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  اخالق پزشکی
  
  

  

  بررسی ماهیت حقوقی جراحی زیبایی و اثر آن بر عقد ازدواج براساس
  منابع حقوق ایران

  *فررسول احمدي دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
      

، مسئولیت پزشک در جراحی پالستیک، تدلیس در ازدواج، تخلف وصفجراحی زیبایی :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
میلیون نفري ایران هفت برابر آمریکا با  75بوده و براساس آمارهاي منتشره، در جمعیت  جراحی زیبایی امروزه عملی مرسوم

. جراحی زیبایی سبب تغییر شکل ظاهري اندام شده و تأثیري بر ژنتیک انسان ندارد. گیرد میلیون نفر جمعیت صورت می 319
که یکی از آنها قبل از ازدواج با  باشد جینی مین است مطرح شود، روابط زویکی از مسایلی که در نتیجۀ جراحی زیبایی ممک

قوانین حوزة حقوق خانواده به منظور تنظیم . اقدام به این جراحی سبب تغییرات در اندام خود شده و سپس ازدواج نموده است
  . اند اي نکرده اند، لکن صراحتاً به این موضوع اشاره روابط زوجین تاکنون تغییرات متعددي داشته

  :چکیده
تا زمانی که . دهند بایی انجام میافراد زیادي با استفاده از جراحی زیبایی در ظاهر اعضاء بدن تغییراتی به منظور ترمیم و یا زی

ولی در . هدف از جراحی زیبایی شخصی بوده و یا به میزانی باشد که در نظر عرف قابل اغماض و متعارف باشد، ماهیت حقوقی ندارد
ر نماید د صورتی که شخص جراحی شده خارج از حد متعارف و با مخفی کردن جراحی، نظر طرف مقابل را براي ازدواج جلب می

هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت این جراحی و اثر آن بر رابطۀ . تواند از مصادیق تدلیس باشد صورت اجتماع شرایط الزم می
بر اساس نتایج آن در صورتی که جراحی زیبایی به حدي نامتعارف باشد که سبب اشتباه طرف مقابل در شخصیت . زوجین است

صورتی که منجر به چنین اشتباهی نشده، ولی در نظر عرف تغییرات ایجاد شده زیاد باشد،  کننده شود عقد باطل است و درجراحی
طرف مقابل خیار تخلف از شرط صفت صریح یا بنایی خواهد داشت و در صورتی که سبب فریب طرف مقابل شود تدلیس بوده و 

. د خسارت خود را از شخص جراحی شده مطالبه نمایدتوان دیده بر اساس مورد میزیان. خیار فسخ به خاطر تدلیس ایجاد خواهد شد
شود، ولی به لحاظ سببیت اقوا از مباشر شخص جراحی شونده، شخصاً مسئول جبران خسارات  هرچند جراحی توسط پزشک انجام می

  .طرف عقد خواهد بود
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ها، پژوهش حاضر با هدف به آمار باالي این جراحی، سکوت قانون، نبودن پژوهش مرتبط و مبهم بودن رویۀ دادگاه با توجه
سواالت این پژوهش . گیرد صورت می» بررسی ماهیت حقوقی تغییر ظاهر با استفاده از جراحی زیبایی و اثر آن بر عقد ازدواج«

افتد،  در مواردي که در نتیجۀ جراحی زیبایی ازدواجی اتفاق می -2یست؟ ماهیت حقوقی جراحی زیبایی چ - 1: عبارتند از
  باشد؟ مسئولیت خسارات ناشی از این جراحی بر عهدة چه کسی می - 3جراحی چه تأثیري بر رابطۀ طرفین دارد؟ 

ایی و نقش ظاهر هاي فوق ابتدا به تعریف جراحی زیبآیا پزشک جراح در این خصوص مسئولیت دارد؟ براي پاسخ به سؤال -4
پردازیم، سپس تخلف وصف، تدلیس و اشتباه در شخص طرف عقد را بر اساس موضوع  زوجین در قصد تشکیل عقد ازدواج می

  .پژوهش مطالعه خواهیم کرد و درنهایت حقوق زوجین، مسئولیت پزشک جراح و نتیجه پژوهش ارائه خواهد شد

 تعریف جراحی زیبایی و پیشینۀ آن .1
   باشد ه درآوردن میـکل اولیـاختن و به شـن، از نو سـی به معنی شکل دادن، ساختایـراحی زیبـج

ازي ـرد، بازسـر فـود ظاهـراي بهبـب کـی از انواع جراحی پالستیـیک بعنوان راحیـن جـای). 66-  65، ص 1387فراهانی، (
شود  میام ـره انجـها و غی هـروك و لکـن و چـمناطق آسیب دیده پوست، از بین بردن چی

)http://www.dictionary.com/browse/plastic-surgery/ 2016 Dictionary.com, llc.(  و صرفاً ظاهر را تغییر داده و تأثیري
و در ایران بیش از  جهان بودهۀ طوالنی در جراحی پالستیک داراي سابق. بر ژنتیک و خصوصیات ذاتی فرد جراحی شونده ندارد

انجمن تحقیقات به گزارش ). 1393کالنتري هرمزي، ( شود که به صورت مدرن براي زیبایی از آن استفاده می باشد مییک قرن 
 هاي مختلف در بین جراحیگرفته، صورت آمریکا   هاپکینز براساس تحقیق مشترکی که با همکاري دانشگاه جان، راینولوژي

 ).http://www.shafaf.ir/fa/news/175848 ،09/01/1392(باشد  میدر ایران، هفت برابر آمریکا زیبایی جراحی زیبایی بینی 

 انواع جراحی زیبایی .2
گاهی هدف از آن برطرف نمودن نقایص  شود و جراحی زیبایی گاهی مواقع براي زیباترکردن اعضاء یا چهره انسان انجام می«

در این موارد غالباً داراي ضرورت عرفی . باشد می) ها و حوادث اعم از مادرزادي یا عوارض ناشی از بیماري( و هنجارهاي شکلی
ها و  مها، زخ هاي پوستی، انحراف بینی، آثار برجاي مانده از سوختگی مانند مبادرت به جراحی ترمیمی مرتبط با توده ،هستند

