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Abstract  

 

   In the single article of medical abortion, legislated in 1384, definition of “hardship” needs to 

be more investigated. Lack of any accurate and comprehensive definition of mother’s hardship 

in mentioned single article would lead to different impression about the subject and could lead 

to excessive enforcement. In addition, lack of appropriate legislations in the field of abortion 

caused by rape is notable. As regards to the fact that the goal of mentioned single article is to 

reduce the rate of defective/mentally disabled children and reducing the rate of fatalities caused 

by non-sanitary abortion, indicators of such cases should be more investigated. In this review 

various articles were investigated in different data bases such as google, SID, Magiran, 

Noormags and Iranmedex, then using certain keywords such as abortion, medical abortion and 

illegal abortion 29 articles were chosen to be investigated further. Eventually it was concluded 

that the criterion of hardship was a highly qualitative definition and not a quantitative one. 

Therefore, it’s impossible to express a general law to apply on all cases. For example, it is 

possible that a sentence should be considered as hardship for a particular person, while this 

could not be applied for all of people. So in the case of abortion, unbearable hardship should be 

identified in a particular case and it cannot be generalized to all cases.  
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 (6-8)3شماره   هفتم دوره

 قانون سقط درمانی واحدهمادهنقدی بر 
 

، 4زادهالدین نبویحسام، سید3،محمدعلی خورسندیان2نژاد، محمد زارع*1زادهلیال نبویسیده

 5زادهسعید غالم
 

 چكيده

واژه حرج جاي تأمل و بحث دارد. عدم وجود معناي دقیق و جامع در  4831جنین درماني مصوب سقط واحدهمادهدر         

تواند باعث آورد و ميهایي مختلف را از معناي آن پدید ميقانوني ذکرشده برداشتخصوص حرج مادر در ماده

 .باشديم تأملقابلناشي از تجاوز به عنف  نیجنسقطدر زمینه  يگذارقانون خأل نیهمچن وتفریط در اجراي آن گردد.افراط

ومیر مادران ناشي از مانده و مرگالخلقه و عقب، کاهش کودکان ناقصواحدهتوجه به اینكه از اهداف تصویب این ماده با

ین، جن يهادواژهیکلبا استفاده از در این مقاله مروري  .ها بیشتر بررسي شوداندیكاسیون يستیبا هاي غیربهداشتي است،سقط

، Google ؛اطالعاتي همچون يهاگاهیپابه جستجو مقاالت مرتبط در  سقط غیرقانونيدرماني،  نیجنسقطسقط قانوني، 

SID ،Magiran ،Noormags،Iranmedex مقاله جهت نگارش استفاده شد. در نهایت نتیجه گرفته شد  92از  اقدام شد و

توان یک قاعده و ضابطه کلي نمي رونیشخصي است نه نوعي. ازامعیار در قاعده نفي عسر و حرج، تنگنا حرج و  عیارم

 نوع يبرالي همان حكم واشد یک حكم براي شخصي داراي عسر و حرج ب یعني ممكن استد، براي همه مصادیق بیان کر

براي  توانيو نم گردداحراز  تحملرقابلیغدشواري است  الزم نیجنسقطلذا در  نداشته باشد. تحملرقابلیغمردم دشواري 

 .همه موارد یكي حكم کلي مطرح کرد
 

 

 

.يرقانونیغسقط  ،جنین درمانيسقط جنین، سقط قانوني، :یديکل یهاواژه

 مقدمه

واقع  امروزه فرزند آوري فرایندي پیچیده است در   

تواند بر تصمیم زوجین براي باروري، متعددي مي عوامل

آوري و فاصله سني تعداد مطلوب فرزندان، زمان فرزند

علیرغم افزایش کمي و کیفي  (.4)کودکان تأثیر بگذارد

بارداري و بهبود سطح آگاهي  پیشگیري از يهاروشدر 

جامعه در مورد آن، حاملگي ناخواسته هنوز یكي از 

 .شوديممحسوب مشكالت در دوران بارداري زنان 

 

