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Abstract 

Fetal reduction, as one of the most valuable achievements of mankind, is 

a new phenomenon and there are legal gapes in regard to difference aspects 

of it. Therefore, it is not clear if fetal reduction is permissible. This Article 

tries to answer whether fetal redaction entails civil responsibility from sharia 

and the law’s standpoint. According to the data gathered, parents of a fetus 

and physicians could be the ones who bear responsibility. Parents of a fetus 

or embryo assume most parts of the responsibility since they decide to 

conduct fetal reduction which could affect fetal life and health. As for 

physicians, they are responsible in the event of non-compliance with 

regulations and technical standards, committing medical errors at any stage 

including diagnosis or treatment during or after fetal reduction, and failure in 

obtaining consent and the acquittal of the patient or its legal guardian. 
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  چكيده

 و آيد مي شمار به مستحدثه علوم جمله از و بشري دستاوردهاي از يكي عنوان هب جنين كاهش

 هنوز خصوص اين در موجود قانوني هايخأل به توجه با آن، به اقدام در افراد اختيار ثغور و حدود

 جنين، كاهش به اقدام اساساً كه دهد پاسخ سؤال اين به است تالش در مقاله اين .است نشده مشخص

 با حاضر پژوهش در خير؟ يا داشت خواهد دنبال به قانوني و شرعي منظر از مدني هاي يتمسؤول

 نين،ج كاهش با مشابه حدودي تا مقوالت خصوص در موجود قوانين از آمده عمل هب هاي استنباط

 اين در البته .است داده قرار بررسي مورد پزشك و والدين مدني يتمسؤول قالب دو در را مدني يتمسؤول

 به توجه با زيرا ،بود خواهد يافته كاهش هاي جنين يا جنين والدين متوجه يت،مسؤول بيشترين ميان،

 رضايت ها جنين اي جنين كاهش به آنان چنانچه جنين، سالمت و حيات حفظ در والدين يتمسؤول

 صورت در نيز پزشك مقابل، در اما ،بود خواهند مدني يتمسؤول داراي تصميمي چنين قبال در دهند

 از بعد و جنين كاهش عمل حين معالجه، تشخيص، مرحله از اعم مرحله هر در پزشكي خطاي ارتكاب

 .بود خواهد مدني يتلمسؤو داراي وي، قانوني ياوليا يا بيمار از برائت و رضايت اخذ عدم و عمل
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  مقدمه

 كه است تعهدي گونههر مبين عام، معناي در حقوقي، حياصطال عنوان به دنيم تيمسؤول

 ديگر، عبارت به ).1( كند جبران را ديگري به وارده زيان تا داده قرار شخص هعهد بر قانون

 تحت كه كسي يا خود كه است خسارتي جبران مقام در شخص يتمسؤول ،مدني يتؤولمس

 به چنينهم .آورد مي وارد ديگري به وي حفاظت تحت ياشيا يا اوست وي هادار يا مراقبت

 اين بر .)2( گردد مي اطالق نيز قرارداد از ناشي تعهدات اجراي از تخلف اثر در شخص يتمسؤول

 »مدني يتمسؤول« او برابر در گويند باشد، ديگري خسارت جبران به يرناگز شخصي گاههر اساس،

  .)3( دارد

 لقيت مسؤول زماني فرد ،»مدني يتمسؤول« از خاص معناي در كه است حالي در اين

 مالك كه است بديهي .نمايد جبران را ديگري به وارد ضرر نتايج و آثار باشد ملزم كه شود مي

 باشد مي اخالق و عرف قانوني، ضوابط هعهد بر آن نبودن يا ودنبناروا يا و ضرر ورود تشخيص

 يجاي در حتي است، حقوقي وقايع زءج كه اين به توجه با مدني، يتمسؤول اساس، اين بر ).4(

 ايجاد قصدش كند، مي خودداري قرارداد اجراي از يا زند مي ضرر ديگري به عمداً شخصي كه

 يتمسؤول پس، ،)5( كند مي تحميل وي بر قانون را تيمسؤول بلكه ،نيست خود براي يتمسؤول

 .)6( نمايد وارد ديگران به خسارتي قانوني مجوز بدون شخص كه شود مي محقق هنگامي مدني

 يها هشيو پزشكي، هزمين در تكنولوژي و علم پيشرفت به توجه با امروزه، كه است حالي در اين

 و شرعي حكم خاطر بدين و نداشته عينيتي اين بر سابق كه است يافته رواج نويني درماني

  .گردد باره ناي در قوانين تصويب و تدوين مبناي كه ندارد وجود آن با مرتبط خاصي فقهي

 شناخته تكنيكي عنوان به كه باشد مي جنين كاهش درماني، نوين يها هشيو اين جمله از

 IUI: Intra Uterine( اريگذ تخمك تحريك جمله از باروري، كمك مرسوم يها هشيو كمك به ،شده

Insemination؛ IVF: In Vitro Fertilization؛ ZIFT: Zygote Intra Fallopian Transfer؛ 

GIFT: Gamete Intra Fallopian Transfer( يها هشيو اين از ناشي عوارض كاهش با تا شتافته 

  .نمايد اعتماد قابل و برابر چندين را ناباروري درمان موفقيت درماني،

 پزشكان هجامع و والدين ضرورت، مبناي بر كه درماني و پزشكي اعمال چنين به اقدام

 و فقهي چالش ينا نمايد، مي آن اجراي و تصميم اتخاذ به ملزم را ناباروري درمان متخصص
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 كاهش منظور به والدين جانب از مجوز اعطاي و تصميم اساساً كه نمايد مي مطرح را حقوقي

  خير؟ يا داشت خواهد دنبال به مدني يتمسؤول پزشك، سوي از دانب ماقدا نيز و جنين

 روزافزون گسترش هواسط به جنين كاهش همقول ضرورت و اهميت به توجه با اساس، اين بر

 استفاده دنبال به شيوه اين به رجوع موارد افزايش آن تبع به و كشور در ناباروري درمان خدمات

 و تكاليف حقوق، از آگاهي لزوم به توجه با نيز و باروري كمك معمول هاي روش برخي از

 جنين كاهش موضوع تا است آن بر سعي حاضر پژوهش در آن، با مرتبط محتملِ هاي يتمسؤول

  .گيرد قرار پژوهش و بررسي مورد ،آن از ناشي مدني  يتمسؤول و

  

  انواع و مفهوم :جنين كاهش

 و كاهش معناي به )Fetal Reduction( اصطالح فارسي معادل لغت، در جنين كاهش

 مادر و جنين سالمت حفظ منظور به متخصص پزشك است، آن مبين كه باشد مي جنين تقليل

 محرك داروهاي اثر بر وجودآمده هب يها نجني تعداد از ناقص، هاي جنين حذف همچنين و

 هتج متعدد يها نجني انتقال يا شود مي باال تعداد هاي تخمك شدنآزاد موجب كه تخمدان

 .)7( نمايد سقط را تعدادي يا يك ،وي باروري شانس بيشترشدن

 و آيد نمي حساب به سقط منظر اين از جنين، كاهش كه، است آن ذكر شايان هنكت اما

 يا و يك حذف جنين، انتخابي كاهش آن راستاي در كه گردد مي اطالق آن بر كاهش اصطالح

 ماه اوايل يا بارداري اول هماه سه در )2 از بيش( چندقلويي بارداري در جنين بيشتري تعداد

 ماندن زنده شانس ن،آ هخاتم نه و بارداري تداوم هدف با اقدام، اين با تا گيرد مي صورت چهارم

 فراهم را شده يگزينجا يها نجني مردن و رفتن بين از كاهش و باقيمانده يها نجني يا جنين

  ).8( باشد داشته دنبال به را بارداري اين از حاصل نوزاد تولد شانس و آورد

 هب كه گفت توان مي پذيرد، مي صورت منظور دو به اساساً جنين كاهش به اقدام كه آنجا از

  .پردازيم مي ها نآ به ادامه در كه دارد وجود جنين كاهش نوع دو كلي رطو

 چندقلويي هاي بارداري در جنين كاهش ـ1

 .)7( شود مي انجام باشند، مي دوقلو از بيشتر اكثراً كه چندقلويي هاي بارداري در روش اين

 در مخصوصاً .است بوده مطرح يپزشك مشكل يك عنوان به هميشه چندقلويي حاملگي اصوالً

 كارگيري به همچنين و گذاري تخمك محرك داروهاي از استفاده يشافزا با اخير، يها هده
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 نابارور هاي زوج براي كه ICSI و IVF خصوص هب رحمي، خارج لقاح درماني متنوع هاي روش

  .)9( است يافته افزايش چندقلويي، هاي بارداري ايجاد خطر شود، مي گرفته كار  به

 چندقلويي هاي بارداري كه است آن است، شده رفتهپذي كامالً و مهم علمي نظر از آنچه

 جنين يرم و مرگ افزايش و نوزاد نارسي شامل كه دارد همراه به جنين و مادر براي را خطراتي

 انتروكوليت جنيني، هاي ناهنجاري ،)10( بارداري دوران شديد هاي استفراغ و تهوع نوزاد، و

 خوني كم اوليگوهيدرآمنيوس، يدرآمنيوس،ه پلي رحمي، داخل رشد اختالل مغزي، فلج نكروزان،

 از بعد و هنگام قبل، خونريزي مادر، در اكالمپسي پره و خون فشار افزايش ديابت، افزايش مادر،