جراحی نوع نخست جراحی زیبایی محض و جراحی نوع ). 81، ص 1394نقیبی، کلهرنیا کلکار و صدر طباطبایی، (» ها شکستگی
  .باشد وم جراحی زیبایی با هدف ترمیم مید

 جراحی زیبایی محض .3.1
ن که ظاهر بیمار را هاي طبیعی بد دادن به ساختمان  انجام عمل جراحی براي تغییر شکل«از  جراحی زیبایی محض عبارت

این جراحی هیچ ضرورتی درمانی ندارد و نتیجۀ ). 8، ص 1388اولسن، (باشد می »دهد بهبود بخشیده و به او اعتماد به نفس می
بنابراین مالك . ارتقاي زیبایی شناسی عضو است «هدف آن . شود آن منجر به درمان یا کارکرد بهتر براي عضو جراحی شده نمی

). 85، ص 1394نقیبی، کلهرنیا کلکار و صدر طباطبایی، (» ن جراحی زیبایی، سالم بودن عضو مربوطه استبراي صدق عنوا
 .دهد جراحی زیبایی محض بدون تغییر در ژنتیک فرد ظاهر عضو را تغییر داده و شکل مصنوعی زیباتري به عضو می

 جراحی زیبایی ترمیمی .3.2
عوارض ایجاد شده توسط تومورها، (هیأت و شکل غیر عادي بدن جراحی است که براي برطرف کردن «جراحی ترمیمی 

جراحی ترمیمی براي اصالح و ترمیم شکل و کارکرد یا ). 167، ص 1392طباطبایی، (» گیرد صورت می )...ها و  ها، عفونت بیماري
 »تخابی تقسیم شودبه دو بخش جراحی ترمیم حیاتی و جراحی ترمیم ان«تواند  شود و خود می عملکرد یک عضو انجام می

جراحی ترمیمی را بر اساس موضع ترمیم و هدف آن به شرح همچنین ). 84، ص 1394نقیبی، کلهرنیا کلکار و صدر طباطبایی، (
هاي حرارتی، ترمیم سر و  ترمیم ضایعات جلد و بافت زیر جلدي، ترمیم آسیب: از جهت موضع ترمیم«: اند ذیل تقسیم نموده

جراحی ترمیم کارکردي و : بر اساس هدف. هاي فوقانی و تحتانیگاه تناسلی خارجی و ترمیم اندامگردن، ترمیم تنه و دست

http://www.dictionary.com/browse/plastic-surgery/
http://www.shafaf.ir/fa/news/175848
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جراحی ترمیمی کارکردي نوعی از جراحی است که براي بهبود «). 3، ص 1394وحدتی شبیري و صانعی، ( »جراحی ترمیم محض
باشد که هدف  حی ترمیمی محض نوعی از جراحی میجرا. ردتر نیز کاربرد دا شود؛ اما براي ایجاد ظاهري طبیعی عملکرد انجام می

در مواردي که جراحی ). 83، ص 1391، شکلهرنیاگلکار و همکاران( »و فاقد ضرورت حیاتی است از آن صرفاً اصالح شکل بوده
اي  دثهه وضعیت قبل از حاگیرد هدف از آن برگشت عضو ب ترمیمی با هدف ترمیم ضایعات بدن در نتیجه حوادث صورت می

دهد، لکن هدف و انگیزة فرد برگشت به حالت  هرچند این جراحی ظاهر عضو را تغییر می. باشد که سبب تغییر شکل شده می
در . باشد دف از جراحی تغیر ظاهر میه ظاهر عضو به صورت طبیعی ناقص باشد ولی در مواردي که. اولیه قبل از حادثه است

، اعم از اینکه عملکرد به صورت طبیعی مشکل داشته و یا به شود اي بهبود عملکرد انجام میاي از موارد جراحی ترمیمی بر پاره
  .واسطۀ حادثه

 جراحی زیبایی و ازدواج .3
اصل آزادي اراده مانند سایر قراردادها در این ). م.ق 1062مادة ( ازدواج یکی از عقود معین تصریحی در قانون مدنی است

هایی از قبیل ممنوعیت محدودیت. اند هاي آن را تبیین کردهانون مدنی این اصل و محدودیتعقد جاري بوده و مواد مختلف ق
مادة (، لزوم دریافت اجازة مخصوص از طرف دولت براي ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجی )1059مادة ( ازدواج مسلمه با غیر مسلم

هاي ناشی از آن  وط و مسئولیتاد، انتخاب طرف عقد و تعیین شراصل آزادي اراده به معنی آزادي ورود به قرارد... . و ) 1060
محقق داماد، قنواتی، وحدتی شبیري و عبدي پور، (کند  و حدود آن را قانون، نظم عمومی و اخالق حسنه تعیین میباشد  می

به قراردادهاي خصوصی  گونه تردیدي در لزوم احترام به اراده مشترك طرفین و وفاي قانون مدنی هیچ 10ماده ). 213، ص1379
هرچند در همۀ قراردادها شخصیت طرف ). 27، ص 1388محقق داماد، ( در صورت عدم مغایرت با قانون باقی نگذاشته است

دهد قرارداد خود را با هر شخصی که  عقد ندارد، ولی اصل آزادي انتخاب طرف قرارداد به طرفین اجازه می تأثیر یکسان بر
گذار به منظور تضمین این اصل در مواردي که طرفین یا یکی از آنها در شخصیت طرف اشتباه کرده، قانون .بخواهند منعقد نمایند

آن را باعث خلل در شخصیت طرف علّت عمدة عقد بوده و وصف اساسی شخص طرف معامله در قلمرو تراضی قرار گرفته باشد 
که شخصیت طرفین، از جمله ظاهر و اوصاف  باشد راردادهایی میازدواج یکی از ق). 448، ص 1، ج 1380کاتوزیان، ( عقد دانسته

مل بر این اساس تغییر در این عوا. ذاتی آنها مانند نسب خانوادگی، در غالب موارد از جمله عوامل اصلی تحقق عقد ازدواج است
مکن است یکی از طرفین با قصد و م ن عوامل ظاهر بودهاز جملۀ ای. باشد میدر حقوق طرف مقابل مؤثر  و یا مخفی نمودن آنها

متعارف و قابل اغماض باشد که  این تغییرات امکان دارد. زیبایی شودجلب رضایت طرف مقابل براي ازدواج متمسک به جراحی 
که موارد  باشد ین مؤثر میدر روابط طرف دي که تغییرات عمده باشدولی در موار. در این صورت در روابط طرفین مؤثر نخواهد بود

