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چكيده

زمينه: سقط جنين در اصطالح پزشكي عبارت است از اخراج عمدي، مصنوعي یا خود به خود جنين قبل از موعد طبيعي به گونه اي كه قابليت 
حيات مس��تقل نداش��ته باش��د و از لحاظ حقوقي نيز به اخراج حمل قبل از موعد طبيعي به نحوي كه زنده یا قابل زیستن نباشد یا به تعبير دیگر 
منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري، اطالق دارد. سقط جنين عمدي در اكثر قوانين، به استثناي مواردي كه به لحاظ وجود معاذیر پزشكي و غير 
پزشكي مجاز اعالم شده است، به عنوان یک جرم تلقي مي شود. اصطالح سقط درماني، عبارتي است كه ناظر به همين معاذیر مي باشد؛ البته بهتر 
اس��ت به جاي اس��تعمال سقط درماني در مورد زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي از عنوان سقط قانوني استفاده شود. آنجام سقط درماني، شرایط آن 

و شمول مواردي مانند سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف از مواردي است كه نوشتار حاضر به بررسي و تحليل آن مي پردازد.
روش بررسي: مطالعه حاضر مبتني بر بررسي اسناد كتابخانه اي و توصيف منقح شرایط سقط درماني با استمداد از مطالعه تطبيقي در منابع مورد 

نظر، جهت نيل به استنتاج مقارنه اي ضمن تنویر شرایط سقط درماني در نظام حقوقي ایران، است. 
يافته ها: در نظام هاي حقوقي مختلف با پدیده سقط جنين برخوردهاي متفاوتي مي شود. در برخي نظام ها انجام سقط جنين به طور مطلق، قانوني، 
در برخي به طور مطلق غيرقانوني و در برخي تحت شرایطي مجاز است. غالب كشورهاي جهان با قرار گرفتن در دسته سوم و توجه به عواملي 
چون سن جنين، جان مادر، سالمت جسمي و رواني مادر و سایر عوامل اقتصادي و اجتماعي و نيز شرایط ماهوي و تشریفاتي مقرر، مقوله سقط 

جنين را با اعمال سياست آزاد، محدود یا ميانه گرایانه، به طور مشروط پذیرفته اند.
نتيجه گيري: س��قط درماني در قوانين ایران، حالتي اس��ت كه ادامه  حاملگي براي زن خطرناک و جان مادر به علت بيماري و ... در خطر باش��د 
كه مقنن تحت ش��رایطي خاص و با دریافت مجوز، آن را مجاز دانس��ته اس��ت. ضمن این كه سقط جنين ناقص الخلقه موجب حرج مادر نيز در 
این محدوده قرار خواهد گرفت. در س��ایر كش��ورهاي اسالمي و سایر نظام هاي حقوقي نيز سقط درماني با شرایطي كه عمدتًا ناظر به حفظ جان، 
سالمت رواني یا فيزیكي مادر باردار و یا معلوليت جنين مي باشد، پذیرفته شده است. با توجه به ضوابط قانوني سقط درماني، امكان قطع دوران 
حاملگي براي جلوگيري از عوارض جسماني یا رواني شدید زن، به خصوص در مورد جنينهاي ناشي از زنا و تجاوز به عنف، هنگامي كه موجب 
عس��ر و حرج مادر باش��د و به طور غيرمس��تقيم یا بلندمدت جان او را تهدید نماید، پيش از ولوج روح و با احراز دقيق وضعيت، قابل اصالح در 

قوانين فعلي است.   
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مقدمه

ــت از هرگونه اعمال مجرمانه اي  ــقط جنین عبارت اس از نظر حقوقي س
که موجب توقف دوران تكامل و اخراج قبل از موعد طبیعي جنین شود 

)1(. در اصطالح پزشكي نیز »سقط جنین اخراج عمدي یا مصنوعي یا 
خروج خود به خود حمل قبل از موعد طبیعي مي باشد« )2(.

ــچ محدودیت زماني و  ــقط جنین هی ــادا طبق قوانین جدید، س در کان
ــد در هر زمان حتي در ماه  ــكي ندارد. یعني یك زن باردار مي توان پزش

مجله پزشکي قانوني ایران / دوره  21، شماره 2،  تابستان 94 ،  107-116

مروری



108

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 21، شماره  2،   تابستان 94 

ــه دنیا آمدن فرزندش به یكي از  ــم بارداري و تنها چند روز قبل از ب نه
مراکز سقط جنین مراجعه کند و نوزادش را رسماً و قانوناً بكشد )3(. 

ــور در پرونده  در ایاالت متحده آمریكا به دنبال تصمیم دیوان عالي کش
ــد. در این  ــقط جنین در کلیه ایالت ها قانوني اعالم ش Roe V. Wed س

ــخصي و حریم خصوصي شامل  ــد که حق بر زندگي ش پرونده بیان ش
ــقط جنین نیز مي شود. اما این حق غیرمشروط و مطلق نیست بلكه  س
مصالح و منافع هر ایالت باید لحاظ شود. به هر حال مسأله سقط جنین 
ــي از بحث  انگیزترین مباحث  ــاالت متحده هنوز هم به عنوان یك در ای
ــت و فرهنگ مطرح است و جدال میان طرفداران حق  در دنیاي سیاس
ــان خودمختاري و حق انتخاب هم چنان به قوت خود  بر حیات و حامی

باقي است )4(. 
ــقط جنین به هر شكل و  ــورهاي اروپایي تنها در ایرلند س در میان کش
تحت هر شرایطي ممنوع مي باشد. اما در کنار محدودیت هایي که براي 
ــدي در این خصوص وجود دارد، آن ها این امتیاز را دارند  یك زن ایرلن
ــفر کنند )5(. علیرغم اصالحات  ــقط جنین به انگلستان س که براي س
ــقط جنین جهت نجات  ــورت گرفته و پذیرش امكان قانوني انجام س ص
جان مادر، باز هم به لحاظ عدم شفافیت قانون و سخت گیریهاي عملي، 
ــقط جنین با موانع زیادي در این کشور رو به رو است. عالوه بر این،  س
ــاي دیدگاههاي پیروان  ــقط جنین در واتیكان نیز بر مبن ممنوعیت س
ــختي جریان دارد؛ »البته همانطور که بیانیه هاي رسمي  مذهبي، به س
ــد، دیدگاه هاي اخالقي  ــكار مي نمای ــازمان هاي عدیده مذهبي آش از س
متفاوتي در رابطه با سقط جنین از منظر مسیحیت وجود دارد، تا آن جا 
ــمندان و فعاالن کاتولیك نشان داده اند که ممنوعیت و تحریم  که دانش
سقط جنین در واتیكان، تنها اتخاذ یكي از نظرات پیرامون سقط جنین 

