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Abstract
Today, fetal health protection is more important than ever to health and
legal actors. Fetal abuse is a term that has evolved with the advancement of
medical science in recent decades and includes not only behaviors that result
in abortion but also other intentional behaviors that cause harm other than
abortion as well as behaviors which is mainly due to the negligence or
carelessness of the person carrying the fetus or others. This article uses
descriptive-analytic method and library resources to review and compare the
criminal laws of Iran, USA and the United Kingdom in the field of fetal
abuse. Regarding intentional fetal abuse, especially abortion, most of the
world's penal systems, especially the criminal law system of the three
countries discussed in this study have developed several laws, but the
embryo of harassment due to negligence or carelessness has received less
attention from lawmakers. The findings of the research demonstrate that in
some US states, such as South Carolina, this issue has received more
attention. In the penal system of the United Kingdom and Iran, the issue of
fetal abuse due to negligence has not received much attention, although in
Iran, occasionally and in the Law on How to Donate Embryos to Infertile
Couples has dealt with such behaviors to a small extent.
KeyWords: Fetus, Abuse, Fetal Abuse, Pregnancy, Intentional Fetal
Abuse, Fetal Abuse Due to Negligence.
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امروزه حمایت از سالمت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران
عرصه سالمت و تقنین قرار گرفته است  .جنینآزاری عنوانی است که همگام با
پیشرفتهای علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفاً رفتارهایی
که منتج به سقط جنین میشود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که
موجب آسیب هایی غیر از سقط میشوند و همچنین رفتارهایی که عمدتاً ناشی از
غفلت یا بیاحتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران میباشند را نیز در بر میگیرد .این
مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای ،به بررسی و
مقایسه قوانین کیفری ایران ،آمریکا و انگلستان در حوزه جنینآزاری می پردازد .در
خصوص جنینآزاریهای عمدی بهویژه سقط جنین  ،اکثر نظامهای کیفری دنیا به-
خصوص نظامهای کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش قوانین متعددی را
تدوین نمودهاند ،اما جنینآزاریهای ناشی از غفلت یا بیاحتیاطی کمتر مورد توجه
قانونگذاران قرار گرفته است  .یافتههای پژوهش حاکی از این است که در بعضی از
ایاالت امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مسئله مورد اهتمام بیشتری قرار
گرفته است .در نظام کیفری انگلستان و ایران به مسئله جنینآزاریهای ناشی از
غفلت توجه چندانی نشده است؛ هرچند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه
اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده
است.
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مقدمه

جنين آزاري مفهومي نوين در ادبيات حقوقي کشورها به شمار مي آيد که تاکنون سهم
اندکي در مجموعه کارهاي پژوهشي نظري و تجربي داشته است  .دامنه ي جنين آزاري
تنها آزارهاي جسمي که منتج به سقط جنين مي شود را دربرنمي گيرد بلکه برخي از رفتار
هايي که حسب معمول از روي غفلت يا بي احتياطي يا عادت از فرد حامل جنين صورت
مي پذيرد را نيز در بر مي گيرد که در زمره مهم ترين اين رفتارها  ،استعمال مواد مخدر يا
نوشيدن الکل در اثناي دوره بارداري مي باشد که نارسايي ها و ناهنجاري هاي طوالني
مدتي را متوجه سالمت جنين و کودک –پس از بدنيا آمدن_ مي کند  .البته ناگفته
پيداست که اين تنها فرد حامل جنين نيست که زمينه ي بروز آسيب به جنين را فراهم مي
آورد بلکه ساير افراد نيز مي توانند مرتکب چنين رفتاري شوند که بيشتر در قالب خشونت
خانگي از طرف نزديکان زن باردار محقق مي شود .مباني گوناگوني از جمله اهميت حفظ
حيات کودک و حق بر حيات و سالمت انسان اقتضا مي کند که سالمت جنين تضمين
گردد و دست کم برخي رفتارهاي آسيب زا مورد جرم انگاري قرار گيرند .با اين وجود
جنين آزاري در بسياري ازنظام هاي کيفري به طور مستقل مورد جرم انگاري قرار نگرفته
است بلکه آن چه در بسياري از نظام هاي کيفري داراي ضمانت اجرا مي باشد سقط جنين
است و به ساير آسيب هاي وارده به جنين توجه چنداني نشده است .جالب توجه اينکه اين
موضوع به لحاظ پژوهشي نيز از پيشينه چندان غني به ويژه در نوشتگان فارسي برخوردار
نيست و اين انگيزه اي براي نگارندگان در تهيه اين مقاله بوده است  .در خصوص پيشينه ،
مشکات و صالحي در مقاله مطالعه سنجشي جنين آزاري در سامانه کيفري ايران و اياالت
متحده امريکا رويکرد اين دو کشور را در حمايت کيفري از سالمت جنين مورد بررسي و
مقايسه قرار داده اند و نتيجه گرفته اند که اياالت متحده امريکا از رويکرد حمايتي کيفري
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قوي تري برخوردار است (مشکات و صالحي )37-65 : 1397 ،

همچنين مشکات در کتاب از جنين آزاري تا کودک آزاري :ايران آمريکا و
انگلستان ()1398با اذعان به اين نکته که کودک آزاري مفهومي شناخته شده تر از جنين
تحول شده است علل و عوامل جرم شناختي جنين آزاري را به اجمال مورد بررسي قرار
داده است و رويکردها و تدابير کيفري و غير کيفري اين سه کشور را در قبال کودک
آزاري و جنين آزاري مورد بررسي قرار داده است .پيشينه هاي ياد شده هرچند از نظر
علمي بسيار ارزشمندند اما مانع از مطالعه مجدد در يک موضوع بسيار مهم نيست ،وانگهي
گستردگي مباحث مي تواند مانع دقت الزم باشد .سوال اصلي مقاله حاضر اين است که
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آزاري است و جنين آزاري مفهومي است که با پيشرفت هاي نوين علم پزشکي دچار



