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  سازي و سقط جنين معلول وليت ناشي از صدمه به حق عقيمؤمس
  1محسن ايزانلو

  افشار قوچاني هزهر
 چكيده

يكي از حقوق بيماران كه در كشورهاي مختلف از جمله ايران به رسميت شناخته 
گيري راجع به جمعيت خانواده است؛ اين حق ممكن است به صورت  شده، حق تصميم
هاي درماني از جمله  هاي پيشگيري از حاملگي، يا ساير شيوهها و دارو استفاده از قرص

هاي پيشگيرانه،  شناختن تمامي اين شيوه  سازي اجرا شود. در صورت به رسميت عقيم
پزشك موظف به اجراي تعهد خود در مقابل مراجع بوده و عدم اجراي اين تعهد 

جنين، يكي از  يت وي را به همراه خواهد داشت. همچنين است در مورد سقطمسؤول
حقوقي كه به تازگي براي والدين به رسميت شناخته شده سقط جنين معلول است. طبق 

سقط جنين معلول با حصول شرايطي در ايران ش.،  1384قانون سقط درماني مصوب 
مجاز اعالم شده است. در اين صورت پزشك طرف قرارداد مكلف به احترام به اين حق 

در غير اين صورت والدين حق طرح دعواي  ،لدين خواهد بودو ايفاي تعهد در مقابل وا
يت عليه او را خواهند داشت. اين مجموعه در تالش براي اثبات حق بيماران در مسؤول

يت پزشكي در مقابل آنان مسؤولپيشگيري از حاملگي يا سقط جنين معلول و در نتيجه 
شده و از حقوق افراد و  يت پزشكي گشودهمسؤولاست؛ تا بدين وسيله دريچة نويني در 

سازي و سقط جنين  با بررسي جواز يا عدم جواز عقيم ،بيماران حمايت گردد. از اين رو
يت پزشكي مسؤوليت يا عدم مسؤولدر فقه و حقوق كشورهاي مختلف از جمله ايران، 

اي و مطالعة  در اين فروض را مورد توجه قرار خواهيم داد. شيوة مورد استفاده كتابخانه
ب و مقاالت خارجي در اين زمينه و تطبيق آن با نظام حقوقي داخلي است. نتيجة به كت

  والدين ، امادست آمده اين است كه اگرچه كه تولد و زندگي حادثة مباركي است
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توانند راجع به تعداد اعضاي خانوادة خود و همچنين اجازة تولد به فرزند معلول  مي
گيري آنان لطمه وارد كند  زشك به اين حق تصميمگيري نمايند. در صورتي كه پ تصميم

توانند متعهد مقصر را  والدين مي ،و حسب مورد فرزند ناخواسته يا معلولي متولد شود
  تحت تعقيب قرار داده و از او مطالبة خسارت نمايند.

  
  واژگان كليدي
  وليت پزشكيؤمس ؛عسر و حرج ؛الخلقه فرزند ناقص ؛فرزند ناخواسته
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  سازي و سقط جنين معلول اشي از صدمه به حق عقيممسؤوليت ن

هاي مدني در نتيجة تضييع حقي  يتمسؤوليت پزشكي به مانند ساير مسؤول
شود كه حقي را ضايع كرده  واقع مي مسؤولايجاد خواهد شد. پزشك در صورتي 

سازي يا سقط  يت پزشكي در انجام عقيممسؤولباشد. يكي از مباحث مورد توجه 
قابل توجه در دعواي عليه پزشك وجود حقي  مسألهق است. نخستين جنين ناموف

است كه از جانب او تضييع شده است؛ آيا والدين حقي مبني بر پيشگيري از 
سازي دارند؟ و در فرض وجود  تر حقي مبني بر عقيم حاملگي و در مفهومي مضيق

اين  گردد؟ جنين معلول آيا سقط چنين جنيني، حقي براي والدين محسوب مي
  سؤالي است كه در ادامه سعي در پاسخ بدان داريم.

 
  سازي جواز عقيم ـ الف

طور كلي ترديد و اختالفي نيست كه زوجين ه در مورد پيشگيري از حاملگي، ب
 .توانند با استفاده از وسايل پزشكي و داروهاي موجود، مانع از بارداري شوند مي

ه حاملگي ناخواسته اغلب از نظر ) بايد توجه داشت ك161 ، صش. 1367اشرفي، (
شود تربيت و  رواني براي والدين داراي عواقب ناخوشايندي است كه باعث مي

اي دستخوش تأثيرات  هاي ناخواسته پرورش فرزندان حاصل از چنين باروري
هاي پيشگيري از  ) يكي از شيوه77و  76، صص ش. 1379رزمساز، ( .نامناسبي گردد
توانند به اين شيوه نيز از حاملگي  آيا زوجين مي سازي است. حاملگي عقيم

  جلوگيري نمايند؟
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  سازي در حقوق ايران عقيم .1
سازي را  طور ضمني حق عقيمه اي كه به صراحت و حتي ب در حقوق ايران، ماده

مورد حمايت قرار داده باشد وجود ندارد، اما هيچ متن قانوني نيز والدين را از اين 
 قانون مدني 959سازي مصداقي از ماده  رسد عقيم ت. به نظر نميامر منع نكرده اس

 زيرا ممنوعيت مذكور در ماده ؛به طور كلي) باشد كه ممنوع است (سلب حق
 شود در حالي ناظر به عدم اعتبار قراردادهايي است كه در مورد سلب حق منعقد مي

انجام كه در اينجا بحث بر سر مجازبودن عملي است كه شخص بر بدن خود 
توان به استناد حق كلي شخص بر بدن خود، اين عمل را مجاز  دهد و مي مي

ويژه كه چنين عملي متضمن ايراد ضرر به جسم و جان نيست تا بتوان ه دانست، ب
به استناد نظم عمومي با آن مخالفت كرد. آري، قراردادي كه به موجب آن شخص 

