
دانشگاه علوم  پزشكي حقوق و اخالق تحقيقات مركز شناسي جرم و حقوق جزا ارشد كارشناس. 1
  Email: sorbi.setare@gmail.com             )ي مسؤول نويسنده( پزشكي شهيد بهشتي

باشدكه زير  شناسي مي نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم اين مقاله برگرفته از پايان. 2
  .تنظيم شده استنظر رييس مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي تهيه و 

 ن در بارداري ناشي از جرايم جنسيسقط جني

  سقط درماني در پرتو قانون
  1هيرو آبروش

  چكيده
حيات در خارج از  ي هكه جنين توانايي ادام به ختم بارداري، قبل از اين »سقط درماني«

ري يا نقايص يا به دليل بيما منظور محافظت از سالمت مادر بدن مادر را داشته باشد، به
دهد كه  رد سقط جنين نشان ميتحقيقات صورت گرفته در مو .گردد جنين اطالق مي

مير زنان ناشي از و   بودن سقط جنين و كاهش آمار مرگ  مستقيمي بين قانوني ي رابطه
ي و صدور مجوز در موارد درمان اما با تصويب قانون سقط يي وجود داردسقط هاي جنا

تحولي  شود شده كه باعث عسر و حرج مادر ميهاي جنيني و مادري تعيين  بيماري
  .ي سقط جنين درماني صورت گرفت هاساسي در زمين

هاي ناخواسته است كه به داليل متعدد در قانون  با اين وجود موارد زيادي از بارداري
ضرورت بررسي ابعاد مختلف قضيه  كهاست  گذار قرار نگرفته مورد توجه قانونموجود، 

برگزيده سقط درماني براي هاي متفاوتي  رويه كه در كشورها همچنان. سازد را آشكار مي
سقط جنين، زنان  ي هگذار ما هم با نگرشي نو به مسأل كه قانونالزم است  شده است

اجتماعي خود  اند تحت حمايت قانوني، بهداشتي و زيادي را كه قرباني جرايم جنسي شده
  2.قرار دهد

  
  واژگان كليدي

 تجاوز به عنف ؛محارم زناي با ؛نسيجرايم ج ؛سقط جنين درماني
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  سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم جنسي 
  سقط درماني قانون در پرتو

ل فراگير در تمامي جوامع مختلف بشري است كه نه يسقط جنين از جمله مسا
اي از لحاظ پزشكي و بهداشتي است بلكه معلول  جانبه هاي همه تنها نيازمند بررسي

مختلف فقهي، حقوقي، كيفري، هاي  محدودهدر است كه شماري  هاي بي علت
ي ضرور واست  قابل بررسي پزشكي و اقتصادي شناسي، روان اجتماعي، روان

  .نمايد در طرح آن تمامي ابعاد موجود مورد دقت و بررسي قرار گيرد مي
دليل نيازهاي موجود به  84سازمان پزشكي قانوني كشور در سال بر اين اساس 

و با عنايت به موازين اسالمي و رعايت اصول در برخي موارد و لزوم انجام سقط 
هاي دچار نقايص ژنتيكي و مادران باردار بيماري كه در  اخالقي، در مورد جنين

قدامي مثبت و كردند ا هاي مختلف فوت مي ي به روشيهاي جنا اثر انجام سقط
مورد اعالم كرد اما اين  51انجام داد و طي آن موارد سقط درماني را در  اي سازنده

االت و ابهامات بسياري ؤنيست و متأسفانه هنوز هم سكافي  شكلحل ماقدام براي 
  .وجود دارد ي آننيازهاي آن و عواقب اجراي در متن قانون سقط درماني، پيش

تصويب و اعمال قانون مزبور، در بارداري با وجود دهند كه  آمارها نشان مي
ي همچنين در موارد ديگرو ناخواسته يا ناشي از اعمال نامشروع يا تجاوز به عنف 

ها را  گذار آن قانوندهد و  روي مي به دليل مشكالت اجتماعي و اقتصادي كه
هاي  دهد زنان خود به سقط سقط درماني را نمي ي هو اجازاست بيني نكرده  پيش

نان را خواهد آزنند كه نهايتاً جان بسياري از  ناسالم و غيربهداشتي دست مي
 .گرفت
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هاي ناشي از جرايم جنسي عالوه بر بررسي در بيشتر  اهميت بررسي بارداري
 ي هم مورد توجه قرارلالمل هاي بين ها و پروتكل هاي حقوقي، در كنوانسيون نظام

در قسمت ج . اند ملزم به اجراي آن كرده و كشورهاي بسياري خود رااست گرفته 
فريقايي زنان آمده است كه كشورهاي عضو بايد تمام آپروتكل  14 ي هماد 2بند 

در حمايت از حقوق باروري زنان و دسترسي به سقط جنين  را اقدامات مناسب
كه سالمتي  و جايي سي، تجاوز به عنف، زناي با محارمقانوني در موارد خشونت جن

. نجام دهندجسمي مادر و نيز حيات مادر يا جنين در معرض قرار دارد اروحي و 
و ) هاي غيرانساني حق رهايي از شكنجه و مجازات( 7 ي ههمچنين به موجب ماد

حقوق مدني و سياسي، عدم  يالملل ميثاق بين) حق حريم خصوصي( 17 ي هماد
حارم، نقض دسترسي زنان به سقط جنين در هنگام تجاوز به عنف و زناي با م

. هاي ظالمانه و نيز حق حريم خصوصي است ممنوعيت شكنجه و مجازات ي هبالقو
  .)81و  63، صص .ش1389عارف، (

هاي پس از عمل، فقدان داروهاي الزم و تجهيزات اورژانسي  مراقبتكافي نبودن 
دست يكديگر داده و  و خطراتي كه در خود عمل سقط جنين نهفته است دست به

 .)42، ص1383عباسي، (. ساخته است تر از پيش ي را امروزه خطرناكيسقط جنين جنا
، سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم بخشآن است تا در دو  تحقيق حاضر بر

به  اول بخش. جنسي را با توجه به قانون سقط درماني مورد بررسي قرار دهد
 ريتدابدوم به  بخشايم جنسي اختصاص دارد و هاي بارداري ناشي از جر جلوه
  .پردازد يم يجنس ميجرا از يناش يباردار ي هنيزم در يدرمان سقط قانون

  
  يجنس ميجرا از يناش يباردار يها جلوه ـ بخش اول

جرايم ضد عفت و  و، بلكه جزيستجرايم عليه اشخاص ن گروهجرايم جنسي از 
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گونه  ليكن هرگاه اين ااست امقانون تعزيرات  18اخالق عمومي، موضوع فصل 
م به عنف و اكراه ارتكاب يابند هم جرمي عليه عفت عمومي محسوب يجرا
توجهي مرتكب نسبت به اختيار قرباني در مورد جسم  شوند و هم با عنايت به بي مي

 حيثيتي بارداري متعاقب آنواني و و تن خود و با توجه به آثار سوء جسماني و ر
  .گردند جرم عليه اشخاص نيز تلقي مي پيش آيدكه ممكن است براي قرباني 

  
  عنف به تجاوز از يناش يباردار) الف

جرايم  ءكه زناي به عنف و اكراه و بارداري ناشي از اين جرم جز با توجه به اين
 ي هارائابتدا به . و خشونت جنسي نيز يكي از انواع جرايم جنسي است است جنسي

زناي به عنف، خشونت جنسي و مفاهيم اجبار و اكراه و  ي همفهوم و تعريفي از واژ
 فقه اسالمي در مورد بارداري برگرفته از اين نوع زنا گذاري و نهايتاً موضع قانون

  .خواهيم پرداخت) تجاوز(
  
  )Rape( عنف به تجاوز مفهوم .1

. اندهاي حقوقي، تجاوز به عنف را با تأكيد بر دو عنصر تعريف كرده نامه واژه
قرباني جنسي از طريق  ي هجنسي كامل نامشروع و ديگري سلب اراد ي هيكي رابط

 :بنابراين همواره در تجاوز به عنف دو عنصر اساسي وجود دارد ؛اعمال زور
در مجموعه  .)158، ص.ش1388اسالمي، (. نامشروع بودن رابطه و ديگري اكراه و زور

گيرد اين  مقررات ايران آنچه تحت عنوان تجاوز به عنف مورد مجازات قرار مي
است كه به تبعيت از نظر فقها ابزار دخول صرفاً بايد آلت تناسلي باشد و دخول با 

