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  چكيده

اگر چـه از لحـاظ      . نامه نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، اكنون ديگر در اين زمينه مشكل قانوني وجود ندارد                 با تصويب قانون و آئين      
هاي زيادي را از جمله تصريح در خصوص نسب طفل و الحاق آن به زوجين و وضعيت توارث بدون پاسخ گـذارده                        ي، اين قانون پرسش   ماهو
  .است

  :شود بحث در خصوص اهداي گامت و جنين در چهار موضوع به شرح ذيل بررسي مي
  ) .A.I.Hهومولوگ ( زوجين تخمكلقاح مصنوعي با اسپرم و ) الف
  ) .A.I.Dهترولوگ ( زوجه تخمكي با اسپرم اجنبي و لقاح مصنوع) ب
  ) Oocyte Donation(اهداي تخمك ) ج
  )Surrogacy(اهداي جنين و استفاده از رحم جانشين ) د

 ، نزديكـي  ، قـانون مـدني    ١١٦٧ و   ١١٦٠،  ١١٥٩،  ١١٥٨ زوجين، با بررسـي مـواد        تخمكدر نتيجه در خصوص لقاح مصنوعی با اسپرم و          
لحاق طفل به والدين خصوصيت ندارد و قيد نزديكي به عنوان فرد شايع، مصداق معمول بوده و جنبـه حـصري نداشـته                       موضوعيت و براي ا   
  . گذار در مقام بيان اين نكته نبوده است است و اصوالً قانون

  : زوجه نيز دو نظريه به شرح زير تبيين شده استتخمكدر مورد لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی و 
م جواز، معتقد هستند از آن جايي كه اصل بر حرمت استفاده نطفه غير زوجين براي ديگري است و حرمت در اين خصوص،                       قائلين به عد  

مضافاً آن كه باعث اختالط نسل و نسب خواهـد          . عام و فراگير است، هر طريق آميزشي اعم از طبيعي و مصنوعي در اين راستا ممنوع است                
،  مگـر آن كـه بـه صـورت صـريح           .ت، زيرا اصل بر آن است كه طفل، ملحق به پدر و مادر طبيعـي اسـت                اما بايد گفت اين امر جايز اس      . شد

 قانون مدني فقط زنا استثنا شده است، با توجه به اصول تعميم به قدر متيقن          ١١٦٧از آن جايي كه در ماده       . استثنائي صورت پذيرفته باشد   
بـا توجـه    . قاعده فراش و عدم نفي زوج نيز همين اقتضا را دارد          .  قانوني است  A.I.Dز  و تفسير مضيق در اين گونه موارد، نسب طفل متولد ا          

  .به قانون فوق در مورد اهدای تخمک و جنين نيز هيچ مشکل قانونی وجود ندارد
  

  گامت، اسپرم، جنين، قانون، اهدا :ها واژه كليد

                                                            
 ١٩٨٣٩٦٣١١٣: اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده،كدپستي: پاسخگو نويسنده ∗

  : تلفن
E-mail: m-roshan@sbu.ac.ir 
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  ٤٠٨

    بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم     

  مقدمه
  تعريف و تاريخچه تلقيح مصنوعي 

كه به داليل جسمي و يـا ژنتيكـي        به منظور حل مشكل اشخاصي      
  اسـت  هايي پيدا شـده     قدرت باروري ندارند، با پيشرفت علم، راه حل       

هـا، اهـداي      يكي از اين شـيوه    . نمايد  كه به رفع اين نقيصه كمك مي      
  . ، تحت شرايط خاص استنابارورگامت و جنين به زوجين 

  نامـه اجرايـي نحـوه       اصول اين عمل و شرايط آن در قانون و آئين         
در ايـن مقالـه از منظـر    .  آمـده اسـت  ناباروراهداي جنين به زوجين    

الــذكر بررســي و آراي   نامــه فــوق حقــوق موضــوعه، قــانون و آئــين
حقوقدانان همراه با مباني آن تبيين و سپس به بوته نقـد و بررسـي               

  . گذارده خواهد شد
براي آشـنايي بيـشتر ابتـدا بـه تعريـف تلقـيح مـصنوعي و انـواع                  

ن پرداخته و سپس بـا ذكـر تاريخچـه و پيـشينه تلقـيح               هاي آ   روش
گـذاري   هاي قانون   مصنوعي در علوم زيستي، به سابقه آن در سيستم        

مختلف اعم از كشورهايي كه داراي قانون خاص بـوده يـا آن كـه در                
  .حال تدوين قانوني در اين زمينه هستند، خواهيم پرداخت

 بـاردار كـردن و   تلقيح در لغت بـه معنـاي  : تعريف تلقيح مصنوعي 
لقاح به معناي بـاردار شـدن اسـت و تلقـيح مـصنوعي در اصـطالح،                
عبارت از اين است كه زن را با وسـايل مـصنوعي و بـدون ايـن كـه                   

  ].١[نزديكي صورت گيرد آبستن كنند
  :هاي تلقيح مصنوعي انواع روش

١- )Intra Uterine Insemination(تلقيح مصنوعي داخل رحم   
٢- GIFTخمك انتقال ت  
٣- ZIFTانتقال زايگوت   
٤- IVF-Embryo Transition     بـاروري آزمايـشگاهي ـ انتقـال 

  ].٢[رويان
 ١٧٦٥تلقــيح مــصنوعي بــراي نخــستين بــار در ســال : تاريخچــه

ميالدي به منظور اصالح نژاد و تكثير نـسل حيوانـات، توسـط يـك                
هـا انجـام     بر روي مـاهي Iud wig Jacobin دانشمند آلماني به نام

