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  ايران بررسي بزه سقط جنين در حقوق
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

  سعيد شاه پور جاني
  

  چكيده
پزشكي علمي است كه همواره موردنياز بشر بوده و هست و چون پزشكان با سالمت و حيات انسان 

كار  ارتباط دارند بايد متعهد و متخصص بوده و تمام توان خود را براي حفظ سالمت و جان بيماران به
بدين سبب در اكثر . گيرند چرا كه خطاي پزشكان سنگين و در اغلب موارد جبران ناپذير است
در كشور ما نيز .پذيرد كشورها حساسيت و نظارت مستمر و دقيقي بر امر پزشكي و درمان صورت مي

ما دار هستند ا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي اين وظيفه را عهده
هاي الزم بين اين سازمانها باعث برهم خوردن  شود كه عدم وجود هماهنگي متأسفانه گاهي مشاهده مي

كنند و اصول  اند فراموش مي شود و گاهي نيز پزشكان سوگندي را كه ياد نموده سالمت جامعه مي
ي به بيماران هاي جسمي و روح احتياطي آسيب كنند و يا به دليل بي اخالقي حرفه خود را رعايت نمي

در اين نوشتار .شود كننند كه در چنين مواردي بحث مسئوليت كيفري و مدني آنان مطرح مي وارد مي
مطالبي راجع به بررسي سقط جنين در حقوق ايران ارائه گرديده است كه اين مطالب باتوجه به مواد 

راساس مطالب ياد شده در ب. آوري شده است قانون مجازات اسالمي و فتاوي معتبر و منابع فقهي جمع
شود كه بزه سقط جنين در حقوق ايران جرم بوده و شخص بزهكار بايد متحمل  طي متن عنوان مي

شود كه اركان تشكيل دهنده  جرم سقط جنين به انواع عمدي و غيرعمدي تقسيم مي.مجازات شود
 .در اين نوشتار بررسي شده است) قانوني، مادي، معنوي(جرم سقط جنين عمدي 

 
 
 
 
 
 
  

  

  سقط حمل،لقاح،رشد،رحم مادر،سقط جنين :واژگان كليدي
 

  فهرست منابع
  قرآن كريم  .1
،  تهران:محل نشر،  نمايندگي ولي فقيه در سپاه :ناشرابراهيم زاده آملي ، نبي اهللا ، حاكميت ديني ، .2

  1392:سال نشر
اسفندياري ، رجبعلي ، مقاله حاكم مطلوب در انديشه شيخ اشراق ، مجله علوم سياسي ، سال پنجم ، .3

  1393شماره هفدهم ، بهار 
، ترجمه حسين انصاريان، )ع(سيد رضي ، نهج البالغه ، خطبه ها ، نامه ها و حكت هاي حضرت علي.4

  1392نشر پيام آزادي ، 
  1395فرهنگ فارسي عميد  انتشارات امير كبير  .5
  ) البر الزاهر )به نقل از تقريرات 25،26فمجله حكومت اسالمي ، سال اول ، شماره دوم ، ص .6
اليت فقيه ، انتشارات اداره آموزش هاي عقيدتي سياسي نمايندگي ولي فقيه ، بهار كريمي ، جعفر؛ و.7

1392  
في شرح شرايع االسالم  ،انتشارات قم موسسه : محقق حلي ، محمد حسين نجفي ، جواهر الكالم  .8

  1384قمري 1416) عج(صاحب الزمان 
سسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  انتشارات مو: نوروزي ، محمد جواد، نظام سياسي اسالم ،ناشر .9

   1389زمستان : چاپ باقري  چاپ سوم 
امامت ورهبري ، ناشر نشر تفكر ،  2مباني فقهي حكومت اسالمي ، ج ) 1369(منتظري ،حسينعلي.10

   1389زمستان 
  1367، تهران  كيهان: نشريهمنتظري ،حسينعلي،  امامت و رهبري ، .11
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  تعريف سقط جنين و انواع سقط جنين:بخش اول
هرچيز پوشيده و مستور است و در اصطالح پزشكي نيز موجودي است كه «جنين در لغت به معناي 

شود ولي  مي پس از لقاح تخمك به وسيله اسپروماتوزوئيد و پس از تقسيمات اولي سلول تخم حاصل
و سقط جنين  1«.گذراند مي) يا كيسه جنيني در گياهان(هنوز دوران رشد خود را در داخل رحم مادر 

  2.است» افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم«نيز به معناي 
  تعريف جنين: بند اول

ولقد «: نددار سوره مباركه مؤمنون مراحل تكوين حيات را چنين بيان مي 15تا  11خداوند در آيات 
خلقنا االنسان من سالله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه 

و به  »مضغقه، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماًٌ ثم انشأناه خلقاً آخر فتارك اهللا احسن الخالقين
اي در جايگاهي استوار قرار  نطفه] به صورت[اي از گل آفريديم، سپس او را  يقين، انسان را از عصاره

مضغه گردانيديم، و آگاه ] به صورت[داديم، نگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم، پس آن علقه را 
آفرينش ديگر ] جنين را در[مضغه را استخوانهايي ساختيم، بعد استخوانها را با گوشتي پوشانديم، آنگاه 

  3».قطعاً خواهيد مرد] مراحل[ه بهترين آفرينندگان است، بعد از اين آفرين باد بر خدا ك. پديد آورديم
به » دذيه سقط جنين«قانون مجازات اسالمي بيان نموده است كه  487بدين جهت نيز قانونگذار ر م 

  :ترتيب زير است
  ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار)1
  ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار)2
  كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار ديه مضغه)3
  .اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار ديه جنين در مرحله)4
  ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شود و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار) 5

  .باشد نميدر مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر ،تبصره 
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل )6