طي تحقيقات صورت گرفته در دادگاه . ديگري دارد ي هغير آن عنوان مجرمان
ن از اكه شدت عمل مرتكب اينبا كيفري استان مواردي مشاهده شده است كه 
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اقرارهاي آنان مشخص بود ولي به اين دليل كه دخول با ابزاري غير از آلت 
، .ش1389مرعشي، (. تناسلي صورت گرفته بود فرد از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد

به عنف بودن  ي هلأمس ين جرم نياز به دقت و بررسي داردآنچه در مورد ا .)38ص
نا و تحرك ب العمل عكساي كه زن در حين عمل جنسي توانايي  گونه آن است؛ به

  .به خواست خود را نداشته باشد
توان يكي  در ميان عوامل تهديد كننده امنيت افراد، تعرض و تجاوز جنسي را مي

اي فرصت  ترين نوع تهديدات برشمرد كه به واسطه آن عده خاز دردآورترين و تل
افرادي كه بنا به . اند را براي انجام چنين جرم سنگيني، گاه به سادگي فراهم ديده

درصدشان از سالمت رواني كامل برخوردارند و چنين  95ها بيش از   برخي بررسي
ترين مجازات است  غيرقابل بخشش و مستحق سخت ها جرمي از نظر خود آن

م چنين كاري ا انوادهاگر كسي با خ« :گويد مي كه يكي از متهمان به تجاوز چنان
شود افرادي  پس بايد بررسي كرد چه عواملي سبب مي» كشتم كرده بود، او را مي

كه تاب تعدي غير به خود يا يكي از نزديكانشان را ندارند چنين گستاخانه و 
قربانيان را در اندوهي به ، دفاع را هدف قرار داده  د بيباك، حيثيت و هستي افرا  بي

  ..)ش1388هاشمي، ( 1.برند درازاي عمرشان فرو مي
 ي هترين عنصر تجاوز به عنف، همان اجبار و اكراه است كه اراد سان، مهم بدين

كند و از او به جاي شريك جنسي يك قرباني جنسي  طرف مقابل را سلب مي
شود و از اين طريق وي  عنف اختيار از قرباني سلب ميدر تجاوز به . سازد مي

  .شود هاي شخص متجاوز واقع مي جويي وسيله و ابزاري جهت كام
  
  سقط جنين در بارداري ناشي از تجاوز به عنف. 2

جا با موردي خاص  آيا سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف نكوهيده است؟ در اين
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به خواست و رضايتش هتك حرمت شده، توجه  يك قرباني كه بي. رو هستيم روبه
كه در  آن تحقير شده، حيثيت و شخصيت و كرامتش لگدمال شده است و اينك بي

درست . خواهد آن را نمي طبيعتاًآبستن جنيني است كه  اين ماجرا نقشي داشته باشد
ها به لحاظ قانوني ممنوع است اما اين ممنوعيت ما  است كه سقط درماني اين جنين

اين ي  بحث دربارهجاي خالي . دارد ررسي تمامي ابعاد اين قضيه باز نميرا از ب
ل يو اين مسأله عمدتاً به خاطر مساكامالً محسوس است مسأله در فرهنگ ما 
  .مسكوت مانده استخاص فقهي و شرعي 

  
  سقط جنين در بارداري ناشي از تجاوز به عنفديدگاه فقهي نسبت به . 2ـ1

چند سالي است كه سقط درماني در مواردي خاص از نظر شرع و قانون پذيرفته 
تواند  شود و از افتخارات فقه ما است كه مي و انجام ميپذيرفته شده است 

هتك ناموس  مورد بانويي: اين است هلأسم. ل روز جامعه باشديگوي مسا جواب
هم ن طفل نامشروع ادامه بارداري و حضور اي ؛قرار گرفته و باردار شده است

هم  ،هاي وحشتناك داشته باشد براي وي آسيب رواني ـ لحاظ روحيتواند از  مي
ها  تواند يكي از آن در اجتماع و خانواده برايش مشكالتي ايجاد كند كه طالق مي

هايي براي جامعه  تواند مشكالت و مفسده تولّد اين طفل نامشروع مي همچنين .باشد
روح در  ولوجآيا جايز است قبل از المال داشته باشد  بيتو حتي بار مالي براي 

به  زيادي به سقط آن اقدام كرد؟ در پاسخ به اين سؤال، مراجع تقليد ،بدن جنين
ها بسنده  كه تنها به ذكر چند مورد از آن اند پاسخ داده ءاستفتابه شرح ذيل 

 :كنيم مي

كند ليكن اگر قبل از  اش را سقط اگر زنى از زنا آبستن شود جايز نيست بچه«
توان گفت  ماهگى براى جلوگيرى از تضييع آبرو و حيثيت سقط كند نمى چهار
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حرام است بلكه به جهت رفع حرَج و مشكل تضييع آبرو، مخصوصاً با فرض توبه، 
  ..)ش1389صانعي، ( 2».جايز است

باشد جايز نيست ولي اگر  اسقاط جنين حتي اگر روح در آن دميده نشده«
را با  است كه ديه آن الزم ،كار شد مثالً براي حفظ جان مادر اين ور بهمجب

  .)ش1386شاهرودي، ( 3».رساله عمليه پرداخت نمايد تفصيالت مذكور در
جنين موجب مشقت و حرج شديد باشد اسقاط جايز  يدر هر موردي كه بقا«

ر يبه سا( فقط بايد ديه آن پرداخت شودو  )ماه تمام 4( است قبل از ولوج روح
 ،3135 ي شماره ي لهأمس ،ليدار ديه را در رساله توضيح المسامق. )ورثه جنين

  ..)ش1387سيستاني، ( 4».ق.هـ1428رجب  12جمعه  /.ام ذكر كرده 682صفحه 
سقط جنين، فتواي آيت اهللا العظمي مظاهري از  ي هآخرين دستور ديني در زمين

بارداري نامشروع يك « :است كه شرحي به اين يعلماي اصفهان در پاسخ به استفتا
 ؛كند به آبروي خانوادگي او لطمه وارد مي دختر براي او بسيار سخت است و احياناً

فرض  در«: كه وي پاسخ داده است» تواند جنين را سقط كند؟ آيا او مي
كنيم كه اكثريت فقها سقط را در اين  مشاهده مي. »ز استيجا)سقط جنين(مذكور

  .اند زن پذيرفتهمورد جهت درمان 
  
  ديدگاه قانوني نسبت به سقط جنين در بارداري ناشي از تجاوز به عنف .2ـ2

پندارد و  مشروع و نامشروع را يكسان مي ي هسقط جنين حاصل از رابط ،گذار قانون
، مردي را به تجاوز متهم نمايد و مدعي ياگر زن. كند مردم را از انجام آن منع مي

اول اين اتهام را به اثبات برساند زيرا از ديد  است بايد شدهشود كه از او باردار 
تواند به  گذار، احتمال تهمت و افترا در همه حال وجود دارد و قاضي نمي قانون

در چنين  .صرف يك ادعا و تنها از روي ظن و گمان، كسي را محكوم نمايد
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في براي اثبات تواند دليل كا بكارت يا باردار بودن هم نمي ي ازالهمواردي حتي 
باردار شده باشد ولي به داليلي، فرد  يادعا باشد چرا كه ممكن است آن زن از مرد

هيچ كس  كه مسلماً با اين وصف و در حالي. متهم به زنا نمايد گناه ديگري را بي
چنين اتهام سنگيني را عليه خود نخواهد پذيرفت زن بايد ادعاي خود را به اثبات 

  .برساند
 ز شاكي، براي اثبات ادعا، سه يا دو و حتي يك شاهد عادل واگر اسالم ا

چرا كه در اين  هم همان مشكل به قوت خود باقي بود باز كرد راستگو مطالبه مي
 منطقاً صورت نيز حضور حتي يك فرد عادل و قابل اعتماد در هنگام وقوع جرم

 ي هاز طريق ارائرسد و كماكان زنان براي اثبات تجاوز  دور از احتمال به نظر مي
تجاوز را به اثبات رساند و باردار  دچه زن نتوان شهود با مشكل مواجه هستند و چنان

هم شده باشد حتي ممكن است به جرم زنا به مجازات اعدام يا سنگسار هم محكوم 
ست؟ وقتي هيچ نيآيا اين، به معني غير كاربردي و غيرعقالني بودن قانون . شود