کداميک از سه نظام مورد مطالعه رويکرد کيفري قوي تري در مقابل جنين آزاري
دارند؟فرضيه تحقيق اين است که با توجه به وابسته بودن ابعاد اين پديده به پيشرفت هاي
پزشکي و نيز نظر به حاکميت امنيت مداري بر سياست کيفري به نظر مي رسد امريکا از
رويکرد کيفري قوي تري نسبت به دو نظام ديگر مورد مطالعه برخوردار است.
در اين مقاله سعي بر آن است که در ابتدا با تبيين مفهوم جنين آزاري  ،انواع آن و
مرتکبان آن ،دورنمايي از اين پديده در اختيار مخاطبان قرار گيرد  .سپس قوانين کيفري
کشورهاي ايران  ،آمريکا و انگلستان در خصوص جنين آزاري از حيث جرم انگاري و
پاسخ دهي کيفري نسبت به جنين آزاري و حمايت از سالمت جنين مورد مقايسه قرار
خواهد گرفت .در پرتو اين مطالعه پيشنهادهايي براي رفع کاستي هاي موجود در ايران ارايه
خواهد شد.
 .1جنين آزاري ،ماهيت ،گونه ها ،علل و عوامل و مرتكبان آن

جنين آزاري هرچند پديده جديدي نيست و از ديرباز تاکنون وجود داشته است اما
جرم انگاري آن رخدادي جديد است و الزم است تا شناخت دقيقي از آن صورت گيرد .
 .1-1مفهوم جنين آزاري

در اين قسمت مفهوم جنين آزاري تبيين و توصيف مي گردد ليکن جهت اشراف
مناسب نسبت به جنين آزاري ابتدا معناي واژگان تشکيل شده آن تبيين مي شود .
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 .1-1-1مفهوم لغوي

جنين در لغت به معناي هر چيز پوشيده و مستور است و از نظر پزشـکي  ،موجودي
است که پس از لقاح تخمک بـه وسـيلة اسـپرماتوزئيد و پـس از تقسـيمات اوليـة سلول
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تخم حاصل ميشود ،ولي هنوز دوران رشد خود را در داخل تخمک يـا رحـم مـادر
ميگذراند (معين)541: 1386،
معادل واژه جنين در فرهنگ لغات انگليسي « »fetusاست  .به موجودي اعم از انسان و
حيوان که در حال طي آخرين مراحل رشد خود در رحم است  ،پس از اين که ساختار
بدني وي از جمله دست ها  ،پاها  ،انگشتان و  ...به شکل شناخته شده اي برسد  ،جنين گفته
مي شود  .البته پيش از آن که موجود ياد شده به مرحله جنيني برسد  ،از آن به عنوان رويان
نام برده مي شود )illuminati,2015:32( .
آزار به معناي رنج  ،شکنجه  ،عذاب  ،اذيت  ،کين  ،کينه  ،بغض و عداوت آمده است
( .معين  )43 : 1386 ،و در فرهنگ انگليسي واژه « »abuseبه معناي خوار کردن  ،خفت ،
سوء استفاده کردن و  ...است  .البته اين واژه رفتار بسيار بد نسبت به افراد به خصوص در
حوزه جسمي و جنسي را نيز پوشش مي دهد )martin,2004:2( .
 .2-1-1مفهوم اصطالحی :

در کاربرد فقهي  ،برخي از همان ابتداي حمل – يعني از ابتداي انعقاد نطفه – عنوان
جنين نهاده اند با اين استدالل که در فقه اسالم براي تمامي مراحل زندگي جنين – از لحظه
ي انعقاد نطفه گرفته تا لحظه تولد -ديه مقرر شده است .
(نجفي  )356 :1404،برخي ديگر معتقدند فرزند تا زماني که در رحم مادر است  ،جنين
ناميده مي شود .
(عاملي  )211 :1410،از منظرحقوقي نيز که مبناي حقوق ايران نيز فقه اماميه است به هر
چيز پوشيده و مستور و به نطفه ي موجود در شکم نيز «جنين» اطالق مي گردد (.شکري و
سيروس )419 :1384،
بنا به يک تعريف  ،جنين آزاري يک اصطالح کلي به شمار مي آيد که پهنه وسيعي از
70

رفتارها را در برمي گيرد ؛ بدين ترتيب  ،اعمالي که باعث آسيب به جنين شده ولو آن که

به طور تصادفي ارتکاب يابد را نيز شامل مي شود .

).)McCoy, 2013:189با توجه به

تعريف مذکور جنين آزاري منصرف به رفتار عمدي نيست بلکه به صورت توامان شامل
عمل محقق نمي شود بلکه گاهي اوقات  ،ترک فعل نيز جنين آزاري را ايجاد مي کنند مثل
خودداري فرد حامل جنين از انجام مراقبت هاي پزشکي مورد نياز براي سالمت جنين .
همچنين ضرورتي ندارد که آزار به جنين تنها در محيط رحم محقق گردد بلکه اين امکان
در مورد جنين هاي آزمايشگاهي که به هر دليلي امکان رشد و نمو را به صورت طبيعي
ندارند نيز وجود دارد  .بنابراين  ،جنين آزاري هر گونه عمل يا ترک عملي است که آسيب
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اعمال عمدي و غير عمدي نيز مي شود  .البته الزم به ذکر است جنين آزاري صرفا با انجام



به جنين را به دنبال دارد خواه اين آسيب در زمان حمل (اعم از اين که در رحم مادر يا در
محيط آزمايشگاه ) يا پس از آن تجلي يابد .الزم به ذکر است که تعريف قانوني يا حقوقي
از جنين ازاري در سه نظام مورد مطالعه وجود ندارد و همچنانکه برخي پژوهشگران
تصريح کرده اند (مشکات و صالحي )38 : 1397 ،در اکثر نظام هاي حقوقي دنيا جرم
انگاري مستقلي با عنوان جنين آزاري وجود ندارد بلکه عمدتا ذيل عنوان کودک آزاري
مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.
 .2-1انواع جنين آزاري

آزار جنين مقوله اي گسترده و پيچيده در حوزه باروري است که در اين فراز به
بررسي انواع جنين آزاري پرداخته مي شود تا شناخت مناسبي نسبت به قلمروي رفتار ياد
شده در دسترس قرار گيرد  .از اين رو  ،در اين در اين قسمت جنين آزاري را به دو قسمت
جنين آزاري عمدي و جنين آزاري غير عمدي تقسيم مي کنيم و به بررسي هر کدام به
طور جداگانه مي پردازيم .
 .1-2-1جنين آزاري عمدي

