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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  نقی محمودی )مقاله حقوقی(، سروناز رستگار )گزارش ها و مصاحبه ها(
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ی یا جرم زدائی از سقط جنین، مسئله این است! جرم انگار

ی در اسناد و قوانین بین المللی پایان خود خواسته باردار

تغییر قوانین، تیغ دو دم برای جامعه

سقط جنین از منظر فقهای شیعه

ی صد سال قوانین ایران و پایان دادن خودخواسته به باردار

در این شماره می خوانید:
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نقی محمودی
کلیات:  تعاریف و 

جنیــن در لغــت  بــه  معنــای  پوشــیده بــودن چیــزی  از حــواس اســت 
کــه  پوشــیده  و پنهان اســت ،   و بــه  فرزنــد در شــکم مــادر، از آن رو 
بــه   جنین شناســی،  علــوم  زیســتی  و  در  می شــود.  جنیــن  گفتــه  
و  رویــان   هشــت هفتگی   تــا  ســه   لقــاح،  از  از  حاصــل   موجــود 
) رضــا  گفته انــد  جنیــن   تولــد،  زمــان   هفتگــی  تــا  هشــت   پــس  از 
طبیعــی  تکامــل  بررســی  انســان:  جنین شناســی  سلطانی نســب، 
و غیــر طبیعــی انســان، ج ۱، ص ۶ ، تهــران ۱۳۵۶(. واژه  جنیــن  
در متــون حقــوق فقهــی متــرادف  بــا »َحْمــل «، یعنــی  بچــه  در رحــم 

مــادر از ابتــدای  بــارداری  تــا تولــد بــه  کار مــی رود.
از جملــه   بــرای  واژه  علقــه، معانــی  متعــددی  ذکــر شــده  اســت ، 
ــِذي 

َ
خــون بســته  و منجمــد. )قــرآن، ســوره غافــر، آیــه ۶۷ ُهــَو اّل

َخَلَقُکــْم ِمــْن ُتــَراٍب ُثــّمَ ِمــْن ُنْطَفــٍة ُثــّمَ ِمــْن َعَلَقــٍة ُثــّمَ ُیْخِرُجُکــْم 
 َلــْم َیــُك ُنْطَفــًة ِمــْن 

َ
 و ســوره ی قیامــت، آیــات ۳۶،۳۷ و ۳۸ أ

ً
ِطْفــا

ى( َمِنــٍيّ ُیْمنــی  »37« ُثــَمّ کاَن َعَلَقــًة َفَخَلــَق َفَســَوّ
همچنیــن، علقــه در لغــت در تــرادف بــا بســتگی، بنــد، پیوســتگی، 
ــتفاده  ــورد اس ــتگی، م ــه، وابس ــد، عاق ــل، عق ــق، تمای ــق، تعل تعش

قــرار می گیــرد.
در مفهــوم حقــوق  فقهــی هــم، علقــه بــه معنــی وابســتگی  چیــزی  
بــه  چیــز دیگــر اســت . علقــه ازدواج و یــا زناشــوئی در فقــه اســامی، 

در همیــن معنــا اســتفاده شــده اســت. 
متاســفانه ســقط جنیــن نــه در قوانیــن قبــل از بهمــن ۱۳۵۷ و نــه 

بعــد از آن و نــه حتــی در کتــب فقهــی تعریــف نشــده اســت. فقــط 
فقهــای امامیــه در مــوارد مختلــف بــه مراحــل تکامل حیــات جنین 
کــرده اســت )نطفــه، علقــه، مضغــه و عظــام( و مجــازات  اشــاره 
ســقط جنیــن را کــه از منظــر آنهــا در غالــب مــوارد، پرداخــت دیــه و 

قصــاص اســت، مــورد حکــم قــرار داده انــد.
ســقط جنیــن عبــارت اســت از اخــراج عمــدی و غیــر طبیعــی و قبــل 
ج شــده از بطــن  از موعــد طبیعــی جنیــن بــه نحــوی کــه جنیــن خــار

مــادر زنــده نباشــد یــا قابــل زیســت نباشــد.
ســقط جنیــن جرمــی اســت مقیــد، کــه تحقــق آن منــوط و موکــول 

بــه حصــول نتیجــه )یعنــی اتــاف جنیــن( اســت.
ــا ســقط جنیــن  ــاط ب ــررات در ارتب هــدف قانونگــذاران از وضــع مق
دوران  از  »حمایــت  اســاس،  در  آن،  بــرای  مجــازات  تعییــن  و 
کــه دوران طبیعــی  حاملگــی« در مقابــل هــر نــوع عملــی اســت 
ســقط  یــا  جنیــن  ســقط  بنابرایــن  می ســازد.  مختــل  را  بــارداری 
انعقــاد  روزهــای  اولیــن  در  اینکــه  از  اعــم  زمــان  هــر  در  حمــل، 
کــه هنــوز شــکل و صورتــی نــدارد و یــا در روزهــای  نطفــه باشــد 
کامــل را بــه خــود گرفتــه،  کــه شــکل یــک انســان  آخــر حاملگــی 

اســت. کیفــر  مســتوجب 
همچنیــن، در بــاب مجــازات ســقط جنیــن، فرقــی بیــن جنیــن 
یــا حمــل مشــروع و یــا نامشــروع وجــود نــدارد )طبــق نظریــه ی 
 )۶۶  /۶  /۷  –  ۷  /  ۲۱۷۱ دادگســتری  حقوقــی  اداره  مشــورتی 
نیــز همــان دیــه حمــل مشــروع  بنابرایــن دیــه حمــِل نامشــروع 
ــه شــماره ۲۴۹۹/۷ ۱۳۸۸/۴/۱۳-  اســت. همچنیــن، وفــق نظری

ی یا جرم زدائی از  جرم انگار
سقط جنین، مسئله این است!

۱: »ســقط جنیــن ناشــی از زنــا، ماننــد ســقط جنیــن ناشــی از حــال 
کیفــر و مجــازات اســت«. دارای 

ســقط جنیــن، ممکــن اســت بــه دالئــل مختلف ،مثــل خودبخودی 
توافــق  جنیــن،  حامــل  اراده  و  خواســت  بــا  مداخلــه،  بــدون  و 
خواســت  مــادر،   جــان  حفــظ  بــرای  پزشــکی  توصیــه  زوجیــن، 
ــا نقــص جســمانی جنیــن در  ــه ســبب بیمــاری خــاص ی زوجیــن ب
حــال تکویــن، ســقط جنیــن بــه خاطــر تجــاوز جنســی، فریبــکاری 
یکــی از زوجیــن و عــدم تمایــل یکــی زوجیــن بــرای بچــه دار شــدن 
یــا زنانــه - توســط  کانــدوم هــا - مردانــه  کــه  )مثــا در صورتــی 
دالئــل  باشــد(،  شــده  دســتکاری  یــا  و  تخریــب  زوجیــن  از  یکــی 
اقتصــادی و اجتماعــی، جنســیت جنیــن خاصــه در جوامعــی کــه 
فرهنــگ مردســاالرانه و عشــیرتی خواســتار فرزنــد ذکــور اســت در 
کــه جنســیت جنیــن، دختــر تشــخیص داده شــده باشــد  حالــی 
کــز  )بــرای ممانعــت از ایــن مــورد ســقط جنیــن، در برخــی از مرا
پزشــکی کشــورهای اروپائــی، جنســیت جنیــن را اعــام نمی کننــد( 
و همچنیــن ســقط جنیــن جنائــی، یعنــی ارتــکاب جــرم مذکــور بــا 

علــم و عمــد توســط شــخص حامــل جنیــن و یــا غیــر از آن.
فعــل ســقط جنیــن، از اولیــن مرحلــه  تشــکیل نطفــه تــا آخریــن 
جمهــوری  کیفــری  حقــوق  در  جنیــن،  تکویــن  و  رشــد  مرحلــه 
ــری  ــی عش ــه اثن ــیعه امامی ــه ش ــس از فق ــه مقتب ــران، ک ــامی ای اس
اســت، جــرم محســوب شــده و مرتکبیــن آن -چــه زنــی کــه حامــل 
جنیــن اســت و چــه اشــخاص دیگــر- بــا مســئولیت مدنــی و کیفری 

مواجــه هســتند. 

تطــور مقــررات ســقط جنیــن در قوانیــن قبــل و بعــد از بهمــن 
 ۵۷

الــف- تطــور مقــررات در ارتبــاط بــا ســقط جنیــن در قبــل از بهمــن 
:۵۷

جــرم ســقط جنیــن در ایــران،  چندیــن دوره قانونگــذاری مختلــف 
را تــا بــه حــال تجربــه کــرده اســت.

الــف- دوره اول، قانــون مجــازات عمومــی ۱۳۰۴. در ایــن قانــون، 
قانونگــذار، بــه موجــب مــواد ۱۸۱ الــی ۱۸۳، بــرای ســقط جنیــن 

عمــدی مجازات هــای ذیــل را مقــرر کــرده بــود:
مــاده -۱۸۱ هــر کــس بــه واســطه دادن ادویــه یــا وســائل دیگــری 
گــردد جــزای او از یــک تــا ســه ســال  موجــب ســقط حمــل زنــی 
گــر زن  حاملــه را داللــت بــه اســتعمال  حبــس تأدیبــی اســت و ا
حبــس  مــاه  شــش  تــا  ســه  از  او  جــزای  نمایــد  مذکــوره  وســائل 

بــود. تأدیبــی خواهــد 

 مــاده ۱۸۲ - زنــی کــه عالمــًا بــدون اجــازه طبیــب راضــی بــه خوردن 
کــوالت یــا مشــروبات یــا اســتعمال وســائل مذکــوره شــده  ادویــه یــا مأ
یــا تمکیــن از اســتعمال آن وســائل کــرده و واســطه ی حمــل خــود را 
ســاقط کــرده باشــد مجــازات او از یــک تــا ســه ســال حبــس تأدیبــی 
گــر ایــن اقــدام زن در نتیجــه امــر شــوهر خــود باشــد زن  اســت و ا
از مجــازات معــاف و شــوهر بــه مجــازات مذکــور محکــوم خواهــد 

شــد.
ــا دوافــروش و اشــخاصی  ــا جــراح ی ــه ی ــا قابل  مــاده -۱۸۳ طبیــب ی
یــا دوافروشــی  یــا جراحــی و  یــا قابلگــی  کــه بــه عنــوان طبابــت 
ــه تــا ده ســال حبــس بــا  ــقط حمــل را فراهم آورنــد از س وســائل س
اعمــال شــاقه محکــوم خواهنــد شــد مگــر ایــن کــه ثابــت شــود کــه 
ایــن اقــدام طبیــب یــا قابلــه یــا جــراح بــرای حفــظ حیــات مــادر  

می باشــد.

