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Civil Liability of the Doctor in Errors Caused by Medical Fertility
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 One of the important topics and disciplines that have been made in 

recent years in terms of scientific advances in the field of medicine 

is the issue of medical fertility. The feeling of need for changes and 

changes in the environment and lifestyle and thousands of other 

factors have caused discussion about this issue, which sometimes 

has unfortunate consequences. The expansion of this field and the 

problems that intentionally or unintentionally put people's lives, 

property, and sometimes even their reputations at risk in the shadow 

of these new technologies, necessitates discussion and research in 

medical law and the subsequent responsibility of doctors in this 

field. The purpose of this research is to investigate the civil 

responsibility of the doctor in the field of errors caused by medical 

fertility. The present article has been done using analytical-

descriptive and library method. According to the investigations 

carried out, it is found that in Imami jurisprudence, there are two 

main theories regarding the doctor's responsibility under the title 

"Doctor's Guarantee". The famous theory that gives the pure 

guarantee of the doctor and the unpopular theory that does not 

consider the doctor as a guarantor unless he is at fault. 
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 باروری از ناشی خطاهای در پزشک مدنی مسؤولیت

 پزشکی های

 1برومند ناهید
 آزاد دانشگاه گرمسار، واحد حقوق، گروه ،علمی هیات عضو

 .ایران ،اسالمی
 

 *2بجنوردی موسوی محمد سید
 نیخمی امام پژوهشکده اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه ،تمام استاد

 .ایران، تهران، اسالمی انقالب و
 

  3آذین محمد سید
 پژوهشگاه پزشکی اخالق و حقوق گروه عضو و علمی هیات عضو

 .ایران فرهنگ، و علم دانشگاه پزشکی حقوق گروه مدیر و رویان
 

 چکیده
 لحاظ به اخیر هایسال در که مهمی هایرشته و موضوعات از یکی

 وضوعم است گرفته صورت پزشکی زمینه در که علمی هایپیشرفت
 و تغییرات جهت به نیاز احساس. است پزشکی های باروری

 سبب دیگر عامل  هزاران و زندگی سبک و محیطی زیست تحوالت
 ناگوار تبعات  گاه که است شده موضوع این مورد در بحث و طرح

 واستهخ که مشکالتی و رشته این گسترش. است داشته دنبال به نیز
 حتی و مال جان، جدید، ی هاآوری فن این سایه در ناخواسته یا

 و بحث دهد،می قرار خطر معرض در را هاانسان آبروی گاهی
 نای در پزشکان مسؤولیت آن متعاقب و پزشکی حقوق در تحقیق
 مسؤولیت بررسی پژوهش این از هدف. نمایدمی  ضروری را زمینه
 می پزشکی های باروری از ناشی خطاهای زمینه در پزشک مدنی
 انجام ای کتابخانه و توصیفی _ تحلیلی روش به حاضر مقاله. باشد

 یدآ می دست به آمده عمل به های بررسی به توجه وبا.  است گرفته
 ضمان" عنوان با پزشک مسؤولیت خصوص در امامیه فقه در که

 انضم به قائل که مشهور نظریه. است مطرح عمده نظریه دو" طبیب
 نمی ضامن را پزشک که مشهور غیر نظریه و است پزشک محض

 .باشد کرده تقصیر اینکه مگر داند
 

 ، تقصیر ، پزشکی های باروری ، ضمان ، مدنی مسؤولیت :کلیدواژه
 خسارت ، قصور

 
 25/10/1400تاریخ دریافت: 
 16/02/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولkhomeini.ac.ir-moosavi@ri 
 

 مقدمه
در دنیای امروز با پیشرفت علم وتکنولوژی و دستیابی به دانش 
فراوان و روش های نوین باروری در خصوص از بین بردن یا به 
عبارتی کاهش حداکثری ناباروری ، در بعضی از افراد امکان باروری 

بارت دیگر از فقط از طریق درمان ها و روش های پزشکی یا به ع
 طریق غیر متعارف باروری امکان پذیر است. 

در همین راستا به علت دخالت عوامل متعددی در انجام عمل بارداری 
و نقش کلیدی پزشک در این فرآیند ، گاهی اوقات با نارسائی هایی 
از قبیل اتالف جنین ،جا به جایی جنین ها ، احتمال بیماری ژنتیکی 

لی به سالمت زوجین نابارور و غیره مواجه جنین، آسیب های احتما
خواهیم شد که متوجه شخص پزشک و عوامل فعال در این زمینه 

 می شود.
همگام با تحوالت در دیدگاه های سالمت و تأمین سالمت جامعه 
، تأسیس نهاد های جدید بررسی حقوقی وطراحی قوانین مناسب ، 

 .ضرورتی اجتناب ناپدیر است
ید نظر در آنها کمک مؤثری به پیشرفت پزشک وضع قوانین یا تجد

خواهد بود که در نهایت به اعتباراجتماعی و سالمت جامعه پزشکی 
می انجامد.حقوق پزشکی که ناظر بر قوانین مزبور است ، شاخه ای 
از رشته های نوین حقوقی محسوب می گردد و به برقراری ارتباط 

ی بر دغدغه های بین جامعه پزشکی و حقوقی کشور منتهی و پاسخ
 فکری پزشکان و نظام سالمت کشور می باشد. 

پذیرفته شده  مبنای تقصیر  497، 498،  496مواد  1392در ق.م.ا  
است .البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا 
عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال تجاوز از رفتار متعارف 

 پزشکی است و تقصیر به شمار می اید.
 مبانی مسؤولیت مدنی پزشک

 مسؤولیت حقوق مهم مباحث از یکی پزشکان مدنی مسؤولیت

 مهمی آراء و واقع بحث مورد مختلف درکشورهای که است مدنی
 قانون تصویب از قبل کشورما، در .است شده صادر آن به راجع
 عمومی قواعد تابع پزشکان مدنی مسؤولیت ، 1361 سال به دیات

 تقصیر مبنای اصوالً مسؤولیت مبنای لحاظ از و بود مدنی مسؤولیت
 هم مورد این در بود شده مقرر 1339 مدنی مسؤولیت قانون در که

 قانون در آن دنبال به و 1361 دیات قانون در لیکن .بود اعمال قابل
 که یافت اختصاص موضوع این به ماده چند 1370 اسالمی مجازات
 مبنای لحاظ از مواد این وانگهی نیست سازگار تقصیر بامبنای

 نظر نیز اختالف آنها تفسیر در و ندارند کافی هماهنگی مسؤولیت

 پزشکان مسؤولیت زمینه در تقصیر نظریه پذیرش . .میشود دیده

 است وسیله به تعهد پزشک تعهد اصوالً که است فکر براین مبتنی

 قانون یا قرارداد موجب به پزشک یعنی نتیجه؛ به تعهد نه

 کوشش و کند مداوا پزشکی موازین رعایت با را بیمار متعهداست

قطعی  درمان لیکن بندد؛ بکار برای درمان او را خود مهارت و
 نیست؛بنابراین او تعهد مورد و او اختیار در بیمار دادن( )شفا

 به او تقصیر که شناخت مسؤول میتوان هنگامی فقط را پزشک

 و محض مسؤولیت پزشک، مسؤولیت اگر وانگهی.برسد اثبات
 و معالجه ها   به جرأت نمی کند پزشک باشد، تقصیر بدون
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  و همکاران                 برومند ناهید  47

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

علم  پیشرفت مانع امر این و بزند دست خطرناك های جراحی
 بود. خواهد جامعه و بیماران زیان به و پزشکی

 ضمان فقهی تعبیر به و مدنی مسؤولیت ق.م.ا درباره 319 ماده
 متخصص و حاذق گرچه طبیبی، مقرر می دارد :هرگاه چنین پزشک

 صادر را آن دستور یا انجام میدهد شخصا که معالجه هایی در باشد
 نقص تلف جان، باعث باشد، او ولی یا مریض اذن با هرچند میکند،

 ماده این که است ذکر است.قابل ضامن شود مالی خسارت یا عضو
شامل را تسبیب هم و اتالف هم زیرا است؛ گسترده قلمروی دارای

 عبارت و اتالف ناظر به"دهد  می انجام شخصاً "می شود.عبارت : 
 ماده به عالوه ناظر به تسبیب است "صادر میکند دستور آن را ":

 وانگهی .دربرمی گیرد را مالی زیان هم و عضو نقص و جان تلف هم
 قانونگذار ظاهراً و نیامده میان به تقصیر از سخنی ماده این در

 نظریه آنکه از اعم است، پذیرفته را تقصیر بدون یا محض مسؤولیت
 غربی، نظریه های از گیری الهام با را، حق تضمین نظریه یا خطر
 نظریه فقها تعبیرهای و گفته ها از بهره گیری با یا بدانیم، آن مبنای

