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  چکیده
االیام در هریـک از جوامـع متمـدن بشـري      قدیمباروري و تولید مثل از مسئلۀ اهمیت 

گونـاگون  که اغلب در میان طبقـات   ،ها بحثمورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این 
که داشته است بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز  است، مردم جامعه رواج داشته

مثل تولید مسئلۀ عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با 
حاکم بـر قـوانین و مجـازات هـر کشـور      هاي  لذا جاي دارد اندیشه؛ ناشی از آن است

 .شوددرخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی 
توصـیفی و بـا اسـتفاده از روش    شـیوة  حاضر درصدد است به مقالۀ  ،ترتیب بدین

ن قـانون مجـازات اسـالمی در ایـران و قـانو     مقایسـۀ  به  ،اي کتابخانهاسنادي و مطالعۀ 
و هدف این است بپردازد سقط جنین مسئلۀ خصوص  درمجازات فدرال کشور روسیه 

  .کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شودهاي  به تفاوت ،درنهایتکه 
  .قانون مجازات فدرال روسیه، قانون مجازات اسالمی، سقط جنین :ها هواژ کلید

  
  مقدمه. 1

جوامع بشري با همۀ تقریباً . سقط جنین ازجمله مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزي است
با  ،توجه به تنوع گستردگی و میزان نفوذ باورهاي دینی و اخالقی میان طبقات مختلف جامعه

حفاظـت و حمایـت از   داعیـۀ  حقوقی با هاي  طبیعی است که نظام. این مسئله روبرو هستند
  .تري با این مسئله داشته باشند عینیتر و  مواجهۀ جدي، دات شهروندان جامعهها و اعتقا ارزش
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 کند که از می و انسان را وادار استتولد فرزند امري مبارك  ،در زندگی مشترك زوجین
و قواعدي را براي  کندحمایت  ،نطفه و جنین متشکله در رحم مادر، آمدن آن  وجود بهمنشأ 

هـا   در مواردي حرمت جنین ازسوي تجاوزگران به حقوق انسـان  ،با این همه. آن وضع کند
مسائلی از قبیل کنترل جمعیت یا حفظ جـان  علت به ، و گاهی نیز سقط آن شود میشکسته 

مباحث فراوانـی در میـزان مشـروعیت هریـک از ایـن       ،امروزه. شود می مادر و غیره تجویز
  .المللی مطرح است بینطوح جبران خسارات وارده بر جنین در س ةنحوها و  انگیزه

حاملگی انجام شود نـه   باید قبل از فرزندمورد داشتن یا نداشتن  گیري در تصمیم اصوالً
جاي انتخـاب روشـی مناسـب     هو زوجین ب شود نمیگاهی به این امر توجهی  اما ،بعد از آن

. کننـد  مبادرت بـه سـقط جنـین عمـدي مـی      ،بعد از انعقاد، شدن دار بچهبراي جلوگیري از 
به دالیلی چون تنظیم خانواده و  ،سطح جهان رو به افزایش است که در ،معموالً سقط جنین

روابط جنسی ممنوع یا نامشـروع قبـل از    کردن مخفی، داشتن تعداد افراد خانواده نگهمحدود 
 زنا و هتک ناموس به عنف و حتـی در ، گریز از بارداري ناخواسته، ازدواج رسمی و قانونی

  ).187 :1382، گلدوزیان( شود میاثر تصادفات ناشی از رانندگی واقع بر  ،مواردي
و این  اند پیوسته با آن درگیر بوده سقط جنین یکی از موضوعاتی است که جوامعمسئلۀ 

از برخـی  در  ،البتـه در طـول تـاریخ    ؛در ادیان مختلف الهی نیز مطـرح بـوده اسـت    ،مسئله
 گیرنـد، امـا   نمـی و گاه مجازاتی نیز براي آن در نظر کنند  نمیگاه آن را جرم تلقی  ،کشورها

کشورها منع شـده  تر  بیشانتظارات مذهبی و اجتماعی در قوانین علت سقط جنین به  اصوالً
  .)91- 89 :1354، صانعی(است 

یکـی از مباحـث مطـرح در حقـوق جنـایی      ، زدایی از سـقط جنـین   جرمانگاري یا  جرم
متفـاوتی اسـت کـه در ایـن زمینـه      هاي  تئوري، نظر اختالفمبناي این . کشورهاستتر  بیش

ناشی از هاي  آموزهنتیجۀ یا  اند دینیهاي  بر آموزه مبتنییا  ،فکريهاي  این تئوري .وجود دارد
سو و حمایت از حق حیات انسـان   حق تسلط بر بدن از یک، یعنی آزادي اراده؛ حقوق بشر

بـا  . ایم بودهها  شاهد گسترش آن ،قرن بیستم به بعداولیۀ هاي  ز دههاز سوي دیگر است که ا
که حق تسـلط زن   ،تیسفکري مدافع آزادي اراده و جریانات فمینیهاي  توجه به رشد آموزه

 منزلـۀ  حقـی بـه  ، براي جنین ،دانند و از طرفی می ها بر بدن خود را یکی از حقوق ابتدایی آن
گسترش مـوارد قطـع   ، زدایی از سقط جنین و درپی آن جرمشاهد ، موجود زنده قائل نیستند

  .هستیم بارداري مجاز
کـه   ،در مجمـع القـوانین معـروف بـه مجمـع القـوانین حمـورابی        ،بار اولینسقط جنین 
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و بـراي  اسـت  ذکر شده  ،سال پیش است هزار 4ترین قوانین مربوط به  کاملترین و  قدیمی
 ،که اگـر در حـین ضـرب   است این قانون آمده  209 ةماددر . آن مجازات تعیین شده است

 .باید ده شاکل بپردازد ،و موجب سقط جنین او شود مضروب کندکسی دختر دیگري را 
مقرراتی  ،و براي حفظ و حمایت از آناست در ادیان توحیدي نیز سقط جنین منع شده 

کـه   ،ضـربه وارد آوردن بـه زن حاملـه   دربـارة  ، ازجمله در کتاب مقـدس  ؛وضع شده است
نامحدود  ۀفدیو براي مجرم مجازات پرداخت  شده استبحث  ،موجب سقط جنین او شود

 )84 :1381، نجفی ابرندآبادي و بادامچی(به شوهر زن مقرر شده است 
و در ایـن   شـده اسـت   به فرزندآوري و باروري سـفارش ، هرچند در تمامی ادیان الهی

بـراي  . شـود  نمـی  ط جنین اجماع نظر دیدهولی در رابطه با سق ،وجود دارداتفاق نظر رابطه 
دومـین   ،تلمودولی در  نشده است،اي به سقط جنین  اشاره ،توراتدر ، در دین یهود ،نمونه

ولی قتـل عمـد    ت،شده اس گرچه از ممنوعیت سقط جنین سخن گفته ،کتاب شریعت یهود
از سقط جنـین جهـت حفـظ جـان مـادر مجـ      ، و در مباحث حقوقی آن شمار نرفته است به

  .)40 :1367، دورانت(ه شده است دشمر
و شـود   مـی  دانسـته  انسان کامـل ، انعقاد نطفه ۀلحظجنین از همان  ،در کلیساي کاتولیک

نکوهش  ،هرگونه اقدام جهت سقط جنین ،رو   این از. ها حق حیات دارد انسانهمانند سایر 
شدن روح را مالك جواز  دمیده، گرچه برخی از اندیشمندان. شود میگناه تلقی  است و شده

رسماً این دیدگاه را  ،19اما کلیساي کاتولیک در قرن  ،دانستند می جواز سقط جنین ندادنیا 
 ةکننـد  سـاقط سقط آن نارواسـت و   ،اي که باشد مرحلهجنین در هر که  کردرد کرد و اعالم 

انسـان بـالغ   باید مانند  ،شده سقطهاي  جنین ۀهم و شود می جنین به مجازات شرعی محکوم
  .غسل تعمید داده شوند

تمجیـدي و  ( سقط جنین قانونی بوده است ،ویژه در انگلستان هب ،ین پروتستانیدر میان آ
  .)301- 300 :1384، همکاران

و مجازات است بوده یده نکوهکاري در جوامع اسالمی هم سقط جنین همیشه مذموم و 
و ) ص(  سقط جنین از همـان عصـر پیـامبر    ۀلئمس همچنین،. قانونی بر آن مترتب بوده است

  .است در این زمینه از طرف شیعه و سنی موجودفراوانی و روایات  است مطرح بوده) ع(  ائمه
حیات انسان در دوران جنینی و حتی قبل از تشکیل نطفه توجـه  به از دیدگاه اسالم نیز 

کیفیت ارتباط جنسـی و بـه نـوع     ،در انتخاب همسر کند می که توصیه  طوري به ؛است شده
در این . شودرفتار در دوران بارداري توجه شود تا موجب نسلی صالح و تولد نوزادي سالم 
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جنین شخصیتی بالقوه و داراي استعداد انسانیت و پیمودن مراحـل تکامـل انسـانی    ، نگرش
سـلب حیـات از    ،بنابراین. داردی ازجمله حق حیات حقوقها  انسانو مانند سایر است بوده 
مسـتحق   ،و مرتکـب آن  رود شـمار مـی   بـه جرم ، سقط جنین در موارد محدود از طریقوي 

پـیش از حلـول   . 1 ؛کننـد  می اصوالً فقها مراحل رشد را به دو مرحله تقسیم. مجازات است
مـاهگی بـه بعـد وارد ایـن      کـه از چهـار   ،بعد از حلول روح .2ماهگی  یعنی تا چهار ،روح

براي نجات جان مـادر   فقطهم  نآ ،اول ۀمرحلدر  فقطسقط  ،از نظر فقهی. شویم می مرحله
حتی براي نجات جان  ،دوم ۀمرحلکه سقط جنین در  ندجایز است و بسیاري از فقها معتقد

گیرنـد و   می در برابر هم قرار) جان مادر و جان جنین(چراکه دو جان  ؛مادر هم جایز نیست
سوي شارع  دین اسالم از ،آنچه مسلم است. به دیگري ترجیح دهیمرا ضرورتی ندارد یکی 

و نفـوذ ایـن   اسـت   کـرده وضـع  قواعدي برخورد با آن  ةنحوسقط جنین و  ةدربار ،مقدس
 درخـور  ،و فتـواي فقهـاي متقـدم و متـأخر    قواعد در قوانین مدون جمهوري اسالمی ایران 

ی ایران نیز با توجه به قوت و استحکام باورهاي حقوقدر نظام  ،بر همین مبنا. مالحظه است
ی از موازین و احکام شـرعی موجـود   حقوقپذیري قوانین و مقررات  الهامدینی در جامعه و 

  .نیستجرم و فقط در موارد محدود جرم ، موارد تر بیشسقط جنین در ، در فقه امامیه
نظرات  ،و در مورد آن است انگیز بوده بحثسقط جنین همواره در طول تاریخ  ،بنابراین
تقریبـاً   ،مثل مالـت در برخی از کشورها  در حالی کهاینک نیز  هم. ابراز شده است گوناگونی

تقریبـاً هـیچ    ،مثل کانادا در برخی کشورها، هیچ راه مشروعی براي سقط جنین وجود ندارد
در بعضی از مناطق هم جنـین در مراحـل آخـر    . شود نمی منع قانونی براي سقط جنین دیده

کـه از   رود شمار می بهقتل  ،بردن آن   و ازبین شود دانسته میکامل  یانسان ،حیات جنینی خود
 ،این پدیـده  ،حال هر به. توان از قانون ایالت کارونیاي جنوبی در آمریکا نام برد می ،آن جمله

میـزان آن در سـطح   ، اي در سطح جهان رواج دارد که مطابق برخی آمارهاي موجـود  گونه به
 .)200- 198: 1384، الدین صدر و دیگران شهاب( رسد میمیلیون فقره  55جهان به حدود 

