
 
 
  

  
  

  » نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور«شرح و بررسي قانون 

  
  ∗ علوي قزوينيسيد علي 

  استاديار دانشكده حقوق، پرديس قم، دانشگاه تهران

  )29/6/87: ؛ تاريخ تصويب10/2/87: تاريخ دريافت( 

  چكيده 

و ضـرورت بـه كـارگيري از    ) ART(هاي كمكي توليد مثـل   هاي متعدد علمي در خصوص روشنشست به دنبال اظهار نظرها و

را بـه تصـويب   » نحـوه اهـداي جنـين بـه زوجـين نابـارور      «قانون  8/5/1382در تاريخ  آن در درمان ناباروري، مجلس شوراي اسالمي

  .تصويب و منتشر شد 1383رساند، و آيين نامه اجرايي آن نيز درسال 

اي مشـكل خـانواده هـاي بـدون فرزنـد را      انديشه هاي حقوقي توانسته است تا اندازه قانون مزبور با بهره گيري از فتاواي فقها و

  .هاي نابارور را به داشتن فرزند در كانون خانواده خود فراهم آورد زمينه تحقق اميد زوج و حل كرده

تصويب اين قانون گام مهمي در تحول حقوق ايران در حل مسائل مربوط به انتقال جنين و ابعاد مختلـف حقـوقي آن بـه شـمار     

تـوان  اردي داراي نقايص و كاستي هاي قابل توجهي است كـه مـي  هاي مثبت آن، در موها و جنبه قانون مزبور به رغم نوآوري. رودمي

قانون مزبور نه تنها در مواردي نتوانسته است بخـوبي ابعـاد   . اي است گفت در مقايسه با قانون كشورهاي پيشرفته داراي نقايص عديده

توضـيح مـواد    مقاله تالش داريم تا ضمن شرح و از اين رو ما در اين. حقوقي اين پديده را تبيين كند، بلكه بر ابهامات نيز افزوده است

  .ارزيابي آن بپردازيم، تا از اين رهگذر ميزان انطباق آن با اصول و قواعد كلي حقوق و فقه آشكار گردد مختلف اين قانون به نقد و

  :دييواژگان كل

  .كودكان آزمايشگاهي، قانون اهداء جنين، اهداء كنندگان جنين، اهدا شوندگان جنين

 

                                                
 Email: saalavi@ut.ac.ir       02516166238:     تلفن نويسنده ∗

  خصوصي هاي حقوق انديشه

  1387 و تابستان دوازدهم،  بهارشماره  پنجم، سال 

 164ـ  141صفحه 
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  مقدمه

هـاي كمكـي توليـد     سرانجام به دنبال اظهار نظرها ونشست هاي متعدد علمي در زمينه روش
ضرورت به كارگيري آن در درمان ناباروري، مجلـس شـوراي اسـالمي در تـاريخ      و) ART(مثل 

، و آيـين نامـه   بـه تصـويب رسـاند    را» نحوه اهداي جنين به زوجـين نابـارور  «قانون  8/5/1382
  .تصويب و منتشر شد 1383يز درسال اجرايي آن ن

اي هاي حقـوقي توانسـته اسـت تـا انـدازه     انديشه  گيري از فتاواي فقها وقانون مزبور با بهره
هاي نابارور را به داشتن فرزنـد در   زمينه تحقق اميد زوج عقيم را حل كرده و هايخانوادهمشكل 

  .كانون خانواده خود فراهم آورد
مي در تحول حقوق ايران در حل مسائل مربوط به انتقال جنـين و  تصويب اين قانون گام مه

هـاي مثبـت آن،   ها و جنبـه  قانون مزبور به رغم نوآوري. رودابعاد مختلف حقوقي آن به شمار مي
توان گفت كه در مقايسـه آن بـا   هاي قابل توجهي است كه ميدر مواردي داراي نقايص و كاستي
قـانون مزبـور در مـواردي نـه تنهـا نتوانسـته اسـت        . قص استقانون كشورهاي پيشرفته بسيار نا

از ايـن رو  . بخوبي ابعاد و آثار حقوقي اين پديده را تبيين كند، بلكه بر ابهامات نيز افـزوده اسـت  
توضيح مواد مختلف اين قانون به نقد و ارزيـابي آن   ما در اين مقاله تالش داريم تا ضمن شرح و

از . زان انطباق آن با اصول و قواعد كلي حقوق و فقـه آشـكار گـردد   بپردازيم تا از اين رهگذر مي
  :نبال خواهيم كرداين نوشتار را در ضمن چند مبحث داين رو مطالب 
  شريط انتقال جنين؛: مبحث اول
  روش توليد جنين و انتقال آن؛: گفتار اول
  شرايط درخواست كنندگان؛: گفتاردوم
  شرايط صاحبان جنين؛: گفتارسوم
  تشريفات قانوني اهداي جنين؛: وممبحث د

  .حقوق وتكاليف زوجين دريافت كننده جنين و فرزند حاصل از انتقال جنين: مبحث سوم
  .در پايان نيز پيشنهادهاي اصالحي خود را ارائه خواهيم كرد
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  شرايط انتقال جنين :مبحث اول 

يد و انتقال جنـين،  شرايطي را در خصوص تول» نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور«قانون  
ها را مورد بررسـي و   آن درخواست كنندگان و نيز صاحبان اصلي جنين مقرر نموده است كه ذيالً

  :مطالعه قرار خواهيم داد

  روش توليد جنين و انتقال آن :گفتار اول

به موجب اين قانون كليـه مراكـز تخصصـي    «: دارد قانونگذار در ماده يك اين قانون مقرر مي
روري ذيصالح مجاز خواهند بود با رعايت ضـوابط شـرعي وشـرايط منـدرج در ايـن      درمان نابا

هاي قـانوني و شـرعي پـس     هاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوجقانون نسبت به انتقال جنين
از ازدواج و انجـام اقـدامات   از موافقت كتبي زوجين صـاحب جنـين بـه رحـم زنـاني كـه پـس        

تبيـين چنـد   » .به اثبات رسيده؛ اقدام نماينـد ) تنهايي يا هر دو هر يك به( ها ، ناباروري آنپزشكي
  :رسددر ذيل اين ماده ضروري به نظر ميمطلب 

  ـ صالحيت مراكز انتقال دهنده جنين1

قانونگذار در ماده مرقوم تنها به مراكـز تخصصـي داراي صـالحيت اجـازه داده اسـت تـا بـا        
تلقـيح   هاي به دسـت آمـده از  به انتقال جنيندرج در اين قانون رعايت ضوابط شرعي وشرايط من

به رحم زن نابـارور داراي شـوهر كـه    ) هاي شرعي و قانوني تشكيل شده از زوج( خارج از رحم
علت اين امر نگراني بحـق قانونگـذار از پيامـدها    . ناباروري او به اثبات رسيده است؛ اقدام نمايند

چنانكه گزارش مخبـر كمسـيون   است؛ .... ردار وهاي واگيهاي ناشي از انتقال بيماري نجاريو ناه
روزنامـه رسـمي،   (حـاكي از ايـن نگرانـي اسـت     و درمان مجلس شوراي اسالمي نيـز   بهداشت

  ).16761ش
درمان و آموزش پزشكي در صدور مجـوز و نظـارت مسـتمر و     لذا دقت وزارت بهداشت و

ولـي  . ط انساب جلوگيري نمايـد ها واختال آگاهانه تا حد زيادي خواهد توانست از انتقال بيماري
رسد كه اين مقدار كافي نبوده و تـدوين قـوانين ومقرراتـي در زمينـه پـذيرش جنـين،        به نظر مي

بـراي  . الزم اسـت ....هاي الزم جهت اطمينان از سالمت جنين هاي اهـدايي و  انجام دادن آزمايش
قـانون  «چنـان كـه در    توان از تجربيات برخي كشـورهاي پيشـرفته اسـتفاده كـرد؛     اين منظور مي
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و  2»كمـك پزشـكي بـه حـاملگي    «دو فصل با عناوين در اين مقررات . فرانسه 1»بهداشت عمومي
ايـن قـانون    1244-4به موجب ماده . آمده است» مقررات ويژه مربوط به اعطا و استفاده از نطفه«

سـپرم تـازه يـا    هاي واگيردار، تلقـيح مصـنوعي بـا ا    به منظور اطمينان از سالمت گامت از بيماري
 244-4نيز در مـاده  ). 21، ص1383صفايي، سيد حسين، . (ها ممنوع شده است اي از اسپرمآميزه

