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در جرائم پزشکی مجازات دیه یا جزای
نقدی و گاهی اوقات زندان از طریق
قاضی تعیین میشود .در جرایم انتظامی
مجازات از توبیخ شفاهی تا محرومیت از
طبابت براساس قانون نظام پزشکی صادر
میگردد که دیده شده گاهی پزشکی بر اثر
تکرار تخلف به محرومیت دائم از طبابت
محکوم شده است

پاسخ به پرسش های حقوقی

گره حقوقی رحم اجارهای

یکــی از علل مهــم نابــاروری ناتوانی زوجــه در انجام بــارداری و
زایمان اســت که میتواند در اثر ناهنجاری خود رحم یا بیماری
دادخواست پیشــرفته زوجه مثــل نارســایی قلبی وی باشــد .در ایــن صورت
تنهــا روش درمانی ،حمــل جایگزین یا به عبارت بهتر حاملگی
جانشــین خواهد بود که ســابق بر این بهعنوان رحم جایگزین یا
رحم اجارهای خوانده میشد .جانشینی در بارداری دو نوع است؛
نخست جانشــینی کامل زمانی انجام میگیرد که زوجین تمام
سیده زهرا نعمتی شرایط شکلگیری جنین را دارا باشند و جانشین تنها حاملگی را
آقا ملکی به عهده گیرد ،دوم جانشــینی ناقص است که جانشین تخمک
کارشناس
ارشد خودرانیزاهدانماید.درجانشینیکامل،حاملهیچربطژنتیکی
حقوقخصوصی
به جنین ندارد .به همین علت بیشتر این روش در ایران مرسوم
است .در این روش تخمک را از زوجه و اسپرم را از زوج گرفته و جنین حاصل از لقاح را در
شرایط مناسب به رحم حامل جانشین انتقال میدهند.طبق ماده واحده قانون سقط
درمانی مصوب سال :1384سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و
تأیید پزشکیقانونیمبنی بر بیماریجنین که بهعلتعقب افتادگی یا ناقصالخلقه
بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از
ولوجروح(چهارماه)بارضایتزنمجازمیباشدومجازاتومسئولیتیمتوجهپزشک
مباشر نخواهد بود.بنابراین با توجه به قانون سقط درمانی این سؤاالت مطرح میشود
که رضایت ســقط درمانی در حمل جایگزین از چه کســی گرفته میشــود؟ در صورت
داشــتن عیب ژنتیکی جنین رضایت از چه کســی گرفته میشود؟ اگر صاحبان جنین
تصمیم به ســقط درمانی بگیرند چه اتفاقی صورت میگیرد؟ در صورت خطر برای
حامل جانشین رضایت از چه کسی گرفته میشود؟ اگر خود صاحب رحم تصمیم به
سقط بگیرد چه پیامدی در بر خواهد داشت؟ و در صورت اختالف بین صاحبان جنین
وحاملجانشینازچهکسیرضایتبایدگرفتهشود؟
تا کنون هیچ قانونی برای حاملگی جانشین وجود ندارد .تنها بر اساس فتاوی فقها این
روش بهکار گرفته میشــود و همچنین قرارداد بین صاحبان جنین و حامل جانشــین
معین نیست و هر مرکز بر اساس اصل آزادی قراردادها ،اصولی را بر قرارداد خود حاکم
ســاخته است که ممکن است شــامل موارد سقط درمانی نشود.در فرض نقص جنین
