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فرد  ه از گامتشود که با استفادیگفته م یمصنوع یاز بارور یپسامرگ به روش باروری هدف: و زمینه

است.  انگیختههای اخالقی و حقوقی بسیاری را براین نوع باروری مباحث و چالش. متوفی صورت گیرد

ثار یابی و آشرایط دست نوع باروری، یننسبت به ا یمتفاوت یقانون یکردهایرودنیا مختلف  یکشورها

 یاهویکردر ورهای دنیا،این پژوهش سعی دارد با استفاده از مطالعه تطبیقی حقوق کش دارند.آن 

 ت هریکو قو قاط ضعفگوناگون موجود و ن یکارهاو راه هکرد یرا معرف یدهپد ینبه ا یمختلف قانون

 .یدنما یینرا تب

 کشورهایحقوق  تطبیقی مطالعه هب تحلیلی – یفیپژوهش با استفاده از روش توص ینا ها:روش و مواد

 ط دستیابی وباروری پسامرگ، شرایگوناگون درخصوص  یوقهای حقکارراه و هایکتکنشناخت و  یخارج

قرار  رد تاکیدنگلیس موبه این منظور، مطالعه حقوق کشورهای ایران، فرانسه، یونان و ا. پردازدیمآثار آن 

 گیرد.می

ای ه، رویهراجع تقلیدنظر عمیق فقها و مدر ایران، با توجه به نقص قانونی موجود و اختالف ها:یافته

ر دخصوص  های قضایی متعددی در ایناگونی در مراکز درمانی پدید آمده و موجب طرح پروندهگون

ی یب دارابه ترت است. هریک از این کشورها رویکرد متفاوتی به باروری پسامرگ دارد وها شدهدادگاه

 وری میروع باوضعیت ابهام قانونی، ممنوعیت کامل، تجویز محدود و تجویز گسترده و آزادانه این ن

 باشند.

ایت در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، اصول اخالقی پژوهش به ویژه رع مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.اصالت متن، صداقت، رازداری و امانت

دک بر حق کو یژهه وپسامرگ ب یمخالفان بارور یو حقوق یاخالق یلدالاز نظر نگارنده،  گیری:نتیجه

ی ز بارورن تجویهمچنی. یدنمایم یترا تقو ینوع بارور ینا یتممنوع یهمادر نظر از پدر و یبرخوردار

اری و ل دشوپسامرگ در مدت عده وفات که از سوی برخی فقها مورد تایید قرار گرفته است، به دلی

اد ل انتقگیری و انجام باروری در دوره سوگ و مدت کوتاهی پس از فوت همسر قابحساسیت تصمیم
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 مقدمه. 1

 اهمپیشرفت تکنولوژی انجماد گامت یا جنین این امکان را فر

 کرده است که نطفه کودک پس از مرگ والد یا والدین صاحب

د امت و چه بسا زمانی بسیار طوالنی پس از مرگ منعقد شوگ

. یردگو یا نطفه منعقد شده برای بارداری مورد استفاده قرار 

ه شود کیگفته م یمصنوع یاز بارور یپسامرگ به روش باروری

و  هصورت گرفت فرد )عموماً شوهر( متوفیبا استفاده از گامت 

 گردد. میمتولد  یفرزند یقطر یناز ا

 استفاده از اسپرم یا تخمکبا تواند می روری پسا مرگبا

استخراج  منجمد شده در زمان حیات فرد متوفی یا از طریق

اسپرم یا تخمک فرد در حالت مرگ مغزی، زندگی نباتی یا 

ی رورهمچنین این نوع با بالفاصله پس از فوت وی انجام گیرد.

ت ن حیاهای منجمد که در زمااستفاده از جنینتواند با می

زوجین تشکیل شده صورت گیرد. گامت یا جنین منجمد پس 

 از فوت صاحب آن و با هدف فرزنددار شدن به رحم زوجه یا

تین برابر گزارش ها، نخس .(1) گرددمادر جایگزین منتقل می

بازمی گردد. اولین  1977تلقیح پسامرگ در جهان به سال 

 1980عمل برداشت موفق اسپرم از فرد متوفی در حدود سال 

با  لد از باروری پسامرگو اولین فرزند متو (2) انجام گرفت

 1997استفاده از اسپرم استخراج شده پسامرگ پدر در سال 

 .(3)در انگلستان گزارش شده است 

ف مختل یایاز زوا وباروری پسامرگ از موضوعات نوظهور است 

 یشناسجامعه ی وشناسروان ی،پزشک ،از جمله فقه، حقوق

 یکردهایرو یامختلف دن کشورهایاست.  یقابل بحث و بررس

 با ن،یراانوع از باروری دارند. در  یننسبت به ا یمتفاوت یقانون

 یدمراجع تقل یقمو اختالف نظر ع ی موجودتوجه به نقص قانون

ده آم یدپد یدر مراکز درمان یهای گوناگونیهرو ینه،زم یندر ا

خصوص در  ینمتعددی در ا ییهای قضاطرح پرونده موجب و

 شده است.  هادادگاه

ر گذاری دهای مختلف قانوندر ادامه، نخست به بررسی گونه

 پردازیم. سپس قوانین و مقرراتزمینه باروری پسامرگ می

ل فصیتشور برگزیده فرانسه، ایران، یونان و انگلیس به چهار ک

 گیرند.مورد بررسی قرار می

 . مالحظات اخالقی2

در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، اصول اخالقی پژوهش 

 داریبه ویژه رعایت اصالت متن، صداقت، رازداری و امانت

 رعایت شده است.

 

 ها . مواد و روش3

 همطالع هب تحلیلی – یفیروش توصپژوهش با استفاده از  ینا

 و هایکنـتکاخت ـشنو  یارجـکشورهای ختطبیقی حقوق 

باروری پسامرگ، گوناگون درخصوص  یحقوقهای کارراه

 لعهمطا منظور، ینبه ا. پردازدیمشرایط دستیابی و آثار آن 

 رارـق یدمورد تاک یسانگلو  یونانکشور فرانسه،  سهحقوق 

 اجمالی از وضعیت حقوق ایران در مرور ین،همچن .یردگیم

 گیرد.این زمینه صورت می

شک، کارکرد اساسی مطالعات حقوق تطبیقی، کارکرد بی

نظری آن است که موجب شناخت بهتر حقوق سایر کشورها 

 رکردشود. به بیان دیگر، اساساً حقوق تطبیقی فارغ از کامی

 وانعملی احتمالی آن در کمک به بهبود حقوق داخلی، به عن

ه، در این رویکرد، مقایس .(4)دانشی نظری مورد تایید است 

و  ثارآابزار شناخت نقادانه و تحلیلی حقوق است و از آنجا که 

قوق حگیرد، مطالعه های عملی کمتر مورد تاکید قرار میجنبه

کشورهای ناهمگون از حیث ساختار و قواعد حقوقی بیشتر 

ق این مقاله نیز، هدف اصلی شناخت حقودر  مورد توجه است.

 بندیشناسی به منظور دستهرویکرد گونه کشورهای دیگر با

اله تر قوانین کشورهای دنیا در موضوع مقهرچه جامع و کامل

هش از این رو، نقطه قوت و البته دشواری این پژو .(5) است

و  تبرتالش حداکثری نگارنده برای دستیابی به منابع اصیل، مع

آوری به روز جهت شناخت حقوق کشورهای مختلف و جمع

ع وضوهرچه بیشتر احکام و قواعد گوناگون موجود در دنیا در م

 باشد.مورد بحث می
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 ها. یافته4

نظر عمیق نقص قانونی موجود و اختالف در ایران، با توجه به

های گوناگونی در مراکز درمانی پدید فقها و مراجع تقلید، رویه

های قضایی متعددی در این آمده و موجب طرح پرونده

است. هریک از این کشورها رویکرد ها شدهخصوص در دادگاه

متفاوتی به باروری پسامرگ دارد و به ترتیب دارای وضعیت 

نونی، ممنوعیت کامل، تجویز محدود و تجویز گسترده ابهام قا

 باشند.و آزادانه این نوع باروری می

 

 . بحث5

شناسی قوانین در زمینه باروری پسامرگ در . گونه1-5

 حقوق تطبیقی

نسبت به  یمتفاوت یقانونیکردهای مختلف رو یکشورها

یا، در اروپا، کشورهای بلژیک، اسپاندارند.  باروری پسامرگ

جاز ماً لیس، پرتقال، یونان و هلند باروری پسامرگ را قانونانگ

و  وئیساند. در مقابل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ساعالم نموده

ت یاالاند. در برخی ادانمارک صراحتا این عمل را ممنوع کرده

، امریکا نیز این عمل مجاز است. در میان کشورهای اسالمی

 .اندهمودنوناً ممنوع اعالم نترکیه و تونس باروری پسامرگ را قا

 خصوص باروری پسامرگ بربه این ترتیب، قوانین کشورها در

 دو دسته عمده است: 

 :است ممنوعالف. باروری پسامرگ 

تا  1994: در اروپا، کشورهای فرانسه )قانون به تصریح قانون. 1

( و 2004(، ایتالیا )قانون 1997کنون(، دانمارک )قانون 

اند. در حقوق ( از این دسته1998رال سوئیس )قانون فد

ها راجع به روش 2010مارس  6نامه ترکیه، به موجب تصویب

و مراکز باروری با کمک پزشکی، انجام باروری مصنوعی تنها 

برای زوجین ازدواج کرده، در قید حیات و در سن باروری و با 

پذیر است. به این استفاده از گامت خود زوجین متقاضی امکان

تیب، استفاده از گامت یا جنین اهدایی و همچنین باروری تر

باشد. هرچند در عمل، مراکز درمانی پسامرگ قانوناً ممنوع می

دهند ی با اهدای گامت را نیز انجام میهای درمان نابارورروش

اوت  7قانون  4در حقوق تونس نیز، به موجب ماده  .(6)

