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مقدمه
در ایران مادة قانونی دربارة دادن جواز یا ندادن آن دربارة عقیمسرازی وجرود نردارد ،امرا
روند عملی موجود در بیمارستانها حاکی از جواز این اقدا میباشرد .سرقطدرمرانی نیرز
نخستین بار در خردادماه  1331بهتصویب مجلس شورای اسالمی رسید .بر اسرا ایرن
قانون« :سقطدرمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأییرد پزشرکی قرانونی
مبنی بر بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرر مرادر
است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأ باشد قبل از ولو روح (چهارمراه برا
رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسرئولیتی متوجره پزشرک مباشرر نخواهرد برود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون بره مجرازات هرای مقررر در قرانون مجرازات اسرالمی
محکو خواهند شد».
اکنون مسئله این است که اگر پزشک یا مؤسسة درمانی در جلوگیری از حراملگی یرا
خاتمهدادن به آن -در شرایطی که سقط مجراز اسرت -مرتکرب خطرایی شرود و فرزنرد
حسب مورد به گونه ای سالم یا معلول متولد شود ،آیا میتوان پزشک یا مؤسسة درمرانی
را مسئول دانست؟ آیا پزشک مرتکب تقصیر شده است؟ آیرا رابطرة سرببیت میران تقصریر
پزشک و زیان ایجادشده وجود دارد؟ چه کسی میتواند دعوای مسرئولیت را اقامره کنرد؟ چره
زیانهایی قابل مطالبه است؟ مقالة حاضردرصدد پاسخگویی به این پرسشها و مانند آن است.
پیش از ورود به بحث اصلی دربارة واژهشناسی دعراوی مربروب بره موضرو  ،توضری
مختصری الز است .نقطة آغاز دعاوی مربوب به جبران زیران ناشری از تولرد و زنردگی،
دادگاههای امریکا هستند .در حقوق امریکرا ،دعروای زنردگی ناشری از خطرا (Wrongful
) ، Lifeدعوایی است که از سوی فرزند (معلول علیه پزشرک مطررح مریشرود و فرزنرد
مردعی تولرد در نتیجرة تقصریر پزشرکی اسرت (Tortzig, 1980, P.16- Granchi, 2002,
) .P.1265دعوای تولد ناشی از خطا ) ،(Wrongful Birthدعوای والدین است علیه پزشرک؛
به این صورت که والدین مدعی هستند اگر خطای پزشکی نبود ،مادر به حاملگی خاتمره
مریداد (Sheth, 2006, P.6464- Roberston, 1978, P.141- McDonouch, 1981, P.67-
) Rhinehart, 2002, P.142دعوای لقاح یا حاملگی ناشی از خطا (Wrongful conception/
) Wrongful pregnancyنیز از سوی والدین مطرح میشود؛ با ایرن تفراوت کره در اینجرا
خطرای پزشرکی سربب حراملگی ناخواسرته شرده اسرت ) ..(Collins, 1983, P.691وجره
اشتراک دعاوی زندگی ناشی از خطا و تولد ناشی از خطا آن است که در ایرن فرر هرا،
فرزند ،معلول بهدنیا میآید) .(Granchi, P.1265درحالیکه در دعروای لقراح یرا حراملگی
ناشی از خطا ،غالباً فرزند سالمی متولد میشود؛ هرچند ممکن است در ایرن فرر نیرز
فرزند معلول بهدنیا آید). (Dobbs, 2000, P.722-3
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هدف نویسنده از این مطالعه ،یافتن راهحلی حقوقی و درعرینحرال عادالنره در حرل
مسائل پزشکیِ مطرحشده و گشودن دریچهای نوین در مسئولیت پزشکی است .با وجرود
منشأ این دسته از دعاوی در محاکم ایاالت متحدة امریکرا ،مطالعرة کترابهرا و مقراالت
موجود در این کشور کمک شایانی در راهیابی به حقیقت پنهران در مسرئولیت پزشرکی
خواهد نمود.