قانون ياد شده جهت جلوگيري از خطر همخوني، اهداي گامت به وسيله يك نفر به بيش از پـنج  
  ).همان(نفر ممنوع شده است 

  ـ لزوم رعايت ضوابط شرعي2

هـاي قـانوني    انتقال جنين هاي حاصل از تلقيح خـارج رحـم زوج   تنهاقانونگذار در اين ماده 
وشرعي را كه با رعايت ضوابط شرعي وشرايط مندرج در اين قانون توليـد شـده باشـند تجـويز     

وجـود   »با رعايت ضوابط شـرعي « شايان ذكر است كه در طرح اوليه اين قانون قيد. نموده است
يب ايـن قـانون كليـه مراكـز تخصصـي درمـان       تـاريخ تصـو   از« :نداشت وچنين مقرر شده بـود 

هـاي اضـافي   ندرج در ذيل نسبت به انتقـال جنـين  ناباروري مجاز خواهند بود با رعايت شرايط م
  هـاي شـرعي پـس از احـراز رسـمي اعـراض نامبردگـان از        حاصله از تلقيح خارج رحمـي زوج 

 هـا  پزشـكي ، نابـاروري آن  ، به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجـام اقـدامات   هاي متعلقهجنين
  . »به اثبات رسيده؛ اقدام نمايند) هر يك به تنهايي يا هر دو(

مجلس شـوراي اسـالمي    1381شهريور ماه  5، مصوبه 27/6/1381شوراي نگهبان در جلسه 
  :را مطرح و به شرح ذيل اعالم نظر نمود

ه نشد، لكن ايـن  قانون اساسي تشخيص داد اصل عمل انتقال جنين خالف شرع و 1در ماده «
مجموعه (» ...انتقال نبايد همراه با لمس و نظر حرام انجام پذيرد و از اين جهت بايد اصالح شود

  ).157، ص1383نظريات شوراي نگهبان، 
ايـن   با اظهار نظر شوراي نگهبان، طرح مذكور به منظور اصالح به مجلس بازگردانـده شـد و  

مراكـز تخصصـي را    »با رعايت ضـوابط شـرعي  « :بار مجلس شوراي اسالمي با افزودن عبارت
  .موظف كرد تا در انتقال جنين از ارتكاب امور حرام پرهيز نمايند

  

                                                
1. CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. 
2. Assistance medicale a la procreation 
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 )الـف : شايان ذكر است كه رعايت ضوابط شرعي مندرج در اين قانون شامل هـر دو مرحلـه  
ـ  )ب هاي شرعي و قانوني و مقدمات آن؛ تشكيل جنين از زوج ده انتقال جنين به رحم زوجه گيرن

  .خواهد بود جنين،
هايي كه مستلزم ارتكاب اعمال  حـرام جهـت دريافـت اسـپرم يـا       از اين رو استفاده از روش

البتـه   .تخمك يا انتقال آن به رحم زن گيرنده است، از قبيل استمنا، لمـس و نظـر ممنـوع اسـت    
دادن عمـل   برخي از فقها به طور مطلق استفاده از مقدمات حـرام را در هـر دو مرحلـه از انجـام    

و صـافي گلپايگـاني،    178، ص1382اي،  ؛ خامنه621، ص1409خميني، (اند تلقيح جايز ندانسته
. انـد آن را به غير صورت موارد ضرورت وحـرج محـدود كـرده    و برخي ديگر). 281، ص1382

ــيرازي،  ( ــارم ش ــتاني، 61، ص1381مك ــي،   746و 82، ص1379؛ سيس ــل لنكران ، 1377و فاض
ت كه منظور از موارد ضرورت يا حرج مواردي اسـت كـه عـدم بـاروري از     بديهي اس). 567ص

و ايـن در  ). همـان (طريق پزشكي موجب اختالل زندگي زناشويي يا بيماري زن و مانند آن شود 
حالي است كه به عقيده برخي از صاحبنظران ادله حرمت لمس و نظـر تنهـا شـامل ظـواهر بـدن      

  ).310، ص1424القائني،( ي بدن دليلي بر حرمت نداريمهاي داخل در مورد نظر به محيط است و
ها از دارا شدن فرزنـد   رسد با توجه به اين كه ناتوانايي يكي از زوجين يا هر دو آن به نظر مي

هاسـت كـه بايـد بـراي درمـان آن بـه پزشـك         ضعف در بدن يكي يا هر دو آن نوعي نارسايي و
ز نظـر  ؛ نـازايي ا )12تـا، ص  طباطبـايي، بـي   و يزدي 65ـ64، صص1421السنباطي، (مراجعه شود 

كه البته درمان بيمـاري از نظـر شـرعي جـايز و حتـي در       شود،عرفي نوعي بيماري محسوب مي
هـاي كمكـي    هـاي درمـان نابـاروري اسـتفاده از روش    و يكي از راه مورد ضرورت واجب است،

ارد اسـتثناي از حكـم   توليد مثل است، و از آن جا كه به موجـب ادلـه فقهـي معتبـر يكـي از مـو      
مشروط بر اين كـه  (حرمت نظر و لمس مقام معالجه و درمان توسط پزشك غير هم جنس است 

تـوان گفـت كـه در غيـر      مـي ). 75، ص1400نجفي، (؛ )نظر نباشد راهي براي درمان جز لمس و
موارد ضرر وحرج نيز به مالك جواز معالجه و درمان بيماري، در صورت نبـودن پزشـك زن يـا    

مستند اين حكم روايت معتبره أبي حمزه ثمالي . طرار به پزشك مرد  مراجعه به او جايز استاض
قـال سـألته عـن    «: در مورد جواز درمان زن توسط پزشك مرد اسـت كـه فرمـود   ) ع(از امام باقر 

المرأه المسلمه يصيبها البالء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان ال يصـلح النظـر اليـه ، يكـون     

الحـر  (» إذ ااضطرت إليه فليعالجها أن شـاء : الرجل أرفق بعالجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال 
سـؤال كـردم در مـورد زن مسـلماني كـه در      ) ع(از امـام : ؛ راوي گويد)323، ص 1104العاملي، 
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قسمتي از بدن او آسيبي مانند شكستگي يا جراحت عارض شـده و ايـن ضـايعه در موضـعي از     
او است كه نگاه كردن به آن موضع بر مردان حرام است، و اين در حـالي اسـت كـه درمـان     بدن 

توانـد بـراي درمـان بـه      تر به حال اوست آيا طبيب مرد مـي  بيماري او توسط پزشك مرد مناسب
هرگاه زن به درمان توسط مرد اضـطرار  : فرمودند) ع(موضع شكستگي يا جراحت نگاه كند؟ امام

  .تواند او را معالجه نمايد د ميپيدا كند پزشك مر

  شيوه تلقيح خارج از رحم ـ لزوم استفاده از3

گيرد؛ ولـي در قـانون مـورد بحـث تنهـا      هاي گوناگوني انجام مي تلقيح مصنوعي  به صورت
قـانون   ، وخارج از رحـم  اجـازه داده شـده اسـت    صورت انتقال جنين از طريق تلقيح مصنوعي 

تشكيل جنـين   ،شكي از قيبل اهداي اسپرم يا تخمكبا كمك پز نسبت به ساير فروض توليد مثل
توانند از طريق طبيعي صاحب فرزند شـوند  در آزمايشگاه با تخمك واسپرم زن وشوهري كه نمي

مرگ او و انتقال آن به رحـم   انعقاد جنين با اسپرم شوهر بعد از، انتقال آن به رحم همان زن و

در حقوق برخي كشورهاي پيشرفته مانند فرانسـه نسـبت    در حالي كه .ساكت است.... و  ،زوجه
فرانسـه جهـت   » قـانون بهداشـت عمـومي   «مطـابق  . به اين فروض نيز تعيين تكليف شده اسـت 

هاي كمكي توليد مثل پزشكي در وهله نخست بايد از روش تلقيح مصـنوعي يـا    استفاده از روش
و اگـر ايـن روش بـه نتيجـه نرسـيد      باروري آزمايشگاهي با اسپرم و تخمك زوجين استفاده كرد 

يـا انتقـال جنينـي    ) اسپرم وتخمك اهدايي(توليد مثل مصنوعي با اسپرم يا تخمك شخص بيگانه 
كه در آزمايشگاه از اسپرم وتخمك اشخاص بيگانه تشـكيل شـده اسـت بـه رحـم زن، بـه طـور        

