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 »08/05/1382«بررسی قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور مصوب 

 چکیده

درمان ناباروري به وسیله اهداي جنین، یکی از روشها و تکنیک هاي کمکی تولید مثل براي داشتن فرزند در زوج هاي 
 شرایط آنجام عمل مهیا 1382نابارور است. در ایران نیز با اعالم مشروعیت آن توسط فقها، و تصویب قانون از سال 

گردید. اما هموارهمقدمه ورودتکنولوژي و علوم وارداتی به کشور وقوانینیکه براي نظام بخشی به آنها مصوب می شوند و 
همچنین امکان بقاي آن ها، سازگاري با عرف، ارزشها وهنجارهاي جامعه است. روشهاي درمان ناباروري زوجین نابارور 
نیز به عنوان یک علم وارداتی به کشور ما از این قاعده مستثنی نبوده است.لذا قانونگذار با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، 
فقهی، اجتماعی و تبعات مترتب بر آن باید آنها را به دقتمورد نقد و بررسی قرار داده و با پیش بینی راهکارها و ضمانت 

اجراها راه سوء استفاده را مسدود نماید. که در همین راستا به دنبال اظهارنظرها و نشست هاي متعدد علمی در 
خصوص بررسی روش هاي کمکی تولید مثل و ضرورت بکار گیري آن در درمان ناباروري در کشور، مجلس شوراي 

 قانون «نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند و آیین نامه آن نیز در 08/05/1382اسالمی در تاریخ 
 تصویب و منتشر شد.البته اگرچه تصویب این قانون با بهره گیري از فتاواي فقها و اندیشه هاي حقوقی گام 1383سال 

مهمی در تحول حقوق ایران در حل مسائل مربوط به انتقال جنین و ابعاد مختلف حقوقی آن برداشته استاما داراي 
نواقص و کاستی هاي قابل توجهی نیز می باشد. این قانون، در مواردي نه تنها نتوانسته ابعاد حقوقی این پدیده را به 

روشنی تبیین کند بلکه بر ابهامات نیز افزوده است؛ از این رو در این مقاله بر آنیم تا ضمن شرح و تحلیل مواد مختلف 
قانون مذکور به بررسی زوایاي مختلف آن بپردازیم؛ باشد که از این رهگذر، نقاط ضعف و قوت آن آشکار و مورد توجه 

 قانونگذار محترم و همچنین اهالی قلم و اندیشهقرار گیرد.

 

 

  اهداء جنین، اهدا کنندگان، اهدا گیرندگان، ناباروري، روشهاي باروري کمک شدهواژگان کلیدي:
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 مقدمه

پیشرفت علوم و تأثیر آن بر زندگی انسان ضرورت برقراري روابط جدید و استفاده از علوم به دست آمده در سایر 
کشورها را دوچندان می نماید. توانمندي بشر در حوزه ژنتیک و این که بشر با بکارگیري کشفیات جدید ژنتیکی، در 
حوزه توالد و تکثیر نسل، گام نهاده است و لزوم بکارگیري آن در جهت رفع مشکالت و نیازمندي هاي افراد در همه 

جاي دنیاالجرم، دولت ها را بر آن می دارد تا براي ورود این علوم به کشور خویش، روابط و چارچوب هاینظام بخش  
آن را متناسب با هنجارها و اعتقادات جامعه تعریف و تنظیم نمایند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و 

قانونگذاردر همین راستا و به جهت نظام بخشی به این پدیده تازه وارد و بقاي حیات آن در جامعه ایران، با تصویب 
 اولین گام بنیادین را در این زمینه برداشته است. 1382قانون «نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور» در سال 

در شماره پیشین مجله به تعریف اجمالی برخی روشهاي شایع درمان ناباروري از جمله اهداء جنین، رحم جایگزین، 
اهداء تخمک و انتقال اسپرم پرداختیم. اما از آنجا که درمان نازایی به وسیله اهداء و دریافت جنین یکی از شایع ترین 

روشها و تکنیک هاي تولید مثل کمکی است همواره توجه بیشتري نسبت به سایر روشهاي کمک باروري، بدان معطوف 
شده است. براساس گزارش هاي ارائه شده انجمن ناباروري ایران، حدود ده میلیون زوج نازا در کشور وجود دارند که 

 هزار زوج نیاز به جنین اهدایی پیدا 10 – 20 آنان نیازمند درمان هاي پیشرفته هستند و از این میان حدود 0/0 20
 1می کنند. 