ب- قانون مجازات عمومی سـال ۱۳۵۲: 
بــا  تأدیبــی  از  )حبــس(  مجــازات  نــوع   ، فقــط  قانــون،  ایــن  در 
اعمــال شــاقه بــه حبس هــای جنحــه ای و جنائــی درجــه یــک 

یافــت. تغییــر 
ب- تطــور مقــررات در ارتبــاط بــا ســقط جنیــن در بعــد از بهمــن 

:۱۳۵۷
اختصــاص   ۱۳۵۷ بهمــن  از  بعــد  بــه  قانونگــذاری،  ســوم  دوره 
دارد. قانونگــذار اســامِی بعــد از بهمــن ۱۳۵۷، در اولیــن تجربــه 
ســقط  مصادیــق  از  بعضــی   ،۱۳۶۲ ســال  در  خــود  قانونگــذاری 
جنیــن عمــدی را در دو مــاده ۹۰ و ۹۱ قانــون مجــازات اســامی 

کــرد.  )بخــش تعزیــرات( خاصــه 
ــا  ــه ی ــتعمال ادوی ــه اس ــت ب ــه را دالل ــس زن حامل ــر ک ــاده ۹۰ - ه م
وســائل دیگــری کــه موجــب ســقط حمــل می گــردد بنمایــد بــه ســه 

الــی شــش مــاه حبــس محکوم خواهــد شــد.
گــر زن حاملــه بــرای ســقط جنیــن بــه طبیــب و یــا   مــاده ۹۱ - ا
قابلــه مراجعــه کنــد و طبیــب هــم عالمــًا عامــدًا مباشــرت بــه اســقاط 
گــر روح در جنیــن  جنیــن بنمایــد، دیــه جنیــن بــه عهــده  اوســت و ا
گــر او را بــه وســائل  دمیــده شــده باشــد، بایــد قصــاص شــود و ا
اســقاط جنیــن راهنمایــی کنــد، بــه شــش مــاه تــا ســه ســال حبــس 

محکــوم  می شــود.
همچنیــن، ســقط جنیــن غیرعمــدی بــا وســیله نقلیــه، طــی مــاده 
۴و ۵ قانــون تشــدید مجــازات راننــدگان مصــوب ۱۳۲۸ و مــاده 

ــود. ــده ب ــناخته ش ــرم ش ــز ج ــرات( نی ــش تعزی ۱۵۲ ق.م.ا )بخ
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مواد ۴و ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸:
مــاده ۴ - هــر گاه راننــده بــه واســطه بی احتیاطــی ... باعــث وضــع 
حمــل زن قبــل از موعــد طبیعــی شــود مرتکــب بــه حبــس تأدیبــی 
از ســه ماه الــی دو ســال و جــزای نقــدی از دو هــزار ریــال الــی ده 
هــزار ریــال محکــوم و بــا گذشــت مدعــی خصوصــی تعقیــب مجــرم 

ــود. ــوف می ش موق
ج  مــاده -۵ هــر گاه صدمــه بدنــی غیــر عمــدی کــه بــه جهــات منــدر
در مــاده ۴ واقــع شــود موجــب ... ســقط جنیــن شــود مرتکــب بــه 
حبس تأدیبــی از شــش مــاه تــا ســه ســال و غرامــت از ســه هــزار 

ریــال الــی ســی هــزار ریــال محکــوم می شــود.
مــاده ۱۲۶ - هــر کــس بــه واســطه دادن ادویــه یــا وســایل دیگــری 
موجــب ســقط جنیــن زن گــردد بــه شــش مــاه تــا یــک ســال حبــس 
گــر عالمــًا و عامــدًا زن حاملــه ای را داللــت بــه  محکــوم می شــود و ا
اســتعمال ادویــه یــا وســایل دیگــری نمایــد کــه جنیــن وی ســقط 
گــردد بــه حبــس از ســه تــا شــش مــاه محکــوم خواهــد شــد مگــر 
ایــن که ثابــت شــود ایــن اقــدام بــرای حفــظ حیــات مــادر می باشــد 
و در هــر مــورد حکــم بــه پرداخــت دیــه مطابــق مقــررات مربــوط 

داده خواهــد شــد.
گــر طبیــب یــا مامــا یــا داروفــروش و اشــخاصی کــه   مــاده ۱۲۷ - ا
بــه عنــوان طبابــت یــا مامایــی یــا جراحــی یــا داروفروشــی اقــدام 
می کننــد وســایل ســقط جنیــن  فراهــم ســازند و یــا مباشــرت بــه 
اســقاط جنیــن نماینــد، بــه حبــس از دو تــا پنــج ســال محکــوم 
خواهنــد شــد و حکــم بــه پرداخــت دیــه مطابــق مقــررات مربــوط 

پذیرفــت. صورت خواهــد 

قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۷۵:
مصــوب  اســامی  مجــازات  قانــون  در  کــه  مــاده ای  اصلی تریــن 
ــاده ی  ــور، م ــرم مذک ــه ج ــوط ب ــررات مرب ــا مق ــاط ب ۱۳۷۵ و در ارتب
۶۲۲  بــود. مــاده ۶۲۲ قانــون مجــازات اســامی مقــرر می داشــت: 
کــس عالمــًا و عامــدًا بــه واســطٔه ضــرب یــا اذیــت و آزار زن  هــر 
ــر پرداخــت دیــه  ــه، موجــب ســقط جنیــن وی شــود عــاوه ب حامل
یــا قصــاص حســب مــورد بــه حبــس از یــک تــا ســه ســال محکــوم 

خواهــد شــد.
منظــور از آزار و اذیــت در ایــن مــاده، اعــم از آزار و اذیــت مــادی 
اســت.  روحــی  و  جســمی  اذیــت  و  آزار  از  اعــم  و  مــادی  غیــر  و 
ح، از طریق  بنابرایــن، مرتکــب ممکــن اســت عــاوه بــر ضــرب و جــر
فحاشــی یــا اداء ســخنان رکیــک و یــا ایجــاد هــراس و وحشــت در 

زن حاملــه و یــا ایجــاد هیجــان و اضطــراب بــه وســیله دادن خبــر 
دروغ و نظایــر آنهــا بــه اذیــت و آزار او در زن و یــا ایجــاد هیجــان و 
اضطــراب بــه وســیله دادن خبــر دروغ و نظایــر آنهــا بــه اذیــت و آزار 
زن اقــدام کنــد. بنابرایــن، ایــن کارهــا بایــد بنــا بــه تصریــح مــاده، 
بــا علــم بــه بــاردار بــودن زن و بــه قصــد اســقاط جنیــن وی انحــام 

شــده باشــد و منجــر بــه ســقط جنیــن هــم بشــود.
کــه قانونگــذار  بــا تدقیــق در مقــررات مــاده مذکــور درمی یابیــم 
اســامی، بــرای مرتکبیــن جــرم ســقط جنین، عــاوه بــر محکومیت 
بــه پرداخــت دیــه و “یــک ســال تــا ســه ســال حبــس” محکومیــت 
بــرای  قصــاص  مجــازات  بــود.  گرفتــه  نظــر  در  هــم  “قصــاص” 
مرتکبیــن ســقط جنیــن، هیــچ تناســبی بــا نــوع و اهمیــت جــرم 
مذکــور نــدارد. یــادآوری ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه حقوقدانــان 
مســتقل کیفــری، مخالــف هــر نــوع قصــاص -چــه قصــاص عضــو و 
چــه قصــاص نفــس- بــوده و اعمــال آن را در مــورد هــر بزهــکاری، 
می کننــد.  محســوب  َنَصَفــت،  و  قضائــی  عدالــت  بــا  تنافــی  در 
همچنیــن، هــر نــوع قصــاص را مجازاتــی غیــر انســانی و ناعادالنــه 
شــمرده و در تضــاد بــا فلســفه و اهــداف مجازات هــا قلمــداد کــرده 
و بــر ایــن باورنــد کــه مجازات هائــی مثــل شــاق و قصــاص، بــه 
حفــظ نظــم عمومــی و اجــرای عدالــت و انصــاف منجــر نمی شــود. 
در ایــن مــاده، علــم و عمــد مرتکــب جــرم، عنصــر روانــی یــا معنــوی 
ایــن دو  فقــد  و در صــورت  را تشــکیل داده  جــرم ســقط جنیــن 
عامــل) علــم و عمــد مرتکــب(، جــرم، ارتــکاب یافتــه محســوب 
بــرای اعمــال و اجــرای مجــازات در مــورد  نمی شــود و بایســتی 

ــور لحــاظ شــوند. متهمیــن، عوامــل مذک
همچنیــن در مــاده ۶۲۳ قانــون مجــازات اســامی، مقرر شــده بود: 
هــر کــس بــه واســطه دادن ادویــه یــا وســایل دیگری موجب ســقط 
جنیــن زن شــود، بــه ۶ مــاه تــا یکســال حبــس محکــوم می شــود. 
در ایــن مــاده، دادن هــر گونــه دارو یــا وســیله خــاص ســقط جنیــن 
توســط اشــخاص عــادی و غیــر متخصصــان پزشــکی، مطمــح نظــر 
قانون گــذار قــرار گرفتــه اســت. مجــازات مقــرر در ایــن مــاده بــرای 
مرتکبیــن جــرم، بســیار خفیف تــر از مجازاتــی اســت کــه قانونگــذار، 

در مــاده بعــدی بــرای متخصصــان پزشــکی تعییــن کــرده اســت.
مذکــور:  قانــون  اســامی  مجــازات  قانــون   ۶۲۴ مــاده  طبــق 
گــر طبیــب، مامــا یــا داروســاز و بــه طــور کلــی اشــخاصی کــه بــه  ا
عنــوان طبابــت یــا مامــا یــا داروســاز و بــه طــور کلــی اشــخاصی کــه 
بــه عنــوان طبابــت یــا مامایــی یــا جراحــی یــا داروفروشــی اقــدام 
آن  بــه  مباشــرت  یــا  فراهــم،  را  جنیــن  ســقط  وســایل  می کننــد، 

کننــد بــه حبــس از ۲ تــا ۵ ســال محکــوم خواهنــد شــد. همچنیــن 
بایــد متذکــر شــد کــه رضایــت یــا عــدم رضایــت زن بــه ســقط شــدن 
جنیــن خــود تأثیــری در مجــازات پزشــک نشــده و حتــی از جهــات 
مخففــه مجــازات نیــز محســوب نمی شــود. چــرا کــه قربانــی جــرم 

در اینجــا، جنیــن بــوده اســت و نــه زن حاملــه.

سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
وســایل  رانندگــی  چنانچــه  ق.م.ا.ت   ۷۱۶ و   ۷۱۵ مــاده  طبــق 
ــبب  ــه س ــوری ب ــه موت ــایل غیرنقلی ــدی وس ــا تص ــوری ی ــه موت نقلی
ــع  ــه وض ــر ب ــدی منج ــا متص ــده ی ــی رانن ــا بی مباالت ــی ی بی احتیاط
حمــل زن قبــل از موعــد طبیعــی گــردد، راننــده یــا متصــدی وســیله 
موتــوری، بــه حبــس از دو مــاه تــا شــش مــاه محکــوم خواهــد شــد 
گــر منجــر بــه ســقط جنیــن زن شــود بــه مجــازات شــدیدتر یعنــی  و ا

دو مــاه تــا یــک ســال حبــس محکــوم خواهــد شــد.