تفاده از شهود، هتك حرمت خود را اثبات نمايد طرح شكايت تواند با اس زني نمي
كه اين  صورتي و تقاضاي مجازات متجاوز، امري عبث و بيهوده خواهد بود و در

امكان انجام  ت كندخواهد تجاوز را ثاب زن باردار شده باشد طي مدت زماني كه مي
توانيم  اه و نيم ميسقط درماني را هم از دست خواهد داد زيرا فقط تا قبل از چهار م

  .رساند مجوز سقط را صادر كنيم و اين نقص قانون را مي
  
  لزوم حمايت كيفري در سقط درماني ناشي از تجاوز به عنف .3

شوند دچار صدمات  زناني كه قرباني خشونت جنسي مياست تجربه نشان داده 
رفتارهاي آنان نسبت به جنس  ي گردند كه بر همه اي مي رواني، عصبي و عاطفي

گاهي زنان صدمه ديده در زندگي جنسي دچار سردي و . گذارد مرد تأثير مي
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شوند و نفرت و ترس از جنس مرد را هرگز در زندگي خانوادگي و  افسردگي مي
  .)346، ص.ش1379كار، (. برند اجتماعي خود از ياد نمي

عسر و ( ناشي از تجاوزحقيقت به محض تعيين و تأييد فشار و تنگناي  در
اين است كه در هيچ حالتي حكم ، حكم شرعي در پي آن خواهد آمد و )حرج

حد تاب و توان او وارد ساخت حتي اگر اين  نبايد بر هيچ كس فشاري بيش از
ن است كه آصورت، حكم الهي  فشار از سوي شرع و احكام آن باشد كه در اين

در كل بين  .)81، ص.ش1383حاجيعلي، (. دنبايد چنين چيزي را به افراد تحميل كر
پس از تجاوز، درمان . شوند درصد تجاوزات جنسي، به بارداري منجر مي 5يك تا 

و پيشگيري از بارداري اغلب ممكن است و بهتر است در مراكزي كه با معضل 
زناي به عنف سر و كار دارند بالفاصله پس از تجاوز، به قربانيان زناي به عنف، 

بيشتر مداخالتي كه براي . ثر جهت پيشگيري از بارداري داده شودؤداروي م
كارگر  گيرند ساعت پس از آميزش صورت مي 72پيشگيري از بارداري، بيش از 

بسيار  ي بنابراين قطع جريان بارداري پس از زناي به عنف، يك گزينه ؛نيستند
رداري با با هاي ضد درماني پزشكان اين است كه قرص ي هتوصي. متداول است

ميزان مصرف زياد، بالفاصله پس از مراجعه قرباني به مراكز درماني، به وي داده 
اردبيلي، (. دهد درصد كاهش مي 90تا  60اين درمان، خطر بارداري را . شود
  .)156، ص.ش1383

ليت ناشي از اين وؤچنانچه زني به هر دليلي مورد تجاوز واقع شود جامعه بايد مس
 برايهده بگيرد و در حد توان اقدامات و امكانات خود را هتك حرمت را بر ع

اگر محيط اجتماعي ما طوري بود كه به . كمك به قرباني جنسي به خدمت بگيرد
سقط ي  اجازهگاه  نگريست هيچ نيازمند حمايت مي قربانياين زن به چشم يك 

به عنوان درمان جسمي و روحي آثار  را جنين ناشي از تجاوزي كه به وي شده بود
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آيا ممانعت از سقط درماني اين جنين در . كرد دريغ نميجرم، از وي  ي هباقيماند
فرزندش  ي هكرداخود و بار گناه ن ي جايي كه مادر ناگزير است بار گناه ناكرده

ديده و نا )233 ي هيبقره، آمباركه ي  سوره( يرا به دوش بكشد نقض صريح فرمان اله
  گرفتن حكم روشن وجدان نيست؟

  
  محارم با يزنا از يناش يباردار) ب
 از يناش يباردار در نيجن سقط محارم، با يزنا يشناس مفهوم از پس بند نيا در
  .رديگ يم قرار ليتحل و هيتجز مورد محارم با يزنا

  
  محارم با يزنا مفهوم .1

روي علم به حرام بودن و  كه فرد بالغ و عاقل از زنا در اصطالح عبارت است از اين
حشفه از سر آلت خود را در فرج زني كه ما بين  ي هاختيار و بدون شبهه و به انداز

برقرار نيست وارد بكند البته منظور از فَرج شامل دبر و قُبل زن  همسر ي هآنها رابط
 كانَ هنَّا انَوا الزِّبقرَال تَو«: آمده است ءاسرا همبارك ي هاز سور 32 ي هدر آي. شود مي
و س ةًشَفاحĤء كه عمل زشت و راه  درستيه به زنا نزديك نشويد ب« »بيالًس

  .»بدفرجامي است
زنا عبارت است «: قانون مجازات اسالمي در تعريف زنا آمده است 63 ي هدر ماد

از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد 
شود  كه با توجه به تعاريفي كه از فقهاي ما ذكر شده مشاهده مي .»وطي به شبهه

اي كه بين  ر مثال حرمت ذاتيطو هب. باشد گذار جامع و مانع نمي كه تعريف قانون
زن و مرد وجود دارد شرط تحقق زنا نيست زيرا آنچه از حرمت ذاتي به ذهن 

كه حرمت  رسد اين است كه اين حرمت هيچ گاه از بين نرود و لذا مواردي مي
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يا در حال احرام بودن،  بين زن و مرد موقتاً حرام است مانند دوران عادت ماهيانه 
  .ج استاز شمول تعريف خار

  
  محارم با يزنا مرتكب يقانون تيوضع .2

 :قانون مجازات اسالمي، زناي مستوجب قتل عبارت است از 82 ي هبه موجب ماد
حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و «

  :غيرمحصن نيست
  زناي با محارم نسبي. 1
  .زناي با زن پدر كه موجب قتل زاني است. 2
  .زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است. 3
  .»موجب قتل زاني اكراه كننده استزناي به عنف و اكراه كه . 4
  

  محارم به تجاوزات .2ـ1
شود كه لفظ تجاوز به اين دليل براي افراد عنصري  طور كلي چنين تصور مي به

مجبور به زن را  فاقد نسبت محرميتبسيار خشن و وحشتناك است كه فردي 
هاي زن  خون اما عمق فاجعه زماني است كه فردي از هم نمايد مقاربت اجباري مي

  .وي را وادار به ارتكاب عمل جنسي نمايد
 تعيين، .ش1304مصوب  ،گذار در قانون مجازات عمومي قبل از انقالب قانون

ات كرده بود كه چنانچه هتك ناموس به عنف با محارم صورت بگيرد از موجب
، بدون .ش1370باشد اما در قانون مجازات اسالمي  تشديد مجازات مرتكب مي

رسد كه زناي با محارم و تجاوز به محارم  توجه به حقوق اين زنان چنين به نظر مي
تواند اين باشد كه در  هر دو يكسان تلقي شده است؛ دليل اين امر هم تنها مي
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و هيچ تفاوتي از لحاظ اركان نهايت مجازات وارده بر اين دو، يكسان است 
گذار اسالمي  م وجود ندارد و فقها و قانونيمادي و قانوني اين جرا ي هدهند تشكيل

  5.دان هر دو را يكسان تلقي نموده
انواع خشونت عليه زنان در ايران درخور  ي همحارم در زمربه با آن كه تجاوز 

به عبارت . وجود ندارد تحقيق و مطالعه است اما متأسفانه آماري در اين زمينه
همگان به توافقي براي پنهان كردن اين موضوع كه  رسد چنين به نظر مي ديگر
تجاوز  ي هها و تحقيقات اندك صورت گرفته دربار اما همين بررسي اند رسيده

رمضان نرگسي، (. را به اثبات رسانده است جنسي به محارم، فراگير بودن آن
تر از اين  به دليل به وجود آمدن مشكالتي بزرگ در بيشتر موارد .)58، ص.ش1384

هاي خانوادگي و از هم گسيختگي خويشاوندي و يا وابستگي  چون قتل تجاوزات
ديده از اعالم  ديده به بزهكار مثالً در زناي به عنف پدر نسبت به دختر بزه مالي بزه

م شده چه اين موارد گزارش ه و چنان. كند جرم به مراجع قانوني خودداري مي
كه در  مينك هاي به عمل آمده در دادگاه كيفري استان مشاهده مي باشند با بررسي

