تر میرا به عدالت نزدیک های قضاییرسیدگی
قضایی  -های احتمالی که منشا آن، کمی اطالعات حقوقیخسارت

 نماید و در نهایتای پیشگیری میاست، تا حد معقول و خداپسندانه
دانیم، های قضایی خواهد شد. چنان که میموجب کاهش پرونده

ر در چند سال اخیجراحی پالستیک سابقه سنتی طوالنی داشته و 
زوایای جدیدی به خود گرفته، تا حدی که از فلسفه وجودی خود که 

عمدتًا جنبه ترمیمی و اصالحی داشته خارج شده و متقاضیان 
عاطفی، در  -خاطر یک سری نیازهای احساسیشماری دارد که بهبی

کنند و های متعارف و طبیعی اندام خود تصرف میاعضا و بافت
ورت به خدمات جامعه پزشکی، آن هم با پرداخت بدون احساس ضر

نمایند. حال پرسش های گزاف، این خدمات را مطالبه میهزینه
طور خاص مسئولیت پزشک اساسی این پژوهش این است که به

های جراح زیبایی (غیرترمیمی و غیربیماری) با کدام یک از تئوری
ه یک نکتتر است و ثمره حقوقی آن چیست؟ از مسئولیت سازگار

های مهم نباید غافل شد که امروزه در طب مدرن استفاده از فناوری
زشک، کردن تقصیر پبسیار پیچیده چنان مهم و فراگیر است که ثابت
  برای مراجعان عام مردم کاری بس دشوار است.

کاوش مبنای مسئولیت پزشکان که رسالت معالجه، مداخله و درمان 
بیماری را بر دوش دارند در مقاالت زیادی منعکس شده که ذکر 
پیشینه آن از شمار خارج است. لکن وقتی کارکرد یک پزشک از باب 

االضافه یا دوسویه، که طرف مقابل آن بیمار است، یک مفهوم ذات
گیرد که بیمار نیست و ردی را در بر میشود و خدمات او فخارج می

، دهدهای فانتزی و تجمالتی را پوشش میتنها یک سری خواسته
چنانچه از این جهت منتهی به ورود زیان به داوطلب زیبایی از 

های مختلف شود، کدام مبنا در طرح دعاوی و رسیدگی جنبه
ق یتر خواهد بود و چرا؟ خود تشخیص دققضایی، به عدالت نزدیک

مرزهای سه مبنای فرض تقصیر و تئوری تقصیر و نظریه خطر، گاه 
ه رغم مشاهده پیشینشود. نویسنده این مقاله علیبسیار سخت می

بحث در ضمن مطالعه کتب و مقاالت زیادی، این مرزبندی دقیق 
ده ها مشاهنسبت به سه مبنای فوق را حتی در مقوله درمان بیماری

یت جراحی زیبایی که با فقدان تابلوی نکرد تا چه رسد به مسئول
بیماری اوالً و بالذات از رسالت جامعه پزشکی خارج است و باید آن 

شناسی کرد. قانون مدنی مصداق ۱۰را با اندراج شرایطی در قالب ماده 
بدیهی است با روشنگری دقیق از مبنای مسئولیت، به جامعه 

چرا که پیش شود، پزشکان محترم در کاهش ریسک، مساعدت می
روز و شایسته، انتخاب از اقدام، برخورداری از دانش حقوقی شغلی به

پردازد دهد و با خیال راحت به کار خود میاحسن را پیش رو قرار می
افکند و قهرًا هزینه و کمتر خود و مراجعان خود را به دردسر می

  شود. کمتری به جامعه که خود نیز عضو آن است، تحمیل می
سنجی پزشکان جراح زیبایی ف این پژوهش، بررسی مسئولیتلذا هد

با سه مبنای اماره تقصیر، نظریه تقصیر و تئوری خطر بود که به 
وجو در بین منابع مربوطه انجام تحلیلی با جست -روش توصیفی

  شد.
  

  مفهوم مسئولیت
معنی لغوی مسئولیت (مصدر صناعی) چنان واضح است که چندان 

شدن ت و پاسخگوبودن و قابلیت بازخواستنیازمند تعریف نیس
دار شده معادل خوبی برای آن تلقی انسان برای آنچه که عهده

. هر قاعده و قانون و تکلیفی که از ناحیه آمر یا مقامات 1]‐[3شودمی
خاطر نوعی فایده و شود، حتماً بهدار وضع و برقرار میصالحیت
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و زیان فردی یا  مصلحت و برای دفع مفسده و جلوگیری از ضرر
های نوین حقوقی، مسئولیت . در یکی از فرهنگ[4]اجتماعی است

ای حقوقی است که ناشی چنین تعریف شده است: مسئولیت رابطه
آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول از فعل یا ترک زیان

جای . در ادبیات فقهی به[5]شودیا اجرای کیفر درباره او زایل می
کلیف شود. بار معنایی تولیت بیشتر از واژه تکلیف استفاده میمسئ
فهماند که هر فردی که دارای اهلیت باشد، باید وظایف خود را می

داری انجام دهد؛ چرا که هر گونه با جدیت و حتی با سختی معنی
دنبال مساهله و مسامحه، پیامدهای نسبتاً ناگواری را برای او به

این مسئولیت و تکالیف بسیار حساس و  خواهد داشت. از جمله
 خاطر کارکرد حیاتیپرریسک، طبابت است. بدون شک، طبابت به

شود. یکی از حقوقدانان عرب خود، یک واجب کفایی قلمداد می
نویسد: من المتفق علیه فی معاصر در زیر عنوان "الطبیب" می

 الشریعة ان تعّلم فن الطب فرض من فروض الکفایة و انه واجب
حتمًا علی کل شخص، الیسقط عنه اال اذا قام به غیره، و قد اعتبر 
تعّلم الطب فرضًا لحاجة الجماعه للتطبیب و النه ضرورة 