ج- قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲:
عمــدی  جنایــت  اســامی:  مجــازات  قانــون   ۳۰۷ مــاده  طبــق 

بــر جنیــن، هــر چنــد پــس از حلــول روح باشــد، موجــب قصــاص 
بــه  دیــه  بــر پرداخــت  ایــن صــورت مرتکــب عــاوه  در  نیســت. 
محکــوم  »تعزیــرات«  پنجــم  کتــاب  در  مقــرر  تعزیــری  مجــازات 
می شــود. مقــررات ایــن مــاده از قانــون مجــازات اخیرالتصویــب، 
نســبت بــه قوانیــن قبلــی قانونگــذاران جمهــوری اســامی، مترقــی 
ــی از  ــه یک ــه ب ــم ک ــت می کش ــودم خجال ــه خ ــه نوب ــه، ب ــت. البت اس
قوانیــن جمهــوری اســامی، مترقــی می گویــم. امــا چــاره ای نیســت 
و ایــن کــه مجــازات قصــاص، از جرگــه مجــازات مرتکبیــن ســقط 

ج شــده، امــری مثبــت محســوب می شــود. جنیــن خــار

دیه جنین
فصــل هفتــم قانــون مجــازات اســامی، بــه مبحــث دیــه جنیــن، 

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
ماده ۷۱۶ دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الــف- نطفــه ای کــه در رحــم مســتقر شــده اســت، دو صــدم دیــه 
کامــل

ب- علقــه کــه در آن جنیــن بــه صــورت خــون بســته درمی آیــد، 
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چهــار صــدم دیــه کامــل
پ- مضغــه کــه در آن جنیــن بــه صــورت تــوده گوشــتی در می آیــد، 

شــش صــدم دیــه کامل
ت- عظــام کــه در آن جنیــن بــه صــورت اســتخوان درآمــده لکــن 

هنــوز گوشــت روییــده نشــده اســت، هشــت صــدم دیــه کامــل
ــی  ث- جنینــی کــه گوشــت و اســتخوان بنــدی آن تمــام شــده ول

روح در آن دمیــده نشــده اســت، یــک دهــم دیــه کامــل
گــر پســر باشــد،  ج- دیــه جنینــی کــه روح در آن دمیــده شــده اســت ا
گــر مشــتبه باشــد، ســه  گــر دختــر باشــد نصــف آن و ا دیــه کامــل و ا

چهــارم دیــه کامــل
مــاده -۷۱۷ هــرگاه در اثــر جنایــت وارد بــر مــادر، جنیــن از بیــن 
بــرود، عــاوه بــر دیــه یــا ارش جنایــت بــر مــادر، دیــه جنیــن نیــز در 

ــه ای از رشــد کــه باشــد پرداخــت می شــود. هــر مرحل
مــاده -۷۱۸ هــرگاه زنــی جنیــن خــود را در هــر مرحلــه ای کــه باشــد، 
بــه عمــد، شــبه عمــد یــا خطــاء از بیــن ببــرد، دیــه جنیــن، حســب 

مــورد توســط مرتکــب یــا عاقلــه او پرداخــت می شــود.
تبصــره - هــرگاه جنینــی کــه بقــای آن بــرای مــادر خطــر جانــی دارد 

بــه منظــور حفــظ نفــس مــادر ســقط شــود، دیــه ثابــت نمی شــود.
مــاده -۷۱۹ هــرگاه چنــد جنیــن در یــک رحــم باشــند ســقط هریــک 

گانــه دارد. از آنهــا، دیــه جدا
در  جنیــن  بــر  وارد  صدمــات  دیگــر  و  اعضــاء  دیــه   ۷۲۰- مــاده 
در  روح  ولــی  شــده  کامــل  آن  اســتخوان بندی  کــه  مرحلــه ای 
آن دمیــده نشــده اســت بــه نســبت دیــه جنیــن در ایــن مرحلــه 
محاســبه می گــردد و بعــد از دمیــده شــدن روح، حســب جنســیت 
جنیــن، دیــه محاســبه می شــود و چنانچــه بــر اثــر همــان جنایــت 

جنیــن از بیــن بــرود، فقــط دیــه جنیــن پرداخــت می شــود.
مــاده -۷۲۱ هــرگاه در اثــر جنایــت و یــا صدمــه، چیــزی از زن ســقط 
انســان  کارشــناس مــورد وثــوق، منشــأ  بــه تشــخیص  کــه  شــود 
گــر در اثــر آن،  بــودن آن ثابــت نگــردد، دیــه و ارش نــدارد لکــن ا
صدمــه ای بــر مــادر وارد گــردد، حســب مــورد دیــه یــا ارش تعییــن 

مــی شــود.

ممنوعیــت نســبی، کامــل و عــدم ممنوعیــت ســقط جنیــن در 
کشــورها: 

در حــال حاضــر، ســقط جنیــن در برخــی از کشــورها، ممنوعیــت 
و  مباشــرین  بــرای  ســنگینی  خیلــی  مجــازات  و  داشــته  کامــل 
ــا  معاونیــن آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ایــن کشــورها تقریب

بــه هیــچ شــیوه و طریــق، حتــی توصیــه پزشــکی، امــکان ســقط 
جنیــن موجــود نیســت. کشــورهائی کــه تحــت هیــچ شــرایط اجــازه 
ســقط را نمی دهنــد چهــار کشــور در آمریــکای التیــن یعنــی شــیلی، 
کشــور در  گوئــه و دو  الســالوادور و نیکارا جمهــوری دومینیکــن، 
کشــورهای  از  اروپــا یعنــی واتیــکان و مالــت هســتند. در برخــی 
اروپایــی )ایرلنــد، آنــدورا و ســن مارینــو( بــرای ســقط جنیــن، تنهــا 
ــود.  ــازه داده می ش ــد، اج ــر باش ــادر در خط ــان م ــه ج ــی ک در صورت
ایرلنــد تنهــا کشــوری در اروپاســت کــه ســقط بــه دلیلی غیــر از حفظ 
جــان مــادر را در قانــون اساســی ممنــوع کــرده اســت، بــه طوریکــه 
زنانــی کــه ســقط غیــر قانونــی در ایــن کشــور انجــام بدهنــد بــا ۱۴ 

ســال حبــس روبــرو می شــوند.
امــا در مقابــل، در برخــی از کشــورها مثــل کانــادا، تقریبـــا هـــیچ منــع 

قانونــی بــرای ســقط جنیــن ،وجــود نــدارد. 

بحث جرم انگاری یا جرم زدایی از سقط جنین: 
ایــن بحــث یکــی از مباحــث جنجالــی در حقــوق کیفــری بیشــتر 
از  اختــاف نظرهــای خیلــی متفاوتــی  گاه، شــاهد  کشورهاســت. 
ســوی موافقیــن و مخالفیــن ســقط جنیــن، بــا توجــه بــه وابســتگی 
مدیــای  بــه  و  گرفتــه  صــورت  کــدام  هــر  ایدئولوژیکــی  و  فکــری 
تصویــری و نوشــتاری و مجالــس کشــورها نیــز کشــیده می شــود. 
حــق مالکیــت بــر بــدن، آزادی اراده و حمایــت از حــق حیــات بشــر، 
نحلــه  دو  ایــن  اختــاف، فی مابیــن  زمینه هــای  اساســی ترین  از 
فکــری، در ایــن خصــوص اســت. نحله هــا و جریانــات مختلــف 
فمینیســتی، از موافقیــن جرم زدائــی از  ســقط جنیــن هســتند. ایــن 
کیــد ویــژه ای بــر حــق تســلط زنــان بــر بــدن خــود داشــته  گــروه،  تا
محســوب  بشــر  حقــوق  بدیهی تریــن  و  ابتدائی تریــن  از  را  آن  و 

می کننــد. 
ایــن  بــر  جنیــن  ســقط  جرم انــگاری  موافقیــن  دیگــر،  ســوی  از 
باورنــد کــه بــا جــرم زدائــی از ســقط جنیــن، حــق حیــات جنینــی 
کــه در آینــده بــه یــک انســان تبدیــل خواهــد شــد، نادیــده گرفتــه 
می شــود. پایــان ســخن ایــن کــه زوجیــن بایســتی تصمیــم قطعــی و 
هماهنــگ خــود را بــرای بچــه دار شــدن، بــه اثبــات رســانده و بعــد 
بــه ایــن کار اقــدام کننــد. هــر چنــد کــه ممکــن اســت برخی مســائل، 
بعــد از حاملگــی پیــش بیایــد کــه در زمــان قبــل از آن قابــل تصــور 
و پیش بینــی نبــود. در هــر حــال، حــق حیــات یــک موجــود زنــده، 

بایــد بــه رســمیت شــناخته شــده و حفــظ گــردد.

ی در  پایان خود خواسته باردار
اسناد و قوانین بین المللی

دارد.   طوالنــی   ســابقه ای  تاریــخ  در  بــارداری  خودخواســته  پایــان 
شــواهد آن را می تــوان در چیــن در زمــان شــن نونــگ )۲۷۰۰ قبــل از 
میــادی(، مصــر باســتان در زمــان ابری هــای پاپیــروس )۱۵۵۰ قبــل 
از میــاد( و امپراتــوری روم در زمــان جوونــال )۲۰۰ قبــل از میــاد( 
یافــت.  برخــی از محققــان پزشــکی و مخالفــان پایــان خودخواســته 
در  پزشــکی  دانشــجویان  ســوگند  بــار  اولیــن  معتقدنــد  بــارداری 
ــارداری  ــته ب ــان خودخواس ــام پای ــکان را از انج ــتان، پزش ــان باس یون
منــع می کــرده  امــا دســته ای دیگــر از پژوهش گــر ان از رواج آن خبــر 

می دهنــد.
یهــودی-  مقــدس  کتــاب  از  بخــش  آن  یعنــی  جدیــد،  عهــد  در 
کــه فقــط مســیحیان بــه آن بــاور دارنــد، هیــچ ذکــری از  مســیحی 
کاتولیك هــا  ســقط جنیــن بــه میــان نیامــده اســت امــا بــه اعتقــاد 
کامــل اســت و حــق  جنیــن از همــان لحظــه انعقــاد نطفــه انســان 
حیــات دارد.  در تعالیــم کلیســای کاتولیــك رم، مبــادرت بــه ســقط 
جنیــن گناهــی بــزرگ اســـت کـــه مجـــازات شــرعی طــرد را در پــی دارد.  
گرچــه برخــی از دانشــمندان، دمیــده شــدن روح را مــاك جــواز یــا عدم 
جــواز پایــان خودخواســته بــارداری می دانســتند، کلیســای کاتولیــك 
در قــرن نوزدهــم رســمًا ایــن دیــدگاه را رد کــرد و اعــام کــرد کــه جنیــن 
ــده  ــاقط کنن ــت و س ــاروا اس ــقط آن ن ــد، س ــه باش ــه ای کـ ــر مرحل در هـ
جنیــن بــه مجــازات شــرعی طــرد محکــوم میشــود. یکــی از مهمتریــن 
کاتولیــك وارد شــده ایــن  کلیســای  کــه بــه ایــن عقیــدة  اشــکاالتی 
اســت کــه جنیــن ممکــن اســت زندگــی مــادر را در خطــر مــرگ قـــرار 

ــا مطابــق آمــوزه فــوق حتــی در اینجــا نیــز نمی تــوان اقــدام  دهـــد؛ امـ
بــه ســقط کــرد.

نخســتین و مهمتریــن منبــع شــریعت و حقــوق یهــود، یعنــی تــورات، 
کتــاب  بــه ســقط جنیــن عمــدی اشــاره ای نکــرده اســت. در ایــن 
فقــط در یــك مــورد بــه مســئله ســقط جنیــن اشــاره شــده و آن ســقط 
شــدن جنیــن زنــی در جریــان نــزاع اســت. در اینجــا ضــارب بایــد بــرای 
اســقاط جنیــن غرامــت مالــی بپــردازد. در دومیــن منبــع مهــم شــریعت 
یهــود، یعنــی تلمــود، از ســقط جنیــن عمــدی ســخن بــه میــان آمــده 
گــر چــه ســقط جنیــن عمــدی ممنـــوع دانســته شـــده، بــرای  اســت و ا
ــم  ــه رغ ــت. ب ــده اس ــز نش ــاص تجوی ــازات قص ــده آن مج ــاقط کنن س
ممنوعیــت ســقط جنیــن در تلمــود، در مباحــث حقوقــی ایــن کتــاب 
در مــواردی اســقاط جنیــن روا شــمرده شــده اســت. براســاس قانــون 
گــر زن در هنــگام زایمــان دچــار مشــکل شــود و بیــم آن رود  تلمــود، ا
گــر جنیــن هنــوز در رحــم باشــد بایـــد بــا  کــه مــرگ وی را تهدیــد کنــد ا
گــر ســر یــا بخــش بزرگتــر  کشــتن جنیــن جــان مــادر را نجــات داد؛ امــا ا
کــرد؛  ج شــده باشــد نمی تــوان جنیــن را ســقط  جنیــن از رحــم خــار
چـــرا کــه در اینجــا دو موجــود زنــده قابــل بقــا وجــود دارنــد و کســی 
نمی توانــد بگویــد جــان مــادر از جــان فرزنــد مهمتــر اســت. بــا ایــن 
گــر قســمت اعظــم جنیــن بــه دنیــا آمــده  همـــه، خـــود مــادر حتــی ا
باشــد، می توانــد بــا اســتناد بــه قاعــده حقوقــی پذیرفتــه شــده دفــاع 
مشــروع، بـــا ســقط جنیــن جــان خــود را نجــات دهــد. در برخــی از 
گــر ســقط جنیــن بــرای درمــان مــادر  منابــع یهــودی آمــده اســت کــه ا
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زمــره حقــوق بشــر قلمــداد شــد، ســند نهایــی کنفرانــس بین المللــی 
جمعیــت و توســعه ســال ۱۹۹۴ در قاهــره اســت. در ایــن ســند، ۱۸۰  
دسترســی  را  خــود  هــدف  کنفرانــس  ایــن  در  شــرکت کننده  کشــور 
ــا ســال ۲۰۱۵  ــاروری ت ــه اطاعــات و خدمــات بهداشــت ب ــی ب همگان
میــادی اعــام کردنــد کــه به طــور مشــخص شــامل مــوارد زیــر بــود:  
حــق زندگــی )زندگــی هیــچ زنــی نبایــد بــه واســطه حاملگــی یــا مــوارد 
مرتبــط بــا بــاروری وی، در معــرض خطــر قــرار گیــرد( و حــق آزادی و 
امنیــت فــردی: )هیــچ زنــی نبایــد بــه زور تحــت عمــل جراحــی ختنــه 
زنــان، عقیم ســازی، ســقط و ســایر مــوارد تهدیــد کننــده مشــابه قــرار 