اند زيرا قضات  هايي رأي برائت حاصل نموده چنين پروندهمتهمان موارد، اغلب 
معتقدند كه با سلب حيات از پدر خانواده براي ساير اعضاي خانواده مشكالت 

هاي  اعمال رويكرد مناسب امنيتي و حمايت با دجديد ايجاد خواهد شد لذا مقنن باي
هاي بروز چنين جرايمي را حتي به خاطر در خطر  خاص از اين بزه ديدگان، زمينه

  .به حداقل ممكن برساندآن،  ي هبودن امنيت فردي و نيز مفاسد اجتماعي دربردارند
  
  تشديد مجازات جرم زنا. 2ـ2

در ارتباط با محارم  )قانون مجازات اسالمي 82 ي هماد( مذكور ي هبا توجه به اطالق ماد
محارم نسبي قانوني  ي همحارم نسبي شامل كلي كرد كهتوان چنين اظهار  نسبي مي
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صورت  و هرگاه شخصي با محارم نسبي خود عمل زنا را انجام دهد در شود مي
جرم  ي همعنوي و قانوني تشكيل دهند ،وجود ساير شرايط موجود در اركان مادي

اين حيث باعث تشديد مجازات  مجازات قتل محكوم خواهد گرديد و از زنا، به
  .است

  
  سقط جنين در بارداري ناشي از زناي با محارم. 3

خواهر از ( با محارم، زن باردار شود يسؤال اصلي اين است كه اگر در اثر زنا
شود؟ آيا بايد به دنيا بيايد و بعد  تكليف اين طفل چه مي...) برادر يا مادر از پسر و

عنوان يك طفل  حكم مجازات در مورد پدر و مادرش به و اجراياز به دنيا آمدنش 
اش ادامه دهد؟ يا بهتر است كه از همان اول  پرورشگاهي يا سرراهي به زندگي

  چنين جنيني از بين برود؟ ي هنطف
 ش را به مجازات برسانيمخواهيم اين طفل زاده شود و سپس والدين كه ما مي اين

 گيرد و ديگر هيچ حمايتي از اين طفل صورت نمي )قانون مجازات اسالمي 91 ي هماد(
بعد از ي  رسد مرحله به نظر ميچه مهم  آناما  تنها پاك كردن صورت مسأله است

عواقب بعدي  شد ميكه اگر از اين روند جلوگيري  و اينبه دنيا آمدن طفل است 
ي تولّد  شد و قاعدتاً اين حالت در مقايسه با گزينه ميفرد و جامعه ن گريبانگيرآن 

  .رسد چنين طفلي بسيار بهتر به نظر مي
  
  ديدگاه مخالفان سقط جنين در بارداري ناشي از زناي با محارم .1ـ3

را در مورد سقط جنين مطرح  سابق الذكر هاي مخالفان با سقط جنين همان ديدگاه
كنند و در اين ميان تفاوتي بين ساير اشكال سقط جنين با سقط جنين ناشي از  مي

كه انسان بودن جنين از  اينان با توجه به اين ي هبه عقيد .قايل نيستندزناي با محارم 
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صاحب شخصيت است و از اين حيث  به اثبات رسيده است جنين عقالً ينظر علم
و  گرفترد و نسبت به حيات او تصميم را مملوك يا مايملك تلقي ك توان آن  نمي

داري  برگزيدن هر روش ديگري در مورد چنين جنيني موجب احياي تفكر برده
حق حيات و مطابق قانون اساسي همه اشخاص از حقوق مساوي  .گردد مي

باشد  طور كه جنين ناشي از ازدواج مورد احترام و حمايت مي لذا همان برخوردارند
شود و هرگونه  گذار حمايت مي نامشروع نيز از سوي قانونجنين ناشي از رابطه 

 .آسيب به آن قابل تعقيب كيفري است

در سقط  است فقهاي شوراي نگهبان آمده مشورتي ي ههمچنان كه طي نظري
مشورتي  ي هنظري( جنين فرقي بين جنين يا حمل مشروع يا نامشروع وجود ندارد

حمل  ي هحمل نامشروع نيز همان دي ي هبنابراين دي ؛).ش7/6/66، مورخ 2171/7
بعضي مخالفان در اين مورد بر اين نظر استوار است كه  ي هعقيد. مشروع است

ها در  جنين يا تجديدنظر در مورد قوانين آن طآزادسازي هر چه بيشتر موارد سق
احترامي قرار  ها مورد بي انسان ي هدرازمدت منجر به اين خواهد شد كه حيات هم

در كشورهايي چون  استباره انجام شده  برعكس بنا به مطالعاتي كه در اين. گيرد
بيست ساله در مورد آزادسازي سقط جنين، چنين اتفاقي  ي هژاپن و لهستان با سابق

سقط جنين به  ي هتوان استدالل كرد كه در قوانين آزادان حتي مي ؛نيفتاده است
 .، بيشتر احترام گذاشته شده استمادران ي هشدبرخي از حقوق اغلب ناديده گرفته 

  .)77ويسيك، ص (
  
  ديدگاه موافقان سقط جنين در بارداري ناشي از زناي با محارم .2ـ3

با تجاوزات بسيار اندك است لذا  هرم در مقايساموارد بارداري از زناي با مح
ي و يهاي قضا هاي آن تا حدي نيست كه جامعه بخواهد تمام دستگاه مصداق
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اين  ي هدر واقع درست است كه موارد ثبت شد. معطوف اين امر نمايداجرايي را 
نوع از زنا و بارداري حاصل از آن كم است اما علت اصلي آن اين است كه در 

و در ارتكاب آن هيچ قصد و  نيستانجام عمل مجرمانه ايل به تجاوزات، شخص م
باشد باز هم احتمال  حتي اگر اميد به اثبات تجاوز نداشته بنابراين ؛ي نداردترضاي
نمايد اما  را در ذهن خواهد داشت و اقدام به گزارش جنايت ارتكاب يافته مي آن

زند و در اين  در زناي با محارم فرد با قصد و از روي اختيار خود دست به زنا مي
ميان اگر بعدها متوجه بارداريش شود مسلماً دست به سقط جنين و يا خودكشي 

پدر و دختري  ي هها مثالً رابط در مواردي كه بين آناست ه حتي ديده شد. زند مي
  .اند ناچار از به دنيا آوردن جنين شدهاست وجود داشته 

شوند و  ي داده مييكه كشف و تحويل مقامات قضااز اين نوع زنا در مواردي 
پس از وضع حمل يا دوران شيردهي، حكم مجازات در مورد پدر و مادر طفل 

گذار، جامعه و  چه خواهد شد؟ آيا فقها، قانون كودكسرنوشت اين شود  انجام مي
كه با انجام اين عمل اند  ، انديشيدهانسانيغيرنِ اين عمل زشت و اخود مرتكبحتّي 

 تباهيرا از همان آغاز به زندگي او گناه  و موافقت با به دنيا آمدن اين طفل بي
  كشانند؟ مي

بارداري و نه  اين عباستداللي است عليه منچنين استداللي به نفع سقط جنين، 
ن سقط جنين در ااي از مدافع ا پارهام ،جواز غيرموجه و غيرمقيد به كشتن جنين

داراي اين حق اند كه زن در مورد زناي محارم الاقل  چنين مواردي بر اين عقيده
مستلزم كشتن جنين است كه نخواهد ولي چنين كودكي باشد و احقاق اين حق 

  بهمايل است  طبيعتاًنظر آنان اين امر دقيقاً بدان جهت است كه مادر  هب .است
و ناموجه محكوم اي زشت  به كودكي كه با رابطهمشروع عشق بورزد تا  ودكك
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. گردد   مجاز به گزينش سقط جنين  بايد اين روست كه اواست؛ از به داشتن آن 
  .)161، ص.ش1373محقق داماد، (

كند و وي را  را جرم تلقي ميچنين جنيني كه جامعه و قوانين آن سقط  وقتي
گيرد اما بعد از به دنيا آمدن وي را از بسياري از  مساوي با ديگر افراد درنظر مي

تواند مقبول و  اين امر ميچگونه  )ارث، شهادت( كند حقوق مسلمش منع مي
  شمار آيد؟ هاسالمي ب

