
بررسی فقهی-حقوقی مجازات سقط  جنین در رسیدن به سیاست افزایش جمعیت
تاریخ دریافت: 1396/03/05                     تاریخ پذیرش: 1396/04/01

سید مجید صادقی1، سید وحید صادقی2، محمد حسن پور3

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررس���ی راهکارهای پیش���گیرانه فقهی- حقوقی سقط جنین 

در راستای رسیدن به هدف افزایش جمعیت به شیوه تحلیلی- توصیفی انجام شد. 

که چه ضمانت اجرایی برای پیش���گیری از جرم س���قط جنین  بنابرای���ن، این موضوع 

ک���ه ب���ا مبانی و اصول معتبر حقوقی و ش���رایط زمان و م���کان هماهنگی و  وج���ود دارد 

گردید. در پژوهش حاضر، ضمن بررس���ی حاالت مختلف سقط  تطابق دارد، بررس���ی 

که ع���دم اجرای قانون، ابهام قانون و وجود خألهای قانونی س���ه  جنی���ن این مطلب 

که در سیس���تم حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد نیز بررسی  نقصی اس���ت 

شد. از جمله راهکارهای پیشگیرانه که می تواند به کاهش آمار سقط جنین و رسیدن 

که در قالب وضع  کیفری است  به سیاس���ت افزایش جمعیت منجر شود، پیش���گیری 

مجازات متناس���ب در مورد مرتکب سقط جنین می تواند قابل اعمال باشد. ازاین رو، 

که سبب فهم مختلف درباره تعزیر مادر  رفع ابهام از ماده 306 قانون مجازات اسالمی 

)که مباش���ر و یا معاون س���قط جنین است( و همچنین سبب نس���خ مجازات موضوع 

مواد 622 الی 624 شده است، مفید و الزم به نظر می رسد. 

کلیدی: سقط جنین، مجازات، تعزیر، افزایش جمعیت. گان  واژ

غ التحصیل  دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1 . فار
Email: sm_sadeghi8@yahoo.com

2 . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. )نویسنده مسئول(
Email: sv86sadeghi@gmail.com

3 . دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پژوهشگر رسمی دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.
Email: hr.mohammad@ymail.com

/ سال ششم/ شماره یازدهم/ تابستان 1397/ 75- 95 



76

1. مقدمه

که اهداف تعیین ش���ده در  واقعیت ه���ای جمعیت ش���ناختی ای���ران امروز حکای���ت از آن دارد 

راس���تای سیاس���ت های تحدید موالی���د قانون برنامه اول توس���عه، زودت���ر از زمان پیش بینی 

محقق شده است. به طوری که بر اساس پیش بینی های انجام شده انتظار می رفت نرخ رشد 

که این میزان  جمعیت در س���ال 1390 به 2/3% برس���د درحالی که بررس���ی ها نش���ان می دهد 

به 1/29% رس���یده است. )»ریاس���ت جمهوری...«، 1391، ص 23( ازاین رو، ضرورت ارزیابی و تغییر بسته 

که خوشبختانه این سیاست  گیرد  کار سیاست گذاران قرار  سیاست جمعیتی باید در دستور 

کارشناس���ی ایش���ان و مش���ورت با  که ناش���ی از نظر  با توجه تذکرات اخیر مقام معظم رهبری 

کرده است.  متخصصان است، به سمت افزایش جمعیت سوق پیدا

بین سقط جنین و مسئله جمعیت نیز ارتباط مستقیمی وجود دارد. تعداد سقط جنین 

غیرقانونی و غیرش���رعی )جدا از موارد قانونی( تا 350 هزار مورد در س���ال برآورد ش���ده اس���ت. 

س���قط جنین عالوه بر از بی���ن  بردن حق حیات جنی���ن، همواره عوارض زیادی ب���رای مادر یا 

که سبب وقوع خونریزی بیشتر  جنین در حاملگی بعدی به دنبال خواهد داشت؛ به گونه ای 

مادر در س���ه ماهه اول بارداری بعدی خواهد ش���د و نیز از قدرت زایمان طبیعی در حاملگی 

بعدی وی می کاهد. عالوه براین، ممکن است سبب نازایی دائم در یک چهارم از زنانی شود 

که نوزادان بعدی را  که اقدام به س���قط جنین می کنند. از دیگر عوارض این عمل، آن اس���ت 

کرده و س���بب مرگ ومی���ر دوران نوزادی و افزایش  کمبود وزن ش���دید در هنگام والدت  دچار 

نواقص جنینی خواهد شد. )اردبیلی، 1383( براین اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است 

کافی و انجام  کارشناسی  آیا مجازات اعمال شده برای سقط جنین در نظام عدالت قضایی با 

گرفته است؟ و چه ضمانت اجرایی  مطالعات الزم در ارزیابی تبعات مثبت و منفی  آن صورت 

گون با مبانی و اصول معتبر حقوقی و ش���رایط  گونا گرفت تا از ابعاد  می ت���وان ب���رای آن در نظر 

زمان و مکان هماهنگی و تطابق داشته باشد؟

برای پاس���خ به این س���ؤال ابتدا دالیل حرمت سقط جنین بیان ش���ده و سپس مجازات 

کدام در بوته نقد  گردیده است. همچنین هر  س���قط جنین عمدی را در فقه و حقوق بررسی 

گرفته است. و بررسی قرار 
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2. دالیل حرمت سقط

که سوره مبارکه مؤمنون آیات 12 تا 14 نیز به آن اشاره   حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد 

که عبارتند از: از ابتدای انعقاد نطفه تا زمان دمیده ش���دن روح؛  از زمان دمیده   کرده اس���ت 

ش���دن روح تا زمان تولد. مطابق نظریات ش���یعه، تکون انسان از زمان استقرار نطفه در رحم 

آغ���از می ش���ود و از آغاز به وجود آمدن نطفه و اس���تقرار آن در رحم، اح���کام مختلفی بر آن بار 

کلی فقه شیعه عدم جواز و یا حرمت سقط جنین در هر  می ش���ود. با چنین نگرش���ی، دیدگاه 

مرحله از مراحل تطور و تحول جنین است.

2-1. آیات قرآن

اول( بر حرمت س���قط جنین توس���ط والدین، می توان به آیه 31 س���وره اس���راء و آیه 151 سوره 

که هیچ یک از این آیات بر حرمت سقط جنین داللت  کرد. البته بیان شده است  انعام اشاره 

ندارند؛ زیرا موضوع این آیات »قتل اوالد« اس���ت نه »س���قط جنین« و »قتل اوالد« هم غیر از 

که جمع »ولد« است از ماده »والدت« هست، بنابراین به  »سقط جنین« است؛ زیرا »اوالد« 

گفته نمی شود؛ چون هنوز والدت و زایمان صورت  فرزند انسان مادامی که در رحم است، ولد 

گفته می شود و سلب حیات  که بعد از والدت و زایمان به آن ولد  نگرفته است. درست است 

که در رحم است سقط، اسقاط و اجهاض  او قتل اس���ت، ولی سلب حیات از جنین تا زمانی 

است نه قتل )وطنی،1383(.