جنين آزاري عمدي شامل طيفي از آسيب ها به جنين است که به صورت عمدي و با
قصد ايجاد صدمه به سالمت جنين از سوي مرتکب  ،خواه فرد حامل جنين يا افراد ديگر
نظير شوهر و ديگران انجام مي شود  .يکي از آسيب هاي مهم و شايع ايراد ضربه فيزيکي
است از قبيل لگد زدن  ،مشت زدن  ،هل دادن و ...به بدن فرد حامل جنين که برحسب
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شدت و موضع ايراد يا باعث از بين رفتن جنين (سقط جنين ) مي شود و يا باعث بروز
آسيب هايي شديد از جمله تروماي رحم و شکم  ،شکستگي استخوان هاي جنين  ،پارگي
پرده هاي جنيني  ،تولد نوزاداني با وزن پايين و ...مي شود(باهري و ديگران )32:1393 ،
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البته بايد توجه داشت که جنين آزاري عمدي تنها به جنيني که در محيط رحم مراحل
رشد و نمو را طي مي کند  ،منصرف نمي گردد بلکه شامل آسيب هابه جنين در غير از
محيط رحم يعني محيط هاي آزمايشگاهي نيز مي شود .
در جنين آزاري هاي عمدي فارغ از آزارهايي که فرد حامل جنين از روي عمد به
جنين مورد حمل وارد مي کند  ،هر گونه آزارهاي جسماني ديگران نسبت به زن باردار نيز
مي تواند باعث تحقق اين نوع از جنين آزاري شود .
 .2-2-1جنين آزاري غيرعمدي( ناشی از غفلت و يا بی احتياطی)

جنين آزاري ناشي از غفلت و يا بي احتياطي به آن دسته از آسيب هايي به جنين
اطالق مي شود که از روي نا آگاهي  ،قصور و کوتاهي و بي احتياطي از سوي فرد حامل
جنين يا ديگران ارتکاب مي يابند  .رفتارهاي تشکيل دهنده ي جنين آزاري ناشي از غفلت
يا بي احتياطي به صورت فعل و ترک فعل محقق مي شود .به طور مثال استفاده از مواد
مخدر و نوشيدن الکل و ديگر مسکرات يا استفاده خودسرانه از برخي داروها مصاديق
جنين آزاري ناشي از غفلت يا بي احتياطي اند که به صورت فعل محقق مي شوند و غفلت
در انجام مراقبت هاي پزشکي مصداق ترک فعل آن است .
 .3-1عوامل موثر در جنين آزاري

نکته مهم به ويژه در اتخاذ رويکرد حقوقي آنهم از نوع کيفري نسبت به جنين آزاري
شناخت عوامل موثر در جنين آزاري است.پيش از اين گفته شد که بخشي از جنين آزاري
هاي عمدي با خشونت عليه زنان مرتبط است و البته متاثر از علل و عواملي همچون
زندگي شهرنشيني  ،نداشتن منبع درآمد مستقل ،نارضايتي زنان از زندگي مشترک ،سطح
تحصيالت پايين زن و همسر ،مشکالت اقتصادي ،دوري از خانواده ،انزواي اجتماعي،
کمبود ارتباط با دوستان و خانواده،اعتياد همسر و بيکاري ،حاملگي ناخواسته  ،سابقه
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اختالل رواني و تجربه خشونت در کودکي ،حاملگي بيش از  6بار  4 ،يا بيشتر فرزند دختر
و تحت فشار بودن براي بدنيا آوردن فرزند پسر مي باشد(.باهري و ديگران )32:1393،
نمود که عبارتند از :
-1سوء استفاده از مواد  :سوء استفاده از مواد طيف متنوعي از اعمال از جمله تدخين
مواد مخدر  ،استعمال دخانيات تا نوشيدن الکل را در ذيل سيطره خود قرار مي دهد که
سالمت جنين را در معرض خطر قرار مي دهد  .به طور مثال  ،مادراني که در دوران
بارداري الکل مصرف مي کنند – هر چند به صورت اندک -سالمت جنين را در معرض
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همچنين در ادامه مهم ترين عوامل شايع جنين آزاري ناشي از غفلت اشاره خواهيم