  مومي باطل است.به استناد نظم ع ،شود  ميسازي  متعهد به عقيم
ها و ساير مراكز درماني، اقدام به اجراي اين عمل جراحي  امروزه در بيمارستان

يتي متوجه عامل باشد. به عالوه مسؤولآنكه  شود، بي (حتي به صورت رايگان) مي
هاي تنظيم  رسماً در برنامهش.،  1367اين شيوة پيشگيري از حاملگي از سال 

همين رويه،  )62 ، صش. 1386پور، مستوفي،  ، صادقياشراقي( .خانواده گنجانده شد
بيانگر مشروعيت ضمني اين اقدام از نظر قانونگذار است. با توجه به سكوت 

  باره رجوع به منابع و فتاوي فقهي مفيد خواهد بود. قانونگذار در اين
  
  سازي در فقه اسالمي عقيم .2

كلي پيشگيري از حاملگي را  برخي از فقها با استناد به آيات قرآن كريم، به طور
سازي  آنان در مورد عقيم )45 ص ،ق. 1415حسيني طهراني، ( .اند به شدت نهي كرده

بردن   نيز معتقدند كه انسان اختيار اجزا و اعضاي بدن خود را نداشته و حق از بين
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 غالب فقها با اما )79ساز، ص  رزم ؛47 (همان، ص ،را ندارد ها آنرساندن به   يا آسيب
و حكم به حرمت   سازي را نپذيرفته وجود پذيرش اصل پيشگيري از حاملگي، عقيم

اي زيان رساندن به نفس محسوب  سازي گونه بدين استدالل كه عقيم ؛اند آن داده
، ش. 1385رهبري،  ؛همان( ،شود و زيان به نفس نيز از نظر شرعي حرام است مي
ايي كه انگيزة عقاليي وجود به عقيدة ديگران اضرار به نفس در ج اما )91ص

حرام نيست؛ مخصوصاً اگر نازاسازي پس از زادن چند فرزند باشد كه  ،داشته باشد
م مصداق اضرار به نفس ينيازشان از اين جهت مرتفع شده و اقدام به نازاسازيِ دا

) به اعتقاد ديگران 247 ، صش. 1383به نقل از طلعتي،  ؛54 قمي، ص( .نخواهد بود
كه  شود كه شخص اصالً فرزند نداشته باشد، در حالي موردي اطالق مي نازايي به

گيرد كه  سازي در مواردي صورت مي امروزه در عرف پزشكي اقدام به عقيم
ا... صانعي، به نقل از  ، آيت، طلعتيهمان(. معموالً شخص داراي چند فرزند است
www.blanmr.mihanblog.com/post/373رفته و بر آن اي نيز آن را پذي ) عده

 ا... مظاهري، در: آيت ؛92آيت ا... تبريزي، به نقل از رهبري، ص ( .اند صحه گذارده
www.blanmr.mihanblog.com/post/373(  

  
  سازي در كشورهاي خارجي عقيم .3

لگي (به هر طريقي) اختالف نظر در ساير كشورها نيز راجع به پيشگيري از حام
گونه قيد و شرط  وجود دارد. برخي از صاحبنظران غربي معتقدند كه نبايد هيچ
ش.، 1379ساز،  (رزم. قانوني در مورد اقدام به جلوگيري از حاملگي وجود داشته باشد

ترين روش كنترل جمعيت  سازي شايع در ميان زوجين آمريكايي عقيم) 78 ص
سال تحقيق و  پس از شصتم.، 1960ة در ده )182 صش.، 1383(طلعتي،  .است

ترين و در  تجربه از سوي سازمان بهداشت جهاني، وازكتومي رسماً به عنوان راحت
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) با همان( .ترين روش پيشگيري از بارداري معرفي شده است عين حال مطمئن
بدين دانند،  وجود اين، برخي از محاكم صرفاً پيشگيري از حاملگي را مجاز مي
بيني نكرده  معني كه در حال حاضر قانونگذار براي چنين اقدامي، مجازات پيش

كه داراي ضمانت ـ » حق«هرگز به پيشگيري از حاملگي به عنوان يك  ، امااست
 استدالل آنان اين است كه )691 ، صم. 1983(كلين،  .نگرند نمي ـ اجرا باشد

مي خواهد شد، كه به وضوح رفتن نسل آد پيشگيري از حاملگي، باعث از بين
گرفتن حق والدين  آنان با ناديده )34 ، صم. 1972برت،  (.خالف مصلحت بشر است

كنند و  معرفي مي »خير و بركت«گيري راجع به توالد، فرزند را  در تصميم
دانند؛ چراكه پزشك سبب اين  خسارت از پزشك را خالف انصاف مي ي همطالب

برخي ديگر از محاكم، به  )74 ، صم. 1981ونچ، (مك د .خير ناخواسته شده است
دهند كه راجع به تعداد اعضاي خانوادة خود تصميم بگيرند و برنامة  والدين حق مي

(ميترويچ، . جمعيتي آن را متناسب با امكانات اقتصادي و رفاهي موجود تنظيم كنند
بوم  عليه (Cockrum) چنانكه در پروندة كوكرام )71 ؛ مك دونچ، ص74 ، صم. 2007

در ايالت متحدة  (Illinois) ايلي نويي دادگاه استيناف (Baumgartner) گارتنر
تصميم بگيرند كه آيا فرزندي داشته » حق دارند«يك زوج «امريكا بيان داشت: 

در ميشيگان نيز جلوگيري از حاملگي به  )66 ، صم. 1984 (اسشيت، »باشند يا خير...
كس بدان صدمه بزند، ر گرفته است كه هرمورد توجه قرا »حق«عنوان يك 

 )70 (همان، ص .خواهد بود مسؤول

ترين مانع  بايد پذيرفت كه رشد سريع جمعيت در جهان، امروز به عنوان اساسي
باشد. اين مهم خود گوياي اهميت  اجتماعي كشورها مطرح مي ـ توسعة اقتصادي