کار ب���ردن فرزند درباره  که قرآن به لس���ان عرفی س���خن می گوید و به  کرد  نبای���د فرام���وش 

کار می رود. چنانچه در روایتی معصوم؟ع؟ سقط قبل  حمل و یا قتل درباره سقط در عرف به 

که جنینش را  که آیا این زن )زنی  از ولوج روح را جایز ندانس���ته و در مقام پاس���خ به این سؤال 

کرده اس���ت( از دیه ولدش ارث نمی برد؟ فرمود: »خیر، زیرا او را به قتل رسانده است.  س���قط 

ازاین رو، از وى ارث نمی برد«.)حر عاملی، 1409، 32/26(. در این روایت سائل از جنین به ولد تعبیر 

می کند و امام نیز س���قط جنین بدون روح را به منزله قتل دانس���ته اس���ت. همچنین  آیه 47 

که حضرت مریم؟اهع؟ در پاسخ به بشارت مالئکه مبنی بر والدت عیسی؟ع؟  سوره آل عمران 

فرمود نیز اشاره به این موضع دارد.

دوم( آیه 33 س���وره مبارکه اس���راء اس���ت می فرماید: »و ال تقتلوا الّنفس اّلتی حّرم اهلُل إال 
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بالح���ق«. ای���ن آیه داللت بر حرمت س���قط جنین، بع���د از دمیده ش���دن روح دارد. با این آیه 

کرد؛ زیرا جنین قب���ل از ولوج روح  نمی ت���وان حرمت س���قط جنین قب���ل از ولوج روح را اثب���ات 

دارای حیات انسانی نیست، بلکه حیات نباتی دارد )مکارم شیرازی، 1422(.

2-2. روایات

که در رحم واقع ش���ده اس���ت، می کنند، بر  که داللت بر حرمت س���قط نطفه ای  اول( روایاتی 

حرم���ت س���قط جنین در مراحل بع���دی نیز داللت می نماید؛ روایت اس���حاق ب���ن عمار از آن 

جمله است: 

قلتلیباحلســـن؟ع؟املرأةختافاحلبل-فتشربالّدواءفتلیقَمایفبطهناقالال-

فقلتإّناهونطفٌةفقالإنأولماخیلقنطفٌة.

به ابوالحســـن؟ع؟ عرض کردم: »زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا 
آنچه در بطن دارد، بیندازد، آیا چنین عملی جایز است؟« فرمود: »خیر!« عرض کردم: 

که خلق می شود، نطفه است«.  »جنین در مرحله نطفه است«. فرمود: »اولین چیزی 

)حر عاملی، 1409، 26/29(

داللت موثقه بر حرمت »س���قط جنین« در تمام مراحل و حتی درصورتی که زن و ش���وهر 

بدین عمل راضی هم باش���ند، روشن اس���ت. سؤال پرسش کننده مبنی بر »زن از باردارشدن 

می ترس���د«، دلیل است برای عدم جواز حتی در فرض شک در باردار بودن، مگر آنکه منظور 

که بارداری برای زن معلوم اس���ت، ولی از عواقب آن می ترسد )مکارم  س���ائل از ترس، آن باش���د 

شیرازی، 1422(. همچنین صحیحه رفاعة بن موسی نخاس ، از امام صادق؟ع؟ که پرسش درباره 

که احتمال باردارى می رود،  احتمال باردارى است و امام ؟ع؟ آشکارا از خوردن دوا در جایی 

نهی می کند تا شخص در حرام نیفتد، حرمت آن را آشکارتر می سازد )حر عاملی، 1409، 338/2(.

که هرگاه مادر موجب س���قط جنین خود ش���ود، دیه  ک���ه در آن آمده اس���ت  دوم( روایت���ی 

می پ���ردازد و از ارث ب���ردن آن دی���ه هم مح���روم می گردد؛ چون قاتل اس���ت. ب���رای نمونه، در 

کرده اند، آمده است:  که مشایخ سه گانه آن را روایت  صحیحه ابو عبیده 
که دارویی نوشـــیده، درحالی که باردار  از ابی جعفر؟ع؟ در خصوص زنی پرســـیدم 
گاهی نداشته اســـت. در نتیجه، فرزندش را انداخته  ع آ بوده و شـــوهرش از این موضو
گوشت بر آن  گر حمل او به مرحله استخوان بندی رسیده و  اســـت. امام؟ع؟ فرمود: »ا
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گر در هنگامی که  روییده باشد بر ذمه زن دیه اى است که باید آن را به پدر آن بپردازد و ا
آن را انداختـــه، علقـــه و یا مضغه بوده باشـــد، چهل دینار و یا غره بـــه پدرش بپردازد«. 
کـــردم: »آیا این زن از دیه فرزندش ارث نمی برد؟« امـــام فرمود: »خیر، زیرا او را  عـــرض 
کلین���ی، 1407، 141/7؛  کشـــته اســـت. ازاین رو، از وى ارث نمی برد«. )ح���ر عاملی، 1409، 32/26؛ 

ابن بابویه، 1413، 319/4؛ طوسی، 1407، 379/9( 

حک���م امام ؟ع؟ درب���اره ارث نبردن زن از دیه و نیز بیان عل���ت آن مبنی بر اینکه زن قاتل 

فرزندش است، بر حرمت سقط جنین در تمام مراحل صراحت دارد.

س���وم( وج���وب پرداخت دیه در خص���وص جنین در روای���ات )کلین���ی، 1407، 344/7( به داللت 

التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت 

ع، قطعًا حرام است )مکارم شیرازی، 1422(. است و عمد در جنایت بدون اذن شار

کرد، حتی در آغاز تشکیل آن و  گفته شد در حرمت »سقط جنین« نباید تردید  بنا بر آنچه 

در هنگامی که نطفه باشد. چنانچه به اعتقاد محدث مجلسی، »انداختن بچه، حرام و حتی 

کبیره است « )مجلسی اصفهانی، 1406، 257/1(. گناه 

3. مجازات سقط جنین عمدی

در حق���وق ج���زای ایران و ب���ه پیروی از فقه امامیه، س���قط جنین ممکن اس���ت مانند س���ایر 

جنایات وارد بر انسان به سه صورت عمد، شبه عمد و خطای محض اتفاق بیافتد. در موارد 

کرده باش���د و چه نکرده باش���د، دیه ثابت  خطای محض و ش���به عم���د، چه جنین روح پیدا

کیفر و مجازات در اینجا  که حس���ب مورد، عاقله جانی یا خود او ش���خصًا می پردازند.  اس���ت 

با توجه به ش���خص جانی، حاالت مختلفی خواهد داش���ت؛ زیرا جانی یا خود مادر است و یا 

کار  که یا این  کرده  غیر او. در حالت دوم، غیر مادر به طور عمدی مباش���رت به اسقاط جنین 

را از طریق ضرب و ش���تم و اذیت و آزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواس���ت مادر و 

که در حالت  تمکین وی در مقابل او با دادن دارو و وسایل دیگر، اقدام به سقط نموده است 

کیفر س���قط  اخیر، فرد مرتکب، یا پزش���ک، ماما و داروفروش اس���ت و یا از افراد عادی اس���ت. 

