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  يقانون يپزشك دگاهيد از ينابارور
  *ينيحس سادات عباس ديسدكتر 

 
  دهيچك 
 يپزشك يكارشناس امر ،يپزشك يتخصص رشته ك يعنوان به يقانون يشكزپ
 مراجع در بالقوه تواند يم يپزشك موضوع هر .دارد عهده به را ييقضا امور در
 مراجع تعالماتاس و سؤاالت با  نيزيقانون يپزشك ينمتخصص و  شدهمطرح ييقضا
 موضوعات از يكي .هستند پاسخ به ملزم و مواجه يپزشك عيوس حوزه در ييقضا
در .  ارجاعات قضايي آن استو ينابارور بحث ،رياخ يسالها در خصوص به مهم

 يپزشك يكارشناس منظر از آن تياهم اين مقاله، موارد متداول و شايع ناباروري و
 موارد نيا. است مورد مطالعه قرار گرفته ييقضا مراجع يبرا آن نييتب يچگونگو 

 عده ي ونابارور ،خسارت و جبران ينابارور ي،بارور يروشها، بلوغ مشتمل بر
 و ينابارور تينها در و  فراشاماره و ينابارور ،نكاح فسخ و ، ناباروريطالق

  .مي باشد اطفالي سرپرست
  يپزشك نظر زا ي كهنكات ،يموضوع هر به راجع  استنگارنده تالش نموده

تبيين و مقاله را با   فقهيو يقانون مباحث كنار در مي باشد را تياهم واجدقانوني 
  . به پايان برد ياصالح يشنهادهايپ

  يكارشناس ،يقانون يپزشك ،ينابارور: يديكل واژگان

                                                           
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و - *

  حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

  مقدمه
زوجيني . ناباروري بر اساس منابع و كتب پزشكي اينگونه تعريف شده است

هاي جلوگيري ازدواج و زندگي مشترك، بدون استفاده از روشكه پس از يكسال 
 را ينابارور آنچه امروزه. شونداز حاملگي، بارور نشده باشند نابارور محسوب مي

 جهت كه است ييها روش و هاكيتكن بحث  است داده قرار توجهات كانون در
 نيا شك بدون .دارد وجود آنها باروركردن ينوع به اي نابارور نيزوج درمان
 گسترده آن دامنه روز هر و آمده بدست يپزشك علوم شرفتيپ پرتو در ها روش

 و مرد زن، حقوق با تواند يم آن نوع به بسته يبارور يهاكيتكن .شودمي  تر
 گريد طرف از. داشته باشد تنگاتنگ يارتباط كودك يعني يبارور محصول يحت

 .است يمتعدد يحقوق آثار منشأ خود يبدن صنق و ضعف كي بعنوان ينابارور
 .مي پردازد مسائل نيا تياهم به رو شيپ مقاله

 سازمان مذكور نهادي وابسته كشور، يقانون يپزشك سازمان اساسنامه به موجب
 به پاسخ در يپزشك امورمختلف در يكارشناس فهيوظ كه به قوه  قضاييه مي باشد

  كه است يهيبد ،باروري نيزدر زمينه نا. ددار عهدهر ب  راقضايي مراجع استعالمات
 يپزشك به سپس و مطرح قضايي مراجع در اينگونه مسائل ديبا نخست مرحله در

 ييقضا مراجع در ينابارور  مسئلهطرح لذا .گردد ارجاع يكارشناس جهت يقانون
 بعنوان يا به عبارتي و دعوا كي سبب عنوان به اي دعوا كي موضوع بعنوان توانديم
 نيا در. تلقي گردد است دادگاه بعهده آن فيتكل نييتع كه يحسب امور از يكي

 .شوديم پرداخته ينابارور با مرتبط قضايي مقوله شش به مقاله
   ناباروري به عنوان خسارت  - 3هاي باروري   روش- 2 بلوغ  -1
اماره ناباروري و  - 6 ناباروري و فسخ نكاح  - 5 ناباروري و عده طالق  -4

 سرپرستي اطفال ناباروري و -7فراش  
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  بلوغ -1
-يم دهينام بالغ ،»دهيرس بلوغ مرحله به«و  است دنيرس يمعن به لغت در بلوغ

