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  مقدمه. 1
یکی از بحران هاي امروزي  جوامع بشري کوشش انسان در جهت نابودي نسل خود است 
که نمونه بارز ان سقط جنین می باشد. با توجه به اهمیت موضـوع سـقط جنـین بـه لحـاظ      
حقوقی ،اخالقی و اجتماعی بخش عظیمی از تحقیقات علمی پیرامـون مطالعـات انسـانی و    

ر حوزه سیاست جنائی و معضالت اجتمـاعی بـه ایـن    توجه سیاستمداران و قانون گذاران د
میلیون زن  210موضوع معطوف گشته است.بر اساس امار سازمان جهانی بهداشت هر سال 

درصد از انها به سقط متوسل می شـوند. بـر اسـاس     22در سراسر جهان باردار می شود و 
در  2000)سـال  IDTS) ( IranianDemographic and Health Survey(نتایج حاصـل از مطالعـه   

درصد مرتکب سقط عمدي و غیرقـانونی شـده بودند(حسـین رشـیدي و      7/26ایران حدود
)وقوع میزان میزان چشمگیر سقط هاي القایی و غیر بهداشتی در سراسـر  76:1395همکاران،

جهان وبویژه در جوامع در حال توسعه ومنجرشدن بسـیاري از ایـن سـقط هـا بـه مـرگ و       
باروري، بر جاي گذاردن صد هزار ناتوان جسمی و ذهنی، تحمل درد و میرمادران در سنین 

رنج ناشی از عوارض سقط هاي غیر بهداشتی ،گزارش باالترین آمار و ارقام سقط هاي غیر 
ایمن از جوامع در حال توسعه بویژه جـوامعی بـا منـع محـدودیت هـاي قـانونی بیشـتر از        

ن ترتیب ضرورت بررسی جامع ابعـاد  مشکالت عمده سالمت باروري بحساب می آید.بدی
مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف را از جمله ایران آشکار می سازد. در سیستم هاي 
حقوقی مختلف جهان  با این پدیده  برخوردي متفاوتی می شود.براي سقط جنـین عمـدي   

و در کشورهاي مختلف بر اساس فرهنگ ،مذهب و قوانین حاکم بر جامعه نظرات متفاوت 
متنوع می باشد و از این رو سقط جنین یک مسأله بهداشتی ،حقوقی و فرهنگی است کـه از  
این جنبه ها قابل بررسی می باشد.هدف از این مطالعـه مقایسـه شـاخص هـاي مـذهبی و      
قانونی سقط جنین بین ایران و ژاپـن ،کشـوري در خـاور دور بـا اداب و رسـوم و مـذهب       

ر تحت شرایطی این عمل جرم و قابل مجازات اسـت.دلیل  متفاوت با ایران. در هر دو کشو
انتخاب این کشور براي یک مطالعه تطبیقی به دلیل عدم وجود هیچ اطالعاتی در این زمینـه  

باشد.اگر  مباحث حقوقی در مورد سقط جنین میدر منابع داخلی و ایجاد یک نوع اوري در 
ع مقاله حاضر مطالعه  و تحقیق در یک جستجو در منابع داخلی داشته باشیم در مورد موضو

اکثر کشورهاي اروپایی،امریکا و کشورهاي همسایه و حتی از قاره افریقا نیز مطلـب وجـود   
دارد،بنابراین امیدوارم این تحقیق بعنوان یک منبع داخلی از حقوق کیفري کشور ژاپن مـورد  

 از کـه  ژاپن در جنین طسق امار سایت رسمی امار طبق استفاده دیگر پژوهشگران قرار بگیرد.
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 جنین سقط میزان 1952 سال تا 1947 سال از میشود؛ منتشر ساله هر 2017 تاسال 1947 سال

 چشـمگیري  افـزایش  با 1961 سال تا 1953 سال در و شده گزارش یکنواختی تقریبا میزان با

 گرفتـه  صورت سال در جنین سقط میلیون یک از بیش 1961 سال در ان میزان که بوده مواجه

 کاهش منظم طور به جنین سقط میزان 2016 سال تا 1990 سال از که است توجه است، قابل

ما در این مطالعه ابتدا سیر تـاریخی   )1(.است رسیده سقط 181905 به 2015 سال در و یافته
قانونگذاري در مورد این جرم در هر دو کشور را  مورد بررسی می دهیم ودر نهایت از نظر 
مذهب و قوانین کیفري مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهیم و بررسی اینکه ایا می توان بین 

رویه ها و بازتـاب ان   این دو کشور مصادیق مشترکی در زمینه جرم سقط جنین یافت که از
 در کشور بهره جست. 

  
  سقط جنین ۀتاریخچ. 2

  ایران 1.2
در طول تاریخ زندگی بشر، سقط جنین مقوله اي در خور توجه بوده است. جوامع مختلـف  
بر اساس دین و مذهب و معیار هاي اجتماعی خاص که براي کنترل جامعه داشته اند بـراي  

نظور نموده اند. در ایـران باسـتان، کتـاب اوسـتا داراي     سقط جنین قوانین و مالحظاتی را م
مطالبی مشخص در خصوص سقط جنین بوده است که با توجـه بـه حفـظ فصـلی از ایـن      
کتاب تا تاریخ معاصر، مطالب ان داراي ارزش تاریخی بسیار زیادي اسـت، تاجـایی کـه در    

ره شـده اسـت.(اختري،   این کتاب به داروهایی که در سقط جنین کاربرد داشته است نیز اشا
) جزئیات مختصري در این خصوص در دوران هخامنشی در دسترس است اما در 2: 1395

دوران ساسانیان و پارتیان از میان خطوط متون مذهبی وندادید مطالبی در این مورد بدسـت  
امده است و سقط جنین عملی مانند قتل محسوب می شـده اسـت و همـه افـرادي کـه در      

نقش داشته اند مجازات می شده اند.جالب توجه است که در این قانون تنها عملی کردن ان 
مادر درگیر نبوده است و تمامی افراد مرتبط با سقط جنین را نیز شامل می شده است.در کل 
انچه که از مجموع قوانین ایران باستان در خصوص سقط جنین بر می ایـد، نشـانگر اعتقـاد    

انسان و داشتن حق حیات به مانند سایر اعضاي جامعه بـوده   ایرانیان به جنین به عنوان یک
است، به ترتیبی که در تمامی قوانین، تمام اطرافیـان زن بـاردار ملـزم بـه حمایـت از وي و      
جنین و سپس فرزند می شده اند تـا مـادر از تـرس تنهـایی یـا تصـور برنیامـدن از عهـده         

این تفکر ارزشمند در کنار قوانین منـع  نگهداري فرزند اقدام به سقط نکند و می توان گفت 
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سقط در جوامع روزگار بی مانند بوده و حکایت از نگاه انسان دوستانه ان زمان دارد.(همان) 
راز و فـرود قابـل تـوجهی داشـته     احکام قانونی سقط جنین در ایران در حدود صد سال فـ 

که قانون مجازات عمومی برگرفته از حقوق جـزاي فرانسـه تـدوین و     1304 در سال ؛است
ان در قسمت جنحه و جنایات به سقط جنـین اختصـاص یافـت     183الی180اجرا شد مواد 

.طبق این قانون تنها در جایی سقط جنین مجاز است کـه بـراي حفـظ نجـات جـان مـادر       
محـدود کـرده بـود رضـایت جامعـه      ضروري می باشد ،این قانون که موارد سقط  را بسیار 

در قـوانین ایـران سـقط جنـین بـراي       1355در ادامه درسال  ،پزشکی آن روز را جلب نکرد
در شـرایط   نقایص جنـین حفظ جان مادر یا سالمت جسمی روحی او یادر مورد تشخیص 

اما در حوزه هاي دیگر نظیر .بهداشتی توسط  پزشکان کار ازموده مجاز و قانونی قلمداد شد
تجاوز جنسی ، دالیل اقتصادي ، اجتماعی و درخواست والدین سقط به صورت بهداشتی و 

روحـانیون مواجـه    و این قانون با مخالفت  شدید جامعـه دینـی  .غیر بهداشتی انجام می شد
( محقــق بــه کاغــذ بــاقی مانــد. مرکبــیاجــرا نشــد و بصــورت مــل ع در گشــتاز ایــن رو

موجب شد تا نگـاه تـازه اي    57ی در ایران در سال پیروزي انقالب اسالم)155:1373داماد،
که نتیجه آن نگارش و تصویب قانون مجازات  دبه همه قوانین موضوعه کشور صورت پذیر

و در این قانون در مواد متعددي تکلیف  سقط  جنین و احکام تکلیفـی   .بود 1362در سال 
نگـارش شـد بودنگـاهی     یعهاین قانون کـه بـا الهـام از فقـه شـ     .وضعی آن روشن شده بود 

از بـاب    487الـی  493رانه به  مسئله سقط جنین داشت .در ایـن قـانون طـی مـواد     یسختگ
نـه و ناشـی از ضـرب وجـرح بـه      دادوازدهم بخش دیات تکلیف سقط هاي درمـانی ، عام 

ایرانی به پیروي از فقه اسـالمی از میـان چهـار     مقنن 1370تفصیل بیان شده است .در سال 
واز و حرمت سقط جنین تنها یک مورد را قانونی شـناخت،جواز سـقط قبـل    ر پیرامون جظن

 .بصورت مطلـق دمیده شدن  روح با شرایط خاص و حرمت آن پس از دمیده شدن  روحاز
موجودو لزوم انجام سقط در برخی مـوارد و بـا    ينیازها دلیلبه  1384و سرانجام  در سال 

 51قـانون سـقط  درمـانی شـامل      ،عنایت بـه مـوازین اسـالمی ورعایـت اصـول اخالقـی      
ایـن مقالـه در    ديخواهیم کرد در قسمت هـاي بعـ  رسید.ما سعی  اندیکاسیون به تصویب 

.هم چنـین بـه موجـب مفـاد     کنـیم توضیحات کامل تري ارائه  سقط درمانی مورد این قانون
 1375احکام مربوط به سقط جنین در قانون تعزیرات مصوب سـال   اسالمیقانون مجازات 

و 622اي که در سقط جنین  عمومی مشهودبود  مقنن با وضع مـواد  عدیده اشکاالت   بدلیل
در قـانون   1392به نارسائی در این زمینه خاتمه داد و باالخره در سال  تا حدي 624و  623