مبنای مسئولیت پزشک
مادة  115قانون مجازات اسالمی مصروب 1311ش کره بررای پزشرک مقصرر قائرل بره
مسئولیت شده است ،در بحث ما قابل اعمال نیست .این ماده ناظر بره فرضری اسرت کره
اقدا پزشک به نقص عضو یا مرگ بیمار منجر شود؛ درحالیکه موضو این مطالعه نراظر
به فرضی است که در اثر تقصیر پزشک ،فرزند سالم ناخواستهای متولد میشود یا فرزنرد
معلولی بهدنیا میآید و معلولیت ناشی از اقدا پزشک نبوده است .پزشک بره ایرن دلیرل
سرزنش خواهد شد که مانع تولد فرزند معلول نشده است.
مسئولیت قراردادی پزشک (که ناظر به موفرا نبرودن در معالجره اسرت بیشرتر برر
مبنای نقض تعهد به وسیله استوار است؛ به این ترتیب که تعهد پزشرک یرک تعهرد بره
وسیله است .شفای بیمار به عوامل متعددی بستگی دارد و پزشک تنها مکلف است تمرا
تالش خود را در این راه بهکار برد (کاتوزیان ،1 ،1331 ،ص . 161باوجوداین ،در فر
موضو بحث ما باید ماهیرت «بره نتیجره» تعهرد پزشرک را پرذیرفت(Rogers, 1982, .
.)P.749-750- Gold, 1996, P.1012- Shaheen V Knight, see Barrett, 1972, P.36
البته پزشک می تواند با اثبات این موضو که تما احتیابهای یک پزشرک متعرارف
(متخصص را انجا داده و شکست عملیات عقیمسازی یا سقط جنین یرا بریاطالعری از
بیماری جنین ناشی از محدودیتهای موجود در علم پزشکی بوده است ،خود را از خطرر
مسئولیت برهاند ).(Pellegrino, 1999, P.720
باید توجه داشت مبنای مسئولیت پزشک از حیث مسئولیت قراردادی یرا قهرری ،برر
حسب خواهان دعوا متفاوت است .دعوای مادر ،قراردادی است .مرادر یرا طررف قررارداد
پزشک است یا ذینفع یک تعهد به نفع شخص ثالث؛ در مصادیقی که پدر قررارداد را برا
پزشک منعقد نموده و پزشک قرار است تعهد خود را در مقابل شخص ثالرث (مرادر بره
انجا برساند .در هرحال ،دعوای مادر یک دعوای قراردادی است ). (Weiss, 1987, P.515
دعوای فرزند همیشه یک دعوای خار از قرارداد است ) . (Mitrovich, 2007, P.634او
نه طرف قرارداد بوده است و نه ذینفع یک تعهد به نفع ثالث ،اما او برای اثبرات تقصریر
پزشک گاه ناچار است به قرارداد «استناد» کند .برای مثرال اثبرات تقصریر پزشرک بره
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دلیل کوتاهی در اطال رسانی ممکن نخواهد بود مگر با اثبات تعهرد ضرمنی پزشرک بره
دادن اطالعررات خطرهررای ناشرری از بررارداری (Granchi,P.1269- Rogers,P.732,749-
) .Gold,P.1007,1010- McDonouch, P.68- Roberston,P.148-Weiss,P.510مادر به عنوان
ولی قهری طفل دو نو دعوا اقامه میکند :دعوا به نمایندگی از فرزند و دعوای شخصری.
دعوای شخصی او حسب مورد ممکن است مبتنی بر قرارداد یا مسرئولیت قهرری باشرد.
برخی از خسارات ناشی از تولد فرزند (هزینههای مادی پررورش کرودک تنهرا از سروی
پدر ،و بعضی از خسارات فقط از طریا مادر قابل مطالبهاند؛ از آن جمله خسارت مربروب بره
درد و رنج ناشی از زایمان متعلا به مادر است ). (Viney et Jourdain, 1998, P.18

ارکان مسئولیت
.1زیان
 .1.1قابلیت جبران زیانهای ناشی از تولد و زندگی
هرچند تما ارکان مسئولیت مدنی در دعوای جبران زیان ناشی از تولد و زندگیِ
ناخواسته ،موضو نزا است ،شاید بیشترین تردیدها به عنصر زیان مربوب باشد .تولد،
برخالف مرگ ،واقعة خجسته و مبارکی است و فرزند ،هدیة پروردگار به والدین است
) .(Mcdonouch, P.74- Weiss, P.508- Scheid, 1984, P.59- Barrett, P.36چگونه میتوان
وجود فرزند را زیانی برای والدین دانست؟ یا خود فرزند را به این دلیل که متولد شده
است ،زیاندیده دانست؟ افزونبراین ،جبران زیان باید بهنحوی باشد که خواهان را در
موقعیت قبل از ورود زیان قرار دهد .درحالیکه موقعیت قبل از تولد« ،عد » بوده است
و «نبودن» ارزشی ندارد .مجالی برای مقایسة حالت تولد با حالت قبل از آن وجود
ندارد و بههرحال روشن است که بودن بر نبودن ترجی دارد (Tortzig, P.31- Collins,
. P.702-Moore, 1980, P.4- Weiss, P.511- Rogers, P.735