ش.، 1386 قي و همكاران،(اشرا .توجه به امر كنترل باروري و تنظيم خانواده است
، حتي در فرض تولد فرزند سالم تنظيم نشود، مشكل »توالد«اگر پديدة  )61ص
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روية جمعيت، بهرة همة  بزرگ انفجار جمعيت ايجاد خواهد شد. با افزايش بي
ها از منابع كاهش خواهد يافت و بدين طريق مصلحت اجتماع در خطر جدي  انسان

ن، هدف از كنترل مواليد كاهش حاملگي ناخواسته قرار خواهد گرفت. عالوه بر اي
ازگلي، ( .و به طور كلي ارتقاي سالمت جسمي و رواني زنان و حتي كودكان است

ها معموالً  خانواده كه اين) نكتة ديگر 259 ، صش. 1383احمدي، گلي و اكبرزاده باغبان، 
ي از حاملگي با داليل منطقي، از قبيل فقر و عدم تمكن مالي، اقدام به پيشگير

چند سالم از نظر جسمي در زمان تولد، نابراين تولد فرزند ناخواسته، هركنند. ب مي
هاي جسمي و روحي  موجب افزايش فشار مالي بر دوش آنان و احتماال بيماري

بار » حق«فرزندان در آينده و در نهايت ورود خسارت خواهد شد، با انكار اين 
گيرد كه حداقل تاثير را در ايجاد آن  ر ميچنين خساراتي به عهدة كساني قرا

  اي كه آشكارا خالف انصاف است. ) نتيجه626 صم.، 2007ميترويچ، ( ؛اند داشته
  
  جواز سقط جنينـ  ب

ممكن است زوجينِ خواهان توالد وقتي در حين حاملگي از معلوليت جنين مطلع 
حقي خواهند تصميم به سقط چنين جنيني بگيرند. آيا والدين چنين  ،شوند مي

 توان سقط كرد؟ سقط جنينِ معلول از  مي» معلوليت«داشت؟ آيا جنين را به صرف
نظر فقها و علماي اسالم چه حكمي دارد؟ تا زماني كه معلوم نشده است والدين 

يت پزشك سخن مسؤولتوان از  دادن به جريان حاملگي را دارند، نمي حق خاتمه
  )508ق.، صه. 1987ويس، (. گفت
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  سقط جنين در قانون .1
سقط درماني با «خوانيم:  ميش.،  1384در ماده واحدة قانون سقط درماني مصوب 

 تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين
و يا ـ بودن موجب حرج مادر است   الخلقه افتادگي يا ناقص كه به علت عقب ـ

ماه) با  قبل از ولوج روح (چهار ،مادر توأم باشدبيماري مادر كه با تهديد جاني 
يتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. مسؤولباشد و مجازات و  رضايت زن مجاز مي

هاي مقرر در قانون مجازات اسالمي  متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات
  .»محكوم خواهند شد

، نيستري مادر مجاز بدون بيما» سالم«مطابق متن صريح قانون سقط جنينِ 
حتي اگر حاملگي و تولد موجب عسر و حرج مادر شود. بنابراين به بهانة فقر 

توان مانع ادامة   اقتصادي و يا ايجاد جنين به دليل زنا و حتي تجاوز به عنف نمي
اگرچه كه در آن روح دميده نشده باشد و مادر از تولد آن در  ؛حيات جنين شد

  رد.عسر و حرج شديد قرار گي
 مراد از تصويب اين قانون چه بوده است؟ آيا هدف قانونگذار حذف مجازات

كنندة جنين معلول بوده يا ايجاد حقي به نفع مادر؟ در صورت نخست عدم  سقط
يت پزشكي نخواهد شد. تنها در صورتي والدين مسؤولاجراي سقط منجر به 

انونگذار ايجاد حقي توانند پزشك خاطي را مورد تعقيب قرار دهند كه هدف ق مي
يت از مسؤولرسد مقصود قانونگذار صرفاً رفع  به نفع آنان بوده باشد. به نظر نمي

بلكه با اصالح مواد  ؛پزشك بوده باشد؛ چه اين امر نياز به قانونگذاري نداشت
توان  مي» معلوليت«آيا به صرف  ، امارسيد قانون مجازات اسالمي به هدف خود مي

  ؟اقدام به سقط نمود
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آيد، اين است كه سقط تنها با حصول شرايط  آنچه از ظاهر ماده واحده برمي
  زير ممكن خواهد بود:

  جنين معلول باشد و معلوليت جنين موجب عسر و حرج مادر شود.. 1
  يا مادر بيمار باشد و نگهداري جنين خطر جاني براي او داشته باشد.. 2
  ) باشد.سقط قبل از ولوج روح در جنين (چهارماهگي. 3
  با تشخيص سه پزشك متخصص باشد.. 4
 با رضايت مادر باشد.. 5

توان اقدام به سقط جنين  نمي» معلوليت«با توجه به اين ماده واحده به صرف 
توانند از باب تولد فرزند معلول خود از پزشك  نمود و والدين چنين فرزندي، نمي

ت ساير شرايط مندرج در ماده بار اثبا كه اينخسارت نمايند، مگر  ي هخاطي مطالب
خسارت، والدين بايد عالوه بر اثبات  ي هواحده را نيز به دوش بكشند. براي مطالب

تقصير پزشك در تشخيص معلوليت جنين، ثابت نمايند كه هنگام مراجعه به 
خوانده، جنين قبل از چهار ماهگي بوده و نيز تولد فرزند معلول موجب عسر و 

  حرج مادر شده است. 
چه بوده است؟ آيا مادر به دليل » عسر و حرج«اما مراد قانونگذار از عبارت 

تواند ادعاي عسر  تحمل فشارهاي رواني ناشي از تولد و نگهداري فرزند معلول مي
ي مصداق هاي اقتصادي منتج از نگهداري چنين فرزند و حرج نمايد؟ آيا هزينه
  شود؟ عسر و حرج شمرده مي