خطر جدي قرار مي دهند که حتي اگر جنين زنده به دنيا بيايد ،احتمال بسيار قوي وجود
دارد که مبتال به شرايطي شود که از آن به عنوان اختالل جنيني ناشي از الکل ياد مي شود .
اختالالتي همچون ناهنجاري هاي عصبي  ،اختالل ذهني  ،مشکالت رفتاري  ،کم وزني
نوزاد  ،سرطان خون و (.....گروه پزشکي مدرسه هاروارد و بيمارستان ماساوچوست 1383 :
)68:
استعمال دخانيات و کشيدن سيگار نيز همانند الکل بستر ساز مشکالت جدي براي
سالمتي جنين مي باشد به گونه اي که کشيدن سيگار تنها از ناحيه ي فرد حامل جنين باعث
آسيب به جنين نمي شود بلکه قرار گرفتن جنيني در معرض افرادي که مبادرت به استعمال
دخانيات مي کنند نيز آسيب زا به شمار مي آيد  .در اين باره گفته شده است  ،در مردان
سيگاري  ،عوارضي مثل عقيمي  ،کاهش ميل جنسي و بروز ناهنجاري هايي براي فرزندان
ايشان از جمله لب شکري  ،سرطان خون و مغز و تنگي مادرزادي دريچه ي آنورت قلب
ديده مي شود( .پور کاظمي )47: 1373،
در خصوص تدخين مواد مخدر در تحقيقي که بر روي  236زن باردار بين سنين  19تا
 40سالگي معتاد به مواد مخدر و  236زن باردار غير معتاد مراجعه کننده به زايشگاه
بيمارستان هاي امام رضا (ع) و امام سجاد (ع) در سال هاي  1386تا  1388در مشهد
صورت پذيرفت ،تبيين گرديد که عوارضي مثل زايمان زود رس  ،افزايش فشار خون ،
پارگي زود رس کيسه آب  ،سزارين  ،هپاتيت ب  ،اختالل رشد داخل رحمي  ،مرگ
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داخل رحمي جنين  ،مشکالت تنفسي و سندروم زجر تنفسي نوزادان  ،کاهش وزن  ،قد و
دور سر نوزادان در ميان مادران معتاد و نوزادان متولد شده ايشان در سنجش با زنان باردار
غير معتاد از ارتباط معناداري برخوردار بوده است ( .شريفيان و ديگران )183 :1390،
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-2مصرف برخي از داروها  :امروزه نتايج بررسي ها حاکي از آن است که مصرف
برخي از داروها از سوي فرد حامل جنين  ،باعث ايجاد ناهنجاري هاي جنيني مي شود .
مطابق با گزارش کالج متخصصان زنان و مامايي اياالت متحده آمريکا  ،مصرف آسپرين
عوامل انعقادي موجود در خون مادر و جنين را تحت تاثير قرار مي دهد و به هيچ عنوان
نبايد در دوران بارداري استفاده شود مگر با تجويز پزشک (بيرچ )91 : 1383،
-3روابط جنسي خشن و پرخطر و محافظت نشده  :از منظر علم پزشکي  ،برقراري
روابط زناشويي تا قبل از هفت ماهگي منعي ندارد ليکن آن چه مهم مي باشد آن است که
اين نزديکي نبايد به نحو خشن صورت گيرد زيرا زمينه ايراد آسيب به جنين فراهم مي
گردد و بايد توجه داشت که ايجاد رابطه جنسي بعد از ماه هفتم بارداري فارغ از اين که به
چه نحوي خشن يا غير خشن انجام شود  ،موجب آسيب به جنين مي گردد (.مشکات
)44 :1397،
-4رژيم هاي سخت غذايي :اگرچه انجام رژيم هاي غذايي مناسب براي کاهش وزن
و تناسب اندام امر مفيدي ارزيابي مي شود اما اتخاذ رژيم هاي غذايي سخت در دوران
بارداري پيامدهاي منفي براي سالمت جنين دارد چرا که تامين مواد غذايي مورد نياز جنين
را با چالش و محدوديت مواجه مي سازد و اين براي سالمت جنين خطر آفرين است .
-5عدم توجه و کوتاهي در انجام مراقبت هاي پزشکي قبل از تولد :در مقطع کنوني
اين موضوع ثابت شده که از بسياري از ناهنجاري هاي مادر زادي مي توان پيشگيري کرد
به گونه اي که مرکز پيشگيري و کنترل بيماري ها در اياالت متحده آمريکا بيان مي دارد :
هر چه تعداد مراقبت هاي پيش از تولد بيشتر باشد  ،زنان باردار در خصوص بارداري و
زايمان با مشکالت و چالش هاي کمتري مواجه اند  .از اين رو  ،روش هاي متعددي مثل
غربالگري  ،سونوگرافي و....براي تشخيص ناهنجاري ها  ،اختالالت ژنتيکي  ،رشد کلي
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جنين و عوارض بارداري طراحي شده اند (.جنين شناسي پزشکي النگمن -174: 1394،
)169
افسردگي مي تواند بارداري را از طريق به مخاطره انداختن سالمت عمومي مادر  ،مورد
تاثير قرار دهد ؛ بدين صورت  ،زنان بارداري که افسرده اند مواد غذايي  ،خواب و مراقبت
هاي سالمتي اندکي را دريافت مي کنند که فقدان هر يک از آن ها مي تواند به طور غير
مستقيم  ،بر سالمت جنين تاثير گذار باشد .
 .4-1مرتكبان جنين آزاري
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-6افسردگي  :افسردگي به طور مستقيم بر سالمت جنين اختاللي وارد نمي کند  ،بلکه



براي مواجهه با جنين آزاري الزم است ابتدا بررسي گردد که فراواني ارتکاب آزارهاي
ياد شده بيشتر از سوي چه افرادي است  .از اين رو  ،در اين قسمت انواع مرتکبان جنين
آزاري بررسي مي گردد.
-1فرد حامل جنين  :بي گمان نزديک ترين فرد به جنين  ،شخصي است که او را حمل
مي کند که اين فرد مي تواند مادر بيولوژيکي جنين يا هر فرد ديگري باشد که جنين در
محيط رحم وي استقرار گرفته و از آن بهره مند مي شود .
-2بستگان و ساير نزديکان به جنين  :اين افرد به خصوص همسر به خاطر رابطه و تعامل
نزديکي که با فرد حامل جنين داشته امکان بيشتري براي ايراد آسيب به جنين دارند  .براين
اساس  ،مي توان جنين آزاري را در قالب يکي از جلوه هاي خشونت خانگي قرار داد که
در اثناي آن  ،جنين نيز مورد آزار قرار مي گيرد  .براساس تحقيقي که در ميان  1300زن
باردار  18تا  39ساله مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهرستان هاي مهاباد و بناب انجام شد
مشخص گرديد حدود  86/25درصد مراجعه کنندگان در اثناي دوره بارداري مورد
خشونت از ناحيه همسر يا بستگان نزديک قرار گرفته اند که باعث خطر وقوع سقط ،
خونريزي واژينال و ....مي شود ( .حسن و ديگران )894: 1392،
در انگلستان مطابق بررسي هاي صورت گرفته  ،از هر سه زن  ،يک زن در طول زندگي
خود خشونت خانگي را تجربه مي کنند و پژوهشگران معتقدند که مرتکبان خشونت
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خانگي  ،جنين را به عنوان يک فرد مزاحم در نظر گرفته و به همين دليل  ،زن باردار را
مورد خشونت قرار مي دهند ) Macdonald ,2011 :19(.
به عالوه  ،تحقيقي در ايالت متحده آمريکا صورت گرفت که نشان مي دهد  ،هر ساله
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حدود پنج ميليون و سيصد هزار زن باالي  18سال در آمريکا مورد خشونت خانگي قرار
مي گيرند که حدود سيصد و بيست و چهار هزار نفر از اين بزه ديدگان را زنان باردار
تشکيل مي دهند )Gilbert,2010:509( .
-3ساير افراد  :عالوه بر فرد حامل جنين و نزديکان وي  ،ساير افراد نيز مي توانند
مرتکب جنين آزاري شوند افرادي نظير پزشکان زن باردار در معاينه يا تجويز دارو يا
افرادي که با خشونت خياباني به زن باردار متعرض شده و در نتيجه آن جنين وي سقط مي
شود يا آسيب مي بيند.
 .2رويكرد کيفري امريكا انگلستان و ايران با جنين آزاري

در اين قسمت  .رويکرد قانونگذاري سه کشور مورد بحث در اين مقاله يعني ايران
انگلستان و اياالت متحده امريکا نسبت به جنين آزاري مورد بررسي قرار مي ديم .با توجه
به اينکه جنين آزاري به دو صورت عمدي و غير عمدي محقق مي شود ابتدا رويکرد
کيفري سه کشور مورد بحث را نسبت به جنين آزاري عمدي مورد بحث قرار مي دهيم .
 .1-2رويكرد انگلستان امريكا و ايران نسبت به جنين آزاري عمدي
 .1-1-2در حقوق انگلستان

با توجه به اينکه گاه جنين آزاري در قالب سقط جنين محقق مي شود در ابتدا موضوع
سقط جنين و سپس ساير آزارهاي جسمي وارده به سالمت جنين بررسي مي گردد .
الف .سقط جنين
از سقط جنين غير قانوني به عنوان سقط جنين جنايي نيز نام برده شده است ليکن سقط
جنين همواره به عنوان يک رفتار غير قانوني به شمار نمي آيد بلکه در مواردي طبيعي
است گاهي نيز به جهات درماني  ،قانونگذار اجازه سقط جنين را بنا به تحقق شرايط
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خاصي صادر ميکند .