و متعاقب آن براي توليد مثـل انـسان نيـز مـورد آزمـايش قـرار              شد  
  ].٣[گرفت و در برخي كشورها مانند آمريكا معمول گرديد

هـاي برتـر، نخـستين نـوزاد          با پيشرفت علم و استفاده از تكنيـك       
 مـيالدي در لنـدن بـا        ١٩٧٨در  » لـوئيز بـراون   «آزمايشگاهي به نام    

پس از آن در سـال       ].٤[مدتالش دكتر استپتو و همكارانش به دنيا آ       
 مــيالدي يعنــي يــك ســال پــس از ايــن موفقيــت در كــشور ١٩٨٨

متولد ) I.V.F( كودك از طريق باروري خارج رحمي        ٩٥٦ ،انگلستان

 سـيكل   ٤٠٠٠٠همچنين در اياالت متحـده آمريكـا بـيش از           . شدند
Assisted Reproductive Technologies    انجـام گرفتـه كـه در 

 مورد آنهـا از طريـق       ٥١٠٣ع حمل شده و      وض ٨٧٤١عمل منجر به    
)I.V.F (٥[بوده است.[   

 كـه غالـب     در حـال توسـعه    در كشورهاي   : تاريخچه قانون گذاري  
كشورهاي اسالمي نيز در اين زمره قرار دارند قانون و مقررات خاصي           
براي اهداي جنين و گامت تدوين نشده است و برخي كشورها فاقـد             

و لوايح قانوني را در حال تنظيم دارند       ها    قوانين خاص بوده ولي طرح    
جمهـوري   .انـد    قوانيني را تدوين نموده    ،و يا آن كه در بعدي از ابعاد       

 نابـارور اسالمي ايران با تدوين قانون نحوه اهداي جنين بـه زوجـين             
ده كـه   ني را در پنج ماده به تصويب رسـان        قانو) ٢٩/٤/١٣٨٢مصوب  (

  .صريح تجويز كرده استهاي موجود را به ت تنها يك روش از روش
  ]:٦ [نابارورقانون نحوه اهداي جنين به زوجين 

ي نابارور به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان          -١ماده  
صالح مجاز خواهند بود، با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج             ذي

هاي حاصله از تلقـيح خـارج از          در اين قانون، نسبت به انتقال جنين      
انوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صـاحب          هاي ق   رحم زوج 

جنين به رحم زنـاني كـه پـس از ازدواج و انجـام اقـدامات پزشـكي            
  اسـت  بـه اثبـات رسـيده     ) هر يك به تنهايي يا هر دو      (ي آنها   نابارور

  .اقدام نمايند
 تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و           -٢ماده  

 شود ودادگاه، در صورت احراز شـرايط        شوهر تنظيم و تسليم دادگاه    
  :كند ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي

 دار شـدن    ـ زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكـان بچـه    الف
  .نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد

  . ـ زوجين داراي صالحيت اخالقي باشند ب
  .ـ هيچ يك از زوجين محجور نباشند ج 

  .العالج نباشند هاي صعب د ـ هيچ يك از زوجين مبتال به بيماري
  . هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند ه ـ

و ـ زوجين بايـستي تابعيـت جمهـوري اسـالمي ايـران را داشـته        
  .باشند

 وظايف و تكاليف زوجين اهدا كننده جنين و طفل متولد           -٣ماده  
فقـه و احتـرام نظيـر وظـايف و          شده از لحاظ نگهداري و تربيـت و ن        

  .تكاليف اوالد و پدر و مادر است
 بررسي صالحيت زوجـين متقاضـي در محـاكم خـانواده،            -٤ماده  

خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مـدني صـورت             
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  ٤٠٩

     محمد روشن                                                                                                                                                   ...       بررسي حقوقي اهداي گامت و جنين

خواهد گرفت و عدم تأييـد صـالحيت زوجـين، قابـل تجديـد نظـر                
  .باشد مي

انون ظرف مـدت سـه مـاه توسـط         نامه اجرايي اين ق      آئين -٥ماده  
ــاري وزارت     ــا همك ــكي ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

  .دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
   نابارورنامه اجرايي نحوه اهدای جنين به زوجين  آئين

 بنـا بـه پيـشنهاد       ١٩/١٢/١٣٨٣هيأت وزيـران در جلـسه مـورخ         
ــماره   ــشترک ش ــورخ ٦٩٧٧٣م ــه١٠/٥/١٣٨٣ م ــای   وزارت خان ه

 ٥بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد مـاده             
   ـ آئـين  ١٣٨٢ ـ مـصوب   نابارورقانون نحوه اهدای جنين به زوجين 

  .نامه اجرايي آن را تصويب نمود
  :ـ تعاريف و کليات فصل اول

هـا و اصـطالحات زيـر در معـانی             نامـه، واژه     در اين آئين   -١ماده  
  : رود مربوط به کار میمشروح 
 نابـارور، منظور، قانون نحوه اهدای جنين بـه زوجـين       :  قانون -الف

  . است،١٣٨٢مصوب 
های قـانونی     نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمی زوج       :  جنين -ب

 روز خواهـد    ٥ از مرحله بـاروری حـداکثر         سن آن  و شرعی است که   
  .اشدتواند به دو صورت تازه و منجمد ب اين جنين می. بود

واگذاری داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنـين        :  اهدای جنين  -پ
 نامـه بـه مراکـز        های واجد شرايط مقرر در قانون و اين آئـين           از زوج 

هـای متقاضـی    ی بـرای انتقـال بـه زوج      نابارورمجاز تخصصی درمان    
  .دارای شرايط مندرج در قانون