(، انجام باروری 2001-93راجع به پزشکی باروری )ش.  2001

واج کرده، در قید مصنوعی تنها با کمک گامت زوجین ازد

پذیر است. به این ترتیب، باروری حیات و در سن باروری امکان

 .(7) باشدپسامرگ با کمک گامت زوج متوفی ممنوع می

: آلمان )بخشنامه نظام پزشکی به موجب مقررات دولتی. 2

 (.2006فدرال 

ممنوعیت این روش باروری مصنوعی در برخی کشورها عمدتا 

قی های مذهبی )چون تونس( یا ایرادات اخالبه دلیل مخالفت

 شد.باروری در پی دارد )چون فرانسه( میو حقوقی که چنین با

 خالقار جریان اصالح قانون عنوان نمونه پارلمان فرانسه دبه

ز با پیشنهاد قانونی جهت تجوی 2011و  2004زیستی در سال 

 باروری پسامرگ مخالفت نمود و دلیل این مخالفت را وجود

یم، شناختی به وجود آوردن فرزند یتایرادات اخالقی و روان

ه ببروز دعاوی پیچیده مربوط به ارث و وجود مشکالت مربوط 

 از زوجین برای انجام این باروری بیانکسب رضایت هر یک 

کننده این روش با مقابل، کشورهای تجویز در .(8) کرد

 روریآوری این نوع باهای فردی و حق فرزنداستدالل به آزادی

 دهند.را تحت شرایطی اجازه می

مک : یونان )قانون باروری با کاست مجازب. باروری پسامرگ 

راجع به  1990(، انگلیس )قانون 2005و  2002پزشکی 

صالحات بعدی(، پرتقال شناسی انسانی و اباروری و جنین

راجع به باروری با کمک پزشکی(،  2006ژوئیه  26)قانون 

انون راجع به رویان(، اسپانیا )ق 2002ژوئن  20هلند )قانون 

 راجع به باروری مصنوعی انسانی(. 2006می  26

 اند، درخصوص شرایطکشورهایی که این عمل را تجویز کرده

ر ن مختلفی دارند. ددستیابی و آثار باروری پسامرگ قوانی

 نه درگذاری در این زمیهای مختلف قانونادامه، به بیان روش

 پردازیم.کشورهای مختلف می

 

 پسامرگ یبارور. شرایط دستیابی به 1-1-5

: شرایط قابل بررسی در اینجا عبارتند از مهمترین موارد

دهندگان، نحوه دریافت رضایت برای انجام باروری درخواست

های مقرر در قانون جهت انجام این نوع لتپسامرگ، مه
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دهنده ثالث یا مادر باروری و باروری پسامرگ با دخالت

 جایگزین.

 

 . درخواست دهندگان باروری پسامرگ1-1-1-5

ت درخواست باروری پسامرگ عموماً از سوی زوجه و پس از فو

ی گیرد. نخستین موارد تقاضا و انجام بارورشوهر صورت می

مربوط به باروری با کمک اسپرم شوهر متوفی پسامرگ نیز 

 کننده باروریقوانین بسیاری از کشورهای تجویز بوده است.

وع ـن نـتنها ناظر به اییز ـونان و اسپانیا نـپسامرگ مانند ی

ه باشد. با این وجود، باروری پسامرگ با کمک تخمک زوجمی

ر ی)یا زن( متوفی و نیز درخواست باروری پسامرگ از سوی سا

ن انیخویشان به ویژه والدین نیز در عمل وجود داشته و در قو

است یا رویه قضایی برخی کشورها چون انگلیس تجویز شده

  (.2016سپتامبر  9)رای دادگاه تجدیدنظر بریتانیا مورخ 

های باروری پسامرگ با تخمک زن علت نادر بودن درخواست

ه ببا اسپرم متوفی آنست که استخراج تخمک از زن در مقایسه 

د مراتب دشوارتر است و همچنین فناوری انجماد تخمک و تول

 مادنوزاد با استفاده از آن با چند دهه تاخیر نسبت به انج

اسپرم ظهور و گسترش یافته است. از منظر حقوقی، عدم 

ست های حقوقی به دلیل آنتجویز آن از سوی بسیاری از نظام

 پذیر است کهن امکانکه این عمل تنها با کمک رحم جایگزی

ی های اخالقی و حقوقی بسیاری داشته و در بسیارخود چالش

ین باشد. باروری پسامرگ به درخواست والدکشورها ممنوع می

 گاهمرد متوفی با کمک مادر جایگزین در ایران با اجازه داد

انجام شده و یک نمونه پرونده در این خصوص گزارش شده 

 .(2, 1)است

 

 . رضایت جهت انجام باروری پسامرگ2-1-1-5

مسئله رضایت و نحوه دریافت آن از مباحث اصلی در باروری 

پسامرگ است. نگهداری گامت یا رویان منجمد پس از فوت 

مرگ در حقوق فرد و استفاده از آن جهت انجام باروری پسا

کننده آن چون بلژیک، اسپانیا، یونان، بیشتر کشورهای تجویز

س، منوط به آنست که فرد متوفی پیش از فوت پرتقال و انگلی

رضایت خود را به این عمل اعالم نموده باشد. این امر بر پایه 

ها )و یا قاعده تسلّط و اصل اصل احترام به خودمختاری انسان

 .(9)عدم والیت در فقه اسالمی( استوار است 

در « اصل تمایل مفروض»اشغالگر قدس )اسرائیل(، در رژیم 

 ابرگردد که برباروری پسامرگ با اسپرم شوهر متوفی اجرا می

ه موجب ـیح فرد متوفی نیست. بآن نیازی به رضایت صر

 های وزارت دادگستری این رژیم درخصوص بارورینامهآیین

باروری پسامرگ با کمک  ،(10) 2003پسامرگ مصوب اکتبر 

 ( استخراج1: گیرداسپرم زوج متوفی در دو مرحله صورت می

 ده به درخواست زوجهاسپرم از شوهر در شرف فوت یا فوت ش

ه از ( اجازه دادگاه برای استفاد2رسمی( وی، و )یا همسر غیر

ر این اسپرم جهت انجام باروری. دادگاه جهت صدور مجوز، ه

رار های خاص خود مورد بررسی قجه به ویژگیپرونده را با تو

داده و دو مالک عمده کرامت و شان شوهر و تمایل مفروض 

ر دهد. دوی برای انجام این باروری را مورد توجه قرار می

تمایل »ای وجود دارد تحت عنوان حقوق اسرائیل، اماره

( به این معنی که مردی که در Presumed wish« )مفروض

تردید کرده، بیای با همسرش زندگی میهرابطه عاشقان

از  پس از فوتش باقی گذارد. مند است فرزندی از خودالقهـع

های های دور، ترک دنیا بدون فرزند یکی از نگرانیزمان

 بقاء به اسرائیلیان بوده است و امروزه نیز این اندیشه و تمایل

 ژیمنسل در میان ایشان همچنان باقی است و در قوانین این ر

 این مقررات منتقدانی نیز از میان .(11)نیز مشهود است 

شده  از دیگر توجیهات بیان .(12) حقوق دانان این رژیم دارد

برای انجام باروری پسامرگ بدون رضایت صریح فرد متوفی 

 که اینست که پس از مرگ باید همان طور با افراد رفتار کرد

بر این  ایل بودند با ایشان رفتار شود.در زمان حیات احتماال م

ایل بود مطابق ـاد مـاساس، فرد متوفی به احتمال زی

های عزیزانش )همسر یا والدین( عمل نماید. در واستهـخ

سا ه بچنتیجه اگر ایشان مایل به انجام باروری پسامرگ باشند، 

 .(13)بود فرد متوفی نیز موافق این عمل می

انگلیس، انجام باروری پسامرگ منوط  در حقوق بلژیک، هلند و

فرد متوفی به انجام این  رضایت کتبی و صریحبه وجود 
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عمل است. در حقوق اسپانیا چنانچه پیش از فوت شوهر، 

زوجین به اتفاق اقدام به انجام باروری مصنوعی کرده باشند، 

فرد متوفی برای باروری پسامرگ با  «اصل رضایت مفروض»

نجمد باقی مانده حاکم است و نیاز به استفاده از رویان م

 .(14)نیست رضایت صریح وی 

یز به این ترتیب، درخصوص جایگاه رضایت و تاثیر آن بر تجو

ف باروری پسامرگ و آثار این نوع باروری در کشورهای مختل

ی هایی وجود دارد. وجود رضایت صریح فرد متوفی براتفاوت

ا انجام باروری پسامرگ گاه شرط تجویز عمل است و گاه تنه

ی است شرط برقراری نسب کودک حاصل نسبت به والد متوف

 )حقوق امریکا و انگلیس(.

