
 نحيات مادر يا حيات جنيترجيح ؛ سقط جنين

  1جعفر كوشا
  2امير سماواتي پيروز

 چكيده

نخست، حق . توان حول محور دو حق بنيادين مورد واكاوي قرارداد سقط جنين را مي
از  ؛م حق جنين مبني بر حيات در دوران باردارير براي داشتن دوران بارداري و دوماد
نگارندگان در . باشد جنين ترجيح يكي از اين دو حق ميانگاري سقط  رو، مبناي جرم اين

جرم سقط جنين و مالك تحقق  ي هشند از رهگذر تبيين عناصر متشكلوك اين نوشتار مي
ديدگاه نخست سقط جنين را ناظر به  :اين جرم، دو ديدگاه را مورد بررسي قرار دهند

ز حق مادر نهاده را حمايت ا انگاري انقطاع عمدي دوران بارداري دانسته و لذا مبناي جرم
م سقط جنين را اخراج عمدي جنين از رحم مشروط به آنكه قابل است و ديدگاه دو

انگاري سقط جنين را بر مبناي حمايت از  ؛ بنابراين، جرماست زيست نباشد تلقي نموده
ترديد، اتخاذ هر يك از اين دو ديدگاه در حقوق جزاي  بي. حق جنين بنا نهاده است

لذا اين نوشتار بر آن است تا از . آثار متفاوت حقوقي را به دنبال خواهد داشت پزشكي
گذار در قبال اين  واكنش كيفري قانون ي هسقط جنين و نحوجرم منظر اركان تحقق 

گذار  انگاري سقط جنين را با نگاهي اجمالي به رويكرد قانون جرم، مبناي متخذه در جرم
مورد تجزيه . ش.  هـ1375كم بر قانون مجازات اسالمي فرانسوي و با تأكيد بر نگرش حا

  .و تحليل قرار دهد
 

  واژگان كليدي
  .ش.  هـ 1375 سقط جنين؛ حق مادر؛ حق حيات جنين؛ قانون مجازات اسالمي

  
 
 

د بهشتي، رييس حقوقِ دانشگاه شهي يشناسي، دانشكدهعضو هيأت علمي گروه حقوق جزا و جرم:جعفر كوشا. 1
 مركز و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي انجمن ايراني جرم شناسي، رييس

 ،پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :امير سماواتي پيروز. 2
پژوهش  ي حقوقِ دانشگاه شهيد بهشتي، رييس كميته ي شناسي، دانشكده عضو هيأت علمي گروه حقوق جزا و جرم

رييس كتابخانه و رييس گروه عدالت كيفري و حقوق بشر مركز و كرسي  ،ايران حقوق پزشكي علميانجمن 
 )ي مسؤولنويسنده(.حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي
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 نحيات مادر يا حيات جنيترجيح سقط جنين؛ 

وي نح اخراج قبل از موعد جنين به  ست ازا سقط جنين از لحاظ پزشكي عبارت
اخراج  ست ازا عبارتسقط جنين  از لحاظ حقوقي نيز .كه قابل زيستن نباشد

نحوي كه زنده يا قابل زيستن نباشد يا به تعبير  قبل از موعد يا حمل بهجنين عمدي 
جنين در  ي هاژو )1388 عباسي،(. ديگر منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري

مبدأ جنين   .باشدكه در رحم مادر  مادام ،فرزند عبارت است از ترمينولوژي حقوق
در اينجا الزم است به  .و منتهاي آن لحظه ماقبل والدت است ابتداي آبستني

از  خارجوضع حمل  . اشاره كنيم از موعد خارجتفاوت سقط جنين با وضع حمل 
و گردد  از موعد اطالق مي يا پس قبلجنين زنده و قابل زيستن موعد، به اخراج 

سقط جنين با  ،بنابراين .پذير است ماه امكان 10اه تا حداكثر م 6اين عمل بين 
قبل از موعد  حمل وضع حمل غيرعادي متفاوت است كه در بعضي از مواقع اخراج