  
  يجنس ميجرا از يناش يباردار ي هنيزم در يدرمان سقط قانون ريتداب ـ دومبخش 

حاملگي  در بسياري از كشورها اجازه قانوني براي پايان بخشيدن طبي به يك
ت پزشكي روراثبات يك ض آن است و الزمه 6سقط درمانيآن، نام  وجود دارد كه

بندي  همچنان كه سازمان بهداشت جهاني در يك تقسيم. قبل از انجام سقط است
كلي و جامع، موارد سقط جنين مجاز در كشورهاي مختلف را به هفت گروه 

سقط جنين «، »حفظ سالمت جسمي و رواني مادر يا جنين« ،»نجات جان زن«
داليل «، »نقايص جنيني«، »زناي با محارم«و يا  »ناشي از تجاوز به عنف

ورها نيز با اكثريت كش. تقسيم كرده است »بنا به درخواست فرد«و  »اقتصادي
چنانچه در . اند انگيزه و داليلي معلوم موضوع فوق را تجويز كرده يا منع نكرده
سقط جنين را  ي هگذشته برخي كشورها نظير چين و سوئد در تمام موارد فوق اجاز

سقط درماني از نظريه، تدوين ( 7.اند اند و برخي نيز كمي محدودتر موارد را پذيرفته داده
  .).ش1384تأييد، طرح تا تصويب و 

كشورهاي  مختلف،هاي  با تأكيد بر حساسيت موضوع سقط جنين در حوزه
كه  ايران. اند به صورت محدودتري تجويز كردهالبته اسالمي نيز اين مسأله را 

با تصويب  داد  مينموردي كه حيات مادر در خطر است را جز در سقط  ي اجازه
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به  اين امر. هاي درماني را در كشور قانونمند كرد سقط با هدف ،درماني قانون سقط
به عوارض ناشي از  با توجههاي درماني و  لحاظ نبود مجوز قانوني الزم براي سقط

فتاواي آيات عظام مخصوصاً مقام براساس هاي غيرعلمي و غيربهداشتي و نيز  سقط
الخلقه  تولد نوزاد ناقص سقط جنيني كه منجر بهانجام شد كه از جمله  معظم رهبري

   .دانست را از نظر شرعي مجاز مي شد مانده مي و عقب
در اين بند، سياست جنايي در قبال سقط جنين ناشي از بارداري جنسي در دو 

  .گردد قسمت ارائه مي
  
  يدرمان سقط قانون در مندرج) سركوبگرانه(ي فريك ريتداب) الف

سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك «: مطابق ماده واحده قانون سقط درماني
متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي 

مادر كه با تهديد جاني  ييا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است يا بيمار
باشد و  ا رضايت زن مجاز ميب) چهار ماه( مادر توأم باشد قبل از ولوج روح

ن از اجراي مفاد اين امتخلف. يتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بودولؤمجازات و مس
به  8.»هاي مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم خواهند شد قانون به مجازات

موجب مفاد قانون مجازات اسالمي هم، احكام مربوط به سقط جنين در قانون 
، .ش1379ساز،  رزم( مقرر شده است 624ا ت 622، در مواد .ش1375تعزيرات مصوب 

  :باشد كه به شرح زير مي )68ص
  
  مجازات قصاص .1
ضرب يا اذيت و آزار  ي ههر كس عالماً عامداً به واسط«: دارد مقرر مي 622ي  هماد

زن حامله، موجب سقط جنين وي شود عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب 
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 180 ي هدر مقايسه با ماد .»مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد
گستردگي  ي هنيز بر اذيت اضافه شده كه اين نشان دهند» آزار«سابق، لفظ قانون 

 كار برده هرا ب» سقط جنين« »سقط حمل«اطالق ماده است و به جاي عبارت 
خاطر شبهه و احتياط در حفظ ه قصاص درنظر گرفته شده در اين ماده، ب .است

زيرا بيشتر فقهايي . را حذف كند گذار بايد آن قانون مااشود  خون، درست تلقي نمي
دانند كه جنين زنده  را در جايي جاري مي آنحكم به  اند پذيرفتهكه قصاص را 

بنابراين  ؛ديگري كشته شود ي هسپس بر اثر سقوط يا هر حادث باشد متولد شده
و قصاص نيز براساس  استبر جنين، محل تأمل » انسان زنده«صدق عنوان 

شود لذا حكم به نفي قصاص و وجوب  اي ساقط مي درء، با اندك شبهه ي هقاعد
  .)229، ص.ش1389محقق داماد، ( .رسد مي نظر به تر درست جنين، به نسبت ديه پرداخت

  
  مجازات حبس .2

موجب سقط  ل ديگريدادن ادويه يا وسا ي ههر كس به واسط«: 623 ي همطابق ماد
 اًعامد اًشود و اگر عالم جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي

ل ديگر نمايد كه جنين وي سقط ياي را داللت به استعمال ادويه يا وسا زن حامله
كه ثابت شود اين  گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين

 .»شود و در هر مورد ديه مطابق مقررات داده مي استاقدام براي حفظ حيات مادر 
گذار نسبت به  سقط جنين است كه قانون هاين ماده از مصاديق معاونت در بز

 ي نكته .سابق، مجازاتي مشخص و مستقل براي آن تعيين كرده است 181 ي هماد
اگر بتوان  ءبا توجه به اين استثنا؛ استقابل ذكر در اين ماده، قسمت اخير آن 

آور است كه صد  و مرگ كه ادامه بارداري براي جان مادر خطرناك كردابت ث
پزشكي و امكانات  و با دانش استعلمي و پزشكي  البته اثبات اين موضوع كامالً
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و يا رد كرد  ييدأتوان چنين امري را ت پاراكلينيكي موجود، امروزه به راحتي مي
 ييد صحيح اين امرأت دقيق بر تتواند نظار سازمان محترم پزشكي قانوني نيز مي

از ) پزشك معالج( ييد اين امر، مرتكب سقط جنينأدر صورت ت. داشته باشد
قانوني مذكور براساس استثناي ذكر شده در  ي شده در ماده مجازات حبس ذكر
  ..)ش1389آقاخاني، ( 9.شود همين ماده معاف مي

يا داروفروش و اشخاصي  اگر طبيب يا ماما« : دارد مقرر مي 624 ي ههمچنين ماد
ل سقط يكنند، وسا ي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مييكه به عنوان طبابت يا ماما

جنين را فراهم سازند يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال 
محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه، مطابق مقررات مربوط صورت خواهد 

 ي هتهيالبته در احراز تحقق اين بزه الزم است بين داللت زن حامله و  .»پذيرفت
عليت برقرار باشد و چنانچه از اين  ي هبطل ديگر با سقط جنين رايدارو يا وسا

كه در قابليت انتساب سقط به  طوري هثر باشد بؤرهگذر عامل يا اقدام ديگر م
و  يستول نؤجزائاً مسي پزشك يا داروي معيني ترديد حاصل شود پزشك يراهنما
  .)54، ص.ش1381ديوساالر، (. نخواهد بود نيزگوي پرداخت ديه  جواب

  
  مجازات ديه .3
طور عام  كه در قانون مجازات اسالمي به كنيم در تمامي موادي ه ميظكه مالح انچن

ها  به جرم سقط جنين اختصاص يافته است مجازات ديه توأم با ديگر مجازات
ن آن ايعني شرايط ارتكابي اين جرم به هر نحو و مرتكب ؛استدرنظر گرفته شده 

حتي اگر خود والدين طفل باشند باز هم حكم به پرداخت ديه بنا به مراحل مختلف 
اين است كه  رسد به نظر مي يآنچه ضرور. وجودي جنين به قوت خود باقي است

گذاري شوند؛ خسارات ناشي  قوانين ما بايد بر اساس نيازهاي جامعه تعريف و بنيان
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به نامه اجرايي  اً محاسبه و قانون مدوني با آيينهاي غيرقانوني بايد دقيق از سقط
سقط جنين بايد از افراد  ي همينيعني در ز ؛افراد صاحب فن، تهيه و ارائه شود دست

شناسان و   ها، فقها، پزشكان، جامعه دان نظر و اهل فن همچون حقوق صاحب
تصويب يك . نشوده كمك جست تا موضوع به كوچه و بازار كشاندشناسان  روان

قانون آن هم طي يك ماده واحده، با وجود عظمت و گستردگي  شيوع سقط 
جنين و ارجاع آن در ساير موارد پيش بيني نشده به قوانين عام، حكايت از ناكافي 