 توان و گذاشته سر پشت را يكودك دوره كه است يكس بالغ ،يفقه نظر از .شود
 مثل ديتول قدرت به دنيرس و و توالد آماده و  افتهي يكاف رشد او يزيغر و يجسم
 نظر از .دارد يپزشك نظر از بلوغ فيتعر با ياديز تشابه فيتعر نيا البته .است
 اشاره يجنس هيثانو صفات ظهور مفهوم به و است يجنس بلوغ همان بلوغ ،يپزشك
 است ممكن يپزشك يهاسندرم از يبعض در بخصوص و موارد برخي در .دارد
 عهيش فقه بخصوص  اسالم  مقدسشرع در يول نرسد يجنس بلوغ به يفرد اصالً
 يستن يمذهب امور انجام و فيتكل سن به دنيرس عدم جهت يمانع يجنس بلوغ معد

 شارع واقع در .اند گرفته نظر در بلوغ اماره  عنوان به را ينيمع سن به دنيرس و 
 سن آن در كه كند يم فرض غلبه، اساس بر و نيمع يسن به ريصغ دنيرس با اسالم
 را او رو نيا از و است افتهي ملتكا يكاف اندازه به ريصغ يعيطب و يجسم يقوا
 نيب بلوغ سن  تعييندر البته. كند يم ليتحم يو بر را بالغ احكام و شمرده بالغ
 سن ات،يروا از يا پاره به ادناست با هيامام يفقها اكثر ؛است  نظراختالف هانيفق

 .ددانن يم يقمر تمام سال 9 دختر در و سال 15 پسر در را بلوغ
راجع به  يثيحد )ص (اكرم امبريپ از و نشده نييتع لوغب سن ميكر نآقر در
 بلوغ سن درباره يتيروا زين )ع( رباق امام زمان تا يحت و است نشده نقل بلوغ سن

 .ديده نمي شود
 يشرع بلوغ از يفيتعر و دانسته يشرع بلوغ را يفريك تيمسئول سن جزا، قانون
 يقانون سن ،نشده نييتع عشر در آن مجازات كه يميجرا مورد در ولي است نكرده
 وستهيپ آن به زين رانيا كه كودك حقوق از تيحما يالملل نيب ونيكنواس طبق

 .مي باشد سال هجده حداقل
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 پسران در بلوغ سن ،ي اماميهفقها مشهور قول از يرويپ به ،يمدن قانون در
 فعالً آنچه .است شده نييتع يقمر تمام سال 9 دختران در و يقمر  تمام سال15
 است يمدن قانون مقرر در بلوغ سن همان استبلوغ  سن  درخصوصقضايي هيرو
 تيمسئول رافع بعنوان يجنس بلوغ عدم چگاهيه و ستين مطرح يجنس بلوغ و
 زين زودرس بلوغ ،ليدل ينم هبه و تلقي نمي شود فاءياست تياهل عدم اي يفريك

 سن مورد نيا در ثنااست تنها دي شا.باشد ينم فاءياست تياهل جاديا اي تيمسئول سبب
براي  و سال 13 براي دختران كمتر از دادگاه نظر با ديبا حتماً كه باشد ازدواج

 جهت قضات مرحله نيا در معموالً و  1.صورت گيرد سال 15پسران كمتر از 
 يمعرف يقانون يپزشك به را افراد ،ازدواج يجسمان يآمادگ و يجسم رشد نييتع
 يپزشك نظر از ،يجنس بلوغ عالئم بروز به توجه با ينونقا يپزشك در و ندينما يم

  .ندينما يم يريگ ميتصم
  
 يبارور  روش هاي-2

 نظر از .است كرده دايپ ياديز تحول يبارور يهاكيتكن حاضر حال در
 نشده بارور، يريجلوگ روش استفاده از بدون كسالي يط كه ينيزوج يپزشك
 يحت باشد سال 35 يباال زوجه سن راگ و گردنديم محسوب نابارور زوج باشند