  . تلف آن را در ادامه بررسی خواهیم کردمخ

 تخلف از شرط صفت در عقد ازدواج در نتیجۀ جراحی زیبایی و ارکان آن .4.1
وصف  و بعد از عقد معلوم شود آن ی از طرفین یا هر دو شرط شدهافتد که وصفی در یک تخلف از شرط صفت زمانی اتفاق می

هاي طرفین بصراحت یا بطور ضمنی قید تراضی  ها و نوشته ط در گفتهاعم از اینکه وجود آن شر« در زمان عقد موجود نبوده
به بیان دیگر وصف مذکور شرط تبانی . عادي وجود آن وصف را در شخص طرف علت عمدة عقد بداند) شخص(باشد، یا معامل

ر تخلف از شرط صفت در عقد ازدواج نیز ممکن است با وجود رؤیت طرف مقابل، خیا). 448، ص 1 ف ج 1380کاتوزیان، ( »باشد
به این معنی که، هرگاه زن و شوهر بطور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از همسران شرط کنند، نبودن آن صفت «: ایجاد شود

: یا موردي که). 370، ص 4، ج 1363و امامی،  285، ص 1، ج 1385کاتوزیان، ( »کند در او، براي طرف مقابل ایجاد حق فسخ می
شود، و عقد مبتنی بر همان صفت احد طرفین به صفتی از صفات مشخص  نگام خواستگاري و گفتگوهاي قبلی،قبل از عقد در ه«

داماد،  محقق( »در این فرض چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد. واقع شود
  ). 362- 361 ، ص1384
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اشتراط صریح یا ضمنی خصوصیات مدنی یا  - 1: در عقد ازدواج این ارکان عبارتند ازتخلف از شرط صفت ارکانی دارد که 
  . فقدان آن صفت در زمان تراضی -3. مشروع و قانونی بودن صفت مورد تراضی -2. هاي ظاهري در زوجینویژگی

 اشتراط صریح یا ضمنی وصف .4.1.1
مقصود از طریق درج صریح در عقد وارد قصد  براي اینکه تخلف از شرط صفت در عقد ازدواج محقق شود بایستی وصف

هرچند متعارف نیست راجع به ظاهر در عقد ازدواج صراحتاً شرطی . مشترك طرفین شده باشد و یا عقد بر مبناي آن واقع شود
این غلبه  .باشد میافتد که نتیجۀ اعتماد به ظاهر طرف مقابل  درج شود، ولی در خیلی از موارد عقد بر مبناي رضایتی اتفاق می

اي باشد که  گونهه ولی در صورت قید شرط بایستی ب. مانع آن نیست که صراحتاً در خصوص ظاهر شرطی در عقد گنجانده شود
معیار تشخیص صفاتی که عقد بر مبناي آنها واقع شده، ارادة «. در زمان اختالف بتوان با ابزار موجود نسبت به آن داوري نمود

اند، خواه وسیلۀ بروز این اراده گفتگوهاي آنان باشد یا سکوت  ود که بشرط وجود آن وصف نکاح کردهباید احراز ش. طرفین است
  ). 291، ص 1،ج 1385کاتوزیان، ( »در برابر داوري عرف

 صحیح بودن وصف مشروط .4.1.2
طرفین به منظور که به موجب جراحی زیبایی امکان تغییر در آنها وجود دارد و یا  هستند اوصافی سالمت، زیبایی و عملکرد

ر زیبایی، سالمت و به عبارتی موضوع جراحی زیبایی تغییر د. مایندن می هاتغییر در شرایط ازدواج و جایگاه خود اقدام به تغییر آن
در جراحی زیباییِ محض، زیبایی و در جراحی زیبایی ترمیمی، ترمیم عضو به منظور برطرف نمودن آثار . باشد عملکرد عضو می

شرط براي انجام ند از مقدور بودن شرایط صحت شرط عبارت. ه روي بدن و یا بهبود عملکرد عضو هدف جراحی استبرجاي ماند
علیه، سائغ بودن شرط، وجود غرض عقالیی در شرط، مخالف نبودن شرط با کتاب الهی، خالف مقتضاي عقد نبودن  مشروط 

را یکی از شروط صحیح براي ذکر در عقد ازدواج ) یباییز( جمال). 87، ص 1388داماد،  محقق( شرط، و منجز بودن شرط
ف از شرط خواهد داشت اند که در صورت تخلف از آن مشروطٌ دانسته ، امامی، 89، ص 4، ج 1370، )ره( خمینی{ له خیار تخلّ
شرایط الزم زیبایی، سالمت و عملکرد از جمله صفاتی هستند که داراي . }178، ص 1391و مسجد سرایی،  372، ص 4، ج 1363

  .صحت بوده و امکان درج آنها در عقد ازدواج به صورت صریح و یا ضمنی وجود دارد

 فقدان وصف مقصود در زمان تراضی .4.2
رف مذکور فاقد وصف مقصود در زمان عقد ط شودکه مشخص  شود میتخلف از شرط صفت در عقد ازدواج وقتی محقق 

ولی پس از عقد آن وصف را از دست  باشد ف در زمان عقد واجد وصف میدر مواقعی که موصو). قانون مدنی 1128مادة (بوده
مثالً اگر براي . به عبارتی شرط صفت همراه با دوام و استدامه نیست. دهد، موجبی براي خیار تخلف از شرط صفت نخواهد بود می

در مواردي که شخص  همچنین. ردزوج به صورت صریح یا ضمنی شرط مالئت شده باشد، ورشکستگی بعدي او تأثیري بر عقد ندا
در نتیجه در . شود موصوف در زمان عقد فاقد وصف مقصود باشد و پس از عقد واجد آن شود، حق فسخ ایجاد شده محسوب می

دهند این عمل در عقد  کنند و با این اقدام ظاهر خود را تغییر می مواردي که زن یا مرد بعد از ازدواج اقدام به جراحی زیبایی می
  . شود دواجی که سابق صورت گرفته تأثیري نداشته و حقّی نیز براي طرف مقابل ایجاد نمیاز

