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وضعیتالهه
وضعیت الهه خاص و متفاوت است .جنین الهه
ممکن اســت مشــکل داشــته باشــد .قانون برای
شرایط الهه مواد خاصی دارد .موادی که میتواند
مشــکالت الهه را از این حالت بغرنــج دربیاورد.
مــاده  718یک تبصــره دارد و در جایی که جنین
برای سالمت مادر خطرآفرین باشد ،حکم دیه را
برداشته اســت« :هرگاه جنینی که بقای آن برای
مــادر خطــر جانــی دارد ،بــه منظــور حفظ نفس
مادر ســقط شود ،دیه ثابت نمیشود ».بله سقط
جنیــن بــا وجود آنکه فی نفســه برخالف شــرع و
قانون تلقی میشــود اما در برخــی موارد ممکن
است مصلحت باالتری آن را مجاز شمرده باشد.
چنین ســقطی ،درمانی یــا همان قانونی اســت.
نخستین مســتند قانونی در این زمینه ،بخشنامه
شــماره  1/4176مورخ  11آذر ســال  1382سازمان
پزشکی قانونی کشور اســت که در ماده یک مقرر
مــیدارد« :در صورتــی که ادامه بــارداری مادر به
مرگ جنین یا مادر منجر شود ،درخواست صدور
مجوز ســقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی
قانونی استانها) مورد پذیرش قرار میگیرد البته
در صــورت دســتور مقــام قضایــی یا درخواســت
زوجین یا معرفینامه پزشک معالج قبل از ولوج
روح (چهارماهگــی)» ایــن بخشــنامه در ادامــه،
بــه تفصیل موارد علمی و شــرایطی که پزشــکان
قانونی میتوانند مجوز ســقط بدهند ،برشمرده
اســت .اما این تنها مســتند قانونــی در این زمینه
نیست بلکه مجلس شورای اسالمی نیز در تاریخ
 10خرداد ســال  ،1384مادهواحده سقط درمانی
را تصویــب کــرد .در این ماد ه واحده آمده اســت:
«ســقط درمانی با تشــخیص قطعی سه پزشک
متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری
جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقصالخلقه
بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که
بــا تهدید جانی مادر توأم باشــد قبل از ولوج روح
با رضایت زن مجاز اســت و مجازات و مسئولیتی
متوجه پزشــک مباشــر نخواهد بود .متخلفین از
اجــرای مفاد این قانون بــه مجازاتهای مقرر در
قانــون مجازات اســامی محکوم خواهند شــد».
از نــکات مهــم این ماد ه واحده آن اســت که تنها
رضایــت مــادر را الزم دانســته و بــه رضایــت پدر
در ایــن بــاره اعتنایی نکرده اســت .ضمــن اینکه
مســئولیت را از عهــده پزشــک برداشــته و تنهــا
در صــورت تخلف از مفــاد این قانون ،پزشــک را
مسئول دانسته است.
راهکارقانونی
الهه برای اینکه بتواند سقط جنین قانونی انجام
دهد باید اول از بیمار بودن جنین خویش بهطور
قطع و یقین باخبر شــود .ســپس باید گام به گام
کارهای زیر را انجام بدهد:
 اخذ رضایت کتبی از مادر (امضا و اثرانگشــت)و ضبط در پرونده
 ضبط تصویر اوراق هویتی معتبر در پرونده ضبط اصل یا تصویر برابر اصل مدارک پزشکیمورد استناد در پرونده.
 در گواهی پزشکی قانونی (مجوز سقط صادره)باید موارد زیر درج شده باشد:
اســکن تصویر چهــره مــادر ،مشــخصات هویتی
مادر ،تاریخ صدور گواهی ،شماره نامه یا پرونده،
اشــاره به نــوع ناهنجــاری جنین یا بیمــاری مادر
براســاس موازین علمی ،ســن بارداری براساس
سونوگرافی و در انتها گواهی امضای رئیس مرکز
یا جانشین او.
 چنانچــه مادر مبتال به بیماری روانی باشــد درصورتــی کــه دارای اهلیــت (بالغ ،عاقل ،رشــید)
باشــد رضایت کتبــی از خــود مادر اخذ میشــود
درغیراینصورت نیاز به اخذ رضایت کتبی از ولی
او یا قیم قانونی یا نامه مرجع قضایی است.

ســقط جنین قانونی آیین نامهای دارد که مطالعه آن برای کسانی که با آن درگیرند
بسیار کارآمد است:
بهترین زمان ســونوگرافی جهت تعیین ســن حاملگی  8تا  9هفتگی اســت.
در اولویــت بعــدی بــاالی  11هفتگــی اســت .اگر کســی دو یا چند گــزارش معتبر
سونوگرافی داشته باشد که سن جنین را متفاوت گزارش کرده بودند سونوگرافی
که نزدیکترین زمان به  10هفته ،معتبرتر است.