بینی شده در قوانین کیفیت اعالم رضایت صریح پیش

کشورهای مختلف گوناگون است. در اسپانیا، در قالب هرگونه 

نامه، سند رسمی یا دستورالعمل سند کتبی شامل وصیت

یا ) یتوصتواند باشد. پیشینی پزشکی )وصیت پزشکی( می

 advance healthcareی )( پزشکیشینیدستورالعمل پ

directive or living will سند حقوقی است که فرد در آن )

اثر حادثه یا بیماری دچار حجر  کند درصورتی که درتعیین می

و عدم اهلیت حقوقی گشت، چه اعمال و اقدامات پزشکی 

نسبت به او صورت بگیرد یا نگیرد. در حقوق بلژیک، اعالم 

اد منعقد شده میان فرد رضایت صریح تنها در قالب قرارد

متوفی و مرکز درمانی باید باشد. در یونان، رضایت صریح تنها 

 .(14) تواند صورت گیرددر قالب سند رسمی محضری می

     

های قانونی در خصوص باروری . مهلت3-1-1-5

 پسامرگ

در قوانین کشورهای مختلف در زمینه باروری پسامرگ 

ه ها گاه ناظر ببینی شده است. این مهلتهایی پیشهلتـم

 تواند درمدت زمانی است که رویان یا گامت منجمد فرد می

 رایبمراکز درمانی نگهداری شود و گاه ناظر به مهلت قانونی 

انجام باروری پسامرگ پس از فوت صاحب گامت است که از 

 شود. یاد می« مهلت تامل»ن عموماً به آ

تواند انتقال رویان به رحم زوجه تنها می یونان و بلژیکدر 

سال پس از فوت شوهر انجام گیرد. این  2ماه تا  6در فاصله 

احساسی،  هایگیریمهلت با هدف پیشگیری از تصمیم

بینی تحت فشار خانواده فرد متوفی در قانون پیشعجوالنه یا 

 شده است.

حداقل مدت مقرر در قانون برای انجام باروری  هلنددر 

بینی سال است اما حداکثر مدت در قانون پیش 2پسامرگ 

ان نشده است. یعنی الزم است برای انجام این باروری از زم

ل فوت زوج تا انتقال رویان به رحم زوجه دست کم دو سا

بگذرد. در عمل، طوالنی بودن این مدت باعث شده است تا 

 اشدهای باروری پسامرگ کاهش یافته و بسیار نادر بدرخواست

(15). 

، بینی نشدههیچ مهلتی به عنوان مهلت تامل پیش انگلیسدر 

 داریهایی را به عنوان زمان مجاز برای نگهبلکه قانون مهلت

 10بینی نموده است که این مدت گامت و رویان منجمد پیش

سال برای رویان منجمد است. همچنین  5سال برای گامت و 

 وصیه کردهشناسی انسانی به مادران تمرکز باروری و جنین

گیری راجع به باروری پسامرگ از است که برای تصمیم

شناس و متخصصان حوزه سالمت بهره مشورت با یک روان

 گیرند.

اه پس از م 12، انتقال رویان به رحم باید تا حداکثر اسپانیادر 

 فوت فرد انجام گیرد. درصورت رعایت این مهلت، نسب پدری

ن ز ایم باروری پسامرگ پس اتواند برقرار گردد. انجاکودک می

سب نمهلت نیز در شرایطی مجاز است اما بدون امکان برقراری 

ی پدری کودک. به موجب قانون، پس از فوت شوهر، به نگهدار

از  شود. اما رویان منجمد حاصلاسپرم منجمد پایان داده می

شد جه قادر به انجام باروری باگامت زوجین تا زمانی که زو

ر ک باظ باقی بماند. در این صورت، هر دو سال یتواند محفومی

 ها استعالمرای ادامه نگهداری آنـمایل بـاز زوجه جهت ت

 .(15)گرددیـم

بینی کرده بود که پیش 2002الیحه قانونی  فرانسه،در 

باروری پسامرگ از طریق انتقال رویان به زوجه تنها پس از 

ماه از زمان فوت زوج  18ماه و پیش از گذشت  6گذشت 



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  محسنی

 

 6 

 

 

گاه به تصویب نرسید. توضیح باشد. این متن هیچممکن می

 بیشتر این مطلب در بخش دوم خواهد آمد. 

 ، بدون آن که مدت2006ژوئیه  26، قانون پرتقال در حقوق

مشخصی را تعیین کند مقرر داشته که پس از فوت شوهر، 

درخواست « مدت معقول»تواند پس از گذشت زوجه می

 وهرشباروری از طریق انتقال رویان منعقد شده در زمان حیات 

 .(14)را بدهد

 د از، به موجب متن قانون یکپارچه ارث، کودک متولامریکادر 

باروری پسامرگ درخصوص حق ارث بری، در حکم حمل در 

ه ما 36زمان فوت خواهد بود مشروط به آن که جنین حداکثر 

( رددگل شود )بارداری آغاز پس از فوت والد به رحم مادر منتق

ماه پس از فوت والد متولد گردد  45یا کودک حداکثر 

(Section 2-120 (k)همچنی .) قانون  704ن، به موجب ماده

، درصورت عدم رضایت کتبی فرد متوفی 2017یکپارچه نسب 

 د.روبه باروری پسامرگ، فرد متوفی والد قانونی به شمار نمی

ری اروبانون واحد و فدرالی در زمینه توضیح آن که در امریکا ق

ل پسامرگ وجود ندارد، بلکه در هر ایالت احکام خاصی اعما

سازی با این وجود، کمیسیون ملی یکپارچه .(13)گردد می

( The Uniform Law Commission-ULCقوانین در امریکا )

 ارهدو متن قانون پیشنهادی تدوین نموده است که احکامی درب

 بینیها پیشرگ و کودکان متولد از آن در آنباروری پسام

 - Uniform Parentage Act: قانون یکپارچه نسب )شده است

UPA( و قانون یکپارچه ارث )Uniform Probate Code اولی .)

ت مربوط به قواعد نسب و دومی پیرامون احکام میراث و وصی

نونی ن قاآور نبوده، بلکه صرفاً متاست. این متون قانونی الزام

 دروگذاری ایالتی به شمار میپیشنهادی برای مراجع قانون

این متون از زمان تصویب نخستین تا اکنون بارها مورد  .(16)

 اند.بازبینی قرار گرفته

ا ، برخی فقها باروری پسامرگ به درخواست زوجه رایراندر 

ت روز پس از فو 10تنها در مدت عده فوت یعنی چهار ماه و 

هلل و آیه ا (17) دانند. عالمه محمدتقی جعفریشوهر جایز می

از فقهایی هستند که قایل به جواز باروری  (18)صانعی 

 باشند.  پسامرگ تنها در مدت عده می

 . باروری پسامرگ با گامت اهدایی 4-1-1-5

هرچند باروری پسامرگ در شکل نخستین و سنتی خود به 

باروری با کمک گامت فرد متوفی به درخواست خویشان وی 

این  منهن بر داشود، اما با مرور زما)همسر یا والدین( گفته می

س مفهوم افزوده شده است و در برخی کشورها آغاز باروری پ

و از فوت متوفی )عموماً شوهر( و تولد فرزندی منتسب به ا

هوم گیرد. این مفبدون استفاده از گامت وی را نیز دربر می

شود و خوانده می« باروری پسامرگ با گامت اهدایی»اخیر 

 لندهکشورها از جمله بلژیک،  امروزه انجام آن در حقوق برخی

 توضیح بیشتر آن در بخش دوم .(15)و بریتانیا مجاز است 

 ذیل حقوق انگلیس خواهد آمد. 

 

 . آیین دادرسی انجام باروری پسامرگ 5-1-1-5

 جوزقوانین برخی کشورها انجام باروری پسامرگ را منوط به م

 صادر شده از سوی دادگاه نموده است )حقوق یونان(. برخی

دیگر صدور مجوز را در صالحیت مقامات اداری یا مراکز 

لند(. فرانسه، ه 2002اند )الیحه اخالق زیستی رمانی گذاردهد

در برخی کشورها نیز انجام این عمل منوط به کسب مجوز 

 نبوده، بلکه برای برقراری نسب نسبت به والد متوفی حکم

 ها در ایران(. قضایی الزامی است )برخی رویه

 

 . آثار باروری پسامرگ2-1-5

 از رقراری نسب کودکان متولدمهمترین آثار باروری پسامرگ ب

 .این نوع باروری و حق ارث بری ایشان از والد متوفی است

 

. برقراری نسب کودک متولد از باروری 1-2-1-5

 پسامرگ 

ری از نظر تئوری، برقراری نسب پدری کودکان متولد از بارو

ای هتواند از یکی از روشپسامرگ )با اسپرم پدر متوفی( می

نی ز طریق اجرای اماره فراش، اقرار پیشیزیر صورت گیرد: ا

طه پدر به نسب یا به موجب حکم دادگاه )از طریق اثبات راب

 بیولوژیک میان پدر متوفی و کودک متولد یا غیر آن(. 