الزمه اهداء جنین، توجه به مالحظات اخالقی و فقهی بسیاري است و باید جنبه هاي مختلفی در خصوص زوج دهنده 
و زوج گیرنده و فرزندان حاصل از این بارداري را در نظر داشت.نوزادي که به دنبال این فرایند به دنیا می آید ارتباط 

ژنتیکی با والدین جدید خود ندارد و ارتباط بین والدین و فرزندان حاصل از اهداء نسبت به رابطه سنتی و مرسومی که 
در یک زوج بارور که یک بارداري کامل و موفق را تجربه می کنند، متفاوت خواهد بود. در بسیاري از نقاط جهان، اهداء 
جنین یک روش پذیرفته شده براي زوجهاي نابارور است، براي مثال هرچند در برخی از کشورهاي اروپایی هنوز اهداء 

جنین منع قانونی دارد اما در امریکا، استرالیا و برخی دیگر از کشورهاي اروپایی مثل بلژیک، یونان، روسیه، اسپانیا و 
انگلستان از این روش به طور معمول استفاده می کنند، در کشور ما نیز، اهداء جنین به زوجین نابارور پس از تصویب 

 رسمیت یافته است. و از آنجا که این قانون نوپا طبیعتاً 1382قانون «نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور» از سال 
داراي کاستی ها و نقاط قوت و ضعف فراوانی است در این شماره، و در ادامه مبحث گذشته سعی بر آن است تا ضمن 
شرح و توضیح مواد مختلف این قانون به نقد و بررسی آن ها بپردازیمباشد که از این رهگذر نقاط ضعف و قوت قانون 

مورد بحث و میزان انطباق آن با اصول و قواعد کلی حقوقی، فقهی و اخالقی آشکار شود. همچنین به لحاظ تشابه نسبی 
شرایطدریافت جنین با اخذ سرپرستی کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست، به مقایسه اي گذرا بین شرایط گیرندگان 

- نوروزي ع، رمضان زاده ف. «بررسي قانون اھداء جنین، چالش ھا و راھکارھا» مرکز تحقیقات بھداشت باروري ولیعصر. دانشگاه 1
 1384علوم پزشکي تھران، فروردین 
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جنین در قانون «نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور» و متقاضیان سرپرستی در قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان 
 بی سرپرست و بدسرپرست» پرداخته خواهد شد.

قانونگذار ماعلیرغم گستردگی و اهمیت موضوع روش هاي کمکی درمان ناباروري، طی پنج ماده، صرفاً به موضوع اهداء 
و انتقال جنین به صورت بسیار کلی و مختصرپرداخته استکه در این پژوهش آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم 

داد. اما متاًسفانه عالوه بر مجمل بودن قانون و کلی گویی قانونگذار، سایر روش هاي کمکی درمان ناباروري همچنان 
نادیده گرفته شده وهیچگونه توجه، تعیین تکلیفی در خصوص آنها ننموده که این امر خود مشکالت عدیده و 

 تفسیرهاي متعددي از قانون موجود را سبب گردیده است.