  ).70، ص1381همان، (استثنايي مجاز شمرده شده است 

  :ـ مجاني بودن4

در قانون ياد شده بصراحت از لزوم مجاني بودن واگذاري و دريافت جنـين سـخني   هر چند 
، »اهـداي جنـين  «به ميان نيامده است؛ ولي با توجه به كلمات به كار رفتـه در ايـن قـانون ماننـد     

رسد قانونگذار مجاني  بـودن عمـل دريافـت جنـين را پذيرفتـه       به نظر مي» زوجين اهدا گيرنده«
اين نقيصـه  ) 1383/ 19/12مصوب(آيين نامه اجرايي قانون مزبور ) پ(بند  خوشبختانه در. است

. مقرر شده است كه اهداي جنين بايد به صورت داوطلبانه و رايگـان انجـام گيـرد    جبران شده و
 بنابراين، خريد و فروش جنين به هر شكل ممنوع است؛ زيرا ايـن امـر بـا اصـل كرامـت انسـان،      

  .بل معامله بودن انسان سازگار استبا غير قا دارد، وحتي در مرحله جنيني منافات 
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استفاده شده اسـت كـه مفيـد مجـاني     » بخشش«به معناي » don«در حقوق فرانسه نيز از واژه 
   C.civ.، Art. L.152-5،al.5 et  L،665-13 C.S.P.) .(Art16-5استبودن عمل واگذاري جنين 

عناي آن نيست كه عمل مزبـور از مقولـه   شايان ذكر است كه مجاني بودن عمل واگذاري به م
-الي را به ديگري مجاناً تمليـك مـي  و از نوع قراردادهاي مالي است؛ زيرا در هبه، واهب م» هبه«

حالي كه موضوع واگذاري در عمل موسـوم بـه اهـداي جنـين،     ، در )قانون مدني 795ماده ( كند
واگـذاري جنـين كـه بـه قصـد و      بنـابراين، عمـل   . جنين مال نيست تا قابل تمليك و هبه باشـد 

از ايـن رو شـايد انتخـاب    ) 87همـان، ص  ( .رضايت طرفين نياز دارد يك قرارداد غير مالي است
  . تر باشد مناسب» هبه«به جاي » اعطاء«كلمه 

  شرايط درخواست كنندگان :دوم گفتار

ايي در قانون مورد بحث شرايطي را براي دريافت كننـدگان جنـين اهـد    2قانونگذار در ماده  
  :نظر گرفته است كه عبارتند از

  :شوهر باشند زن و -1

اين قانون، تقاضـاي دريافـت جنـين اهـدايي بايـد مشـتركاً از طـرف زن و         2به موجب ماده 
ار هـا برقـر   زوجيـت ميـان آن   رابطـه بنابراين، زن ومردي كـه    .شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود
گـذار  در  گيـري قـانون  جهـت . مند شوند اين روش بهرهد از توانننيست يا زنان بيوه و مجرد نمي

رود؛ زيرا مصـلحت طفـل در آن اسـت     وضع اين شرط يكي از نقاط قوت اين قانون به شمار مي
  .اي متولد شود كه  از ثبات وضعيت خانوادگي برخوردار باشدكه در خانواده

ه بـه موجـب قـانون    ، هـر چنـد كـ   جهت با قانون فرانسه هماهنگ است قانون ايران از اين  
توانند از اين روش استفاده كننـد؛  مردي كه دو سال زندگي مشترك داشته باشند، مي فرانسه زن و

البته اين قاعـده مـورد انتقـاد حقوقـدانان ايـن      : ها رابطه زوجيت نيز برقرار نباشد اگر چه ميان آن
شـود  مين نمـي كشور واقع شده است؛ زيرا در اين موارد ثبـات وضـعيت خـانوادگي طفـل تضـ     

  ).70، ص1381صفايي، (

  :تنظيم تقاضا نامه دريافت جنين به طور مشترك-2

، در واقـع همـان دادخواسـتي    به صورت كتبي و مشترك از دادگـاه  درخواست دريافت جنين
  .كنندطور مشترك آن را تنظيم و امضا مياست كه زوجين به 
ـ   1مطابق ذيل ماده  د ازدواج كـرده و نابـاروري او يـا    قانون مورد بحث زن گيرنده جنـين باي
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حال اگر زن گيرنده جنـين هنگـام ارائـه تقاضـا نامـه      . شوهرش و يا هر دو به اثبات رسيده باشد
داراي شوهر باشد، ولي در فاصله زماني ارائه دادخواست و صدور حكم يا بعد از صـدور حكـم   

ر زمان عـده وفـات يـا طـالق      آيا د و قبل از انتقال جنين شوهرش فوت كند، يا او را طالق دهد،
  امكان انتقال جنين به رحم زن وجود دارد يا خير؟

راي ايـن فـروض نيـز    ، وشايسته بود كه قانونگذار بـ ون ياد شده در اين مورد ساكت استقان
توان گفت كه انتقال جنـين در دوران  نمود؛ ولي بر اساس قواعد كلي حقوق ميتعيين تكليف مي

طوسـي،  (است؛ زيرا دوران عده طالق رجعي در حكم زوجيت اسـت   عده طالق رجعي بال مانع
و چنانچه تقاضاي مشـترك دريافـت جنـين  در زمـان     ). 180، ص1400و نجفي،  134، ص460

  .ممكن است آن را دليل بر رجوع تلقي نمود عده طالق رجعي  به دادگاه ارائه شده باشد،
در زمان عـده وفـات، تلقـيح      هر وولي عقيده فقهي نگارنده آن است كه در صورت فوت شو

ز جايز نيست، و مستفاد از روح حاكم بر اين قانون نيز ممنوعيت انتقال جنين به رحـم زن بعـد ا  
اي باشد؛ زيرا به مصـلحت طفـل نيسـت كـه در خـانواده      فوت شوهرش در زمان عده وفات مي

خود به توليد مثـل  متولد شود كه يك عضو آن فوت كرده است و عضو ديگر براي آرامش خاطر 
فرانسه نيـز توليـد   » قانون بهداشت عمومي«قانون مدني و قانون  در. مصنوعي متوسل شده است
فوت يكي از زوجـين  مـانع    ،است، وحتي در زمان معاضدت پزشكي مثل بعد از مرگ منع شده

 Art. 311-20  C(ادامه كار مي گردد؛ زيرا با زوال اراده زن يا مرد توليد مثل قانوني نخواهـد بـود   

civ،: Art  152-2 C.S.P) ( ،70، ص1381صفايي.(  
به هر حال به نظر ميرسد حكم اين مسأله بايد با دخالت قانون گذار به طـور شـفاف روشـن    

  . گردد
زوجـه بـدون ايـن     ، نابارور تشخيص داده شوند وزوجين بر اساس گواهي معتبر پزشكي -3

  .تهديد كند، به دريافت جنين توانمند باشدكه خطري اعم از رواني و يا جسمي او را 

  .زوجين داراي صالحيت اخالقي باشند -4

  .هاي صعب العالج وجين به بيماريعدم ابتالي ز -5

هـاي  بيمـاري «در پيشنهاد اوليه كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسـالمي عبـارت   
هـاي  صـرفاً بيمـاري  وجود داشت كه هنگـام رأي گيـري حـذف شـد و     » واگيردار صعب العالج

، برخـي از اسـاتيد   )16761:25صعب االعالج در متن قانون درج گرديد روزنامه رسمي، شـماره  
توانـد مـانع صـدور مجـوز     شرط مذكور هنگامي مي«: اندحقوق بر اين حذف ايراد گرفته و گفته
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يت بـه  انتقال جنين گردد كه بيماري صعب العالج از نوع بيماري واگيردار باشـد و موجـب سـرا   
هـا   جنين شود؛ و االّ ابتالي شوهر گيرنده جنين به بيماري صعب العالج مانند برخـي از سـرطان  

صـرف   تواند براي طفل داشته باشد؟ لذا اين بند از قانون داراي اشـكال اسـت، و  چه ضرري مي
بـا  داشتن بيماري صعب العالج اگر واگير نباشد، نبايد موجب محروميت خانواده از داشتن فرزند 

  ).86، ص1381و صفايي، 155، ص1384صادقي مقدم، (» هاي مذكور گردد روش
ولي به نظر مي رسد كه مبناي لزوم رعايت مصلحت طفل در آينده مي توانـد توجيـه كننـده    