در کاتولیك و ارتدوکس است1.«  
ــورهایي چون لبنان،  ــورهاي اسالمي نظرات متفاوت است. کش در کش
یمن، سوریه، مصر و لیبي سقط جنین را جز در مورد تهدید جان مادر 
ــرایطي  ــتان با ش ــتان، اردن، قطر، کویت و پاکس مجاز نمي دانند؛ عربس
ــالمت مادر نیز جایز مي دانند و الجزایر و  ــقط جنین را براي حفظ س س
ــالمت رواني مادر را نیز عالوه بر موارد قبل  مالزي پا را فراتر نهاده و س
ــقط درماني، معتبر دانسته اند و تنها ترکیه سقط جنین  براي تجویز س
را در تمام موارد )تا 10 هفته مطلقاً آزاد و پس از آن  به طور مشروط( 
ــت. برخي از کشورها )مثل کویت، قطر و ایران( سقط  مجاز دانسته اس
ــي را نیز به صراحت  ــات و ناهنجاري هاي جنین ــن در موارد صدم جنی
ــه عوامل تأثیرگذار  ــت ک ــازه داده اند. ضمن این که باید در نظر داش اج
ــن بارداري، اجازه شوهر، رضایت والدین، علت حاملگي  دیگري چون س
ــقط جنین در پاره اي  ــرایط اعمال س ــا و تجاوز به عنف( و ... در ش )زن

قوانین قید شده اند یا در رویه هاي قضایي، اعتبار یافته اند.  
سقط جنین اصوالً از دیدگاه پزشكي به سه دسته تقسیم مي شود:   

ــا اختالل در  ــماني ی الف- س�قط جني�ن طبيعي: ضعف قواي جس

1. Cited by: Religious Voices Worldwide Support Choice: Pro-
choice Perspectives in Five World Religions, September 2005, www.
reproductiverights.org

عملكرد اندام هایي در بدن زن که براي زندگي جنین در شرایط مطلوب 
و مناسب الزم هستند سبب مي شود جنین بدون دخالت عوامل انساني 

و به طور خود به خود سقط شود )6(.
ــقط جنین جنایي یا اخراج جنین پیش  ب- س�قط جنين جنایي: س
ــتكاري رحم، خوردن  ــط مادر با دس ــت توس از موعد طبیعي ممكن اس
ــط پزشك و اشخاص دیگري  ــود و یا توس دارو یا ضربه عمدي انجام ش
ــراد صدمه از طریق ضرب و  ــقط جنین، ای ــر از مادر، با ترغیب به س غی
ــور یا تقصیر  ــكي صورت گیرد )7(. قص ــا به دلیل قصور پزش ــتم و ی ش
ــامحه، غفلت، عدم مهارت،  ــت. مس اعم از بي احتیاطي و بي مباالتي اس
ــب مورد از مصادیق  ــدم رعایت نظامات دولتي و مانند آن ها نیز حس ع

بي احتیاطي یا بي مباالتي محسوب مي شود.
سقط جنين درماني: امروزه سقط درماني بنا به دالیلي از جمله حفظ 
سالمتي و زندگي مادر یا جنین یا معلولیت جنین و دالیل دیگري مانند 
بارداري ناشي از تجاوز به عنف و زنا در بیشتر نظام هاي حقوقي پذیرفته 
شده است. اما مؤلفه ها، شرایط پذیرش و اعمال آن در کشورهاي جهان 

متفاوت است.
ــورهاي مختلف جهان سقط  ــرایطي که در کش ــازمان ملل متحد ش س

جنین مجاز است را بر شمرده که شامل موارد زیر مي باشد:
1- حفظ جان مادر 

2- حفظ سالمت جسماني زن 
3- حفظ سالمت رواني زن 

4- وضعیت جنین هاي ناشي از تجاوز به عنف و زناي با محارم 
5- ناقص بودن جنین 

6- دالیل اقتصادي و اجتماعي 
7- خواست خود زن )8(  

 در این نوشتار براساس مؤلفه هاي پیش بیني شده فوق به بررسي سقط 
درماني در برخي کشورهاي اسالمي و غربي مي پردازیم.

بخش اول: موارد مربوط به مادر باردار
ــقط جنین براي حفظ جان  ــاً در تمام نظام هاي حقوقي انجام س تقریب
ــورهاي مختلف حاالتي  ــت. به طور کلي در کش ــده اس مادر پذیرفته ش
ــلولي داسي  ــایي کلیه، رتینوپاتي دیابتي، بیماري هاي س از جمله نارس
ــیمي درماني مواردي از  ــعه درماني و ش ــكل، بیماري هاي قلبي، اش ش
ــم بارداري مجاز  ــده اند که در این موارد خت ــات جان مادر تلقي ش نج

است )9(.
در لبنان سقط جنین فقط براي حفظ زندگي زن مجاز است، مشروط 
به این که اعتقادات مذهبي مد نظر قرار گیرد. پزشك معالج باید ضمن 
ــورت با همكار دیگرش و تأیید وي گزارش پزشكي مفصلي را آماده  مش
ــكي نظر خود را ارائه و بیمار رضایت  ــوراي پزش ــپس ش و امضا  کند. س
ــت و قدرت  ــرایط بحراني اس ــالم مي نماید. اگر بیمار در ش ــود را اع خ
تصمیم گیري ندارد و خانواده او از رضایت دادن امتناع مي کند، پزشك 
ــرایطي که اعتقادات  ــب اتخاذ نماید. ولي در ش مي تواند تصمیمي مناس
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ــك او را از انجام سقط باز مي دارد، مي تواند این عمل را به  مذهبي پزش
همكار دیگر خود بسپارد.

ــورها جواز سقط  ــماني مادر نیز در اغلب کش ــالمت جس در خصوص س
جنین صادر مي شود. در این مورد مي توان سقط را در دو مرحله قبل و 

بعد از ولوج روح مورد بررسي قرار داد. 
در عربستان سعودي طبق مقررات مربوط به انجام حرفه هاي پزشكي 
به موجب اصول و قانون پادشاهي شماره 5 و فتواي شماره 140، سقط 
جنین زماني مجاز است که زندگي زن در خطر باشد و چنین تصمیمي 
ــي کننده موضوع انجام مي شود. در این  ــكي بررس ــط کمیته پزش توس
ــد، هرچند حاملگي بیش از 4 ماه  مورد حاملگي باید کمتر از 4 ماه باش
ــادر مي تواند تجویز کند. پس  ــكي براي حفظ جان م را نیز کمیته پزش
ــتان سقط جنین پس از ولوج روح اگر براي حفظ جان مادر و  در عربس

مطابق با نظر شوراي پزشكي الزم باشد، جایز است. 
در س�ودان به موجب مقررات اخالق پزشكي سال 1979 سقط جنین 
ــواردي که ادامه حاملگي  ــت، مگر در م ــدي به طور کلي ممنوع اس عم
ــته باشد. مقررات جزایي سودان  خطري براي زندگي زن به همراه داش
مصوب 1991 سقط جنین را  اگر عمدي باشد به عنوان یك جرم تلقي 
مي کند، اما سه استثناء نیز براي آن تعریف شده که یكي از آن ها حفظ 

زندگي زن است. 
ــماره 1983/2 سقط جنین ممنوع است. اما  در قطر به موجب قانون ش
ــقط جنین در مواردي مجاز  ــد، س اگر دوره حاملگي کمتر از 4 ماه باش
ــدید یا خاص  ــت؛ از جمله زماني که ادامه حاملگي موجب صدمه ش اس

براي سالمتي زن باردار باشد.
ــت و جمعیت  ــماره 238/2003 مقررات وزارت بهداش در مصر رأي ش
ــقط جنین منع  ــكان را از انجام س ــه اي، پزش ــوص اخالق حرف درخص
مي کند، مگر هنگامي که بارداري سالمتي زن را تهدید کند که این امر 
مستلزم تأیید کتبي دو متخصص است. در موارد اضطراري هنگامي که 
ــالمتي زن صورت مي گیرد پزشك مسؤول  ــقط جنین براي حفظ س س
ــد گزارش مفصلي در خصوص موضوع ارائه و ضمیمه پرونده درماني  بای

