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 دهیچک
 آن هدف صرفاً که استی پزشک ضرورت بدون و مقرر موعد از خارج نیسزار ،یمیتقو تولد     

 نممک مانیزای عیطب ندیافر رییتغ لیدلبه تولد از نوع نیا. است خاصی خیتار در نوزاد تولد
 به تمسک با رونیازا باشد؛ داشته همراهبه نوزاد و مادری برا را یریناپذاجتناب هایخطر است
 یمیتقو تولد. آمد میبر خواه خسارت ورود نمسئوالیی شناسا درصدد یاکتابخانه روش
 ،یمدن تیمسئول آن در نمداخالی برا زینی قانون نظر از است، اخالق با ریمغا آنکه برافزون

 اعمی میتقو تولد دری مدن تیمسئول ارکان احراز. ندکیم جادیای انتظامی موارد در و یفریک
 مراکز و نیوالد پزشک،ی مدن تیمسئول موجبات ت،یسبب ةرابط و انباریز فعل ضرر، ورود از

 نابهنگام تولد مباشر خبره، و آگاه فرد عنوانبهی تولد نیچن در پزشک. آوردیم فراهم را درمان
 محسوبی میتقو تولد سبب موعد، از خارج نیسزار به تیرضا اعالم با نیالدو و است

 منعقده قرارداد و پزشکی استخدام ةرابط وجود با درمان مراکز عامل دو نیا کنار در. شوندیم
 526 ۀماد مطابق رونیازا ند؛ایاحتمال خسارت وقوع بری گرید سبب مار،یب و مارستانیب نیب

 و نعامال رفتار زانیم ریتأث براساس مباشر، و سبب اجتماع فرض در ،یاسالم مجازات قانون
 .دشویم عیتوز خسارت جبران تیمسئول ،یعرف اریمع توسط آن احراز ةواسطبه
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 مقدمه. 1
ی اساس نهاد نیا به توجه. است بوده مطرحی اجتماع نهاد نینخست عنوانبه همواره خانواده

 رونیازا ؛شودیم محسوب جامعه آحاد سالمت نیتضم جهت در سازسرنوشت و ریخطی امر
 به جامعهی تعال و میتحک و تیتقو جهینت در وی اساس نهاد نیا از تیحمای برا هادولت
 نهاد نیا تکامل دری فرزندآور. پردازندیم خانواده نهاد خصوص در مدون یزیربرنامه

 جهینت در و خانوادهی روان بهداشت بهبود موجبات و کندیم فایای مهم اریبس نقشی اجتماع
 .آوردیم فراهم را جامعه

. میابوده کشور دری میتقو تولد عنوان تحت تولد ازی خاص نوع شاهد ریاخ یهاسال در
 ضرورت بدون خاص،ی روز در فرزند آمدن ایدن به هدف با نیوالد تولد، نوع نیا در

 تواندیمی تولد نیچن که استی حال در نیا. نندکیم نابهنگام نیسزار بر اصرار ،یپزشک
 زعمبه تولدی عیطب ندیفرا در بردن دست چراکه ؛باشد داشته همراهبهی جد مخاطرات

 همراههب را یاریبس ریناپذجبران وی منف تبعات و آثار گرفتهصورتی علم یهاپژوهش
یی انتها یهاهفته در نیجنی مغز تکامل است شده اذعانی حت که یاگونهبه ؛داشت خواهد
ی اجتماع تفاخر هدف با فقط اقدام نیا. (162: 1398 گلکار، ایکلهرن و یعباس) ردیگیم صورت

 اتیمقتض برخالف مونینامی عرف به شدن لیتبد حال در متأسفانه و ونددیپیم وقوعبه
 تیرؤ قابل وضوحبه زین شرفتهیپی کشورها دری میتقو تولد است ذکر شایان. استی اخالق
 یهانهیهزی میتقو تولد شکبی. ( al et, Huang 1 :2020.; al etJacobson., 2021: 2) است
 از نوزاد تیمحروم بر استی عامل رایز ،آورد خواهد وارد کشور هر سالمت نظام بهی گزاف

 .اوستی عیطب حق نیجن مطلوب تکامل و رشد که استی الح در نیا وی رحم تکامل
 صورتی مستقل قیتحق آن در خصوص که است یامستحدثه مباحث ازی میتقو مانیزا 

 پزشک نقش بر دیتأک با نابهنگام نیسزاری حقوق تیمسئول ابعاد یامقاله در صرفاً و نگرفته
 با موضوع نیا به پرداختن تیاهم. (167-168: 1398 گلکار، ایکلهرن و یعباس) است شدهی واکاو

 دوچندان است، کردهی دگرگون دچار را گناهیب کودکان سرنوشت کهی شوم عواقب ۀمشاهد
 صورتی رضروریغ وی ردرمانیغی اهداف با ن،یوالد توسط اقدام نیا آنکه خصوصبه. شودیم
 نیهمچن و زنندهانیز و دهیدانیز از اعم ادعو نیطرف با ارتباط دری مدن تیمسئول. ردیپذیم

ی انتظام وی فریک ،یمدن تیمسئولیی شناسا نیبنابرا دارد؛ی خاص یکارکردها و هاهدف جامعه،
ی ریجلوگی ناهنجار نیا شدن دارادامه ازی ادیز حد تا تواندیمی میتقو تولد در نمداخالی برا
 تولد در ایآ الًاو که هاستپرسش نیا به ییپاسخگو درصدد حاضر پژوهش اساس نیا بر. ندک

 رای اشخاص چه پاسخ بودن مثبت فرض در اً یثان است؟ تحقق قابلی مدن تیمسئولی میتقو
 ست؟یچی تیمسئول نیچنی قانونی مبنا ثالثاً و دانست وارده خسارات جبران مسئول توانیم
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 به اول قسمت در ؛است شده لیتشکی اصل بخش سه از حاضر جستار منظورنیبد
 اجتماع دوم بخش در و شد خواهد پرداختهی میتقو تولد دری مدن تیولمسئ ارکانی بررس
 موضوع با مباشر و سبب انطباق تینهادر  و شودمیی واکاو رانیا حقوق در مباشر و سبب
 .گذشت خواهد نظر ازی تولد نیچن نمداخال تیمسئول آن رهگذر از و مطرحی میتقو تولد

 

 یمیتقو تولد دری مدن تیمسئول ارکانی بررس  .2
 کودک آمدن ایدن به بر ژهیو اهتمام ای رُندی خیتار ازی برخوردار هدف با نوزاد تولد زمان رییتغ
 با نیوالدی موارد نیچن در است؛ شده مطرحی میتقو تولد عنوان تحت خاص،ی مناسبت در

 پزشک به ،شود نوزاد ریگبانیگر است ممکن کهی احتمال یهابیآس از فارغ و ادشدهی هدف
 استی حال در نیا. ندیآیبرم مشخصی خیتار در نوزاد تولد تحقق درصدد و کنندمی همراجع

 نیچن در رای جان وی بدن خسارات ورود امکان وضوحبه گرفتهصورتی پزشک قاتیتحق که
ی مدن تیمسئولیی شناسا. ( al etHuang., 2021: 2 ؛194: 1392 همکاران، وی گیب) دنکیم اثباتی موارد