  .شرط مزبور باشد

  :عدم اعتياد به هر گونه مواد مخدر -6

سالمت جنـين در دوران  حفظ . توجه قانون گذار به اين شرط از نقاط مثبت اين قانون است
بارداري وبعد از آن و نيز تأمين آرامش روحي و رواني كودك و تـأثير آن در تربيـت صـحيح  از    

ترين  مسائلي است كه بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد ، وبـديهي اسـت كـه ايـن هـدف در            مهم
ذكـر اسـت   شـايان  . هايي كه به مواد مخدر مبتال هستند، به هيچ وجه قابل تضمين نيست خانواده

قانون حمايت از كودكان بي سرپرست شرط عدم ابتال به الكل نيز آمده اسـت ، و  ) ح(كه در بند 
شرط عدم اعتياد به الكل و ساير اعتيادات مضره درج شده بـود  )ز(در طرح اوليه اين قانون در بند

  .شد مي كه حذف آن دليل موجهي ندارد و شايسته بود كه در قانون مصوب نيز اين شرط افزوده

  :عدم محجوريت زوجين -7

تأكيد قانونگذار بر عدم محجوريت گيرندگان جنين ، به منظور حمايت از نوزاداني است كـه  
نـدگان جنـين در مـورد آينـده     گيرشوند؛ زيرا احساس مسؤوليت  ولد ميدر آينده از اين طريق مت

ايـن قـانون   ) ج(طـالق بنـد   مستلزم دارا بودن عقل ، بلوغ و رشد است؛ ولي از آن جا كه انوزاد 
قانون مدني از جمله افراد غير رشيد را نيـز شـامل اسـت؛ و بـا      1207همه موارد مندرج در ماده 

كه تنها قلمرو حجـر او محـدود بـه امـور مـالي      م .ق 1208تعريف سفيه مندرج در ماده توجه به 
ا عنايـت بـه ايـن    ؛ و ب)ولي ساير تصرفات او از جمله نكاح مجاز شمرده شده است. (شده است

داللـت بـر   » زوجـين اهـداي گيرنـده   «، »اهداي جنـين «كه كلمات به كار رفته در اين قانون مانند 
گردد كه چرا نبايد امكان انتقال جنـين   مجاني بودن عمل دريافت جنين دارد؛ اين سوال مطرح مي

  به رحم زني كه خود يا شوهرش سفيه است داده شود؟
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  :تابعيت ايراني زوجين -8

رط داشــتن تابعيــت جمهــوري اســالمي در زوجــين گيرنــده جنــين ، در كنتــرل نســل و شــ
جلوگيري از اختالط نسب موثر است ، و باعث خواهد شـد در انتقـال  جنـين وتولـد نـوزاد در      
خانواده ايراني نوزاد نيز ايراني تلقي گردد، حتي اگر زوجـين گيرنـده بـه كشـور ديگـري منتقـل       

  ).يقانون مدن 976 ماده( شوند
به عقيده برخي از اساتيد حقوق، شرط داشتن تابعيت ايراني با ايـن تصـور كـه زن وشـوهر     .

توانند منافع كودك را تأمين كنند ، ذكر شده است در حاليكه  اين تصـور مبتنـي بـر     خارجي نمي
فكر تفاوت بين خودي و بيگانه  و بدبيني نسبت به بيگانگـان اسـت ، و حـال آن كـه در جهـان      

صل تساوي اتباع كشور و بيگانگان در قوانين كشورهاي پيشرفته پذيرفته شـده  و بـدبيني   امروز ا
نسبت به بيگانگان ، خصوصاً محروميت بيگانگان مقيم ايران از داشـتن فرزنـد، از طريـق اهـداي     
جنين دليل موجهي ندارد؛ و اگر مبناي اين قاعده اصل عدم سلطه كافر بر مسلمان مبتنـي بـر آيـه    

باشـد؛ بـاز هـم قاعـده مـذكور      ) 141نساء، (» لن يجعل اهللا للكافرين علي المسلمين سبيالً«: شريفه
ممكن است اهـدا   :همه زن وشوهرهاي خارجي نامسلمان نيستند؛ ثانياً: قابل ايراد است؛ زيرا اوالً

  ).1383صفايي، (كنندگان جنين نامسلمان باشند 
ار گرفته است تابعيت اهـدا كننـدگان جنـين    به نظر ميرسد آنچه در اين قانون مورد غفلت قر

ها از طريق ورود جنين هاي تشكيل شده ازاتباع بيگانـه   است ، كه اين غفلت سبب انتقال بيماري
شايان ذكر اسـت كـه در   . خواهد شد،كه الزم است قانون در اين خصوص اصالح وتكميل گردد

  اين شرح آمده بود به ) ه(و) د(طرح اوليه اين قانون دو شرط ديگر در بندهاي 
  ها داراي امكان مالي مناسب باشد؛ زوجين يا يكي از آن): د
هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزائي مـوثر بـه علـت ارتكـاب جـرائم عمـومي       ): ـه
  .نباشند

رسد كه اين حذف نيز دليـل   به نظر مي و ولي در قانون مصوب  اين دو شرط حذف گرديد،
  .موجهي ندارد

  يط صاحبان جنينشرا :گفتارسوم

در ماده يك قانون ياد شده تنها به بيان دو شرط درمورد صاحبان جنين اكتفا شده اسـت  كـه   
زوجين صاحب جنـين   )2شرعي باشند؛  شوهر قانوني و صاحبان جنين بايد زن و )1  :عبارتند از
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المت روحـي،  كتباً با انتقال آن موافقت نمايند؛ ولي نسبت به ساير جهات از قبيل اطمينـان از سـ  
ها به الكل و مواد مخدر يـا عـدم ابـتالي زوجـين بـه       ها و نيز عدم اعتياد آن جسماني آن رواني و
نامـه   درآيـين . سـكوت شـده اسـت   .... هاي صعب العالج و مسري، مانند ايدز، هپاتيـت و  بيماري

كننـدگان   اها جبران شده و موارد ياد شده نيز در رديف شـرايط اهـد   اجرايي اين قانون اين كاستي
  :جنين الزامي شناخته شده است كه ما ذيالً اين شرايط را مورد مطالعه قرار خواهيم داد

  :زوجيت قانوني وشرعي صاحبان جنين -1
 هـاي حاصـل از تلقـيح خـارج رحـم اسـپرم و       مطابق ماده يك  اين قانون تنها انتقـال جنـين  

وجـود  ) اعم از دائـم يـا موقـت   ( ها رابطه زوجيت قانوني وشرعي نزني كه ميان آ تخمك مرد و
بنـابراين، انتقـال   . اسـت ط مندرج در اين قانون تجويز شده دارد، با رعايت ضوابط شرعي وشراي

بـه نظـر    .مرد بيگانـه ممنـوع اسـت    هاي حاصل از تلقيح خارج رحم اسپرم وتخمك زن و جنين
ظور پرهيـز از شـبهه   در اين حكم، جانب احتياط را رعايت كرده است و به من رسد قانونگذار مي

 تحريم تركيب اسپرم وتخمك بيگانه مقرر داشته است كه صاحبان اصلي جنين الزامـاً بايـد زن و  
اين احتياط پسنديده است، هر چند كه دليـل محكمـي بـر تحـريم     : شوهر قانوني و شرعي باشند

از آن تخمك بيگانه وجود ندارد، و مقتضاي اصل برائـت عقلـي و شـرعي نيـز جـو      لقاح اسپرم و
  .است

هـاي   حال اين سوال مطرح است كه چنانچه در مراكز تخصصي ناباروري كه تخمك و اسپرم
شـود، بـدون مالقـات ميـان صـاحبان اصـلي        اهدايي زنان و مردان بيگانه در آن جا نگهداري مي

هـاي اهـدايي در    و سـپس تخمـك و اسـپرم    ها عقد نكاح خوانده شود، جنين با يكديگر، ميان آن
روزنامـه ايـران،   (هـاي نابـارور داده شـود     مايش لقاح يافته و جنين تشكيل شـده بـه زوج  لوله آز

  ؛ آيا ازدواج مزبور بايد ثبت شود يا خير؟)25/1/1383
 )29/2/1316مصـوب  ( قـانون اصـالح قـانون ازدواج    1برخي از حقوقدانان با استناد به ماده 