  ».و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود

                                                            
 1347،محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد سوم، ص  - 1
 1894معين، محمد ، همان منبع، ص  - 2
 342، سورة المنون، ص 382فوالدوند ، محمد مهدي ، ترجمة قرآن كريم  - 3
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بيرون شدن حاصل باروري از رحم، درحالي كه موجود تكوين «در اصطالح پزشكي سقط جنين به 
  1»رحم نباشديافته قادر به زندگي در خارج از 

  انواع سقط جنين:بند دوم
امروزه سقط جنين در سطح جهان رو به افزايش است و دالئل آن عواملي چون تنظيم خانواده و 
محدود گاه داشتن تعداد افراد خانواده، مخفي كردن روابط جنسي نامشروع و ممنوع قبل از ازدواج 

هتك ناموس به عنف و حتي در اثر تصادفات  هاي ناخواسته، زنا و رسمي و قانوني، فرار از بارداري
  .باشد شود كه انواع سقط جنين به شرح زير مي ناشي از رانندگي واقع مي

  سقط جنين جنايي) الف
  :گردد اگر يكي از حاالت زير در سقط جنين به اثبات برسد جنايي محسوب مي

حم يا خوردن دارو يا ضربه خروج محتويات رحمي قبل از موعد طبيعي توسط مادر با دستكاري ر: اول
  )خودزني(عمدي به رحم 

  دستكاري رحم با تجويز داروي ساقط كننده جنين توسط كسان ديگر: دوم
كارگيري وسايل مخصوص توسط طبيب يا ماما يا افراد غيرمجاز، براي خونريزي و سقط جنين و : سوم

  2قطع حاملگي، بدون مجوز قانوني
افتد كه عالماً و عامداً اقدام به اخراج جنين از رحم مادر  تي اتفاق ميبنابراين، سقط جنين جنايي درحال

  .گردد مي
  سقط جنين طبي) ب

سقط جنين جرم «: اداره حقوقي قوه قضائيه، 15/7/1377مورخ  2610/7مطابق نظريه مشورتي شماره 
نجات مادر باشد است و مرتكب بايد كيفر مقرر را تحمل بنمايد، مگر اين كه اقدام به سقط جنين براي 

بديهي است چنانچه صاحب . شود كه در اين صورت برابر مواد قانون مجازات اسالمي جديد رفتار مي
باتوجه  ».ديه با ابراء ذمه به سقط جنين رضايت داده باشد، ديگر حق مطالبه ديه جنين را نخواهد داشت

به نظريه مشورتي ذكر شده اگر ادامه حاملگي براي مادر خطرناك بوده و يا موجب تشديد عوارض 

                                                            
 536قضايي، صمد ، پزشكي قانوني، ص  - 1
 307، ص 1380، ها كياني، مهرزاد ، اصول طب قانوني و مسموميت  گودرزي، فرامرز و - 2

  تعريف سقط جنين و انواع سقط جنين:بخش اول
هرچيز پوشيده و مستور است و در اصطالح پزشكي نيز موجودي است كه «جنين در لغت به معناي 

شود ولي  مي پس از لقاح تخمك به وسيله اسپروماتوزوئيد و پس از تقسيمات اولي سلول تخم حاصل
و سقط جنين  1«.گذراند مي) يا كيسه جنيني در گياهان(هنوز دوران رشد خود را در داخل رحم مادر 

  2.است» افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم«نيز به معناي 
  تعريف جنين: بند اول

ولقد «: نددار سوره مباركه مؤمنون مراحل تكوين حيات را چنين بيان مي 15تا  11خداوند در آيات 
خلقنا االنسان من سالله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه 

و به  »مضغقه، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماًٌ ثم انشأناه خلقاً آخر فتارك اهللا احسن الخالقين
اي در جايگاهي استوار قرار  نطفه] به صورت[اي از گل آفريديم، سپس او را  يقين، انسان را از عصاره

مضغه گردانيديم، و آگاه ] به صورت[داديم، نگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم، پس آن علقه را 
آفرينش ديگر ] جنين را در[مضغه را استخوانهايي ساختيم، بعد استخوانها را با گوشتي پوشانديم، آنگاه 

  3».قطعاً خواهيد مرد] مراحل[ه بهترين آفرينندگان است، بعد از اين آفرين باد بر خدا ك. پديد آورديم
به » دذيه سقط جنين«قانون مجازات اسالمي بيان نموده است كه  487بدين جهت نيز قانونگذار ر م 

  :ترتيب زير است
  ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار)1
  ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار)2
  كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار ديه مضغه)3
  .اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار ديه جنين در مرحله)4
  ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شود و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار) 5

  .باشد نميدر مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر ،تبصره 
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل )6

  ».و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود

                                                            
 1347،محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد سوم، ص  - 1
 1894معين، محمد ، همان منبع، ص  - 2
 342، سورة المنون، ص 382فوالدوند ، محمد مهدي ، ترجمة قرآن كريم  - 3
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بيماري وخامت حال وي گردد، پس از ارسال مدارك مربوط به مراجع قانوني، ارجاع آن به پزشكي 
  1.پذيرد قانوني صورت مي

و مدارك و صدور نظر مبني بر لزوم قطع  هاي الزم و تأييد بعد از اثبات حاملگي در معاينه، با بررسي
  .بارداري، سقط جنين طبي انجام خواهد شد

مجلس شوراي اسالمي  10/3/1384در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 
سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه «

گي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد به علت عقب افتاد
باشد و مجازات و مسئوليتي  با رضايت زن، مجاز مي) چهارماه(جاني مادر، توأم باشد قبل از ولوج روح 

هاي مقرر در قانون  متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات. متوجه پزشك معالج نخواهد بود
  ».ات اسالمي محكوم خواهند شدمجاز