 .گردد به اخراج قبل از موعد مراحل تكويني و مراحل رشد جنين اطالق مي
مختلف ر قوانين كشورهاي طور كلي د هدر تعريف سقط جنين ب) .م2006هدايت، (

 قط جنينتوان گفت در جرم س طور كلي مي هب. گذار توجه نمود به هدف قانون بايد
حمايت از وجود  كه يگذار هدف قانون .1 :القاعده دو هدف قابل تعقيب است علي

و طبيعي دوران بارداري تأمين تكامل عادي دوم كه هدف   .2و حيات طفل است؛ 
  .مادر است

صورت سقط جنين  در اين اري مدنظر قرار دهيمگذ ا در قانوناگر هدف اول ر
منتهي عمل شخصي با اخراج جنين، نوعي از قتل نفس تلقي خواهد شد و چنانچه 

عبارتي سقط جنين  هبه فوت جنين نشود قتل نفس يا سقط جنين محقق نخواهد شد ب
دهيم در  گر هدف دوم را مدنظر قرارابا فوت جنين تحقق خواهد يافت اما 

كه  لذا همين ؛جنين شرط تحقق جرم نخواهد بود تلف شدن يا مرگ ،صورت اين
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صورت عمدي يعني منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري  هاخراج جنين يا حمل ب
بنابراين با توجه به  ).م1979 لسلي،( .صورت گيرد چنين عملي جرم خواهد بود

ي يابتدا ي هحلسقط جنين در هر مرحله از مراحل بارداري حتي در مردوم،  ي هنظري
 اول اخراج عمدي حمل در ي هتوجه به نظري كه با در حالي. هم قابل مجازات است

دوف، م( .عنوان مجرمانه خواهد داشت قابليت زيستن نداشته باشد جنين صورتي كه
  ).م2002
ضرب يا   ي هواسط ههر كسي ب« :اذعان مي داشتقانون جزاي سابق  180 ي هادم
 10تا  3از  جب سقط جنين  گردد به حبس با اعمال شاقه وع اذيتي عمداً موهر ن

 1375تعزيرات سال از قانون  622 ي  هدر مادهمچنين  ».سال محكوم خواهد شد
ضرب يا اذيت و آزار زن   ي هعامداً به واسط ،هر كس عالماً« :دارد مقنن اشعار مي

ب مورد حس ،، موجب سقط جنين وي شود عالوه بر پرداخت ديه يا قصاصباردار
كه  شود ال مطرح ميؤدر اينجا اين س ».سال محكوم خواهد شد 3تا  1به حبس از  

دو نظر تبعيت نموده است؟ آيا هدف اين يك از  مقنن در اين مواد قانوني از كدام
حمايت از وجود و حيات طفل را  ،سقط جنين ي مقنن در وضع وصف مجرمانه

طبيعي دوران بارداري مادر را  ي وكند و يا اينكه تأمين تكامل عاد تأمين مي
ال الزم است عنوان ؤرسد براي پاسخ به اين س نظر مي هب دنظر داشته است؟م

سقط جينن را تحت يكي از عناوين مجرمانه مورد بررسي قرار دهيم تا  ي مجرمانه
از كدام  اين جرم مشخص كنيم كه مقنن  ي هعناصر تشكيل دهند ي همالحظ پس از

 ،گيرند كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي نيمواد قانو .است نظر تبعيت كرده
قانون مجازات اسالمي ) ب قانون مجازات سابق 184تا  180اد مو )الف: د ازعبارتن
 قانون ديات 200تا  194 مواد تعزيرات واز قانون  91و  90مواد . ش.  هـ1361سال 
    از قانون ديات 494تا  487مواد  .ش.  هـ1375سال  قانون مجازات اسالمي  )ج
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 715 نيز موادو  624، 623، 622د موا. ش.  هـ1375سال مجازات اسالمي قانون ) د
  از قانون ديات 493  ي هاز قانون تعزيرات و ماد 716و 

  
  جرم سقط جنين ي هدهند عناصر تشكيل) الف

از م داراي عناصر و اركاني است كه بايد يجرم سقط جنين نيز مانند ساير جرا
  .دي و معنوي مورد بحث قرار گيرماد وني،صر قاناعن لحاظ
اولين  .ين قبل از موعد طبيعي زايمان استاخراج حمل يا جن ،ركن اول .1

