تولد اجباری یا مرگ اختیاری
واحد علوم و تحقیقات

(بررسی تبعات جرمانگاری و جرمزدایی از سقط جنین)
*
رضا مهاجرین

چكيده
جرم ،اين واقعيت هميشگي و الينفك در تحوالت زندگي بشري كه بنابرقولي ،عمري بسان نخستين اجتماعات
انساني را دارد كه گاهي نمودي از جريحهدار شدن حس نوعدوستي و شفقت در تمامي ادوار تاريخي و گاهي
در برههاي از زمان خاص بنابر يكسري مصلحتانديشيها و ايدئولوژيهاي فرهنگي و سياسي براي آدمي ايجاد
مسؤولیت كرده و پيامدهاي آن واكنشي است كه از جانب اجتماع بهدليل زير پا گذاشتن واالترين ارزشها و فضايل
مشترك و مورد احترام همه افراد جامعه كه متضمن وجدان جمعي است و ديگري ،انگ و برچسب مجرم بر فاعل آن
و سرانجام تولد بزهديده ،اين شخصيت دورافتاده و كم بهبازي گرفته شده در درام نمايشي جرم است.
1

2

فرايند جرمزدايي نسبت بهكيفرزدايي ،پيشينه چشمگيري در ازمنه گذشته نداشته است و شايد عمري در حدود
سي ،چهل ساله دارد.
اما امروزه ،با صدور اعالمیههای مبتنی بر صیانت از حقوق بشر و آزادیهای فردی و اجتماعی برخی دولتهای
لیبرالیسم ،از آن بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی سود جستهاند.
بهتبیین مواد مربوطه و سپس بهبررسی آنچه که منجر بهجرمانگاری از این پدیده توسط قانونگذار شده است
میپردازیم و در بخش دوم یک بررسی تطبیقی در نحوه واکنش سایر کشورها در برخورد با سقط جنین و در نهایت

دالیلی که نگارنده را در جرمزدایی از سقط جنین مجاب کرده پرداختهایم.

کلید واژهها
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در این نوشتار برآنیم که در بخش اول بهدلیل پراکندگی مواد مربوط بهسقط جنین در قانون مجازات اسالمی

سقط جنین ،جرم انگاری ،جرمزدایی ،سیاست جنایی ،واکنش کیفری.
* دانشآموخته مقطع کارشناسیارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

1. decriminalisation
2. depenalisation
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مقدمه

سقط جنين يكي از جرايم خاموش اما در عين حال وافر كه بهعنوان معضلي براي تمامي كشورهايي كه با تورم
جمعيت انسانی و فقر و مشكالت سياسي و اقتصادي دست و پنجه نرم ميكنند و هم در كشورهاي مترقي براي
پرداخت بهاي احترام بهحقوق فردي و حفظ حريم خصوصي ،روابط جنسي ميان افراد را آزاد گذاردهاند ،موجد
دغدغه حقوقدانان و جرمشناسان گرديده است.
اين جرم از جمله جرایمی است كه با انگيزههاي مختلف چه بهطور عمدي و غيرعمدي و گاه ضرورت ،تحت
تأثير روابط مشروع و پايدار و گاهي هم ناشي از روابط نامشروع و خارج از علقه زناشويي و بهعنوان يكي از جرايم
()1
آپارتماني( ،حجم بسیاری از رقم سياه 2بزهكاري را بهخود اختصاص داده است) حادث ميشود .طبق نظريه ارجاع
بهلحاظ نحوه ارتكاب جرم ،مكان وقوع جرم و عدم رؤيتپذيري و بهلحاظ اشخاص درگير در اين مشاركت جنايي
که همگي مجرمند و با در نظر گرفتن خصوصيات بزهديده ،خاصيت گزارشپذيري كمتري دارد.
از ديگر ويژگيهاي اين انحراف اجتماعي آن است كه مختص بهزنان آن هم در سنين پایين بهشمار
برده میشود .همين امر باعث گرديده از جايگاهي خاص و محوري در ميان فمنيستها آن هم با موضع و
جهتگيريهاي مختلف در رابطه با سقط جنين برخوردار باشد اما همه آنها در يك مورد با هم متفقالقول هستند
و آن اينكه جملگي سقط جنين را بخشي از يك مبارزه تاريخي بهمراتب گسترده عليه معناي كليشهاي حفظ كيان
خانواده و بهبهانه احساس مادري بهمنظور كسب حقوق زنان براي سلطه زن بر بدن خويش بهشمار ميآورند،
جرمانگاری از آن را نوعی خشونت علیه زنان میدانند.
1

بررسي حقوقي سقط جنين و علل جرمانگاري آن در قانون مجازات اسالمي
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در اين بخش ،ابتدا بهمطالعه عناصر تشكيلدهنده و مجازاتهايي كه قانونگذار براي آن قائل شده ميپردازيم و در
ادامه جهاتي كه قانونگذار را در جرمانگاری از آن قانع ساخته تا از خود واكنش سختی نشان دهد ،تبيين مينمایيم:
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الف) تعريف و اركان اختصاصي جرم سقط جنين
در قانون مجازات اسالمي ،تعريفي از سقط جنين بهعمل نيامده است .همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري
راجع بهمفهوم و معناي آن و حتي مجازات متناسب با آن ،اتفاق نظری بهچشم نميخورد.
جنين از نظر لغوي بهمعناي پوشيده و مستور ميباشد و هر دو كلمه سقط و جنين از لغات عربي هستند،
()2
همچنين بهمعناي بچه نارس و مردهاي كه پيش از فرا رسيدن هنگام تولد از شكم مادر بيفتد.
اما در اصطالح پزشكي هم بههمان معناي مذكور اشاره شده است .بدين مضمون ،اخراج حاصل باروري از
رحم در حالي كه موجود تكوين يافته قادر بهزندگي در خارج از رحم نيست و معمو ًال تا هفته بيستم حاملگي ،عنوان
()3
سقط جنين پيدا ميكند.
1. abortion
2. Hiddenpart of criminality/Dark number

