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چکیده
مقاله حاضر با روش کتابخانهای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیبرسانی به مشتری است فعل ییانبلار
وقوع خسارت قاعده الضرر ای مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیبرسانی به مشتری میباشد .تحقق رابطه
سببیت میان فع آرایشگر و خسارت وارده به مشتری شرط اساسی مسئولیت کیفری آرایشگران است که اعمال غیرمجای و دخالت آنها
در حرفههای پزشکی یکی دیگر ای شرایط مسئولیت کیفری آرایشگران بوده به گونهای که اکثر جلرای آرایشلگران در ع لر حاضلر در
این خ وص میباشد که مجایاتهای بدنی و مالی و مجایاتهای انتظامی ای مهمترین پاسخ سیاست کیفری ایران در قبال آسیبرسلانی
به مشتری است .در فقه به همان اندایه ای که جس و جان اشخاص مورد حمایت قرار گرفته حقوق معنوی نیز مورد حمایت قانونگلذار
واقع شده است.

کلیدواژگان
آرایشگران فقه اسالمی مسئولیت کیفری.

 نویسنده مسئول :استادیار ،دانشکده تحصیالت تکمیلی گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهah_moradkhani@yahoo.com :

 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
آرایشگری حرفه ای در جهان به یک علم تبدیل شده و اصول خاص خودش را دارد.اما در کشوور
ما که این شغل عمدتا به صورت حرفه ای نمی باشد ،مشتری دستور میدهد کوه هوه مودل موویی
داشته باشد .بنابراین در انواع خدمترسانی آریشگران به مشتری ممکن است آرایشوگران در حوین
خدمت رسانی ،موجب ضرر به مشتری شوند ،به گونهای که اکثر گزارشها حاکی است که اموروزه
این معضل یعنی آسیب رسانی به مشتری رو به فزونی و گسترش است ،در قوانین ما هوم متسسونانه
مسئولیت کینری آرایشگران به خوبی تبیین نشده است ،برای تبیین آن به ناهوار بایود از مسوئولیت
کینری سایر اصناف کموک گرفوت کوه در مقالوه حاضور مسوئولیت کینوری آرایشوگران در قبوال
آسیبرسانی به مشتری از منظر فقه و حقوق ،مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیبرساني به مشتری
آنچه از مجموع آیات و روایات به وضوح استنباط میشود این است که شخصیت فکوری ،موبهبی
و اجتماعی افراد دارای احترام ویژهای اسوت کوه بایود از سووی دیگوران محتورم شومرده شوود و
همان طور که گنته شد در خصوص ایراد خسارت معنوی ،حرمت است پس بر اساس حکم شورع
و عقل ،حکم تکلینی حرمت بر اعمال موجب خسارت معنوی ،ثابت میباشود .احکوام شورعی در
اصطالح فقهی قانونهایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام
از رفتارهای انسان بیان میکنند.این قوانین و احکام دسته بندیهای مختلنی دارنود کوه رایوجتورین
آنها احکام تکلینی «واجب ،حرام ،مستحب ،مکروه ،و مبواح» و احکوام وضوعی «صوحیح ،باطول،
پاک ،و نجس» هستند(.شاهرودی )6241،بر این اساس تا وقتی که آثار زیان معنووی از زیوان دیوده
زدوده نشود ،اثر حرمت باقی است و برای از بین بردن پایداری و ادامهی زیان ،باید زیوان معنووی
جبران شود و ضرورت جبران زیان معنوی ثابت است .طبق ماده  62شاکی میتوانود جبوران تموام
ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جورم را مطالبوه کنود .تبصوره -6
زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصوی ،خوانوادگی یوا اجتمواعی
است .دادگاه میتواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ،به رفع زیان از طرق دیگور از
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قبیل الزام به عبرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید .از این رو در فقه به هموان
اندازه ای که جسم و جان اشخاص ،مورد حمایت قرار گرفته ،حقووق معنووی نیوز موورد حمایوت
قانونگبار واقع شده است .در خصوص جایگاه خسارت معنوی و مضمون بودن آن از دیود فقهوی
باید مالحظات زیرا را مدنظر قرار داد:
درست است که ضرر معنوی جایگاه شنافی در مآخب فقهی ندارد ،لکن ننی هم نشده است .به
طوری که فقیهان شورای نگهبان قانون ،درباره تبصره  6ماده  03قانون مطبوعات اظهوار داشوتهانود:
« طرح دعوی خسارت معنوی ،مجاز و دادگاه مکلف به رسویدگی آن اسوت ،اموا تقوویم خسوارات
معنوی به مال و امر مادی ،مغایر موازین شرعی است .البته رفع هتک و توهینی که به شخص شوده
به طریق متناسب به آن در صورت مطالبهی ذیحق الزم است( .قاسم زاده ،6011 ،ص )18
بر این اساس منهوم ضرر نیز امری است که در خصوص آن عرف نظور مویدهود .اکنوون نیوز
عرف ،خسارت معنوی را داخل در منهوم ضرر میداند .بنابراین ضرر عرفاً عبارت از نقصی اسوت
که بور موال ،آبورو و ننوس انسوان پدیودار مویشوود»( .بجنووردی ،6263 ،ج،6ص .)681یکوی از
ویژگیهای مسئولیتهای حرفه ای دو بعدی بوودن آن اسوتو وقتوی آرایشوگری در حوین آرایو
مشتری خود موازین فنی و علمی را رعایت نمی نماید و موجب ورود ضرر به مشتری موی شوود،
از یک طرف آرایشگر به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است و مسئولیت قراردادی دارد و از
طرف دیگر عمل آرایشگر نقض مقررات امره شغلی نیز محسوب می شود و مسئولیت قهری و هه
بسا مسئولیت کینری به دنبال دارد( .شجاع پوریان  ،6011ص)03البته تقصیر اعم از بی احتیواطی و
بی مباالتی است .مسامحه ،غنلت ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها ،حسوب
مورد ،از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب

میشود.