در نتيجه براساس قانون مذكور، امكان سقط جنين صرفاً تا قبل از حلول روح در جنين تجويز شده 
لذا چنانچه كسي بعد از حلول روح با وجود اثبات عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن جنين . است

  .اقدام به سقط آن نمايد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود
ر همين اساس پزشكي قانوني كشور اقدام به صدور دستورالعمل اجرايي قانون سقط جني درماني به ب

  :شرح زير نموده است
  :مجلس شوراي اسالمي 10/3/1384دستورالعمل اجرايي قانون سقط جنين درماني مصوب 

  تعريف عناوين مطرح در قانون) الف
جه به قانون مذكور عبارت است از ختم حاملگي تا يا اسقاط درماني جنين باتو» سقط جنين درماني«)1

  .چهار ماه از زمان لقاح با رعايت شرايط مندرج در قانون و اين دستورالعمل
ادارات كل و مراكزي از سازمان پزشكي  به عنوان شخصيت حقوقي شامل ستاد،» پزشكي قانوني«)2

  .پذيرد درماني در آنها صورت مي باشند كه كارشناسي و بررسي در مورد سقط جنين قانوني كشور مي
يعني اختالل كامل يا نسبي در ساختار يا عملكرد دستگاه عصبي جنين به هر » عقب افتادگي جنين«)3

علتي كه در نهايت منجر به تولد نوزاد زنده نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا دچار 

                                                            
 308همان منبع، ص  - 1
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مادر گردد، مالك تشخيص به عرف پزشكي و اختالل ذهني يا جسمي باشد به نحوي كه موجب حرج 
  .تأييد متخصصين ذيربط است

عبارت است از عدم تشكيل و يا اختالل در تشكيل يا تكامل يك يا چند » ناقص الخلقه بودن جنين«)4
عضو بدن به هر علت، به طوري كه جنين زنده متولد نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا 

  .ذهني باشد يا نباشد، مالك تشخيص؛ عرف پزشكي و تأييد متخصصين ذيربط استمعلول جسمي يا 
نگراني و سختي مادر، به نحوي كه تحمل زنج و مشقت ناشي از ناقص : عبارت است از» حرج مادر«)5

بيماريهاي جنيني قيد شده در جداول پيوستي و . الخلقه يا عقب افتادگي جنين خارج از توان وي باشد
هاي كارشناسي اعالم خواهد شد، در صورت  و اختالالتي كه متعاقباً پس از بررسي در كميته ها بيماري

  .درخواست از مصاديق حرج مادر است
عبارت است از وضعيت باليني و پزشكي مادر كه تداوم بارداري در آن تهديد جاني » بيماري مادر«)6

  .صين ذيربط استمالك تشخيص؛ عرف پزشكي و تأييد متخ. براي وي تلقي گردد
  .يعني خانم بارداري كه متقاضي انجام عمل سقط جنين درماني است» مادر«)7
يعني اجازه كتبي و آگاهانه مادر، براي انجام عمل سقط جنين درماني كه توسط گروه » رضايت زن«)8

پزشكي پس از آگاه سازي كامل وي از وضعيت موجود و عواقب قبول يا رد عمل مذكور اخذ 
  .گردد مي
  :مراحل بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني،ب 

درخواست بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني، بايد تنها در ادارات كل پزشكي قانوني )1
استانها و نيز، مراكز پزشكي قانوني شهرستانهايي كه شرايط الزم در اين خصوص را با تأييد معاونت 

  .ماه از زمان لقاح پذيرش گردد 4ند، تا پزشكي و باليني سازمان داشته باش
ارايه حداقل سه مشاوره تخصصي در تأييد تشخيص و يك نوبت سونوگرافي با تعيين سن جنين ) 2

  .ضروري است
در . حضور زوجين، با مدارك شناسايي معتبر و تكميل فرم مربوطه در پزشكي قانوني الزامي است)3

ين يا وكيل وي، استعالم مراجع ذيصالح قضايي جهت صورت عدم حضور يا عدم دسترسي به پدر جن
  .باشد برسي و صدور مجوز سقط جنين درماني ضروري مي

در صورتي كه علت درخواست؛ بيماري جنين باشد كه در جداول پيوستي به آن اشاره نشده است، )4
  .موضوع بايد پس از تأييد حداقل سه نفر متخصص مربوطه به تأييد رياست سازمان برسد

بيماري وخامت حال وي گردد، پس از ارسال مدارك مربوط به مراجع قانوني، ارجاع آن به پزشكي 
  1.پذيرد قانوني صورت مي

و مدارك و صدور نظر مبني بر لزوم قطع  هاي الزم و تأييد بعد از اثبات حاملگي در معاينه، با بررسي
  .بارداري، سقط جنين طبي انجام خواهد شد

مجلس شوراي اسالمي  10/3/1384در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 
سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه «

گي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد به علت عقب افتاد
باشد و مجازات و مسئوليتي  با رضايت زن، مجاز مي) چهارماه(جاني مادر، توأم باشد قبل از ولوج روح 

هاي مقرر در قانون  متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات. متوجه پزشك معالج نخواهد بود
  ».ات اسالمي محكوم خواهند شدمجاز

در نتيجه براساس قانون مذكور، امكان سقط جنين صرفاً تا قبل از حلول روح در جنين تجويز شده 
لذا چنانچه كسي بعد از حلول روح با وجود اثبات عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن جنين . است

  .اقدام به سقط آن نمايد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود
ر همين اساس پزشكي قانوني كشور اقدام به صدور دستورالعمل اجرايي قانون سقط جني درماني به ب

  :شرح زير نموده است
  :مجلس شوراي اسالمي 10/3/1384دستورالعمل اجرايي قانون سقط جنين درماني مصوب 