انسان در  ي هباشد يعني نطف باردارم سقط جنين اين است كه زن شرط در وقوع جر
ارتكاب  ي در مواردي كه در لحظه .عقد شده و در حال رشد و نمو باشدرحم او من

جنين از نظر شكل و تكامل  ،جنين تلف شده باشد يا خارج از رحم زن ،عمل
زن آبستن دچار  در اطالق عنوانگردد و حيات آن دچار اشكال شود  متوقف

ين اينكه آيا يحقوق جزاي ايران و فرانسه در تبدر  ،طور كلي هب. اشكال خواهيم بود
  . الف نظر وجود دارداخت ،ست يا مقيدم مطلق ايسقط جنين از جرا

در حقوق توان گفت  مي الذكر نظام حقوقي فوقنوني در دو با عنايت به مواد قا
گردد و متوقف و منوط به تحقق  جرم سقط جنين از جرايم مقيد محسوب مي ،ايران

شخص جنين را باردار باشد و  ،ارتكاب جرم ي در لحظه بايدنتيجه است يعني زن 
كه در  در حالي. و اين نتيجه در بيرون هم حاصل گرددطور عمدي اخراج كند  هب

كه متوقف به  يبدين معن ؛جرم سقط جنين از جرايم مطلق است ،حقوق فرانسه
  ).م2010قانون جزاي فرانسه، ( .حصول نتيجه نيست

ست كه جنين قبل از موعد طبيعي ن اومين شرط در وقوع جرم سقط جنين آد
در مورد اخراج جنين و اينكه در  ).م2002، ورنون( .غيرطبيعي اخراج شود اي هوسيلا ب

حقوقي كشورها از نظر تفكر و  هاي نظامبين  كند چه زماني جنين استقرار پيدا مي
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؛ بوون، .م2002يوسف علي، ( .نداردوجودي جنين اتفاق نظر وجود  ي هبينش و فلسف
مراحل  نين از نظر حقوق اسالم بايد گفت كه از هماندر مورد سقط ج) .م1997
صورت مراحل ذيل قابل  هجنين مستقر خواهد شد و مراحل تكويني آن ب ،ييابتدا

  :تصور است
روز مستقر  40تا جنين  عموالًم وورود و استقرار نطفه است  نخست، ي همرحل
صورت خون بسته خواهد  هعلقه است كه نطفه ب ي هدور، دوم ي همرحل د؛خواهد ش

 ي مرحله ؛باشد صورت گوشت مي هاست كه ب مضغه ي دوره ،سوم ي مرحله ؛بود
 ،پنجم ي آيند و مرحله وجود مي هها ب عظم است كه استخوان ي هدور ،چهارم
 ).م2009ا، نيساشاد( .كند سان زنده را پيدا ميحلول روح است و حكم ان ي مرحله
پنجم يعني حلول روح واقع  ي مرحله ،از زمان نزديكي ماه 5/4تا  4در حدود  تقريباً
اگر اسقاط عمدي قبل از اين مدت انجام گيرد  يشود لذا در حقوق جزاي اسالم مي

جرم سقط جنين  ،ا در صورتي كه پس از اين مدتام است ديهمستوجب پرداخت 
مقنن ) .م2004آسمان،( .د مستوجب قصاص خواهد بودبايصورت عمدي ارتكاب  هب

 ،هركس عالماً« :دارد مي مقرر. ش.  هـ1375 قانون مجازات اسالمي 622 ي هدر ماد
ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود  ي واسطه به عامداً

عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص بر حسب مورد به حبس از يك تا سه سال 
در توضيح اين ماده بايد گفت ديه براي قبل از حلول روح  ».د شدمحكوم خواه

 5/4مدت چهار يا  البته در قانون فوق .دول روح مي باشاست و قصاص بعد از حل
 دميدهدر اين مدت روح در جنين  ست كه معموالًاست و اين مدت نظر فقهاماه 
  .شود مي