 از جويي دوري و گزيني خلوت افسردگي، گيري، گوشه دار، عارضه سزارين و يستوشيد زايمان،

 يا و قبل بستري دوران گزاف يها ههزين همچنين و آزاري بچه گاه و كسالت احساس اجتماع،

 به و نوزاد متعاقب نگهداري و نارس نوزادان نمودن بستري و نگهداري ههزين و زايمان هنگام

 اساس، اين بر .است اجتماعي و رواني روحي، مشكالت نيز و اقتصادي و يمال مشكالت كلي رطو

  .باشد مي مطرح ICSI و IVF يها روش هعارض عنوان به چندقلويي بارداري

 براي كارآمد روشي تواند، مي جنين كاهش روش چندقلويي، بارداري عوارض به توجه با

 صورت بيشتري اطمينان ضريب با ،ART هاي شرو كه شود باعث همچنين و باشد درمان

 جنين، كاهش هاي روش از استفاده زيرا ،شوند مواجه يتر كم مشكالت با نيز والدين و گيرد

 و NICU به نياز و نوزاد مير و مرگ و بيماري رحمي، داخل رشد اختالل نوزاد، نارسايي ميزان

  .)11( دهد مي كاهش را نوزادان نگهداري بيمارستاني مخارج

  انتخابي جنين كاهش ـ2

 در گيرد، مي صورت بارداري 15- 24 يها ههفت بين معموالً كه جنين، كاهش از نوع اين

 مواقعي، چنين در .هستند ناهنجاري يا نقص داراي جنين چند يا يك كه دشو مي انجام مواردي

 اختالالت ،كروموزومي هاي ناهنجاري شامل موارد آن و گردد مي حذف انتخابي صورت به جنين

 ذهني افتادگي عقب و آنانسفالي با همراه آمنيوسهيدر پلي مغزي، يها نبط بزرگي آنزيمي،

 جنين رشد و جنين يك رشد عدم همچنين و شود جنين به آن انتقال باعث كه مادر شديد

 در كه باشند ناهنجار جنين دو هر است ممكن مواردي در .باشد مي هيدرآمنيوس پلي با ديگر

 مشخص بايد بود ناهنجار يكي اگر و شود انجام جنين دو هر براي بارداري ختم بايد رتصو اين

 كوريونيك دي كه صورتي در .هستند مجزا هاي جفت يا جفت يك داراي جنين دو هر كه دشو
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 از كه خوني ارتباط علت به بودند، منوكوريونيك اگر ولي ،شود مي استفاده KCI تزريق از بودند

 12 تا ديگر جنين مرگ باعث جنين، قلب داخل به پتاسيم تزريق آيد، مي جودو به جفت طريق

  ).12( است منتفي روش اين از استفاده لذا شود، مي تزريق از بعد ساعت

  

  جنين كاهش همقول به كشورها ساير رويكرد

 :شوند مي تقسيم دسته سه به جنين كاهش ببا در قانونگذاري هزمين در كشورها كلي طور به

 حقوق نظام در عملي چنين و نداشته جنين كاهش با رابطه در قانوني هيچ كه كشورهايي ـ1

 وضع قانوني جنين، كاهش با رابطه در مستقيماً كه كشورهايي ـ2 است؛ نشده بيني پيش ها نآ

 در درماني يها ههزين كاهش و پزشكي بيني پيش و IVF مورد در قانون وضع با اما ،اند نكرده

 IVF عمالً تا است روبرو مادر رحم به جنين تعداد انتقال محدوديت با درماني دركا ،IVF مورد

 كشورهايي سوم هدست ـ3 نكند؛ پيدا ضرورت جنين كاهش و نشود چندقلويي هپديد به منجر

 را جنين كاهش ،IVF در جنين انتقال تعداد محدوديت مورد در قانون وضع بر عالوه كه هستند

  :پرداخت خواهيم خصوص اين در مختلف كشورهاي رويكرد به ذيل در ).13( اند كرده بيني پيش

 انگلوساكسون كشورهاي در جنين كاهش ـ1

 مورد در قانون وضع بر عالوه كه باشد مي كشورها اين هجمل از انگليس :انگلستان -1-1

 انگليس حقوق در .اند كرده بيني پيش را جنين كاهش ،IVF در جنين انتقال تعداد محدوديت

 مصوب شناسي رويان و مصنوعي لقاح :از عبارتند كهدارد وجود جنين كاهش با مرتبط قانون 3

 جرائم ،)Human Fertilization and Embryology Act( 2008 سال هاصالحي با 1990

 جنين سقط و )Offences Against the Person Act( 1929 سال مصوب شخص عليه

  .)Abortion Act( 1967 سال مصوب

 به گسترده اختيارات با تخصصي مركز يك« شناسي، رويان و مصنوعي لقاح قانون موجب به

 و مراكز گونه اين هاي فعاليت بر مستمر نظارت و IVF درماني مراكز امتياز لغو يا اعالم منظور

 براي اي مشاوره خدمات هارائ هزمين سازي فراهم و ها نآ هاي فعاليت عملي يها هروي ظيمتن

 ندارند حق درماني مراكز كور،مذ قانون 3 هماد اساس بر ).13( »شد بيني پيش تقاضيم بيماران

 كه سازماني از مجوز خذا و خاص شرايط با مگر ،كنند منتقل مادر رحم به جنين يك از تربيش

 كاهش به نيز )HFEA( 37 هماد 5 بند .دارد را مجوزي چنين صدور صالحيت قانون اين طبق
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 مذكور سازمان از هك شود مي تلقي قانوني جنين كاهش صورتي در كرده مقرر و اشاره جنين

 1967 سال مصوب جنين سقط قانون 1 هماد اصالح به ماده اين همچنين .باشد شده اخذ مجوز

 .است پرداخته

 از قصد به شخصي هرگاه نيز، 1929 سال مصوب طفل حيات از حمايت قانون اساس بر

 حامله زن روي بر ارادي عمل نوع هر است شدنمتولد زنده به قادر كه طفلي حيات بردن بين

 ليكن ،شود مي شناخته جرم مذكور قانون اساس بر او عمل جنين، سقط صورت در بدهد، انجام

 انجام هدف اين با و بوده ضروري مادر حيات حفظ براي شده انجام عمل كه شود ثابت اگر

 و جواز براي شرايطي ،1967 قانون مقررات اساس بر همچنين .شد نخواهد تلقي جرم پذيرفته،

 از ،كشور اين قوانين اساس بر كه طوري هب ،)14( است شده گرفته نظر در مذكور عمل صحت

 نقص موارد او، رواني و جسمي سالمت حفظ مادر، جان نجات معاذير هواسط به جنين بردن بين

 اول )ماهه شش( ههفت 24 رد كه اين بر مشروط اجتماعي، ـ اقتصادي داليل همچنين و جنين

 كشور در گفت، توان مي مبنا اين بر .)15( بود خواهد قانوني و مجاز پذيرد، صورت بارداري

  .ودش مي تلقي قانوني خاص، شرايط طبق جنين، كاهش انگلستان

 حق نقض و نجني بردن بين از مسأله 1973 سال از پيش متحده، اياالت در :آمريكا -1- 2

 هر و گرفت نمي قرار اساسي قانون نظر تحت مرا اين اما ،پذيرفت مي تصور وي براي حيات

 حق نقض و ،اعمال 1820 هده در قانوني، هاي محدوديت نخستين .داشت را خود نونقا ايالت

 اياالت اكثر در 1900 سال تا و شد اعالم ممنوع بارداري چهارم ماه از بعد جنين براي حيات

  .)16( گرديد تصويب نينج دنبر بين از و سقط عليه قوانيني

 مؤثر تصميم ترين مهم 1973 سال در »ويد« عليه »رو« هپروند مورد در عالي ديوان تصميم

 از آن دنبال به زيرا ،شود مي تلقي آمريكا همتحد اياالت در جنين حيات حق نقض با ارتباط در

 اين در .شد قانوني اه ايالت تمامي در زماني، هاي محدوديت گرفتننظر در با جنين دنبر بين

 اين اما ،شود مي نيز جنين شامل خصوصي حريم و يشخص زندگي بر حق كه شده بيان پرونده

 .)17( دشو لحاظ مقررات در بايد ايالت هر منافع و مصالح بلكه ،نيست مطلق و مشروط غير حق

 و است دهش شرط جنين، كاهش يا سقط از پيش مشاوره انجام متعددي اياالت در مثال، براي

 داده فرصت زن به اقدام، اين انجام از پيش ساعت 24 حداقل بايستي اياالت از نيمي در حدوداً

 از پس )جنين كاهش يا جنين سقط قبيل از( جنين براي حيات حق نقض اياالت، اغلب .شود
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 هدور اين .دانند مي ممنوع جنين زيستن قابليت چون هايي شاخص اساس بر را خاص هدور يك

 كه است هفته 20 محدوديت، ترين سخت .است متفاوت اياالت در نيز يافتن زيست قابليت زماني

 نيويورك، و نوادا فلوريدا، چون ديگر برخي .شود مي اعمال شمالي كاروليناي و نبرسكا اياالت در

  ).18( اند نموده محدود هفته 24 از تر ينپاي به را مادر رحم در جنين بردن بين از

  اروپايي كشورهاي در جنين كاهش ـ2

 قانوني جنين، كاهش با رابطه در مستقيماً كه است كشورهايي جمله از بلژيك :بلژيك - 2- 1

 در درماني يها ههزين كاهش و پزشكي بيني پيش و IVF مورد در قانون وضع با اما ،نكرده وضع

