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 Abortion is one of the crimes whose black numbers and figures 

are perhaps higher and more hidden than many other crimes. 

Abortion, which is considered a crime in most of the world's 

legal systems and is punishable by imprisonment, fines and 

financial punishment, is also punishable in the Iranian legal 

system and is punishable by the perpetrators and their deputies, 

although Abortion is one of the most important and controversial 

issues in various scientific, social and cultural circles of the 

country, but less is written or spoken about it. All over the world, 

the problem with abortion is that the laws have nothing to do 

with what many people actually do. The problems associated 

with abortion are complex and complex. Abortion is one of the 

most important social problems and one of the most 

controversial issues in modern criminal law. Due to the many 

components involved in abortion criteria in each country, a 

variety of procedures in the world can be distinguished. Most 

countries have had different approaches to abortion at different 

times. This article aims to answer the question of what is the 

place of abortion in Iranian law and international documents? It 

has been hypothesized that abortion is one of the crimes that can 

be punished and that the legislature has not authorized such an 

act except in exceptional cases. The contents of this article are 

based on the library and are written in a descriptive-analytical 

manner. Finally, it has been concluded that abortion is not 

forbidden in all circumstances, but in some cases it is 

permissible and even obligatory; Because the protection of the 

mother's life requires that the fetus be aborted. Of course, 

abortion must be approved by a group of skilled doctors in this 

matter, so that all its human and moral aspects are considered. 

 
Authors 

Hamed Roka 1 

Seyed Askari Hosseini Moghadam 2* 

Vahid Barari 3 

Seyed Ali Hashemi Khanabasi 4 

 

How to cite this article 
Hamed Roka, Seyed Askari Hosseini 

Moghadam, Vahid Barari, Seyed Ali 

Hashemi, Khanabasi, Legitimacy and 

Illegitimacy Styles of Abortion in Iranian 

Criminal Law and International 

Instruments, Journal of Islamic Life Style 

Centeredon Health, 2021:5:211-219. 

1. PhD Student, Department of Criminal 

Law and Criminology, Sari Branch, 

Islamic Azad University, Sari, Iran 

2. Assistant Professor, Department of 

Law, Sari Branch, Islamic Azad 

University, Sari, Iran (Corresponding 

Author). 

3. PhD in Criminal Law and 

Criminology, Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran 

4. Assistant Professor, Department of 

Theology and Islamic Studies, Sari 

University of Agricultural Sciences and 

Natural Resources, Sari, Iran. 

 

 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  

Email: dhoseini@gmail.com 

Keywords: International Documents; Protection of the mother's life; 

human rights; International rights; The right to life; Abortion 

  Article History 

Received: 2021/09/29 

Accepted: 2021/12/11 

 
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-995-fa.html


 212... نیجنسقط  تیو عدم مشروع تیمشروع یهاسبک  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Winter 2021 

 نیجنسقط  تیو عدم مشروع تیمشروع یهاسبک

 یالملل نیو اسناد ب رانیا یفریدر حقوق ک
 

 1حامد روکا
 ،یواحد سار ،یگروه حقوق جزا و جرم شناس ،یدکتر یدانشجو

 رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم
 
 *2مقدم ینیحس یعسکر دیس

 ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حقوق، واحد سار ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیا

 
 3یبرار دیوح

دانشگاه  قات،یواحد علوم و تحق ،یحقوق جزا و جرم شناس یدکتر
 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم

 
 4یخانعباس یهاشم  یعل دیس

 یدانشگاه علوم کشاورز ،یو معارف اسالم اتیگروه االه ار،یاستاد
 .رانیا ،یسار ،یسار یعیو منابع طب

 
 دهیچک

آن از  اهیآمار و رقم س دیازجمله جرائمی است که شا نیجنسقط
که در  نیجناست. اقدام به سقط تریو پنهان شتریب گریخیلی جرائم د

شده و حسب عنوان جرم شناختهحقوقی جهان به یهااغلب نظام
مورد برای آن مجازات حبس، جزای نقدی و مجازات مالی در نظر 

وجهه کیفری داشته و  زین رانیا یوقشده است، در نظام حقگرفته
شده است در نظر گرفته یآن مجازات نیبرای مرتکبین و معاون

افل مح زیبرانگیکی از مسائل مهم و بحث نیجنسقط نکهیباوجودا
الوصف کمتر کشور است، مع یمختلف علمی، اجتماعی و فرهنگ

 ومشکالت  ای. در تمام دنشودیسخن گفته م ایآن نوشته  رامونیپ
 ونهگچیمربوطه ه نیاست که قوان نیمربوط به ا نیجنمسائل سقط

ندارد. مسائل  دهند،یی با آنچه عمالً بسیاری از افراد انجام مانطباق
است.  دهیچیسخت در هم و پ نیجنو مشکالت وابسته به سقط

از موضوعات  یکیو  یاز معضالت مهم اجتماع یکی نیجنسقط
حاضر است. با توجه به  عصر یفریدر حقوق ک زیبرانگبحث
در هر کشور،  نیجندر ضوابط سقط لیمتکثر دخ یهامؤلفه

. اغلب کشورها در باشدیم زییتمدر جهان قابل یمتنابه یهاهیرو
 نیجنبا مسئله سقط یمتفاوت یبرخوردها یمختلف زمان یهابرهه
 .اندداشته

 
حفاظت از جان مادر؛ حقوق بشر؛  ؛یالمللنی: اسناد بیدیکل کلمات
 .نیجنسقط  ات؛یالملل؛ حق ح نیحقوق ب

 
 07/07/1400تاریخ دریافت: 

 20/09/1400تاریخ پذیرش:  
 :نویسنده مسئولdhoseini@gmail.com 
 

 مقدمه
 هک شود می قلمداد بشر بنیادین حقوق از یکی عنوان به حیات حق

 حق بشر، الملل بین حقوق. است حقوق سایر از برخورداری مبنای
 بشری حقوق نهادهای و شناسد می رسمیت به تولد بدو از را حیات

 در که کنند می اذعان صراحتا خود رویه در ای منطقه و المللی بین
 کردن لحاظ با باید زایمان از پیش های حمایت تمامی نخست، وهله

 حریم حق و بدن بر حق سالمت، حق جمله از زنان بشر حقوق
 از قبل جنین حیات حفظ به توجه و پذیرد صورت آنان خصوصی

 فعاالن از بسیاری دیدگاه از. گیرد می قرار بعد مرحله در تولد،
 در رویکردی المللی، بین عرصه در اخیر دهه چند در زنان، حقوق

 بلق به را حیات حق دارد تمایل که است تقویت و گیری شکل حال
 برای تهدیدی منزله به تواند می امر این و دهد تسری نیز تولد از

 عمدتا ها تالش این آنان، دیدگاه از. شود قلمداد زنان بشر حقوق
 نتیجه و دارد مذهبی و ایدئولوژیک اعتقادات و باورها در ریشه