جنين  حيات و دناگر پزشكي جنين را اخراج ك :شود ال مطرح ميؤحال اين س
اذعان ؟ در پاسخ بايد عمل وي از مصاديق سقط جنين است يا خير ادامه پيدا كند
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از مصاديق سقط است اما از نظر حقوقي اين  ت كه در عرف، چنين عمليداش
ديگر اين كه  ي نكته .قط است كه جنين قابل زيستن نباشداخراج عمدي وقتي س

تواند باشد؟ در قانون  لي مييوساشود چه  كار گرفته مي هلي كه براي اخراج بيوسا
د نفيزيكي دار ي هجنب لي كهينخست وسا :وسيله ذكر شده استمجازات اسالمي دو 
د مانند نشيميايي دار ي هجنب لي كهيوساو ديگري  آزار و مانند ضرب، اذيت

  .استفاده از ادويه و دارو
داشته باشد يعني هم علم  جرم سوء نيت فاعلِ عالوه، در جرم سقط جنين بايد به

 .م دهدرا به قصد سقط جنين انجابودن زن داشته باشد و هم عمل ارتكابي  به باردار
انجام دهد ولي علم به  عمداًپس اگر شخصي عملي را ) .م2002و بروكوپ ،  تكااو(

بودن دارد ولي عملش غيرعمدي  شته باشد يا اينكه علم به بارداربودن زن ندا باردار
از عوامل تحقق سوء نيت ) .م2001 ،رمگوي( .گردد جرم سقط جنين محقق نمي ،است

 اي ارتكاب فعل مجرمانه عالوه بر علم به باردارود قصد بردر جرم سقط جنين وج
 جنين احراز گردد لذا اگر ايراد ضرب عمدي بدون قصد سقط ؛بودن زن است

خود  ،عنوان ايراد ضرب عمدي به و ديگر خواهد داشت ي هعنوان خاص مجرمان
و نيز ايراد ضرب غيرعمدي نيز عنوان خاص ديگري خواهد باشد  جرمي مستقل مي

 .داشت

  
  مجازات سقط جنين) ب

كار  هاي است كه شخص ب مجازات سقط جنين گاهي براساس و به اعتبار وسيله
 ي هوسيل هاي كه مورد توجه مقنن است سقط ب اولين وسيله) .م2004كپتين، ( .گيرد مي

بايد توجه  ).ش.  هـ1375 قانون مجازات اسالمي 622 ي هماد( .صدمات بدني است
ند كه آور موجبات سقط جنين را فراهم ميلي گونه صدمات در حا داشت اين
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موجب نزديكي مردي با همسر باردارش  هسقطي كه ب مثالً ؛شروع باشندمغير
ه گردد از مصاديق جرم سقط جنين ب گيرد و موجب مرگ جنين مي صورت مي
اتفاق نظر دارند كه ظهور  گذاران انونق همهدر بحث مجازات . آيد حساب نمي

كه مرتكب از چه جايگاه و مقام اجتماعي برخوردار دارد ن به ايمجازات بستگي 
با عنايت آيد  نظر مي هب. گردد ات نسبت به پزشكان تصريح ميمجاز لذا مثالً ؛باشد

در مورد بحث قصاص مقنن . ش.  هـ1375 قانون مجازات اسالمي 622 ي هبه ماد
  .شده استقايل اقدام پزشك تفكيك ل ارتكابي يعني ضرب و اذيت يا يبين وسا

 
  مجازات به اعتبار شخصيت مرتكب . 1

گونه اشخاص از آن  اين: امور پزشكي پزشكان و متخصصان ي هوسيل هسقط ب
 و ندا گذار قرار گرفته ي دارند مورد خطاب قانونيسقط توانا ي بارهدرجهت كه 

عالوه . تعيين شده استشان لحاظ موقعيت شغلي به ها در قبال اين اشخاص مجازات
تخصص در اين زمينه  ي كه داراي پروانه كساني وو داروفروش  ماما ،زشكپ بر