رضا مهاجرین

اما در اصطالح حقوقي كه سقط حمل هم گفته ميشود عبارت است از اخراج قبل از موعد طبيعي زايمان بهنحوي
()4
كه زنده و يا قابل زيستن نباشد.
پروفسور گارو در تعريف آن گفته است« :اخراج عمدي و قبل از موعد زايمان» .گارسون حقوقدان ديگر
فرانسوي ،سقط جنين را منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف كرده است)5( .
فقهاي اسالمي تعريفي از آثار خود از آن بهعمل نياوردهاند و فقط بهمراحل مختلف حمل و ذكر مجازات
آن بسنده كردهاند .بهعبارت ديگر ،يك مجازات تدريجي براساس نوع حمل از نظر تكامل بسنده كردهاند و شايد
بههمين دليل باشد كه در قانون مجازات اسالمی نيز تعريفي از آن بهعمل نيامده است.
حقوقدانان اسالمي ،حيات جنيني را بهدو دوره متمايز از يكديگر تقسيم كردند و دو رويكرد متفاوت نسبت
()6
بهآن از خود نشان دادند ،بهطوري كه مالك خود را حلول و تبلور روح در جنين قرار دادند .بههمين دليل قانونگذار
ما هم بهتبعيت از كتب فقهي حيات جنيني و مجازات مرتبط ،آن را بهدو مرحله :يكي قبل از حلول روح يعني از
زمان استقرار نطفه در رحم زن تا هنگامي كه روح در جنين دمیده نشده است از  20تا  100دينار مقرر كرده .با
اين توضيح كه در اين مرحله ميان دختر و پسر تفاوتی از نظر مجازات قائل نشده است .اما در مرحله دوم ،يعني
زماني كه روح در بدن جنين پديدار شده واكنشي متفاوت از خود نشان داده است .البته گروهي از فقها زمان شروع
اين دوره از پروسه تكامل جنيني ،اعتقاد بهگذشتن زمان و برخي ديگر پايان مرحله تكوين و ظهور اعضاي مختلف
بدن ميدانند.
عنصر قانوني جرم مزبور با اصالحاتي كه پس از انقالب در قوانين كيفري ايجاد شد ،ابتدا مواد  90و 91
تعزيرات و همچنين موادي از قانون ديات را بهخود اختصاص داده بود .ليكن در سال  75با بازنگري و اصالح در
مواد مذكور از مواد  487الی  493و همچنين مواد  622تا  624ق.م.ا و مواد  715و  716و تبصره  2ماده  302با
سه واكنش متفاوت ،يكي سقط جنين مستوجب قصاص و سقط جنين مستوجب ديه و سقط جنين مستوجب تعزير
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مواجه ميشويم كه در مباحث آتي بهایضاح مواد مذکور ميپردازيم.
در خصوص عنصر مادي بايد گفت كه رفتار فيزيكي آن ،بيشتر با ارتكاب فعل مثبت و گاهي با استفاده از وسايل
شيميايي همچون دارو ،آمپول و گاهي بصورت فيزيكي همانند كورتاژ يا ايراد ضربهبهعمل ميآيند .البته اين جرم
ممكن است بهصورت ترك فعل و سلبی نیز بوقوع بپيوندد ،بهعبارت ديگر چنانچه شخصي حتي غير از مادر ،تعهد
()7
و مسؤولیت مراقبت از آن را داشته باشد و بهطور تسبیب مبادرت بهاز بين بردن آن كند.
از شرايط و اوضاع و احوال مؤثر در جرم مزبور ،وجود جنين در رحم مادر است .بهعبارت ديگر الزمه تحقق
جرم سقط جنين ،وجود جنين در تمامي مراحل مختلف تكامل ميباشد .پس اگر چنانچه زن اصو ًال حامله نباشد،
عمل عامل جرم نخواهد بود و شخصي كه بهتصور اينكه زني حامله است ،مبادرت بهعملياتي كند مجازات نخواهد
شد .بهبياني ديگر ،جرم محال نسبی ناشي از موضوع خواهد بود.
اما شرايط ديگر تحقق آن ،زنده بودن جنين در شكم مادر ميباشد .پس جنين قبل از انجام عمليات مجرمانه
بايد مراحل تكويني رشد را در حال سپري كردن بوده باشد .بنابراین اگر جنيني بههر علتي در شكم مادر مرده باشد

143

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

تولد اجباری یا مرگ اختیاری (بررسی تبعات جرمانگاری و جرمزدایی از سقط جنینی)

144

و پس از مرگ ،شخص مبادرت بهفراهم ساختن اسقاط و از بين بردن جنين نمايد ،عمل مزبور جرم محال مطلق
ناشي از موضوع ميباشد كه خوشبختانه با توجه بهاختالف نظرهاي مختلفي كه ميان حقوقدانان با توجه بهمعيار
حالت خطرناك و برهم خوردن نظم عمومي وجود دارد ،قانونگذار ما آن را جرم تشخيص نداده است.
از ديگر شروطي كه سبب مجرم شناختن شخص يا اشخاص بهسقط جنين ميگردد ،اخراج قبل از موعد طبيعي
زايمان ميباشد ،بهطوري كه جنين از بين رفته باشد .پس چنانچه جنين پس از اخراج از رحم زنده بوده باشد ـ بيشتر
در دوران بعد از  7ماهگي صورت ميگيرد ـ ميتوان گفت جرم صورت نگرفته و عمل مزبور ،جرم عقيم ميباشد.
البته گروهي آن را شروع بهسقط جنين دانستهاند كه در رد اين نظر ميتوان گفت جنين حتم ًا باید طبق ماده 487
و تبصره  2ماده  302مرده از رحم خارج شود و اگر جنين زنده بهدنيا آيد كلمه سقط بر آن صدق پيدا نميكند .ولي
اگر پس از زنده بهدنيا آمدن جنين اقدام بهكشتن آن نمايند ديگر قتل عمد است و نه سقط جنين .نكته ديگر آنكه
اگر چيز ديگري غير از جنين از رحم زن خارج شود كه منشأ انسان بوده و آن طبق نظر پزشكي قانوني رد شود،
هيچگونه مجازاتي بر آن مترتب نيست ولي اگر در اثر آن صدمهاي بهمادر وارد شود ،نسبت بهآن ضامن است.
جرم سقط جنين ،جرمي مقید بهحصول نتيجه است .بهبياني ديگر آنچه را كه جاني قصد كرده است بايد حاصل
شود .اين جرم از جمله جرايمي است كه عالوه بر مباشر براي معاونت آن جرمي مستقل قائل شده است .بهطوري
كه ماده  623مقرر ميدارد:
«هركس بهواسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط جنین گردد ،به  6ماه تا یک سال حبس محکوم
میشود و اگر عالم ًا و عامداً زن حاملهای را داللت بهاستعمال ادویه یا وسائل دیگری نمایدکه جنین وی سقط گردد
بهحبس از  3تا  6ماه محکوم خواهد شد ،مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر
مورد حکم پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد».
اما در قسمت پایانی ماده ،جواز اسقاط جنين بهمنظور حفظ حيات مادر با توجه بهمبناي حقوقي قاعده اهم و با
()8
در نظر گرفتن اصول حاكم بر نظام حقوق كيفري ،آن را از علل موجهه جرم قرار داده و هيچگونه مسؤولیتي چه از
نظر حقوقي و چه از نظر كيفري براي آن قائل نشده است.
قانونگذار ما براي گروه صنفي خاص و با توجه بهنوع فعاليت شغلي آنان از اصل فردي كردن تقنینی مجازاتها
از نوع تشديد بهره جسته ،بهطوري كه در ماده  1 624مجازاتي سنگينتر نسبت بهافراد عادي قائل شده است .اما
عنصر رواني جرم مدنظر هم بهصورت عمدي و هم غيرعمدي صورت ميگيرد .در اسقاط جنین بهطور عمدي
شخص با داشتن اراده نسبت بهعمل خود و با آگاهي نسبت بهباردار بودن زن و با قصد از بين بردن جنين و گذر
از مرحله مقدماتي و ورود بهعمليات اجرايي ،آنچه را كه خواسته بهدست ميآورد .طبق ماده  2 622و تبصره 2
ماده  302چنانچه شخص هم قصد فعل و هم قصد نتيجه براي تلف كردن جنين را داشته و بهطور مستقيم و
 .1ماده ( : 624اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که بهعنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل
سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت بهاسقاط جنین نمایند بهحبس از  2تا  5سال محکوم خواهند شد و حکم پرداخت دیه مطابق
مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت)
 .2ماده ( : 622هرکس عالم ًا عامداً بهواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ،موجب سقط جنین وی شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص
حسب مورد بهحبس از  1تا  3سال محکوم خواهد شد)