هـاي   زوج«، و نيـز ذكـر كلمـه    رجوع طالق و ،1مبني بر الزام ثبت هر ازدواج اعم ازدائم يا موقت
انـد   ثبـت ازدواج در دفـاتر مخصـوص را ضـروري دانسـته      قانون مورد بحث، 1در ماده » قانوني

عاقـد در عقـد    ؛ هر چند كه شوراي نگهبان مجازات متعاقـدين و )152، ص1384مقدم،  صادقي(

                                                
و نيز صفائي وقاسم زاده، سيد حسين و سيد مرتضي، اشـخاص   -130، ص1كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، ج. 1

 .132و محجورين، ص
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؛ ولـي  )3/6/63، مـورخ  11502روزنامه رسمي، شماره (داند  ازدواج غير رسمي را غير شرعي مي
هاي قـانوني   زوج«رسد اين برداشت از قانون صحيح نيست؛ زيرا در قانون مزبور كلمه  به نظر مي

هاي قـانوني   هاي شرعي كه در رديف زوج وجود دارد، وبديهي است كه مقصود از زوج» وشرعي
 قـيح اسـپرم و  از ايـن رو تل . هاي شرعي غير ثبـت شـده اسـت    ازدواجز ذكر شده است، عبارت ا

ها ثبت نشده است، از نظر اين قانون بالمـانع اسـت، اگـر چـه بـه       تخمك زوجيني كه ازدواج آن
البتـه شايسـته بـود كـه      .موجب ساير مقررات قـانوني ثبـت هـر ازدواج وطالقـي الزامـي اسـت      

  .نمود ميتعيين تكليف  دراين قانون نسبت به اين امر قانونگذار
 جنين با انتقال آن موافقت كتبي زوجين صاحب  -2

نامه اجرايي آن مقرر شده است كه اهـدا، جنـين    آيين 3نيز ماده  قانون مورد بحث و 1درماده 
هاي اهدا كننده در مراكـز مجـاز تخصصـي درمـان نابـاروري       بايد با موافقت ورضايت كتبي زوج

وري درحقـوق فرانسـه نيـز موافقـت و رضـايت صـاحبان جنـين در انتقـال آن ضـر         . انجام گيرد
جز در موردي كه يكي از آنان فوت كرده باشد كه در ايـن صـورت رضـايت     ،شناخته شده است

رضايت بايد در مقابل قاضـي اعـالم شـود تـا واقعـي      . زوجي كه در قيد حيات است، كافي است
  ).73، ص1381صفايي، ( بودن آن محرز گردد

  .ضريب هوشي مناسب سالمت متعارف جسمي ورواني و -3
 .گردان اعتياد به مواد اعتيادآور و رواننداشتن  -4

 .....العالج، نظير ايدز، هپاتيت، و  هاي صعب مبتال نبودن به بيماري -5

نامه اجرايي قـانون، مـورد اهـداي     آيين 3ماده مطابق : محرمانه بودن هويت اهدا كنندگان -6
 6بنا بر تبصره مـاده   و گيرد، صورت كامالً محرمانه انجام مي جنين بعد از احراز هويت زوجين به

بنـدي   هاي اهدايي به عنـوان اطالعـات بكلـي سـري طبقـه      نامه نيز اطالعات مربوط به جنين آيين
آيين نامه ارائه مدارك و اطالعات مربوط بـه اهـدا كننـدگان و دريافـت      10شوند و برابر ماده  مي

اسرار دولتي و به مراجـع   كنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري
 .باشد دار مجاز مي قضايي صالحيت

تواند امنيت رواني و اجتمـاعي طفـل    مجهول ماندن صاحبان جنين و دريافت كنندگان آن مي
خوبي تأمين كرده و مـانع بزرگـي بـر سـر پيـدايش دعـاوي       ه زوجين دريافت كننده جنين را ب و

  .احتمالي نسب گردد
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انه بودن صاحبان جنين و دريافت كنندگان آن پذيرفتـه شـده، كـه    در حقوق فرانسه نيز محرم
  .ياد شده است 1نام بودن از آن به عنوان اصل بي

كنوانسـيون حقـوق كـودك      7برخي از حقوقـدانان فرانسـوي ايـن اصـل را مخـالف مـاده       
 باشـد؛ ولـي در پاسـخ    اند كه به موجب آن كودك حق شناختن پدر و مادر خود را دارا مي دانسته
مـادر   كنوانسيون از پدر و مادر ، والدين بيولوژيكي نيست، بلكـه پـدر و    7مقصود ماده : اند گفته

برخي نيز بر اساس لزوم رعايت مصـلحت روان شـناختي طفـل، قاعـده مزبـور را      . قانوني است 
مجهول بودن پدر و مادر طبيعي طفل چه بسـا موجـب نـاراحتي    : اند مورد انتقاد قرار داده و گفته

شناختي براي وي گردد، و بر عكس برخي راه حـل قـانوني را تأييـد     فل و بروز مشكالت روانط
اند كه راه حل مخالف براي اهدا كننده كه خواهان طفل نيست، ناراحت كننده  كرده واظهار داشته

  .است و ممكن است مانع اهداي جنين گردد
 152-5 مـاده  و (Art.  16-8  C. civ) قـانون مـدني فرانسـه    16-8 به هر حال به موجب مـاده 

نام بودن اهداي جنين پذيرفته شده است، و هيچ يـك از زوجـين    قاعده بي قانون سالمت عمومي
  ).73، ص1381صفايي، (كننده جنين نبايد از هويت يكديگر آگاه باشند   گيرنده يا اهدا

  ين تكاليف زوجين گيرنده جنين و فرزند حاصل از انتقال جن حقوق و: مبحث دوم

و از  طفل متولد شـده اسـت،   ترين بخش قانون مورد بحث تبيين رابطه زوجين گيرنده و مهم
شوهر شرعي وقانوني تشكيل شـده،   اين قانون جنين از اسپرم زن و 1مطابق فرض ماده  جا كه آن
رحم زوجه گيرنده صرفاً محيط مناسبي براي رشـد و پـرورش جنـين اسـت، بـا ايـن وصـف         و

طفل درصدد ايجاد همان حقوق و تكاليفي برآمـده اسـت كـه در      ضمين آيندهقانونگذار جهت ت
ايـن قـانون    3از اين رو در در تبصره ماده . اند اوالد در قانون احصا شده رابطه ميان پدر و مادر و

حقـوق و  «: در ايـن زمينـه چنـين مقـرر شـده بـود       )مجلس شوراي اسالمي5/6/1381مصوب (
نين و طفـل متولـد شـده از لحـاظ نگهـداري و تربيـت و نفقـه و        تكاليف زوجين اهدا گيرنده ج

  .»احترام، نظير وظايف و تكاليف اوالد و پدر و مادر است
تطبيق حقوق و تكاليف فرزند متولد شده از طريق انتقال جنين بـا حقـوق و تكـاليف اوالد و    

لفـت شـوراى   ورد مخامـ صـاحبان جنـين،    پدر و مادر، به دليل فقدان رابطه نسـبي ميـان طفـل و   

                                                
1. Principe de anonymat. 
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ترتـب كليـه    3 اگر مقصود از مفاد ماده«: در نظريه شوراى نگهبان آمده است .گرفت نگهبان قرار
 اسـت  خـالف شـرع اسـت و اگـر مقصـود ديگـرى       ،باشد آثارى است كه براى فرزند واقعى مى

ششـم، سـال سـوم،     مجموعه نظريات شـوراى نگهبـان، دوره  ( »مشخص شود تا اظهار نظر گردد
  .)157ص

بـه شـرح ذيـل بـه      18/3/1382توسط مجلس شوراى اسـالمى در تـاريخ    3 ا اصالح مادهب 
جنين و طفـل متولـد شـده     وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده«: شوراى نگهبان ارسال گرديد

. »از لحاظ نگهدارى و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكـاليف اوالد و پـدر و مـادر اسـت    
بـه  » وظـايف «تغييـر كلمـه   ، علـت ايـراد   .ايراد شوراى نگهبان قرار گرفـت  ين ماده مجدداً موردا
  :به شرح زير اعالم شد باندر ذيل ماده بود كه نظر شوراى نگه» حقوق«

تغييـر يافتـه اسـت كـه     » حقوق« ، در ذيل همين ماده به كلمه3 هماد صدر در» وظايف« كلمه
با اصالح كلمـه مـذكور و تغييـر آن بـه      ».بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد موجب ابهام است،