در صورتی که جنین دارای نقص ژنتیکی و ناقصالخلقه باشد ،این امر برای پدر و مادر
موجب عســر و حرج و ناراحتی شــدید روحی و فکری زیادی میگردد .از آنجایی که این
عسروحرجدرزمینهنگهداریازنوزادوبزرگکردنکودکاست،تصمیمگیریبهعهده
کسی خواهد بود که عهده دار نگهداری از نوزاد حاصل است و نگهداری نوزاد حاصله بر
عهده صاحبان جنین خواهد بود ،هرچند در ماده واحده بر «رضایت از زن» تأکید شده
اســت .یعنی زن حامله اســت که تصمیم میگیرد ،اما در مورد حاملگی جانشــین زن
حامله همان زنی نیســت که حضانت از فرزند را بر عهده دارد .لذا به نظر میرســد در
این مورد رضایت صاحبان جنین باید مد نظر قرار داده شود و در قرارداد نیز ذکر شود که
تصمیمگیریبهعهدهوالدینژنتیکیاست.حالآیامیتوانبرخالفقانون،رضایترا
اززنباردارنگرفت؟آیاحاملجانشینمیتواندپسازامضایقراردادنسبتبهاینبند
اظهارپشیمانیکند؟یعنیوالدینژنتیکیتقاضایسقطجنینمعیوبراداشتهباشند
اماحاملجانشینرضایتندهد.درفرضتهدیدسالمتفردحاملهکهدراینجاحامل
جانشین است ،اگر علت سقط درمانی وضعیت حامل جانشین باشد و بقای جنین به
اضرار و ســامت حامل جانشین منجر شود و سالمت و جان ایشــان در خطر باشد ،در
اینصورتنیزبایددرقراردادذکرشودکهتصمیمگیریبهعهدهحاملجانشینباشدو
موضوع آنقدر مهم است که در تبصره ماده 718قانون مجازات دیه را در اینگونه سقط
ثابت نمیداند .حال این ســؤال مطرح اســت که آیا والدین ژنتیکی میتوانند به حامل
جانشین برای نگهداری جنین با وجود تهدید جانی وی اصرار نمایند؟ بدیهی است که
در مــورد تهدید جانی جایگاهی برای اصرار والدین ژنتیکی وجود ندارد چون جان آنها
در خطر نیســت و پزشک بنا بر مصلحت جانی حامل جانشین تصمیم میگیرد.و در
ادامه سؤالی که مطرح میشود این است که آیا میزان پرداختی در فرض نقص جنین
(تصمیمگیــری والدین ژنتیکی) با فرض تهدید جان حامل جانشــین (تصمیمگیری
حامل) متفاوت اســت؟ از آنجایی که اینگونه موقعیتها غیر قابل پیشبینی است و
منجربهعدمادامهبارداریوعدم حصولنتیجهقراردادمیشود،بهنظرمیرسدمیزان
پرداختی باید تا آن لحظه از کل قرارداد محاسبه شود و به حامل جانشین تقدیم گردد،
زیرا او تمامی وظایف خود را تا آن لحظه انجام داده و موقعیت پیش آمده تقصیر وی
نیست.امابهتراستتصمیمگیریوپیشبینیاینمواردواخذرضایتطرفیندرموقع
عقدقراردادانجامگیرد،چوندراینگونهمواردوالدینژنتیکیحقالزحمهایپرداخت
میکنند بدون حصول هیچ نتیجهای که ممکن اســت منجر به آزرده خاطر شدن و در
بعضی مواقع اقامه دعوی بشود.با توجه به اینکه مشکالت فوق در قانون به صراحت
مطرح نشده و بهعالوه به نحو قطعی در خصوص آن تصمیمی اتخاذ نشده است ،نیاز
بهقانونگذاریدراینخصوصاحساسمیشود.