 عالمان اتفاق به پزشکی کاربردی دانش ؛ فراگیری[6]اجتماعیة
 بانطبی از وظیفه این که معنی این به. است کفایی واجب شریعت
 فهوظی این به کفایت قدر به تعدادی که این مگر شود،نمی ساقط
 ینتام برای بلکه نیاز، ای یکحرفه خدمت این که چرا نمایند، اقدام
  .است اجتماعی ضرورت یک جامعه سالمت

  

  طبابت به نگاهی با مسئولیت مبنای
 وقاتمخل سایر میان در انسان متعالی بلکه تمایز وجه که آنجایی از

 تحرک دانایان، منظر از هم تفکر و اوست اندیشه و تفکر قوه الهی،
 به و بوده مجهول و معلوم بین) کنجکاوی حس از برانگیخته(عقل 

 المعقول مالحظه: که گویا و کوتاه عربی تعابیر این با اصطالح
یا ، [7]المجهول و المعلوم بین العقل حرکهیا  المجهول لتحصیل
 که یابیممیدر  ،[8]المراد الی المبادی من و المبادی الی حرکه الفکر
 انسان، خردورزی قوه کهشود می محقق وقتی سازنده و زایا فکر

 تدریاف از بعد مرتبه در رفته، تفکر مبانی و مبادی سراغ نخست
 نشانه را مجهول دوم، حرکت در اصطالح به یا مقدمات، و مبادی
 را لمجهو بحث، زیرساختی یهاپایه و مبانی از استمداد با و بگیرد
 الزم را دیکلی حرکت دو تفکر، فرآیند بنابراین کند. تبدیل معلوم به

 دوم، حرکت در آن گاه و مقدمات و مبانی سمت به حرکت دارد؛
 مجهول موجود، معلومات کمک به و شده مجهول و دغدغه متوجه
 مبنای ما بیان، این با. کندمی تبدیل معلوم به را پژوهش مورد

 ات کنیم،می مطرح زیبایی جراحی در را طبیب مسئولیت احتمالی
 کدام با امروز روزگار زیبایی جراحی که دهیم تشخیص درستیبه
 عدالت به قضایی حکم کدام با قضایی رسیدگی در وتر سازگار مبنا

  است. ترنزدیک حقوقی
  

  رسالت ذاتی پزشک
به محض مواجهه با عنوان طبیب و پزشک در سوی دیگر این عنوان 

 نطقم در شود.تضاعف، عنوان بیمار به ذهن متبادر میاز باب تقابل 

 ابلتق در وقتی چیز شده است: دو معرفی گونه این "تقابل" تجرید
 ستنی معقول جهت یک از و موضوع یک به آنها تعلق که یکدیگرند

 متضایف امر دو باشد دیگری تصویر واسطه یک هر تصور هرگاه و
 ضایف،ت تناقض،: است گونه چهار بر تقابل کلی طوربه و گیرندمی نام
	.[9]ملکه عدم و ملکه و تضاد

 و سودمند او دانش که کسی از سوگندنامه بقراط، حکیم (یعنی
و پزشک یونانی سده پنجم  [10]است) بوده استحکام دارای او مداوای

آموختگان پزشگی این پیش از میالد مسیح که در آن موقع دانش
که براساس همان سنت خوب و  کردند تاکنونسوگند را یاد می
شود، در فرازی چنین های پزشکی ایران انجام میدیرینه سوگندنامه

آمده است: من در برابر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد 
طور جدی پرهیز کنم که از خیانت و تضییع حقوق بیماران بهمی

. واجب [11]مکنم و خدا را در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدان
خاطر نجات جان و سالمت بیمار و صرف بودن طبابت بهکفایی
المال و خزانه ملی وزارتخانه عریض و های سنگین از بیتهزینه

بودن طبابت و نه تعهد به طویل بهداشت و درمان، تعهد به وسیله
بودن، همه و همه بدین معنی است که اساسًا فرآیند طبابت نتیجه

درمان بیماران جامعه است، اما وقتی جراحی زیبایی برای بهداشت و 
ها یابیم که اصوالً این جراحیسنجیم درمیها میرا با این شاخصه

 این شود. اماخارج از مدار و شعاع این دایره (طبابت) محسوب می
 هک است این برای است، پزشکی خدمات جمله از زیبایی جراحی که
 سایر وها سوختگی خصوص در مثالً  ضروری، و اضطراری موارد در

 طبیعی، فرم از آنکردن خارج و بدن ساختار ناهنجارکننده عوارض
 اییزیب و تناسب از بخشی نهایت در و ترمیم و تعدیل را آن بتواند
ممکن است پرسیده شود چرا چنین است؟ در پاسخ وقتی  .برگرداند را

  رسیم:کنیم، به موارد زیر میبه واقعیات مراجعه می
  کننده اطبای زیباییانگیز و خیرهتیراژهای تبلیغاتی هیجان -۱
ویژه جامعه بانوان تراکم گروه سنی نوجوانان و جوانان به -۲

تند و غیرسالمند که شاید تحت تاثیر هیجانات خویش هس
  کنند.شدن خود را نوعی نیاز ضروری تلقی میزیباتر
  رویکرد غالبی قشر پولدار و مشهور -۳
  های قضایی در باب جراحی زیباییکثرت پرونده -۴
 جایهای پزشکی به این معنی که بهبودن جراحیبرخالف رویه -۵

گشا و معالج دنبال طبیب حاذق و مشکلاین که بیمار دردمند به
به کثرت، پزشکان و دستیاران آنها، جامعه هدف را به سوی باشد، 
دار و انتفاعی. کافی است کشانند؛ آن هم با تبلیغات جهتخود می