  .نمائیم تلقی آن مبنای را ضرر نفی
 امامیه فقهای مشهور نظر بر مبتنی قدیم  ق.م.ا 319 ماده حال، هر به

 عمل و علم در چه میدانند ضامن هرحال در را پزشک که است
نه  یا اوباشد ولی یا مریض سوی از مأذون چه حاذق، یا باشد قاصر

  (.2) شده است استناد ضمان ادله اطالق به نظر این تأیید در (.1)
اسالمی  مجازات قانون در پزشک مسؤولیت شد، گفته بنابرآنچه

 سخن، دیگر به نیست؛ تقصیر بر مبتنی و است مسؤولیت محض قدیم
 دیده زیان که کافی است خسارت، به جبران پزشک الزام برای

 ثابت را دعوی عمل خوانده و ضرر بین سببیت رابطه و ضرر تحقق
 فقط پزشک که اقتضا می کند اجتماعی مصلحت که کند.درحالی

بدون  پزشکان تا شود، شناخته مسؤول ارتکاب تقصیر صورت در
 تحقیقات به پزشکی موازین رعایت با بتوانند مسؤولیت از نگرانی

 به خسارت ایراد صرف به اگر .بیماران بپردازند معالجه و علمی
 تقصیر، بدون اثبات و است پزشک عمل به مستند ظاهراً که بیمار

 سلب پزشک از بزرگ کارهای جرأت بسا چه باشد، مسؤول وی
 و بیماران زیان به و پزشکی علم پیشرفت راه در مانعی واین میشود
  است. جامعه

 تقصیر بر مبتنی پزشک مسؤولیت نظر، یک بنابر نیز، امامیه فقه در
 هستند، پزشک محض مسؤولیت به قائل فقهایی که حتی .است
 در وی وبرمسؤولیت کرده اشاره پزشک تقصیر مصادیق به پیشتر

 معروف جواهرالکالم کتاب در .اند نموده تأکید موارد گونه این
 از ناشی تلف ضامن پزشک "این خصوص چنین آمده است :  در

 ولی اذن بدون را مجنونی یا طفل یا کند کوتاهی اگر است، معالجه
 (.3) .کند معالجه او اذن بدون را بالغی یا
 استنباط قابل پزشک مسؤولیت در تقصیر مبنای فوق عبارات از

 طفل قاصراً( معالجه کان )ان "اگر کوتاهی کند"عبارات  چه است
 به تقصیر مصادیق از اذن بدون بالغ معالجه ولی، اذن بدون مجنون یا

پزشکی  سخن، دیگر به .است امروز حقوق در شده پذیرفته مفهوم
 بدون را دیوانه ای یا کودك یا میکند کوتاهی بیمار معالجه در که
 او اذن بدون کبیری شخص معالجه به یا معالجه مینماید او ولی اذن
 برخالف پردازد امکان پذیراست(می اذن کسب که مواردی )در

 هرچند گروهی میآید، شمار به مقصر و کرده عمل پزشکی عرف
 هم تقصیر عدم و بودن مأذون فرض در پزشک که اند گفته فقها از

 . است مسؤول
 تطبیقی حقوق در که است حلی راه تقصیر بر مبتنی مسؤولیت

 به تعهد را پزشک تعهد فرانسه، حقوق مثالً در .است شده پذیرفته
دانسته  او مبنای مسؤولیت را تقصیر اصوالً و آورده شمار به وسیله

  پزشک که است کرده اعالم صراحت به فرانسه تمیز دیوان .اند
 است کرده تعهد بلکه ندارد، بیمار دادن( قطعی)شفا به درمان تعهد

داده  مطابق که مداوایی بلکه هرگونه مداوا، نه کند، مداوا را او
 مواظب پزشک باید که است معنی بدان این .باشد علمی مسلم های

 به مشابه موارد در که را درمانی راه های باشد، دقیق و مراقب و
 اطالع تعهد فرانسه قضائی رویه .برد کار به و میرود بشناسد کار

 از را درمان یا عمل جراحی خطرهای بیمار در باره به رسانی
 تقصیر نوعی که را تعهد این اجرای عدم و دانسته پزشک تعهدات

 .است کرده تلقی مسؤولیت موجب است بیمار عهده بر آن اثبات و
 ساده، جراحی اعمال و معالجات و آزمایشهای پزشکی مورد در البته
 و کرده تلقی نتیجه به تعهد را پزشک تعهد فرانسه قضائی رویه
 ضرر تحقق و نتیجهحصول عدم صرف و ندانسته الزم را تقصیر اثبات

 (4). است شناخته مسؤولیت برای کافی را
 برای مبنا بهترین تقصیر نظریه که رسد می نظر به هرحال به

 مورد تطبیقی حقوق در هم و فقه در که هم پزشک است مسؤولیت
 ، 1375 مجازات اسالمی قانون که هرچند است، شده واقع توجه

 .است نپذیرفته را آن ظاهر به فقها، از نظرگروهی از پیروی به
 تقصیر بدون مسؤولیت یا محض مسؤولیت(1392 (قانون جدید م.ا

 انتقادهای و فقهای امامیه از برخی های گفته به توجه با را پزشک
 489 ماده .است گشته باز تقصیر به مبنای و نپذیرفته حقوقدانان

 معالجاتی در پزشک دارد: هرگاه می مقرر باره این در قانون  جدید
 دیه ضامن ،گردد بدنی صدمه یا می دهد موجب تلف انجام که

 فنی وموازین پزشکی مقررات مطابق او عمل که آن مگر است،

 مرتکب و باشد گرفته برائت معالجه از قبل که این یا باشد،

 یا نابالغ دلیل به مریض از برائت وچنانچه نشود هم تقصیری

 دلیل او به از برائت تحصیل یا و نباشد معتبر او بودن مجنون

 تحصیل مریض ولی از برائت نگردد، ممکن آن مانند و بیهوشی

 .شود می

 عمل و علم در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در –1تبصره

 باشد. نکرده اخذ برائت هرچند ندارد، ضمان وجود وی برای

 زیان های مسؤول اصوالً پزشک که آید می بر چنین ماده این از

 یا شود اثبات او تقصیر عدم که این است، مگر بیمار به وارده

 معاف پزشک در صورتی نیز فرض این در .باشد کرده اخذ برائت

 سخن، دیگر به .باشد نشده تقصیر مرتکب که است مسؤولیت از

 تقصیر اماره تعبیری به یا تقصیر فرض مبنای فوق ماده سیاق از

 تقصیر اثبات مسؤولیت برای معنی که بدین است؛ استنباط قابل

 کند، ثابت را خود تقصیر عدم تواند می پزشک ولی نیست؛ الزم

 کامالً را فنی موازین و پزشکی مقررات که کند ثابت چنانکه

 است. نشده احتیاطی بی گونه مرتکب هیچ و کرده رعایت
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 پزشک تقصیر و ضمان از برائت اخذ
 به عبارت و کرده اخذ برائت او ولی یا بیمار از پزشک هرگاه

 بر تقصیر اثبات بار باشد، نموده شرط را خود عدم مسؤولیت دیگر
 پزشک ضمان، از برائت شرط بنابراین، .بود دیده خواهد زیان عهده

 بار فقط و کند نمی معاف تقصیر اثبات صورت در مسؤولیت از را
 ضمان از برائت اگر که معنی بدین نماید، می جا به جا اثبات را

 صورت در و پزشک دوش بر عدم تقصیر اثبات بار باشد، نشده أخذ
کاربرد کلمه .است دیده زیان عهده بر تقصیر اثبات بار برائت خذ
 پزشک مسؤولیت که است آن بر دلیل قانون 489 درماده "تقصیر"

 مفروض تقصیر بلکه شده، اثبات تقصیر نه ولی است؛ تقصیر بر مبتنی
 بدون مسؤولیت در که است بدیهی .اثبات است قابل آن خالف که

 489 ماده نخواهد بود و مؤثر تقصیر عدم اثبات محض یا تقصیر
 مسأله است. قانون این در تقصیر مبنای قبول مؤید نیز جدید قانون
 است آن شود می مطرح ضمان از برائت اخذ زمینه در که مهمی

 است، مطلق طور پزشکبه ضمان عدم موجب برائت اخذ آیا که

 و تقصیر ارتکاب صورت در پزشک برائت، اخذ رغم به حتی یا
 محض پزشک مسؤولیت مسؤولیت اگر .است مسؤول آن اثبات