 انتقال حدوديتم با درماني كادر كه طوري هب است، شده قائل محدوديت باره اين رد ،IVF مورد

 هپديد به منجر ناباروري درماني يها هشيو از استفاده تا است روبرو درما رحم به جنين تعداد

 انتقال مراكز از بسياري در اساس، اين بر .نكند پيدا ضرورت جنين كاهش و شودن چندقلويي

 SET( Single Embryo Transfer( روش از موارد % 70 در و منتقل جنين يك فقط جنين،

 از .شود مي داده پوشش حاكم بهداشتي نظام توسط ها ههزين هعمد قسمت و شود مي استفاده

 را كيفيت با جنين يك انتقال امكان موجود، هپيشرفت يها هآزمايشگا كلي شرايط ديگر سوي

  ).13( اند كرده مهيا

 )شكاه يا سقط عنوان، هر تحت( جنين براي حيات حق نقض ايتاليا، در :ايتاليا - 2- 2

 قانون اساس بر .است جايز امري بارداري ابتدايي هماه سه در مختلفي داليل به و تقاضا صرف

 ذيل شرايط تحت و اريبارد اول هماه سه از پس است ممكن جنين حيات به دادن پايان ،1987

  :گيرد انجام

 .آيد حساب به مادر زندگي براي تهديدي حمل، وضع يا حاملگي ـ

 روحي و جسمي سالمت وضعيت شديد تهديد شناسي، آسيب يها هدور يمبنا بر كه هنگامي ـ

  .است شده داده تشخيص جنين، بودن طبيعي غير يا و خلقتي نقص از مواردي نينهمچ و مادر

  بين از براي باشد، داشته سال 18 از تر كم باردار شخص كه صورتي در است، ذكر به الزم

 هواسط هب دهد تشخيص پزشك چنانچه البته .است نياز او قيم يا و والدين تأييد به جنين، بردن

 دارد، ضرورت سال 18 زير فرد بارداري به دادن خاتمه مادر، سالمت براي جدي تهديد وجود

 قيم يا والدين از رضايت طلب بدون جنين، حيات به دادن خاتمه براي موجهه شرايط وجود بايد

 پس جنين بردن بين از كه مواردي در .نمايد يگواه را بخش دادگاه رييس از درخواست بدون و
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 قانون در شده مشخص شرايط قيم، يا والدين رضايت به توجه بدون پذيرد، مي صورت روز 90 از

  .)16( دشو مي اعمال )مادر سالمت براي يدتهد يا جنين نقص احراز جمله از(

 حيات حق ضنق عمومي، بهداشت قانون از L. 162 -12 هماد اساس بر :فرانسه -3-2

 بررسي از پس پزشك دو كه صورتي در گيرد، انجام تواند مي آبستني از مرحله هر در جنين يبرا

 يا اندازد مي مخاطره به را زن سالمت جدي ورط به بارداري هادام كه دهند گواهي مذاكره، و

 يك از بردن رنج حال در متولدنشده، طفل كه اين بر مبني دارد وجود قوي احتمال يك كه اين

 اين بر .گردد مي تلقي درمان قابل غير آن، تشخيص زمان در كه است وضعيتي يا جدي بيماري

 قابل و جايز امري كشور، اين ونقان در مقرر شرايط طبق جنين كاهش گفت، توان مي اساس

  .)19( باشد مي انجام

 بدون ،نجني بردن بين از آن اساس بر كه نمود تصويب را قانوني فرانسه 2001 سال در

 نيز را والدين رضايت شرط جديد، قانون .باشد مي انجام قابل بارداري از هفته 14 تا محدوديت

 فرد يك حضور با تنها بتوانند، باشند سالمت و آمادگي داراي كه صغير اشخاص تا نمود حذف

  .ايندنم )جنين كاهش يا سقط( جنين بردن بين از به اقدام خودشان، تصميم مبناي بر و بزرگسال

  آسيايي كشورهاي در جنين كاهش ـ3

 سقط حاملگي، از جلوگيري طرق به همگاني دسترسي بر عالوه چين، در :چين -1-3

 تك سياست از متابعت راستاي در جمعيت حفظ جهت راهي عنوان به جنين كاهش و جنين

 ستسيا كه حالي در ).20( گردد مي عرضه دولت توسط عمومي خدمت يك عنوان به ،فرزندي

 بهداشت وزارت آمار ترين تازه شود، مي روبرو انتقاد با تربيش روز به روز چين در جمعيت كنترل

 ميالدي 2010 تا 1992 زماني هفاصل در جنين بردن بين از مورد ميليون 330 به نزديك از چين

  .)21( دارد حكايت

 بردن بين از ،دارد وجود چين در جنين كاهش يا سقط كلي تجويز براي كه استثنايي اما

 جنسيت نسبت تعادل عدم در كليدي عوامل از يكي زيرا ،است جنسيتي داليل به هم آن جنين

 گانه ده راهبردي هاي سياست بر مشتمل يعمل طرحي دولت 2005 سال در .باشد مي چين در

 طرح، اين اساس بر .نمود آغاز ،2010 سال از پيش جنسيتي، تنسب سازي متعادل هدف با

 سقط راهكارها، اين رغم علي .دگرد مي محسوب تخلف جنسيتي، جنين كاهش يا نجني سقط
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 توسط آن تنظيم سويك از زيرا گيرد، مي قرار عمل مورد كماكان جنسيتي، جنين كاهش و جنين

  ).22( است باقي كماكان پسر نوزاد ترجيح بر اصرار ديگر سويي از و نيست اي ساده امر دولت

 با رابطه در 1983 سال مصوب 2827 هشمار قانون 5 و 4 ايه بخش طبق :تركيه -3- 2

 شرح به توان مي را تركيه در جنين حيات حق نقض همحدود و ها هزمين جمعيت، ريزي برنامه

  :نمود بيان ذيل

 .دارد وجود درخواست مبناي بر و آزاد صورت به جنين بردن بين از امكان هفتگي ده تا ـ

 .بود خواهد پذير امكان زير شرايط احراز ورتص در هفته، ده انقضاي از پس ـ

 .آورد خواهد يا آورده فراهم زن حيات براي را خطري بارداري كه صورتي در ـ

 .شد خواهد متولد كه كودكي يا نينج نقص و ديدن صدمه صورت در ـ

 كه اين جمله از گردد، رعايت بايست مي اجرا از قبل نيز يشرايط و مقررات است، ذكر شايان

 يها هدادگا يا سرپرست والدين، رضايت ،باشند مي نيازمند خود همسر رضايت به متأهل انزن

 به صورت در فوق هدوگان شروط .است الزم ذهني ناتوان افراد يا صغار با ارتباط در صالح

 .شوند انگاشته ناديده است ممكن ،فوري اقدام بدون فرد، حياتي عضو يا حيات افتادن مخاطره

 يا زايمان و زنان متخصص نفر يك( متخصص دو موضوعي يها هيافت بر دال وبمكت هيتأييد

 كه زماني يا مادر حيات خطرافتادن به مورد در )مرتبط تخصص هزمين در ديگري و مامايي

  .)23( است الزم ،دارد وجود جنيني نقايص

 ستا مجاز غير و قانوني غير اقدامي جنين كاهش سعودي، عربستان در :عربستان - 3-3

 اين در كه صورت بدين ،باشد مي مجاز ضرورت حسب بر هم آن و اصخ شرايط در صرفاً كه

 بر و پادشاهي 5 هشمار دستور توسط صادره پزشكي، حرف اعمال به مربوط هنام آيين كشور،

 كه است مجاز زماني در تنها جنين حيات حق نقض )20/6/1407( 140 هشمار فتواي مبناي

 هكميت يك توسط تصميمي چنين كه اين بر مشروط اندازد، خطر به ار مادر حيات بارداري

 وجود اين با .شود اتخاذ باشد، ماه چهار زير بارداري سن كه اين به توجه با و پزشكي مخصوص

 بر تصميم تواند مي كماكان پزشكي هكميت باشد، گذشته نيز ماه چهار از حاملگي اگر حتي

  .)24( گيرد مادر جان نجات جهت بارداري هخاتم
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 )جنوبي آفريقاي كشور( آفريقا در جنين كاهش ـ4

 قرار عمل تحت ساده درخواست يك با تواند مي سني هر با زني هر جنوبي، آفريقاي در

 شده سپري حاملگي از هفته 13 از تر كم كه اين بر مشروط دليلي، هيچ هارائ به نياز بدون گيرد

 ذيل شرايط وجود صورت در باشد، بارداري تمبيس و سيزدهم يها ههفت بين زن اگر ،باشد

 در او روحي يا جسمي سالمت :نمايد وي بردن بين از و جنين حيات نقض به اقدام تواند مي

 به حاملگي ،گردد روحي و جسمي توجه قابل هاي ناهنجاري دچار كودك ،دباش خطر معرض

 وضعيت ،باشد آمده يدپد تجاوز هواسط به حاملگي ،باشد داده رخ خويشان با زناي واسطه

 است، ذكر شايان البته .باشد بارداري به دادن خاتمه رايب كافي دليل او اجتماعي يا اقتصادي

 خطر در جنينش يا خود جان كه صورتي در تنها باشد، گذشته بارداري از هفته 20 از بيش اگر

  .)25( اردد وجود جنين حيات حق نقض امكان جدي، تولدي نقايص وجود صورت در يا باشد

  