 کهی اخالقی ناهنجار نیا ازی ریجلوگ دریی بسزا نقششک بیی میتقو تولد دری فریک و
 ؛دکر خواهد فایا آورد،می فراهم را نیجن نیادیبن وی انسان حقوق نهادنی پا ریز موجبات

 در افراد رفتار کنترلی برا یالهیوس و بازدارندهی نظام واقع دری فریک وی مدن تیمسئول چراکه
 تبعات و آثاری میتقو تولد در نمداخال تیمسئول رشیپذ رونیازا ؛(74 ؛1383 ،ینیباد) است ندهیآ

 . داشت خواهد همراهبهی اریبس مثبت
 تحققی برا که تیسبب ةرابط و انباریز فعل ضرر، ورود از اندعبارتی مدن تیمسئول ارکان

 .باشند موجودی اتیح عنصر سه نیا دیبای میتقو تولد دری مدن تیمسئول
 

 ضرر رودو .2.1
ی مدن تیمسئول مقررات وضعی اصل اهداف از همواره دهیدانیز به وارده خسارات جبران
 نیچن داشتن ملحوظ ضمن یمدن تیقانون مسئول 1 ۀماد در مقنن رونیازا است؛ بوده مطرح

 هر»: داردیم اشعار و پرداخته آن قیمصادی برخ انیب و ضرر وجود ضرورت نییتب بهی هدف
 ای تیثیح ای یآزاد ای مال ای جان به یاطیاحتیب ةجینت در ای عمداًی قانون زمجو بدونی کس

 وارد یالطمه دهیگرد جادیا افرادی برا قانون موجب به کهی گرید حق هر به ای یتجار شهرت
 خود عمل ازی ناش خسارت جبران مسئول شودی گریدی معنو ای یماد ضرر موجب که دینما

 قیمصادی برخ انیب به صرفاً و نپرداخته ضرر فیتعر بهی مدن تیولمسئ قانونگذار .«باشدیم
 جامعی فیتعر ةارائ چراکه است؛ رفتهیپذ صورت تعقل با ناًیقی امر نیا و است دهکر اکتفا عیشا
 انیب به فقط زین حقوقدانانی برخ لیدل نیهم به و است دشوار بسی کار ضرر، از مانع و
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ی فیتعر تا دندکر تالش یاعده نیا وجود با. (415: 1392 ،یلنگرودی جعفر) اندپرداخته ضرر قیمصاد
 ای شود جادیا اموال دری نقص که گاه هر»: اندداشته ابراز نیبنابرا ،دهند ارائه ضرر مفهوم از

 د،یآ وارد یالطمه شخص عواطف و تیثیح و سالمت به ای برود دست ازی مسلم منفعت
 دینبا فیتعر دری دشوار است ذکر انیشا .(245: 1398 ان،یاتوزک)« است آمده باربه ضرر ندیگویم

 ضرر فهم قابل مفهوم به توجه با رسدیم نظربه و باشد مقنن توسط آن از عدولی برای عامل
 هر» عبارت از استفاده با و است پنداشته هودهیب و عبثی امر را آن فیتعر قانونگذار عرف، در

 نوظهور قیمصاد ورودی برا را راه مطروحه، موارد بودنی لیتمث بر دیتأک ضمن« یگرید حق
 .است نهاده باز

 خواهد فایا اوی سالمت دری ریانکارناپذ نقش کودک، تولدی عیطب ندیفرا که است پرواضح
 ضرر است ممکنی عقل وی علم ةپشتوان و ضرورت بدون نابهنگام نیسزار و دکر

 فرض در وی تولد نیچن تحقق صورت در روازاین باشد؛ داشته همراهبه رای ریناپذجبران
 .بود خواهد سوریمی بدن وی معنو ،یماد از اعم خسارات ةمطالب کودک، به ضرر ورود

ی دادرس نییآ قانون 14 ۀماد 2 و 1 هایتبصره ،یمدن تیمسئول قانون 1 ۀماد در مقنن
 ساراتخ ةمطالب از صراحتبهی اساس قانون 171 اصل در نیهمچن و 1392 مصوبی فریک

 لحاظ به رای معنو خسارات ةمطالبی برخن یا وجود با است؛ گفته سخنی معنو وی ماد
 نیهم. (238: 1389 کلو،یبار ؛325: 1386 ،یبینق) دانندیم وجاهت فاقدی اخالق نیهمچن وی عمل ،ینظر

 داشته همراهبهی اریبس موارد در رای معنو خسارات جبران بر حکم صدور عدم موجبات مسئله
ی مبن فقها هاینظر به تمسک با یاعده که استی حال در نیا م؛یمواجه آرا تشتت با جهینت در و
 ؛372: ق1416 ،یانصار ؛309: ق1417 ،یالمراغی نیالحس)ی معنو وی ماد از اعم وارده خسارات جبران بر

. (34: 1382 ،یآقمشهدی اصغر) اندشمرده زیجا رای معنو خسارت ةمطالب (21: ق1410 ،یبجنورد
 خواهان توسط مستدل و مستند متقن،ی مدارک ةارائ بای اریبس موارد در محاکم خوشبختانه

 .انددهکری معنو خسارات جبران بری مبن حکم صدور به اقدام ،ادعو
 

 انباریز فعل .2.2
 بای مدن تیمسئول. است انباریزی فعل وقوع مستلزم شکیبی مدن تیمسئول در ضرر تحقق
 نیچن به ریسی برا و ندکیم دهیدانیز از تیحما به اقدامی اجتماع رفاه نیتأمی واال هدف

 تیمسئولی اصلی مبنا رانیا مقنن رونیازا ؛دشو نیمعی مشخص چارچوب دیبا ریناگزی هدف
 ریتقص اقسام انیب بهی مدن قانون 953 ۀماد در قانونگذار. است داده قرار ریتقص ةینظر رای مدن
 انیب طیتفر وی تعد از کهی فیتعار گرفتن نظر در با و پرداختهی تعد و طیتفر از اندعبارت که



 

 767                                                مسئولیت ناشی از زایمان تقویمی                                    

 نقش عرف منظورنیبد و است ریتقصی نوع ةجنب به قائل مقنن که است پرواضح ،است داشته
 .ندکیم فایا اشخاص دنکر قلمداد مسئول دری اساس

 دیتأک مورد وارههم ریانکارناپذی اصل عنوانبه را گرانید به اضرار تیممنوع مقدس شارع
 ازی کی عنوانبه الضرر ۀقاعد نیبنابرا ،(98: 1394 ،یروزآبادیف هوشمند و اینحکمت) است داده قرار
 ینوعبه است، داشته قرار نظر تبادل و بحث مورد اسالم خیتار در کهی فقه قواعد نیترمهم
 آنجا از و است یحقوق وی قیحق از اعم شخص هر توسط وارده یهاانیز و ضرر جبران دیمؤ
 خسارت جبرانی مبنا با ،(86: ق1411 ،یرازیش مکارم) ردیگیبرم در زین رای عدم امور قاعده نیا که

 .است سازگار قانون در شدهارائه
 عدالتی اتیح عنصر با تعارض دری موارد در ریتقص ةینظر رشیپذ که است ذکر شایان

