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وکیل

سقطجنین
تحت چه شرایطی قانونی است؟

به کودکی که
هرگز زاده نشد
می گویند در تاریخ باستان آوردن آتش
زهرا سپیدنامه
بــرای خانواده بــه عهده فرزنــدان بوده
وکیل پایه یک دادگستری
اســت از اینرو اجاق کســی که فرزندی
نداشــت کور و بیآتــش بود .اما حــاال دوره زمانه عوض شــده .متأســفانه بعضی وقتها
زوجها با اولین نشــانههای به وجود آمدن فرزندشــان اولین فکری که به ذهنشان میرسد
این اســت کــه نمیخواهیم بچهها دنیــا بیایند! شــرایط الزم را نداریم .در آســتانه جدایی
هســتیم و نگران آینده این میهمان ناخوانده هستیم.یا هشتمان گروه نهمان است در نان
شب خودمان ماندهایم ....گاهی وقتها هم جنینی هست که به لحاظ پزشکی نباید دنیا
بیاید .دنیا نیامدنش برایش بهتر اســت .شــرایط نامناسب جســمی دارد ،باعث مسائلی
میشــود که علم پزشــکی و قانون،نیامدنش را مجاز شــمرده اســت .ســقط جنین یکی از
مسائل مطرح و مورد بحث نه تنها در جامعه ما بلکه جهان است.
الهه پیشــم آمده .ظاهر رنگ پریده دارد و حال و روزش رو به راه نیســت .میپرســم که آب
قندی چیزی میخواهد حالش را بهتر کند؟ پاســخ منفی میدهد :باردارم خانوم وکیل10 .
هفته اســت که میهمان کوچکی دارم .حالت تهوع ام شدید اســت و چیزی توی معدهام
نمیمانــد .علــت مراجعهاش به خــودم را میپرســم .برایــم ماجرای عجیبــی را تعریف
میکند ،قصهای که با شنیدنش حیران میمانم.
فرزند هرگز
«قبــل از اینکــه با حبیــب ازدواج کنــم ،در همان
حرفهــای ابتدایــی رازی را برایم گفت ،اینکه در
خانوادهشــان بیماری هســت که امــکان بروزش
در جنین پســر بسیار باالســت و چون برادرش به
این بیمــاری دچار بوده و در کودکی جان ســپرده
و بــه خاطر این اتفاق مــادرش عمری در غصه و
درد افســردگی به ســر برده است از همان کودکی
با خود عهد کــرده که هرگز ازدواج نکند و حاال که
بــا اصرار مادرش و البته عالقــهای که به من دارد

قــدم در راه ازدواج گذاشــته بــرای ازدواجش یک
شرط دارد ،هرگز باردار نشوم»...
حــاال بعــد ازگذشــت چهارســال از ازدواج ،الهــه
ناخواســته باردار شده اســت .وجودی در درونش
رشــد و نمو میکند ،وجودی که از دید همســرش
بــه هیوالیــی میماند «حال روانــش کامالً به هم
ریختــه اســت .از ایــن بچــه وحشــت دارد .مرتب
میگویــد ســقطش کنیم .امــا من دلم بــه صدور
حکــم قتل بــدون علــت راضی نیســت از طرفی
میدانم ســقط جنین قانونی نیســت .نمیدانم