 در باشد تقصیر بدون مسؤولیت های نظریه از یکی بر مبتنی و

 مسؤولیت اگر اما .باشد موثر تقصیر نباید هم برائت، اخذ فرض

 در توانیم می بدانیم، تقصیر (اماره) فرض بر مبتنی را پزشک

 .بشناسیم مسؤول را پزشک او تقصیر اثبات با برائت، فرضاخذ

 یعنی کند؛ می جابجا را دلیل بار  ضمان، از اخذ برائت واقع، در

 عدم اثبات با تواند می پزشک برائت تحصیل عدم صورت در

 برائت اخذ صورت در لیکن کند؛ مسؤولیت رفع خود از تقصیر،

 تقصیر اثبات با تواند می که است بیمار برعهده دلیل بار ضمان از

 نظر این .بشناسد وارده خسارات ضامن و مسؤول را او پزشک،

 مصلحت موافق است سازگار تقصیر فرض مبنای با اینکه بر عالوه

 تقصیر، ارتکاب صورت در حتی پزشک، اگر زیرا است؛ جامعه

 مراقبت و دقت است ممکن بسا چه باشد، مسؤولیت از مبری

 پزشک، دقتی بی و احتیاطی بی اثر بر و نبرد کار به را الزم

 وضع این که است بدیهی و بیفتد خطر به بیمار جان یا سالمت

 جامعه زیان به و پزشکان دقتی بی و احتیاطی بی گسترش موجب

 گفت توان می ضمان از برائت شرط تفسیر با وانگهی .بود خواهد
 از نه است کرده بری معالجه از ناشی خسارات از پزشکرا بیمار

 (.  5تقصیر ) از ناشی زیانهای
 همین ( و6) اند کرده تصریح قاعده این به معاصر فقهای از برخی

 قضایی رویه است. شده واقع حقوق استادان از بعضی قبول مورد نظر
 آنند بر حقوق استادان از برخی اما .است هماهنگ نظر این با نیز

 عمد حکم در آنچه یا عمدی اضرار درباره فقط برائت که شرط

 شکم در جراحی چاقوی گذاردن مانند جا سنگین(باشد، )تقصیر

 بی و نظم عمومی برخالف مستی، حال در جراحی عمل یا بیمار

 است. اثر

 

 خطاها و اشتباهات باروری های پزشکی

با توجه به مبنای نظری مسؤولیت مدنی پزشک ،آنچه برای پزشک 
و مصادیق آن ایجاد مسؤولیت می کند ، تقصیر و قصور به طور عام 

 باشد.ها به طور خاص می
در باروری های پزشکی نیز در صورت تقصیر اعم از تعدی و تفریط 
و در اثر بی مباالتی و بی احتیاطی، سهل انگاری و عدم مهارت یا 
تخلف از نظامات قانونی و یا در صورت قصور برای پزشک ایجاد 

ود. شتظامی میمسؤولیت اعم از مسؤولیت مدنی، کیفری، اخالقی و ان
و از آن جایی که هدف مقاله پیشرو مسؤولیت مدنی پزشک 

 پردازیم.باشد. به بررسی مواردی در این باره میمی
امروزه شاید به جهت تغییر سبک زندگی، خانواده های زیادی برای 
بهبود وضعیت زندگی خود و برنامه ریزی برای زندگی و 

کنند فرزندآوری خود به متخصصین سالمت و باروری مراجعه می
زن که در  7زن از  2به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا، تقریباً 

د به جراحی های باروری و استفاده سن باروری و بچه دار شدن هستن
درصد از بچه های  2آورند و تقریباً از داروهای ضدبارداری روی می

متولد شده در این کشور از طریق تکنیک های باروری پزشکی مثل 
IVF  (7)آیند.میبه دنیا 

ناباروری براساس منابع پزشکی اینگونه تعریف شده است: زوجینی 
پس از گذشته یک سال از ازدواج ، بدون که در سن باروری هستند، 

های جلوگیری در حاملگی، بارور نشده باشند، روشاستفاده از 
سال سن باشند،  35شوند و اگر زوجین باالی نابارور محسوب می

 (.8حتی این مدت شش ماه در نظر گرفته شده است. )
 توانبا توجه به تعریف سالمت از نظر سازمان بهداشت جهانی می

ناباروری را بیماری تلقی کرد. همچنین از نظر سازمان بهداشت 
جهانی، بیماری نقطه مقابل سالمتی و هرگونه ناتوانی و انحراف از 

تواند یک بیماری سالمت کامل جسمی است و ناباروری می
محسوب شود، اگرچه درمقابل نظریه مخالفی وجود دارد که 

انسته، بلکه آن را ( را درمان ندARTهای جدید باروری )روش
 (.9د. )داننجانشین تولیدمثل می

روش های کمکی تولید مثل و باروری در مواردی دارای محاسنی 
توان از به وجود آمدن بیماری غیرقابل انکار است، آن جایی که می

های ژنتیکی و انتقال بعضی بیماری ها و نارسایی ها به کودکان 
توان از نظر دور داشت که میجلوگیری کرد. اما این نکته را هم ن

 باشد.به جهات مختلف دارای معایب و اثرات جانبی مخرب نیز می
در باروری های پزشکی شاید بتوان اقدامات پزشکی را به دو بخش 
کلی تقسیم کرد. اقداماتی که ضرورت دارد و یا به عبارتی توجیه 

 شاید پزشکی و منطقی و درمانی برای آن وجود دارد و اقداماتی که
کمتر به درمان شبیه باشند و بیشتر بتوان آن را خدمتی لوکس مثل 
جراحی های زیبایی داشت، که در اثر پیشرفت فرآیند تولید مثل 

 امکان پذیر گردیده است.
آنچه در این خصوص قابل تأمل و حائز اهمیت است، مسؤولیت 

 دهد. اهمیتپزشک در قبال خطاهایی است که در این زمینه رخ می
خطاها و تأثیرات آن بر زندگی زوجین و سالمت کودك متفاوت 
است. در مواردی که به علت قصور پزشکی کودك، مبتال به یک 

شود، قطعاً مسؤولیت پزشک در ناهنجاری یا بیماری ژنتیکی می
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گذارد، با مواردی که برابر خسارت های ایجاد شده و اثری که می
ظر والدین مثل قد بلند یا رنگ در اثر قصور پزشکی ، نتیجه مورد ن

شود یکی نیست. و رویکرد و برخورد قانونی چشم و... تأمین نمی
رسد. زیرا در بعضی یکسانی با هر دو منطقی و عقالنی به نظر نمی

موارد، حتی اگر پزشک همه دانش خود را به کار گیرد و احتیاطات 
ینی پیش بالزم را نیز لحاظ کند، متغیرهایی تصادفی که غیرقابل 

ان تواست و در کنترل پزشک نیست، ممکن است رخ دهد. و لذا نمی
قطعیت آن را تضمین کرد. و همانطور که گفته شد، در مورد اول 
آسیب های فیزیکی، روحی و روانی به وجود آمده با مورد دوم قابل 

 باشد.مقایسه نمی
ق اتفا با این مقدمه، تصویر چشم اندازی که از خطاها و قصور باروی

 (تغییر7: )دهیمافتد، را در قالب، سه طبقه مورد بحث قرار میمی
اشتباهاتی که منجر به تحمیل بارداری یا ایجاد بارداری ناخواسته -1

 شود.می

شود و شانس باروری اشتباهاتی که منجر به سلب حق باروری می-2
 گیرد.خواهد بارور شود را میرا از کسی که می

منجر به تغییر در نتیجه مورد نظر از باروری اشتباهاتی که -3
شود و باعث از بین رفتن تالش هایی برای داشتن یا جلوگیری از می

 گردد.به دنیا آمدن کودکی با ویژگی ها و صفات خاص می

برای بهتر روشن شدن مطلب به مواردی عینی در مورد هر طبقه 
 پردازیم.می

ور باروری مطرح است، الزم به ذکر است، آنچه در بحث های قص
درمان اشتباه، تجویز داروی غلط، تخطی از قرارداد، اتالف مال، عدم 
رعایت منافع و مصالح مربوط به تولید مثل و باروری و در نهایت 
خسارت وارده مشهود و غیرمشهود، اعم از فیزیکی، احساسی و 

 عاطفی و اقتصادی و.... .
 تحمیل بارداری 

ی مواردی که در اثر تصور پزشکی باروری در خصوص طبقه اول، یعن
 پردازیم.شود، به یک نمونه عملی میبر فردی تحمیل می

بوده اند ولی پزشک به  IVFفرزند در  2و یا والدینی که متقاضی 
جنین را به رحم مادر انتقال داده است )بدون اینکه  4جنین،  2جای 

این امر رضایت  توضیحات الزم را به آنها بدهد و آن ها را نسبت به
داشته باشند( و نتیجه بارداری، به دنیا آمدن سه نوزاد نارس و از بین 
رفتن یکی از نوزادان بوده است طی شکایتی که از جانب والدین 
برای دریافت خسارت به جهت خطاهای آزمایشگاهی و جنین 
شناسی مطرح شده است آنها خواستار دیه قتل عمد فرزند از بین رفته 

بستری شدن سه نوزاد نارس و هزینه بزرگ کردن یک فرزند هزینه 
اضافی را به همراه خسارت بابت درد و رنج روحی حاکی از این 