من ضـ کـه مت  712الی 716از مواد  4از کتاب  7فصل از  306بر ماده  هی عالوسالممجازات ا
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سقط جنین اختصاص یافت بدون آنکـه مقـررات مربوطـه    به  تآوردي بسیاري مهمی اسنو
  فسخ گردد. 1375سقط جنین کتاب پنجم و تعزیرات سال 

  
  ژاپن 2.2

) 1912-1868) (بین سـالهاي  2ینقبل از دوره میجی(مربوط به سقط جن یمقررات رسم یچه
. قبـل از  وجـود نداشـت   1868قبل از سال  ین تابا سقط جن یدي.مخالفت شدوجود ندارد 

دوره میجی سوابقی از توصیه به سقط جنین در جوامع محلی وجـود داشـته اسـت. کـه در     
زمان قحطی براي کاهش تولد و کنترل جمعیت و ایجاد تعادل بین محصوالت کشاورزي و 

بنابراین، قبل از دوره میجی، سقط جنین  تعداد خانوار سقط جنین صورت می گرفته است. 
تصـمیم گیـري خـانواده هـا و      طبـق فقر از ن ابزاري براي زنده مانـدن به عنوا نوزاد کشیو 

را از سقط جنـین   ي ژاپنماما هاامپراطور 1868.در سال ه استجوامع مورد استفاده قرار گرفت
سقط جنین را بعنوان یک جـرم   خود اولین قانون مجازات ژاپن در1880منع کرد و در سال 

که قانون مجازات را مورد بـازنگري قـرار    1907تلقی  کرد . مجازات سقط جنین  در سال 
داد شدیدتر شد. به موجب این قانون زنی که اقدام به سقط جنـین مـی کنـد تـا یکسـال و      

در حـال حاضـر قـانون    )kato,2009,35(شـد.  مـی سال محکوم به حبس 7پزشک مربوطه تا 
نتفـی شـده   بعضی از مقررات ان م اما هنوز قابل االجراست 1907مجازات سقط جنین سال 

به پزشکان مجور قانونی داده شد که سقط جنین هاي فـوري را بـراي    1923است .در سال 
نجات جان مادر انجام دهند. با این حال سقط جنین هـایی کـه تحـت شـرایط متفـاوت و      
شرایطی که کمتر حیات مادر را تحدید می کند صورت  می گرفت و هنوز ممنوع نشده بود 

صالح قانون مبارزه با سقط جنین شکل گرفـت و ایـن اسـتدالل را    ائتالف ا 1931.در سال 
سـقط جنـین    ،دنیا نیاورد هب،مطرح کرد که این حق زن است که بچه اي را که نمی خواهد 

این نهاد معتقد بود که سـقط جنـین بایسـتی در شـرایطی کـه      .بیانگر اعمال حق مادر است 
الت ژنتیکـی اسـت و یـا حـاملگی در     سالمت مادر به خطر می افتد  یا جنین داراي اخـتال 

قانون ملی اصالح نـژادي   1940در سال .نتیجه زنا و تجاوز به عنف است قانونی تلقی شود
یک سري رویه هاي که پزشک بایستی  در مورد سقط جنین دنبال  حسقط جنین را با تشری،

را می گرفت بکند را قانونی دانست . مطابق این رویه ها می بایستی پزشک نظرات دیگران 
و گزارشهایی را تنظیم می کرد با این حال در موارد فـوري انجـام اینکارهـا الزم نبـود ایـن      

 18000از  1944و 1941روش رشد چشمگیري  در کاهش سـقط جنـین در بـین سـالهاي     
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در سـال   ؛بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن دچار بحـران جمعیتـی شـد   .داشت  1800مورد به 
 1948میلیون انسان در خطر قحطی  و گرسنگی و به سر می بردنـد.در سـال    100  ، 1946

عنوان این قانون ، قانون حمایت  .اعالم کرد یژاپن سقط جنین را تحت شرایط  خاص قانون
از اصالح نژادي نام گرفت . بعدها این قانون بر طبق قانون حفاظت جسمی مادران در سال 

یعنـی   1948سقط جنـین در سـال   )سرانجام 3(قرار گرفت .مورد اصالح و بازنگري  1996
نگـاري را  اچند دهه پس از تصویب قانون مجازات جرم انگاري شـد . برخـی ایـن جـرم     

اما گروهی هم عقیده دارند واقعیـت   ،ت ها در ژاپن می دانندسشاخصه پیروزي جنبش فمنی
نقطه نظر اصالح نژادي  چیز دیگري است هدف این قانون در منع تولد نوزادانی است که از

حفـظ شـود. در ایـن دوران     بایـد  نامطلوب هستند در حالیکـه حیـات و سـالمت مـادران    
هاي  سیاستام یا اختالالت ژنتیکی بودندسر لوحه ذجلوگیري از تولد نوزادانی که دچار ج

 ،اماسقط جنین یک جرم تلقی مـی شـد   ق.بنابراین  طبق قانون فوددرازمدت دولت ژاپن بو
ام کـه تهدیـدي   ذبیماري روانی ، مریضی ارثـی و جـ   مثلت وجود شرایط خاص  در صور

،سـقطقانونی تلقـی   براي سالمت مادر بود و بارداري ناشـی از تجـاوز بـه عنـف یـا تهدید     
قانون حمایت از اصالح نژادي تغییر و اصالح و بازنگري شد و بنام  1996در سال شد.نهایتا

  .قانون حمایت از سالمت مادر نام گرفت
 
  . مفاهیم و تعاریف3

  ایران 1.3
  تعریف جنین 1.1.3

جنین در لغت به معناي هر چیز پوشیده مستور  و از نظر پزشکی موجودي است که پس از 
لقاح تخمک بوسیله اسپرماتوزوئید و پس از تصمیات اولیه سلول تخـم حاصـل مـی شـود.     

عیین عناوینی بر اسـاس طـول   قانون مجازات اسالمی به رغم استفاده  مکرر از واژه جنین وت
عمر آن ،تعریفی از آن ارائه نداده است . بنـابراین بـا عنایـت بـه تعریـف فـوق و تعریـف        
حاملگی که عبارت است از لقاح تخمک زن با نطفه مرد و اسـتقرار آن در جـدار رحمـی و    
 تشکیل جفت و جنین که معموال با قطع قاعدگی و بروز عالیم خاص در بعضی از اندام ها
و تغییر خلق و خوي بانوان و عوارض دیگر توام است ، می تـوان گفـت کـه اطـالق لفـظ      
جنین در قانون مجازات اسالمی منصرف از طول عمر آن بوده و از لحظه انعقـاد تـا خـروج    
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صـرف لقـاح    –) بنابر مطالب ذکر شده : الـف  435:1395جنین مصوب می شود .(اقایی نیا،
افی براي حمایت قانونی از جنبن نیست بلکه حاملگی باید تخمک زن با نطفه مرد در زن ک

طبیعی بوده و لذا حاملگی خارج از رحم که ممکن است در لوله، شکم وغیره محقـق شـود   
در  -) ب436به دلیل زوال قطعی مشمول حمایت هاي قانونی از جنین نخواهد بود.(همان ،

مانی که جنین به زن منتقل نشده تلقیح مصنوعی (ترکیب تخمک زن با مرد در آزمایشگاه )ز
باشد زن حامله محسوب نگردیده و هرگونه صـدمه بـه آن خـارج از بحـث سـقط جنـین       
محسوب می شود . لکن پس از انتقال جنین حاصل از تلقیح مصنوعی به زن این جنین نیـز  
مشابه جنین هایی که از راه نزدیکی طبیعی تشکیل می شود مورد حمایت مقنن است. بدین 

نینی اسـت کـه در داخـل رحـم مـادر      تیب وقتی بحث از سقط جنین می شود مقصود جتر
احکام سقط جنـین مبنـی بـراین نیسـت کـه حـامگلی        -) ج99،1292باشد.(الهی منش ، می

  )4مشروع باشد.(

  مراحل تکامل جنین 2.1.3
ده مرحله قائل شـ  6براي جنین  716قانون مجازات اسالمی به تعبیت از قران کریم در ماده 

نطفه اي کـه در رحـم    -دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است : الف "ق.م.ا : 716است .ماده 
در آن جنـین بصـورت خـون بسـته در     علقه کـه   -مسقر شده است ،دو صدم دیه کامل. ب

مضغه که در آن جنـین بصـورت تـوده گوشـت روئیـده       -آید ، چهارصدم دیه کامل .پ می
جنینی که گوشت و استخوان بعدي آن تمام شـده  -ثنشده است  هشت صدم دیه کامل.  

دیه جنیی که روح در آن دمیـده   -ولی روح در آن دمیده نشده است ،یک دهم دیه کامل .ج
شده اگر پسر باشد  دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن واگر مشتبه باشد سه چهـارم دیـه   

مـی شـود عبارتنـد از     عالئم پیدا شدن روح در جنین که اصطالحا ولـوج روحگفتـه  "کامل.
ق.م.ا سقط  306هفته. بر طبق ماده  17حرکات جنینی،جدا تپیدن قلب جنین و سن باالتر از 

جنایت عمومی بر جنین هر چند پس از حلول روح  ".جنین عمدي قابل قصاص نمی باشد
باشد موجب قصاص نیست دراین صورت مرتکب عالوه بـر پرداخـت دیـه بـه مجـازات      

  ".تاب پنجم تعزیرات محکوم میشودتعزیري مقرر در ک

  تعریف سقط جنین 3.1.3
جرم سقط جنین نه از نظر فقهاي اسالم تعریف شده و نه مقنن آن را تعریف کـرده اسـت،   
فقط درهر مورد به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا شده اسـت .در لغـت سـقط جنـین بـه      
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)حقوقدان هر کـدام  1894:1371معناي افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم  است.(معین ،
تعریف مستقلی از سقط جنین ارائه داده اند از آن جمله :سقط جنین عبارت است از اخراج 

) 66:1385حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوي که زنده یـا قابـل زیسـتن نباشـد.(پاد،    
رم سقط جنین جرمی است که نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم می باشد و فاعـل جـ  

قصد این نتیجه را داشته باشد خواه وسایل را بکار برده باشد خواه نه و مورد صـدق سـقط   
ــد       ــدگی نباش ــه زن ــل ادام ــدن قاب ــاقط ش ــد از س ــا بع ــین عادت ــه جن ــین آن اســت ک جن