از طرفی انجام برخی اعمال غیرمجاز ممکن است در پاره ای از موارد موفقیت آمیوز نباشود و
منجر به ضرر مادی یا معنوی مشتری گردد .از این رو تحلیل مسئولیت مدنی و کینری آرایشگر در
این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است .به ویژه این که در خصوص تعهودات آرایشوگر در
این مورد استثنائاتی بر قواعود عموومی آرایشوگر مالحظوه موی گوردد .هالشوی کوه اکثور دعواوی
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آرایشگری در مورد عمل زیبایی و ترمیمی با آن مواجه است اعمال معیار نوعی یا معیوار شخصوی
در خصوص خسارات وارده شده است .ممکن است میان مشتری و آرایشگر اختالفی حادث شود.
مشتری مدعی گردد که عمل زیبایی بر طبق میل و خواسته وی انجوام نشوده اسوت و وی زیبوایی
مورد انتظارش را به دست نیاورده است و در مقابل آرایشگر مودعی شوود عمول زیبوایی بور طبوق
اصول آرایشگری انجام شده است( .طباطبائی ،6010 ،صص )613 -610
رابطهی سببیت میان فعل زیان بار و خسارت

تردیدی نیست که صرف تحقق ضرر یا وقوع فعل زیوان بوار موجوب مسوئولیت مودنی آرایشوگر
نمیگردد بلکه تحقق رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت شرطی اساسی است .رویوه قضوایی
کشورهای تابع نظام کامنال حاکی از این مساله است .هر گاه مشخص گردد که مشتری بوا آگواهی
از خطرات احتمالی ناشی از عمل زیبایی به استقبال خطر رفته ،مطالبه خسارت منتنی نخواهد بوود.
به عبارت دیگر،در این مورد آگاهی مشتری از خطرات احتمالی عمل زیبایی موجب قطع رابطوه ی
سببیت نمی گردد .تبصره یک ماده  211قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد ...« :هر گواه موریض
یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود ایون بوه دسوتور
عمل کند ،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض و پرستار است» ایون
تب صره را نمی توان در خصوص اعمال عمل زیبایی اعمال نمود هرا که رضایت مشتری بوه انجوام
عمل زیبایی ناقض مسئولیت حرفه ای آرایشگر در این مورد نیست( .عباسی ،6011 ،ص .)61برای
تحقق این مسؤولیت عناصر سه گانه ای نیاز است که عبارتند از :فعل زیان بار ،وقووع خسوارت و
رابطهی سببیت میان عمل زیان بار و وقوع خسارت که ذیالً به بررسی آنها می پردازیم:
فعل زیان بار

وقوع فعل زیان بار یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی و کینری آرایشوگر زنانوه اسوت .اجورای
عمل زیبایی به شکل نادرست ،کاهلی و قصور در درمان ،به کار بردن وسایل ایمنی سوالم،در طوول
آرایشگری ،تسخیر در انجام عمل (در مورد عمل زیبایی ضروری) ،بیوان توصویههوای نامناسوب بوه
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مشتری پس از درمان و غیره از مصادیق فعل زیان بار هستند .وقوع فعل زیوان بوار موی توانود بوه
صورت فعل (انجام نامطلوب عمل زیبایی) یا ترک فعل (خوودداری از ارائوه توصویههوای الزم بوه
مشتری پس از عمل زیبایی) باشد .یکی از موارد مبتال به فعل زیان بار ،موردی است کوه آرایشوگر
در انجام عمل زیبایی به نحو مناسب ،قصور می ورزد.
وقوع خسارت

بی تردید وقوع ضرر شرط تحقق مطالبه خسوارات اسوت و متضورر بایود اثبوات نمایود کوه عمول
ارایشگر منجر به بروز خسارت گردیده است .بدیهی است که خسوارات وارده بوه متضورر شوامل
خسارات مادی و معنوی است .خسارات مادی موواردی از قبیول نواتوانی جسومی ،از دسوت دادن
توانایی فیزیکی ،عدم رفع عیب و نقص و هر گونه آسیب ظاهری اسوت و زیوانهوای معنووی نیوز
بحرانهای روحی و پریشانیهای معنوی ناشی از عمل زیبایی نامناسب است .مساله ای که در ایون
خصوص تامل برانگیز است موالک ورود آسویب و خسوارت در شوخص مشوتری اسوت .آیوا در
خصوص خسارات وارده باید مالک شخصی را مورد لحاظ قرار داد یا مالک نوعی است؟ پاسخ به
پرس

مزبور از این جهت واجد اهمیت است که در برخی مووارد ممکون اسوت آرایشوگر عمول

غیرمجاز را موفقیت آمیز بداند اما مشتری مدعی حنظ عیوب و نواقصی شکلی باشد یا وی معتقود
باشد که عمل زیبایی آن گونه که وی گمان می کرده انجام نشده است.
در صورتی که مشتری انجام عمل آرای

را به شیوه خاصی در خواست کرده باشد انجام عمل

زیبایی به آن شیوه خاص آرایشگر را از مسئولیت معاف میکند و هنانچه مشوتری مودعی خوالف
این امر باشد باید اثبات کند که نتیجه عمل آرایشگر بر طبق قرارداد نبوده است .به عبوارت دیگور،
در ابتدا باید در صورت وجود قراردادی برای انجام عمل زیبایی به شیوه ای خاص ،نخسوت بایود
ضابطه شخصی را مورد لحاظ قرار داد .اما در صورتی که مشتری انجام عمول زیبوایی را بوه شویوه
خاصی در خواست نکرده باشد و قرارداد در این خصوص مسوکوت باشود بایود اصوول حرفوهای
آرایشگری را مورد لحاظ قرار داد و بررسی نمود آیا از منظر اصول متعارف آرایشگری ضرری بیوه
مشتری وارد گردیده است؟
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 .9مسئولیت آرایشگران مبتني بر قصور و تقصیر

یکی از حرفههای موجود در جامعه آرایشگری ،اعمالی است که با سالمتی و حیوات انسوان سور و
کار دارد .قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده اند کوه از یوک سوو هنوان سوخت
گیرانه نباشند که تمایل افراد را در بر عهده گرفتن این مشاغل کم کننود و از سووی دیگور حقووق
مشتریان را تامین کنند و دست آرایشگران را بر اعمال هر آسیبی بر مشتریان باز نگبارند.بوه هموین
دلیل ،نوعی وضعیت بینابینی و تعادل میان حقوق مشتریان و کادر آرایشگری پی
اما در میان مشاغل آرایشگری ،اعمال زیبوایی موضووع تون

بینی شده است.

برانگیوزی هسوتند کوه نحووه تعیوین

مسئولیت در آنها جای سوال دارد.
 .1تقصیر و خطا در فعل آرایشگران

ایجاد فرض تقصیر منوط به نص است .اصل ،عدم وجود فرض تقصیر برای شخص یوا اشوخاص
است مگر به حکم قانون .مضافاً وجود فرض تقصیر ،همراه با تعهد به وسویله ،جموع دو نقویض و
محال است زیرا هگونه ممکن است شخصی تعهدی به حصول نتیجه نداشته باشد و در عین حوال
در صورت بروز خسارت برای رهایی از مسئولیت باید بی تقصیری خوی

را اثبات کند.هر گاه بر

طبق عرف و عادت مسلم انجام تعهد جنبه احتمالی داشته باشد به گونه ای که نموی تووان مطموئن
گردید که متعهد به طور قطع اقدام به ایناء تعهد می نماید باید تعهد را تعهد به وسیله دانسوت اموا
هنانچه در غالب موارد تالش متعهد برای اجرای تعهد به نتیجه می رسد و هگوونگی رسویدن بوه
نتیجه داعی طرفین نیست تعهد متعهد تعهد به نتیجه است (کاتوزیان ،6082 ،ص  )44طبق اصوول
حرفه ای آرایشگری در غالب موارد عملیات زیبایی ،آرایشگر متعهد به حصول نتیجوه موورد نظور
است و تالش برای رسیدن به هدف مقصود طرفین نیست .به عبارت دیگر ،در اکثر موارد آرایشگر
به طور قطع مکلف به آرای