نماید.
ــت که براي  ــقط جنین وقتي مجاز اس در الجزایر به موجب قوانین س
ــالمتي زن ضروري باشد. مجموعه مقررات بهداشت  حفظ زندگي یا س
ــقط جنین بعد  عمومي الجزایر هم چنین مقرر مي دارد که تصمیم به س
ــك دیگر نیز برسد و این در صورتي  از رضایت زن باید به تأیید دو پزش

است که سالمتي یا حیات مادر در معرض خطر جدي باشد. 
ــالمت رواني مادر اتفاق نظر چنداني وجود ندارد و برخي  در خصوص س
ــمرده اند. در حالي که به نظر  ــقط جنین ش ــورها آن را جواز س از کش
ــد سالمت رواني براي زندگي مادر و مراقبت از جنیني که بعدها  مي رس
ــت با  ــت و مي بایس ــي برخوردار اس به دنیا خواهد آمد از اهمیتي اساس
انجام آزمایشات روان شناسي و روان پزشكي دقیق در صورت امكان بروز 

چنین مشكلي آن را از عوامل جواز سقط جنین شمرد.
ــقط جنین را اگر به  ــیاري از کشورهاي اسالمي س تونس برخالف بس

درخواست زن باشد، مجاز مي داند )ماده 214 قانون جزایي(. هم چنین 
ــوم ماه هاي بارداري و  ــن عمل در محدوده یك س ــرر مي دارد که ای مق
ــت یا کلینیك مجاز انجام  ــك در بیمارستان، مرکز بهداش ــط پزش توس
ــالمت  ــر ادامه بارداري براي س ــب مقررات تونس اگ ــود. به موج مي ش
ــقط جنین، مجاز است. در میان  ــد، س ــمي یا رواني مادر مضر باش جس
کشورهاي اسالمي، الجزایر و مالزي نیز به این سمت گرایش یافته اند 

که سقط جنین براي سالمت رواني مادر را مجاز نمایند.
در اس�تراليا قوانین سقط جنین از ایالتي به ایالت دیگر متفاوت است. 
ــا در مواقعي که براي حفظ زندگي و  ــي به طور کلي در اکثر ایالت ه ول
ــد ایرادي ندارد )11(. این اجازه به بیماري هاي  ــالمتي زن الزم باش س
ــري مي یابد. در هیچ یك از ایاالت استرالیا رضایت یا  رواني مادر نیز تس
ــرط الزم براي سقط جنین نیست.  ــریك جنسي زن باردار ش گواهي ش
هم چنین هیچ مدت زمان اجباري که در آن باید سقط انجام شود وجود 
ــترالیاي غربي زن باردار صغیر به رضایت والدین  ندارد. تنها در ایالت اس

یا سرپرست نیاز دارد. 
ــل از نه ماهگي،  ــط با ختم حاملگي قب ــن قانون مرتب در فرانس�ه اولی
ــد. این قانون به صراحت میان سقط جنین  ــال 1975 اجرایي ش در س
ــه اولین  ــد. فرانس ــقط جنین درماني تفاوت قائل ش عمدي/جنایي و س
ــقط جنین وضع نمود و پایان  ــوري بود که محدودیت هایي براي س کش
ــالمتي  ــكي یا براي حفظ س ــیدن به حاملگي را بنا به دالیل پزش بخش
مادر در هر زماني از حاملگي مجاز دانست. اما درخواست از سوي مادر 
ــك از شرایط الزم براي  ــوي دو پزش یا والدین جنین و پذیرش آن از س
ــال 2002، دوره سقط جنین  ــقط جنین بود. اصالح این قانون در س س
جنایي را از 12 هفته به 24 هفته افزایش داد )آیین نامه مصوب 3 مي 

 .)12( )2001
ــت  ــت که مي بایس ــه همواره موضوعي بوده اس ــقط جنین در فرانس س
ــالمت جدید عنوان  ــكي و قانوني را طي کند. در قانون س ــد پزش فرآین
ــر یافت. این تغییر عنوان و  ــكي« تغیی »دالیل درماني« به »دالیل پزش
ــتر قوانین  ــان دهنده انعطاف بیش افزایش دوران مجاز ختم بارداري نش
ــت. مطابق ماده یك این قانون اگر دو  ــه در برابر سقط جنین اس فرانس
ــخیص دهند که ادامه بارداري  ــك متخصص داراي حسن نیت تش پزش
ــیب فیزیكي  ــازد یا موجب آس حیات زن باردار را با خطر مواجه مي س
ــایر فرزندان خانواده مي شود، سقط جنین مجاز  یا رواني براي زن یا س
ــایر فرزندان  ــالمت س ــت. نكته جالب توجه در این بند توجه به س اس
ــدن فرزند دیگر به خانواده موجب  ــت اضافه ش ــت. زیرا ممكن اس هس
تحمیل هزینه هاي اضافي شود یا به علت ورود آسیب به سالمت رواني 
ــز از لحاظ عاطفي و رواني در  ــایر فرزندان نی و فیزیكي مادر زندگي س

معرض خطر قرار گیرد. 
ــقط جنین هاي اجباري تنها در 24 هفته اول بارداري مجاز  در ژاپن س
مي باشد و از دیر باز تحت قوانین حقوق جزا و اصالح نژادي قرار داشته 
ــقط درماني در ژاپن براي حفظ زندگي زن و سالمت جسمي  ــت. س اس
ــت )13(. جایي که  ــالمت رواني جایز نیس ــت. اما براي س وي جایز اس

دكتر محمود عباسي و همکاران
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ــادي مجاز مي داند،  ــل اجتماعي و اقتص ــقط جنین را به دالی قانون س
ــاي جنیني را نیز در  ــاردار و ناهنجاري ه ــالمت رواني زن ب مي توان س
ــته گنجاند. چرا که از لحاظ اقتصادي و اجتماعي سقط چنین  این دس
جنیني و حفظ سالمت رواني شهروندان به مراتب هزینه هاي اقتصادي 

و اجتماعي کمتري براي دولت خواهد داشت.
پارلمان انگلس�تان در سال 1990 و به هنگام تصویب قانون »باروري 
ــاني و جنین شناسي« مسأله سقط جنین را مجدداً مورد توجه قرار  انس
ــقط جنین  ــش 37 اصالحات متعددي بر قانون س ــا افزودن بخ داد و ب
ــیله حقوق این کشور را وارد مرحله  ــال 1967 وارد کرد و بدین وس س
ــرفته اي نمود. قانون مزبور عالوه بر اصالحات جزئي متعدد و تأیید  پیش
ــال 1967، یك ضابطه عام  ــخ بارداري موضوع قانون س مباني جواز فس
دیگري را نیز پیش بیني نموده و بدین وسیله بر دامنه موارد سقط مجاز 
ــت. به موجب قانون مزبور که در هفت  ــور افزوده اس در حقوق این کش
ــقط جنین از یك منظر کیفري به  ــبتاً طوالني تنظیم شد، س بخش نس
ــا تغییر نگرش،  ــال 1967 ب ــك رویكرد درماني تغییر یافت. قانون س ی
ــمي و  ــالمت جس ــظ حیات جنین را در تعارض با حفظ حیات، س حف
ــن و جامعه مورد مالحظه  ــدان و حتي منافع والدی ــي مادر و فرزن روح
قرار مي دهد. به همین جهت قانون مزبور هم مباني درماني و اجتماعي 
مواجهه با سقط جنین و هم نظارت بر امر مزبور از طریق مراجع نظارتي 