 تدلیس در ازدواج در نتیجۀ جراحی زیبایی و ارکان آن .4.3
  تدلیس .4.3.1

از پوشاندن  نظام حقوقی ایران تدلیس عبارت استدر «. تدلیس از دلس با فتح دال و الم به معناي ظلمت و تاریکی است
 »شود کردن وصف کمال در موضوع مورد معامله که در واقع وجود ندارد و در نتیجۀ آن طرف مقابل فریفته میعیب یا وانمود 

عملیاتی که موجب فریب طرف معامله «: قانون مدنی در تعریف تدلیس مقرر داشته 438مادة ). 113، ص 1374زاده،  حبیب(
سی به وسیله کارهاي خود، واقع را از نظر بپوشاند و یا عیب را ک« :اند تدلیس را چنین تعریف کردهدر اصطالح حقوقی . »شود
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، یا ادعا کردن صفتی که کمال محسوب اج سکوت آگاهانه نسبت به عیبی که خارج از خلقت اصلی باشدمخفی سازد و در ازدو
، مسجد 514، ص 1، ج 1363، امامی، 453، ص 1415نصاري، ا ،207، ص 1380امینی و آیتی، (» شود و در واقع فاقد آن بودن می

منشاء «زیرا  ،تدلیس با عیب تفاوت دارد). 156، ص 1382الهی،  و آیت 193، ص 1386، صفایی و امامی، 178، ص 1391سرایی، 
 »شد شد خیار ثابت نمی اي که اگر شرط نمی خیار عیب مجرد ثبوت عیب در واقعیت است، و در خیار تدلیس شرط صفت، بگونه

  :براي شناسایی تدلیس و تفکیک آن از تخلف از وصف بایستی ارکان تدلیس را بررسی نمود). 453، ص 1415نصاري، ا(

  ارکان تدلیس .4.3.2
وان تدلیس شناسایی ـدر قانون آن عمل به عن - 1: وب شود بایستی داراي ارکان زیر باشدـبراي اینکه عملی تدلیس محس

طرف مقابل فریب خورده  - 3 ).رکن معنوي( عقد را داشته انجام دهندة عمل قصد فریب طرف - 2). رکن قانونی( دـشده باش
 ).رکن مادي( باشد

 رکن قانونی .4.3.2.1
 اي تنظیم شده قانون مدنی به گونه 1128ة ولی عبارت ذیل ماد اي به تدلیس نکرده اده اشارهقانون مدنی در مبحث حقوق خانو

ف لحکم این ماده ناظر به خیار تخ«: اند سایی دانستهکه در کنار خیار تخلف از شرط صفت، خیار تدلیس را نیز از آن قابل شنا
کند که مورد توجه دیگري است و از این راه او را  شرط است، ولی چون در تدلیس نیز یکی از طرفین تظاهر به داشتن صفتی می

 »دلخواه را دارد اش وصف دهد، نتیجۀ فریبکاري او نیز اینست که طرف دیگر به اشتباه چنین پندارد که همسر آینده فریب می
در قانون مجازات اسالمی فریب در ازدواج جرم دانسته شده و مصادیق آن به صورت تمثیلی و ). 285، ص 1، ج 1385کاتوزیان، (

داشتن تحصیالت عالی، تمکن : این مصادیق عبارتند از) 5، ص 1385پور،  و نبی 3، ص 1385پور،  نبی( نه حصري بیان شده است
مصادیقی که قانون مجازات اسالمی براي  1).ا.م.ق 647مادة ( ماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آنمالی، موقعیت اجت

تدلیس به این . باشد راجع به صفات ذاتی زوجین ساکت میتدلیس مورد اشاره قرار داده اوصاف اکتسابی بوده و این قانون 
 ،با تدلیس را داشته باشدیکی از زوجین شده و قابلیت تطبیق مصادیق منحصر نشده و هر فعل یا ترك فعلی که منجر به فریب 

در نتیجه در بررسی رکن قانونی تدلیس الزم نیست قانونگذار وضعیت هر مصداق را مشخصاً تدلیس . شود تدلیس محسوب می
 .دانسته باشد

 رکن معنوي  .4.3.2.2
تدلیس کننده قصد دارد با اعمال متقلبانه  .باشد رکن معنوي آن می» قصد فریب طرف مقابل«ه با فریب بوده و تدلیس همرا

شود که در  این قصد زمانی منجر به تدلیس می. واقعیت را براي طرف مقابل مخفی نموده تا از این طریق او راضی به ازدواج شود
، 376ص ، 2، ج، 1386جعفري لنگرودي، ( نتیجه عمل فریبکارانه طرف مقابل در اشتباه بیفتد و واقعیت براي او مخفی شود

کند که سوء نیت و قصد  تدلیس هنگامی صدق می«در ازدواج ). 766، ص 4، ج 2009و السنهوري،  288، ص 1، ج 1385کاتوزیان، 
فریب وجود داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده 

و نداشتن قصد  قصد فریب در زمان عقد احتیاج بوده ).194، ص 1386و صفایی و امامی،  288ص  ،1، ج 1385کاتوزیان، (» باشد
نسبت به شخص خاص و عقد ازدواج معینی  ،این قصد ممکن است. فریب در زمان عمل جراحی تأثیري در تدلیس نخواهد داشت

دهد یا قصد او معطوف به  معین این اقدام را انجام کند با قصد فریب انسان  ایجاد شود و شخصی که اقدام به جراحی زیبایی می
شخصی که با عمل جراحی زیبایی، ظاهر خود را کامالً تغییر داده و با جهل طرف . شخص یا عقد ازدواج خاصی نبوده و نوعی باشد

شود، فریبکار  ریب طرف میکند و عمل او سبب ف مقابل، با ظاهري کامالً تغییر یافته در مذاکرة راجع به قرارداد ازدواج شرکت می

                                                           
،  موقعیت اجتماعی ، ، تمکن مالی داشتن تحصیالت عالی را به امور واهی از قبیل چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود« -1

تعزیري از شش ماه تا دو سال  مرتکب به حبس ،یک از آنها واقع شود مبناي هر دهد و عقد بر  ، تجرد و امثال آن فریب شغل و سمت خاص
  .»گردد محکوم می
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دس میو منوي تدلیس موجود یا بایستی آگاه فرض شود، رکن مع که طرف مقابل از واقعیت آگاه بوده در نتیجه در مواردي. باشد ل
و یا ) 344، ص 4، ج 1380کاتوزیان، ( در مواردي که عملیات فریبکارانه در طرف مقابل یا انگیزة او مؤثر نیست همچنین. نیست