رضا مهاجرین

ب) بررسي عوامل مؤثر در جرمانگاري از سقط جنين در قانون مجازات اسالمي
در سياست جنايي ايران بر طبق نظريه حاكميت الهي()9و اينكه خداوند در طول تاريخ قوانيني براي راهنمايي جامعه
 .1ماده ( :492دیه سقط جنین در موارد عمد و شبهعمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده
باشد و خواه نکرده باشد)
 .2ماده  : 487دیه سقط جنین بهترتیب زیر است1 :ـ دیه نطفه که در رحم مسقر شده  20دینار 2ـ دیه علقه که خون بسته است  40دینار
3ـ دیه مضعه که بهصورت گوشت درآمده است شصت دینار 4ـ دیه جنین در مرحلهای که بهصورت استخوان و هنوز گوشت نروییده
است  80دینار 5ـ دیه جنین که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده  100دینار تبصره :در مراحل فوق هیچ
فرقی بین دختر و پسر نمیباشد 6ـ دیه جنینی که روح در آن پیدا شده اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر
مشتبه باشد  3ربع دیه کامل خواهد بود.
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يا غيرمستقيم دست بهاقدامات مجرمانه بزند ،اگر روح در كالبد جنين حلول شده باشد بهجرم قتل جنين قصاص
خواهد شد؛ حتي اگر مادر طفل باشد .در غير اينصورت يعني چنانچه هنوز حمل در دوران تكامل خود قبل از دميده
شدن روح باشد ،شخص بهديه مقرر در ماده  487محكوم خواهد شد .چنانچه سقط جنين را بهنحو تسبیت انجام
دهد بهمجازات حبس تعزيري محكوم ميشود .پس ميتوان گفت كه قانونگذار در تمامي مراحل تكوين يعني از
همان آغاز استقرار و انعقاد نطفه تا زمان قبل از تولد اقدام بهجرمانگاري از سقط جنين با رويكردهاي متفاوت از
خود نشان داده است.
اما در سقط جنين غيرعمدي كه ميتوان با توجه بهمرتکب آن يا با توجه بهتقصير جزايی و يا ناشي از تخلفات
رانندگي بهسقط جنين در حكم خطای محض و يا سقط جنين شبهعمد و يا خطاي محض و غيرعمدي تقسيمبندي
كرد ،طبق تبصره يك ماده  295كليه جناياتي كه توسط ديوانه و يا شخص نابالغ چه بهصورت عمد و چه بهصورت
خطاي جزایي صورت بگيرد ،بهمنزله خطاي محض تلقي ميشود .پس چنانچه شخص ديوانه يا صغيري سبب
اسقاط جنين بههر نحوي شود ،جنايت آنها در حكم خطاي محض است و طبق ماده  221ق.م.ا عاقله آنها موظف
بهپرداخت ديه ميباشند.
اما در مورد شبهعمد كه جاني قصد فعل را دارد ولي فاقد قصد نتيجه است و فعل ارتكابي عرف ًا از چنان
خصوصياتي برخوردار نيست كه بتوان قصد مجرمانه را بهطور تبعي از فعل يا ترك فعل او مفروض قلمداد ،كرد و
در خطاي محض شخص نه قصد فعل و نه قصد جنايت را روي زن و حمل دارد و سرانجام عملش از جانب هر
فرد متعارفي قابل تصور نبوده است ،در اينگونه موارد طبق ماده  1 492مسئول پرداخت ديه با توجه بهمعيارهاي
موجود در ماده  2 487پيشبيني شده است.
در سقط جنين ناشي از تصادفات رانندگي كه در ماده  715قانون تعزيرات بهآن اشاره شده است اينگونه
اشعار ميدارد كه براي شخصي كه بهخاطر بياحتياطي يا بيمباالتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي
در رانندگي سبب جنايتي بر زن و حمل او شود ،بهمجازات حبس از  2ماه تا يكسال و در صورت مطالبهاز ناحيه
مجنی عليه بهپرداخت ديه نيز محكوم ميشود .اما در ماده  716بهوضع حمل قبل از موعد طبيعي زايمان اشاره
نمود .كه مجازات  2تا  6ماه حبس و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مجنیعليه يا مصدوم را بهشخص
مجرم تحميل كرده است .نكته آخر اينكه در تمامي موارد فوق وجود رابطه عليت ميان تقصير جزایي با فعل ارتكابي
و صدمه وارده بايد محرز شود.
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بشري فرو فرستاده كه آخرين و كاملترين آنها اسالم ميباشد و اصل چهارم قانون اساسي که كليه قوانين
جمهوري اسالمي بر اساس موازين اسالمي و عليالخصوص مذهب جعفری ميباشد ،پس خطمشي قانونگذاري ما
براساس قرآن و كتب و فتاوي شهير فقهاي اماميه و باورهاي مستحكم ديني و عرف اسالمي ميباشد.
در قرآن كريم آيات  12تا  15سوره مؤمنين و در آثار فقهي معتبر ،سقط جنين را گناه شمرده و ن ه تنها براي
آن مجازات ،بلكه كفاره نيز در نظر گرفته شده است.
در فلسفه كيفري و تعامل آن با علم اخالق وقتي صحبت از گناه و نوع رابطه منطقي آن با جرم ميشود
شاهد نظرات گوناگون در دورههاي مختلف با توجه بهنوع تفكر و انديشه حاكم بر آموزههاي موجود در آن دوره
هستيم .در فقه اسالمي دامنه حقوق كيفري را بر اساس اخالقيات جامعه و آنچه در منابع اربعه بهعنوان گناه از آن
یاد شده ،بسط داده ،بهبيان ديگر ميتوان گفت از حقوق كيفري بهمثابهبازوهايي براي حمايت در پيشبرد اهداف
خود بهره جسته است.
حقوقدانان اسالمي ،سقط جنين را رفتاری غيراخالقي شمرده كه قوام و استحكام جامعه را بر هم ميزند.
بهعبارت ديگر چون از نظر قانونگذار ما ،سقط جنين با اخالق مشترك جامعه در تعارض است و از طرف ديگر نقض
اين قاعده اخالقي در جامعه بهحدي است كه تأثير سوء آن بر پيكره جامعه جبرانناپذير می باشد ،از اینرو با قائل
شدن آن بهعنوان يك وصف مجرمانه ميتواند از کراهت و آسيبهايي كه از آن ناشي ميشود مقابله بهعمل آورد.
بهعبارت ديگر با توجه بهتمايزات موجود بين حقوق كيفري و علم اخالق ،در اين نقطه با يكديگر خلط شدهاند و