  تعريف عناوين مطرح در قانون) الف
جه به قانون مذكور عبارت است از ختم حاملگي تا يا اسقاط درماني جنين باتو» سقط جنين درماني«)1

  .چهار ماه از زمان لقاح با رعايت شرايط مندرج در قانون و اين دستورالعمل
ادارات كل و مراكزي از سازمان پزشكي  به عنوان شخصيت حقوقي شامل ستاد،» پزشكي قانوني«)2

  .پذيرد درماني در آنها صورت مي باشند كه كارشناسي و بررسي در مورد سقط جنين قانوني كشور مي
يعني اختالل كامل يا نسبي در ساختار يا عملكرد دستگاه عصبي جنين به هر » عقب افتادگي جنين«)3

علتي كه در نهايت منجر به تولد نوزاد زنده نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا دچار 
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  .مجوز سقط جنين درماني، بايد عكس دار و با مشخصات كامل هويتي مادر صادر گردد)5
آمار و اطالعات كل درخواستها و مجوزهاي صادر شده، بايد در پايان هر ماه به معاونت پزشكي و )6

  .باليني ارسال گردد
  .مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مدير كل استان است) 7
  دبخودي يا مرضيسقط جنين خو) ج

در خصوص اين نوع سقط بايد بيان نمود؛ بسياري از بانوان به علل ارشĤ آناتوميك، ابتال به بيماريهاي «
گوناگون و ساير علل ناشناخته ديگر، داراي زمينه براي سقط جنين هستند و با اندك استرس روحي يا 

رغم ميل و خواسته  جنين سقطي عليگردد  چنانچه مالحظه مي 1».نمايند صدمه فيزيكي سقط جنين مي
شود و  باشد، حادث مي زن حامله و به لحاظ وجود بيماري و يا ساير علل ديگر كه خارج از اراده او مي

  .فاقد وصف مجرمانه است
  اي سقط جنين ضربه) د

آيد، اثبات رابطه عليت بين ضربه  در اين سقط كه به دنبال حوادث و صدمات ضربه اي پيش مي اصوالً
اي،  و سقط بسيار مشكل است و نياز به همكاري مقام قضايي و پزشكان دارد، زيرا گاهي با اندك ضربه

  2».ماند آيد و گاهي در صدمات شديد لگني جنين سالم مي سقط پيش مي
  اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي بررسي: بخش دوم

اركان تشكيل دهنده جرم سقط جنين شود كه  جرم سقط جنين به انواع عمدي و غيرعمدي تقسيم مي
  .در اين نوشتار بررسي شده است) قانوني، مادي، معنوي(عمدي 

  در قوانين سابق مجازات اسالمي ركن قانوني بررسي :بند اول
به جرم سقط جنين اختصاص داشت و حسب  183تا  181مواد  1304قانون مجازات عمومي مصوب 

كرد،  ين جرم، خواه به نحو مباشرت و يا معاونت دخالت مياين مواد براي هر كسي كه در ارتكاب ا
  :نمود كه مواد مذكور در قانون مجازات سابق به شرح زير بودند بيني مي مجازات پيش

هركس به واسطه دادن ادويه و يا وسايل ديگري موجب سقط حمل زني گردد جزاي او از « 18ماده 
ه را داللت به استعمال وسايل مذكور نمايد جزاي  اي است و اگر زن حامل يك تا سه سال حبس جنحه

  ».او از سه تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود
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زني كه عالماً بدون اجازه طبيب، راضي به خوردن ادويه يا مأكوالت يا مشروبات يا استعمال « 182ماده 
را ساقط كرده  وسايل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آن وسايل كرده و به اين واسطه حمل خود

اي است و اگر اين اقدام زن در نتيجه امر شوهر خود  باشد، مجازات او از يك تا سه سال حبس جنحه
  ».باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكور محكوم خواهد شد

يا  طبيب يا قابله يا جراح يا دوا فروش واشخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و« 183ماده 
آورند، از سه تا ده سال حبس جنايي درجه يك محكوم  دوافروشي، وسايل سقط حمل را فراهم مي

خواهند شد، مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر 
، در مورد جرم 1362قانون مجازات اسالمي مصوب  91و  90همچنين الزم به ذكر است مواد ».باشد

  :نمود سقط جنين مقرر مي
هركس زن حامله را داللت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كه موجب سقط حمل « 90ماده 
  ».گردد بنمايد به سه الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد مي

اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً عامداً « 91ماده 
اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد، بايد مباشرت به 

قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم 
  ».خواهد شد
  در رويه هاي قضايي موجود ركن مادي: بند دوم

اداره حقوقي ، 7/6/1366مورخ  2171/7مطابق نظريه مشورتي شماره :وجود جنين يا حامله بودن زن،1
چون در جمهوري اسالمي ايران افراد متساوي الحقوق هستند و افراد متولد از زنا نيز از حق «قوه قضائيه 
باشند بنابراين جنين ناشي از زنا مانند جنين ناشي از حالل حق حيات دارد و سقط او  مند مي حيات بهره

در نتيجه از آنجايي كه بزه سقط جنين، » .باشد جنين ناشي از حالل داراي كيفر و مجازات ميدر حد 
باشد، لذا براي تحقق آن وجود جنين و يا حامله بودن زن شرط  جرمي مقيد به حصول نتيجه مي

اً بنابراين؛ چنانچه كسي بر روي زني اقدام به انجام عملياتي جهت سقط جنين او نمايد، ولي بعد.است
كاشف گردد كه مجني عليه حامله نبوده، چنين شخصي به لحاظ سقط جنين عمدي قابل تعقيب و 

نامند و در صورتي كه زن حامله باشد ولي  مجازات نخواهد بود و عمليات انجام شده را جرم محال مي