عکس :خانه ملت

ëëسقف سنوات بازنشستگی
بهرام از اســتان مرکزی ،ســاوه :حدود  40ســال اســت که سابقه
وکیل شما بیمــه دارم اما هنگام بازنشســتگی فقط  ۳۵ســال برایم لحاظ
شده است.این در حالی است که در  ۵سال آخر چون بهصورت
خویــش فرما حق بیمهام را پرداخــت کردم هماکنون دریافتی
بازنشستگیام حدود یک میلیون و  ۳۵۰هزار تومان است ،حال
سؤالم این است که چطور میتوانم احقاق حق کنم؟
در نظام بیمه ســقف پذیرش سابقه برای محاسبه و تعیین
مجید قاسم کردی
مشاورحقوقی مســتمری بازنشســتگی طبق ماده  ۷۷قانون تأمین اجتماعی
 ۳۵ســال اســت .از اینرو افزایش ســابقه بیش از  ۳۵ســال هیچ تأثیری در حقوق و
مزایای شما در بازنشستگی ندارد.
توقیفمهریهبهدلیلبدهیزوجه؟
فریدهازتهران:با ســام چندین ســال اســت که با شــخصی مراوده اقتصادی دارم و در
آخرین مرحله بهدلیل حضورنداشــتن خودش ،همســر آن شخص به جهت آشنایی
مبادرت به خرید کرده و اســناد ضمانتی از ایشــان دریافت شد .حاال با شوهر این خانم
به اختالف خوردهام و مبلغ را پرداخت نکردهاند که سرانجام بهدلیل بدهی همسرش
محکوم به پرداخت وجه ســه فقره سفته شده اســت .در مرحله اجرای رأی چون خود
خانم مالی ندارد و در عوض همسرش تمکن مالی دارد آیا میشود به استناد ماده87
قانوناجرایاحکاممدنیمهریهویراکهنزدشوهراینخانماستتوقیفکردیاخیر؟!
موضوع شما از مصادیق ماده 87قانون اجرای احکام مدنی نیست مگر اینکه شما
بتوانید ثابت کنید قبالً مهریه از سوی زوجه مطالبه شده یا پروندهای در اجرای ثبت
یا دادگاه مبنی بر رســیدگی به درخواســت یا خواســته زوجه مبنی بر دریافت مهریه
در جریان رسیدگی باشد یا اینکه حکم به پرداخت مهریه صادر شده است و مهریه
بهصــورت اقســاط در حال پرداخت اســت که در این قرائــن وحاالت به جهت اینکه
مهریــه بهعنوان یک دین حال موضوعیت پیدا کرده میتوان با اســتناد به ماده 87
قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف آن و وصول طلب اقدام کنید.
قولنامهاولویتداردیادستنوشته؟
یاســر از اردبیل :پدر بزرگم یک خانه قولنامهای داشته که سال  92در بنگاه بهنام من
کــرده امــا بعد از اینکــه پدر بزرگم فوت کــرد پدرم یک دستنوشــتهای مبنی بر اینکه
پدربزرگم در ســال  81آن خانه را به پدرم داده ،ارائه کرده اســت .این در حالی اســت
که در این دستنوشــته امضای هیچ شــاهدی نیست .حال سؤال دارم این دستنوشته
معتبر است یا قولنامه من که در بنگاه تنظیم شده و امضای شهود هم دارد؟
مستفاد به ماده  1286قانون مدنی اسنادی که مهم ترین ادله اثبات دعوی هستند
به دو دسته رسمی و عادی تقسیم میشوند که با عنایت به ماده  1287قولنامه شما
و دستنوشــته پدر شــما هر دو سند عادی محسوب میشــود و به جهت تقدم تاریخ،
دستنوشــته پدر ســند مقدم اســت و قانون آن را معتبر میداند .در این صورت شما
میتوانید به استناد ماده 216قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اصالت سند ،خط،
مهر ،امضا یا اثر انگشت و تاریخ آن جعل و تردید را مطرح کنید.
خوانندگانگرامیمیتوانندپرسشهایحقوقیخودراباشمارهتلفن 84711215ویا
ایمیلiranghazaei@yahoo.comمطرحکنند.
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مسیر مجازات پزشکان متخلف
حمیده گودرزی
خبرنگار