شايد بتوان گفت قانونگذار جزا را بهعنوان مددكاري براي اجرا و توسعه اصول اخالقي و حفظ ارزشهاي واالي
انساني استفاده كرده است .همچنين براي توجيه مباني اخالقي و مذهبي سقط جنين ميتوان گفت هنوز براي
انسان آنقدر اختيار قائل نشده كه نهتنها در جسم خود دخالت كند بلكه جواز دخالت در خلقت انسان ديگری نيز
متعاقب ًا از او سلب شده است .چرا كه حق حيات بهعنوان اولين موهبت و بزرگترين نعمتي میباشد كه خداوند
بهاشرف مخلوقات داده است و هيچ موجود ديگري حق ندارد در آن دخالت كرده و اين حق را از انسان بگيرد.
از نظر فقها ،تمامی افراد جامعه داراي ارزش و حقوق يكسان هستند و فقط اشخاصي كه مهدورالدم باشند
خونشان قابل احترام نيست و هالك آنها امري مباح تلقي ميشود .پس در اينجا ما با جنيني روبرو هستيم كه از
نظر اسالم از بين بردن آن بهدليل محقوقالدم بودن ،هيچكس جواز از بين بردن آن را ندارد ،حتي اگر مادر آن از
نظر موازين فقهي مهدورالدم باشد .بههمين خاطر میباشد كه در قانون ما تفاوتی بين سقط جنين ناشي از عمل
1
مشروع و يا فعل حرام قائل نشده است.
از ديگر عواملي كه سبب شده تا قانونگذار اقدام بهجرمانگاري از سقط جنين كند ،حفظ بقاي كيان خانواده است.
در كشور ما بر حفظ و تحكيم خانواده بهعنوان يك نهاد ديني و اجتماعي با مجموعهاي از خردهفرهنگهاي
موجود در آن و اهميت بسزايي كه در جامعه دارد ،تأكيد بسياري شده بهطوري كه تشكيل خانواده را سنت پيغمبر
و تكليف مقدسي بهحساب آورده است .يكي از مهمترين کارکردهای تشکیل خانواده توليدمثل و تربيت فرزندان
ميباشد ،بهطوري كه همه روزه بهبهانههاي گوناگون در جامعه از آن بهعنوان يك ارزش براي جوانان تبليغ
( .1نظریه مشورتی ) 66/6/7-7/2171
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ميشود .در جامعهاي كه بر اساس موازين اسالمي پايهريزي شده است ،خانواده بهعنوان اولين هسته تشكيلدهنده
اجتماع كه در دامن آن ميتوان شاهد تحوالت فكري و فرهنگي و توليد علم و ممانعت از فحشا و توسعه اجتماعي
باشيم ،حفظ كيان و احترام و صيانت از اهدافي كه دولت از تشكيل و تجديد حيات آن دنبال ميكند ،ميتوان گفت
كه سقط جنين با هيچكدام از منظورها و اهدافی كه دولت از نهاد خانواده انتظار دارد ،همسويي ندارد و آن را عاملی
برای تزلزل این نهاد اجتماعی میداند.
يكي ديگر از داليل حمايت كيفري از سقط جنين را بايد در نوع و شخصيت مجنيعليه دانست .در مسئله
()11
پيشرو ما با يك بزهديده بالقوه يا مخفي روبهرو هستيم .بهعبارت ديگر قانونگذار بهدليل اينكه جنين قدرت دفاع
()12
از خود را ندارد و استعداد خاصي براي بزهديده شدن دارد و با توجه بهمباحث موجود در بزهدي دهشناسي حمايتي،
قانونگذار سعي در دفاع و حمايت از كمترين حقوق فردي جنين كرده و نقشي پدرانه و قیممآبانه براي خود قائل
شده است.
همیشه دو نگرش كلي در مالكهاي قانونگذاران و جهتگيريهاي حقوقدانان و فالسفه از آزادي بهمعناي
واقعي كلمه نقشي عمده بازي كرده که يكي اصالت فرد و ديگري اصالت جامعه است.
از نظر افرادی كه فرد را محور جبههگيريهاي خود قرار دادهاند ،هدف حقوق تأمين منافع افراد يك جامعه
است .در مقابل آنها كساني هستند كه قائل بهاصالت اجتماع میباشند و اعتقاد دارند كه ارزش فرد ،تنها در قالب
اجتماع متجلي ميشود و فرد بدون اجتماع قابل تصور نيست .و زندگي اجتماعي بهافراد تحميل شده است نه اينكه
آنها اين نوع سبك زندگي را انتخاب كردند .بههمين خاطر هدف از حقوق ،حمايت از اجتماع و دفاع از ارزشهاي
واالي جمعي است .قانونگذار ما نيز نفع عمومي و نظم اجتماعي را هميشه بر حقوق فردي ارجح دانسته و تأمين
منافع اجتماعي را بهعنوان يكي از اصول كاربردی خود در جرمانگاري مدنظر قرار داده است .در نتيجه آنچه
قانونگذار را بهغيرقانوني دانستن سقط جنين سوق داده است حفظ و صيانت از نسل بشري براي زندگي گروهي و
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در يك نگاه كالن ،دفاع از اجتماع با مستحكم كردن بافتهاي خرد جامعه و پيشگيري از تزلزل یا متالشي شدن
نهادهاي اجتماعي ميباشد.
همانطور كه گفتيم سقط جنين از جمله جرايمي میباشد كه درصد كشف آن نسبت بهساير جرايم بسيار پایين
است و در رقم سياه بزهكاري هميشه ميتوان براي سقط جنين مانور داد .از طرف ديگر قوانيني كه اثر كاربردي
كمي دارند و فقط در سياهه جرايم نوشته شدهاند و كمتر مورد استفاده قرار ميگيرند ،بهمرور زمان متروك شده
و جزو قوانين مرده بهحساب ميآيند .شايد گزاف نگفتهايم كه جرم سقطجنين از اين قسم جرايم بهشمار ميآيد.
بايد اذعان داشت كه اين بلیه از ديدگان قانونگذار ما پوشيده نبوده و آنها نيز بهاين امر واقفند .اما آنچه مهم است
( )13بهعبارت ديگر،
اينكه مقصود از جرمانگاري در اين مورد بيشتر جنبه اعالمي و اخباري داشته است تا واكنشي.
قانونگذار در سقط جنين موضع خود را در قبال آن مشخص و آن را بهعنوان يك انحراف اجتماعي بهحساب آورده
و ديدگاه خود را نسبت بهاين پديده براي مخاطبين روشن كرده و علن ًا مخالفت خود را با آن اعالم داشته است .و
شايد بتوان ادعا كرد كه خود آگاه بوده است كه نميتواند از وقوع آن پيشگيري و از تكرار آن جلوگيري و مرتكبين
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آن را سركوب كند.