 2.تاس شده گرفته نظر درشش ماه  مدت نيا

زوجين، از  از كي هر يجسم مشكل نوع به بسته نابارور نـيزوج درمان جهت
ها و ساير روش) رحم جايگزين (Surrogacy 3IUI,1 IVF, 2 هايي مانندروش

                                                           
   اصالحي قانون مدني1014 ماده -1
  نوواك ، بيماري هاي زنان و زايمان-2
3- Surrogucy در زنان بدون رحم و داراي تخمدان مي توانند از رحم زن -اي يا جايگزيناره رحم اج 

  .ديگري استفاده كنند
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 Assisted Reproductiveها مجموعاًبه اين روش. شوداستفاده مي

Technologies (ART)  گفته شود.  
 نيزوج به كمك و ينابارور درمان روشها، نيا استفاده از هدف كه يرصورتد

 بيترك و آن بودن زيجا در ياشكال  چيه باشد آنان تخمك و اسپرم از استفاده با
 وجود يحقوق يحت و يشرع نظر از يشگاهيآزما روش به يجنس سلول دو نيا

 نديفرا نيا بر هستند حرام شرع در كه ينيعناو ازيك  چيه كه چرا 3.ندارد
 آن از حاصل فرزند كه( محرا موضوع دو به شرع .كند ينم صدق يشگاهيآزما
 : است كرده اشاره )داند يم حرام را موارد
   ازن -1 

 نامحرم زن رحم در يمن ختنير - 2  
 در نيزوج تخمك و اسپرم يشگاهيآزما بيترك رفت اشاره كه همانطور

 .حكم نمي گردد دو نيا ولشمم يشگاهيآزما بصورت و يعيطب طيمح خارج
 .دارداشاره  مجاز يجراح و يطب اعمال به ، اسالميمجازات قانون 59 ماده 2بند 

 تيرضا با و باشد مشروع كه )ياجراحي يطب(يپزشك اقدام نوع هر ماده نيا در
 يفن و يعلم نيمواز رچوبچا در و )يو يقانون ندهينما اي سرپرست اي يول (فرد
 و پزشك اگر مورد نيا در لذا .شود ينم محسوب جرم شود انجام يدولت نظامات و

 سكوت صورت در ،كنند اقدام يشرع جواز و نيمجتهد يفتوا به استناد با نيزوج
 اكثر بودن زيجا  در ياديز  فتاويمورد نيا در .باشد ينم آنها جرم اقدام ،قانون
  .تاس شده صادر ها كيتكن

                                                                                                                                         
1- Intra Uterine Insemination 
2- Invitro Fertilization 

 1378مهر و آبان، مجله پزشكي قانوني،  يزدي، محمد، باروري هاي مصنوعي و حكم فقهي آن، -3
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 ليبدل ،شگاهيآزما طيمح در نيزوج تخمك و اسپرم از حاصل بيترك اگر
 زين حالت نيا، شود منتقل يگريد زن رحم به زوجه ، ازمشابه ليدال اي رحم نبودن
 و اسالم يفقها از يليخ نظرِ به و باشد يم شده ذكر حرام حالت دو از خارج

 صاحب به عمل،متعلق نيا از حاصل فرزند البته 1است مجاز عهيش فقه بخصوص
 را خود رحم كه يزن آن از نه و باشد يم هستند نابارور شوهر و زن همان كه نطفه
 تيمحرم بحث يرازيش رمامك  ...ا تيآ جمله از فقها يبرخ البته( است داده اجاره

 يدارا زن اين اگر .)اند داده  قرارفتوا مورد مذكور زن به نسبت را يرضاع نوع از
 چگونهيه ،حاصل فرزند و كند ينم يفرق هيقض حكم در زين نباشد اي باشد شوهر
 الزم به ذكر است انتقال جنين به رحم زن شوهردار .ندارد شوهرش اي يو به يتعلق

مي تواند از مصاديق خالف اخالق حسنه باشد همانگونه كه وجاهت قانوني نيز 
 .ندارد
 به و نيزوج اسپرم و خمكت از استفاده هدف با شد هاشار كه ييها كيتكن از
 اسپرم(يجنس يهاسلول نيا از يكي اگر يول، باشد يم آنها ينابارور درمان ينوع
 به ينابارور درمان عنوان گريد ،نباشد نيزوج به متعلق آن دو هر اي )تخمك و