های آزاد و نیز فضاهای مجازی شویم، وارد فضای رسانه
کننده تبلیغاتی در این خصوص خود گواه های حیرانزدنچشمک

این جمله از بقراط آشکاری بر مدعا است این در حالی است که 
عنوان پدر طب یونان قدیم به شاگردانش چنین حکیم و طبیب به

خواهم نسبت به بیماران خود مهربان باشید آمده: مصرانه از شما می
  .[11]و گاهی آنان را رایگان عیادت کنید

ی دلیل این که وقتبودن فرآیند جراحی زیبایی بهتعهد به نتیجه -۶
 شود، بالفاصله فکر طرح(نه بیمار) برآورده نمیکننده انتظار مراجعه
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 یهاانگیزه از کند. البته برخیکننده خطور میدعوا به ذهن مراجعه
 تعامالت حتی یا روانی روحی اختالالت منشا با زیبایی جراحی
 ردف زندگی که کندمی فراهم را شرایطی یا است موثرتر اجتماعی

 و اردد شکایت بزرگش بینی از همسرش که خانمی مثل. شود بهتر
عنوان نویسنده این مقاله به .کندمی مقایسه دیگر زنان با را او حتی

د شود که افراهایی این چنین مواجه میوکیل دادگستری با پرسش
کننده که انتظارشان برآورده نشده، چگونه علیه پزشک جراح مراجعه

مبنای  توانند، طرح دعوی کنند. حال آن که بر یکزیبایی می
متعارف و مورد قبول، در درمان بیماری، تعهد پزشک به نتیجه 
نیست و جامعه هم از پزشک درمان قطعی را انتظار ندارد، مگر این 
که تخلف بّین و آشکاری صورت گرفته باشد که آن هم به نسبت 

  کنندگان خدمات درمانی رقم ناچیزی است.کلی دریافت
 ای واحی زیبایی، جنبه سلیقهرویکرد کثیری از داوطلبان جر  -۷

های تبلیغاتی است و شخصی داشته و دایر مدار ُمد روز و مانکن
رسد. مثالً این که ای مدافع آن به نظر نمیهیچ ضرورت حکیمانه

پسندان ناظر شکل هندسی بینی ما چه باشد و حال و هوای مشکل
  خود را چگونه تامین کند؟

شود و اصوالً تنوع آن به ی میزیبایی ظاهری یک امر نسبی تلق -۸
  خورد.ها گره میتنوع سلیقه

ند که کجراحی پالستیک، وقتی جنبه طبابت حکیمانه پیدا می -۹
خاطر ترمیم یا اصالح انواع انگیزه و قصد بیمار و طبیب به

ای هها، انواع صدمات ناشی از تصادفات، نقص و نارساییسوختگی
ها و معایب پدیدآمده ا و خودزنیهها و ضرب و جرحناشی از شکنجه

صورت ها بهاندام و بافتاز این نوع اقدامات باشد یا این که 
مادرزادی نامتعادل و نامتعارف باشند خواه در زیادت و خواه در 
کاستی، اما جراحی زیبایی مورد بحث ما صرفًا تغییر در فرم اعضا و 

 ی (جراحیجوارح طبیعی و متعارف شخص است، مانند رینوپالست
 -بینی) یعنی صرفاً جراحی زیبایی و حتی نه ترکیبی از جراحی زیبایی

  درمانی.
یابیم که جراحی الذکر، درمیگانه فوقبا ذکر مبادی و مقدمات نه

زیبایی ِصرف، آن هم مطابق با سلیقه افراد، خارج از کارکرد ذاتی و 
شود و به لحاظ شیوع این اقدامات اولیه طبابت محسوب می

غیرضروری در جامعه، سخت نیازمندیم که مبنای مسئولیت ویژه 
این خدمات فانتزی و در عین حال طبی را از حیث رسیدگی قضایی، 
نقادانه بیان کنیم تا بدین وسیله هم برای محاکم قضایی و هم 
دادرسان محترم و وکالی گرامی و هم جامعه پزشکان ارزشی و 

ان) برای استیفای حقوق و ویژه مراجعان (نه لزومًا بیمار به
  سازی شود.های متعلق به خود، شفافمسئولیت

سئوال مهم این پژوهش این است که مبنای مسئولیت پزشک جراح 
زیبایی چنان که در طرح مساله متذکر شدیم با کدام یک از مبانی 
مسئولیت سازگارتر است؟ با نظریه تقصیر یا اماره (فرض)، تقصیر یا 

مین حق؟ با توضیحاتی که گذشت و تفکیک تئوری خطر یا تض
کارکرد پزشک جراح زیبایی از سایر پزشکان که رسالت معالجه 
بیماران را بر عهده دارند، حتی از جراحان پالستیکی که کار تخصصی 

ن دیده و نافرم بدتخصصی آنان اصالح و ترمیم اعضای آسیبو فوق
های ناشی از انسان است، به نظر نویسنده این مقاله مسئولیت

جراحی زیبایی (محض) با نظریه اماره تقصیر بیشتر سازگار است و 
دهد، در این قسمت مصلحت جامعه را بیشتر در خود جای می

تحقیق، برای اثبات مدعای این پژوهش عالوه بر آنچه تاکنون 
 صورت مختصر و مفیدهای مهم مسئولیت را در زیر بهگذشت، تئوری

اننده محترم مقاله نیز وجه انطباق را بیشتر کنیم، تا خوبیان می
  داستان شود.دریابد و چه بسا با نویسنده مقاله هم

  

  نظریه تقصیر
شود که توسط افراد متجری تقصیر به افراط یا تفریطی اطالق می

قانون مدنی). ماده یک  ۹۵۳تا  ۹۵۱گیرد (موضوع مواد صورت می
بیانگر و مبتنی  هجری شمسی ۱۳۳۹قانون مسئولیت مدنی مصوب 