مطالعه تطبيقي در سقط جنين و تبعات جرمزدايي از آن

در اين بخش ابتدا بهبررسي سقط جنين در نظامهاي مختلف حقوقي موجود در دنيا و رويكردهايي كه نسبت بهآن
اعمال ميشود ،نگاهي اجمالي مياندازيم و در آخر آنچه را كه ميتواند بهزدودن انگ مجرمانه از اين انحراف
بهعمل آورد بهبحث خواهيم كشيد.

الف) مطالعه تطبيقي در جرم سقط جنين
من نهايت احترام از زمان تشكيل نطفه براي حيات بشري قائلم( .بيانيه انجمن جهاني پزشكان ،ژنو)1948 ،
سقط جنين امروزه بهعنوان مشكلي بغرنج و پديدهاي اجتماعي ـ اخالقي نه فقط در جوامع امروز بلكه با مطالعه در
تاريخ عبث نيست اگر گفته باشيم كه در تمامي اعصار تاريخي ذهن بشر را بهچالش كشيده و دغدغه خاطري براي
نظامهاي حقوقي در فراخور ارزشها و اصول و مباني حاكم بر آن جامعه بوده است.
در آیين زرتشت از گناهان كبيره و بسيار ناهنجار ،مسئله سقط جنين بوده است .در اوستا بهجنين كمتر
از  4ماه و  10روز چندان اهميت داده نميشد ،بلكه بعد از اين ايام يعني بعد از دميده شدن روح در بدن براي آن
مجازات تعيين ميشد .همچنين در اين كتاب آمده است (من بههيچ زني اجازه بهكار بردن وسايل سقط جنين را
()15
نميدهم).
()16
در سفر خروج باب  21آيات  22الي  24بهمسئله سقط جنين اشاره كرده است .با اختالفنظرهايي كه درباره
اصطالح جان بهعوض جان ،بهعمل آمده ،ماحصل آن این شده که عدهاي صرف ًا انديشهاي شبيه بهقصاص نسبت
بهآن داشته باشند و بهتعبير امروزي ،كيفرزدايي را بيان دارند .همچون ديهاي كه شوهر براي جنين زنش مطالبه
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ميكند.
در آیين مسيح نيز ميان كاتوليكها و پروتستانها اختالفاتي در مورد سقط جنين بهچشم ميخورد .مخالفت
تعصبآميز كليساي كاتوليك روم با سقط جنين بر كسي پوشيده نيست ،حتي آنها با سقط جنين طبي نيز مخالف
هستند ،اما پروتستانها همانند يهوديان با سقط جنين درماني موافقند .كاتوليكها يكي از پايههاي مخالفت خود با
()17
سقط جنين را اينگونه بيان ميدارند كه كودكي كه بدون غسل تعميد بميرد نميتواند وارد بهشت شود و خطمشي
()18
آنها را بيانيه پايوس (فرمان عليه قتل) تشكيل ميدهد.
در ماده  209حمورابي ميخوانيم اگر كسي دختر ديگري را مورد ضرب قرار دهد و موجب سقط حمل او شود،
()19
بايد  10شاکل نقره بابت آن بدهد .هرچند در موارد بعد ميان دختر فرد آزاد و مضروب كنيزه برخالف اصل تساوي
مجازاتها برخوردي متفاوت از خود نشان نميدهد.
همچنين در لوح  Aماده  50آشوري و ماده  17قانون هیتیها و لیپیت اشتاز ماده  ،D . Fنمودهایی از سقط
جنين را ميتوان مالحظه كرد.
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اما حكما و فالسفه يونان و روم قديم ،نگرشهاي مختلف را در مورد سقط جنين از خود نشان دادند سقراط،
سقط جنين با رضايت مادر را جايز ميدانسته ولي بقراط در سوگندنامه خود اين اختيار را چه از زن و چه از پزشكان
()20
سلب كرده است و ارسطو در صورتي آن را جايز دانسته كه مادر اوالد زياد داشته است.
در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ،سقط جنين در اكثر كشورهاي دنيا غيرقانوني اعالم شده بود ،در اياالتمتحده
امريكا بين سالهاي  1820الي  1960در تمامي پنجاه ايالت سقط جنين ممنوع و حتي بهخاطر خطراتي كه براي
مادر از آن محتمل بود ،حتي تعصبیترین فمنيستهاي آن دوره همچون سوزان آنتوني هم با آن مخالف بودند .بعد
از جنگ جهاني دوم و تالشهاي مستمر فمنيستها ،سقط جنين در موارد ضروري مانند خطر جاني براي مادر و
يا حاملگي در اثر تجاوز يا زناي با محارم و نقص جنين قانوني اعالم گردید .تا اينكه در سال  1973دادگاه تگزاس
طي حكمي که در پروندهای در مورد سقط جنين که بهدادگاه عالي امريكا ارجاع داده بود بر اساس بند  9قانون
اساسي آن كشور ،اصل حفاظت از حريم خصوصي افراد اكثر قوانين ايالتي سقط جنين را برخالف قانون اساسي
اعالم كرد كه با مخالفت شديد كليساي كاتوليك روبهرو شد و حتي منجر بهتشكيل گروههاي حامي انتخاب و در
پي آن كشمكش و درگيري بين مخالفين و موافقين سقط جنين شد كه هنوز هم ادامه دارد.
در انگليس با تصويب اليحه قانوني سقط جنين  1967ابتدا بهتفكيك سقط جنين و بچهكشي ميپردازد و
سپس اشعار ميدارد ،چنانچه ادامه بارداري ،حيات زن را بهمخاطره افكند يا سبب آسيبهاي جسماني و رواني بهزن
يا فرزندان او گردد و اگر كودك احتما ًال پس از تولد دچار نقصهاي جسمي و رواني باشد ،فقط توسط پزشك و
درمانگاههاي مجاز و با تأييد دو پزشك ديگر و بهشرطي كه اين عمل با حسننيت انجام شود ،جرم نيست.
در كشورهايي مانند شوروي سابق و چين كه با مشكالت رشد جمعيت دست بهگریبان هستند و عمده
سياستهاي دولت در جهت مبارزه با تراكم جمعيت ميباشد ،سقط جنين بهطور كلي آزاد ميباشد .در ژاپن نيز با
توجه بهعلل اجتماعي و اقتصادي قائل بهآزادي سقط جنين شدهاند مشروط بر اينكه توسط افراد متخصص و در
()21
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بيمارستانهاي مجاز مقرر شده صورت گيرد.
در آلمان نيز سقط جنين تا قبل از دوازدهمين هفته بارداري آزاد است و در دانمارك نيز زن مجاز بهسقط جنين
()22
ميباشد ،لكن نياز بهتحصيل اجازه قبلي از مراجع صالحيتدار و وجود حالت ضرورت الزامي است.
وزير بهداشت فرانسه در هنگام دفاع از اليحه آزادي سقط جنين اعالم نمود كه در كشور فرانسه با وجودي كه
دولت اين عمل را منع نموده ،اما ميبينيم كه ساالنه حدود سيصدهزار زن اقدام بهسقط جنين غيرقانوني ميكنند
و اين امر نشان ميدهد كه قبح اجتماعي و نتيجت ًا خصيصه كيفري اين پديده در ميان مردم هر روز كمتر ميشود.
در تركيه نيز سقط جنين بدون هيچ قيد و شرطي مجاز شمرده شده است.
بهطور كلي ميتوان گفت موج دوم كه با نگرش جديد نسبت بهپديده سقط جنين پس از جنگ جهاني دوم و
توجه بيش از پيش دولتها بهحقوق و آزاديهاي فردي و توجه بهحقوق حريم شخصي و پيدايش مكاتب واكنش
اجتماعي كه بيشتر با نگاهي انتقادي ـ فلسفي بههيأتحاكمه عليالخصوص تالشهاي فمنيستهاي ليبراليست
طي دو دهه  1960و  1970در تمامي كشورهاي اروپايي يا بهطور مطلق حكم بر آزاد بودن سقط جنين دادهاند يا آن
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را قانونمند ساختند .يعني بين دو فرايند جرمزدايي و جرمانگاري حد وسط را گرفته و آن را در ساختار و چهارچوب
قانون ضابطهمند ساختند .كشورهايي همچون پرتغال و اسپانيا ،ايتاليا و بهدنبال آنها كشورهاي استراليا ،مكزيك،
پاكستان ،الجزاير از اين سياست مختلط و ميانهرو بهره جستند .اما در مقابل دو نظام حقوقي قبلي ،كشورهايي
هستند كه سقط جنين را مطلق ًا جرم انگاشته و هيچگونه اغماضي از خود نشان ندادند .واتيكان و كشورهاي جنوب
()23
شرقي آسيا مانند گواتماال ،هنگكنگ و فيليپين از اين جملهاند.
جرمانگاري مطلق سقط جنين را در كشورهاي اروپايي مثل روماني ،يونان و حتي ايرلند ميتوان مشاهده كرد.
جالب آنكه در كشوري همانند ايرلند اين امتياز را براي زن قائل شدند تا براي سقط جنين بهانگليس سفر كنند.
در سال  1999سازمان مللمتحد طي يك پژوهش جهاني در كشورهاي مختلف در خصوص تجويز سقط
جنين و عمده داليل آن اينگونه بيان ميدارد:
1ـ بهمنظور حفظ جان مادر؛
2ـ حفظ سالمت جسماني زن؛
3ـ حفظ سالمت رواني زن؛
4ـ وضعيت جنينهاي ناشي از عنف و يا زناي با محارم؛
5ـ ناقص بودن جنين؛
6ـ مشكالت اقتصادي و اجتماعي؛
7ـ بهدرخواست و رضايت خود زن.
مطابق اين تحقيق از ميان  193كشور جهان 189 ،كشور سقط جنين را براي حفظ جان مادر مجاز دانستند.
سقط جنين بهدليل حفظ سالمت جسماني زن در  122كشور قانونی و در  71كشور غيرقانوني بوده است.
سقط جنين براي حفظ سالمت رواني زن در  120كشور جايز و در  73كشور غيرقانوني ميباشد.
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سرانجام بايد گفت امروزه بيش از  26درصد مردم دنيا در كشورهايي زندگي ميكنند كه سقط جنين را بهكلي
ممنوع دانسته يا تنها در موارد خيلي خاص ،سقط جنين را قانوني كردند.
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ب) جرمزدايي از سقط جنين و تبعات آن
سقط جنين از جمله جرايمي است كه بهداليلي مانند عدم آگاهي از تنظيم خانواده يا روابط جنسي نامشروع و خارج
از علقه زناشويي ،مخفي نمودن ارتباطات جنسي ممنوع ،اطالع از معيوب بودن جنين و يا گريز از بارداري ناخواسته
يا هتك ناموس بهعنف و گاه بهدليل عدم توانايي و امكان نگهداري طفل از لحاظ اقتصادي و فقر و يا بهدليل
داشتن فرزندان زياد و يا جدايي والدين و توافق طرفين براي سقط جنين و گاهي هم بهاصرار يكي از طرفين براي
عدم آمادگي جهت قبول فرزند يا نداشتن حس مادري صورت ميپذيرد.
از آنچه گفته شد پر واضح است اين جرم بهانگيزههاي مختلف كه در برخي موارد هم شرافتمندانه ميباشد،
تحقق مييابد و اين در حالي است كه از نظر قانونگذار ما ،انگيزه تأثيري در عناصر تشكيلدهنده جرم ندارد و فقط