که در مجموع چهار صورت پیدا می کند. در هر یک از حاالت فوق با دیگری متفاوت است 
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که جانی مادر است 3-1. مجازات سقط جنین زمانی 

در قوانی���ن پس از انقالب همچون »قانون مجازات اس���المی« مصوب 1370، قانون تعزیرات 

مصوب س���ال های 1362 و 1375 برخالف ماده 182 قان���ون مجازات عمومی مصوب 1304، 

که با وس���ایلی مثل ایراد ضرب به خود یا پریدن از بلندی و یا اس���تعمال  برای زن حامله ای 

کند، هیچ مجازاتی را پیش بینی نکرده اس���ت و وی تنها  ادوی���ه، اقدام به س���قط جنین خود 

به موجب ماده 718 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 باید دیه جنین را در هر مرحله ای 

که باش���د، بپردازد، بدون اینکه خود از آن دیه س���همی ببرد. )میرمحمد صادقی، 1394، ص287( ماده 

که برگرفته از فقه امامیه است )خمینی، بی تا، 598/2(  718 قانون مجازات اس���المی مصوب 1392 

که باش���د، به عمد، ش���به عمد یا خطا از  می گوید: »هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای 

بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد، توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود«.

ع است؟ یکی از قواعد فقهی مسلم نزد فقها  آیا وضع مجازات تعزیری برای مادر خالف شر

ع می تواند مرتکب عمل حرام  کم ش���ر که به اقتضاى آن حا »التعزیر لکل عمل محرم« اس���ت 

کبیره را الزم می دانند، در س���قط جنین،  گناهان  که تعزیر در  کس���انی  کند. بر مبناى  را تعزیر 

گفته شود »التعزیر لکل  تعزیر مرتکب به لحاظ جنبه عمومی، امر الزمی اس���ت. ممکن است 

که  که مجازات خاص ندارد و در مس���ئله مورد بحث  عمل محرم« مربوط به محرماتی اس���ت 

گرفته شده است، مشمول قاعده و جواز تعزیر قرار نمی گیرد. دیه به عنوان مجازات در نظر 

که مطابق ن���گاه فقهی ترک هر ی���ک از واجبات اله���ی و ارتکاب  گفت  در پاس���خ می ت���وان 

گناهان تعزیر دارد؛ مشروط بر اینکه حّد شرعی نداشته باشد.  )مکارم، 1422( بنابراین،  هرکدام از 

که فعل انجام شده است، مشمول حد نیست، تعزیر در آن امکان دارد. نشانه  در مانحن فیه 

گر افراد دیگر غیر از مادر، مباشرت در سقط جنین نمایند، مطابق  که ا تأیید این نظر آن است 

م���اده 623 و 624 قانون تعزیرات عالوه بر دیه به حبس تعزیری نیز محکوم می ش���وند. این 

که امکان جمع بین دیه و تعزیر در این مورد وجود دارد. مقرره نشان می دهد 

که قصاص منتفی است، فقها مطابق  که در مواردى  پاسخ دیگر به اشکال فوق آن است 

گفته اند. ب���رای مثال در روایتی از امام باقر؟ع؟ درباره  روایات به صراحت از لزوم تعزیر س���خن 

کش���ته نمی ش���ود؛ ولی به ش���دت او را  کار  قتل فرزند توس���ط پدر آمده اس���ت: »در مقابل این 
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می زنند و از محل تولدش تبعید می گردد« )حر عاملی، 1409،  79/29(. به دنبال همین حکم فقهی 

است که مطابق ماده 301 قانون مجازات، زمانی که پدر مرتکب جنایت بر فرزند شود، قصاص 

نمی ش���ود و بر اس���اس م���واد 381 و 386 و 447 همان قانون به دی���ه و تعزیر محکوم خواهد 

کشته شود، آورده اند: »وقتی قتل  که غیر مسلمان توسط مسلمان  شد. همچنین در جایی 

که تش���خیص می دهد، وى را تعزی���ر می کند. برای آنکه در  کم بنا مصلحتی  جایز نباش���د، حا

کم ثابت می شود« )خویی، 1422 ، 74/42(.  ارتکاب معصیت خدا تعزیر با رأی حا

با توجه به مطالب فوق، تعزیر و مجازات مادر از نظر ش���رعی با مش���کلی مواجه نیس���ت و 

که بسیاری از آنها با مباشرت  جرم انگاری این عمل می تواند ارتکاب به جرم س���قط جنین را 

که منظور از جرم انگاری، حبس  کاهش دهد. البته باید توجه داش���ت  مادر صورت می گیرد، 

نیست و چه بسا در این مورد مجازات جایگزین حبس، اثر بیشتری داشته باشد.

که به منظور س���قط جنین به  نکت���ه دیگ���ر آنک���ه در قوانین موجود، ب���رای زن حامل���ه ای 

که توسط این  پزش���ک، قابله یا افراد دیگر مراجعه می کند و نس���بت به عملیات مجرمانه ای 

اف���راد در مورد وی، به طور مس���تقیم انجام می گی���رد، تمکین می کند، هی���چ مجازاتی به طور 

مس���تقل پیش بینی نش���ده اس���ت. آیا ب���رای معاون���ت در جرائم )موض���وع م���اده 624 قانون 

گرفته نش���ده است؟ چنین زنی به دلیل پرداخت پول،  تعزیرات( نیز مجازاتی برای او در نظر 

تشویق و باالخره تمکین در مقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او، مطابق ماده 126 قانون 

مجازات اس���المی، معاون جرم است و طبق ماده 127 همان قانون، جرم معاونت در جرائم 

موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات ارتکابی خواهد بود. بنابراین، در فرض فوق، 

پزشک به علت مباشرت به دیه و حبس محکوم می شود و مادر به سبب معاونت قابل تعزیر 

اس���ت. البته به نظر برخ���ی، چنین م���ادری را نمی توان به دلیل معاونت در عملیات س���قط 

کرده  که اقدام به س���قط جنین  مج���ازات نمود؛ زیرا ماده 718 قانون مجازات اس���المی زنی را 

که مباش���ر بوده در نظر نگرفته  اس���ت فقط به دیه محکوم می کند و مجازات حبس را برای او 

کرده باشد، حبس ندارد،  گر مادر بالمباشره اقدام  که ا گفت  است. بنابراین، چگونه می توان 

گ���ر معاونت نموده باش���د، حبس دارد؛ زی���را معاونت به طریق اولی نباید حبس داش���ته  ام���ا ا

باشد. )وطنی،1383، ص229( این استدالل صحیح نیست؛ زیرا حکم اولیه در فرض مباشرت برای 
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مادر، مجازات دیه است، ولی در فرض معاونت، حکم اولیه تعزیر مادر است. به عبارت دیگر، 

ک���ردن مادر در فرض  محک���وم نش���دن مادر به حبس در فرض مباش���رت، منافاتی با محکوم 

معاونت ندارد و قیاس دو فرض مباشرت و معاونت با هم قیاس مع الفارق است.