 گفتار اول: شرایط مراکز تخصصی درمان ناباروري

 قانون نحوه اهداي جنین مقرر می دارد: «به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروري ذیصالح 1ماده 
مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین هاي حاصله از تلقیح خارج 

از رحم زوج هاي قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام 
اقدامات پزشکی ناباروري آن ها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند» در خصوص این ماده اشاره 

 به چند موضوع ضروري به نظر می رسد:

- به نظر می رسد ضرورت وجود «موافقت کتبیزوجین صاحب جنین» از باب حقی است که صاحبان جنین نسبت به 1
جنین تشکیل شده از نطفه آن ها دارند. همچنین لزوم پیشگیري از انتقال بیماري هاي واگیر دار و ... سبب شده تا 

قانونگذار، عمل انتقال جنین را صرفاً به مراکزتخصصی ذیصالحی محول نماید که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی باشند، و شاید دلیل آن، کنترل و نظارت وزارت بهداشت در صدور مجوز باشد که تا حدود زیادي 

خواهد توانست از انتقال بیماري ها و اختالط انساب جلوگیري نموده و اجراي ضوابط قانونی و شرعی مورد نظر 
قانونگذار را تضمین نماید. اما آنچه واضح است نظارت صرف، کفایت ننموده و تدوین قوانین و مقررات الزام آوري در 

زمینه تعیین ابزار نظارت از جمله انجام دادن آزمایش هاي الزم جهت اطمینان از سالمت جنین هاي اهدایی و ... 
ضروري می نماید.که در این خصوص می توان از تجربیات سایر کشورها بهره گرفت، چنان که در قانون «بهداشت 

عمومی» فرانسه، این مقررات در دو فصل تحت عناوین «کمک پزشکی به حاملگی» و «مقررات ویژه مربوط به اعطا و 
 این قانون، جهت جلوگیري از همخونی، اهداي گامت سلول 244-4استفاده از نطفه» آمده است. مثالً به موجب ماده 

 2جنسی به وسیله یک نفر به بیش از پنج نفر ممنوع شده است.

 انتقال جنین هاي حاصل از تلقیح خارج رحم زوج هاي قانونی و شرعی که با رعایت ضوابط 1- قانونگذار در ماده 2
شرعی و شرایط مندرج در این قانون تولید شده باشند را تجویز نموده است. لذا رعایت ضوابط شرعی مندرج در این 
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قانون، شامل هر دو مرحله: الف) تشکیل جنین از روج هاي شرعی و قانونی و مقدمات آن ب) انتقال جنین به رحم 
 زوجه گیرنده جنین خواهد بود.

- با وجود این که تلقیح مصنوعی به صور گوناگونی انجام می گیرد ولی در قانون مورد بحث صرفاً انتقال جنین از 3
طریق تلقیح مصنوعی خارج از رحم اجازه داده شده و قانون نسبت به سایر فروض تولید مثل با کمک پزشکی از قبیل 

اهداء تخمک، رحم جایگزین و ... سکوت اختیار نموده است که با توجه به بکارگیري سایر روشهاي کمکی نیز تولد افراد 
در کشور، شایسته است قانونگذار محترم با در نظر گرفتن سایر روشهاي درمان ناباروري و تدوین یک قانون جامع و 

 مانع در این خصوص نظام بخشی و چاره اندیشی نماید.

 گفتار دوم: شرایط درخواست کنندگان

 قانون مورد بحث، شرایطی را براي دریافت کنندگان جنین اهدایی پیش بینی نموده است که 2قانونگذار در ماده 
 عبارتند از:

 این قانون، تقاضاي دریافت جنین اهدایی باید 2- متقاضیان دریافت جنین باید زن و شوهر باشند: به موجب ماده 1
مشترکاً از طرف زن و شوهر تسلیم دادگاه شود، بنابراین زن و مردي که رابطه زوجیت میان آنها برقرار نیست یا زنان 

بیوه و مجرد مشمول این قانون نخواهند شد. پیش بینی این موضوع توسط قانونگذار از نکات مثبت این قانون به شمار 
 می رود، چرا که مصلحت طفل در آن است که در خانواده به معناي واقعی کلمه به عنوان یک نهاد با ثبات متولد شود.