  .كند بودن آن مي
  
  سقط درماني ي هدر زمين) گيرانه پيش(تدابير غيركيفري ) ب
سفانه آمار رو به افزايش ارتكاب جرايم جنسي در جهان از يك سو و أمت

محدوديت برنامه هاي پيشگيري براي كاهش هزينه هاي انساني و مالي آن از 
اي براي شناخت  سوي ديگر سبب گرديده تا در دهه هاي اخير تالش گسترده

منش،  حقيقت(. م شودعوامل مؤثر در گرايش افراد به سوي جرايم جنسي انجا
  .)146، ص .ش1389آقامحمديان، قنبري و بهرام، 

گيرنده و  هاي پيش از اين جهت در اين قسمت درصدديم تا با استفاده از تئوري
هاي  ها در مورد جرم سقط جنين، به راهكارهايي جهت سقط پياده كردن آن

ارتكابي را در ميان افراد ميزان جرم بتوانيم درماني دست يابيم كه با استفاده از آن 
  .اييمفزبيهاي درماني  و بر ميزان سقطدهيم  و اجتماع تا حد بارزي كاهش

  
  اجتماعي ي هانهاي پيشگيركاراتخاذ راه .1

صدور مجوزهاي  ي بنا به تحقيقي كه در طول يك سال در استان كرمان درباره
كه مجوز صادر  ينفر 36كه براي  اند هانجام گرفته به اين نتيجه رسيد سقط درماني
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دوم بيماري و  ي هو در درج به موقع بود ي هجعترين علل، عدم مرا نشد شايع
هايي كه اهميت زيادي نداشتند مانند جنين شش انگشتي يا حاملگي  ناهنجاري

قادي (. ا جنين كامالً سالميمادر بدون مشكالت روحي و رواني شديد  ي هستناخوا
كه پزشكي قانوني گواهي كند كه جنين  صورتي در .)149، ص.ش1386پاشا و امينيان، 

شود اما  سقط صادر مي ي هاجاز هفته داشته باشد 19 كمتر ازمشكل ژنتيكي دارد و 
هفتگي گذشته باشد اين اجازه داده نخواهد شد چرا كه  19حتي اگر يك روز از 

  .حق حيات است ،اصل
سازي الزم در جامعه  رساني و فرهنگ كه هنوز اطالعشود مشاهده ميسان  بدين

دست جامعه  و اقشار پاييناست نسبت به اين طرح و عموميت آن صورت نگرفته 
هايي كه  هنوز هم نيمي از زايمان. از وجود چنين قوانيني اطالع كافي ندارند

ماهگي ادامه  9خاطر اقدام ديرهنگام تا  تواند به مرگ مادر و جنين منجر شود به  مي
 )الحرج و الضرر( 10.سقط به شكل غيرقانوني انجام شودروند كه  د مگر اينياب مي

رساني به جامعه از  لزوم اطالع ..)ش1389، سارت قانون سقط درماني در چنبره بروكراسيا(
گذاري و موارد اجرايي  ها و ابزار قانون ل در مورد شيوهاماطالعات ك ي هطريق ارائ
اي به منظور  طوري كه استفاده از تبليغات رسانه ؛جا كامالً مشهود است آن در اين

تواند از عوامل بروز سقط در  تغيير گرايش و رفتارهاي افراد و اعتماد به قوانين مي
  .موارد خاص باشد

ين فرصت ممكن سالمت جنين را بررسي كنند زيرا اولپزشكان نيز بايد در 
سقط درماني وجود كه انديكاسيون  درصورت تأخير در تشخيص، حتي در مواردي

امكان صدور مجوز ) قبل از چهار ماهگي(داشته باشد با گذشت مدت زمان مجاز 
درماني در كشور تأسيس شد،  هاي مجاز سقط كلينيك( 11.درماني وجود ندارد سقط
ها به خاطر اجتماعي بودنشان همواره از سوي عوامل  به هر حال، انسان ..)ش1389
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و چنانچه نهادهاي اجتماعي كاركردهاي اصلي خود  اند شدهمختلف اجتماعي احاطه 
صورت دقيق انجام دهند جامعه با مشكالت،  پذيري مردم است به را كه جامعه

لذا در مورد  .)74، ص.ش1386پرادل، (. رو خواهد شد م مختلف روبهيانحرافات و جرا
شمار  بهمعضل بزرگي ي كه امروزه در تمام جوامع يهاي جنا پيشگيري از سقط

هاي بروز سقط جنين و تأثير عواملي چون فقر، بيكاري، تغيير  زمينه دآيد باي مي
كه تأثير مستقيم در علل ارتكاب ... عدم پايبندي به اعتقادات مذهبي وفرهنگ، 

ها را مشخص كرد و  يابي كرده، علت و معلول  آن دارند را در وقوع اين جرم ريشه
اگر قبل از  .اين عوامل قدم برداشتبا اعمال تدابيري در جهت كاهش بروز 

شايد  شده بودندها برخوردار  بارداري، اين زنان از فرصت آموزش و كسب مهارت
اي كه امروزه  مردان باشند، در جامعه ناپذير سيري شهوت كه قربانيانِ به جاي اين

، موقعيت و نقش مفيدتري داشتند و به اوضاع حاضر به حمايت از آنها نيست
  .)169، ص.ش. هـ1388فيگز، ( .شد رميت به عمل آنها نگريسته نميمج ي هديد

  
 يها يباردار در يدرمان سقط از يفريك ارانذگ استيس يفريركيغ تيحما .2

  يجنس ميجرا
هاي بزرگ فكري، اجتماعي و فرهنگي و ارج  با توجه به پيشرفت انسان در عرصه

هاي خود  قوه مقننه تمام دستگاهنهادن به جايگاه واالي حيات انساني، امروزه ديگر 
 كردنكند بلكه با لحاظ  نميمعطوف ها  شدت قوانين و افزايش مجازات بررا 

هاي بيشتر  ها و حمايت جايگاه و كرامت واالي انساني حول محور كاهش مجازات
ي يچرخد اما متأسفانه مقنن ما به جز تصويب قوانين جزا ديده و بزهكار مي از بزه

زاده،  حمزه(. انگاري به چيز ديگري نينديشيده است مجازات قبلي و جرميا تشديد 
درماني هم همين رويه را  سقط ي ههمچنان كه نسبت به مسأل .)111، ص.ش1379
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درست است كه تصويب اين قانون بسياري از مشكالت و . اتخاذ كرده است
موارد  اما از اين جهت كه بسياري ديگر از ه استمعضالت جامعه را حل كرد

باز هم  ه استها اعالم نكرد و حمايت قانوني خود را از آن هموجود را ناديده گرفت
  .ميرو هست در اين زمينه روبه فراوانيبا مشكالت 
گذار بايد يكي از اين دو  ، قانونكه در مورد بارداري هاي نامشروع خالصه اين
  :راه را برگزيند

تا بتواند آمار دقيقي از ميزان سقط در اقداماتي را در رأس كار خود قرار دهد . 1
كشور را در دست داشته باشد و سپس به شدت به اعمال مجازات بپردازد 

هاي زيرزميني به علت ترس عمومي جامعه از  اي كه ديگر از ميزان سقط گونه به
اي كاسته شود كه چنين  طور فزاينده هب ،دستگاه عدالت كيفري و ميزان مجازات

هايي كه حكومت ميزان  در برههاست مايد زيرا تجربه نشان داده ن امري محال مي
  .ها را افزايش داده آمار سقط جنين هم همچنان در حال صعود بوده است مجازات

هاي  ها را به شكل سقط ، آنهاي خاص ي از سقط جنين در باردارييزدا با جرم. 2
باعث  موارد اين از مجرمانه عنوان حذف با و دده قرار قانوني موارد ي حيطه در درماني
  .شود جامعه عمومي بهداشت بهبود حدي، تا نيز و زنان ومير مرگ و جرايم آمار كاهش

خود و طي يك عمليات مجرمانه به  ي هفردي كه خارج از خواست و اراد
نيز صحيح به نظر تواند مجرم باشد و  بارداري رسيده است به يقين نمي ي مرحله
بخواهد متعاقب آن خود را از اين ظلم تجاوزكارانه برهاند به جرم اگر رسد كه  نمي