دانشـمندان   ویـژه  بـه  ،اي از اندیشـمندان  عـده در طول تاریخ توجه  ،همچنینله ئمساین 
گونـه مواجهـه در   سه ، در یک بررسی کلی. به خود معطوف داشته استنیز را  ،جزا حقوق

 .سقط جنین وجود دارد دربارةی جهان حقوقهاي  نظام
هـا   محدودیت همۀلغو  خواستارو  اند طور مطلق پذیرفته بهاجتماعی را  ةپدیداین  اي عده
تر متأثر از  که بیش ،برخی دیگر، در مقابل. اند قید و شرط آن بیسقط جنین و آزادي  در برابر
شـمارند و   نمی و تحت هیچ شرایطی آن را مجاز اند با سقط جنین مخالف، اند مذهبی حقوق
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 ياسـتثنا به تحریم قطعی و بدون  حکملذا ؛ شمرند می مطلق ۀوظیفحفظ جنین را تکلیف و 
انـد و قائـل بـه آزادي نسـبی      کـرده دیدگاه میانه اختیار ، دهند و آخرین گروه می سقط جنین

معتقدند سقط جنین در عین حال که اصوالً عمل مجرمانـه و   ،این گروه. اند شدهسقط جنین 
در سیر تکوینی جنـین   ،آنان باوربه . شود می خاص مجاز شمرده یدر شرایط، ممنوعی است

شـود کـه جنـین شـخص      میآغاز مقطعی وجود دارد که حیات انسانی جنین و فردیت وي 
، مجـوز سـقط  ، نشدن جنین تلقیبه اعتبار شخص یا انسان  ،شود و زمان پیش از آن می تلقی

 صـادر ، هم در موارد محدودي که تحت عنوان سقط درمانی یا سقط طبـی مطـرح اسـت    آن
  .)76: 1372، ستجرديوحید د(شود  می

بررسی حقوق و قوانین جزایی دو کشور ایـران   ،اصلی تحقیق حاضر ۀمسئل ،ترتیب بدین
سقط جنین بوده است و در نظر دارد این دو حقوق را بـا یکـدیگر    ۀمسئلو روسیه در قبال 

  .کندمقایسه 
  

  سقط جنین در ایران. 2
ـ ، هـا نفـر در سراسـر جهـان     سالیانه زندگی و سالمت میلیـون  بخشـیدن بـه    پایـان علـت  ه ب

هـاي   وقوع میزان چشـمگیر سـقط  . ناخواسته در معرض خطر جدي قرار داردهاي  حاملگی
میر  و مرگویژه در کشورهاي درحال توسعه و منجرشدن به  هب ،غیربهداشتی در سراسر جهان

تحمـل درد و  ، برجاگذاشتن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسـی ، مادران در سنین باروري
هـاي   گـزارش بـاالترین آمـار و ارقـام سـقط     ، غیربهداشتیهاي  ج ناشی از عوارض سقطرن

از ، تـر  قانونی بیشهاي  ویژه جوامع با منع و محدودیت هب ،غیرایمن از جوامع درحال توسعه
  .آید میشمار  بهسالمت باروري  ةعمدمشکالت 

 ،درمان و آمـوزش پزشـکی در ایـران    ،وزارت بهداشت از سويشده  ارائهبر اساس آمار 
  .است ها غیرقانونی و غیربهداشتی تر آن پذیرد که بیش می هزار سقط صورت 80سالیانه 

میـر ناشـی از    و مرگغیر بهداشتی از میزان هاي  هرچند که هیچ گزارش دقیق سقط جنین
ز بـاالیی ا  هـاي  گـزارش ، ولـی شـواهد و قـرائن و آمارهـاي غیرمسـتند      نیست، آن موجود

هـاي   ناشـی از سـقط  هـاي   میر مادران و بیمـاري  و مرگ ،غیربهداشتی و متعاقب آنهاي  سقط
% 50کـه بـیش از   ، وجود جمعیـت جـوان در ایـران   . دهد می غیرایمن را به خود اختصاص

تغییر و تمایل نگرش زنان جوان در داشتن خانواده ، دهد می سال را تشکیل 25جمعیت زیر 
همراه با گذر ، مشکالت مربوط به اشتغال و مسکن علتتأخیر در ازدواج به ، با بعد کوچک
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مدرن و با لحاظ جلوافتادن تحوالت بلوغ و نیز بـاالرفتن متوسـط    ۀجامعسنتی به  ۀجامعاز 
ۀ لئمسـ ) ماهواره و اینترنـت (جهانی هاي  تأثیر رسانه، نبود دو والدین و خانواده، سن ازدواج

و افـزایش فعالیـت جنسـی     ،بـردار نیسـت   تعطیلیر غرایز انسانی که مانند سا ،جنسی ةغریز
ناخواسـته و  هـاي   خطرات حاملگی ،خارج از ازدواج در دورانی نسبتاً طوالنی و متعاقب آن

جوانان و داشـتن تمـاس    میانبر افزایش رفتارهاي پرخطر جنسی در  مبنیگزارشاتی مستند 
سـقط   ۀلئکه بررسی مساست ا ایجاد کرده مسائل پرتنش و متزلزلی ر، جنسی قبل از ازدواج

  ).همان، تمجیدي و همکاران( سازد می غیربهداشتی جزائی را ضروريهاي  جنین و سقط
  

  تحوالت قانونی سقط جنین در ایران. 3
پزشـکان کـارآزموده   ، در قوانین جزائی ایران ،1355در سال  قبل از پیروزي انقالب اسالمی

مادر یا سالمتی جسـمی و روحـی یـا در مـوارد تشـخیص      براي حفظ جان را سقط جنین 
نظیـر   ،در مـوارد دیگـر   دانسـتند، امـا   میمجاز و قانونی  ،نقایص جنینی در شرایط بهداشتی

ـ   ،سـقط ، اجتماعی و درخواسـت والـدین  ، اقتصاديل ئمسا و تجاوز جنسی صـورت   ههـم ب
وتمنـد و متمـول بـا    افـراد ثر  ،در آن زمـان . گرفته است می بهداشتی یا غیربهداشتی صورت

ی بـه سـقط غیربهداشـتی و    یاما افراد فقیر و روستا ،کردند می سقط بهداشتی ،پرداخت هزینه
  .ورزیدند می غیرمجاز مبادرت

قوانین سقط جنین سابق لغو و مقررات قانون مجازات اسـالمی   ،پس از پیروزي انقالب
کـه شـامل مـواد     ،1370جایگزین آن شد و در ادامه نیز قـانون سـال    ،1361دیات در سال 
  .شد 1361جایگزین قانون سال  ،قصاص بودو  دیات، عمومی حدود

سازي از طرف دولـت ممنـوع و از اعتبـار قـانونی      عقیمقوانین  ،بعد از انقالب ،همچنین
ـ از  ةاسـتفاد و  شدمراکز تنظیم خانواده تعطیل  ،خارج شد و متعاقب آن هـاي   روش تـر  یشب

 منزلـۀ  هبزودهنگام و ازدیاد نسل هاي  ازدواج ،سوي دیگر از .کنترل باروري ممنوع اعالم شد
  .)67( شدمذهبی معرفی و ترویج ـ  ارزشی ملی

دولـت و علمـاي    طریـق  ازهمچنان افزایش موالیـد  ، ایران و عراق ۀسال هشتطی جنگ 
  .شدارزشی اسالمی مطرح  در حکمدینی تشویق و 

 ،خودنمـایی مشـکالت اقتصـادي    آغـاز با افزایش میزان باالي جمعیت و ، از جنگپس 
دهی اقتصادي  سازمانمانعی اساسی در رابطه با منزلۀ  بهانفجار جمعیت  ،اجتماعی و فرهنگی

  .)68(و عدالت اجتماعی مطرح شد 
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نظر در  تجدیدجهت  ،موجودهاي  احساس ضرورت بازنگري و تغییري جدید در سایت
 نمسـئوال  ،در نتیجه. کردفراهم موقعیت مناسبی کنترل جمعیت و افزایش سن ازدواج  ۀزمین

دولتی در کنار علماي دینی به ارائه و حمایت از مجوزهاي قانونی و شرعی الزم براي کنترل 
و اســتفاده از  کـرد از مراکـز تنظـیم خـانواده حمایـت      اًجمعیـت پرداختنـد و دولـت رسـم    

  .و در دسترس عموم قرار گرفت ري آزادهاي جلوگیري از باردا روش
کلی باروري در کشـور بـه    آمار ،90شده در سال  انجامآخرین سرشماري  با توجه به اما

کارشناسـان   ،بنـابراین  .رود مـی  بـه سـالمندي   سقوط کرده است و جمعیـت کشـور رو   8/1
پیشـگیري از   وري وسـایل آ توان به جمع می ،ن جملهآاز  که ندا کردهپیشنهاد  اراهکارهایی ر

 ،بنابراین. اشاره کردکردن بارداري  عقیم ۀبیمدرمانی کشور و لغو  بارداري در مراکز بهداشتی
در مورد راهکارهاي افزایش جمعیـت  هاي اول بعد از انقالب  به سال ،1392در سال  مجدداً

 .رجوع شده است
 شـود؛  مـی  مشـاهده  گـذاري  قانونه سه دور در مورد جرم سقط جنین ،در ایران ،بنابراین

 180مقنن به موجـب مـواد    ،است که در این قانون 1304قانون مجازات عمومی  ،اول ةدور
، 1352کـرد و در سـال    مـی  سقط جنین عمدي را در اشکال مشخصـی مجـازات   ،183الی 

، رغم تغییرات و اصالحات مهمی که در مواد عمومی قانون مجازات عمـومی انجـام شـد    به
اي و جنـایی   جنحههاي  از تأدیبی با اعمال شاقه به حبس) حبس(مجازات به تغییر نوع  فقط
  .شدیک در این جرم اکتفا ۀ درج

بعضی از مصادیق سقط جنین عمدي ، با اقدامی عجوالنه 1362مقنن در سال ، دومة دور
  .خالصه کرد) تعزیرات(قانون مجازات اسالمی  91و  90 ةمادرا در دو 

 دیگـري  لیوسـا  یـا  ادویه استعمال به داللت را حامله زن هرکس« :کرد می مقرر 90 دةما
  .»شود یم محکوم حبس ماه شش الی سه به ،بنماید گردد یم حمل سقط موجب که

 و کنـد  مراجعه قابله و طبیب به جنین سقط براي حامله زن اگر«: همین قانون 91مادة و 
 اگـر  و اوسـت  برعهـده  جنـین  دیـۀ  نماید، جنین اسقاط به مباشرت عامداًو  عالماً هم طبیب
 جنـین  اسـقاط  وسـائل  بـه  را او اگـر قصاص شـود و   یدبا باشد، شده دمیده جنین در روح

  .»شود یبه شش ماه تا سه سال حبس محکوم م کند، راهنمایی
قـانون تشـدید    5مادة طی ، نقلیهوسیلۀ سقط جنین غیرعمدي با ، مذکوردورة در هر دو 

  .نیز جرم شناخته شده بود) تعزیرات(ا .م.ق 152مادة و  1328مجازات رانندگان مصوب 
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اي که در سقط جنـین عمـدي    عدیدهاشکاالت  علتبه  ،1375در سال ، سوم ةدورو در 
تاحـدودي بـه   ، در قانون مجازات اسالمی 624و  623، 622مقنن با وضع مواد ، مشهود بود

  .خاتمه دادها  نارسایی
  

  کلیات. 4
 ،پزشـکی و مستور است و از نظر  یدهپوش یزهر چ يدر لغت به معنا ینجن: ینجن یفتعر .1