)از منظر حقوق کیفري سقط جنین با زایمان قبل از موعد طبیعـی کـه   164:1395.(شامبیاتی،
ته می شود دو مقوله جدا از هم هستندو از نظـر پزشـکی   جنین خارج از رحم زنده نگه داش

قانونی  ختم حاملگی قبل از موعد طبیعی را سقط گویند و آن در صورتی است کـه جنـین   
  )439:1395در خارج از رحم مادر قادر به زندگی نباشد .(اقایی نیا،

  انواع سقط جنین 4.1.3
موارد ذیـل دانسـت :الف:سـقط جنـین     با توجه به موادقانونی سقط جنین را می توان شامل 

  سقط جنین غیر عمدي.-سقط جنین طبیعی یا درمانی .ج -عمدي یا جنائی .ب
  

  ژاپن 2.3
 13در قوانین این کشور همانند ایران نیز تعریفی از سقط جنین بعمل نیامده است.طبق ماده 

تـا   Shussei (birth)) (قانون اساسی  حق برخورداري از حیات  ودیگر حقوق از زمـان تولـد  
می باشد، مرز بین این دو حق مورد حمایت قانون است.هم چنـین طبـق   ) Shi (death(مرگ

ــی     ــاز مـ ــد اغـ ــام تولـ ــی از هنگـ ــوق خصوصـ ــري از حقـ ــره گیـ ــدنی بهـ ــانون مـ قـ
) و hito (human being) ) در حقــوق ژاپــن دو واژه هیتــو (  Williams,2002:43شــود.(
ي که به طور ناقص به دنیا امده هیتویا موجود زنده ) وجود دارد. نوزادtaiji (embryo)تایجی(

یسـی  زبـان انگل  بـه  "نوزادتولد نیافته"همان اصطالح  یجی،اصطالح تامحسوب می شود و 
است.بنابراین تایجی در این قانون  معناي  شامل تمام مراحل رشد آن تا مفهوم تولد است که

 -1تعریـف شناسـایی شـده اسـت:      جنین را متبادر ذهن می کند.در این زمینه حداقل چهار
  -2 در داخل بدن مادر است. ینکه جن یافتد در حال یاتفاق م یمانتولد هنگام شروع درد زا

 .قرار می گیـرد خارج از رحم مادر  نوزادکل بدن  یعنی زمانی که، نوزادکامل  یلتولد با تحو
کـه   یشـود م یـف از بدن مادر را تعر نوزادظهور  توسط است که ینديتولد به عنوان فرآ  -3
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 يها یهبا استفاده از ر یدنکامال مستقل از مادر است، قادر به نفس کش نوزادکه  یتنها هنگام
از بـدن کـودك    یشـامل بخشـ   است کـه  کودك یجزئ یلتحو شاملتولد   -4. خود است

ر مقابـل  ) بنابراین سیستم حقوقی ژاپن اصـطالح هیتـو د  lbid,p43.(خارج از بدن مادر است
تایجی قرار می گیرد،هیتو بعنوان موجود زنده اي تلقی می شود که بدنیا امده حتی بصورت 
ناقص اما قابل زیستن می باشد.اما تایجی به جنین در رحم مادر تلقی مـی شـود. مصـادیق    

قانون مجازات جزو موارد حمایت کیفري است که از جنـین   216الی 212ذکر شده در مواد 
 .صورت می گیرد

  
  و مذهبینگاه فقهی . 4

  ایران 1.4
بخش مهمی از موضاعات نو پیدا که فقه بایستی پاسخگو باشد همواره از پزشکی بر فقیهان 
عرضه شده است.  پیشرفت سریع و چشمگیر این علم در عضر حاضر پرسشهاي نو پیدا را 

رگوار ما عالوه بر به مراتب افزون تر کرده و فقه را به پاسخگویی فراخوانده است .فقهاي بز
آنچه در گذشته در این زمینه در کتابهاي فقهی آمده است در جایگاه طبیبانی حـاذق بـا سـر    
پنجه فقاهت خود و بر اساس موازین و علومی که در حوزه هاي علمیه به آن دسـت یافتـه   

د هستند. مـا در ایـن مقالـه سـعی     اند عهده دار پاسخگویی و بیان حکم شرعی مسائل جدی
نیم در مورد مسائل مربوط به سقط جنین و سواالتی کـه در ایـن زمینـه وجـود داردبـا      ک می

بررسی اجمالی فقهی حکم شرعی آن را برطبق موازین اسالمی بیان کنیم .جهـان اسـالم در   
عین واقع بینی بر اساس مبانی اسالم سقط جنین را حرام و نا مشروع می دادند و فقه امامیـه  

نی مستحکم با این معضل اجتماعی مواجه شده ودر برخی موارد سقط نیز با مبانی روشن بی
جنین را مجاز دانسته و با جواز بی قید و شرط آن مخـالف اسـت . از منظـر فقهـاي امامیـه      
جنین موجودي محترم است و سقط آن به جز در مواردیکه بعنـوان ثـانوي، مجـاز شـناخنه     

اب ، سنت، عقل و اجماع حرام و نامشروع شده است در هر مرحله اي که باشد به استناد کت
است . زیرا شیعه امامیه به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیـت داده کـه از هـر مرزهـایی کـه      
فقیهان مذاهب اسالمی در آنجاها توقف  کرده اند گذاشته است. شیعه امامیه براي بذري که 

عوض مـالی معـین کـرده     انسان از آن پدید می آید پیش از آنکه در رحم مادر افکنده شود
است و سپس در تعیین این عوض مالی بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شـکم مـادر   

) از متون اسالم اعم از ایات قران و روایـات  185:1377(فیض، درجه درجه پیش رفته است.
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چنین استنباط می شود که بعد از سپري شدن چهار مـاه از دوران جنینـی،روح در بـدن او     ،
می شود که با حرکت یافتن ان مقارن است.دمیده شدن روح فصل جدیدي است کـه  دمیده 

جنین را در زمره انسان قرار می دهد. اینکه سقط جنین قبل از دمیده شدن روح باشد یا بعد 
از ان اثار متفاوتی دارد.جنینی که داراي روح بوده و حیات انسانی دارد از نظر فقهاي شـیعه  

نموده و در صورت انجام سقط ،شائبه قتل نفس را مطرح می کنـد.اما  او را یک انسان تلقی 
در مورد جنینی که فاقد روح باشد یک اجماع نظري میـان علمـا و فقهـاي اسـالمی وجـود      

باید در نظر  فقهاي شیعه این عمل را بجز در موارد اضطرار و استثنائی حرام می دانند. ندارد.
ثر فقها، یـک مسـاله مطلـق و دائمـی نیسـت. در      داشت که حرمت سقط جنین از دیدگاه اک

بسیاري از موارد استثناپذیر بوده و با توجه به اینکه سقط در چه شرایطی صورت پذیرد و یا 
اینکه چه هدفی را دنبال نماید، متفاوت بوده و براي هریک از موارد آن راه حلی مناسـب و  

هرکس باید از دیـدگاه مرجـع   یک حکم فقهی خاص، ارائه شده است. در مسائل فقهی نیز 
تقلید خود پیروي کند. قاطبه فقهـاي اسـالم، سـقط جنـین را در هـر مرحلـه از تکـون، در        

داننـد.(نیکزاد و  صورتی که دلیل موجهی براي آن وجود نداشته باشد، حرام و غیرشرعی می
انـد.  ) براي سقط آن در مراحل مختلف، دیه اي متناسب با آن مقرر کرده32،1393همکاران ،

در خصوص جواز سقط دالیل متفاوتی بیان گردیده که با طـرح هـر یـک از مـوارد آن بـه      
عنوان یک مشکل، باید بتوان با استعانت از بایدها و نبایدهایی که در دین مبین اسالم و فقه 
شیعه به آن اشاره شده، مساله را تبیین کرد و بهترین و مناسب ترین راه حلی را که منطبق بر 

ین شرع مقدس است، به آن عمل نمود. در صورتی کـه ادامـه بـارداري و قـرار داشـتن      فرام
جنین در رحم مادر با سالمتی و یا با جان مادر منافاتی پیدا کرده باشد. ولی جنین هنـوز بـه   
مرحله پیدایش روح یعنی حدودا چهار ماهگی خود نرسیده باشد، بر اساس نظر قاطبه فقها، 

شکی چنین امري محرز شود، سقط جـایز اسـت. امـام خمینـی در     اگر تشخیص علمی و پز
زنی حامله شده و اکنون یک ماه و نیم، اطباء میگوینـد حـاملگی   "پاسخ به این سوال که اگر

براي مادر خطر جانی دارد و موجب فلج شدن وي خواهد شد. آیا سقط جنین براي چنـین  
جانی براي مادر دارد قبل از دمیـده   اگر ضرر و خطر"فرمایند:می "مادري جائز است یا خیر

اگر "فرمایند حضرت  ایه اهللا خامنه اي نیز می شدن روح،سقط جایز است.مقام معظم رهبري
خوف خطر بر جان مادر مستند به قول دکتر متخصص امین باشد،سقط جنین قبل از دمیـده  

دمیـده  شدن روح در جنین اشکال ندارد.(همان)  صورت دیگر قضیه سـقط جنـین پـس از    
شدن روح و یا بعد از چهارماهگی است. فقهاي شیعه، نوعا سـقط جنـین را بعـد از ولـوج     

شود، این است کـه مـادر   دانند. دلیلی که از طرف این دسته از فقها اقامه میروح، جایز نمی
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تواند براي حفظ جان خویش اقدام به قتل فرزنـد خـود نمایـد. در ایـن خصـوص بـه       نمی
شود. در این روایت، آمده است که تقیه تا جایی نافذ است که به حـد  می روایت تقیه استناد

خون نرسیده باشد. لذا اگر تقیه، به حد ریخته شدن خون دیگري برسد، دیگر عمـل بـه آن   
جایز نیست. تقیه کردن در خصوص سقط جنین، یعنی تالش براي مصونیت جان مادر کـه  

نسان و ریخته شدن خون فرزنـدش بـه دسـت    به دنبال آن، به قیمت گرفته شدن جان یک ا
آید. لذا غالب فقهاي شیعه آن را جایز ندانسته و جزء محرمـات قـرار داده انـد. جـواز و     می

عدم جواز سقط جنین، به علت ضرر جانی براي مادر بعد از دمیـده شـدن روح از مباحـث    
همانند آیـت   بحث برانگیز میان فقهاست و اجماع نظر در این خصوص وجود ندارد. برخی