- زن و شوهر متقاضی دریافت جنین باید مشترکاً تقاضا را تنظیم و تسلیم دادگاه نمایند.در اینجا سؤالی که مطرح 2
می شود این است که اگردر فاصله زمانی صدور مجوز و قبل از انتقال جنین،زوج فوت کند یا طالق واقع شود ، آیا در 

 زمان عده وفات یا طالق، امکان انتقال جنین به رحم زن وجود دارد؟ یا خیر؟ 

بر اساس قواعد کلی حقوقی می توان گفت که انتقال جنین در دوران عده طالق رجعی بالمانع است. زیرا دوران عده 
) و چنانچه اقدام مشترك 180، ص 1400 و نجفی، 134، ص 460طالق رجعی در حکم زوجیت است (طوسی، 

دریافت جنین توسط زوجین در زمان عده طالق رجعی صورت بگیرد می توان آنرا اماره و دلیلی بر رجوع تلقی نمود. 
اما به نظر می رسد تلقیح در صورت فوت زوج جایز نبوده و مخالف روح قانون است. چرا که با فوت زوج و عدم وجود او، 

مفهوم خانواده به معناي واقعی کلمه از بین رفته و همانگونه که از شرایط اولیه پذیرش درخواست توسط دادگاه نیز، 
وجود و احراز زوجیت درخواست کنندگان است،در صورت فوت و یا عدم حضور زوج،مصلحت جنین از باب تولد و 

حیات در یک نهاد با ثبات به نام خانواده تأمین نخواهد شد.بنابراین با توجه به وجود این خأل و سکوت قانون، شایسته 
است که قانونگذار در اصالحات آتی قانون مورد بحث با در نظر گرفتن فروض و جهات مختلف در این خصوص تعیین 

 تکلیف نماید.

4 
 



- زوجین بنا بر گواهی معتبر پزشکی امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین داشته 3
باشد.بدیهی است صرف ادعاي عدم توان باروري توسط زوجین کافی نیست و دادگاه قبل از صدور مجوز بایستی با 
ارجاع امر به کارشناس از صحت این ادعا  اطمینان حاصل کند، همچنین به موجب گواهی معتبر پزشکی بایستی 

 استعداد دریافت جنین توسط زوجه تعیین و تأیید شود.

 قانون نحوه اهداي جنین، توسط 2- زوجین، داراي صالحیت اخالقی باشند: با توجه به این که شرایط مندرج در ماده 4
مرجع قضایی احراز خواهد شد شرط صالحیت اخالقی زوجین نیز ممکن است به طرقی چون تحقیقات محلی از محیط 

 زندگی، محیط کار، اختبار و مذاکره حضوري و ...به صالحدید محکمه توسط دادگاه بررسی و احراز شود.

- هیچ یک از زوجین محجور نباشند: به نظر می رسد تأکید قانونگذار بر عدم حجر زوجین درخواست کننده جنین از 5
حیث حصول اطمینان از تأمین منافع مادي و معنوي نوزادانی است که از این طریق متولد می شوند؛ زیرا انجام اعمال 

و اقدامات صحیح و منطقی و قانونی و همچنین احساس مسئولیت گیرندگان جنین در قبال فرزند، مستلزم سالمت 
 روحی و عدم ابتالي ایشان به حجر و دارا بودن عقل و بلوغ و رشد و اختیار است.

- هیچ یک از زوجین مبتال به بیماري هاي صعب العالج نباشند: هرچند برخی از اساتید حقوق به این بند ایراد گرفته 6
اند که شرط مذکور زمانی می تواند مانع صدور مجوز انتقال جنین شود که بیماري صعب العالج، واگیردار و قابل انتقال 

به جنین باشدو صرف داشتن بیماري صعب العالج نباید موجب محرومیت خانواده از داشتن فرزند با روشهاي کمک 
) اما به نظر می رسد که فلسفه لزوم رعایت 86، ص 1381 و صفایی، 155، ص 1384پزشکی شود.(صادقی مقدم، 

مصلحت طفل می تواند توجیه کننده شرط مندرج در این بند شود. البته موضوع بسیار مهمی که قانونگذار از آن غفلت 
نموده پیش بینی شرط حصول اطمینان از سالمت جسمی و روانی صاحبان جنین در این قانون است که کنترل و 

 اعمال ضمانت اجراي قوي را می طلبد.