بر نظریه تقصیر است. حاصل نظریه تقصیر را یکی از پیشکسوتان 
کند: هر فردی باید در علم حقوق نوین در ایران، این گونه معرفی می

رفتار خود متوجه مسئولیت اجتماعی باشد که تجاوز به حقوقی که 
قانون برای دیگران شناخته است (از جمله تندرستی آحاد جامعه) 

ید واال مقصر و مسئول جبران زیان وارده است. عدالت اجتماعی ننما
کند (برخالف دیده نیست و از او حمایت نمیهمیشه طرفدار زیان

نماید کسی نظریه خطر)، زیرا انصاف و عدالت اجتماعی ایجاب می
را که با عمل او به دیگری زیانی رسانیده ولی هیچ گونه تقصیری را 

ان آن زیان نداند. بنا بر نظریه تقصیر، مرتکب نشده، مسئول جبر 
متضرر در دعوای مطالبه خسارت از عمل غیر باید عالوه بر اثبات آن 
که ضرر به او متوجه شده و آن در اثر عمل ارتکابی خوانده بوده 

. به [12]است، اثبات نماید که عمل ارتکابی در نتیجه تقصیر او است
 کرد پزشکانی است که کارنظر ما این نظریه بیشتر منطبق با کار 

ها تحصیل و تجربه درمان بیماران جامعه را بر عهده دارند و سال
اند تا به معالجه رنجوران بپردازند و برای این منظور سوگند اندوخته
صرف  المالهایی باشند که از بیتاند و نیز پاسخگوی هزینهیاد کرده

نیز با عزت اداره تربیت آنها شده، عالوه بر آن که زندگی خود را 
ها تحصیل و تجربه در مظان کنند. اصوالً افرادی که پس از سالمی

شوند، ای محسوب میگیرند افراد تخصصی و حرفهاتهام قرار می
ای، سوگند وفاداری به رسالت ویژه که در پایان تحصیالت حرفهبه

اند و غرض اصلی آنها خدمت به همنوع شغلی خویش را هم یاد کرده
ی ای و عارضهای انتفاعی و مالی و کاسبی امری حاشیهت و جنبهاس

شود، مانند روسای جمهور، قضات، وکال، پزشکان و محسوب می
کارشناسان دادگستری که برای ادای وظیفه انسانی خود سوگند یاد 

ای خود را درست کنند. بنابراین اصل بر این است که کار حرفهمی
که معموالً از عمق کار آنها سر در  دهند و عموم مردمانجام می

توانند آنان را قضاوت کنند. لذا باید در صورت آورند نمینمی
شدن از حرفه آنها، با طرح دعوا تقصیر آنها را اثبات نموده و متضرر

طور محکومیت آنان را درخواست نمایند تا خسارتی را که به
ام اوری عرف عکارشناسی اثبات شده جبران نمایند. پس نباید به د

مردم بسنده کرد و در همان ابتدا مطالبه ضرر و زیان نمود، بلکه 
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نخست باید تقصیر آنان اثبات و آن گاه مطالبه خسارت کرد. از باب 
ای و سوگند عنوان شخص حرفهوحدت مالک بین قاضی (به

قانون اساسی  ۱۷۱خورده) و پزشک (او نیز چنین است) اصل وفاداری
هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در  دارد:مقرر می

حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه 
کسی شود، در صورت (اثبات) تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی 
ضامن است. با این وحدت مالک وقتی در جریان طبابت یک طرف 

ا شود، همین مبناقع میپزشک و طرف دیگر بیمارِ نیازمند معالجه، و
شود و البته این فرآیند معقول و منطقی هم و مرام حاکم می

شود، اما وقتی کار پزشک از رسالت معالجه، مداوا و محسوب می
شود و کار او به یک ابزار درآمد و کسب درآمد کالن درمان خارج می

در زیر لوای معالجات زیبایی غیرضروری و غیربیماری صورت 
، این رویه عمدتًا انتفاعی، رسالت اصلی او نیست و برعکس گیردمی
عنوان یک واقعه حقوقی مانند اتالف و تسبیب خواهد بود که به

شود، مگر ضمانت او برای هر گونه جبران ضرر و زیان مفروض می
این که بتواند در یک محکمه عادالنه و با نظرخواهی از کارشناسان 

 را ثابت کند، که طبعًا در زیر تئوری پزشکی قانونی، عدم تقصیر خود
عنوان فرض و اماره تقصیر بعدی که در ادبیات تخصصی حقوقی به

  م.پردازیگیرد که در ادامه به بیان و شرح آن میلقب گرفته قرار می
  

  اماره تقصیر
ای تر گذشت، در ذیل تئوری تقصیر بود، چرا که افراد حرفهآنچه پیش

خاطر های فاخر اجتماعی بهویژه گروهای" بهدر زیر چتر "اخالق حرفه
د اننقش کلیدی آنها سوگند درستکاری در برابر جامعه هدف خورده

مانند پزشکان در برابر بیماران. اما وقتی جامعه هدِف یک پزشک 
خاطر یک سری شود و به(بیماران) از عنوان خود خارج می

د تی سالمتی خوهای فانتزی و لوکس، با جراحی زیبایی، حخواسته
دهند، این یک جریان عارضی و غیراصیل را در معرض خطر قرار می

کند برای طرح دعاوی و شود که عدالت و انصاف اقتضا میتلقی می
رسیدگی آن مبنای دیگری غیر از آنچه در تئوری تقصیر گذشت، 
مالک و مبنا قرار گیرد، تا بدین وسیله تا حدی از هدررفتن بسیاری 

های گزاف پیشگیری و خدمات پزشکی را در مجرای اصیل از هزینه
خود قرار دهد و از طرح این همه دعاوی که در مقیاس کالن زمانی 