است و طبیعت تعهد به گونه ای اسوت کوه تعهود در صوورت عودم

حدوث واقعه غیر قابل پی

بینی به وقوع می پیوندد .با وجوود ایون ،در برخوی از اعموال زیبوایی

کامیابی و موفقیت آرایشگران در تحقق نتیجه به دالیلی همچون نارسایی علوم روز آرایشوگری بوا
تردیدهایی مواجه است به گونه ای که نمی توان تعهد آرایشگر را در ایون مووارد تعهود بوه نتیجوه
پنداشت .البته این موارد در حرفه آرایشگری درصد کمی را تشکیل می دهنود .بنوابراین بوه عنووان
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یک قاعده باید پبیرفت که اصل بر این است که تعهد آرایشگر در عمل زیباییتعهد به نتیجه اسوت
مگر در پاره ای موارد که بر طبق طبیعت تعهد و عرف آرایشگری تعهد به وسیله می باشود .مووارد
زیر می تواند مؤید این نظر باشد:
الف) در اعمال عمل زیبایی و ترمیمی ،رعایت شرط تناسب در انجام عمل زیبایی شرط اسوت.
شرط مزبور بدان معناست که آرایشگر هنگامی باید مبادرت به عمل زیبایی نماید که مزایا و منوافع
آن بی

از درصد عدم موفقیت و ضررهای آن باشد .بنابراین آرایشگر جوز در موواردی کوه شورط

مزبور محقق است از انجام عمل آرایشی امتناع کند هرا که آرایشگر عرفا مکلف بوه تحقوق نتیجوه
است و عرف انجام موفقیت در انجام زیبایی را از وی مطالبه می کند مگر در موارد استثناء.
ب) مشتری به دنبال حصول نتیجه (کسب یا بازگرداندن زیبایی) است .شیوه تحقق نتیجه برای
وی مورد لحاظ نمی باشد .آرایشگر نیز مکلف به حصول نتیجوه اسوت .دقوت در ماهیوت و تعهود
آرایشگر حاکی از این است که تالش برای حصول نتیجه کنایت نمی کند بلکه بایود نتیجوه موورد
نظر را حاصل نماید مگر در موارد استثناء هنگامی آرایشگر مسوول خسارات وارده شناخته میشود
که میان خطای او و فعل زیان بار ،رابطه علیت وجود داشته باشد .رابطه علیت میان خطاء و ضورر،
یا به مباشرت است یا به تسبیب .حکم به ضمانت آرایشگر از نظر برخی از علماء متنواوت اسوت.
خوانساری ،معتقد است که هرگاه پزشک به مشتری دارویی بدهد و اتناقا منجر به مرگ یوا نقوص
عضور مریض شود ،هون آرایشگر مباشر اتالف نیست حکم به ضمان او مشوکل اسوت .اموا اگور
پزشک خود مباشر باشد ،بدین نحو که او خود به مشتری دارو را بنوشاند و یا خود رگ مشتری را
بزند یا آمپول تزریق کند وی جراحی کند ،در این صورت هون تلف مستند به فعل آرایشگر استو
با استناد مقتضای قاعده ضمان و نیز روایاتی مانند روایت ابراهیم ابن هاشم از نوفلی از سوکونی از
حضرت علی علیه السالم که داللت بر ضومان ختنوه کننوده دارد ،حکوم بوه ضومان آرایشوگر داده
میشود( .خوانساری 6230 ،هو ق ،ص  )611حسینی روحانی نیز فقط مباشرت پزشک در منجر به
فوت مشتری شود ،موجب ضمان نیست( .حسینی روحوانی 6262 ،هوو ق ،ص  )436بوا تسمول در
موارد فوق میتوان دریافت عمل آرایشگران را در حین انجام آرایشگری همانند پزشک دانست.
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عدم رعایت قاعده تناسب
به عنوان مالک درستی انجام  «،قاعده تناسب» قاعدهای به نام عمل زیبایی موورد نظور قورار گرفتوه
است .بر اساس این قاعده ،باید میان منافع حاصل از عمل زیبایی و ترمیمی و خطرات ناشوی از آن
یک تناسب معقول وجود داشته باشد ،تا بتوان قائل به جواز انجام عمل گردیود هموین تلقوی را در
میان نظرات فقهای امامیه در رابطه با عمل زیبایی که صحت آن را منوط به عدم خطور و عووارض
شدید دانسته اند ،میتوان مشاهده کرد .در واقع با عدم رعایت قاعده تناسب ،عمل زیبایی میتوانود
واجد وصف مشروعیت مندرج در بند ج ماده  ، 601گردد و نتیجتاً قابل کینر خواهد بود.
بنابراین با توجه به این قاعده ،عمل آرایشگران نمیتواند عملی را که در آن خطرات و عوارض
قابل توجهی وجود دارد ،به انجام برسانند ،هراکه منافعی که قرار است از انجوام جراحوی حاصول
شود به هیچ وجه نمی تواند توجیه کننده مخواطرات آن باشود ،البتوه در فرضوی کوه عمول زیبوایی
صورت می گیرد و متقاضی انجام زیبایی به واسطه اختالل بارز شکلی ،دهار عسر و حرج گردیوده
است ،میتوان تا حدی مخاطرات ناشی از عمل را پبیرفت ،اما در جایی که فردی با ظواهر طبیعوی
و برای رسیدن به زیبایی بیشتر به عمل زیبایی روی میآورد ،نمیتوان یک جراحی پرخطر را شروع
نمود .بنابراین در هنین مواردی آرای  ،نه تنها به دلیل مشروع نبودن عمول خوود ،بلکوه حتوی بوه
واسطه عدم رعایت مووازین فنوی و علموی ،وفوق بنود ج از مواده  601قوانون مجوازات اسوالمی،
مسؤولیت کینری داشته و حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد گردید.
بدیهی است در این موارد ننس شروع عمل آرایشگران ،جرم اسوت و دیگور تنواوتی نخواهود
نمود که در حین عمل ،آرایشگر مرتکب بی احتیاطی یا بیمباالتی شده است یا خیر؟ و بوه هموین
خاطر نمی توان با استناد به ابتدای ماده  210قانون مجازات اسوالمی ،سوببیت تقصویر آرایشوگر در
تلف یا صدمه بدنی را در مقام عمول آرایشوگری ،بورای تحقوق مسوؤولیت کینوری وی ضوروری
دانست.
عالوه بر این به نظر میرسد که در صورت ورود ضرر به مشتری و شکایت او ،آرایشگر ،باید از
عهده اثبات این امر که قاعده تناسب را رعایوت نمووده اسوت برآیود( .دریابواری ،6013 ،ص )12
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ممکن است خانمی پس از عمل آرایشگری ادعا نماید که آرایشگر از مواد شیمیایی استناده نمود و
آن مواد شیمیایی موجب عنونت صورت و به وجود آمدن لکههای زیادی در صورت او شده است
در اینجا باید آرایشگر اثبات نماید که علت عنونت صورت او و یا وجود آمدن لکوههوای زیواد در
پوست ایشان به خاطر امراض قبلی ایشان است.
جرائم مرتبط با اعمال عمل غیرمجاز
جرائمی که به واسطه اعمال زیبایی و آرایشگر ارتکاب می یابند ،ریشه در نقوض تکوالیف قوانونی
دارند و از آنها با عنوان جرم یاد میشود ،هراکه در قانون مجازات اسالمی به تخلنوات و تقصویر
پزشکی و سایر اشخاص که از آنها میتوان مجازات و جرایم آرایشوگران را هوم اسوتنباط نموود.
توجه شده و تقصیر آرایشگر به هر دلیلی از آنجا که با جان و تمامیت جسومانی افوراد سور و کوار
دارد ،توسط قانونگبار جرم انگاری شده است ،اما در رابطه با عمل زیبایی ،با عنایت به ویژگیهای
این اعمال و خصوصاً تردیداتی که از حیث ضرورت و به تبع آن مشروعیت آنوان مطورح میشوود،
یکسری از جرائم توسط آرایشگر ،قابلیت وقوع را خواهند داشت که ریشه اکثر این جرائم نیوز در
عدم توجه (تقصیر) نسبت به ضوابط شرعی ،قانونی و حرفهای در مرحله پی