  .ر صورتی که جراحی زیبایی متعارف بوده و تأثیر قابل توجهی بر شخص نداشته باشدد

 رکن مادي .4.3.2.3
، 1370، )ره( خمینی{ ، اعم از اینکه به صورت مثبت باشد یا منفیباشد رکن مادي تدلیس در ازدواج میعمل فریبِ طرف عقد 

محض یا ( شود و در جراحی زیبایی باعث فریب طرف میکه مل منجر به تدلیس معموالً مجموعۀ اعمالی هستند ع. }88، ص 4ج 
قرارداد و در نهایت انعقاد ) ترك فعل( هاي طبیعیو با کتمان واقعیت و نگفتن ویژگی) عمل مثبت( با جراحی شروع شده) ترمیمی
ها  برخی از این تزریقد، ده ضاء بدن شکل آنها را تغییر میدر مواردي که یکی از زوجین با تزریق به اعهمچنین . شود تمام می

کننده را شود که ظاهر طبیعی جراحی جراحی زیبایی در صورتی منتهی به تدلیس می. شوند موقتی بوده و با مرور زمان تخلیه می
به . کننده با کتمان واقعیت از آن براي انعقاد عقد استفاده نمایداي تغییر دهد که قابل اغماض نباشد و جراحی کامالً و به گونه

در دیگري وانمود کند،  باشد میباید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد «بارتی ع
در ). 288، ص 1، ج 1385کاتوزیان، ( »آمیزیا انجام کارهاي خدعه) مانند توصیف دروغ( وسیلۀ نوشته و لفظ باشده خواه ب

شود و یا  شود یا جراحی به منظور درمان باشد و درمان نیز محقق می عیبی مرتفع میمواردي که در نتیجۀ جراحی ترمیمی 
اي تغییر نموده و در نتیجۀ جراحی وضعیت طبیعی  جراحی به منظور برگرداندن وضعیت سابق بوده که به علّت بیماري یا حادثه

تدلیس اهمیت دارد فریب طرف مقابل است و در  زیرا آنچه در. شود، این موضوع مشمول تدلیس نخواهد شد قبلی برگردانده می
در تدلیس باید اعمالی انجام شود که زن یا شوهر را در باب تصوري که «: افتد صورتی که فریبی محقق نشده تدلیس اتفاق نمی

ثبت از عمل م). 186، ص 1، ج 1385کاتوزیان، (» فریب دهد و بخاطر آن حاضر به نکاح شدهنسبت به همسر آیندة خود دارد 
رَف و حسب و نَسب و جمال و بکارت«اهی، مانند ذکر خالف واقع اوصافی از قبیل ـطریق توصیف شف ، 1379، )ره( خمینی{ »شَ

ري سرش طاس ـعمل مثبت ممکن است از امور مادي باشد، چنانکه دخت«. گیرد یا عمل مثبت مادي صورت می }89، ص 4ج 
وعی، سینۀ ـهاي مصن وسیلۀ سینهه هی را در خود بنمایاند و یا هرگاه سینه ندارد بوـباشد و بوسیلۀ کاله گیسی موهاي انب
هاي هاي عاریه وانمود کند که دندانوسیلۀ دندانه هاي او را در اثر بیماري کشیده باشند و ببرجسته براي خود بسازد و یا دندان

، 4، ج 1363امامی، ( »نمایاند با او ازدواج کندکه می ی او همان استـت طبیعـباشد و شوهر بتصور آنکه وضعی او طبیعی می
س از ـتدلی). 54، ص 1392وصالی ناصح، ( ن است از طریق عمل منفی یا ترك فعل هم محقق شودـتدلیس ممک). 470- 469

اري از و با خودد) 470، 4، ج1363امامی، ( »شخص مکلف به انجام عملی بوده«شود که  ق میـفی در صورتی محقـطریق عمل من
  داند طرف مقابل بر آنها آگاهی  شود مانند سکوت در بیان عیوبی که می ریب طرف مقابل میـانجام آن باعث ف

  .}88، ص 4، ج 1370، )ره( خمینی{ ندارد
موردي را که فریب . فعل یا ترك فعل منتهی به تدلیس با دخالت مستقیم خود فرد و اراده او انجام شود یا با ارادة دیگري

اگر تدلیس بدانگونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرارداد «: اند ط دیگري صورت گرفته مؤثر در عقد نداستهتوس
بنابراین اگر شخص . نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده یا بناي طرفین بر وجود آن نباشد، حق فسخ وجود نخواهد داشت

کاري پنهان داشته و بدین وسیله موافقت  مالی براي او ذکر کرده و یا عیب او را با فریبثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح، ک
یید این در تأ) 194، ص 1386صفایی و امامی، ( »توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد طرف دیگر را براي نکاح جلب کرده باشد، نمی

وسیلۀ ه توان طرف عقد را ب ده و زیانی که وارد کرده، نمیمرتکب ش) ثالث( به استناد خطایی که او«: نظر چنین استدالل شده
اگر مبناي خیار فسخ ). 290، ص 1، ج 1385کاتوزیان، ( »م نیز با این نظر موافق است.ق 439ظاهر مادة . انحالل عقد محکوم کرد

که یکی از طرفین نسبت به دفع ضرر از زیان دیده باشد، دخالت ثالث یا طرف عقد در ایجاد خیار تأثیري ندارد و در صورتی 
. شناخت طرف مقابل فریب بخورد حق فسخ عقد را خواهد داشت، اعم از اینکه همان طرف مرتکب تدلیس شده باشد یا ثالث

  ).90، ص 4، ج 1370، )ره( و خمینی 300، ص 2، ج 1385انصاري، ( زیرا مبناي خیار دفع ضرر از فریب خورده است
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 تیجۀ جراحی زیباییاشتباه در شخص طرف عقد در ن .4.4
براي انعقاد عقد ازدواج و در زمان ایجاب یا » به هنگام تصمیم گرفتن«در صورتی که جراحی زیبایی سبب شود طرف مقابل 