 (.10) اتفاق شده اند
که در اثر قصور پزشکی و در نتیجه باروری  دو مورد از ادعاهایی

و « تولد اشتباهی»های تحمیلی در دنیا مطرح است تحت عنوان 
در دو دهه گذشته در نتیجه قابلیت های تشخیص « زندگی اشتباهی »

 باشد.پیش از تولد می

 

 تولد اشتباهی
تولد اشتباهی اصطالحی است که برای توصیف ادعایی مبنی بر 

رود. و زندگی اشتباهی یک ادعا و معالجه غلط پزشکی به کار می
سبب قانونی است که توسط والدین کودك و یا خود کودکی که با 

بیماری های مادرزادی و یا دارای نقص و ناهنجاری ژنتیکی ابتال به 
کنند که سهل انگاری گردد. و ادعا میمتولد شده است، مطرح می

پزشک و مشاوره غلط و عدم هشدار صحیح در مورد خطر ابتال به 
بیماری مادرزادی ژنتیکی فرصت جلوگیری و خاتمه بارداری و 

 حیات سالم را از آن ها گرفته است.
مادر مدعی است که این عمل پزشک یک شبه جرم است و عملی 
است ضمان آور، زیرا اگر پزشک در مرحله اول آزمایش ژنتیکی، 
اطالعات درست به والدین بدهد مادر تصمیم در به دنیا آوردن بچه 

گیرد. سهل انگاری پزشک دلیل و سبب تولد کودك با اختالل نمی
به سهل انگاری پزشک )متهم(  تواند نسبتژنتیکی است و مادر می

در آزمایش یا مشاوره غلط مطالبه خسارت کند. اقدام به طرح دعوی 
در مورد تولد اشتباهی مبتنی بر فریب از ناحیه پزشک است که حق 
قانونی او را برای خاتمه بارداری افراد گرفته است و باعث به دنیا 

 آمدن کودکی با نقص پزشکی شده است.
ی تولد اشتباهی از نظر دیوان عالی کالیفرنیا عبارت عناصر کلی ادعا

است از : وجود رابطه بیمار و پزشک )یعنی بین شاکی و متهم( و 
سهل انگاری پزشک که منجر به عدم آگاهی پدر و مادر از وجود 
خطر داشتن فرزند یا بیماری ژنتیکی یا مادرزادی و شاکی آسیب دیده 

 خسارت وارد شده.و رابطه سببیت بین قصور پزشکی و 
اکنون برای روشن شدن بحث به طرح چند مورد عینی در خصوص 

 پردازیم.تولد اشتباهی می

 Jacobs،حکم دیوان عالی تکزاس در پرونده  1975فوریه  19در 

V.Theimer  باعث شد تکزاس اولین ایالت آمریکا باشد در
اه تواند از پزشک خود برای زایمان اشتباعالم اینکه یک زن می

که در هنگام  Dortha Jacobsشکایت کند در این پرونده 
را به دنیا آورد. که به  Lesliبارداری سرخجه گرفت و فرزندش 

شدت ناتوان بود. دورته و همسرش از پزشک خود شکایت کردند 
و مدعی شدند که او سرخجه را تشخیص نداده و یا به آن ها 

ی چه تأثیری بر بارداری هشدارهای الزم را نداده است که این بیمار
 دارد. 

باشد که شاکیان می Keel V.Banachپرونده دیگر در مورد 
مرد و همسر باردارش بودند که هر دو به دنبال جلوگیری از داشتن 
فرزند با ناهنجاری های ژنتیکی باروری بودند فرزند قبلی آن ها با 

 شته است،نقص نخاع و ناهنجاری های دیگری که اساساً منشأ ارثی دا
حاال این مرد در معرض خطر پدر شدن فرزند دوم متولد شده بود و 

 (11) با ناهنجاری قرار گرفته بود.
پزشک )متهم( یک متخصص زنان و زایمان بود که چندین 

انجام داده بود  سونوگرام را بر روی زن و جنین در حال رشد خود
مینان داده و هیچ ناهنجاری را تشخیص نداده بود و به والدین اط

بودکه فرزندشان به طور عادی در حال رشد است با این وجود 
کودك با انواع ناهنجاری های مادرزادی شدید متولد شد و نیاز به 
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جراحی های متعدد داشت و در نهایت کودك در سن شش سالگی 
 مرد.

والدین با توجه به نظریه تولد اشتباهی شکایت کردند و دادگاه حکم 
ن کودك مبتال به نقص مادرزادی ممکن بود از تولد کرد که والدی

کودکی که در نتیجه تشخیص نادرست پزشک معالج و عدم آگاهی 
کردند و به این تولد اشتباهی آنها از نقایص جنین بود، جلوگیری می

توانند هزینه های کردند و حکم کرد که شاکیان میاقدام نمی
ن درد جسمی مادر و پزشکی ناشی از سهل انگاری متهم و همچنی

 رنج روحی و عاطفی را مطالبه کنند.
در پرونده های تولد اشتباهی شاکیان باید دو ادعا را جداگانه اثبات 
کنند. اوالً نشان دهند یا به عبارتی ثابت کنند که پزشک با تشخیص 
پزشکی غلط و یا عدم انتقال درست ریسک انتقال یک اختالل 

عنی مشاوره ژنتیکی غلط و سهل انگاری ژنتیکی یا ناهنجاری دیگر )ی
در مورد احتمال رشد جنین غیرطبیعی( باعث تولد نوزاد با نقایص 
عمده مادرزادی شده است که نیاز به درمان پزشکی گسترده و گران 
دارد و در برخی موارد نقص نوزاد متولد شده به حدی شدید است 

 شود.د میکه مانع از ایجاد رابطه عادی والدین با فرزند خو
ثانیاً، در دادخواست شکایت تولد اشتباهی شاکیان پرونده باید ثابت 

 داد و آنداد و اطالعات کافی میکنند که اگر پزشک تشخیص می
کرد آن ها تصمیم به خاتمه ها را از خطرات احتمالی آگاه می

 آمد.گرفتند و کودك با نقص به دنیا نمیبارداری می
معموالً به ارائه شواهد توسط والدین بستگی و موفقیت در دو ادعا 

 دارد.
دادگاه ها به دلیل مشکالت در اثبات این ادعاها معموالً جلسات 

کنند. دادگاه ها در حال حاضر بیشتر هزینه تولد اشتباهی را رد می
دانند مانند های مربوط به پرورش فرزند غیرطبیعی را مجاز می

 م نیاز ندارد.مراقبت های پزشکی که یک کودك سال
بنابراین اکثر دادگاه ها حکم به پرداخت تمام هزینه های مرتبط با 

 دهند.بزرگ کردن فرزند شاکی تا بهبودی می
در بعضی ایالت ها در آمریکا، دادگاه عالوه بر خسارت های مربوط 
به هزینه های ادامه بارداری، زایمان و هزینه های مرتبط با هر گونه 

که در کودك وجود دارد، به پرداخت خسارت  ناهنجاری یا نقصی
های عاطفی و درد و رنج و پریشانی عاطفی و از دست دادن حق 
مادری  و دردهای جسمانی که مادر در هنگام زایمان کودك ناسالم 

کنند حتی بعضی دادگاه ها با محاسبه متحمل شده است، حکم می
 د.کننیتأثیر مثبت زندگی کودك بر خانواده مطالبه خسارت م

ایالت ادعای تولد اشتباهی را به  25در حال حاضر در آمریکا 
 کنند.ایالت آن را منع می 11رسمیت شناخته اند و 

 توانبه طور کلی آسیب ها و صدمات ناشی از تولد اشتباهی را می
شامل جبران خسارت مالی به منظور جبران هزینه های مراقبت از 

ارس ویژه برای کمک به کودك کودك ناقص، اعم از شهریه در مد
دارای ناتوانی شدید در یادگیری و هزینه های نظارت و ویزیت منظم 
پزشکی و همچنین غرامت به دلیل ناراحتی های روحی و روانی که 

 در اثر تولد کودك ناقص متحمل شده اند، دانست.