از عمل ،حین عمل

و پس از عمل زیبایی می باشد .با این وجود فرض ارتکاب جرائم عمدی عام و خاص نیز کماکان
وجود خواهد داشت.
نقض تعهد تشدید یافته درمان

رابطه میان آرایشگر و مشتری از یک منظر ،یک نوع رابطه قراردادی است که به دلیل اهمیوت ایون
رابطه و ریشه آن در نظم عمومی مورد حمایت حقوق موضوعه ایران قرار گرفته و نقض آن ،قابول
مجازات دانسته شده است .در بحث مسؤولیت مدنی ،تعهدات به تعهد به نتیجه و تعهد بوه وسویله
تقسیم شده و تعهد قراردادی آرایشگر در برابر مشتری به عنوان نمونه بارز و سنتی شمرده میشوود
و اجماع بر این منعقد شده است که تعهد آرایشگر در عمول آرایشوی ،وسویله خوواه قوراردادی بوا
مشتری داشته باشد یا نداشته باشد ،تعهد به وسیله است این تعهد که به تعهد مواظبت و محافظوت
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نیز مسمّی گردیده عبارت است از :تعهد به انجام تالش عالمانه و کوش

الزم جهوت رسویدن بوه

نتیجهای که مقصود مطلوب تعهد و قرارداد است و در مقابل تعهد به نتیجه یا غایوت قورار میگیورد
که در آن حصول نتیجهای که مقصود (مطلوب) تعهد و قرارداد است ،بر عهده متعهود قورار گرفتوه
است در واقع در ارتباط با عمل آرایشی آرایشگر هه قوراردادی میوان آرایشوگر و مشوتری وجوود
داشته باشد و هه نداشته باشد ،در هر صورت تعهد و تکلینی که از این رابطه حقوقی برمیخیوزد،
نشانگر یک تالش و کوش

در راه رسیدن به هدف است نه اینکوه خووده هودف و مقصوود موورد

تعهد باشد .به خاطر همین ویژگی اعمال آرایشگری است که مسوؤولیت آرایشوگر نیوز در قوانون،
مبتنی بر تقصیر دانسته شده است ،هراکه در واقع فرد مقصر ،با بی احتیاطی و بی مباالتی خود همه
کوششی که الزم بوده است را برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر ،انجام نداده است.
از سیاق ماده  210قانون مجازات اسالمی نیز ،اماره تقصیر قابل استنباط است ،هر هند این ماده
مربوط به مسئولیت پزشک میباشد ،ولی میتوان آن را برای مسئولیت کینری آرایشگران نیز تطبیق
داد .بدین معنی که برای رهایی از مسؤولیت ،آرایشگر میتواند عودم تقصویر خوود را اثبوات کنود،
هنانکه ثابت کند مقررات آرایشگری و موازین فنی را کوامالً رعایوت کورده و مرتکوب هیچگونوه
بی احتیاطی نشده است .اما هرگاه آرایشگر از مشتری یا ولی او برائت اخب کرده باشد و به عبوارت
دیگر عدم مسؤولیت خود را شرط نموده باشد بار اثبات تقصیر بور عهوده زیاندیوده خواهود بوود.
بنابراین شرط برائت از ضمان ،آرایشگر را از مسؤولیت در صورت اثبات تقصیر معواف نمیکنود و
فقط بار اثبات را جابجا میکند ،بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخب نشده باشد ،بار اثبوات عودم
تقصیر بر دوش آرایشگر است و در صورت اخب برائت بار اثبات بر عهده زیان دیده است.
با این توصیف ،در حالت عادی ،تعهد آرایشگران ،یک تعهد به وسیله تشدید یافته (بوه واسوطه
نیاز اثبات عدم تقصیر توسط آرایشگر) میباشد که در صورت اخوب برائوت ،ایون شودت نیوز از آن
برداشته میشود .حال سؤالی که مطرح میشود این است که آیا در اعمال زیبایی نیز تعهود آرایشوگر
هنین است و به بیانی دیگر مبتنی بر تقصویر اسوت؟ برخوی از نویسوندگان در بحوث از تعهودات
پزشکان ،تعهد موجود در جراحی زیبایی را (برخالف جراحی ترمیمی که در آن ضرورت درموانی

مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیبرساني از منظر فقه و حقوق کنوني ایران97 ..................................................