3-2. مجازات سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله

ک���ه جان���ی در عمل و به طور عم���دی از طریق ضرب ی���ا اذیت و آزار زن ب���اردار موجب  زمان���ی 

سقط جنین شود، مطابق ماده 622 قانون مجازات اسالمی عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص، 

که مشخص  حس���ب مورد، به حبس از یک تا س���ه س���ال نیز محکوم خواهد شد. همان طور 

است این ماده مبهم است و دو احتمال در معنای آن وجود دارد:

که چنین جانی ای درصورتی که س���قط پیش از ولوج روح  احتمال اول( منظور آن اس���ت 

گر در  )4/5 یا 5 ماهگی( باش���د، به پرداخت دیه و حبس از 1 تا 3 س���ال محکوم می ش���ود و ا

جنین روح دمیده ش���ده باش���د، به قصاص محکوم می گردد. پس منظور از قصاص، قصاص 

کرده اس���ت؛ چنان که ماده 91 قانون تعزیرات  که بر جنین وارد  جانی اس���ت به خاطر جنایتی 

که اسقاط جنین پس از ولوج روح  کرده اس���ت  س���ابق مصوب س���ال 1362 به این امر تصریح 

موجب قصاص است. )عباسی، 1389(

کرده است.  که جانی بر مادر وارد  احتمال دوم( منظور از قصاص، قصاص جنایتی است 

)میر محمدصادقی، 1394(

که در قوانین موضوعه، تصریح به قصاص نشده است و  این ابهام از آنجا ناشی می شود 

که ب���ر قصاص صراحت دارد، قانونی موقت  ماده 91 قانون تعزیرات، مصوب س���ال 1362 نیز 

که قانون تعزیرات مصوب 1375  گفت  بوده و عصر آن سپری ش���ده و بلکه با تسامح می توان 

کرده اس���ت. درهرحال این ابهام با وضع ماده 306 قانون مجازات اسالمی 1392  آن را نس���خ 

رفع شده است. این ماده بیان می دارد: 
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. 
در این صورت مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

تعزیرات محکوم می شود. 

گر جنینی زنده متولد ش���ود و دارای قابلیت ادامه حیات باش���د و جنایت قبل از  تبصره: ا
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تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد ش���ود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص 

ثابت است.

ج از رحم )مانند  حکم ماده و تبصره آن اعم اس���ت از اینکه جنین در رحم باش���د و یا خار

که جنین مشروع باشد و یا نامشروع.  دستگاه و ....(؛ همچنین تفاوتی نمی کند 

کدام مجازات است؟ که مراد از مجازات تعزیری در ماده 306  این سؤال مطرح است 

که ماده 447 آن  که منظور، ماده 614 قانون تعزیرات اس���ت؛ چرا احتمال اول آن اس���ت 

کتاب پنجم »تعزیرات« ارجاع داده شده  کتاب، به  کلیه مواردی که در این  بیان می دارد: »در 

است، درباره قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 

614 و تبصره آن عمل می شود«. مطابق این احتمال، باید به نسخ ماده 622 قائل بود؛ زیرا 

موضوع جرم در دو ماده 306 قانون مجازات و 622 قانون تعزیرات یکی است. ازاین رو، ماده 

306 با توجه به اخیرالصدور بودن، ناسخ ماده 622 قانون تعزیرات می شود. به عبارت دیگر، 

در صورت قائل بودن به قوت ماده 622 و بخش اول 623 قانون تعزیرات، دیگر فرضی وجود 

که به واسطه  کس���ی  که مش���مول ماده 306 قانون مجازات باش���د. بنابراین، مجازات  ندارد 

ضرب یا آزار و اذیت زن حامله موجب س���قط جنین وی ش���ود از یک تا سه سال، به دو تا پنج 

سال، مطابق ماده 614 افزایش می یابد.

که در مواد متعددی از کتاب  که این احتمال را تقویت می کند آن است  یکی از شواهدی 

قص���اص )386، 391، 392، 401، 404، 413 و...( برخالف قانون س���ابق، حک���م تعزیر برای موارد جنایت 

عمدی بیان ش���ده اس���ت، درحالی که به نظر برخی باوجود م���واد 612 و 614 قانون تعزیرات، 

که مراد  ضرورت���ی برای بی���ان حکم تعزیر وجود ن���دارد. )امام���ی،1393 ص393( اما به نظر می رس���د 

قان���ون از ذک���ر تعزیر در مواد مختلف و ارجاع آن به 612 و 614 در تمام موارد ذکرش���ده، نوعی 

حکومت بخش���یدن ب���ه ماده 612 بوده اس���ت. برای مث���ال در ماده 401 بیان م���ی دارد: »... 

که موجب تغییر رنگ پوس���ت یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب،  صدماتی 

عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود«. این درحالی 

که صدمه مذکور )تغییر رنگ پوست یا ورم بدن( شامل هیچ یک از مصادیق ماده 614  است 

نیست. حال یا باید بر این نظر بود که مصادیق مذکور مشمول ماده 614 نمی شود )آقایی،1395( 
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کم بر ماده 614 دانست. به عبارت دیگر، منظور قانون این است  یا اینکه باید ماده 401 را حا

ک���ه تمام مصادی���ق ماده 401، هر چند با مصادیق ماده 614 منطبق نیس���ت، ولی مش���مول 

که باید  مجازات ماده 614 می ش���ود، در غیر این صورت با مش���کل مواجه خواهیم ش���د؛ چرا

که قانون برای صدمه تغییر رنگ پوست، تعزیری در نظر نگرفته است، درحالی که  گفته شود 

که موجب آسیبی در بدن نشود، مرتکب، به حبس یا شالق  مطابق ماده 567 برای رفتاری 

تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

کردن شخص پس از قصاص،  که به موجب این ماده، مثله  مثال دیگر ماده 436 اس���ت 

کردن میت با  ممن���وع و موجب دی���ه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات اس���ت. چون مثله 

هیچ یک از مواد قانون تعزیرات منطبق نیست، ماده 447 برای دفع ایراد به ماده 612 و 614 

که موضوع جرم در ماده  ارجاع داده است، اما در اینجا مشکلی ظهور می کند و آن این است 

کردن پس از قصاص از ماده، خروج موضوعی دارد.  614 جنایت بر انسان زنده است و مثله 

بنابرای���ن، یا باید به لغو بودن این مقرره قائل بود، یا به حکومت بخش���یدن به ماده 614 در 

گفته شد، قانون با وضع ماده 447، تمام موارد جنایت را  موارد معین قانونی. مطابق آنچه 

به مواد 612 و 614 ارجاع داده است و مجازات آن جنایت هرچند منطبق بر ماده 612 و 614 

نباشد، در حکم آن می داند.

که منظور، همان مواد 622 و 623 و 624 قانون تعزیرات اس���ت  احتمال دوم آن اس���ت 

)آقایی، 1395؛ صادقی، 1394، و ولیدی، 1394(؛ زیرا اواًل ماده 728 س���خنی از نس���خ ماده 622 تا 624 به 

میان نیاورده، درحالی که به نس���خ مواد 625 تا 629 اش���اره کرده اس���ت. ثانیًا در مورد جنایت 

عمدی بر سقط جنین در قانون تعزیرات مقرره خاص وجود دارد، درحالی که در باقی موارد، 

کردن ش���خص پ���س از قصاص(  مق���رره خاص���ی نیس���ت، چنانچه در مورد م���اده 436 )مثله 

این گونه است. بنابراین اطالق ماده 447 در مورد جنایت سقط جنین با تقیید مواجه است.