  د:دار اصالح به نياز و بوده مبهم جهت چند از واحده ماده اين كه رسد مي نظر به
آنكه  الخلقه را اجازه داده است، بي قانونگذار سقط جنين عقب افتاده و ناقص .1

تعريف دقيق و روشني از اين عبارات ارائه نمايد. چنين عنوان عامي موجب 
بيماري  ي هگيرند اختالف نظر بين محاكم خواهد شد. چنانكه اين عنوان دربر
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جنين  برخي فتاواي فقهي سقط در تفسير فعلي با تكيه بر ، اماگرديد هموفيلي نمي
سقط  براي فتاوايي كه( .هموفيلي هم پيش از چهار ماهگي به رسميت شناخته شد

؛ 946، ص 2ام خميني، توضيح المسايل محشي، ج ك. ام.دانند ر جنين هموفيلي را مجاز مي
  )279االستفتائات، ص  اي، اجوبه خامنه ...ا آيت
در اين ماده واحده جايگاهي براي رضايت پدر، به عنوان ولي قهري، ايجاد  .2

نشده و صرفاً رضايت مادر براي جواز سقط كافي اعالم شده است. شايد مراد از 
 ، اماتصويب اين قانون فقط حمايت از مادر و جلوگيري از عسر و حرج او باشد

شد و يا به  رضايت وي، به عنوان ولي، نيز توجه مي بهتر اين بود كه به پدر و
  گرديد. صراحت اين حق از پدر سلب مي

سقط جنين ايجاد كرده است، بايد دامنه و » حق«اگر قانونگذار براي والدين  .3
نظرها مانع اجراي صحيح  كرد تا اختالف وسعت آن را به دقت و وضوح روشن مي

هاي  دست قضات را در اعمال سليقه» حرجعسر و «آن نشود. استفاده از عبارت 
قضات و حقوقدانان، جهت اجراي متن  ،رو شخصي باز خواهد گذاشت. از اين

آيا سقط  ، امااي جز رجوع به منابع و فتاوي اسالمي نخواهند داشت قانون چاره
  درماني در منابع اسالمي مورد قبول واقع شده است؟

  
  سقط جنين در اسالم .2
  در آيات قرآنسقط جنين  .2ـ1

سقط جنين سخني به ميان نيامده است، بلكه  ي هنه تنها در ظاهر آيات قرآني دربار
اين باب وجود ندارد تا بتوان بر  در تفسير آيات الهي، از معصومان هم روايتي در
) فقط در 94 صش.، 1385رهبري، ( .اساس آن نظر قرآن را در اين زمينه كشف كرد

املاق نحن نرزقهم و  ةً ولاتقتلوا اولادکم خشی« خوانيم: مي 31اسراء آيه  ي هسور
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مبادا دچار فقر و  كه اينفرزندان خود را از ترس ؛ ایکم ان قتلهم کان خطاء کبیرا
بلكه  ؛هالكت شويد و به خاطر ايشان تن به ذلت گدايي دهيد، به قتل نرسانيد

ن آيات ديگري . با همين مضمو»دهيم يم كه هم ايشان و هم شما را روزي مييما
شود كه نشانگر نهي مسلمانان از قتل اوالد  هاي مختلف قرآن ديده مي نيز در سوره

خود است. برخي از نويسندگان از اين آيات براي تحريم سقط جنين استفاده 
  )57-58 صصش.، 1379ساز،  همان؛ رزمش.، 1385رهبري، ( .اند كرده

  بر اين ديدگاه انتقاداتي وارد است:
اند و مانند هر انسان  يات راجع به كشتن فرزنداني است كه به دنيا آمدهاين آ .1

ديگري حق حيات دارند. بنابراين قياس آيه با وضعيت جنين كه صرفاً حالت 
بردن هر  صورت انسان بايد بابت از بين صحيح نيست. در غير اين ،نباتي دارد

ممكن است در مورد موجود نباتي پاسخگو باشد، كه اين چنين نيست. اين آيات 
در مورد سنديت آن در  ، اماسقط جنيني كه در آن روح دميده شده قابل قبول باشد

  شدن روح، جاي ترديد است. سقط جنين، پيش از دميده
اين آيه وآيات مشابه آن، والدين را از كشتن فرزندان خود به دليل فقر  .2

توان به آن استناد  هم مي آيا در مورد سقط جنين معلول ، اماكند اقتصادي منع مي
حالي كه  نرساندن فرزند از ترس فقر اقتصادي است، در آيه به قتل ي هكرد؟ فلسف

اي سالم همراه با نيروي انساني  جواز سقط جنين معلول در راستاي داشتن جامعه
  سالم است.

  
  سقط جنين در روايات .2ـ2

خورد،  آنچه به چشم ميدر روايات نيز سخني از سقط جنين به ميان نيامده است. 
شده را در   جنين سقط ي هباشد كه تنها دي هاي مربوط به حقوق جنين مي همه گزاره
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سقط جنين از  )99صش.، 1385رهبري، ( .كند هاي گوناگون تعيين مي رده
هاي عصر حاضر است و مهمترين علت آن، پيشرفت علم و تكنولوژي و  ه پديد

زيرا در قرون گذشته  ؛باشد مي در رحم مادر  توانايي بشر در شناخت اوضاع جنين
برد و بنابراين  دانست كه جنين در چه وضعيتي به سر مي هيچ مادري نمي

  گيري كند. توانست راجع به بقاء يا عدم آن تصميم نمي
  

  نظر فقها سقط جنين در .2ـ3
باشد اين است كه سقط جنين شرعاً حرام  آنچه از مجموع فتاوا قابل استنباط مي

حتي  )http://nahad.tums.ac.ir/group/51 ؛64، ص ش. 1380اي،  ا... خامنه آيت( ؛است
امام خميني به نقل از ( .زنا يا تجاوز جنسي حامله شده باشد ي هاگر مادر در نتيج