 .شود مي وي مداخله دارند نيزنح به كه در اين امور كساني له شاملأاين مس و ندهست
 ياشخاص« با ذكر عبارت. ش.  هـ1375 قانون مجازات اسالمي 624 ي هن در مادمقن

شايد منظور كساني . ن نام برده استاز آنا »كنند م مياقدا ...عنوان طبابت هكه ب
 ن فنانحوي با متحصص باشند كه در اين امور به تحصيل اشتغال داشته يا به

مواد  ي هحال در مقايسهره ب .پزشكي ي رشته از جمله دانشجويان ،مكاري دارنده
 ماماكرد كه اگر پزشك يا  استداللتوان  مي. ش.  هـ 1375و  1361قانوني سال 

 1361 سال اسالمي قانون مجازات 91 ي هطبق ماد ،قاط جنين كننداس درمباشرت 
اگر قبل از دميدن روح باشد ملزم به پرداخت ديه و در صورت دميدن . ش.  هـ

ازات اسالمي قانون مج 624 ي هكه در ماد در حالي .باشند به قصاص ميملزم  ،روح
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آمده  »رداخت ديهپ ي هعالو هحبس از دو تا پنج سال ب« عبارت. ش.  هـ1375سال 
  .است

گردد كه اگر روح در جنين  ال مطرح ميؤاين س 624و  91 موادي  در مقايسه
 آيا 624 ي هبه ماد توجهبا  كندبه اسقاط جنين مبادرت  بباشد و طبيشده دميده 
مقنّن فقط در موارد آزار و اذيت بدني  ص خواهد بود؟محكوم به قصا ،مرتكب

ز است كه اقابل اعمال در مواردي  623و 624اد است لذا موكرده قصاص را ذكر 
قانون مجازات اسالمي  91 ي هشود حال آنكه در ماد ل شيميايي استفادهيوسا
هر . ده بودحكم به قصاص كر ،در صورت دميده شدن روح در جنين 1361سال

با توجه به عمومات  نكرده استاستفاده  »قصاص« ي هواژاز  624 ي هچند ماد
شود در اين مورد هم عنوان يك نفس شناخته  هروح ب ر جنين ذيقانون قصاص اگ
در مقابل نفسي كه از بين رفته است نفس بايد از بين برود و شايد مي توان گفت 

ناظر به موردي دانسته اعالم داشته است  624 ي هرا كه در مادهم مقنن مجازاتي 
قانون تعزيرات  در 624 ي هاز آنجا كه ماد. روح نيست جنين هنوز ذياست كه 

 ،است در نتيجه عموميهاي  تعزيرات در مقام بيان مجازاتو قانون است آمده 
  .موضوع است از رجاخ ،مجازات قصاص در اينجا به لحاظ عدم تطابق عنوان

كه در همين  622 ي مادهدر اينجا مطرح مي شود اين است كه كه ي اشكال
از  ؟صاص را ذكر كرده استفصل آمده و تعزيراتي است چرا مجازات ق

گذار زن  قانون است بارداربه سبب درخواست زن  كه اقدام پزشك يا ماما ييآنجا
و ه عنوان معاون در نظر گرفته است را به عنوان مباشر جرم سقط و پزشك را ب

اي قرار دارد مجازاتي  نظر از آنكه جنين در چه مرحله براي فعل معاونت او صرف
مطلب ديگر آنكه اگر بخواهيم براي قصاص پزشك به . را تصريح كرده است
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عنصر قانوني  ه توجيه خوبي خواهد بود ليكن خألعمومات توجه داشته باشيم گرچ
  .مورد بحث پر نخواهد كرد ي را در ماده

  
  سقط جنين در حالت ضرورت. 2

كند  در ايجاب ميكه حفظ  حيات ما يدر موارديعني  در حالت ضرورتاگر 
در سال   توان حكم به جواز اسقاط جنين داد؟ نحوي سقط شود مي ل بهجنين يا حم

ن مشترك انتظامي پزشكي مصوب كميسيو ي نامه ينيآ 17 ي ماده. ش.  هـ1348
پزشكان «: مقرر نمود. ش.  هـ1348در سال  )شورا و سنا( مجلسدو دادگستري 