در خصوص دعوای فرزند گفته می شود که او حقی دایر برر برهدنیرا آمردن یرا سرالم
بهدنیاآمدن ندارد )(Collins, P.701- Tortzig, P.31؛ وانگهی اگر بنرا باشرد دعروای فرزنرد
علیه پزشک پذیرفته شود ،چرا دعروای او علیره والردین خرود پذیرفتره نشرود؟ در ایرن
صورت ،همة فرزندان میتوانند به این دلیل که بهدنیا آمدهاند یا معلول بهدنیا آمردهانرد،
علیه والدین خود طرح دعوا کنند .بهاین ترتیب ،زمین پر از جنگ فرزندان علیره والردین
خواهدشد .از اینها گذشته ،امکان اقامة این گونه دعاوی ،بره افرزایش دعراوی متقلبانره
خواهد انجامید و هزینههای سنگینی برای حرفة پزشکی و بیمهگرران برههمرراه خواهرد
داشت ) . (Collins, P.702
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در فرانسه و امریکا بیشتردادگاهها دعوای جبران خسارت فرزند را ردکردهاند
 ،P.792- Wiess, P.508- Granchi, P.1267- Tortzig, P.30- Collins, P.701).امرا برخری
دادگاه ها چنین دعوایی را دست کم در فرضری کره خرود والردین اقردا بره طررح دعروا
ننمودهاند ،از سوی فرزند بالغ پذیرفتهاند) . (Dobbs ,Ibidطرفداران امکان اقامرة دعروا از
سوی فرزند بر این عقیرده انرد کره اختصراص دعروا بره والردین و رد دعروای فرزنرد ،بره
سوءاستفاده والدین میانجامد ) (Weiss, P.515-6و اگر قررار باشرد یکری از ایرن دو دعروا
پذیرفته نشود ،دعوای والدین باید مردود اعال گردد تا اقامة دعوا بهوسیلهای برای کسب
درآمد تبدیل نشود) .. (Dobbs, Ibid- Viney et Jourdain, n.243-9,P.17در فرانسره ،وینری
) (Vineyبا انتقاد از رأی شورای دولتی فرانسه ،مورخ  11فوریه  1111که دعوای جبرران
خسارت فرزند را رد کرده ،بر این اعتقاد اسرت کره زیران وارد بره والردین ،یرک «زیران
بازتابی» ) (Dommage par vicochetاست و در نتیجة زیان اصلی به بارآمده ،و زیاندیردة
اصلی خود کودک است .پس چگونه است که دعوای والدین پذیرفته میشود ،اما دعروای
فرزند رد میشود؟ به طریا اولی باید دعوای جبران خسارت از ناحیة فرزند را اجرازه داد.
این عقیده به صواب نزدیکتر است .تنها باید مراقب بود کره امکران اقامرة هرمزمران دو
دعوا ،به جبران مضاعف خسارت منجر نشود). (Ibid
تردید در جبران خسارت ،بیشتر در خصوص تولد فرزند سرالم مطررح اسرت .وینری،
دعوای مسئولیت مدنی در فر تولد فرزند سالم را قابل اسرتما نمریدانرد؛ ازآنرو کره
نفس تولد ،زیان محسوب نمیشود و ارزش های اخالقی حاکم بر اجتما مانع از آن است
که مالحظات و مشقتهای شخصی والدین بتواند توجیهگر مسئولیت مدنی باشد.
پاسخ این پرسش که آیا دعاوی مسئولیت مدنی ناشری از تولرد و زنردگی -برا فرر
تحقا دیگر ارکان مسئولیت مدنی -باید به دلیل نفی عنوان ضرر مردود اعرال شروند یرا
خیر ،از سویی به مفهو نوعی یا شخصی زیان و از سروی دیگرر بره تشرخیص و تعیرین
عنصر زیان مربوب میشود:
الررف از ارزش تررا واقعیررت فاصررله اسررت (راسررخ ،1336 ،ص . 113تعررار ارزش و
واقعیت را در اینجا و به زبان حقوقی میتوان چنین تعبیر کرد کره تولرد و زنردگی نوعراً
زیان محسوب نمیشوند و مبارک و ارزشمندند .اما اگر ضرر را یک مفهو شخصی بدانیم
و نه نوعی ،تولد و زندگی با درنظر گرفتن واقعیرات زنردگی اشرخاص و محردودیتهرای
اقتصادی و خانوادگی آنها و در اوضا و احوال خاص ،از دیدگاه اشخاص معین میتوانرد
زیان محسوب شود .فقیهان و حقوقدانان اغلب زیان را یک مفهو عرفی مریداننرد .امرا
عرفی بودن مفهو زیان ضرورتاً به معنای نوعی بودن آن نیست؛ حکرم عررف برر حسرب
اوضا و احوال متفاوت است ،همانگونه که در خصوص تقصیر چنین است.

(Dobbs,

22

نشریة مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

ب مخالفان جبران خسارت گمان میکنند که بهرسمیت شناختن دعوای مسرئولیت
به این معناست که تولد و زندگی را زیان برهشرمار آوریرم (Tortzig,
مدنی در این فر
 ،P.31- Mitrovich, P.634- Weiss, P.511- Rogers, P.735- Sheth, P.647).کره چنرین
نیست و مسئله ،بودن یا نبودن نیسرت .شرناختن دعروای مسرئولیت مردنی ضررورت ًا بره
معنای برابر بودن تولد و زندگی با زیان نیست .مسئله ،جبران زیانهای «ناشی از» تولد
و زندگی اسرت ) - Collins, P.703ژوردن ،1336 ،ص . 31همرانگونره کره در خصروص
مرگ هم چنین است؛ خسارت ناشی از مررگ بهرای مررگ نیسرت ،بلکره بررای جبرران
زیانهایی است که از مرگ ناشی میشود .بههمرین دلیرل در نظرا هرای حقروق عرفری،
خسارت ناشی از مرگ ،نسبت بره اشرخاص مختلرف ،متفراوت اسرت؛ درحرالیکره همرة
انسانها ازحیث انسانبودن برابرند (ایزانلو ،1335 ،صرص. 51-53افرزونبررایرن ،حیرات
آدمی با پرول قابرل ارزیرابی نیسرت ) . (Moore, P.7- Collins, P.691- Rogers, Ibidبررای
مثال در فرضی که والدین بره دلیرل نداشرتن امکران ترأمین معراش فرزنرد تصرمیم بره
عقیمسازی گرفتهاند ،آیا نمیتوان گفت هزینههای پرورش فرزند ،زیانی است که متحمل
میشوند؟ همچنین در فر تولد فرزند معلول ،افزونبر هزینههای اقتصادی ،درد و رنرج
ناشی از تولد فرزند معلول بدون شک یک زیان محسوب مریشرود و تحمیرل ایرن درد و
رنج به والدین به این بهانه که زندگی و تولد ،زیان بهشمار نمیآیند ،عادالنه نیست.
همانگونه که گفته شد ،تردید در جبران خسارت بهویژه در خصوص تولد فرزنرد
سالم مطرح است .در فر تولد فرزند معلول تردیدها کمتر اسرت ( .)Viney, n.249-3در
فرانسه ،پیش از وضع قانون مورخ  1مار  ،1111نخست شعبة اول دیوان کشرور ،طری
دو رأی مورخ  16مار  1116و سپس رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور بره تراریخ
 11نوامبر  1111بهصراحت تما  ،چنین دعاویای را برهرسرمیت شرناخت .درحرالیکره
دیوان کشور در فر تولد فرزند سالم ،دعوای مسئولیت مدنی را رد کرده است (ژوردن،
ص . 33برخی از نویسندگان این شیوه را تأیید کردهانرد ) ..)Viney, Ibidبره نظرر اینران،
نقص فرزند معلول درمقایسه با فرزند سالم بهخودیخود یک زیان قابل جبران است.
باوجوداین ،به چند دلیل در امکان جبران خسارت والدین در فر تولد فرزند معلول
ممکن است تردید شود:
الف برخی بر مبنای برابری تما انسانها از دیدگاهی که معلولیرت را درمقایسره برا
حالت سالمت زیان محسوب میکند ،انتقاد کردهاند .به باور اینران برهرسرمیت شرناختن
امکان جبران خسارت دراین فر به آن معناست کره حالرت اسرتاندارد حیرات ،معلرول
نبودن است و معلولیت ،خرو از استاندارد طبیعی است و این امر آشکارا مخالفِ برابرری
آدمیان و کرامت ذاتی آنهاست.
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ب بر فر که معلولیت زیان باشد ،این زیان قبل از تولد و در حالت جنینی در اثرر
عوامل ژنتیکی رخ داده است .پزشک فقط مسبب تولد بروده اسرت و تولرد زیران نیسرت
). (McDonouch, P.71-2- Rogers, P.734