 ملهج از زنان بشر حقوق گرفتن نادیده ها، گرایش این گریزناپذیر
 حق و سالمت حق جسمانی، تمامیت از برخورداری و بدن بر حق
 پیش و زایمان به مربوط سالمت و پزشکی خدمات از مندی بهره

 از. است تساوی و استقالل از برخورداری حق کرامت، حق آن، از
 صدد در که رویکردی در غرب، در بشر حقوق عرصه فعاالن منظر

 یک است، تولد از قبل جنین برای حیات حق شناختن رسمیت به
 جنین برای اینکه از است عبارت آن و دارد وجود اهمیت حائز نکته

 در زنان حقوق با مساوی یا و از باالتر حیات حق جمله از) حقوقی
 .میشود گرفته نظر

 بیان مساله 
 از آن سیاه رقم آمارو شاید که است جرائمی جمله از جنین سقط
 که نجنی سقط به اقدام. است تر پنهانی بیشترو دیگر جرائم خیلی

 حسب و شده شناخته جرم عنوان به جهان حقوقی نظامهای اغلب در
 در مالی مجازاتهای و نقدی جزای حبس، مجازاتهای آن برای مورد
 اشتهد کیفری وجهه نیز ایران حقوقی نظام در است، شده گرفته نظر

.  ستا شده گرفته درنظر مجازاتهایی آن ومعاونین مرتکبین برای و
 از یکی و اجتماعی مهم معضالت از یکی جنین به طور کلی سقط

 با. است حاضر عصر کیفری حقوق در برانگیز بحث موضوعات
 هر در جنین سقط ضوابط در دخیل متکثر های مولفه به توجه

 اغلب. باشد می تمییز قابل جهان در متنابهی های رویه کشور،
 مساله با متفاوتی برخوردهای زمانی مختلف های برهه در کشورها

 عرصه در زنان مشارکت و اجتماعی تحوالت. اند داشته جنین سقط
 عملی و نظری های جنبه به ناسازگاری منجر اقتصادی -اجتماعی

 یم جنین سقط به اقدام کیفری قوانین به توجه بدون زنان و شده
 مادر، حیات تهدید شامل تواند می سقط قانونی های زمینه. کنند

 در عمدی جنین سقط برای. باشد جنسی تجاوز و جنینی اختالالت
 بر حاکم قوانین و مذهب فرهنگ، اساس بر مختلف کشورهای

 جنین سقط رو این از و باشد می متنوع و متفاوت نظرات جامعه
 ها جنبه این از که است فرهنگی و حقوقی بهداشتی، مسأله یک
باشد. می بررسی قابل
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 سوال های تحقیق 
 سوال اصلی 

جایگاه سقط جنین در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه 
 است؟

 سوال های فرعی 
ایران به چه نحو بیان شده احکام سقط جنین در حقوق کیفری 

 است؟
مشروعیت سقط جنین در حقوق کیفری بین المللی به چه نحو بیان 

 شده است؟
 فرضیه های تحقیق 

 فرضیه اصلی 
 جنین سقط جواز عدم بر اصل بین الملل، و ایران کیفری حقوق در

 با باشد، جنین مادر یا جنین متوجه ضرری که صورتی در اما است
  . باشد می مجاز جنین سقط شرایطی

 فرضیه های فرعی 
 ررالض و الحرج مانند فقهی قواعد به توجه با ایران کیفری حقوق در
 مادر برای جانی خطر وجود صورت در صرفا اضطرار طور همین و
 حیات حفظ منظور به را جنین سقط روح، شدن دمیده از قبل فقط و

 .دانند می جایز مادر

در حقوق بین الملل کیفری در صورت به خطر بودن جان مادر، سقط 
 جنین مجاز شناخته شده است. 

 پیشینه 
بهادری سیاست جنائی تقنینی نظام حقوق ایران در خصوص سقط -1

اعم از نفس یا مادون نفس، اعم از عمدی یا )جنایات جنین، 
 یرغیرعمدی( فقط علیه تمامّیت جسمانی اشخاص حقیقی امکان پذ

می باشد. بنابراین از بین بردن تمام یا قسمتی از اجزا و بخش های 
 اشخاص حقوقی، ایراد جنایت اطالق نمی شود. 

باغستانی در پژوهشی تحت عنوان تحلیل حقوقی و جرم شناهتی -2
سالیانه زندگی و سالمت میلیونها انسان به علت پایان سقط جنین، 

معرض خطر جدی قرار های نا خواسته در بخشیدن به حاملگی
های القایی و غیر بهداشتی در گیرد. وقوع میزان چشمگیر سقطمی

سراسر جهان به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری 
ها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، بر جای از این سقط

گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی گزارش باالترین آمار 
های غیرایمن از جوامع در حال توسعه، به ویژه جوامعی م سقطو ارقا

با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکالت عمده سالمت باروری 
زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در 

 سازد. جوامع مختلف، از جمله ایران را آشکار می

ی جرم سقط صمصمای در پژوهش تحت عنوان بررسی تطبیق-3
جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان جنین در ایران و انگلستان،

می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص 
کشورهای پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی 

 .تاثیر گذار بر دیگاههای حقوقدانان و جرم شناسان بوده است
طبیقی قوانین سقط جنین در رستمی و همکاران بررسی ت-4

 می اتفاق دنیا در حاملگی مورد ۹10000 کشورهای جهان، روزانه
 و باشند می ناخواسته ها حاملگی این از چهارم یک که افتد

 به مورد 500 که یابند می خاتمه سقط طریق از مورد 150000
 خطرناک عواقب از ایمن غیر سقط. گردد می منجر مادر مرگ

 می مادران میر و مرگ مهم علل از یکی و بوده ناخواسته حاملگی
 . باشد

 مفهوم سقط جنین 
 الف( سقط جنین در لغت 

 تا مستور و پوشیده چیز هر از است عبارت لغوی معنای در جنین
 همچنین ، ( 1) است پنهان دید از و است مادر شکم در که زمانی

 و رود می کار به معنا این به هم کیفری حقوق و فقهی اصطالح در
 آن، تنهای و مادر آبستنی و نطفه استقرار ابتدای جنینی، حیات مبدأ

 تازمانی بچه به کلی، طور به(. 2) شود می تلقی طفل والدت لحظه
 شود می اطالق جنین است نشده زاییده و است مادر شکم در که

 خارج انداختن، کردن، سقوط افتادن، معنای به لغت در نیز سقط
 اساسبر که تعاریف از یکی در. است شدن واقع و رفتن، بین از شدن،

 ریشه با است ای کلمه سقط لفظ است، آمده معین لغت فرهنگ
 است هیافت راه فارسی زبان به عربی دیگر اصطالحات مانند که عربی

 غزشل افتادن، معنای به که است، شده گرفته سقوط عربی مصدر از و
 سرک به غالبا فارسی در سقط کلمه. رود ۔می کار به شدن انداخته و