رسد، جلوگیری شود و زمینه برای و مکانی به هزاران پرونده می
تحریک و تحرک سوداگران ُمد و مادی کمتر شود. اجمال سخن این 

راحی زیبایی هم وقتی موجب که، کارکرد پزشکان محترم، حتی در ج
شود، بسیار منطقی و دیده بدن میهای آسیباصالح و ترمیم بخش
بخش است، اما وقتی هزاران ساعت از وقت شفابخش و التیام

رد دطلب بیای تنوعهای نامطلوب عدهپزشکان عزیز صرف خواسته
شود، خود این کارکرد، به سهم خود در غیرجایگاه اصیل خود قرار 

گیرد. حداقل براساس قاعده کلی عرضه و تقاضا، وقتی بخش می
د، سازی داوطلبان شوقابل توجهی از وقت پزشکان مرتبط، صرف زیبا

های طبیعی، ممکن است آنان را دستمزدهای نسبتًا کم درمان
خشنود نسازد و مردم برای دریافت خدمات درمانی مجبور شوند برای 

 در جای دیگر صرف کنند و بدین موقع هزینه بیشتری رادسترسی به
رود. بنابراین های درمانی دردمندان واقعی باال میوسیله هزینه

نهادهای مدنی و پژوهشی باید این گونه خدمات غیرضروری را با 
افزایش ریسک قضایی کاهش دهند تا به جامعه بیشتر خدمت 

نده کننمایند. وقتی پزشکان بدانند که هر گونه زیانی که به مراجعه
اند مگر خالف آن را ثابت کنند، خود وارد کنند در وهله اول ضامن
شود کمتر به این گونه خدمات این ریسک باال و دغدغه موجب می

های دنبال آن تنشطلب بپردازند و بهای پولدار و تنوعهوسبازانه عده
یابد. همین که پزشک کاری آنها نیز تا حد محسوسی کاهش می

تقصیری در ابتدای رسیدگی بر دوش ر اثبات بیمحترم بداند با
اوست (با فرض اماره تقصیر) کمتر خود را در معرض این ریسک قرار 

شود. های این چنینی کمتر میدهد و در نتیجه ورودی پروندهمی
قضایی مبنای مسئولیت  -در ادامه به معنی و پیامدهای حقوقی

  پردازیم.مبتنی تقصیر می
  

  ض تقصیرگذاری فر وجه نام
اماره و فرض تقصیر (برخالف تئوری تقصیر) بدین معنی است که، 

زننده است (مورد بحث ما پزشک جراح زیبایی)، اصل بر تقصیر زیان
مگر خالف آن را ثابت کند. از خود عنوان فرض تقصیر هم این معنی 

(پدر علم حقوق  کاتوزیانشود. به قول مرحوم دکتر برداشت می
یب مهم نظریه تقصیر (که در تیتر ماقبل فرض معاصر ایران)، ع

ا تواند خطای کسی ر دیده نمیتقصیر گذشت) این است که گاه زیان
ده نشکه به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت، جبران

ر ای از امور تقصیگذار در پارهماند. برای رفع این عیب، قانونباقی می
نیاز دیده را از اثبات آن بیزیانعامل زیان را مفروض شناخته و 

ساخته است. اثر مهم این گونه اماره قانونی این است که در دعاوی 
کند، کسی که مدعی خسارت، جای طبیعی مدعی علیه تغییر می

گیرد و خوانده دعوا دیده) در مقام مدعی علیه قرار میاست (زیان
. غیر از [13]ت(عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده اس

پزشک جراح زیبایی که به مدعای نویسنده این مقاله، مصداق اماره 
شود و تاکنون در پژوهشی دیگری یافت نشد، تقصیر محسوب می

موارد مشابه دیگری هم داریم که مبنای اماره و با فرض تقصیر بر 
  آنها صادق است.

  

  مصادیق قانونی اماره تقصیر
ای از موارد و سنج در پارهنکتهاندیش و گذاِر مصلحتقانون
گذاری کرده است، از جمله های مقرر خود، اماره تقصیر را قانونتبصره

  در موارد زیر:
این قانون که پیامد  ۱۳قانون مسئولیت مدنی و ماده  ۱۲الف) ماده 
، ۱۲شود: به موجب ماده اندیشانه این مبنا محسوب میمصلحت

 ىخسارات جبران مسئول هستند کار قانون مشمول که کارفرمایانى
 ارک انجام حین در آنان کارگران یا ادارى کارکنان طرف از که هستند

 تمام شود محرز این که مگر است شده وارده آن مناسبت به یا
 عمل به نمودهمى ایجاب قضیه احوال و اوضاع که هایىاحتیاط



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امیرحمزه ساالرزایی ۱۶۲
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 هم باز آوردندمى عمل به را مزبور هاىاحتیاط اگر این که یا آورده
 دهواردکنن به تواندمى کارفرما بودنمى مقدور زیان ورود از جلوگیرى
 مراجعه شود شناخته مسئول قانون مطابق که صورتى در خسارت
  .نماید

: ۱۳۹۱و الحاقیه سال  ۱۳۴۳قانون دریایی مصوب  ۱۱۳ماده  ۲ب) بند 
 شستننگلبه یا تصادم از ناشی بدنی صدمات یا فوت صورتی که در
 ادثهح این است که فرض باشد کشتی شدنغرق یا حریق یا انفجار یا
 فتادها اتفاق او مجاز ماموران یا حمل متصدی غفلت یا تقصیر اثربر 

  .شود اثبات آن خالف آن که مگر است
 تلف التجارهمال : اگر۱۳/۲/۱۳۱۱قانون تجارت مصوب  ۳۸۶ج) ماده 

 مگر بود خواهد آن قیمت مسئول نقل و حمل متصدی شود گم یا
 تجارهالمال خود جنس به مربوط شدنگم یا تلف نماید ثابت این که