رضا مهاجرین

طبق بند  3ماده  22قانون مجازات اسالمي از مصاديق كيفيات مخففه قضایي بهحساب ميآيد ،بهبيان ديگر براي
قانونگذار ما هيچ تفاوتي بين سقط جنين ناشي از روابط زناشويي و پايدار خواسته و ناخواسته و يا هتك ناموس
بهعنف وجود ندارد!!
()24
در گزارش جرمزدایي از جرم توسط كميته اروپايی مسائل مربوط بهجرم را اينگونه آورده است« :انباشتگي رو
بهافزايش دادههاي پژوهشي و تأمالت نظري دانشپژوهان علوم اجتماعي ،علوم رفتاري و علوم قضایي و نيز يك
انگيزش جديد ليبرال و بشردوستانه كه در جوامع بشري در حال نيرو گرفتن است ،بينشهاي نويني را بهمسئوالن
نظامهاي كيفري در خصوص نقاط ضعف كه در جرمانگاريها و برداشتهايي كه از جرم داشتهاند ،داده است».
امروزه ديگر دامنه اخالقيات و حقوق كيفري خيلي كمتر از گذشته با هم تالقي پيدا كرده است ،بهگونهای كه
بسياري از جرايم ديگر از لحاظ اخالقي فاقد قبح و زشتي اجتماعي هستند .بهنظر نگارنده سقط جنين در هنگام
بارداري ناخواسته و يا بارداري ناشي از تجاوز بهعنف رفتاري غيراخالقي بهحساب نميآيد؛ درست است كه در
هر حال شانس بالقوه زندگي از يك انسان گرفته ميشود ولي در هيچكدام از دو مورد نميتوان حس مادر شدن
را بهشخص آن هم بهدليل واال بودن و ارج مقام مادر و هزاران فضایل انساني و اخالقي ديگر بهشخصي كه
نميخواهد اين حس را داشته يا مجدداً تجربهكند ،تحميل كرد و حتي سقط جنين در اينگونه موارد از نقطه نظر
اجتماعي نهتنها مذموم نيست ،بلكه از آن دفاع هم ميكند و اعمال مجازات نسبت بهاينگونه مجرمين را داوري
ناعادالنه بهحساب ميآورند و نبايد فراموش كنيم كه توفيق حقوق و جزا در حمايت اجتماعي و قبول و باور آن
توسط مردم آن هم در يك جامعه مردمساالر است.
بهعبارت ديگر زماني مواد مربوط بهسقط جنين را ميتوان موفق دانست كه حداقل توانسته باشد در تكرار از
آن جلوگيري و يا مرتکبین آن را اصالح و تربيت كند تا مجدداً فكر تكرار آن را رأس ًا يا با سپردن خود بهاشخاص
ديگر نپرورانند .در اين ميان بايد بهحرفه پزشكي و ماماها اشاره كرد .بار سنگين و در عين حال نامناسب و
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غيرعادالنهاي را بر دوش ميكشند و شايد كمتر طبيب و مامایي باشد كه ضمن سروكار داشتن با مادران باردار در
مقابل اين مشكل ناخوشايند و دشوار قرار نگرفته باشد ،از يك طرف زني كه بهدليل يا داليل منطقي و روشن در
كمال نوميدي و اضطرار خواهان سقط جنين ميباشد و از طرف ديگر قوانين حاكم بر جامعه راه هرگونه همكاري
با اين زن را سد ميكند ،در اينگونه موارد پزشك از لحاظ اخالقي ،شرعي و حقوقي دچار چنان درگیری و تعارض
روحي و ذهني ميشود كه زن را بهدست تقديرمیسپارد تا در شرايط نامناسب و غيربهداشتي مجبور بهسقط جنين
شود يا خودش اقدام بهاين عمل كند و مشكالت و عواقب تصميم خودش را بهجان بخرد «نظريه حسابگري
()25
جزایي».
يكي از تأثيرات جرمانگاري از سقط جنين ،روي آوردن زنان بهمراكز غيربهداشتي و افراد غيرمتخصص با
هزينههاي گزاف ميباشد و بايد معترض شد که بيشتر زناني دست بهچنين اقدامي ميزنند که میانگین سنی آنان
 23سال و گاهي هم كمتر است كه نهتنها با مشكالت و عوارض جسماني و رواني ـ بعداً بهآن اشاره خواهيم كرد ـ
روبهرو ميشوند ،بلكه گاهي اوقات مورد سوءاستفاده جنسي و تقاضاهاي نامشروع از جانب كساني كه از اين واقعه
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خبر دارند برای رازداري و حقسكوت و يا بهمنظور كمك بهآنها قرار ميگيرند و حتي گاهي مشاهده شده كه وقتي
زن در دوران نامزدي باردار شده ،از سوي آن مرد بهانحای مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
عالوه بر آنچه گفته شد يكي ديگر از تبعات سوء جرمانگاري از سقط جنين ،زيرزميني شدن آن ميباشد كه آن
را تبديل بهجرمي تاريك و باال رفتن رقم سياه بزهكاري و شكاف هرچه بيشتر ميان رقم بزهكاري واقعي و آمار
بزهكاري ظاهري شده است .يك آمار غيررسمي از پزشكي قانوني حاكي است که از  90هزار سقط جنين ساالنه
در كشور حدود يكسوم آن بارداري ناخواسته است كه بهطور غيرقانوني دست بهسقط جنين ميزنند و در حدود
بيش از نيمي از آنها دچار صدمات جسماني و عوارض بدني ناشي ازغيربهداشتي بودن و يا عدم مهارت افرادي كه
بهنوعي در آن دخالت داشتهاند ،ميباشد که حتي در مواردي منجر بهمرگ مادر نیز ميگردد.
برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني در سال  2000از  210ميليون بارداري ساالنه خبر ميداد كه
 50ميليون آن بهسقط جنين ختم ميشود و ظاهراً  20ميليون آن بهطور غيرقانوني و اغلب در شرايط اسفناك
و غيراستاندارد در محيطي آلوده انجام ميگیرد و جالب آنكه سهم كشورهاي توسعه نيافته از اين سقطهاي
غيربهداشتي  95درصد است .كميسيون بهداشتي مجلس در گزارشي اعالم كرد كه انجام سقط جنين غيرقانوني
در مراكز غيرتخصصي موجب بروز عوارضي نظير باقي ماندن جفت در بدن ،خونريزي مكرر ،عفونتهاي شديد،
بيحالي ،افت فشار خون ،انتقال هپاتيت و ايدز ،سرطان رحم و اختالالت رواني همچون افسردگي شديد و اضطراب
و حتي مرگ زنان خواهد شد.
پس بيراه نيست اگر گفته باشيم در اين موارد شاهد بزهديدگان مكرر و ثانويه هستيم .هنگامي كه زن بهاصرار
همسر براي كورتاژ و انداختن جنين مجبور بهتن دادن بهخواسته او است و در حالي كه هيچ جاي مطمئن و قابل
اعتمادي نيست كه بهاو كمك كنند و يا مشاوره صحيحي بهاو بدهند و وقتي خود را تنها احساس ميكند ،مجبور
ميشود بهافرادي غيرمتخصص و كالش روي آورد.
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ما در كشوري زندگي ميكنيم كه نسل جوان آن بسيارند و هر خانوار حداقل يك فرد جوان دارد ،در چنين
كشوري كه بايد تمام سياستهاي كالن آن جوان محور باشد ،شاهد تورم و نبود مسكن با نرخ مناسب ،بيكاري و
عدم توزيع عادالنه ثروت در مناطق روستايي و در كنار آن مهاجرتها و ناتواني خانوادهها در تأمين حداقل نيازهاي
طبيعي فرزندانشان و فرار دختران ديگر مشكالتي از اين حيث سبب باال رفتن سن ازدواج و گاهي تجرد هميشگي
و از طرف ديگر تهاجم فرهنگي بهانحای مختلف هستيم .اين عوامل سبب روي آوردن دختران و پسران بهروابط
خارج از علقه زناشویي و تا حد دوستي بدون آنكه بهازدواج فكر كنند ،منجر ميشود بهطوري كه بعد از گذشت
مدتي دوستی ساده بهبرقراری روابط جنسي و در نهايت حاملگي دختران ميانجامد و از طرف ديگر با نگاه خاص
جامعه بهزنان و توقعات جنسيتي و حساسيتهاي فرهنگي در يك جامعه مذهبي و نگراني و هراس از آبروريزي،
چارهاي جز از بين بردن حمل بهنظر نميرسد.
نكتهاي كه نبايد فراموش كرد اینکه شرايط بد اقتصادي و اجتماعي در اين جرم هرچند نقش بسزایي دارد،
اما اين جرم فقط مخصوص يقهآبيها نيست ،بلكه آنها بيشتر در معرض اين جرم قرار ميگيرند .بر فرض مثال