  : شرايط اهدا و دريافت جنين-فصل دوم
  :ای اهدا کننده بايد دارای شرايط زير باشنده  زوج-٢ماده 
  علقه و رابطه زوجيت قانونی و شرعی) الف
در (سالمت متعارف جسمی و روانی و ضريب هوشی مناسـب           ) ب

 نامه، توسعه داده شده و از اصل قانون فراتـر رفتـه     برخی موارد آئين  
است، اگر چه نکاتی که اضافه شده است، مناسب بوده است، ولی بـا              

نامه و تابعيت آن از متن اصـلی، سـازگار      ول و قواعد نگارش آئين      اص
  )نيست
  گردان آور و روان نداشتن اعتياد به مواد اعتياد) پ
العالج نظير ايدز، هپاتيـت و        های صعب   مبتال نبودن به بيماري   ) ت

...  
ی مکلفنـد قبـل از      نابـارور مراکز مجـاز تخصـصی درمـان        : تبصره

گان، وجود شرايط مذکور در اين مـاده را      دريافت جنين از اهدا کنند    
  .احراز نمايند

هـای    با موافقـت و رضـايت کتبـی زوج     بايد  اهدای جنين  -٣ماده  
ی، بـا احـراز     نابـارور اهدا کننده و در مراکز مجـاز تخصـصی درمـان            
  .هويت آنان و به صورت کامالً محرمانه انجام گيرد

شـرايط مقـرر    های متقاضی جنين اهدايي بايد واجد          زوج -٤ماده  
تـر اسـت      گذاری مناسب  از نظر شيوه  قانون    ( قانون باشند    ٢در ماده   

که شرايط اهدا کنندگان و گيرندگان جنين به علـت يکـسان بـودن          
بيـان  » های متقاضی   و زوج « با اضافه کردن قيد      ٢هم زمان در ماده     

گرديد، تا به اين وسيله از اطاله کـالم و ازديـاد مـواد جلـوگيری                  می
  .)شد می

 رسيدگی به درخواست دريافت جنين اهـدايي، در دادگـاه    -٥ماده
صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسی مـدنی             

صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صـالحيت          . آيد  به عمل می  
  .زوجين قابل تجديد نظر است

  :ینابارور تکاليف و وظايف مراکز مجاز درمان -فصل سوم
ی مکلـف هـستند     نابـارور  مراکز مجـاز تخصـصی درمـان         -٦ماده  

  :نسبت به موارد زير اقدام نمايند
های اهدايي از سوی اهدا کنندگان مـسلمان          نگهداری جنين ) الف

و غير مسلمان به طور جداگانـه و رعايـت تناسـب دينـی و مـذهبی       
  های متقاضی با جنين اهدايي در زمان انتقال زوج
  قطعی مرجع قضايي از متقاضیدريافت و نگهداری رأی ) ب
نامـه الزم مبنـی بـر تأييـد سـالمت         صدور گـواهی و معرفـی       ) پ

جسمی و روانی برای متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و           
   نامه اين آئين

های اهدايي در شرايط کامالً       دريافت، نگهداری و انتقال جنين    ) ت
  محرمانه
ايي، جـزو اطالعـات بـه       های اهد   اطالعات مربوط به جنين   : تبصره

  .شوند بندی می کلی سری طبقه
 صدور گواهی عدم توانـايي بـاروری و همچنـين توانـايي             -٧ماده  

های   زوجه در زمينه دريافت و نگهداری جنين، پس از انجام آزمايش          
ی نابـارور دقيق پزشکی در صالحيت مراکز مجـاز تخصـصی درمـان            

  .است
  :هداری و انتقال جنينشرايط الزم جهت دريافت، نگ: فصل چهارم

توانند  ی، مینابارور هر يک از مراکز مجاز تخصصی درمان -٨ماده 
 ،های وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی           طبق دستورالعمل 

اين بانک مسؤول دريافت و نگهداری جنين       .  داير نمايند  بانک جنين 
ن  طبق مقررات مندرج در قـانون و ايـ  نابارورو انتقال آنها به زوجين     

  .است نامه  آئين
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  ٤١٠

    بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم     

 مرکز مديريت پيوند وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش            -٩ماده  
های وزارت ياد شـده نـسبت         پزشکی موظف است طبق دستورالعمل    

  . به دريافت، نگهداری و انتقال جنين، نظارت دقيق اعمال کند
 ارائه مـدارک و اطالعـات مربـوط بـه اهـدا کننـدگان و         -١٠ماده  

 اهدايي تنها بـا رعايـت قـوانين مربـوط بـه             دريافت کنندگان جنين  
دار مجـاز    حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضائی صالحيت         

  .است
نامه بـا تـأخير قابـل تـوجهی پيـشنهاد و نهايتـاً بـه              اگر چه آئين    

تصويب رسيده است، ولی با ورود به جزئيات بيشتر، موارد مبتال بـه             
زمينه اهدای جنين، مـشکالت     را تبيين نموده و تا حدود زيادی در         

  .قانونی مرتفع شده است
 در  .برخي كشورها داراي مقررات خاص و نـسبتاً جـامعي هـستند           

اين كشورها بدواً تلقـيح مـصنوعي زنـا محـسوب نگرديـد و سـپس                
  : قوانين خاص تدوين شد كه برخي از اين كشورها عبارتند از

  :  فرانسه-١
، مقـررات   )١٩٩٤ه   ژوئيـ  ٢٩مـصوب   (در قانون بهداشت عمـومي      

 اين مقررات در دو فـصل       .جامعي در مورد تلقيح مصنوعي وضع شد      
مقررات ويـژه مربـوط بـه       «و  » كمك پزشكي به حاملگي   «با عناوين   