 کهیدرحال ،است مصائب نیکمتر تحمل با هدیدانیز ضرر جبران عدالتی اقتضا. ردیگیم قرار
 مقنن و بود خواهد دشوار ،یاریبس موارد در خسارت ورود جهینت در و انباریز فعل وقوع اثبات
 نیطرف گاهیجا دری انقالب ،رهیو غ ریتقص فرض و خطر چونی اتینظر رشیپذ با شیاندژرف
 .است پرداخته مشکل حل به شکل نیبد و دهکر جادیا ادعو

 سه با ،است انباریز فعل از گرفتهنشأت شکبی کهی میتقو تولد در ضرر ورود فرض در
 عواملیی شناسا که میمواجهی درمان مرکز و نیوالد پزشک، شامل اتفاق نیا بر لیدخ عامل
 .بود خواهد راهگشا مسئله حل در انباریز فعل ارتکابی اصل

 
 تیسبب ۀرابط .2.3

 نظر در خسارت جبران برایی کاف عامل تواندینمی ارتکاب فعل اثبات و ضرر ورود صرف
 عقل چراکه شود، احراز ادشدهی موارد نیب تیسبب ةرابط وجود دیبا الزاماً رونیازا ،شود گرفته

ی قانون مختلف مواد در مهم نیا و کندیم حکم انیز ورود مسئول توسط خسارت جبران به
 تیرؤ قابلی اسالم مجازات قانون 528 و 492 مواد وی مدن تیمسئول قانون 1 ۀماد از اعم

 جبرانی برا محق ادشدهی شرط سه اثبات با دهیدانیز نیبنابرا ؛(195: 1392 ،یمیرح و ییصفا) است
 شرط ریتقص کهی موارد در معمول طوربه. بود خواهد انیز ورود عامل توسط وارده خسارات

ی شتریب سهولت با تیسبب ةرابط اثبات است،ی واحد شخص مقصر و است تیمسئول جادیا
 اتینظر ر،یتقصی مبنا از عدول با مقننی موارد در که استی حال در نیا ؛ردیگیم صورت

ی دشوار با تیعل ةرابط احراز ناًیقیی موارد نیچن در و است داده قرار رشیپذ مورد رای گرید
ی دگیچیپ بر ،باشند لیدخ حادثه دری متعدد افراد اگر نیهمچن .بود خواهد همراهی شتریب

 با مورد نیا در چراکه ،باشدی میتقو تولد تواندیم آن مثال شاهد و شد خواهد افزوده مسئله
ی سو از و شودیم قلمداد مسئول ر،یتقص فرض ةینظری مبنا بر که میمواجهی پزشک شخص
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 و شودیم محسوبی تولد نیچنی برای عامل خود مادری آمادگ اعالم و پدر تیرضا گرید
 وجود ،گرید انیب به. دکرینم مقرر موعد از خارج نیسزار به اقدام پزشک ،اذن نیا بدون

 با را آن زانیم و عوامل از کیهر تیمسئول نییتب ،یمیتقو تولد به اقدام در گرید ثرؤم عوامل
 وجود فرض با درمان مرکز تیمسئول به توجه ،ادشدهی موارد برعالوه. کندیم مواجه چالش

 مرکز عنوانبه خود درمان مرکز رایز ،بود نخواهد لطف ازی خال شکپز بای قرارداد ةرابط
 توجه که کندیم فایا خصوص نیا دریی بسزا نقش ،یمیتقو تولد وقوع سبببه مجوز،ۀ دارند

 .شود واقع دیمف ،یحقوق منظر از موضوع مختلف ابعاد حیتشر در تواندیم آن به
 

 رانیا حقوق در مباشر و سبب اجتماع .2.3.1
 بودهی داخل حقوق و فقه در زیبرانگبحث و دهیچیپ مسائل از همواره مباشر و سبب جتماعا

ی برا روش نیبهتر افتنی درصدد یقانونگذار متفاوتی کردهایرو طرح با مقنن رونیازا ،است
 ۀاراد نیآخر منظورنیبد است؛ عدالت تحقق جهینت در و اشخاص حقوق عییتض ازی ریجلوگ

 فیتعار به توجه با قانونگذار. است شده متبلور 1392 مصوبی اسالم اتمجاز قانون در او
 به اقدام ،(259: 1379 ،یبجنوردی موسو ؛15: 1384 داماد، محقق ؛37: 1388 ،یعبداله) مباشر و سبب از شدهارائه
 در بیتسب»: داردیم اشعار 494 و 506 مواد در رو، ازایناست دهکر واژه دو نیا فیتعر
 ماًیمستق خود و کند فراهم رای گرید تیمصدوم ای شدن تلف سببی کس که است آن تیجنا

 آنکه مانند شدینم حاصل تیجنا او رفتار فقدان صورت در کهیطوربه نشود تیجنا مرتکب
 توسط ماًیمستق تیجنا که است آن مباشرت» ،«ندیبب بیآس و فتدیب آن دری کس و بکندی چاه
 .«شود واقع مرتکب خود

 ۀشدارائه ةینظر از فارغ و موجودی فقه منابع به توجه با مباشر و سبب اجتماع صخصو در
 مباشر تیمسئول بر فقها مشهور نظر ،دو نیا نیب جمع در. است تصور قابل حالت سه مقنن،
 ؛(783: 1377 ،یحل عالمه) ندکنیمی تلق وارده خسارات جبران مسئول را مباشر رونیازا ،است

 قائل دیبا زین باشد کسانی مباشر و سبب نقش اگر دارندیم انیب صراحتبهی حت که یاگونهبه
بر  ضمان مباشر، از سبب بودن اقوا صورت در کنیول ،(377: 1383 ،ینیخم) میشو مباشر ضمان به

 و عدل ۀقاعد به تمسک با یاعده مقابل در البته. (256: ق1421 ،یکرمانشاه) بود خواهد سبب ۀعهد
 اندگفته سخن نمداخال ضمانی تساو از مباشر و سبب ریتأث ةدرجی برابر فرض در انصاف

 با هینظر نیا رشیپذ که است پرواضح ر،یاخ ةینظر بودن شاذ با وجود. (130: 1384 داماد، محقق)
 تواندیم عرف به تمسک با مورد هر در دادرس و داردی شتریبی سازگار عدالتی اتیح عنصر

 .دکن مشخص را افراد تیمسئول ل،اعما ریتأث زانیم براساس
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 یاسالم مجازات قانون در مباشر و سبب اجتماع. 2.3.2
 ۀماد در را آن مقنن که استی طول صورتبه اسباب اجتماع قیمصاد از مباشر و سبب اجتماع

: داردیم انیب قانونگذار. است داده قرار توجه مورد 1392 مصوبی اسالم مجازات قانون 526
 داشته ریتأث ،یتیجنا وقوع در بیتسب بهی بعض و مباشرت بهی برخ عامل، چند ای دو گاه هر»

 عوامل تمام به مستند تیجنا چنانچه و است ضامن است او به مستند تیجنا کهی عامل باشند،
 صورت نیا در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار ریتأث مگر باشندیم ضامنی مساو طوربه باشد

 جاهل، ،اریاختیب تیجنا در مباشر کهیدرصورت. هستند مسئول رفتارشان ریتأث زانیم به کی هر
 که استی حال در نیا .«است ضامن سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون ای زیرممیغ ریصغ