به نظر نویسندگان مقاله ،امکان جبرران خسرارت در فرر تولرد فرزنرد معلرول ،بره
معنای محسوبکردن صرف معلولیت بهعنوان زیان نیست .حقوق مسئولیت مدنی در پی
جبران زیانهای ناشی از این «معلولیت» است .شاید این پاسخ مانع از برابرری خواهران
معلول با خواهان سالم باشد ،اما درهرحال نمیتوان انکار کرد که زیانهای ناشی از تولرد
فرزند معلول بیش از زیانهای ناشی از تولد فرزند سالم است.

 2.1خسارات قابل جبران
این خسارات انوا مختلفی دارد که برخی مادی و برخی معنرویانرد؛ گروهری نراظر بره
گذشته و گروهی ناظر به آیندهاند و بهطور خالصه به قررار زیرنرد :درد و رنرج جسرمانی
ناشی از زایمان؛ هزینههای پزشکی انجا شده و هزینة زایمان؛ هزینههای زنردگی فرزنرد
معلول؛ هزینههای زندگی فرزند سالم؛ خسرارات مربروب بره تررک موقرت کرار در دوران
برارداری و شریردهی (McDonouch, P.76- Rhinehart, P.149- Scheid, P.60-2- Rogers,
.)P.751- Scheid, P.75- DeVries & Rifkin, 1985, P.216- Rhinhart, P.146

 .3.1شیوۀ جبران و میزان خسارات
آن دسته از محاکم ایرانی که به جبران خسارت رأی دادهانرد ،از دیره برهعنروان وسریلة
جبران خسارت استفاده کرده اند .اما مقررات دیه در این خصوص کاربردی ندارد .دیه بره
فرضی مربوب می شود که پزشک با عمل مثبت خرود بره جنرین صردمه زده باشرد(مواد
قانون مجازات اسالمی  .اما در جبران زیان ناشی از تولد و زنردگی ،موضرو از ایرن قررار
است که تقصیر پزشک سبب تولد شده است؛ بدون آنکه معلولیت نتیجرة عمرل پزشرک
باشد .بنابراین جبران خسارت بر طبا قواعد عرا مسرئولیت مردنی و قرانون مسرئولیت
مدنی باید انجا شود .دادگاه میتواند افزونبر صدور حکم ،به پرداخت مبلغ معرین بابرت
زیان های گذشته برای جبران هزینه های پرورش کرودک ،مبلیری را در قالرب مسرتمری
معین کند .میزان خسارت هم با استفاده از عوامل مختلف تعیین خواهد شد.
دادگاه های امریکایی در فر تولد فرزند سرالم ،اغلرب از صردور حکرم در خصروص
تأمین هزینههای پرورش فرزند خودداری میکنند .آنان معتقدند :درست است کره تولرد
فرزند ناخواسته برای والدین زیانهایی بههمراه دارد ،اما در عو تولد فرزند منافعی هم
درپی دارد .هزینه های پرورش فرزند با منافع حاصل از داشتن فرزند -لذات معنروی پردر