ـ موجودي است که پس از لقاح تخمک  ـ اسـپرماتوزئید و پـس از تقسـیمات     ۀوسـیل  هب  ۀاولی
 دوران رشد خود را در داخل تخمک یـا رحـم مـادر    ولی هنوز ،شود می سلول تخم حاصل

جنـین   ةمکـرر از واژ  ةرغم استفاد قانون مجازات اسالمی به .)1247 :1371،معین(گذراند  می
بـا عنایـت    ،بنابراین .تعریفی از آن ارائه نداده است، و تعیین عناوینی بر اساس طول عمر آن

مرد و استقرار آن در جـدار   ۀنطفکه عبارت است از لقاح تخمک زن با  ،به تعریف حاملگی
که معموالً با قطع حاملگی و بروز عالئم خـاص در بعضـی    ،جنینرحم و تشکیل جفت و 

 ،)1311 :1368، و کیـانی  گـودرزي ( اسـت  همـراه  ...ها و تغییر خلق و خوي بانوان و  اندام
، منصـرف از عمـر آن  ، توان گفت که اطـالق سـقط جنـین در قـانون مجـازات اسـالمی       می

  .شود میانعقاد تا خروج جنین محسوب  ۀلحظ ةدربرگیرند
تا ، مرد در آزمایشگاه ۀنطفجنین حاصل از ترکیب تخمک زن با  که این نخست ،بنابراین

، مشمول احکام سقط جنین قانون مجازات اسالمی نخواهـد بـود  ، قبل از انتقال به رحم زن
اثـر   بـر رفـتن جنـین      بـین  ازاشاره بـه   ،719و  716 ةماد 1رحم در بند  ةمقنن از واژ ةاستفاد

 ةمـاد در ، اشاره بـه سـقط چیـزي از زن    ،و همچنین 717 ةمادموضوع ، مادرجنایت وارد به 
  .)349 :1392، نیا آقائی( مؤید این دیدگاه است ،ا.م.ق 721

حقـوقی   ةادار ،در همین زمینـه ؛ احکام سقط جنین تابع مشروعیت حاملگی نیست، دوم
ماننـد سـقط    ،زنـا  سقط جنین ناشی از« :کند می بیان 13/4/1388 -  2499/7 ةشمار ۀنظریدر 

  .»جنین ناشی از حالل داراي کیفر و مجازات است
جنین بدون اشـاره بـه نـواقص و معایـب      ةواژ، با توجه به قانون مجازات اسالمی، سوم

، شرط و نـوع سـقط نیسـت    پیش، لذا سالمتی جنین ؛روانی آن استفاده شده است جسمی و
داشته باشد تا موضوع سقط جنین قرار باید منشأ انسانی ، شود می ولی چیزي که از زن سقط

 و جنایـت  اثـر  بر هرگاه«: دارد می قانون مجازات اسالمی مقرر 721 ةماد ،در این زمینه .گیرد
 بودن انسان منشأ ،کارشناس مورد وثوق یصاز انسان سقط شود که به تشخ یزيچ صدمه، یا
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 حسـب  گردد، وارد مادر به اي صدمه آن، اثر براگر  لیکن ،و ارش ندارد یهد نگردد، ثابت آن
 .»شود یم تعیین ارش و دیه مورد
خود براي جنین شش  716مادة قانون مجازات اسالمی در : جنین تکاملی مراحل .2

  .تکامل قائل شده استمرحلۀ 
  :است ذیل ترتیب به جنین سقط دیۀ«: ا.م.ق 716 ةماد

  ،کامل ۀدی صدم دو است، شده مستقر رحم در که اي نطفه )الف
  ،کامل ۀدی صدم چهار ،آید درمی بسته خون صورت به جنین آن در که ،علقه )ب
  ،کامل دیۀصدم  شش آید، درمی گوشتی تودة صورت به ینکه در آن جن ،مضغه )پ
نشـده   ییدهلکن هنوز گوشت رو درآمده، استخوان صورت به ینجن آن، در کهعظام  )ت
  ،کامل دیۀصدم  هشت ،است

ـ  شـده،  تمـام  آن بنـدي  استخوانکه گوشت و  ینیجن )ث نشـده   یـده روح در آن دم یول
  ،کامل دیۀدهم  یک ،است
 دختـر  اگـر  و کامـل  دیـۀ  باشد، پسر اگر است شده دمیده آن در روح که جنینی دیۀ )ج
  .»کامل دیۀچهارم  سه ،نصف آن و اگر مشتبه باشد باشد،

دیه مـؤثر اسـت و در   در میزان فقط طول عمر جنین ، فوقمادة با توجه به  ،بنابراین
که اصطالحاً  ،تأثیري ندارد و عالئم پیداشدن روح در جنین ،نوع مجازات مرتکب سقط

جداشدن تپیدن قلب جنین و سن باالتر ، حرکات جنین شامل ،شود می ولوج روح نامیده
جنینی که روح در آن دیۀ  ،فوقمادة  6به موجب بند  ،بنابراین .)ماهگی چهار(هفته  23از 

در این . کامل انسان تعیین شده استدیۀ معادل ، بر اساس جنسیت آن، است شده دمیده
هنوز روح در جنین حلول نکـرده   ،الزم به ذکر است که حتی اگر در زمان ضربه، مورد
مرتکب به پرداخـت دیـه    ،سقط پس از حلول روح صورت گیرد که صورتی در، باشد

  .محکوم خواهد شد
سقط جنین بنـا بـه   ، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال جدید  ۀالیحبا توجه به 

و  قتل محسـوب نشـده اسـت    ،یک از مراحل رشد آن هیچدر  ،این قانون 306 ةمادتصریح 
  .شود نمی موجب قصاص، بودن عمديصورت  حتی در
 روح حلـول  از پـس  هرچند جنین، بر عمدي جنایت«: اسالمی مجازات قانون 306 ةماد
بـه مجـازات    ،یـه بر پرداخت د  مرتکب عالوه صورت، این در. نیست قصاص موجب باشد،

  .»شود یمحکوم م “یراتتعز”مقرر در کتاب پنجم  یريتعز
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 روح را موجـب  يدارا ینسقط جن ،)1362(سابق  یراتتعز ق 91 مادةطبق  که حالی در
بـا توجـه بـه    ، 1392دانست و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسـالمی سـال    می قصاص

از  برخـی ، 1375و قـانون تعزیـرات مصـوب سـال      1370سکوت قانون مجازات مصـوب  
جنـین  ، دانان به استناد نظر برخی از فقهاي امامیه و بعضی از قرائن مـذکور در قـانون   حقوق

و همان احکام را در مورد قتل یا نقـص   دانست میشده  متولدداراي روح را در حکم انسان 
نبودن سـقط جنـین    قصاصیند که با تصویب قانون جدید دانست می عضو و جرح آن مجري

  .عمدي تصریح شد
  

  تعریف سقط جنین. 5
 /2 :همان، معین(به معناي افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم است  ،سقط جنین در لغت

سقط جنین عبارت است از اخـراج حمـل قبـل از موعـد طبیعـی      ، دیگر یدر تعریف .)1894
ـ   به، زایمان بعضـی از   ،همچنـین . )66 :1352، پـاد (ده و قابـل زیسـتن نباشـد    نحوي کـه زن
ست از اخراج عمدي قبـل از موعـد   ا  سقط جنین یا سقط حمل عبارت، اند گفتهدانان  حقوق

ساختن دوران طبیعی بارداري  منقطعیا ، نحوي که زنده یا قابل زیستن نباشد بهجنین یا حمل 
، دادن بـه بـارداري بـا وسـیله     خاتمهست از ا  سقط جنین عبارتیا  )196 :1390، گلدوزیان(

و  )19 :1391، عباسـی (گونه که به مرگ بیانجامد  آن ؛دفع جنین یا رویان، انداختن، برداشتن
 ،نخسـت «: نـد از ا کننـد کـه عبـارت    می هایی براي سقط جنین مطرح ویژگیبرخی دیگر نیز 

ولـی  ، کـه سـالم یـا بیمـار باشـد      اعم از آن ،بودن آن زنده، دوم. بودن حمل انساناثبات منشأ 
که در اثر بیماري  رفتن جنین اعم از این  ازبین، سوم. حیات جنینی را داشته باشد ۀادامقابلیت 

که  رفتن جنین اعم است از آن  ازبین، چهارم. و یا اقدام عامل خارج از وجود زن حامله باشد
، پـنجم . زیسـتن مسـتقل   یا پس از خروج و به علت فقدان قابلیـت  در رحم مادر واقع شده

لـذا سـلب حیـات از او     ؛الزم براي تحقق سقط نیست، خروج یا اخراج جنین از رحم مادر
  .)352: همان، نیا آقائی( »کافی به مقصود است

  
  انواع سقط جنین. 6

انواع سقط جنین با لحاظ منابع پزشکی و حقوقی و با اندکی اغمـاض در لحـاظ    :اولگفتار 
  :ند ازا بندي عبارت میتقسمبناي این 
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  ،سقط جنین مجاز )الف
  ،سقط جنین غیرمجاز) ب
  .)1324 :همان، و کیانی گودرزي(خودي  خودبهسقط جنین  )ج

  .)قانون مجازات اسالمی 624و  623، 622مواد (سقط جنین عمدي  :دومگفتار 
  .)قانون مجازات اسالمی 715و  714مواد (سقط جنین غیرعمدي  .سومگفتار 
  .سقط جنین درمانی .چهارمگفتار 

  :ا.م.ق 622 ةمادسقط جنین عمدي موضوع  :گفتار دوم
ضـرب یـا    ۀواسـط  بهعامداً و  هرکس عالماً«: قانون مجازات اسالمی 622 ةمادبه موجب 

بـر پرداخـت دیـه یـا قصـاص       عالوه ،موجب سقط جنین وي شود، اذیت و آزار زن حامله
  .»خواهد شد حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم

 ،در ادامـه . اسـت  معنويـ  داراي رکن مادي ،همانند جرائم دیگر 622 ةمادجرم موضوع 
  :اختصار بیان کنیم  هبرا  یک هرنکات مربوط به  کوشیم می

شـامل وضـعیت    ،این جرم در بخش رکن مـادي  ةدهند اي تشکیلزاج: رکن مادي )الف
  .سبیت است ۀرابطنتیجه و ، مرتکب ۀمجرمانرفتار ، دیدگان بزه

مهـم   ۀنکتـ متضـمن دو  » زن حاملـه «صریح مقنن به اصـطالح  ت: دیدگان بزه وضعیت. 1
، اسـت  دهشـ نکـه هنـوز بـه زن منتقـل      ،که صدمه به جنین آزمایشـگاهی  نخست این ؛است

ولی به علت عدم قابلیت زیسـت  ، است وضعیت جنینی که قبل از موعد طبیعی زایمان شده
نظـر   بـه . از شـمول ایـن مـاده خـارج اسـت      ،شـود  مـی  نگهـداري حمایتی هاي  در دستگاه

فقـط نبایـد بـه مجـازات      ،در حکم رحم مادر است و مرتکب سـقط  ،حمایتیهاي  دستگاه
یافتن جنـین ضـروري    عینیتتحقق حاملگی و ، دوم. جنایت عمدي علیه مادر محکوم شود

 زنی که حامله نیست رااشتباه مرتکب در ایراد ضرب به قصد سقط جنین به  ،بنابراین. است
  .)353: همان، نیا آقائی(به سقط جنین بررسی کرد  شروعدر حکم توان  نمی

انجام فعلی اسـت   ،منظور از ضرب. شامل ضرب یا اذیت و آزار است: مرتکب رفتار .2
اعـم از  . شود که منتهی به سـقط جنـین شـود    می اصابتی که بر تمامیت بدنی زن حامله وارد