وجود دارد) از نوع تعهد به نتیجه میدانند و مسؤولیت آرایشگر را در آن ،یعنی حتی در فرضی کوه
آرایشگر در جراحی مسؤولیت نوعی و محض قمداد میکنند .زیبایی بتواند عدم تقصیر خود را هم
به اثبات برساند ،مسؤول خسارات وارده به مشتریان خود میباشد .هنین برداشتی البته با توجه بوه
نص صریح قانونگبار در قانون جدید مجازات اسالمی سازگار نخواهد بوود ،خاصوه اینکوه اسوتثنا
نمودن عمل زیبایی از این حکم قانونگبار نیاز به نص علی حدهای دارد.
لیکن به طور کلی می توان گنت ،با توجه به اینکه دلیل اصولی ابتنوای مسوؤولیت آرایشوگر بور
تقصیر ،ضرورت این امر به واسطه نیاز جامعه است و اگر مسؤولیت آرایشگران مبتنوی بور تقصویر
نباشد ،باعث بازداشتن آنها از عمل آرایشگری و عدم پیشرفت علم آرایشگری خواهد شود و نیوز
با توجه به اوصافی که در جراحیهای زیبایی (از جمله انتخابی ،اختیاری) وجود دارد ،دیگر دلیلوی
وجود ندارد تا بتوان به آرایشگران اختیار داد ،در بدن افرادی که غالباً الاقل از لحاظ جسومی سوالم
به حساب می آیند ،دخل و تصرف نموده و بی آنکه عواقب کوار خوود را بپبیرنود ،از مسوؤولیت،
شانه خالی کنند.
بنابراین مناسب ترین نظر در مورد تعهد آرایشگران ،تعهد به وسیله تشدید یافته اسوت ،هراکوه
از یکسو با واقعیتهای علمی منطبق بوده و از دیگرسو تسمین کننده حقوق متقاضوی عمول زیبوایی
است .تعهد به وسیله تشدیدیافته مشابه همان فرض تقصیری است که در ماده  210برای پزشکانی
که اخب برائت ننموده اند ،در نظر گرفته شده است .بر این اساس ،به نظر میرسد باید الاقول عمول
زیبایی را ولو اینکه از فرد متقاضی برائت گرفته باشند ،در صوورت ورود ضورر مسوؤول دانسوته و
آنها را مکلف نمود که عالوه بر اثبات رعایت قاعده تناسب ،رفتار متعارف خود را در حین انجوام
جراحی و پس از آن ،به اثبات برسانند و در صورتی که از عهده این مهم برنیایند یا به هور نحووی
ثابت شود که تقصیر نموده اند ،مسؤولیت کینری خواهند داشت.
انجام برخي اعمال بدون صالحیت قانوني

برخی اقدامات که به وسیله آرایشگر صورت می گیورد در واقوع نووعی تصورف در جوان دیگوری
است .بنابراین برای انجام این کار ،آرایشگر باید صالحیت و مهارت علمی و عملی الزم را داشوته
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باشد .این شرط در فقه نیز بسیار مورد تسکید قرار گرفته و فقها در ضامن دانستن طبیب غیر حواذق
تردید نورزیده اند ،حتی در مورد آن ادعای اجماع شده است بنابراین یکی از مظاهر معنوایی دیگور
واژه «مشروعیت» در بند ج ماده  ،601همین داشتن صالحیت علموی و عملوی بورای انجوام عمول
جراحی می باشد .همچنین بایدی کی از مصادیق عنوان کلی «موازین فنی» در ماده  210را ،داشوتن
صالحیت فنی انجام عمل جراحی دانست .به عوالوه ایون کوه تبصوره مواده  620قوانون مجوازات
اسالمی ،عدم مهارت را در کنار مسامحه ،غنلوت و عودم رعایوت نظاموات دولتوی و ...از مصوادیق
بیاحتیاطی یا بی مباالتی می داند.
اما با توجه به حساسیتهایی که در حرفه آرایشوگری وجوود دارد ،نمویتووان ایون صوالحیت
قانونی را تنها در داشتن پروانه آرایشگری معنا نمود ،بلکه باید هور آرایشوگر ،صورفاً در زمینوه یوا
زمینههایی که دارای تخصص می باشد به فعالیت بپردازد ،اما متسسنانه شاهد آن هستیم کوه اسوتقبال
عامه از آرایشگران و وجود مننعت مالی در آرایشگری در سالهای اخیر موجب شده که خانمهای
متعددی به سمت انجام این آرایشگری سرازیر شوند .برای نمونه در مورد تاتو کردن ابرو به عنوان
یکی از رایج ترین انواع عمل آرایشی در ایران «به علت انجام مکرر آن در کشور تقریباً افرادی کوه
بدون اطالع کافی خود را متخصص در این زمینه میبینند ،بسیار افزای

یافته است».

این در حالی است که اصوالً در برخی موارد هیچ منوع قوانونی صوریحی بورای انجوام فعالیوت
آرایشگران غیر متخصص در این زمینه وجود ندارد .تا آنجا که مشاهده میشود ،محدوده صوالحیت
قانونی متخصصان آرایشگران زنانه در گستره اعمال زیبایی و ترمیمی ،معین نگردیده یوا اینکوه بوه
درستی به اجرا درنمی آید .بنابراین اگره ه میتوان بوا تمسوک بوه عموموات موواد قوانون مجوازات
اسالمی (که در باال ذکر شد) و نیز برخی از مواد قوانین و مقررات پزشکی (از جمله ماده  41قانون
سازمان نظام پزشکی و ماده  41آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلنات صوننی و حرفوهای شواغلین
حرفههای پزشکی) ،مسؤولیت کینری و انتظامی برای کسانی کوه بودون داشوتن صوالحیت کوافی
مبادرت به انجام جراحیهای زیبایی و ترمیمی مینمایند ،قائل گردید ،لیکن با توجه به اهمیت این
مسسله و لزوم جرمانگاری پیرامون تعدی به تمامیت جسمانی افراد ،شایسته اسوت کوه ایون امور بوا
تصویب قوانین درخور ،مورد توجه مقنن قرار گیرد ،اما به هر حال هور عمول زیبوایی کوه موجوب
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خسارت شود و مشخص گردد که تخصص یا مهارت کافی نداشته ،بر طبق قانون مقصور و مجورم
به حساب خواهد آمد.
تقصیر در اطالع رساني کامل و کسب رضایت آگاهانه

با توجه به خصیصه انتخابی و اختیاری بودن عمل زیبایی و ترمیمی ،ضمن اینکه در هر مرحله باید
اطالع رسانی کامل به مشتری یا متقاضی جراحوی صوورت گیورد ،کسوب رضوایت آگاهانوه نیوز از
تکالیف مهم آرایشگران در این زمینه به شمار میرود که در صورت نقض یا کوتاهی در هر یک از
آنها و بروز خسارت ،آرایشگر در دام مسؤولیت گرفتار خواهد شد.
اتهامات و دعاوی مرتبط با رضایت در تقابل با آرایشگران هنان فراگیر میباشند که در پارهوای
از موارد ،تعداد آنها بیشتر از دعاوی ناشی از غنلت آرایشگری است .در آمریکا ،شبه جرم فقودان
رضایت آگاهانه ،در بسیاری از حوزه های قضایی ،به وسیله قانون یوا رویوه قضوایی تعریوف شوده
است و بدین وسیله از جرم غنلت آرایشگری عادی ،متمایز گردیدهاند .در دیگر حوزههای قضوایی
نیز ،این جرم صرفاً مصداق و صورتی از جرم غنلت آرایشگری است ،اما در تمامی حوزههوا ،ایون
مسسله ،امری پبیرفته است که واقعه یا نتیجهای که اعالم نشده ،بایود واقوع شوود و سوبب نزدیوک
آسیب به مشتری باشد.
در حقوق ایران هم اگرهه این تکلیف به موجب نص صریح قانون ،بر عهده آرایشوگران قورار
داده نشده است ،لیکن با توجه به ضوابط و موازین فنی حاکم بر ایون اعموال ،میتووان آن را اموری
منروض و مبتنی بر قواعد عام قانونی ،تلقی نمود.
این حقیقت است که آرایشگری ،میزان باالیی از دعاوی مرتبط با اعمال آرایشگری را به خوود
اختصاص میدهد ،لیکن باید دانست که اکثر دعاوی خطای آرایشگری در جراحی زیبایی ناشوی از
تقصیرات فنی نمیباشند ،بلکه به واسطه نامناسب بودن مالکهای انتخاب شوده توسوط مشوتری و
فقدان ارتباط کافی میان مشتری و جراح میباشد بر ایون اسواس «عمول آرایشوگری ،اسوتانداردهای
مرتبط با وظینه رضایتگرفتن از مشتری بسیار مهم و حیاتی است».
این اهمیت مضاعف در آگاهسازی و اخب رضایت در عمل زیبایی توسط آرایشگر باعث شوده
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تا آرایشگر نه تنها دارای یک تعهد قراردادی (و یا قهری) نسبت به آگاهسازی مضاعف باشد ،بلکوه
باید ثابت نماید که این تعهد خوی