اهللا سیستانی، صافی گلپایگانی، نوري همدانی به طور کلی، حکم به عدم جواز داده اند. امام 
خمینی (ره) بیان داشته اند: پس از ولوج روح اگر امـر دایـر باشـد بـین حفـظ یکـی از آن       
دو(مادر یا جنین) باشد، ترجیحی وجود ندارد و مورد قرعه نیست. اگر علم به تلـف شـدن   

:  1388دو است و امکان حفظ یکی از آن دو باشد، مورد قرعه است.(قربانی و دیگـران، هر 
سقط جنین شرعا حـرام اسـت و در هـیچ حـالتی     "گوید:اهللا خامنه اي می) حضرت آیت39

جایز نیست، مگر آنکه تداوم حاملگی براي حیات مادر خطرنـاك باشـد، در ایـن صـورت     
ال ندارد، اما بعد از دمیدن روح جائز نیست، حتـی  سقط جنین قبل از دمیده شدن روح اشک

اگر استمرار حاملگی براي حیات مادر خطرناك باشد، مگر آن که ادامه بارداري، حیات مادر 
و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد، لـیکن نجـات   

) فقهـا و حقوقـدانانی کـه    278: 1383(خامنـه اي،  "زندگی مادر با سقط جنین ممکن باشد.
سقط جنین بعد از ولوج روح را تجویز نمیکنند بر این باورند، جنین حیـات انسـانی دارد و   
در حرمت نفس انسانی تفاوتی بین صغیر و کبیر، جنین و طفل وجود ندارد و نمیتوان بـراي  

حتـی  حفظ جان شخص، جواز قتل دیگري را صادر نمود. افزون بر مقتضاي برخی روایات 
در مواقع ضرورت، اضطرار و تقیه اجازه ارتکاب قتل و سقط جنین داده نشـده اسـت.(تقی   

اما آخرین نکته در این زمینه در مورد سقط جنین ناشی از زناي ) 113:1393پور و همکاران،
به عنف می باشد . فقهاي امامیه بین جنین ناشی از رابطه مشروع ،زنا به تراضی ، زنـاي بـه   

محارم از این جهت که سقط جنین در تمام مراحل انعقاد نطفه تا زمـان وضـع   عنف وزناي 
حمل به استناد عموم ادله حرام است ، تفاوتی نمی گذارند. با این وجـود برخـی از ایشـان    
معتقدند که اگر مادر از نظر روحیات فردي ووضعیت خانوادگی و موقعیت هـاي اجتمـاعی   

ه بارداري ناشی از زنا ابدا قابل تحمل نباشد و چه به شکلی  باشد که براي شخص وي ادام
بسا براي جلوگیري از ان اقدام به خودکشی نماید تنها در صورتی که به جنـین روح دمیـده   
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نشده باشد و حین امر منشاءحرج شدید باشد سقط جنین جایز است.در این زمینـه ایـه اهللا   
ا فشـار روحـی زیـادي بـه مـادر      حاملگی در اثر تجاوز جنسی قطعـ "خامنه اي می فرمایند:

تحمیل می کند.بطوري که هم در دوران حمل و هم در دوران بعد از تولد کودك نامشـروع  
،مادر دچار عسر و حرج شدید می شود.لذا بعید نیست در این مورد بتوان قایـل بـه جـواز    

  2)77:1380(خامنه اي،"سقط جنین شد.
  

  ژاپن 2.4
و  شـود؛   یتوسط  راهبان دنبـال مـ   ینمعبددر قوان يجدوضوع م یکبه عنوان   ینسقط جن

تـوان   یرا مـ  ینانجام داده انـد سقط جن انجامزن در  یککمک به  يراهبانبرامصادیقی را که 
یرهنگام قایـل  و د هنگامزود ینسقط جن ینب یزيتما یمنابع سنت)harvay,2000:20( کرد. پیدا

ینتغییر می با رشد جن ینمرتبط با سقط جن "یاخالق مجوز" یلندو تا یالنکا، اما در سر نیستند
در منابع سنتی به نظر می رسد که از احتمال خطري که سقط جنین براي سالمت  lbid)(.کند

سـقط   ینو قـوان  یاربسـ  يسنت هـا  طریقاز ییبودا مادر دارد اگاه نباشند.اموزه هاي معاصر
 یسـالمت جسـم   ییاگزند يبرا یديتهد ییسقط جنین رابودا ياز کشورها یاريدر بس ینجن

مسـئله   یـک به عنوان  ین و یاسقط جن يقابل قبول برا یهتوج یکبه عنوان  و دانند یمادر م
 یکالمـ  ییـا اخالق یامدهايعمل با پ یکهنوز به عنوان ی به ان نمی نگرند،به همین دلیل عمل
مناطق مختلف متفاوت است، کـه   یندر ب یندر مورد سقط جن .دیدگاههاشود یده مید یمنف

و ارتبـاط   یو فلسف یمذهب يسنت ها یرو تاث ییمختلف بودا يسنت ها یرمنعکس کننده تاث
ی و منفـ  یاربسـ  ی عمـل  تبتییانمذهبی بودا یانعموما در م ینسقط جن. غرب است یشهبا اند

گفته می شود که بودایی ها در ژاپن نسبت به بودایی هاي سایر کشـورها  است. نکوهیده اي
) در ژاپن زنان ژاپنی در bamhart,2006:5نسبت به سقط جنین دارند. (دید سهل گیرانه تري 

بودایی یادبود جنین (که به دلیل سقط یا زایمان زودرس منجر به  مرگ جنین  -مراسم شینتو
ظهـور کـرد و در    1970مدرن در اواسط دهه  سقط جنین عملشده است) شرکت می کنند.

در سـال   ینسقط جنـ  یشدنپس از قانون یژهه وو ب یشیافتافزا یبطور قابل توجه 1980دهه 
ـ  موارد گزارش شده از سقط جنین به شدت افزایش یافـت.   1985 از سـنت   یشآن را از پ

 يهـا  یوهشـ  این کند. یم یمترس ید،آ یژاپن م درسلسله هان  اموزه هاي که به یمیقد يها
 یـت، جمع یشافـزا  - یزاسـیون مـرتبط بـا مدرن   یشـناخت  یـت جمع ییراتتغ نتیجهمدرن در 

کـه در ژاپـن و    یتنگرش نسبت به جنس ییرو کاهش اندازه خانواده  همراه با تغ ینیشهرنش
  .)shih,2002:765-767.(اتفاق افتاد، ظهور کردند یوانسپس در تا
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  . نگاه حقوق کیفري5
همانگونه که اشاره شد، سقط جنین تحـت شـرایطی در هـر دوقـانون ایـران و ژاپـن قابـل        

باشد.جرم سقط جنین مانند جرایم دیگرداراي سه رکن (عنصر) قانونی،مادي و مجازات می 
  معنوي(روانی) می باشد.

  
  عنصر قانونی 1.5

فعل یا ترك فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و براي نظام اجتماعی زیان بخش باشد 
قابـل مجـازات   تا زمانی که حکمی بر ان وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشـده باشـد،   

نیست. به بیان دیگر مادام که قانون گذار فعل یا ترك فعلی را جرم نشناسد و کیفـري بـراي   
ان تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجـازات منـوط   
به نص صریح قانون است. و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گـزاف نیسـت   

  انون شرط الزم جرم است.و همان رکن قانونی جرم تلقی می شود.که گفته شود ق

  ایران 1.1.5
در زمینه قانون گذاري قبال در قسمت سیر تـاریخی بصـورت مفصـل توضـیح داده شـد و      

 715و 624، 622،623مهمترین موادي که بصورت مجزا توضیح داده می شود شـامل مـواد   
  می باشد. 1384درمانی مصوب سال قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)و قانون سقط 

  ژاپن 2.1.5
  .قانون مجازات ان کشور اشاره خواهد 216الی  212در رکن قانونی ژاپن نیز به مواد 

  
  عنصر مادي 2.5

برخالف اخالق که قواعد ان ناظر به وجدان هاست و هرگونه پندار زشتو ناپسند را محکوم 
رفتار انسان ها و توام با تضمین هایی می کند. حقوق جزا مختص اصولی است که حاکم بر 

که حافظ جامعه بشري است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سؤ را تا زمانی که مادتا بـه  
منصه بروز و ظهور نرسیده است به مجازات نمی رساند چرا که ، قصد سؤ تا وقتی انسـانی  

ر نـدارد. بنـابراین   براي واقعیت بخشیدن به ان جاذم نیست خطري براي نظم اجتماعی در ب
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شرط تحقق جرم ان است که قصد سؤ با ارتکاب رفتار خاصی دست کم به مرحله فعلیـت  
برسد، فعل یا ترك فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه و یا تقصـیر جزایـی عنصـر مـادي     

  )304، 1395جرم را تشکیل می دهد.(اردبیلی، 

  ایران 1.2.5
از اخراج جنین از رحم قبل از موعـد طبیعـی    با توجه به تعریف سقط جنین که عبارت بود

  زایمان  است عناصر تشکیل دهنده رکن مادي را می توان  به نحو زیر قابل بررسی قرار داد. 