البته نوعاً دادگاه بعید است که هزینه های عادی در تربیت فرزند را 
جبران و مطالبه بدانند. فقط خسارت هایی که مستقیماً به نقص  قابل

 دانند.های تولد منتسب است را قابل جبران می
دهد که دادگاه بر اثر عدم گزارش از یک مطالعه موردی نشان می

در فرزند توسط پزشک  Spina Bifidaشناسایی بیماری 
 پوند خسارت در نظر گرفت. 000/750

بود که  پاتریشا و نیل والدین فرزندی به نام گرت ماجرا از این قرار 
مبتال  Spina Bifidaبودند که در اثر غفلت پزشکی به بیماری 

گرت را باردار شده و در نوار  1998شده بود، پاتریشا در جوالی 
وجود  1998اسکن او صدای غیرمعمول و ناهنجاری در ماه نوامبر 

 ارداری تا تولد گرت درداشت، ولی این اسکن طبیعی گزارش شد و ب
ادامه داشت، بالفاصله پس از تولد پزشک  1999آوریل  26

متخصص اطفال اعالم کرد که گرت دارای بیماری اسپینا بیفیدا )یا 
مهره شکاف ،نقص مادر زادی لوله عصبی  وبیرون زدگی نخاع(  شده 

 است که غیرطبیعی تشخیص داده شده بود.
منتقل شد و مورد  1996آوریل  27 گرت بالفاصله به بیمارستان در

عمل جراحی قرار گرفت ولی گرت همچنان مشکالت قابل توجهی 
بی اختیاری ادرار و مدفوع  Paraplegiaاز جمله 

hyclrocephalus  را دارد والدین گرت مدعی بودند که ماماها
در اثر قصور در سونوگرافی او متوجه مشکالت نخاع  1998در سال 
 نشدند.

پیش رفت و پس از آن متهمان  2002ات این پرونده تا سال روند جلس
به سهل انگاری خود اعتراف کردند و موضوع پرونده فقط بر اساس 
پرداخت کمی ازخسارات وارده، پایان یافت و پس از مذاکرات 

پوند  000/750با مبلغ  2003طوالنی، موضوع پرونده در دسامبر 
 حل و فصل شد.

 سلب حق باروری
دوم خطاها و قصور باروری اشتباهاتی است که منجر به در طبقه 

خواهد یمشود و شانس باروری را از کسی که یمسلب حق باروری 
 گیرد.یمبارور شود 

 پردازیم.یمبرای روشن شدن موضوع به چند نمونه عملی 
 را با اسپرم افراد غریبه تلفیق هاتخمکی که، متخصصین اپروندهدر 

 گذارندیمکنند، یا جنین را در رحم دیگری به صورت اشتباهی یم
و در اثر این اهمال و قصور پزشکی ) با توجه به اینکه این عمل تنها 

تواند ینمشانس بچه دار شدن آتها بوده است (بیمار برای همیشه 
 شود. داربچه

راهنمایی  هاخانمو گاهی اوقات متخصصین سالمت و باروری به 
گیرند و یمدهند و بر اساس اطالعاتی که از پزشک یماشتباه 

خطرات پزشکی که بارداری به دنبال دارد، تصمیم به سقط و خاتمه 
 شدند.ینم داربچهگیرند و دیگر یمبارداری 

گوید که چنین شما یمی که پزشکی، به والدین جنین اپروندهو در 
شود که این به علت یمد مشخص مشکل دارد و باید سقط شود و بع

 گذاشتن جنین اشتباهی در رحم او بوده است.
یی که الزم است هاتخمکی که از بدن خانمی اپروندهو یا در مورد 

شود و جنین به وجود آمده در بدن خانم دیگری گذاشته یمگرفته 
شود. در اینجا وسعت آسیب قابل درك نیست. افرادی که تنها با یم
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  و همکاران                 برومند ناهید  51

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ی زیاد و دردناك را هاتالشتن بچه بیولوژیک خود آرزوی داش
ی ابچهشوند. از طرفی با یمکنند ولی دچار یأس و ناامیدی یمتحمل 

دانند که بچه ینممواجه هستند که بچه خودشان نیست و از طرفی 
آید؟ در اینجا آسیب یمخودشان کجاست؟ و توسط چه کسی به دنیا 

ارتباط مادر و فرزندی و  احساسی و عاطفی و شانس بارداری و
 تجربه مادر شدن واقعی از فرد گرفته شده است.

در مورد دیگری که در اثر اطالعات اشتباه پزشک، خانمی علیرغم 
کند. در حالی یمشدن فرزند خود را سقط  داربچهاشتیاق زیاد به 

داند مگر در تحت شرایط خاص و در اثر یمکه خانم سقط را گناه 
 مشاورهای غلط یهتوصو  هامشاورهه و تنها بر اساس اطالعات اشتبا

ژنتیک و گفته پزشک که به او گفته است بچه شما با بیماری مغز 
کوچک یا بدون مغز به دنیا خواهد آمد و او تصمیم به سقط جنین 

 گیرد، در صورتی که این تشخیص اشتباه بوده است.یم
برند و زوج یمدر مورد دیگری که زوجی شکایتی را به دادگاه 

شدم و شکایت یمآمد من پدر یممدعی است که اگر این بچه به دنیا 
این بود که پزشک تشخیص داده بود که جنین  هاآنو ادعای 

اگر پسر باشد،دارای مشکل مبهمی در اندام تناسلی است که هاآن
 خطر نابسامانی هورمونی را به دنبال دارد.

شدن تصمیم به  داربچهصبرانه خود برای یبو زوج علیرغم انتظار 
گیرند. اما در اثر کالبد شکافی معلوم یمخاتمه بارداری و سقط 

شود که بچه سالم بوده است و در اثر خطای تایپیست آزمایشگاه یم
تایپ کرده است و این اشتباه را نه آزمایشگاه،  xx،  xy  یجابهکه 

رمان بیمارستان متوجه ، نه متخصص ژنتیک و نه کادر دنه پزشک
 (7)نشده بودند.

 تغییر در نتیجه باروری 
، اشتباهاتی است که منجر به طبقه سوم از خطاها و قصور باروری
شود و باعث از بین رفتن یمتغییر در نتیجه مورد نظر باروری 

یی برای داشتن یا جلوگیری از به دنیا آمدن کودکی با ویژگی هاتالش
 گردد.یمو صفات خاص 

ی والدین را برای هاتالشدر مورد گروه سوم از قصور پزشکی باید 
 بندی کرد:یمتقسویژگی و صفات خاص به دو دسته کلی 

از سالمت کامل  هاآنخواهند بچه یمدسته اول والدینی هستند که 
به تاالسمی مینور  مبتالبرخوردار باشد، مثالً چون یکی از والدین 

که به تاالسمی نباشد تا این مبتالتند که باشد به دنبال دونری هسیم
از ابتال به فرزند خود به تاالسمی ماژور جلوگیری کنند. و یا به 
دنبال حذف ژنی برای جلوگیری از ابتال به یک بیماری خاص 

را  هاآنتوانند ژن حذفی مورد نظر ینمباشند که متخصصین یم
ر در نتیجه قصو ترییجدهای یعهضاشناسایی کنند و در بعضی موارد 

ی شدید و یا ممکن است بچه با خونکمآید، مثل یمپزشکی پیش 
 ژنی به دنیا بیاید که مستعد سرطان باشد.

ها دسته دوم، والدینی هستند که هدفشان، هدف ینااما در برابر 
 ی شخصی وهاهدفدرمانی و پزشکی نیست، بلکه برای رسیدن به 

ها یژگیوآینده فرزند خود ،به دنبال یزی بهتر برای ربرنامهیزه، باانگ
و صفات خاصی همچون تعیین جنسیت، قد بلند، رنگ پوست، چشم 

 باشند.یمو مو، هوش، تحصیالت و.... 

و شاید در اثر قصور پزشکی و عدم حصول نتیجه مورد نظر این گروه 
 شوند.یمتری یفخفضایعات  متحملنسبت به گروه قبل 

  ( در اشتباهات پزشکیمسؤولیت های پزشک )احکام 
 ،ورقص ،ریقصبا توجه به تعاریف تو کنون با عنایت به مبانی نظری ا

یک از سه طبقه ذکر شده در خصوص هر ام احکبه  ،خسارتروضر
 یم.             پردازیخطاهای پزشکی م

ناخواسته با  یهاییعنی تحمیل باروری و باردار ،طبقه اولدر مورد 
توجه به مصادیق قابل انطباق و مشکالت و خساراتی که به دنبال 

بود و از آنجایی که قائل به ضمان پزشک  طور کلی باید به .دارد
هده از عپزشک باید  ،است این چنینی محرزیر پزشک در موارد قصت

                                                                                        .                             دیمادی و معنوی حادث شده برآ یهاخسارت
از جمله امام خمینی بر اساس نظریه مشهور فقها ،چه ولیتؤاین مس و

بر اساس نظریه غیر  و چه پزشک معتقدند ضمان محضکه به 
ن و همچنین قانو داندیپزشک را ضامن م اثر تقصیرمشهور که در 

ریه یر و نظقصولیت مدنی پزشک را بر اساس نظریه تؤمدنی که مس
 .استمسلم  ،داندییر مقصت بهمنوط غیر مشهور 

 جبران خسارات طبقه اول 
مادی و معنوی قابل تصور  یهانهیوار به هزابتدا به طور فهرست 

 .میپردازیم (ریوتحمیل بار)برای طبقه اول 
 :مادی عبارت است از یهانهیهز 

دوران بارداری و کنترل مادر و جنین از نظر  یهانهیتمامی هز _
های ویزیت ،هایغربالگر ،هایسونوگراف، م از آزمایشات)اعپزشکی 
 ....(.مکرر و 