نقص عضـو و حتـی مـرگ    ، شکستگی، جرح، موجب تغییر رنگ پوست ،که این ضربه این
آزار بـه  ، امـا منظـور از آزار و اذیـت    ،یعنی سقط جنین نـدارد  ،تأثیري در عنوان اتهام. شود

، آزاراز  عبارت اسـت  ،غم و تألم است و اذیت در لغت، اندوه، شکنجه، عذاب، معناي رنج
، شـود  مـی  گونه که مالحظـه  همان .)185 ،47 :همان، معین(عذاب و زحمت ، شکنجه، ستوه
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یک مورد نظر داشـته کـه   ) و(کارگیري هر دو با حرف  هاند و مقنن از ب مترادف ،این دو واژه
 بر تمامیت بـدنی زن حاملـه اصـابت    ،»ضرب«خالف رآن معنا عبارت است از رفتاري که ب

منتهـی بـه سـقط     ،درنهایـت  شـده، آوردن وي    ستوه بهزحمت و ، ولی موجب تألم ،کند نمی
: برشـمرد  نـوعی از مصـادیق آزار و اذیـت    بـه توان  می موارد ذیل را ،بنابراین. شود می جنین

آمیز در روزهاي آخـر   آمیزش خشونت، انفجار صوتی، کشیدن اسلحه، برانگیختن سگ درنده
  .)354 :همان، نیا آقائی(ها  حاملگی و امثال آن

اگـر   ،بـر همـین مبنـا   . اعم از جسمی و روحی است ،فوق ةمادآزار و اذیت در  ،بنابراین
، کسی با فحاشی یا اداي سخنان رکیک یا ترسـاندن زنـی موجـب سـقط جنـین وي شـود      

؛ صورت عالمانـه و از روي عمـد باشـد    بهاین اعمال باید  اما ،خواهد بود 622 ةمادمشمول 
مبادرت  ،ر سقط جنینمنظو بهعمداً ، که علم به بارداربودن زن داشته ضمن این ،یعنی مرتکب

  .)285 :1392، میرمحمد صادقی(به ایراد ضرب یا اذیت و آزار زن کند 
کـه   یعنی مرگ جنـین اسـت و تـا زمـانی     ،سقط جنین از جرائم مقید به نتیجه: یجهنت .3

 ةمـاد مشـمول   ،ضـرب و آزار و اذیـت هـر آنچـه باشـد      ۀنتیجـ ، مرگ جنین محقق نشـود 
جنین متولد شـود و بعـد از مـدتی     ،از ایراد ضرب و آزارا نخواهد بود و اگر پس .م.ق  622

حیـات جنـین    ۀادامسبب جنایت قبل از تولد به زن حامله و فقدان   به ،فوت کند و مرگ او
اما اگر جنین با وجود ضرب ، خواهد بود 622 ةمادعمل مرتکب مشمول سقط جنین ، باشد

توجـه بـه   مرتکب با  ،ز تولد واقع شودپس ا شزنده به دنیا بیاید و مرگ ،و آزار قبل از تولد
زنده  ینیجن اگر« :قانون مجازات اسالمی 306تبصرة مادة . شود می قصاص ،306تبصرة مادة 

 مـرگ  یا نقص به منجر تولد، از قبل جنایت و باشد حیات ادامۀ یتقابل يمتولد شود و دارا
 ».قصاص ثابت است بماند، باقی تولد از بعد او نقص یا و شود تولد از پس او

صرف اثبات ارتکاب به عمـل   ،در جرائم مقید به نتیجه مثل سقط جنین :سبیت ۀرابط. 4
سـبیت ضـروري اسـت و     ۀرابطنیست و احراز کافی براي انتساب به مرتکب  ،وقوع نتیجه

بر ضرورت احراز ایـن رابطـه    ،»موجب، واسطه به«با استفاده از اصطالح  ،622 ةمادمقنن در 
  .کند می تأکید

داللـت صـریح بـر    ، فوق ةمادمذکور در صدر » عالماً و عامداً« ژةوادو : رکن معنوي )ب
مرتکـب بایـد بـا علـم بـه       ،در سـقط جنـین عمـدي    ،بنـابراین . بودن این جرم دارد عمدي
ـ  . بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام کند حامله حاملـه بـدون    یاگر در ایراد صدمه بـه زن

منجـر بـه سـقط     ،بینی باشـد  پیشکه نتایج حاصله قابل  بودن وي و بدون این حاملهاطالع از 
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مرتکب مشمول مقررات سقط جنین عمدي نخواهد بود و تحت عنوان ضـرب   ،جنین شود
  .عمدي محکوم خواهد شدرو جرح عمدي زن حامله و سقط جنین غی

مقنن نیز . است یکی زن حامله و دیگري جنین که دارددیده  بزهدو  ،این جرم :مجازات )ج
  .جمع دو مجازات بر مرتکب را الزامی دانسته است ،»بر عالوه«با عنایت به استفاده از اصطالح 

حسب مورد قصاص ، وارده به زن حامله ۀصدممجازات مقرر در قبال : یهو د قصاص .1
چنانچه ضرب یا اذیـت و آزار وارده بـر زن حاملـه مشـمول جنایـت عمـدي       . یا دیه است
در  مجـازات مرتکـب   ،)جـرائم راننـدگی  ( 714ة مادمثل مصادیق  ،قصاص نباشدمستوجب 

  .دیه است ،زن حامله قبال
که در قبال جنایت عمـدي بـر زن حاملـه     مذکور،هاي  بر مجازات افزون: یهو د تعزیر .2
 ازاي ارتکاب سـقط جنـین عمـدي نیـز محکـوم      بهمرتکب به یک تا سه سال حبس  ،است

که روح در او دمیده شـده   یتابع سن جنین نبوده و تفاوتی میان جنین ،این مجازات. شود می
بودن یا ناشی از زنابودن  الخلقه ناقص ،طور که قبالً اشاره شد همانو  بودنشده نیز نخواهد  و

  .بودن سقط جنین ندارد مجرمانهتأثیري در  ،جنین
در حکـم  وضـوح زن حاملـه را    به 622 ةمادمفاد  :جنین سقط مجازات از زن معافیت .3

زنی که جنـین خـود را    ،بنابراین. است کردهاز شمول ماده خارج  ،مرتکب سقط جنین خود
تـأثیري  ، شود و طول عمر جنین می آن محکوم ۀدیبه پرداخت ، دکنعمد یا غیرعمد سقط   به

  .)359 :همان، نیا آقائی(ا ندارد .م.ق 716 ةمادموضوع  ۀدیجزء بر میزان 
ـ  هرگـاه «: رددا مـی  هم اشاره کرد که مقرر 718 ةمادتوان به  می ،زمینهدر این   ینجنـ  یزن

 جنـین  دیـۀ  ببرد، بین از محض خطاي یا عمد شبه عمد، به باشد، که اي مرحلهخود را در هر 
  ».شود یم پرداخت او عاقلۀ یاتوسط مرتکب  مورد، حسب

  :ا.م.ق 624مادة عمدي موضوع غیرسقط جنین : گفتار سوم
 یـا  یجراحـ  یا ییماما یاکه به عنوان طبابت  یداروفروش و اشخاص یاماما  یا یبطب اگر«

 جنـین  اسـقاط  بـه  مباشرت یارا فراهم سازند  ینسقط جن وسایل کنند میاقدام  یداروفروش
مطـابق   دیـه،  پرداخـت  بـه  حکـم  و شد ندبه حبس از دو تا پنج سال محکوم خواه نمایند،

  .»یرفتمقررات مربوط صورت خواهد پذ
 انـد  شود که عبارت می با توجه به صدر این ماده به دو گروه از افراد اشاره: رکن مادي .1

طبابت یا مامایی یـا جراحـی یـا     در کسوتاشخاصی که «و » طبیب یا ماما یا داروفروش«از 
  .»کنند می داروفروشی اقدام
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کـه برابـر مقـررات     انـد  کسانی) ماما یا داروفروش، طبیب(منظور از اشخاص گروه اول 
 منزلـۀ  بـه اشخاصـی کـه   «یعنـی   ،اما گروه دوم، مامایی و داروفروشی هستند، مجاز به طبابت

بـرخالف گـروه   کـه   انـد  اشخاصی» کنند می طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام
 ،کننـد  می که بدون مجوز کار ،این افراد. ندارند مجوز رسمیبراي انجام چنین مشاغلی  ،اول

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویـی   3 ةمادمشمول  ،624 ةمادبر مجازات  افزون
  .خواهند بود 1379اصالحی  1334و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 

امثـال   تحصیل و، ساختن، تهیه است که ممکن است بایندي آفر ،ساختن فراهممنظور از 
بـراي سـقط محقـق     ،نآدادن آن به زن حامله یا هرکس دیگر و استفاده از  و، سو  یکاز ن آ

یعنـی   ،که مرتکب سقط جنین مستقیماً بر موضوع جرماست  و منظور از مباشرت این شود
  .جنین اثر بگذارد و خود فرد مستقیم مرتکب سقط جنین شود

ا هم از جرائم عمدي اسـت کـه مرتکـب    .م.ق 624 ةمادرائم موضوع ج: يمعنو رکن. 2
کـردن آن   فـراهم را در ) کاربرد پزشکی براي سقط جنـین (باید علم و قصد به ماهیت وسیله 

ل انجـام جـرم سـقط جنـین     یکـردن وسـا   فـراهم قصـد مرتکـب از    ،داشته باشد و همچنین
  .غیرقانونی باشد

از دو تـا پـنج سـال    ، داخت دیهبر پر افزون، مجازات افراد موضوع این ماده: مجازات .3
مضـاعفی کـه    ۀوظیفـ کنند و  می ها با توجه به اعتمادي که مردم به آن ،این افراد. استحبس 

مجازاتشان شدیدتر از اشخاصـی اسـت کـه مرتکـب سـقط جنـین        ،در حفظ نفوس دارند
 ،ا.م.ق 624 ةمـاد تعقیـب جـرم موضـوع     ،همچنین .شوند می ضرب و اذیت و آزار ۀواسط به

ــادبــرخالف جــرم موضــوع  ــادبرمبنــاي  ،ا.م.ق 622ة م ــانون مجــازات اســالمی  104 ةم ق
  .نیازي به شکایت شاکی نیست و است ناپذیر گذشت

  :ا.م.ق 623 ةمادجرائم موضوع  سقط جنین درمانی :گفتار چهارم
موجـب سـقط    یگريد یلوسا یا یهدادن ادو واسطۀ به هرکس«: فوق ةبه موجب ماد

 زن عامداً و عالماً اگر و گردد میحبس محکوم  سال یک تا ماه  ششبه  ،زن گردد ینجن
به  گردد، سقط وي جنین که نماید دیگري وسایل یا و ادویه استعمال به داللت را حامله

 ياقدام بـرا  ینثابت شود ا که ینمگر ا شد؛ خواهد محکوم ماه  ششتا  ماه  سهحبس از 
مطـابق مقـررات داده    یـه حکم به پرداخـت د  مورد، هر در و باشد میمادر  یاتحفظ ح

  ».خواهد شد
که ماده ، جرم دادن ادویه و وسیله براي سقط جنین) الف :دارد سه قسمت ،این ماده
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به شود، دیگر موجب سقط جنین وسایل دادن ادویه یا  ۀواسط بههرکس «: دارد می مقرر
دیگر از وسایل اوالً دادن ادویه یا  ،بنابراین» .شود می سال حبس محکوم  ماه تا یک  شش

: دارد مـی  ا اسـت کـه مقـرر   .م.ق 126مـادة  معاونت و از مصادیق بنـد ب   ،نظر ماهوي
 مرتکـب  به را جرم ارتکاب طریق یا کند تهیه یا بسازد را جرم ارتکاب لیوسا هرکس«

  ».دهد ارائه
داللت به استعمال ( 623مادة رفتار فیزیکی در جرم مذکور در قسمت دوم  ،درحقیقت