  وجود جنین یا حامله بودن زن 1.1.2.5
جرم سقط جنین جرمی مقید به حصول نتیجه است، لذا براي تحقق ان وجود جنین ویا 

نابراین اگر زن حامله نباشد و یا کسی به اشتباه تصور کند کـه  حامله بودن زن شرط است. ب
زن حامله است و اقدام به دادن دارو یا ایراد ضرب و جرح او نماید، بعنوان مرتکـب سـقط   
جنین، مسئولیتی ندارد اما از بابت ضرب و جرح مسئول است. هرگاه، در اثـر جنایـت و یـا    

شناس مورد وثوق منشـا انسـان بـودن ان    صدمه چیزي از زن سقط شود که به تشخیص کار
) بنابراین با توجه به مقیـد  97: 1392ثابت نگردد دیه و ارش ندارد. (الهی منش و همکاران، 

بودن جرم سقط جنین تا زمانی که به دلیل جهات مادي(حاملـه نبـودن زن) شخصـی از ان    
ر انتظـار مرتکـب   اطالعی  نداشته باشد و متعاقب ان وقوع جرم غیر ممکن شود مجازاتی د

نخواد بود. هرچند اگر رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم و بالواسطه با ارتکاب جرم داشته باشد 
ق.م.ا اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم تلقی خواهد شد. حـال   122طبق تبصره ماده 

ممکن است این سوال مطرح شود که اگر جنین قبـل از سـقط در شـکم زن مـرده باشـد و      
اقدام به اخراج جنین مرده کند، ایا مشمول مقررات سقط جنین قرار خواهد گرفـت؟  طبیب 

بدیهی است که احترام جنین و مجازاتی که براي سقط جنین در نظر گرفتـه شـده، بـه ایـن     
جهت می باشد که جنین، موجود زنده اي است و توسط کسی سقط می شـود واال خـروج   

از رحم مادر خارج نشـود و در اثـر ان مـادر فـوت      جنین مرده نه تنها جرم نیست بلکه اگر
شود، کسانی که در سلب سالمت او موثر می باشند، مسئول مـرگ او خواخنـد بـود. مگـر     
اینکه جنین به نحوي از انحا قبل از مرگ در رحم زن از بین رفتـه باشـد، در ایـن صـورت     

ازات خواهـد  کسی که باعث مرگ جنین شده، برابـر ضـوابط قـانونی قابـل تعقیـب و مجـ      
قانون مجازات اسالمی مقـرر   721) از این رو قانون گذار در ماده 167:1395بود.(شامبیاتی ،
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هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه چیزي از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس «می دارد:
مورد وثوق، منشا انسان بودن ان ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثـر ان، صـدمه   

  ».بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شوداي 

  رفتار مرتکب 2.1.2.5
تـار مرتکـب مـی باشـد. ایـن رفتـار       دومین جز رکن مادي جرم سقط جنین عمدي، رف

تواند در مقوله رفتار مرتکب(مادي، غیرمادي) و وسایل مورد استفاده براي سـقط جنـین    می
بایست به ان اشاره شود این است که ایا سقط جنین با مورد بررسی قرار گیرد.مطلبی که می 

ترك فعل قابل ارتکاب است یا فقط با فعل امکان پذیر است. اگر کسی به زن حامله اي غذا 
و اب ندهد تا جنین وي سقط گردد، ایا به خاطر سقط جنین عمدي قابل پیگرد اسـت؟ در  

طریق فعل اشـاره داشـته اسـت؛ از    مواد مختلف، مقنن تنها به امکان ارتکاب سقط جنین از 
...  جمله به واسطه ضرب یا اذیت و ازار زن، دادن ادویه، فراهم اوردن وسایل سقط جنین و

، لیکن به نظر می رسد هر رفتـاري کـه در نهایـت موجبـات سـقط جنـین را فـراهم اورد،        
یر مـادي)  مشمول قواعد حاکم بر سقط جنین می گردد؛ اعم از این که فعل باشد (مادي یا غ

) وسایلی که مرتکب  براي اسـقاط جنـین    100:1392(الهی منش و همکاران، و یا ترك فعل.
باشـد. وسـایل فیزیکـی     "شیمیایی"و یا  "فیزیکی"دهد، ممکن است مورد استفاده قرار می

شامل استفاده از ابزار کورتاژ و یا ایراد هر نوع صدمه جسـمی ماننـد اذیـت و آزار اسـت و     
اي نیز مانند تزریق آمپـول، تجـویز وخورانـدن دارو و اسـتفاده از سـایر ادویـه       وسایل شیمی

گیرد.در بحث رفتار مرتکب جا دارد به این پرسش جات، ماکوالت و مشروبات را در بر می
پاسخ دهیم که آیا  اگر فردي ضرباتی را به زن حامله وارد کنـد و جنـین او، متولـد شـده و     

وان چنین فردي را به قتل عمد محکوم نمود.پیش از پاسخ بـه  سپس بمیرد(پس از تولد)، میت
وجود فاصله زمـانی میـان رفتـار    "ق.م.ا: 493پرسش مرقوم، الزم به ذکر است که طبق ماده 

ق.م.ا همسو بـا  306.تبصره ماده "مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست 
متولد شود و داراي قابلیت ادامه حیات باشـد   دارد: اگر جنینی زندهماده پیش گفته اشعار می

و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولـد  
بدین ترتیب لزومی ندارد فرد با این قصد، مرتکـب سـقط   "باقی بماند، قصاص ثابت است.

سابق نتایج الحق را به بـار   جنین گردد که وي بعد از تولد بمیرد. بلکه علی االطالق جنایت
می آورد و عالوه بر جنایت عمدي، ممکن است جنایت غیرعمدي را نیز مشـمول گردد.بـا   
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توجه به این که بر جنین، لفظ انسان بار نمیشود و رفتار مرتکب،  بـر جنـین وارد شـده نـه     
ـ    د انسان و صرف این مطلب که شخص جنایتی بر جنین وارد آورد و سـپس بمیـرد، نمیتوان

ق.م.ا باشد. بنابراین اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسـیر   290ماده  "الف"مصداق بند 
به نفع متهم، موید این عقیده است که بهتر است چنین عملـی را سـقط جنـین بـه حسـاب      
آوریم نه قتل، زیرا تقارن الزم بـین عنصـر مـادي، روانـی و نتیجـه حاصـله وجـود نـدارد.         

ق.م.ا این امر را موجب قصـاص   306گذار در تبصره ماده اینکه قانون (همان)اما با عنایت به
دانسته است لذا در این مورد حکم قصاص صادر میگردد.براي درك بهتر مطلب ،به ترتیـب  

و   624،  623،622به بررسی رفتارهاي مجرمانه اي که سبب سقط جنین می شود،در مـواد  
  ق.م.ا (تعزیرات) می پردازیم. 715

  ق.م.ا (تعزیرات)622موضوع ماده سقط جنین عمدي  1.2.1.2.5
 هرکس عالما عامدا بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حاملـه،  "ق.م.ا622به موجب ماده 

موجب سقط جنین وي شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک 
جرم انتخاب نموده به قید عناوینی که مقنن براي تحقق این "تا سه سال محکوم خواهد شد

حصر عبارتنداز ضرب یا اذیت و آزار می باشد .ضرب ،انجام فعلی است اصـابتی  کـه بـر    
تمامیت بدنی زن حامله دارد شده ومنتهی به سقط جنین شود که به سقط ضربه اي مشـهود  

 دیه اعضا ودیگر صـدمات وارده بـرجنین  "ق.م.ا مقرر می دارد: 720است در این زمینه ماده 
در مرحله اي که استخوان بندي ان کامل شده ولی روح در ان دمیده نشده است بـه نسـبت   
دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد وبعد از دمیده شدن روح ، حسب جنسیت جنین 
، دیه محاسبه میشود و چنانچه بر اثر همان جنایـت جنـین از بـین بـرود فقـط دیـه جنـین        

به معناي رنج ،عذاب ، شکنجه اندوه،غم و تالم است .مققن از ازار و اذیت "پرداخت میشود.
بکارگیري هر دو واژه وجذاسازي ان دو با حرف (و) یک معنا را مورد نظر داشته و ان ایـن  
که آزار و اذیت رفتاري که برخالف (ضربه) برتمامیت بدن زن حامله اصابت نمی کند ولـی  

ه و در نهایت منتهی به سـقط جنـین مـی    موجب تالم و زحمت و به ستوه امدن وي گردید
)زمان وقوع مرگ شرط نیست و اگر از پس از ایراد ضرب جنـین  442:1395شود.(اقایی نیا،

متولد شود وپس از مدتی فوت کند و فوت او به سبب جنایت قبل از تولـد نسـبت بـه زن    
 حامله و فقدان قابلیت ادامه حیات جنین باشد عمـل مرتکـب مشـمول جـرم سـقط جنـین      

ق.م.ا خواهد بود.اما در  306موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود هم چنین مشمولتبصره ماده 
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موردمجازات مقرر در قبال صدمه وارده به زن حامله حسب مورد قصـاص یـا دیـه اسـت.     
چون این جرم داراي دو بزه دیده می باشد :جنین و زن حامله. بنابراین اگر جنایت ارتکـابی  

و امکان قصاص وجود داشته باشد اعم از قصاص عضو یا نفس اجـرا   علیه زن عمدي بوده
ق.م.ا (تعزیرات  614و  612خواهد شد . چنانجه جنایت عمدي نسبت به زن مشمول مواد 

) شود در تمام موارد تعزیر مرتکب، دیه ،جرح وارده به زن حامله نیز به ان اضافه می شـود.  
شمول عناوین قصاص نباشد و از مصدایق ماده چنانچه ضرب و ازار و اذیت به زن حامله م

ق.م.ا (سیاهی ، کبودي ، سرخی ) مجازات مرتکب نسـبت بـه    401ق.م.ا ناظر بر ماده  714
به یک تا سه  622زن حامله دیه خواهد بود.عالوه بر مجازات فوق جنایت عمدي طبق ماده 
قابل توجه در مـاده  سال حبس به ازاي ارتکاب سقط جنین عمدي نیز محکوم میشود .نکته 

ق.م.ا این است، که مفاد آن بطور ضمنی زن حامله را بعنوان مرتکب سقط جنین خـود   622
هر کس عالما ،عامدا بواسطه ضرب یا اذیت یـا ازار زن  "از مشمول ماده خارج نموده است: 

بنابراین زنی که جنین خود را به نحـوه عمـدي یـا     "...حامله موجب سقط جنین وي شود 
عمدي سقط نماید فقط به پرداخت دیه ان محکوم می گردد و طول عمر جنین تـاثیري  غیر 

 718)در این زمینـه مـاده   447:1395ق.م.ا ندارد.(اقایی نیا،716جز در میزان دیه موضوع ماده 
هر گاه زنی جنین خود را در هر مرحله اي که باشد بـه عمـد یـا شـبه     "ق.م.ا  مقرر میدارد :

این ماده "ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب پرداخت میشود. عمد یا خطاي از میان
  بطور ضمنی موید ممنوعیت تعزیر زن حامله به سقط جنین خود است .