؛ 422 ؛ مكارم شيرازي، ص31 ، صش. 1369؛ مرشد سلوكي، 66، ص ش. 1374عزيزي، 
اين اتفاق نظر مربوط به شرايط  )64اي، ص  ا... خامنه ؛ آيت144 ، صش. 1382سعادتمند، 

 الخلقه بين فقها و انديشمندان اختالف در مورد سقط جنين ناقص ، اماعادي است
شدن روح  حكم به حرمت سقط، حتي قبل از دميده ها آننظر وجود دارد، اكثريت  

ا...  آيتحفظ جنين معلول، موجب عسر و حرج مادر شود ( كه اينمگر  ؛اند داده
امام  ؛66 ؛ امام خميني به نقل از عزيزي، ص31؛ مرشد سلوكي، ص 548 فاضل لنكراني، ص

اي و فاضل لنكراني به نقل از راشدي،  ؛ حسيني خامنه84ساز، ص  خميني، به نقل از رزم
؛ اسالمي، 64اي، ص  ا... خامنه . آيت71 ، صش. 1384؛ محمدي همداني، 123، ص ش.1388
شدن  نيز به جواز سقط جنينِ معلول پيش از دميده ) برخي از علما168، صش. 1386

آيات عظام فاضل لنكراني و مكارم شيرازي، به نقل از محمدي همداني، ( .اند روح رأي داده
  )64و  58صص

نِ معلول، به صرف بنابراين از لحاظ فقهي سقط جنين حرام است و سقط جني
مادر » عسر و حرج«شدن روح، جايز نيست و تنها  حتي پيش از دميده» معلوليت«



  1390هجدهم، پاييز  ، شمارهپنجمسال      پزشكيحقوق/  فصلنامه 87 
نلو
ايزا

ن 
حس

م
 ،

 هزهر
اني

وچ
ر ق
فشا

ا
  

قانون سقط درمانيِ حاضر  ي هواحد  سازد؛ آنچه كه در ماده است كه آن را مجاز مي
  مورد توجه قرار گرفته است. به صراحتنيز 

تشخيص  حاضر و ي هقضات براي راهيابي به حقيقت پنهان در ماده واحد
قانون اساسي، به  167مادر، بايد به استناد اصل » عسر و حرج«اعمال  ي هحوز

در آيات و روايات به سقط جنين  ، امامنابع فقهي و فتاوي معتبر رجوع كنند
روشن نشده است كه مراد  ،اند اي نشده و در فتاوي فقهي نيز كه بدان پرداخته اشاره

محمدي همداني،  ؛169 ص ش.،1386 اسالمي،( .مادر به واقع چيست» عسر و حرج«از 
  )57ص

 ي هاين ضعف منبع فقهي، باعث خواهد شد كه قضات در تفسير ماده واحد
نظر نموده و در نتيجه آراي متفاوتي از محاكم سراسر كشور   حاضر، شخصاً اعمال

  .مين نشودأقضايي ت ي هصادر شده و وحدت روي
 
  سقط جنين در كشورهاي خارجي .3

پايان است.  ورهاي خارجي نيز نزاع مخالفان و موافقان سقط جنين بيدر كش
كنند و هرگونه سقط جنين را به مثابه قتل  مخالفان بر حق حيات جنين تأكيد مي

 .كنگ) دانند (مانند واتيكان، ايرلند، يونان، فيليپين، گواتماال و هنگ نفس مي

http://ta.mui.ir/darman1/janin.pptx) موافقان از آزادي ) 63 ، صش. 1382عباسي،  ؛
اراده، نفي عسر و حرج، احترام به حق خلوت مادر و حق تسلط بر خويش سخن 

؛ گلد، 68 ، صم. 2002گرانچي، (، دانند طور مطلق مجاز ميه رانند و سقط جنين را ب مي
(مانند ) 21 ، صش. 1352؛ محيط، 26-27 ، صصش. 1387كريميان صيقالني،  ؛1006 ص

؛ طلعتي، 58 عباسي، صروسيه، چين، بلغارستان، مجارستان، سوئد) (آمريكا، 
دانند  گروهي احترام به اراده و خلوت مادر را تا جايي مجاز مي اما )266ـ267صص

كه منجر به كشتن شخصِ انساني نشود. بنابراين سقط جنين را پيش از آنكه واجد 
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استراليا، لهستان،  اير، سودان،دانند (مانند پاكستان، مصر، الجز شعور گردد، مجاز مي
برخي نيز، سقط جنين را تنها در مورد بارداري  )63عباسي، ص(. ايتاليا، مكزيك)

دانند  ناشي از تجاوز به عنف، خطر جاني مادر و معلوليت جنين، مجاز مي
)http://ta.mui.ir/darman1/janin.pptx ،مانند فرانسه، ونزوئال، كامبوج، سنگال) (

ادا، حبشه، آرژانتين، پرو، سوييس، انگلستان، سنگاپور، ژاپن، لبنان، ايران، كان
 )64عباسي، ص(. تايلند)

 Wadeعليه ود  Roe رو ي هآمريكا، براي اولين بار در پروند ي هدر اياالت متحد
به اين حق توجه شد. تا پيش از اين، دعاوي تولد و زندگي ناشي از خطا با 

تاريخ به بعد محاكم، با تكيه بر حق مادر در  شد، اما از اين شكست مواجه مي
جيمز، ( .گيري راجع به سقط جنين معلول، شروع به پذيرش آن كردند تصميم

بنابراين سقط جنين، در  )157 ، صم. 2002؛ رهينرت، 466ـ467 باسترم، مك كني، ص
اكنون  هاي مختلف زماني، با برخوردهاي متفاوت محاكم مواجه بوده است. هم برهه

دادن به حيات جنين معلول را دارند،  ر غالب محاكم خارجي، والدين حق خاتمهد
 )1087 ، صم. 1993سيلورمن، ( .اگرچه قانون صريحي در اين باره تصويب نشده باشد

