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چکیده:
مجازات سقطِ عمديِ جنینِ دارايِ روح ،از ديرباز در آثار فقهى مطرح بوده است ،ولىى عاىارات بیشىتر
فقیهان گذشته در اين زمینه خالى از ابهام نیست و همین امر ،ساب اختالف نظر در فهم قىو مشىهور شىده
است؛ در حالى كه مشهور فقیهان اهل سنّت و مشهور فقیهان معاصر شیعه به صراحت ،قو بىه عىدم جىواز
قصاص در قتل عمدى جنین را برگزيده اند .قانون مجازات اسالمى نیز گرفتار ابهام بىوده اسىت و حقىو
دانان برداشت هاى مختلفى از آن داشته اند لذا همواره اين سوا مطرح بوده كه آيا سقط جنین ممنوع است
يا مجاز؟ پس میاايست مواضع قانونگذار در قوانین جزايی سىا  4931تىا  4931نسىات بىه مسىئله سىقط
عمدي جنین داراي روح  ،بررسی و به تطایق آن با منابع معتار فقهی نیز پرداخىت .خوشىاختانه در قىانون
جديد مشخص شده كه اين عمل ،حتی اگر بعد از حلو روح باشىد قتىل محسىوب نخواهىد شىد و جىرم
ساکتري است ..بنابراين اصل اوّلى ،احتیاط در دماء ،فقدان دلیلى روشن بر قصاص و برخى قىرانن ديگىر،
عدمِ ثاوتِ مجازاتِ قصاص در قتلِ عمديِ جنینِ دارايِ روح را اقتضا مى كند.
کلید واژهگان :سقط عمدي جنین ،ولوج روح ،قصاص ،،فقه ،قانون مجازات اسالمى.
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مقدمه
سقط عمدى جنین در تاريخ جوامع گوناگون بشرى داراى سابقه ديرينى است .حفى سىالمت جسىمى
مادر ،فرار از مسئولیت نگهدارى فرزند ،آسیب هاى جسمى جنین و پرهیز از بىى آبرويىى برخاسىته از تولىد
فرزند نامشروع ،مهم ترين انگیزه هاى سقط جنین در طو تاريخ بوده اند.
از سوى ديگر ،در نگاه ما انسان ها ،جنین از هنگام انعقاد نطفه موجىودى زنىده و پوياسىت و ارتاىاط

بىا

حیات بشرى هر روز بیشتر مى شود .از اين رو ،هر چه زمان بر دوران باردارى مى گذرد ،بر ارزش و حرمت
او افزوده و اخال در ادامه حیات وى ناپسند و جرم شمرده مى شود .اين نگاه انسىانى از بقىراط حکىیم در
سوگندنامه اش كه سقط عمدى جنین را در كنار قتل عمد ،گناه و جرم دانسىته و آن را بىر خىالف رسىالت
پزشکان شمرده تا عه دنامه ژنو كه عالى ترين احترام را براى زندگى بشر از هنگام انعقاد نطفىه قانىل اسىت،
پیوسته در جامعه بشرى وجود داشته است.اديان الهى از جمله اسالم نیىز كىه پیىام آوران كرامىت انسىانى از
جانب پروردگار متعا اند ،حق حیات براى جنین را موهاتى الهى مى دانند كه تعرض به آن گناهى بزرگ به
شمار مى آيد و مستوجب مجازات است.
اما امروزه سقط عمدى جنین در جوامع مختلف و به ويىهه مرىرب زمىین ،رواج فىراوان يافتىه و بلکىه
توانسته در بسیارى از كشورها مشروعیت قانونى مطلق يا نساى را نیز به دست آورد .در اين ترییر نگرش كه
بر محور لذت پرستى و سودجويى شکل گرفته و بسیارى از حريم هاى گذشته را پايما كرده ،انسان جديد
غربى به جنین كه همزاد و همنوع ماست و به تنهايى از دست يافتن به حقو خىوي