 

 

ناگزیر  شونديموقتي مادران با حاملگي ناخواسته مواجه 

سقط فرایندي است که  (.9)شونديمبه انجام سقط 

والت خروج محص (.8)بارداري را به پایان مي رساند

حاملگي پیش از اینكه قابلیت حیات داشته باشد را سقط 

جنین عبارت است لحاظ حقوقي نیز سقط از .(1)نامندمي

که زنده یا نحوياز اخراج عمدي جنین قبل از موعد به

زیستن نباشد یا به تعبیر دیگر منقطع ساختن دوران قابل

 طبیعي بارداري. 
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 پزشک قانوني، دکتراي تخصصي پژوهش، مرکز تحقیقات پزشكي قانوني کشور، تهران، ایران..9

 دانشكده حقوق دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. دانشیار گروه حقوق خصوصي و اسالمي،.8
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رزند، حقوق عبارت است از ف ينولوژیدر ترم نیجن يواژه

هر  يبه معنا ينظر لغو و از (5)مادام که در رحم مادر باشد

را  که رحم او ديوموج (1)و مستور است دهیپوش زیچ

و  يآبستن يابتدا نیمبدأ جن (7)پنهان است دیوازدپوشانیده 

 يطورکلبه نجایآن لحظه ماقبل والدت است. در ا يمنتها

 بیتعقدو هدف قابل نیجنگفت در جرم سقط توانيم

 ؛است

 طفل اتیاز وجود و ح تیحما .4

 يدوران باردار يعیو طب يتكامل عاد نیتأم .9

 .(5)مادر

از  ي، بخش بزرگناخواسته يهاياردارعالوه بر ب

که  يموارد تجاوز به عنف هستند، جهینت هانیجنسقط

 .(3)نشده است يگذارقانون حرج بودنشان؛ رغمیعل

هایي که باعث تولد کودکان همچنین وجود اندیكاسیون

اما مجوز سقط درماني ندارند، بخش  شونديم الخلقهناقص

 نیدر ا .ردیگيدر برم را انونيغیرق يهادیگري از سقط

که  ياغلب از ابزار قانون نیجنسقط يمواقع زنان برا

در آن صورت گرفته  زین يکامل اصول بهداشت تیرعا

سازمان بهداشت  ياز طرف .(2)کنندينمباشد استفاده 

از  يناش يهامرگ هشتمکیکه  زنديم نیتخم يجهان

از  وهعالبه .(41)است يرقانونیغ يهابه علت سقط يحاملگ

انده، ایمن( زنده م)غیريربهداشتیغ نیجنسقطکه از زناني 

 مدت رنج تعداد زیادي از عوارض دراز

 يدر تمام ریفراگ مسائلاز جمله  نیجنسقط (.44)برندمي

همه  يبررس ازمندین تنهانهاست که  يجوامع مختلف بشر

است بلكه معلول  يو بهداشت ياز لحاظ پزشك ياجانبه

مختلف  يهااست که در محدوده يمارشيب يهاعلت

 ،يشناسروان ،ياجتماع ،يفریک ،يحقوق ،يفقه

 .(49)است يبررسقابل يو اقتصاد يپزشكروان

 يبرا نیجنسقط 4874در سال  يقانون بیبا تصو رانیدر ا

شدن روح مجاز شمرده شد  دهیحفظ جان مادر قبل از دم

م مقام معظ يحكومت يفتوا بر اساس 4871و در سال 

ماژور قبل از  يمبتال به تاالسم نیجنسقطاجازه  يرهبر

.در سال دیصادر گرد يقانون يولوج روح و با مجوز پزشك

مورد  12با  یيهانامهنییآ نیجنسقط يشورک تهیکم 4834

 نیجنسقط يبرا ينیو جن يمادر يقطع ونیكاسیاند

طبق قانون مصوب مجلس در حال حاضر بر نمود. شنهادیپ