كنند كه سقط جنين در  درصد از جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي 62البته 
قابل، تعداد معدودي از محاكم ايجاد ) در م50 همداني، ص محمدي( .قانوني است ها آن

اند و پيش از آن  چنين حقي را به سود والدين، موكول به تصويب قانون نموده
 1263صص م.، 2002(گرانچي،  .اي براي والدين، قائل نيستند شده گونه حق حمايت هيچ

. اي از كشورها، سقط جنين هنوز غيرقانوني است حتي در پاره )1273و  1266و 
 )691ص (كلين،
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  يت پزشكيمسؤول ـ ج
  در فرض تولد فرزند سالم ناخواسته .1

سالمي متولد شود. در اين  ي هتقصير پزشكي فرزند ناخواست ي هممكن است در نتيج
خسارت از شخص خطاكار هستند؟ آيا حق  ي هصورت آيا والدين مستحق مطالب

محاكم و حقوقدانان  باره بين دعوا عليه خاطي را خواهند داشت؟ در اين ي هاقام
  نظر است، داليل مخالفان به قرار ذيل است:  ف اختال
  .ممكن است ارزيابي خسارات ناشي از تولد فرزند سالم غير -
تر از  است و منافع حاصل از داشتن فرزند، بسيار قوي» بركت«فرزند  -
 (Scheid, P.75.- McDonouch, P.74). هاي ناشي از اوست هزينه

شده بر خواندگان از جنس تقصير آنان نيست و منجر  تحميل صدمات مالي -
 .پزشكي خواهد شد ي هبه تعهدات مالي سنگين بر حرف

روحيِ او خواهد  ي هخسارت، بابت تولد چنين فرزندي، موجب ضرب ي همطالب -
  (Scheid, P.62- McDonouch, P.74) شد.

رسد و قابل  به نظر نميدعواي والدين قوي  يك از داليل فوق، براي رد اما هيچ
 دفاع نيست. زيرا:

  ممكن نيست. ارزيابي خسارات ناشي از تولد فرزند سالم غير -
بودن نتايج حاصل از واقعيت زيانبار توان به استناد منافع عاطفي فرزند نمي -

  تولد فرزند را براي برخي والدين انكار كرد.
يت، بارِ آن را بر مسؤولز كردن مقصر ا گرفتن اين خسارات و معاف با ناديده -

دهيم كه تمام تالش خود را در فرار از وضع موجود نموده  گناهي قرار مي دوش بي
 )12مور، ص( .بوده است
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يري والدين نسبت به تعيين گ خود به حق تصميم ي هپزشك با اقدام مقصران -
 ؛ ميترويچ،66-70 صصم.، 1984اسشيت، ( ،شان لطمه وارد كرده خانوادهسرنوشت 

هاي مالي هنگفت حاملگي و زايمان را بر آن تحميل نموده  ) هزينه626صم.، 2007
اينها كافي است تا او را  ي هو موجب فشار و استرس رواني آنان شده است. هم

 خسارات وارده بر طرف مقابل قرار دهد. مسؤول

خسارات ناشي از  ي هصدد مطالبا طرح دعوا عليه متعهد مقصر، دروالدين ب
 اي عاطفي ي هر او هستند، نه خسارات ناشي از تولد فرزند. بنابراين هيچ ضربتقصي

اي هم مطرح باشد،  ) حتي اگر ضربه75 مك دونچ، ص( ،متوجه فرزند نخواهد بود
تر از آني نيست كه بر نظام يك خانواده و سيستم اقتصادي آن،   اين ضربه سنگين

دين با متعهد خاطي، قراردادي وارد شده است. عالوه بر تمام اين موارد، وال
مورد تعهد  ي هاند كه او موظف به اجراي آن به نحو صحيح و حصول به نتيج داشته

دعوا و دريافت  ي هبوده است. عدم حصول به اين نتيجه، والدين را مستحق اقام
زماني كه دعوايي از نظر قانوني قابل اقامه باشد، دشواري  خسارت خواهد كرد.

راجرز، ( .ت نبايد صاحب حق را از حصول به حق خود باز داردارزيابي خسارا
 )735 ، صم.1982

  
  در فرض تولد فرزند معلول .2

يت پزشكي در فرض مسؤولدرباره امكان اقامه دعوا عليه پزشك خاطي و وجود 
نظر وجود دارد. اكثر     تولد فرزند معلول نيز، بين محاكم و حقوقدانان اختالف

 .اند ميزان خسارت، اصل دعوا را پذيرفته ي هنظر دربار  تالفمحاكم، با وجود اخ
 )507 صم.، 1987، ويس، 624 صم.، 2007؛ ميترويچ، 18 ، صم. 1980تورزيگ، (
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محاكم و پاسخ حقوقدانان، اختالف  ي هدر فرض تولد فرزند معلول، در روي
فت كمتري قابل مشاهده است. مخالفان پذيرش دعواي والدين متضرر براي مخال

  آورند: خود داليل زير را مي
  .ارزيابي خسارات وارده به والدين غيرممكن است -
 .اوست تولد از ناشي هاي هزينه از بيشتر معلول، هرچند فرزند، تولد از حاصل منافع -

 .نيست ها آنيت مالي تحميل شده بر خواندگان از جنس تقصير مسؤول -

روحي خواهد شد، زماني كه  ي هفرزند متولدشده در اين جريان، متحمل ضرب
 )4-11 مور، صص( .اند دريابد والدينش خواهان او نبوده

 ي هسبب اقواي تولد فرزند معلول، نزديكي و حاملگي است، نه اقدام مقصران -
 )510ويس، ص( .پزشك

 .چنين خساراتي برخالف نظم عمومي است ي هطرح دعوا و مطالب ي  هاجاز -
 )634صم.، 2007ميترويچ، (