صورت  هجا ب که در ایناست  وضعیت مصداقی از معاونت در جرم) دیگروسایل ادویه یا 
داللت را باید با توجه به هاي  اما نمونه، تعیین شده است جرم خاص یا مجازات خاص

کننده و مباشر الزم است و  داللتوحدت قصد میان  ،بنابراین. کردتعیین  قواعد معاونت
جا وجود دارد آن است که  مبهمی که در ایننکتۀ . داللت باید در مباشر جرم تأثیر بگذارد

شوهر  کننده داللتاگر  ،بنابراین. زن حامله قرار داده است مخاطب داللت را، گذار قانون
 ةکننـد  لـت دالظاهراً عمـل  ، کندهمسرش را داللت  زن حامله را داللت کند و شوهر نیز

مهمی در سـقط جنـین    تأثیر عمل وي ،که حال آن. مشمول این ماده نخواهد بود ،شوهر
  .)279 :1392، زراعت(دارد 

کـه عنـوان    ،ا.م.ق 624مـادة  بـرخالف   ،شخصیت مرتکب در این مـاده ، که دوم این
واژة مقنن از استفادة «: تأثیري در وقوع جرم ندارد، است بوده ...)، ماما، طبیب(مرتکب 

  .است مؤید این نکته ،در صدر ماده» هرکس«
 جنین سقط موجب... «که  تصریح به این، وقوع سقط جنین شرط است و مقنن، سوم

حتی  ،صرف دادن دارو یا وسیله ،بنابراین. سقط جنین را ضروري دانسته است »گردد زن
تحقـق  موکول بـه  ، بدیهی است که شمول حکم به مرتکب. کافی نیست ،به قصد سقط

  .)369 :همان، نیا آقائی(سقط با همان دارو یا وسیله است 
 عامـداً  و عالمـاً  اگر و... «این مورد در متن ماده آمده که : جرم داللت به سقط جنین )ب

بـه   گـردد،  سقط وي جنین که نماید دیگري وسایل یا یهادو استعمال به داللت را حامله زن
 ةمـاد عمل مرتکب در جرم موضـوع   ،بنابراین» .شد خواهد محکوم ماه ششحبس از سه تا 

یـا وسـیله    اقدامی غیـر از دادن دارو  ،کردن داللتمنظور از . است »کردن داللت« ا.م. ق 623
  .طریق محقق بشود ۀارائاست که باید به شکل راهنمایی یا 

زن ، مخاطب قانون در ارتکاب جرم سـقط جنـین   ،ا.م.ق 623 ةمادکه در  بعدي این ۀنکت
ا و .م.ق 718 ةمـاد و برابـر   نشـده اسـت  ولی براي او مجازات تعزیـري مقـرر    ،حامله است
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، عمد یـا خطـاي محـض باشـد     شبهیا  عمد بهکه  ،نظر از طول عمر جنین و نوع سقط صرف
قـانون  ، سـوي دیگـر   از. زدپـردا باو باید دیه را  ۀیا عاقلمحکوم به پرداخت دیه خواهد بود 

 مجازات تعیـین نکـرده   ،براي معاونت در جرائم موجب دیه ،127 ةمادمجازات اسالمی در 
سوي زن حامله را جرم تلقـی   توان معاونت در ارتکاب سقط جنین از نمی ،و بنابراین است

  .)370: همان( کردو مرتکب را مجازات 
مـادة  مقنن بعد از احصاء مصادیق رفتارهـاي مجرمانـه در   : مرتکبانگیزة نقش  )ج
 بـراي  اقـدام  این شود ثابت که این مگر«: کند که می مرتکب اشارهانگیزة به  ،ا.م.ق 623
است  قانون فوق 622مادة به جرائم مشمول  منحصر ،این امتیاز ».باشد مادر حیات حفظ

اي  انگیـزه چنـین   اگر هم رفتار مرتکـب متضـمن ایـن   ، 624مادة و در جرائم مذکور در 
. ا باشد.م.ق 38مادة تواند از موجبات تخفیف مجازات با توجه به بند پ  می فقط ،باشد

 یـا بوده  آمیز تحریکگفتار  یارفتار  یلقب از جرم، ارتکاب دراحوال خاص مؤثر  اوضاع«
بـه   حفـظ حیـات مـادر را بایـد منحصـر      ».جـرم  ارتکاب در شرافتمندانه انگیزةوجود 
مـادة  حیات جنین در ذهن مرتکـب جـرائم موضـوع    ادامۀ صورت  رفتن آن در  ازدست

لذا اگر دختري ؛ موضوع سقط در ماهیت پزشکی آن مطرح است ،درواقع. دانست 623
که اگر پدر مطلع شود دختر  نامشروع حامله شده باشد و مادرش با علم به اینطریق  از

از ایـن   توانـد  نمـی ، کنـد ا .م.ق 623مادة مبادرت به یکی از اقدامات ، را خواهد کشت
  .)372: همان(معافیت استفاده کند 

  
  سقط جنین غیرعمدي: گفتار سوم. 7

. عمـد و خطـاي محـض    شـبه مجرمانه عبـارت اسـت از   هاي  عناوین کلی سایر سقط جنین
ا .م.ق 715 ةمـاد که ناشی از تخلفـات راننـدگی موضـوع     ،استثناي سقط جنین غیرعمدي به

  .به پرداخت دیه استمنحصر ،مسئولیت مرتکب در سایر موارد ،است
کـه   بـدنی،  صـدمۀ موجـب   ،714 مادة در مذکور جهات از یکی هرگاه«: ا.م.ق 715 مادة

مرتکب به حبس از دو  شود، طبیعی موعدباعث وضع حمل زن قبل از  یا... باعث نقصان و
  .»محکوم خواهد شد مصدوم ناحیۀ از مطالبه صورت در دیه پرداخت و ماه ششماه تا 

بـه موجـب   . جانی است ةعهد عمدي بر شبهپرداخت دیه در انواع سقط جنین عمدي و 
جانی است و در مـوارد   ةعهدعمد به  شبهسقط جنین در موارد عمد و  ۀدی« :ا.م.ق 492 ةماد

  .»یدا کرده باشد و خواه نکرده باشدخواه روح پ ؛اوست ۀعاقل ةعهدخطاي محض بر 
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  سقط جنین درمانی: چهارم گفتار. 8
خاص ل یدالفقها . کار حرامی است، سقط جنین جز در موراد خاص، بر اساس مبانی فقهی

 ،ممتحنـه  ةسـور  12 ۀآیدالئل عام شامل  و. کنند می و عامی براي حرمت سقط جنین مطرح
حرمت (خاص را شامل الویت ل یدال. تکریم است ةسور 9و  8مائده و آیات  ةسور 32 آیۀ

  .دانند می ...اجماع و ، تأخیر رجم) سقط نطفه
افتـادن      خطـر   بـه فقها سقط جنین را د صورت مرگ جنین در رحـم مـادر و    ،با این حال

چون ترجیحی بین جان مادر و جنین  ،تر فقهاي شیعه از نظر بیش. دانند جایز می حیات مادر
 ،در این صورت ؛جنین جایز نیستانداختن جان   خطر بهدادن به حاملگی و  پایان ،وجود ندارد
هـاي   دیدگاه ،در این زمینه. و دیگري زنده بماندیکی بمیرد ماند تا مادر یا جنین  باید منتظر
حل مناسبی بـراي   راه ،1384مقنن در سال  ،بر همین مبنااست؛ سوي فقها مطرح  متفاوتی از

  .درمانی برداشتاي از مشکالت سقط جنین با تصویب ماده واحد سقط  عمدهبخش 
ییـد  أتدرمـانی بـا تشـخیص قطعـی سـه پزشـک متخصـص و          سـقط ـ مـاده واحـده    «

بودن موجـب     الخلقه ناقصافتادگی یا  عقبکه به علت  ،بر بیماري جنین مبنیقانونی   پزشکی
ولـوج روح   قبـل از  ،باشـد م أتـو تهدید جانی مادر  که با ،بیماري مادر حرج مادر است و یا

متوجـه پزشـک مباشـر    ولیت ئمسـ  باشـد و مجـازات و   مـی  رضایت زن مجازبا ) ماه  چهار(
هـاي مقـرر در قـانون مجـازات      به مجازات ،متخلفین از اجراي مفاد این قانون .نخواهد بود

  .»اسالمی محکوم خواهند شد
حلـی   راهبـراي آن   ،مواردي وجود دارد که مقنن باید با استناد بـر فقـه پویـا    ،با این حال

جنـین ناشـی از تجـاوز بـه عنـف یـا       ، ي مثل جنین ناشـی از زنـاي بـا محـارم    موارد ؛بیابد
  .ماهگی جنین و امثال این موارد جان مادر بعد از چهار ةتهدیدکنندهاي  بیماري
براي شروع به ارتکاب سقط جنـین   است؛ پایانی در مورد شروع به سقط جنین ۀنکتاما 

یافتـه   ارتکـاب کـه اعمـال    مگـر آن  ؛ده بودتعیین نشمجازاتی  1392تا قبل از سال  ،در قانون
شـد کـه در آن    مـی  جزایی بود یا مثالً شروع به قتل عمدي مـادر تلقـی   ۀجنبمستقالً داراي 

و  19با توجه به مـواد   ،درحال حاضر. شروع به قتل عمدي مجازات داشت منزلۀ به، صورت
کـه   ،ا.م.ق 624مـادة  ن موضـوع  شروع بـه سـقط جنـی    فقط، 1392ا مصوب سال .م.ق 122

 آن مرتکـب  کننـد  یمـ  اقـدام  عنـاوین  ایـن  تحـت  که اشخاصی یا داروفروش یا ماما طبیب،
 مشـخص  19 مـادة  در آن یـزان که م شش، درجۀ ينقد يجزا یا یريحبس تعز با شوند، می

   .شوند می مجازات است، شده
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مصوب ا .م.ق 122 ةماد ةتبصربا توجه به ، الزم به ذکر است که درحال حاضر ،همچنین
صـورتی کـه رفتـار     در، شروع به ارتکاب جرائم از لحاظ مادي غیـرممکن نیـز  ، 1392سال 

مثل استفاده از داروهـایی کـه بـرخالف    (ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد 
 اما رود، شمار می بهدر حکم شروع به جرم ) نیست براي سقط جنین مناسب ،تصور مرتکب

توان شـروع   نمی را نیست باردار ،برخالف تصور مرتکب زنی که اساساً اقدام به سقط جنین
بودن ارتکاب جـرم بـه لحـاظ قـانونی        غیرممکن، در این حالت زیرا ؛به سقط جنین دانست

که امکان تحقق تعریف قانونی سقط جنین در چنین حالتی وجود  یعنی این؛ است و نه مادي
  .)288 :همان، میرمحمد صادقی(ندارد 
  

  سقط جنین در روسیه. 9
 سقط جنـین را در هـر وضـعیتی    ةاجازروسیه اولین کشور در جهان بود که ، 1920در سال 

بار دستخوش تغییر شد و از سـال   چندینمشروعیت سقط جنین  ،20اما در طی قرن ، داد می
  .سقط جنین وضع شد برايهایی  محدودیتمجدداً  ،1955تا  1936

روسیه باالترین میزان سقط جنـین را داشـت و در    ،2004سال طبق آمار سازمان ملل در 
میلیـون سـقط جنـین وجـود      3/1بـیش از   ،میلیاردي چین 3/1در بین جمعیت  ،2009سال 

میلیون سقط جنـین رخ   2/1 ،میلیون نفري روسیه 143که در میان جمعیت  حالی در ؛داشت
سـال حـبس بـراي     پنجو مشمول غیرقانونی بود  ،روسیهوري تامپراسقط جنین در  .داده بود