در صورت تشخیص پزشکی و  قطزایمان و یا س یهانهیتمامی هز _
 .تصمیم والدین به خاتمه بارداری

ها فیزیکی متولد شده یجارهنناای که با های بچهتمامی هزینه _
 .است و نیاز به درمان دارد

نگهداری و بزرگ کردن بچه متولد شده با  یهانهیتمامی هز _ 
ه طبیعتاً ک (درمانی یهانهیعالوه بر هز)فیزیکی  یهایناهنجار

پرستار خاص  تمثل ضرور) رندرا ندا هانهیسالم آن هز یهابچه
و ....(.  مدرسه خاص و آموزش خاص -یروزشبانهی هابرای مراقبت

که نتیجه جایگزینی  ییهابزرگ کردن بچه یهانهیتمامی هز _
متعدد توسط پزشک علیرغم خواست و رضایت والدین و  یهانیجن

 .پروتکل اجرایی در این خصوص
 خاطر به که مادری برای (طبق قانون)صول لحعدم النفع قطعی ا_ 

در اثر تقصیر  باال ریسک با بارداری مخصوصاً ناخواسته بارداری
 یتموقع و فرصت دارد. ویژه استراحت و مراقبت به نیاز پزشک که

 .دهدیم دست از را خود اجتماعی و شغلی
 معیوب و مسلوب المنفعه یا فقدان اثر در عینی مالی هایخسارت_

 أَرش.  یا عنوان دیه تحت عضوی بودن
 بیماری اثر که در ییهابچه مورد در عمد غیر قتل دیه پرداخت_
 ند.ریمیم پزشکی تقصیر اثر بر و شده حادث 

 از: عبارتند معنوی هایهزینه 
 برای مجدد( بیهوشی )مثل جسمی آسیب و رنج و درد تحمل_

 . مجدد جراحی
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 52... باروری از ناشی خطاهای در پزشک مدنی مسؤولیت  
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 و حتی سقط زایمان و تحمیلی بارداری دوران یهایسخت تحمل_
 اجباری.

 بیمار. بچه کردن بزرگ عاطفی پریشانی رنج، و درد تحمل_
 یپزشکمشاوره روانو روانی که بعضاً نیاز به درمان  یهابیآس_

 د.دار
فرزند متولد  برای المت(زندگی س)محرومیت از حق حیات سالم _

 . یر پزشکیقصشده با بیماری در ت
مادی و معنوی ذکر شده توسط پزشک مقصر  یهاجبران خسارت 

ا توجه وی و ب قصیراین مسؤولیت ابتدا به واسطه ت .باید انجام پذیرد
اعده ق تسبیب، از جمله قاعده اتالف و ضمانی و حقوقی قهبه مبانی ف

عقال برای پزشک  ءغرور و همچنین تدارك ضرر بر اساس بنا
 .و قطعی استمحرز 

نیاز به کار  ،هاخسارتاین برای اجرایی و عملیاتی کردن جبران  
و تعیین میزان آسیب و خسارت  قویمصوص تکارشناسی دقیق در خ

 ییهااز خواهان چنین پرونده حقیو همچنین برای اینکه  .است
 خواهزیاده سودجوی افراد استفاده سوء جلوی شود و از طرفین ضییعت

 جداگانه و موردی طور به پرونده هر است، شود ، الزم گرفته نیز
 نتعیی پیش حکم از یک که معنا این به گیرد. قرار بررسی مورد
 بود. نخواهد مکفی موارد، همه برای شده

بعد از کارشناسی دقیق و بررسی  .ه الزم استچ اگر رسد،می نظر به 
اعداد و ارقام و مبالغی  ،مورد ر هراحتمالی د یهاو تعیین خسارت

برای اجرای  شاید ،اما با توجه به موارد فوق ،در قانون مصوب شود
نباید تنها به موارد از پیش تعیین شده و ثابت بسنده  ،بهتر عدالت

و هر پرونده به طور خاص و با توجه به دکترین فقهی و حقوقی  .کرد
 .باید مورد ارزیابی قرار گیرد

  عاز طرف شاراست طبیعی است مواردی که مستلزم پرداخت دیه  
 ) طبقاست صادیق أرشمشخص شده است اما در مواردی که از م

 تآن بر سالم ریکیفیت و تأث ،با لحاظ نوع ق.م.ا( دادگاه 494ماده 
ر جبران خسارت د .... باید و وارده خسارت میزان علیه و مجنی

 حکم کند.
اتفاق نظر  اًنوع ،حقوق فقه ومادی در  یهادر مورد جبران خسارت

ان جبرمعنوی و اینکه آیا قابل  یهاوجود دارد ولی در مورد خسارت
د ،و یا اینکه جبران آن به چه صورت خواهد بو ؟هست یا خیر

 .ی وجود نداردعظاهراً اجما
و  ،قاعده الضرر ، شأن نزولمثل) ات فقهیاما با توجه به مستند 

پرداخت دیه و خسارت مالی توسط حضرت علی علیه السالم به 
ه کبنی خزیمه کودکان قبیله  وان ندستور پیامبر در مقابل ترس ز

د و عدم ردع و منع شارع، گرفته بودنقرار  ولید نخالد بمورد تعرض 
و مواد  م.م 10، 9، 8، 2، 1و مواد  ق.ا 171مثل اصل )و مواد قانونی 

معنوی به رسمیت قذف ( خسارت  در مورد ق.م.ا 261 تا 245
 .شناخته شده است و قابل جبران است

 الف نظراخت به پول، معنوی یهابیمحاسبه آس قویم واگرچه در ت 
ها به طور کامل و وجود دارد و مسلم است که جبران این آسیب

ت روحی افراد آسیب ألماعملی نخواهد بود ولی تا حدودی از ت ،دقیق
برای درد و رنج پدر و  سکینیتواند تا حدودی تو می کاهدیدیده م

و  التیو همچنین اهرمی برای جلوگیری از بی مبا .باشد ررتضمادر م
 خواهد شد و از میزان تقصیرها خواهد کاست.پزشکی احتیاطی بی

 ،در مورد نحوه جبران تقصیر پزشکی در بعد مادی و معنویو اما 
در شرع ش أرتحت عنوان و یا های مادی یا تحت عنوان دیه خسارت

 و قانون، قابل جبران است.
ت ألماو ت درد و رنج یموتقعالوه برمعنوی  یهادر مورد خسارتو 

ای کردن تخلف و رسانه وبیخ وته روانی باید بهای روحی و آسیب
و درج در پرونده کاری  (مثل درج در مطبوعات)یر پزشک قصت

مقصر از تکرار مجدد چنین اعمالی تا حد امکان جلوگیری  پزشک
 کرد.

نگهداری و  یهانهیولیت پزشک در قبال هزؤدر خصوص مس 
یا به دنیر پزشک قصتاثر که در  یآموزش و پرورش فرزند بیمار

 ابراز ،ولیت تا چه زمانی باید ادامه یابدؤاین مس ه است و اینکهآمد
عوامل متعدد در طول زمان  . چوننظری کلی و ثابت سخت است

 دگردمقرر  .بر اساس تخمین یخواهد بود و اینکه فقط مبلغ دخیل
در حالی که _ولیت رها شود ؤو پزشک با پرداخت آن مبلغ از مس

ای را زندگی سالم محروم کرده است و خانوادهی را از داشتن فرد
عادالنه به نظر  هرگز_ ه استجدی گردانید یهادچار چالش

 .رسدنمی
 اها تهای این بچهآمریکا معتقدند که هزینه درنظران البته صاحب 

ط با شرای ایولی اگر این بچه در خانواده است،به عهده پزشک  غبلو
زندگی بعد از بلوغ او  ندتواننمادر  خاص به دنیا آمده باشد که پدر

به و یا حتی اگر  ؟!شودیچه م ،تکلیف این بچه ،دندهی کنرا سامان
 ،ندکفوت برای پزشک اتفاقی بیفتد و یا حتی پزشک جهت مالی 

 ؟چه خواهد شد ،بچه واده وتکلیف این خان
الزم است که برای تضمین جبران خسارت  ،رسدلذا به نظر می 
داشتن مستمری ثابت و بیمه  مثل ،تری اندیشیده شوددیات جمهیدت

 زندگی حق او از که یاو تضمینی برای رفع نیازهای زندگی بچه
 .الم گرفته شده استس
این است که در  ،یل بارداریمنکته قابل تأمل دیگر در مورد تح 

 تواندیهایی خواهان پرونده هم والدین آسیب دیده مچنین پرونده
بیماری خاص به دنیا آمده است و  نقص و که با یابچه هم باشد و

او در اثر مدعی زندگی سالمی است که از  ،همانطور که گفته شد
از حقوق  ق.م، 957طبق ماده )و پزشکی گرفته شده است  تقصیر
هیچ طریقی به سلب این حق یا  جایی که و از آن (است متمتع مدنی