را به نحو کامل اینا نموده است .رویه قضایی در فرانسوه ایون

نتیجه را القا می کند که آرایشگر باید ثابت نماید که تعهد آگاهسازی خوی

را به طور گسترده بوه

انجام رسانیده است.
«در واقع هر انسان بالغ و عاقل و واجد اهلیتی باید نسبت به هر گونه روش درمانی که برای او
در نظر گرفته اند ،از قبل آگاه و راضی باشد و بدیهی است که بدون کسب رضایت او هنین عملی
ضرب و جرح و جرم محسوب می گردد» ،اما این رضایت تنها در صوورتی موی توانود کاشوف از
قصد حقیقی مشتری به پبیرش درمان باشد که توأم با یک تکلیف حرفهای دیگر ،یعنی آگاهسوازی
کامل ،گردد ،هراکه مشتری تنها در شرایطی میتواند یک تصمیم مناسب و منطقی را اخب نماید کوه
اطالعات کامل در ارتباط با درمان مورد نظر و کلیه مسائل پیراموون آن را تحصویل نمووده باشود و
همان گونه که متخصصین امر گنته اند ،رضایت آگاهانه ،جایگاه رفیعی در حرفه آرایشگری دارد و
پیشزمینه برآورده شدن اصل اتونومی یا استقالل مشتری اسوت ،لویکن ایون محودودیت نیوز در آن
وجود دارد که بر اساس دو اصل سودمندی و آسیب نرساندن ،جراح باید از انجام عملی که میداند
برای متقاضی جراحی از لحاظ حرفهای معقول نیست ،اجتناب ورزد ،ولو اینکه در برابر اصرار فرد
متقاضی قرار گیرد و در اینجا دیگر استناد به رضایت آگاهانه سودی نخواهد داشت ،هراکه وظینوه
رعایت قاعده تناسب انجام نشده است.
عناوین مجرمانه خاص

به جز مواردی که در بندهای پیشین به عنوان جرائم مرتبط با اعمال زیبایی بیان گردیدند و عمودتاً
جرائم غیر عمدی مبتنی بر تقصیر میباشند .همچنین فارغ از جرائم عمدی (مانند قتول یوا ضورب و
جرح عمدی) که به طور عام در اعمال زیبایی نیز قابل وقوع مویباشوند ،مویتووان بوه یکسوری از
عناوین مجرمانه خاص ،نیز اشاره نمود که نوعاً در رابطه با ایون اعموال ،قابلیوت تحقوق دارنود .از
جمله این جرائم میتوان از فرینتن و اغوای مشتری ،تبلیغات گمراه کننده و افشای اسورار و نقوض
حریم خصوصی نام برد.
خصوصاً با توجه به مزایایی که در انجام زیبایی وجود دارد ،زمینه سودجویی و زیور پاگباشوتن
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اخالق آرایشگری در آن بسیار فراهم است که بایستی هنین اعمالی را با توجه به قوانون مجوازات
اسالمی اگر منجر به خسارت جانی شود ،مورد مجازات قرار داد و در غیر این صورت هم حسوب
مورد مرتکبین را به مجازاتهای کینری و انتظامی معین در قوانین و مقررات رساند .به ویوژه ایون
که هنین عناوینی اغلب در دایره شمول عباراتی هون «عودم رعایوت مووازین شورعی و قوانونی و
مقررات صننی و حرفه ای و شغلی ( »...تبصره یک ماده  41قانون سازمان نظوام پزشوکی مصووب
 6010مجمع تشخیص مصلحت نظام) قرار می گیرد و می تواند مرتکب را مستحق کینرهای مقرر
قرار دهد.
سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ناشي از اعمال غیرمجاز آرایشگران
ضمانت اجراهای گوناگونی برای جرائم مختلنی که در ارتباط با عمل زیبایی از سووی آرایشوگران
ارتکاب می یابند ،در قوانین موجود ،قابل مشاهده است .از میان اینها نهاد دیوه مهمتورین ضومانت
اجرای کینری جرائم غیرعمدی آرایشگران است که در ماده  210قانون جدید مجازات اسالمی بوه
آن تصریح شده است ،لیکن به طور محدود میتوان از سایر مجوازاتهوا نیوز بوا توجوه بوه کینیوت
ارتکاب جرم سخن گنت ،ضمن اینکه مسؤولیت انتظامی آرایشوگران ،میتوانود کینرهوای ویژهوای
برای آنان به دنبال داشته باشد که مهمترین آنها اننصوال و محرومیوت از اشوتغال بوه حرفوههوای
آرایشگری است.
مجازاتهای مالي

مجازات مالی عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی
مقرر میکند .دو ههره از مجازات مالی را در قانون مجازات اسالمی مشاهده میکنیمو اولی نهاد دیوه
است که البته هنوز هم در مورد مجازات بودن آن تردیدهایی میشود و دومی جریمه نقودی اسوت
که قانونگبار در مقابل ارتکاب برخی از جرائم مقرر داشته است .با توجه به اهمیت مجوازاتهوای
مالی و خصوصاً دیه در بحث از مسؤولیت کینری آرایشگران ،در قالب دو عنوان به توضیح این دو
مجازات و نحوه اعمال آنها در جرائم ناشی از جراحیهای زیبایی خواهیم پرداخت.
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دیه