22

نشریة مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

بودن و مادر بودن -تهاتر میشود .قاعدة یادشده به قاعردة تهراتر ) (Offset-Ruleمعرروف
است و قاعدة کلی جبران خسارت است؛ یعنی پیش از حکرم بره جبرران خسرارت بایرد
منافع ناشی از فعل زیانبار را با ضررهای ناشی از آن تهاتر کرد (Collins, P.697- Tortzig,
 . P.17-18- Rogers, Ibid- scheid, P.68از این روش انتقاد شده است ،چراکره نمریتروان
منافع را بهطور اجباری به دیگری تحمیل کرد .والدین برای جلروگیری از موضروعی کره
عادتاً منفعت فر میشود (لذت والدینی  ،به پزشک مراجعره کرردهانرد؛ وانگهری لرذت
والدینی یک نو نفع معنوی است ،پس چگونه میتوان آن را با یرک زیران مرادی تهراتر
کرد؟ )(Moore, P.7- Collins, P.691- Dobbs, P.799- Rogers, P.752
واقعیت این است که دادگاهها این سیاست را بهدلیل جلوگیری از تحمیل هزینههرای
فوقالعاده به حرفة پزشکی درپیش گرفترهانرد؛ نره مالحظرات حقروقیِ صررف (Collins,
) .P.702- Tortzig, P.31در ادامة همین سیاست ،دادگاهها هزینههای فوقالعرادة پررورش
فرزند معلول را تنها تا سن بلوغ موضو حکم قرارمیدهند .همچنین در خصروص فرزنرد
معلول ،تنها به هزینههای فوقالعاده پرورش او رأی داده میشرود (Weiss, P.513- Gold,
)P.1014-Rogers, P.751؛ نه هزینههای معمولِ پرورش یک فرزنرد سرالم .برههررحرال از
حیث قواعد عمومی مسئولیت ،هزینههای پرورش فرزند سالم دستکم تا سرنِ خررو از
حضانت و هزینههای پرورش و زندگی فرزند معلول تا مدتی که عادتراً زنرده اسرت ،بایرد
موضو حکم قرار گیرد.

 .2تقصیر
تقصیر پزشکی در دعاوی تولد و زندگی ناشی از خطا به شیوههای گوناگون و در مراحرل
مختلفی شکل میگیرد و مهمترین شقوق تقصیر به این شرح است:
الف تقصیر پزشک در مرحلة عقیمسازی ،اغلب با انجا غیرماهرانة عمل عقیمسرازی و
گاه کوتاهی در انجا آزمایشهای پس از عمل یا تفسریر ایرن آزمرایش تحقرا مرییابرد
(Mcdonouch, P.67-8- Roberston, P.150-1- Mitrorich, P.631- Sheth, P.646 . Rhinehart, P.142به عقیدة برخی در این زمینه مریتروان بره نروعی نسربیت تقصریر

معتقد بود .والدین حا دارند صاحب فرزند نشروند (فقیهران حرا عقریمسرازی را بررای
والدین بهرسمیت شناختهاند ،مانند آیرتاهلل شریخ جرواد تبریرزی ،بره نقرل از رهبرری،
 ،1335ص  11و اما خمینی و آیتاهلل اراکی به نقرل از حسرینی طهرانری ،1115 ،ص
 .11چنانکه آیتاهلل سیستانی میفرماید« :جایز است که زن به عمل جراحی تن دهد کره
دیگر هرگز نتواند فرزندی آورد درصورتی که موجب زیان جدی به او بر اثر قطع عضروی
چون تخمدان نگردد ،1331( »...ص 115و پزشک در برابر والدین مرتکب تقصیر شرده
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است .اما فرزند سالم نمی تواند پزشک را مقصر بهشمار آورد .او حقری مبنری برر برهدنیرا
نیامدن نداشته است و پزشک نسبت به او  -و البتره هرر شخصری غیرر از پردر و مرادر-
مرتکب هیچ تقصیری نشده است ) ..(Collins, P.702اما شاید بهتر باشد به جای نسربیت
تقصیر ،تحقا ضرر را انکار کرد؛ زیرا فرزند سالم از تولد خود زیانی ندیده است.
ب آیا با قیا با فر پیشین ،میتوان از حا مادر مبنری برر سرقط جنرین سرخن
گفت و در نتیجه لطمه به این حا را تقصیر بهشمار آورد؟ نزا مخالفان و موافقان سرقط
جنین بیپایان است .مخالفان بر حا حیات جنین تأکید میکنند و هرگونه سقط جنرین
را بهمثابة قتل نفس میدانند (مانند واتیکان ،ایرلند ،یونان ،فیلیپرین در .)http://ta.mui.ir
موافقان از آزادی ارادة مادر و از احترا به حا خلوت و حا کنتررل او برر بردن خرویش
سخن میرانند و سقط جنین را بهطرور مطلرا مجراز مریداننرد Granchi, P.68- Gold,
)P.1006؛ مانند امریکا ،روسریه ،چرین ،مجارسرتان ،سروئد . )http://ta.mui.irامرا گروهری
احترا به اراده و خلوت مادر را تا جایی مجاز میدانند که به کشتن انسانی منجرر نشرود
(ماننررد ایررران ،پاکسررتان ،مصررر ،الجزایررر ،سودان،اسررترالیا ،لهسررتان ،ایتالیررا ،مکزیررک
 .)http://ta.mui.irبنابراین سقط جنین را پیش از آنکه واجد شعور گرردد ،مجراز دانسرته،
صرف انعقاد نطفه و زندگی نباتی جنین را در برابر آزادی مادر قابل حمایرت نمریداننرد؛
چه در آن صورت الز بود که آسیبرساندن به گیاهان و کشرتن حیوانرات هرم ممنرو
شود .برخی نیز سقط جنین را تنها در خصوص بارداری ناخواسته (تجاوز به عنف  ،خطر
جانی مادر و معلولیت جنین مجاز میدانند .قانون سقطدرمرانی ایرران ،سرقط جنرین را
پیش از ولو روح (چهارماهگی بره دلیرل معلولیرت جنرین و خطرر جرانی مرادر مجراز
میدارد.
بیتردید در فرضی که سقط جنین جر است و مادر حقری برر سرقط جنرین نردارد،
خودداری پزشک از سقط جنین تقصیر نیست؛ برعکس اقدا به سقط جنرین اسرت کره
تقصیر محسوب میشود .اما درفرضی که قانون سقطدرمانی را اجازه داده اسرت ،برهنظرر
میرسد دلیل معافیت پزشک از مجازات ،حقی است که قانون بهطور ضمنی بررای مرادر
درنظر گرفته است و آن حا سقط جنین است .در این حالت که سرقطدرمرانی موضرو
قرارداد است ،پزشک مکلف به سقط جنین بوده ،بهطور متقابل مادر بره موجرب قررارداد
(که مخالف قانون نیست حا سقط جنین را دارد .در نتیجه بیتردید نقض ایرن تکلیرف
یا تعهد قراردادی ،تقصیر پزشک را تحقا می بخشرد .در فرضری هرم کره سرقطدرمرانی
موضو قرارداد نیست ،اما برای مثال پزشک از اطال دادن بیماری ژنتیکی جنین به مادر
خودداری کرده باشد ،این عمل او به حا قرانونی مرادر نسربت بره سرقطدرمرانی لطمره
میزند.