- هیچ یک از زوجین، معتاد به مواد مخدر نباشند:پیش بینی بند مذکور توسط قانونگذار، از نقاط قوت این قانون 7
است، چرا که حفظ سالمت جنین در دوران بارداري و پس از آن و نیز توان تأمین معیشت و آرامش مادي و معنوي 
 کودك و تأثیر مستقیم آن در تربیت صحیح و آتیه طفل از مهمترین مسائلی است که بایستی مورد توجه واقع شود.

- زوجین باید تابعیت جمهوري اسالمی ایران را داشته باشند: شاید هدف قانونگذار از پیش بینی این بند، ممانعت 8
نسبی از اختالل و ختالط نسل باشد. بنابر این بر اساس این بند میتوان گفتوالدت طفل حاصل از جنین اهدایی در 
خانواده ایرانی، اماره اي خواهد بود بر ایرانی بودن او. اما نکته مهم در خصوص تابعیت، آن که تابعیت اهدا کنندگان 

جنین مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته است، که اگر هدف، ممانعت از اختالط نسل باشد بایستی هم اهدا کنندگان هم 
 گیرندگان مطمح نظر قرار گیرند.
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 گفتار سوم: وظایف و تکالیف متقابل زوجین اهداگیرنده و طفل

مهمترین بخش قانون، تبیین رابطه بین کودك متولد شده و زوجین گیرنده جنین است. علیرغم این که بین گیرندگان 
جنین و طفل متولد شده رابطه ژنتیکی وجود ندارد و رحم زوجه گیرنده، صرفاً محیطی مساعد براي پرورش جنین 

تشکیل شده از نطفه دیگران است، با این وصف، قانونگذار به منظور تضمین آینده کودك متولد از این طریق، در صدد 
 قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور صراحتاً 3ایجاد چارچوبی در روابط متقابل ایشان بوده است. لذا در ماده 

 زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربیت و نفقه و وظایف و تکالیفمقرر می دارد: «
احترام نظیر وظایف و تکالیف اوالد و پدر و مادر است» سؤالی که مطرح می شود این است که چرا قانونگذار به جاي 

استفاده از لفظ «حقوق و تکالیف» از لفظ «وظایف و تکالیف» استفاده نموده است؟ شاید، به دلیل فقدان رابطه نسبی 
بین زوجین با طفل و در نتیجه عدم ایجاد کلیه آثار حاکم بر رابطه والدین با فرزند واقعی، به جاي واژه «حقوق» از 

«وظایف» استفاده نموده است. و وظایف و تکالیف متقابل زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده را به طور حصري بر 
 شمرده است که عبارتند از: 

 حضانت به منظور حمایت از صغیر و براي مراقبت و نگهداري جسمی و روحی اوست. -نگهداري (حضانت) طفل:1
 قانون مدنی 1169قانونگذار با انتخاب واژه «نظیر» وظایف و تکالیف گیرندگان جنین را همان تکالیف مندرج در ماده 

قلمداد نموده است. بر اساس ماده مذکور، چنانچه پدر و مادر جدا از یکدیگرجدا زندگی کنند، مادر، در حضانت و 
نگهداري طفل اعم از پسر و دختر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حق حضانت با پدر است.سایر ترتیبات 

  قانون مدنی آمده است.1175 الی 1170در خصوص حضانت و تکالیف هریک از پدر و مادر، همان است که در مواد 

گیرندگان جنین، وظیفه تربیت نوزادي را که از طریق انتقال جنین به آنها رسیده است بر عهده دارند. -تربیت طفل:2
 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال 1178ماده 

خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند». اهمیت نگهداري و تربیت اطفال باعث شده است 
  قانون مدنی ترتیباتی براي تربیت و مراقبت از اطفال مقرر نماید.1235 و 1188، 1179، 1173که قانونگذار در مواد 

 قانون مدنی: «نفقه اوالد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق 1199بر اساس ماده - نفقه طفل:3
به عهده اجداد پدري است با رعایت االقرب فاالقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و یا عدم قدرت آنها نفقه بر 

 قانون نحوه اهداي جنین به زوجین 3عهده مادر است....» در خصوص زوجین اهداگیرنده جنین نیز با توجه به ماده 
 نابارور، این تکلیف بر عهده گیرندگان جنین (مرد و زن) گذاشته شده است.