شوراى نگهبان آن را تأييـد   8/6/1382در ذيل ماده و ساير اصالحات قانون مذكور در » وظايف«
اهداى جنـين بـه زوجـين نابـارور مقـرر        قانون نحوه ، 3ماده  ودر نتيجه بعد از اصالحات كرد،
  :دارد مى

متولد شده از لحاظ نگهدارى و تربيـت   وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل«
  .»نظير وظايف و تكاليف اوالد پدر و مادر است ،و نفقه و احترام

قـانون حمايـت از كودكـان    « 11شايان ذكر است كه عبارات اين مـاده مشـابه عبـارات مـاده     
 و نظيـر حقـوق   «است؛ با اين تفـاوت كـه در قـانون اخيـر عبـارت       »1353سرپرست مصوب بي

 تكـاليف  و وظـايف « ذكر شده بود، كه در قانون اهداي جنين عبارت »الد و پدر و مادراو تكاليف
  .آمده است »اوالد و پدر و مادر

، ارث، محرميت، واليـت  موضوعاتي مانند نسبگذار در اين قانون نسبت به  به هرحال قانون
تنهـا   ، وهـا نشـده اسـت    قهري كه از آثار نسب مشروع است، سكوت اختيار كرده و متعرض آن

مواردي را به صورت حصري به عنوان وظايف و تكاليف زوجين در قبـال طفـل متولـد شـده از     
  : ها را مورد بررسي قرار خواهيم داد كه ذيالً آن طريق انتقال جنين بيان كرده است،

از حقـوق  نگهداري اطفـال   قانون مدني 1168ماده  مطابق :نگهداري ومراقبت از كودك -1
ناميـده   »حضـانت « قـانون حـق   اين حق در اصطالح فقـه و . ن شناخته شده استوتكاليف والدي

اقتدار و سلطه بر تربيت طفـل و  « :حضانت در اصطالح فقهى و حقوقى عبارت است از. شود مي
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از قبيل حفظ و نگهدارى، و قرار دادن طفل در بستر و خوابانـدن   ،مربوط به تربيت اوست چهآن 
، 1400نجفـي،  ( ».ت طفل نيز در قلمرو مفهوم حضـانت قـرار دارد  ، تربيو نظافت و شستن لباس

در تنظيم قواعد مربوط به حضانت قانونگذار عالوه بـر حمايـت جسـمى بـه حمايـت      ). 283ص
روحى و اخالقى طفل نيز نظر داشته و سعى كرده است كه با عنايت به روابـط عـاطفى ابـوين و    

 گـذار  قـانون  ).119، ص1381ي، امامي، صفاي( اوالد در جهت رشد شخصيت كودك حركت كند
، وظايف وتكاليف گيرندگان جنين را همان تكـاليف منـدرج   »نظير«در اين قانون با انتخاب واژه 

قرار داده، در اصالح قانون مذكور براي حضانت ونگهـداري   1382اصالحي سال  1169در ماده 
پـس از   ت سـالگي اولويـت دارد و  كنند، مادر تا هف طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي

قانون مـدني آمـده    1175تا   1170ساير ترتيبات در خصوص حضانت  در مواد . آن با پدر است
  .است

از آن جا كه حضانت از آثـار نسـب اسـت؛ تطبيـق كامـل مقـررات حضـانت در ارتبـاط بـا          
ناسايي نسـب  صاحبان اصلي جنين، منوط به ش كودك حاصل از انتقال جنين و گيرندگان جنين و

مـا در  . پدري و مادري طفل خواهد بود ، كه متأسفانه در اين قانون مورد غفلت قرار گرفته است
هـا   فصول گذشته وضعيت حضانت اين قبيـل كودكـان را بـر اسـاس تبيـين وضـعيت نسـبي آن       

به عقيده ما زن صاحب تخمك هـر چنـد كـه مـادر طفـل محسـوب شـود؛        . بتفصيل بيان كرديم
اگـر   دهد، ر آنِ زوجه گيرنده جنين است كه كودك را در رحم خود پرورش ميحضانت كودك ا

چه به عقيده نگارنده مادرِ شرعي طفل زني است كه او را در رحم خود پـرورش داده و آن را بـه   
  .دنيا آورده است

يكي از وظايف گيرندگان جنين،  قانون نحوه اهداي جنين، 3بر اساس ماده : تربيت طفل -2
ايـن وظيفـه نظيـر تكـاليف      .ها رسـيده اسـت   زادي است كه از طريق انتقال جنين به آنتربيت نو

ابـوين مكلـف هسـتند كـه در حـدود      « :دارد قانون مدني است كه مقرر مي 1187مندرج در ماده 
هـا را مهمـل    توانايي خود به تربيت اطفال خـويش بـر حسـب مقتضـي اقـدام كننـد و نبايـد آن       

  .»بگذارند
هر گاه بر اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقـي پـدر    )11/8/1376اصالحي (1173بنا بر ماده 

يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخالقـي طفـل در معـرض    
خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يـا بـه تقاضـاي رئـيس     

همچنـين   .»حضـانت طفـل مقتضـي بدانـد، اتخـاذ كنـد      حوزه قضايي هر تصميمي را كـه بـراي   
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قانون مدني مقرراتي را دررابطه با تربيـت طفـل مقـرر     1235، و 1188 ،1179 قانونگذار در مواد
  .كرده است

هـا، از نقـاط    عدم تبيين وضعيت طفل در صورت فوت مرد يا زن گيرنده جنين يا حجـر آن  
قـوانين در   سـاير  و مقـررات قـانون مـدني و   تسـري احكـام   . رود  ضعف اين قانون به شمار مي

خصوص امكان تعيين وصي از سوي پدر يا جد پدري جهت نگاهداري و تربيـت طفـل بعـد از    
، به مرد وزن گيرنده جنين كه هيچ گونه رابطه نسبي بـا طفـل   )قانون مدني 1188ماده(ها  فوت آن

  .ندارند نيز، مشكل است
پـس از فـوت    نفقه اوالد بر عهده پدر اسـت، «: دنيقانون م 1199مطابق ماده  :نفقه طفل -3

در صـورت  . پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت االقرب فاالقرب
  .»ها نفقه بر عهده مادر است نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن

ابـارور قـرار داده شـده    قانون اهداي جنين، اين وظيفه بر عهـده زوجـين ن   3با توجه به ماده 
قانون مدني در روابط بين اقارب، فقـط اقـارب نسـبي     1196 از سوي ديگر، بر اساس ماده .است

در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي به انفاق يكديگر ملزم هستند و و از آن جا كـه يكـي از   
اعت و تمكـن  آثار نسب، تكليف متقابل اوالد و پدر و مادر درپرداخـت نفقـه، در صـورت اسـتط    

 3؛ در مـورد مـاده   )قـانون مـدني   1198و  1197مـواد  (مالي يك طرف و فقر طرف ديگر اسـت  
قانون ياد شده اين سوال مطرح است كه آيا تكليف زوجين گيرنـده جنـين در ارتبـاط بـا تـأمين      
نفقه طفل متولد شده از طريق انتقال جنين، از قبيل تكليف متقابل است؟ و در نتيجه در صـورت  

قر زوجين گيرنده و استطاعت فرزند متولد شده از اين طريق، وي مكلف به انفـاق بـه زوجـين    ف
  گيرنده جنين خواهد بود يا خير؟

جـد پـدري زوج گيرنـده جنـين در      قانون ياد شده نسبت به پـدر و  3همچنين آيا مفاد ماده 
مادري و جـدات   صورت فوت پدر يا عدم تمكن مالي او از پرداخت نفقه، و نيز اجداد و جدات

پدري در صورت زنده نبودن زوجه گيرنده جنين، يا عـدم قـدرت او بـر انفـاق؛ تسـري خواهـد       
  يافت يا خير؟
، و كننـده جنـين   رسد  با توجه به عدم رابطه نسبي ميان كودك و زوجين دريافـت  به نظر مي

ن گفت كه حكـم مـذكور   قانون ياد شده، مي توا  3در ماده  »نظاير«گذار از واژه  نيز استفاده قانون
تنها يك تكليف يك جانبه، و صرفاً مخصوص زوجين گيرنده جنين است، وبدين جهـت تسـري   