زشكي گزارش نظام پ  ي هت مديريأ، ضرورت سقط را به هاضطراري بايد در موارد
خود شوراي نگهبان در اظهار نظر . »باشند صورت قابل تعقيب مي در غير اين ،دهند

جواز سقط جنين براي سالمت كه داللت بر  17 ي  هماد«: اعالم كردباره  در اين
طور اطالق شرعي نيست و چون سقط براي سالمت مادر صور مختلفي  هدارد ب مادر

شدن روح در مثالً در مواردي كه قبل از دميده  ؛گردد دارد با موارد آن مشخص مي
اين حالت سقط  ، دردن مادرين حاصل گردد به تلف شقيي يا يجنين خوف عقال

 ر باشد به حفظ يكي از آنيروح شدن جنين اگر امر دا اما در مورد ذيز است يجا
 ز نيست و در ساير موارد نيز بايديدر اين حالت سقط براي حفظ جان مادر جا ،دو

در توضيح اين نظر شوراي  .»دمشخص شود و حكم مطابق موضوع تعيين گرد
داراي روح است در حكم نفس  شود در مواردي كه جنين ذي استنباط مي ،نگهبان

ين دليلي بر ترجيح جان مادر در نسبت به جناست و در ترجيح نفس ما ترمح
. است ن مرجحجني در برباشد نفس ما نمي روح اما در حالتي كه جنين ذي نيست

 )1389محقق داماد، (
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  خود زن توسطسقط حمل . 3
طور كلي در جرم سقط جنين مباشرت در جرم ممكن است توسط زن يا  هب

 مباشرت زن در سقط جنين در مواردي كه .پزشك و يا شخص ثالثي صورت گيرد
براي زن مجازاتي . ش.  هـ1375 قانون مجازات اسالمي 624و  623 وادم ،كند مي
ممكن است زن در ارتكاب جرم نقش معاونت داشته باشد  .است  بيني كرده شپي

حالتي  ،حالت سوم .گيرد عنوان معاون تحت تعقيب قرار مي هكه در اينجا نيز ب
 .شود اكراه وادار به سقط جنين مي ت و نه معاون بلكه بهسا نه مباشر زناست كه 

  :نمودتوان سه حالت را فرض  در نتيجه مي )2007مدوف، (
 دارند و علم پزشك يا شخص ثالث يا شوهر به وجود جنين  :الت اولح

 .تسا پزشك مباشر ،در اين حالت ؛قصد هم وجود دارد اما زن در حال اكراه است
بار كننده   اشد مجازات بر اكراههرگاه اكراه وجود داشته ب«ه البته با توجه به قاعد(

 .)»شود مي

 يعني  ؛باشد ثالث يا پزشك معاون ميت و شخص سا زن مباشر :حالت دوم
در اين حالت  دارد و رد و نيز علم به قصد شخص مرتكبندا نعلم به وجود جني

 .دهد در اختيار او قرار مي وسايل را

 مباشر جرم سقط  ،زن معاون است و پزشك يا شخص ثالث :حالت سوم
 .باشد جنين مي

  
 عمدي حملاسقاط غير. 4

 عنوان هرا ب آن استي بدون قصد نتيجه در مواردي كه ضرب و جرح عمد
در واقع بايد بين دو مفهوم  ).م1993 گوگين،( .اسقاط غيرعمدي حمل درنظر گرفت

هدايت، ( .ل به تفكيك شديسقط جنين و وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي قا
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صورت غيرعمد مرتكب عملي  هدر مواردي كه شخص ب ).م2006زاده و رازا،  شوشتري
طبق  ه وضع حمل قبل از موعد طبيعي شودزن ناگزير ب ،آن ي نتيجهگردد كه در 

و  715در مواد . ش.  هـ1375در قانون تعزيرات . قانون حكم ديگري وجود دارد
هرگاه در اثر « :م ناشي از تخلفات رانندگي آمده استيدر باب جرا 716
شخصي  ،مباالتي و عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي احتياطي يا بي بي

سال و پرداخت ديه در  ماه تا يك 2به حبس از  ،موجب سقط گردد مرتكب
  ».گردد وم محكوم ميمصد ي هصورت مطالبه از ناحي