 . است متداول اول
 ب( سقط جنین در فقه و حقوق 

رحم، قبل  جنین از  اخراج عمدیبه » ی:ی حقوقمعناسقط جنین در  
البته   .«گفته می شود نباشد نحوی که قابل زیستن  موعد طبیعی به از

فصل قتل نفس مطرح می  در علمای علم حقوق بحث سقط جنین را
گوناگونی ازسقط جنین ارائه نموده اند، که  کنند وتعریف های

سقط جنین عبارت است » دراینجا به چند مورد آن اشاره می گردد.
از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل 

 (2) «.زیستن نباشد
جنین که نه به صورت طبیعی افکنده  سقط جنین عبارت است از»  

به  یا و خواه به جرم باشد خواه نه، خواه با اعمال داروشود، 
 ( 3) «.طورصناعی باشد خواه نه

اخراج عمدی یا خطایی جنین یا حمل در یکی از مراحل حیات »  
جنینی یا حیات قابل زیستن مشروط به اینکه جنین یا حمل تلف 

 ( 4) «.شود یا قابل زیستن نباشد
 موعد ازاخراج عمدی قبل از سقط جنین یاسقط حمل عبارت است»  

 یاخارج نشود وزنده  به نحوی کهازبطن مادرجنین یا حمل  طبیعی
 ( 5)« ر.باردا طبیعی دوران ساختن منقطع ویا قابل زیستن نباشد

 انجام معنای به حقوقی، نظر از جنین سقط گفت توان می همچنین
 جنینی تکامل دوران توقف موجب که است مجرمانه اعمال هرگونه

 .شد خواهد آن طبیعی موعد از قبل اخراج و
 از قبل و عمدی اخراج: است گفته آن تعریف در گارو پروفسور

 را جنین سقط فرانسوی، دیگری حقوقدان گارسو. زایمان موعد
 .است کرده تعریف بارداری طبیعی دوران ساختن منقطع

 اخراج: از است عبارت جنین سقط جامع و گویا تعریف یک در
 و آن وجود از آگاهی با حمل، یا جنین واسطه، با یا خودی، به خود

 قانونی. مجوز بدون اسقاط قصد با

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-995-fa.html


 214... نیجنسقط  تیو عدم مشروع تیمشروع یهاسبک  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Winter 2021 

 معنای معنا، همان در اجهاض کلمه هم فقها اصطالح در جنین سقط
 الخلقه ناقص طور به یا مقرر زمان از قبل جنین سقط یعنی لغوی

 خودی به جنین سقط میان فقها وجود این با اما. است شده استعمال
 عنام بدین اند، شده قائل فرق کسی عمل واسطه به آن انداختن و خود
 قابل و جرم اول حالت عکس بر را شخص فعل از ناشی سقط که

 جای به اوقات بسیاری در همچنین آنان. اند آورده شمار به مجازات
 امالص و طرح، القاء، اسقاط، قبیل از آن های مترادف اجهاض واژهی

 اند. کرده استعمال است جنین سقط معنای به همه که
 اقسام سقط جنین 

 کردیم، بیان را جنین سقط اصطالحی و لغوی مفهوم اینکه از بعد
 همشاب عناوین با آن تمایز و جنین سقط های گونه که است ضروری

 . کنیم بیان را
 عادی جنین الف: سقط

 خودی به خود یا و طبیعی جنین سقط آن به که عادی جنین سقط
 خواسته و میل رغم علی جنین، سقط از نوع این. شود می گفته هم
 مربوط های بیماری علت به دیگری شخص هر یا و شوهر و زن ی
 باشد، داشته دخالت آن سقط در فرد اینکه بدون جنین، و مادر به

 ای مادر متوجه مسؤولیتی گونه هیچ سقط نوع این در. شود می انجام
 می مورد این در متخصص پزشکان. بود نخواهد دیگری شخص هر

 سبتن و ناهنجاریها هستند شده، سقط جنین از زیاد نسبت که گویند
 که های بیماری سبب به شوند، می سقط که ها بارداری از 10٪

  باردار زن خود به مربوط گاهی جنین، به مربوط گاهی
 درمانی جنین ب: سقط

 سقط آن به که است درمانی سقط جنین، سقط انواع از دیگر یکی
 فرزند تولد موجب زوجیت علقه. شود می اطالق هم قانونی یا طبی
 مشآرا و شده زندگی بقای باعث بشری، نسل تداوم عین در که است

 اتفاق گاه اما. کند می فراهم خانوادگی محیط در را روانی و روحی
 ادرم سالمت افتادن مخاطره به باعث فرزند آمدن دنیا به که افتد می
 می که است تأسیس مذکور، این حالت در جنین سقط گردد، می

 نهایت در و خانواده و جنین و مادر برای را امر مخاطرات تواند
 .آوارد وجود به را آرامشی با توأم زندگی و برده بین از نیز جامعه

 با معموال و دارد درمانی ی جنبه که است سقط درمانی، جنین سقط
 رسمی اجازه و قانونی پزشکی کارشناس نظر و پزشکی مشاوره
 . گیرد می انجام قضایی مقامات

 خطرناک زن برای حاملگی ادامه که است حالتی سقط از نوع این
 که است وضعیتی و باشد خطر در... و بیماری علت به مادر جان و

 روانی یا جسمانی عوارض از جلوگیری برای حاملگی دوران قطع
 می مطرح مادر زندگی نجات برای ضرورت یک عنوان به حتی زن،
 .شود

 : باشد داشته وجود شرط چند باید درمانی، جنین سقط برای عموما
 کمیته سوی از خطر این و باشد خطر در مادر حیات باید -1

 . شود ثابت پزشکی

_________________________________ 
 و متخصص پزشک سه قطعی تشخیص با درمانی سقط درمانی سقط واحده ماده 1

 ناقص ای افتادگی عقب علت به که جنین بیماری بر مبنی قانونی پزشکی تأیید

 مادر جانی تهدید با که مادر بیماری یا و است مادر حرج موجب بودن الخلقه

 نآ بقای یا جنین وجود سبب به پزشکی، خطر آن باید -2
 . باشد مادر رحم در جنین

 نداشته وجود حمل سقط جز دیگر، ی چاره راه هیچ -3
 . باشد

 پزشک متخصصان نظارت تحت باید عمل، این به اقدام -4
 وجود عمل این برای را الزم احتیاجات که های بیمارستان در و

  شود انجام باشد داشته
 نوع این از عراق کیفری حقوق در خاص ماده که است، ذکر شایان
 روبه که بارزیست، های انتقادات از یکی که است، نیامده سقط
 ی ماده از استفاده با توان می اما. شود می عراق مجازات قانون روی

 که ضرورت حالت در ،1۹۶۹ مصوب عراق مجازات قانون( ۶3)
 جنین سقط مورد در باشد خطرناک مادر جان برای بارداری ادامه

 .کنیم استفاده ضرورت حالت در جنایی مسئولیت عدم از و درمانی
 سال در که عراق بهداشتی وزارت های رهنمایی از توان می همچنین