  جنين كاهش از ناشي مدني هاي يتمسؤول

  جنين كاهش در پزشك مدني يتمسؤول ـ1

 و تعهد منظور اصطالح، در كه است پزشكي يتمسؤول اقسام از كيي كپزش مدني يتمسؤول

 به پزشكي اتاقدام هنتيج در كه است ضرري يا خطا از ناشي خسارت جبران به پزشك الزام

 مراحل در پزشك كه است اقداماتي هكلي پزشكي، اقدامات از مقصود .است كرده وارد ديگري

 و آورد مي عمل به درمان همرحل و تشخيص همرحل معاينه، همرحل از اعم بيمار همعالج مختلف

 است بوده آن به منتسب كه ضررهايي و پزشك ارتكابي خطاهاي كليه تعريف اين ترتيب اين به

 احتياطي، بي از ناشي خطاهاي و جراحي عمل از بعد و عمل طول در عمل، از قبل مراحل در

 اساس، اين بر .دشو مي شامل را پزشك دولتي نظامات رعايت عدم و مهارت عدم مباالتي، بي

 قانوني مقرر يطشرا هگيرنددربر و جاري مقررات و قوانين ارچوبچ در بايست مي پزشك اقدامات

  .)25( شود شناخته يتمسؤول از مبرا پزشك تا باشد

 در آن دنبال به و 1361 ديات قانون در پزشك، مدني يتمسؤول تحقق شرايط با رابطه در

 اين براي عمل در و يافت اختصاص موضوع اين به ماده چند 1370 سال اسالمي مجازات قانون

 خصوص در گفت، توان مي كه طوري هب ،شود مي استناد سالميا مجازات قانون مواد به امر

 322 و 319 ،60 مواد دارد؛ وجود مهم قانوني متن دو قانون اين در شكانپز مدني يتمسؤول
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 لحاظ از را پزشك حال هر در اسالمي مجازات قانون 319 هماد .اسالمي مجازات قانون

 معرفي محض يتيمسؤول بيمار برابر در را طبيب يتمسؤول دانسته، ضامن مدني يتمسؤول

 اخذ با تا دنده مي اجازه پزشك به اسالمي مجازات قانون 60 و 322 وادم كه حالي در د،كن مي

  .دشو مبرا ضماني هرگونه از بيمار از برائت

 پيروي به پزشك، تقصير بدون يا محض يتمسؤول ظاهراً پيشين اسالمي مجازات قانون در

 يادشده هقاعد كه هرچند نمايد، مي انتقاد قابل كه شده پذيرفته اماميه فقهاي از گروهي قول از

 از برائت تحصيل البته ،است شده تعديل )يتمسؤول عدم شرط( ضمان از برائت شرط پذيرش با

 تقصير، اثبات با نيز فرض اين در زيرا ،كند نمي معاف يتمسؤول از كامل طور به را پزشك ضمان،

  .بود خواهد خسارت جبران به مكلف و مسؤول

 عدول پيشين هقاعد از 1392 مصوب اسالمي مجازات جديد قانون ايران، كنوني حقوق در

 مبناي كه رسد مي نظر به ، ليكناست پذيرفته پزشك يتمسؤول در را تقصير مبناي و كرده

 پزشك قانون كه معني بدين ،شده اثبات تقصير نه است، مفروض تقصير قانون اين در يتمسؤول

 نيز ضمان از برائت تحصيل .برسد اثبات به او تقصير عدم كه اين مگر كند، مي فرض مسؤول را

  .)26( است دليل بار جابجايي آن هفايد كه است شده بيني پيش جديد قانون در

 مجازات جديد قانون و حقوقي كلي اصول به عنايت با جنين، كاهش خصوص در اما

 يك، هر فقدان كه نمود بيان پزشك مدني يتمسؤول عدم جهت شرط چهار توان مي اسالمي،

  .دهيم مي قرار بررسي مورد را شروط اين ادامه در .بود اهندخو وي مدني يتمسؤول بر مؤثر

 مدني يتمسؤول در كه بحثي ترين مهم و اولين :طبي يا جراحي عمل مشروعيت -1-1

 زيرا ،)25( باشد مي آن مشروعيت  عدم يا مشروعيت موضوع است مطرح جنين كاهش از ناشي

 فراهم را زشكپ مدني يتؤولمس موجبات باشد، نامشروع عملي اصل در جنين كاهش اگر

 دكنن طبي يا جراحي عمل به اقدام درماني كادر يا پزشك چنانچه اساس، اين بر .نمود خواهد

 را شروط ديگر اگر حتي و اند كرده تخطي يتمسؤول زوال طشر اولين از ندارد، مشروعيت كه

 مدني يتمسؤول وي يبرا پزشك، اقدام اثر در بيمار به ضرر ورود صورت در هم باز كنند، رعايت

  .داشت خواهد وجود

 عمل نوع هر« :دارد مي مقرر )1392 مصوب( اسالمي مجازات جديد قانون 158 هماد ج بند

 و وي قانوني نمايندگان يا سرپرستان يا اوليا يا شخص رضايت با كه مشروع طبي يا جراحي



  1394وپنجم، زمستان  سال نهم، شماره سي                      حقوق پزشكي فصلنامه/  93 
د 

مو
مح

ي، 
لير

 د
يال

ل
قي

م ت
اهي

ابر
ي، 

قات
مر

ه 
دط

سي
ي، 

اس
عب

 
ده

زا
 

 بنابراين و نيست اتمجاز قابل »...شود انجام دولتي نظامات و علمي و فني موازين رعايت

 مجازات و جرم از معافيت بيان مقام در ماده اين هرچند ،شود نمي بار پزشك بر يتيمسؤول

 يتمسؤول از معافيت اساسي شروط جمله از مشروعيت كه كرد انكار توان نمي ليكن باشد، مي

 آن اثر در و باشد نامشروع جراحي عمل اگر كه است بديهيات از و است پزشكي اعمال در مدني

  .)27( باشد مي )كيفري و مدني از اعم( يتمسؤول داراي زشكپ آيد، وارد بيمار به ضرري

 كه است موجه هادل  گونه دو وجود بخشد، مي مشروعيت را پزشكي اعمال آنچه كلي، طور هب

 هادل :از عبارتند ادله اين .باشد مي ضروري پزشكي اقدامي به بخشيدن مشروعيت در ها نآ وجود

  .فقهي هادل و كيپزش

 يها نانديكاسيو با جنين كاهش نوع دو ،شد بيان اين از پيش كه گونه همان :پزشكي هادل - 1- 1- 1

 ).انتخابي جنين كاهش و چندقلويي هاي بارداري در جنين كاهش( دارد وجود خود به مربوط

 ها نجني ميتما حمل و بارداري تداوم آنكه دليل به مواقع بيشتر در اول، نوع جنين كاهش در

 پذيرد، مي صورت پذير،نا اجتناب راهكاري عنوان به جنين هشكا باشد، مي آفرينخطر مادر براي

 ها نآ تمامي حيات تداوم عمل در كه مادر رحم در متعدد يها نجني وجود اوقات گاهي البته

 بوده اول روش به جنين كاهش انجام دليل نيز باشد مي آنان همگي حيات رفتن بين از به منجر

  .است

 تعدادي يا جنين كه است الزم جنين، در نقص بروز دليل به دوم، نوع جنين كاهش در اما

 كاهش به اقدام شده، مطرح پزشكي علل به توجه با .شود حذف انتخابي صورت به ها نآ از

 پزشك و گردد مي قلمداد مشروع عملي ،ها نجني يا جنين و مادر جان حفظ هواسط به جنين،

 پزشكي ضرورت هيچ چنانچه اما ،باشد مي مبرا مدني يتمسؤول هر از آن به بارتكا صورت در

 هرگونه از دور هب والدين، يا مادر و ندارد وجود ها نجني و مادر جان يا سالمتي حفظ جهت در

 اند، نموده جنين كاهش به اقدام چندقلو، فرزند داشتن به تمايل عدم جهت به صرفاً ثانوي، عنوان

  .باشد مي نيز مشروعيت فاقد شك، بي و نبوده شرعي و حقوقي مسائل از خالي آن به ارتكاب

 آن، انجام زمان مبناي بر كه است پزشكي اعمال جمله از جنين كاهش :فقهي هادل -1- 2-1

 روح، ولوج از قبل همرحل در اگر كه طوري هب گردد، مي قلمداد نامشروع يا مشروع فقهي منظر از

 و مادر سالمتي يا جان حفظ جهت در جنين كاهش به ناچار و باشد راراضط نحو به شرايط

 تلقي مشروع عمل اين و نمود جنين كاهش به اقدام توان مي باشد، داشته وجود يشها نجني
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 مانند به( روح ولوج از بعد همرحل در ، ليكنباشد مي يتمسؤول از مبرا معالج پزشك و گردد مي

 خطر معرض در مادر جان كه صورتي در تنها و باشد نمي جايز عنوان هيچ به )جنين سقط

 هايش جنين هم و مادر هم نبينند، كاهش ها نجني اگر كه باشد نحوي به شرايط و باشد جدي

 اين موارد، اين در البته كه كرد جنين كاهش به اقدام توان مي دهند، مي دست از را جانشان

 رشد از اي مرحله هر در يابند، مي كاهش كه ييها جنين يا جنين هدي كه است نظر مد مهم هنكت

 .شود پرداخت بايد مي 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون 720 تا 716 مواد طبق باشند، كه