البته عـدم تبيـين   . قانون مدني به مورد بحث صحيح نيست 1199 و 1197احكام مقرر در مادتين 
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  .گردد وضعيت نفقه كودك در شرايط ياد شده از نقاط ضعف اين قانون محسوب مي
يكـي   تبعيت فرزند از والدين خود، احترام وتكريم فرزند ومتقابالً اطاعت و :تكريماحترام و

پيـامبر   از اصول اخالقي اسالم است كه درسخنان اولياي دين بـر آن تأكيـد فـراوان شـده اسـت،     
فرزندان خود را احترام كنيد، و آدابشان را نيكو گردانيد كه مـورد  « :فرمايد مي )ص(گرامي اسالم 

  ).476، ص 1104الحر العاملي، ( »خشش قرار خواهيد گرفتب رحمت و

اي كه حاكي از تكليف پدر و مادر نسبت به احترام از فرزند خـود باشـد    در قانون مدني ماده
وجود ندارد؛ بلكه بر اساس مقررات قانون مدني اين وظيفه تنها برعهده اوالد است كـه از پـدر و   

طفـل  « :دارد م  مقـرر مـي  . ق 1177ام نمايد؛ چنان كه ماده ها احتر مادر خود اطاعت كرده و به آن
شايان ذكر اسـت كـه   . »ها احترام كند بايد مطيع ابوين خود بوده و در هرسني كه باشد بايد به آن

م از آثار نسب صحيح است و مخصوص طفلي است كه ميان او و به وجـود  . ق 1177مفاد ماده 
ن جهت تسري مفاد ماده فوق الذكر در خصـوص لـزوم   بدي. آورندگانش رابط نسبي برقرار باشد

اطاعت از ابوين ، به طفل حاصل از انتقال جنين و زوجين گيرنده محل ايراد است؛ زيرا زوجـين  
قـانون اهـداي جنـين نيـز      3و بدين جهت در ماده  1گيرنده جنين پدر و مادر واقعي طفل نيستند

قانون اهداي جنين وظيفـه احتـرام     3بر اساس ماده البته . استفاده شده است »احترام«تنها از لفظ 
تكريم نسبت به زوجين گيرنده جنين از سوي طفل متولد شده الزامي اسـت، ودر ايـن جهـت     و

  .تفاوتي ميان طفل مزبور وساير فرزندان واقعي نيست

  تشريفات قانوني اهداي جنين:مبحث سوم 

 كتبـي صـاحبان اصـلي جنـين، و نيـز      قانون اهداي جنين رضايت نامه 2و 1بر اساس مادتين 
افزون بر اين از لحـاظ تشـريفات دادرسـي    . درخواست كتبي زوجين متقاضي جنين، الزامي است

  : بيني شده است كه عبارت است از ات خاصي در اين قانون پيشنيز ترتيب
بررسـي  ، قـانون يـاد شـده    4مطـابق مـاده   : رسيدگي خارج از نوبت وبدون تشـريفات  -1

وجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بـدون رعايـت تشـريفات آيـين     صالحيت ز
طـرح پيشـنهادي و اوليـه     4قابل ذكـر اسـت كـه در مـاده      .دادرسي مدني صورت خواهد گرفت

                                                
هر چند كه به عقيده نگارنده زن گيرنده جنين مادر واقعي طفل است ، ولذا طفل  مزبور مكلـف بـه اطاعـت از     . 1

 .آن زن خواهد بود
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قانون، تأييد صالحيت زوجين متقاضي در صالحيت دادگاه خانواده محل سكونت زوجـين قـرار   
براي اين حذف بـه    اين قيد حذف گرديد كه دليل موجهيداده شده بود؛ ولي در قانون مصوب 

  .نظر نرسيد

هـا   به هرحال، تسهيل در رسيدگي از طريق حذف تشريفات آيين دادرسي از لحاظ صالحيت
، يكـي از نقـاط قـوت    عد دادرسي و رسيدگي خارج از نوبتو سلسله مراتب، و عدم رعايت موا

جب عـدم دقـت محـاكم در رعايـت شـرايط شـكلي،       اين قانون است؛ ولي البته اين امر نبايد مو
بررسي صالحيت مراكز تخصصي درمان ناباروري ،احراز صالحيت اخالقي زوجـين متقاضـي، و   

گردد كه متأسفانه كيفيت احراز اين امور در اين قـانون  ... يا احراز سالمت صاحبان اصلي جنين و
  .مورد غفلت قرار گرفته است

قـانون مـورد    4مطابق ماده : عدم تأييد صالحيت زوجينامكان تجديد نظر در صورت  -2
توانند به تصميم قاضـي صـادر    ها مي بحث، در صورت عدم تأييد صالحيت زوجين متقاضي، آن

كننده حكم به محاكم تجديد نظر اعتراض نمايند، و رسيدگي بـه ايـن اعتـراض نيـز در محـاكم      
قانون اهداي جنـين   4از ظاهر ماده ). 4ه مستنبط از ماد(تجديد نظر خارج از نوبت انجام مي شود

ه شود كه در صورت تأييد صالحيت زوجين متقاضي از سوي دادگـاه رسـيدگي كننـد    استفاده مي
، اين رأي غير قابل تجديد نظر است، در حالي كه اين امـر موجـب   وصدور مجوز دريافت جنين

ادي غيـر از زوجـين از   شود كه حق اعتراض بر حكم تأييد صالحيت زوجين متقاضـي از افـر   مي
كـه  (، وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـكي    ذي نفـع  قبيل مراجع نظارتي يا ساير افـراد 

سلب شود و ايـن نكتـه   ) وظيفه تأييد صالحيت مراكز تخصصي درمان ناباروري را بر عهده دارد
  .نيز از مواردي است كه در اين قانون مورد غفلت واقع شده است
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  نتيجه

  :حاصل مي گردد نتايج زيرب ياد شده دراين فصل، از مطال
، يكـي از  1382مصـوب سـال   » نحوه اهداي جنـين بـه زوجـين نابـارور    « هر چند قانون -1

رود؛ ايـن قـانون در    گامهاي مثبت قانونگذار درجهت حل مشكالت زوجين نابارور به شمار مـي 
ـ    را در ايـن قـانون ابعـاد و آثـار     مقايسه با قوانين ساير كشورها بسيار ناقص و ابتـدايي اسـت؛ زي

 . مختلف اين پديده حقوقي تبيين نشده ، و بلكه در مواردي بر ابهامات نيز افزوده شده است

اهداي جنـين، مـورد غفلـت قـرار گرفتـه      قانون وضعيت نسب كودكان حاصل از در اين  -2
محسـوب   قـانوني او است، و معلوم نيست كه از نظر قانوني، آيا پدر و مادر ژنتيكي طفل والدين 

شـود كـه    يا زوجين گيرنده جنين؟ هر چند از مذاكرات شـوراي نگهبـان اسـتفاده مـي     مي شوند،
عيين والـدين قـانوني طفـل در    تزوجين اهدا شونده رابطه نسبي با طفل ندارند؛ ولي به هر حال  

  .اين قانون در بوته ابهام قرار گرفته است
و قانوني طفل در مسـأله اهـداي جنـين مـرد صـاحب      والدين شرعي  1به عقيده نگارنده - 3

زن صاحب تخمك هيچ گونه رابطه نسبي با كـودك نـدارد، و    اسپرم و زن صاحب رحم است، و
رسد كه اين نظريه به لحاظ تأمين مصلحت طفل و خانواده و نيز انطبـاق آن بـا قواعـد     به نظر مي

شـناختي   تر است؛ زيرا از نظـر روان  ملحقوقي، از ساير نظريات مطروحه در اين زمينه كا فقهي و
اي منتسب باشـد كـه در آن جـا متولـد      نيز مصلحت طفل در آن است كه از نظر نسبي به خانواده

اهدا شونده جنـين   شده و رشد يافته است؛ و اگر به لحاظ قواعد سنتي امكان الحاق طفل به زوج
وجه گيرنده جنين ملحق نمود، و قطعـاً  توان با تكيه بر همان قواعد، طفل را به ز وجود ندارد؛ مي

محرميـت   اين امر در تأمين آرامش رواني طفل و خانواده و ترتب آثـار نسـب  از قبيـل تـوارث،    
تر از آن است كه طفل را به زني منتسب كنيم كه چه بسـا ناشـاخته و مجهـول     مناسب...  نكاح و

                                                
نسـب وآثـار حقـوقي ناشـي از آن در لقـاح      " داليل تفصيلي اين نظريه در متن رساله دكتري نگارنده با عنـوان  .1