را مورد توجه قرار مي دهد و مقررات مربوط را پیش بیني مي نماید.
ــون مزبور ختم بارداري  ــه از بخش یك قان به موجب بندهاي یك و س
ــتان ها و  ــكان داراي پروانه و در بیمارس ــان و پزش ــط جراح ــد توس بای
درمانگاه هاي تحت نظارت وزارت بهداشت و یا وزارت خدمات اجتماعي 
و یا حداقل در مكان هایي که عنداللزوم توسط وزارت  خانه هاي بهداشت 
ــرد. البته به موجب بند  ــات اجتماعي تعیین مي گردد انجام گی و خدم
ــك معالج داراي مجوز،  ــار همین بخش در مواردي که جراح و پزش چه
ــارداري را براي حفظ حیات و یا جلوگیري از ورود صدمه  ختم فوري ب
ــالمت جسمي و یا روحي زن باردار الزم تشخیص  دائمي سنگین به س
دهد رعایت شرط موضوع بند سه یعني پایان دادن به بارداري در مراکز 

خاص الزم نیست.
ــال 1967  ــف از بند یك، بخش مزبور از قانون س ــمت ال به موجب قس
ــتناد به ضابطه مبهم موضوع آن بند )به  اصالح و در نتیجه به جاي اس
ــه زیان هاي ناشي از  دلیل عدم تعیین مدت عمر جنین( یعني »مقایس
ادامه بارداري و فسخ بارداري« ضابطه روشن و قاطع دیگري پیش بیني 
شده است که به موجب آن در صورتي تهدید سالمت جسمي و روحي 
مجوز فسخ بارداري است که اوالً مدت بارداري از 24 هفته تجاوز نكرده 
ــود که ضرر ادامه بارداري بیشتر از ضرر حاصل از  ــد و ثانیاً احراز ش باش
فسخ بارداري است. قسمت ب بند مزبور نیز ضابطه جدیدي براي فسخ 
بارداري پیش بیني مي نماید که به موجب آن براي جلوگیري از آسیب 
ــمي و یا روحي زن باردار فسخ بارداري  ــالمت جس ــدید به س دائمي ش
ــت. یعني الزم نیست عمر جنین  بدون هیچ محدودیت زماني جایز اس
کمتر از 24 هفته باشد بلكه حتي بارداري قریب به وضع حمل هم قابل 

ــخ خواهد بود؛ هر چند منجر به مرگ کودک شود. در انگلستان به  فس
سالمت روحي و جسمي سایر فرزندان نیز توجه شده است و در صورت 
ــالمتي جسمي و رواني آن ها مي توان  ــیب به س بروز یا احتمال بروز آس

درخواست سقط جنین داد. 
ــال 1375 پس از  ــالمي ایران مصوب س ــاده 623 قانون مجازات اس م
ــده اند  ــقط جنین زن حامله ش ــن کیفر براي افرادي که موجب س تعیی
ــتعمال ادویه و سایر وسایل براي سقط ترغیب کرده اند،  یا وي را به اس
مقرر مي دارد: »مگر این که ثابت شود این اقدام براي حفظ حیات مادر 
مي باشد«. به رغم این که این اجازه را محدود به زمان قبل از ولوج روح 
مي دانند اما برخي از نویسندگان خالف این نظر را ابراز مي کنند )14(. 
ــالمي مصوب 1392  ــره ماده 718 قانون مجازات اس ــه عالوه در تبص ب
ــه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد  ــان گردیده: »هرگاه جنیني ک بی
ــود، دیه ثابت نمي شود.« بنابراین،  ــقط ش به منظور حفظ نفس مادر س
قانون گذار در مقام بیان آخرین اراده خود دیگر بار سقط جنین را براي 
ــه تنها قابل مجازات  ــادر، بدون تصریح در تقید زماني، ن ــات جان م نج
ــت، به نحوي  ــته بلكه ضمان پرداخت دیه را نیز مرتفع نموده اس ندانس
ــرات، جمع تبصره فوق الذکر و ماده  ــه همگرا با ماده 623 قانون تعزی ک
مزبور، حاکي از جرم زدایي به معناي خاص و رفع ضمان در موارد سقط 
ــت. به رغم اخیر التصویب بودن  ــطه نجات جان مادر اس جنین به واس
قانون جدید و با توجه به نظریات فقهي و ادله اصولي و اخالقي خصوصاً 
ــاني هم زمان با ولوج روح منشأ از  پیش فرض تحقق فعلیت کرامت انس
ــقط  ذات الهي در آموزه وحیاني، کماکان باید تقیید مندرج در قانون س
ــته باشد. معهذا دست کم  درماني 1384، در نظام حقوقي ما نفوذ داش
ــه اقدام یا عدم اقدام  ــد جاني مادر و جنین به وجهي ک ــرض تهدی در ف
ــقط  منجر به مرگ جنین قطعاً یا محتماًل خواهد گردید اما اقدام به س
ــي الاقل متضمن احتمال عقالیي در نجات جان مادر خواهد بود،  درمان
ــت. به ویژه این که  ــقط جنین امري شرعي و اخالقي اس تصمیم به س
ــقط  ــت اقدام در حفظ حیات مادر، با س در پارهاي از موارد ممكن اس
جنین )بدون این که ارتكاب آن مورد نظر باشد( مالزمه داشته باشد که 
ــقط جنین به معناي واقعي  ــن مواردي نیز مي توان گفت که س در چنی
ــقط جنین  مصداق ندارد بلكه در جریان اقدامات احیایي براي مادر، س
ــرایط مختلفي چون امكان نجات توأمان مادر و  ــت. البته ش رخ داده اس
ــانس زنده ماندن هر یك از آن ها، سن جنین و قابلیت  جنین، درصد ش
ــت انتخاب بهترین تصمیم  ــت او با اعمال زایمان زودرس و... جه زیس

باید لحاظ شود.   
ــقط درماني مصوب 1384، به عنوان ضابطه اصلي  به هر حال قانون س
ــقط جنین درماني در حقوق ایران، اشعار مي دارد: »سقط درماني با  س
ــه پزشك متخصص و تأیید پزشكي قانوني مبني بر  تشخیص قطعي س
ــي یا ناقص الخلقه بودن موجب  ــاري جنین که به علت عقب افتادگ بیم
حرج مادر است و یا بیماري مادر که با تهدید جاني وي توأم باشد قبل 
ــد و مجازات و  ــوج روح )چهار ماهگي( با رضایت زن مجاز مي باش از ول
ــر نخواهد بود«. در این قانون بیماري  ــؤولیتي متوجه پزشك مباش مس

شرایط تحقق سقط درماني در پرتو مطالعه تطبيقي
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ــت از دالیل جواز سقط جنین  زن باردار که با تهدید جاني او همراه اس
شمرده شده است. بیماري مادر عبارت است از وضعیت بالیني و پزشكي 
مادر که ادامه بارداري در آن تهدید جاني براي او تلقي شود. در این جا 

مالک، عرف پزشكي و نظر متخّصصان است )15(. 
ــكوت کرده است. اما مي توان  ــالمت رواني مادر قانون ما س در مورد س
ــري دادن قواعدي مانند قاعده الضرر و الحرج مصرح به وضعیت  با تس
ــباب قانوني  ــرایط از اس ــالمت رواني زن، این مورد را نیز با برخي ش س

سقط جنین دانست. در این زمینه نمونه هایي قابل ذکر است: 
الف( ادامه بارداري باعث ایجاد آسیب رواني به مادر است؛ به شكلي که 
ــت جان مادر و به تبع آن نوزاد به خطر بیفتد، مانند ابتالي  ممكن اس

مادر به افسردگي شدیدي که منجر به خودکشي او مي شود. 
ب( ادامه بارداري موجب بیماري مادر است؛ به طوري که تربیت فرزند 
ــتري شدن او در مراکز  ــط این مادر به مخاطره افتاده یا موجب بس توس
ــتناد به قواعد اضطرار و نفي  ــد )16(. در موارد فوق اس رواني خواهد ش

ُعسر و حرج راه گشا خواهد بود.