دهند، عموماً در کشورهایی که باروری پسامرگ را اجازه می

رابطه نسب کودک با پدر متوفی باید از طریق قضایی و تقدیم 
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است اثبات نسب برقرار گردد و اماره فراش قابل اجرا دادخو

اند. اما نیست. حقوق انگلیس، بلژیک و هلند از این دسته

قاعده مستثنا بوده و به موجب  حقوق اسپانیا و یونان از این

تواند صرفاً به موجب قانون )اجرای اماره ها نسب پدری میآن

د. در اسپانیا، اگر فراش( و بدون نیاز به حکم قضایی برقرار گرد

ماه پس از فوت پدر صورت پذیرد، نسب  12باروری در مهلت 

پدری کودک صرفاً به موجب قانون )بدون نیاز به حکم دادگاه( 

شود. در یونان نیز، درصورت رعایت به رسمیت شناخته می

شرایط قانونی مقرر )زوجین ازدواج کرده باشند و باروری 

گاه انجام پذیرفته باشد(، اماره پسامرگ با کسب اجازه از داد

 .(14)فراش در مورد این کودکان مجری است 

 

. حق ارث بری کودک متولد از باروری 2-2-1-5

 پسامرگ

اند، موضع کشورهایی که باروری پسامرگ را تجویز نموده

گوناگونی در خصوص حق ارث بری کودک متولد از آن اتخاذ 

اند. برخی کشورها این حق را به صراحت به رسمیت نموده

 این ای برای ارث بری کودکان متولد ازشناخته و قواعد ویژه

 2002اند مانند یونان )و الیحه قانونی بینی نمودهشروش پی

ای درخصوص حق ارث فرانسه(. برخی دیگر هیچ قواعد ویژه

رث مومی اـرو، قواعد عنـاند و از ایکردهـبینی نبری پیش

را  االجراست )مانند هلند( و برخی نیز به کلی این حقالزم

ه ری را باند هرچند نسب پدبرای کودک متولد منتفی دانسته

 2شناسند )مانند بریتانیا که توضیح آن در بخش رسمیت می

 آمد(. خواهد

ی در هلند، به موجب قواعد عمومی ارث در قانون مدنی، برا

ارث بری الزم است جنین در زمان فوت پدر در رحم مادر 

 سال مقرر 2موجود باشد. با توجه به مهلت قانونی حداقل 

ن ای یچ یک از کودکان متولد ازبرای انجام باروری پسامرگ، ه

 .(15)توانند از پدر متوفی خود ارث ببرند روش نمی

. بررسی تفصیلی حقوق فرانسه، ایران، یونان و 2-5

 انگلیس پیرامون باروری پسامرگ 

در اینجا به بررسی تفصیلی قوانین چهار کشور فرانسه، ایران، 

ک از این کشورها موضع یپردازیم. هریونان و انگلیس می

اند و مطالعه خصوص باروری پسامرگ اتخاذ نمودهمتفاوتی در

گذاری در این حوزه به انواع قانون ها شناخت خوبی نسبتآن

 دهد.دست میبه

 

. ممنوعیت کامل باروری پسامرگ در حقوق 1-2-5

 فرانسه

باروری با کمک پزشکی در فرانسه برای نخستین بار توسط 

د قانونمن 2011اصالحی  1994ژوئیه  29قانون اخالق زیستی 

انون ق هبشد. مقررات قانون یادشده عمدتاً در قالب مواد قانونی 

ات سالمت همگانی )ق.س.ه(، قانون مدنی )ق.م( و قانون مجاز

ی ارورباست. در ادامه به بررسی شرایط دستیابی به افزوده شده

 ودکپسامرگ در حقوق فرانسه، آثار این نوع باروری بر نسب ک

  پردازیم.ها جهت بازبینی قوانین کنونی میو تالش

 

پسامرگ در . شرایط دستیابی به باروری 1-1-2-5

 حقوق فرانسه

 داریتواند از خدمات دریافت، نگهدر حقوق فرانسه هر فرد می

و  مانو انجماد گامت با هدف پیشگیری از ناباروری ناشی از در

قانون  2141-11ال ماده مند گردد )های پزشکی بهرهجراحی

 ریقطسالمت همگانی(. با این وجود، انجام باروری پسامرگ از 

 گ گامت یا رویان ممنوع است. انتقال پسامر

م.، رویه قضایی فرانسه در این خصوص  1994تا پیش از قانون 

ها صادر دچار تردید و تشتت بوده و آرا متناضی از سوی دادگاه

)برابر  1994ژوئیه  29قانون اخالق زیستی  .(19)شده بود 

( به این تردید پایان داد و باروری پسامرگ را به 7/5/1373

 2141-2به موجب ماده ال.  .(20) کلی ممنوع اعالم نمود

ق.س.ه، از شروط دریافت و انجام خدمات باروری مصنوعی، 

زنده بودن و در سن باروری بودن زوجین متقاضی است. 

موارد زیر مانع انجام عمل  همچنین به موجب ماده یادشده،
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: فوت یکی از شوندانتقال اسپرم یا رویان به رحم زوجه می

زوجین، تقدیم درخواست طالق یا جدایی جسمانی به دادگاه و 

پایان یافتن زندگی مشترک زوجین )جدایی عملی زوجین(. به 

گذار فرانسه با هدف تامین منافع و مصالح این ترتیب، قانون

جدایی زوجین یا فوت یکی از ایشان را مانع  کودک، طالق یا

انجام باروری مصنوعی اعالم کرده است. همچنین انجام 

باروری مصنوعی در فرضی که یکی از زوجین قادر به ابراز 

اراده خود نباشد )ابتال به جنون، رفتن در حالت کما و مانند 

آن( غیرممکن خواهد بود چرا که انجام این عمل مستلزم اعالم 

برابر  .(21) ضایت واقعی از سوی شخص صاحب گامت استر

قانون جزای فرانسه، انجام باروری مصنوعی  511-24ماده 

ق.س.ه )از جمله انجام  2141-2بدون رعایت مقررات ماده 

 75000سال حبس و  5باروری پسامرگ( مجازات کیفری 

 یورو جزای نقدی را به همراه دارد.

 به این ترتیب، در فرانسه باروری مصنوعی ابزار جایگزین

بینی شده ت؛ بلکه چارچوب قانونی پیشباروری طبیعی نیس

عی گذار سالهام گرفته از الگوی باروری طبیعی است و قانون

 کرده است کودک متولد از باروری مصنوعی در شرایط مشابه

ه، تیجکودک متولد از باروری طبیعی متولد و پرورش یابد. در ن

برخالف برخی کشورهای اروپایی چون انگلیس، اسپانیا و 

ین در فرانسه باروری مصنوعی برای افراد مجرد، زوجبلژیک، 

همجنس، درصورت ناباروری طبیعی به دلیل باالرفتن سن 

. (22) زوجین متقاضی یا فوت یکی از ایشان مجاز نیست

گفتنی است چارچوب کنونی براساس الیحه قانونی اخالق 

تقدیم مجلس ملی شده  2019ژوئیه  24زیستی که در تاریخ 

 است، در شرف تغییر و بازبینی است.

س از فوت یکی از پق.س.ه،  2141-4به موجب ماده ال. 

های گیری درخصوص رویانزوجین، زوج دیگر حق تصمیم

 یکی از سه تواندخصوص می موجود منجمد را دارد و در این

وج های موجود به ز( اهدای رویان1: گزینه زیر را برگزیند

( اهدای آن برای 2دیگری جهت انجام باروری مصنوعی، 

ردن ( از بین ب3های سلولی یا های پژوهشی یا درمانفعالیت

 ها.  رویان

دلیل ممنوعیت مطلق باروری پسامرگ که از سوی نهادهای 

بارت عشود عمدتاً گذار فرانسه مطرح میو قانون گیرندهتصمیم

شناختی که : وجود مسایل و مشکالت اخالقی و رواناست از

 های حقوقیباروری پسامرگ به همراه دارد، مشکالت و چالش

مربوط به نسب کودک و حق ارث بری وی و نیز مباحث 

ی حقوقی مربوط به نحوه دریافت رضایت هر یک از زوجین برا

ظر نکمیته مشورتی ملی اخالق در  .(8)باروری پسامرگ انجام 

( 21/11/1389)برابر  10/02/2011مشورتی خود به تاریخ 

م مشارکت عامدانه برای متولد کردن کودک یتی»بیان داشت: 

ی بدون پدر به این بهانه که این کودک حاصل پروژه والدین

 لزامیر ااست برتری دادن این مفهوم )برنامه و اراده والدینی( ب

ه همان مصلحت کودک در برخورداری از مهر و تر کعالی

ت. تربیت پدری بوده و ترجیح رنج مادر بر رنج کودک آتی اس

د در اراده زوجین به تولیدمثل پس از مرگ این نگرانی وجو

 دارد که به موجب میل واهی به بقا از طریق فرزند تحمیل

« اش نگاه داردشده باشد و صرفاً زن را در سوگ و گذشته

(23). 

ام باروری پسامرگ خارج خارج کردن گامت از کشور جهت انج

: به دلیل وجود ممنوعیت مطلق باروری پسامرگ، از فرانسه

های زنان بیوه جهت دریافت گامت یا شاهد افزایش درخواست

ردن ـز درمان ناباروری و خارج کهای منجمد در مراکجنین

رهای دیگر ها از فرانسه برای انجام باروری پسامرگ در کشوآن

-11-1وجب ماده ال. تجویزکننده این عمل هستیم. به م

های وارد یا خارج کردن گامت یا بافت»ق.س.ه،  2141

ای( حاصل از بدن انسان منوط به اجازه تولیدمثلی )نطفه

به موجب بند سوم این ماده، «. پزشکی است-آژانس زیست

دمثلی های تولیمجوز وارد کردن یا خارج کردن گامت یا بافت

گردد که جهت استفاده در مصارف و تنها درصورتی صادر می

بینی شده مواردی باشد که برابر قوانین، مقررات و اصول پیش

نیز در  (24) 2010لعمل راهنمای اخالق مجاز باشد. دستورا

درصورت فوت ]فرد بیمار[، »دارد: این خصوص مقرر می

 «.یابدهای تولیدمثلی پایان میامت یا بافتنگهداری گ
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 شوروارد کردن رویان به داخل فرانسه یا خارج کردن آن از ک

 45000سال حبس و  3خالف مقررات قانونی مجازات کیفری 

قانون  511-23یورو جریمه نقدی را در پی دارد )ماده 

 مجازات(. همچنین وارد کردن گامت یا سلول تولیدمثلی به

 ونینسه یا خارج کردن آن از کشور خالف مقررات قانداخل فرا

یورو  30000سال حبس و  2یا بدون کسب مجوز الزم جزای 

 ازات(.قانون مج 511-25-1جریمه نقدی را در پی دارد )ماده 

 نونبا توجه به قوانین و مقررات یادشده، از زمان تصویب قا

اجع قضایی فرانسه همواره ، مر1994اخالق زیستی 

خارج کردن گامت را از کشور رد های دریافت و ستدرخوا

 ریهای اخیر، مراجع قضایی ادااما در سال .(25)کردند می

گیری کاسته و درصورت وجود شرایط از این سخت (26)

استثنایی و خاص اقدام به صدور مجوز خارج کردن گامت 

 .(27) اندنموده

 

 . آثار باروری پسامرگ در حقوق فرانسه2-1-2-5

های ، پرونده1994پیش از تصویب قانون اخالق زیستی 

خصوص نسب طفل متولد از باروری پسامرگ در متعددی در

ز ها مطرح شده بود و آراء متناقضی در این خصوص ادادگاه

 رستانعنوان نمونه، دادگاه شهها صادر گردید. بهسوی دادگاه

ی نسب پدر ،(28) 1992رنوامب 10رای خود به تاریخ آنژه در 

ت فو کودک متولد از انتقال رویان به رحم مادر دو سال پس از

 پدر را به رسمیت شناخت.