 جنين كاهش مشروعيت جهت در پزشكي و فقهي موجه دليل كه شرايطي در اگر بنابراين

 خواهد آور ضمان وي براي عيت،مشرو عدم دليل به عملي چنين به پزشك اقدام باشيم، نداشته

  ).27( بود

 موازين و پزشكي مقررات رعايت از منظور :فني موازين و پزشكي مقررات رعايت -1- 2

 چارچوب در خود، عملي و علمي توان حداكثر كاربستن به با معالج پزشك كه است آن فني

 به خطا، و صيرتق از دور به موضوع بر حاكم علمي و نظري قواعد و پزشكي شده هشناخت موازين

 هشد شناخته استانداردهاي با مغايرتي او عمل كه يا نهگو به بپردازد بيمار درمان و معالجه

 احتياطي، بي شامل فني موازين و پزشكي مقررات رعايت عدم پس ).27( باشد نداشته پزشكي

 انعنو مشمول همه ها ناي كه شود مي دولتي نظامات عايتر عدم و مهارت عدم مباالتي، بي

 مرحله سه در جنين، كاهش روند در پزشكي خطاي آنكه، حال .)25( باشند مي خطا و تقصير

 ،وحهمطر مراحل از يك هر در .جراحي عمل و معالجه تشخيص، همرحل :دهد رخ است نممك

  .شود مدني يتمسؤول متحمل آن پي در و گرديده تقصير مرتكب است ممكن پزشك

 هاي پيشرفت و فني علمي، موازين اساس بر باشد مي مملز معالج پزشك تشخيص، همرحل در

 آيا كه دهد تشخيص صحيح طور هب مربوطه، هاي آزمايش انجام لزوم صورت در و يجرا پزشكي

 يا است آميز مخاطره ها نجني حيات يا و مادر جان مادر، سالمت براي چندقلويي بارداري هادام

 اگر يا )28( نگردد تشخيصي چنين به موفق وي ليكن ،باشد آميز مخاطره كه صورتي در .خير

 گردند، ناپذيري جبران عواقب دچار يا و نمايند فوت ها نجني يا و مادر اشتباه، تشخيص هنتيج در

 اداي و خسارت جبران به ملزم اسالمي، مجازات قانون 717 و 495 وادم اساس بر معالج پزشك

 ساز مشكل نباشد، صحيح پزشك شخيصت گرا نيز انتخابي جنين كاهش در همچنين .باشد مي ديه
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 داده تشخيص درستي به بايد دوقلوها، در ناهنجاري وجود صورت در مثال عنوان هب .بود خواهد

 .شود انجام دو هر براي بارداري ختم و بوده ناهنجاري دچار جنين دو هر كه شود

 در و كندن رعايت را پزشكي مسلم اصول پزشك اگر جنين، كاهش در معالجه همرحل در

 بدين و ننمايد تبعيت پزشكي روز علم و طب فن اساتيد هنظري از معالجه هشيو و روش انتخاب

 عمل در پزشك كه خطايي .است محرز وي براي مدني يتمسؤول گردد، خطا دچار واسطه

 و جنين به پتاسيم نامناسب تزريق چون مواردي شامل شود مرتكب ستا ممكن جنين كاهش

 شديد خونريزي يا انقباضات يا حساسيت به منجر ستا ممكن كه مادر به دارو اشتباهي تزريق

 .شود مي ،شود جفت خون جريان طريق از

 ريطو هب ،بوده خود خاص هاي روش داراي ،جنين كاهش انواع از يك هر است، ذكر به الزم

 يا اژنو ساكشن، و سرويكس ديالتاسيون هاي روش به قلويي چند هاي بارداري جنين كاهش كه

 اول هشيو مذكور، هاي روش ميان از .باشد مي اجرا قابل ،)سونوگرافي از استفاده با( شكم

 ،است دهش منسوخ ديگر امروزه پزشكي، روز علوم مبناي بر ،)ساكشن و سرويكس ديالتاسيون(

 .دهد مي افزايش را ها نجني تمام دادن دست از و عفونت احتمال شيوه اين دريافتند پزشكان زيرا

 تقصير و خطا دچار برد، كار به جنين كاهش همعالج در را شيوه اين پزشكي اگر اساس، اين بر

  .است محرز وي مدني يتمسؤول و دهش

 بايد مي كه ييها نجني زيرا ،است ضروري رافيسونوگ انجام ،)واژن طريق از( دوم هشيو در

 كاهش براي ييها نجني معموالً روش اين در .دهد مي قرار شناسايي مورد را يابند كاهش

 ميزان به و داشته تري كوچك ساك و CRL(Crown-Rump Length( كه شوند مي انتخاب

 باالي كه ييها نجني شيوه، اين در معموالً ،كه اين تر مهم همه از .باشند دسترس در بيشتري

 نسج كه اين به توجه با اما ،شوند مي انتخاب حذف جهت هستند، دسترس در و سرويكس

 باال سرويكس داخل ترشحات با تماس علت به را سقط احتمال و عفونت درصد ميزان اقيماندهب

 بر .نيستند سرويكس به نزديك كه هستند ييها نجني حذف، براي ها نجني بهترين لذا برد، مي

 ها نجني تشخيص در و نداده انجام درستي به را سونوگرافي پزشك اگر شيوه اين در اساس، اين

 به اقدام همرحل كه بعدي همرحل در مادر به رساندن آسيب احتمال و امكان گردد، باهاشت دچار

  .رود مي باال بسيار ،است كاهش
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 آنجا از ،دارد دقيق سونوگرافي انجام به نياز هم آن كه )شكم طريق از( سوم روش در اما و

 از جنين كاهش به اقدام گردد، مي توصيه بارداري يازدهم ههفت از پس كاهش، روش اين كه

 براي هم باشد مي پزشكي نادرست تشخيص از ناشي كه هنگام زود هم آن روش، اين طريق

 جنين كاهش در .باشد مي خطرناك شان، كم عمر دليل به ها نجني ساير براي هم و مادر

 هب ،دارد وجود ناپذيري جبران صدمات و خطرات امكان نادرست همعالج صورت در نيز انتخابي

 باشد، ها نجني از يكي در ناهنجاري وجود بر مبني پزشك تشخيص اگر مثال، براي كه طوري

 داراي جنين دو هر آيا كه دهد تشخيص نخست گام در بايد پزشك صحيح، همعالج منظور به

 KCI تزريق از است الزم اشندب »كوريونيك دي« كه صورتي در زيرا ،خير يا هستند جفت يك

 از كه خوني ارتباط علت به بودند، »منوكوريونيك« اگر ولي ،شود استفاده جنين كاهش جهت

 12 تا ديگر جنين مرگ باعث جنين، قلب داخل به پتاسيم تزريق آيد، مي وجود به جفت طريق

 و باشد مي تشخيص همرحل در پزشكي خطاي از ناشي اين كه گردد مي تزريق از بعد ساعت

  .داشت خواهد پي در را وي مدني يتمسؤول

 در كه آنجا از( تخمدان محرك داروي تجويز به اقدام كه پزشكي نقش ميان اين در البته

 است ممكن گيرد، قرار نظر مد دقت به بيمار سن و وزن بايد تخمدان محرك داروي تجويز

 هكلي يتمسؤول لذا ،نمايد تجويز بيشتري داروي و ننمايد دقت خود محاسبات در پزشك

 به جنين تعدادي انتقال به اقدام كه پزشكي همچنين و )شدبا مي وي هعهد بر وارده خسارات

 پيدايش و مصنوعي چندقلويي گيري شكل اصلي عامل كه كند مي IVF طريق از مادر رحم

 داد قرار نظر مد را مهم اين بايد عالوه به .كرد فراموش نبايد را گردد مي جنين كاهش ضرورت

 بايستي پزشك زيرا ،باشند داشته مدني يتمسؤول توانند مي شرايطي در نيز پزشكان قبيل اين كه

 قرار بررسي مورد سونوگرافي با را فرد يها نتخمدا بارداري، شدن چندقلويي از جلوگيري براي

 فرد دهد، مي افزايش را شدن چندقلويي خطر كه متعدد هاي فوليكول تشكيل صورت در و داده

 تجويز به اقدام يمعيارهاي چنين به توجه ونبد اگر ، ليكنكند منع شدنباردار براي تالش از را

 يتمسؤول شود والدين يا مادر متوجه ضرري بابت اين از و كند تخمدان محرك داروهاي هروي بي

  .)11( بود خواهد طرح قابل قطعاً پزشكي چنين مدني

 هاي پروتكل يا معمول عرف و پزشكي مسلم اصول پزشك جنين، كاهش همعالج در چنانچه

 فن اساتيد هنظري از معالجه هشيو و روش انتخاب در و كند رعايت را خصوص اين در مربوطه
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 خطا او توفيق عدم نگردد نايل موفقيتي به نهايت در اما ،نمايد تبعيت پزشكي روز علم و طب

 در .)29( است نرسيده كمال حد به كه است پزشكي علوم در نقص بلكه ،گردد نمي محسوب

  .ندارد مدني يتمسؤول پزشك مواقع اين

 متخصصين كار كه زماني از ،)عمل همرحل( جنين كاهش به اقدام همرحل مرحله، آخرين در و

 پزشك كه آنجا از شود، مي شروع )...و شناسي جنين ناباروري، درمان متخصص( جنين كاهش

 از خطا هرگونه ،است كافي تبحر مبناي بر و علمي اصول با مطابق جراحي عمل انجام به ملزم