سه  صیبا تشخ يسقط درمان 4831در سال  يماسال يشورا

، قبل از ولوج يقانون يپزشك دیتائپزشک متخصص و 

 يماریزن و در دو مورد ب تیو با رضا (يماهگ چهار)روح

بودن  الخلقهناقص ای يماندگعقبکه به علت  نیجن

حرج مادر است و  ایپس از تولد  نیموجب مرگ جن

باشد مشروط به  وأمتاو  يجان دیمادر که با تهد يماریب

 يبرا ياست. ادامه باردار شدهشناختهمجاز  ریز طیشرا

جان مادر خطرناک باشد و سقط قبل از ولوج روح 

زن و انجام عمل  تیو درخواست و رضا ردیگ رتصو

نداشته  ياز حاملگ شیب يمادر خطر يدارو برا ایکورتاژ 

 .(48)باشد

 نقش تواند يم يو شرع يقانون يهاتیمحدوداگرچه 

عدم  ایافراد نسبت به انجام و  يریگمیدر تصم یيبسزا

 معموالًدر مواقع اضطرار  يول دینما فایانجام امور ا

 کهيطوربه؛ شونديماز کنترل فرد خارج  هايریگمیتصم

و شكل  لهیبه هر وس نیهمه موانع به دفع جن رغمیفرد عل

 ایآکه  دید دیبا زی. از نظر فقها نگردديم سلممكن متو

 نیجنشدن روح، مفهوم نفس محترم به  دهیقبل از دم

 نیجنسقط، تا در صورت جواز احكام شوديمنسبت داده 

با توجه به دامنه و  گرید يو از سو م؟یآن را قتل نفس بنام

عالوه بر عسر و  توانينم ای، آالحرجگستره توانمند قانون 

ر اطفال د ياز تولد برخ يناش يحرج اجتماع ر،حرج ماد

 يجواز سقط قرار داد؟ حت يقانون يخاص را مبنا طیشرا

را موظف ساخت تا امكانات  يدولت نیمسئول يدر موارد

آن  تیو مناسب را در اجرا و حما يبهداشت ازیموردن

 .(41)ندیفراهم نما

فقه و  يهاالزم است متخصصان رشته رانیلذا در کشور ا

مربوط به  نیدر رابطه با قوان ينیمع ماتیحقوق زنان، تصم

 بیرا به تصو يتراتخاذ کرده و قانون جامع نیجنسقط

منظور انجام سقط به منیاریغ طیبرسانند تا استفاده از شرا

 يو اتیح دیکه سبب صدمه به مادر و تهد يرقانونیغ

 .(45)شوند به حداقل رسانده شوديم
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واحده قانون سقط تأملي بیشتر بر ماده میآنبردر این مقاله 

آن  يهايکاستي نموده و نسبت به بررسي ابهامات و درمان

فقه با استناد بر  گذارقانونکه  شوديمپیشنهاد  اقدام نمود.

از واژه حرج اقدام نماید و در  یيزداابهامنسبت به  پویا

 .(41)بیابد يحلراهمواردي چون زنا به عنف 

 

 روش کار
 مقاله مروري حاضر با بررسي مقاالتي که از سال    

، نیجنسقطدر زمینه ابعاد فقهي و حقوقي  31-4821 

سقط درماني منتشر شدند، انجام شد.با استفاده  خصوصبه

عنوان و یا چكیده مقاله در  در دواژهیکلاز جستجوي 

، Google ،SID ،Magiran ؛اطالعاتي يهاگاهیپا

Noormags، Iranmedex .معیار ورود به  جستجو شدند

توصیفي، مروري -تحلیلي ي،، مقاالت پژوهشمطالعه

بود.معیارهاي خروج،  الذکرفوق يهاسالطي  منتشرشده

سقط  واحدهماده)تصویب 4831مقاالت قبل از سال 

مطالعاتي  يهاگاهیپادر  هازبانو مقاالت به سایر  درماني(

مقاالت  اطالعاتي، يهاگاهیپاپس از جستجو در  بود.