 عوارض حمل، سبب به مثال زن که حالتی در است، شده صادر 1۹5۸
 یصتشخ با بیماری مدرک ارائه با آنکه از پس باشد، داشته جسمانی

 خطر در مادر برای بارداری ادامه که متخصص پزشک سه قطعی
 پزشک صورت، این غیر در شود، صادر را جنین سقط اجازه باشد،

  نمود خواهد کیفری مسؤولیت موجب جنین سقط مرتکب یا
 ماده درمانی جنین سقط مورد در ایران اسالمی مجازات قانون در اما

 این در دارد، وجود ،13۸4 سال مصوب 1درمانی سقط قانون واحده
 یا باشد خطر با توأم مادر برای بارداری ادامه که صورتی در ماده

 ارائه با گردد او حال وخامت و مرضی عوارض تشدید موجب
 سازمان به پرونده ارجاع و قانونی مراجع به مادر بیماری مدرک
 و بارداری قطع لزوم بر مبنی مادر وضع بررسی و قانونی پزشکی

 .گردد می صادر وی جهت آن مجوز طبی جنین سقط
 که است جانی خطر معنای دارد، وجود مورد این در که ابهامی البته

 می عموما. آید دست به آن از مختلف های برداشت است ممکن
 ،جانی خطر از منظور کشورهای از بسیاریی قوانین در گفت، توان
 .است( مرگ به نزدیک) بسیاری خطر
 و جسمانی سالمت حفظ برای درمانی جنین سقط به اقدام گاهی
 ٪۶5 تقریبا که جهان کشور 131 بین در. گیرد می انجام مادر روانی

 یا و مطلق صورت به چه میدهند، تشکیل را جهان کشورهای از
 سالمت به آسیب خطر بارداری ادامه که صورت در مشروط،
. دشو می تجویز جنین سقط باشد، برداشته را مادر روانی و جسمانی

 حال در کشورهای در و ٪۹۸ یافته توسعه کشورهای در میزان این
 (۶) است ٪52 توسعه

 ای ضربه جنین ج: سقط
 عمل که دهد می رخ اتفاقات و منازعات اثر در که است سقطی
 تصادفات مانند ندارد قصدی مرتکب و است اتفاقی کامال سقط

 آن امثال و رانندگی

 و مجازات و میباشد مجاز زن رضایت با( ماه چهار) روح ولوج از قبل باشد توأم

 به نقانو این مفاد اجرای از متخلفین. بود نخواهد مباشر پزشک متوجه مسؤولیتی

 .شد خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون در مقرر مجازاتهای
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 و همکاران   حامد روکا 215

 1400 مستانز، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 جنایی جنین د: سقط
 و شود داده پایان بارداری به تا شده خواسته عمد به که سقطهایی

 پزشکی وسایل با عمد به جنین آوردن بیرون و بارداری عمدی قطع
 یا گیرد، صورت مادر خود توسط خواه. شود می انجام آن غیر و

 نای. گردد آن مرتکب میل بدون یا مادر میل به خواه دیگر شخصی
 مجازات آن مرتکب و بوده، جرم شرعی و قانونی نظر از سقط از نوع
 .شود می

 نجات هدف با که است، سقطی جنایی سقط گفت توان می همچنین
 امانج باشد، که وسیلهی هر به و قانونی بهانه هیچ بدون حمل از شدن

 ( 7) میشود
 :باشد داشته وجود شرط چند باید عمدی جنین سقط برای عموما

 زایمان طبیعی موعد از قبل جنین اخراج به منجر عملیات -1
 .پذیرد انجام

 مالاع یا مصنوعی وسایل کارگیری به طریق از را کار این -2
 .شود انجام مرتکب سوی از فیزیکی

 .باشد داشته را عمل این قصد سوء مرتکب باید. جنایت قصد
 مجازات سقط جنین

 الف: مجازات افراد غیرمتخصص 
واسطه دادن ادویه یا وسایل هر کس به» قانون مدنی:  ۶23طبق ماده 

جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس دیگر موجب سقط
ای را داللت به شود. و اگر عالما و عامداً زن حاملهمحکوم می

استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به 
که ثابت شود واهد شد. مگر اینحبس از سه تا شش ماه محکوم خ

باشد و درهرصورت مورد حکم به این اقدام برای حفظ مادر می
 پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. 

 ب: مجازات افراد متخصص 
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش :» قانون مدنی  ۶24موجب ماده به

حی یا داروفروشی عنوان طبابت یا مامایی یا جراو اشخاصی که به
جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط کنند وسایل سقطاقدام می

جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم 
 « به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. 

گذار در ماده فوق برای پسرک، ماما ، و... به لحاظ سمت و قانون
شدت عمل خاص ها مجازات را تشدید نموده است و قائل بهنشغل آ

موجب اند و بهخوردهشده است. زیرا پزشک ، ماما، جراح و... قسم
ها ها و مراجعه مردم به آنآن باید حافظ نسل  باشند و نه قاتل آن

عالوه اطالعات و ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و به
کند، حتی در مورد این جنایت را تسهیل می ها نیزمعلومات طبی آن

طورکلی کافی اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را به
که شخصاً مباشرت کنند یا برای وقوع جرم دانسته است اعم از این

با دیگری، بنابراین اگر پسرک و..دارو یا وسایل سقط را تهیه و در 
کند قرار دهد کافی برای جنین خواهد سقطدسترس خود زن که می

شود بلکه تحقق جرم خواهد بو  و عمل مذکور معاونت تلقی نمی
 جرم مستقلی است. 

 ج: مجازات سقط جین توسط مادر 
هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را »ق.م:  4۸۹طبق ماده 

ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی در هر مرحله
 «. بردنمی

باشد که طبق جنین توسط مادر ، پرداخت دیه میات سقطمجاز
رسد در اینجا قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می

 جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد. اشاره به سقط
های شده در مکانهای انجامالبته الزم به کر است که سقط

جدی بر  هایغیربهداشتی صورت گرفته و موجب ایجاد آسیب
مادران و جنین شده و حتی امکان بارداری مجدد را از مادر گرفته 

 یا منجر به فوت زنان شده است. 
 جنین غیرعمدیت: مجازات سقط

جنین ناشی از ضرب و حرج عمدی باشد ولی که سقطدرصورتی
نین چجنین شبه عمد( و هممرتکب قصد نتیجه نداشته باشد. ) سقط

در موردی که خود ضرر و جرج غیرعمدی باشد ،مرتکب را 
عنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نماید تنها مجازاتی تواند بهنمی

رب و حرج عمدی که درباره او مقرر است همان مجازات ض
که اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات باشد ولی درصورتیبه

جنین غیرعمدی ناشی تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی، دریایی سقط
مجازات خواهد شد. در  71۶و  715و  714و هوایی باشد طبق مواد 

گذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از این مواد قانون
جنین مجازات ماند و سقطدر آن طفل زنده می موعد طبیعی که

ای تعیین نموده است. البته الزم به ذکر است که طبق قانون جداگانه
جنین مجازات سقط 13۹2مجازات اسالمی مصوب مرداد ماده سال 

شده اشاره 721و ماده  55۶، 71۶، 717، 71۸، 720، 30۶در موارد 
 است. 