ــرد( بگی
در نخســتین ســال های دهــه ۱۹۵۰، آزادســازی پایــان خودخواســته 
بــارداری در بســیاری از کشــورهای اروپایــی مــورد توجــه قــرار گرفــت 
و در طــول دو دهــه ۶۰ و ۷۰  در تمامــی کشــورهای پیشــرفته مجــاز 

کــردن پایــان خودخواســته بــارداری شــروع شــد. 
کــه  اروپاســت  کاتولیــک مالتــا تنهــا عضــو اتحادیــه  کشــور  کنــون  ا
در  اســت.  غیرقانونــی  کامــا  آن  در  بــارداری  خودخواســته  پایــان 
کشــورهای اروپایــی آنــدورا، واتیــکان و ســن مارینو کــه عضــو اتحادیــه 
اروپــا نیســتند  نیــز پایــان خودخواســته بــارداری غیرقانونــی اســت. 
در ایرلنــد پایــان خودخواســته بــارداری بــه هــر شــکل و تحــت هــر 
کــه در ســال۲۰۱۸  قانــون در ایــن زمینــه بــا  شــرایطی ممنــوع بــود 
برگــزاری همه پرســی در کشــور تغییــر کــرد. ســقط جنیــن تــا ۱۲ هفتــه 
پــس از آغــاز بــارداری بــدون هیــچ پیــش شــرطی قانونــی شــد و عــاوه 
بــر ایــن امــکان ســقط جنیــن در مــواردی کــه تهدیــدی بــرای زندگــی 

مــادر یــا ســامت او تشــخیص داده مــی شــود نیــز وجــود خواهــد 
داشــت.

در مقابــل در چنــد کشــور اروپایــی از جملــه فنانــد، ســوئیس، پرتغــال 
و اســپانیا شــرایط خاصــی از جملــه شــرایط بــد اقتصــادی خانــواده و 
ــاد  ــا زی ناتوانــی در تأمیــن هزینه هــای یــک عضــو جدیــد، ســن کــم ی
زن بــرای بــارداری، وضعیــت تجــرد زن و تعــداد زیــاد فرزنــدان بــرای 

پایــان خودخواســته بــارداری در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
پژوهــش  یــک  در  متحــد  ملــل  ســازمان  میــادی   ۱۹۹۹ ســال  در 
پایــان  تجویــز  لحــاظ  از  را  جهــان  مختلــف  کشــورهای  جهانــی 
خودخواســته بــارداری و دالیــل آن مــورد بررســی قــرار داد. دالیلــی کــه 
بــرای پایــان خودخواســته بــارداری مــورد توجــه قــرار گرفتنــد، عبــارت 
بودنــد از: حفــظ جــان مــادر، حفــظ ســامت جســمانی زن، حفــظ 
ســامت روانــی زن، وضعیــت جنین هــای ناشــی از تجــاوز بــه عنــف و 
زنــای بــا محــارم، ناقــص بــودن جنیــن، دالیــل اقتصــادی و اجتماعــی 

و خواســت خــود زن. 
مطابــق ایــن تحقیــق از میــان ۱۹۳ کشــور جهــان، ۱۸۹ کشــور پایــان 
خودخواســته بــارداری را بــرای حفــظ جــان مــادر مجــاز دانســته اند. 
پایــان خودخواســته بــارداری بــه دلیــل حفــظ ســامت جســمانی زن 
و معالجــه او در ۱۲۲ کشــور قانونــی و در ۷۱ کشــور غیرقانونــی اســت. 
پایــان خودخواســته بــارداری بــرای حفــظ ســامت روانــی زن در ۱۲۰ 
کشــور جایــز و در ۷۳ کشــور غیرقانونــی اســت. براســاس تحقیقــات، 
کــردن ایــن اقــدام مرگ هــای ناشــی از پایــان خودخواســته  مجــاز 

بــارداری غیرقانونــی را حداقــل ۲۵ درصــد کاهــش داده اســت. 
٨ مــارس۲۰۲۲، ســازمان بهداشــت جهانــی بیانیــه ای صــادر کــرد کــه 
در آن از دولت هــا درخواســت کــرده  اســت پایــان دادن خودخواســته 
بــه بــارداری را بــرای زنــان محــدود و ممنــوع  نکــرده و آن را در اختیــار 

خــود زنــان قــرار دهنــد.
ــی در  ــش علم ــک پژوه ــه ی ــاره ب ــا اش ــود ب ــه  خ ــازمان در بیانی ــن س ای
کیــد کــرده اســت کــه محدودیــت حــق ســقط جنیــن،  ســال ۲۰۲۰ تا
پایــان می دهنــد،  بــارداری خــود  بــه  گاهانــه  آ کــه  را  زنانــی  تعــداد 
ــانده و  ــی کش ــای غیرقانون ــه راه ه ــا را ب ــه آن ه ــد بلک ــش نمی ده کاه
ایــن راه هــای غیرقانونــی نیــز تهدیــدی بــرای ســامتی و جــان زنــان  

ــت. اس
در ســال های اخیــر شــمار قابــل توجهــی از کشــورهای جهــان بــرای 
ســقط جنیــن قانونــی محدودیــت  وضــع کرده انــد. از جملــه در کشــور 
کامــا  بــارداری  بــه  پایــان دادن خودخواســته  امــکان  الســالوادور، 

ممنــوع شــده اســت.

الزم باشــد انجــام آن مجــاز اســت و ایــن حکــم حتــی شــامل مــواردی 
نیــز مــی  شــود کــه جنیــن خــود منشــا مســتقیم بیمــاری مــادر نباشــد و 

خطر مـــرگ مـــادر را تهدیـــد نکنـــد. 
و  اروپــا  در  بــارداری  خودخواســته  پایــان  تکنیک هــای  پیشــرفت 
آمریــکا، از قــرن ۱۷میــادی آغــاز شــد. در ایــن دوران حتــی برخــی 
پزشــکان بــه تبلیــغ خدمــات خــود دســت زدنــد و فعالیــت  آنــان تــا 
کــه پایــان خودخواســته بــارداری در آمریــکا  قــرن ۱۹ یعنــی زمانــی 
قــرار  نظارتــی  و  کنتــرل  هیــچ  تحــت  شــد،  ممنــوع  بریتانیــا  در  و 
نداشــت؛ بــا ایــن همــه گروه هــای مرتبــط بــا کلیســا و نیــز پزشــکان در 

بودنــد.  تاثیرگــذار  جنیــن«  ســقِط  »ضــِد  جنبش هــای 
رونــد قانونــی شــدن پایــان خودخواســته بــارداری اولیــن بــار در ســال 
۱۹۱۹ در اتحــاد جماهیــر شــوروی آغــاز شــد. پــس از آن ایســلند در 
بودنــد  کشــورهایی  اولیــن  از   ۱۹۳۸ ســال  در  ســوئد  ۱۹۳۵و  ســال 
کــه برخــی یــا همــه اشــکال پایــان خودخواســته بــارداری را قانونــی 
کردنــد. در ســال ۱۹۳۵ در آلمــان قانونــی تصویــب شــد کــه بــه موجــب 
کــه »به طــور ارثــی  کســانی  آن پایــان خودخواســته بــارداری بــرای 
بیمــار« تلقــی می شــدند، مجــاز شــمرده می شــد، در حالی کــه زنانــی 
ــژاد آلمــان تعلــق داشــتند، بــه ویــژه، از پایــان خودخواســته  کــه بــه ن

بــارداری منــع می شــدند.
ــار بــه  »ترویــج احتــرام جهانــی و رعایــت حقــوق  در ســال ۱۹۴۵ اجب
بشــر و آزادی هــای اساســی بــرای همــه مــردم بــدون تبعیــض نــژادی، 

جنســیت، زبــان، یــا دیــن« بــه  منشــور ملــل متحــد اضافــه شــد.
ســه ســال بعــد ســازمان ملــل اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر را بــه 
عنــوان اولیــن ســند حقوقــی بین المللــی بــرای تعییــن حقــوق بشــر 
بــه رســمیت شــناخت امــا در ایــن ســند همچنــان هیــچ اشــاره ای 
بــه حقــوق بــاروری نشــده بــود.  حقــوق بــاروری بــرای اولیــن بــار در 
بیانیــه تهــران ۱۹۶۸ بــه عنــوان زیــر مجموعــه حقــوق بشــر مــورد 

توجــه قــرار گرفــت.
الــزام آور »تبعیضــی  کــه  زنــان   براســاس مــاده ۱۵ ایــن بیانیــه غیــر 
همچنــان  در مناطــق  مختلــف  جهــان  قربانــی  آننــد بایــد از بیــن  بــرود. 
منزلــت  مــادون  بــرای  زنــان  قائــل  شــدن ، مغایــر منشــور ملل متحــد و 
نیــز موازیــن  اعامیــه  جهانــی  حقــوق  بشــر اســت  و اعمــال  کامــل  مفــاد 
اعامیــه  راجــع  بــه  محــو کلیــه  اشــکال  تبعیــض  علیــه  زنــان  از الزامــات  

حتمــی  پیشــرفت  انســان  اســت.«
کــودك،  و  خانــواده   حمایــت   امــر   « دارد:  صراحــت  هــم   ۱۶ مــاده 
بــه  خــود معطــوف  داشــته   را  همچنــان  توجــه  جامعــه  بین المللــی  
ــه  تصمیم گیــری   اســت . والدیــن  دارای  حــق  اساســی  بشــری  در زمین

آزادانــه  و همــراه  بــا درك  مســئولیت  در مــورد تعــداد و فاصلــه  ســنی  
خویش انــد.« فرزنــدان  