چنین اشتباهی اگر مهم و اساسی باشد باید . کند قبول، در شناخت طرف عقد اشتباه نماید، این اشتباه ارادة او را معیوب می
دة عقد قرار گیرد، یعنی انگیزة ـمعیار تمیز اشتباه اساسی این است که علت عم. د گوینده را پایبند سازداصالح شود و نتوان

 کرد بود از معامله خودداري می اه از حقیقت آگاه میـبایستی احراز شود که اگر مدعیِ اشتب. اصلی تصمیم گرفتن باشد
اي  بار جراحی ظاهر خود را به گونه کننده با چنددر مواردي جراحی زیبایی عمده بوده و جراحی). 400، ص 1، ج 1380کاتوزیان، (

کننده ممکن نبوده و طرف مقابل در این راه دهد و در نتیجه شناخت واقعی جراحی نامتعارف که قابل اغماض نیست تغییر می
کننده را با دیگري اشتباه بگیرد و یا به ینکه جراحی زیبایی باعث شود طرف مقابل جراحیشود، اعم از ا مرتکب اشتباه می

میزانی او را تغییر داده باشد که با وضعیت قبل از جراحی به صورت کلّی تغییر کند، با توجه به اینکه در ازدواج شخصیت طرف 
در صورتی که این میزان اشتباه  شود محسوب میطرفین و شکل ظاهر قسمتی از شخصیت ) م.ق 201مادة ( علت عمدة عقد است

  . سبب معیوب شدن قصد مشتبه خواهد شددر نتیجۀ جراحی زیبایی محقق شود، 

 حقوق زوجین  .5
و  هدعقد باطل شیا نماید قابل فسخ را عقد امکان دارد  باشد میدر مواردي که جراحی زیبایی اساسی بوده و بر عقد مؤثر 

  .ارت خود را مطالبه نمایددیده بتواند خس زیان

 فسخ عقد .5.1
هدف آن پیشگیري از ادامۀ که ) 199، ص 4، ج 1386ودي، جعفري لنگر( بوده» وضـازالۀ اثر حاصل از عقد مع«فسخ 
، اعم از اینکه طرف دیگر عالم به آن وضعیت باشد یا او هکه یکی از طرفین قرارداد ناخواسته در آن قرار گرفت دـباش میوضعیتی 

که در زمان عقد شرط شده و یا در ی بوده ن عقد ازدواج فاقد اوصافـدر مواردي که یکی از طرفی. ت ناآگاه باشدـوضعی هم از
 خ استـوده حق فسـ، یکی از حقوقی که قانونگذار براي طرف مقابل شناسایی نمقاد قرارداد مرتکب تدلیس گردیدهانع

ولی آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته  قانون مدنی متعدد بودهسخ نکاح در علل ف). 276، ص 1، ج 1385کاتوزیان، (
   .باشد سطۀ استفاده از جراحی زیبایی میفسخ در نتیجۀ تخلف از شرط صفت و تدلیس به وا

که در یکی از زوجین شرط شده و طرف دیگر به تصور وجود آن  ی استخیار تخلف وصف در عقد ازدواج نتیجۀ فقدان وصف
در مواقعی . یا عقد بر مبناي آن واقع شده باشد را صراحتاً در عقد قید کرده باشنداعم از اینکه این وصف  ه،ازدواج شد راضی به

این زیبایی در خیلی از موارد بدون تراضی صریح طرفین مبناي وقوع عقد  ،کند که شخصی با زیبایی خاصی اقدام به ازدواج می
، این موضوع دلیلی بر فقدان وصفی که عقد بوده واقعی نبوده، تصنعی و در نتیجۀ جراحی شود این زیبایی اگر مشخص  .باشد می

و در ) قانون مدنی، 1128مادة ( همچنانکه اشتراط زیبایی به صورت صریح نیز منعی ندارد. خواهد بودبر مبناي آن واقع شده 
بطور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از  هرگاه زن و شوهر«. صورت ثبوت تخلف براي طرف مقابل حق فسخ وجود دارد

ارزیابی ). 285، 1، ج 1385کاتوزیان، ( »کند همسران شرط کنند، نبودن آن صفت در او، براي طرف مقابل ایجاد حق فسخ می
همچنانکه . دهد اگر عرف تغییر را اساسی بداند به طرف مقابل حق فسخ می. نهایی زیبایی و داوري راجع به آن با عرف است

تدلیس «2).371، 4، ج 1363امامی، ( مانند اثبات خالف شرط بکارت ،باشد برخی صفات باعث ایجاد حق فسخ می اثبات تخلف از
در ). 362، 5، ج 1380کاتوزیان، ( »آورد شود، خیار فسخ بوجود می اصطالحی، که در اوصاف فرعی و مؤثر در تصمیم انجام می

اندن یکی از عیوب پیش بینی شده در قانون گردد یا سبب نمایاندن صفتی شود که باعث مخفی م«مواردي که جراحی زیبایی 

                                                           
اگر در ازدواج شرط شود که زوجه باکره باشد و سپس « ):544، 2، ج 1373محقق حلّی، : (براي مالحظۀ نظر مخالف مراجعه شود به -2

براي تعیین میزان کاهش مهر به . شود مشخص شود باکره نیست، زوج حق فسخ نخواهد داشت و صرفاً مهر زن نسبت به مدخوله بودن کم می
  .»مخفی باشد) ثیبه(اند که ممکن است علّت آن  علّت آن را هم این دانسته. شود عرف مراجعه می
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کاتوزیان، ( »)زوجین مبناي تراضی قرار گرفتهیعنی صفتی که به حکم عرف یا ارادة ( رك طرفین بودهوجود آن مورد قصد مشت
  .براي طرف مقابل حق فسخ نکاح به علّت تدلیس ایجاد خواهد شد) 285، ص 1، ج 1385

  بطالن عقد .5.2
دي براي او ـان در اشتباه باشد که نتوان قصـدر صورتی که جراحی زیبایی بسیار عمده بوده و در نتیجۀ آن طرف مقابل آنچن

مفاد «ب شود ـاشتباهی که سب. دان قصد باطل استـد به واسطۀ فقـکننده احراز نمود، عقت واقعی جراحیـنسبت به شخصی
کاتوزیان، ( »شود دان قصد میـمعارض باشد سبب بطالن نکاح به علّت فق ،ع شدهـخارج واقفین با آنچه در قصد یکی از طر

