
 
 

 ون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتنـ قا ۶۵ ماده

 

سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و طبق  انقن نقا،ومو موجق      "

نا،وم مجقازات  ( ۶۲۷)تا ( ۶۱۷مجازات است و دنه و حبس و ابطال پروا،ه پزشکی بر اساس مواد )

 ".و انن نا،وم ا،جام می شود مجازات های تعزنری و بازدار،ده( -کتاب پنجماسالمی )

چنا،چه پزشک نا ماما نا دارو فروشو خارج از مراحل انن ماده وسانل سقط جنقین را  ق ۴تبصره 

( نقا،وم  ۷۲۴)فراهم ساز،د نا مباشرت به اسقاط جنین ،مانند عالوه بر مجقازات مققرر در مقاده    

 .،یازمند تکرار ،یست . تحق  انن جرمشودمجازات اسالمیو پروا،ه فعالیت انشام ابطال می

 مرکز بهداشت استان اصفهان

 گروه سالمت خانواده و جمعیت

 ون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتنـ قا  ۵6ماده

کننده در  کننده افراد و مراکز مشارکتفعالیت مدنرام و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی"

جنین ممنوع است و حس  مورد متخلفام از انن حکم عالوه بر مجازات درجه  سقط غیرنا،و،ی

( نا،وم مجازات اسالمیو به پرداخت جزای ،قدی معادل دو تا پنج برابر عوائد ۱۱پنج موضوع ماده )

 ".شو،دحاصل از ارتکاب جرم محکوم می
 

 ون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتـ قان ۵6 ماده

 ارتکاب گسترده جنانت علیه تمامیت جسما،ی جنین به نصد ،تیجه نا علم به تحق  آمو  

ها نا مادرام در حد وسیع به گو،ه ای که موج  ورود خسارت عمده به تمامیت جسما،ی جنین

 .گرددمی ۱/۲/۱9۱۲( نا،وم مجازات اسالمی مصوب ۲۸۷گرددو مشمول حکم ماده )

از مجموع ادله و شواهد نصد انراد خسارت عمده در حد وسیع و هرگاه دادگاه  -۱تبصره الحانی 

نا علم به مؤثر بودم اندامات ا،جام شده را احراز ،کند و جرم ارتکابی مشمول مجازات نا،و،ی 

دنگری ،باشدو با توجه به میزام ،تانج زنا،بار جرمو مرتک  به حبس تعزنری درجه پنج نا شش 

 .شودمحکوم می

هرکس به هر عنوام به طور گسترده داروو مواد و وسائل سقط غیرنا،و،ی جنین   -۲تبصره الحانی 

را فراهم و نا معاو،ت و مباشرت به سقط غیرنا،و،ی جنین به طور وسیع ،ماند و نا در چرخه 

تجارت سقط جنین فعال و نا مؤثر باشد در صورتی که مشمول ماده فوق الذکر ،باشدو عالوه بر 

وو به پرداخت جزای ،قدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب مجازات تعزنری درجه د

 .گرددجرم محکوم می

اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آم به همراه جزای ق 9تبصره الحانی

،قدی درنافتیو به حساب خزا،ه وارنز شده و پس از درج در بودجه سنواتیو در اختیار وزارت 

 .شتو درمام و آموزش پزشکی نرار می گیرد تا در جهت درمام ،اباروری هزننه گرددبهدا

 