33

نشریة مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

همانگونه که گفته شد ،تقصیر پزشکی ممکن است در قالب انجرا نردادن تعهرد
اطررال رسررانی تحقررا یابررد (Collins, P.694- Granchi, P.1267- Weiss, P.510-
Rogers,P.750- Gold, P.1010- Hensel, 2005, P.153-4- Roberston, P.148-Ryan, 1994,
 . P.854درواقع در اغلب دعاوی مربوب به تولرد و زنردگی ناشری از خطرا ،اطرال رسرانی

نکردن یا اطال رسانیِ نادرست است که تقصیر را محقا میسازد .در بسیاری از کشورها،
پزشکان به موجب قانون و مقررات انتظامی مکلفاند بیماریهای احتمرالی جنرین را بره
والدین اطال دهند .در حقوق ایران ،ظاهراً مبنای قانونی برای تکلیف اطال رسانی وجود
ندارد ،اما نباید پنداشت که پزشک از تعهد اطال رسانی معاف است .در بسریاری مواقرع،
به ویژه در فرضی که مادر بارها به پزشک مراجعه میکند ،دلیل مراجعرة مرادر آگراهی از
بیماری های احتمالی جنین است .درواقع در این فر  ،تعهد اطال رسانی بهطرور صرری
موضو قرارداد قرار گرفته است .در دیگر مصادیا نیز میتوان تعهد اطرال رسرانی را بره
شرب ضمنی طرفین منسوب نمود .وانگهی ،متعامالن افزون بر آنچره در قررارداد تصرری
شده است ،به کلیة نتایجی که به موجب عرف و عادت از عقرد حاصرل مریشرود متعهرد
هستند .آرای اندکی هم که در این زمینه از محاکم ایرانی صادر شده ،در تکلیف پزشرک
به اطال دادن بیماری های جنین تردید نکرده است .اطال رسانی یک تعهد مثبت است و
بنابراین بار اثبات ارائة اطالعات برعهدة پزشک قرار دارد (پاتریس جرردن ،ص ، 111امرا
اگر مادر مدعی است که این اطالعات غلط یا نادرست بوده اسرت ،بایرد نادرسرت برودن
اطالعات را ثابت کند (همان ،صص . 111-115طبیعی است پزشک بره دادن اطالعراتی
مکلف است که براسا استانداردهای علم پزشکی و برای یک پزشک متعارف (با لحرا
درجة تخصص ارائرة آن اطالعرات ممکرن بروده اسرت (Roberston, P.148-9- Rogers,
. P.749- McDonouch, P.67

آیا پزشک باید کوچکترین احتمال بیماری جنین را هم به مادر اطال دهرد؟ بررای
مثال اگر تنها یک درصد خطر معلولیتِ جنین وجود داشته باشرد ،آیرا براز هرم پزشرک
مکلف به اطال رسانی است؟ در این باره اخرتالفنظرر وجرود دارد .برخری پاسرخ مثبرت
دادهاند و برعکس ،به عقیدة برخی دیگر تنها احتمال معقول بیماری جنین باید به اطال
رسانده شود (مستشار سارگو  ،بره نقرل از ژوردن ،ص . 111هرچنرد ممکرن اسرت در
فرضی که احتمال بیماری جنین اندک است ،پزشک با حسن نیت و بررای جلروگیری از
اضطراب بیهودة والدین از اطال رسانی خودداری کرده باشد .بهنظر میرسد بایرد تکلیرف
اطال رسانی را درهرحال بهعهدة پزشک گذاشت .او موظرف اسرت کمتررین احتمرال را،
البته با ذکر درجة احتمال ،به اطال مادر برساند؛ مشرروب برر آنکره خطرر فرر وقرو
آنچنان شدید باشد که بر تصمیم یک انسان متعارف بر سقط جنین اثر بگذارد.
تقصیر پزشک به مصادیا پیشگفته محدود نمیشود .درمان نکردن بیماریهایی که
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عادتاً قابل درمان بودهاند؛ با این فر که در نتیجة درماننشدن ،فرزند معلول
متولد شده است ،خودداری از انجا آزمایشهای الز و تفسیر نادرست از آزمایشهای
انجا شده هم ممکن است عنصر تقصیر را محقا سازد(Roiberston, P.1501-
McDonouch, P.68-9- Barret, P.36- Weiss, P.509- Rogers, P.732- Gold, P.1006. Tortzig, P.24-7- Pellegrino, P.727