انسه انجام باروری پسامرگ را به طور کامل در فر 1994قانون 

ین ممنوع اعالم نمود و مجازات کیفری برای افرادی که از ا

 2141-2بینی نمود )ماده ال. ممنوعیت سرپیچی نمایند پیش

ای شده، هیچ مقررات ویژه .ه(. با توجه به ممنوعیت یادق.س

 درخصوص نسب و ارث کودکان متولد از این روش در داخل یا

 رراتبینی نشده است. در نبود مقخارج فرانسه در قوانین پیش

 قوقو قوانین ویژه، نسب کودک متولد از باروری پسامرگ در ح

و ارث  فرانسه مشمول قواعد عمومی موجود درخصوص نسب

 .(22)باشد می

 الف. برقراری نسب کودکان متولد از باروری پسامرگ

 درخصوص برقراری نسب کودکان متولد از باروری پسامرگ با

کمک اسپرم شوهر متوفی، هرچند نسب مادری بدون مشکل 

های خاصی قابل برقراری است، اما نسب پدری با دشواری

 ردد.گباشد که در ادامه به تفصیل بیان میای همراه میویژه

 : در این موارد، نسب مادری کودک مانند مواردب مادرینس

باروری طبیعی بدون مشکل خاصی همچون باروری طبیعی 

ه کنی قابل برقراری است و برابر قانون، نسب مادری نسبت به ز

 ق.م(. 311-25گردد )ماده طفل را به دنیا آورده برقرار می

 : اما برقراری نسب پدری کودک نسبت به پدرنسب پدری

متوفی با دشواری همراه است. چگونگی برقراری این نسب 

ا ینجبستگی به رابطه زناشویی پدر متوفی با مادر دارد. در ا

ل الزم است میان کودک متولد در نکاح و غیر آن تفکیک قای

 شد.  

 . همسران ازدواج کرده 1

ره به طور کلی، نسب پدری کودک متولد در نکاح از طریق اما

( )معادل قاعده فراش Présomption de paternitéپدر بودن )

ون قان 312در حقوق ایران( قابل برقراری است. برابر ماده 

 ه یاپدر کودکی که در زمان ازدواج نطفه او منعقد شد»مدنی، 

در  «.کننده طفل[ استبه دنیا آمده باشد، شوهر ]زن زایمان

 پرماساینجا الزم است میان کودکان متولد از انتقال پسامرگ 

 زوج متوفی به رحم زوجه و کودک متولد از انتقال پسامرگ

جنین منعقد شده در زمان حیات زوج به رحم زوجه تمایز 

وج قایل شد. کودکان متولد از طریق انتقال پسامرگ اسپرم ز

 گردند. به رحم زوجه از دایره شمول قاعده فراش خارج می

فه در زمان ق.م، صرف انعقاد نط 312همچنین براساس ماده 

سازد. با این ازدواج، امکان اجرای قاعده فراش را ممکن می

ق.م. درخصوص حداقل و حداکثر  311وجود، مقررات ماده 

مدت حمل، امکان اجرای این قاعده در مورد کودکان متولد از 

کند. برابر انتقال پسامرگ جنین را نیز با مشکل مواجه می

ل بر این است که نطفه به موجب قانون اص»ق.م.،  311ماده 

سیصد تا صدوهشتاد روز پیش از تاریخ  کودک در مدتی بین

مطابق این اصل، انعقاد نطفه حسب  تولد منعقد شده است.
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لحظه از این دوره  آنچه مصلحت کودک اقضا کند، در یک

تواند دلیل معارض جهت رد این امارات می صورت گرفته است.

اروری پسامرگ، اماره پدر بودن به این ترتیب، در ب«. اقامه شود

روز پس از فوت  300قابل اجرا نیست چراکه کودک عمالً 

 شود.شوهر متولد می

جدد م، امکان برقراری 329 البته قانون مدنی فرانسه در ماده

 رابربکند. بینی می)احیا( اماره پدر بودن را در شرایطی پیش

عمال ا 313اده زمانی که اَماره پدر بودن به موجب م»این ماده 

بات تواند با اثاز زوجین در زمان صغر کودک می نشود، هر یک

ن درخواست نماید که آثار ای این که شوهر، همان پدر است،

پس  سال د. این دعوا برای کودک تا دهگرداَماره دوباره برقرار 

 قدیمبه این ترتیب، زوجه از طریق ت .«از بلوغ وی مفتوح است

ت این که شوهر متوفی وی همان پدر دادخواست و با اثبا

ا تواند اماره فراش را دوباره احیبیولوژیک کودک است می

نموده و نسب برقرار گردد. این درخواست همچنین توسط 

ه تواند اقامسال تمام می 18خود کودک پس از رسیدن به سن 

 گردد. 

 . همسران ازدواج نکرده 2

در مورد کودکان متولد  با توجه به این که اماره پدر بودن تنها

در نکاح قابل اجراست، به طور کلی نسب کودکان متولد خارج 

( و Possession d'étatنکاح از طریق اقرار، تصرف وضع مدنی )

اگرنه از طریق قضایی و حکم دادگاه )به ویژه زمانی که پدر از 

اقرار به نسب خودداری ورزد یا محجور شده یا فوت نموده 

قانون  327و  325، 317، 316راری است )مواد باشد( قابل برق

مدنی(. با توجه به مقررات موجود در حقوق فرانسه، برقراری 

نسب کودک متولد از باروری پسامرگ از طریق اقرار یا تصرف 

پذیر نیست، بلکه تنها از طریق قضایی ممکن وضع مدنی امکان

 است. در فرض برقراری نسب از طریق قضایی، ارائه دلیل و

گواهی پزشکی مبنی بر تولد کودک از طریق اسپرم شوهر 

متوفی ضروری است. به این منظور، ممکن است دادگاه دستور 

قانون  16-11انجام آزمایش ژنتیک را دهد. به موجب ماده 

مدنی، انجام آزمایش ژنتیک بر روی فرد متوفی درصورتی 

 ینممکن است که فرد اجازه صریح و کتبی خود را به انجام ا

 .(29)آزمایش در زمان حیاتش داده باشد 

با پذیرش امکان برقراری نسب پدری از طریق قضایی، پرسش 

ژه ارث ـه ویـار نسب برقرارشده بمهمی که مطرح است آث

 گیرد. باشد که در ادامه مورد بررسی قرار مییـم

 ب. حق ارث بری کودکان متولد از باروری پسامرگ

اید بهر شخص[ برای ارث بردن ]»قانون مدنی،  725برابر ماده 

و ه افوت فرد متوفی وجود داشته باشد یا چنانچه نطف در زمان

فاد ماز  با استفاده«. پیشتر منعقد گشته، باید زنده متولد گردد

ارت توان استنباط نمود که عبق.م. می 312این ماده و ماده 

تواند شامل می (Enfant conçu)« نطفه پیشتر منعقد شده»

 جنین آزمایشگاهی نیز بشود. 

 Enfantمومی ارث، وصیت و هبه، حمل موجود )برابر قواعد ع

à naitreتواند در صورت مقتضی ارث ببرد یا نسبت به او ( می

وصیت یا هبه صورت گیرد، مشروط به آن که زنده متولد گردد 

ق.م(. درخصوص کودک متولد ار باروری  906و  725)مواد 

پسامرگ، چنانچه باروری از راه انتقال پسامرگ اسپرم به رحم 

شک قواعد یادشده قابل اجرا نبوده و از زوجه انجام گیرد، بی

ای نخواهد داشت. اما درصورت انتقال پسامرگ جنین ارث بهره

لقاح یافته در زمان حیات زوج به رحم زوجه، حکم مساله 

دانان معتقدند شاید بتوان مورد تردید است. برخی حقوق

نست و حق ق.م. دا 906و  725چنین کودکی را مشمول ماده 

ارث بری برایش قایل شد. اما برابر تفسیر دیگر، این حق تنها 

نسبت به حمل موجود در زمان فوت زوج ثابت است و نه 

 جنین آزمایشگاهی.

توان گفت درصورت انتقال در نتیجه، به طور خالصه می

پسامرگ رویان به رحم زوجه، نسب پدری کودک متولد از 

چه درصورت وجود رابطه  طریق قضایی قابل برقراری است

نکاح میان زوجین )از طریق احیا اماره پدر بودن( و چه در 

نبود پیوند نکاح )از طریق طرح دعوای اثبات نسب در دادگاه(. 