 .دينام باروركردن آنرا توانيم و رديگ ينم تعلق آن
را  نيجن اهداء و اسپرم اهداء تخمك، اهداء توانيم از موارد بارور كردن

 قبالً كهاي  دوگانه حرام فعل شمول عدم ليبدل فقها برخي ،موارددر اين  .برشمرد
 كه به تصويب رسيده نهيزم نيا در يقانون يحت و دادهجواز آن  به فتوا دش ذكر
 نهيزم نيا در شدهن حل مسائل ، وجوداين با يول، است شمرده مجاز را نيجن اهداء

. مي باشدست، كه نيازمند توضيح و حل آن توسط فقها و قانونگذار بسيار ا
 اهداء قانون در متأسفانه  كهاست يتمحرم  وثار ،نسب :مسئله سه هاآن نيبارزتر

                                                           
   فقهي آن،  همان باروري هاي مصنوعي و حكم-1
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 به حاضر  به همين دليلپزشكان از مورد حكم قرار نگرفته و بسياري نيجن
 يكسان،يعيطب درما اي پدر  اينكهاست مسلم يپزشك نظر از آنچه .دستنين يهمكار
 قرآن  در و آنهاست به متعلق، نيجن اي كرده اهداء را تخمك اي اسپرم كه هستند
 و پزشكان توسط، موضوع  دقيقنييتب لذا 1است شده ديتأك آن به هم كريم

 .است تياهم حائزجهت دستيابي به فتاوي مورد نياز  فقها يبرا متخصصين امر
تواند آثار و برگيرد و الّا مي مسائل را درصدور فتوا و يا وضع قانون بايد اين 

تبعات منفي به دنبال داشته باشد و در قبال اهداف مثبت آن، مانع استفاده از 
  .ها گردداينگونه روش

  
 2طالق عده و ينابارور -3

 واقع يكينزد ،شوهر و آنها نيب كه ندسته يزنان ندارند طالق عده كه يزنان
  .3نكاح فسخ عده نه و دارد طالق عده نه  كه ائسهي زن نيهمچن و نشده

 بارور به يديام گريد و دهيرس گيائسي سن به كه است يزن ائسهي زن از منظور
 قول به و تمام سال شصت يزن هر در فقها از يبعض اعتقاد به سن نيا .ندارد شدن
 .باشد ميسال شصت 4هيشيقر زن در و سال پنجاه يمعمول زنان در يگروه

 رانيا حقوق در گفت توانيم ،هنكرد نيمع يائسگي يبرا يسن ينمد قانون چون
 حسب بر ،واقع در .است تفاوتم مورد حسب بر و ستين مشخص يائسگي سن
 صورت در پس .دانست فيرد كي در توانينم  لحاظ نيا از را زنان همه عت،يطب

                                                           
   از سوره احزاب 4-5 قرآن كريم، آيه هاي -1
عده طالق مدتي است كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر  -2

  . اختيار كنديديگر
  .قانون مدني1155 ماده -3
  . زناني كه متعلق و منسوب به طايفه قريش هستند-4
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 در را يائسگي )پزشك(كارشناس نظر جلب با ،دادرس امر نيا در اختالف بروز
 .داد خواهد صيتشخ مورد ره

 از را دو هر اي تخمدانها اي رحم ،حوادث اي يماريب اثر در يزن كهيصورت در
 و دنندار يبارور به يديام كه رديگ يم قرار يزناندر زمره  طبعالب باشد داده دست

 طالق عده بدون  وي را در زمره زنانتوانيم صورت نيا در ،است ائسهي ينوع به
 .نمود محسوب
 طالق عده  است كهم.ق 1151 ماده به موجب طالق عده مورد در گريد هنكت

 1.مي باشد طهر سه  با برابر آبستن ريغ زن
 هر شده واقع آن در طالق كه يطهر كه است بيترت نيبد طهر سه احتساب