ضمن آن كه بـا افـزودن مـواد    . ب شد يتصو» اعطا و استفاده از نطفه    
 نسب ناشي از لقـاح مـصنوعي تحـت شـرايط            ٣١١-٢٠ و   ٣١١-١٩

  ].٧[اشت عمومي، قانوني شناخته شدمقررات مربوط به بهد
  : انگلستان-٢

شناسـي و      قانون جامعي تحت عنوان قانون جنين        ١٩٩٠در سال   
  ].٨[تلقيح انساني به تصويب رسيد

  : سوئد-٣
گـذاري    بـه تـصويب مجلـس قـانون        ١٩٨٤قانون باروري در سال     

  ].٩[رسيد
  : روسيه-٤

 امـر قـانوني      اين ١٩٦٨در روسيه با اصالح قانون خانواده در سال         
  ].١٠[شد
  : استراليا-٥

 ولـي   . اين امـر قـانوني شـد       ١٩٨٤با اصالح قانون خانواده مصوب      
گيرد و بچه از نظـر قـانون بـدون پـدر               عنوان پدر را نمي    ،همسر زن 
  ].١١[گردد تلقي مي

  : كانادا-٦

  پيشنهاد شد١٩٨٥بنا بر توصيه كميسيون اصالح قوانين در سال         
هـاي كبـك و يوكـون قـوانيني را در             يالـت  مراجع قانون گذاري ا    كه

  ].١٢[خصوص تلقيح مصنوعي وضع نمايند
  : اياالت متحده آمريكا-٧

ــوانيني را در خــصوص بعــضي از حقــوق و  ٣٤حــداقل  ــت، ق  ايال
 امـا بـه نظـر       .اند  هاي اهدا كننده اسپرم به تصويب رسانده        مسؤوليت

 A.I.Dرسد كه هيچ ايالتي يك قانون جـامع و كامـل در مـورد             نمي
داشته باشد و يا قانون يك ايالت را بتوان بـه عنـوان نمونـه و مـدل                  

  ].١٣[ در نظر گرفتA.I.Dگذاري در مورد  قانون
 و   اتريش، آلمان، نروژ، دانمارك، هلند، بلژيك، پرتغال، يونـان         - ٨

  :فنالند
اين كشورها اقدام به تـصويب قـوانين خـاص در خـصوص تلقـيح               

كـارگيري ايـن     مـسائل ناشـي از بـه      مصنوعي نموده و به موجب آن       
  . اند ها را از جهات تخصصي و حقوقي تنظيم نموده تكنيك

گذاري در اين زمينه     دهد كه قانون    ها نشان مي    در مجموع، بررسي  
  ].۱۴[از اواخر دهه هفتاد ميالدي آغاز شده است

  بررسي تلقيح مصنوعي خارج از رحم با اسپرم شوهر 
 هاي مربوط به انـزال و يـا         يا بيماري به علت اختالالت در نعوظ و       

 مرد قادر به توليد اسپرم       اگرچه  مقاربتي و يا علل ديگر،     هاي  بيماري
، ولي امكان انتقال آن به مهبل وجود ندارد يا آن كـه بـه               استسالم  

دليل اشكاالتي که در ساختمان مهبل يا رحم زن وجـود دارد لقـاح              
 به وسيله ابزار پزشكي و      طبيعي از راه مواقعه ممكن نبوده و بايستي       

  . در آزمايشگاه، لقاح مصنوعي انجام پذيرد
  : بررسي حقوقي

هرگاه شوهر نتواند با زن نزديكي نموده، از طريق عـادي صـاحب             
اش نيز داراي ماده حياتي باشـد،         فرزند شود ولي عقيم نبوده و نطفه      

ممكن است تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر انجام شود و از اين طريق             
) صاحب نطفه (شك ملحق به شوهر       اين طفل بي    . فلي به دنيا آيد   ط

 تماميزيرا . خواهد بود و نسب او بايد مشروع تلقي شود) مادر(و زن  
شرايط نسب قانوني و مـشروع در اينجـا وجـود دارد و مـانعي بـراي        

به تعبير ديگر، بـراي     . الحاق طفل به پدر و مادر طبيعي خود نيست        
  مـادر، خـصوصيتي در نزديكـي نيـست و اگـر      الحاق طفل به پـدر و      

از نزديكـي سـخن     ] قانون مدني  [١١٥٩ و   ١١٨٥گذار در مواد     قانون
گفته، به اعتبار اين است كه معموالً عمل مزبور موجب انعقاد نطفـه             

اي جز نزديكـي وارد رحـم         گاه نطفه شوهر با وسيله     پس هر . شود  مي
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  ٤١١

     محمد روشن                                                                                                                                                   ...       بررسي حقوقي اهداي گامت و جنين

رزندي پديـد آيـد،     زن شود و از تركيب اسپرم شوهر با تخمك زن ف          
  ].١٥[ملحق به صاحب نطفه و مادر است

  :يكي از اساتيد حقوق با تكيه بر عرف، معتقد است
شناسد و بين او      به طور كلي عرف، طفل را فرزند صاحب نطفه مي         

نمايد، خواه انتقال نطفه مرد به        و طرفين نطفه رابطه نسب برقرار مي      
حتي در مورد زنـا     (رحم زن از راه طبيعي باشد يا از طريق مصنوعي           

كند، النهايـه قـانون در        هم عرف، طفل را به صاحب نطفه ملحق مي        
اي وجود ندارد كـه       و نيز ماده  ) رعايت نكرده است  اينجا نظر عرف را     