«پزشک وســیله است و شفا با خداســت!» این جمله را بارها شنیدهایم و همه
میدانیم که از روند درمان نباید انتظار صددرصدی ســامت داشت اما گاهی
پیــش میآید پزشــک یــا کادر درمانــی آنگونــه که باید بــه وظایف خــود عمل
نمیکند و به صورت ســهوی و غیرعــادی مرتکب خطایی میشــوند که آثار آن
برای بیمار و خانوادهاش چه بســا جبرانناپذیر اســت .این در حالی اســت که
انتظار بیمار از پزشــک ،داشــتن دقت و مهارت اســت که متأســفانه گاهی نبود
ایــن دو عامل ســبب بروز حوادث و تشــدید بیماری افراد و حتــی گاهی به فوت
بیمار منجر میشــود ،در این موارد مســأله خطا ،تخلف ،قصور یا تقصیر پزشک
مطرح میشود که بعضاً شکایت بیمار یا همراهانش را به دنبال دارد .اما اینکه
روند رســیدگی به تخلفات پزشــکی چگونه اســت ،موضوعی است که با صفیه
بهبــودی وکیل پایه یک دادگســتری با ســابقه کار در بخش تخلفات پزشــکی به
بحث گذاشتیم.
 ëëفرآیند رســیدگی به تخلفات پزشکی
چگونه است؟
روند رسیدگی به جرائم و تخلفات
پزشــکی میتوانــد از طریــق جزایــی و
انتظامی پیگیری شــود .در مواقعی که
جــرم پزشــکی رخ میدهــد و قصوری
حــادث میشــود ،شــاکی میتوانــد از
نظــر جزایــی و انتظامــی و بــه موازات
هــم در هــر دو مرجع و یــا تنها در یک
مرجع شکایت خود را ارائه نماید.
ëëبیماران شــکایتهای خود را باید به
کدام مرجع قانونی ارائه دهند؟
بیمــاران در صورتــی کــه احســاس

کننــد تخلف یا قصور پزشــکی رخ داده
اســت میتواننــد با مراجعه به شــعبه
 19دادســرای عمومــی و انقــاب کــه
ویژه جرائم پزشــکی میباشد شکایت
خــود را از لحــاظ جزایــی پیگیری کنند.
ایــن در حالــی اســت کــه در صــورت
ارجاع شکایت از طریق کمیسیونهای
تخصصــی ســازمان پزشــکی قانونــی
پرونده به کارشناسان متخصص ارجاع
میشــود که در مرحله نخســت هیأت
ســه نفــره کارشناســی پــس از بررســی
پرونــده و شــنیدن اظهــارات شــاکی و
متهــم نظــر خــود را اعــام میکننــد.

امــا در صــورت اعتــراض پرونــده بــه
ترتیب بــه هیأتهای کارشناســی پنج
تــا  11نفــره ارجــاع میگــردد .الزم بــه
ذکر اســت که اعتــراض به کارشناســی
حــق طرفین «چه شــاکی و چه متهم»
میباشــد .اما قبول یا رد آن با بازپرس
محترم دادسرا میباشد که باید دالیل
را کافــی و الزم بدانــد .بدیــن ترتیــب
چنانچــه براســاس نظــر کارشناســان
پزشــک مقصر شناخته شــود پرونده با
صدور کیفر خواســت از طریق دادســرا
بــه دادگاه بــدوی و در صورت اعتراض
بــه رأی بــه دادگاه تجدیــد نظــر ارجاع
میگردد .بدیهی است که رأی دادگاه و
مشخص شدن میزان قصور و پرداخت
دیه بر مبنای نظر کارشناســی میباشد
که با اعالم نظر پزشکان و متخصصان
در این حوزه است.
اما رســیدگی بــه تخلفــات انتظامی
نیز بدین طریق اســت که ،پس از انجام
کارشناســی در سازمان نظام پزشکی در
صــورت احــراز تخلــف از طریــق صدور
کیفر خواســت به هیأت بدوی انتظامی
ارجاع میشود و اگر هم متهم و یا شاکی
به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشند
پرونده بــه دادگاه تجدید نظر انتظامی
ارســال میشــود .در نهایــت چنانچــه

مجــازات از توبیــخ انتظامی بــا درج در
پرونده و نشریه به محرومیت از طبابت
تبدیل شــود در صورت اعتراض ،هیأت
عالی انتظامی ســازمان نظام پزشــکی
بــه آن رســیدگی خواهد کــرد و اقدام به
صــدور رأی قطعــی مینمایــد .الزم به
ذکر است که از رأی هیأت عالی براساس
قانون نظام پزشــکی میتوان به دادگاه
تجدید نظر استان شکایت کرد.
ëëمجازاتهــای قانونــی در خصــوص
قصــورات پزشــکی قانونی را هــم بیان
فرمایید؟
در جرائــم پزشــکی مجــازات دیــه
یا جزای نقــدی و گاهی اوقــات زندان