درخصوص آثار این نسب و حق ارث بری کودک از پدر متوفی، 

همچنان که گذشت، دو تفسیر وجود دارد. درصورت انتقال 

وجه، تنها برقراری نسب از طریق پسامرگ اسپرم به رحم ز
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گونه حق ارث بری برای وی پذیر است اما هیچقضایی امکان

  .(29)بود  قابل تصور نخواهد

 

ها برای اصالح قوانین موجود در . تالش3-1-2-5

 فرانسه 

 با وجود ممنوعیت مطلق باروری پسامرگ در قوانین موجود،

ر د 1994هایی در چارچوب بازبینی قانون اخالق زیستی تالش

هت رفع ممنوعیت صورت ج 2019و  2011، 2004های سال

به مناسبت  .(30)نتیجه مانده است کنون بیفته که تاگر

نخستین بازبینی قانون اخالق زیستی، شورای ملی مشورتی 

، پیشنهاداتی 1999( در گزارش خود به سال CCNEاخالق )

برای اصالح قانون مدنی در زمینه نسب و ارث جهت تجویز 

باروری پسامرگ داده بود. این پیشنهادات در متن الیحه 

ه اورد. الیحمنعکس شد، اما نهایتاً رای نی 2002پیشنهادی 

 (31) در نگارش اولیه 2002ژانویه  22قانونی اخالق زیستی 

ویان ل رمقرر نموده بود که باروری پسامرگ با استفاده از انتقا

منعقد شده در زمان حیات زوجین )و نه از طریق انتقال 

م پسامرگ اسپرم مرد متوفی به رحم زوجه( بدون نیاز به حک

این  پذیر است.دادگاه و تنها توسط نظارت مرکز درمانی امکان

ین خستند شد و از متن پیشنهاد قانونی نهایتاً توسط پارلمان ر

ا الیحه حذف گردید. گفتنی است در اصالحات پیشنهادی که ت

ت، کنون در فرانسه جهت تجویز باروری پسامرگ ارائه شده اس

بر لزوم برقراری نسب پدری کودک و همچنین حق ارث بری 

 وی از پدر متوفی تاکید شده است. 

 

. انجام باروری پسامرگ در سکوت قانون در 2-2-5

 قوق ایرانح

در ایران، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 

نامه اجرایی آن، تنها متون قانونی خاص درباب و آیین 1382

باشند. این قانون ذیل شرایط زوجین باروری مصنوعی می

متقاضی اهدای جنین، به شرط زنده بودن زوجین تصریح 

در این قانون اشاره نشده که مجوز  نکرده است. همچنین

دادگاه برای اهدای جنین تا چه مدت معتبر است. از این رو، 

حکم باروری پسامرگ از نظر جواز یا ممنوعیت، شرایط 

دستیابی و آثار آن بر نسب طفل در قوانین و مقررات ایران 

خصوص دانان ایران نیز درمسکوت مانده است. آرا فقها و حقوق

 وع باروری و آثار آن گوناگون است. جواز این ن

، ای، صانعیدر میان مراجع تقلید معاصر، آیات عظام خامنه

د. انفاضل لنکرانی و سیستانی باروری پسامرگ را تجویز نموده

 ست.یک از مراجع نام برده متفاوت ااما شرایط پذیرش نزد هر

ان مر زددانند چه ای مطلقا این عمل را مجاز میآیه اهلل خامنه

ه عده وفات چه پس از آن یا حتی پس از ازدواج مجدد زن )ب

مان آیه اهلل صانعی تنها در ز .(32) شرط موافقت همسر دوم(

 ر ایندداند با این استدالل که رابطه نکاح وفات جایز میعده 

براساس نظر آیه اهلل فاضل  .(18)مدت همچنان باقی است 

 دادنتلقیح نطفه زن و مرد بعد مرگ مرد و قرار»لنکرانی نیز 

 .(33) «آن در رحم زن جایز است

در  ید،با توجه به تجویز این عمل از سوی تعدادی از مراجع تقل

ع عمل برخی مراکز درمان ناباروری اقدام به انجام این نو

کان ند اما آمار دقیقی از تعداد کوداباروری مصنوعی نموده

 در متولد از این روش باروری در دست نیست. رویه قضایی نیز

گونه رای کنون هیچتردید و تشتت است. تااین خصوص دچار 

ح دعاوی مطردیوان عالی در این زمینه منتشر نشده است. 

طح خصوص محدود و در محاکم س ینها در ادادگاه ءو آرا شده

نتشر مدانان ها در آثار حقوقبرخی از آنند و ادهکشور پراکن

راکز دهد که بعضی مبررسی این آرا نشان می .(2, 1)اند شده

 را مان ناباروری برای انجام باروری پسامرگ مجوز دادگاهدر

ا هکنند و برخی دیگر خیر. درخصوص رویه دادگاهمطالبه می

دور ه صبها اقدام در تجویز این نوع باروری، در مواردی، دادگاه

مجوز برای انجام باروری پسامرگ به درخواست زوجه یا 

 اند. والدین فرد متوفی نموده

نوزاد، مشکل اصلی برقراری نسب کودک، صدور پس از تولد 

شناسنامه و مسئله ارث او از والد متوفی است که موضوع 

های ایران بوده و احکام چندین پرونده قضایی در دادگاه

, 1)متفاوتی در این خصوص از سوی محاکم صادر شده است 

در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی  .(2
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طفل ناشی از »: اعالم کرده است 13/7/1377-7-3866ش. 

تلقیح با اسپرم شوهر، ملحق به شوهر است چه در زمان 

بعد از طالق و انقضا عده. طفل ولدزنا زوجیت و عده و یا 

در میان فقهایی  .(34)« شودنیست و به پدر و مادر ملحق می

اند، برخی قایل به برقراری که باروری پسامرگ را تجویز نموده

نسب مشروع کودک نسبت به پدر متوفی با تمام آثار آن از 

و  جمله حق ارث بری هستند )آیه اهلل صانعی و فاضل لنکرانی(

دانند بدون حق ارث بری ای دیگر تنها نسب را برقرار میعده

 .(36, 35) ای و سیستانی()آیه اهلل خامنه

ی ز این پژوهش مطالعه حقوق کشورهابا توجه به آن که تمرک

ا جمندی از نتایج حقوق تطبیقی است، در اینخارجی و بهره

د ن خوپردازیم بلکه ایبه تفصیل بیشتر فقه و حقوق ایران نمی

 موضوع پژوهش مستقلی است. 

 

 . تجویز محدود باروری پسامرگ در حقوق یونان3-2-5

 ر حقوق یونانهای مصنوعی دگذاری در زمینه باروریقانون

 )قانون 2002های عمدتاً از طریق دو قانون مصوب در سال

 2005باروری با کمک پزشکی( و  راجع به 3089-2002ش. 

ه اجرای باروری با کمک مربوط ب 3305-2005)قانون ش. 

پزشکی( صورت گرفته است. مقررات این قوانین، به صورت 

ررسی ه بر ادامه باند. دمواد قانونی به قانون مدنی افزوده شده

ر شرایط دستیابی به باروری پسامرگ و آثار آن در این کشو

 پردازیم. می

 

. شرایط دستیابی به باروری پسامرگ در 1-3-2-5

 حقوق یونان

: روری پسامرگ در دو صورت مجاز استدر حقوق یونان با

 نخست چنانچه شوهر یا همسر غیررسمی زن مبتال به بیماری

راه هم درمان آن خطر ناباروری را برایش به باشد که بیماری یا

ت داشته باشد مانند برخی انواع سرطان و دوم این که وضعی

ر دای باشد که خطر مرگ ای یا اجتماعی شوهر به گونهحرفه

ه ی بکمین وی باشد مانند افرادی که برای انجام عملیات نظام

 ق.م(. 1457ماده  1شوند )بند مناطق جنگی اعزام می

غیررسمی( باید رضایت خود را  ین موارد شوهر )یا همسردر ا

برای انجماد اسپرم به جهت استفاده آن برای انجام باروری 

پس از فوتش به صورت سند رسمی )نزد مامور ثبت اسناد( 

اعالم و ثبت نماید. درخصوص این که در این موارد چه روش 

)بند قانون مدنی  1457باروری مصنوعی مجاز است، متن ماده 

 Η( تصریح به تزریق اسپرم پس از فوت )تلقیح پسامرگ( )2

τεχνητή γονιμοποίηση ) دارد، اما دکترین یونان عموماً عمل

یافته پیش از فوت به رحم زن را نیز به دلیل انتقال جنین لقاح

سامرگ دانند. در حقوق یونان، باروری پوحدت مالک جایز می

 .(37)با اسپرم اهدایی مجاز نیست 

اه به موجب قانون، باروری پسامرگ تنها از طریق مجوز دادگ

 رگ بهانجام باروری پسامتواند صورت گیرد. ارائه درخواست می

ماه پس از  6دادگاه توسط زوجه پس از گذشت مهلت تامل 

م رح فوت همسر ممکن بوده و تزریق اسپرم یا انتقال رویان به

زوجه تا پیش از گذشت دو سال از فوت مجاز است. به این 

س از پس از فوت و نیز پ 6ترتیب، در فاصله فوت همسر تا ماه 

 ام باروری پسامرگ ممکن نیست )بنددو سال از فوت وی انج

 ق.م(. 1457ماده  2

 

 . آثار باروری پسامرگ در حقوق یونان2-3-2-5

 ه آنبترین آثار باروری پسامرگ برقراری نسب، اعتراض از مهم

 آید. و حق ارث بری است که در ادامه توضیح هریک می

 الف. برقراری نسب

بوده و اگر  درمورد زوجین ازدواج کرده، نسب کودک مشروع

شرایط قانونی رعایت شده باشد، نسب پدری به موجب اماره 

گردد. به این ترتیب، در حقوق یونان، کودکان فراش برقرار می

متولد از باروری پسامرگ با گامت زوج متوفی کودکان مشروع 

شان نسبت شوند که نسب پدریمتولد در ازدواج محسوب می

کننده خدمات باروری به پدر متوفی )همسر زوجه دریافت

شود مشروط به آن که این باروری با مصنوعی( برقرار می

رعایت شرایط قانونی و مجوز دادگاه صورت پذیرفته باشد 

سال  2(. اما چنانچه مهلت قانونی 3و  2ق.م بند  1465)ماده 

رعایت نشود و انتقال اسپرم یا رویان به  1457مقرر در ماده 
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سال صورت گیرد، عمل فاقد  رحم زوجه پس از مهلت دو

گردد زیرا مجوز قضایی تنها تا سال مجوز قضایی محسوب می

 دوم پس از فوت زوج اعتبار دارد. 