 تیمسئول از صراحتبه فقها مشهور نظر از یالگوبردار با 1370 مصوبی اسالم مجازات قانون
 شاذ نظر براساس شدهحادث رییتغ رونیازا ،بود گفته خنس مباشر و سبب اجتماع در مباشر
 رشیپذ مورد اصول نهادنی پا ریز عنوان تحت آن از و گرفته قرار انتقاد موردی موارد در فقها
 قانون 526 ۀماد. (131: 1398 همکاران، و پورنیام ؛99: 1393 ،یصادق) است شده ادی یقانون وی فقه

 همکاران، ویی صفا) نهاد وجود ةعرص به پا ملموس رییتغ وی نوآور چند جادیا بای اسالم مجازات

 به استناد اصل مقنن ماده نیا در. (32: 1396 همکاران، وی صالح ؛131: 1398 ،یآباددهی حاج ؛160: 1397
 بر و گفت سخن مباشر و سبب به تیجنا همزمان استناد امکان از و ساخت دگرگون را تیجنا
 که ستین دهیپوش کسچیه برشک بی. دکریی نما رو رفتار ریتأث زانیم براساس تیمسئول عیتوز
 در کنیول، است مباشر به مستند تیجنا معمول صورتبه مباشر و سبب اجتماع فرض در
 است ریانکارناپذ تیجنا وقوع در( نباشد مباشر از اقوا کهی سبب) سبب نقش موارد ازی اریبس
 عدالت نهادنی پا ریز و مباشر حق در اجحاف ناًیقی رضف نیا در مباشر تیمسئول بر دیتأک و

 اوست به مستند تیجنا کهی فرد بودن مسئول ازی درستبه قانونگذار رونیازا ،بود خواهد
 در اوی رگذاریتأث زانیم و مجرم شخص عرف، به مراجعه با محکمه قیطر نیبد و گفته سخن

 ۀماد در قانونگذار نیهمچن. ندکیم نییعت را نامرتکب تیمسئول و مجازات تینهادر  و تیجنا
 گفته سخن ،باشد عوامل تمام به مستند تیجنا کهی فرض در ضمانی تساو از تعقل با ادشدهی
 آن به تمسک بای قاض د،یترد و شک موارد در تا دهکر مطرح رای مالک و اصل قیطر نیبد و

 مرتکبان رفتار ریتأث گرم» عبارت نکر اضافه با گریدی سو از و دکنی رأ صدور به اقدام
 به استمساک تینهادر  و پرونده دری کاف نظر دقت به مکلف را دادرس« باشد متفاوت

 .است دهکر عادالنهی حکم صدوری برا کارشناس
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 یمدن قانون در مباشر و سبب اجتماع .2.3.3
 اجتماع در ،یاسالم مجازات سابق قانون و فقها مشهور نظر با همسوی مدن قانون در قانونگذار

 هر»: داردیم اشعار 332 ۀماد در رونیازا ،است دهکر قلمداد مسئول را مباشر مباشر، و سبب
 مباشر بشود مال آن شدن تلف مباشری گرید و کند جادیا رای مال شدن تلف سبب نفر کی گاه

 .«اشدب او به مستند اتالف، عرفا کهی نحوبه باشد اقوا سبب نکهیا مگر مسبب نه است مسئول
 ورود در واسطهیب و کینزد علت مباشر که آنجا از شودیم انیب همواره ماده نیا لیتحل در

 مسئول نیبنابرا نیست، تصور قابلی خسارت او دخالت بدون و شودیم محسوب خسارت
 موجبات هینظر نیا رشیپذ ادشدهی مورد برعالوه. داردی شتریبی سازگار واقع با او دانستن

 عنوانبه عامل نیآخر چراکه ،آوردیم فراهم دادرسی برا را شتریب سهولت با میتصم اتخاذ
 سبب نقش وضوحبه ادشدهی لیتحل در. (135: 1398 همکاران، و پورنیام) شد خواهد دهیبرگز مسئول

 حاصل تلف او رفتار فقدان صورت در که استی عامل سبب رایز ،است شده انگاشته دهیناد
 ،گریدی سو از .کندینم جلوهی منطق مباشر دانستن مسئول به صرفی تکاا نیبنابرا ،شودینم

 فاسدی تال ،شودمنجر  دادرس تیفعال سهولت به کهی میتصم اتخاذ هدف با لیتحل ةارائ
 هدف با کهیی قضا نظامی اتینظر نیچن رشیپذ و تیتقو با و داشت خواهد همراهبهی اریبس

 . رفت خواهد راههیب به است، شده نهاده بنا عدالت جادیا
 قانون 526 مواد نیب آشکاری تعارض 1392 مصوبی اسالم مجازات قانون بیتصو با

 بودن کسانی به توجه با حقوقدانان از یاعده. شد جادیای مدن قانون 332 وی اسالم مجازات
 یشعبانو  یرستم) اندشدهی مدن قانون 332 ۀماد نسخ به قائل ،1عضو و جان مال، اتالف قواعد

 عدولی اقدام نیچن ،یمدن قانون به ماده نیای تسر بودنی منطق با وجود. (145: 1395 ،یسر کنده
 نداردی گاهیجا نسخ الحق خاص حکم و سابق عام تعارض در. استی حقوق قواعد از
 مورد موضوع در و دیگویم سخن جرم ازی اسالم مجازات قانون چراکه ،(163: 1398 ان،یکاتوز)

 نیا در و کندیم صحبت مال ازی مدن قانون و شودیم محسوب خاص قانون نیا بحث
 شنهادیپ مقنن به رونیازا بود؛ خواهدی باق همچنان حکم اصل نیبنابرا است؛ عام نهیزم
 نیا رییتغ به اقدام ،یرأ صدور در تعارض ازی ریجلوگ و مالک وحدت جادیای برا دشویم

 با که آن نسخ ای 1392 مصوبی اسالم مجازات انونق 526 ۀماد با مطابقی مدن قانون از ماده
 .دکن ،داردی شتریب تیسنخ عدالت
 
 

                                                           
: 1394 ،یلیاردب ؛54: 1398 ان،یکاتوز ؛669 ق؛1419 عوده، ؛148: ق1422 ،یرازیش مکارم) هید دوگانه تیماه ةینظر :ک.ر. 1

64.) 
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 ی میتقو تولد موضوع با مباشر و سبب اجتماع انطباق .2.4
 بدون و مشخص خیتار در فرزند آوردن ایدن به هدف با نابهنگام نیسزار انجام ازی ریجلوگ

 وی فریک ،یمدن تیمسئول نییتب وی حقوق مناسب سازوکار جادیا مستلزم ،یپزشک ضرورت
ی میتقو تولد در لیدخ اشخاصیی شناسا با رونیازا است؛ مذموم امر نیا در نمداخالی انتظام

 تمسک با و مباشر و سبب اجتماع قواعد با آن قیتطب وی درمان مرکز و نیوالد پزشک، از اعم
 در رییتغ چراکه ؛آمد میبر خواه نیجن نیادیبن حقوق از حفاظت درصدد موجود، نیقوان به