مرسوم است که در دعاوی ناشی از خسارات آرایشگری ،دیه به عنوان مهمترین ضمانت اجرایی از
سوی دادگاهها مورد حکم قرار میگیرد و با توجه به جنایتی کوه بور عضوو مربوطوه (و یوا ننوس)
صورت گرفته ،بر اساس مواد قانون مجازات اسالمی ،پزشک جراح یا تیم پزشکی (جراح همکوار،
متخصص بیهوشی ،دستیار پزشک و سایر عوامل دخیل) به طور واحد یا مجتمعاً (نسبت بوه میوزان
تقصیر ارتکابی) مسؤول پرداخت دیه قرار میگیرند .در یکی از آرای قضوایی صوادره از شوعبه 40
دادگاه عمومی تهران ،هنین مقرر گردیده است.
اما هالشی که در ارتباط با عمل زیبایی وجوود دارد و دادگواههوا نیوز در مواجهوه بوا آن دهوار
سردرگمی میشوند ،نوع زیانهای وارده در این قسم از اعمال میباشد .در ایون ارتبواط دو مشوکل
اساسی وجود داردو اول اینکه میزان دیه ای که در قانون مشخص شده است ،ممکون اسوت جبوران
حقیقی خسارات واردشده بر متقاضی جراحی را ننماید و دوم اینکه در مواردی ممکن است صدمه
یا خسارت عینی وجود نداشته باشد ،اما به لحاظ ناموفق بودن نتیجوه زیبوایی بوه نسوبت وضوعیت
اولیه فردی که مورد زیبایی قرار میگیرد ،علیه آرایشگر شکایت شود .حوال بایود دیود در ایون دو
فرض هه راهکاری را میتوان در سیاست قضایی اتخاذ کرد(.رضایی)6014،
جریمه نقدی

در قوانین جزایی مجازاتهای نقدی متعددی در مورد پاره ای از جرائم مرتبط با اعمال آرایشگری،
پیشبینی شده است .از جمله این موارد میتوان به مجازات مندرج در ماده  121کتاب پونجم قوانون
مجازات اسالمی مصوب ( 6080تعزیرات) در رابطه بوا جورم افشوای اسورار از سووی پزشوکان و
جراحان و ...اشاره نمود .بنابراین هنانچه هور یوک از جراحوان زیبوایی و ترمیموی یوا دسوتیاران و
همکاران آنها نسبت به افشای اسرار متقاضیان جراحی (اعم از عکس و مدارک جراحی یا افشوای
عمل جراحی اشخاص مشهور) اقدام نمایند ،ممکن است به مجوازات مقورر در ایون مواده گرفتوار
شوند .همچنین با توجه به ماده ( 0اصالحی  )6080قانون مربووط بوه مقوررات اموور آرایشوگری،
دارویی ،مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال  ، 6002در صورتی که اشخاص بودون صوالحیت
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در مشاغل آرایشگری مداخله نمایند ،عالوه بر مجوازاتهوای دیگور مقورر در مواده ،بوه مجوازات
پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و در صورت تکرار جرم به جریموه
تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
اما فارغ از این مجازاتها که به عنوان مجازاتهای اصلی جرائم مربوطه توسط قانونگبار قرار
داده شده اند ،جنبهای دیگر از مجازات جریمه نقدی در مووارد قصوور آرایشوگری قابلیوت تصوور
خواهد داشت .توضیح اینکه براساس ماده  161قانون مجازات اسالمی (تعزیورات و مجوازاتهوای
بازدارنده) که علیرغم تصویب قانون جدید مجازات اسوالمی (بور اسواس مواده  841ایون قوانون)،
کماکان قابلیت اجرایی دارد  ،امکان صدور حکم حبس برای پزشکانی که به واسطه بی احتیاطی یوا
بی مباالتی یا عدم مهارت و یا به سبب عدم رعایت نظامات ،مرتکب قتل غیر عمود شووند ،وجوود
خواهد داشت .در گبشته منوال بر این بوده که قضات در صورت احراز تقصیر آرایشگر در هنوین
مواردی ،عالوه بر حکم به محکومیت آرایشگر مجازات آن را به اسوتناد مواده  44قوانون مجوازات
اسالمی به جزای نقدی تبدیل میکردند .بنابراین این مجازات جزای نقدی به عنوان یوک مجوازات
فرعی ،می توانسته در مورد جرائم ناشی از عمل زیبایی نیز اعمال گردد ،اما مسوسلهای کوه در اینجوا
وجود دارد ،این است که با تصویب قانون جدید مجازات اسالمی و طبق ماده  08قوانون مجوازات
اسالمی جدید قضات نمی توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند و اساساً نمویتواننود
مجازات حبس را به بی

از یک سوم تقلیل دهند.

اما مقررات فصل نهم ،این زمینه را بوه وجوود آورده کوه مجوازاتهوایی هوون دوره مراقبوت،
خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی ،جایگزین مجازات حوبس شووند.
اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم غیر عمدی (که ماده  161نیز تحت شومول آن قورار
میگیرد) ،در ماده  11مورد تصریح قانونگبار قرار گرفته است ،البتوه توا کموی پوی

از ایون ،عودم

تصویب آییننامهای که هیست وزیران مکلف بوده به موجب ماده  81قانون جدید ،ظرف مودت سوه
ماه پس از اجرای قانون آن را تصویب و به مورد اجرا بگبارد و اجرای مقررات فصول مزبوور نیوز
منوط به آن بوده ،موجب شده بود که قضات محاکم نتواننود مجوازاتهوای جوایگزین را در موورد
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مجازات حبس ،اعمال کنند ،لیکن در حال حاضر و با توجه به تصویب آیینناموه اجورای مواده 81
ق.م .ا( .روزنامه رسمی ،سال هنتادم ،شماره  68 ،43421شهریور  )6010امکوان جوایگزین نموودن
مجازات حبس در جرائم غیر عمدی (از جمله جنایت ناشی از اعمال جراحی زیبوایی) بوا جریموه
نقدی و سایر موارد مبکور وجود دارد.
مجازات حبس

همان طور که پی

از این هم عنوان شد ،بر اساس ماده  161کتاب پنجم قوانون مجوازات اسوالمی

(تعزیرات) مصوب  6080که با توجه به ماده  841قانون مجازات اسالمی ،کماکان قابلیوت اجرایوی
دارد« ،در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب
در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود ،مسبب به حوبس از یوک توا
سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ،مگور ایون
که خطای محض باشد» و در تبصره آن ،قتل غیر عمد در اثر تصادف راننودگی را از شومول حکوم
مقرر در این ماده مستثنی نموده است.
این قاعده از حیث نادیده گرفتن شئون حرفه طبابت و جعل کینر سنگین حبس ،برای فعل غیر
عمدی آرایشگر که در نتیجه عمل خیرخواهانه او و ادای تکلین