 از مثال، براي .داد خواهد قرار مسؤول را پزشك باشد، يو تبحر عدم از ناشي كه پزشك يسو

 ضمان پزشك براي و گيرد صورت جنين كاهش عمل طول در است ممكن كه خطاهايي جمله

 و مادر شكم وارد عمل اين انجام جهت كه است بلندي بسيار يها نسوز از استفاده باشد، آفرين

 خود مسير در دنتوان مي د،ننگرد انتخاب صحيح اگر ها نسوز اين .شود مي وي رحم وارد پسس

 باعث و زده آسيب ها نجني ساير به حتي يا و شده مادر ديگر احشاي بر جانبي صدمات باعث

  .دشون ها نآ سقط

 و باشد داشته پزشكي كنترل بايد پزشك نيز جنين كاهش عمل از پس است ذكر شايان

 مراقبت چنين به نياز بيمار، اگر .است نگرديده حادي و خاص عوارض ردچا بيمار كه شود مطمئن

 خطراتي و صدمات نتيجه در و نمودهن سركشي او به مدام پزشك و دباش داشته هايي كنترل و

  .)30( بود خواهد پزشك مدني يتمسؤول اتموجب از نمايد، تهديد را وي

 يتمسؤول در مؤثري نقش ت،رضاي :وي قانوني ياوليا يا بيمار از يترضا خذا -3-1

 در و باشد مي پزشك مدني يتمسؤول زوال اركان جمله از رضايت زيرا دارد، پزشك مدني

 بند در صراحت، به قانونگذار، .)27( شود نمي بار پزشك بر يتيمسؤول شرايط، ساير وجود صورت

 در را وي نونيقا ياوليا يا و بيمار از رضايت اخذ اسالمي، مجازات جديد قانون 158 هماد ج

  .)31( است دانسته الزامي طبي و جراحي اعمال

 وي قانوني ولي يا بيمار از رضايت دريافت به نسبت درماني مراكز است الزم اساس، اين بر

 نمايندگان يا و سرپرستان يا اوليا يا بيمار اذن هرچند است، رذك شايان .دنباش داشته نظر دقت

 عمل راستاي در كه رضايتي اين ليكن بخشد، مي مشروعيت كپزش يا جراح اعمال هب او قانوني

  :از عبارتند كه باشد نيز هايي ويژگي داراي بايد شود مي گرفته جنين كاهش
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 اهليت( اهليت داراي بايستي رضايت اعالم زمان در بيمار :رضايت اعالم در بيمار اهليت

 آورده معامله طرفين اهليت مورد در مدني، قانون 211 هماد در قانونگذار .)32( باشد )استيفا

 رضايت« بنابراين .باشند رشيد و عاقل و بالغ بايد شوند محسوب اهل متعاملين كه اين براي :است

 كه است شخصي اسالمي، مجازات جديد قانون 158 هماد ج بند در قانونگذار نظر مورد »شخص

 و سرپرستان ،اوليا« رضايت رتصو اين غير در .شدبا رشد و عقل و بلوغ يعني ،رضا اهليت واجد

  .)31( شود مي مطرح »ها نآ قانوني نمايندگان يا

 است واضح البته باشد مي رضايت اساسي هاي ويژگي از بودن آگاهانه :رضايت بودن آگاهانه

 مالي يها هانگيز .شود نمي كاسته آن تأثير از هم باز باشد، دلي دو و ترديد روي از رضايت اگر

  .كرد نخواهند اثر بي را رضايت نيز اجتماعي و رواني فشارهاي و ...و ليهك فروختن مانند

 از دور به اوطلبانهد خاطر، طيب و اراده و ميل با بيمار كه معنا بدين :رضايت بودن آزادانه

 رضايتي .نمايد اعالم طبي و جراحي اعمال به نسبت را خود قصد نيرنگ، و فريب و اجبار اكراه،

 يها هنام رضايت عداد از و بوده ارزش فاقد ،شود اخذ بيمار از فريب و اجبار اه،اكر تأثير تحت كه

 .است خارج قانوني

 حقوقي آثار منشأ بتواند تا باشد داشته را فوق در مذكور ويژگي سه بايد رضايت بنابراين

 در طبيب فعل هاباح موجب منحصراً بيمار اذن كه است ضروري هنكت اين ذكر البته .شود

 و نبوده حاصله هنتيج متوجه بيمار رضايت و اذن كه جهت آن از و گردد مي درمان و جهمعال

 ثبوت مانع اوست، قتل عدم و بيمار سالمت به مقيد و مشروط كه است معالجه در اذن فقط

 گردد نمي است، درمان از ناشي كه ضرري و ناخواسته هنتيج به نسبت مدني يتمسؤول و ضمان

)33(.  

 وي قانوني ياوليا يا بيمار از برائت اخذ :وي قانوني ياوليا يا بيمار از ئتبرا خذا -4-1

 و ها نبيمارستا در عمالً امروزه هرچند ،باشد مي پزشك مدني يتمسؤول رب مؤثر شروط ديگر از

 .شود مي گرفته نامه رضايت عنوان تحت A4 ورقه يك در هم با توأم رضايت و برائت درماني، مراكز

 اخذ زوجين از ناباروري درمان هاي روش در فقط برائت و رضايت ناباروري، مانيدر مراكز در

 با ماهيت لحاظ از دو اين ليكن گردد، نمي اخذ نامه رضايت جنين هشكا خصوص در و شود مي

 پزشك مدني يتمسؤول زوال اركان جمله از رضايت زيرا ،نيستند يكسان و داشته تفاوت هم

  .شود نمي بار پزشك بر يتيمسؤول شرايط، ايرس وجود صورت در و باشد مي
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 مدني يتمسؤول زوال موجب اسالمي، مجازات جديد قانون 495 هماد اساس بر برائت اما،

 هذم ابراء 495 هماد در قانونگذار زيرا ،)26( باشد مي آن اثبات باب در مؤثر عنصري بلكه ،نيست

 است قرار اگر كه است نكرده روشن باره اين در و كرده مقرر درمان شروع از پيش را طبيب

 به نيازي چه نشود هم تقصيري مرتكب و شود مشغول بيمار درمان به احسان باب از پزشك

 كرده اخذ نامه برائت بيمار از درمان از پيش شكپز يا جراح اگر همه، اين با دارد؟ برائت اخذ

 او اعضاي نقص يا و بيمار مرگ به پزشك تقصير يا و قصور اثر بر طبي يا جراحي عمل و باشد

 طبي يا جراحي اعمال به مستند عضو نقص يا جان تلف كه شود ثابت همواره بايد نجامد،ابي

  .)34( بود نخواهد ضامن پزشك يا جراح نهگر و است بوده

 و مادر به ضرري و باشد كرده خذا برائت پزشك اگر جنين، كاهش در اساس، اين بر

 پزشك تقصير ضرر، مدعي يا مادر كه اين مگر ،ندارد يتيمسؤول پزشك آيد، وارد وي يها نجني

 براي و است مفروض پزشك تقصير هامار باشد، نكرده اخذ برائت پزشك اگر ولي ،كند اثبات را

 لحاظ از شرط اين عبارتي به .كند اثبات را خود تقصير عدم بايد پزشك يت،مسؤول از رهاشدن

 جنين كاهش كه صورتي در همچنين .ثبوتي لحاظ از نه و دارد تأثير پزشك يتمسؤول در اثباتي

 يها هشيو از استفاده از ناشي دقلوييچن اثر در مادر جان خطربودن در همچون حاالتي در را

 شويم بدان قائل و بدانيم درماني سقط قانون با مشترك را ماهگي چهار از قبل ناباروري، درمان

 خواهد يتمسؤول از مبرا پزشك ،)35( است حاكم درماني سقط قانون همان موارد اين در كه

 .بود

 نجني كاهش در والدين مدني يتمسؤول ـ2

 از جنين ايران، اسالمي جمهوري حقوقي نظام آن، تبع به و اسالم حقوق در كلي، طور هب

 متمايز انسان، يك صورت به را وي كه است »انتولوژيك« وضعيت داراي گيري شكل همرحل آغاز

 شناخته رسميت به حقوقي رشد، هاولي مراحل همان از جنين براي اساس، اين بر .)36( كند مي

 تشكيل زمان از بشري حيات زيرا ،باشد مي حيات حق ،ها نآ ترين مهم جمله از كه است شده

 اين جنين و گردد مي محسوب »انسان« يك لقاح هنگام از بارورشده، هنطف و شود مي آغاز نطفه

  .بماند زنده تولد انزم تا كه اردد را حق

 از بعد همرحل و روح شدن دميده از قبل همرحل يعني  ،مرحله دو بر جنين حيات اساساً

 حيات حق نقض و انسان جنين بردن بين از برخي چندهر ،)37( است استوار روح شدن دميده
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 است آن غالب نظر اما ،اند نموده عنوان نفس قتل و حرام باشد نشده دميده روح اگر حتي را وي

 مسلم آنچه .گردد يم محسوب نفس قتل روح، شدن دميده از بعد حقي، چنين بردن بين از كه

 دليل .است حرام نيز روح شدن دميد از قبل جنين حيات به رساندن آسيب كه است آن است

 داللت ديه پرداخت وجوب بر كه باشد مي اي موضوعه قوانين و اسالمي روايات نيز حرمت اين

 حق بردن بين از 1375 مصوب اسالمي مجازات قانون 624 تا 622 مواد در كه طوري هب ،دارند