ی احتمال مخاطرات داشتن ملحوظ بدون ویی رعقالیغی هدف با صرفاً نوزاد تولدی عیطب ندیفرا
 و آثار آن بر زینی حقوق منظر از بلکه ،است جامعهی اخالق یهاچارچوب نهادنی پا ریز تنهانه

 نیچن کاهش در شکبی امر نیا نمسئوال و حق نیایی شناسا که شودیم باری اریبس تبعات
 عنوانبه سبب نییتع در عرف به استناد زمینه نیا در. دکر خواهند فایا یمؤثر نقشی اعمال

 .دارد قرار ژهیو توجه مورد مناسب،ی اریمع

 
 پزشک تیمسئول .2.4.1

 جامعه، مردم آحاد سالمتی ارتقا و حفظی واال هدف بای کاربرد دانش عنوانبهی پزشک علم
ی هدف نیچن به لینی برا و شد جادیا دگانیدبیآسی ازتوانب تینهادر  و هایماریب درمان

 ازی ریجلوگ و درمان آن مطابق و درست صیتشخ ،هایماریب از مانع و جامع شناخت شکیب
 و مهم موضوعات ازی کی حقوق، ةرشت خیتار طول در. کندیم جلوهی ضرور آنها مجدد بروز
 مواجهی اریبس یهابینش و فراز با که بوده پزشک تیمسئول عدم ای تیمسئول ،زیبرانگبحث
 رونیازا ،دانستندیم پروردگار خشم از گرفتهتأنش رای ماریب باستان دوران در. است شده

 ،گرفتیم صورت زین نایروحان توسط معموالً که کهن دوران در بیطب تیمسئول فرض
 مورد پزشکان تیولمسئ فرض زمان گذشت با. (126: 1381 ،یاباریدر) شدینم قلمدادیی عقال
 فقه در. شدیمی تلق یعدالتیب افراد نیا تیمسئول عدم که یاگونهبه ،گرفت قراری جد تیحما

 پزشک تیمسئول به قائل یاعده و شده مطرح پزشک ضمان خصوص دری متعدد هاینظر زین
 عمل کنیول ،نشود مرتکبی ریتقص محوله عمل انجام در بیطب اگری حت که معنانیبد ،اندشده

 ؛270: تایب ،یعامل) دانست مسئول را او دیبا ،باشد داشته همراهبهی بدن وی جان از اعم یاصدمه او

: ق1417 زهره، ابن) انددهکر اجماعی ادعا آن بری مختلف قواعد دادن قرار مبنا با و (250: ق1400 ،یطوس

 انجام در پزشک اگر که معتقدند یادهع مقابل در. (533: تایب ،ییطباطبا ؛418: ق1420 ،یثان دیشه ؛412
. (373: ق1410 س،یادر ابن) بود نخواهد وارده انیز مسئول ،نشودی ریتقص مرتکبی درمان امور

 ای مباشرت فرض در پزشک تیمسئول عدم ای تیمسئول خصوص در فقها که است ذکر شایان
 ،یخوانسار ؛520: تایب ،یمامقان ؛339 :1311 ،یرشت محقق ؛249: 1365 ،ییخو) دارند نظر اختالف مباشرت عدم
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ی نابسامان موجبات پزشکانی برا مطلق تیمسئول رشیپذ شکبی. (221: ق1422 ،ییخو ؛188: ق1405
 افراد گریدی نیسنگ تیمسئول نیچن وجود با چراکه ،داشت خواهد همراهبه را سالمت نظام در

 بر را آنی عطا رشته نیا نشاغال یحت و داد نخواهند نشانی پزشک ةرشت در لیتحص بهی رغبت
 و دقت کاهش سبب زین تیمسئول عدم به قول ،گریدی سو از. دیبخش خواهند شیلقا

 ریتقص فرضی مبنا انتخاب نیبنابرا ؛شودیم نامراجع اضرار تینها در و قشر نیا یانگارسهل
 مجازات قانون 495 ۀماد در مقنن رو، ازایندهد پوشش را مطروحهی نگرانی خوببه تواندیم

  1.است داده قرار شیخو نظر دقت مورد یقانونگذار در رای اساس ةنکت نیای اسالم
 در مداقه با آنکه حیتوض. است شرح وی بررس قابل زین گرید یاجنبه از مذکور موضوع

 نوع نیاول: برشمرد توانیمی کل ةدست چهار در را پزشک تیمسئولی کل طوربه مختلف، نیقوان
. استی اسالم مجازات قانون 495 و 295 مواد به مستند پزشکی فریک تیمسئول ت،یمسئول
 تیمسئول نیا. نهاد نام پزشک یانتظام تیمسئول عنوان تحت توانیم را پزشک گرید تیمسئول

 یهاحرفه شاغالن یاحرفه و یصنف تخلفات بهی دگیرس یانتظام ةنامنییآ 3 ۀماد براساس
 توانیم را مذکور تیمسئول دو هر که است شده داده قرار پزشک ۀعهد بر وابسته، وی پزشک
 پزشک ،گرید طرف از. برشمرد آن ةجمل از و کرد قلمداد ةحرف ازی ناش تیمسئول عنوان تحت

 ۀگسترد ةدامن به توجه با خصوصبه زینی مدن تیمسئول قانون 1 ۀمادی مبنا بر توانیم را
 تیمسئول لیذ پزشک، تیمسئول ةجنب نیچهارم تینها در. دکر قلمداد مسئول آن، تیشمول

 دو به خود تواندیم ،جادشدهیای قرارداد ةرابط تیماه براساس که است طرح قابلی قرارداد
 .دشو میتقس جهینت به تعهد ای لهیوس به تعهدی قراردادها قسم

 که دکر نییتب شرح نیبد توانیم را پزشک تیمسئول مذکور، مختلف اقسام از کیهر در
 شناخته مسئول ریتقص ارتکاب صورت در پزشک ،یمدن وی انتظام ،یفریک تیمسئول مورد در

 قرارداد، مفاد براساس مورد حسب ز،ینی قرارداد تیمسئول خصوص در و شد خواهد
 تیمسئول که است نیا ،شد غافل آن از دینبا کهی موضوع اما. دشوی بررس موضوع ستیبایم

  .استی سار وی جار نوزاد نیهمچن و مادر قبال رد ،مذکور موارد ةهم در پزشک
 ینیآفرنقش اشخاص ریسا از شیب پزشک عنوان تحت حاذقی فردی میتقو تولد در

 وجود با وی نیجن ندیافر لیتکم منافع در خصوص مانع و جامع شناخت با وجود او. کندیم
 عمل انجام در مباشر دیردتیب و ندکیم نابهنگام نیسزار به اقدام ،یاحتمال مخاطرات به علم

 ،ندکیم نقض رای پزشک نظام سازمان ضوابط و قواعد تنهانهی اقدام نیچن با پزشک. است

                                                           
 ؛26: 1396 همکاران، وی ثقف ؛30: 1394 همکاران، و زادهیتق: ک.ر( ریتقص فرض) پزشک تیمسئولی مبنا ةمطالعی برا. 1

 .48: 1397 ،یمحمود



 