عمر این کودك ضامن است پزشک تا آخر  ،واقع جبران نخواهد شد
 .خواهد داشت ؤولیتو مس

 جبران خسارات طبقه دوم  
 باوری حقیعنی اشتباهاتی که منجر به سلب  ،در مورد طبقه دوم 
یم ،خواهد بارور شوداز کسی که میرا ری وو شانس بار شودیم
مشکالت و خساراتی که  ،و با توجه به مصادیق قابل انطباق ردیگ

جه پزشک بود و با توباید قائل به ضمان به طور کلی  ،به دنبال دارد
 هایعهده همه خسارت است باید ازمحرز به این که تقصیر پزشک 

 برآید. شده حادث معنوی و مادی
وی قابل تصور معن و مادی هایهزینه بهوار فهرست طور به ابتدا

 .پردازیممی)سلب حق باروری( برای طبقه دوم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 11

https://quranmed.com/article-1-650-en.html


  و همکاران                 برومند ناهید  53

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 ،باوری سلب حق ناشی از تقصیر پزشک درهای ت و هزینهاخسار
عنا به این م .و شدیدتر از طبقه اول باشدفراتر خیلی  اید از زاویهیشا

در سلب حق  یر پزشکقصت معنوی ناشی از تاخسار رکه این با
 .مادی آن است یهانهیخیلی بیشتر از هز باروری ظاهراً

ه )چانتظار و تحت درمان بودن  ایکه با تحمل دوره ایو یا خانواده
( با استفاده از دونرو چه با اسپرم و تخمک خود زوج و زوجه 

اعم از بیپزشک یا مرکز درمانی  شوند و تقصیرصاحب جنین می
احتیاطی موجب اتالف جنین یا جابجایی جنین و یا مباالتی و بی

تنها و در بعضی مواقع جنین حاصله  .شودیم ه رحم دیگرانتقال آن ب
یدار شدن زوج میا به عبارتی آخرین فرصت و شانس بچه و امید
 .باشد

ا دوز بتجویز دارو اثر پزشک به عنوان مثال در  اثر تقصیرو یا در  
 ،ریوفقط برای گرفتن تخمک بیشتر و باال بردن شانس بار ،باال

افتد و دیگر شانس باروری را به طور کامل از کار می ردتخمدان ف
 .دهدیبرای همیشه از دست م

دارو درمانی و پزشکی برای تشکیل  یهانهیموارد فوق هز در 
ه های استفاده از دونر کو همچنین هزینه )IVF(تخمک و جنین 

 درمانی مرکز و مقصر پزشک . قطعاً به عهدهشودیبه نتیجه نممنتج 
 .باشدیم
عدم  سلب حق و معنوی هایهزینه فوق، مادی هایهزینه بر عالوه 

 ینجن اتالف تخمدان، افتادن کار از صورت الحصول در قطعی النفع
 روانی و روحی و تألمات رنج و درد تحمل و جنین ییجاجابه سالم،
و  تررانی پروسه درمان و از این موارد سختنگ و استرس از ناشی
 یا فرزندبجابجایی جنین در اثر آن زمانی است که زوجین  ترشدید
ها نیست و دچار های جنسی آنسلول حاصل ازرو هستند که روبه

 ؟!دنسردرگمی ناشی از این اتفاق که حال با این بچه چه باید بکن
 رزند،فبه عنوان  ند،توانمیه و ن ندآن را رها کن ندتوانمیه از طرفی ن 

آسیب روحی و ست. و همچنین ها نیچون فرزند آن .دنآن را بپذیر
 کدام در هاآن بچه دانندنمی اینکه ،ترسخت درد و رنج روانی و

 اصال و آیدمی دنیا به خانواده کدام در و ابدییم پرورش رحم
 کجاست؟

 را خود فرزند که است ایخانواده به شبیهها آن شرایط و وضعیت 
یر قصاین اتفاق چیزی جز ت مسبب که تفاوت این با اند.کرده گم

 نیست. پزشکی
همچون  تالی فاسدی ،ت مادی و معنویاگذشته از تمام این خسار 

 حاضر حال در که آمد خواهد پیش و ... هم بنسو  خونی عدم پیوند
 نیست. هاآن طرح برای مجالی

ه چه طریقی ب مقصر پزشک که آیدمی پیش اکنون این سؤال 
رج و دپول و حتی توبیخ کدام  ؟ضایعات را جبران کندخواهد این می

بچه گم ، ای کردن تخلف رسانه ید وو انتشار در جرا ایدر پرونده
 ؟دانگردیها برمرا به آن یاشده خانواده

 نیزندگی خانوادگی زوج ،در بعضی مواقع در شرایط بحرانیحتی و  
 و ناموسی عرضی یهابیافتد و در عرصه اجتماعی نیز آسبه خطر می

 داشت.ها خواهد آن رایهم ب
ولیت این بچه در ؤهای بزرگ کردن و مسرسد هزینهبه نظر می 

که بچه در آنجا  ایصورت پذیرش و عدم پذیرش آن توسط خانواده

خسارت شاید تقویم و است  به دنیا آمده است به عهده پزشک 
ی در اندکانتظامی و شغلی به شدیدترین شکل خود  بیخمعنوی و تو

 .ها مؤثر باشدت آنألماتسکین و کاهش ت
نظریه  ،غرور،قاعده اتالف و تسبیب  اد بهنتمامی موارد فوق با است در

و بناء عقال مبنی بر تدارك ضرر ،پزشک ضامن است و باید تقصیر 
از عهده خسارت برآید. چه بسا که عالوه بر مسؤولیت مدنی و 

 باشد.کیفری و انتظامی نیز میجبران خسارت ، محکوم به مسؤولیت 

ق.م.ا )از  706خصوصاً در مورد از دست دادن تخمدان، طبق ماده 
بین رفتن قدرت تولید مثل مرد یا بارداری زن...( پزشک محکوم به 

 پرداخت أرش است. 
ق.م.ا،  559و اگر قائل به مال بودن اسپرم و تخمک نباشیم طبق ماده 

های پرداختی عالوه بر هزینه ها مستحق أرش هستند.صاحبان آن
ماهانه و... برای نگهداری و همچنین با استناد به قاعده اتالف که 

 شود نیز ضمان ثابت است.می هم اموال و هم نفوس را شامل
و در مورد از بین رفتن تخمدان که چه به صورت برداشتن اشتباهی 

با استناد به تخمدان باشد و چه در اثر دارو درمانی با دوز باال نیز 
 ق.م.ا ضامن است و باید آرش بپردازد. 706ماده 

در مورد از بین رفتن جنین با توجه به اینکه قابلیت و استعداد تبدیل 
شدن به یک انسان را دارد، دیگر مواجهه مال با آن منطقی به نظر 
نمی رسد و باید به آن به عنوان یک انسان برخورد کرد و طبق ماده 

ای از رشد که باشد...( محکوم ه جنین در هر مرحلهق.م.ا )دی 717
 به پرداخت دیه است.

و اما در موردی که جنین اشتباهی به رحم فردی غیر از مادر منتقل 
شده است، چندین صورت قابل تصور است، در صورتی که امکان 
دسترسی و شناخت و پیدا کردن رحم اشتباه میسر باشد، و اگر بچه 

توان بچه را به مادرش برگرداند و فقط مدعی می سالم متولد شود،
های معنوی درد و رنج و اینکه جنین در بطنی غیر از مادر هزینه

خودش رشد کرده است و از خونی غیر از خون مادر خود تغذیه 
نموده است و ادعای اینکه خلق و خوی و شاید انتقال مسائل 

ن مدهای بعضاً ناگوار آبیولوژیکی و... از مادر اشتباهی به جنین و پیا
در آینده را  بتوان خواستار شد و پزشک را مسبب به وجود آمدن 

 این وقایع دانست.
که این ادعا متقابالً برای زوج مقابل که جنین زوج دیگر را دارا شده 
اند، هم وجود دارد. و اگر بچه سالم متولد نشود و یا بمیرد، آن وقت 

ی که مثالً ناشی از عدم سازگاری در اثر فوت، دیه و در اثر بیمار
های الزم خونی و رحم اشتباهی و علل دیگری مثل عدم مراقبت

صاحب و رحم اشتباهی )مثل عدم غربالگری به موقع و تشخیص 
بیماری و خاتمه بارداری(، در تمامی موارد پزشک طبق قاعده اتالف 
و تسبیت و قواعد فقهی و حقوقی دیگر بر اساس تقصیر محرز، 

ؤول است و باید از عهده خسارت مادی و معنوی به وجود آمده مس
برآید. و حتی احتمال اسفناك تر دیگری هم وجود دارد که از بین 