 اقدام اين كه صورتي در تنها و است شده تلقي جرم جنين، سقط هواسط به جنين، در حيات

  .است شده تلقي مجاز جنين اساسي و اوليه حق اين نقض باشد، الزم مادر حيات حفظ براي

 همين بر .باشند نمي جنين از حيات سلب به مجاز ينجن مادر و پدر حتي كس هيچ بنابراين

 مرتكبين و گشته قلمداد نامشروع و حرام جنين، در حيات حق نقض اسالم، حقوق در ،اساس

 شايان نكته اين اما ،گشت خواهند يتمسؤول متحمل و ودهب ضامن خود اعمال قبال در آن، به

 در آن بر نيز استثنائاتي ،خاص شرايطي در ،جنين حيات نقض ممنوعيت وجود با كه است ذكر

 كه است مباح جنين حيات بردن بين از زماني كه صورت بدين ،خورد مي چشم به فقه و قانون

 كه صورتي در يا افتاد خواهد خطر در مادر جان ،اقدام اين بدون باشد مطمئن متخصص پزشك

 با صورت اين در و دارد ولويتا مادر حيات حفظ ،باشد تعارض در مادر حيات با جنين حيات

 داده خاتمه ها نجني يا جنين حيات به جنين، شكاه يا سقط طريق از ،صالح مراجع تشخيص

  .گردد محسوب جرم شده انجام فعل آنكه بدون ،شد خواهد

 يا جنين سالمت حفظ موضوع اهميت .باشد مي وي سالمت حفظ جنين، حقوق ديگر از اما

 با مقرراتي تصويب به اقدام قانونگذار كه است حدي تا جنين، سالمت حق ديگر، تعبيري به

 جراحات و صدمات بروز به منجر كه نموده رفتاري هرگونه شناختن جرم و ساختن ممنوع هدف

 به منجر كه است ممكن جنين عليه اقدامات كه است بديهي .شود مي جنين جوارح و اعضا در

 باعث كه آورد وارد جنين به صدماتي بلكه ،ودنش آن اتالف يا و رحم در مرگ يا جنين سقط

 به ناظر هميشه جنين به آسيب و صدمه ايراد است، ذكر شايان البته .)36( گردد وي نقص

 غير و فيزيكي غير رفتارهاي گاهي بلكه ،نيست جنين و مادر روي مستقيم و فيزيكي اعمال

 رفتارهايي .باشد داشته بردر را جنين به اضرار هنتيج مانه تواند مي فعل ترك و فعل از اعم مادي

 نسبت اشخاص ساير يا و پزشك پدر، كردار از ناشي گاه و )مستقيم( مادر كردار از ناشي گاه كه

  .)38( است )مستقيم غير( مادر به
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 فرزندش و مادر است، ذكر به الزم آن تأثيرات و بارداري دوران در مادر رفتارهاي خصوص در

 هم اب گونه اين جهان در موجودي دو هيچ شايد كه اند گرفته قرار هم به نزديك چنان رحم در

 و احساسي بلكه ،جسماني و بيولوژيك قرابتي تنها نه قرابت اين .باشند نداشته ساختاري اتصال

 و رشد زمان ترين مهم از ماه نه كه اي تولدنيافته كودك هك است بديهي .هست نيز روانشناختي

 عطفي نقطه و سرآغاز كه اش جنيني زندگي يها هلحظ در گذراند، مي درما بطن در را خود تكامل

 كه وابستگي اين .است مادر وجود به متكي اوست، يافتن انساني شخصيت و موجوديت براي

 لحاظ از هم و جسمي لحاظ از هم است مادر رحم از خارج در زندگي براي آمادگي و رشد هالزم

 زندگي ماه نه طول تمام در جنين كه ترتيب بدين ،تاس مؤثر جنين تكاملي روند در روحي

 رسد، مي او به جفت در تصفيه از پس مادر خون طريق از كه موادي هاسطو به مادر بطن در خود

 نيز مادر رواني و عاطفي احساسات و حركات تأثير تحت ديگر سويي از كند، مي رشد و تغذيه

  .)39( دارد قرار

 و شود مي محسوب خطر عامل جنين براي كه رفتاري هرگونه از يدبا باردار مادر اساس، اين بر

 و حفظ جهت الزم شرايط تمام بايست مي مقابل هنقط در و كند پرهيز رساند، مي ضرر او به

 اي وظيفه بلكه ،شرعي تعهدي تنها نه مادر هوظيف و تعهد اين .سازد فراهم را جنين سالمتي

 امكان صورت در باردار مادران است الزم مبنا، اين رب .شود مي محسوب نيز انساني و اخالقي

 و نموده عمل او بهداشتي و غذايي دستورات به و مراجعه متخصص پزشك به بار چندين

 عدم اساس، اين بر .دننماين مصرف ،دهد مي تشخيص مضر جنين براي پزشك كه را داروهايي

 ،گردد مي توصيه مادر به نامطلوب ايهرفتار از پرهيز و الكلي مشروبات مخدر، مواد از استفاده

  .باشد داشته جنين سالمت رب مستقيم اثر تواند مي فوق موارد رعايت زيرا

 طرق به كه برد نام ديگري هضرررسانند عامل عنوان به توان مي نيز جنين »پدر« از اما و

 هاي نابهنجاري برخي بروز در جنين روحي و جسمي ساختار در منفي تأثيرگذاري با مختلف

 هنطف آميزش، از قبل و مثل توليد هنگام اگر مثال، عنوان به .كند مي ايفا مؤثري نقش جنيني

 جنين وجودآمدن به موجب است ممكن باشد، شده مسموم و شده ضعيف ميگساري اثر بر پدر

 كه است پذير آسيب اندازه همان مرد  نطفه كه گفت توان مي واقع در .)40( شود عليل و ناقص

 مادرزادي نقايص مقابل در را پدران تواند مي كه است واقعيت اين به توجه و مادر رحم در جنين

 در الكلي مشروبات يا و مخدر مواد نوع هر به اعتياد همچنين .)36( سازد مسؤول فرزندانشان
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 پديدآمدن نتيجه در و اسپرم شدن معيوب ها، كروموزوم در شكاف ايجاد باعث تواند مي مردان

  .شود ها نآ مرگ حتي يا و ذهني ماندگي عقب جمله از جنين در هايي يهنجارنا

 هنگام به عفونت سرايت طريق از مقاربتي هاي بيماري به باردار زنان مبتالشدن همچنين

 برخي بروز براي مساعدي هزمين و كند عفونت دچار را ها نآ جنين تواند مي جنسي هرابط

 به مربوط يها ناهنجاري از بسياري اين، بر فزونا .)41( زدسا فراهم را ها ناهنجاري و ها بيماري

 برخي به شدن آلوده و ييشيميا مواد استنشاق يا مصرف اثر بر كه ها كروموزم ساختاري عيوب

  .)36( گردد منتقل جنين به والد دو هر از است ممكن شود، مي حاصل ...و ها ويروس از

 قرار تأكيد مورد نكته اين همواره ين،جن سالمت موضوع تاهمي جهت به اساس، اين بر

 گونه هيچ به كه شوند مطمئن بايد مي دارشدن بچه به اقدام از قبل جنين مادر و پدر كه گيرد مي

 انگاري سهل و آگاهي عدم دليل به است ممكن بسا چه ،نيستند مبتال مسري و واگيردار بيماري

  .شود متولد ناتوان و معلول زنديفر نهايت در و كند سرايت نيز جنين به بيماري ،آنان

 جنين، سالمت و حيات حفظ در والدين بودن مسؤول به توجه با جنين، كاهش خصوص در اما

 جنين كاهش به اقدام پزشك واسطه بدين و دهند رضايت جنين كاهش انجام به آنان چنانچه

 چنين راستاي در جهنتي در و اند نموده اتخاذ كه تصميمي قبال در دو هر نمايد، هايي جنين يا

 يتمسؤول و بوده ضمان داراي نمودند، محروم حيات حق از را هايشان جنين يا جنين تصميمي،

 بارداري يا انتخابي نوع از جنين كاهش كند نمي فرقي مورد اين در .گردد مي بار ها نآ بر مدني

 يتمسؤول اقمصد و مفهوم مبناي بر كه است آن است مسلم آنچه زيرا ،است بوده چندقلويي

 ،اند آورده وارد ديگري به كه دنباش مي خسارتي جبران و ترميم به موظف اشخاص، يا شخص ،مدني

 حقوق قوانين از يك هيچ در كه آنجا از .باشد قانون حكم به غير به اضرار كه مواردي در مگر

 اساس، اين رب نگرديده، اعالم مجاز و قانوني فعالً جنين كاهش ايران، اسالمي وريجمه هموضوع

 جبران به ملزم و مسؤول والدين )چندقلويي بارداري و انتخابي( جنين كاهش گونه دو هر در

 يا جنين كاهش انجام ضرورت استدالل حتي و شوند مي شناخته جنين حيات بر ردهوا خسارات

  .نمايد نمي مدني يتمسؤول از بري را والدين نيز آن ضرورت عدم

 حيات تداوم جهت به جنين كاهش مادر، چندقلويي ارداريب دنبال به چنانچه همچنين

 جان بر عالوه جنين، كاهش عدم صورت در كه طوري هب نمايد، پيدا ضرورت ها جنين از برخي

 بارداري دوران پايان به تمايل والدين اما باشد، خطر در ديگر هاي جنين سالمت ها، جنين برخي
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 دست از ها نجني از تعدادي نتيجه در و ندهند ينجن كاهش به رضايت و داشته ها جنين تمامي