 773                                                مسئولیت ناشی از زایمان تقویمی                                    

 و نیجن سالمت رایز ،کشدیم اخالق وی پزشکی ناگسستن وندیپ بری بطالن خط بلکه
 .است برده ادی از وضوحبه را جامعه سعادت

 تینها در و ماریب به قیدق اطالعات ةارائ به موظف آگاه، و خبرهی شخص عنوانبه پزشک
 امر نیا و استی علم نیمواز تیرعا به ملزم او. است نیوالدی نابجا ةخواست رشیپذ عدم

 شاغالن یاحرفه وی صنف تخلفات بهی دگیرسی انتظام ةنامنییآ 3 ۀماد در صراحتبه
 داشته انیب ماده نیا در مقنن. است تیرؤ قابل نهیزم نیا در وابسته وی پزشک یهاحرفه
 تیرعا بای قانون وی شرع ،یعلم نیمواز طبق دیبای پزشک یهاحرفه شاغالن»: است

 انجام در یانگارسهل هرگونه از و کرده فهیوظ انجام یاحرفه وی صنف ،یدولت نظامات
 نظام سازمان 28 ۀماد 1 ۀتبصر در نکته نیا است ذکر انیشا .«زندیبپرهی قانون فیوظا

 ضرر ورود احتمال وجود با زین شرع ناًیقیی قانون نص برافزون. شودیم مشاهده زینی پزشک
 . ندکیمی نه رای تولد نیچن الضرر ۀقاعد به تمسک با و

 در ،داشت خواهد همراهبه را درمان مراکز به افراد ازی ریکث تعداد ةمراجعی میتقو تولد
 هدف با پزشکی موارد در. شوندیم اجهمو کنندگانمراجعه ازی میعظ لیخ با پزشکان جهینت

 امر نیا و ندکیم خود توان حد از فراتر ماریب رشیپذ به اقدام شتریبی مال مواهب به دنیرس
 قابل را اشتباهات بروز احتمال جهینت در و پزشک مفرطی خستگ ازی ناش دقت کاهش

 یاحرفه وی صنف تخلفات بهی دگیرسی انتظام ةنامنییآ خصوص نیا در. ندکیم ینیبشیپ
ی پزشک حرف نیشاغل»: داردیم اشعار 5 ۀماد در وابسته وی پزشک یهاحرفه نشاغال

 و صیتشخ از بعد که هستند ماریب تعداد آن رشیپذ به موظف قانون، نیا 1 ۀماد موضوع
 سریم مناسب زمان کی در آنان خدمات انجام مورد حسب ،یپزشک نظام سازمان اعالم
  .«باشد
 تصور قابل پزشکی انتظام وی فریک ،یمدن تیمسئول شده،ارائهی حاتیتوض به توجه با
ی برا ریتقص بارز قیمصاد ازی احتمال هایخطر گرفتن نظر در بدون مانیزا ،شکیب و است

 مجازات قانون 526 ۀماد مطابق مباشر شخص مقام در پزشک. شودیم محسوب پزشک
 محسوب مسئول عرف،ی مبنا بر وارده خسارت در او رفتار ریتأث زانیم براساس وی اسالم

 که است پرواضح و بود خواهد خسارات جبران به موظف نمداخال ریسا کنار در و شودیم
 نیای برا تیمسئول شناخت. دارد خسارت ورود در یترپررنگ نقش مراتببه او رفتار ریتأث

 گونهنیبد و دکر خواهدی ریجلوگی ادیز حد تای آت ناگوار اتفاقات بروز از شکبی افراد
 انینما وضوحبه آنی بازدارندگ ةفیوظ منظر از جامعه قبال دری مدن تیمسئول کارکرد

ی راستا دری بدن یهابیآس ورود ازی ریجلوگ تیاهم به توجه با گریدی سو از ؛شودیم
 بهی قو ظن کهی موارد در تیمسئول به قول جامعه، آحادی برای سالمت تحققی واال هدف
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 آگاه است ذکر انیشا. است تیتقو قابل هینظر کی عنوانبه ،دارد وجود بیآس دورو
 صرف تیمسئول بری عامل تواندیم آنان جهل صورت دری احتمال ضرر از نیوالد نساختن

 .باشد( پزشک) مباشر
 

 نیوالد تیمسئول .2.4.2
 با صرفاً  وی پزشک ضرورت بدون فرزند، موعد از زودتر تولد بر نیوالدی پافشار و اصرار
 باشد؛ داشته در پی یریناپذجبران خسارات است ممکنی اجتماع تفاخری سازنهیزم هدف

 ازی ریجلوگ جهت در ثرؤمی عامل نیوالدی برای فریک وی مدن تیمسئولیی شناسا رونیازا
 به اقدامی احتمال مخاطرات به علم با نیوالد مواقع بیشتر در. بود خواهدی ناپسند دادیرو نیچن

ی موارد نیچن در ندارند؛ی آگاه بیآس احتمال از یاعده مقابل در و نندکیم پزشک به مراجعه
. شودیم محسوب آگاه و خبره فرد او چراکه ؛شودیمی تلق مهم اریبس معالج پزشک نقش
 حفظ و اوستی ذات ةفیوظ پزشک توسط نابهنگام نیسزار عدم و نیوالد به یبخشیآگاه

 تیمسئول از گونهنیبد و است سالمت نیتأم نظامی کردهایرو نیترممه از مادران سالمت
 براساس او سالمت و نیجن حق. (192: 1397 نهاد، دانش و یجوق قلعهی شاهیعل) شودیم معاف
 دینبا نیوالد میتصم صرف رو، ازایناست برخورداریی واال تیاهم از اسالم نید هایدستور
 .(21: 1392 همکاران، و محمدزادهی عل) دشوی قتل نیجن سالمت به یرسانبیآس مجوز

 صرفاً  و نداردی حکمی میتقو تولد ةمستحدث موضوع خصوص دری اسالم مجازات قانون
 به خواه ،است کرده سقط را خود نیجن کهی زن تیمسئول ازی اسالم مجازات قانون 718 ۀماد

 تولد خصوص در ماده نیا از مالک وحدت. است گفته سخن رعمدیغ خواه و باشد عمد
 به الزام و هامجازات و جرائم بودنی قانون اصل به دیبا کنیول ،باشد راهگشا تواندیمی میتقو
 مقام در ماده که آنجا از است ذکر شایان البته. دکر توجهیی جزا نیقوان در قیمض ریتفس ةارائ

 دیشا ،است هگرفت قرار رشیپذ موردی ادیز حد تا هید ةدوگان تیماه و است هید حکم انیب
 چنداننهی نیوالد کهی نیجن ازی حداکثر تیحما. دادی تسری میتقو تولد به را آن بتوان
 جرم در مشارکت عنوان حداقل صدقی اقتضا دارد، او جسم سالمت قبال در ریپذتیمسئول

ی گرمطالبه عدم و جامعه سکوت چراکه ،دارد نیوالدی برا را مجازات قانون 718 ۀماد موضوع
 نظم مخالفی عمل ینوعبه تواندیم کالن سطح در نیوالد اقدام نیا خصوص دری عموم
 .شود گرفته در نظر زین حسنه اخالق وی عموم

 فراهم را نابهنگام نیسزار سبب موعد از زودتر تولد بری مبن خود تیرضا اعالم با نیوالد
 صورت حق از استفاده سوء وی ارتکاب عمل در افراد نیا رفتار ریتأث رونیازا ،آورندیم