و چهار سال حبس براي مادرانی که خـود اقـدام بـه     کرد میپزشکی که اقدام به سقط جنین 
دهـد کـه    می آمارها نشان. شد می ندرت اجرا بهاما این قوانین  ،شد میکردند  می سقط جنین

گروهـی   ،در زمان تزارها. صورت گرفته است 1910مورد تعقیب کیفري در سال  83صرفاً 
ظهـور   babkiبـه اسـم    کردند  می صورت زیرزمینی اقدام به سقط جنین هاز غیرپزشکانی که ب

 در کسوتبلکه ، کردند می تنها اقدام به سقط جنین نهگردي بودند که  ها زنان دوره آن. کردند
، کـه خـدمات پزشـکی مناسـبی وجـود نداشـت       ،ویژه در مناطق روستایی هب، پرستار و قابله

  .)wiki – letter – w.svg:jarkkopiiroinen, 2012(کردند  می خدمت
 
  سیر تاریخی سقط جنین در روسیه. 10

زمـانی قبـل و بعـد از     ةدوردو  قصد داریم سیر تاریخی سقط جنین در روسـیه در  ،در ادامه
  .کنیمبررسی را فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي 
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  .است 1936ـ1920هاي  شوروي بین سالفدرال سقط جنین در جمهوري کمونیست ، اولدورة 
سقط جنـین را   ،ها با صدور تصمیمی درخصوص سالمتی زنان بلشویک ،1920در اکتبر 

ضروري دانست؛ چراکـه پـس از بحـران     اًدولت این امر را موقت. در شوروي قانونی دانستند
ط جنین بسیاري از زنان خواهان سق ،مدنیهاي  اقتصادي نزدیک به یک دهه جنگ و ناآرامی

مقامـات شـوروي   . توانستند از کودکانشان مراقبت کنند نمی ،این شرایط علتزیرا به  ؛بودند
 علـت زنـان بـه    ،سقط جنین غیرضروري است و درحـال حاضـر   ،معتقد بودند که در آینده

که به مشروعیت و قـانون آن توجـه    بدون این ؛زنند می دست به سقط جنین ،شرایط موجود
 ،بخشـیدن بـه آن   مشـروعیت صـورت   تواند سقط جنین را در میفقط دولت  ،بنابراین .کنند

 از طریـق سـالم و   یویژه امید بر آن بـود کـه سـقط جنـین در محیطـ      هب کند؛تنظیم و کنترل 
 .مؤثر افتاد بسیاردر مناطق شهري  ،این عمل .babki از طریقنه  ،پزشکان مجرب انجام شود

در منـاطق   .)در بیمارسـتان صـورت گرفـت   در مسـکو   1925سـال  هاي  سقط جنین% 75(
زنـان همچنـان بـه    ، نبـود دسترسـی  که به پزشک یا وسایل حمل و نقل عمـومی   ،روستایی
 (Michaels, 2007: 309-311) شدند می متوسل طب سنتی تسهیالت

اتحاد جماهیر شوروي اولین کشوري بـود کـه تسـهیالت سـقط جنـین را بـدون هـیچ        
  .(Heer, 1965: 631 – 639)کرد اي فراهم  هزینه

کـردن   قـانونی زیادي بین دولت و مراجع پزشـکی در شـوروي پیرامـون    هاي  البته بحث
ایـن   ترین استداللی که در مخالفت با سقط جنین وجـود داشـت   مهم. سقط جنین درگرفت

مضر  بسیارگذارد و براي سالمتی زنان  می بود که سقط جنین اثر نامطلوبی در رشد جمعیت
  . و خطرناك است

خاصی هاي  نیکیحدي مملو از سقط جنین بود که کل بهها  بیمارستان ،20نیمۀ دهۀ در 
باالي سقط جنین باعث شد بسیاري از پزشکان نگران آمار . براي این منظور افتتاح شد

 د که سقط جنین را پس از ماه سوم حاملگی محـدود وهایی وضع ش محدودیتشوند و 
یا مجرد بودند ، بسیار فقیر بودندشد که  میاولویت سقط جنین به زنانی داده که  و این کند

البته تعقیب کیفـري   شوند؛ها تعقیب  babkiتالش شد همچنین،  .داشتندفرزندان زیادي 
امـا در  ، آغاز شده بود 1920سقط جنین در سال کردن  قانونیزمان با تصویب  هم ،ها آن

تري براي انجام سقط جنـین   سنگینقانون جدیدي تصویب شد و مجازات  ،1936سال 
محلی خواسته شد با سـقط جنـین مبـارزه کننـد     هاي  غیرقانونی وضع شد و از دادستان

(soloman, 1992: 59-87).  
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اتحاد جماهیر شوروي دیگر سـقط جنـین را غیرقـانونی اعـالم      ،1955تا  1936در سال 
  .کاسته شدبسیار د رشد جمعیت ها در مور از نگرانیو کرد 

کـه دسـتورات مختلفـی نیـز     بل، تنها سقط جنین غیرقانونی اعالم شد نه ،به موجب قانون
 شـایان  هـاي  کمک افزایش جنین، سقط منع دستور« :قانونی عبارت بود از عنوان؛ صادر شد

گسـترش   و هـا  خـانواده  والـدین  بـه  دولتـی  هـاي  کمـک  بـارداري،  دوران در زنان به توجه
 پرداخـت  عدم براي کیفري هاي مجازات تقویت کودك، مهدهاي و ها کودکستان ها، زایشگاه

 بخشی از ابتکـار اسـتالین   ،این موارد ۀهم .»طالق مقررات مورد در خاص اصالحات و نفقه
. تر بر اهمیت نهاد خانواده براي کمونیسـم بـود   بیشکید أتبراي تشویق رشد جمعیت و نیز 

نظـر   بهچراکه ؛ اي را در بین زنان شهري برانگیخت گستردهنارضایتی و مخالفت  ،این دستور
غیـرممکن   ،شـان را پـیش ببرنـد    اي حرفهشخصیت  کوشند میداشتن فرزند زمانی که  ،ها آن

امکانات الزم براي مراقبت از فرزنـدان نیـز ناکـافی     فضاي زندگی و ،است و از طرف دیگر
  .)Randall, 2011: 13-38(بود 

؛ قـرار گرفـت   1936تحـت تـأثیر دسـتورات سـال      ،اندك بسیارسقط جنین  آمار عموماً
کـه   علـت به این  ؛افزایش یافت 1940و  1935هاي  میر نوزادان بین سال و مرگهرچند آمار 

مـانع از تشـکیل    ،زدند و این امر می به خودشان صدمه ،غیرقانونیهاي  زنان در سقط جنین
 ،هـا  و ایـن کـار آن   کردنـد   مـی  ها همچنان اقدام به سقط جنـین  Babki. شد می نوزادان سالم

کردنـد بـه    مـی  شـد و زنـان را مجبـور    می غیربهداشتی و گران تمام، همیشه به شکل ناسالم
 قانون مجوز سقط جنین فرزند هفـتم بـه بعـد را    ،در آن زمان. مقامات رسمی دروغ بگویند

ایـن   ۀهمـ  ،بـا ایـن حـال   . نیز صادر شد این مجوز براي فرزند سوم ،1944در سال . داد می
کاهش شدید جمعیت درپـی وقـوع جنـگ     علتهم به   آن. قطع شد 1948ها در سال  کمک

میزان سقط جنین در طـی ایـن مـدت     ،که سقط جنین غیرقانونی بود رغم این به؛ جهانی دوم
  . شدت باال رفت به

زنـان بـه   . شـد  مـی  مورد فوت در هـر سـال   هزار 4به  غیرقانونی منجرهاي  سقط جنین
ها زنـان   سیاستکه  این علتبه  ؛دادند می غیرقانونی در طی این مدت ادامههاي  جنین  سقط

اقتصادي در حمایت از صـنایع  هاي  کار شوند و سیاست  هکرد مشغول ب می متأهل را تشویق
  .(Heer & Bryden, 1966: 161-163) سنگین بودند

دسـتوري کـه متضـمن    . لغو شد 1936قوانین سال  ،1953در سال ، نبعد از مرگ استالی
این نکته بود که اقدامات دولت شوروي براي تشویق باروري و حمایـت از نـوزادان و نیـز    
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، زنـان  تـر  بـیش که  داد و این می ها را سیاستتغییر در  ةاجاز، رشد هوشیاري و فرهنگ زنان
 جلوگیري از سقط جنـین هـدف دولـت تلقـی    و  ادندد می باروري را به سقط جنین ترجیح

که  تخمین زده شد ،60و  50 ۀدهدر اواخر . ردک می شد و دولت رشد جمعیت را تشویق می
میزان سـقط جنـین در   . ترین میزان سقط جنین در جهان را دارد شوروي بیشجماهیر اتحاد 

ن دولـت  چراکـه شـوري آمـار سـقط جنـین را تـا زمـا        ؛معلوم نیسـت  دقیقاً ،طی این دوره
بهترین تخمینی که برمبنـاي تخمـین پزشـکان در ایـن     . منتشر کرد perestroika)(پروستریکا 

 میلیـون سـقط جنـین در سـال انجـام      7تـا   6دوره صورت گرفـت ایـن بـود کـه حـدود      
  . (wites, 2004: 217-228)شد می

دهد که در اواخر  می صورت گرفته است نشان 1959تا  1958هاي  تحقیقی که بین سال
در منـاطق   نفر هزار 20 ،زن درخواست سقط جنین داشتند که از این میان هزار 26، 50 ۀده

دهد که در ایـن   می این آمار نشان. کردند می مناطق روستایی زندگی در نفر هزار 6شهري و 
 ،همچنـین . تر از نرخ کاروري ساالنه بوده اسـت  طور ساالنه بیش همیزان سقط جنین ب ،مدت

 فبرژنتا پایان دوران . باالترین میزان سقط جنین در دنیا بوده است ،میزان سقط در شوروي
)Bezhner ( جـز در   به ؛میر بود و مرگتر از  نرخ تولد در شوروي متوقف یا کم ،1982در سال

  .(Heer, ibid: 532-536) ها اکثریت بودند هاي آسیاي مرکزي که مسلمانان در آن جمهوري
در زمان سـقوط اتحـاد جمـاهیر     ؛دولت روسیه ۀاولیهاي  سقط جنین در سال، دوم ةدور
. یک مورد سقط جنـین را تجربـه کـرده بودنـد     کم دست ،سال15زنان باالي % 86 ،شوروي

حمایت از خانواده گسترش یابد و میزان سقط جنین کـم  هاي  تالش بر این بود که سیاست
کردن تعـداد فرزندانشـان    کمضدبارداري وجود داشت و زنان براي هاي  هرچند قرص ؛شود

  .(Gadasina, 2013)مجبور به سقط جنین بودند 
شمار سقط جنـین سـاالنه بـه نصـف کـاهش       ،میالدي 2000و  1990هاي  در بین سال

آمد به همین میزان کاهش یافـت   می اي که زنده به دنیا بچهاما میزان سقط جنین براي  ،یافت
هـاي   سقط جنـین  فقط نهمعنا بود که  بداناین  .)1996در سال  92/1به  1990در سال  04/2(

این نرخ کلی رو . ندا هتري باردار شد زنان کم در مجموع،بلکه  است، تري صورت گرفته کم
دو عامل ساختاري عمده در روسیه بود کـه سـقط    علتتاحدي به  ،به کاهش میزان باروري

  .داد می کنترل بارداري افزایشهاي  روش در مقابلجنین را 
 ،اقداماتی بود که رئیس جمهـور روسـیه  ، میزان سقط جنین را کاهش داد اولین عاملی که