که آیا تعزیر و یا قصاص مورد حکم ماده و تبصره آن مشمول مادر  س���ؤال دیگر این اس���ت 

که با وجود شرایط تبصره مذکور،  هم می ش���ود؟ درباره حکم مقرر در تبصره به نظر می رس���د 

اعم���ال مق���ررات قصاص در مورد مادر با رعایت ش���رایط مقرر در ماده 290  بالمانع اس���ت، اما 
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گفته شد برخی با توجه به ماده 7181   قانون  در خصوص حکم مقرر در ماده 306، چنانچه 

که مادر فقط باید دیه جنین را در هر مرحله ای  مجازات اسالمی مصوب 1392 بیان داشتند 

که باش���د، بپردازد، بدون اینکه خود از آن دیه س���همی ببرد. )میرمحمد صادقی،1394؛ آقایی نیا، 1395( 

که م���اده 718 در مقام بیان مس���ئول پرداخت دیه اس���ت و درب���اره تعزیر یا  ب���ه نظر می رس���د 

که  که آیا مراد از قس���مت اخیر ماده  عدم تعزیر آن حکمی ندارد. برای  یافتن پاس���خ باید دید 

کدام مجازات  می گوید »به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود«، 

گر منظور مواد 622 الی 624 قانون تعزیرات است؛ چون در آن مواد برای مادر تعزیر  اس���ت. ا

گر منظور، ماده 614  گرفته نش���ده اس���ت، در نتیجه امکان تعزیر او وجود ندارد، ولی ا در نظر 

قانون تعزیرات باش���د، در این صورت می توان با اس���تناد به اطالق ماده 306 قانون مجازات 

حکم به تعزیر مادر داد.

که آیا امکان اعمال مجازات قصاص درباره جنایت بر جنین به عنوان  سؤال آخر این است 

کیفر س���قط جنین عمدی، قبل از ولوج روح، فقط دیه  مجازات اش���د ممکن است؟ در مورد 

گرفته شده است، اما پس از ولوج روح، در بین فقهای امامیه دو نظر دیده می شود. در نظر 

3-2-1. فقهای قائل به قصاص 

محقق حلی در این مورد بیان میکند: 

هبافألقته،مفاتعندسقوطه،فالضاربقاتلیقتلإنکانعمدا. ولوضر

گر کســـی زنی را بزند و او جنین خود را بیندازد، پس جنین هنگام ســـقوط بمیرد،   ا

کشته می شود. )محقق حلی، 1408، 266/4(  گر قتل او عمدی باشد،  زننده، قاتل است و ا

پس از محقق حلی، بعضی از فقها با عباراتی شبیه متن مزبور، همین قول را درباره دیات 

برگزیده ان���د )عالمه حلی، 1413، 699/3؛ عالمه حل���ی، 1420، 630/5؛ فخر المحققی���ن، 1387، 727/4؛ فاضل هندی، 1416، 

گروه از فقیهان دارای ابهام است؛ زیرا آنان مرگ جنین  473/11(، اما عبارت محقق حلی و این 

گر مرگ جنین  که ا گویای این است  کرده اند. ظاهر این عبارت،  را مقید به زمان سقوط و القا 

قبل از القا و س���قوط یعنی، در داخل رحم باشد، قصاص ثابت نیست. به عبارت دیگر، شرط 

کوتاه، زنده باشد. مؤید این   ج از رحم، هرچند زمانی  که جنین در خار در قصاص این است 
1 .  ماده 718:هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشـــد، به عمد، شـــبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حســـب مورد توســـط 

مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
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که به طور عمد به س���قط  که فقهای ف���وق درباره مادری  نظر، س���خن همین علماس���ت؛ چرا

مبادرت می کند، قائل به دیه هس���تند )محقق حل���ی،1408، 266/4؛ عالمه حل���ی، 1420، 627/5؛ فاضل هندی، 

ک���ه اختالفی درباره حکم مادر و غیر مادر در اس���قاط جنین  1416، 465/11(. ای���ن درحالی  اس���ت 

نیست. بنابراین، با توجه به عدم قول به فصل در مورد اسقاط جنین توسط مادر و غیر مادر 

که فقهای مذکور قائل به قصاص نبودند )ر.ک: پارسا، 1394، ص44(. می توان پی به آن برد 

کشف از زنده بودن  که قید )هنگام سقوط( برای مرگ، تنها برای  احتمال دوم این است 

جنین قبل از جنایت است تا یقین به تحقق عنوان قتل حاصل شود؛ زیرا فقط سقط جنین 

مادامی ک���ه حی���ات جنین قبل از س���قط احراز نش���ود، دلیل ب���ر وقوع قتل نیس���ت و چون در 

گذش���ته احراز یقینِی حی���ات جنین در رحم قبل از جنایت و س���قط ممکن نبود،  زمان های 

ازاین رو، فقط حیات جنین پس از جدا ش���دن از مادر می تواند دلیل بر این واقعیت باش���د. 

گر امروزه با قرائن و شواهد علم آور دیگری، حیات جنین قبل از جنایت و در رحم  بنابراین، ا

مادر ثابت شود، نیازی به احراز این قید ظاهری نخواهد بود. )مزروعی، 1395؛ امامی، 1393( پس بنابر 

احتمال اول، مش���هور فقیهان متأخر، قصاص قاتل جنین بماهو جنین را جایز نمی شمارند 

گویا برخی از  و بناب���ر احتمال دوم، قاتل جنین بماهو جنین را مس���تحق قص���اص می دانند. 

گذش���ته وجود داش���ته  که در متون فقهی فقیهان  فقهای معاصر نیز به علت ابهام یاد ش���ده 

که فتوای  اس���ت، به برداشت های متفاوتی درباره آرای فقها رسیده اند. بعضی بر این باورند 

کلمات فقها وجود دارد و بیشتر فتاوا فقط داللت  به جواِز قصاِص قاتِل جنین تنها در برخی 

که اصحاب، به قصاص قاتِل جنیِن  گفته اند  بر دادن دیه دارد )مکارم ش���یرازی، 1422(. برخی دیگر 

کاش���انی، 1408(، درحالی که برخی دیگر، قول  کرده اند )مدن���ی  کتفا به ذکر دیه  تصری���ح نکرده ان���د و ا

به قصاص قاتل جنین را به مشهور فقها نسبت داده اند )خویی، 1422، 513/42؛ تبریزی، بی تا، 430/1(

در ای���ن می���ان، فق���ط مع���دودی از فقیه���ان معاص���ر، قات���ل جنی���ن را مس���تحق قص���اص 

کاشانی، 1408؛ سبزواری، 1413، 112/29( مهم ترین مستند قول  شمرده اند. )کاشف الغطاء نجفی، 1423، 96/3؛ مدنی 

که با توجه به اطالق عنوان  مذکور عمومات نصوص مانند »أن النفس بالنفس« )مائده: 45( است 

که در برخی روایات )ر.ک.، حر  که روح در وی دمیده شده است، به ویژه تصریحی  نفس بر جنینی 

عاملی، 1409، 312/29( بر این نکته وجود دارد، این دیدگاه مدلل گشته است )مدنی کاشانی، 1408(.
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3-2-2. فقهای معتقد به دیه، نه قصاص

این نظر در بین قدما )طوس���ی، 1387، 202/7؛ حلبی، 1403( نیز س���ابقه داش���ته اس���ت. بنا بر تفس���یری 