به وقوع پیوسته ،قابل انتقواد بوه

نظر میرسد ،اما آنچه که در ماده فوق بسیار حائز اهمیت و توجه اسوت اینکوه مویتووان از آن بوه
عنوان اهرمی برای فشار بر کسانی که بدون علم و تجربه کافی مبادرت به جراحیهای زیبوایی بوه
عنوان اعمال آرایشگری غیر اورژانسی و غیر ضروری (الاقل از حیث جسمانی) مینماینود و جوان
دیگران را به خطر می اندازند ،استناده نمود .بدون تردید وضعیت بغرنجی که در مورد تعداد باالی
شکایات ناشی از اعمال جراحی زیبایی و ترمیمی وجود دارد و همچنین اوصافی که این جراحیها
دارند ،خصوصاً از حیث عدم ضرورت آنها و رعایت ننمودن قاعده تناسب و تعهد تشودید یافتوه
آرایشگری در بسیاری موارد و به مخاطره انداختن جان افراد ،میتوان از این مجوازات بورای کنتورل
این رفتارها بهره گرفت.
بنابراین اگرهه در حال حاضر امکان تبدیل این مجازات به جزای نقدی (وفق مواده  11قوانون
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مجازات اسالمی مصوب  )6014وجود خواهد داشت ،لیکن رویه قضایی میتواند بوا بهورهگیوری از
قسمت دوم ماده ،در مواردی که جراحی زیبایی بدون ضرورت و با تقصیر سنگین ارتکاب یافتوه و
منجر به جنایت بر شخصی شده است ،حکم به حبس آرایشگر خاطی نماید.
عالوه بر این ،مجازات حبس دیگری که به طور خاص در رابطه با فعالیت جراحوان زیبوایی و
همکاران آنها میتواند مطرح باشد ،مجازات مقرر در ماده  121قانون مجازات اسالمی (تعزیورات)
است که مطابق آن« ،اطبا ،جراحان ،ماماها ،داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفوه
خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند بوه سوه مواه و
یک روز تا یک سال حبس و ...محکوم می شوند».
مجازاتهای انتظامي

پیداست ،به مناسب حرفه افوراد و شوغل

مجازاتهای حرفه ای یا انتظامی ،همان گونه که از نام

آنها و به جهت حنظ نظم و تنبیه خاطیان ،بر ناقضوان اصوول و قواعود موجوود در یوک صونف،
تحمیل می شود .به عبارت دیگر «مسئولیت انتظامی ناشی از تخلنات انتظامی مربوط به یک صونف
خاص» است .تنبیهات و مجازاتهایی که در نتیجه مسئولیت انتظامی به اجرا در می آیند ،می تواند
از سوی دولت به معنای عام خود و در قوانین عام پی

بینی گردنود یوا ایون کوه بوه نماینودگی از

دولت و از سوی متولیان صنف مربوطه وضع و اجرا شود.
در این رابطه ،مجازات مهم و موثری که در مورد جرائم و تخلنات آرایشگری اعمال میگوردد،
محرومیتهای قانونی و اننصال موقت یا دائم پزشکان از اشتغال در حرف آرایشگری و یا تعطیلوی
موقت یا دائم مؤسسات آرایشگری است.
البته اننصال از خدمات دولتی و عمومی به طور عام از جمله مجوازاتهوای تعزیوری مقورر در
قانون مجازات اسالمی مصوب  6014و کتاب پنجم قانون مجوازات اسوالمی (تعزیورات) مصووب
 6080میباشد که جرائم مختلنی میتوانند موجب استحقاق تحمل این کینر شوند ،اموا آنچوه کوه در
مورد محرومیت و اننصال موقت و دائم پزشکان و تعطیلی مؤسسات آرایشگری در حیطوه اعموال
آرایشگری ،به طور خاص و در رابطه با انجام وظایف آنها ،وجوود دارد ،در قالوب مجوازاتهوای

........................................................ 11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،35پاییز 9317

انتظامی و در قوانین و مقررات آرایشگری قورار داده شودهانود و در بسویاری از مووارد مسوؤولیت
کینری و محکومیت پزشکان ،همزمان میتواند ایون مجوازاتهوای انتظوامی را نیوز بورای آنهوا در
برداشته باشد.
مسسلهای که میتوان در اینجا ذکر کرد این است که این قوانین و مقررات آرایشگری که عمودتاً
در رابطه با مسؤولیت انتظامی پزشکان میباشند در مورد کسانی که در حیطه اعمال جراحی زیبوایی
فعالیت کنند نیز قابل اجراست ،لیکن شایسته است که با توجه به حساسیت و جورم زا بوودن ایون
اعمال ،به آنها توجه بیشتری شده و با در نظرگرفتن محرومیت و اننصوال از مشواغل آرایشوگری
برای کسانی که ضوابط حرفهای را در این اعمال رعایت نمینمایند ،قودم مناسوبی در جهوت حول
بخشی از مشکالت موجود برداشته شود.
نتیجهگیری
جبران خسارات افراد صدمه د یده ناشی از عمل آرایشگری از طریق اعاده وضع به سابق یا جبوران
عینی و گاه از طریق مرحله بعدی یعنی جبران مثلوی ،ممکون اسوت .بنوابراین ،در ایون مووارد ،در
صورت اثبات این امکان ،نوبت به مرحلوه سووم یعنوی جبوران قیموی و مصوداق آن یعنوی «دیوه»
نمیرسد .البته این به معنای تغییر حکم دیه نبوده و با توجه به امضائی بودن آن و امکوان تغییور آن
بر حسب تغییر شرایط ،زمان و مکان منافاتی با دائمی بودن احکام شورعی نودارد .در واقوع ،تغییور
ناظر به موضوع است نه حکم در مورد موضوعات ،تاکنون ،اجرای روشهای اول و دوم یعنوی دو
روش مقدم به حکم عقل و شرع امکان پبیر نبوده ،و به ناهار ،مرحله سوم اجورا موی شوده اسوت
ولی امکان اجرای مراحل سابق در زمان دیگر با این امر منافاتی ندارد .البته شوایان ذکور اسوت کوه
اوالً و نهاد دیه به لحاظ آن که روش یکسانی برای موارد نزدیک بوه هوم لحواظ نمووده و از قبول،
میزان خسارت را معین کرده ،نهادی کامالً ارزشمند و منطقی است و سریع تر از نگاه شخصوی بوه
جنایات و ارزیابی موردی ،می تواند حقوق خسارت دیه را تسمین نمایدو ثانیاً و مراجعه بوه مراحول
پیشین ،تنها ناظر به صورت اثبات امکان آن اسوت و گرنوه هنووز بهتورین و عاقالنوه تورین روش
جبران ،همان پرداخت دیه استو ثالثاً و در صورتی که بخشی از عضو یا مننعت یا هر دو یوا یکوی
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از آن دو ،درمان پبیر نباشد ،به همان نسبت همچنان دیه بهترین روش جبران استو رابعاً و دیه ،در
طول درمان عضو ومننعت آن است و اگر درمان با هزینه ای کمتر از دیه صورت پبیرد ،نمی تووان
میان هزینههای درمانی و دیه جمع کرد و باید به جبران مقدم یعنی درمان اکتنا نمود .البته ،اگور بوا
وجود صرف هزینه ،عضو یا مننعت آن هیچ گونه بهبودی نیابد ،حکم ،صرفاً پرداخت دیه اسوت و
این هزینهها قابل مطالبه نیست .در مقابل ،حتی اگر درمان ،منوط به هزینههوای فووق العواده باشود،
میتوان عامل را به تسدیه آن ملزم نمود.
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