(، اما در مورد کودک متولد خارج از نکاح )همسران غیررسمی

سب گردد و نکننده برقرار مینسب مادری نسبت به زن زایمان

مجوز دادگاه و پدری از طریق اقرار پدر مشروط به وجود 

ن ه ایتواند برقرار گردد. برضایت رسمی پدر )پیش از فوت( می

ترتیب، رضایت مکتوب و رسمی پدر پیش از فوت در حکم 

 .(37)اقرار به نسب پدری پس از )فوت و( تولد کودک است 

 ب. اعتراض به نسب 

از  . امابینی نکرده استای پیشقانون در این زمینه احکام ویژه

لحاظ نظری و با استفاده از قواعد عمومی نسب و قواعد 

کان توان گفت که اماختصاصی باروری مصنوعی پسامرگ، می

ه عنوان مثال هرگانفی نسب در برخی شرایط وجود دارد. به

والدین همسر متوفی مدعی شوند رضایت رسمی مقرر در 

یی قانون وجود نداشته یا این که رویان حاصل از گامت اهدا

ی را ایط یا باید بهبوده و نه گامت هردوی زوجین. در این شر

ر راب پدری برقکننده عمل اعتراض نمود یا به نسدادگاه تجویز

فراد اق.م(. در مورد اخیر )اعتراض به نسب(،  1470شده )ماده 

به  باشند که در قانونمجاز برای طرح دعوا بسیار محدود می

 ق.م(. 1469اند )ماده صراحت تعیین شده

 پ. حق ارث بری 

 کودک متولد از باروری پسامرگ از حقوق ارث بری نسبت به

ت و از این جهت تفاوتی با ترکه پدر متوفی برخوردار اس

 1711کودک متولد از باروری طبیعی ندارد. به موجب ماده 

کودکی که در زمان فوت متوفی زنده یا دست کم »ق.م، 

ی تواند ارث ببرد. همچنین کودکبصورت حمل موجود باشد می

تواند ارث که از طریق باروری پسامرگ متولد شده است می

 رث(ه همان زمان فوت متوفی )موببرد. زمان آغاز انتقال ترک

 «. است

ق.م کامل گردیده  1924ت ماده این ماده توسط بند نخس

، اگر وصیت نسبت 1711ماده  2با رعایت مقررات بند »است: 

به فردی که هنوز نطفه او در زمان فوت موصی لقاح نیافته 

مند گردد )این تواند از وصیت بهرهصورت گیرد، موصی له می

 «. است(وصیت صحیح 

 

. تجویز آزادانه باروری پسامرگ در حقوق 4-2-5

 انگلیس

 ای در این زمینهحقوق انگلیس از قوانین بسیار آزادانه

 امتگبرخوردار است. به موجب آن، نه تنها باروری پسامرگ با 

ز زوج متوفی بلکه باروری پسامرگ با گامت اهدایی نیز مجا

 ورگ به باروری پسام است. در ادامه به بررسی شرایط دستیابی

 پردازیم. آثار آن در حقوق انگلیس می

 

. شرایط دستیابی به باروری پسامرگ در 1-4-2-5

 حقوق انگلیس

ن توانند پس از فوت صاحبان آدر انگلیس گامت و رویان می

ان مورد استفاده قرار گیرند مشروط به آن که صاحب یا صاحب

فاده پسامرگ گامت رضایت صریح و کتبی خود را جهت است

م سپراتواند گامت ایشان اعالم نموده باشند. در نتیجه، زن می

ا منجمد یا رویان لقاح یافته با اسپرم همسر متوفی خود ر

ه کجهت انجام باروری مورد استفاده قرار دهد مشروط به آن 

صاحب اسپرم رضایت صریح خود را برای ذخیره گامت و 

 اشدسامرگ اعالم نموده باستفاده از آن جهت انجام باروری پ

د توان(. همچنین زن می1990قانون  3پیوست  2ماده  2)بند 

ر دنام همسر صاحب اسپرم خود را به عنوان پدر قانونی طفل 

 گواهی والدت ثبت نماید مشروط به این که وی به این امر

، (. به عالوه2008قانون  40و  39رضایت داده باشد )ماده 

رم ان حیات زوج و با استفاده از اسپزمانی که رویان در زم

ن اهدایی لقاح یافته باشد، اما پس از فوت همسر به رحم ز

 منتقل گشته باشد قوانین مشابهی قابل اجراست، مشروط به

یی آن که زوج متوفی به انجام باروری پسامرگ با گامت اهدا

 (. 2008قانون  40رضایت داده باشد )ماده 

 (38) 1990شناسی انسانی و جنیندر انگلیس، قانون باروری 

صراحت انتقال پسامرگ اسپرم یا جنین را به رحم زوجه به 

داد، بدون آن که امکان جهت انجام باروری پسامرگ اجازه می
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برقراری نسب پدری کودک نسبت به صاحب اسپرم وجود 

نسب پسامرگ  (40) 2003در ادامه، قانون  .(39) داشته باشد

را به رسمیت شناخت و به موجب آن امکان ثبت برخی 

غیررسمی مادر در اسناد ثبت  اطالعات هویتی شوهر یا همسر

ین قانون در پی احوال و گواهی والدت کودک فراهم گردید. ا

( Diane Bloodمطرح شدن پرونده قضایی خانم دیان بالد )

در ادامه نیز ای گشت، به تصویب رسید. که بسیار رسانه (41)

دایره شمول قوانین پیشین ( HFEA 2008) 2008قانون سال 

باروری و براساس قانون  مواردی کهرا گسترش داد. در ادامه، 

امکان انجام باروری  2008شناسی انسانی اصالحی جنین

 آید.پسامرگ وجود دارد، می

 الف. باروری پسامرگ با استفاده اسپرم شوهر 

می تواند درصورت فوت شوهر یا همسر غیررسجا زن میدر این

درخواست انجام باروری پسامرگ از طریق انتقال خود، 

را  یافته در زمان حیات همسر(پسامرگ اسپرم یا جنین )لقاح

 بدهد. در این صورت، دو حالت قابل تفکیک است:

 :ودشاً به عنوان پدر کودک شناخته . مرد صاحب اسپرم قانون1

مشروط به آن که مرد در زمان حیاتش رضایت خود را جهت 

ه بوری پسامرگ با استفاده از گامت وی و این که انجام بار

ه ماد)عنوان پدر قانونی کودک شناخته شود، اعالم نموده باشد 

 (. 2008قانون  39

: در رم فاقد جایگاه و نسب حقوقی باشد. مرد صاحب اسپ2

 اینجا صرفاً الزم است مرد در زمان حیاتش رضایت خود را

 از گامت وی اعالم جهت انجام باروری پسامرگ با استفاده

 نموده باشد.

 ب. باروری پسامرگ با استفاده از اسپرم اهدایی  

تواند درخواست انجام باروری پس از فوت شوهر، زوجه می

پسامرگ از طریق انتقال جنین لقاح یافته )پیش یا پس از 

فوت همسر( با استفاده از اسپرم اهدایی به رحم خود را بدهد 

شوهر متوفی به عنوان پدر قانونی قید و در گواهی والدت نام 

گردد. در اینجا الزم است شوهر متوفی )که صاحب اسپرم 

نیست( در زمان حیاتش رضایت خود را جهت این که به عنوان 

پدر قانونی کودک متولد از باروری پسامرگ شناخته شود 

(. این امکان نه تنها 2008قانون  40ماده  1اعالم نماید )بند 

هر در پیوند ازدواج بلکه نسبت به هر مرد دیگری نسبت به شو

ماده  2که به این امر رضایت داده باشد، نیز وجود دارد )بند 

 (.2008قانون  40

از  روز پس 42در دو مورد باال، همچنین الزم است مادر ظرف 

ی والدت کودک کتباً اعالم نماید که شوهر یا همسر غیررسم

ست. انی کودک انتخاب نموده عنوان پدر قانومتوفی خود را به

مهلت انجام باروری پسامرگ همان مهلت مقرر در قانون 

 ( جهت نگهداری گامت و رویان منجمد15ماده  3)بند  2008

 باشد. سال می 10و برابر 

پ. خارج نمودن گامت از کشور جهت انجام باروری 

 پسامرگ 

نه دااهرچند قوانین انگلیس در زمینه باروری پسامرگ بسیار آز

( که هانیافتد )به ویژه در موارد مرگ ناگاست اما گاه اتفاق می

رضایت صریح همسر متوفی در زمان حیاتش به باروری 

مکن میا پسامرگ وجود ندارد و بنابراین انجام باروری در بریتان

نیست. در این مواقع عموماً زوجه درخواست خارج کردن 

را جهت انجام گامت همسر متوفی خود از کشور بریتانیا 

شناسی باروری در خارج کشور دارد. مرکز باروری و جنین

ن مرجع صدور مجوز و دارای اختیار تام در ای (42)انسانی 

های این مرکز قابل اعتراض در مراجع زمینه است. تصمیم

ام انج باشد. به این ترتیب، برخی افرادی که قادر بهقضایی می

باشند اقدام به درخواست باروری پسامرگ در انگلیس نمی

مجوز جهت خارج کردن گامت یا جنین منجمد از  دریافت

ی نمایند. مسئله خارج کردن گامت همسر متوفی براکشور می

 ( مطرحDiane Bloodنخستین بار در پرونده خانم دیان بالد )