 
 پ: حق حیات جنین 

شود که تقریبًا های بنیادین انسان محسوب میز حقحق حیات یکی ا
در تمامی اسناد مهم  و اصلی حقوق بشر مورد عنایت قرارگرفته و 

بر یهجنین با تکبر احترام به این حق تأکید شده است. طرفداران سقط
کنند. این حق، زن حامله را در اسقاط جنین خود ، محق فرض می

با استناد به همین حق حیات،  جنین نیزدر مقابل مخالفان سقط
معتقدند که جنین به مانند زن حامله دارای حق حیات است و بر 

جنین نشاءت گرفته از نادیده گرفتن این باور مبتنی بر جواز سقط
حق حیان جنین است. بنابراین از دیدگاه ایشان منوط اغلب 

جنین بنا بر میل و خواست زن، این است که طرفداران جواز سقط
 ن حامله ملزم به ارائه هیچ دلیلی اعم از موجه و غیرموجه نیست. ز

در غالب موارد، ایشان قصد از بین بردن موانع پیش روی آزادی 
بندوباری در روابط جنسی با فلسفه که بیجنسی رادارند. درحالی

ارسال رسل که تتمیم مکارم اخالق است، منافات دارد. بنابراین امری 
تواند مجوز عالوه رعایت این آزادی ، نمیست. بهناپسند و مردود ا

حکم عقل و وجدان آزادی انسانی، اگر جنین باشد. چراکه بهسقط
میل و خواست زن و یا لزوم التذاذ جنسی در یک کفه ترازو و قتل 

ی دیگر ترازو قرار داده شود. هر گز میل و نفس محترمه در کفه
ویژه بعد از جنین بهسقط خواست و التذاذ جنسی ، مساوی با جواز
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 216... نیجنسقط  تیو عدم مشروع تیمشروع یهاسبک  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Winter 2021 

دمیده شدن روح نخواهد بود. بلکه رعایت حق حیات بر میل و 
جنین برای خواست و التذاذ جنسی مقدم خواهد بود. بنابراین سقط

رغم این عدم محدودیت این آزادی ، مجوزی نخواهد داشت. علی
ریح طور صالمللی بهیک از اسناد بینتفاسیر حق حیات جنین در هیچ

ورداشاره قرار نگرفته است و حتی کمیسیون اروپایی حقوق بشر م
در مقام توضیح  Paton  V united kingdomدر دعوای 

 «هرکسی» کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از حق حیات  2ماده 
برده است، اظهار داشت که اگرچه چنین مستحق برخورداری از نام

پایی حقوق بشر کنوانسیون ارو 2برخی حقوق است اما ماده 
ای که برای حفظ سالمت جسمی جنین زن حاملهتواند مانع سقطنمی

 ( ۸کند، شود.)و روانی خود مبادرت به سقط چنین می
رهیافت های مشرعیت یا عدم مشروعیت سقط جنین در اسناد بین 

 الملل
 الف: منشور ملل متحد 

جنین طسقتواند مسئله المللی مهمی که به نحوی مینخستین سند بین
را از زاویه آن نگریست، منشور ملل متحد است که بر اساس ماده 

سطح احترام و » اندآن اعضای سازمان ملل متحد متعهد گشته 55
ها ( را بدون های بنیادین همه ) انسانرعایت حقوق بشر و آزادی

هیچ تبعیضی از حیث نزاد، جنس، زبان  یا مذهب، ارتقا دهند. 
عضای سازمان ملل متحد باید برای تضمین اعمال بنابراین تمامی ا

 حقوق بشر به همکاری با یکدیگر و نیز همکاری با سازمان بپردازد. 
توان اگرچه منشأ استدالل فوق یک  تعهد قراردادی است. ولی  می

گفت که امروزه نوعی وفاق عام برای صیانت از حقوق بشر 
راردادی بوده و گرفته است. وفاقی که فراتر از تعهدات قشکل

معطوف به اجرای اصول است. با این وصف ضرروی است، نسبت به 
که نادیده انگاشتن ترین اصل آنشناخت اصول حقوق بشر و بنیادی

 باشد ،اقدام کرد.منزله نادیده انگاشتن تمامی حقوق بشر میآن به
 بند دوم: اعالمیه جهانی حقوق بشر 

تفکر وجود آن دسته از اعالمیه جهانی حقوق بشر بر مبنای 
های انسانی تدوین گشته است که متعلق ذات بشر هستند. در ارزش

اساس آزادی، عدالت و صلح در »مقدمه اعالمیه چنین آمده است: 
شان ذاتی و حقوق الینفک تمامی ، عبارت است از  شناسایی« جهان

 «. اعضای خانواده بشر
ها از هر رنگ و انسان توان گفت : شأن ذاتی تمامیبدین اعتبار می

جنس و نژاد اعم از قوی و ضعیف، کوچ و بزرگ ، هوشمند و 
طور یکسان باید تحت حمایت قانون قرار گیرد و غیرهوشمند، به

شدت و ضعف توان آدمی بر این مؤثر نیست. البته این بدان معنا 
ها از منظر حقوق در یک ردیف قرار نیست که تمامی انسان

حال شأن انسانی ، انسان در تمامی آدمیان دارای گیرند. بااینمی
ارزشی واحد و یکسان است و بر همین مبنا انجام  اموری چون به 

دان همه بمنزله نفی شأن ذاتی آنان است اینها بهردگی کشیدن انسان
سبب است که نادیده انگاشتن شأن انسانی و تحقیر انسانیت در 

را به طغیان و شورش واخواهد  مفهوم انتزاعی آن، این موجود خاکی
داشت و در این میان موجود بودن یا نبودن انسان تأثیری بر نتیجه 

های موجود امر نخواهد داشت. بنابراین نادیده انگاشتن حقوق انسان
نظر از مقاطع خاص زمانی طور عام و صرفیا تحقیر حقوق بشر به

ند. پس رعایت کدر حیان انسان، تفاوتی درنتیجه نهایی ایجاد نمی
تنها ضامن صلح در تعامالت عام و حقوق بشر و ارتقا سطح آن، نه

خاص میان ابناء بشر است بلکه موجب حفظ و گسترش آن در میان 
ها و درنهایت اعضای اصلی جامعه جهانی یعنی ها و تمدنملت

مثابه گردد. در این راستا می وان از اعالمیه جهانی بهکشورها می
 های ذاتی او یادکرد. رفتار با بشر و شناخت ارزش معیاری برای

شأن به معنای ارزش ذاتی است. پس مطالبه بشر برای صیانت از شأن 
حقی بنیادین است. مقدمه اعالمیه میان مفاهیمی او به مفهوم  مطالبه