همين موضوع مورد . ش.  هـ1361سال  قانون مجازات اسالمي152  ي هدر ماد
در كه  سال حبس تعيين كرده 2ماه تا  6و مقنن مجازات را  است بحث قرار گرفته

در  .به تخفيف مجازات گرايش پيدا كرده است. ش.  هـ1375قانون سال  با  سهمقاي
چنانچه در اثر تخلفات رانندگي وضع حمل زن  قانون مجازات اسالمي 716  ي هماد

ماه و پرداخت  6ماه تا  2به حبس از  ،قبل ازموعد طبيعي صورت گيرد مرتكب
ي  هماد ،در همين مورد .دشو مصدوم محكوم مي ي ديه در صورت مطالبه از ناحيه

ماه تا يكسال  3به  ،كه شخص مرتكب شده استمقرر قانون مجازات اسالمي  151 
در عالوه،  به. شود محكوم مي ،مصدوم  ي هحبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالب

اجراي حكم تعقيب مجرم يا  ،پايان اين ماده قيد شده بود كه با گذشت مصدوم
در حالي است قابل گذشت بوده  قبالًكه اين جرم توضيح  نا ايب ؛شود متوقف مي
  .يستقابل گذشت ن كه امروز
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  نتيجه
انگاري سقط جنين  مبناي جرم ديدگاه مبتني بر اين ايده كه حمايت از حق مادر

دهد سقط جنين را اخراج جنين از رحم قبل از اتمام دوران بارداري  را تشكيل مي
حق برخورداري از دوران بارداري را  از آنجا كه مادر از اين منظر،. كند تعريف مي

دارد حتي اگر جنين از رحم خارج شده و زنده هم باشد باز هم جرم سقط جنين 
 اين ديدگاه كه از سوي مقنن فرانسوي اتخاذ شده است. محقق گرديده است

 كند رف محروم كردن مادر از دوران بارداري را واجد وصف مجرمانه قلمداد ميص
نظر از آن است كه جنين زنده متولد شده يا از بين برود لذا  اين امر صرف و

بر پايه اين رويكرد، سقط مالك تحقق جرم، انقطاع عمدي دوران بارداري است؛ 
آيد كه تحقق آن منوط به وقوع نتيجه يعني سلب  شمار مي جرمي مطلق به جنين

ات اسالمي مبتني بر اين ديدگاه حاكم بر قانون مجاز اما باشد حيات جنين نمي
انديشه است كه حق حيات جنين در رحم در دوران بارداري بايد از سوي 

انگاري  گذار كيفري مورد حمايت قرار گيرد لذا ارزش مورد حمايت در جرم قانون
سان، سقط  بدين. باشد سقط جنين در قانون مجازات اسالمي حق حيات جنين مي

گردد كه تحقق آن موكول به آن  سوب ميجنين در اين قانون جرمي مقيد مح
است كه حق حيات جنين سلب شود لذا در اين رويكرد، براي تحقق جرم سقط 

شود  جنين، جنين نه تنها از حق حيات خود در رحم در دوران بارداري محروم مي
  .بلكه بايد در عالم خارج نيز از بين برود

حق حيات جنين را نسبت به گذار ايران  لذا در جرم انگاري سقط جنين، قانون
افزون بر اين، . حق برخورداري مادر از دوران بارداري، مرجح تلقي نموده است

قانون مجازات اسالمي است كه  622 ي همحل نزاع ديگر در خصوص ماد
و اين است استفاده نموده  »ديه يا قصاص حسب مورد«گذار از عبارت  قانون
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گذار، سقط جنين را از اقسام قتل تلقي  نآيا قانو :كه است پرسش مطرح گرديده
جرم سقط جنين  ي هگونه كه در بحث از عناصر متشكل همان ؟نموده است يا خير

 622 ي همشخص گرديد نگارندگان مقاله معتقدند كه نخست، قصاص مندرج در ماد
 شود اي به مادر وارد مي ضربهناظر به بحث ولوج روح نيست بلكه در اينجا چون 