ز بررسي متن متعددي یافت شد که از این تعداد پس ا

 مقاله واجد معیارهاي ورود به مطالعه شناخته شد. 92کامل 

 

 نيجنانواع سقط -1

 :گرددیم ميتقس یبه انواع مختلف یازنظر پزشك نيجنسقط

میل  رغمبه: این سقط جنين عادی یا مرضیسقط -4-4

و خواسته زن و شوهر و یا هر شخصي دیگر به 

دون هاي مربوط به مادر و جنین بعلت بیماري

اینكه فردي در سقط آن دخالت داشته باشد 

هیچ مسئولیتي  شود. در این نوع سقطانجام مي

 .(47)متوجه مادر و دیگران نخواهد بود

است که در اثر  يسقط :یاضربه نيجنسقط -4-9

که عمل سقط  دهديمنازعات و اتفاقات رخ م

ندارد مانند  ياست و مرتكب قصد يکامالً اتفاق

 دیآن با هیکه دو امثال آن يتصادفات رانندگ

اثبات رابطه  .(43)توسط مرتكب پرداخت شود

مشكل است و  اریضربه و سقط بس نیب تیعل

و پزشكان دارد،  یيقضا قامم يبه همكار ازین

 دیآيم شیسقط پ ،ياضربهبا اندک  يگاه رایز

سالم  نیجن يلگن دیدر صدمات شد يو گاه

 .(42)مانديم

به  يدادن عمد انیپا :یدرمان ای یطب نيجنسقط -4-8

 يسقط درمان يضرورت پزشكبنا به يحاملگ

دو موضوع  ي. در سقط درمان(91)شوديم دهینام

در رابطه با  يكی ؛شوديعمده مطرح م

 رد؛یگيدر آن قرار م نیکه جن یيهاتیوضع

به  يگریو د نیجن يهايو ناهنجار صیمانند نقا

 لیدالبه  يتداوم باردار نكهیو ا گردديمادر برم

و  يمادر؛ خطر جان يهايماریب ازجمله يمختلف

او به دنبال  يکه برا يتحملرقابلیعوارض غ ای

 يمشورت هیمطابق نظر .(94)شوديدارد مرتبط م

 ي، اداره حقوق45/7/4877مورخ  7/9141شماره 

جرم است و مرتكب  نیجنسقط: هییقوه قضا

که  نیمگر ا د،یبنما ملمقرر را تح فریک دیبا

نجات مادر باشد که در  يبرا نیجنسقطام به اقد

 يصورت برابر مواد قانون مجازات اسالم نیا

 هیبا توجه به نظر . ... شوديمرفتار  دیجد

مادر  يبرا ياگر ادامه حاملگ ذکرشده يمشورت

عوارض  دیموجب تشد ایخطرناک بوده و 

 رسالگردد، پس از ا يو وخامت حال و يماریب

آن به  ،ارجاعيع قانونمدارک مربوط به مراج

.بعد از اثبات ردیپذيمصورت  يقانون يپزشك

و  دیتائالزم و  يهايبررس، با نهیدر معا يحاملگ

بر لزوم قطع  يمدارک و صدور نظر مبن

 .(42)انجام خواهد شد يطب نیجنسقط، يباردار

که  نیجن يبه کشتن عمد :ییجنا نيجنسقط -4-1

انجام شود،  گریاشخاص د ایتوسط مادر 

 .(99)ندیگو یيجنا نیجنقطس
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 جنينسقطدرباره  هاپردازینظریه -2