در مقررات کشور انگلستان موضوع سقط درماني جنين در قانون  1967و اصالحيه آن
مصوب  1990مطرح شده است که مطابق قسمت دال از بند اول بخش يک قانون 1967
بارداري کودک يا کودکاني مبتال به نارسايي جسمي يا ذهني متولد خواهند شد  ،فسخ
بارداري جايز است  .اما برخالف قانون سال  1967که ظاهرا براي سقط جنين يک
محدوديت زماني پيش بيني کرده  ،اصالحات سال  1990به صراحت محدوديت زماني را
رد و امکان فسخ بارداري براساس مبناي فوق در هر زمان از بارداري را فراهم نموده است .
در خصوص سقط غيرقانوني نيز دو قانون کيفري در حمايت از سالمت جنين در انگلستان
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چنانچه احراز شود که ادامه بارداري متضمن خطري جدي است و در صورت عدم فسخ



وجود دارد ؛ نخستين مقرره  ،قانون جرايم عليه اشخاص مصوب  1861مي باشد که
براساس ماده  58اين قانون چنان چه زن يا شخص ثالثي بدون مجوز قانوني  ،با قصد انجام
سقط جنين  ،هر گونه سم يا ساير چيزهاي زيان آور را براي خود تهيه کند  ،به طور
غيرقانوني از ابزار يا هر وسايل ديگري به آن منظور استفاده کند  ،...مرتکب جنايت شده و
متحمل مجازات مي گردد .مقرره دوم  ،قانون حيات کودک مصوب  1929مي باشد که
در اين قانون جرمي با عنوان « نابودي کودک» بيان شده است  .اين جرم زماني ارتکاب مي
يابد که شخصي قصد تباهي حيات کودک قادر به تولد با حيات را داشته و باعث کشتن
کودک قبل از تولد مي شود .
ب-ساير آزارهاي وارده به سالمت جنين
ساير آزارهاي وارده به سالمت جنين در مقررات انگلستان به طور مستقل مورد توجه
قرار نگرفته است و به اين صورت بيان شده است که چنان چه جنين زنده به دنيا بيايد و بعد
از آن  ،به خاطر آسيب هاي مربوط به زماني که در رحم قرار داشته است  ،جان خود را از
دست بدهد  ،مرتکب رفتار آسيب زا به عنوان قتل غير عمد مشمول پيگرد و مواخذه قرار
مي گيرد )Martin , 2015 : 318( .
-2-1-2در اياالت متحده آمريكا

درقوانين و مقررات اياالت متحده امريکا نيز مي توان از قوانين ناظر به دو نوع جنين
آزاري بر حسب نتيجه حاصله يعني سقط يا بقا به همراه آسيب سخن گفت.
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الف .جنين آزاري منجر به سقط جنين
موضوع سقط جنين در تاريخ قانونگذاري آمريکا تحوالت بسياري داشته است به گونه
اي که در قانون سال  1971سقط جنين تا مرحله زيست پذيري آن به عنوان حق مطلقي
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براي زنان باردار مورد شناسايي قرار گرفت اما با تصويب قانون ممنوعيت سقط ناشي از
تولد ناقص در سال  2003که شکل خاصي از سقط جنين را تداعي مي کند قانون سال
 1971تا حدي تعديل شد  .با اين وجود  ،اليحه حمايت از کودکان متولد نشده قادر به
تشخيص درد که در انتظار تصويب يا رد در مجلس سنا آمريکا است گامي مهم در راستاي
حمايت از سالمت جنين و محدوديت سقط مي باشد  .مبناي اين اليحه ممنوع انگاري
سقط جنين در ماه هاي آخر بارداري است زيرا جنين بعد از هفته بيستم قادر به احساس درد
و رنج به خصوص ناشي از سقط جنين مي باشد  .سقط درماني جنين در اياالت متحده
آمريکا با محدوديت خاصي مواجه نيست و مطابق با اليحه مذکور حتي در ماه هاي آخر
بارداري نيز اين سقط با اجازه قانوني امکان پذير مي باشد .
يکي از عناوين مجرمانه در اياالت متحده آمريکا که متمايز از سقط جنين است  ،جنين
کشي مي باشد  .جنين کشي به معناي از بين بردن عمدي جنين از سوي هر شخصي غير
اززن باردار و ارائه دهنده سقط جنين به عنوان قتل جنايي مي باشد که همين امر موجب
تمييز جنين کشي از سقط جنين مي شود زيرا مرتکبان جنين آزاري افرادي غير از فرد
حامل و ارائه دهنده سقط جنين هستند .
ب.ساير آزارهاي وارده به سالمت جنين
در خصوص ساير آزارهاي وارده به سالمت جنين  ،قانون خشونت نسبت به قربانيان
متولد نشده در سال  2004جنين را به عنوان يک بزه ديده مستقل و جدا از فرد حامل مورد
نظر قرار داد  .به موجب اين قانون هر کودکي که در محيط رحم مستقر است  ،چنان چه
در حين ارتکاب يک جرم خشونت آميز  ،کشته يا مورد صدمه واقع شود  ،به عنوان يک
بزه ديده مورد حمايت قانون قرار مي گيرد.
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 .3-1-2جنين آزاري عمدي در حقوق ايران