مقالـه   :ك.ر. رخي مقاالت منتشر شده از سوي اين جانب، مشروحأ بيان شده اسـت يز بنو "مصنوعي خارج رحمي
، "هاي نوين توليد مثل انساني از ديـدگاه فقـه وحقـوق    روش"چاپ شده در  :حقوقي تلقيح مصنوعي انسان آثار"

يـز  ن و. 1382سـال  سـينا،  با همكاري پژوهشكده ابـن ) سمت(منتشر شده از سوي سازمان مطالعه وتدوين ،180ص
مجله مجتمع  ،"پيامد هاي حقوقي باروري مصنوعي": مقاله :ك به.نيز ر و .سال اول 3مجله نامه مفيد شماره  .ك.ر

  .1379تابستان  6آموزش عالي قم، سال دوم، ش
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شـايد اساسـاً خواهـان     شـته و است وبر فرض معلوم بودن هيچ گونه رابطه عاطفي با كـودك ندا 
 . طفل نيز نباشد و صرفاً بر اساس نوع دوستي به اهداي جنين اقدام كرده باشد

در اين قانون در خصوص وضعيت ارث كـودك از زوجـين گيرنـده جنـين و بـالعكس       - 4
شايسته بود كه قانونگذار حكم اين مسأله را به صورت شفاف و روشن بيـان  . سكوت شده است

ـ   قانون حمايـت از كودكـان بـي    2نانچه در ماده كرد؛ چ مي صـراحت تـوارث ميـان    ه سرپرسـت ب
به عقيده ما بر اساس نظريه انتخـابي در خصـوص   . زوجين سرپرست و كودك را نفي كرده است

نسب كودك ياد شده، رابطه توارث ميان طفل و زوجه گيرنده جنين و مرد صاحب اسپرم برقـرار  
در صـورت نـامعلوم    .يان زوج گيرنده جنين و طفل برقرار نيستم) توارث(است؛ ولي اين رابطه

بـه   .بـرد  بودن صاحب اسپرم، طفل تنها از زن صاحب رحم يا خويشاوندان مادري خود ارث مـي 
توان از انعقـاد   منظور ايجاد توارث ميان طفل و زوج گيرنده جنين، با تكيه بر قواعد سنتي تنها مي

هـا، در   كه با تحقـق ايـن عقـد ميـان آن     و طفل استفاده كرد، عقد ضمان جريره ميان زوج گيرنده
ها برقرار خواهد شد؛ ولي بـه نظـر    صورت نبودن هيچ وارثي از وراث نسبي رابط توارث ميان آن

، اي از طبقـات ارث  رسد به علت ندرت تحقق فرض عـدم خويشـاوند نسـبي در هـيچ طبقـه      مي
رسد استفاده از اموري از قبيل ايجـاد   لذا به نظر مي. فايده خواهد بود بياستفاده از اين عقد عمالً 

، استفاده از صنعت بيمه، استفاده از وصيت تمليكي بـه نفـع   مديونيت به نفع طفل در زمان حيات
 . تواند اين نقيصه را جبران نمايد اي مي كودك تا ميزان ثلث، تا اندازه

خويشـاوندان  و  ميان طفـل و زوجـين گيرنـده جنـين     )محرميت(وضعيت حرمت نكاح
  .نسبي آنها، در اين قانون روشن نيست

زن صاحب رحـم  (بر اساس نظريه انتخابي نگارنده در خصوص نسب كودك ياد شده، 
توان اقارب ومحارم نسـبي كـودك    راحتي ميه ؛ ب)مرد صاحب اسپرم پدر طفل است مادر و

متولد  چنانچه طفل ،هر گاه زنِ صاحب رحم را مادر بدانيمبر اين اساس . را مشخص نمود
زوج گيرنـده  (ازدواج او بـا شـوهرِ صـاحب رحـم     ،دختر باشـد  شده از طريق اهداي جنين

  .شود مي صاحب رحم محسوب خواهد زيرا او ربيبه شوهرِ ؛ممنوع و باطل است )جنين
زن صـاحب تخمـك و مـرد صـاحب     ( اي تبعيت كنيم كه صاحبان اصـلي جنـين   چنانچه از نظريه

رعي و قانوني طفل تلقي مي نمايد؛ در اين صورت نيز هر گاه طفل متولد شـده از  را والدين ش )اسپرم
زن  ميـان او و  اجحرمـت ازدو مقتضـاى احتيـاط   طريق اهداي جنين پسر باشد، باز هم بـه عقيـده مـا    

  .صاحب رحم و ساير اقارب و خويشاوندان نسبى او از قبيل دختر، مادر، و خواهر آن زن است
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عيت تأمين هزينه زندگي و نفقه كودك حاصل از اهداي جنـين در  در اين قانون وض -5
صورت فوت يا وقوع طالق ميان زوجين، تبيين نشده است و معلوم نيست كه آيـا تكليـف   

است يا تكليف يـك جانبـه اسـت كـه فقـط      ) مانند نفقه اقارب(به انفاق يك تكليف متقابل
  .زوجين دريافت كننده مكلف به آن هستند

مشخص نبودن  اين قانون، عدم تبيين وضعيت اداره اموال طفل و هاي ستيازديگر كا -6
معلوم نيسـت كـه در صـورت تعـارض      نماينده قانوني طفل در امور مالي وحقوقي است و

حقوق و منافع و بروز اختالف، اداره امـوال و نماينـدگي قـانوني طفـل بـه عهـده زوجـين        
  .گيرنده جنين است، يا پدر و مادر ژنتيكي كودك

، كـه  ين قانون مورد غفلت واقع شده استوضعيت تابعيت اهدا كنندگان جنين در ا -7
هـاي مسـري در داخـل     تواند سبب ورود و شيوع بيمـاري  عدم مراقبت دقيق در اين امر مي

  .گردد كشور
نام خانوادگي طفل متولد شده، از نقاط ضعف اين قـانون بـه   معلوم نبودن وضعيت  -7

  .رود شمار مي
تبيين وضعيت حضانت طفل متولد شده از طريـق اهـداي جنـين، در صـورت     عدم  -8

  .بروز اختالف ميان صاحبان اصلي جنين و زوجين گيرنده
سكوت قانونگذار در قانون جديد نسبت به وضعيت وتمكن مالي زوجـين گيرنـده    -9 

 قـانون » و«بنـد   جنين، از ديگر نقاط ضعف اين قـانون اسـت، در حـالي كـه قانونگـذار در     
قانون ياد شـده   5سرپرست به اين جهت توجه داشته، وحتي در ماده  كودكان بي حمايت از

مقرر داشته است كه درخواست كنندگان سرپرستي بايد در صورت فوت خـود بـه كيفيـت    
اطمينان بخشي هزينه تربيت و نگهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سـن بلـوغ تـأمين    

  .در قانون اهداي جنين مورد غفلت قرار گرفته استنمايند؛ كه متأسفانه اين نكته 
سرپرسـت، هـيچ يـك از     قانون حمايـت از كودكـان بـي    4ماده » ج«بر اساس بند  -10

زوجين متقاضي سرپرستي نبايد داراي محكوميت جزائي مـوثر بـه علـت ارتكـاب جـرائم      
. ه اسـت عمدي باشند، در حالي كه اين امر در قانون اهداي جنين مـورد غفلـت واقـع شـد    

توانست در احراز صالحيت اخالقي زوجـين   نيست كه درج اين شرط در قانون ميترديدي 
  . متقاضي جنين كمك شاياني داشته باشد
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در قانون ياد شده فقط مقرراتي در رابطه با اهداي جنين پيش بيني شده اسـت، در   -11
كه قانون نسبت به  حالي كه فروض ديگري نيز براي توليد مثل با كمك پزشكي وجود دارد

  .ها ساكت است آن
گيري از نظرات حقوقـدانان و قضـات بـا     گذار با بهره در پايان پيشنهاد مي شود  قانون 

تجربه و نظرات اصالحي ساير صاحب نظران، با درج نكـاتي در قـانون از قبيـل وضـعيت     
 ونسب طفل كيفيت احـراز سـالمت جنـين، تابعيـت، نفقـه، ثبـت هويـت اهـدا كننـدگان،          

بندي اطالعات اهداكنندگان و اهداگيرندگان، نحوه تأمين آينده طفل، كيفيـت   چگونگي طبقه
  .در تكميل و اصالح آن همت گمارد....  جلوگيري از انجام دادن مقدمات حرام و
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