لهذا بايد بر آن بود كـه       . نظر عرف را در اين مسأله انكار نموده باشد        
در اين مورد رابطه نسب بين طفل و زوجـين صـاحب نطفـه برقـرار                

  ]. ١٦[باشد گردد و طفل ملحق به آن دو مي مي
د  قــانون مــدني، قيــ١١٦٠ و ١١٥٩، ١١٥٨وي در بررســي مــواد 

گـذار   نزديكي را به عنوان فرد شايع تلقي نموده و معتقد است قانون           
  ].١٧[در مقام بيان حصر رابطه مشروع به آميزش نداشته است

طفل متولد شده طفل قانوني است و تمامي شـرايط الزم را بـراي            
نسب قانوني دارد و فرقي كه مورد لقاح مصنوعي با موارد عادي دارد             

نوعي، طفـل بـه وسـيله طبيعـي يعنـي           آن است كـه در لقـاح مـص        
به وجود نيامده است و اين امـر، تـأثيري در           » نزديكي زن و شوهر   «

زيرا قانون، نزديكي را شـرط نـسب قـانوني قـرار            . نسب قانوني ندارد  
نداده و به همين جهت است كه طفل متولد از تفخيـذ زن و شـوهر                

ق با طرح   يكي ديگر از اساتيد حقو    ]. ١٨[منتسب به پدر و مادر است     
پرسش نقـش مقاربـت و نزديكـي و دخالـت آن در پيـدايش نـسب                 

اي از مواد قانون مدني، هم چـون مـواد             با توجه به پاره    ،معتقد است 
 و غيره كه در آن كلمه نزديكي به كـار رفتـه             ١١٦٠،  ١١٥٩،  ١١٥٨

گذار، خـصوصيت ديگـري را       شود كه قانون    است، چنين استنباط مي   
بـراي پيـدايش    ) نزديكـي (بين زن و مـرد      نظير انجام رابطه جنسي     

توان حكم    نسب، شرط دانسته است و بنابراين در لقاح مصنوعي نمي         
: در پاسـخ بايـد گفـت      . بر نسب نمود، زيرا نزديكي انجام نشده است       

اوالً كلمه نزديكي به عنوان فرد شايع و مصداق معمـول بيـان شـده               
است كه ايجاد نـسب  گذار در مقام بيان اين نكته نبوده    است و قانون  

ثانياً، در مواردي كـه تفخيـذ يـا         . منحصر به آميزش و نزديكي است     
مساحقه سبب پيدايش اوالد شود، شرع حكم به نسب داده و طفـل             

يكـي از اسـاتيد      ].١٩[مولود را به صاحب نطفه ملحق دانسته اسـت        
  :حقوق در اين خصوص با بيان نظر فقهي آورده است

هر، امـروزه مـشكل حقـوقي و شـرعي          تلقيح مصنوعي با نطفه شو    
 از لحاظ نسب و آثار و تبعات متفـرع بـر آن مـشكلي ايجـاد                  و ندارد

آيـد، متعلـق بـه زن و          اي كه به اين ترتيب پديـد مـي           بچه .كند  نمي
شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحيح و مـشروع بـر آن بـار                 

جـرم و   األصول فاقد جنبه كيفري و ماهيت         عمل مزبور علي  . شود  مي
مگر اين كه در طريق اعمـال ايـن روش، عمـل            . حرمت شرعي است  

حرام و يا احياناً جرم صورت گيرد كه فقط همان عمل، جرم يا حرام              
  ].٢٠[است و تأثيري در اصل صحت عمل ندارد

با عنايت به بررسي حقوقي كه در موضوع لقاح مصنوعي با اسـپرم         
عه اگـر چـه     گردد در حقوق موضـو      شوهر صورت گرفت مشخص مي    

قانون در خصوص آن ساكت است، ولي مبناي آن مشروعيت فرزنـد            
حاصل از لقاح مصنوعي است و بين حقوقدانان نظر مخالفي مشاهده           

  .شود نمي
  بررسي تلقيح مصنوعي با اسپرم اجنبي 

 بـا اسـپرم   تخمـك به علت آن كه اسپرم فاقد قدرت باروري است،    
گويند كـه      مي A.I.Dلقاح را   گردد كه اين نوع       مرد اجنبي تلقيح مي   

  . پذيرد  انجام ميI.V.Fبه روش 
هـاي جـدي روبـرو بـوده          اين روش از ابتداي پيدايش، با مخالفـت       

است، تا جايي كه برخي آن را از مصاديق زنا دانسته و حتي در سال               
  ].٢١[ ميالدي، دادگاهي در كانادا آن را زنا تلقي نمود١٩٢١

 عمـل را رد كـرده و آن را غيـر            كليساي كاتوليـك نيـز قويـاً ايـن        
كم تعديل شـده تـا       ليكن اين آرا كم   ]. ٢٢[اخالقي اعالم نموده است   

 ميالدي، يـك دادگـاه اسـكاتلندي رأي داد          ١٩٥٨جايي كه در سال     
 زنا محسوب A.I.Dكند و  كه زنا فقط با تماس بدني مصداق پيدا مي

قوق جـزا در    المللي ح   شود و نهايتاً نمايندگان نهمين كنگره بين        نمي
  : ميالدي در هلند اظهار داشتند١٩٦٤سال 

تلقيح مصنوعي چون متضمن مقاربـت مـرد و زن نيـست، رابطـه              
  ].٢٣[گردد مشروع محسوب نمي نا