از طریــق قاضــی تعیین میشــود .در
جرایــم انتظامــی مجــازات از توبیــخ
شــفاهی تــا محرومیــت از طبابــت
براســاس قانــون نظام پزشــکی صادر
میگردد که دیده شــده گاهی پزشکی
بر اثر تکرار تخلف به محرومیت دائم
از طبابت محکوم شده است .هر گونه
سهلانگاری ،بیمباالتی ،عدم رعایت
نظامــات دولتــی و مقررات پزشــکی و
عدم مهــارت میتواند منجر به قصور
و مجازات گردد .در بررســی پروندهها
آنچه مشــاهده میگردد ایناســت که
از آنجایی که پزشــکان محترم با جان
افــراد ســر و کار دارند الزم اســت قبل
از هــر نــوع عمل جراحی عــوارض آن
و آنچــه ریســک خطــر را بــاال میبــرد
بــه بیمــار توضیــح داده و روند درمان
را پیگیــری نماینــد و بیمــار را از انجام
عملهای غیر ضروری پرهیز داده و از
خطرات آن آگاه نمایند تا بیمار ،خود
حافظ جانش باشد.
ëëمدارک و مســتندات مــورد نیاز برای
تنظیم دادخواست بیماران چیست؟
کارشناســان در پرونــده رســیدگی
بــه شــکایات تمامــی اســناد و مدارک
مربــوط بــه بیمــار از جملــه پرونــده
بالینی ،ســی تی اســکن و غیره ...و هر
آنچه ســیر بیمــاری و درمان را نشــان
دهــد مــورد بررســی قــرار میدهنــد و
براســاس آن نظر میدهنــد .از این رو
الزم اســت کلیه اقدامات انجام شــده
بــرای بیمــار از طــرف پزشــک و کادر
درمــان در پرونــده به صــورت کتبی و
کامــل نوشــته شــود .حتــی مکالمــات
تلفنــی بــه صــورت نوشــته در پرونده
منعکس گردد.
بدیهی اســت مســئولیت پزشک و
پرســتار و کادر درمــان در مقابل بیمار
و رعایت کامل اصول پزشــکی و آنچه
مقررات و قوانین پزشکی تعیین کرده
میباشد.
ëëشــکایتهای ارائه شــده بــه مراجع
قانونی بیشــتر مربوط به چــه بیمارانی
اســت و موضــوع اکثــر شــکایات
چیست؟
عــدم درج مطالب و عدم تشــکیل
پرونــده در مطــب و صحبــت نکــردن
بــا بیمار در مورد بیمــاری و نوع عمل
جراحــی و اینکــه اقــدام بــه عمل در

مرکــز جراحــی محــدود و بیمارســتان
چــه تفاوتــی دارد و چــه خطراتــی را
میتواند بوجود آورد مشــکالتی است
که در شکایات پزشکی دیده میشود.
ëëمــوارد قانونــی کــه بایــد بیمــاران و
پزشکان رعایت کنند چیست؟
پزشــک یک انســان اســت همانند
سایر انسانها با تمام تعلقات مادی و
معنوی و نقاط ضعف و قوت انســانی
که بیشــترین تماس او با افراد بیمار و
ناتــوان و مددجوی جامعه میباشــد.
بیمــار نیــز بایــد اطالعات درســت به
پزشــک بدهد و رفتار درســت داشــته
باشــد و بــه نوعــی بــا کمک پزشــک و
در درمــان خــود او را توانمندتر نماید.
نــه تنها پزشــک بلکــه کادر درمان نیز
دســتورالعملهای خــاص خــود را
دارند که با همکاری بیمار و همراهان
او میتوانند درست عمل نمایند.
فرامــوش نکنیــم در امــر ارائــه
خدمــات درمانــی سیســتم درمانــی و
آموزشی جامعه نیز در کافی یا ناکافی
بــودن امکانــات ســهیم میباشــد و
ارائه خدمــات درمانی و هر نوع عمل
غیر اورژانســی یا اخذ رضایت از بیمار
و یــا ولــی او از ســوی پزشــک و کادر
درمان انجام میگیرد .بنابراین بیمار
بــه نوعــی در تصمیمگیــری پروســه
درمــان دخیل میباشــد و الزم اســت
آگاهانه عمل نماید و رضایت دهد.
کادر درمانــی و پزشــک نیــز ضمن
رعایت کلیه قوانین و مقررات و اصول
پزشــکی موظف به ثبت تمامی وقایع
و رخدادها میباشند.
ëëجایــگاه قضایــی پزشــکی قانونــی و
ســازمان نظام پزشــکی در رسیدگی به
تخلفات چیست؟
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشــکی و دانشــگاهها نیــز مســئول
تربیت پزشک و بوجود آوردن سیستم
آموزشــی و درمانــی درســت هســتند
و ســازمان پزشــکی قانونی و ســازمان
نظام پزشکی براساس قوانین موجود
باید در کنار پزشک و بیمار حافظ جان
بیماران و دفاع از پزشــکان مســئول و
وظیفهشناس باشــند .مجازات برخی
پزشــکان غیرمســئول و کادر درمانــی
ســبب میشود تا حق و حقوق بیمار و
پزشک حفظ گردد.