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روسپيها نسبت بهساير اقشار جامعه با توجه بهوضعيت معيشتي كه دارند احتمال باردار شدن آنها زياد است پس
ميتوان گفت اين جرم مختص بهطبقه خاصی از جامعه نيست و طبقه فرادست جامعه هم دست بهارتكاب اين
جرم ميزند ،با اين تفاوت كه نحوه تصميمگيري و راهكارهايي كه براي فرار از اين بحران برميگزينند با توجه
بهامكانات مالي و موقعيت اجتماعي كه دارند آزادي عمل بيشتري را بهآنها ميدهد ،بهطوري كه حتي با سفر
بهخارج از كشور بهاين مسئله خاتمه ميدهند.
نكتهاي كه ذكر آن خالي از اشكال نيست ،تغيير نوع نگاهمان نسبت بهسقط جنين است ،اگر بهاين پديده با
نگاهي غيرحقوقي بنگريم ،آيا ميتوانيم از آن بهعنوان يكي از ابزارهاي كنترل جمعيت آن هم در كشوري كه با
بحران تراكم جمعيت روبروست ياد كنيم؟ آيا ميتوانيم از حمايت كيفري سقط جنين دست برداشته و از بار اخالقي
آن بكاهيم و بر آثار و فواید اجتماعي آن بيافزاییم؟ سقط جنين نهتنها بهطور مستقيم ميتواند سبب برقراري توازن
و كنترل نرخ جمعيت شود ،بلكه بهطور غيرمستقيم عاملي براي توسعه روند اقتصادي ـ اجتماعي در عصري كه
جوامع و دولتمردان آن بهدنبال ايجاد دولت رفاه و برقراري عدالت اجتماعي هستند ،میباشد.
نگارنده اعتقاد دارد اگر قانونگذار با رويكردي فراتر از يك ديد صرف ًا حقوقي و سركوبگرانه از آنچه او را در
جرم انگاشتن سقط جنين مصمم ساخته احتراز كند و با نگاهي كه از آبشخور نظريات جرمشناسي بهره جسته،
بهآينده طفلي كه والدين او قصد از بين بردن او را داشتهاند و يا اص ً
ال مايل بهتولد او نبوده و اين فرزند بهآنها تحميل
شده است واقعبينانه بنگرد ،قانع خواهد شد كه با سقط جنين برخوردي مدبرانه داشته باشد؛ چه بسيار كودكان در
معرض خطر امروزي كه والدين آنها تصميم بهاسقاط آنها در همان دوران جنيني داشتهاند و هماكنون بهخاطر
بيمهري و عدم عالقه والدين و نداشتن تربيت مناسب بهكودكاني معارض با قانون مبدل شدهاند ،بهطوري كه در
()26
نظريههاي پيشگيري زودرس و فردمدار علت بزهكاري بهعادت و مجرمين حرفهاي امروز را شروع بهبزهكاري يا
ناسازگاري از دوران طفوليت برشمردهاند .عالوه بر اين خانوادههايي كه اعتقادات مذهبي محكمتري دارند و سقط
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جنين را گناه ميدانند و حتي بهخاطر ترس از قانون و مجازات تا زمان وضع حمل صبر ميكند و سپس طفل خود
را سر راه ميگذارند بدون آنكه بهآينده آن توجهي داشته باشند.
در امريكا طي تحقيقي كه در سال  1999بهعمل آمد ،نشان داد كودكاني كه بر اثر سقط جنين بهدنيا نيامدهاند،
اگر فرصتي براي زنده ماندن پيدا ميكردند  60درصد احتمال داشت تنها با يكي از والدين خود زندگي كنند50 ،
درصد احتمال ميرفت در فقر و تنگدستي دست و پنجه نرم كنند و  45درصد ممكن بود در همان سال اول تولد
()27
در اثر بيتوجهي مادر تلف شوند.
در تحقيق ديگري در سال  2002اعالم شد كه قانوني كردن سقط جنين باعث كم شدن سوءرفتار و سوءاستفاده
از كودكان شده است و در همين تحقيق ثابت شد كه ناخواسته بودن كودك در رشد و طرز تفكر و زندگي وي
()28
تأثير منفي ميگذارد.
در كشورهاي ليبرال دموكراتيك كه سياست جنايي خود را بر اساس حقوق و آزاديهاي فردي و اعالمیههای
حقوق بشر توسط سازمان مللمتحد ترسيم و مالك خود را در تغييرات از باال صرف ًا بر اساس حريم خصوصي
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افراد استوار كردهاند ،بهگونهای که هر شخص نسبت بهخودش از آزادی عمل کاملی برخوردار است و همچنین با
تقسیمبندی اعمال انسان بدین شرح که در اعمالي كه عليه خداوند هستند ،اعمالي كه بر عليه خود و اعمالي كه
بر عليه انسان ديگر می باشند بر همین مبنا معتقدند كه فقط اعمالي كه بر عليه انسان ديگر هستند را ميتوان
()29
جرمانگاري كرد و با جرم زدایی از اعمالی که ضرری بهکسی نمیرساند و یا جرایمی که بدون بزهدیده هستند
توانستهاند تا حدودی نیازهای جامعه خود را مرتفع سازد؛ بهطوري كه استوارت ميل ،حق مداخله دولت در روابط
افراد را در اين ميداند كه اگر رفتاري بر آزاديهاي ديگري آسيب وارد كند دولت حق مداخله دارد 1و خارج از
اين دولت حق مداخله ندارد ،بر همين اساس اقدام بهجرمزدایي از سقط جنين كردهاند و حتي برخي فمنيستها
جرمانگاري از سقط جنين را خشونت عليه زنان برشمردهاند و بهمبارزه عليه اينگونه تصميمگيريها ميپردازند.
از ديگر داليلي كه ميتواند قانونگذاري را در جهت جرمزدایي از سقط جنين رهنمود سازد ،بيفايده بودن
مجازاتهاي پيشبيني شده نسبت بهمجرمين آن ميباشد ،چرا كه اينگونه جرایم نشأتگرفته از غريزههاي انساني
است كه هميشه در انسان بيدار است و هيچگاه حياتي جداي از انسان نداشته و از سوي ديگر كساني كه مبادرت
بهسقط جنين و يا بهنوعي كمك و يا داللت بهاين رفتار ميکنند ،همچون مالخرهايي ميمانند كه تا زماني كه
سرقت در جوامع ادامه دارد آنها نيز بهحيات شغلي خود ادامه ميدهند ،حتي اگر مجازات آنها قصاص باشد بهبيان
ديگر شدت مجازاتها هم نتوانسته است انديشه مجرمانه را در آنها نابود كند.
جداي از تمام آنچه گفته شد امروزه زنان با حضور در صحنههاي تجاري و صنعتي و محيطهاي آموزشي و
بهطور كلي با حضور فعال در عرصههاي مختلف جامعه و با توجه بهاينكه بيش از نيمي از پيكره اجتماع را تشكيل
دادهاند و در فضاي سياسي فعلي در راستاي طرح برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور با
جرمزدایي از سقطجنين اين شرايط را براي آنها فراهم ميآورد كه با پايان دادن بهحاملگيهاي ناخواسته و يا بدون
برنامهريزي و تصميم قبلي و با تعيين زمان بچهدار شدن خود ،فرصت بيشتري براي سرمايهگذاري در آموزش و
كار و ديگر فعاليتهاي فردي و اجتماعي داشته باشند تا هم براي خود و هم براي جامعه مثمرثمر باشند.
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يك نظام حقوقي موفق آن است كه بر اساس يكسري اصول و مباني نظري و با ترسيم پيشفرضهايي از حاالت
و رفتارهايي كه مخل نظم اجتماعي و يا تهديدي براي آزاديهاي فردي بهحساب ميآيند ،اقدام بهجرمانگاري
كند .با اين توضيح كه دو اصل را از نظر دور نداشته باشد اول ،ايمان داشته باشد كه مجازات ،تنها و آخرين حربه
براي مقابله با آن معضل است ،بهبيان بهتر تمام راهحلهاي موجود را ارزيابي كرده و بهاين نتيجه رسيده باشد كه
فقط واكنشکيفري ميتواند منظور او را فراهم كند و ديگر آنكه عواقب اين محدوديت قانوني و كارایي و كاركرد
موفقيت آن را پيشبيني و يا حداقل با استفاده از نظريات مهندسي جرمشناسي ميزان موفقيت آن را دنبال كند.
سقط جنين از زمره جرایمی است كه دستگاه عدالت كيفري و پليس از كشف آن عاجز هستند و حتي اگر
هم موفق بهدستگيري مجرم آن بشوند ،از اين جهت كه بيشتر آنها زنان هستند و بهدليل برخورد ترحمآميز و
1. Victimiless