در سه  توانميرا  جنینها درباره سقطپردازينظریه

 نمود: بیانعنوان 

 جنینسقطنظریه آزادي مطلق  .4

 جنینسقطنظریه ممنوعیت مطلق  .9

 جنینسقطنظریه آزادي نسبي  . 8

ق، مطل طوربهاز دیدگاه مدافعان نظریه آزادي سقط 

شخصي است. این  يامسئلهامري خصوصي و  نیجنسقط

و جنین را  گروه براي جنین هیچ شان انساني قائل نیستند

، جنین تا زماني که گریدعبارتبه.دانندينمانسان بالفعل 

در مادر است، در واقع جزئي از مادر به شمار آمده و مادر 

و به هر دلیل مزاحم  کهيدرصورتحق دارد، این جز را 

اینان براي توجیه  .(98)خود سقط کند دلخواهبهزائد بداند، 

 نیترمهمکه  کننديمو اثبات نظریه خود به دالیلي استناد 

 از: اندعبارتآن 

 حفظ حیات و سالمت مادر .4

 کاهش مرگ و میر مادر .9

 .(91)حق انتخاب مادر .8

جنین، سقطممنوعیت مطلق براساس نظر طرفداران نظریه 

و هیچ ارزشي  هاستارزشاز تمامي ارزش حیات برتر 

ارزشمند  هاانسانحیات همه  آن را کنار بزند. تواندينم

، حیات مادر بر زندگي ازجملهاست و حیات انساني دیگر 

. این گروه نیز براي اثبات دیدگاه (98)جنین برتري ندارد

به این  هاآن نیترمهمکه  اندخویش، دالیلي را ارائه کرده

 شرح است:

 ت حیاتقداس .4

 یک انسان عنوانبهحق حیات داشتن جنین  .9

 حق انتخاب جنین .8

 .(91)تجاوز در حق جامعه نیجنسقط .1

و ضرورت اضطرار قاعده دیرپاي  به آزادي نسبي در نظریه

هاي ضرورت براساس اجازه داده استو  توجه شده است

این  .دپذیرصورت  شرایطي این عمل درعلمي و طبي، 

عمل  اصوالًکه  حالنیدرع نیجنسقط گروه معتقدند

مجرمانه و ممنوعي است، با شرایط خاص مجاز شمرده 

هاي هواداران این نظریه را به دسته آنچه (91)شوديم

در نوع  نظراختالف، است کردهگوناگوني تقسیم 

هاي جنیني را موجب اضطراراست. برخي، ناهنجاري

دیگر  ياند. گروهدانسته جنینسقطتوجیه عقالیي 

تلقي  جنینسقطهاي مادر را علت وجاهت ريبیما

هاي اخالقي دیگر، به ضرورت گروهيهمچنین  .اندکرده

براي  يو یا اجتماعي توسل جسته و با تنوع آراء توجیه

 .(95)اند، اختیار کردهجنینسقط

 

 جنینبررسی فقهی سقط -3

تشخیص  فناوري، و دانش پیشرفت اثر در امروزه

تبع به و شده میسر هاي جنینو بیماري هاي ژنتیكينقص

 يسادگبهآن، ضرر ادامه نگهداري جنین براي مادر 

جنین در فقه سقط رو، مسئلهتشخیص شده است. ازاینقابل

اي یافته و محل آراي گوناگون شده اسالمي، اهمیت ویژه

جنین از پیدایش تا تكامل دو مرحله را طي  .(91)است

س از ح؛ دوم پ، نخست قبل از دمیده شدن روکنديم

در همه  نیجنسقط (.يماهگ چهارحدود دمیده شدن روح)

مراحل از محرمات شرع مقدس اسالم است، اما اغلب فقها 

به استناد اصل حرج، سقط قبل از دمیده شدن روح، در 

 .(97)انددانستهمجاز  را الخلقهناقصخصوص جنین 

تداوم حیات جنین در رحم مادر  همچنین در شرایطي که

ب تهدید جان مادر و مرگ وي را به دنبال داشته موج

و جان مادر را حفظ  دهنديمبه جواز سقط  باشد حكم

.در این شرایط طبق قاعده تزاحم ترجیح با لزوم ندینمايم

. مادر براي نجات جان خود، (93)جان مادر است حفظ

مضطر یه اسقاط جنین است و از طرف دیگر، جنین براي 

چار اضطرار است. حفظ جان مادر و امكان ادامه حیات د

حفظ جان جنین هر دو وظیفه شرعي است که متوجه زن 

است که مادر به  ياگونهبهحامله شده است، اما موقعیت 

 . (94)عمل نماید تواندينماین دو وظیفه 

 