مجوز قانونی سقط درمانی چگونه صادر می شود؟
سقطدرمانی(به
ِ
کسرحرف (ط).
متأسفانه برخی
از ادیب َمآبــان
دکتر
صادق بــه خیــال خــود
ینسب
شریعت 
مدیر گروه حقوق مدنی بــه شــیوایی
پژوهشگاه قوه قضائیه هرچــه تمــام تر
ْ
ســقطدرمانی
و البته بــه غلط ،آن را
به ســکون حرف (ط) میخوانند!) به
ســقط جنینی اشاره دارد که با اهداف
پزشــکی و با نظــارت و مجــوز مراجع
قانونی انجام میگیرد .در واقع سقط
درمانی وفق ماده واحده قانون سقط
درمانــی مصوب  ،1384خود شــامل
دو مورد است:
 .1مــوردی کــه ادامــه بــارداری بــرای
مادر خطر جانی در پی داشته باشد.
 .2مــوردی کــه جنیــن ناقصالخلقه
یــا عقب افتاده باشــد و ایــن امر برای
مــادر مشــقت ایجــاد کنــد .ســقط
درمانــی در هرکــدام از مــوارد بــاال،
دارای شــرایطی است که باید رعایت
شــود .در ادامه ،به ترتیب این شرایط
را بررسی خواهیم کرد.
الف .خطر جانی برای مادر
ممکــن اســت ادامــه بــارداری بــرای
مادر خطر جانی در پی داشــته باشد.
تعبیــر قانــون از ایــن خطــر ،چنیــن
اســت« :بیمــاری مــادر کــه بــا تهدید
جانی مادر توأم باشــد» .طبعاً منظور
از تهدیــد جانــی ،خطــری اســت کــه
در آن احتمــال قابــل توجــه مــرگ
مــادر وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن

ب هــای بدنــی دیگــر ،تــا
خطــر آســی 
آنجــا که جــان بیمــار را تهدیــد نکند
مجــوز ســقط نخواهــد بــود؛ مــواردی
چــون امــکان فلجــی یــا نابینایــی یــا
ریزش مــو یا بیماری پوســتی و غیره.
امــا بیماری هــای قلبی یا فشــار خون
حاملگــی یا مواردی از این دســت ،از
مصادیق تهدید جانی هستند.
شــرط دیگــر آن اســت کــه در صورت
وجــود خطر جانی ،ســقط جنین باید
لزومــاً تــا قبــل از ولــوج روح (چهــار
ماهگــی جنیــن) انجــام گیــرد .ایــن
شرط اگرچه قابل انتقاد است و حتی
ی شــود،
گاهی در عمل از آن عدول م 
در متــن قانــون وجــود دارد .بنابراین
از نظــر قانــون ،ســقط جنیــن پــس از
چهــار ماهگــی ،حتــی اگر بــرای مادر
خطر جانی در بر داشــته باشد ،مجاز
نیســت! ایــن حکمی اســت عجیب و
قابــل انتقاد زیــرا در برخی مــوارد به
معنای آن است که در انتظار بمانیم
تا هر دو مادر و جنین از بین بروند!
مورد دیگر ،لزوم اخذ رضایت از مادر
است .بنابراین کســی نمیتواند زنی
را وادار به ســقط جنین کند؛ حتی اگر
ادامه بــارداری بــرای وی خطر جانی
در پــی داشــته باشــد .این امر ،ناشــی
از آزادی اراده افــراد و لــزوم حفــظ
حریت (آزادی و آزادگی) آنها اســت.
نکتــه جالــب توجــه آن اســت کــه در
قانون هیچ نیــازی به گرفتن رضایت
پدر جنین (شوهر) وجود ندارد و تنها
گرفتــن رضایــت از مادر کافی اســت.