بخش دوم: ناهنجاري هاي جنیني
اختالالت و ناهنجاري هاي جنیني نیز تقریباً در تمام نظام هاي حقوقي 
ــت. در قطر اگر احراز شود  ــقط جنین محسوب شده اس عامل جواز س
که جنین در صورت تولد از معلولیت جدي و غیر قابل عالج یا نقص و 
ــرد مي توان با رضایت زوج و زوجه مبادرت  ــالل رواني رنج خواهد ب اخت

به سقط جنین نمود.
ــد،  ــادي براي معلولیت جنین موجود باش در س�ودان اگر احتمال زی
ــاور یا یك مشاور باتجربه  ــط دو پزشك مش ــقط باید توس تصمیم به س
ــاوران باید چهار  ــترس نباشد، مش ــك در دس اتخاذ گردد. اگر دو پزش
ــت امضا و ارائه نمایند  ــي که بیان کننده این تصمیم اس کپي از گزارش
ــخه باید در  ــومین نس ــخه را نزد خود نگه دارند. س و هر کدام یك نس
ــط پزشك  ــقط جنین در آن انجام مي گیرد یا توس ــتاني که س بیمارس
ــخه چهارم باید براي نهادها یا  ــود و نس ــتان نگهداري ش مقیم بیمارس
ــقط باید در بیمارستان مجهز و  ــال گردد. فرایند س مقامات مربوط ارس
ــود جنین در رحم زن  داراي مجوز صورت گیرد. هم چنین اگر ثابت ش
ــقط جنین نمود. کشورهاي یمن، كویت و  مي میرد مي توان اقدام به س
ــقط جنین به این امر استناد کرده و با تأیید شوراي  تونس نیز براي س

پزشكي آن را جایز مي دانند.
ــت در  ــه دلیل ناهنجاري هاي رواني جایز نیس ــقط جنین ب در ژاپن س
ــتر است.  ــائل اجتماعي و اقتصادي بیش حالي که اهمیت این امر از مس
ــات ناگواري از  ــا که تولد چنین جنیني تبع ــاید بتوان گفت از آن ج ش
ــت پس  ــاظ اجتماعي و اقتصادي براي خانواده و جامعه خواهد داش لح

سقط جنین داراي ناهنجاري در زیر مجموعه این امور مي گنجد.
ــورت تولد جنین،  ــود دارد که در ص ــر خطر جدي وج در فرانس�ه اگ
ــي رنج خواهد برد، مي توان تحت  ــماني یا روان او از نابهنجاري هاي جس
شرایطي براي سقط اقدام نمود و این عمل باید توسط پزشك متخصص 

و با حضور مشاوراني از جمله یكي دیگر از پزشكان متخصص زنان، یك 
ــوي زن باردار، یك مددکار اجتماعي یا روان  ــك معرفي شده از س پزش
ــرایط و آشنا به قوانین و مقررات  ــناس و یك یا چند پزشك واجد ش ش
ــالمت زنان در یك مرکز بهداشتي عمومي یا خصوصي صورت گیرد  س

 .)17(
ــكي قبل از اعالم نظر نهایي با زن باردار مشورت مي کند  ــوراي پزش ش
ــالمتي مادر یا جنین در خطر است گواهي  ــد که س و اگر به نتیجه برس
ــكي زن،  ــایر مدارک مانند پرونده پزش صادر و این گواهي را به همرا س
ــه مذکور و نتایج آزمایش ها براي انجام عمل به بیمارستان  صورت جلس

ارائه مي نماید.
ــه حضور روان شناس و مددکار براي  از نكات قابل توجه در قانون فرانس
ــوهر  ــقط و وضعیت رواني زن و یا ش ــا و آثار رواني س ــي جنبه ه ارزیاب
ــك انتخاب شده از سوي زن مي تواند  ــت. هم چنین حضور یك پزش اس
در تصمیم گیري و اقناع زن در صورت عدم اجازه یا توضیح براي سایر 

متخصصان در شوراي پزشكي مؤثر باشد.
ــمت دال از بند اول بخش یك قانون 1967  در انگلس�تان مطابق قس
ــود که ادامه بارداري متضمن خطري جدي است و در  چنانچه احراز ش
صورت عدم فسخ بارداري کودک یا کودکاني مبتال به نارسایي جسمي 
ــت. اما برخالف  ــخ بارداري جایز اس ــد، فس ــا ذهني متولد خواهند ش ی
ــقط جنین یك محدودیت زماني  ــال 1967 که ظاهراً براي س قانون س
پیش بیني کرده، اصالحات سال 1990 به صراحت محدودیت زماني را 
ــخ بارداري بر اساس مبناي فوق در هر زمان از بارداري  رد و امكان فس
ــتناد به این مبنا در صورتي مجاز است  ــت. لیكن اس را فراهم نموده اس
ــود ادامه بارداري متضمن تولد کودکي با نارسایي است  که اوالً ثابت ش
ــت که منجر به معلولیت اساسي و  ــایي به درجه اي اس و ثانیاً این نارس
ــد. بنابراین هر نارسایي جسمي و ذهني مالک نبوده و  جدي خواهد ش
منظور نارسایي و وضعیت غیر عادي ناشي از اختالالت ژنتیكي است که 
منجر به معلولیت پایدار و شدید مي گردد. بر این اساس، احتمال درمان 
ــایي ها مانع تحقق شرط مزبور و یا حداقل موجب تردید در  و رفع نارس

احراز آن خواهد شد )18(.

بخش سوم: عوامل اقتصادي و اجتماعي
 امروزه فقر یكي از عواملي است که منجر به انجام سقط هاي غیرقانوني 
ــقط هاي از این دست رو به افزایش است. از یك سو،  ــود و آمار س مي ش
افزایش جمعیت در هر کشور سبب باال رفتن هزینه هاي اقتصادي دولت 
ــده  و در نتیجه اعمال محدودیت هایي براي حمایت از فرزندان متولد ش
مي شود و از سوي دیگر، با توجه به حمایت خانواده از فرزندان تا سنین 
ــب مهارت هاي الزم براي زندگي مستقل )خصوصاً  جواني و تا زمان کس
ــده به خانواده سبب  ــورهایي مانند ایران( هزینه هاي تحمیل ش در کش
ــد. امروزه مسأله سقط جنین  ــطح کیفیت زندگي خواهد ش کاهش س
ــته  ــت. به طوري که اگر در گذش ارتباط تنگاتنگي با فقر پیدا کرده اس
ــقط، بیشتر بارداري ناخواسته و یا اغفال دختران و ارتباط هاي  دالیل س