زيرا پزشك،  ؛دعوا محروم نمايند ي هتوانند والدين را از حق اقام اين داليل نمي
خود و نقض عهد، در مقابل  ي هيا هر متعهد مقصر ديگري، با ارتكاب عمل مقصران

نظم عمومي و ضرورت تصويب  ي هشده است و بهان مسؤولوالدينِ طرف قرارداد 
يت مالي است كه با پذيرش مسؤولد قانونگذار، صرفاً به منظور جلوگيري از ايجا

شود. غالب مخالفين از سود  پزشكي تحميل مي ي هحرف ي هاين دعاوي، بر عهد
) غافل از 634 صم.، 1987ويس، ( ؛اند جهت خواهان و ضرر پزشك ترسيده بي
ارتكاب تقصير  ي هعدم پذيرش اين دسته از دعاوي مساوي است با اجاز كه اين

شك با قبول قرارداد، خود را در مقابل والدين متعهد به يت. پزمسؤولبدون ايجاد 
سري تعهدات نموده است، با عدم رعايت و اجرايِ اين تعهدات،  اجراي يك

  ) و ديگر نيازي به نقد اين داليل نيست.38برت، صخواهد بود ( مسؤول
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  نتيجه
با توجه به لطمات روحي و اقتصادي كه تولد فرزند ناخواسته يا معلول بر 

 ،گردد كند و غالباً غفلت پزشكي منجر بدين حادثه مي خانواده وارد مي ي هكرپي
سازي و سقط جنين معلول از  شناختن حق عقيم به رسميت ي هيت وي در نتيجمسؤول

  جانب والدين مطرح خواهد شد.
د بين چند باي ؟سازي دارند يا خير در پاسخ اين پرسش كه آيا والدين حق عقيم

  ك شد:فرض قائل به تفكي
ژنتيكي نيز احتمال  ي هفرضي كه زوجين هيچ فرزندي نداشته و با توجه به سابق .1

سازي  با اين حال قصد عقيم ،بسيار ضعيف است ها آنتولد فرزند معلول در 
سازي اقدامي خالف مقتضاي عقد نكاح  دارند: در اين صورت ايجاد حق عقيم

مصلحت اجتماعي و  باشد. چنين تصميمي خالف مي ،كه فرزندآوري است
  قانون مدني خواهد بود. 959مصداقي از سلب حق موضوع ماده 

فرضي كه زوجين داراي فرزند هستند و پس از اين به داليلي از جمله اقتصادي  .2
باشند: در اين فرض والدين از  زيستي مي ي هم از اين پديديخواهان پيشگيري دا

گيري راجع  واهند از حق تصميمخ حق فرزندآوري خود استفاده كرده و حال مي
به جمعيت خانواده استفاده نمايند. طرح فروض احتمالي از قبيل طالق زوجين و 
انصراف آنان از اين تصميم از جانب مخالفان صرفاً احتماالتي است كه قطعاً 

  اند. زوجين نيز هنگام اخذ تصميم بدان توجه داشته
الي ژنتيكي، احتمال با ي هوجه به سابقبا ت ، امافرضي كه زوجين فرزندي ندارند .3

يا حاملگي خطر جاني براي مادر به همراه خواهد  تولد فرزند معلول وجود دارد
سازي براي زوجين قابل دفاع است و چنين  داشت: در اين فروض نيز حق عقيم

  اقدامي به مصلحت فرد و اجتماع خواهد بود.
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 ش.، 1384سقط درماني در در مورد حق سقط جنين معلول نيز تصويب قانون 
كمك نموده است و مادر خواهد توانست به حيات  مسألهتا حد زيادي به حل 

  معلول با حصول شرايطي خاتمه دهد.جنين 
يد اين دو حق به رفع ياما قانونگذار با تصويب مواد صريح قانوني در راستاي تا

ه رفع ابهامات رود نسبت ب ابهامات موجود كمك خواهد كرد و همچنين انتظار مي
قانون سقط درماني اقدام شود. در نهايت فقدان قانون  ي هموجود در ماده واحد

نبايد قضات  ،يت پزشكي در فروض مورد بحثمسؤولمصرح در راستاي شناسايي 
دارد. با استناد به مواد قانوني موجود از جمله قانون مسووليت  را از احقاق حق باز

ط درماني و منابع فقهي حق والدين را مبني بر مدني، قانون مدني و قانون سق
توان به  پيشگيري از حاملگي يا اقدام به سقط جنين معلول با حصول شرايطي مي

رسميت شناخت و مورد حمايت قرار داد و هرگونه لطمه به اين حقوق را 
 يت تلقي دانست.مسؤولآور و موجب  ضمان



  1390هجدهم، پاييز  ، شمارهپنجمسال     پزشكيحقوق/  فصلنامه 94 

قيم
ق ع

ه ح
مه ب

صد
از 

ي 
ناش

ت 
ؤولي

مس
 

ول
معل

ن 
جني

ط 
 سق

ي و
ساز

 

  فهرست منابع
مقايسه آگاهي و  ش.)، 1383( ـ اكبرزاده باغبان، عليرضا ؛لي، شاديگ ؛احمدي، محبوبه ؛ازگلي، گيتي

كننده از اين روش و ساير  سازي بين زوجين استفاده نگرش و عوامل مرتبط در خصوص عقيم
 ،سال پنجم ،باروري و ناباروري ي  هفصلنام ،1381-هاي پيشگيري از بارداري در شهر همدان روش
  3ش

  انتشارات سمت ،هاي اخالقي به سقط جنين در سقط جنين رهيافت ،).ش 1386( ـ اسالمي، سيدحسن
شده  هاي انجام وازكتومي )،.ش 1386( ـ مستوفي، ناهيد ؛پور، دكتر حميدرضا صادقي ؛اشراقي، دكتر ناصر

پژوهشي حكيم،  ي همجل ،در مركز آموزش و خدمات و تحقيقات بهداشت باروري شهيد نور سعادت
  4 ش ،دهم ي هدور ،زمستان

  انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي تبريز ،اخالق پزشكي )،.ش 1367( ـ اشرفي، منصور
مه كارشناسي ارشد، دانشگاه نا پايان ،يت ناشي از تولد ناخواستهمسؤول )،.ش 1389(ـ  افشار قوچاني، زهره

  تهران
  انتشارات الهدي ،اجوبه االستفتائات )،.ش 1380( ـ علياي، سيد حسيني خامنه

اي  نكاحيه: كاهش جمعيت ضربه ي هرسال ،)ق. 1415( ـ سيدمحمدحسين ا... حاج هراني، آيتحسيني ط
و نشر دوره علوم و معارف مؤسسه ترجمه  ،انتشارات حكمت ،قسمت دوم ،سهمگين بر پيكر مسلمين

  اسالمي
 2، انتشارات پيام عدالت، چ استفتائات جديد مراجع تقليد ي هرسال )،.ش 1388(ـ  راشدي، لطيف

  انتشارات خط سوم ،حقوقي سقط جنينـ  بررسي فقهي )،.ش 1379(ـ  ساز، بابك رزم
  بوستان كتاب ي ه، مؤسسندهي جمعيت اسالم و ساما )،.ش 1385( ـ رهبري، حسن

  ، انتشارات تسبيحتاريخ، اخالق و مقررات مامايي و پزشكي قانوني )،.ش 1382( ـ سعادتمند، مهيندخت
  ، بوستان كتاب قمرشد جمعيت، تنظيم خانواده و سقط جنين )،.ش 1383(ـ  هاديطلعتي، محمد

دفتر نشر  ،(مصاديق پزشكي فتواي حضرت امام خميني) فقه و طب )،.ش 1374( ـ عزيزي، فريدون
  ، چ سومفرهنگ اسالمي

  العلمنشر امير ،1ج  ،المسائل . جامعفاضل لنكراني
  ، انتشارات دانشگاه گيالناز سقط تا سقوط )،.ش 1387( ـ كريميان صيقالني، علي
، گلزار بررسي احكام اسقط جنين از ديدگاه اسالم و فقهاي عظام )،.ش 1384( ـ محمدي همداني، اصغر

 كتاب

  ، شركت سهامي ميهنسقط جنين )،.ش 1352( ـ محيط، بهرام



  1390هجدهم، پاييز  ، شمارهپنجمسال      پزشكيحقوق/  فصلنامه 95 
نلو
ايزا

ن 
حس

م
 ،

 هزهر
اني

وچ
ر ق
فشا

ا
  

  نشر كلمه ي همؤسس ،يت الهيمسؤولطبيب و  )،.ش 1369( ـ مرشد سلوكي، محمد
Barrett, Joyce E. (1972). Damages for Wrongful Birth. 21 CLEV .ST.R. 
Collins, Elizabeth, F.(1983). An Overview and Analysis: Prenatal Torts, 

Preconception Torts, Wrongful Life, Wrongful Birth and Wrongful Death: 
Time for a New Framework. Journal of Family Law. Vol.22 

Gold, Stephanie S, An Equality Approach to Wrongful Birth Statutes, 
Granchi, Jennifer R. (2002). The wrongful Birth Tort: A Policy Analysis and 

the Right to Sue for an Inconvenient Child. Vol.43South Texas Law 
Review 

James, Jr, Bostrom, Barry A, McKinney, Donald A 
Rhinehart, Kelly E. (2002) The Debate over Wrongful Birth and Wrongful 

Life, vol.26, Law & Psychology Review. 
McDonouch, Brian. (1981). Wrongful Birth: A Child of Tort Comes of Age, 

Cincinnati Law Review. Vol.50 
Mitrovich, Paul H. (2007) Ohio Wrongful Pregnancy, Wrongful Birth and 

Wrongful Life. Law Needs To Be Revisited To Option A More Equitable 
Result And Consistency Of Law, Ohio Northern University Law Review, 
Vol.33 

Moore Marvin M. Wrongful Birth –The Problem of Damage Computation 
,UMKC Law 

Rogers Thomas Dewitt (1982). “Wrongful Life and Wrongful Birth: Medical 
Malpractice in Genetic Counseling and Prenatal Testing, South Carolina 
Law Review” Vol.33 

Scheid, John H. (1984). Benefits vs. Burdens: The Limitation of Damages in 
Wrongful Birth, Journal of Family Law. Vol.23 

Silverman, Adam A. (1993). Contitutional Law; Pensylvania’s Wrongful 
Birth Statute’s Impact on Abortion Rights: State Action and Undue 
Burden- Edmands v Western Pensylvania Hospital Radiology Assocs, 
Temple Law Review, vol.66 

Tortzig Marten A(1980). “The Defective Child and the Action for Wrongful 
Life and Wrongful Birth, Family Law Quarterly” Volume XIV, Number 1 

Weiss, Ron. (1987). Wrongful Birth and Wrongful Life in search of a 
Logical Consistency, Annual Survey of American Law 

Available at: 
http://nahad.tums.ac.ir/group/51 
http://filsofyan.blogfa.com/post-51 - 

http://hooghooghi.mihanblog.com/post/68 
www.blanmr.mihanblog.com/post/373 

 
 
 



  1390هجدهم، پاييز  ، شمارهپنجمسال     پزشكيحقوق/  فصلنامه 96 

قيم
ق ع

ه ح
مه ب

صد
از 

ي 
ناش

ت 
ؤولي

مس
 

ول
معل

ن 
جني

ط 
 سق

ي و
ساز

 

  يادداشت شناسه مؤلفان
  عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي محسن ايزانلو:

 

 izanloo@ut.ac.ir  نشاني الكترونيكي:

 
 حقوق خصوصي از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه كارشناس ارشد زهره افشار قوچاني:

  
 5/2/1390تاريخ دريافت مقاله: 

 18/5/1390تاريخ پذيرش مقاله: 