تکریم فرزند و احترام و تبعیت فرزند از پدر و مادر از اصول اخالقی مؤثر در بقاي جوامع است. دین - تکریم و احترام:4
اسالم نیز تأکید بسیاري بر احترام و تکریم فرزند به پدر و مادر دارد؛ چنانکه پیامبر اسالم (ص) در این خصوص می 

فرمایند: «فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را نیکو گردانید که مورد رحمت و بخشش قرار خواهید گرفت.» 
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 قانون مدنی مقرر می دارد: «طفل باید مطیع ابوین 1177) قانونگذار ما نیز در ماده 476، ص 1104(الحرالعاملی، 
خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.» البته به نظر می رسد که ماده مذکور، از آثار نسب صحیح 

بوده و مخصوص طفلی است که میان او و والدینش رابطه نسبی برقرار باشد، لذا تسري مفاد این ماده به طفل حاصل از 
 قانون نحوه اهداء جنین از لفظ 3انتقال جنین محل ایراد است و شاید به همین جهت بوده که قانونگذار در ماده 

«احترام» استفاده نموده است نه «اطاعت»، هرچند میتوان قائل به این امر شد که به لحاظ نه ماه تغذیه جنین در رحم 
زن گیرنده جنین شاید بتوان او را مادر واقعی طفل محسوب و طفل را مکلف به اطاعت از او دانست. البته بر اساس 

 قانون نحوه اهداء جنین، وظیفه احترام و تکریم طفل نسبت به زوجین گیرنده جنین، الزامی است و از حیث 3ماده 
 رعایت احترام تفاوتی میان طفل مزبور و سایر فرزندان واقعی نیست.

 گفتار چهارم:تشریفات رسیدگی

 قانون اهداء جنین، براي انجام عمل انتقال جنین، تقاضا (درخواست) کتبی زوجین متقاضی 2 و 1بر اساس مادتین 
جنین به مرجع قضایی، صدور مجوز توسط آن مرجع و رضایت نامه کتبی صاحبان جنین الزامی است. که مطابق ماده 

 قانون یاد شده، بررسی صالحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین 4
دارسی مدنی صورت خواهد پذیرفت. البته هرچند تسهیل و تسریع در رسیدگی، از نقاط قوت این قانون محسوب می 

شود اما این امر نباید سبب عدم دقت محاکم در رعایت شرایط شکلی، بررسی صالحیت مرکز تخصصی درمان ناباروري، 
احراز صالحیت اخالقی زوجین متقاضی و یا احراز سالمت صاحبان اصلی جنین و ... گردد. که متأسفانه چگونگی و 

نحوه احراز مشخصه هاي مذکور، در قانون موصوف، مورد غفلت قانونگذار واقع شده است. موضوع قابل توجه دیگر این 
 این قانون، صرفاً مسئله عدم تأیید صالحیت زوجین توسط مرجع قضایی، قابل اعتراض می 4که در قسمت اخیر ماده 

باشد، بنابراین در صورت تأیید صالحیت زوجین توسط دادگاه، امکان اعتراض و تجدیدنظر خواهی اشخاصی از قبیل 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - که وظیفه تأیید صالحیت مراکز تخصصی درمان ناباروري را بر عهده دارد 

 یا مراجع نظارتی یا سایر اشخاص ذینفع جهت حمایت از جنین و سالمت جامعه منتفی خواهد بود، که این مهم نیز –
 از نگاه قانونگذار به دور مانده است.