نىاتوان اسىت ،رحىم

نمى كند و حیات او را به انگیزه دستیابى به لذت بیشتر يا فرار از مسئولیت ،از او مى ستاند.
جنین قال از دمیده شدن روح به آن داراى حیات نااتى است و پس از دمیده شىدن روح كىه در حىدود
چهار ماهگى است ،از حیات حیوانى و انسانى برخوردار مى شود .همین دگرگىونى مهىم در زنىدگى جنىین
ساب ترییر احکام و مقررات شرعى در حق او مى شود .سلب حیات از جنىین قاىل از دمیىده شىدن روح و
پس از آن ،فى نفسه حرام است ،ولى ممکن است اين حرمت در برخى فروض در تزاحم با حقو مهىم تىر
از جمله حق حیات مادر ،ناديده گرفته شود و حقو ديگر بر او ترجیح يابد.
آنچه موضوع اين پايان نامه میااشد ،بررسى مجازات قصاص در سقط عمىدى جنىین و يىا بىه عاىارت
ديگر ،قتل عمدى او پس از دمیده شدن روح است .بر پايه آمارهاى موجود ،سقط عمدى جنین شايع تىرين
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نوع قتل عمدى انسان در جوامع مختلف از جمله ايران است .1به همین جهت ،بررسى مجازات چنین جىرم
شايعى از اهمیت بسیارى برخوردار است.
در حقو ايران ،نخستین بار در قانون مجازات عمومى مصوّب  4931به مواردى در خصوص مجىازات
سقط جنین بر مى خوريم .مواد  483تا  481اين قانون بدون توجه به منابع فقهى و تحت تأثیر قانون جىزاى
فرانسه ،سقط جنین را از عنوان قتل خارج دانسته و مجازات كسى را كه با ضرب و يا هر نوع اذيتى موجب
سقط حمل زنى گردد ،حاس جنايى درجه يک از سه تا ده سا قىرار داده اسىت ،پىس از پیىروزى انقىالب
اسالمى ،تدوين كنندگان قوانین جزايى به پیروى از منابع فقهىى ،از طىرح مجىازات سىقط جنىین در كتىاب
قصاص خوددارى كردند و در كنار بیان ديه مراحل مختلف جنین در مواد  132تا  931قانون ديات مصىوب
سا  ،4931مجازات قصاص را براى قتلِ عمديِ جنینِ داراى روح در ماده  34قانون تعزيرات مصوب همان
سا بدين شرح مقرر داشتند:
اگر زن حامله براى سقط جنین به طایب و يا قابله مراجعه كند و طایب هم عالماً و عامىداً مااشىرت بىه
اسقاط جنین بنمايد ،ديه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد ،بايد قصاص شود….
با تصويب (قانون مجازات اسالمى) در سا  4923كه صورت اصالح شده قوانین مصىوب سىا 4931
بود و تصويب بخ