ــر اعامیــه تهــران  ــان در ســال ۱۹۷۵ تنهــا ب ــی زن کنفرانــس بین الملل
کــه تعریــف  کنفرانــس پکــن بــود  کــرد. امــا در ســال ۱۹۹۵ و  کیــد  تا
جامع تــری از حقــوق بــاروری ارائــه شــد. براســاس ایــن بیانیــه حقــوق 
بشــر، زنــان شــامل حــق اداره و تصمیم گیــری آزادانــه و مســئوالنه 
ــی و  ــت جنس ــه بهداش ــا، از جمل ــا آنه ــط ب ــی مرتب ــور جنس ــه ام در کلی
بــاروری بــه دور از هرگونــه جبــر، تبعیــض ، خشــونت اند. عدالــت 
ــاروری، شــامل  در روابــط میــان زن و مــرد در زمینه هــای جنســی و ب
متقابــل،  احتــرام  بــه  نیــاز  شــخصی،  تمامیــت  بــه  کامــل  احتــرام 
رضایــت از رفتــار جنســی و تقســیم مســئولیت و عواقــب آن اســت.
بشــر  حقــوق  فعــاالن  و  فمنیســت ها  تاش هــای  همــه  وجــود  بــا 
مــورد  در  صراحــت  بــه  بین المللــی  قوانیــن  از  یــک  هیــچ  کنــون  تا
حــق زن در پایــان دادن داوطلبانــه بــه بــارداری خــود اظهــار نظــر 
در   ۲۰۰۰ ســال  در  ملــل  ســازمان  کــه  زمانــی  تــا  حتــی  نکرده انــد. 
نیویــورک، اهــداف توســعه هــزاره را بــا هــدف کاهــش فقــر و پیشــرفت 
کــرد، حقــوق بــاروری و جنســی به عنــوان  ح  توســعه جهانــی مطــر
ح نبــود.  بــرای نخســتین بــار، در پنجــاه و هفتمیــن  یــک هــدف مطــر
بــر اهمیــت ســامت  گردهمایــی بهداشــت جهانــی در ســال ۲۰۰۴ 
بــاروری و جنســی و حقــوق مرتبــط بــه آن، به عنــوان یــک نیــاز و 

کیــد شــد. اســتراتژی بــرای رســیدن بــه اهــداف توســعه هــزاره، تا
ســامت  آن  در  کــه  ســندی  مهم تریــن  همچنــان  ترتیــب،  بدیــن 
در  بــارداری  بــه  خودخواســته  دادن  پایــان  آن  تبــع  بــه  و  بــاروری 
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سال های  در  حقوقی  موضوعات  جنجالی ترین  از  جنین  سقط 

برای  تاش  مختلف  کشورهای  در  که  موضوعی  است،  اخیر 

گاه به تظاهرات خیابانی و جنجال های حقوقی منجر  تغییر آن 

شده است. در آمریکا از نیمه دوم قرن بیستم تغییر قانون سقط 

که اهمیت اجتماعی آن را با  ح شد  جنین با چنان اهمیتی مطر

لغو برده داری در قرن نوزدهم مقایسه کرده اند. 

در کشورهای اروپایی نیز تغییر قوانین سقط جنین همواره محل 

است،  بوده  اجتماعی  و  مذهبی  مختلف  دیدگاه های  کشمکش 

موضوعی که حقوقدانان آن را نمادی از سیالیت و پویایی قانون 

می دانند.  این در حالی است که در کشورهایی که در آنها قانون 

بر اساس اصول مذهبی تدوین شده، امکان تغییر دادن قوانین  

بر مبنای نیازهای اجتماعی با کندی بیشتری امکان پذیر است.

زمینه  این  در  گو  شیکا کن  سا حقوقدان  بنی هاشمی،  پگاه 

می گوید: »اساسا در این مورد ما نمی توانیم یک نظریه قاطع و 

جنین  سقط  مورد  در  خصوصا  بلکه  کنیم  ارایه  تغییر  قابل  غیر 

وقتی  که  این  برای  باشیم.  داشته  پذیری  انعطاف  دیدگاه  باید 

برای  ابزار  نوع  یک  را  قانون  می کنم،  قانون  از  صحبت  من 

گر این  تسهیل زندگی اجتماعی افراد جامعه می دانم. بنابراین ا

قانون به کمک مردم جامعه و مشکات آنها بیاید، رضایت خاطر 

کمک مردم  افراد آن جامعه جلب می شود. یعنی قانون گذار به 

ماری جوانا  از  آن  در  همه  که  جامعه ای  در  مثا  می آید.  جامعه 

ماری  باید  چرا  که  است  این  مردم  اعتراض  می کنند،  استفاده 

در  انعطاف  قانون گذاربا  که  اینجاست  باشد؟  قانونی  غیر  جوانا 

برابر خواست اجتماعی، قانون را تغییر می دهد تا از میزان جرایم 

اجتماعی بکاهد. 

در  که  کنیم  آغاز  کلی  تفاهم  این  با  ابتدا  جنین  سقط  مورد  در 

خ می دهد. در این میان می توانیم از منظری دیگر  همه جهان ر

که به دالیل  بارداری ناخواسته ای  کنیم، مثا:  را تعریف  نیز آن 

مختلفی از جمله مسائل مالی، جسمانی، فرهنگی و خانوادگی، 

گر این فرضیات را بپذیریم، بعد  زن نمی تواند آن را تحمل کند. ا

می توانیم متوجه شویم که قانون گذار باید در این زمینه به کمک 

نیازمندان به این قانون برود. زیرا وقتی امری در حال وقوع در 

آن  نمی کند،  موضوع  این  به  کمکی  قانون گذار  و  است  جامعه 

مساله را به سوی زیرزمینی شدن هدایت می کند. بدین ترتیب 

در  می کنید،  اعام  غیرقانونی  را  جنین  سقط  شما  وقتی  که 

شرایط  این  در  می دهید.  رونق  را  مجاز  غیر  کلینیک های  واقع 

پس  می شود.  تحمیل  شهروندان  به  زیادی  بسیار  مخاطرات 

کمک نمی کند بلکه  قانونی به این شکل نه تنها به شهروندان 

خنجری را به سوی آنها نشانه می گیرد. کما این که در ایران که 

بسیار  هم  مجازات ها  و  قوانین  و  است  غیرقانونی  جنین  سقط 

تغییر قوانین، تیغ دو دم برای جامعه

سخت گیرانه است، می بینیم که آمار ساالنه باالیی از سقط جنین 

از مکنت مالی برخوردار  که  کسی  که  وجود دارد. با این توضیح 

است، می تواند به پزشکان امن مراجعه کند و از مزایای بیهوشی 

کامل برای پایان دادن خودخواسته به بارداری اش استفاده کند 

که امکانات مالی محدودی دارد، به پزشک یا مامایی  کسی  اما 

اثر  ترتیب  این  به  دارد.  باالتری  ریسک  هم  که  می کند  مراجعه 

کرده، بر  که قانون گذار اعمال  مستقیم ممنوعیت و محدودیتی 

زندگی زن محروم جامعه اثر می گذارد. 

گر ما با قانونی منعطف روبرو بودیم، به جای جرم انگاری  حاال ا

از این عمل جرم زدایی صورت می گرفت و مسائل مشکات سقط 

جنین برای زنان به بحث گذاشته می شد و راه حل برایش یافت 

می شد.«

به  مربوط  قوانین  اخیر  سال های  در  که  کشورهایی  میان  در 

به  می توان  کرده  پیدا  بهبود  آنها  در  بارداری  داوطلبانه  خاتمه 

کشور ایرلند اشاره کرد. 

بارداری جرم محسوب  به  داوطلبانه  دادن  پایان  کشور  این  در 

که بارداری اش خاتمه داده با  نمی شود و هیچ اتهامی علیه زنی 

افرادی که در این مسیر به او کمک کرده اند وارد نمی شود. عاوه 

بر این دولت هزینه های درمانی و نگهداری پس از انجام عمل 

را برعهده دارد. 

محافظه کار  گروه های  ممانعت  از  ایرلند  دولت  میان  این  در 

مذهبی برای اجرای قانون، ابراز نگرانی کرده است به همین دلیل 

کرده یا مانع خاتمه دادن  که اعتراض  بر اساس قوانین هر کسی 

داوطلبانه به بارداری شود، مورد تعقیب قرار می گیرد. 

محسوب  قوانین  مثبت  تغییر  نمونه  تنها  ایرلند  کشور  اما   

نمی شود. در نیوزلند از سال ۱۹۷۷ پایان دادن به بارداری جرم 

محسوب می شد و قوانین در ۱۸ مارس سال ۲۰۲۰ تغییر یافت 

اول  نیمه  در  بارداری  به  داوطلبانه  دادن  خاتمه  آن،  از  پس  و 

سوء پیشینه  قانون،  این  تصویب  با  می شود.  تلقی  قانونی  آن، 

ثبت شده در پرونده افرادی که پیش از این به این اتهام مجرم 

شناخته شده بودند نیز حذف شد. 

از جمله مواردی که در قوانین نیوزلند به آن توجه شده این است 

که مسئولیت پایان دادن به بارداری را برعهده دارد  که پزشکی 

را  بایستی همه جوانب بهداشتی و درمانی و ضرورت انجام آن 

در نظر بگیرد و در انجام این عمل باید تمامی موازین قانونی، 

کامل  طور  به  زن،  روحی  و  جسمی  سامتی  اخاقی   ، حرفه ای 

رعایت شود. 

با این که در بسیاری از کشورها با تاش های فعاالن حقوق زنان 
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تغییر قوانین به نفع خاتمه دادن داوطلبانه به بارداری در حال 

که به سوی قوانین  کشورهایی  کم هم نیستند  بررسی است اما 

شدن  تصویب  با  که  ایران  در  می کنند،  حرکت  سخت گیرانه تر 

قانون جوانی جمعیت و خانواده، امکان غربالگری بیماری های 

خاص حذف شد و در لهستان از ژانویه ۲۰۲۱  ممنوعیت تقریبًا 

به  حالی  در  قانون  این  است.  شده  اعمال  جنین  سقط  کامل 

در  جنین  سقط   ۱۹۹۳ سال  از  کشور  این  در  که  رسید  تصویب 

مجاز  جنین  برگشت  قابل  غیر  و  شدید  ناهنجاری های  موارد 

اعام شده بود. 

از  می توان  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بنی هاشمی  پگاه 

شهروندان  روی  پیش  را  دشوارتری  شرایط  که  قانونی  تغییرات 

که در ذات  کرد، می گوید: »درست است  قرار می دهد جلوگیری 

قوانین تغییر به نفع شهروندان باید وجود داشته باشد اما قوانین 

بر علیه شهروندان تغییر می کند در واقع فاقد  که  این دست  از 

آن ویژگی سیالیت است و از تغییر استفاده شده تا سخت گیری 

مورد  شرایط  از  قانون گذار  شرایط  این  در  شود.  اعمال  بیشتری 

نیاز جامعه دورتر می شود.«

یکی از نمونه های سخت گیرانه تر شدن قوانین مربوط به خاتمه 

داوطلبانه به بارداری در آمریکا در جریان است. پس از ریاست 

ایالت  یازده  در  که  جمهوری خواهان  ترامپ،  دونالد  جمهوری 

کننده سقط جنین  کثریت برخوردارند، عقاید محدود  از ا آمریکا 

ایالت های اوهایو،  از جمله در  کردند.  ح  گسترده  مطر را به طور 

دادن  پایان  قوانین  فلوریدا  و  جورجیا  تگزاس،  آالباما،  ایندیانا، 

سختی  به  آن  انجام  و  شده  سخت گیرانه تر  بارداری  داوطلبانه 

امکان پذیر است. در این میان در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ 

تا  کلینیک سقط جنین تعطیل شدند.  آمریکا ۸۳  تنها در شرق 

کرد به سندی دست  اینکه نشریه پولیتیکو در سال ۲۰۲۱ اعام 

کثریت قضات دیوان عالی با پیش نویس  یافته که بر اساس آن ا

در  جنین  سقط  قانون  لغو  زمینه  در  قضات  از  یکی  ارائه شده 

آمریکا موافق اند.

ساموئل الیتو، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در پیش نویس 

علیه  "رو  پرونده  در  که  تصمیمی  نوشته  سندی  صفحه ای   ۹۸

گرفته شد،  وید" در سال ۱۹۷۳ درباره قانونی کردن سقط جنین 

"اشتباهی فاحش" بوده است.

 و تنها یک روز پس از افشای این پیش نویس، فرماندار اوکاهما 

از  پس  بارداری  به  خودخواسته  دادن  پایان  قانونی،  امضای  با 

هفته ششم را ممنوع اعام کرد. 