دوم اينكه اگر . ]1[اين ايراد ضرب، مستوجب قصاص يا ديه باشد ممكن است
در واقع دو مجازات  عنوان مجازات اين جرم بپذيريم قصاص را براي سقط جنين به

له با أايم كه اين مس حبس و قصاص را براي جرم واحد سقط جنين درنظر گرفته
گذار  تل، قانونمضافاً آنكه براي جرم ق. اصول حاكم بر حقوق جزا مغايرت دارد

  .ات يعني قصاص را مقرر داشته استتنها يك مجاز
بپذيريم لزوماً  622 ي هسوم اينكه اگر قصاص را براي جرم سقط جنين در ماد

كه در اين موارد، مقنن  نيز تسري داد در حالي 624و  623بايد آن را به مواد 
 ي هيير شيولذا چگونه ممكن است كه تغ ؛است كردهقصاص را مقرر ن ،كيفري

تغيير  خوش شيميايي حكم مجازات جرم را دستارتكاب سقط جنين از فيزيكي به 
چهارم اينكه چنانچه بناي مقنن بر آن بود كه سقط جنين را از اقسام قتل ! نمايد؟

گرديد و نه در كتاب  شمار آورد بايد موضوع در كتاب قصاص مطرح مي به
انگاري سقط جنين نيز  وده و مبناي جرملذا سقط جنين از اقسام قتل نب ؛تعزيرات

باشد و به  مي گذار از حق حيات جنين در دوران بارداري حمايت كيفري قانون
حم به شرط آنكه قابل همين دليل سقط جنين ناظر است به اخراج عمدي از ر

  .زيست نباشد
دليل  ي دربارهضابطه داراي احد و وبدين ترتيب بايد پذيرفت كه اتخاذ مبنايي 

 ي هاتخاذ يك سياست تقنيني واحد در قبال نحو ي هانگاري سقط جنين الزم رمج
باشد و مادامي كه اين مبنا تبيين  ن اين جرم مياواكنش كيفري نسبت به مرتكب
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اين جرم و مجازات مقرر براي آن بر  ي هنگردد چگونگي تفسير عناصر متشكل
ي نبوده و چه بسا ملهم اصول و قواعد تفسير جزايي در حقوق جزاي پزشك ي هپاي

هايي باشد كه با موازين فقه جزايي و قواعد حاكم بر نظام حقوقي ايران  از ديدگاه
  .باشند منطبق نمي
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  ي نوشتپ
نيز مؤيد ديدگاه نگارندگان  استدر حال بررسي جهت تصويب  قانون مجازات اسالمي كه ي اليحه -1

از  نظر صرفاين امر . از اقسام قتل به شمار نمي آيد اساساًر اينكه سقط جنين مقاله حاضر مي باشد مبني ب
قانون مجازات  ي اليحهاز  313ـ6 ي ماده: خيره ولوج روح در جنين صورت گرفته باشد يا ست كآن ا

سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به «: دارد مي اشعاراسالمي 
  ».شود ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد، طبق مقررات تعزير مي پرداخت
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 مؤلفان ي يادداشت شناسه

حقوقِ دانشگاه شهيد بهشتي،  ي شناسي، دانشكده حقوق جزا و جرمعضو هيأت علمي گروه  :جعفر كوشا
سي يونسكو در مركز و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكرا رييس انجمن ايراني جرم شناسي، رييس

  دانشگاه شهيد بهشتي
 

پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد  :امير سماواتي پيروز
رييس حقوقِ دانشگاه شهيد بهشتي،  ي شناسي، دانشكده عضو هيأت علمي گروه حقوق جزا و جرم ،بهشتي
، رييس كتابخانه و رييس گروه عدالت كيفري و ايران حقوق پزشكي علميپژوهش انجمن  ي كميته

 ي نويسنده(. سي يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتيحقوق بشر مركز و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكرا
  )مسؤول

  
   samavatipirouz.amir@gmail.com:اني الكترونيكينش
  

  20/6/1389 :تاريخ وصول مقاله
 26/8/1389 :تاريخ پذيرش مقاله