 لیماتیتع از ناشی یا الیهمرسل یا کنندهارسال تقصیر به مستند یا
 که بوده حوادثی به مربوط یا اندداده آنها از یکی که بوده

 راردادق نماید جلوگیری آن از توانستنمی نیز مواظبی متصدیهیچ 
 یمتاز ق زیادتر یا کمتر مبلغی خسارت میزان برای تواندمی طرفین
  .نمایدمعین  التجارهمال کامل

با اصالحات  ۱۳۰۷/ ۱۸/۲قانون مدنی مصوب  ۲۲۸و  ۲۲۷د) ماده 
 تادیه به محکوم تعهد وقتی از انجام ، متخلف۲۲۷بعدی: طبق ماده 

 لتع واسطهبه انجام عدم کهنماید  نتواند ثابت شود که می خسارت
 ،۲۲۸او نمود و طبق ماده  به مربوط تواننمی که است بوده خارجی

 د باتوانمی باشد حاکم نقدی وجه تعهد تادیه موضوع که در صورتی
 از تاخیر تادیه حاصله خسارت جبران را به مدیون ۲۲۱ ماده رعایت
  .نماید محکوم دین

قانون  ۱۰خصوصی موضوع ماده های ه) مسئولیت مترتب بر قرارداد
قانون مدنی، قراردادی بین طرف منعقد  ۱۰مدنی: مطابق ماده 

شود، هر یک از دو طرف قرار داد در صورت تخلف از انجام مفاد می
شود مگر خالف آن، مثالً وقوع حوادث قهری قرارداد مقصر فرض می

 ماژور است مانع انجام تعهدو طبیعی که معادل التین آن فورس
  .[12]شده باشد

  

  نظریه خطر (مسئولیت عینی)
پیش از آن که نظریه خطر را در قالب اصطالحات حقوقی و اثر 

المثل معروف در مترتب بر آن توضیح دهیم، توجه به این ضرب
ره خوکند: "هر که خربزه میفرهنگ فارسی ما، جان مطلب را بیان می
و در عین حال المثل عامیانه پای لرزش هم میشینه". این ضرب

بامعنی، کنایه از همین نظریه خطر است، یعنی هر کس اعمال 
های خواسته و دهد ضامن تاوانسودبخشی برای خود انجام می

ناخواسته آن هم باید باشد. برخالف تصور این که نظریه خطر یک 
تئوری در ادبیات حقوقی اروپاست، در فهرست قواعد فقهی ما 

ن له الغنم فعلیه الغرم" که معادل فارسی مسلمانان قاعده معروف "م
دنبال منفعت است، باید ضررهای احتمالی را نیز آن "هر کس به

هاست که با همان مفهوم تئوری خطر، مندرج و متحمل شود"، قرن
مطرح است در یک عبارت کوتاه معنی این قاعده در یکی از تالیفات 

. [14]ساره و الفائده"چنین آمده: معنی القاعده "هو التالزم بین الخ
ای که معنی قاعده مذکور این است که در یک عمل، بین فایده

برد و تاوانی که باید بپردازد مالزمه و پیوستگی وجود شخص می
برد ضامن دارد، یعنی هر کس از یک چیزی سود و منفعت مالی می

باید  کندشده وارد میزیانی که به دیگران در مقابل آن منفعت کسب
د. از آنجایی که نظریه تقصیر خیلی فراگیر است و تئوری خطر باش

گیرد، در واقع، تئوری به لحاظ پوشش، مصادیق کمتری را در بر می
شود، همچنان که حوادث استثنایی بر تئوری تقصیر محسوب می

ماژور نیز قهری ارضی و سماوی و به اصطالح خارجیان، فورس
ود. چون هیچ اراده مستقیم شاستثنایی بر تئوری خطر محسوب می

و غیرمستقیمی از اشخاص در ایجاد خسارت دخالت نداشته است، 
های بیمه حوادث غیرمترقبه در این وضعیت، تنها پوشش شرکت

تواند زیان واردشده را ترمیم کند. در نظریه خطر در باب می
دیده باید انتساب خسارت را به طرف دعوای مسئولیت، فقط زیان

خاطر کثرت شواهد و کند. این انتساب هم معموالً به خود اثبات
ویژه در اعمال جراحی زیبایی) چندان سخت نیست. آنچه قرائن (به

بر است، اثبات تقصیر طرف دعوی (در بحث ما نسبتًا سخت و زمان
ای، از پزشک جراح زیبایی) است که این بار سنگین و گاه فوق حرفه

و اگر بنا بود عالوه بر اصل انتساب شود دیده برداشته میدوش زیان
ند، دیده را هم اثبات کزننده اثبات کند، تقصیر زیانکه باید خود زیان

مالً ماند و عنشده و ابتر باقی میتقریباً بخش زیادی از ضررها، جبران
شده نظم جامعه و مصلحت مدنی را در موارد مورد بحث قوانین وضع
کند. وقتی در نظریه خطر، ن نمیهای متنوع زیبایی) تامی(جراحی

برعکس بار سنگین و تخصصی اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک 
تر مراتب آسانشود، این دادرسی بهجراح زیبایی (محض) گذاشته می

ننده ککننده و دریافتاز اثبات تقصیر جراح زیبایی توسط مراجعه
ند، ستخدمت خواهد بود، زیرا اصوالً چنین مشتریانی خود پزشک نی

دیدگان هم متخصص این کار نیستند و طبعًا با وکالی مدافع زیان
اصطالحات بسیار متنوع و پیچیده طب زیبایی آشنایی ندارند و 

آورند. نظریه همین طور از اعمال پیچیده زیبایی هم سر در نمی
پزشکی قانونی هم از طریق ارجاع به متخصصان مربوطه، اگر نگوییم 

شود، چندان آسان الم دچار تعصب صنفی نمیدر ِکش و قوس استع
  بر است.سوز و در عین حال هزینهنخواهد بود و به جّد زمان