 گفتار پنجم: مقایسه قانون نحوه اهداءجنین با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

در کشور ما فرزند خواندگی در فقه و قانون مدنی،  به رسمیت شناخته نشده است اما نهاد سرپرستی، به موجب قانون 
)، مورد شناسایی واقع و 1392 و 1353حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (مصوب سال هاي 

پذیرفته شده است. ساختار و فلسفه وجودي اهداء جنین و سرپرستی اطفال بی سرپرست و یا بد سرپرست از برخی 
جهات مشابه یکدیگر بوده و می توان گفت هدف مشترك هر دو قانون، تجربه فرزند دار شدن زوجینی است که به 
نوعی توان باروري ندارند و همچنین ورود و حضور طفل در خانواده و بهره مندي او از موهبت پدر و مادر و کانون 
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خانواده می باشد؛ اما به نظر میرسدقانونگذار با بررسی نه چندان کافی، در قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور 
 داشته است.1353برداشتی ناقص از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند سال 

 به تصویب رسید، 1392بر اساس مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که در سال 
وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد سرپرست، صاحب فرزند نشدن تا پنج سال، داشتن بیش از سی سال سن براي یکی 
از زوجین و یا زنان و دختران بدون شوهر که حداقل سی سال سن داشته باشند براي سرپرستی اطفال اناث، دارا بودن 

تابعیت ایرانی،عدم محکومیت جزایی مؤثر، عدم حجر، تمکن مالی، سالمت جسمی و روانی الزم و توانایی عملی براي 
نگهداري و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، صالحیت 

اخالقی، عدم ابتال به بیماري هاي واگیر و یا صعب العالج از شرایط اعطاي حکم سرپرستی است. در قانون اهداء جنین 
و آیین نامه اجرایی آن نیز هرچند شرایطی چون وجود علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی، سالمت متعارف جسمی و 

روانی و ضریب هوشی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد اعتیاد آور و روانگردان، عدم ابتال به بیماري هاي صعب العالج 
نظیر ایدز، هپاتیت را براي زوج هاي اهداء کننده جنین پیش بینی نموده است اما در خصوص احصاء شرایط الزم براي 

دریافت کنندگان جنین که بی تردید در آتیه طفل نیز نقش بسزایی ایفا خواهند نمود غفلت گردیده است، بنابراینقانون 
 ماده از جهات ذیل نسبت به قانون نحوه اهداء 37حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مشتمل بر 

 جنین کامل تر است:

 درخواست کنندگان سرپرستی نباید داراي محکومیت جزایی مؤثر 6 بر اساس بند ب ماده عدم محکومیت جزایی مؤثر: -1
باشند. در حالی که در قانون نحوه اهداء جنین توجهی به این امر مهم که حاکی از صالحیت زوجین متقاضی دریافت 

 جنین است نشده.

 درخواست کنندگان سرپرستی باید داراي تمکن مالی بوده و در صورت فوت خود نیز به کیفیت اطمینان تمکن مالی: -2
بخشی هزینه نگهداري، تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی خویش را تا زمان تعیین سرپرست جدید تأمین نمایند، 

این شرط مهم نیز که از جهت اقتصادي تضمین کننده آینده طفل خواهد بود، در قانون نحوه اهداي جنیننادیده گرفته 
 شده است.

 قانون حمایت از کودکان و 6 بند ه ماده سالمت جسمی و روانی الزم و توانایی عملی براي نگهداري و تربیت طفل: -3
نوجوانان بی سرپرست، شرط مذکور که در تربیت و آتیه طفل بسیار تأثیرگذار خواهد بود را براي درخواست کنندگان 

 سرپرستی پیش بینی نموده، در حالی که قانون نحوه اهداء جنین از این شرط اساسی غفلت نموده است.