با توجه به آن كه قانون نحـوه اهـداي جنـين بـه              : بررسي حقوقي 
هـاي حاصـله از تلقـيح      به تصويب رسيده است، جنيننابارورزوجين  

هاي قانوني و شرعي پس از طي تشريفات منـدرج            جخارج از رحم زو   
در آن قابل انتقال به رحم زنـاني اسـت كـه پـس از ازدواج و انجـام                   

 ليكن بايد ديـد، چنانچـه       .ي آنها مسلم است   نابارورمعاينات پزشكي   
مقرر باشد، صرفاً از اسپرم مرد اجنبـي اسـتفاده شـود، بـا توجـه بـه        

يكـي از اسـاتيد      ست؟گذار در اين خـصوص حكـم چيـ         سكوت قانون 
  : حقوق با بررسي مباني، معتقد است

به دليل اين كه آيات و اخبار وارده كه بر حفـظ شـرمگاه، اعـم از                 
نگاه، مقاربت، ريختن نطفـه غيـر و يـا قـرار دادن نطفـه غيـر در آن                   
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  ٤١٢

    بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم     

داللت دارد، حرمت قابل استنباط است و چون حرمت مستنبط عـام            
آميزش باشـد يـا تلقـيح در بـر          و فراگير است پس هر طريقي را چه         

گيرد، در نتيجه راهي بـراي اجـراي اصـول برائـت و اباحـه بـاقي                 مي
 لذا اين روش ممنوع است و فقها نيز         .ماند، تا قائل به جواز شويم       نمي

ليكن بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه           ]. ٢٤[اند  بر ممنوعيت آن نظر داده    
و تخمك  داشت كه در صورت مجاز شدن اصل عمل، از دادن اسپرم            

دهنده . ناشناس به زن و شوهر عقيم طالب فرزند بايد خودداري شود
نطفه و گيرنده آن بايد مشخص باشند تـا از اخـتالط نـسل و نـسب                 

  ].٢٥[جلوگيري شود
 مـشروع   A.I.Dبرخي از حقوقدانان معتقدند نسب طفل ناشـي از          

  :نيست
 شود رابطه زوجيت بين     آنچه سبب انتساب طفل به پدر و مادر مي        

اي است و بنابراين در هر موردي         آنان يا اعتقاد به وجود چنين رابطه      
كه اين عامل اصلي وجـود نداشـته باشـد، خـواه دليـل آبـستني زن                 

) مانند تفخيـذ  (هاي بدني     باشد يا ساير تماس   ) زنا(مشروع   نزديكي نا 
مشروع دانست و بر عكس در هرجا        يا تلقيح مصنوعي، بايد نسب را نا      

اي كـه زن   شوئي با شبهه محقـق باشـد، بـه هـر وسـيله     كه رابطه زنا 
  ].٢٦[آبستن شود، نسب مشروع است

  : يكي ديگر از اساتيد حقوق معتقد است
ها اين است كه طفل از تركيب دو نطفـه زن و          مالك در نفي نسب   

  ]. ٢٧[مرد اجنبي پيدايش يابد
يكي ديگر از اساتيد حقوق با استناد به آن كه در زنا نـسب وجـود      

شته و ارث به دليل خاص از احكام نسب خارج شده اسـت، اثبـات               دا
نسب را از حيـث شـرع، لغـت، عـرف و قـانون قابـل اثبـات دانـسته                    

  ].٢٨[است
به هرحال غالـب حقوقـدانان نـسب قـانوني را در طفـل ناشـي از                 

A.I.D  اگر بر اين عقيده باشيم كه منظـور از واژه          . اند   محقق دانسته
ي، چيزي است كه قانون آن را منع نكـرده          مشروع از نظر زبان حقوق    

مـشروع را در حقـوق خـالف قـوانين       باشد و به همين ترتيب واژه نـا       
تـوان نـسب      ، از نسب قانوني طفل مـي      ]٢٩[جاري كشور معنا كنيم     

مشروع وي را نتيجه گرفت و در نتيجه حكم به مشروع بـودن طفـل        
  ].٣٠[ دادA.I.Dمتولد از وضعيت 

 قـانون مـدني، زنـا اسـتثنا شـده        ١١٦٧ ماده   با توجه به آن كه در     
تـوان    با توجه به اصل تعميم قدر متيقن و تفسير مـضيق نمـي    ،است

 فلذا بايـد گفـت نـسب طفـل     . را در استثنا داخل نمودA.I.Dموارد  
  . قانوني استA.I.Dمتولد از 

بنابر اقتضاي قاعده فراش چون فرزنـد در مـدت زوجيـت قـانوني              
  .نمايد طفل منتسب به اوست نفي ولد نميمتولد شده و شوهر نيز 

  بررسی حقوقي اهداي تخمک و جنين
در اين مبحث به بررسی حقوقي اهدا تخمک و جنين به تفکيـک              
پرداخته و با توجه به آن که تخمک متعلق به غير بـوده و اسـپرم از                 
شوهر قانوني است لذا بخش مهمي كه رابطه نسبي با شـوهر اسـت،              

 بـه   نابارور توجه به قانون اهداي جنين به زوجين         باشد و با    برقرار مي 
طريق اولي رابطه قانوني با مادر تنظيم و زوجـين بـه عنـوان پـدر و                 

  . د شدنمادر طفل تلقي خواه
در صورتی که زن فاقد تخمک باشد يا آن که رحم           : اهدای تخمک 

زن قدرت تلقيح را نداشته باشد، تخمـک زن بـا وسـايل مخـصوصی               
 در محيط آزمايشگاهی و لقاح با اسپرم و توليـد           اخذ و پس از کشت    