دكتر محمود عباسي و همکاران
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ــقط مي زنند که به  ــتر زوجیني دست به س ــروع بود، امروزه بیش نامش
دلیل فقر اقتصادي، کمبود امكانات مالي، تعداد زیاد فرزندان، بیكاري و 
سایر عوامل اقتصادي قادر به نگهداري فرزند خود نیستند و حفظ او را 

اجحافي در حق سایر فرزندان خانواده مي دانند )19(.
به اعتقاد برخي نویسندگان در برخي موارد مثاًل زماني که پدر خانواده 
ــود هم در وضعیت  ــد و فرزندان موج ــت باش در زندان و مادر تنگ دس
ــد فرزند جدید  ــند، ادامه بارداري مادر و تول ــبي نباش ــتي مناس بهداش
وضعیت را بدتر خواهد نمود. لذا اگرچه تنگ دستي و مشكالت اقتصادي 
ــت، ولي تحت شرایطي به  ــخ بارداري نیس ــتقیماً مبناي تجویز فس مس
ــالمتي مادر و یا سایر فرزندان مي تواند مجاز تلقي گردد  دلیل تهدید س

.)20(
آیه 31 سوره اسراء مي فرماید: »فرزندانتان را از بیم تنگ دستي نكشید؛ 
ما هستیم که به آن ها روزي مي بخشیم و نیز به شما؛ آري کشتن آنان 
همواره گناهي است بزرگ«. بنابراین مسائل اقتصادي نمي تواند مجوزي 
براي سقط جنین باشد. به نظر مي رسد این آیه عمومیت دارد و فرزندان 
ــود. در این زمینه نیز اگر بتوان احراز  ــالم را شامل مي ش ــالم و غیرس س
ــنگین موجب  ــه تولد فرزند آتي به دلیل تحمیل هزینه هاي س نمود ک
ــر را نیز بغرنج  ــود و وضعیت فرزندان دیگ ــر و حرج خانواده مي ش عس
مي کند چه بسا بتوان با استناد به قاعده عسر و حرج و در صورت صدور 
حكم حكومتي این عامل را نیز مجوز سقط دانست. البته در این زمینه 
باید با احتیاط کامل عمل کرد و نباید دامنه مسأله را به اندازه اي وسعت 
ــود. چرا که امروزه با توجه به اوضاع نابسامان  ــوء استفاده ش داد که س
ــر جهان همگان مي توانند به این استناد مبادرت به  اقتصادي در سرتاس
ــقط جنین کنند. الزم به توضیح است که در خصوص فرزندان  انجام س
ناقص یا معلول هزینه هاي مالي سنگین تري بر خانواده و جامعه تحمیل 
ــد و چه بسا بتوان با قیاس اولویت لزوم سقط آن ها را نسبت  خواهد ش

به فرزندان سالم راحت تر اثبات کرد.
ــان مي دهد که امروزه شمار بسیاري از بارداري ها، دست کم   آمارها نش
ــت سال  ــوهر یا کمتر از بیس در دنیاي غرب متعلق به زنان باردار بي ش
ــت. این زنان از نظر مالي نه فقط توانایي اداره جنین و فرزند خود را  اس
ندارند بلكه خودشان نیز تحت سرپرستي دیگري هستند. بنابراین سقط 
نكردن جنین منجر به تحمیل هزینه هاي سنگین بارداري، مراقبت هاي 

پزشكي، هزینه هاي زایمان و سرپرستي فرزند مي شود )21(. 
ــأله دیگري که از بُعد اجتماعي قابل بحث است ورود زنان به دنیاي  مس
ــتغال است. دیدگاه اکثریت کارفرمایان نسبت به بارداري زنان  کار و اش
ــر راه  ــت و آن را مانعي بر س ــیار منفي اس ــاغل تحت نظر آن ها بس ش
ــیاري از محیط هاي کار، بیان غریزه  ایفاي وظایف زنان مي دانند. در بس
مادري به منزله اعالم عدم تعهدي است که ممكن است منجر به نادیده 
ــغل آن ها را در معرض خطر قرار  ــغلي زنان گردد و ش گرفتن ارتقاي ش
ــاي خانوادگي را تضعیف کند.  ــد )22(. این عوامل مي تواند بنیان ه ده
ــغل خود دست به سقط جنین  ــا بسیاري از زنان براي حفظ ش چه بس
مي زنند یا اساسٌا از باردارشدن امتناع مي ورزند، در صورتي که همسران 

ــتن فرزند هستند. همین عامل مي تواند یكي از دالیل  آنان خواهان داش
طالق باشد. اما این دلیل به هیچ وجه از دالیل جواز سقط در کشور ما 
ــود. در حالي که برخي کشورها از جمله ژاپن، بوسني  ــوب نمي ش محس
ــل را نیز به عنوان یكي از  ــن، چین، دانمارک و کوبا این عوام هرزگوئی
ــقط جنین پذیرفته اند. سازمان ملل نیز یكي از مشكالت  موارد مجاز س
ــت و حمایت از جنین در  ــدم توانایي مادر براي محافظ ــي را ع اجتماع
ــكالت اقتصادي و اجتماعي  ــگیري از مش ــده مي داند. اما براي پیش آین
ــقط جنین، باال بردن سطح آموزش و ارتقاء رفاه خانواده ها از وظایف  س

اجتناب پذیر دولت هاست. 

بخش چهارم: بارداري هاي ناشي از تجاوز و زناي با محارم
ــت  ــقط جنین اس ــورها جواز س یكي دیگر از مواردي که در برخي کش
ــت. حفظ و به  ــي از تجاوز به عنف یا زناي با محارم اس بارداري هاي ناش
دنیا آوردن جنین ناشي از این روابط به ویژه در تجاوز به عنف تهدیدي 
ــت و در جوامع آزادتر باعث بیماري و  علیه آبرو و حیثیت خانوادگي اس

فشار رواني براي زن باردار مي شود.
در سودان حاملگي ناشي از تجاوز به عنف مي تواند از موارد مجاز براي 
ــد. در چنین موردي حاملگي نباید از 90 روز تجاوز  ــقط جنین باش س

کرده باشد و به عالوه باید با درخواست و رضایت مادر باشد. 
در الجزایر به موجب مقرره شماره 66/156 از مجموعه مقررات کیفري 
ــت عمومي اکتبر  ــماره 79-76 قانون بهداش الجزیره 1966 و مقرره ش
ــت، مگر این که  ــقط جنین در موارد تجاوز به عنف مجاز نیس 1976 س
ــتي ارتكاب یافته باشد.  ــونت تروریس تجاوز به عنف در چهارچوب خش
آنچه که از اهمیت برخوردار است، تبعات روحي و رواني ناشي از حفظ 
ــدن چنین فرزنداني است. شاید قانون گذار به علت گسترده  و متولد ش
ــه باز هم قابل  ــت ک ــناعت این جرایم چنین مقرر نموده اس بودن و ش
ــت. اصالح ماده 310 قانون جزاي شماره 04-82 13 مورخ  توجیه نیس
ــا حبس تلقي کرده و هر  ــه 1982 آن را یك جرم قابل مجازات ب فوری
ــاره آن را در فضاي عمومي یا خصوصي قابل  ــتار درب گونه گفتار یا نوش
مجازات مي داند؛ مانند پزشكي که سقط را تشویق مي کند خواه این که 
سقط در نتیجه آن اتفاق افتد یا خیر. دستورالعمل مي 1991 شرایط و 
روش هاي انجام سقط درماني براي قربانیان تجاوز به عنف توسط یك یا 
بیشتر از یك تروریست را بیان مي کند. دستور العمل اجرایي 04-182 
سال 2004 ایجاد، سازماندهي و فعالیت مراکز امن ملي براي دختران و 
زناني که قرباني خشونت هستند را تعیین و تنظیم مي نماید. اما اصالح 
قانون جزایي مورد بحث است که در آن مسائل مربوط به تجاوز به عنف 