در ابتدا موضوع سقط جنين و سپس ساير آزارهاي جسمي وارده به سالمت جنين
الف .جنين آزاري منجر به سقط جنين
مطابق تعاليم اسالمي سلب حيات از يک انسان خواه در مرحله جنيني – به صورتي که
به طور کامل ولوج روح در آن صورت گرفته باشد-و خواه پس از تولد جرم است .
خداوند متعال در آيه  92سوره نساء مي فرمايد  « :هيچ مومني حق ندارد مومن ديگري را
بکشد مگر به خطا و »...مطابق آيه شريفه هرگز شايسته نيست شخصي از روي عمد ،
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مسلماني را به قتل برساند و چنان چه مرتکب اين عمل شود مستوجب عقوبت و قصاص
خواهد بود  .اطالق اين ايه هردو مورد ياد شده را در برمي گيرد .در نظام قانونگذاري ايران
 ،سقط جنين غير قانوني در قانون مجازات اسالمي مصوب  1392و قانون تعزيرات مصوب
 1375مورد جرم انگاري قرار گرفته است  .ماده ( )716قانون مجازات اسالمي ديه سقط
جنين را بيان داشته که اين ديه منصرف به جنين سقط شده است و فارغ از جنايت وارد
شده به زن باردار مي باشد که به اين صورت بيان شده  «:ديه سقط جنين به ترتيب ذيل
است  :الف – نطفه اي که در رحم مستقر شده است  ،دو صدم ديه کامل و »...همچنين
ماده ( )622قانون تعزيرات مقرره کرده است  « :هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب يا
اذيت و آزار زن حامله  ،موجب سقط جنين وي شود عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص
حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد» در اين ماده مرتکب سقط
جنين عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص به مجازات سالب آزادي نيز محکوم مي گردد .
بنابراين مي توان ادعا کرد که مطابق اين قانون اسقاط عمدي جنين توسط ديگري در
بعضي موارد مستوجب قصاص خواهد بود.
افزون بر مواد مزبور شده  ،قانونگذار جلوه اي از معاونت در سقط جنين را نيز به طور
جداگانه جرم انگاري نموده است و در ماده ( )623قانون تعزيرات مقرر مي دارد  « :هر
کس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا
يکسال حبس محکوم مي گردد و  »........همچنين قانونگذار در راستاي اعمال سياست
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تشديد مجازات نسبت به کساني که در حوزه علم پزشکي و دارو سازي از تخصص و
تجربه برخوردار هستند و با اين وجود  ،اقدام به معاونت يا مباشرت در سقط جنين مي کنند
 ،گام برداشته است  .در اين راستا  ،ماده ( )624قانون تعزيرات مرقوم مي دارد  « :اگر طبيب
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يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي
اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس
از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط
صورت خواهد پذيرفت »  .اين موضوع بديهي است که افراد شاغل ددر حوزه پزشکي و
علوم وابسته به لحاظ موقعيت شغلي که دارند بيشتر در معرض ارتکاب سقط جنين يا
معاونت در آن قرار مي گيرند  ،بدين جهت قانونگذار با جرم انگاري جداگانه و ضمانت
اجراي شديد در راستاي ايجاد بازدارندگي بيشتر گام برداشته است .
قانونگذار در ماده ( )718قانون مجازات اسالمي به موارد سقط جنين در جايي که زن
باردار مرتکب آن مي گردد  ،پرداخته است و بيان مي دارد  « :هر گاه زني جنين خود را ،
در هر مرحله اي که باشد  ،به عمد  ،شبه عمد يا خطا از بين ببرد  ،ديه جنين  ،حسب مورد
توسط مرتکب يا عاقله او پرداخت مي شود  »...بنابر اين ماده چنان چه فرد حامل جنين
مرتکب سقط شود  ،مرتکب يک رفتار مجرمانه شده و مجازات هاي بيان شده حسب مورد
در انتظار اوست و اين مساله مي تواند به بازدارندگي از چنين اعمالي بيانجامد  .البته اين
ماده در موردي است که خود زن به هر نحو عمدي يا غير عمدي باعث سقط جنين خود
شود اما ناظر به موردي که ديگري باعث چنين امري شود نيست ولي حاکي از حسياسيت
قانونگذار نسبت به اين نوع رفتارهاست که مي تواند تحت جنين آزاري نيز قرار گيرد آنهم
جنين آزاري هاي منجر به سقط.
در خصوص سقط جنين درماني نيز قانونگذار در برخي از موارد مصرح  ،اجازه اين
نوع سقط جنين را صادر نموده و قانون سقط درماني مصوب  1383در اين باره مقرر داشته
است که  « :سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تاييد پزشکي قانوني
مبني بر بيماري جنين که به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر
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است و يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه ) با

رضايت زن مجاز مي باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .
متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسالمي محکوم
است  .البته دامنه اين بيماري ها تنها منصرف به مواردي است که بيماري جنين ناشي از
عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن و بيماري مادر نيز با تهديد جاني وي همراه باشد .
اين ماده واحده  ،معياري براي ناقص الخلقه بودن ارائه ننموده است از جهتي مجمل به
نظر مي رسد  .زيرا عبارت ناقص الخلقه بودن بدون معيار عيني و تنها به اين قيد که «
موجب حرج مادر است « نمي تواند جلوي سوء استفاده هاي متعدد را بگيرد  .چه بسا حرج
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خواهند شد » .در اين ماده سقط درماني تنها به خاطر بيماري جنين و يا مادر امکان پذير



آن هم با تشخيص عرف خاص يعني تشخيص پزشکي که در قانون به نحو ضمني بدان
اشاره شده است با نقص هايي جزئي همراه شود  .به عالوه موجب حرج بودن گاهي ضابطه
عيني و نوعي دارد و گاهي شخصي و فردي  .بنابراين با وجود اينکه قانونگذار به موضوع
سقط درماني توجه کرده و در اين باب به تدوين قانون پرداخته است ليکن قانون سقط
درماني با وجود ابهاماتي که دارد نيازمند شفافيت و صراحت بيشتري از اين حيث است .
(الهام و زهروي) 109: 1394 ،
ب.ساير آزارهاي وارده به سالمت جنين
نظام کيفري ايران عالوه بر سقط جنين در خصوص ساير آزارهاي جسمي وارده به
سالمت جنين که سقط جنين را در بر ندارد نيز توجه کرده است  .در اين زمينه ماده ()720
قانون مجازات اسالمي بيان داشته  « :ديه اعضا و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله اي
که استخوان بندي آن کامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در
اين مرحله محاسبه مي گردد و بعد از دميده شدن روح  ،حسب جنسيت جنين  ،ديه محاسبه
مي شود و چنان چه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود  ،فقط ديه جنين پرداخت مي شود
» .همچنين در تبصره ذيل ماده ( )306بيان مي دارد :اگر جنيني زنده متولد شود و داراي
قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد  ،منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود
و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است» در اين تبصره قانونگذار استثنايي را
بر اصل غير قابل قصاص بودن تعرض وارده به جنين در نظر گرفته است و راهبردي در
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جهت حمايت از سالمت جنين انشا نموده است  .همچنين حمايت از جنين را دائر بر
زندگي آن در رحم ندانسته است  .بنابراين اين ماده ايراد جنايت حتي بر جنيني که به طور
موقت در مراکز درماني نگهداري مي گردد را نيز شامل مي شود .
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 .2-2رويكرد کيفري انگلستان امريكا و ايران با جنين آزاري ناشی ازغفلت