متحده  ایاالت  اساسی  قانون  با  جنین  سقط  حق  مطابقت  رد 

می تواند سمبل مهمی برای پس رفت دستاوردهای جنبش های 

که از دهه ۱۹۸۰  حقوق مدنی قرن بیستم به شمار رود؛ روندی 

میادی و با بازگشت جریان های محافظه کار و مذهبی در ایاالت 

ادامه  همچنان  و  شد  آغاز  شرقی  اروپای  و  خاورمیانه  متحده، 

دارد.

از  حمایت  در  قوانینی  آمریکا  ایالت   ۱۲ از  بیش  حاضر  حال  در 

ایالت های تحت رهبری  از  اما بسیاری  حق سقط جنین دارند. 

مختلفی  محدودیت های  اخیر  سال های  در  جمهوری خواهان 

ح  طر تصویب  صورت  در  و  کرده اند  ایجاد  جنین  سقط  برابر  در 

گانه در مورد حق سقط  فوق الذکر، هر ایالتی می تواند به طور جدا

جنین تصمیم گیری کند. 

اما آیا راهی برای جلوگیری از تغییر قوانین به شکل واپس گرایانه 

»قوانین  می گوید:  زمینه  این  در  بنی هاشمی  پگاه  دارد؟  وجود 

این  در  زیرا  کنیم  مقایسه  کشورها  سایر  با  نمی توانیم  را  آمریکا 

این  در  و  کنند  قانون گذاری  می توانند  خوشان  ایالت ها  کشور 

در  تصمیم  گیری  حق  می خواهد  کشور  عالی  دیوان  نیز  زمینه 

گذار کند. اما در ایران چنین  این زمینه را به تک تک ایالت ها وا

گر تصمیم گیری در این زمینه را  امکانی وجود ندارد. زیرا حتی ا

گذار کنیم، هیچ تحقیق مستقلی وجود ندارد که  به همه پرسی وا

نشان دهد مردم در این مورد چه فکر می کنند و چه خواسته ای 

در  رای گیری  امکان  که  آمریکا هم  در  این حتی  با وجود  دارند. 

ایالت  این  در  زن  یک  گر  ا حتی  می گویند  مردم  دارد،  وجود  آن 

این  نتواند،  و  دهد  خاتمه  خود  بارداری  به  داوطلبانه  بخواهد 

ضربه ای به بنیان دموکراسی در کل کشور است.«

از  از رحم قبل  انداختن جنین  را  در متون اسامی سقط جنین۱ 
براساس  می دانند.  حاملگی  بیستم  هفته  از  قبل  یا  شدن  کامل 
با  که  جنین  سقط  میان  است  عمده ای  تفاوت  اسامی  فرامین 
ادامه  که  می دهد  خ  ر زمانی  و  بوده  پزشک  دستور  و  تشخیص 
با  یا جنین ناقص باشد  ک و  بارداری برای سامتی مادر خطرنا

زمانی که بدون سبب و از روی عمد اتفاق می افتد. 
که به  سقط جنین عمدی یا پایان دادن داوطلبانه به بارداری 
تصمیم مادر صورت می گیرد از طرف مکاتب اخاقی، حقوقی و 
کثر موارد ناپسند، جرم  فقه اسامی مورد بررسی قرار گرفته و در ا

و گناه شمرده شده است.
-چه  را  جنین  سقط  روایات،  و  آیات  به  استناد  با  شیعه  فقهای 
راه مشروع  از  آن،  از  یا پس  در جنین  روح  از دمیده شدن  پیش 
یا  باشد  والدین  با رضایت  ازدواج،  از  ج  رابطه خار راه  از  یا  باشد 
بدون رضایت آنان و در هر مرحله ای از مراحل رشد باشد- حرام 
دانسته اند؛ اما درباره جواز سقط جنین در جایی که بقای آن در 
رحم برای سامتی مادر ضرر داشته باشد یا جنین ناقص باشد و 
که بودن آن، آبرو و سامتی مادر را به خطر  یا جنین نامشروعی 

می اندازد، میان فقهای شیعه اختاف نظر است.

1. از آنجا که »پایان دادن داوطلبانه به بارداری« در اسام به رسمیت شناخته نمی شود، در 
این مطلب از عنوان رایج در دین، »سقط جنین« استفاده کرده ایم.

حرمت سقط جنین
از روی عمد، حرام است. در  از نظر فقهای شیعه، سقط جنین 
این حکم، اختافی میان فقها نیست. این فقها در حرام بودن 
سقط جنین، بین این که جنین از راه مشروع و یا از راه زنا ایجاد 
شده باشد، فرقی قایل نشده اند. همچنین بنا به اجماع فقها در 
حرمت سقط جنین، فرقی میان مراحل مختلف جنین نیست و 
از انعقاد نطفه و استقرار نطفه در جدار رحم،  در هر حال، پس 

سقط آن حرام دانسته می شود.
به نظر این فقها، سقط جنین، خواه قبل از دمیدن روح در جنین 
باشد یا بعد از آن و خواه با رضایت والدین باشد یا بدون رضایت 

آنها، د حرام است.
»َواَل  انعام  سوره   ۱۵۱ آیه  به  عمدتا  جنین  سقط  حرمت  در  فقها 
؛ و انسانی را که خدا محترم   ِباْلَحِقّ

ّ
َم اهّلُل ِإاَل ِتی َحَرّ

ّ
ْفَس اَل َتْقُتُلوْا الَنّ

شمرده جز به حق، نکشید.« استناد می کنند اما به نظر آیت اهّلل 
مکارم شیرازی در صورتی می توان از این آیه برای حرمت سقط 
آن  در  روح  و  شده  تمام  جنین  خلقت  که  کرد  استفاده  جنین 

دمیده شده باشد و مراحل قبل از آن مشمول این آیه نیست.
آیت اهّلل  نظر  به  بنا  باشد،  معلول  یا  و  ناقص الخلقه  جنین،  گر  ا
خمینی، آیت اهّلل خویی و آیت اهّلل سیستانی، سقط آن حتی قبل 

از دمیدن روح جایز نیست.

سقط جنین از منظر فقهای شیعه



17 شماره 171، می 2022/ اردیبهشت 1401شماره 171، می 2022/ اردیبهشت 16161401 گزارش گزارش

جنین حاصل رابطه خارج از ازدواج
حفظ  و  باشد  مشروع«  غیر  و  »زنا  راه  از  بارداری  که  صورتی  در 
جان و حرمت و آبروی زن متوقف بر سقط جنین باشد، برخی از 
فقها مانند سید عبداالعلی سبزواری، مطلقا سقط جنین را جایز 

نمی دانند.
در  روح  دمیده شدن  از  پیش  گر  ا خویی،  آیت اهّلل  فتوای  طبق 
ج و مشکل داشته باشد و  جنین باشد و بقای آن برای مادر حر
نباشد، سقط  برای وضع حمل  امکان سفر به محل دور دستی 
مطلقًا  سقط  روح،  شدن  دمیده  صورت  در  و  است  جایز  جنین 
جایز نبوده و زن حامله از زنا می تواند به نقطه  دوری سفر کرده و 

در آنجا وضع حمل نماید.
زنا  از  »دختری  استفتاء  این  جواب  در  شیرازی  مکارم  آیت اهّلل 
کشتن  حامله شده است در صورت پی بردن خانواده، احتمال 
در  است:  گفته  کند؟«  آیا می تواند سقط جنین  دارد،  وی وجود 
که واقعًا جان او در خطر باشد و جنین به چهار ماهگی  صورتی 

نرسیده باشد، مجاز است سقط جنین کند.

مجازات سقط جنین
گروهی از فقهای شیعه مانند: سار دیلمی، محقق حلی و صاحب 
که  نظرند  این  بر  سبزواری  عبداالعلی  سید  همچنین  و  جواهر 
آن،  در  روح  دمیده شدن  از  پس  جنین،  عمدی  کردن  سقط  در 
قصاص ثابت است؛ زیرا موجب خروج روح از جنین شده است 
کرده است. وی »قاتل« جنین  اما آیت اهّلل خویی این حکم را رد 
را مانند کسی که بچه صغیر یا شخص مجنون را کشته، مستحق 
قصاص نمی داند و فقط دیه جنین را در حق قاتل جنین ثابت 

دانسته است.
عده ای از فقهای معاصر مانند آیت اهّلل گلپایگانی، آیت اهّلل فاضل 
آیت اهّلل  و  خراسانی  وحید  آیت اهّلل  منتظری،  آیت اهّلل  لنکرانی، 
که روح در آن دمیده شده، از روی  مکارم شیرازی، قاتل جنینی 
او  برای  را  دیه  مجازات  فقط  و  ندانسته  قصاص  سزاوار  را  عمد 

تعیین کرده اند.

روشنفکران دینی
در ایران، جریان روشنفکری دینی با هدف توجه به دین و آموزه 
های دینی و تاش در جهت آشتی برقرار نمودن میان مدرنیته و 
دین و ارتباط و تعامل میان این دو شکل گرفت اما به نظر می رسد 
خودخواسته  پایان  مقوله  به  مدرن  نگاهی  تکوین  زمینه  در 
گروه دین دار و افرادی  بارداری هنوز نتوانسته توافقی میان دو 
میان  در  آورد.  وجود  به  نیستند  پایبند  شریعت  قوانین  به  که 
علمای قم می توان آیت اهّلل صانعی را در زمره افرادی دانست که 

تاش کرد تا فاصله میان این دو گروه را کم کند. 
آیت اهّلل صانعی برخاف سایر روحانیون شیعه در فتاوایش حتی 
را  بارداری  به  دادن  پایان  اجازه  نیز  جنین  ماهگی  چهار  از  بعد 

می دهد: 
گر بچه در شکم مادر بمیرد و وجودش به همان  مسئله ۱۹۱-  ا
آسان  به  توانند  می  باشد،  داشته  ج  َحَر و  ضرر  مادر،  براى  حال 
گرچه الزم باشد  ج کنند، ا ترین راه ممکن، بچه را از شکم مادر خار
مادر خطرناك  براى  ماندنش  گر  ا و  نمایند،  تّکه  تّکه  را  که بچه 

باشد، چنین عملی از باب حفظ نْفس، واجب است.
گر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه اش را سقط  ۱۹۲- ا

گر جنین ناقص یا معلول، پس از تولد به طور یقین موجب »عسر  ا
ج« پدر و مادر شود، فقهایی مانند آیت اهّلل تبریزی و آیت اهّلل  و حر
مکارم شیرازی، آیت اهّلل فیاض و آیت اهّلل خامنه ای فقط قبل از 
دمیده شدن روح و قبل از آن که جنین به صورت انسان کامل در 
بیاید، سقط آن را جایز دانسته اند؛ اما پس از دمیده شدن روح، 
که روح  سقط آن را جایز نمی دانند؛ زیرا معتقدند جنین ناقصی 
کامل است و حرمت قتل  در آن دمیده شده است مانند انسان 

نفس، سقط جنین ناقص را هم در بر می گیرد.