 .3رابطۀ سببیت
احراز رابطة سببیت در فر لقاح یا حراملگی ناشری از خطرا دشروار نیسرت
) .P.1273- Mitrovich, P.632برای نمونه میتوان گفت موفرا نبرودن پزشرک در انجرا
عمل وازکتومی ،سبب تولد فرزند بوده است و اگر تقصیر پزشرک نبرود ،فرزنردی متولرد
نمیشد(.(McDonouch, P.69افزونبراین درسرت اسرت کره سربب نزدیرک تولرد فرزنرد،
نزدیکی والدین میباشد ،اما ایرن سربب خرود نتیجرة تقصریر پزشرک در انجرا عمرل و
اطال رسانی نادرست بوده است .والدین با مراجعه به پزشک به روشنترین شکل تصمیم
قاطع خود را مبنی بر نداشتن فرزند اعال کرده بودنرد و اگرر تقصریر پزشرک نمریبرود،
نزدیکی میان آنان رخ نمیداد؛ مگر بعد از اطمینان از عد انعقراد نطفره (McDonouch,
(Granchi,

. )P.71-2- Roberston, P.155

بنابراین هم با معیار منفی و هم با معیار مثبتِ سببیت ،تقصریر پزشرک را مریتروان
سبب تولد دانست .با توجه به پیچیدهنبودن عملیات عقیمسازی ،پزشکی که مدعی است
در انجا عمل هیچ تقصیری مرتکب نشده است ،باید این موضرو را بره اثبرات برسراند؛
تعهد او به نتیجه است و بار اثبات قوة قاهره با اوست .آیا میتوان گفت کره خرودداری از
سقط جنین از سوی مادر ،پس از آگاهی از حاملگی ،رابطة سببیت را قطع کررده اسرت؟
به زبان دیگر آیا مادر مکلف است براسا تکلیف جلوگیری از ورود خسرارت یرا کراهش
آن ) ،(Mitigation of Damagesبه سقط جنین مبادرت کند؟ پاسخ منفی است (Smith v.
 .)Gore 1987, See Dobbs, P.800- Tortzig, P.23درواقع صرفنظر از آنکه در حقوق ایران
سقط جنین فرزند سالم جر است ،در شرایطی هم که جنین معلرولیتی دارد کره سرقط
جنین را مجاز می دارد ،سقط جنین حا مادر است نه تکلیف او .مادر را نبایرد بره دلیرل
خودداری از کشتن جنین سرزنش کرد [باوجوداین برخری دادگراههرا در امریکرا برا ایرن
استدالل که مادر با خودداری از سقط جنین آزادانه خواستار تولد فرزند شده است ،مرادر
را از دریافت تما یا برخری از خسرارات (برهویرژه هزینرههرای پررورش فرزنرد محررو
میدانند]). (Dobbs, P.800, note17
اما در دعوای تولد ناشی از خطا (فرضی که تقصیر پزشک در خاتمهدادن به حراملگی