علــت هــم آن اســت که خطــر جانی
ی کند و طبیعی است
مادر را تهدید م 
که در این صورت او باید نظر بدهد نه
پدر .نکته دیگر آن است که در شرایط
اورژانسی ،برای درمان نیاز به گرفتن
رضایت از بیمار نیست .پس مثالً اگر
مادر بیهوش باشــد یا هشــیاری کافی
نداشته باشد ،در صورت لزوم پزشک
بــرای مداوا و حفظ نجــات وی اقدام
خواهد کرد.
شــرط دیگــر ،تشــخیص قطعی ســه
پزشــک و تأیید پزشــکی قانونی مبنی
بــر وجــود تهدیــد جانــی مادر اســت.
این شرط سختگیرانه ،برای رسیدن
م گیری اســت
به قاطعیت در تصمی 
مبــادا جنینی بدون ضــرورت واقعی
از میــان برود .با وجــود این ،با حضور
پزشــکی قانونــی ،ضرورت اخــذ نظر
ســه پزشــک متخصــص ،مقــداری
عجیــب و توجیــ ه ناپذیــر مــینماید.
ب ه ویژه که ممکن اســت این امر برای
مادر مشــقاتی ایجــاد کند و یــا زمانبر
باشــد .مســأله زمان در امور اورژانس
حیاتــی بســیار مهــم بــوده و همیــن
زمــان ممکــن اســت باعــث مــرگ
عدهای گردد.
ب .عقــبافتادگــی یا ناقــص الخلقه
بودن جنین
برخــاف مــورد پیشــین ،ایــن مــورد
مربــوط بــه وضعیــت خــود جنیــن
اســت .به بیــان دیگــر ،در مــورد قبل
ممکن اســت جنین از ســامت کامل
برخوردار باشــد و با وجود این ،مجوز

ســقط تنهــا بــه دلیــل خطــر جانــی
کــه بــارداری بــرای مــادر دارد مجــاز
باشــد .امــا در ایــن مــورد ،ســقط تنها
در صورتــی مجــاز اســت کــه جنیــن
معیوب باشــد .منتها باید دانست که
عیب جنین نیز تنها در صورتی مجوز
ســقط اســت که برای مادر مشقت یا
بــه تعبیــر قانون حــرج در پی داشــته
باشــد .در ایــن زمینــه ،متــن قانــون
چنیــن اســت« :بیماری جنیــن که به
ب افتادگی یا ناقصالخلقه
علت عق 
بودن ،موجب حرج مادر است».
چنانکــه مالحظــه میشــود ،مفهوم
ایــن عبــارت کمــی مبهــم اســت و
معلوم نیســت منظور از حــرج مادر،
در حیــن بــارداری اســت یــا پــس از
وضع حمل .با توجه به معنای حرج
(ســختی و فشــار غیرقابــل تحمل) و
نیــز بــا عنایت بــه مــورد دیگر ســقط
درمانــی دربــاره خطــر جانــی مــادر،
بــه ایــن نتیجــه منطقــی مــیرســیم
کــه منظــور قانون عســر و حــرج مادر
در نگاهــداری و تربیــت فرزنــد آینده
(جنین پس از تولد) است.
اشــاره بــه ناقــص الخلقــه بــودن یــا
عقبافتادگــی جنیــن نیــز همیــن
ی کند .زیرا سختی
برداشت را تأیید م 
و مشــقت ناشــی از داشــتن چنیــن
جنینــی ،تنهــا در صورتــی معنــا دارد
که متولد شــود و در حال حیات باشد
وگرنــه دوره حاملگــی جنین معیوب
یا ناقص یــا عقب افتاده ،بــا بارداری
جنین سالمت تفاوتی ندارد.