رضا مهاجرین

سلحشورانهاي كه نسبت بهاين قشر از جامعه روا داشته ميشود و از طرف ديگر كم بودن قبح اجتماعي آن و
اينكه آن را دخالت در روابط زناشویي ديگران ميدانند با کهگیری و مسامحه نهاد كيفري روبهرو ميشويم .پس
بايد گفت كه مواد قانوني كه سقط جنين را ممنوع و حتي براي آن مجازات قصاص را لحاظ كرده نهتنها قوانين
مربوط بهآن را بلكه كل قوانين كيفري را بياعتبار داشته و با باال بودن نرخ آن در جامعه ،قانون مجازات را بسان
مترسكي كه دستش براي حيوانات رو شده تبديل كرده است و تأسف بر جامعهاي كه قوانين كيفري و دستگاه
عدالت كيفري آن خوار شود!
عالوه بر آنچه گفته شد مجرميني كه بهخاطر سقط جنين برچسب خوردهاند ،بسيار خشمگين شده و هنگامي
كه افراد بسياري را نظاره ميكنند که اقدام بهاين عمل كرده و بهخاطر خصوصيات اين جرم تحت تعقيب دستگاه
كيفري قرار نميگيرند آنوقت است كه نسبت بهعدالت كيفري شك ميكنند.
طي يك گزارش غيررسمي هر ماه پانزده جنين در زبالههاي شهر تهران پيدا ميشوند ،جالب آنكه جايزه
دومين مسابقه عكاسي مطبوعاتي ـ خبري ساالنه بهعكسي تعلق گرفت كه جنيني را در يكي از جويهاي پر رفت
و آمد تهران نشان ميداد.
تمام اينها حكايت از شكست سياست جرمانگاري سقط جنين و ك ً
ال قانون مجازات دارد كه نتوانسته است
رويكردي متناسب با تحوالت جامعه در برخورد با اين انحراف داشته باشد .در اين قلمفرسایي نظر بر اين داشتيم تا
بهحمايت از يكي از حقوق زنان نه با اين ادعا كه جرمانگاري از سقط جنين را يك رويكرد اتوريته مردساالر بدانيم
و نه با اين مضمون كه بخواهيم از آن دفاع كرده باشيم ،بلكه بهمنظور پيشگيري از عوارض و مشكالت مختلفي
كه طی مقاله مرقوم داشته شد ،بودهایم البته شایان ذکر است که میتوانیم با تحریک احساسات والدین آنها از
طریق نمایش دادن جنینشان از طریق سونوگرافی ،آنها را از این عمل بر حذر داریم.
با تصويب اليحه قانونمند كردن سقط جنين درماني در روز سهشنبه 83/4/30در مجلس مبني بر بيماري جنين
يا ناقصالخلقه بودن آن پس از والدت چنانچه موجب حرج والدين يا طفل شود اگر با رضايت والدين و سه پزشك
و تأييد پزشكي قانوني باشد اجازه سقط عمد بهوالدین آنها داده میشود .نويد آن ميرود كه قانونگذار ما با تعديل
جرمانگاري مطلق و با نيمنگاهي بهقانونمندسازي و در نهايت جرمزدایي از اين پديده داشته و دارد.
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