تعزيرات آن در سا  ،4921ماده باال به ماده  311كتاب تعزيرات اين قانون ماد شد و

اين گونه ترییر يافت:
هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ،موجب سقط جنین وى شود ،عالوه بىر
پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حاس از يک تا سه سا محکوم خواهد شد.
اين ماده به علت ضعف در تدوين و ابهام در نگارش ،موجب برداشت هاى متفاوت حقو دانىان شىده
است .برخى معتقدند طاق اين ماده ،مجازات قاتل جنین قصاص استو برخى ديگر معتقدند مجازات قصاص
در اين ماده ،مربوط به جنايت وارد شده بر زن است ،نه سقط جنین .بعضى ديگر از حقو دانان نیىز بىدون
تایین ماده مذكور با اجما و تسامح از كنار آن گذشته و يا در انتخاب يکى از دو وجه ترديد كرده اند.
در قانون مجازات اسالمى مصوب  4931در ماده آن آمده است:
«سقط عمدى جنین حتى پس از دمیده شدن روح در آن ،قصىاص نىدارد و محکىوم بىه پرداخىت ديىه
است».
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فقیهان شیعه و اهل سنت بر پايه نصوص روايى براى سلب حیات جنین در مراحل مختلىف زنىدگى او،
ديه اى خاص مقرر كرده اند ،ولى هیچ يک از آنان در سقط عمدى جنین قال از دمیده شىدن روح ،فتىوا بىه
قصاص قاتل نداده اند .اما مجازات سقط عمدى جنین پس از دمیده شىدن روح كىه ورود بىه يکىى از مهىم
ترين مراحل حیات انسانى او است ،به موضوع اختالف برانگیزى میان فقها تاديل شده است .بعضى ،قاتل را
در چنین فرضى مستحق قصاص و برخى ديگر حکم قصاص را از او منتفى دانسته اند.
ترديدى نیست كه ديدگاه گروه دوم ،مالزم با سلب هرگونه مجازات غیر از ديىه از قاتىل نیسىت ،بلکىه
قاتل بر پايه اين ديدگاه چون مرتکب جرم و گناه كایره اى شده است ،سزاوار تعزير است .ولى به نظىر ايىن
گروه از فقیهان ،قاتل را نمى توان به جرم كشتن جنین داراى روح ،به قصاص نفس محکوم كرد.
اين پايان نامه در  9فصل و هرفصل در قالب  1ماحث ارانه گرديده كه هر ماحث ان شىامل سىه گفتىار
میااشد ،در فصل او به مفهوم شناسی ،پیشینه و اشىکا سىقط جنىین در ايىران و سايركشىورها و مراحىل
تکامل جنین پرداخته شده كه در ماحث او اين فصل به بررسی مفاهیم جنین ،ولوج روح ،سىقط جنىین از
جناه اصطالحی خواهیم پرداخت و نیز مفهوم اصطالحی هر يک از سه واژه مذكور را از نقطه نظر سه علم
فقه ،حقو و پزشکی ،مورد بحث قرار می دهیم و در ماحث دوم ،پیشینه سقط جنین در ايران شامل {قال و
بعد از انقالب} و در كشورها ي اسالمی شامل {مصر ،سوريه ،لانان ،عرا } و در كشىورهاي غیىر اسىالمی
شامل {آمريکا ،انگلیس ،فرانسه ،ايتالیا} مورد تایین قرار خواهیم داد.
در فصل دوم كوشیده ايم مراحل تکامل جنین اشکا و انواع مجازات و اركان تشکیل دهنده سقط عمىدي
جنین در قانون مجازات اسالمی مورد تایین قرار بدهیم كه در ماحث او اين فصل به بررسی مراحل تکامل
جنین شامل{نطفه ،علقه ،مضره ،عظام ،لحم ،تام الخلقه} و تقسیم بندي اشکا سقط جنین در حقو ايران
از منظر عنصر معنوي كه عاارت است از :سقط عمدي جنین ،سقط جنین شىاه عمىدي ،سىقط جنىین خطىا
محض ،كه به بررسی سقط جنین غیر عمدي ناشی از تخلف در امر رانندگی و سقط جنین درمانی و انواع
مجازات سقط عمدي جنین شامل {قصاص ،ديه ،تعزير} میپردازيم و در ماحث دوم ،اركان تشکیل دهنىده
اين بزه در قانون مجازات اسالمی كه شامل {قانونی ،مادي ،معنوي} میشود را تایین می نمايیم
در فصل سوم سعی گرديده بعد از تایین دقیق ديدگاه هاى فقهى و حقوقى ،به بررسى امکان قصاص در
سقط عمدي جنین در قانون مجازات اسالمی ،فقه امامیه و فقه عامه پرداخته و در نهايت به يارى خداوند،
رأى صواب را در اين تضارب آرا در باب امکان قصاص در سقط عمدي جنین داراي روح بیابیم.
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الف) بیان مسأله اساسی تحقیق
سقط عمدي جنین نزد همة ملل امري ناپسند و زشت می باشد .شاهد زشت و قایح بودن آن اين است كه
حتی مرتکاین آن سعی میكنند آن را پوشیده نگه دارند تا نزد ديگران فاش نشود .در حقو همه كشورها نیىز
سقط جنین جرم است و جز در شرايط استثنانی و دشوار جايز نیسىت.پی