از سوی دیگر، ارتباط برقرار کرده است و همه « حقوق بشر» چون 
حقوق الیتجزای » شان را زیر چتر هایاین مفاهیم و زیرمجموعه

داده است. بدین ترتیب هر آنچه و حمایت یکسان قانون جای« بشری
اعطا یا استرداد یا ریشه در شأن و مرتبت و حقوق بشر دارد قابل

توان به بردگی اعراض نیست. از همین رو است که احدی را نمی
ر هد و باز بتواند خود را به بردگی دکه احدی  نمیگرفت. کما این

همین مبنا است که اقدام کشورها در تنظیم معاهدات حقوق بشری، 
منزله تفویض حقوق مذکور به نوع انسان نیست بلکه در حقیقت به

 ها است. به مفهوم شناسایی اصول حقوقی از قبل موجود توسط آن
اعالمیه به بیان برخی حقایت بشری پرداخته است که درک  1ماده 

ند کمک مؤثری برای درک سند باشد. بر اساس این تواها میآن
شود و از حیث شأن و حقوق یکسان است ماده، انسان آزاد زاده می

ها نسبت به یکدیگر مجدداً در . ارزش تساوی و عدم تمایز انسان
ها که میان انسانآن سند مورد تأکید قرارگرفته است. با این 2ماده 

جنس، زبان، مذهب، نزاد، زنگ، « هیچ تفاوتی از حیث
جود و« سیاسی، ملی ، اجتماعی ،اقتصادی ،و... های فکری یاوابستگی

 «کبیر و صغر سن، تندرستی  یا عدم آن و...» ندارد. به همان نسبت 
تواند موجبی برای اعمال تبعیض در میان آدمیان محسوب نیز نمی

در های انسانی اعالمیه، با قرار دادن برخی ارزش 13گردد. ماده 
دهد. و بیان ها را تحت حمایت حقوق بشر قرار میقالب حق، آن

هر کس دارای حق بر حیات، آزادی و امنیت شخصی » دارد:می
بدین ترتیب برخی امور چون حیات انسان، غیرقابل تعدی و « است.

روند. از نحوه قرار گرفتن عبارات و الینفک از ذات او به شمار می
گردد فراهم نمودن بستر آزادی ، معلوم می ها در متن مادهترتیب آن

نماید زیرا و امنیت فارغ از وجه به مفهوم حیات امری عبث می
منطقاً حق بر حیات در رأس سایر حقوق متعلق به بشر قرار دارد. 

اعالمیه جهانی حقوق بشر،  3به هنگام تنظیم ماده  1۹4۸در سال 
در متن آن سند پیشنهادهایی درباره گنجاندن حق جین بر حیات 

ها به رأی گذارده نشد. و سرانجام به یک از آنمطرح شد. ولی هیچ
است ، « هر کس دارای حق بر حیات» همین عبارت کنونی یعنی

ه منزله عدم توجبسنده شد. با این حل نباید کمان برد که این امر به
ر رسد منظوهای تولد نیافته است. به نظر میاعالمیه به حقوق انسان

در حقیقت تمامی اعضای خانواده بشری و « هر کس» ز عبارتا
توان بر آن لفظ انسان را دربرگیرنده هر آن چیزی است  که می

اطالق کرد. بنابراین بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر تمامی 
اند. این معنا اعضای خانواده بشری دارای شخصیت انسانی تلقی شده

که بسیاری از طرفداران از آن وجه موردتوجه قرار گرفت 
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 و همکاران   حامد روکا 217

 1400 مستانز، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

دانند که جنین را جهت مشروع میجنین عمل مذکور را ازاینسقط
 کنند.فاقد شخصیت انسانی تلقی می

 المللی حقوق مدنی و سیاسی ب: میثاق بین
میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را از حقوق ذاتی شخص 

اق این میثموجب قانون حمایت شود. انسان دانسته که این حق باید به
های متعهد را در احترام به ضمن تأکید بر حیثیت ذاتی انسان دولت

حقوق انسانی و تضمین حق ذاتی حیات متعهد و ملتزم کرده است. 
هر » المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین ۶ماده  1بر اساس بند 

حق بر » شود اضافه می« انسانی دارای حق ذاتی بر حیات است
حق » حقی است که در سراسر آن سند تحت عنوان  تنها« حیات

 «شده است. و کمیته حقوق بشر از این حق با عبارت  معرفی« ذاتی
المللی حقوق مدنی میثاق بین ۶ماده  2برده است. دربند نام« حق برتر

 و سیاسی آمده است:
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز 

ترین جنایات که طبق اقنونالزم اجرا است. ورد مهمنیست مگر در م
رامون هایی که پیهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونالبته آن

 جمعی است منافات داشته باشد. جلوگیری و مجازات کشتار دسته
حق بر حیات حقی غیرقابل تخطی و تا بدان جا مقدس است که 

اعی که حیات یک ملت را های اجتمضرورت» حتی به هنگام بروز
«. توان از این حق عدول کرددهند، نمیدر معرض تهدید قرار می

نکته مستمر در این قاعده بسیار بااهمیت است. زیرا بر مبنای آن 
حیات فردی به ارزشمندی حیات جمعی تلقی شده است و تفکر 
حاکم بر قاعده نیز مؤید ارجمندی اصول بنیادین حقوق بشر است. 

اقدامی که علیه انسانیت و مبانی عقلی خالق این قاعده پس هر 
صورت گیرد به معنای نقش حق بر حیات و سس نمودن اصول میثاق 

 ایجنین را از حساسیت ویژهاست. با این اصناف آن جه مسئله سقط
سازد ، تعارض حقوق بشری در آن است. این حقوق برخوردار می

 زن بر اختیار .  اند از حق جنین بر حیات  و حیعبارت
شود. ها میبدیهی است که تعارض حقوق موجب محدودیت آن

حق خاصی در حقوق بشر نباید دربردارنده نقض وجود توجه بهبااین
ها باشد.  یعنی محترم شمردن حق بر اختیار نباید منتهی به سایر حق

 زیر پا گذراندن حق بر حیات گردد. 
 پ: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حق حیات و لزوم ده دو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با اشاره بهما
 گوید: احترام به آن می

موجب قانون و در پی ارتکاب  جرم سلب حق حیات باید فقط به
حکم دادگاه صالح و پس از محاکمه عادالنه باشد. البته بر اساس به

ی که هایاین کنوانسیون مجازات اعدام لغو و دولت ۶پروتکل شماره 
استثنای برخی اعمال در اند متعهدند هیچ جرمی را بهبه آن پیوسته

زمان جنگ یا تهدید جنگ از سوی دشمن به مجازات اعدام محکوم 
 نمایند. 