 آن از پس زن هرگاه و رود يم شمار به طهر كي باشد يباق آن از لحظه كي چند
 عده شود سوم عادت وارد نكهيا محض به نديبب كامل طهر دو و شود عادت دوباره

 روز سه يقاعدگزمان  مدت حداقل ،فقها گفته رب نا باساس نيا بر  .مي يابد انيپا
 زين يپزشك نظر از البته كه ،است روز ده يزنانگ عادت دو نيب فاصله حداقل و

 كه است يصورت در نيا . باشد لحظه دو و روز 26 عده حداقل مدت است ممكن
 ليدل و باشدن عده جزء تسا طهر سه انيپا از بعد يقاعدگ اميا جزو كه آخر لحظه

 توانيم نمود مجدد ازدواج روز 26 از پس يزن گرا. تلقي شود عده از آمدن رونيب
 ،مدت نيا بالطبع و نمود دييتأ را عده از خروج بر يمبن يو يادعا يپزشك نظر از
  .باشد داشته هادام كماكان ديبا انهيماه كليس

-يم عادت كباري يماه معموال زنانو  است عده زمان  مدت حداقل نيا البته
  .است ماه سه اغلب طالق عده مدت. دنشو

                                                           
گويند و در اصطالح حقوقي عبارت است از پاكي زن از عادت زنانگي و  طهر در لغت پاك شدن را -1

  .نيز مدتي كه بين دو عادت زنانگي قرار مي گيرد
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 نكاح فسخ و ينابارور -4
 قراردادها در خيارات و احكام با  كه است يا ژهيو قواعد يدارا نكاح فسخ

 شرط از تخلف  ويستدل ،مرد و زن در موجود وبيع  يا پاره .ستين كساني
 درموا نيا در ازدواج يمبنا .اندآورده شمار به نكاح فسخ موجبات از را  صفت
 مثالً .است شده شناخته او يبرا فسخ حق كه است يهمسر انيز از يريجلوگ
 ،بزند بهم را ازدواج توانديم كرده ازدواج يا وانهيد با و خورده بيفر كه يهمسر

 .بود خواهد او انيز موجب ازدواج نيا بودن فسخ قابل ريغ و لزوم رايز
 توانديم زن كه يطيشرا از يول باشد ينم نكاح فسخ طيشرا از، زن ينابارور

 هاضهيب دادن دست از با مرد ينابارور همان اي مرد در خصاء كند فسخ را نكاح
 و عنن. شوديم مرد يميعق سبب بالطبع كه مرد بودن اخته يعني خصاء .است

 جمله از گردد مرد ينابارور به منجر توانديم خود كه يتناسل آلت ودنب مقطوع
  .درخواست فسخ نكاح كندبر آن اساس تواند است كه زن مي يوبيع

  
  1فراش اماره و ينابارور -5

 مادر از بچه والدت رايز ،است يمادر نسب اثبات از دشواتر يپدر نسب اثبات
 )زن شوهر (نيمع يمرد نطفه از طفل تكون كنيل است مشهود و يخارج يامر
 .ستين مقدور آن به نسبت مادر و پدر يحت اشخاص يآگاه و  استيمخف يامر
 يليدل چيه و بود نيقي و قطع يجستجو در دينبا ،پدر نسب اثبات يبرا نيراببنا
 علم يحت است مرد فالن نطفه از يابچه كه كند ثابت قاطع طور به تواند ينم

                                                           
در لغت به معني بستر و هر چه بگسترانند و در اصطالح كنايه از شوهر است و ) به كسر فاء( فراش -1

لي از زن و شوهر وي به دنيا آمده ت در اصطالح حقوقي عبارت است از اين كه طفبوااماره فراش يا 
و 1158است فرزند شوهر فرض مي شود و ملحق به اوست و در حقوق مدني اين قاعده مبتني بر دو ماده 

  . آنرا جزء امارات قانوني به شمار آورده است1322 قانون مدني است و ماده 1159
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 شاتيآزما. باشد قاطع باره نيا در نتوانسته دخو زيانگ رتيح شرفتيپ با ديجد
 به ،يفرض پدر به طفل تعلق عدم صورت در و دارند كننده رد جنبه يپزشك