 تیرضا بدون پزشک رایز ،شود انگاشته دهیناد دینبای اساس قانون 40 اصل مطابق شدهگرفته
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 نیوالد و پزشک به مستند عمل رسدیم نظربه روازاین .دکرینمی عمل نیچن به اقدام نیوالد
 خواهند سئولمی اسالم مجازات قانون 526 ۀماد مطابق رفتارشان ریتأث زانیم براساس و است

 اقدام کارشناس نظر جلب با دادرس نیبنابرا است؛ نظر نیا رشیپذ دیمؤی خوببه عرف و بود
 .داردی شتریبی سازگار خانواده و جامعه مصلحت با ریتفس نیا و ندکیم حکم صدور به

 
 درمان مراکز تیمسئول .2.4.3

 ژهیو توجه و دیتأک مورد ربش حقوق نظام دری اصل ارکان ازی کی عنوانبه سالمت و بهداشت
ی اجتماع وی معنو ،یروان ،یکیزیف سالمت ازی برخوردار حق جهینت در ،است گرفته قرار

 مهم عوامل ازی حق نیچن نیتأم. ردیگ قرار همگان دسترس در دیبای بشری حق عنوانبه
 تمام هادولت نهزمی نیا در. (103: 1399 همکاران، و زادهعالم) شودیم محسوب یاجامعه هر شرفتیپ

 با و رندیگیم کاربه درمان مراکز در مناسبی فیک طیشرا نساخت فراهمی برا را خود توان
 افراد سالمت چراکه ،نندکینم غیدری کوشش چیه از ،نوزادان تولد روزافزون تیاهم به توجه

 وجود لیدلبه رونیازا ،آورد خواهد فراهم را جامعهیی ایپوی برا طیشرا گرید عوامل کنار در
 تولد ةمسئل در هامارستانیب قیدق نظارت عدم وی درمان مرکز و پزشک نیبی سازمان ةرابط
 . ستین لطف ازی خالی مراکز نیچن دانستن مسئول ،یمیتقو

 تیسبب کنار در مقنن (20: 1397 کشاورز، و ییبابا) ضمان موجبات در کثرتی مبنا رشیپذ با
 وضع به اقدام قرارداد، شدن واقع سبب فرض دری دادقرار تیسبب وی قهر ضمان دری عرف
 رای شخص ،یاقتصاد مالحظات وی اجتماع اقتضائات با همسو گونهنیبد تا دکری قانون تیسبب

 و یمحمد) شودینم قلمداد وارده خسارت مسبب شخص آن عرف منظر از که بداند مسئول

 و دهیدانیز حقوق نیتضم موجباتی خوببه امر نیاشک بی. (165-166: 1398 ،ییکال بهزادی جعفر
ی مدن تیمسئول قانون 14 و12 مواد در قانونگذار اساس نیا بر .آوردیم فراهم را او از تیحما

 باشندیمی خسارات جبران مسئول هستند کار قانون مشمول کهی انیکارفرما»: است داشته اعالم
 شده وارد آن مناسبت به ای کار جامان نیح در آنان کارگران ای وی ادار کارکنان طرف از که

 عملبه نمودهیم جابیا هیقض احوال و اوضاع که ییهااطیاحت تمام شود محرز نکهیا مگر است
 انیز ورود ازی ریجلوگ هم باز آوردندیم عملبه را مزبور یهااطیاحت اگر نکهیا ای آورده
 شناخته مسئول قانون مطابق کهیتدرصور خسارت ۀواردکنند به تواندیم کارفرما بودینم مقدور

 متضامناً  آورند واردی انیز مجتمعاً نفر چند گاه هر 12 ۀماد در مورد» .«دینما مراجعه شود
 به توجه با آنان از کیهر تیمسئول زانیم مورد نیا در. هستند وارده خسارت جبران مسئول

 هیتوج امکان با وجود آنکه جهینت .«شد خواهد نییتع دادگاه طرف از کیهر مداخله نحوه
 از لکن ،یابتین تیمسئول ةینظر قیطر ازی حقوق تیشخص کی عنوانبه درمان مرکز تیمسئول
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 از فراوان انتقاد موردی مال صدمات برخالفی بدن صدمات مورد در هینظر نیا رشیپذ که آنجا
 و پزشک نیبی استخدام ةرابط نظر گرفتن در با روازاین است، گرفته قرار حقوقدان جانب

 پزشک،ی کاهل فرض در، مارستانیب و ماریب نیب منعقده قرارداد وجود با نیهمچن و مارستانیب
 بدون رایز ،دانست وارده خسارت جبران مسئول اسباب ریسا کنار در زین را درمان مرکز دیبا

 قمنط براساس است ملزم محکمه نیبنابرا .نندکیم فایای تخلف نیچن بروز دری مهم نقش دیترد
 آنکه حیتوض .دکنی دگیرس پرونده بهی عرف استناد احراز با وی اسالم مجازات قانون 526 ۀماد

 آن قیمصاد جمله از که است رشیپذ مورد رانیا حقوق دری ابتین تیمسئول اصل هرچند
 مجازات قانون 463 و 453 ،435 مواد موضوع هید پرداخت در عاقله تیمسئول به توانیم

 لکن ،دکر اشارهی مدن تیمسئول قانون 7 ۀماد وفق سرپرستان و نیوالد تیمسئول وی اسالم
 در پزشک، با نیمابیف منعقده قرارداد براساس درمان مرکز تیمسئول هیتوج رسدیم نظربه

 .باشد ترمناسبی راهکار نوزاد، ای مادر از اعم دهیدانیز حقوق نیتضم
 

 جهینت  .3
 :دکر حاصل ار جینتا نیا توانیم شدهمطرح مباحث از

 و خاصی مناسبت ای خیتار در نوزاد آمدن ایدن به هدف با کهی میتقو تولد .1
 ،ردیگیم صورت نابهنگام نیسزار ازی ناشی احتمال هایخطر گرفتن نظر در بدون

 است؛ تیمسئولی دارا زینی قانون نظر از بلکه ،اخالق با ریمغای عمل تنهانه

 عمل در تیسبب ةرابط و انباریز فعل ضرر، ورود از اعمی مدن تیمسئول ارکان .2
 از وضوحبه درمان مرکز و نیوالد پزشک، مانندی میتقو تولد نمداخالی ارتکاب

  ؛است استنباط قابل مختلف نیقوان

 قانون 526 ۀماد در مباشر و سبب اجتماع بحث در قانونگذار ۀاراد نیآخر .3
 کهی عامل ماده نیا منطوق براساس. است شده متبلور 1392 مصوبی اسالم مجازات

 باشد عوامل تمام به مستند تیجنا چنانچه و است ضامن اوست به مستند تیجنا
 ریتأث آنکه مگر ،هستند مسئولی مساو طوربه نمداخال ةهم که است آن بر اصل
 ریتأث زانیم با متناسب افراد از کیهر صورت نیا در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار

 ؛بود خواهند مسئول مسئله،ی عرف صیتشخ دادن قرار محور با رفتارشان،

 ةارائ ةفیوظ ضمن خبره و آگاه شخص عنوانبهی میتقو تولد در پزشک .4
 صورت در ن،یوالد به ریناپذاجتناب هایخطر بروز احتمال بری مبنی مکف حاتیتوض
 مسئول رفتارش زانیم ریتأث براساس و عمل انجام در مباشر عنوانبه ،نیسزار به اقدام

 ؛شودیم لمدادق
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 احتمال ازی آگاه با وجود مقرر موعد از زودتر تولد بری مبن نیوالد تیرضا .5
 دانستن مسئولرو ازاین ،است نابهنگام نیسزار سبب ،ریناپذجبران خسارات بروز

 وضوحبه زین عرف و دارندی ارتکاب عمل دری ملموس ریتأث یراستبه که افراد نیا
 مشابه حوادث بروز از و است جامعه مصلحت و قانون موافق است، آن دیمؤ

 ؛کندیمی ریجلوگ

 تیمسئول قانون 14 و 12 مواد در ضمان موجبات در کثرتی مبنا رشیپذ .6
 و دهکری قانون تیسبب وضع به اقدام مواد نیا در مقنن. است مشاهده قابلی مدن
 رونیازا است؛ کرده تیحما نحو نیبهتر به دهیدانیز ۀشدعییتض حقوق از گونهنیبد

 دیتأک با و موجود قرارداد براساس ای پزشکی استخدام ةرابط وجود با درمان مراکز
 رفتارشان ریتأث زانیم به ،یحقوق وی قیحق اشخاص تیشخص وحدت اصل بر

 .بود خواهند خسارت جبران مسئول عرف، براساس

 نبود تعارض منافع هیانیب
 یاز دزد زیود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پرهکه تعارض منافع وج دنکنیاعالم م گانسندینو 

و جعل  یسازها، منبعجعل داده ای یسازداده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب
 .اندکرده تیکامل رعا طوربه ره،یو غ سوءرفتارشونده، پژوهش ایسوژه  هانناآگاه تیمنابع، رضا
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Abstract 
 The family has always been considered as the most basic social institution, 
paying attention to which is vital for ensuring the health of society’s 
members. Therefore, governments engage in systematic planning to support 
this institution, which contributes to the strength and consolidation of the 
whole society. Childbearing plays a very important role in the development 
of this social institution, improving the mental health of the family and thus 
of the community. Recent years have witnessed a special type of childbirth 
sometimes called calendar birth, in which parents insist, without being 
medically necessary, on untimely cesarean section to give birth to their child 
on a special day. This can have serious risks, because according to scientific 
research, interfering in the natural process of birth will have many negative 
and irreparable consequences. It is even acknowledged that important phases 
of fetal brain development take place in the final weeks of pregnancy. 
Families do this solely for the aim of bragging, and unfortunately it is going 
to form a new unfortunate, immoral custom. It should be noted that calendar 
birth is an issue in developed countries as well. It causes enormous costs to 
the health system of any country, as it deprives the baby of its uterine 
development, while the optimal growth and development of the fetus is a 
natural right of hers. Calendar childbirth is thus an emerging issue for 
discussion that have not been exclusively researched in Iran yet except for 
one article in which some dimensions of the legal responsibility ensuing 
from untimely cesarean operations have been examined with the emphasis
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being on the physician’s liability. The importance of addressing this issue is 
doubled by the threatening consequences that change the fate of innocent 
children, especially because this action is carried out by parents for non-
therapeutic and unnecessary purposes. Civil liability has specific goals and 
functions with regard to the individuals directly involved, the wrongdoer and 
the victim, and to the society as well; therefore, identifying civil, criminal 
and disciplinary liabilities for those involved in the calendar birth can curb, 
to a great extent, the continuation of this abnormality.  
The present article has been written in a descriptive-analytical method using 
library studies and deductive reasoning, to address the concern thus 
described.  
Calendar birth is a cesarean section performed out of time without medical 
necessity, the sole purpose of which is to give birth to a baby on a specific 
date. This type of birth has inevitable risks for both mother and baby due to 
the change in the natural delivery process. Apart from being immoral, and 
seen from a legal viewpoint, the calendar birth imposes civil, criminal, and 
in some cases disciplinary liability on involved persons. Demonstrating the 
elements of civil liability, including 1) the entry of loss, 2) the harmful act 
and 3) the causal relationship, in calendar birth establishes the civil liability 
of physicians, parents and health centers. In such a birth, the doctor, having 
the knowledge and expertise, is the one to whom the untimely birth is 
directly imputable (direct agent or Mubashir), and the parents provide 
indirect cause (indirect agent or musabbib) by expressing their consent to the 
premature cesarean delivery. Health centers are potentially a third agent in 
possible damages, due to their role in employing the doctor and the health 
service contract they enter into with the parents.  
The present study seeks to answer the following questions: First, can civil 
liability be established in a calendar birth? Second, assuming the answer to 
the prior question is positive, who can be held liable for compensation? and 
third, what is the legal bases for such liability? 
 There is definitely a case for civil liability, the article asserts,  in the 
calendar birth, and doctors, parents, as well as medical centers can be held 
responsible. According to Article 526 of the Islamic Penal Code, in the case 
where both a direct and an indirect agent exist, the responsibility for 
compensation is distributed based on the effect of the perpetrators’ behavior 
and based on an objective standard. Therefore, the following results can be 
inferred: 

1. The calendar birth takes place with the aim of giving birth to a baby 
on a specific date or occasion, without considering the possible risks 
of untimely cesarean section. It is not only unethical, but also leads 
to legal liability.  

2. The elements of civil liability, i.e. the occurrence of loss, the 
harmful act and the causal relationship, can be established in the 
case of calendar birth for doctors, parents and health centers by 
deduction from various laws. 

3. The most recent policy the Iranian law adopted towards the case in 
which a direct agent and an indirect agent coexist is promulgated in 
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4. Article 526 of the Islamic Penal Code enacted in 2013. This article 
explicitly holds the wrongdoer to whom the crime is imputable to be 
liable for compensation, and if the crime is imputable to all 
wrongdoers, they will each have an equal share of the liability, 
unless the effects of their behaviors in the loss are unequal, in which 
case their respective shares of responsibility will be proportioned to 
those effects, being measured according to an objective standard. 

5. The doctor, as a knowledgeable, expert professional involved  in the 
calendar birth has the duty of providing adequate explanations to 
parents about the potential risks, and if cesarean section is 
performed, he will be held liable as the direct agent of the harmful 
act whose behavior have the greatest effect on the loss.  

6. Parents' consent to premature birth, when they are aware of the 
possibility of irreparable damages, is a cause of untimely cesarean 
section. Holding them responsible for their decision, which does 
have a tangible impact on the situation at issue here, as clearly 
endorsed by the objective standard, is in accordance with the law 
and with the interest of society and will help prevent the occurrence 
of similar incidents. 

7. The recognition of the principle of shared liability is Iranian law is 
attested in Articles 12 and 14 of the Civil Liability Act. The 
legislator has established a legal conception of causality in these 
articles, hence protecting the endangered rights in the best possible 
manner. Considering their employment relationship with physicians 
and their contract with parents, health centers also have to be held 
responsible to the extent of the impact of their behavior according to 
the objective standard. 
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