  .مجوز سقط جنين درماني، بايد عكس دار و با مشخصات كامل هويتي مادر صادر گردد)5
آمار و اطالعات كل درخواستها و مجوزهاي صادر شده، بايد در پايان هر ماه به معاونت پزشكي و )6

  .باليني ارسال گردد
  .مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مدير كل استان است) 7
  دبخودي يا مرضيسقط جنين خو) ج

در خصوص اين نوع سقط بايد بيان نمود؛ بسياري از بانوان به علل ارشĤ آناتوميك، ابتال به بيماريهاي «
گوناگون و ساير علل ناشناخته ديگر، داراي زمينه براي سقط جنين هستند و با اندك استرس روحي يا 

رغم ميل و خواسته  جنين سقطي عليگردد  چنانچه مالحظه مي 1».نمايند صدمه فيزيكي سقط جنين مي
شود و  باشد، حادث مي زن حامله و به لحاظ وجود بيماري و يا ساير علل ديگر كه خارج از اراده او مي

  .فاقد وصف مجرمانه است
  اي سقط جنين ضربه) د

آيد، اثبات رابطه عليت بين ضربه  در اين سقط كه به دنبال حوادث و صدمات ضربه اي پيش مي اصوالً
اي،  و سقط بسيار مشكل است و نياز به همكاري مقام قضايي و پزشكان دارد، زيرا گاهي با اندك ضربه

  2».ماند آيد و گاهي در صدمات شديد لگني جنين سالم مي سقط پيش مي
  اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي بررسي: بخش دوم

اركان تشكيل دهنده جرم سقط جنين شود كه  جرم سقط جنين به انواع عمدي و غيرعمدي تقسيم مي
  .در اين نوشتار بررسي شده است) قانوني، مادي، معنوي(عمدي 

  در قوانين سابق مجازات اسالمي ركن قانوني بررسي :بند اول
به جرم سقط جنين اختصاص داشت و حسب  183تا  181مواد  1304قانون مجازات عمومي مصوب 

كرد،  ين جرم، خواه به نحو مباشرت و يا معاونت دخالت مياين مواد براي هر كسي كه در ارتكاب ا
  :نمود كه مواد مذكور در قانون مجازات سابق به شرح زير بودند بيني مي مجازات پيش

هركس به واسطه دادن ادويه و يا وسايل ديگري موجب سقط حمل زني گردد جزاي او از « 18ماده 
ه را داللت به استعمال وسايل مذكور نمايد جزاي  اي است و اگر زن حامل يك تا سه سال حبس جنحه

  ».او از سه تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود
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رم عقيم وسيله ارتكاب جرم خراب باشد، جرم عقيم است، كه در قوانين جزايي ايران، مجاراتي براي ج
  1.بيني نگرديده است و جرم محال پيش

براي تحقق سقط . باشد دومين جزء ركن مادي بزه سقط جنين عمدي، فعل مرتكب مي:رفتار فيزيكي،2
جنين عمدي بايد از ناحيه مرتكب فعل مثبت مادي به نحو مباشرت و يا معاونت صورت پذيرد؛ بنابراين 

وسايلي كه براي اسقاط جنين مورد . تواند به عنوان ركن مادي اين جرم محسوب شود ترك فعل نمي
گيرد، ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد؛ وسايل فيزيكي شامل استفاده از ابزار  قرار مياستفاده 

باشد و وسايل شيميايي نيز تزريق آمپول،  كورتاژ و يا ايراد هر نوع صدمه جسمي مانند اذيت و آرار مي
مالحظه .گيرد تجويز و خوراندن دارو و استفاده از ساير ادويه جات، مأكوالت و مشروبات را دربر مي

گردد سقط جنين در قانون مجازات اسالمي جديد، سقط از راه ضرب و يا اذيت و آزار زن حامله  مي
منظور از ضرب انجام فعلي است كه تماميت جسمي . شود است كه شامل اذيت و آزار روحي او نيز مي

بت ضربه به جنين شرط بنابراين اصا. زن حامله را مورد تعرض قرار داده و منتهي به سقط جنين شود
منظور از اذيت و آزار به معناي رنج، عذاب، . باشد نيست و وسيله ايراد ضرب هم مؤثر در مقام نمي

كند ولي  بر تماميت بدن زن حامله اصابت نمي» ضرب«شكنجه، اندوه، غم و تألم است كه برخالف 
رفتارهاي .شود ه سقط جنين ميگردد و در نهايت منتهي ب موجب تألم، زحمت و به ستوه آوردن وي مي

توان از مصاديق اذيت و آزار محسوب كرد، انفجار صوتي؛ اسلحه كشيدن؛ تحريض سگ  ذيل را مي
درنده، آميزش خشونت آميز در روزهاي آخر حاملگي، فحاشي يا اداي سخنان ركيك، فرياد كشيدن 

  . و امثال آنها
گر فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده ا«: شعبه دوم ديوان عالي كشور 9780دادنامه شماره 

  ».بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده است، عمل جنبه كيفري نخواهد داشت
  :قانونگذار در اين رابطه به دو گروه از اشخاص اشاره داشته كه عبارتند از

ت و درمان و آموزش كه برابر مقررات و قانون تشكيل وزارت بهداش» طبيب، ماما يا داروفروش«،1
  .پزشكي مجاز به طبابت، مامايي و داروفروشي هستند

  ».كنند اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي«،2
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گردد كه داراي مجوز رسمي از وزارت بهداشت  رسد اين امر و اين مسئله شامل افرادي مي به نظر مي
بايست سقط جنين را  باشند؛ بنابراين افراد مي انجام چنين مشاغلي نميدرمان و آموزش پزشكي براي ،

شغل و حرفه خود قرار داده و به عبارت ديگر به اين امور اشتغال داشته باشند و چنانچه فردي به اين 
امور هم اشتغال نداشته باشد، حتي به طور غيررسمي ولي چنين عناويني را اتخاذ نمايند، مشمول اين 