 تعلق صورت در يول ،كند دييتأ را تعلق عدم نيا توانديم صد در صد صورت
 شيآزما چند هر ،كند ثابت را يفرزند پدر رابطه تواندينم صد در صد بطور ،يواقع

 باًيتقر دييتأ معادل شدن، رد عدم صورت در باال دقت ليبدل 1اي.ان.ديسنجش 
 انقانونگذار فوق نكات به توجه با. شودمي قلمداد يفرزند پدر رابطه صد در صد

 و طفل صالح و ريخ و جامعه مصلحت بنا بر  به ويژه كشور ما مختلف يكشورها
 سان نيبد و را مبنا قرار داده ابوت اماره اي فراش اماره بنام  يا اماره خانواده،
 و نيتر ساده ،اماره نيا به استناد .ستا كرده ليتسه را يپدر نسب  رابطهاثبات
 .است يپدر اثبات راه نيآسانتر

 در، دارد كاربرد فراش اماره  به عنوانيقانون  پزشكينظر از آنچه امروزه
 ..  وكار از يناش اي يرانندگ حادثه اثر در كه است يمدع يفرد كه ست ايموارد
 يپزشك يبررس با .باشد يم اوالد يدارا كه است يحال در نيا و شده نابارور

 .گردد يمن احراز يو ينابارور و وارده صدمات و عاتيضا نيب يارتباط چگونهيه
 مجاز  فراش اماره اساس بر دارند عهدهرب را يكارشناسه ك يكسان و پزشكان

 يبررس صدد در  اي و دهند نسبت اوالد تكون انزم به را يو ينابارور ستندين 
 آن درخواست اي شاتيآزما نيا انجام .دنيبرآ فرزند و پدر رابطه يشگاهيآزما

 رابطه احراز عدم به صرفاً موظفند كارشناسان لذا گردد يتلق جرم خود مي تواند
 ريغ مباحث وارد و نموده اكتفا وارده يها بيآس و ينابارور نيب يمعلول و علت
  .نشوند مرتبط
  

                                                           
1- DNA Typing 
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  اطفاليسرپرست و  ينابارور -6
 فرزند از يناش كه دارد وجود قرابت ينوع كشورها از ياريبس يحقوق  نظامدر
 فرزند كه را يگريد يكس كه است آن نتبنّ اي يخواندگ فرزند و است يخواندگ

 .رديبپذ يفرزند به ستين او يعيطب
 صرفاً كه قرابت ينوع شود شناخته تيرسم به كه يصورت در يفرزندخواندگ

 ،يفرزندخواندگ قبول با گريد عبارت به . به شمار مي روديعيطب نه است يحقوق
 يم جاديا نفر دو نيب يفرزند -رماد اي يفرزند -رپد يمصنوع رابطه كي قانون
 يحقوق نهاد كي و نشده شناخته تيرسم به اسالم حقوق در يخواندگ فرزند .كند
 1.شود ينم يتلق

 نيا و  ستين يحقوقحق و  منشأ اسالم يحقوق نظامدر يفرزندخواندگ نيبنابرا
 از هخواند فرزند .است ميتعم قابل يياهدا اسپرم و تخمك اي يياهدا نيجن به مورد
 از تيتبع به رانيا يمدن قانون در .بالعكس و برد ينم ارث خوانده مادر و پدر

 قانون موجب به كنيل است نشده شناخته تيرسم به يفرزندخواندگ ،ياسالم حقوق
 نام به يخاص نهاد 1353 اسفند مصوب سرپرست بدون كودكان از تيحما

 يطيشرا .است يفرزندخواندگ مشابه يحد تا كه شده واقع قبول مورد يسرپرست
 راجعو برخي  سرپرستان به مربوط يبرخ ،شده مقرر يسرپرست يبرا قانون در كه
 فرزند صاحب ،سرپرستان به مربوط طيشرا از يكي است يسرپرست تحت طفل به

 .است ازدواج خيتار از سال پنج تا نشدن
 نيا از شوهر و زن و باشد گذشته آنها ازدواج خيتا از تمام سال پنج ديبا