در بند «د» قانون نحوه اهداء جنین، اشاره اي به بیماري هاي واگیردار عدم ابتال به بیماري هاي واگیر و یا صعب العالج:  -4
نشده، و کافی است زوجین درخواست کننده جنین، مبتال به بیماري صعب العالج نباشند. در حالی که در بند «ح» 

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هیچ یک از زوجین نباید مبتال به بیماري هاي واگیر و یا صعب العالج 6ماده 
 باشند.
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 قانون نحوه اهداء جنین صرفنظر از امکان اعتیاد به الکل و مواد عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل: -5
روانگردان و یا سایر اعتیادات مضر، صرفاً به بیان شرط عدم اعتیاد به مواد مخدر اکتفا نموده است در حالی که عالوه بر 

 قانون حمایت از 6شرط نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، عدم اعتیاد به مواد روانگردان و الکل نیز در بند «و» ماده 
 کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است.  

 قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در خصوص حفظ مشخصات نسبی، هویتی و نام خانوادگی: -6
و نگهداري مشخصات هویتی اصیل طفل در اسناد هویتی تعیین تکلیف نموده، در صورتی که علیرغم اهمیت بسیار زیاد 

 این موضوع از حیث مشخص بودن نسب و ... به جهت حقوقی و فقهی در قانون نحوه اهداء جنین مغفول مانده است.

 نتیجه گیري:

 از مطالب مذکور در این بحث، نتایج ذیل حاصل می گردد:

 را می توان گام مثبتی از سوي قانونگذار در 1382- اگر چه قانون «نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور» مصوب سال 1
جهت رفع مشکالت زوجین نابارور تلقی نمود اما همانگونه که از عنوان آن پیداست، قانونگذار در این قانون، صرفاً به 

موضوع اهداء جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از طرق درمان ناباروري آن هم به صورت بسیار کلی و ناقص 
پرداخته، گویی که این روش تنها روش درمان ناباروري بوده و علیرغم کاربرد سایر روشها در جامعه، هیچ گونه اشاره اي 
به سایر روشهاي درمان ناباروري از جمله تخمک اهدایی، رحم جایگزین و ... ننموده و تبعاً زوایاي مختلف آنها نیز مورد 

بحث و بررسی واقع نشده و همچنان مهجور و بالتکلیف مانده اند. کما اینکه در خود قانون موجود در خصوص بحث 
 اهداء جنین نیز نواقص و نقاط ضعف و ابهام بسیاري وجود دارد.

- وضعیت نسب، ارث، نام خانوادگی کودکان حاصل از جنین اهدایی همچنان نامعلوم بوده و در ابهام قرار دارد. عدم 2
تعیین تکلیف وضعیت حضانت طفل در صورت بروز اختالف میان صاحبان اصلی جنین و زوجین گیرنده نیز مورد 

 دیگري است که مورد توجه قرار نگرفته است.

- سکوت قانونگذار در خصوص شرط تمکن مالی زوجین گیرنده جنین و همچنین عدم محکومیت جزایی مؤثر ایشان 3
نیز که در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست پیش بینی شده خأل دیگري را در قانون نحوه اهداء 

 جنین رقم زده است

البته قانون مورد بحث با توجه به کارایی و اهمیت آن بسیار جاي مطالعه و بررسی موشکافانه از جهات حقوقی، فقهی، 
اخالقی، عرفی، و اجتماعی دارد که خارج از حوصله این نوشتار است. و شایسته است صاحبان علم و قلم در مباحث 

 مذکور و در جاي مناسب به بررسی و تحلیل موضوع از زوایاي مختلف بپردازند. 
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 در پایان پیشنهاد می شود:

قانونگذار نسبت به تعیین و تبیین چارچوب فقهی و قانونی براي سایر روشهاي درمان ناباروري که امروزه نیزبه صورت 
چشمگیري مورد استفاده قرار می گیرند اقدام نموده ضمن این که پیش بینی نکات مهمی از قبیل احراز سالمت روانی، 

ثبت هویت صاحبان جنین و هویت واقعی طفل و تشکیل بانک اطالعاتی در این خصوص نیز در اصالحیه هاي بعدي 
 ملحوظ نظر قرار گیرد. 

 

 

                                                                                                                                        هنگامه قبادي

      کارشناس امور حقوقی
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