  ق.م.ا (تعزیرات) 624سقط جنین عمدي موضوع ماده  2.2.1.2.5
اگر طبیب یا ماما یا داروفروشـی و اشخاصـی کـه بعنـوان طبابـت یـا       "طبق ماده فوق : 

جراحی یا دارفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشـرت   مامایی یا
به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم بـه پرداخـت   

درصدر مـاده بـه دو گـروه اشـخاص     "دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
اشخاصی که بعنـوان طبابـت یـا    "و"یا دارو فروشی  طبیب یا ماما"از  اشاره شده که عبارتند

منظور از گروه اول ،کسـانی هسـتند کـه     "مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند .
برابر مقررات مجاز به طبابت ودارو فروشی هستند که در مشمول حکم ماده براین اشخاص 

وز رسـمی بـراي انجـام چنـین     با مشکلی مواجه نیستیم .اما گروه دوم کسانی هستند که مج
مشاغلی بر خالف گروه دوم در دست ندارند. مصادیق اشخاص موضوع این بخـش شـامل   
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(همـان   دانشجویان پزشکی ،مامایی، دارو سازي ، ماماهاي سنتی، پرستاران و امثال آنهاست.
) هم چنین از میان دو گروه اشـخاص مـذکور یعنـی طبیـب و مامـا ودارو فـروش در       450،

 624باشرت در سقط جنین ودادن وسیله حسب مورد فقط مجازات مقرر در مـاده  صورت م
از باب تعدد جرم به  624ق.م.ا (تعزیرات )محکوم خواهند، اماسایر اشخاص عالوه بر ماده 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویـی مـواد خـوردنی و      3مجازات مقرر در ماده 
م خواهند شد. اما در مورد مجازات افـراد موضـوع   هم محکو 1334آشامیدنی مصوب سال 

قانون فوق الذکر مقنن به لحاظ شغل مرتکبان که جامعه اعتماد بیشتري به آنها دارد 624ماده 
مجازات سنگین تري نسبت به افراد عادي که از طریق ضرب و آزار اذیـت مرتکـب سـقط    

ق.م.ا از  104بـق مـاده   جنین می شوند قائل شده است.هم چنین جرم موضوع ایـن مـاده ط  
  جمله جرائم غیر قابل گذاشت تلقی می شود.

  ق.م.ا (تعزیرات)  623سقط جنین عمدي موضوع ماده  3.2.1.2.5
هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگري موجب سقط جنین "به موجب این ماده :

حاملـه را  زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می گـرددو اگـر عالمـا وعامـدا زن     
داللت بر استعمال ادویه یا وسایل دیگري نماید که جنین وي سقط جنین گردد به حبس از 
سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام براي حفظ حیـات مـادر   

ایـن  "می باشد ودر مورد حکم به پرداخت و به مطابق مقررات مربوطـه داده خواهـد شـد .   
جـرم دادن ادویـه وسـیله بـراي سـقط       –ت( جرم) می باشد. حالت اول ماده شامل دو حال

جنین. و حالت دوم ،جرم داللت به سقط جنین .اجزاي تشکیل دهنده جرم اول( دادن ادویه 
وسیله براي سقط )شامل دادن وسیله یا دارو بوده که از نظر ماهوي معاونت واز مصادیق بند 

ولی " سایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند.هر کس و"کند ق.م.ا که مقرر می  126ب.م
بعنوان جرم مستقل تلقی کرده است . شخصـیت مرتکـب    623مقنن این مصداق رادر ماده 

( طبیب و ماماو...) تاثیري در وقوع جرم ندارد و وقوع سقط  624در این ماده برخالف ماده 
 "جب سقط جنین زن گـردد مو "ق.م.ا شرط می باشد. ومقنن به اینکه 623جنین، طبق ماده 

تحقق سقط را ضروري ندانسته ،بنابراین صرف دادن دارو یا وسـیله حتـی بـه قصـد سـقط      
کافی نبوده و بدیهی  است که حکم بر مرتکب موکول به تحقق سقط با همان دارو یا وسیله 

) مجازات مرتکب در صورتی کـه منتهـی بـه سـقط جنـین شـود حـبس        458است.(همان ،
...و اگـر عالمـا و عامـدا زن    "اه تا یکسال خواهد بود.اما حالت دومجـرم  تعزیري از شش م
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به نظر "به استعمال ادویه یا وسایل دیگري نماید که جنین وي سقط گردد... داللت حامله را
می رسد تفاوت عمده بین حالت اول و حالت دوم مذکور در ماده آن باشـد در حالـت دوم   

ید چیزي فراتر از تحریک وترغیب و ترغیب و تطمیـع و  ،زن خود از راهنمایی فرد (قطعا با
نظایر آن و توام با اموزش و ارایه طریق باشد)بهره برده و سقط جنین کرده اسـت . از اینـرو   
به نظر در این حالت دیه جنین را باید خود زن بپردازد و نه شخص داللت کنند. (میرمحمد 

امی به غیر از دادن دارو و وسیله است کـه  ) اما منظور از داللت کردن اقد286:1395صادقی،
باید به شکل راهنمایی یا ارائه طریق باشد همچنین در این ماده داللت به استعمال منصـرف  
از شخصیت مرتکب است. بنابراین چنانچه شوهر، خواهر، مادر، طبیب ،ماما و غیر انهـا زن  

 623کته اخر در مـورد مـاده   حامله اي را داللت نمایند مشمول هم این حکم خواهند بود. ن
مگر اینکه ثابت شود این اقدام براي "ق.م.ا ، اشاره مقنن به انگیزه مرتکب در ماده می باشد: 

این حکم از مصدایق معاذیر قانونی معـاف کننـده از مجـازات     "حفظ حیات مادر می باشد
ت قـرار داده  است . حفظ حیات مادر انگیزه اي است که مقنن به قید حصر ان را عذر معافی

است. نکته قابل ذکر اینکه این معافیت و حفظ حیات مادر محدود به قبل از ولـوج روح در  
در این مورد از فتواي ان دسته از فقیهان متاخري که 13 92جنین نبوده است ومقنن در سال 

) 346این حق را محدود به دوران قبل از ولوج روح نکرده اند پیروي کـرده اسـت (همـان،   
قانون مجازات اسالمی بطور کلی و بدونه هیچ قیدي مقرر می کند کـه   718در تبصره  بویژه

هر گاه جنینی که بقاي ان  براي مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفـس مـادر، سـقط    ":
  "شود دیه ثابت نیست .

  سقط درمانی یا فنی یا طبیعی 4.2.1.2.5
و نظرات فقها چنین برمـی آیـد کـه    گونه که اشاره شد از مجموع ایات و روایات  همان

حرمت سقط جنین همه ي مراحل رشد را در برمی گیرد.امافقها گـاهی سـقط جنـین را بـا     
رعایت شرایطی در مواردي خاص،قبل از ولوج روح مجـاز دانسـته انـد. توضـیحات ان در     

نظـر  قسمت قبلی که مربوط به نظر فقهاي شیعه بود اشاره شد؛اینکه دیدگاه هاي متفاوتی از 
فقها دراین زمینه وجود دارد. بر این مبنا مقنن ایران با ابتنا بر مبانی مورد نظر خـود مبـادرت   

ده کـه راحـل مناسـبی بـراي بخـش      نمـو  1384به وضع ماده واحده سقط درمانی در سـال  
سقط درمانی با تشخیص قطعی سـه  -ماده واحده  "اي از مشکالت سقط جنین است . عمده

د پزشکی قانونی مبنی بر بیماري جنین که به علت عقب افتادگی یا پزشک  متخصص و تایی
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ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یابیماري مادر که باتهدیـد جـانی مـادر تـوام     
باشد قبل ازدمیـده شـدن روح (چهـار مـاه) بـا رضـایت زن مجـاز مـی باشـد و مجـازات           

اجـراي مفـاد ایـن قـانون بـه       ومسوولیت متوجه پزشک مباشر نخواهـد بـود. .متخلفـین از   
مـاده مزیـور تـالش قابـل     "مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد.
د امـا داراي نارسـایی هـا و    توجهی در راسـتاي حـل مسـائه سـقط جنـین بشـمار مـی رو       

دسـتورالعمل اجرایـی    6بنـد  هاي بوده است که نیاز به تفسیر و توضیح دارد.طبق  محدویت
واحده سقط جنین درمانی بیماري مادر را اینگونه تعریف کرده است: وضعیت بالینی و ماده 

پزشکی مادر که تداوم بارداري در آن تهدید جانی بـراي وي تلقـی گـردد.مالك تشـخیص     
بیماري با شرایط خاص اسـت.   22عرف پزشکی و تایید متخصصین ذیربط است که شامل 

است که بیماري مادر باید تهدید جانی براي وي به مهم ترین شرط مذکور دربند فوق، این 
دنبال داشته باشد. حال آنکه، محدوده تهدید جانی را معین نکرده  و تشخیص آن بر عهـده  
متخصصین مربوطه نهاده است.بهتر بود قانونگذار محـدوده آن را مشـخص مینمـود، لـیکن     

باشــد.(تقی  توانــد عــدم وجــود مــرز مشــخص بــراي تهدیــد جــانی دلیــل ایــن امــر مــی
محدویتها ي مذکور در این ماده از یک سو و ضرورتهایی که سقط جنین را )104:1393پور،

اجتناب ناپذیر می کند مشکلی است که مقنن باید با استناد به دیگر دیدگاههاي فقهی بـراي  
حل آنها چاره اندیشی کند .بعنوان مثال حاملگی ناشی از تجاوز به عنف ،زنـاي بـا محـارم    

عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن بعد ار دمیده شدن روح ،خطر جانی براي مادر در  ،بروز
یکـی از مـواردي کـه سـقط جنـین      غیر از موارد بیماري واز آن جمله ي آنهاست. بنابراین 

تواندمجاز گردد، زمانی است که از راه تجاوز به عنف بارداري ناخواسته اي اتفاق افتـاده   می
، عدم سقط جنین باعث هتک حیثیت و حرمت دختر و خانواده آبرومند باشد. در این حالت

گردد. شاید این اتفاق سرنوشت  و آینده دختـر را در معـرض مخـاطره جـدي قـرار      او می
دهد.در اینجا نیز علی القاعده اقدام به سقط جنین قبل از چهارماهگی و دمیده شـدن  روح،  

نفی سر و حرج است. منصفانه اگر به این موضـوع  باید جایز باشد. دلیل آن نیز همان قاعده 
گردد که حرمت سقط جنین باعث عسر و حرج شدید روحی و روانـی  نگاه شود، معلوم می

و یا حتی معیشتی براي دختر و خانواده او در آینده خواهد شد، در این حالت  همان قاعـده  
ـ نفی عسر و حرج می ران باشـد. (نیکـزاد و   تواند مجوزي براي سقط جنین این زنان و دخت