 يپزشك ليبدال ينيزوج اگر )3 ماده 1بند. (باشند نشده فرزند صاحب ازدواج
 معاف شرط نيا از را آنان توانديم دادگاه ،شوند فرزند صاحب گريكدي از دنننتوا

                                                           
   سوره احزاب4-5 قرآن كريم آيه هاي -1



 

104 

دگ
 دي
 از
ري

ارو
ناب

وني
 قان

كي
زش

اه پ
 

  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

 ياخانواده  بهرا يسرپرست خواهديم قانونگذار واقع در )3ماده 2تبصره . (كند
 نيتأم بهتر طفل منافع هم قيطر نيا از تا ستندين فرزند يدارا كه دهد اختصاص

 .دنننما محروم فرزند داشتن سعادت و لذت از فرزند يب يها خانواده هم و شود
 يبرقرار از بعد سرپرست خانواده در كودك تولد ا يزوجه نشد باردار البته

  )3ماده 1 تبصره. (بود نخواهد يسرپرست فسخ موجب يسرپرست
 
 جهينت

 باشد ينم ماريب فرد به معطوف فقط ،يناتوان و ضعف كي بعنوان ينابارور آثار
 نيجن ياهدا قانون ،مثال بعنوان .گردد مرتبط نيزوج از كي هر حقوق با توانديم و
 دينما يحقوق مسائل ريدرگ آنرا رندهيگ هم و هكنند اهداء هم ،پزشك هم توانديم
 مربوط حقوق يدارا شد خواهد انسان به ليتبد ندهيآ در كه نيجن خود نيهمچن و
 جوانب هيكل گرفتن نظر در بدون قانون بيتصو و ميتنظ گونهره لذا .است خود به

 به نسبت ديبا قانونگذار، .باشد داشته  دنبالبه ينامطلوب آثار و عوارض توانديم امر،
در آن همت  يحقوق و يتخصص ،يفن نكات تيرعا وضع قوانيني جامع و مانع و

 .گمارد
 الزم يقانون يپزشك كارشناس يا  پزشكبعنوان چه و معالج بعنوان چه پزشكان

 راظها اي و معالجه به اقدام ،ينابارور بر بتمتر حقوق هيكل از اطالع ضمن است
 و مارانيب حقوق عييتض اي جرم مرتكب ندانسته و ناخواسته و ندينما يكارشناس

 .نشوند جامعه آحاد
 يكاف تخصص از خود يكار طهيح در است الزم زين قضايي مراجع  وقضات
 به را قانون تيجامع عدم و تيشفاف عدم اي قانون سكوت موارد و باشند برخوردار
 .اقدام نمايند هاي مناسبراهكار ارائه به تنسب و يادآور شوند مسئول مقامات
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 يقانون خالء با يبارور يها كيتكن نهيم زدر بخصوص ينابارور، مجموع در
 جبران ناپذيري به عواقب توانديمبي توجهي به اين امر  و است مواجه يديشد

 كه يكسان يبرا و شود عرصه وارد يجد بطور ديبا قانونگذار .باشد داشته دنبال
 قوانين جامع و مانعي وضع و هستند ي باروريهاروش بهره مندي از يمتقاض
 .برهاند يفيبالتكل از  رانابارور نيزوجان و پزشك
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Infertility from the view Point of Forensic Medicine  
 

S.A.Sadat Hoseini 
 

Abstract 
As a Speciality in medicine, forensic medicine deals with medical 

aspects of judicial Issues.  
Since all cases in medical practice could potentially be refered to 

judicial authorities, specialists of forensic medicine deal with a wide 
range of medical issues.During the past decade, infertility has been 
one of the important issues in this context. In this article the author has 
studied the most common cases of infertility and their medical 
importance and the judicial process. 

These cases include puberty, methods of fertilization, infertility and 
compensation, infertility and divorce, and infertility and guardianship. 

In every case, the author has tried to discuss legal and 
jurisprudential issues, along with the forensic point of view. 

 
Key words: Infertility, Forensic Medicine, Expertise  
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