ارتکاز ذهنی و انتظار داوطلب از اعمال جراحی زیبایی محض 
طلبد نه تعهد به (غیربیمارانگاری)، تعهد پزشک به نتیجه را می

تر هر رت سادهوسیله، مشروط به چندین شرط پیدا و ناپیدا، به عبا
ای (نه بیمار) برای دریافت خدمات زیبایی پرهزینه (که کنندهمراجع

بیشتر جنبه هنری دارد تا طبی)، انتظار جدی او کسب زیبایی است 
ای که ارایه داده است، همین کنندهو پزشک هم با تبلیغات خیره
صورت خودکار وقتی نتیجه مورد ادعا را داشته و دارد. پس به

شود، این پزشک زیبایی است ست و مطابق انتظار حاصل نمیدرخوا
. ناپذیر اثبات کندهای گاه جبرانکه باید عدم تقصیر خود را از زیان

 هایسادگی از زیانتوان بهای بسا با اثبات عدم تقصیر هم نمی
غلی، های شپوشی کرد، مگر بگوییم بیمهدیده چشمواردشده به زیان
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بند بتواند بخشی از ضررهای واردشده را جبران آن هم با چند قید و 
نماید. در مقررات فرانسه هم برخی آزمایشات و اعمال جراحی در 
رویه قضایی آن کشور مبتنی بر تعهد پزشک به نتیجه تلقی شده و 
ِصرف عدم حصول نتیجه را برای جبران خسارت توسط پزشک الزم 

  . [15]دانسته است
 حاذق چه گر طبیبی (هرگاه ۱۳۷۵می قانون مجازات اسال ۳۱۹ماده 
 ردستو یا دهدمی انجام شخصاً  که هاییمعالجه در باشد متخصص و
 تلف باعث باشد او ولی یا مریض اذن با چند هر کندمی صادر را آن
است) و لو با وضع  ضامن شود مالی خسارت یا عضو نقص یا جان

 كه معالجاتی در (پزشك ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۹۶ماده 
در  نمايد،می صادر آن مانند و پرستار يا مريض به را آن انجام دستور
 ۴۹۵ماده  مطابق آن كه مگر است ضامن بدنی صدمه يا تلف صورت
به نظر ما برای  ۳۱۹نمايد) نسخ شد. مع ذالک، ماده  عمل قانون اين

د توانمسئولیت پزشک جراح زیبایی بسیار مناسب است و می
قانون مجازات جدید، درج  ۴۹۶اماره تقصیر، در ذیل ماده عنوان به

) در مبنای مسئولیت پزشکان ۴۹۶و  ۳۱۹شود. تفاوت دو ماده فوق (
است که اولی مبتنی بر مسئولیت محض و براساس تئوری تقصیر 

هم بر مبنای فرض تقصیر  ۴۹۶شده) بنیاد شده و ماده (تقصیر اثبات
ق.م.ا  ۴۹۶یعنی بر مبنای ماده  شده) مقرر شده،(نه تقصیر اثبات

دیده باید ضمن پذیرش بار اثبات ادعای ضرر و زیان ، زیان۱۳۹۲سال 
حق علیه خود در محکمه، آن را در دادگاه به کرسی بنشاند وگرنه ذی

) این پزشک است که باید عدم ۳۱۹نخواهد بود، اما در ماده سابق (
ه ضامن جبران تقصیر خود را در محکمه به اثبات برساند وگرن

قانون  ۴۹۶های وارده است. اشکالی که بر وضع ماده خسارت
ها به مباشرت و وارد است این است که زیان ۱۳۹۲مجازات اسالمی 

تسبیب را یکسان تلقی کرده است، حال آن که مبنای مسئولیت 
رط القاعده تقصیر شمباشر با مسبب متفاوت است. در مباشرت علی

باید بین مباشر و سبب موازنه کرد تا معلوم نیست، اما در تسبیب 
  شود کدام اقوی بوده است آن گاه مسئولیت را بار کرد.

  

  شبهه قاعده اقدام
ممکن است اشکال شود که چرا پزشک باید عدم تقصیر خود را اثبات 

کننده برای دریافت خدمات زیبایی به کند، حال آن که مراجعه
های وارده بر خود سئول خسارتپزشک، از باب قاعده اقدام، باید م

باشد (نه پزشک)، یعنی او مدعی است و باید ادعای خود را در دادگاه 
اعده گوییم، قشود. در پاسخ میاثبات کند وگرنه پزشک تبرئه می

اقدام (علیه خود) ناظر به امور مالی ِصرف است. در یکی از آثار 
ه: المقصود من مربوط به قواعد فقهی در ذیل ماده اقدام چنین آمد

االقدام هنا هو اإلقدام علی الضرر و الضمان بمعنی اختیار الشخص 
البالغ العاقل، بنفسه الخسارة المالیه علی نفسه، کان یشتری شیئاً 

. غرض از قاعده اقدام، جایی است که [14]باکثر من الثمن المتعارف
گزیند مثل این شخِص دارای اهلیت، علیه خود خسارت مالی را برمی
گر خرد. یکی دیکه کاالیی را با آگاهی، بیش از قیمت عرفی بازار می
مورد را احصا  ۱۰از عالمان علم حقوق، در ذیل مجاری قاعده اقدام، 

مالی است و سند آن را  کند که جملگی آنها فقط پیرامون امورمی
  .[16]کندالمسلم ذکر میهم از جمله حدیث حرمة مال

  

  نگاه فقهی تئوری خطر در طبابت
تر از جمله فقیهان معاصری که در بحث طبابت، تئوری خطر را نزدیک

د: نویسداند صاحب مبانی تکملة المنهاج است که میبه عدالت می
باشره... و کذالک مع یضمن الطبیب ما یتلف ما یتلف بعالجه م

االذن اذا قصر و اما اذا اذن له المریض فی عالجه و لم یقّصر و لکنه 
آل الی التلف اتفاقًا، فهل علیه ضمان ام ال؟ قوالن: االقرب هو االّول. 