اين نكته قابل ذكر است كه در  .سقط جنين متحمل مجازاتي فراتر از قبل شود
زمان با هم  ديدگي و مجرميت، هم مورد تجاوز جنسي و اقدام به سقط اين زنان، بزه

ديده  عنوان يك بزه انون بهاگر زن اميد به حمايت ق در حالي كهپيوندد  به وقوع مي
و  رسيد ي بزهكاري و مجرميت ناشي از سقط جنين نمي داشت قطعاً به مرحله مي
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در هر . بسيار حادتر و شديدتر خواهد بود اوضاعدر مورد تجاوز به محارم  طبيعتاً
ولي متأسفانه  استديده نيازمند حمايت از طرف جامعه و قانون  شخص بزهحال 

  .زنان درنظر گرفته نشده استاين  هنوز اقدامي براي
 هاي به عمل آمده در مورد بارداري زنان از محارم خود و جرم با توجه به بررسي

كه  شود بردار نيستند پيشنهاد مي تعطيل »حدود«كه  عمل اوليه و اين بودن
هايي خاص  مثالً تأسيس بيمارستان( گذار نهادهايي غيررسمي و شبه قضايي قانون

صورت تمايل به سقط بتوانند به آنجا مراجعه كنند و در رأس آن يك  كه افراد در
را در جهت رسيدگي  )تيم پزشكي متخصص و پزشكان قانوني قرار داشته باشند

ها  غيرقضايي و تخصصي امر تأسيس كند و اين موارد را در حيطه اختيارات آن
است و نه قرار دهد زيرا در نهادهاي تخصصي كه تنها توجهشان به بارداري 

د و در نهايت تصميم وش ميابعاد قضيه به خوبي سنجيده  ي مجازات كردن، همه
  .مقتضي گرفته خواهد شد

شركت دادن مردم در عدالت كيفري و پيشگيري از بزهكاري، در حقيقت يعني 
 رسمي ي همعي مشاركتي كه در واقع، براساس همبستگي جايهمان سياست جنا

) هاي مردمي و ساير نهادهاي غيردولتي انجمنمردم و ( و غيررسمي) دولت(
ي و همزمان افزايش يزدايي از سيستم قضا اين همبستگي، تراكم. شود تشكيل مي

يي و تسريع عملكرد اين سيستم از طريق محول كردن بخشي از وظايف آكار
در موارد  .)64، ص.ش1385محمودي، ( .شود عدالت كيفري به مردم را سبب مي

هاي پزشكي، بهداشتي و  ي با مشاركت حوزهيهاي قضا دستگاهچه  مربوط چنان
درصدد حل مشكل برآيند مسلماً به  )البته با رعايت كردن موازين فقهي( درماني

  .خواهد بود بخش نتيجهي سقط جنين خواهند رسيد كه  ي اساسي در زمينهيراهكارها
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  و پيشنهادات نتيجه
يكي از معضالت  ،چه زناي با محارم ،بارداري ناشي از زنا چه به عنف و اكراه

دست آمده از  هاهميت آن از لحاظ شرعي و آمارهاي ب وجود ااجتماعي است اما ب
طور مستقل مورد بحث و  گاه به نهادهاي غيررسمي، اين مسأله در كشور ما هيچ

تا جايي كه خالء قانوني براي سقط جنين محصول يك . بررسي قرار نگرفته است
كنند يا اگر حمايت خانواده را  ده است كه اين افراد يا خودكشي ميتجاوز نشان دا

طور  به. روند داشته باشند در اوج ترس به سراغ مراكز سقط جنين غيرقانوني مي
 ،كلي نظريات گوناگوني در مورد حمايت از جنين يا مادر اظهار شده است

ي را محملي براي اي كه در برخي موارد، طرفداران سقط جنين تعديات جنس گونه به
درست است كه تجاوز جنسي عملي ضد . كنند  يسقط تلقي م دانستنمشروع 

بشري، وحشتناك و داراي عواقب بسيار سوء بر قرباني است؛ با اين حال نبايد 
وجود آمده از اين فعل، موجودي مبرا از جرم فاعل تجاوز  هفراموش كرد جنين ب

وليت جزايي ؤاقع به معناي تحميل مسشود و به قتل رساندن او در و محسوب مي
 باشد غير بر اوست كه خود نقض فاحش اصول كلي حقوق جزا و حقوق بشر مي

اگر سقط درماني اين  اًمسلم. تواند صادق باشد اما اين ديدگاه در مورد مادر هم مي
بار مادر بر بارداري و به دنيا وليت جزايي غير بر اوست اجؤجنين تحميل مس

نظر وليت جزايي غير بر مادر و آينده طفل درؤتواند تحميل مس مي دن طفل همورآ
اساس آمارهاي موجود پزشكي، تنها درصد بسيار پاييني گرفته شود و از طرفي بر

اما بايد اين امر را هم مدنظر قرار  گردند از تجاوزات جنسي منجر به بارداري مي
باز هم عواقب شوم و  ها كه حتي به دنيا آمدن درصد پاييني از اين جنين ددا

هايي را براي جامعه و خصوصاً فرد و نزديكان وي به دنبال خواهد  ناهنجاري
  .داشت
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يه همه به بيماري يكه موارد اعالم شده از سوي پزشكي قانوني، قوه قضا در حالي
در عمل ضرورت بخش بزرگي از سقط  شوند طر جاني براي مادر مربوط ميو خ
؛ روابطي كه استهاي ناخواسته و روابط پيش از ازدواج  يباردار در مواردها  جنين

تر  شوند و بهتر است هرچه سريع قلمداد و جرم محسوب مي» نامشروع«قانوناً 
  .ر پيدا نمايدهايي براي اين معضل فراگي گذار راه حل قانون

كند كه تا سرحد امكان از جرايم  باره عدالت كيفري اقتضا مي در اين :هاپيشنهاد
نهايت  رخ دادن بايدآميز جنسي عليه زنان جلوگيري شود و در صورت  خشونت

گذاري در جهت كاستن از  ي، پزشكي و قانونيهاي قضا كوشش جامعه و دستگاه
ديده باشد كه از طرفي اگر بالفاصله بعد از  آثار و عواقب جسمي و روحي بزه

هاي ضد  قرص اوقوع جرم تحت درمان قرار گيرد امكان از بين بردن بارداري ب
 اين زمان كه نطفه مستقر شده است ساعت قابل اجراست اما پس از 72بارداري تا 

درماني براي اين زنان كمترين جبران خسارت نسبت به آنان  صدور مجوز سقط
تواند ايجاد شود حس تنفر و  اي كه ميان اين مادر و فرزند مي است زيرا تنها رابطه

  .ر نهايت با فرزندكشي خاتمه يابددحتي ممكن است بيزاري است كه 
بارداري محصول يك مقاربت  ي درماني را در حيطه گذار نخواهد سقط اگر قانون

جرايم ( از جرايمي كه زنان را در وادي بارداري بايد اجباري يا بين محارم بپذيرد
 هاي جنسي محارم با يكديگر در مورد نزديكي. دهد پيشگيري كند قرار مي) جنسي

اجتماعي و هاي  آموزهل جنسي، ياز طريق آموزش مسا دگفته شد باي كه انچن
كنند جلوگيري  م را تسهيل مييين جرابروز ا ي مذهبي و نيز عواملي كه زمينه

كه از  زنان را از اين جهات طوري حمايت كنند كه حتي در صورتي ،كرده
باز هم از انجام د، نوابسته باش) محرم( هاي مختلف سرپرستي و بار مالي به مرد جنبه

گيرد نيز  كه تجاوز به محارم صورت مي حتي در مواردي. اين فعل خودداري نمايند
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هاي ساده در  حل كه راهاست همين امر صادق است اما در كل تجربه نشان داده 
ثر نخواهند ؤم )محرم يا اجنبي(پيشگيري از اين جرايم خصوصاً تجاوز به عنف 

ها و مراجع غيررسمي و  زمند تالش نهادها، سازمانبررسي در اين موارد نيا .بود
اي در اين زمينه مطالعه و تحقيق  طور حرفه هاي است كه ب هاي تخصصي كميته

تواند  محور، مي اجتماع وگيرانه  پيش ،كار گرفتن يك رهيافت علمي هكرده باشند ب
هاي  ز سقطهاي موجود در راستاي جلوگيري ا براي تالش يمكمل علمي قدرتمند

  .موجود تلقي شود
محكمي  هاي استنباط ،پويايي و تحركبا  فقه اسالميتاكنون كه  اينبا توجه به 

 ي هاي مختلف مذهبي، اجتماعي و اخالقي داشته است الزم است در زمينه در حوزه
تغيير نگرش نسبت به گسترش دامنه عسر و حرج بر زن نيز با درماني  سقط

بيند  ، اخالقي و خانوادگي خود را در خطر ميبارداري كه تمام حيثيت وجودي
 در تدويناي  قوانين موجود را حذف يا تعديل نمايد و از اين طريق سهم ويژه

  .ي ايفا نمايديزدا ي تقنيني مبتني بر جرمينوعي سياست جنا
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  ها نوشت پي

1- www.shia-news.com. 
2- www.saanei.org. 
3- www.shahroudi.net,istefta@shahrudi.net. 
4- www.sistani.org. 