از انقىالب اسىالمی بىه تقلیىد از

حقو فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايی و براساس مادة  481قانون مجازات عمومی مصوب  4931براي زنی
كه اقدام به سقط جنین خود كرده بود ،يک تا سه سا حاس در نظر گرفته مىیشىد .هىم اكنىون نیىز در اكثىر
كشورهاي جهان براي مادري كه اقدام به سقط نموده مجازات حاس درنظر گرفته مىیشىود .قىانون مجىازات
اسالمی سا  ،4923در كتاب پنجم خود تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنىده بىه موضىوع سىقط
جنین پرداخته بود .براساس ماده  311قانون مزبور...« ،هركس عالماً و عامداً به واسطه ضرب يىا اذيىت و آزار
زن حامله موجب سقط جنین وي گردد ،عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص بر حسب مورد ،بىه حىاس از يىک
سا تا سه سا محکوم خواهد شد)) الاته ديدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بىود و در قىانون
مجازات سا  4931در ماده 933قانون جديد مقرر داشته« :سقط عمدي جنین حتی پس از دمیده شىدن روح
در آن ،قصاص ندارد و محکوم به پرداخت ديه است و در صورتی كه بدون مجوز قانونی باشد ،طاق مقررات
تعزير می شود .».اين در حالی است از منظر فقهاي امامیه كىه مخىالف سىقط جنىین هسىتند ،جنىین موجىود
محترمی است و براي بذري كه انسان از آن پديد می آيىد پىی

از آنکىه در رحىم زن افکنىده شىود ،عىوض

مالی(ارش) معین كرده است و سقط آن را به جز مواردي كه به عنوان ثانوي ،سقط آن را مجاز شىناخته شىده
است ،در هر مرحله اي كه باشد ،به استناد كتاب ،سنت ،عقل و اجماع حرام و نامشروع است .در مرحلىه او
و قال از دمیده شدن روح ،سقط جنین به دلیل اينکه داراي حیات نااتی است و انسان بالفعل نیست ،قتل نفس
محسوب نمی شود .ولی در مرحله دوم؛ جنین ،انسانی همانند ساير انسان هاست و قتل آن حرام است.
مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقو جزا به عنوان يکىی از موضىوع هىاي اساسىی حقىو كیفىري
مطرح بوده و از جمله مسانلی است كه محصو تحوالت علمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و سیاسی است
و ارتااط تنگاتنگی با حقو بشر ،حقو آزادي زنان ،منافع دولتها و مصالح جامع بشري دارد .از منظر حقىو
اسالمی ،حف جان كودک جنینی مانند حف جان ساير افراد الزم و واجب است و قتل كودک جنینی جىز در
موارد استثنانی ممنوع و حرام می باشد .در حقو اسالم ،براي متعرضین و پايما كنندگان حق حیات كىودک
جنینی مجازات سنگینی پی

بینی و تدوين شده است و لذا همواره اين سوا مطرح بود كه آيا سىقط جنىین

ممنوع است يا مجاز؟ در اين پايان نامه ضمن بررسی مواضع قانونگذار در در قىوانین جزايىی سىا  4931تىا
 4931نسات به مسئله سقط عمدي جنین داراي روح ،به بررسی فقهی و حقوقیاش نیز پرداخته خواهد شد.
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ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
جهان اسالم ،در عین واقع بینی ،بر اساس ماانى اسالمی ،سقط جنین را حرام و نامشروع مىى دانىد و فقىه
امامیه نیز با و با روشن بینى ماانى مستحکم ،با اين معضل اجتماعى مواجه شده و با اين كه در برخىى مىوارد،
سقط جنین داراي روح را مجاز دانسته ،با جواز بى قید و شرط آن مخالف اسىت و آن را حىرام و مسىتوجب
قصاص میداند و همیشه موضع خود را در باب اين مسئله حف نموده است وبا توجه به اين كه جرم انگىاري
سقط جنین ريشه در فقه اسالمی دارد ،داليل اتخاذ مواضع مخلف ازسوي قانونگذار در قوانین سا  4931تىا
 4931قانون مجازات اسالمی ،درمورد ث اىوت و عىدم ثاىوت قصىاص در قىوانین مىذكور و سیاسىت جديىد
قانونگذار با حذف مجازات قصاص در قانون  31و عدم تطایق آن با منابع معتار فقهی ،جىاي بسىی تحقیىق و
تفحص دارد.
ج) اهداف مشخص تحقیق:
_بررسی امکان قصاص درسقط عمدي جنین در قانون مجازات اسالمی و فقه امامیه
_بررسی داليل حذف مجازات قصاص در بزه سقط جنین عمدي طاق ماده  933قانون مجازات اسالمی 31
_بررسی مقايسه اي مجازات بزه سقط جنین عمدي در فقه امامیه و قانون مجازات اسالمی 31
_بررسی ضرورت مجازات قصاص در بزه سقط جنین عمدي پس از ولوج روح بدون وجود تزاحم يا
معارض در فقه امامیه
_بررسی تناسب بزه سقط جنین و مجازات قصاص در ماده  311قانون مجازات اسالمی 4923
_بررسی داليل جواز سقط عمدي جنین پس از ولوج روح در فقه امامیه
_بررسی سیاست كیفري جديد قانون گذار در سقط عمدي جنین درماده  933قانون مجازات اسالمی 31
_بررسی سیر تحوالت مجازات سقط عمدي جنین داراي روح از قانون مجازات اسالمی سا  4931تا 4931