که از نظرات قدما ارائه ش���ده اس���ت، آنان معتقد به دیه هستند و معاصرین نیز به آن تمایل 

زی���ادی نش���ان داده اند )گلپایگان���ی، 1409، 291/3؛ خوی���ی، 1422، 513/42(. قائلین نظری���ه اخیر، به اعتبار 

که در آن حضرت  ش���یوه  اس���تدالل بر دودس���ته اند: عده ای با اس���تناد به صحیحه أبی بصیر 

کرده است و در ادامه  کش���تن مجنون حکم به عدم جواز قصاص  امام محمدباقر؟ع؟ درباره 

کشتن  افزوده اند: »فال قود لمن ال یقاد منه« )حر عاملی، 1409، 71/29( با تعمیم بخش اخیر روایت، 

که ارتکاب جنایت از س���وی آنها مس���توجب قصاص نخواهد بود، نظیر جنین  س���ایر افرادی 

و نابال���غ را نیز غیرقابل قصاص دانس���ته اند )خوی���ی، 1422، 513/42؛ تبریزی، 1428؛ روحان���ی، 1412، 361/26؛ 

منتظری، 1413(. 

دسته دوم، ضمن آنکه استفاده تعمیم حکم عدم قصاص موضوع روایت از مورد جنایت 

گذش���ته از  بر مجنون به س���ایر موارد مانند نابالغ را نمی پذیرند، اما درباره جنایت بر جنین، 

که مقتضی عدم جواز قصاص است، به استناد برخی روایات صحیح السند )ر.ک.،  اصل اولیه 

حرعاملی، 1409، 239/29( که در آنها حکم به ثبوت قصاص در موارد اس���قاط عمدی جنین تصریح 

نشده است، قصاص را منتفی دانسته اند )گلپایگانی، 1409، 291/3؛ مکارم ، 1422؛ آصف محسنی ، 1424، 62/1(.

گفته ش���ده، اعمال مج���ازات قصاص با توجه به ش���هرت نزدیک به اجماع  بناب���ر مطالب 

)ک���ه مراجع عظام عصر حاضر همگی بر دیه اتفاق دارن���د( میان فقها مبنی بر انتفاء قصاص، 

که ش���ورای نگهبان در  فاقد پش���توانه ش���رعی اس���ت، اما نکته پایانی در این بخش آن اس���ت 

که عموم ماده 306  خ 1391/6/26 درباره تبصره ماده 306 بیان داشته است  اظهار نظر مور

گر  اش���کال دارد و چنانچه تبصره ای به این ش���رح به آن الحاق شود اش���کال رفع می شود: »ا

جنین���ی ب���ه ط���ور طبیعی متولد و جنای���ت قبل از تولد منج���ر به نقص یا م���رگ او پس از تولد 

کمیسیون،  ش���ود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت اس���ت«. اما در اصالحیه 

برخالف نظر شورا، ثبوت قصاص متوقف بر وجود قابلیت حیات در جنین شده است و شورا 

کرمی،1393(. این درحالی اس���ت  در این مرحله ایرادی نگرفته و به آن اعتبار بخش���یده اس���ت )ا

که قابلیت و استقرار حیات در جنین شرط  که قائالن به موضع فقهی مذکور، متفق هستند 
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گر جنین در اثر جنایت وارده به دوره  که ا کرده اند  ثبوت قصاص بر جانی نیست و حتی بیان 

جنینی، با حیاتی غیر مستقر به دنیا بیاید و فرد دیگری بعد از تولد به این حیات غیر مستمر 

پایان دهد، فقط نفر اول قاتل محس���وب می ش���ود. )محقق حل���ی، 1408، 269/4؛ نجف���ی، 1404، 381/43؛ 

سبزواری، 1413، 324/29(  به هر حال، اصالح این تبصره و مطابقت آن با نظر فقهای عظام الزم به 

نظر می رسد.

3-3. مجازات پزشک، ماما و داروفروش مباشر و یا فراهم کننده سقط جنین

ماده 624 قانون تعزیرات در این مورد می گوید: 
که به طبابت، مامایی، جراحی یا دارو  گر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی  ا
فروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین 
نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق 

مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

که با طبابت،  گر اش���خاص مصرح در ماده )پزش���ک، ماما یا فروش���نده دارو و اشخاصی   ا

مامایی، جراحی یا داروفروش���ی اقدام می کنند( مباش���رت به اسقاط جنین نمایند، مجازات 

گر فقط وسایل سقط  آنها عالوه بر پرداخت دیه، دو تا پنج سال حبس خواهد بود. این افراد ا

کنند و به عبارتی به جای مباش���رت، با در اختیار قرار دادن وس���ایل س���قط  جنی���ن را فراه���م 

کنند، به تصریح ماده 624 به همان مجازات حبس مذکور در آن  جنین انجام آن را تسهیل 

که مباشرت به این  کسی  محکوم خواهند شد. البته در این فرض از دادن دیه معاف است و 

کار می کند باید دیه را بپردازد.

3-4. مجازات سقط جنین با دادن ادویه و ... یا داللت بر آن توسط افراد عادی

ماده 623 قانون تعزیرات در این مورد می گوید: 
هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به 
گر عالمًا و عامدًا زن حامله ای را داللت  شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و ا
به اســـتعمال ادویه یا وســـایل دیگری نماید که جنین وی سقط شود، به حبس از سه 
تا شـــش ماه محکوم خواهد شـــد، مگر اینکه ثابت شـــود این اقدام برای حفظ حیات 
مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

در فرض اول ماده، زن اطالعی ندارد و شخص ثالث عالمًا و عامدًا مرتکب جرم می شود. 



89

ت
معی

ش ج
زای

ت اف
اس

سی
به 

ن 
ید

رس
در 

ن 
جنی

ط 
سق

ت 
ازا

مج
ی 

وق
حق

ی-
قه

ی ف
رس

بر

در ای���ن حال���ت، ش���خص عالوه ب���ر پرداخت دیه، به ش���ش ماه تا یک س���ال حب���س محکوم 

می ش���ود. در فرض دوم، در این حالت مرتکب عماًل در س���قط جنین مباش���رت ندارد، بلکه 

کار بردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتکاب  فقط با داللت مادر به خوردن دارو یا به 

کیفر  که البته قانون نویس با عن���وان مجرمانه  خاص برای آن تعیین  ج���رم معاونت می نماید 

که او مباشر است  نموده است. به نظر می رسد در این فرض، دیه را خود زن باید بپردازد؛ چرا

که نویسنده قانون  و عمل سقط مستند به فعل اوست، نه داللت کننده. جای تعجب است 

که برای حفظ جان مادر ادویه  در ش���ق دوم به افراد عادی و بدون مهارت اجازه داده اس���ت 

گرفته نشده  تجویز نمایند، اما همین معافیت برای اهل ِحَرف به ش���رح ماده )624( در نظر 
که این حکم به ماده اخیر الذکر نیز تسری دارد.1 است. واضح است 

که مشوق  گر اقدام زن با رضایت ش���وهر و معاونت او باشد، بدین معنی  س���ؤال آخر آنکه ا

