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سقط جنین از جمله موضوعات میان رشته ای میان دانش های فقه، 
حقوق و خانواده است که شئونات جامعه را می تواند در سطوح مختلف 
تح��ت تأثیر خود قرار دهد. هرچند قانون گذار در س��ال های 1384 و 
1392 به تقنین قوانین سقط اقدام کرده بود، اما با بازنگری در مقررات 
سقط، در مهرماه سال 1400 و طی ماده 56 قانون حمایت از خانواده، 
به تقنین دوباره قوانین س��قط درمانی اقدام کرده است. قانون گذار در 
مهرماه س��ال 1400 با تقنین ماده 56 قانون حمایت از خانواده تالش 
کرده تا ش��روط جواز سقط را در 3 بند اعالم کند. محور سقط درمانی 
در بندهای »الف« و »ب« ماده مذکور، گزاره »خطر جانی مادر« است. 
ظرفیت اقدام به سقط با محوریت خطر جانی مادر در بند »الف« به دو 
ش��رط »کمتر بودن سن جنین به زیر 4ماهگی« و »عدم ولوج روح در 
جنین« متوقف ش��ده است، در حالی که دو شرط مذکور در بند »ب« 
قابل مشاهده نیست. مداقه در تبصره ماده 718 ق.م.ا هم با محور قرار 
دادن »خطر جانی مادر«، س��قط درمانی را جایز دانسته و آن را به دو 
شرط پیش گفته متوقف نکرده است. اینکه محور سقط در هر 3 تقنین 
مذکور، گزاره »خطر جانی مادر« اس��ت، اما دو ش��رط پیش گفته تنها 
در بند »الف« الزم به تبعیت است که بستر تعارض و نسخ سه تقنین 

مذکور را میان یکدیگر فراهم می سازد. 
دو محور برای سقط درمانی موجود است. محور اول، خطری است 
که پزشک متخصص برای جان مادر حامل در آینده بارداری تشخیص 
می ده��د. بنابراین مادر حامل در فرض مذکور می تواند با رعایت کمتر 
بودن سن جنین از چهارماه و عدم ولوج روح در جنین به سقط درمانی 

 www.sjfm.ir

بازخوانی قوانین سقط درمانی بر پایه گزاره »خطر جانی مادر«؛ از رفع تعارض تا نفی نسخ 
)پیشنهاد اصالح بند »الف« ماده 56 حمایت از خانواده(

نامه به سردبیر

PhD *1طه زرگریان
1 گروه حقوق، دانشگاه آیت اهلل بروجردی )ره(، بروجرد، لرستان، ایران

Tahazargariyan93@gmail.com :نویسنده مسئول: طه زرگریان، پست الکترونیک

 مجلهپــزشکی قانـونـی ایـران

دوره 28، شماره 1، بهار 1401، صفحات 54 تا 55

تاریخچه مقاله: دریافت: 1401/01/22                                            پذیرش:    03/22 /1401                 انتشار برخط:  1401/03/05

How to cite: Zargarian T. Re_evaluation of the regularities based on the proposition of "life risk for the mother"; from removing the contrast to the negation 
of the desuetude (the suggestion of the clause a. Of article 56 of the family protection law). Iran J Forensic Med. 2022;28(1):54-5.

اقدام کند. علت دو ش��رط مذکور آن است که خطر تشخیصی توسط 
پزش��ک، در آینده به فعلیت می رسد، بنابراین ضرورتی درسقط جنین 
باالتر از چهارماه در زمان حاضر وجود ندارد. محور دوم س��قط درمانی 
در مبانی فقه امامیه خطری اس��ت که فعلیت آن را پزشک متخصص 
در زمان حاضر تش��خیص داده است. سقط جنین در فرض مذکور به 
دو شرط کمتر بودن سن جنین از چهارماه و عدم ولوج روح در جنین 
وابس��ته نیست، زیرا خطر در زمان حاضر به فعلیت رسیده و هم اکنون 
ج��ان مادر در معرض هالکت اس��ت. بنابراین تزاحم جان مادر با جان 
جنین مصداق یافته و برای حفظ نفس مادِر حامل می توان در هر سنی 
از جنین به سقط درمانی اقدام کرد. با مداقه در مبانی مذکور می توان 
دریاف��ت که مقصود قانون گذار از گ��زاره »خطر جانی مادر حامل« در 
بن��د »الف« و بند »ب« ماده 56 خانواده و تبصره ماده 718 ق.م.ا چه 
مواردی اس��ت. مقصود قانون گذار از عبارت »خطر جانی مادر« در بند 
»الف« ماده 56 خطری اس��ت که متعلق آن در آینده بارداری محقق 
خواهد ش��د و طبعاً جواز س��قط درمانی بر اساس مبانی فقه امامیه در 
این فرض به دو شرط کمتر بودن سن جنین از چهارماه و عدوم ولوج 
روح در جنین مشروط می شود. همان طور که قانون گذار به ذکر این دو 
ش��رط در بند »الف« اقدام کرده است. اما مقصود قانون گذار از عبارت 
»خطر جانی م��ادر« در بند »ب« ماده 56 خانواده و همچنین تبصره 
ماده 718 ق.م.ا، خطری است که متعلق آن در زمان حاضر به فعلیت 
رسیده و همچنان بر اساس مبانی فقه امامیه در این فرض به دو شرط 
کمتر بودن س��ن جنین از چهارماه و عدوم ولوج روح در جنین نیازی 
نیس��ت، همان طور که قانون گذار به ذکر دو شرط مذکور در بند »ب« 
ماده 56 خانواده و همچنین تبصره ماده 718 ق.م.ا اقدام نکرده است. 
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اش��کال کار آنجاست که قانون گذار برای هر سه تقنین مورد بحث 
بطور مشترک از عبارت »خطر جانی« استفاده کرده اما همان طور 
که گذش��ت، مقصود مشترکی از هر س��ه تقنین بند »الف« و بند 

»ب« و تبصره ماده 718 ق.م.ا ندارد. 
راه حل نفی تعارض و نس��خ مذکور بر اس��اس پژوهش حاضر، 
جایگزینی گزاره »تهدی��د جانی« به جای گزاره »خطر جانی« در 
بند »الف« ماده 56 اس��ت. زیرا گ��زاره »تهدید جانی« بیانگر یک 
مفهوم ذهنی اس��ت برخالف گزاره »خط��ر جانی« که بیانگر یک 
مفهوم خارجی است. ذهنی بودن و خارجی بودن مفاهیم تهدید و 
خطر، مفید این نتیجه است که متعلق تهدید در زمان آینده محقق 

می شود و متعلق خطر در زمان حاضر محقق شده است.

تش�کر و قدردانی: از کلیه ش��رکت کنندگان در پژوهش ک��ه با محقق همکاری 
داشته اند، قدردانی می شود. 

تأییدیه اخالقی: این مطالعه با رعایت اصول اخالقی پژوهش انس��انی انجام ش��ده 
است.

تعلرض منافع: این پژوهش به طور مستقیم یا غیرمستقیم با منافع حقوقی و واقعی 
در تضاد نیست.

منابع مالی: پژوهش حاضر بدون حمایت مالی س��ازمان یا ش��خص دیگری انجام 
شده است.
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