در طي فراز حاضر ،با مطالعه و بررسي مقررات ايران  ،اياالت متحده آمريکا و
انگلستان  ،رويکرد هر يک از آن ها نسبت به جنين آزاري ناشي از غفلت معرفي و بررسي
مي شوند.
 .1-2-2مقابله باجنين آزاري ناشی از غفلت در حقوق انگلستان

در نظام قانونگذاري انگلستان جنين آزاري ناشي از غفلت هنوز به عنوان يک رفتار
بزهکارانه مستقل مورد توجه قرار نگرفته است زيرا جنين تا زماني که از وجود مادري که
وي را حمل مي کند  ،جدا نشود به عنوان يک شخص مورد احترام در قوانين انگلستان
مورد حمايت قرار نمي گيرد  .در واقع تا قبل از اين مرحله  ،جنين به عنوان يکي از اعضاي
زن باردار شناخته مي شود که از حقوق قانوني مستقلي برخوردار نمي باشد ( Fovargue ,

 )2010 :122بنابراين طبيعي است تا زماني که جنين به عنوان يک موجود انساني مشمول
حمايت قانونگذار قرار نگيرد و از حقوق قانوني برخوردار نباشد نمي توان در مسير مقابله با
جنين آزاري از جمله آزار مبتني بر غفلت گام هاي جدي برداشت  .براي نمونه مي توان به
پرونده دختر هفتسالهاي که بر اثر مصرف شديد الکل از جانب مادر خود آن هم در اثناي
مدت بارداري مبتال به اختالل جنيني ناشي از الکل شده بود ،اشاره کرد .وکالي دختر
معتقد بودندکه مادر کودک مرتکب انجام يک رفتار مجرمانه خشونت بار شده است چرا
که نامبرده به خاطر انجام رفتارهاي خطرساز در دوران بارداري باعث شده بود تا دختر وي
با آسيبهاي مغزي به دنيا آيد .وکالي اين دختر تمايل داشتند تا از طريق معرفي کردن
دختر مزبور به عنوان قرباني جرم از صندوق دولتي مربوط به خسارات قربانيان جرايم،
غرامت دريافت نمايند .ليکن سرانجام دادگاه تجديدنظر چنين نظر داد که جنين به عنوان
يک فرد مورد احتساب قرار نميگيرد و بنابراين صحبت بر سر آنکه جنين ميتواند قرباني
82

يک جرم مدنظر قرار گيرد منتفي است .با اين وجود ،دادگاه بيان داشت که دولت بايد

زمينه حمايت از جنين را در مقابل چنين آسيبهايي فراهم آورد و زمينه جبران خسارت
وي را البته منصرف از آنکه جنين را به عنوان قرباني جرم قلمداد نمايد ،فراهم آورد
 .2-2-2جنين آزاري ناشی از غفلت در حقوق اياالت متحده آمريكا

در اياالت متحده آمريکا جنين آزاري ناشي از غفلت هنوز نتوانسته است موضوع يک
رفتار بزهکارانه را به طور مستقل تشکيل دهد  .بدين سان در نظام قانونگذاري اياالت
متحده امريکا  ،جرمي با عنوان جنين آزاري ناشي از غفلت مورد تقنين قرار نگرفته است .
با اين حال  ،در دهه هشتاد قرن بيستم ميالدي همگام با ايجاد نگراني هايي نسبت به آسيب
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رساني به جنين  ،ناشي از استفاده از مواد مخدر غير قانوني ،تعقيب زنان باردار به اتهام ايراد
آسيب به جنين يا جنين آزاري در چند اياالت بر مبناي عناويني چون کودک آزاري ،
آزار کودک ناشي از غفلت و به مخاطره انداختن و عرضه مواد تحت کنترل به يک
کودک صورت گرفت )Farr,1995 : 235-236( .به طور مثال  ،ايالت داکوتاي جنوبي سه
مقرره در راستاي مقابله با اختالل جنين ناشي از الکل انشا نموده است که عبارتند از :
الف ) بستگان يا دوستان مي توانند زن باردار را تا حداکثر دو روز به مراکز درماني
ترک الکل بسپارند.
ب) قاضي مي تواند دستور دهد که زن هاي بارداري که از الکل استفاده مي کنند در
مراکز درماني ترک الکل تا حداکثر نه ماه نگهداري شوند .
پ) زنان بارداري که به نوشيدن الکل مبادرت مي ورزند مي توانند به عنوان کودک
آزاري مورد تعقيب مقام هاي قانوني قرار گيرند ()Oaks ,2001 :175
همچنين ايالت کاروليناي جنوبي  ،ايالت تنسي و ايالت آالباما از جمله اياالتي هستند
که در قبال جنين آزاري ناشي از سوء استفاده از مواد و الکل در اثناي دوره بارداري
واکنش کيفري نشان داده اند و تعقيب زنان را براي سوء استفاده از مواد و الکل در زمان
پيش از تولد کودکان خود اجازه داده اند  .ليکن همان گونه که اشاره شد  ،اين واکنش
هاي کيفري تحت عناوين مجرمانه ديگري همچون کودک آزاري  ،غفلت نسبت به
کودکان و  ....بوده است به گونه اي که  ،ايالت کاروليناي جنوبي با توسل به مقررات ناظر
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بر کودک آزاري  ،ايالت آالباما با اتکا به مقررات مربوط به «تهديد شيميايي« و ايالت
تنسي نيز با اصالحات مروبط به مقررات ناظر بر خشونت  ،سوء استفاده از مواد پيش از
تولد را مشمول تعقيب کيفري قرار مي دهند ()Lewis 2016 :189
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رويکرد قضايي دادگاه هاي ايالتي آمريکا نيز حاکي از آن است که با وجود فقدان
جرم انگاري جنين آزاري ناشي از غفلت  ،مقام هاي تعقيب و قضات دادگاه ها سعي در
رفع کمبودها و کاستي هاي ناشي از عدم جرم انگاري اعمال ياد شده  ،دارند به طور مثال ،
دادگاه عالي ايالت کاروليناي جنوبي در سال  ، 1998زني که آزمايش کوکائين نوزاد وي
مثبت اعالم شده بود را به جرم کودک آزاري محکوم نمود و متعاقب بر آن  ،دادگاه عالي
فدرال آمريکا نيز درخواست تجديدنظر محکوم عليه را رد کرد  .همجنين در سال 1997
دادگاه عالي ايالتي کاروليناي جنوبي اعالم نمود  ،زنان بارداري که خطر آسيب رساني به
جنين هاي زيست پذير را فراهم مي کنند ممکن است در ذيل مقررات کودک آزاري
تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند  .بنابراين کنشگران قضايي اياالت متحده آمريکا در
تالشند با تعقيب زنان به خاطر سوء استفاده از مواد در اثناي بارداري در قالب عناوين
مجرمانه ديگر ،کاستي هاي فقدان رفتار بزهکارانه مستقل با عنوان جنين آزاري ناشي از
غفلت را تا حدودي جبران کنند.
 .3-2-2جنين آزاري ناشی از غفلت در حقوق کيفري ايران