           بحث 

 4831 واحده قانون سقط درماني مصوبمادهفقهي  ستندم

قاعده نفي عسر و حرج است که یكي از اصول کلي مسلم 
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حاکم بر شریعت اسالمي است. عسر و حرج به معناي 

نباشد. مسئله  تحملقابلتنگنا و دشواري شدیدي است که 

شایان توجه عدم وجود معناي دقیق و جامع در خصوص 

هایي است که برداشت ذکرشده يقانونمادهحرج مادر در 

مثال عنوانآورد. بهي آن پدید ميمختلف را از معنا

توان این سؤاالت را در ارتباط بامعناي حرج پرسید:آیا مي

حرج مادر به معناي عدم تمایل رواني مادر به داشتن 

ترین نقص است و آیا حرج مادر فرزندي ولو با کوچک

شامل قرار گرفتن مادر در شرایطي که خارج از عرف 

به  ازمندیفرزند نداشتن گردد؟)نظیر جامعه است نیز مي

یا رژیم غذایي فرد مبتال به  مخصوص وشیر خشک 

 تزریق مداوم نظیر تاالسمي و یا ازمندین ایسیلیاک و 

در توضیح داشتن فرزندي که ( بیماري دیابت نوع یک

و  بیماري فنیل کتونوري()نیاز به شیر خشک مخصوص

اي با براي خانواده (92-81)رژیم غذایي خاص دارد

اي یت اقتصادي پایین باعث حرج اما در خانوادهوضع

مرفه و با وضعیت اقتصادي مناسب حرجي نیست.همچنین 

آیا مفهوم حرج شامل شرایطي که مادر امكان انجام امور 

بیرون  کار رینظگردد؟)روزمره زندگي را نداشته باشد مي

واحده قانون سقط درماني، در ماده از منزل(. مثال دیگر

درماني ناشي از تجاوز به عنف تجویز نشده امكان سقط 

است.سؤال اینجاست که زناني که به هر نحو مورد تجاوز 

حفظ آبروي دختران  شوند، چه فرجامي دارند؟جنسي مي

-خورده یا مجبور شده یا نگاه به وضعیت روحيفریب

، شرایط را به حرج، ضرر و شانيو خانوادگها رواني آن

تولد یک  توانيم. آیا (84)نمایداضطرار نزدیک مي

را به  يسرراهبزهكار بالقوه یا یک طفل پرورشگاهي و 

توان افسردگي ناشي از این آیا مي (.89)فال نیک گرفت

حاملگي و اضطراب رواني منتج از آن را مصداق بیماري 

و احتمال باالي خودکشي یا قتل توسط اقارب را مصداقي 

جنین و اجازه سقط از خطر جاني براي مادر در نظر گرفت

 (88)سالم را به او داد؟

قانوني با  واحدهمادهعالوه بر ابهام در معناي حرج در  

 نیجنسقط، اخذ رضایت زن براي واحدهمادهمداقه در این 

که اگر همه  ياگونهبه. باشديم کنندهنییتعیكي از شروط 

، امكان باشد، اما رضایت زن موجود نباشد شرایط فراهم

این وصف  به وجود نخواهد آمد. نیجنسقطم عمل انجا

و تعجیل تصویب  واحدهمادهیكي از نقایص  توانديم

تداعي  يگذارقانوناین نوع  بدون کارشناسي آن باشد.