سبب خیار فسخ این اشتباه  دهد امکان دارد خت اوصاف همسر اشتباهی رخ میدر مواردي که صرفاً در شنا). 57، ص 1، ج 1385
. د باشد، در نفوذ آن اثر نداردـکه محرك اصلی عق اشتباه در اوصاف همسر، هرچند«. و به اساس ازدواج خللی وارد نسازد هدش

، زیرا کسی که از این راه ضرر اندهـاعتنا نم ب اراده نشمرده ولی به آن نیز بیقانون مدنی، اشتباه در اوصاف طرف عقد را از عیو
که سبب شود شخص  باشد د نکاح میـاشتباهی مبطل عق). 276 ، ص1، ج 1385کاتوزیان، ( »بیند حق دارد نکاح را برهم زند می

کننده یا که شخص ایجاب موضوع ناشی از این بودهاعم از اینکه این  .قصد ازدواج با او را نداشته باشد با کسی ازدواج نماید که
بدون اشتباه در خصوصیات  در شناخت واقعی او مرتکب اشتباه شدهیا اینکه  ا با شخص دیگري اشتباه گرفتهکننده رول ـقب

 او بودهد است که در اثر آن، مشتبه با کسی غیر از آنکه مقصود ـباه در شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطالن عقاشت«. مدنی
ري است دیگري را به ـازدواج کند، پس، هرگاه در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده، مردي که خواستار زناشویی با دخت

ود و دادگاه حکم بر ـش ق میـبطالن عقد در مواقعی محق). 287، ص 1، ج 1385، کاتوزان( »رد، این نکاح باطل استـجاي او بگی
ه حقوقی چ رابطـود یکی از موانع نکاح، هیـدان یکی از شرایط اساسی یا وجـدلیل فقه ب«رز شود ـکند که مح بطالن صادر می

س اگر ـتدلی«همچنین ). 273، ص 1، ج 1385 کاتوزیان،( »ر واقع شده اثري بار نیستـظاهه و بر آنچه ب بین طرفین ایجاد نشده
کاتوزیان، ( »آید وب اراده بشمار میـري و اساسی صورت پذیرد، مانند اشتباه سبب بطالن عقد است و از عیـدر وصف جوه

  ).362، 5، ج 1380

 مطالبه خسارت .5.3
شود، این خسارت بایستی  در مواردي که یکی از زوجین به واسطۀ تخلف از وصف یا تدلیس طرف دیگر متحمل زیانی می

تواند، عالوه بر فسخ نکاح، خسارت مادي و  همسري که گول خورده می«. اعم از اینکه زیان مادي باشد یا معنوي. جبران شود
قانونگذار لزوم جبران ). 297، ص 1، 1385و کاتوزیان،  167، ص 1، 1388محقق داماد، ( »معنوي خود را از تدلیس کننده بخواهد

قانون مسئولیت مدنی شناسایی نموده و این قاعده در هر موردي که شخصی در نتیجۀ عمل  1دیده را در مادة انخسارات زی
در موردي . تواند به عامل ورود زیان مراجعه نماید دیده میخالف قانون یا متعارف دیگري متحمل زیانی شود جاري است و زیان

شود،   ازدواج نموده و همسر او پس از فرزند چهارم متوجه جراحی زیبایی او میمشابه زن چینی اقدام به جراحی زیبایی قبل از 
نماید و دادگاه زن را  همسر او ابتدا او را طالق داده و سپس به خاطر تولد فرزندي زشت علیه او طرح دعوي مطالبۀ خسارت می

  .دالر در حق مرد نمود است 000/120محکوم به پرداخت 
http://r.search.yahoo.com/www.huffingtonpost.co.ukfchinese-man-divorces-ugly-

wife_n_2037141 .3  
سبب اشتباه در شناخت واقعی فرد  اي که مخفی نمودن عیوب در زمان ازدواج و یا آرایش نمودن به گونه در فقه اسالمی

نام برده شده و یکی از اقسام ) تدلیس زن آرایشگر( از این عمل تحت عنوان تدلیس ماشطه. عملی حرام دانسته شده است ،شود
  ).205، ص 1مکی عاملی، ج ( باشد مکاسب محرمه می

. باشد دیده میل جبران خسارات زیانمسؤ ریب طرف مقابل شده، هم اوـاعث فري بجز زوجین بـدر مواقعی که شخص دیگ
هرکس زنی را به عقد دیگري درآورد، در : آمده) ع(در کتاب علی: ودـکه فرم) ع(د بن مسلم از حضرت صادقـدر روایت محم

                                                           
   Read latest details on abc15.com:براي مطالعه مراجعه کنید به -3

http://r.search.yahoo.com/www.huffingtonpost.co.ukfchinese-man-divorces-ugly
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ن تواند آن مقدار از مهر را که بابت ای رش بیان نکند و آن را بپوشاند، زوج میـحالی که در آن زن عیبی وجود دارد و براي شوه
). 168، ص  1، ج1388محقق داماد، ( باشد می ب را بیان نکردهـکه عی ان برعهده کسیـرد و ضمـاخته پس بگیکتمان، اضافه پرد

 که او باعث آن شده باشد میریبی ـو مطالبۀ زیان از عامل ورود زیان به علّت ف ودهـبرور ـارت غـاي مطالبۀ این خسـمبن
  ). 415، ص 4، 1363امامی، (

هاي مادي به تنهایی یا خسارات وارده در نتیجۀ تدلیس یا تخلف از وصف ناشی از جراحی زیبایی زوجین شامل زیان محدودة
دیده ، زیاندو خسارت به دیگري وارد شده در صورتی که به واسطۀ عمل جراحی زیبایی هر. شود همراه با زیان معنوي می

کننده مطالبه نماید و تواند آن را از اغراءجهل، زوج پس از تأدیه مهر بزوجه، میه ب در مورد اغراء«. تواند هر دو را مطالبه نماید می
امامیه با نظریه مطالبه مهر  نییحقوقبعضی از . تا جبران آن را بخواهد زیرا هنوز زیانی به او نرسیدهقبل از آن حق مطالبه ندارد، 