این کنوانسیون تأکید شده که حتی در زمان جنگ و  15در ماده 
توانند از اجرای مقررات ماده های عضو نمیوضعیتی اضطراری دولت

 4چنین ماده به حفظ حق حیات شانه خالی کنند. هممربوط  2
 گوید: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می

قانون باید حیات فرد انسانی را از لحظه حمل موردحمایت قرار 
که بر اساس همین ماده مجازات اعدام برای افراد کمتر دهد. ضمن این

 همان(  سال ممنوع دانسته شده است. ) 70سال و باالتر از  1۸از 
های المللی عام حقوق بشر و نیز تجربه دادگاهمبتنی بر این اسناد بین

حقوق بشر، برخی مباحث نظری درباره موضوع حق حیات و سلب 
تنها از سلب حیات ها نهکه دولتآن قابل دریافت است. نخست آن

اند در درجه اول، زمینه هرگونه اند بلکه موظفاشخاص منع شده
فع بینی قبلی برای رها را از بین ببرند و حتی با پیشآننقض حقوق 

ها اقدام کنند. و در درجه دوم به تعهدات خطرهای جانی از آن
مرتبط با حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که جز حقوق مثبت 

های بهره بردن افراد را از آن هستند توجه داشته باشند و زمینه
عهد مثبت برای حمایت »ت عنوان حقوق فراهم کنند. این نظریه تح

المللی حقوق بشر مطرح است. دوم در نظام بین« از حقوق بنیادین
ای مثابه قاعدهکه ، اگر به هر یک از این قواعد حقوق بشر بهاین

حقوق بنگریم باید تمایز امری یا تکمیلی بودن قواعد را در قبال آن 
ادین بشر، در وهله قاعده اعمال کنیم. بدون تردید قواعد حقوق بنی
ها اعتباری ندارد و اول، قواعدی هستند که توافق برخالف آن

تواند از نقض حقوق خود ابراز رضایت کند. از این کس نمیهیچ
لی طورکمنظر، سلب حقوق بنیادین مثل حق حیات یا سلب حقوق به

فاقد اعتبار حقوقی است . امری بودن قواعد ناظر به حقوق بشر و 
کس واحد دهد که هیچاعده منع سلب حقوق نشان میچنین قهم

چنان آزادی نیست که این قاعده را به ضرر خود نقض کند. 
ی المللکه بر حق حیات و احترام به آن در اسناد متعدد بینازآنجایی

صراحت تأکید شده است سلب این حقوق که منجر به ناممکن به
ممنوع و فاقد اعتبار شود برداری از سایر حقوق نیز میبودن بهره

مللی عام التوان گفت بر اساس اسناد بینطورکلی ، میحقوقی است. به
حقوق بشر ،حقوق بنیادین بشر حقوقی سلب نشدنی و اعراض 

شان دیمنتوانند با سلب حقی بنیادین، امکان بهرهناپذیرند افراد نمی
امعه از سایر حقوق را از بین ببرند. زیرا در آن صورت دورنمای ج

احتمال فراوان چیزی جز ویرانی نخواهد بود. بنابراین از انسانی به
رغم پذیرش اصل آزادی در حقوق بشر، انسان این منظر و علی

مندی فرد تواند خود را از حق بنیادینی چون حق حیات، که بهرهنمی
بسا از سایر حقوق کامالً وابسته به آن است محروم کند. و چه

( ۹د امکان از حق حیات خویش پاسداری کند. )وظیفه دارد تا ح
اند برای پاسداری از این حقوق از طریق ها نیز موظفدولت

راهکارهای فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، بهداشتی، پزشکی و 
 ای اقدام کنند.توسعه

 ت:کنوانسیون منع و مجازات جنایت امحای نژادی 
له کشی ازجمنسل «انگیزنفرت» بر اساس ماده دوم کنوانسیون، عمل 

قصد شامل به قتل رساندن اعضای یک گروه و تحمیل اعمالی به
 توان معتقد بودجلوگیری از زادوولد در میان آنان است ،بنابراین می

های تولد نیافته بر حیات که قسمت اخیر ماده متضمن حق انسان
کشی شامل اعمال دیگری است. در بخش دیگری از همان ماده ، نسل

نابود ساختن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی ، نزادی  با قصد
د، کنیا مذهبی شده است. آنچه مفاد این ماده را با بحث ما مرتبط می

اگر  است.« تمام یا بخشی از یک گروه» تفسیر قابل اراده از عبارت 
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عنوان بخشی از خانواده بشری تلقی کنیم، در این جنین انسان را به
ساندن او به شک سیستماتیک و قانونمند عملی صورت به قتل ر

گیرد. لذا دالیل قابل اراده برای کشی قرار میاست که در تعریف نسل
نفع  گیری بهتواند درنتیجهاین کشتار انسانی سیستماتیک، نمی

جنین ، جنین مؤثر باشد. برای نمونه چنانچه توجیه سقطسقط
ی و جسمی معرفی ها اعم از ذهنجلوگیری از گسترش معلولیت

از  دهنده بخشیها  که تشکیلگردد، باید گفت همین گروه از انسان
الملل قرار های انسانی هستند، نیز تحت حمایت حقوق بینگروه

دارند. و دقیقاً از همان حقوقی برخوردارند که افراد غیر معلول از 
کشی و مند و الزم است از ایشان در قبال هرگونه بهرهآن بهره

آمیز، تحقیر و خوار شوند ، حمایت ررات و رفتارهای تبعیضمق
قانونی به عمل آید. چنانچه نابود ساختن سیستماتیک معلولین یادآور 

کشی و درنهایت نقض مفاهیم منزله جنایت نسلها و بهاعمال نازی
توان بر آن بود که نابود ساختن کنوانسیون مربوطه باشد. آیا نمی

شی است؟ کبنا بر دالیلی مشابه نیز به معنای نسلاطفال تولد نیافته 
شود که بیان داشته باشیم اسناد  گیری آنگاه تقویت میاین نتیجه

المللی حقوق بشر، آشکارا تاب تفسیر موسع رادارند. عالوه بر بین
کنوانسیون منع مجازات جنایت امحا نزادی از اقداماتی صحبت 

های انسانی به وولد در گروهمنظور جلوگیری از زادکند که بهمی
دارند این امر صرفاً آید. شماری از اندیشمندان گمان میعمل می

جنین زیر سایه وحشت و ارعاب معطوف به واداشتن زنان به سقط
نیست. بلکه تحریک ، تشویق ، و اغوای آنان به نابود ساختن کودکان 

که به  هاییکشی است. بنابراین دولتمنزله نسلتولد نیافته نیز به
 کنند، عمالً در ردیف ناقضینجنین اقدام میتشویق اتباع خود به سقط

طورکلی محرک اصلی ارتکاب فعل کنوانسیون  قرار دارند. به
های کشی، عدم باور نسبت به تعلق حقوق بشر به برخی گروهنسل

انسانی است . بنابراین الزم است در مورد اعالم فقدان شخصیت 
توان در مورد ارتکاب طور که میین انسان، همانانسانی در جن

ور به شمار اعمالی در هنگام صلح و آرامش که به هنگام شعله
 ( 10آیند، سخت تأمل نمود. )می