کرده باش���د، حکم مس���ئله چه  او ب���وده و او را در ای���ن ام���ر با پرداخت هزینه و امثال آن یاری 

کنترل  که به منظور  کش���ور اس���ت  خواهد بود؟ این مورد، ش���ایع ترین مورد س���قط جنین در 

که مصداق ماده 623 ش���ود2، به  گر معاونت پدر به نحوی باش���د  جمعیت صورت می گیرد. ا

مجازات یادشده در ماده محکوم خواهد شد. در غیر این صورت با توجه به اینکه خود مادر 

که معاون است، مطابق قانون  در فرض مباشرت تعزیر نمی شود، در نتیجه امکان تعزیر پدر 

که جرم انگاری در تمام صور معاونت در این مورد مفید به نظر می رسد.  امکان پذیر نیس���ت 

در مورد دیه نیز مطابق ماده 718، مادر باید دیه بدهد و سهمی از آن دیه نمی برد، اما اینکه 

شوهر او به دلیل معاونت در سقط، سهمی از آن خواهد داشت یا خیر، محل اختالف است؛ 

کرده است. زیرا قانون مدنی درباره معاونت وارث سکوت اختیار 

که مورث  کس���ی  مطاب���ق م���اده 880 قانون مدن���ی: »قت���ل از موانع ارث اس���ت، بنابراین 

خود را به طور عمدی بکش���د از ارث او ممنوع می ش���ود، اعم از اینکه قتل بالمباش���ره باش���د 

یا بالتس���بیب و منفرداً باش���د یا به ش���رکت دیگ���ری«. برخی در مقام تعلی���ل عدم ممنوعیت 

که عنوان معاونت مغایر با عنوان شرکت است، چه از نظر قانون  کرده اند  معاون از ارث، بیان 

که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ  1 . تبصره ماده 718 قانون مجازات اسالمی نیز موید این امر است: »هرگاه جنینی 
نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود«.

2 . داللـــت زن حاملـــه منطبـــق بر بند ب مـــاده 127 در مورد »ارائه طریق برای ارتکاب جرم« می باشـــد، که قطعا بایـــد چیزی فراتر از صرف 
تحریک، ترغیب، تطمیع و نظایر آن و توام با آموزش و راهنمایی کردن باشد. )صادقی،1393(
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 این ماده هم ش���رکت را غیر از معاونت 
ً
مج���ازات عموم���ی و چه از نظر فقه���ای امامیه و ظاهرا

گر نظری به معاون هم بود، تصریح می شد. )حائری شاه باغ، 1387، 794/2(  مقرر داشته است؛ زیرا ا

کیانی، 1384(،  گفته شده است: »معاون عرفًا مسبب تلقی نمی شود« )قاسم زاده، ره پیک، و  همچنین 

که اقدام علیه جان مورث  کردن قاتل از ارث این است  اما به عقیده برخی دیگر، فلسفه منع 

خ���ود نکند و آن فلس���فه در م���ورد معاون هم وج���ود دارد، مضافًا بر اینکه ش���رکت در جرم به 

معنای لغوی در ماده 880 قانون مدنی ش���امل حال معاون هم می شود. )کاتوزیان، 1387؛ جعفری 

لنگرودی، 1384( به نظر می رس���د با رجوع به منابع فقهی پاس���خ س���ؤال روشن می شود. فقها در 

 و از روی ظلم به قتل برس���اند از ارث 
ً
که مورث خود را عمدا این مورد بیان می دارند: »کس���ی 

که از  او محروم می شود« )نجفی، 1404، 36/39؛ خمینی، بی تا، 367/2(. مستند این حکم روایاتی است 

که در آن آمده است: »ال میراث  جمله آنها صحیحه هشام بن سالم از امام صادق؟ع؟ است 

که قتل مس���تند  للقات���ل« )حرعاملی، 1409، 30/26(. آنچه مهم اس���ت صدق قتل اس���ت؛ در جایی 

به ش���خص نباش���د و قاتل صدق نکند، دلیلی بر محرومیت از ارث نیس���ت. نکته قابل  توجه 

که قتل بالمباش���ره باش���د یا بالتس���بیب  که در صدق قتل عمدی تفاوتی نیس���ت  این اس���ت 

گر قتل  ک انتس���اب و اس���تناد قتل اس���ت. ا )نجف���ی، 1404، 42/39؛ خمینی، بی تا، 367/2(، بنابراین مال

کند از ارث محروم می شود، وگرنه  عمدی را بتوان به ش���خص نس���بت داد و عرفا قاتل صدق 

مطابق اصل اولیه شخص وارث از مورث خود ارث می برد. در مورد معاونت نیز در صورتی که 

که قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم معاون، هر دو از  معاونت به ش���کلی باشد 

ارث محروم اند، در غیر این صورت مانع ارث بردن نیست. بنابراین، در هر مورد خاص، این 

که باید این انتس���اب را تش���خیص دهد، هرچند به نظر می رسد در بیشتر طرق  قاضی اس���ت 

معاونت، امکان انتس���اب قتل به معاون امکان نداش���ته باشد و به عبارتی معاون به معنای 

که البته در این صورت نیز ه���ر چند از ارث  حقیقی قاتل نیس���ت، برخالف مباش���ر و مس���بب 

محروم نیست، ولی فعل او حرام است و در نتیجه قابل تعزیر هست. 

 آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار می رود؟

کرده است:  آیت اهلل مکارم شیرازی در پاسخ این سؤال بیان 
در صورتی که معاونت )در قتل( به شکلی باشد که قتل به هر دو نسبت داده شود، 
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گر به این صورت نباشـــد، مثل   هـــم قاتـــل و هم معاون، هـــر دو از ارث محروم اند، اما ا
اینکه ســـالحی در اختیار قاتل قـــرار داده، یا جاى مقتول را به او نشـــان داده، اینگونه 

معاونت، مانع از ارث نیست. )مکارم 1427، 340/3(

گ���ر قتل عمدی مس���تند به او  گفته اس���ت: »ا آیت اهلل هاش���می ش���اهرودی نیز در پاس���خ 

کرده  شود، مانع از ارث بردن قاتل می شود. )http://hashemishahroudi.org( همچنین بیان 

اس���ت:  »در فرض سؤال، چنانچه قتل به او استناد داشته باشد، مانع ارث است به طوری که 

)http://www.shahroudi.com( .»کارشناس مربوطه معاونت را مؤثر و سهیم در قتل بدان

خ جمعیت کاهش نر خ باروری و پیشگیری از  ح افزایش نر 4. طر

کلیه اقدامات درباره س���قط جنین، عقیم س���ازی  به  موجب ماده 1 طرح افزایش نرخ باروری 

کاهش فرزندآوری  )مانن���د وازکتوم���ی، توبکتومی(، هرگونه تبلیغ���ات درباره تحدید موالی���د و 

ج در ماده 624 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  ممنوع و مرتکب به مجازات مندر

که  75/3/2 محکوم خواهد ش���د. در این ماده به مس���ئله س���قط جنین اش���اره ش���ده است 

گرفته از س���وی نمایندگان،  اطالق ماده ش���امل مادر هم می  ش���ود، اما تغییر و تحول صورت 

منجر به حذف مسئله سقط جنین از ماده شده است چنانچه ماده 1 فعلی بیان می دارد: 
که به منظور پیشـــگیری دائمی از بارداری انجام می شود، به  کلیه اعمال جراحی 
ع است. عدم رعایت این حکم  اســـتثنای موارد مرتبط با تهدید سالمت جسمی، ممنو
توســـط شاغلین حرف پزشکی تخلف محســـوب می شود و متخلفین متناسب با عمل 
ج در تبصره 1 ماده 28 قانون ســـازمان  ارتکابـــی و تکرار آن بـــه مجازات انتظامی مندر

نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1383/8/16 محکوم می شوند.