شرایط سالمتی مادر
گر باقی ماندن جنین در رحم مادر،  بنا به نظر آیت اهّلل سیستانی، ا
ج برای  برای سامتی مادر ضرر داشته باشد و یا موجب عسر و حر
را نداشته باشد، سقط  توانایی تحمل آن  که  او شود به گونه ای 
جنین پیش از دمیده شدن روح جایز است اما همچنان  پس از 

دمیده شدن روح »مطلقًا« جایز نیست.
که باقی ماندن جنین در رحم، سبب مرگ مادر  اما در شرایطی 
میان  کرد،  انتخاب  جنین  یا  مادر  جان  نجات  بین  باید  و  شود 
فقها اختاف نظر وجود دارد. از نظر بیشتر فقهای شیعه، سقط 
پیش از دمیدن روح در جنین، جایز است؛ زیرا در این مورد حفظ 
اولویت  است،  حیات  فاقد  فعا  که  جنینی  حفظ  بر  مادر  حیات 

دارد.
اما پس از دمیده شدن روح،  بنا به نظر محمدکاظم طباطبایی 
سقط  گلپایگانی  صافی  آیت اهّلل  و  سبزواری  عبداالعلی  و  یزدی 
جنین جایز نیست؛ زیرا »هیچ رجحان شرعی برای نجات جان 
حالت  این  در  و  ندارد«  وجود  برعکس  و  جنین  به  نسبت  مادر 

»باید منتظر ماند که قضای الهی چه چیزی را رقم می زند«.
از امور مشکل  طبق دیدگاه آیت اهّلل مکارم شیرازی، این مسئله 
است؛ چرا که مادر و جنین دو نفس انسانی هستند که هیچ کدام 
به خاطر حفظ  کشتن یکی  بنابراین  ندارند.  بر دیگری رجحان 
سقط  استفتائی،  جواب  در  او  همه  این  با  نیست؛  جایز  دیگری 
جایز  باشد،  خطر  در  مادر  جان  که  صورتی  در  فقط  را  جنین 

دانسته است.
اثر  در  که  بارداری  »زن  لنکرانی  فاضل  آیت اهّلل  فتوای  به  بنا 

الزمه  و  دارد  فوری  جراحی  عمل  به  نیاز  درمان  برای  تصادف 
که مادر بی هوش شود و در اثر بی هوشی مادر،  عمل این است 
دوران  از  بعد  که  جنین-  که  می دهیم  احتمال  یا  داریم  یقین 
می شود،  سقط  اوست-  به  روح  شدن  دمیده  و  ماهگی  چهار 
یا  موضعی  کردن  بی حس  با  شود  کوشش  باید  فرض  این  در 
گر اینگونه ممکن نبود،  اّما ا گیرد  بدون  بی هوشی، عمل انجام 
کردن مادر برای عمل جراحی، اشکال ندارد، هر چند  بی هوش 

فرزندش سقط شود.«
گر بقای جنین در رحم مادر منجر  بنا به نظر آیت اهّلل خویی »ا
به مرگ مادر شود و پزشکان، سقط جنین را در این مورد تجویز 
کرده باشند، در این صورت بین وجوب حفظ جان مادر و وجوب 
بر  هیچ یک  شود  گفته  گر  ا و  می آید  پیش  تزاحم  جنین  حفظ 
و  جنین  حفظ  بین  مادر  صورت  این  در  ندارد،  رجحان  دیگری 
نجات جان خود از راه اسقاط جنین مخیر است و در صورتی که 
که سقط به  کسی است  جنین سقط شود، دیه جنین به عهده 

دست او محقق شده باشد.«
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گر قبل از چهار ماهگی براى جلوگیرى از تضییع آبرو  کند؛ لیکن ا
گفت حرام است؛ بلکه به جهت  کند، نمی توان  و حیثّیت سقط 
جایز  توبه،  فرض  با  مخصوصًا  آبرو،  تضییع  مشکل  و  ج  َحَر رفع 

است.
اینکه  مانند  شود،  مادر  مرگ  موجب  جنین،  وجود  گر  ا  -۱۹۳
بیمارى اى دارد که به مادر سرایت می کند و باعث قتل مادر می 
کت مادر و به شرط انحصار طریق،  گردد، براى جلوگیرى از ها
سقط  روح،  شدن  دمیده  از  بعد  حّتی  را  جنین  تواند  می  مادر 
نماید. البته باید توّجه داشت که سقط عمدى و مستقیم جنین، 
تا  و  گیرد  قرار  راه حل، مورد نظر  آخرین  باید به عنوان  همیشه 
ممکن است، مرگ و سقط جنین به وسیله خوردن دارو توسط 

مادر و همراه با معالجه او صورت گیرد.
که بقاى جنین در َرِحم برای مادر، مشّقت و  ۱۹۴-  در صورتی 
ج غیر قابل تحّمل دارد، اسقاط جنین، قبل از دمیده شدن  َحَر
روح )قبل از چهار ماهگی(، جایز است و بعد از دمیده شدن روح، 

جایز نیست.
او  و مرگ  کردن جنین  ج  بر خار زندگی مادر، متوّقف  گر  ا  -۱۹۵
ج نمودن جنین، قبل از چهارماهگی، جایز است و بعد  باشد، خار
گر مادر، بیمارى اى دارد که در صورت  از آن جایز نیست. آرى، ا
را  خود  تواند  می  شود،  می  وی  مرگ  باعث  ننمودن،  معالجه 
معالجه نماید، ولو منجر به مرگ جنین گردد، چه قبل از دمیده 

شدن روح در جنین باشد و چه بعد از آن.
گر باقی گذاردن جنین در َرِحم، موجب مرگ مادر و جنین،  ۱۹۶- ا
هر دو می شود، سقط جنین که باعث زنده ماندن مادر می گردد، 
ج کردن جنین و مرگ او بینجامد، جایز است و در این  ولو به خار
صورت، فرقی بین قبل از دمیده شدن روح )چهارماهگی( و بعد 

از آن نیست.
که  مواردی  شامل  تنها  بارداری  به  داوطلبانه  دادن  پایان  اما 
ح شده نیست و به اقتضای پیشرفت زمانه، مسایل  کنون مطر تا
جدیدی نیز به آن افزوده شده است. حسن فرشتیان، دین پژوه 
پایان دادن  که  ما  این سوال حقوق  به  پاسخ  فرانسه در  کن  سا
خ  داوطلبانه به  بارداری ای که بر اثر تجاوز در رابطه زناشویی، ر
مدرن  مفهومی  موضوع،  »این  می گوید:  دارد  حکمی  چه  داده، 
دارد.  وجود  غربی  جوامع  در  که  است  مفهومی  و  است  جدید  و 
کشورهای  در  و همچنین  اسامی  از جوامع  بسیاری  و  ایران  در 

ناپیشرفته دیگر چنین مفهومی، شناخته شده نیست.  و  سنتی 
من همین االن در فرانسه موکلی دارم که در زندان به سر می برد، 
این  است.  خویش  همسر  به  تجاوز  او  اتهامات  از  یکی  اتفاقا 
ما  فرهنگ  شبیه  فرهنگی  که  آمده  سومی  جهان  کشوی  از  فرد 
ایرانیان دارد. زمانی که من پرونده او را مطالعه کردم و این اتهام 
را به او گفتم، شوکه شد و گفت همسرم بوده است مگر می شود 
را  تجاوز  حقوقی  مفهوم  او  برای  وقتی  کنم؟  تجاوز  همسرم  به 
در  یعنی  نیست،  مساله  این  متوجه  اصا  دیدم  دادم،  توضیح 
گر چه همسرش  کرده، ا که رابطه برقرار  فرهنگ او، با همسرش 
راضی نبوده باشد، همسرش است و این حق مرد است و تجاوز 
محسوب نمی شود. االن در ایران هم ممکن است در سال های 
اخیر تغییراتی در فرهنگ روابط زناشویی ایجاد شده باشد اما در 
فرهنگ سنتی قدیمی ایران، به ویژه در نسل های قبلی تجاوز در 
بستر زناشویی اصا مفهومی نداشت. در نتیجه نه تنها فقهای 
ما اصا چنین موضوعی را درک نمی کنند، بلکه در بخش بزرگی 
گر در ایران  از جامعه این مساله موضوعیت ندارد. همین حاال ا
زنی بخواهد از تجاوز در بستر زناشویی توسط همسرش شکایت 
را به رسمیت می شناسد؟ در  او  کدام مرجع قانونی شکایت  کند 

کانتری، او را مسخره خواهند کرد.
من باور دارم که تجاوز در زناشویی ممکن است که اتفاق بیفتد 
و عملی است خاف قانون، خاف اخاق و ناقض حقوق انسانی 
زن. ولی نظراتی که فقها و حقوق دانان می دهند براساس شرایط 
در  که  است  مفهومی  این  و  آنهاست  پیرامونی  محیط  و  زیستی 

ذهن فقهای قدیم ما وجود نداشته است. 
نکته دیگر آثاری است که تجاوز و بارداری ناشی از آن می تواند 
بر روح و روان زن داشته باشد، آثار روانی بزرگ کردن فرزند ناشی 
من  اما  است.  نبوده  شده  شناخته  ما  فقهای  میان  در  تجاوز  از 
به  حکم  می توان  کنونی،  فقهی  مبانی  مبنای  بر  حتا  معتقدم 
ج مادر  پایان دادن این بارداری داد زیرا این از موارد عسر و حر

محسوب می شود. 
ج نباشد و آن بارداری و بزرگ کردن  گر برای زنی موضوع حر اما ا
هم  غرب  در  که  همان طور  بپذیرد  را  تجاوز  محصول  فرزند  آن 
آن  در  می پذیرند،  را  تجاوز  از  حاصل  فرزند  که  هستند  زنانی 

صورت دلیلی برای سقط جنین وی وجود ندارد.«

ح اولین قوانین مربوط به پایان دادن  که ۹۸ سال از طر با این 

نه  زمان  گذشت  اما  می گذرد  ایران  در  بارداری  به  خودخواسته 

تنها منجر به بهبود و تکمیل قوانین در این زمینه نشده، بلکه 

روز  به  روز  خود  بدن  کنترل  برای  مادر  خواست  و  اراده  دایره 

تنگ تر شده است. 

اولین قانون در زمینه پایان دادن خودخواسته به بارداری، پس 

از  استفاده  با  آن،  در  که  رسید  تصویب  به  مشروطیت  دوران  از 

نظریه آزادی نسبی این عمل، در مواردی برای آن مجازات قائل 

نشده بود؛ اما قانون مزبور به علت فشار افکار عمومی هیچ گاه 

به مورد اجرا گذاشته نشد.

به نوشته سید مصطفی محقق داماد در» تحقیقی در مورد سقط 

جنین، عوارض، مسائل و موضوعات پیرامون آن« در سال ۱۳۰۴ 

که قانون مجازات عمومی با الهام از حقوق جزای فرانسه تدوین 

شد و به مورد اجرا در آمد، در قسمت »جنحه و جنایات« نسبت 

به افراد، مواد ۱۸۰- ۱۸۳ آن درباره پایان دادن خودخواسته به 

بارداری تعیین تکلیف کرد. 

عمدا  اذیتی  نوع  هر  یا  ضرب  واسطه  به  کس  هر   -  ۱۸۰ ماده 

موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده 

سال محکوم خواهد شد.

دیگری  وسائل  یا  ادویه  دادن  واسطه  به  کس  هر   -  ۱۸۱ ماده 

گردد جزای او از یک تا سه سال حبس  موجب سقط حمل زنی 

گر زن حامله را داللت به استعمال وسائل مذکوره  تادیبی است و ا

نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.

که عالما بدون اجازه طبیب راضی به خوردن  ماده ۱۸۲ - زنی 

کوالت یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا  ادویه یا ما

تمکین از استعمال آن وسائل کرده و واسطه حمل خود را ساقط 

گر  کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و ا

این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف 

و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

اشخاصی  و  دوافروش  یا  جراح  یا  قابله  یا  طبیب   -  ۱۸۳ ماده 

که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل 

سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه 

محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب 

یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد.

دادن  پایان  به  اقدام  که  موردی  تنها  قانون،  این  طبق 

هنگامی  گردیده،  معاف  مجازات  از  بارداری  به  خودخواسته 

آن  در  گیرد.  صورت  مادر  جان  حفظ  برای  آن  انجام  که  است 

زمان، چون جامعه پزشکی به این مقدار قانع نبود اصاحیه ای 

که در  به نام اصاحیه قانون مجازات عمومی به تصویب رسید 

آن تنظیم آیین نامه اجرایی پایان دادن خودخواسته به بارداری 

صد سال قوانین ایران و پایان دادن 
ی خودخواسته به باردار

گزارش
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دومین  و  بیست  ۱۳۵۵توصیه  سال  در  بود.   شده  پیش بینی 

هیئت  تصویب  به  آیین نامه ای  شد  سبب  رامسر  پزشکی  کنگره 

دادن  پایان  مطلق  آزادی  ایران  آن،  تصویب  با  و  برسد  وزیران 

و  پذیرفت  شرطی  و  قید  هیچ  بدون  را  بارداری  به  خودخواسته 

حتی افراد مجرد را هم در بر می گرفت. این آیین نامه نیز تا وقوع 

انقاب اسامی اجرا نشد و پس از انقاب رسمًا لغو شد.