 المللی جنین در اسناد بینت: منع سقط
مللی الدر قوانین بین« جنینحق بر سقط» عنوان طورکلی حقی بهبه

های اخیراً طرفداران اما در سال نشده است.حقوق بشر پذیرفته
جنین جنین به دنبال پیشبرد این ایده هستند که حقی برای سقطسقط

المللی حقوق بشر، وجود دارد و به همین دلیل ، بر اساس قوانین بین
های مستقل باید در قوانین خود جهت اعطای این حق معتقدند دولت

که میثاق که هنگامیاصالحاتی انجام دهند. این امر در حالی است 
 المللی حقوق اقتصادی وبن المللی حقوق مدنی و سیاسی  و میثاق بین

اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 
ازآن و کنوانسیون حقوق کودک در حال مذاکره بودند و حتی پس

 کننده جنین موردحمایتهای مذاکره، در قوانین بسیاری از دولت
جنین جرم انگاری شده بود. تا همین اواخر ، کسی بود و سقط

ر ها به نحوی برای تغییتوانست جتی پیشنهاد کند که این دولتنمی
( 11جنین موافقت نمایند. )قوانین داخلی خویش در تائید حق بر سقط

چنین باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر، در حقوق هم
ای و جنین در حقوق معاهدهای مبنی بر حق سقطهالملل هیچ قاعدبین

کدام از معاهدات سازمان المللی وجود ندارد و هیچحقوق عرفی بین
اند و آن را ایجاد نکرده« جنینحق سقط» ملل متحد حقی مبنی بر  

ها در وضع قوانین در ( لذا دولتibidاند .) را به رسمیت نشناخته
لی شأن آزاد هستند. در این میان این خصوص بر اساس صالحیت داخ

ای وجود دارد که المللی حقوق مدنی و سیاسی قاعدهدر میثاق بین
عنوان یک عضو از خانواده بشری دهد این میثاق، جنین را بهنشان می

نماید جهت حفاظت از شناسد و دولت را موظف میبه رسمیت می
اعدام  که زندگی و به خاطر حکمحق ذاتی حیات جنین هنگامی

مادرش، در معرض خطر قرار قرارگرفته است، از مجازات اعدام 
( نیک پیداست که علت 12گناه، جلوگیری نماید. )مادر جنین بی

درج قاعده ممنوعیت اعدام زنان باردار، به رسمیت شناختن ارزش 
باشد. ازآنجاکه همه زنان دیگر زندگی کودک در رحم مادر می

 ۶اعدام قرار گیرند. این بند از ماده ممکن است در معرض مجازات 
عنوان شناسایی وضعیت مستقل جنین از مادر تعبیر تواند بهمیثاق می

 شود. 
ازآن در سازمان ملل متحد در مقدمه اعالمیه حقوق کودک و پس

نماید که کودک به دلیل مقدمه کنوانسیون حقوق کودک اعالم می
های ها و مراقبتینعدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند تضم

های قانونی مناسب پیش و پس از تولد خاص است ازجمله حمایت
سو حقوق بشری جنین را موردپذیرش و این عبارت بندی از یک

کند که منظور از شناسایی قرار داده است و از سوی دیگر اثبات می
کودک در متون حقوقی، شامل کودک متولدشده و کودک متولد 

با توجه به روح اعالمیه حقوق کودک و  شود لذانشده می
توان بر آن بود که حفظ جان اطفال کنوانسیون حقوق کودک می

ین جنباشد. و اعمال سقطالملل میتولد نیافته موردتوجه حقوق بین
منزله نقش حقوق صورت آزاد در شرایط غیر اضطراری، بهبه

 (.10الملل خواهد بود)بین
ه جهانی حقوق بشر با تجویز اعالمی ۶در خصوص نقش ماده 

ل الملجنین، در حقوق بینجنین و شناسایی حق مادران بر سقطسقط
هر » قرار است که اطالق واژه دو نظر وجود دارد نظر نخست ازاین

تواند کودکان متولد نشده را هم در بربگیرد. طرفداران این می« کس
ندارد که نظر معتقدند که در این خصوص هیچ شواهد تاریخی وجد 

کنندگان کنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر و یا تدوینتدوین
اعالمیه و کنوانسیون حقوق کودک در نظر گرفته باشند که کودک 

ه برای است ک« حفاظت قانونی» قبل از تولد، صرفاً مستحق این قبیل 
اشیاء قانونی مناسب است و اگر منظور این بوده که به رسمت 

ک شخص در برابر قانون را برای کودکان پس از عنوان یشناختن به
ل طور کامتولد رد نمایند و چنین تمایز مهمی مرود نظر بود، آن را به

ها حق به رسمیت دادند. به عقیده آنموردبحث و تحلیل قرار می
عنوان یک شخص در برابر قانون اساس حق جنین را برای شناختن به

ری بر اساس برابری، و به همان های بشمندی از حقوق و آزادیبهره
دهند. برند، تشکیل میدلیل که کودکان بعد از تولد از آن بهره می

زدایی از رو اینان معتقدند که فشار جهانی اخیر برای جرمازاین
 ( 12جنین درواقع نقش فاحش این تعهد حقوق بشری است. )سقط

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-995-fa.html


 و همکاران   حامد روکا 219

 1400 مستانز، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 نتیجه گیری 
ر  فقه امامیه و اسناد موضوع پایان نامه حاضر بررسی سقط جنین د

بین الملی بوده است و در بررسی و کاوش آن به نتایج ذیل دست یافته 
 است. 

سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان 
 به نحوی که زنده یا قال زیستن نیاشد. 

سقط جنین یکی از مسائلی است که در طول تاریخ با برخورد های 
بوده است. سقط جنین به دالیلی چون تنظیم خانواده، متفاوتی مواجه 

مخفی نمودن روابط نامشروع، گریز از حامگلی ناخواسته ، حامله 
شدن زن در غیاب مرد ، مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم آشنای 
یکامل زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی یا عدم تاثیر وسایل 

 مربوطه و... انجام می گرفته است .

نگاری سقط جنین در نظام حقوق ایران از قبل از انقالب آغاز جرم ا
و  ۹0مواد  1304شده است. یعنی در قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون  ۶24و  ۶23و  ۶22، و مواد13۶2قانون تعزیرات سال  ۹1
به سقط جنین عمدی اختصاص  1375مجازات اسالمی مصوب سال 

 یافته بوده است. 

حق حیات یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر  در اسناد بین المللی
 است . و از این باب سقط جنین را منع نموده اند. 

سقط جنین در همه شرایط حرام و غیر قانونی نیست بلکه در برخی  
موارد جایز و حتی واجب است. زیرا جفاظت از جان مادر ، اقتضا 
می کند که جنین سقط شود. البته باید سقط جنین به تایید گروه 
پزشکان حاذق و خبره در این مساله برسد تا همه جوانب انسانی و 

 رند. اخالقی  مد نظر قرار گی
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