که این طرح به علت ایرادات ش���ورای نگهبان هنوز به مراحل نهایی   الزم به ذکر اس���ت 

خود نرسیده است.

5. بحث و نتیجه گیری

کیفری مثل قصاص، پرداخت دی���ه، حبس و... در حفظ  اس���الم با ق���رار دادن مجازات های 

کاهش آن اقدام نموده اس���ت. بنابراین، برای دس���تیابی به این هدف،  نس���ل و جلوگیری از 

باید استفاده مناسب از ضمانت اجراهای کیفری درباره مرتکبین، در رأس اقدامات کارگزاران 
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حکومت اسالمی یعنی، مجریان قوانین اسالم قرار بگیرد. در این مورد ابهامات و خالءهایی 

کارگشا باشد. برای مثال به موجب ماده 306 قانون  که رفع آن می تواند  در قانون وجود دارد 

مجازات 1392 مرتکب جنایت عمدی بر جنین عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر 

در کت���اب پنجم تعزیرات محکوم می ش���ود؛ این مقرره دو احتم���ال را در ذهن ایجاد می کند: 

که به قرینه ماده 447 همان قانون، منظور از مجازات تعزیری، تعزیر  احتمال اول آن اس���ت 

که در این صورت باید به نس���خ م���واد 622 ،623 و 624 قائل بود.  مق���رر در ماده 614 اس���ت 

همچنین مطابق این احتمال، تعزیر مادر نیز با توجه به اطالق ماده 306 با اش���کالی مواجه 

که منظور، همان مواد 622 ،623 و 624 قانون تعزیرات  نخواهد بود. احتمال دوم آن است 

که در این صورت اطالق ماده 447 در مورد جنایت سقط جنین با تقیید مواجه است  است 

که  و تعزی���ر م���ادر نیز با فقد دلیل قانونی روبرو اس���ت. با پذیرش احتمال اخیر بیان می ش���ود 

تعزیر مادر به علت انجام فعِل حراِم سقط جنین مفید و الزم به نظر می رسد. تردیدی نیست 

که مجازات تعزیر در سقط عمدی جنین دارای روح، از مجازات تعزیر در سقط عمدی جنین 

بدون روح، ش���دیدتر خواه���د بود؛ زیرا دمیده ش���دن روح به جنین بر حرم���ت او می افزاید و 

که مجازاتش شدیدتر خواهد بود.  گناهی بزرگ تر شمرده می شود  سلب حیات از او نیز 

گر معاونت پدر  گیرد، ا که اقدام مادر با رضایت ش���وهر و معاونت او صورت  در موردی هم 

که مصداق ماده 623 ش���ود، به مجازات یاد ش���ده در ماده محکوم خواهد  به نحوی باش���د 

ش���د، وگرنه با توجه به اینکه خود مادر در فرض مباش���رت تعزیر نمی ش���ود، امکان تعزیر پدر 

که معاون اس���ت، مطابق قانون امکان پذیر نیستغ جرمانگاری در تمام صور معاونت در این 

مورد مفید به نظر می رسد.

ک���ه خود را برای س���قط جنین در اختیار پزش���ک قرار  مس���ئله دیگر درباره مادری اس���ت 

می ده���د؛ در ای���ن م���ورد اعمال مق���ررات عمومی معاونت می تواند در رس���یدن به سیاس���ت 

کند. چنین زن���ی مطابق ماده 126 قانون مجازات اس���المی معاون  کمک  افزای���ش جمعیت 

محس���وب می ش���ود و طبق ماده 127 همان قانون جرم معاونت در جرائم موجب تعزیر یک 

تا دو درجه پایین تر از مجازات ارتکابی خواهد بود. بنابراین، در فرض فوق، پزشک به علت 

مباش���رت به دیه و حبس محکوم می شود و مادر به سبب معاونت قابل تعزیر است. در نظر 
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گرفت���ن مجازات قصاص برای مرتکب س���قط عم���دی جنین با توجه به تحلیل ارائه ش���ده از 

نظرات فقها مبنی بر انتفا قصاص، فاقد پشتوانه شرعی است.

ب���ا توجه ب���ه مباحث مطرح ش���ده در پژوهش حاضر برای رس���یدن به سیاس���ت افزایش 

جمعیت پیشنهادات زیر قابل اجراست:

- ص���دور بخش���نامه ریس ق���وه قضاییه مبن���ی بر برخ���ورد قاطع با عاملین س���قط جنین 

گزارش منظ���م از موارد تخلف و احی���ای اجرای مواد 716 ال���ی 721 قانون  غیرقانون���ی و ارائ���ه 

مجازات اس���المی مص���وب 1390 و مواد 622 الی 624 )855-853( قانون مجازات اس���المی 

مصوب 1375.

کش���ف جرم س���قط  - نظارت و تعلیمات دادس���تان ها به ضابطان دادگس���تری در زمینه 

جنین )بازرس���ی منظ���م و س���رزده از داروخانه ها، مطب ه���ای خصوصی و هرگون���ه مرکز ارائه 

کند و یا ابزار این جنایت  که ممکن اس���ت اقدام به سقط جنین غیرقانونی  خدمات س���المت 

را فراهم آورد(.

- رفع ابهامات قانونی در مجازات س���قط جنین در حاالت مختلف توسط مراجع قانونی 

گرفتن تعزیر در صورت مباش���رت مادر به سقط جنین.  وضع مقرراتی جامع در این  و در نظر 

مورد تا ضروری است تا سقط جنین قانونی به حداقل برسد.

که به  - استفاده از مکانیسم های تشویقی توسط دولت؛ برای نمونه می توان به زوجینی 

دالیل اقتصادی قصد سقط جنین دارند،  برای حل مشکالت اقتصادی وام داد.

کلی  که در تقابل آش���کار با اندیش���ه های لیبرالی اس���ت، در سیاس���ت  - آموزه های دینی 

جمعیت نیز با عنوان »ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی- ایرانی و مقابله با ابعاد 

نامطلوب سبک زندگی غربی« مطرح است. استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگ ساز مانند 

رس���انه ها، نهادهای متولی اعزام مبلغ دینی، آموزش  و پرورش و... می تواند نقش بس���زایی 

کن���د. همچنین یکی از  در تبیی���ن حرم���ت و مضرات س���قط جنی���ن در میان خانواده ه���ا ایفا 

کمتر؛ زندگی بهتر« در جامعه است.  دالیل اصلی سقط جنین نهادینه شدن فرهنگ »فرزند 

بسیاری از مادران تحت تأثیر فشار اجتماعی، بارداری های دوم به بعد خود را با سقط جنین 

گیرد. که تغییر این فرهنگ باید در اولویت قرار  خاتمه می دهند 
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