نویسد: و ذالک الن االذن انما هو فی العالج در پاورقی در دنباله می
ن زیانی است که . پزشک ضام[17]فحسب ال فی االتالف ایضاً 

تر به مستقیمًا با معالجه خود وارد کرده است و همین طور نزدیک
هایی را که با کوتاهی خویش ولو با اذن بیمار صواب است که زیان

وارد کرده باید جبران کند، چرا که اذن بیمار به پزشک برای درمان و 
ی زدن به خود، هر چند ضررهارسیدن به سالمت بوده نه برای زیان

  صورت اتفاقی (و بدون سوء نیت) صورت گرفته باشد.واردشده به
  

  بندیجمع
  از مجموع آنچه در متن مقاله گذشت دانستیم که:

شود که در ضمن اشتغال به حرفه پزشک به شخصی اطالق می -۱
ها تحصیل اختصاصی، از طریق مصاحبه (ویزیت) پزشکی بعد از سال

، در صدد بازگرداندن سالمت به با بیمار، مطالعه و تشخیص بیماری
واسطه دیده یا در معرض آسیب یا پیشگیری از آسیب بهبیمار آسیب
  هاست.انواع بیماری

روی پزشک، شخص بیمار یا در معرض طبابت دو طرف دارد و روبه -۲
  بیماری است.

های صورت مداخلهصورت مداوا است یا بهکارکرد پزشک یا به -۳
  جراحی و امثال آن

های جراحی پالستیک وقتی برای اصالح و ترمیم بخش -۴
 گیرد، جنبه درمانیدیده یا ناقص و غیرمتعارف بدن صورت میآسیب

دارد، اما اعمال جراحی زیبایی (محض) آن هم با خواست و هوس 
  شود.داوطلبان جراحی، عمومًا از محورهای چهارگانه فوق خارج می

های ناظر بر میان تئوریبرای غیراعمال جراحی زیبایی از  -۵
مسئولیت پزشک، نظریه اماره (فرض) تقصیر در عصر پیچیده کنونی 

  تر است.اعمال پزشکی، به عدالت و انصاف نزدیک
ویژه شده، بههای هنگفت صرفچون جراحی زیبایی و هزینه -۶

عوارض متنوع آن از متن و رسالت ذاتی پزشک و بیماری و درمان 
هنری دارد، عدالت قضایی اقتضا  -جنبه طبی خارج بوده و در واقع

کند مسئولیت مترتب بر آن نیز با مسئولیت کارکرد اصلی طبابت، می
  متفاوت باشد.

عدالت و انصاف در جهت بدون جبران ماندن بسیاری از  -۷
کند که مبنای مسئولیت در این های طب زیبایی، اقتضا میخسارت

نه نظریه تقصیر یا تئوری  باب (جراحی زیبایی) تئوری خطر باشد
  اماره تقصیر.
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ای در جراحی زیبایی آن هم بر مبنای انعقاد قراردادهای بیمه -۸
های مترتب برای جراحی زیبایی را تواند غالب زیانتئوری خطر می

  جبران کند
پزشکان دارای چند نوع مسئولیت هستند: قانونی، قضایی،  -۹

 -ه روی مسئولیت قانونیانتظامی و اخالقی که توجه اصلی مقال
  قضایی پزشکان جراح زیبایی است.

  

  پیشنهاد
چون جراحی زیبایی محض (بدون جنبه درمانی) از سوی پزشک یک 
اقدام غیرضروری و عمدتًا غیردرمانی است و بیشتر جنبه انتفاعی 

کننده (نه بیمار) اقدام به تصرف در اعضای دارد و از سوی مراجعه
فی عاط -منظور تامین یک خواسته هیجانیبهسازگار و طبیعی بدن 
شود برای تعدیل این اقداماِت مبتنی بر ُمد، است، پیشنهاد می

ق.م.ا  ۴۹۵گذار یک ماده واحده یا یک تبصره در ذیل ماده قانون
با گزاره زیر تقنین نماید: پزشک زیبایی (محض) ضامن  ۱۳۹۲سال 

ه است و اذن هایی است که به داوطلب جراحی وارد کردخسارت
ود شکننده نافی این ضمانت نیست. همچنین پیشنهاد میمراجعه

قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان بهره جست تا  ۱۳از مالک ماده 
پزشکان محترم جراح زیبایی نیز بتوانند بیماران خود را ضمن انعقاد 

  ای بیمه کنند.های بیمهقرارداد با شرکت
  

  گیرینتیجه
شکان جراح زیبایی مبتنی بر تئوری خطر است مبنای مسئولیت پز 
، ها استهای طبابت که مبتنی بر درمان بیماریو در سایر کارکرد

ر ت) اماره (فرض) تقصیر با عدالت سازگار۱۳۹۲(بر خالف قانون جاری 
از تئوری تقصیر یا تئوری خطر است، زیرا از عدالت به دور است که 

زیان و هم سبب زیان و هم  دیده در جراحی زیبایی هم اصلزیان
انتساب زیان و هم تقصیر پزشک را در محاکم به اثبات برساند، بلکه 

کند که از موارد مذکور اثبات تقصیر از دوش او انصاف اقتضا می
برداشته و با فرض تقصیر پزشک، عدم اثبات تقصیر بر عهده پزشک 
 حمتخصص گذاشته شود و با تعدیل بار مسئولیت بین پزشک جرا

زیبایی و داوطلب زیبایی که از امور بسیار مبتال به جامعه فعلی 
  تر شویم. ماست، به عدالت قضایی نزدیک
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