نظام قانونگذاري ايران نيز مانند انگلستان و آمريکا در خصوص جنين آزاري ناشي از
غفلت رويکرد مستقلي را اتخاذ نکرده است و جرمي به عنوان جنين آزاري ناشي از غفلت
يا بي احتياطي و اساسا جنين آزاري غيرعمدي در نظام کيفري ايران جرم انگاري نشده
است اما به طور موردي به مقابله با چنين آزارهايي پرداخته است  .در اين باره  ،قانون
اهداي جنين به زوجين نابارور در سال  1382قابل اشاره است  .قانونگذار در طي اين مقرره
شرايطي را براي اهداي جنين برشمرده است ازجمله اينکه در ماده دوآمده است که زوجين
بايد واجد صالحيت اخالقي باشند(بندب)و معتاد به مواد مخدر نباشند(بند ه) و تامل در
آن ها نشان مي دهد  ،حمايت از سالمت جنين و تمهيد بستر مناسب براي رشد و نمو آن
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در زمان بارداري و بعد از آن که متولد شد در کانون توجه قرار گرفته است.

همچنين مقنن در ماده ( )23قانون حمايت از خانواده راهکار مناسب ديگري را نيز براي
حمايت از سالمت جنين در نظر گرفته است  .اين ماده بيان مي دارد « :وزارت بهداشت ،
قانون بيماري هايي را که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آن ها واکسينه شوند و نيز بيماري
هاي واگير دار و خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعالم کند ...
در مواردي که بيماري خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکي منجر به خسارت به جنين باشد  ،مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز
باشد»
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در اين ماده سياست منع توليد نسل در مورد بيماري هاي مسري و خطرناک که باعث
خسارت به جنين مي شود در دستور کار قرار گرفته است و قانونگذار حمايت از سالمت
جنين را تا آن جا مورد اهتمام قرار داده است که براي جلوگيري از خسارت به آن و تولد
کودکاني داراي نارسايي و اختالل  ،مقرر داشته است که در برخي از بيماري هاي معين ،
زوجين نبايد اقدام به فرزند آوري کنند  .همچنين مطابق ماده ( )718قانون مجازات اسالمي
در صورتي که جنين آزاري منجر به سقط توسط خود زن حامله به صورت غيرعمدي باشد
عاقله او ملزم به پرداخت ديه مي باشند.
با عنايت به مطالب گفته شده باز هم بايد خاطر نشان نمود که مقابله با جنين آزاري
غيرعمدي هنوز جايگاه مستقل و مناسبي را در نظام تقنيني ايران ندارد و به استثناي برخي از
مقرراتي که ذکر شد  ،سياست شايسته اي در اين خصوص اتخاذ نشده است .
نتيجه گيري

با مطالعه و کنکاشي که در طي پژوهش موجود صورت پذيرفت  ،مشخص مي گردد
در هر سه نظام حقوقي مورد مطالعه حمايت تقنيني مناسبي در جهت حمايت از سالمت
جنين صورت نگرفته است و همه ي اين نظام ها کم و بيش با نارسايي هاي مهمي در اين
خصوص مواجه اند  .قانونگذار ايران در راستاي حمايت کيفري از سالمت جنين  ،رويکرد
مناسب تري نسبت به اياالت متحده آمريکا و انگلستان در حوزه جرم انگاري سقط جنين و
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ساير آسيب هاي عمدي و شبه عمدي اتخاذ نموده است ليکن در خصوص جنين آزاري
ناشي از غفلت ،کنشگران قضايي اياالت متحده آمريکا رويکرد سنجيده تري نسبت به
ايران و انگلستان در راستاي مواجهه با چنين رفتارهايي اتخاذ نموده اند  .زيرا در بسياري از
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موارد  ،مقام هاي تعقيب در ايالت هاي مختلف  ،به منظور حمايت از سالمت جنين و مقابله
با جنين آزاري  ،اقدام زنان باردار مبني بر استفاده از مواد مخدر و الکل را در ذيل عناوين
مجرمانه اي چون کودک آزاري و آزار ناشي از غفلت مورد پيگيري قرار داده اند تا از اين
طريق  ،کمبودهاي قانونگذاري را جبران نموده و بازدارندگي محکمي در قبال اين نوع از
آزارها ايجاد کنند .با مطالعه و بررسي هايي که صورت پذيرفت  ،مواردي در جهت رفع
نارسايي هاي موجود در نظام قانونگذاري ايران در خصوص جنين آزاري توصيه مي شود :
-1در وهله ي اول اطالعات جامعي در خصوص مضرات استفاده از دخانيات  ،الکل ،
مواد مخدر  ،رژيم هاي سخت غذايي و....که موجب آسيب به جنين در زمان بارداري مي
شوند تهيه و در اختيارتمام آحاد جامعه قرار گيرد .
-2الزام به مراقبت هاي پزشکي مستمر در جهت شناسايي زود هنگام جنين آزاري  .در
اين خصوص مي توان از روش هاي متعدد پزشکي همچون غربالگري  ،سونوگرافي و....
بهره برد .
-3الزامي نمودن گزارش جنين آزاري در ميان افرادي که به مناسبت حرفه اي که بدان
اشتغال دارند بيشتر در معرض تشخيص چنين رفتارهايي قرار مي گيرند مانند پزشکان.
-4تاسيس مراکز ترک اعتياد و الکل براي زنان باردار جهت کاهش اختالالت جنيني
ناشي از مصرف اين مواد.
-5جرم انگاري جنين آزاري ناشي از غفلت .
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