 ،میالدي 2000در اوایل سال ؛ منظور افزایش جمعیت در روسیه اتخاذ کرد به ،والدمیر پوتین
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رال درخواست حمایت از دولت فد بودندشان  ماه اول زندگی  هجدهاو براي کودکانی که در 
  .Putin,Vladimir)(بشوند فرزند دوم و سوم داشته باشند  تشویقتا زنان  کرد مالی

هـزار   700جمعیت روسیه ساالنه به میزان ، بار این طرح را پیشنهاد داد اولینوقتی پوتین 
 میلیون نفـر کـاهش   3به  نزدیکجمعیت روسیه  ،نخستدر ده سال ؛ نفر درحال کاهش بود

روي  ایـن مسـئله،  . ها در مورد کاهش جمعیـت در روسـیه افـزایش یافـت     نگرانی یافت و
ها براي مبـارزه بـا کـاهش     تالش. پیرامون سقط جنین هم بسیار حائز اهمیت بودهاي  بحث

مـالی بـراي فرزنـدان جـوان در روسـیه آغـاز و موجـب        هـاي   با افزایش حمایت ،جمعیت
  .شد دسترسی محدود به سقط جنین

مقرراتـی  . سازي اسـت  عقیم کردن قانونی ،راي کاهش سقط جنین در روسیهعامل دیگر ب
 1993در سـال   ووجود داشت  30 ۀدهوجود دارد از ) ضدبارداري(سازي  عقیمکه در مورد 

  .(Dvanzo & Clifford, 2013)لغو شد 
باري بود که قوانین مربوط بـه سـقط جنـین در     اولین ،سال گذشته 50در  2003سال در 
در بخش آسیایی  ،که سقط جنین در روسیه رو به کاهش بود حالی در. محدودتر شدروسیه 

  .(Wites)این کشور این میزان رو به افزایش بود 
کـاهش   علتبه (جمعیت درحال کاهش روسیه ، 2000 ۀدهدر  ،طور که اشاره شد همان

 ،حاضـر درحـال  . زیـادي شـد  هاي  موجب نگرانی) وولد و کاهش امید به زندگی  زاد آمار
نحـوي کـه تعـداد     بـه . آرامی درحـال کـاهش اسـت    بهساالنه  ،شمار سقط جنین در روسیه

 2011در سـال  سـقط   375هزار و  989 به 2010سقط در سال  820هزار و  54میلیون و   1
در نهادهاي وزارت بهداشت و  ،آن% 90یعنی حدود ، سقط جنین ةبخش عمد. رسیده است

  .گیرد می اجتماعی انجام ۀتوسع
هـاي حـامی    گروهها و  سازمانو  مخالف حق سقط جنینو اجتماعی  یجنبش ،در روسیه

که از  یعنی ضمن این ند؛رو سقط جنین میانه بارةدرها  روس تر بیش. کند میفعالیت  ،این حق
و در  دانند میقاعدتاً آن را براي سالمت زنان مضر ، کنند نمی ممنوعیت سقط جنین حمایت

  .کنند می ها در سقط جنین استقبال محدودیتاز برخی  ،عین حال
ها علیه ممنوعیت سقط جنین مطـالبی بیـان    روساز % 57، 2007طبق آمار مرکز لوادا در سال 

 ،در ایـن زمـان  . اسـت یافته کاهش % 48تا  ،شمار مخالفان سرسخت آن ،2010داشتند و در سال 
 دراست؛  افزایش یافته% 25 تا% 20از نظر اظهارات پزشکی از فقط سهم حامیان سقط جنین 

  .بوده است%  16تا %  15سقط جنین از  براي حامیان سرسخت ممنوعیت ،حالی که این مقدار



 107   نژاد فالح فاطمه

  

ها از چنین اقـداماتی در جهـت محـدودکردن     روساز  %91 ،بر اساس نتایج این تحقیق
انجام شد که در همان زمان نیز در دوماي دولتی  Superjobپورتال  از طریقحق سقط جنین 
  .شدبحث و بررسی 

هـا از چنـین اقـداماتی در جهـت اطـالع از       از روس %91 ،بر اساس نتایج ایـن تحقیـق  
شنیدن ضربان قلب جنین براي زنـان بـارداري    %45، کنند می پیامدهاي سقط جنین حمایت

به این مسـئله  » سکوت ۀهفت« ۀارائه منطقی ب يتفکر با %65که در فکر سقط جنین هستند و 
که  بر این باورنددهندگان  پاسخ %63 ،ضمندر . سنجیده اعتقاد دارند یحل راه یافتنمنظور  به

به افزایش شمار سـقط غیرقـانونی در میـان زنـان      منجر ،شوهر در سقط جنین ةاجازنیاز به 
نیز مخالفت خود را با حذف سقط جنین از فهرست خدمات پزشـک   %53شود و  می متأهل

  .رایگان اظهار داشتند
هفتـۀ   12پارلمان روسیه قانونی تصویب کرد که سـقط جنـین را بـه     ،2011اکتبر  21در 

، باشـد اثر زنا یا تجاوز به عنف بر با این استثنا که اگر حاملگی . کرد می محدود اول بارداري
پزشـکی  هـاي   ضـرورت علـت  داري نیز سقط جنین مجاز است و اگر به اول بارهفتۀ  22تا 

 7تـا   2انتظار دورة  ،قانون جدید. در هر زمانی انجام شود دتوان می، باشدنیاز به سقط جنین 
بـر   .بازنگري کنـد  شتا زن حامله بتواند در تصمیمکرد اجباري  را روز پیش از سقط جنین

هـاي   هـا و کلینیـک   بیمارستانعموماً (تواند در مؤسسات معتبر  میفقط سقط جنین  ،این مبنا
تواند از  می پزشک. اند هاي مربوطه را دیده آموزشکه انجام شود پزشکانی دست  بهو ) زنان

هـاي   ضـرورت بـه علـت   جز در مواردي که سقط جنـین   ،انجام سقط جنین خودداري کند
  .پزشکی الزم باشد

 15گذاري روسیه در  قانون، کند می جنین را محدودتصویب قوانینی که سقط  ۀدر ادام
؛ ردک می دولتی را تصویب کرد که تبلیغات براي سقط جنین را منعالیحۀ  ،2013نوامبر 

دنیـا در  ترین سقط جنین در  بیشهنوز  ،2004چراکه بر طبق آمار سازمان ملل در سال 
در جهت کاهش آمار سقط جنین و تداوم روندي است  ،این الیحه. افتد روسیه اتفاق می

اخیـراً پیشـنهادي بـه     ،همچنـین . میالدي در پیش گرفتـه شـده اسـت    2011که از سال 
سالمت قرار بیمۀ که عمل سقط جنین تحت پوشش است گذاري روسیه داده شده  قانون
 ).en. ria. ru/ ru ssia/2013( نگیرد

شود که بسته به شـرایط انجـام    می جنین نامیده سقط ختم غیرطبیعی حاملگی ،در روسیه
سقط جنینی که خارج از مؤسسات تخصصی . باشد) جرم(غیرقانونی  تواند قانونی یا می ،آن
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بعد از موعد مناسـب یـا بـدون رضـایت     ، اشخاص فاقد آموزش پزشکی مربوطه دست بهو 
  .است سقط جنین غیرقانونی، انجام شود

بـه ایـن   . ترین نوع سقط جنـین غیرقـانونی اسـت    خطرناك اي سقط جنین غیرحرفه
تغییري  ،در ماهیت موضوع ،جرم انجام سقط جنین در بیمارستان یا خارج از آن ،ترتیب
  .کند نمی ایجاد

و کسی که سقط جنین غیرقانونی مرتکب شده ، زن حامله، هدف سقط جنین غیرقانونی
. اسـت  زنـان و زایمـان  فردي بدون آموزش پزشکی مربوطه و بدون مدرك تخصصی است 
 ۀرابطـ ، یا تحمیل آسیب شدید بدنی به سـالمت وي  کرده استکه سقط جنین  فرديمرگ 

تواند در حین سقط جنین یا پس از آن رخ  می مرگ. علت و معلولی با خود عمل سقط دارد
اثر آسـیب جـدي بـدنی ناشـی از      برالزم به توجه است که ناباروري یا بیماري مزمن . دهد

  .شود می سقط حاصل
سـقط جنـین   اضطراري در بیرون از کلینیک  یدر حالتمتخصص  یپزشکدر صورتی که 

  .نیست مستوجب مجازات، روسیه يطبق قانون جزا، دهدانجام 
مواد قانونی مـرتبط بـا سـقط     ، بهدر ادامه ،بعد از بررسی تاریخی سقط جنین در روسیه

یک مـاده بـه سـقط    در  فقط ،روسیه طبق مقررات جزایی قانون فدرال .کنیم می جنین اشاره
افتد  می در مورد جرایمی است که علیه زن باردار اتفاق ،و مواد دیگراست جنین اشاره شده 

  .ی داردمتفاوتهاي  مجازات و
   :یهقانون فدرال روس 123 مادة

  :جنین سقط غیرقانونی عمل«
ا انجام سقط جنین توسط شخصی که تحصیالت عـالی پزشـکی و تخصـص مربوطـه ر    

یـا بـه مقـدار     سـاعت حـداقل دسـتمزد کـاري     200تا  100به میزان  ؛شود می جریمه ندارد
یا کـار اجبـاري    یک تا دو ماه ةدوریا هر درآمد دیگر شخصی متهم براي  دستمزد و حقوق

  . سال 2ساعت یا کار تربیتی به مدت یک تا  24تا  18براي مدت 
 ،شـش مـاه و تـا دو سـال حـبس      بازداشـت از چهـار تـا   ، ـ آزادي مشروط تا سه سال

محکومیت انجام عمل توسط فردي است که قبالً به خـاطر سـقط جنـین غیرقـانونی داراي     
  محکومیت بوده است

احتیاطی  بی ۀواسط بهـ اقداماتی که به موجب بند اول یا دوم این ماده صورت گرفته اگر 
بـا   ؛مجـازات اسـت  قابـل  ، به مرگ قربانی یا ورود خسارت جدي به سالمت او شود منجر
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کردن متهم از حـق   محرومبا ، )زندان(سال  5کردن متهم از آزادي براي مدت حداکثر  محروم
یـا   حداکثر سه سال ةدورخاص براي هاي  اشتغال به مشاغل تخصصی یا شرکت در فعالیت

  .»کردن دائمی او از داشتن چنین حقوقی محروم
   :قانون مجازات فدرال روسیه 111مادة 

  :شدید بدنی آسیب عمدي واردآوردن«
واردآوردن عمدي آسیب بدنی شـدید کـه بـراي زنـدگی انسـان خطرنـاك بـوده و        . 1

شنوایی و یکی از اعضـاي بـدن را درپـی    ، توانایی گفتار، دادن بینایی   عوارضی مانند ازدست
حبس مجازات ، شود... باعث سقط جنین ،همچنین. ها خللی وارد کند داشته و در کارایی آن

 .براي مدت دو تا هشت سال را به دنبال خواهد داشت
  :اگر اعمال مندرج در بند اول و دوم ازاین ماده توسط افراد زیر انجام شود. 2

 ،قبلی و یا توسط یک گروه سازمان یافتهتوطعۀ با گروهی از افراد ، گروهی از افراد) الف
 با دو نفر یا بیشتر از دو نفر ) ب

و دو سال حبس تعلیقی و یا بدون آن را به عنوان مجازات بـه دنبـال   دوازده سال زندان 
  .خواهد داشت

بـه   احتیاطی منجر بیصورت  دوم و سوم از این ماده که در، اعمال مندرج در بند اول. 3
پنج تا پانزده سال زندان و دو سال حبس تعلیقی را به عنـوان   شود) زن حامله(مرگ قربانی 

  .»مجازات درپی خواهد داشت
   :قانون مجازات فدرال روسیه 105مادة 

 قتل«
قتل یعنی کشتن عمدي انسانی دیگر که مجازات آن شش تا پـانزده سـال زنـدان بـه     . 1