در بررسی سن جنین عالوه برگزارش سونوگرافی و مقایسه با سونوگرافیهای
قبلی (در صورت وجود داشتن) به تطابق آن با معاینه جسمانی مادر نیز توجه
شــود .در تعیین ســن به تاریخ ســونوگرافی و معیار مورد استفاده در تعیین سن
دقت شــود .برای نمونه تعیین ســن براســاس( HCدور ســر) و ( BPDقطر بین
آهیانــهای) در جنیــن هیدروســفال ،تعییــن ســن براســاس ( ACدور شــکم) در
کیســتهای شــکمی و تعیین ســن براســاس ( FLطول فمور) در جنین مبتال به
آکندروپالزی ،منجر به اشتباهات فاحش در تصمیمگیری خواهد شد.
در صــورت تشــخیص کارشــناس پزشــکی قانونــی بســته بــه مــورد ،جهــت
تشخیص سن یا ناهنجاری جنینی ،تکرار سونوگرافی توسط سونولوژیست معتبر
بالمانع است.
ضایعــات قلبــی کــه با ســونوگرافی تشــخیص داده شــدهاند ،ترجیحــاً با اکو
تأیید شــود .در مواردی که امکان اکو نیســت باید توسط مراکز معتبر سونوگرافی
(حداقل یک مرکز) تأیید شود.
تســت غربالگــری ( )Screening Testمثبــت ،تشــخیص قطعــی محســوب
نمیشــود و نشــانه ریســک باالی ابتالی جنین بــه برخی ناهنجاریهــا از جمله
تریزومی  21و ( NTDنقایص لوله عصبی) اســت برای تشــخیص قطعی نیاز به
انجام بررسیهای تکمیلی توسط پزشک معالج است.
گزارشهــای مراکــز ژنتیک باید مهر پزشــک داشــته باشــد (ممهــور به مهر
پزشک باشد).
اعــام نقایــص ژنتیکــی براســاس آزمایــش ژنتیکــی یــا آنزیمــی ،قطعــی
محسوب میگردد و نیاز به تکرار نیست.
گــزارش  soft markerدر ســونوگرافی حتــی بــه تعــداد زیــاد در ارگانهــای
مختلف ،اندیکاســیون ســقط نــدارد مگر اینکه همــراه با بیماریهــای ژنتیکی یا
آنومالیهای سونوگرافیک موجود در لیست باشد.
در مــواردی کــه تشــخیص ناهنجــاری قطعی نیســت یــا ناهنجــاری minor
(مانند کوچک بودن بینی یا دیده نشدن آن) گزارش شده است ،مادر باید تحت
نظر پزشک معالج باشد تا در صورت رسیدن به تشخیص قطعی مبنی بر وجود
ناهنجاری مشمول ماده واحد سقط و اندیکاسیونهای موجود در لیست ،قبل از
 19هفتگی به پزشکی قانونی ارجاع و موضوع بررسی شود.
در مــوارد مواجهــه بــا اشــعه ،مصــرف داروهــای تراتــوژن ابتــا بــه برخــی
بیماریهای عفونی مانند ابتال به آبله مرغان ،سرخجه CMV ،توصیه میگردد،
مــادر تحــت نظر پزشــک معالج قــرار گرفته ،مراقبــت و درمانهای متناســب و
مــورد نیــاز را در صورت لزوم دریافت کنــد .در صورت بــروز ناهنجاری در جنین
قبل از  19هفتگی به پزشکی قانونی ارجاع و موضوع بررسی شود.
در موارد وابســته به کروموزوم  Xمغلوب ،مثل دوشن و هموفیلی ،جنسیت
جنین باید توســط مراکز ژنتیک مشــخص گردد ،اگر جنسیت جنین اعالم نشده
بود از مرکز ژنتیک مربوطه جنس جنین استعالم شود.
تشــخیص ســندرومهای دوران بــارداری ماننــد ســندروم داون و ســایر
تریزومیهــا ( 13و  )18بــا روش ســیتوژنتیک (کاریوتایپ) میباشــد .در مواردی
که آزمایش مثبت ارائه شــده ،یک ( Rapid Testتســت ســریع) باشد الزم است
بــا روش ســیتوژنتیک (کاریوتایپ) یا حداقل با یک نــوع  Rapid Testدیگر تأیید
شود.
تبصــره :در حال حاضر  Rapid Testشــامل انجــام آزمایشهای ژنتیک با روش
 QF-PCRیا  FISHیا  MLPAمیباشد.
چنانچــه آزمایشــگاه ژنتیــک در کاریوتایپ مایع آمینون ،موزائیســم گزارش
نمایــد بــرای تصمیمگیــری جهت صــدور مجوز ســقط توجه به چنــد نکته الزم
است:
الف -حداقل باید  20تا  50سلول شمارش شده باشد.
ب -حداقل درصد موزائیسم باید  15درصد به باال باشد.