 مدني  يتمسؤول باشند، محروم سالمت حق از دنياآمدن به زنده وجود با ها نآ از برخي و رفته

 در پدر، صرفاً گاه و مادر صرفاً گاه اما ،باشد مي مطرح جنين، كاهش خصوص در والدين، براي

  .باشد مي طرح قابل شرح بدين كه نمود ندخواه پيدا مدني يتمسؤول جنين كاهش جريان

 پدر مثبت نظر و رضايت كسب بدون ها، جنين مادر هرگاه: مادر مدني يتمسؤول -1-2

 مادر صرفاً نمايد، عمل مبنا اين بر و گرفته جنين كاهش به تصميم خود خصوص، اين در جنين

 ديگر، يسو از .شتدا خواهد مدني يتمسؤول است داده كاهش كه ييها نجني يا جنين قبال در

 جنين كاهش ضرورت معموالً و دارد دنبال به ها نجني براي خطراتي كه چندقلويي بارداري در

 به جنين كاهش جهت اقدام عدم آن تبع به و مادر، رضايت عدم اثر در چنانچه گردد، مي مطرح

 چندقلويي ثرا در جنيني يا و آيد وارد ها نجني به ضرري ،ها نجني از تعدادي جان حفظ منظور

 حيات حفظ مسؤول مادر زيرا شود، مطرح تواند مي مادر مدني يتمسؤول آيد، دنيا هب الخلقه ناقص

  .باشد مي است باردار كه ييها نجني تمامي سالمت و

 مصرف به اقدام جنين، روي بر داروها برخي بار زيان اثرات به علم با مادري اگر همچنين

 را )جنيني هاي ناهنجاري و اختالالت وجود( جنين شكاه ماتمقد وسيله بدين تا نموده ها نآ

 در و گشته تلقي ضامن جنين حيات حق نقض هواسط به پذيرد، صورت كاهش اگر آورد، فراهم

 جنين كاهش يها نانديكاسيو از نموده ايجاد جنين در كه هايي ناهنجاري و صدمات كه صورتي

 با فرزندي تولد به منجر وي بارداري و ردنگي صورت كاهش عمل نتيجه در و نگشته قلمداد

 در كوتاهي و جنين سالمت حق نقض هواسط به گردد، مادرزادي هاي بيماري يا ها معلوليت

  .كرد خواهد پيدا مدني يتمسؤول ،هداشت شكم در كه جنيني سالمت از محافظت

 و باردار ادرم براي داند مي كه اي ادويه يا داروها پدر، هرگاه: پدر مدني يتمسؤول - 2- 2

 در جنين و مادر حيات آن هنتيج در كه دهد وي خورد به است ضرم دارد شكم در كه جنيني

 به ناگزير نهايت در و گرفته قرار تعارض در هم با ها نآ حيات بسا چه و يردگ قرار خطر معرض

 گردد، وي از جاني خطر رفع و مادر حيات تداوم منظور به وي حيات حق نقض و جنين كاهش

 فداكردن يا دادن اولويت و حق دو تعارض سبب وي اصل در زيرا ،دشو مي احراز پدر مدني يتمسؤول

 هادام و حفظ براي جنين بردن بين از در مادر حق ـ1 :است دهش ديگري به نسبت حق يك

 خصوص اين در است ذكر به الزم .شدن متولد زنده و ماندن زنده براي جنين حق ـ2 ؛خود حيات
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 مضر هادوي يا داروها هتهي ههزين كه معني بدين نموده، عمل در مباشرت به اقدام صرفاً پدر اگر

 يتمسؤول همچنان و گردد نمي مبرا مدني يتمسؤول از هم باز شد،با نموده فراهم همسرش براي را

  .است وي متوجه

 جسماني صدمات ايجاد موجب حامله، زن آزار و اذيت يا ضرب هواسط به پدر اگر ديگر، سوي از

 ها ناهنجاري اين كه گردد نآنا تمامي يا و ها نجني از تعدادي جنين، در اهنجارين و اختالالت يا

 داراي هايش جنين يا جنين قبال در باشد، جنين كاهش جهت اقدام بخش ضرورت يا ساز زمينه

  .بود خواهد مدني يتمسؤول

  

  گيري نتيجه

 ناباروري، درمان و پزشكي زيست علوم در بشري دستاوردهاي از يكي عنوان به جنين كاهش

 ها چالش برخي وجود به توجه با يران،ا كشور در بدان اقدام و رواج از دهه دو حدود از پس امروزه

 برانگيز بحث مباحث جمله از آن، پزشكي و حقوقي ابعاد برخي شفاف و صريح نشدن مشخص و

 .است بوده پزشكي و حقوق علم هعرص در

 كه طوري هب جنين، كاهش به اقدام در بشري افراد اختيار چارچوب و حدود نبودن مشخص

 در موجود قانوني هايخأل به توجه با باشد، نداشته دگارپرور هاراد و اختيار با تعارضي و تداخل

 قوانين هسرچشم كه اسالمي منابع در ضمني و صريح نص وجود عدم از برآمده كه خصوص اين

 اين بر .آيد مي شمار به جنين كاهش با رابطه در چالش ترين هعمد د،ناشب مي اسالمي هجامع

 درگير الؤس اين با يافته كاهش يها نجني لدينوا و پزشكان بيدار وجدان و ذهن همواره اساس،

 دنبال به قانوني و شرعي منظر از مدني هايي يتمسؤول جنين كاهش به اقدام اساًاس كه است بوده

  بود؟ خواهد چگونه آن بر حاكم شرايط پاسخ اين بودن مثبت تصور در و خير؟ يا داشت خواهد

 هاي استنباط به توجه با است، بوده تاراس اين در آمده عمل به هاي تالش حاصل كه حاضر پژوهش

 به مراجعه و سويي از جنين كاهش با مشابه مقوالت خصوص در موجود قوانين از آمده عمل به

 هايي يتمسؤول ،ديگر يسوي از باره اين در فقها غالب نظرات و يدتقل مراجع از گرفته صورت استفتائات

 مدني يتمسؤول است، آن از حاكي حاضر پژوهش يها هيافت .است داده قرار نظر مطمح را مدني

 باشد مي ضرري يا خطا از ناشي خسارت جبران به شخص الزام و تعهد معناي به اصطالح، در كه

 منظر دو از جنين كاهش خصوص در است، كرده وارد ريديگ به خويش اقدامات هنتيج در كه
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 هاي يتمسؤول بررسي .والدين مدني يتمسؤول و پزشك مدني يتمسؤول ؛بود خواهد طرح قابل

  :كه است آن از حاكي جنين كاهش از ناشي مدني

 عدم و پزشكي خطاي بارتكا فني، موازين و پزشكي مقررات رعايت عدم صورت در پزشك ـ

 ها، جنين حيات يا وي جان مادر، سالمت براي چندقلويي بارداري آميزبودن مخاطره تشخيص

 صحيح يدرمان روش انتخاب عدم انتخابي، جنين كاهش در معيوب جنين نادرست تشخيص

 حين در بيمار بر وارده ساراتخ و صدمات در وي تقصير اثبات ،)باال ريسك با روش انتخاب(

 رضايت اخذ عدم و جنين كاهش از پس بيمار كنترل و مراقبت در كوتاهي جنين، كاهش عمل

 .داشت خواهد مدني يتمسؤول وي، قانوني ياوليا يا بيمار از برائت و

 در جنين كاهش به اقدام عدم نيز و ضرورت بدون آن به رضايت و جنين كاهش انتخاب ـ

 دو هر( ينوالد ،ها نجني يا مادر سالمت و حيات حفظ تجه به آن انجام لزوم و ضرورت صورت

 .نمايد مي مدني يتمسؤول يادار را )هم با

 .باشند مي جنين كاهش خصوص در مدني يتمسؤول واجد اندازه يك به دو هر مادر و پدر ـ

 جنين كاهش ضرورت آن هنتيج در كه مادر به اي ادويه يا دارو خوراندن صورت در رپد ـ

 دارويي يا ادويه تهيه يا آن يها ههزين نمودن فراهم با جنين كاهش در مباشرت گردد، ايجاد

 يا جسماني صدمات سبب كه باردار زن اذيت و آزار يا ضرب ايراد نيز، و منظور بدين خاص

 نمايد، پيدا ضرورت جنين كاهش به اقدام آن هنتيج در كه گردد ها نجني يا جنين در اختالالت

 .باشد مي تعريف قابل وي براي مدني يتمسؤول ضمان

 با مشورت و رضايت كسب نبدو جنين كاهش به تصميم كه صورتي در ادر،م مقابل در ـ

 به نتيجه در و ها نجني به رسان آسيب داروهايي هآگاهان مصرف سبب به يا نموده، ها نجني پدر

 چنين واجد گردد، سبب را جنين كاهش لزوم خود، حمل حيات حق يا سالمت خطرانداختن

 .گردد مي يتيمسؤول

 است مورد 15 كل در جنين، كاهش از ناشي مدني يتمسؤول گفت، توان مي اساس اين بر

 موضوع اين .است تصور قابل والدين براي ديگر مورد 8 و پزشكان براي مورد 7 ميان اين از كه

 .بود خواهد والدين متوجه جنين كاهش از ناشي مدني يتمسؤول بيشترين كه است آن گوياي

  .است ترسيم قابل پزشكان براي دنيم يتمسؤول ضمان شرايط ي،تر كم نسبت به مقابل، در
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