. شود  جنين، جنين به رحم زن صاحب تخمک يا متقاضی منتقل می          
با توجه به مباحث پيشين از ذكر مجدد حاالت مختلف و تحليـل آن       

  .شود خودداري مي
اگر جنين متشکل از اسپرم زوج و تخمک زن بيگانه : اهداي جنين

 فرض اسپرم مربوط به زوج بوده است و         باشد، از آن جايی که در اين      
صرفاً تخمک بيگانه است و سپس اين جنين به رحم زن متقاضی که  

شود، با توجه به      دارای رابط زوجيت با صاحب اسپرم است منتقل می        
تصويب قانون اهدای جنين که هيچ ارتباطی اجزاي متکونه آن با زن      

قـوق قـانونی    متقاضی ندارد، بـه طريـق اولـی ايـن نـوع تکـون از ح               
در شـكل ديگـر      .برخوردار و خود بخود مشمول آن قانون خواهد بود        

اگر جنين ناشی از اسپرم و تخمک غير زوجين باشد، در اين حالـت              
 زوجين به دليلی قدرت باروری ندارد که جنين افراد          تخمكاسپرم و   

 .بيگانه به رحم زن متقاضی منتقل تا در رحم زوجه تکون پيدا کنـد             
ش اصــوالً از اســپرم و تخمــک زوجــين قــانونی اســتفاده در ايــن رو

 قـانون اهـدای جنـين بـه         ۲ مـاده    -ن موضوع در بند الف    ي ا .شود  می
در آمريکـا از سـال       .عنوان يکی از شرايط اهدا کنندگان آمده اسـت        

 ليکن در   .بار اهداي تخمک صورت گرفت     ميالدي برای اولين     ۱۹۸۳
و لوئيزيانـا قـوانين خـاص       ، تگـزاس    اهای فلوريد   حال حاضر در ايالت   

در فرانسه انتقال جنين منوط به       ].٣١[اهداي جنين وضع شده است    
 ميالدي،  ١٩٩٤ قانون مدنی مصوب     ١١در بخش   . نازايی محرز است  

تحت عنوان احترام به بدن انسان، قـوانينی در ايـن خـصوص وضـع               
 مقـررات    مـيالدي  ١٩٩٠در سال    در انگلستان ]. ٣٣،  ٣٢[شده است 
ی استفاده از جنين و تخمک اشـخاص ثالـث وضـع شـده              کاملی برا 

قوانين مصوب انگلستان در خصوص اهدای تخمک و جنين به          . است
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  ٤١٣

     محمد روشن                                                                                                                                                   ...       بررسي حقوقي اهداي گامت و جنين

نظر دارای جامعيت بوده و تقريباً به تمامی ابعاد اهدا، اهدا کنندگان            
 ٢٩/٤/١٣٨٢ران در تـاريخ     يـ در ا ]. ٨[و اهدا شوندگان پرداخته است    

 بـه تـصويب رسـيد و بـر          ابارورنقانون نحوه اهدای جنين به زوجين       
 ماه آئين نامه اجرايي آن توسط ٣اساس ماده پنج آن مقرر بود که تا     

ــاری وزارت     ــا همک ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
 ولی بـاألخره    .دادگستری تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران برسد        

 بـه تـصويب     ١٩/١٢/١٣٨٣ و در     شـده   ماه تأخير تهيـه    ١٣با حدود   
در اين قانون ضمن تأکيد بر رعايت ضوابط        ]. ٣٤[ت وزيران رسيد  هيأ

شرعی بايد جنين نيز دارای تکون شرعی بوده و از سوی ديگری بـه              
هـای    بـا ذکـر ويژگـي     . زوجين قانونی و شرعی نيز قابليت اهـدا دارد        

 و احراز آن توسط دادگاه تالش شده است         ٢مندرج در بند الف ماده      
ده و يـا رهـا شـدن طفـل متولـد در جامعـه               تا از احتمال سوء استفا    

.  نظر بـوده اسـت     دضمن آن که مسأله تابعيت نيز م      . جلوگيری شود 
تعيين وظايف و تکليف والدين، جنين و کودک به مثابـه سـايرين از              

 ليکن در آينده مـسائلی از  .گذار است توجه قانونمورد نکات مثبت و    
 پس از آن، واليت در قبيل ديه سقط در اولين روزهای انتقال، تولد و

اگر چـه بنـا بـر    . مطرح خواهد شد… نكاح، قتل و دماء، حق قذف و   
مبانی پذيرفته شده بتوان پاسخ الزم را از اصول، عموم و اطالقـات را             

 قانون اساسي و آراي مـشهور ارايـه         ١٦٧به استناد اين قانون و اصل       
 كه ايـن  رسد آئين نامه در مواردی توسعه داده شده      به نظر می   ،نمود

نامه از مـتن اصـلي مغـاير          شيوه نگارش با اصول و لزوم تبعيت آئين         
 نيـز   ٤ نامـه دارای تکـرار ممـل در مـاده              ضمن آن کـه آئـين      .است
   .باشد مي

  بحث و نتيجه گيري
، نابـارور نامه نحوه اهداي جنين به زوجين         با تصويب قانون و آئين      

برداشته شده است   گام مهمي در تعيين تكليف مشروعيت اين اقدام         
 قـانون   ١٦٧و با توجه به اين قانون با تنقيح مناط و استناد به اصـل               

اساسي با مراجعه به منابع معتبر فقهي، تمسك به اصاله الحل، اصول 
اباحه، برائت و عدم تفسير موسع از استثناي توالد و تناسـل در زنـا،               