پس از انقاب، با توجه به تاش برای  جایگزینی احکام اسامی 

به جای مقررات قبلی، قانون مجازات اسامی )دیات( مصوب 

آذر ۱۳۶۱ و مجازات اسامی )تعزیرات( مصوب مرداد ماه ۱۳۶۲، 

نهایتّا  شد.  آن  به  مربوط  قوانین  و  آیین نامه ها  این  جایگزین 

عمومی،  مواد  شامل  که   ۱۳۷۰ مصوب  اسامی  مجازات  قانون 

حدود، قصاص و دیات است و قانون مجازات اسامی مصوب 

قانون  تصویب  با  کرد.  تکلیف  تعیین  مورد  این  در   ۱۳۷۵ سال 

مجازات اسامی، تغییرات عمده ای در این جرم به وجود آمد و 

برخی شرایط تحقق پایان دادن خودخواسته به بارداری و میزان 

مجازات مرتکبین آن تعدیل شد. 

تعریف قانونی سقط جنین

به  خودخواسته  دادن  پایان  قانون گذار  ایران،  جزای  قانون  در 

بارداری را تعریف نکرده و بر سبک و سیاق منابع فقهی، تنها به 

کتفا نموده است. برخی با توجه  ذکر موضوع و مجازات های آن ا

۱۸۰( پایان  به مواد قانون مجازات عمومی سابق )مواد ۱۸۴ - 

نموده اند:  تعریف  گونه  بدین  را  بارداری  به  خودخواسته  دادن 

»سقط حمل عبارت است از اخراج مصنوعی حمل قبل از موعد 

طبیعی آن، به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد«. 

که  بنابراین پایان دادن خودخواسته به بارداری »جرمی« است 

از موعد طبیعی  از رحم پیش  نتیجه آن بیرون انداختن جنین 

زایمان باشد و فاعل جرم قصد این نتیجه را داشته باشد؛ خواه 

کار برده باشد، خواه نه؛ و مورد صدق این عمل آن  وسایلی به 

قادر  زندگی  ادامه  بر  شدن  ساقط  از  پس  عادتّا  جنین  که  است 

نباشد. 

مورد  در  شیراز  در  دادگستری  وکیل  زمانی  رضا  محمد 

مجازات های در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسامی برای 

از  سقط جنین،   « می گوید:  بارداری  به  خودخواسته  دادن  پایان 

زمره موضوعات جرم انگاری شده مقنن در فصل هفدهم قانون 

مجازات اسامی مصوب 1٣٧۵ با عنوان »جرایم علیه اشخاص 

بدان  قانون  آن   ۶٢۴-۶٢٢ مواد  خال  در  که  است  اطفال«  و 

پرداخته شده و مجازات هایی چون دیه، حبس و قصاص برای 

ماده  طبق  اساس،  این  بر  است.  شده  مقرر  مورد،  حسب  آنها، 

۶٢٢ آن قانون: »هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت 

و آزار زن  حامله ، موجب سقط جنین وی شود، عاوه بر پرداخت 

دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم 

خواهد شد«.

دادن  واسطه  به  »هرکس  قانون:  آن   ۶٢٣ ماده  برابر  به عاوه، 

ادویه یا وسایل دیگری موجب  سقط جنین زن شود به ۶ ماه تا 

گر عالما و عامدا زن حامله ای  یک سال حبس محکوم می شود و ا

را داللت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی 

مگر  شد،  خواهد  محکوم  ۶ ماه  تا  سه  از  حبس  به  گردد  سقط 

و  می باشد  مادر  حفظ حیات  برای  اقدام  این  شود  ثابت  این که 

داده  پرداخت دیه مطابق  مقررات مربوط  به  در هر مورد حکم 

گر  خواهد شد«. با این وجود، به موجب ماده ۶٢۴ قانون مزبور: »ا

که به عنوان  طبابت یا  طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی 

مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین 

فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به  حبس از دو 

تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه  مطابق 

مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت«.

قانونی مقرر  الزام  رعایت  از عدم  باید  یاد شده،  بر مراتب  عاوه 

در ماده واحده قانون سقط درمانی، مصوب 1٣٨۴ یاد کرد. برابر 

این ماده واحده: »سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک 

که  جنین  بیماری  بر  مبنی  پزشکی قانونی  تأیید  و  متخصص 

مادر  ج  حر موجب  ناقص الخلقه بودن  یا  عقب افتادگی  علت  به 

از  که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل  است یا بیماری مادر 

و  مجازات  و  می باشد  مجاز  زن  رضایت  با  )چهارماه(  روح  ولوج 

مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجرای 

مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسامی 

محکوم خواهند شد«.

ح جوانی جمعیت در زمستان  این ماده واحده اما در راستای طر

کنش گسترده جامعه پزشکی روبرو شد. پروفسور  ۹۹ لغو شد و با وا

داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران این اقدام مجلس را یک 

که منجر به معلول سازی جمعیت می  جنایت اجتماعی خواند 

که تولد هر نوزاد ناقص هزینه زیادی برای خانواده و  شود چرا 

جامعه دارد.

هفته  پایان  تا  جنین  سقط  مجوز  اخذ  فرهود  پروفسور  گفته  به 

ج مادر منوط به شرایط خاصی است.  ۱۸ در صورت عسر و حر

به عنوان مثال مجوز سقط به مشکات شنوایی و یا کوتوله گی  

نیز  معلولیت ها  این  که  چند  هر  شود  نمی  داده  کندروپازی(  )آ

در آینده مشکات و مسائل زیادی از جمله افسردگی، هزینه زیاد 

دارو و درمان و بیکاری و … را ایجاد می کنند.

قانونی  غیر  های  سقط  آمار  رفتن  باال  مورد  در  همچنین  وی 

که به صورت  از افرادی  که برخی  نیز هشدار داد و بیان داشت 

غیرقانونی دست به چنین اقداماتی می زنند تخصص و امکانات 

الزم ندارند و حتی جان مادران را هم به خطر می اندازند.

پس از حذف این ماده واحده و با تصویب و اجرای قانون جوانی 

دادن  پایان  محدودیت  و  ممنوعیت  از  تازه ای  فصل  جمعیت، 

با  که  قانون  این  براساس  شد.  آغاز  بارداری  به  خودخواسته 

پایان دادن خودخواسته  افزایش جمعیت تصویب شده،  هدف 

به بارداری حتی در شرایط ناسالم بودن جنین بسیار دشوار شده 

است. 

براساس ماده۵۶ این قانون »سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم 

 )۷۲۰( تا   )۷۱۶( مواد  مطابق  و  باشد  می  عمومی  جنبه  دارای 

مجازات  مستوجب  قانون،  این  مواد  و  اسامی  مجازات  قانون 

دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

زیر محقق می  بدهد شرایط  احتمال  که  مواردی  در  مادر صرفًا 

کز پزشکی قانونی  شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مرا

تقدیم نماید.

کز استان ها مکلفند درخواست  کز پزشکی قانونی در مرا کلیه مرا

های واصله را فورًا به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این 

متخصص  پزشک  یک  ویژه،  قاضی  یک  از  مرکب  کمیسیون 

گزارشگزارش
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سازمان  استخدام  در  قانونی  پزشک  متخصص  یک  و  متعهد 

کثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رأی  پزشکی قانونی، حدا

الزم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط 

در موارد تردید صادر می گردد.

کمیسیون مذکور  با حصول اطمینان نسبت به  قاضی عضو در 

کثر پانزده  یکی از موارد ذیل  مجوز سقط قانونی را با اعتبار حدا

روزه صادر می نماید:

الف ـ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه 

از  کمتر  جنین  سن  و  بوده  جنین  سقط  در  منحصر  مادر  نجات 

چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

دو  هر  جنین  و  مادر  نشود  سقط  جنین  گر  ا که  مواردی  در  ـ  ب 

فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،

احراز  زیر  شرایط  جمیع  ولی،  اظهارات  اخذ  از  پس  چنانچه  ـ  ج 

شود:

 ـ رضایت مادر

ج)مشقت شدید غیرقابل تحمل( برای مادر  ـ وجود حر

در  درمان،  غیرقابل  جنینی  های  ناهنجاری  قطعی  وجود  ـ   

ج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است مواردی که حر

ج مادر  ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حر

 ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح

 ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

یا  تبصره۱ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه 

شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات 

دادگاه  و  می باشد  امر  این  در  قضائیه  قوه  رئیس  منصوب  ویژه 

کثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعام کند. مذکور حدا

موظفند  قانونی  پزشکی  تأیید  مورد  بیمارستانهای  تبصره۲ـ 

احراز  و  قاضی  دستور  از  پس  منحصرًا  سقط،  مجاز  موارد  در 

کنند  عدم امارات و نشانه های ولوج روح،  سقط جنین را اجراء 

پرونده  در  محرمانگی  اصول  رعایت  با  را  مربوط  اطاعات  و 

الکترونیک سامت بیمار و یا سامانه ماده )۵۴( این قانون ثبت 

و بارگذاری نمایند.«

تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطاعات مربوط به کلیه مراحل 

درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دالیل درخواست دهنده، 

صدور  دلیل  و  مجوز  صدور  عدم  یا  صدور  کمیسیون،  اعضای 

الکترونیک  پرونده  در  محرمانگی،  اصول  رعایت  با  را  مجوز 

سامت بیمار و یا سامانه ماده )۵۴( این قانون ثبت و بارگذاری 

می کند و اطاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسامی 

و شورای عالی انقاب فرهنگی قرار می دهد.

ج از مراحل  تبصره۴ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خار

به  مباشرت  یا  سازند  فراهم  را  جنین  سقط  وسایل  ماده  این 

 )۶۲۴( ماده  در  مقرر  مجازات  بر  عاوه  نمایند  جنین  سقط 

مجازات های  و  تعزیرات  ـ  پنجم  )کتاب  اسامی  مجازات  قانون 

بازدارنده(، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم 

نیازمند تکرار نیست.

ماده۵۷ ـ قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، 

کثر ظرف  درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط حدا

تمهیدات  و  برنامه  قانون،  این  االجراءشدن  الزم  از  پس  سه ماه 

با سقط غیرقانونی جنین  مقابله  و  برای پیشگیری  الزم  قانونی 

و پیشنهاد اصاح مقررات مراجع ذی صاح مرتبط را تهیه و اعام 

نماید.«

قانون  به  توجه  با  تهران  در  دادگستری  وکیل  رزمجو،  مهدیس 

کید  اساسی ایران، بر ضرورت بازنگری قانون جوانی جمعیت تا

دارد:

بر  حق  باالدستی،  اسناد  از  بسیاری  و  اساسی  قانون  ایران،  »در 

سامتی را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته اند، در 

این راستا دولت موظف است یک برنامه جامع یا سیاست ملی 

برای تحقق غربالگری سامت جنین در نظر بگیرد و در جهت 

ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی همه افراد ملت به باالترین 

استاندارد قابل حصول سامتی، تاش کرده و با سیاستگذاری و 

بـرنامه ریـزی مناسب به حمایت از ایـن حقوق بپردازد. با توجه به 

توامانی مبحث سقط جنین، مصداق نقض "حق بر شخصیت 

حقوقی"، حق مادران بر سقط جنین است.«

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر 
ایران/ محمود امیری مقدم

سردبیر این شماره: مریم غفوری
mail@iranhr.net :تماس با مجله

گزارش