ب افتادگی،
ظاهراً منظور قانون از عق 
بیمــاری داون (مونگلیســم) یــا بهره
هوشــی کمتــر از حــد معمول اســت.
امــا بهتر بود کــه قانونگــذار در چنین
امر خطیر و حساســی ،از اصطالحات
شــناختهشــده و روشن پزشــکی بهره
ص الخلقــه ،از
بگیــرد .تعبیــر ناقــ 
ایــن هــم بدتــر و مبهمتر اســت .زیرا
نقصــان در خلقــت ،از امــور بســیار
ســاده و پیشپا افتاده (مانند نقصان
در رویــش و رنــگ مــو یــا کــم و زیــاد
بــودن انگشــتان و اختــال در رنــگ
پوســت و غیره) تا امــور جدی و مهم
(مانند فلج بودن یا نداشــتن دست و
پــا و نابینایی) متغیر اســت .پس نیاز
بود که قانون معیــاری حداقلی برای
شناســایی موارد نقصــان ارائه کند که
متأســفانه از انجام چنین کاری دریغ
کرده اســت .البته باید گفت در عمل،
سازمان پزشکی قانونی ،عیوب جدی
و قابــل اعتنــا را مــاک عمــل قــرار
می دهد و نســبت بــه نقایص جزئی،
بی اعتنا است.
بــ ه عنوان مثال ،نداشــتن دســت و پا
یــا نابینایــی یا فلج بودن یا تاالســمی
ماژور ،از مواردی است که مجوز سقط
در پــی خواهــد داشــت .علیاالصول
هر قانونی آییننامــه اجرایی دارد که
مصادیق را بیــان کرده و نکات مبهم
را میشــکافد ،امــا ایــن قانــون تنهــا
قانونی اســت کــه آیین نامــه اجرایی
نــدارد .تنها آییننامه مربــوط به این
قانــون بهصــورت داخلی در پزشــکی

قانونی تدوین شده است.
ش گفته یعنی لزوم
رعایت شرایط پی 
اخذ رضایت از مادر ،قبل از ولوج روح
بودن ســقط و تشــخیص ســه پزشک
متخصص و تأیید پزشکی قانونی ،در
این مــورد نیز ضروری اســت .در این
مورد نیــز همان انتقادها وارد اســت.
افــزون بر اینکه لــزوم گرفتن رضایت
از مــادر هرچند در مــورد خطر جانی
بــرای مــادر منطقــی و توجیــ ه پذیــر
اســت ،در مــورد عیب جنیــن با هیچ
منطقی توجیه نمیشود.
زیــرا برخــاف تهدیــد جانــی ،حــرج
ص الخلقه
ناشــی از داشتن فرزند ناق 
ب افتاده ،چیزی نیست که تنها
یا عق 
متوجــه مادر باشــد .این امــر ،به طور
مســاوی هــر دو پــدر و مــادر را متأثــر
میکنــد و منطقی بــود کــه قانونگذار
در ایــن خصــوص رضایــت هــردو
ایشــان را شــرط بدانــد .ظاهــراً علت
حکم قانــون این بوده کــه چون مادر
ی دهــد ،دوران
حاملگــی را انجــام م 
حاملگی و خطرات ناشــی از بارداری
باعث شــده کــه صرفــاً از زن رضایت
گرفته شود.
ایــن نتیجــه اگرچــه دربــاره لــزوم
گرفتن رضایت از مادر کامالً درســت
اســت ،امــا چنانکــه گفتــه شــد ،بــه
نظر نمیرســد کــه نافی لزوم کســب
رضایت از پدر باشد.
اما اینکه در صورت درخواســت مادر
و عــدم رضایت پدر چــه رویهای باید
در نظر گرفت مورد بحث است.