چــه کنــم خانــوم وکیــل ،شــوهرم دارد از دســت
یرود».
م 
سقطجنین
از الهه میپرســم کــه اصالً میداند ســقط جنین
چیســت؟ چــه انواعــی دارد؟ از مــن میخواهــد
کــه بهطور کامــل برایــش توضیح دهم« :ســقط
جنین به ســه شکل «جنایی»« ،درمانی» و «خود
بــه خــودی» شــناخته میشــود .ســقط جنایــی،
همــان نــوع از ســقط جنیــن اســت کــه بهعنوان
ســقط غیرقانونــی شــناخته شــده و معمــوالً در
مراکــز غیرمجــاز و بهصــورت زیرزمینــی انجــام
میشــود .ســقط درمانــی ،نوعــی از ســقط جنین
اســت کــه به موجب قانــون و با رعایت شــرایط و
ضوابــط مقرر از ســوی قانونگذار ،مجاز شــناخته
میشــود و ســقط خودبــه خــودی نیــز ،معمــوالً
ناشــی از نوعــی اختالل جســمی و نهایتــاً ناتوانی
مادر بــرای نگهــداری جنین در رحم خود اســت
که در واقع بدون دخالت پزشــک یــا خود مادر یا
بــه عبارت ســادهتر ،بــدون هیــچ اراده و اختیاری
رخ میدهــد ».الهــه میخواهد جنینش را ســقط
کند .اما دوســت ندارد کار غیرقانونی انجام دهد.
از طرفــی دلــش هــم نمیخواهــد بــدون دلیــل
بچــه را بینــدازد .از مــن میپرســد که چــه زمانی
ســقط جنین غیرقانونی اســت؟ برایش توضیح
میدهم که« :ماده  718قانون مجازات اســامی
مصوب ســال  1392به مسئولیت کیفری مادر در
زمینه سقط جنین پرداخته است و مقرر میکند:
«هــرگاه زنی جنیــن خــود را ،درهرمرحلــهای که
باشد ،به عمد ،شبهعمد یا خطا از بین ببرد ،دیه
جنیــن ،حســب مورد توســط مرتکب یــا عاقله او
پرداخت میشود»که مقدار این دیه نیز در قانون
مشــخص شــده اســت« :مــاده  716ایــن قانــون،
دیــه ســقط جنیــن را بــه ایــن ترتیــب پیشبینی
کــرده اســت .نطفــهای که در رحم مســتقر شــده
اســت ،دوصدم دیه کامــل؛ علقه که در آن جنین
بهصورت خون بســته درمیآیــد چهارصدم دیه
کامــل؛ مضغــه کــه در آن جنین بهصــورت توده
گوشــتی درمیآید شــشصدم دیــه کامل؛ عظام
کــه در آن جنیــن بهصورت اســتخوان درآمده اما
هنوز گوشت روییده نشده است هشتصدم دیه
کامل؛ جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام
شده ولی روح در آن دمیده نشده است یکدهم
دیــه کامــل و دیــه جنینــی کــه روح در آن دمیــده
شــده است اگر پســر باشــد ،دیه کامل و اگر دختر

14

باشــد نصــف آن و اگر مشــتبه باشــد ســه چهارم
دیه کامل در نظر گرفته است «نکته جالب اینکه
برخــاف تصورعمــوم ،قانونگــذار در مــاده 306
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،1392برای
ســقط جنیــن حتی پــس از دمیده شــدن روح در
آن ،قصــاص در نظــر نگرفتــه اما دیــه و مجازات
تعزیری پیشبینی و مقرر کرده اســت« :جنایت
عمدی برجنین ،هرچند پس از حلول روح باشد،
موجب قصاص نیســت .در این صورت مرتکب
عــاوه بــر پرداخــت دیــه بــه مجــازات تعزیــری
محکوم میشود» همچنین اگر جنین در ماه های
حرام ســقط گردد« :سقط جنین پس از پیدایش
روح ،مشمول حکم تغلیظ است».یعنی دیه آن
دو برابر میگردد.
مجرمینسقطجنین
اما از دید قانون در جرم ســقط جنین چه کســانی
باید مجــازات گردند؛ مــاده  622قانــون مجازات
اسالمی میگوید« :هر کس عالماً و عامداً بواسطه
ضــرب یــا اذیــت و آزار زن حامله ،موجب ســقط
جنین وی شود ،عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص،
حســب مورد به حبس از یک تا ســه سال محکوم
خواهد شد ».البته ناگفته نماند که واژه «قصاص»
در ایــن مــاده ،مربوط بــه جنایتی اســت که علیه
«مــادر» رخ میدهــد ،نــه جنین.همچنیــن ماده
 623میگویــد« :هر کــس بواســطه دادن ادویه یا
وســایل دیگری موجب ِســقط َجنین زن شود ،به
شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر
عالماً و عامداً زن حاملهای را داللت به استعمال
ادویه یا وســایل دیگــری کند که َجنین وی ِســقط
شــود ،به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد
شــد؛ مگر اینکه ثابت شــود این اقدام برای حفظ
حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت
دیــه مطابــق مقــررات مربــوط داده خواهد شــد
«.قانونگــذار در مــاده  624بخش تعزیرات قانون
مجازات اســامی مصوب ســال  1375همچنین
مجازات حبس برای پزشــکان یا ســایر افرادی که
بهصورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین میکنند،
تعییــن کرده که در آن آمده اســت «:اگر طبیب یا
ماما یا داروفروش و اشخاصی که بهعنوان طبابت
یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند،
وســایل ســقط جنین را فراهم ســازند یا مباشرت
به اســقاط جنین کنند ،به حبس از دو تا پنج سال
محکــوم خواهنــد شــد و حکم بــه پرداخــت دیه
مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