تواند مربـوط بـه یـک دختـر آبرومنـد و      )شکل دیگري از این اتفاق می33:1393همکاران ،
کند، ولی بر اساس اغواي شـیطان  مومنه اي باشد که در یک خانواده کامال موجه زندگی می
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به عمل منافی عفت تن داده و از این راه باردار گردید. شخص مورد نظر ممکن است بعـدا  
وبه کند، اما این احتمال جدي وجود دارد که در صورت اطالع خـانواده، اتفاقـات نـاروا و    ت

ناگواري براي بعضی از اعضاي خانواده رخ دهد، یا این که بین خانواده او و طـرف مقابـل،   
آتش اختالف و درگیري و فتنه، با پیامدهاي نامعلومی شعله ور گردد. یا این که دختر امنیت 

در معرض خطر ببیند. علی القاعده، در این صورت باید قبـل از دمیـده شـدن     جانی خود را
روح نیز سقط جنین جایز باشد. دلیل آن قاعده تقدم اهم بر مهم است.این حالت یک قاعده 
عقلی و عقالیی و شرعی است.( همان )در اینجا هرچند حرمت سقط جنین قبـل از دمیـده   

رع وجوب جلـوگیري از آتـش فتنـه و اخـتالف و     شدن  روح شرعا مهم است اما از نظر ش
پیامدهاي ناگوار بعدي، مهمتر است و میتواند این وجوب به بعـد از دمیـده شـدن روح در    
جنین نیز سرایت کند. لذا این حالت میتواند مجوزي براي سقط جنین او باشد.با توجـه بـه   

ی جـدي در جهـت   فقه پویا اسالم و نظرات مثبت فقهاي شیعه در این خصوص ،منع شرع
انعطاف در قانونگذاري براي جلوگیري از پیامدهاي زیانبار پدیده ي سقط جنین ناشی از زنا 

خوشـبختانه  مقـنن    چه قبل از دمیده شدن روح یا بعد از دمیده شدن روح ،وجـود نـدارد.  
در مورد ي که بقا ءحـاملگی متضـمن خطـر جـانی بـراي مـادر باشـد        1392ایران در سال 
ق.م.ا در راستاي  718ی ناشی از دمیده شدن  روح  را حفظ کرده است .ماده محدویت زمان

رفع ابهام هاي طی حدود سه دهه گذاشته در خصوص مسئولیت کیفري زن حامله در مورد 
هرگاه زنی جنینی خود را در هر مرحلـه اي کـه باشـد بـه      "سقط جنین خود مقرر می دارد:

جنـین حسـب مـورد توسـط مرتکـب یـا عاقلـه او        عمد ،شبه عمدیا خطاء از بین برد، دیه 
مقنن با تعیین دیه بر نامشـروعیت آن تاکیـد نمـوده ودر عـین حـال زن      "پرداخت می شود.

ــاص      ــون قص ــایی چ ــري مجازته ــه را از دیگ ــاف نمــوده اســت     حامل ــر مع ــا تعزی ی
ایـن قـانون اسـت کـه      718تبصـره م   92)نوآوري دیگر مقنن در سال 466:1395نیا، .(اقایی
هرگاه جنینی که بقاي آن "از نارسایی هاي ماده واحد سقط درمانی خاتمه داده است بخشی 

ایـن  "براي مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شـود  
....و یا بیماري مادر که بـا تهدیـد جـانی    "تبصره دامنه مشمول محدود ماده واحدهاز جمله 

توسعه داده ولذا  از تاریخ الزم االجراشدن  قانون مجازات اسـالمی  را  "....مادر توام باشد 
بیماري  مادر شرط الزم براي جواز سقط نخواهد بود  بلکه ضـرورت اثبـات اینکـه بقـاي     
جنین در حال حاضر ویا اینده ( زمان بارداري) براي مادر خطر جانی داشته باشد کـافی بـه   

ه مذکور در دمیده شدن روح این معنا متبادر مقصود است. همچنن با سکوت مقنن در تبصر
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می شود که جواز سقط معلق به ان است که روح در جنین دمیده نشده باشد و لذا با احـراز  
تالزم بقاي جنین و خطرجانی براي مادر، سقط جـایز اسـت حتـی اگـر روح دمیـده شـده       

ورد نظـر بایـد بـه    باشد.نکته آخر در این قسمت اینکه اقدام به سقط جنین موضوع تبصره م
لحاظ شرایطی طبی صورت گیرد و لذا اگر مردي همسر خـود را کـه حاملـه بـوده و بقـاي      
جنین براي وي خطر جانی دارد حتی به انگیزه حفظ حیات مادر مورد ضرب و جرح قـرار  

  ق.م.ا ( تعزیرات)  خواهد بود. 622داده و عمل او منتهی به سقط شود مشمول ماده 

  ین غیر عمديسقط جن 5.2.1.2.5
ق.م.ا (تعزیـرات ) سـقط جنـین ناشـی از تخلفـات       715این نوع سقط موضـوع مـاده   

موجب  714هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده  "رانندگی می باشد . به موجب ماده فوق
مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل عالج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواص یا از کـار  

بدن که یکی از وظایف ضروري زندگی انسان را انجام می دهـد یـا    افتادن عضوي ار اعضا
تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا 

  ."یکسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود

  ژاپن 2.2.5
انجـام سـقط   -1دسته تقسیم می کند:  قانون کیفري جرایم مربوط به سقط جنین را به چهار

انجـام سـقط جنـین     -3انجام سقط جنین توسط افراد غیر حرفـه اي   -2جنین توسط مادر 
اما انچه کـه در رکـن مـادي    .انجام سقط جنین بدون رضایت مادر -4توسط افراد حرفه اي 

ه خود زن اشاره به استفاده از مواد شیمیایی شده است ک 212مطرح است اینکه فقط در ماده 
ق.م.ا  623از این طریق مرتکب سقط جنین می شود.و همان مصادیقی اسـت کـه در مـاده    

مطرح شد فقط با این تفاوت که در ایران استفاده از مواد شیمیایی از طریق دیگران می باشد 
یـک   :ط جنـین  قسـ  "ق.م.ژ 212ماده اما در جقوق ژاپن از طریق خود زن استفاده می شود.

استفاده از مواد شیمایی یا روش دیگري مر تکب جرم سقط جنین مـی شـود ،    زن باردار با
قط جنین توسط افـراد غیـر حرفـه اي    س "می گردد.محکوم  سال حبس  1به مدت حداکثر 

مربوط می شود به جرایم سقط جنینی که توسط افـراد متخصـص و    214و ماده   ،213ماده 
با رضایت زن باردار انجام می شود. زمانی که سقط جنین توسـط افـراد متخصـص شـامل     
پزشک ، ماما و یا داروساز انجام می شود مجازات شدیدتري نسـبت بـه زمـانی کـه سـقط      

شـامل مـواردي    215عمال می شود. ماده جنین توسط افراد غیر حرفه اي صورت می گیرد ا
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و   .انجام می شـود  "عدم درخواست یا رضایت مادر"از سقط جنین می شود که در صورت
در مواردي است که سقط جنین منجر به مرگ و یا صدمه جسمی به زن می شـود   216ماده 

  در صورتی که با رضایت وي همراه نباشد.
شخصـی کـه مرتکـب سـقط     : صدمه حاصله مرگ یا؛ سقط جنین توافقی "ق.م.ژ : 213

جنین می شود . در حالیکه به در خواست آن زن یا با رضایت او اقدام به اینکار نموده است 
حبس می شود . شخصی که به این ترتیب موجـب   محکوم به ، به مدت حداکثر تا دو سال

حـبس   مرگ یا صدمه آن زن می شود ، بـه مـدت حـداقل سـه مـاه و حـداکثر پـنج سـال        
  "می گردد. محکوم
 ،مرگ یا صـدمه حاصـله :اگـر پزشـک    ؛ سقط جنین در حین عمل جراحی "ق.م.ژ:214

داروساز یا فروشنده مواد دارویی که به در خواست یا با رضایت آن اقدام به  ،دستیار پزشک
آن کار نموده ، مرتکب سقط جنین بشود ، مشمول  حبس حداقل سه مـاه و حـداکثر پـنج    

براین شخصی که به آن زن صدمه می زند یا او را می کشد مشمول حبس سال می گردد. بنا
  "سال می گردد. 5ماه و حداکثر  6حداقل 
سقط جنین غیر توافقی:شخصی که مرتکب سقط جنین می گـردد ، بدونـه   "ق.م.ژ: 215

ماه  6حداقل   حبس محکوم کار گرفته بشود ،باینکه به درخواست یک زن یا با رضایت او 
بــه جــرم فــوق نیــز مشــمول  ناکــامی در شــروع -تبصــرهســال مــی گــردد. 7و حــداکثر 

  "گردد. می مجازات
شخصـی کـه  از طریـق    : مرگ یا صدمه به موجب سقط جنین غیر توافقی "ق.م.ژ:216

ارتکاب جرم فوق ، زنی را می کشد یا به او صدمه می زند ، مشمول  حکم ارتکـاب جـرم   
جـرایم   از دد، بسته به اینکه  مجازات کدام یکله کردن می گرثفوق یا جرم نقص عضو یا م

  "د می شود.فوق شدیدتر باش
در ژاپن که شبیه قانون سـقط درمـانی در    سقط جنین مصنوعیاما اخرین نکته در زمینه 

در ژاپن سقط جنین مصنوعی یک جـرم جزائـی تلقـی مـی شـود . تنهـا در        ایران می باشد
 1948ن حمایت از اصالح نژادي سال صورت وجود شرایط خاص به موجب مقررات قانو

.در قانون جدید و قانون حفظ سالمت مادران به ایـن موضـوع اشـاره     شمرده می شودمجاز
سقط جنین مصنوعی به دوره اي  محدود شده اسـت کـه در ان دوره    ،طبق قانون.شده بود 

قـانونی تلقـی   غیر ،جنین خارج از رحم مادر امکان ادامه حیات ندارد، این نوع سقط جنین 
 23از  قبـل این دوره زمانی را وزارت بهداشت مشخص می کند که در حال حاضر  .می شد
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از  بعـد چرا که بخاطر پیشرفت علم پژشکی ادامه حیات نوزدان کـه   .فته بارداري می باشده
  )5. (موعد مقرر متولد شده اند در خارج رحم مادر را امکان پذیر نموده است

که مجـوز رسـمی در ایـن زمینـه دارد     خصوصی توسط پزشک مسقط جنین بایستی  ـ
  .انجام شود

وقتی که سالمت مادر بواسطه حمل جنـین  -1سقط جنین در صورتی مجاز است که: ـ
وقتی حاملکی براثـر  -2د واقع شود.یمسائل اقتصادي مورد تهدیا به  لحاظ فیزیکی و 

اثـر خشـونت یـا    وقتـی حـاملگی بر   -3تجاوز به عنف یا تهدید صورت گرفته باشد.
زنـا بـوده و مـادر در آن زمـان نمـی       ولـد وقتـی جنـین   -4 تجاوز شکل گرفته باشد.