آمده باشد مخالفت نموده و برآنند که چنانچه زوج مهر پرداختی را از  عمله کننده در موردیکه نزدیکی بپرداختی به زن از اغراء
عوض خواهد ماند، با آنکه روایات عدیده آن  بی ثر نزدیکی با زن برخوردار شدهکننده بتواند دریافت دارد، تمتعی که او در ااغراء

اند که هرگاه مهرالمسمی پرداختی از طرف  د نمودهامامیه اشکال مزبور را چنین ر حقوقییناي از  عده. اند را بدون عوض نگذارده
باشد و اضافه بر مهرالمثل را او از اغراء کننده  بعهده شوهر می ر مهرالمثلمقداه شوهر به زن بیش از مهرالمثل آن زن باشد، ب

  ). 416، ص 4، ج 1363امامی، ( »بعنوان خسارت مطالبه خواهد نمود

 مسئولیت پزشک جراح .6
توان براي پزشک مسئولیتی فرض  ، لکن نمیرا دارداصلی در انجام عمل  راحی زیبایی نقش مباشر وج هرچند پزشک در

در حقوق ایران مسئولیت . باشد میو مسئولیت اصلی نیز بر عهدة همین فرد  بوده زیرا عامل اصلی ارادة جراحی شونده. نمود
و پزشک در مقابل افراد ثالث ) 142، 1391صفایی، ( همدنی پزشک صرفاً در مقابل بیمار و در صورت تقصیر شناسایی شد

  .مسئولتی ندارد
  

 گیرينتیجه .7
و  وجین به جز این را قصد کردهاگر ز .باشد می یکی از علل اصلی) شخصیت مدنی و ظاهري(شخصیت طرفیندر عقد ازدواج 

در این صورت پس از اثبات موضوع، اشتباه  .وده و بایستی اثبات شودانگیزة دیگري براي عقد داشته باشند، ادعایی خالف اصل ب
  ). هرچند در صحت عقد تردید باشد( در شخصیت تأثیري بر عقد نخواهد داشت

یکی از طرفین در معرفی شخصیت ظاهري و سالمت جسمانی  وباشد شخصیت طرف در مواردي که علّت عمدة عقد ازدواج 
قابل  از دیدگاه عرفاین موضوع متعارف نبوده و  فی نکند ومعر خود به دیگري مرتکب تخلفی شود و خود را آنچنانکه هست

در مواردي که این عمل به  .حسوب شودم) تدلیس( عمل او تخلف از وصف یا فریب طرف قراردادامکان دارد اغماض نباشد، 
  . اي باشد که سبب اشتباه در شناخت طرف مقابل شود به صحت عقد خلل وارد خواهد نمود گونه

. باشد میق تغییر ظاهر که امروزه به صورت وسیع در سطح جامعه در حال انجام است، استفاده از جراحی زیبایی یکی از طر
در مواردي . است بدن جراحی زیبایی در برخی موارد ترمیمی و به منظور درمان آثار صدمات و یا عیوب طبیعی یا غیر طبیعی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت جراحی . باشد یر ظاهر و زیبایی میتنها هدف تغیهدف از جراحی زیبایی ترمیم نبوده و 
  :واج انجام شده و نتایج ذیل از آن استخراج شدزیبایی و اثر آن بر عقد ازد

وارد نشده ماهیت طرفین در محدودة تراضی در مواردي که جراحی زیبایی با هدف شخصی بوده و یا در زمان عقد ازدواج  - 1
 . کند مواردي که فردي پس از عقد ازدواج اقدام به جراحی می مانند. حقوقی ندارد

فاقد ماهیت حقوقی بوده و براي طرف مقابل حقّی ایجاد نخواهد شد  ،در صورتی که جراحی زیبایی به منظور ترمیم باشد  - 2
 .و اثري بر ازدواج ندارد

 دهظاهر فرد را کامالً تغییر دساسی بوده که این جراحی ااي  به گونهو  که هدف از جراحی، زیبایی محض باشددر صورتی   - 3
هاي تغییر یافته در و عرفاً قابل اغماض نباشد و اتکاي طرف براي ازدواج بر آثار ناشی از این جراحی باشد و اوصاف و ویژگی
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شد که عقد بر محدودة تراضی زوجین وارد شود در صورتی که این عمل مخالف با اوصاف تصریحی در زمان عقد یا اوصاف بنایی با
 .اساس آنها واقع شده طرف مقابل حق فسخ عقد را خواهد داشت

کننده شود در مواردي که جراحی زیبایی محض اساسی بوده و سبب فریب طرف مقابل نسبت به شناخت اوصاف جراحی  -4
به استناد خیار تدلیس تواند  و این فریب مؤثر بر عقد بوده و وارد تراضی مشترك آنها شود تدلیس بوده و فریب خورده می

 .ازدواج را فسخ نماید
کننده باشد به در مواردي که جراحی زیبایی به قدري اساسی باشد که سبب اشتباه در شناخت شخصیت واقعی جراحی  -5

 .علّت اشتباه مؤثر بر عقد، عقد باطل خواهد بود
تواند براي مطالبۀ خسارات خود به عامل  می شد،اد را دارد و یا قرارداد باطل بادیده حق فسخ قرارددر مواردي که زیان  - 6

 .ورود زیان مراجعه و خسارات خود را اعم از مادي و معنوي مطالبه نماید
ی که مورد شخص ت پزشک،از مباشربیمار  یتقوا بودن سببپزشک معالج در این خصوص مسئولیتی نداشته و به واسطۀ اَ  -7

  .باشد و امکان مراجعه به پزشک جراح وجود ندارد یجراحی واقع شده در مقابل طرف مقابل مسئول م
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Many people use cosmetic surgery to alter the appearance of body organs for restoration or beauty. As 

long as the goal of cosmetic surgery is personal, there is no legal nature. But in many cases, a surgeon 
marries a patient by hiding surgery and drawing the opinion of the opposite. The purpose of this study was 
to investigate the nature of this surgery and its effect on the relationship between couples. According to the 
results, if a cosmetic surgery leads to a mistake by the other party in the surgical person, the contract is 
void. If the artificial alteration of traits and surgical properties is made the opponent will have the option of 
termination due to a violation of the condition of an explicit or constructive attribute. Anyway the lost 
person can claim damages from the input agent. 

Key Words: Cosmetic Surgery, Deception in Marriage, Violation of Adjectives, Physician's 
Responsibility in Plastic Surgery 
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