عدم انعطاف قانون در جهت مساعدت به حال افرادي که 

 .باشديم اندازنديمجاهالنه خود را در معرض هالکت 

باید، مواردي را که به تشخیص  گذارقانون رونیازا

منجر به مرگ مادر  نیجنسقطپزشكان، عدم انجام 

، اخذ رضایت را الزم ندانسته و راسا با جلب نظر گردديم

ایشان اقدام به این امر نماید. به عبارتي، شرط اخذ رضایت 

 .(94)از قانون حذف گردد

جایگاهي براي پدر  واحدهمادهدیگر در این  از طرف

 توانيمولي قهري جنین در نظر گرفته نشده است. انعنوبه

رضایت مادر را براي اجراي سقط  گذارقانون کهنیاگفت 

حرج  الزم و کافي دانسته، ما را در شناسایي مفهوم عسر و

از این عبارت،  گذارقانون؛ زیرا اگر مقصود کنديمیاري 

 عالوه بر خطرات جسمي، فشار مالي و رواني نیز بود، باید

رئیس خانواده و مسئول پرداخت  عنوانبهبراي پدر نیز 

.از شديم يریگمیتصم حقبهنفقه چنین فرزندي، قائل 

سوي دیگر، این فرض متبادر به ذهن است که شاید مراد 

شرط ضروري براي سقط بوده است؛ یعني در  گذارقانون

معلول را از مادر بخواهد  نیجنسقط توانديمصورتي پدر 

حامل چنین جنیني راضي بدین اقدام  عنوانبه که مادر

است که از متن مبهم این ماده  یيهافرض هانیاباشد. تمام 

قضات  ژهیوبهو موجب سردرگمي بیشتر افراد  دیآيبرم

 .(88)شوديم

 

 یريگجهينت

معیار در قاعده نفي عسر و حرج، تنگنا حرج و  عیارم   

ن یک قاعده و توانمي رونیشخصي است نه نوعي. ازا

یعني ممكن ضابطه کلي براي همه مصادیق بیان کرد، 

اشد یک حكم براي شخصي داراي عسر و حرج ب است

 تحملرقابلیغمردم دشواري  نوع يبرالي همان حكم و

دشواري است  الزم نیجنسقطلذا در  نداشته باشد.

براي همه موارد  توانينم گرد دو احراز تحملرقابلیغ
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البته شخصي بودن مصداق  .مطرح کردیكي حكم کلي 

عسر و حرج به این معنا نیست که اصالً نتوان در تشخیص 

حرج و مشقت به عرف مراجعه کرد، بلكه با مراجعه به 

توان این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین ميعرف 

تواند ميو اجتماعي  يفرد طیشراشخصي با چنین 

هرچند  رونیازا دشواري شرایط جدید را تحمل کند؟

تشخیص  کهآنمعیار عسر و حرج شخصي است اما براي 

اي شدن و تشتت آرا موضوع توسط قضات باعث سلیقه

از کارشناسان  نفرهسهاي کمیته شوديمنگردد پیشنهاد 

کنند و با در نظر گرفتن وضعیت یک نقش عرف را بازي 

نمایند. فایده مادر متعارف در چنین شرایطي حكم صادر 

معیار شخصي آن است که امید به در نظر گرفته دیگر 

ي رقانونیغهاي تواند از آمار سقطشدن شرایط خاص مي

بكاهد زیرا اگر همه شرایط در قانون برشمرده شده بود 

کساني که مشمول قانون نبودند از ابتدا رو به سقط 

همچنین با توجه به اینكه از اهداف  آورند.ي ميرقانونیغ

الخلقه و واحده، کاهش کودکان ناقصتصویب این ماده

است،  نیجنسقطومیر مادران ناشي از مانده و مرگعقب

هایي وجود دارد که باعث کودکان اما هنوز اندیكاسیون

مجوز سقط درماني  يدارا كنیل شونديالخلقه مناقص

از .نیستند. جایز است این اندیكاسیون ها بیشتر بررسي شود

جنین ناشي از ر زمینه سقطد يگذارقانون خأل يطرف

آنكه قانون تجاوز به عنف در کشور ما بدیهي است حال

 .باشد ریپذبیآسباید حامي اقشار 
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