 محكوم اعدام به برادرانش با جنسي رابطه و محارم با زناي به اتهام كه بود دختري »م -ل«براي نمونه، ـ 5

 برادرانش با ارتباط شرح براي تجاوز ي هواژ از مكرر طور به هايش گفته در كه او صورتي در شده

 افراد تجاوز از فرار براي ديگران از كمك درخواست كه اي ديده بزه دختر .كرده است مي استفاده

تحت  بزهكار فردي عنوان به زنا و تجاوز بين تفاوتعدم  و حساسيت عدم دليل به اش داشت خانواده
 تفاوتي واژه، دو اين بين اگر بنابراين .شد محكوم اعدام به و شد او برخورد با تعقيب قرارگرفت

به  بزهكار و ديده بزه جايگاه و شد ليقا تفاوت توان نمي نيز حكم نوع و مردم در قضاوت نگذاريم
هاي  ها، استراتژي زمينه: تجاوز به محارم ،.ش1386 ـ مالجو، محسن(. يابد تغيير تواند مي سادگي

  .)113تا  83، صص34ج  ،پژوهشي رفاه اجتماعيـ علمي  ي فصلنامه ،ديده هاي بزه متجاوز و واكنش
6 - Therapeutic abortion. 
7- http://asp.irteb.com. 

مجلس شوراي . ش10/3/1384قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ  ـ8
 .ييد شوراي نگهبان رسيدأبه ت .ش1384/ 3/ 25و در تاريخ شد اسالمي تصويب 

9- www.iransalamat.com. 
10- www.tabnak.ir. 
11- www.farsnews.com. 
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شناسي  ن پزشكي و روا مجله روان ،واره تجاوزگران جنسي هاي ناسازگار اوليه و ابعاد طرح واره طرح
  .153ـ145 ،2 ج ،باليني ايران

نامه  پايان .تأثير بازدارندگي تدابير غيركيفري در پيشگيري از جرم ،).ش80ـ79( ـ احمد ،زاده حمزه
  .واحد تهران مركزي ـ دانشگاه آزاد اسالمي :تهران. كارشناسي ارشد

 .6ج . مجله مطالعات زنان ،سقط درماني و آسيب شناسي اجتماعي آن ،).ش1383( ، فريبا ـحاجيعلي
  .97ـ61
  ، انتشارات حقوقيتهران ،چاپ دوم ،3جلد  ،سقط جنين جرم بي مجني عليه ،).ش1383( ـ محمود ،عباسي

كل  ي هبررسي مجوزهاي سقط جنين صادر شده در ادار ،).ش1386( ـ مسعود و امينيان، زهرا ،قادي پاشا
دانشگاه  ي مجله .هاي قبل اجمالي با سال ي هو مقايس. ش1384پزشكي قانوني استان كرمان در سال 

  .152ـ147، 2 ج ،علوم پزشكي كرمان
ل و موضوعات يتحقيقي در مورد سقط جنين، عوارض، مسا ،.)ش1373(ـ  مصطفي سيد ،محقق داماد

 ،تهران ،چاپ اول ،5جلد  ،مستحدثهل يكتاب مجموعه مقاالت اخالق پزشكي، مسا .پيرامون آن
  .مركز مطالعات و تحقيقات اخالق پزشكي

  .، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقيفقه پزشكي ،.)ش1389(ـ  سيدمصطفي، محقق داماد
  .56ـ53، 26 ج ،مجله علمي پزشكي قانوني ،سقط جنين ،.)ش1381(ر ـ ناد ،ديوساالر

  .، انتشارات خط سومتهران، چاپ اول ،بررسي فقهي حقوقي سقط جنين ،).ش1379( ـ بابك ،ساز رزم
، 22 ج ،زنان شوراي فرهنگي و اجتماعي مجله ،تجاوز و بزه ديدگي ،.)ش1384(ـ  رضا ،رمضان نرگسي

  .63ـ46
 ،المللي حقوق بشر و حقوق ايران بررسي تطبيقي سقط جنين در نظام بين ،).ش89-88( ـ محدثه ،عارف

  .ييطباطبا هدانشگاه عالم ،تهران ،كارشناسي ارشد حقوق بشر ي هپايان نام
اسفنديار   ترجمه( ،هاي برابر فرصت ي هتبعيض جنسي و افسان: زنان و تبعيض ،.)ش1388(ـ  كيت ،فيگز

  .نشر گل آذين ،تهران ،چاپ سوم، )دخت مال اميري زندپور و به
 از يجمع نيجن سقط كتاب ،نيجن سقط به ياخالق يها افتيره ،.)ش1388(ـ  دحسنيس ،ياسالم
  .نايس ابن ي هپژوهشكد و سمت انتشارات ،تهران ،چاپ دوم ،سندگانينو
. ديده هاي بزه هاي متجاوز و واكنش ها، استراتژي زمينه: تجاوز به محارم ،.)ش1386(ـ  محسن ،مالجو

  .113ـ 83، 34ج  ،علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ي فصلنامه
كارشناسي  ي نامه پايان ،حمايت كيفري از زنان بزه ديده در جرايم جنسي ،.)ش1389( ـ فرزانه ،مرعشي

  .واحد تهران مركزياسالمي دانشگاه آزاد  ،تهران ،ارشد
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 ي مجله ،از منظر قانون اساسي و حقوق اداري اييزد ي و جرميقضازدا ،.)ش1385( ـ جواد ،محمودي

  .25ـ18، 19 جالهيات و حقوق، 
انتشارات روشنگران  ،تهران ،خشونت عليه زنان در ايراني  هپژوهشي دربار ،.)ش1379( ـ مهرانگيز ،كار

 .و مطالعات زنان

مركز مطالعات و تحقيقات  ،تهران ،چاپ اول ،)ناصر بليغ  ترجمه( رضايت خاموش ـ جن ،ويسيك
  .اخالق پزشكي

  فته از سايتربرگ، .ش88آبان  18آمار تكان دهنده از تجاوز به عنف،  ـ فرشته ،هاشمي
www.shia-news.com  

  صانعي استفتائات آيت اهللا العظمي دفتر
www.saanei.org 

  11130شماره استفتاء  ـ، دام ظله ـ شاهرودي اهللا العظمى تيدفتر آ
www.shahroudi.net,istefta@shahrudi.net  

  دفتر استفتائات آيت اهللا العظمي سيستاني
www.sistani.org  

، )ايسنا(سقط درماني از نظريه، تدوين طرح تا تصويب و تأييد، خبرگزاري دانشجويان ايران 
  ، برگرفته از سايت.ش21/11/84

http://asp.irteb.com  
  ، سايت حقوقي88سال ،125432خبر كد پيشگيري جرم شناختي، شهال،ـ  معظمي

www.majdpub.com  
  آقاخاني ـ كامران، سقط درماني جنين و چالش هاي پيش رو، برگرفته از سايت پزشكي

www.iransalamat.com  
  .ش89مهر13، 123574خبر  كد اسارت قانون سقط درماني در چنبره بروكراسي، سايت خبري تابناك،

www.tabnak.ir  
  ، سايت خبري100213، كد مطلب .ش89مهر  21هاي مجاز سقط درماني در كشور تأسيس شد،  كلينيك

www.farsnews.com  
  .فريقايي زنانآپروتكل 
  .المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين
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  مؤلف  يادداشت شناسه
 پزشكي حقوق و اخالق تحقيقات مركز شناسي جرم و حقوق جزا ارشد كارشناس :هيرو آبروش

  )مسؤول  نويسنده( دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  

  sorbi.setare@gmail.com: نشاني الكترونيكي
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