  .همراه دو سال حبس تعلیقی و یا بدون آن است
 :کشتن. 2

 ) ...الف
  ) ...ب
  ،و مجرم از بارداري وي آگاه باشد، زن باردار) ج
  ) ...د

  ) ...س
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مجازات زندان از هشت تا بیست سال زندان با یک تا دو سال حبس تعلیقی یـا حـبس   
  .»ابد و یا اعدام را به همراه دارد

  .قانون مجازات فدرال روسیه117 ةماد
  : شکنجه«

بار دیگري علیه  خشونتفیزیکی یا روحی با ایراد ضرب و جرح یا هر اقدام  ۀایراد صدم
کردن متهم از آزادي به مدت سـه تـا    محرومبا ، آگاه است زنی که حامله است و متهم به آن

  .»هفت سال قابل مجازات است
  
  گیري نتیجه. 11

کـه   مرسـی  مـی  بـه ایـن نتیجـه   است، با توجه به مطالبی که در تحقیق مورد نظر آورده شده 
مگـر تحـت    ؛شـود  مـی  در هر صورت جرم تلقـی  ،جنین بر طبق قانون مجازات ایران  سقط

عنصـر قـانونی سـقط     .شـود  نمـی  جرم محسوب) کنیم می در ادامه بدان اشاره(  شرایطی که
قانون مجـازات اسـالمی    624و  623، 622 ةماددر سه  ،ایران ۀمدونجنین عمدي در قوانین 

  . مطرح شده است
اذیـت یـا   و  آزار ۀواسـط  بـه  وعامـداً  هرکس عالماً ،ا.م.ق 622اشاره کردیم که طبق ماده 

بر مجازات یک تـا   افزونجرم تلقی و  ،که منجر به سقط جنین وي شود ،ضربه به زن حامله
 ،زن حاملـه  بـه در قبال آسیب وارده  ،همچنین .بپردازدجنین را نیز  ۀدیباید ، سه سال حبس

طبـق   ،همچنین. شود می تحت شرایطی مجازات قصاص نفس یا قصاص عضو یا دیه تعیین
جـرم   ،سقط جنین و داللت زن حامله به این کارل یکردن هرگونه وسا فراهم، ا.م.ق623 ةماد

مگـر اینکـه ایـن    ؛ در نظر گرفته شده اسـت  شود و مجازات سه تا شش ماه حبس می تلقی
  .جنین باید پرداخت شود ۀدیفقط  ،براي حفظ حیات مادر باشد که در این صورت ،اقدام

داروسـاز انجـام    ماما یا، پزشک دست به که سقط جنین، قانون فوق 624 ةماد ،و باالخره
که مجـازات ایـن افـراد بـه لحـاظ      ـ   جرم ،ل سقط را فراهم کنندیشود یا اگر این افراد وسا

 سال حبس 5تا  2 و شامل شده استتشدیدـ  و نه قاتل آنان ندکه حافظ نسل افراد شانشغل
 ،اگر افرادي کـه تخصـص پزشـکی ندارنـد مرتکـب سـقط جنـین شـوند         ،همچنین .است

از قانون مربوط به مقـررات امـور    3ة مادبه مجازات مقرر در  ،فوق ةمادبر  عالوه شانمجازات
با رعایت تعدد 1379اصالحی  1334پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 

 در رسـمی  پروانـۀ بـدون داشـتن    هرکس« :دارد این ماده مقرر می .جرم محکوم خواهند شد
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و  فـدرمان وزارت بهداشـت   یصکه به تشخ هایی رشته سایر و...  داروسازي، پزشکی، امور
مصـرح   پزشـکی  مؤسسـات از  یکی تأسیسو اقدام به  یجزو حرف پزشک یآموزش پزشک

 يجـزا  یـال ر یلیـون تا پنجـاه م  یلیونم پنج از نقدي جریمۀپرداخت  به...  نماید) 1( مادةدر 
  .»...محکوم خواهد شد  ينقد

در  .شـود  مـی  مشدده تقسیم سقط جنین به سقط جنین ساده و ،طبق قانون جزاي روسیه
 وي سـقط  بینـد و فقـط جنـین    نمـی  مادر آسیبی، این قانون 123 ةمادسقط جنین ساده طبق 

مجازات فرد خاطی جزاي نقدي و کـار اجبـاري    و ندارد پزشکی و مجرم تخصص شود می
محکومیت به سقط  ۀسابقاما اگر مجرم ، در مدت معینی است که قانون مشخص کرده است

سقط جنـین مشـدده   . شود می سال حبس محکوم سهبه مجازات حداکثر  ،باشدداشته جنین 
که سقط جنین منجر به آسیب شدید بدنی یا مـرگ قربـانی شـود کـه در ایـن       زمانی است

  .است سال با شرایط محرومیت از شغل مجرم پنجمجازات مجرم حبس به مدت  ،صورت
کـه   ،آسیب شدید بدنی به زن حامله واردآوردن هرگونه ،قانون روسیه 111 ةماداما طبق 

 ۀواسـط  بـه سال حبس دارد و اگر این اقدام  هشتتا  دومجازات ، منجر به سقط جنین شود
 پـانزده تـا   پنجبا محرومیت از شغل فرد و مجازات ، احتیاطی باعث مرگ زن حامله شود بی

ۀ صدمنیز  117 ةماد يبرمبنا ،همچنین. شده استسال زندان براي فرد خاطی در نظر گرفته 
 هفـت مجازات سه تـا   ،یا ضرب و جرح زن حامله بدون سقط جنین وي فیزیکی و روحی
  .سال زندان دارد

تـا   شـش مجـازات   ،کشـی اسـت   آدمکه در مورد قتل و  ،این قانون 105 ةو باالخره ماد
سال  بیستتا  هشتمجازات  ،باشدشده زن باردار  اما اگر فرد کشته ،سال زندان است پانزده

  .زندان یا اعدام براي مجرم در نظر گرفته شده است
و تحـت   ه اسـت، به تصویب رسـید  1382که در سال  ،سقط درمانی ۀمسئلاما در مورد 

کـه بـه علـت     ،بیمـاري جنـین  ، انجام سقط جنـین را مجـاز دانسـته اسـت     قانون ،شرایطی
تهدیـد   کـه بـا   ،بیمـاري مـادر   حرج مادر است یا بودن موجب   الخلقه ناقصافتادگی یا  عقب

 و مجـازات و  است با رضایت زن مجاز) چهار ماه(ولوج روح  قبل از ،باشدم أتوجانی مادر 
 12در قانون روسیه هم سقط جنین محـدود بـه    .ولیت متوجه پزشک مباشر نخواهد بودئمس
تـا   ،نا یا تجاوز به عنـف باشـد  اثر ز بربا این استثنا که اگر حاملگی . اول بارداري است ۀهفت
پزشـکی نیـاز   هاي  ضرورت علتاول بارداري نیز سقط جنین مجاز است و اگر به  ۀهفت 22

فقـط  سـقط جنـین    ،بر ایـن مبنـا   .سقط جنین در هر زمانی مجاز است، باشد به سقط جنین
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 پزشـکانی  دسـت  بـه و ) زنانهاي  ها و کلینیک بیمارستانعموماً (تواند در مؤسسات معتبر  می
  .اند خاص دیدههاي  موزشآکه  انجام شود

   :شود می این نتایج حاصل ،بعد از بیان مختصري از مواد قانونی در کشور ایران و روسیه
چـه از طـرف پزشـک باشـد یـا       ،سـقط جنـین زن حاملـه    ،اوالً طبق قانون جزاي ایران

تـر از   سـنگین  اسـت  مجازات فردي کـه پزشـک   .شود می هر حال جرم تلقی به ،غیرپزشک
امـا   ،اگر مجرم ادعا کند که پزشک اسـت  ،همچنین. تخصص پزشکی نداردکه فردي است 

بـه  ، 624 ةمـاد سـال حـبس طبـق     پنجتا دو بر مجازات   عالوه ،نباشدنداشته مدرك پزشکی 
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خـوراکی و   3 ةمادمجازات مقرر در 
طبـق قـانون مجـازات    . جرم محکوم خواهـد شـد   1379اصالحی  1334 آشامیدنی مصوب

 ،اگر کسی عمداً آسیبی به زنی وارد کنـد و باعـث سـقط او شـود و در همـین حـال       ،ایران
 ،بـر حسـب مقـررات عمـومی     ،آسیب ببیند یا باعث مرگ زن حامله شود شعضوي از بدن

در مـورد  . د بودموجب قصاص نفس یا قصاص عضو و تحت شرایطی پرداخت دیه خواه
  .شود می که باشد دیه پرداختاي  شده در هر مرحله سقطجنین 

غیرپزشـک صـورت   دست  به سقط جنینی جرم است که ،که طبق قانون روسیه در حالی
قـانون   3مـادة  همانند مجازاتی کـه در   تقریباًیعنی (دارد جزاي نقدي  گیرد و فقط مجازات

 ایران در مورد فردي که مدرك پزشـکی نـدارد   ...مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی 
مسـتحق مجـازات حـبس اسـت و      ،صورت تکـرار جـرم   در که) در نظر گرفته شده است

یا قتل زن حامله  شود می تر سنگینمجازات  ،احتیاطی بمیرد بیاگر زن حامله بر اثر  ،همچنین
نظر گرفته شـده   اعدام براي مجرم در ،زندان یا تحت شرایطیهشت تابیست سال مجازات 

هفتگـی مرتکـب سـقط     22هفتگی و تحت شـرایطی تـا   دوازده و اگر پزشک قبل از  است
  .مجازات ندارد ،جنین شود

 کـه  شـرایطی  تحت جنین ،84 سال مصوب درمانی سقط قانون طبق که شد اشاره دوم،
 کـه قبـل از   است مهم طول عمر جنین ۀنکت .قابل سقط استآمده است این ماده واحده  در

 ،در مـاه پـنجم   مـثالً  ،مصادیق این ماده بروز کند ،اگر بعداز این مدت و ماهگی است چهار
کـه   یا ایـن  نیست وجه سقط جنین مجاز هیچبه  ،بودن جنین شود  الخلقه ناقصپزشک متوجه 

مشـمول مـاده    سـقط جنـین   در صـورت  ،زنی از راه زنا یا تجاوز به عنف باردار شده باشد
در مواردي چون زنـاي بـه    شود که مقنن با استناد بر فقه پویا می پیشنهاد. نیست فوق ةواحد

  .حلی بیابد راه.. چهار ماهگی و از عنف یا نقص جنین بعد
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سقط جنین محدود به  است، 2011که مصوب سال  ،اما طبق قانون جدید جزاي روسیه
نیز  22 ۀهفتتا  ،ف باشداثر زنا یا تجاوز به عن براما اگر حاملگی  است، بارداري دوازده ۀهفت

در ، سقط جنین مجاز است و اگر ضرورت پزشکی ایجاب کند که باید سقط صورت بگیرد
  .توان سقط جنین را انجام داد می هر زمان
زن حامله ، مخاطب قانون در ارتکاب جرم سقط جنین، ا.م.ق 623با توجه به ماده ، سوم

زن فقط محکـوم   ،و برابر مواد قانونی است نشدهولی براي او مجازات تعزیري مقرر  ،است
جنـین خـود را    کـه عمـداً   ،در قانون روسیه هم براي زن حامله .به پرداخت دیه خواهد بود

  .مجازاتی ذکر نشده است ،کند سقط می
 2013 ۀمصوبسقط جنین است که طبق قانون جدید ل یوساتبلیغ  بارةدر، چهارمین مورد

چنـین عنـوان    ،امـا در قـانون مجـازات ایـران     ،شود یم این عمل جرم تلقی ،پارلمان روسیه
  .جزایی وجود ندارد
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