تبصــره :اگــر موزائیســم بــرای تریزومیهــا در نمونــه  CVSبهدســت آمــده بود،
مجدداً با انجام آمینوسنتز باید مورد تأیید قرار گیرد.
چنانچــه در بررســیهای آزمایشــگاهی ژنتیکــی معتبــر Duplication ،یــا
Deletionهایی دیده شــود که جزو واریاســیونهای طبیعی شناخته شده نباشد،
مجوز سقط میدهیم.
*هرگاه ضروری بود ،با مراکز ژنتیک مشاوره میکنیم.
اگر در جنین ( )46xyیا ( )46xxمارکری یافت شود که نوپدید است (نوپدید
یا Denovoیعنی مارکر یادشــده در والدین وجود نداشــته باشد) ،چنانچه مارکر
یاد شده کروموزوم جنسی نباشد ،اندیکاسیون سقط خواهد داشت.
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وکیل الرعایا
لیال حیدری

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

همسرسابقمباتشکیلصفحهایدراینستاگراممرا
مورد اهانت قرار داده است .بدین نحو که عکس مرا
در کنــار عکس یک میمون نشــر داده و ذیل آن مرا به
میمون تشبیه کرده و مطالبی دیگر نیز مثل بیغیرت
و...بهاینجانبنسبتدادهاست!آیامیتوانمعلیه
ایشانشکایتکنم؟
وکیــل الرعایــا :توهین به افــراد یا هجو آنهــا چه در
فضــای ســایبری و چه غیر آن جرم اســت .چنانچه
در تهــران ســاکن هســتید ،میتوانید بــا مراجعه به
دادســرای جرایم ســایبری و چنانچه در شهرستان
هستید به دادسرای محل خود مراجعه کرده با ارائه
پرینت از صفحهای که ایشــان در آن ضمن انتشــار
عکستــان مبادرت بــه توهین و نســبت دادن امور
غیراخالقی و ...نموده ،علیه ایشــان شــکایت کنید.
بدیهــی اســت باید تعلق صفحــه اینســتاگرام را به
همسرتانثابتکنید.
ســال  88به یکــی از همکارانــم پول قــرض دادم.
دو  ،ســه ســال بعد کــه از بازپرداخــت آن عاجز ماند
ملکی در تعاونی مســکن یکی از شهرستانها را طی
توافقنامهای به جای پولم به من واگذار کرد .دو  ،ســه
ســال بعد از تنظیم قولنامــه نیز برای انتقال رســمی
آن امــروز و فــردا کرد و قواعــد تعاونی را بــرای تأخیر
در تنظیم ســند رســمی بهانه کــرد .ناگزیر بــه تقدیم
دادخواســت «الــزام به تنظیم ســند رســمی» علیه
ایشانبهمراجعقضاییشدم.نتیجهاستعالمدادگاه
ازادارهثبتاینبودکهملکبهنامفرددیگریاست.
از تاریخ ثبت ســند بهنام فرد دیگر چنیــن بر میآید
که ایشــان دو ،ســه ســال بعد از تنظیم قولنامه ،آن را
به فــرد دیگری فروخته اســت .آیا همــکارم مرتکب
کالهبرداریشدهاست؟
وکیلالرعایا :انتقال عین یا منفعت مال غیر بدون
مجــوز قانونــی به نحــوی از انحاء و با علــم به اینکه
مال غیر اســت ،کالهبرداری محســوب میشود که
مجازات آن عالوه بر حبس از یک تا  7ســال ،جزای
نقــدی معــادل مالی که اخذ نمــوده و همچنین رد
مال به صاحبش نیز میباشد .انتقال گیرنده هم اگر
هنگام معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
بوده باشد ،همین مجازات را دارد .شایان ذکر است
چنانچه مقام رسیدگیکننده به شکایت ،سوء نیت
انتقال دهنده را احراز کند ،بهعنوان جرم انتقال مال
غیر ،فروشنده را تحت تعقیب قرار میدهد .ضمناً
دیده شده گاهی هم مقام قضایی سوء نیت را احراز
نکــرده و با اعــام اینکه معامله «فضولی» اســت،
وصف کیفری آن را زایل کرده و شاکی را برای احقاق
حقوق خویش به محاکم حقوقی هدایت میکند.
مبنــای ممنــوع الخــروج کــردن مــردان توســط
همسرانشانچیست؟
وکیلالرعایا :ماده  17قانون گذرنامه به دولت مجوز
داده اســت که از صــدور گذرنامه و خروج بدهکاران
قطعــی مالیاتی و اجرای دادگســتری و ثبت اســناد
جلوگیری نماید .مرد نیز بابت مهریه همســرش از
طریق اجرای ثبت اســناد ممنوع الخروج میشود.
البته با تودیع وثیقه ،مرد میتواند فقط یکبار از کشور
خارج شود.