32

نشریة مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

به تولد فرزند معلول منجر میشود اثبات رابطة سببیت دشوارتر است ،ازجمله به دالیل
زیر :محدودیتهای علمی مانع از پیشبینی برخی بیماریهرا و معلولیرتهاسرت؛ برخری
معلولیتها تنها پس از 1ماهگی قابل تشخیص هستند ،زمرانی کره دیگرر سرقط جنرین
مجاز نیست؛ والدین ممکن است در ارائة تاریخچة ژنتیکی خود به پزشک کوتاهی کررده
باشند ).(Tortzig, P.24
وانگهی گفته شده است که در این فر پزشک سبب معلولیت نیست و او برا عمرل
مثبت خود به جنین آسیب نرسانده اسرت .سربب معلولیرت عوامرل ژنتیکری و نزدیکری
والدین بوده و این معلولیت قبرل از مراجعره بره پزشرک وجرود داشرته و پزشرک صررف ًا
«مانع» تولد نشده است ) .(McDonouch, P.71-2باوجود اینکه سبب دیگرر تولرد فرزنرد
معلول عوامل ژنتیکی بوده است ،اما درصورتی که سبب انسانی و عامرل خرارجی برا هرم
خسارتی ایجاد کرده باشند ،تنها سببی که حقوق بهرسمیت مریشناسرد ،عامرل انسرانی
است (کاتوزیان ،1 ،1331،ص131؛ همو،1333 ،ص . 13در اینجا هم عوامرل ژنتیکری
به مثابه قوة قاهره به همراه عامل انسانی (تقصیر پزشک خسارتی ایجاد کردهاند.
سرانجا اگر چنین ایرادی وارد شود که حتی در صورتی که تقصریر پزشرکی در کرار
نباشد ،معلو نیست مادر به سقط جنین اقدا کند ،در پاسخ گفتره مریشرود :در برخری
مواقع در تصمیم قطعی والدین به سقطدرمانی ،تردید وجود ندارد .مادری که برای سقط
جنین معلول به پزشک مراجعره مریکنرد ،بره روشرنتررین شرکل تصرمیم خرود را بره
سقطدرمانی اعال داشته است .در اینجرا ،سرقطدرمرانی خرود موضرو قررارداد و تعهرد
پزشک است .در مصادیقی هم که پزشک تعهد اطال رسانی (Granchi, P.1267- Tortzig,
) P.23- McDonouch, P.68-Collins, P.694- Roberston, P.148را نقررض مرریکنررد و
معلولیت جنین را به اطال والدین نمیرساند ،ممکن است والدین تصمیم قطعی خرود را
مبنی بر سقط جنین در صورت معلولیت اعال کرده باشرند .تصرمیم والردین برر سرقط
جنین در صورت اطال از معلولیت ،از برخی اوضا و احوال (مانند مراجعره چنردباره بره
پزشک و سونوگراف ،برای تشخیص معلولیت احتمالی قابل استنباب است .
درصورتی که تصمیم والدین به سقطدرمانی با توجه به اوضا و احوال قطعری باشرد،
بهفر که پزشک سبب زیان ناشی از تولد نباشرد ،بردون تردیرد مریتروان او را سربب
«ازدست دادن فرصت سقط جنین» دانسرت( -Mitrovich, P.632- Weiss, P.520ژوردن،
همان  .ازدست دادن شانس جلوگیری از زیان ،بیتردید خود زیان محسروب مریشرود و
یکی از بهترین نمونه های ازدست دادن شانس همین فر است .اگر پزشک والدین را از
نقص جنین آگاه کرده بود ،مادر به سقط جنین اقدا میکرد و در ایرن شررایط ،خطرای
پزشکی موجب ازدست دادن این فرصت شده است .به این ترتیب ،میان تقصریر پزشرکی
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نتیجه
دعاوی مسئولیت مدنی ناشری از تولرد و زنردگی در دهرههرای اخیرر روا یافتره اسرت.
آغاز این دعاوی و رونا گرفتن آن از یرکسرو ناشری از پیشررفتهرای علرم پزشرکی در
تشخیص بیماریهای جنین و از سوی دیگر جرواز قرانونی عقریمسرازی و سرقط جنرین
درمانی است .در حقوق موضوعه ایران هم عقیمسازی مجاز است و سقط جنرین درمرانی
هم به موجب قانون سقطدرمانی مصوب 1331ش تا قبل از چهارمراهگی مجراز گردیرده
است .در نتیجه نمونههایی از دعاوی مربروب بره تولرد فرزنرد معلرول در محراکم مطررح
شده است.
مخالفان جبران خسارت ناشی از تولد و زندگی ،به دالیل اخالقی ،اقتصادی و حقوقی
تمسک میجویند .مهمترین دلیل آنان این است که حقوق نمریتوانرد تولرد و زنردگی را
زیان محسوب کند .اما مسئله بودن یا نبرودن نیسرت ،بلکره موضرو جبرران زیرانهرای
«ناشی» از تولد و زندگی است .وانگهی وقتی قانون به والدین حرا داده اسرت ترا از راه
عقیمسازی یا سقط جنین درمانی مانع تولد فرزند شوند ،باید از این حا حمایت شرود و
نقض این حا باید ضمانآور باشد .برای ازبین بردن تحمیرلهرای اقتصرادی برر جامعرة
پزشکی نیز میتوان جبران برخی از زیانهرا (برهویرژه هزینرههرای کرودک را از قلمررو
مسئولیت مدنی خار و بره نهادهرای ترأمین اجتمراعی واگرذار کررد .همچنرین از دیرد
مخالفان جبران خسارت ،هیچیک از ارکان مسئولیت ،یعنی تقصیر ،زیان و رابطة سببیت
در فر های موضو بحث فراهم نیست .اما این تصور درست نیست .در فرر شکسرت
عملیات عقیمسازی و تولد فرزند سالم یا معلول ،احراز رابطة سرببیت دشروار نیسرت .در
خصوص کوتاهی پزشک در خاتمهدادن به حاملگی یا اطرال رسرانی نسربت بره بیمراری
جنین هم می توان خطای پزشکی را سبب زیان دانست .هرچه هست پزشرک دسرتکرم
مسئول «ازدست دادن فرصت» خاتمهدادن به حاملگی است.
در حقوق ایران ،مقررات قرانون مجرازات اسرالمی در خصروص مسرئولیت پزشرکی و
ارزیابی زیان ،در قالب دیه یا ارش در دعاوی موضو این مطالعره قابلیرت اعمرال نردارد،
زیرا پزشک با تقصیر خود موجب نقص عضو نشرده ،بلکره صررفاً اجرازه تولرد بره فرزنرد
ناخواسته یا معلول را داده است .در این باره میتوان برا اسرتناد بره مراده واحردة قرانون
سقطدرمانی 1331ش و مواد قانون مسئولیت مدنی ،حکم به مسئولیت پزشرک در ایرن
خصوص داد .دربارة ارزیابی و تقویم اینگونه خسارات ،افزونبر الزا بره پرداخرت مبلیری

32

نشریة مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

بابت خسارات گذشته ،تعیین مستمری بابت خسارات آینده میتواند خسارت زیراندیرده
را به نحوی شایسته جبران نماید.
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