بنابراين، . باشد گردد كه اين امر ناظر به اسقاط جنين شاغلين امور پزشكي مي مالحظه مي.د بودامرخواه
چنانچه پزشك يا ماما يا داروساز، اقدام به معاونت و يا مباشرت در سقط جنين نماينده مشمول اين 

  .شوند حكم مي
  جرم سقط جنين ركن معنوي: بند سوم

  :است كهبراي تحقق جرم سقط جنين عمدي الزم 
. مرتكب به حامله بودن زن عالم باشد؛ يعني اطالع و آگاهي داشته باشد كه زن حامله است: اوالً

مثالً چنانچه شخصي، صدمات و ضرباتي بر يك «بنابراين چنانچه كسي نسبت به اين امر جاهل باشد 
از اين حيث قابل  1»زن حامله بدون اطالع از حامله بودن وي وارد نمايد كه منجر به سقط حمل شود

  .تعقيب نيست
ند بايد عمد داشته باشد، بلكه خواهان .شو نه تنها در اقدامات مادي كه سبب سقط جنين مي: ثانياً

بنابراين، چنانچه پزشكي اطالعي از حامله بودن بيمار . نيز باشد) سقط جنين(حصول نتيجه مجرمانه 
سقط گردد؛ به عنوان سقط جنين عمدي قابل  نداشته باشد و اقدام به تجويز دارويي نمايد كه سبب

اي به شكم  تعقيب نخواهد بود و نيز همچنين است اگر كسي بدن اطالع از حامله بودن زن با ايراد ضربه
  .او سبب سقط جنين شود

  مجازات سقط جنين عمدي:بخش سوم
وقي قوه قضائيه در اداره حق، 5/3/1382مورخ  1481/7در اين راستا با عنايت به نظريه مشورتي شماره 

گردند حكم به  هر مورد كه اشخاص مذكور در مواد مرقوم محكوم به مجازات مقرر قانوني مي
  .شود و آنان مسئول پرداخت ديه خواهند بود پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادر مي

  مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه افراد عادي: بند اول

                                                            
 163گلدوزيان، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي، تهران، چاپ ششم، ص  - 1

رم عقيم وسيله ارتكاب جرم خراب باشد، جرم عقيم است، كه در قوانين جزايي ايران، مجاراتي براي ج
  1.بيني نگرديده است و جرم محال پيش

براي تحقق سقط . باشد دومين جزء ركن مادي بزه سقط جنين عمدي، فعل مرتكب مي:رفتار فيزيكي،2
جنين عمدي بايد از ناحيه مرتكب فعل مثبت مادي به نحو مباشرت و يا معاونت صورت پذيرد؛ بنابراين 

وسايلي كه براي اسقاط جنين مورد . تواند به عنوان ركن مادي اين جرم محسوب شود ترك فعل نمي
گيرد، ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد؛ وسايل فيزيكي شامل استفاده از ابزار  قرار مياستفاده 

باشد و وسايل شيميايي نيز تزريق آمپول،  كورتاژ و يا ايراد هر نوع صدمه جسمي مانند اذيت و آرار مي
مالحظه .گيرد تجويز و خوراندن دارو و استفاده از ساير ادويه جات، مأكوالت و مشروبات را دربر مي

گردد سقط جنين در قانون مجازات اسالمي جديد، سقط از راه ضرب و يا اذيت و آزار زن حامله  مي
منظور از ضرب انجام فعلي است كه تماميت جسمي . شود است كه شامل اذيت و آزار روحي او نيز مي

بت ضربه به جنين شرط بنابراين اصا. زن حامله را مورد تعرض قرار داده و منتهي به سقط جنين شود
منظور از اذيت و آزار به معناي رنج، عذاب، . باشد نيست و وسيله ايراد ضرب هم مؤثر در مقام نمي

كند ولي  بر تماميت بدن زن حامله اصابت نمي» ضرب«شكنجه، اندوه، غم و تألم است كه برخالف 
رفتارهاي .شود ه سقط جنين ميگردد و در نهايت منتهي ب موجب تألم، زحمت و به ستوه آوردن وي مي

توان از مصاديق اذيت و آزار محسوب كرد، انفجار صوتي؛ اسلحه كشيدن؛ تحريض سگ  ذيل را مي
درنده، آميزش خشونت آميز در روزهاي آخر حاملگي، فحاشي يا اداي سخنان ركيك، فرياد كشيدن 

  . و امثال آنها
گر فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده ا«: شعبه دوم ديوان عالي كشور 9780دادنامه شماره 

  ».بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده است، عمل جنبه كيفري نخواهد داشت
  :قانونگذار در اين رابطه به دو گروه از اشخاص اشاره داشته كه عبارتند از

ت و درمان و آموزش كه برابر مقررات و قانون تشكيل وزارت بهداش» طبيب، ماما يا داروفروش«،1
  .پزشكي مجاز به طبابت، مامايي و داروفروشي هستند

  ».كنند اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي«،2

                                                            
 95، جلد دوم، ص )تعزيرات(زراعت، عباس ، شرح قانون مجازات اسالمي  - 1
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اداره ، 20/6/1384مورخ  4107/7ايد توجه داشت باتوجه به نظريه مشورتي شماره در اين راستا ب
چنانچه زوجه عمداً حمل را سقط كند تقاضاي قصاص نفس براي زوج محفوظ «: حقوقي قوه قضائيه

چنانچه افراد عادي به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله و يا دادن ادويه يا وسايل » .باشد مي
سقط جنين وي شوند و يا اينكه او را به وجود چنين وسايلي داللت نمايند؛ عالوه بر ديگري موجب 

پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال و يا سه تا شش ماه محكوم خواهند 
  .شد

  مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي :بند دوم
به صراحت «: اداره حقوقي قوه قضائيه  5/3/1382مورخ  1481/7با عنايت به نظريه مشورتي شماره 

مواد قانون مجازات اسالمي در هر مورد كه اشخاص مذكور در قانون مذكور محكوم به مجازات مقرر 
شود و آنان مسئول  گردند حكم به پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادر مي قانوني مي

ابل ذكر است كه اين امر قابل تسري به مادر نيست و در مورد وي مقررات ق. پرداخت ديه خواهند بود
اگر پزشك، ماما، داروساز و يا ساير » .مواد قانون مجازات اسالمي جديد قابل اعمال نخواهد بود

شاغلين امور پزشكي، اقدام به مباشرت و يا معاونت در اسقاط جنين نمايند، عالوه بر پرداخت ديه، به 
  .شوند تا پنج سال نيز محكوم مي حبس از دو
گردد كه در اين راستا قانونگذار باتوجه به شخصيت مرتكبين اين جرم اقدام به تشديد  مالحظه مي

شود اين است كه مجازات سقط جنين داراي  سئوالي كه در اين جا مطرح مي. مجازات نموده است
  روح چيست؟ 

  :ف نظر وجود دارددر پاسخ بايد بيان نمود كه در اين خصوص اختال
باشند؛ به همين دليل در ماده  برخي با استناد به نظر مشهور فقهاي اماميه قائل به مجازات قصاص مي،1

  :بيان شده بود 1362قانون تعزيرات مصوب  91
اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماًٌ و عامداً مباشرت به «

  ».ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده باشد بايد قصاص شود. بنمايداسقاط جنين 
اي از مراحل تكامل جنيني كه  اند كه مجازات سقط جنين در هر مرحله اما عده ديگري بر اين عقيده،2

  :اند باشد، مستوجب قصاص نيست و استدالل گروه اول را اين چنين رد نموده
رود و نه قتل در مفهوم اصطالحي  عربي گاه به معناي نابود كردن به كار ميواژه قتل در زبان ) الف

  .شود آن، همچنان كه در بعضي از كتب عربي از قتل حيوان نيز نام برده مي
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در خصوص برابري ديه جنين داراي روح با ديه انسان كامل مواد ديگري در قانون وجود دارد كه ) ب
  . صاص دانسته شده استعليرغم اين برابري قتل وي موجب ق

مقنن در مواد قانون مجازات اسالمي به حكم قصاص به دليل جنايت وارده به مادر اشاره كرد، نه به ) ج
بايست قانونگذار در  بود، مي لحاظ جنايت وارده بر جنين، براي اين كه چنانچه موضوع اخير مدنظر مي

از سوي ديگر، در . نمود ين اشاره ميمواد قانون مجازات اسالمي جديد به قصاص مرتكب سقط جن
گردد كه قتل انسان كامل صرفاً داراي مجازات  صورت پذيرش اين استدالل اين مسئله مطرح مي

قصاص است درحالي كه سقط كننده جنين عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد، به حبس از 
بدين ترتيب، باتوجه به . مي باشديك تا سه سال محكوم خواهد شد كه اين عدم تناسب قابل توجيه ن

الذكر و با عنايت به حذف حكم صريح قصاص  كه براي جنين داراي روح در  عدم وجاهت ادله فوق
قانون مجازات اسالمي به   بيني شده بود در قوانين الحق، و اشاره سابق پيش» قانون تعزيرات« 91ماده 

هده جاني است و در موارد خطاي محض ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد برع«اين كه 
و نيز اصل تفسير نصوص جزايي » .برعهده عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد

مطابق قوانين فعلي ايران سقط جنين در هيچ حالتي قتل «به نفع متهم و لزوم رعايت احتياط در حفظ دما 
تواند قصاص باشد،  بودن، مجازات آن هيچگاه نمي بنابراين حقي در صورت عمدي. شود محسوب نمي

هاي حقوقي و نيز با مقررات بيش از انقالب مطابقت  كه اين موضوع با موضع ساير كشورها و نظام
  ».دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

اداره ، 20/6/1384مورخ  4107/7ايد توجه داشت باتوجه به نظريه مشورتي شماره در اين راستا ب
چنانچه زوجه عمداً حمل را سقط كند تقاضاي قصاص نفس براي زوج محفوظ «: حقوقي قوه قضائيه

چنانچه افراد عادي به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله و يا دادن ادويه يا وسايل » .باشد مي
سقط جنين وي شوند و يا اينكه او را به وجود چنين وسايلي داللت نمايند؛ عالوه بر ديگري موجب 

پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال و يا سه تا شش ماه محكوم خواهند 
  .شد

  مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي :بند دوم
به صراحت «: اداره حقوقي قوه قضائيه  5/3/1382مورخ  1481/7با عنايت به نظريه مشورتي شماره 

مواد قانون مجازات اسالمي در هر مورد كه اشخاص مذكور در قانون مذكور محكوم به مجازات مقرر 
شود و آنان مسئول  گردند حكم به پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادر مي قانوني مي

ابل ذكر است كه اين امر قابل تسري به مادر نيست و در مورد وي مقررات ق. پرداخت ديه خواهند بود
اگر پزشك، ماما، داروساز و يا ساير » .مواد قانون مجازات اسالمي جديد قابل اعمال نخواهد بود

شاغلين امور پزشكي، اقدام به مباشرت و يا معاونت در اسقاط جنين نمايند، عالوه بر پرداخت ديه، به 
  .شوند تا پنج سال نيز محكوم مي حبس از دو
گردد كه در اين راستا قانونگذار باتوجه به شخصيت مرتكبين اين جرم اقدام به تشديد  مالحظه مي

شود اين است كه مجازات سقط جنين داراي  سئوالي كه در اين جا مطرح مي. مجازات نموده است
  روح چيست؟ 