های اشتباهی به فرض شناخت و دسترسی به دو خانواده و اینکه جنین
دهد، یکی می هر یک بچه دیگری را اشتباهاً در رحم خود پرورش

میرد و آن دیگری با وجود علم به این قضیه ها سقط شود و باز جنین
، با درد و رنج از دست دادن بچه خود، قهراً بچه خانواده دیگر را 
در وجود خود پرورش دهد و بعد از تولد هم مجبور به سپردن بچه 
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ای هم که از به مادر اصلی خود شود، در حالی که نمی توان علقه
منکر شد، اینها همه صدمات شود را می طریق خون و بارداری ایجاد

روحی، عاطفی است که پزشک مسبب آن بوده است و تقصیر او، 
ها تمامی این ضایعات را به وجود آورده است و باید از عهده آن

 برآید.
شود، می و اما در صورتی که رحم اشتباهی که جنین در آن جایگزین

شناسایی و پیدا نشود، در واقع جنینی که منشأ به وجود آمدن بچه 
است ،گم شده است و در صورتی که هیچ راهی برای پیدا کردن آن 
نباشد در حکم تلف یا بهتر بگوئیم اتالف جنین است، در این صورت 

( و هم خسارات ناشی IVFهای مادی تشکیل جنین )هم همه هزینه
دست دادن جنین و هم در صورت عدم باروری مجدد، از اتالف و از 

خسارات عدم النفع و هم خسارات معنوی ایجاد شده به عهده 
باشد. در ضمن اگر فرد ، حامل جنین غیر از جنین خود می پزشک

های پرورش و بزرگ کردن و درد و رنج و تألمات هم باشد، هزینه
 های هعاطفی و روحی ناشی از این ضایعه نیز به هزین

 شود.می فوق اضافه
 جبران خسارت طبقه سوم

و اما طبقه سوم، یعنی اشتباهاتی که منجر به تغییر در نتیجه مورد 
شود و باعث از بین رفتن تالش هایی برای داشتن می نظر از باروری

 ها و صفات خاصیا جلوگیری از به دنیا آمدن کودکی با ویژگی
 گردد.می

انطباق برای گروه سوم از نظر اینکه برای پزشگ مصادیق قابل 
مسؤولیت زا باشد یا نباشد و یا به عبارت دیگر، تفصیر محسوب 
بشود و ضمان آور باشد یا تقصیر محسوب نشود و ضمان آور نباشد، 

 شود.می به دو دسته تقسیم
در مواردی که تغییر در نتیجه در راستای سالمت کودك باشد _

ژنی برای جلوگیری از ابتال به یک بیماری خاص  مثالً برای حذف
باشد و در اثر تقصیر پزشک این امر میسر نشده و کودك با 

 های جدی به دنیا آید.ضایعه
به طور کلی اگر هدف از تغییر در نتیجه ، درمانی باشد. مثل هدف 
از انتقال جنین های دختر برای جلوگیری از ابتال به تاالسمی ماژور 

برای تعیین جنسیت ، طبیعی که است  در این شرایط که  ، نه صرفاً
تقصیر پزشک منجر به دنیا آمدن کودکی با بیماری یا ناهنجاری 
شود، پزشک ضامن است و باید از عهده خسارات مادی و معنوی 
 پیش آمده، برآید

های بیمارستانی، دارویی،.... برای خسارات مادی شامل تمام هزینه
های های درمانی کودك بیمار و هزینههزینهنتیجه مورد نظر و 

پرورشی خاص برای بزرگ کردن کودك بیمار بر اساس نوع بیماری 
و همچنین خسارات معنوی تحمل درد و رنج و تألمات عاطفی و 

 روانی به دنیا آمدن و بزرگ کردن کودك بیمار.
اما در مواردی که هدف والدین، هدف درمانی نیست، بلکه   _

ی شخصی، مثالً برنامه ریزی برای آینده بهتر فرزند خود و هاانگیزه
یا بعضاً خدماتی لوکس و فانتزی است، مثل رنگ چشم، مو، قد بلند، 

 هوش، جنسیت و ... .
در این مورد اگر پزشک بر اساس قوانین و ضوابط مراکز باروری 
مجاز به چنین تعهداتی باشد، ماهیت مسؤولیت پزشک برخالف 

قبلی تعهد به نتیجه است. لذا، اگر بر خالف تعهد و تمام موارد 
 قرارداد، نتیجه مورد نظر حاصل نشود، تخطی از قرارداد محسوب

 شود و پزشک مسؤولیت قراردادی دارد.می
و چون عدم قطعیت نسبت به اینکه چه ژن هایی در بچه بعد از 
تولد وجود خواهد داشت حتی آزمایشات ژنتیکی بر روی سلول های 

ها قبل از تولد هم نمی تواند به طور قطعی نتیجه مورد جنسی و جنین
نظر را پیش بینی کند، و طبیعتاً هیچ ضمانتی برای رسیدن به ویژگی 
و صفت مورد نظر وجود ندارد ، لذا آنچه اینجا محرز است، قصور 
پزشکی است نه تقصیر و پزشک فقط به خاطر تخطی از قرارداد 

مجاز به چنین تعهدی باشد باید از عهده ای اگر به جهت حرفه
های مادی که در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب صرف شده هزینه

 است برآید.
ای مثالً با قد کوتاه یا رنگ چشم متفاوت و به صرف تولد بچه

 خسارت معنوی وجود ندارد. 
ای خالف مقررات عمل نموده باشد البته اگر پزشک به جهت حرفه

ای را پذیرفته باشد. به جهت انتظامی و حرفه و تعهدی غیرمجاز
 مسؤول است و باید طبق مقررات مجازات شود.

آنچه در تمامی این موارد قابل تأمل است این است که اوالً سرعت 
پیشرفت فن آوری و تکنولوژی از اصالح و تدوین قانون بیشتر است 

 و در بسیاری موارد قانون مدونی وجود ندارد.
، فقط یک قانون  ARTی هاروشاعمال  هاسالعد از در کشور ما ب

 ی نابارور وجود دارد.هازوجکوتاه و مجمل در مورد اهدای جنین به 

 
و در کشورهای دیگر هم قوانین موجود در خصوص قصور پزشکی 

 تواند منافعینمکارآمدی الزم را برای رسیدگی به این موارد ندارد و 
ند. و ین کتأممباالتی پزشکی یبافراد را در قبال تهدیدهای ناشی از 

های وکال هم در این خصوص راه به جایی یحهالها و یهشکوائ
 برد.ینم

ها ینادهند. همه ینمیی عالقه نشان هاپروندهو نوعاً قضات به چنین 
یان این به خاطر نبود قانون است. لذا حمایت قانونی برای شاک

 نیست. هاپرونده
ی را احرفهقانون نوعاً صدمات فیزیکی و اقتصادی ناشی از اهمال 

های ذهنی که در یآشفتگهای احساسی و یبآسدهد و به یمپوشش 
 اثر صدمات ناشی از باروری است توجهی ندارد.

این خالء قانونی ناشی از اهمال و عدم عنایت کافی مقامات رسمی و 
 است.  تصویب قوانین

در امان نمانده است و  هاآفتها و یبآسالبته کشور ما هم از این 
ها و وضع قوانین گذارییاستسمتأسفانه این خالء به طور جدی در 

 مشهود است.
های پزشکی یبارورتمامی موارد ذکر شده از قصور پزشکی در 

(ART مسؤولیت و ضمان پزشک و کادر درمانی دخیل در، )
باشد و با توجه به تمامی مبانی نظری که یمپروسه باروری محرز 

در این زمینه وجود دارد، پزشک ضامن پرداخت خسارت مادی و 
 معنوی است.

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 11

https://quranmed.com/article-1-650-en.html


  و همکاران                 برومند ناهید  55

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 نتیجه گیری
خالصه و حاصل پژوهش حاضر عبارت است از این که پزشک بر 

مشهور فقها ، در صورت تقصیر ضامن و اساس نظریه مشهور و غیر 
مسؤول است .چه برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد. و باید از 
عهده خسارات ) مادی و معنوی وجسمانی ( ایجاد شده در اثر احراز 

 495تقصیر برآید و قانون مدنی نیز مؤید همین مطلب است .) ماده 
 ق.م.ا (.

مدنی ، برای تحقق  وهمچنین بر اساس مبانی نظری مسؤولیت
مسؤولیت مدنی پزشک ، وجود ضرر یا خسارت ناشی از فعل زیان 

 باری که مسبب آن پزشک می باشد ، ضروری است .
و دیگر اینکه تعهد پزشک در باروری های پزشکی از نوع تعهد به 

 وسیله است مگر در موارد خاص .
 و در نهایت اینکه مسؤولیت پزشک در قبال خطاهای )تقصیر و
قصور ( ناشی از باروری های پزشکی یکسان نیست و با توجه به 

 تأثیرات آن بر زندگی زوجین و سالمت کودك متفاوت است . 
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