 .از خودش مقاومت نشان دهد نستوات
  
  عنصر معنوي (روانی) 3.5

براي تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل یـا تـرك فعـل    
اشد، سخن دیگـر، میـان فعـل مـادي و حـاالت      مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل ب

روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شـناخت. ارتکـاب جـرم یـا     
تظاهر نیت سؤ و یا خطاي مجرم است، مشروط براینکه فاعل چنـین فعلـی را بخواهـد یـا     

باشـد. در ایـن   دست کم وقوع ان را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگـذار اگـاه   
ــرده          ــا ک ــا خط ــته و ی ــد داش ــل عم ــاب فع ــا در ارتک ــل ی ــوییم فاع ــی گ ــورت م ص

براي تحقق جرم سـقط جنـین عمـدي الزم اسـت:اوال،     بنابراین ) 340:1395است.(اردبیلی،
مرتکب به حامله بودن زن عالم باشد؛ یعنی اطالع و اگاهی داشته باشد که زن باردار اسـت.  

ه این امر جاهل بوده و صدمات و ضرباتی را بدون اطـالع از  بنابراین چنانچه کسی نسبت ب
حامله بودن به زن وارد نماید و در نهایت سبب سقط جنـین وي گـردد، بـه خـاطر اسـقاط      
جنین عمدي قابل پیگرد نیست. هم چنین است، چنانچه پزشکی که اطالعی از حامله بودن 

سبب سقط جنین گردد.ثانیـا، نـه تنهـا     بیمار نداشته باشد و اقدام به تجویز دارویی نماید که
مرتکب باید در اقداماتی که سبب سقط جنین می شود، عمد داشـته باشـد؛ بلکـه خواهـان     
حصول نتیجه ي مجرمانه (سقط جنین) نیز باشد. بدین ترتیب چنان چه پزشـکی اطـالع از   

نماید که سبب  حامله بودن بیمار داشته باشد ولی بر اثر سهل انگاري اقدام به تجویز دارویی
ــود.(الهی    ــین عمــدي قابــل پیگــرد نخواهــد ب ــین گــردد، بــه عنــوان ســقط جن ســقط جن

  .)108:1392منش،
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  گیري . نتیجه6
 سقط جنین یکی از مسایل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشري می باشـد. 

ا تحـت  سقط کردن جنین در رحم مادر بعنوان یک انسان یا حداقل منشاء انسانی ان عمل ر
عنوان یک جرم مطرح می کندو براي ان مجازات تعیین مـی شـود.با توجـه بـه مطالعـه ي      
اجمالی حاضردر دو حقوق کیفري ایران و ژاپن و مباحث مذهبی این نتیجه بدست امد کـه  

در مـواردي قـانونی و مجـاز تلقـی     سقط جنین تحـت شـرایطی جـرم وقابـل مجـازات و      
دو مرحله را طی می کند،نخست قبل از دیده شدن روح؛ شود.جنین از پیدایش تا تکامل  می

دوم پس از دمیده شدن روح (حدود چهارماهگی). سقط جنین در همه مراحل از محرمـات  
شرع مقدس اسالم است ،اما اغلب فقها به استناد اصل حرج ،سقط قبل از دمیده شـدن روح  

جـانی بـراي مـادر را     چه موجب ناقص الخلقه بودن جنین و چه به موجب داشتن تهدید ،
هم در راستاي همین مصادیق می باشـد.   84مجاز دانسته اند.ماده واحده سقط درمانی سال 

وقتـی  در حقوق ژاپن نیز عنوانی بنام سقط مصنوعی وجود دارد که تحت شرایطی از جمله 
د یـ مسـائل اقتصـادي مـورد تهد   یا که سالمت مادر بواسطه حمل جنین به  لحاظ فیزیکی و 

 622قانونی تلقی می شود. اما از نظر جرم بودن این عمل در  حقوق ایـران مـواد    شودواقع 
ق.م.ا(تعزیرات) مورد اشاره و بررسی قرار گرفت.در حقوق ژاپـن نیـز طـی     715و  624الی 

به سقط جنین غیر قانونی اشاره گردید. تفاوتهاي این دو سیستم حقوقی در  216تا 212مواد 
شمگیر تر می باشد از ان جمله کـه طبـق قـانون ایـران زن مرتکـب      زمینه جرم مورد نظر چ

سال حبس  1سقط جنین خود شود فقط باید دیه پرداخت کند اما در ژاپن مجازات بیش از 
دارد.در ژاپن  سقط جنین به دو نوع توافقی و غیر توافقی تقسیم میشود.در سقط تـوافقی بـا   

وي صـورت گرفتـه کـه مجـازات دومـی       رضایت زن باردار ودر غیر توافقی بدون رضایت
شدیدتر از اولی می باشد. و اگر در سقط غیر توافقی منتهی به مـرگ یـا صـدمه زن حاملـه     
شود مجازات مرگ یا نقض عضو به مجازات قبلی اضافه می شود. اما در ایران اگر در حین 

اص یا سقط جنین صدمه اي به مادر وارد شود مرتکب محکوم به پرداخت دیه جنین و قص
دیه نسبت به زن محکوم می شود.هم چنین طبق قانون حمایت از سالمت مادر در ژاپن اگر 

هفته بارداري صورت پذیرد غیرمجاز تلقـی شـده و داراي مجـازات     23سقط جنین قبل از 
باشد.چرا که بعد ازاین مدت سقط مانعی نداشته و به دلیل پیشرفت علـم پزشـکی ادامـه     یم

از رحم مادر امکانپذیر می باشد.این مصداق درست بـرعکس ایـران   حیات جنین در خارج 
 باشـد.  هفته تحت شرایطی مجاز می24بل از است همان گونه که پیشتر اشاره شد سقط تا ق
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اخر اینکه در ژاپن اگر حاملگی بر اثر تجاوز به عنف یا خشونت باشد مجـاز تلقـی و قابـل    
مجوزي براي سقط تلقی نمی شود.اما در زمینه مجازات نمی باشد. اما در ایران این مصداق 

شباهت بین دو سیستم ؛سقطی که از طریق پزشک یا داروساز یا ماما صـورت پـذیرد طبـق    
قانون هر دو کشور مجازات سنگین تري نسبت به سقط از طریق افراد عـادي تعیـین شـده    

ونی بودن سقط است.نوع آوري که قانون ژاپن در جهت حمایت کامل و هم جانبه از غیرقان
قانون مجازات خود می باشد؛ ایـن مـاده صـراحتا     3جنین و سالمت زنان ارائه داده در ماده 

به جرم سقط جنین اشاره شده که حتی اگر خارج کشور توسط یک ژاپنـی رخ دهـد قابـل    
مجازات  می باشد؛بدین معنی که یک صالحیت شخصی مثبت قائل شـده اسـت.در زمینـه    

  گی نیز موردي در قانون ژاپن یافت نشد.سقط در حوادث رانند
نهایت اینکه از انجاکه سیاست ملی و قانونگـذاري مربـوط بـه سـقط جنـین اسـاس و       
ایدئولوژیک غیر قابل تغییري را داراست لـذا بـراي کـاهش سـقط غیرقـانونی بایـد تـدابیر        

پنهـانی   جدیدي را اندیشه کرد. با توجه به اینکه این جرم بیش از سـایر جـرایم در خفـا و   
انجام می گیرد و کشف ان بندرت اتفاق می افتد ؛در نتیجه کمتر به مراجـع قضـایی کشـیده    
می شود و باید گفت از طریق اعمال مجازات نمی توان در جهت جلوگیري یـا کـاهش ان   
اقدام موثري انجام داد.بنابراین می توان از طریق اتخاذ سیاست پیشگیرانه از قبیل اسـتفاده از  

اولیه مانند افـزایش سـواد سـالمت در جامعه،،اسـتفاده از مشـاوره ژنتیـک قبـل از         اقدامات
ازدواج،برنامه هاي اموزشی در مورد عوارض ناشی از سقط،اموزش از طریـق رسـانه هـاي    

مـاهگی تـا خـانواده هـا ترغیـب بـه انجـام        2جمعی و فراهم نمودن سونوگرافی رایگان در 
به بیماري خاص یا ناقص الخلقه پیشگیري شود. هـم  سونوگرافی شده واز تولد جنین مبتال 

چنین با توجه به اینکه امروزه بسیاري از ناهنجاري ها،نقایص و بیماریهاي جنینـی در دوران  
بارداري قابل تشخیص است لذا باید دولت امکاناتی فـراهم کنـد تـا کسـانی کـه تمکـن و       

جنین خود پی برده و اقـدامات الزم   توانایی مالی ندارند بتوانند با انجام ازمایش به وضعیت
را بعمل اورند.و بطور کلی سیاست هاي اتخاذ شده باید با توجه بـه تحـوالت اجتمـاعی و    
قانونی در جهت حمایت از بانوان از جمله نوجوانان و بزه دیدگان تجاوز جنسی و مسـائل  

  مرتبط با آنها باشد.
  

  ها نوشت پی
1. http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-japan.htm 
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ادامــه داشــت.در ایــن دوران  1912تــا  1868دوره حکومـت رانــی امپراطــوري میجــی از ســال   .2
اصالحات عمده در زمینه مسایل سیاسی،اقتصادي و نظامی انجام شد.یکی ازاصـالحات مهـم در   

  بوده است. 1873زمینه حقوق بشر مانند ازادي مذهبی در سال 
3. -http://www.japantimes.co.jp/news/2009/10/20/reference/abortion-still-key-birth-control2 

در سقط جنین ناشی از زنا ماننـد جنـین    "و هم چنین:7/2171-1366/6/7نظریه مشورتی شماره . 4
ــر و مجــازات اســت   ــه مشــور "ناشــی از حــالل داراي کیف اداره 13/4/1388 -2499/7تی نظری

  قوه  قضائیه حقوقی
5. www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed/8352642 
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