و خشونت جنسي بررسي خواهد شد..
ــي از تجاوز به عنف یا زناي با محارم  در ژاپن هنگامي که حاملگي ناش
است، سقط جنین را مي توان بدون رضایت قانوني زن انجام داد. اما این 
عمل باید با تجهیزات پزشكي و توسط پزشك تعیین شده از سوي یك 

مؤسسه پزشكي محلي انجام شود. 
ــأله سكوت کرده است.  ــقط درماني ایران در خصوص این مس قانون س

شرایط تحقق سقط درماني در پرتو مطالعه تطبيقي
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قانون گذار ما میان سقط جنین ناشي از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي 
نمي گذارد و هر دو را ممنوع مي داند )مواد 622 -624 ق.م.ا(. به لحاظ 
ــتند )23(.  ــیاري از فقهاي عظام با این عمل مخالف هس فقهي نیز بس
ــي مانند آیت اهلل مكارم  ــاواي دیگري نیز از فقهای ــت فت الزم به ذکر اس
ــم مي خورد که سقط جنین را در  ــیرازي، آیت اهلل صانعي و ... به چش ش
ــر و حرج براي مادر تا قبل از ولوج روح  این موارد در صورت وجود عس

جایز دانسته اند.
به هر حال باید در این زمینه به واقعیت ها و شرایط اجتماعي نیز توجه 
ــت. زناني قرباني خشونت جنسي  دچار آسیب هاي رواني و عاطفي  داش
ــي از این رابطه براي همیشه  ــوند و ممكن است وجود فرزند ناش مي ش
ــوان گفت اگر بارداري  ــان تأثیر منفي بگذارد. مي ت ــر زندگي عادي آن ب
ــد که اراده او دخالتي در بارداري نداشته  ــي از تجاوز به دختر باش ناش
ــیب هاي واقعي جسمي و  ــت، تنها در موارد بحراني و پیش بیني آس اس
ــر و حرج و ضرر و اضطرار  ــي- رواني که قابل انطباق بر قواعد عس روح
باشد و توسط خود او نیز ثابت شود، بدون اجراي حد امكان سقط براي 

او مطرح است )24(.
ــت کودکان متولد شده در نتیجه رابطه زناي ناشي از محارم به  سرنوش
مراتب بدتر خواهد بود. چرا که آن ها از سوي خانواده، آشنایان و جامعه 
مورد پذیرش قرار نمي گیرند و این امر ممكن است آثار بسیار زیانباري 
ــد و چه بسا خود آن ها در آینده بزه کار  ــته باش بر زندگي آتي آن ها داش
یا بزه دیده شوند. گفته مي شود در رابطه زناي با محارم برخالف تجاوز 
ــه هیچ وجه نمي توان حكم به  ــت و بنابراین ب رضایت زن نیز مطرح اس

جواز سقط جنین داد. 
ــن باورند که زن در مورد زناي با  ــقط جنین بر ای پاره اي از مدافعین س
ــت از بارداري جلوگیري کند ولي چنانچه طفلي متولد  محارم، بهتر اس
ــود واجد حق است و لذا این امر مستلزم کشتن جنین است. به نظر  ش
آنان این امر دقیقاً بدان جهت است که مادر ترجیح مي دهد به کودکي 
ــق بورزد تا به بچه اي که  ــرعي متولد شده عش که از طریق قانوني و ش
ــت که او مجاز به  ــت. از این روس ــروع به دنیا آمده اس با رابطه اي نامش
ــه مطالب مطروحه و  ــردد )25(. با توجه ب ــقط جنین مي گ گزینش س
ــي مادر و وضعیت  ــي مادر، حیثیت خانوادگ ــا عنایت به وضعیت روان ب
فرزندان متولد شده از این رابطه و آینده آن ها در مواردي مي توان با در 

نظرگرفتن کلیه شرایط حكم به سقط جنین داد.

بخش پنجم: درخواست مادر
ــقط جنین قانوني با درخواست مادر تحت عنوان سقط جنین  امكان س
ــورهاي  ــورهاي مختلف جهان به خصوص کش بدون محدودیت، در کش
ــتي و مباني آزادي فردي و یا  ــي، تحت تأثیر جنبش هاي فمینیس غرب
ــتهاي جمعیتي، روند رو به رشدي داشته است. درخواست سقط  سیاس
ــد. البته باید توجه  ــادر مي تواند بنا به هر دلیلي باش ــوي م جنین از س
داشت که چون این مسأله از سوي سازمان ملل مورد تصریح قرار گرفته 
است مي تواند دالیلي جز موارد قبلي داشته باشد. اما در کشورهایي که 

سقط جنین به طور مطلق آزاد است این قسمت بحث خاصي ندارد. 
ــط بحرین و  ــر تقریباً فق ــالمي در حال حاض ــورهاي اس ــان کش از می
ــتان، تونس و ترکمنستان، درخواست سقط جنین  قزاقستان، تاجیكس
ــوي مادر را مجاز مي دانند. در قوانین کشور ما چنین امري امكان  از س
ــالمي مصوب  ــدارد و به موجب مواد 716 الي 721 قانون مجازات اس ن
ــوي  ــقط جنین حتي قبل از ولوج روح نیز با تعیین دیه از س 1392، س