  :ف نظر وجود دارددر پاسخ بايد بيان نمود كه در اين خصوص اختال
باشند؛ به همين دليل در ماده  برخي با استناد به نظر مشهور فقهاي اماميه قائل به مجازات قصاص مي،1

  :بيان شده بود 1362قانون تعزيرات مصوب  91
اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماًٌ و عامداً مباشرت به «

  ».ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده باشد بايد قصاص شود. بنمايداسقاط جنين 
اي از مراحل تكامل جنيني كه  اند كه مجازات سقط جنين در هر مرحله اما عده ديگري بر اين عقيده،2

  :اند باشد، مستوجب قصاص نيست و استدالل گروه اول را اين چنين رد نموده
رود و نه قتل در مفهوم اصطالحي  عربي گاه به معناي نابود كردن به كار ميواژه قتل در زبان ) الف

  .شود آن، همچنان كه در بعضي از كتب عربي از قتل حيوان نيز نام برده مي
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  گيري   نتيجه
اگر كسي به  92بايد در جمع بندي كلي اين مقاله توجه داشت بر اساس قانون مجازات اسالمي مصوب

در اسقاط جنين كند به عنوان سقط جنين عمدي قابل » مباشرت«حفظ حيات مادر اقدام به انگيزة 
تعقيب است و استناد به چنين عذي مبني بر اين كه زن حامله به صورت بيهوش به بيمارستان منتقل شده 

هوشي ناشي از حاملگي است و چنانچه سقط جنهين  بود و پس از بررسي معلوم شد كه علت بي
كرد و ادامه حيات مادر منوط به انجام سقط بوده و تمامي مدارك را نيز  گرفت فوت مي ميصورت ن

در اين خصوص ارايه كند، باز هم عذر او پذير فته نيست مگر اين كه اسقاط جنين در چهارچوب 
قانون مجازات اسالمي در خصوص جواز يا عدم جواز .مقررات قانون سقط درماني صورت گرفته باشد

در معرض خطر است » حيات مادر و جنين«جنين بعد از مرحله حلول روح و هنگامي كه اسقاط 
شود اين است كه آيا در چنين شرايطي امكان  حال سئوالي كه در اين جا مطرح مي. حكمي ندارد

در نتيجه باتوجه به منابع معتبر اسالمي و فتاوي . نجات جان مادر وجود دارد يا خير اسقاط جنين براي
ر سقط جنين در ايران جرم شناخته شده و براي آن مجازات درنظر گرفته شده است كه به نظر معتب

توسط قانونگذار براي حمايت از   92اينجانب قصاص بيان شده در مواد قانوني قانون مجازات اسالمي 
ا در باشد چون جنين قصاص ندارد و جنين ر مادر در صورتي كه مادر مجروح شود يا به قتل برسد، مي

  .شود، مسلم باشد دانم و نهايتاً بايد منشأ انساني چيزي كه از زن ساقط مي حكم آدم زنده نمي
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  1394حقوق كيفري اختصاصي، چاپ سوم ،  تهران، مؤسسه دانشگاه تهران پاد، ابراهيم،.2
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  1395چاپ چهاردهم، تهران ، نشر ميزان جرايم عليه اشخاص، صادقي، محمدهادي،.5
  وني، چاپ دوم تهران، دانشگاه تهران پزشكي قان ،قضايي، محمد.6
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  1389، چاپ ششم،تهران، جهاد دانشگاهي حقوق جزاي اختصاصيگلدوزيان، ايرج، .8
  ن، اميركبير جلد، چاپ بيست و سوم، تهرا 6فرهنگ فارسي، معين، محمد، .9

نشر ، تهران، ختصاصي، جرايم عليه اشخاص، چاپ دهمحقوق كيفري اميرمحمد صادقي، حسين، .10
  1392ميزان 

  
  
  
  

  گيري   نتيجه
اگر كسي به  92بايد در جمع بندي كلي اين مقاله توجه داشت بر اساس قانون مجازات اسالمي مصوب

در اسقاط جنين كند به عنوان سقط جنين عمدي قابل » مباشرت«حفظ حيات مادر اقدام به انگيزة 
تعقيب است و استناد به چنين عذي مبني بر اين كه زن حامله به صورت بيهوش به بيمارستان منتقل شده 

هوشي ناشي از حاملگي است و چنانچه سقط جنهين  بود و پس از بررسي معلوم شد كه علت بي
كرد و ادامه حيات مادر منوط به انجام سقط بوده و تمامي مدارك را نيز  گرفت فوت مي ميصورت ن

در اين خصوص ارايه كند، باز هم عذر او پذير فته نيست مگر اين كه اسقاط جنين در چهارچوب 
قانون مجازات اسالمي در خصوص جواز يا عدم جواز .مقررات قانون سقط درماني صورت گرفته باشد

در معرض خطر است » حيات مادر و جنين«جنين بعد از مرحله حلول روح و هنگامي كه اسقاط 
شود اين است كه آيا در چنين شرايطي امكان  حال سئوالي كه در اين جا مطرح مي. حكمي ندارد

در نتيجه باتوجه به منابع معتبر اسالمي و فتاوي . نجات جان مادر وجود دارد يا خير اسقاط جنين براي
ر سقط جنين در ايران جرم شناخته شده و براي آن مجازات درنظر گرفته شده است كه به نظر معتب

توسط قانونگذار براي حمايت از   92اينجانب قصاص بيان شده در مواد قانوني قانون مجازات اسالمي 
ا در باشد چون جنين قصاص ندارد و جنين ر مادر در صورتي كه مادر مجروح شود يا به قتل برسد، مي

  .شود، مسلم باشد دانم و نهايتاً بايد منشأ انساني چيزي كه از زن ساقط مي حكم آدم زنده نمي
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