د) سؤاالت تحقیق:
_ چرا قانونگذار در قوانین سا  4931و 4931و  4923و  4931سیاست هاي مختلفی را در مورد مجازات
قصاص در سقط عمدي جنین اتخاذ نموده است ؟
_ سیاست كیفري قانونگذار از حذف مجازات قصاص در سقط عمدي جنین طاق ماده  933بخ
قانون مجازات اسالمی  31چیست ؟
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تعزيرات

_ چرا قانوگذار در ماده  933بخ

قانون مجازات اسالمی  31براي مجازات سقط عمديِ جنینِ داراى روح

مطابق با فقه عمل ننموده است ؟
_ آياقانونگذاردر ماده  933بخ

تعزيرات قىانون مجىازات اسىالمی  ،31ابهىام مطىرح در مىاده  311بخى

تعزيرات
قانون مجازات اسالمی  23را برطرف نموده است ؟
_ داليل ثاوت قصاص در ماده  311بخ

تعزيرات قانون مجازات اسالمی  23و ماده  34بخ

تعزيرات

قانون مجازات اسالمی  31چیست ؟
هـ) فرضیه های تحقیق:
_ قانونگذار در قوانین سا  4931و 4931و  4923و  4931سیاست هاي مختلفی را در مورد مجازات قصاص
در سقط عمدي جنین اتخاذ نموده است.
_ قانونگذار سیاست كیفرزدايی را در حذف مجازات قصاص در سقط عمدي جنین ماده  933بخ

تعزيرات

قانون مجازات اسالمی 31اتخاد نموده است.
_قانوگذار در ماده  933بخ

قانون مجازات اسالمی  31براي مجازات سقط عمديِ جنینِ داراى روح مطابق

با فقه عمل ننموده است.
_قانونگذاردر ماده  933بخ

تعزيرات قانون مجازات اسالمی  ،31ابهام مطرح در ماده  311بخ

تعزيرات

قانون مجازات اسالمی  23را برطرف نموده است.
_ ثاوت قصاص در ماده  311بخ

تعزيرات قانون مجازات اسالمی  23و ماده  34بخ

تعزيرات قانون

مجازات اسالمی  31داراي داليلی فقهی بوده است.

و) روش و ساختار تحقیق:
روش پهوه

به صورت كتابخانه اي _ اسنادي است ،روش گردآوري اطالعات با توجه به نوع تحقیق

با مراجعه با منابع و مآخذ علمی شامل كتاب ،مجالت ،نشريات ادواري ،موجود در كتابخانه هىا و همچنىین
سايت هاي اينترنتی حاوي تحقیقات و مقاالت علمی معتار اطالعات مورد نیاز تحقیق گردآوري گرديده و
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بر اساس روش تحقیق كتابخانه اي ،براي جمع آوري اطالعات بعد از مآخذ شناسىی و گردآوريىی منىابع از
ابزارهاي فی

و فرم هاي مربوط به نکته برداري استفاده شده بدين صورت كه بعىد از مآخىذ يىابی كتىب،

مجالت و اسناد مربوط به موضوع ،فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازي فىی
ها ،مرحله فی

برداري شروع و مطالب با استفاده از تکنیک مآخذ گذاري به روش علمی تنظیم شده است.
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