قانون گذار همراه است.  
ــرورت حمایت از حق حیات نتوان بدون  ــد با توجه به ض به نظر مي رس
ــت زن یا همسر او مجوز سقط  ــكي موجه به صرف درخواس دالیل پزش
جنین را صادر نمود. چرا که حق حیات یكي از مهم ترین حقوق بشري 
است که بر سایر حقوق مانند حق انتخاب و خودمختاري ارجحیت دارد.
ــخ  ــع مقررات جهت نظارت بر مراکز مجاز به فس ــكاتلند اختیار وض اس
ــارداري و پیش بیني ضمانت اجراي قانوني یعني وضع جزاي نقدي را  ب
ــال 1967 اوالً، با ارائه چندین مبنا براي  ــاء مي نماید. قانون گذار س اعط
ــخ بارداري نه تنها موارد سقط مجاز را افزایش داد بلكه با ارائه یك  فس
ــخ  ــر یعني »اگر خطر ادامه بارداري بیش از فس ــان و فراگی ضابطه آس
بارداري باشد«، بر امكان تجویز فسخ بارداري نیز تا میزان زیادي افزود. 
ــخ  ــور تكنولوژي هاي جدید و روش هاي مدرن فس ــرا با توجه به ظه زی
بارداري در زمان تصویب قانون ادامه بارداري و وضع حمل براي زن به 
ــخ بارداري به ویژه در خصوص  مراتب پرزحمت تر و پر مخاطره تر از فس
ــد بوده است. ثانیاً، براي اولین بار در حقوق  جنین هاي مراحل اولیه رش
ــور منافع کودکان موجود خانواده و زن باردار در تعارض با حق  این کش
حیات جنین مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله حق آسایش و راحتي 
آنان بر حق حیات جنین مقدم داشته شده است. ثالثاً، قانون گذار مزبور 
ــش گیري از تولد کودکان معلول،  ــخ بارداري به منظور پی با تجویز فس
ــاظ و با تقدیم منافع آنان  ــراي اولین بار منافع والدین و جامعه را لح ب
ــنگین بر والدین  و جامعه بر حق حیات جنین از تحمیل هزینه هاي س
ــت. رابعاً، در  و جامعه بابت حفظ و مراقبت از آنان جلوگیري نموده اس
ــته هیچ گاه سقط جنین به عنوان یك حق براي زن باردار  قوانین گذش
ــكان و جّراحان هرگز  ــده بود و به همین جهت پزش در نظر گرفته نش
ــقط از سوي زن باردار نبوده اند. برعكس  مكلّف به اجابت درخواست س
قانون سال 1967 به موجب بخش سه نه تنها پزشكان را مكلّف به فسخ 
ــتفاد از بخش یك قانون مزبور شناسایي  ــت بلكه مس بارداري نموده اس
ــخ بارداري در صورت تحقق شروط و مباني  ضمني حق درخواست فس
موضوع آن براي زن باردار مي باشد. با عنایت به همین تفسیر است که 
ــك،  ــخص خواه پزش به موجب بخش چهار همین قانون چنانچه هر ش
ــقط باشد مجاز به امتناع از  ــتار و غیره به لحاظ اخالقي مخالف س پرس
ــد مگر در مواردي که حفظ  ــرکت و همراهي در انجام سقط مي باش ش
حیات و یا جلوگیري از ورود ضرر پایدار و شدید به سالمت جسمي و یا 
روحي زن باردار مطرح باشد که در این صورت همه موظف به مشارکت 

و همراهي مي باشند.
اصالحات سال 1990 عالوه بر توسعه قلمرو سقط مجاز، به امر نظارت 
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ــت و به موجب این مقرره،  ــته اس ــقط جنین هم توجه خاص داش بر س
مراجع نظارتي عالوه بر نظارت بر امكانات و محل هاي سقط بر استفاده 

از انواع داروهاي سقط کننده هم نظارت خواهند نمود. 

نتيجه گيري

ــقط جنین رویكردهاي  ــأله س ــبت به مس نظام هاي مختلف حقوقي نس
ــورها  ــي دارند. در حال حاضر میتوان گفت عده معدودي از کش متفاوت
ــق آزاد مي گذارند یا این که به طور مطلق  ــقط جنین را به طور مطل س
ــع  ــورها آن را با رویكردي موّس انجام آن را ممنوع مي دانند و اغلب کش
ــرایطي مجاز مي دانند. بر این اساس شرایط  یا مضیق یا میانه، تحت ش
ــورها محدود است؛ عموماً کشورهاي  تجویز سقط جنین در برخي کش
ــته اند. سقط درماني  ــالمي از این دس ــورهاي اس مذهبي و به ویژه کش
ــن، در موارد حفظ جان  ــقط جنی ــام س یا قانوني به عنوان یكي از اقس
ــود ناهنجاري هاي جنیني از  ــماني یا رواني مادر یا وج ــالمت جس یا س
ــرایط  ــاً در اکثر نظام هاي حقوقي به عنوان ش ــت که تقریب مواردي اس
ــده است. اما تفاوت  ــمیت شناخته ش ــقط جنین به رس معتبر جهت س
اصلي در محدوده زمان بارداري، به ویژه تأکید بر ضابطه قابلیت زیست 
ــالمي سقط فقط تا پیش از ولوج  ــت. در بیشتر کشورهاي اس جنین اس
ــور ما نیز براساس قوانین  ــده است. در کش روح )4ماهگي( پذیرفته ش
ــقط جنین به  ــي مصوب 1384 انجام س ــقط درمان ــري و قانون س کیف
ــد جان مادر یا حرج او به علت ناقص الخلقه بودن جنین، در  علت تهدی
ــده است و به رغم اطالقي که  محدوده چهار ماهگي جنین، پذیرفته ش

ــرات مصوب 1375 و تبصره ماده 718 قانون  ــاده 623 قانون تعزی در م
ــالمي مصوب 1392، وجود دارد، با عنایت به ادله اصولي و  مجازات اس
ــس از ولوج روح ولو با  ــقط جنین را پ ــي و آراء فقها، نمي توان س اخالق
عذر نجات جان مادر جایز دانست مگر در شرایطي خاص که جنین نیز 
ــد که مي توان با انتخاب اصل گزینش ضرر کمتر  ــقط باش در معرض س

به آن قائل شد.
در کلیه نظام هاي حقوقي اعم از اسالمي و غیراسالمي  بسته به قوانین 
ــكلي مانند لزوم تأیید سقط از سوي چندین پزشك  مربوطه شرایط ش
ــكي، رضایت زن یا همسر و در صورت صغیر  ــوراي پزش متخصص و ش
ــري مانند عوامل  ــود. موارد دیگ ــد رعایت ش ــن او بای ــودن زن، والدی ب
ــي از تجاوز به عنف یا زناي با  ــقط جنین ناش اقتصادي و اجتماعي، س
ــر او نیز در برخي از کشورها پذیرفته  ــت زن یا همس محارم و درخواس
ــود که با توجه به مولفه هاي متكثر  ــده است. بنابراین مالحظه مي ش ش
ــه هاي متنابهي در  ــور، روی ــقط درماني در هر کش دخیل در ضوابط س
ــیار دشوار  ــیم بندي جزیي آنان بس جهان قابل تمیز خواهد بود که تقس
ــوان از رویه هاي متخذه و بازتاب هاي آن در هر  ــد بود، لیكن مي ت خواه
کشور بهره جست. در این خصوص باید توجه داشت که لزوم احترام به 
ــي هر یك از این شرایط، بحراني  حق حیات اقتضا مي کند که در بررس
ــر و حرج و ورود ضرر به زن و جامعه به دقت مورد  ــرایط و عس بودن ش
ارزیابي قرار گیرد. در کشور ما تجویز سقط جنین پیش از ولوج روح به 
ویژه در موارد روابط نامشروع و تجاوز و نیز مخاطرات ناشي از صدمات 
بسیار شدید به سالمت جسمي و رواني زن، که با حفظ حیات او رابطه 
ــد، از نیازمندیهاي تحوالت  ــر و حرج مي نمای ــته یا او را دچار عس داش

تقنیني در این حوزه به شمار مي رود. 
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Abstarct

In medical terms, abortion is deliberate, artificial or unnatural embryo expulsion before natural time so that it is 
not capable to live independently. In legal terms abortion is expulsion of the fetus prematurely so that it isn’t alive or 
it can’t live.  In other words abortion is to disrupt the normal during pregnancy.

In various legal systems, there are different approaches about abortion. In some systems it is absolutely legal, in 
some systems it is absolutely illegal and in some it is permitted under circumstances.

One of the most important, therapeutic or legal abortion that is a situation that continue to pregnancy is dangerous 
and woman’s life threats due to illness or … and interruption of pregnancy is proposed for prevention of physical or 
mental health even as a necessary to save the mother's life. Then legislator under special circumstances and with 
permission allowed it.

In other Muslim countries and legal systems, the therapeutic abortion is accepted under circumstances that  
mainly is to save Pregnant woman’s mental or physical health. This article study therapeutic abortion, its conditions 
and issues such as abortion resulted from rape.
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