  .هستندانواع اهداي اسپرم، تخمك و جنين اصوالً داراي مشروعيت 
 اين قانون وظايف و تكاليف زوجـين و طفـل از            ٣اگر چه در ماده     

نظر حضانت و نفقه مشخص شده است، ولي مسائلي از قبيل نـسب،             
بـدون پاسـخ   … ارث، واليت در نكاح، دماء، عاقله و حق حد قذف و      

  . مانده است
با توجه به آن كه حتي در زنا رابطه نـسبي بـه رسـميت شـناخته                 

اين جا نيز هر چند كه اين دو بـا هـم قابـل مقايـسه                شده است، در    
هاي فاحشي دارند، بايد اين رابطه به طريق اولي باعث            نبوده و تفاوت  

  . ايجاد نسب شناخته شده قانوني گردد
در خصوص حرمت شرعي فيما بين مادر صـاحب رحـم بـا طفـل               
متولد از طرق مذكور، بايد گفت به طريق اولي رابطه حرمتي كـه در              

اشـتد العظـم و انبـت       (تري    ع بوده و مالكات آن كه به نحو قوي        رضا
در مادر متقاضي جنين و يا گيرنده تخمك وجود دارد، باعث           ) اللحم
 خصوصاً آن .شود تا اين حرمت در اين جا نيز قابل شناسايي باشد مي

شناسـد و بعـدي نداشـته كـه      كه عرف نيز وي را به عنوان مادر مـي       
فل و مادر صاحب رحم را تا حد مادر طبيعي          بتوان رابطه فيمابين ط   

   .ارتقا داد و همان رابطه حقوقي را بين ايشان برقرار نمود

 منابع

صفائي سيدحسين، امامي اسـداهللا، حقـوق خـانواده، چـاپ دوم،             -۱
  ١٣٧٦انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

هاي متنوع تلقيح     موسوي جمالي سيد عليرضا، آثار حقوقي روش       -٢
وعي، گفتمان حقوقي، فصلنامه دانشگاه علـوم اسـالمي رضـوي،       مصن

٤، ١، ١٣٨٢  
صفائي سيدحسين، امامي اسـداهللا، حقـوق خـانواده، چـاپ دوم،       -٣

  ١٣٧٦انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 
  ٧٩، ١٣٧٧زاده فاطمه، لوح فشرده نمايه،  رمضان -٤
  ٥٣، ١، ١٣٧٨جعفرزاده ميرقاسم، باروري و ناباروري،  -٥
  ٢٩/٥/١٣٨٢ به تاريخ ١٧٠٣٣روزنامه رسمي شماره  -۶

7- Code de la santé publique. Titre 7. Chapitre 3 

8- Department of Health. Review of the Human 
Fertilisation and Embryology Act. UK.2006 
9- Swedish Insemination Act. Sweden. 1984 
10- Butler W. Russian law. 1st Edition, Oxford 
University Press: New York, 1999 
11- South Australian consolidated Acts. Family 
relationships Act. Amendment Act 1984 
12- Law Reform Commissions. Ontario 

ــاروري  زاده عبــاس، بررســي حقــوقي روش نايــب -١٣ هــاي نــوين ب
  ١٣٨٠ان، مصنوعي، چاپ اول، انتشارات مجد، تهر

هـاي متنـوع      موسوي جمالي سيد عليرضـا، آثـار حقـوقي روش          -١٤
تلقيح مصنوعي، گفتمان حقوقي، فـصلنامه دانـشگاه علـوم اسـالمي            

  ٦، ١، ١٣٨٢ ،رضوي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.6
.4

.1
2.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.6.4.12.5
http://payeshjournal.ir/article-1-691-en.html


  

  ٤١٤

    بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم     

صفائي سيدحسين، امامي اسـداهللا، حقـوق خـانواده، انتـشارات            -١٥
  ٢دانشگاه تهران، تهران، جلد 

 چـاپ دوم، نـشر      شهيدي مهـدي، مجموعـه مقـاالت حقـوقي،         -١٦
  ١٣٧٨حقوقدان، تهران، 

شهيدي مهـدي، مجموعـه مقـاالت حقـوقي، چـاپ دوم، نـشر               -١٧
  ١٣٧٨حقوقدان، تهران، 

امامي سيدحسن، حقوق مدني، چاپ دوم، انتـشارات اسـالميه،           -١٨
  ١٣٤٣تهران، 

صفار محمدجواد، قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در           -١٩
ه تحقيقات حقوقي دانـشگاه شـهيد بهـشتي،       بوته نقد و تحليل، مجل    

٢٤٨-٤٩، ٣٩  
مهرپور حسين، نگرشي به وضـعيت حقـوقي و شـرعي بـاروري              -٢٠

، ١٣٧٦مصنوعي، مجله تحقيقات حقوقي دانـشگاه شـهيد بهـشتي،           
١٦٤، ١٩-٢٠  

مهرپور حسين، نگرشي به وضـعيت حقـوقي و شـرعي بـاروري              -٢١
، ١٣٧٦هـشتي،   مصنوعي، مجله تحقيقات حقوقي دانـشگاه شـهيد ب        

١٦٥، ١٩-٢٠  
22- Walker D. The Oxford companion to law. Oxford 
University Press: New York, 1980 

ران و فرانـسه،    يقی نسب در حقوق ا    يامامی اسداهللا، مطالعه تطب    -۲۳
  ۱۳۴۹رساله دکتری، دانشگاه تهران، 

ر صفار محمدجواد، قانون نحوه اهداي جنين به زوجـين نابـارو           -۲۴
 ٢٥١-٥٢در بوته نقد و تحليل، 
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