، در این پرونده، در پی تصمیم دادگاه تجدیدنظر .(41) شد

رم شناسی انسانی مجوز خارج نمودن اسپمرکز باروری و جنین

ق از کشور را برای خانم بالد صادر نمود و وی از این طری

 .(43) صاحب دو فرزند شد

در پرونده دیگری که برای نخستین بار درخواست انجام 

باروری پسامرگ با تخمک زن متوفی )و نه اسپرم شوهر( داده 

شد، مادری که دخترش، خانم ای.ام، در اثر بیماری سرطان می
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خارج نمودن تخمک وی از کشور بود  فوت کرده بود، متقاضی

در این مورد نیز، هرچند به دلیل مشکل نبود رضایت  .(44)

صریح فرد متوفی به انجام باروری پسامرگ، در مراحل 

نخستین با درخواست مادر مخالفت شد، اما در نهایت در پی 

مرکز ، (45) 2016سپتامبر  9تاریخ  حکم دادگاه تجدیدنظر در

شناسی انسانی مجوز خارج کردن تخمک خانم ینباروری و جن

ای.ام. و بردن آن به امریکا )جهت انجام لقاح با اسپرم اهدایی 

و کاشت آن در رحم مادر ای.ام. به منظور انجام باروری( را 

 .(46) صادر نمود

 

 . آثار باروری پسامرگ در حقوق انگلیس2-4-2-5

شناسی انسانی مصوب در انگلیس، قانون باروری و جنین

 به صراحت انجام باروری پسامرگ را اجازه داد، اما 1990

به مرد متوفی برقراری نسب پدری طفل متولد را نسبت 

ذکر  2003صاحب گامت ممنوع کرده بود. در ادامه، قانون 

 برخی اطالعات همسر متوفی از جمله نام و نام خانوادگی،

شغل و محل والدت وی را در اسناد ثبت احوال و گواهی 

د والدت کودک اجازه داد. با این وجود، قید نمودن نام فر

ا ری نسب کامل بمتوفی در اسناد ثبت احوال به معنی برقرا

سب ین نباشد. بلکه صرفا اقدامی نمادین است. اتمامی آثار نمی

د ز قیتواند برقرار گردد، هیچ اثری جتنها از طریق قضایی می

 اقدفنام پدر در اسناد ثبت احوال نداشته و این رابطه نسبی 

منوعیت نکاح، حق نفقه و غیر آن هرگونه حق ارث بری، م

 .(43)( 2008قانون  48ماده  3باشد )بند می

ور طدر هرصورت، قید نام پدر متوفی در اسناد ثبت احوال به 

ه کشرایطی دارد  گیرد بلکه نیاز به وجودخودکار صورت نمی

 : به قرار زیر است

ای باید رضایت صریح و کتبی خود را برهمسر متوفی مادر ( 1

ته انجام باروری پسامرگ و این که به عنوان پدر کودک شناخ

 شود اعالم نموده باشد.

وی همچنین باید رضایت خود برای رفع محرمانگی ( 2

درخصوص تکنیک باروری مصنوعی مورد استفاده را اعالم 

 نموده باشد.

امه د کودک اظهارنروز پس از تول 42مادر باید ظرف مهلت ( 3

ری کتبی امضا کند و در آن ذکر نماید که مایل است فرد دیگ

ید )همسر متوفی( به عنوان پدر کودک در اسناد ثبت احوال ق

ان گردد. وی همچنین باید اسناد و مدارک پزشکی اثباتی درم

 ناباروری انجام گرفته را ارائه نماید.

 ،36، 35مواد هیچ فرد دیگری نتواند به موجب قوانین )( 4

یا مقررات مربوط به  2008قانون  43و  42، 38

 .(29)عنوان پدر قانونی کودک شناخته شود فرزندخواندگی( به

 

 گیری. نتیجه6

 این رد فقها مباحث و آرا در موجود فقهی هایدر ایران، تحلیل

 ادرم میان نکاح رابطه بقای عدم یا بقا بر همه از بیش زمینه

 امور از و دارد تاکید زوج فوت از پس گامت صاحب و حامل

 پس بازماندگان ویژه روحی وضعیت طفل، مصلحت چون دیگر

 نای شرایط دستیابی و آثار دقیق بیان و گامت صاحب فوت از

قوقی ح –اجماع فقهی تشتت و عدمد. انمانده غافل باروری نوع

 یراناپی آن تردید و گوناگونی رویه قضایی و درمانی در  و در

به خوبی  لزوم مداخله تقنینی را در حوزه باروری پسامرگ

ی گذار ایران در زمینه بارورد. سکوت قانونسازآشکار می

 های باروری با کمکپسامرگ همچون بسیاری دیگر از تکنیک

دم عپزشکی، جدای از نبود پویایی تقنینی در کشور، نشان از 

و، سگذار به ممنوع ساختن صریح این روش از یک تمایل قانون

و عدم توفیق در وضع چارچوب دقیق و منسجم جهت تجویز 

   ارد.دهای عمدتاً مذهبی از سوی دیگر نی به دلیل مخالفتقانو

 دنیا در این پژوهش زوایای مختلف کشورهای حقوق مطالعه

 قضاییو  مالحظات اخالقی، حقوقی و پدیده این مختلف

ساخت. در میان  آشکار خوبی به رادر این زمینه  گوناگون

چهار کشور بررسی شده در بخش دوم، فرانسه با وضع 

عیت کامل قانونی و ضمانت اجرای کیفری این ممنوعیت، ممنو

گیری را پیرامون باروری پسامرگ دارد. قوانین بیشترین سخت

یونان اما تالش در ایجاد چارچوبی دقیق و محدود برای انجام 

این نوع باروری از طریق مجوز قضایی و با حفظ حق کودک در 

، ارث و وصیت برخورداری از نسب پدری )از طریق اماره فراش(
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دارد. در مقابل، حقوق انگلیس با تجویز گسترده و آزادانه 

باروری پسامرگ حتی با گامت اهدایی و محور قراردادن 

حداکثری اصل آزادی اراده، مفهوم باروری پسامرگ را متحول 

کرده است. متاسفانه در این نظام حقوقی، حقوق کودک 

ارث بری،  دوی والدین و حق درخصوص برخورداری از هر

 شود.  قربانی آزادی اراده افراد بالغ )والد یا والدین( می

امکان سنجی استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با هدف 

ن اصالح حقوق داخلی نیازمند طرح تفصیلی مباحث حقوق ایرا

گنجد و و فقه اسالمی است که بیان آن در این مجال نمی

و  دالیل اخالقیده، موضوع پژوهشی دیگر است. از نظر نگارن

حقوقی مخالفان باروری پسامرگ به ویژه حق کودک در 

ا رری برخورداری از پدر و مادر، نظریه ممنوعیت این نوع بارو

 نماید. انجام باروری پسامرگ در مدت عده وفاتتقویت می

 قرار یید)چهار ماه و ده روز( نیز که از سوی برخی فقها مورد تا

گیری مادر که تصمیم د است چراگرفته است، قابل انتقا

 درخصوص آغاز باروری مصنوعی و متولد نمودن فرزندی یتیم

در دوره سوگ و مدت کوتاهی پس از فوت همسر ممکن است 

ست ازم شتابزده و از روی احساسات زودگذر باشد. از این رو، ال

های دست کم با نظارت و مشاوره هیاتی از متخصصین رشته

روانشناسی، فقه و حقوق و در شرایط مختلف چون پزشکی، 

 خاص تجویز گردد. 

 ل راگذار ایران قصد تجویز این عمبه هر روی، چنانچه قانون

 داخلی حقوق در قانونی جسارت و نوآوری نیازمنددارد، 

و الزم است شرایط و ضوابط دستیابی به این نوع  هستیم

 حوهن دهندگان، مهلت انجام باروری،باروری )از نظر درخواست

ه دریافت رضایت صاحبان گامت و آیین دادرسی( و آثار آن ب

شک، شفافیت بی بینی گردد.درستی، دقت و صراحت پیش

 یژهبه و باروری نوع یناز بروز دعاوی درخصوص آثار اقانونی 

اخذ شناسنامه، برقراری نسب کودکان متولد و سهم االرث 

ه به آمد دهای واریبو از آس یری خواهد نمودجلوگ یشانا

 موارد خواهد کاست. ینها در اکودکان و خانواده

 . تقدیر و تشکر7

اند، را در انجام این پژوهش یاری کردهاز تمامی افرادی که من 

 سپاسگزارم.

 

 . سهم نویسندگان8

نویسنده منحصر این پژوهش تمامی مراحل تحقیق علمی را 

 خود به انجام رسانده است.

 

 . تضاد منافع 9

 حاضر تضاد منافع ندارد.پژوهش 
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Background and Aim: Posthumous reproduction is referred to as a method 

of artificial reproduction, which involves the birth of a child through the 

gamete of a deceased person. This kind of reproduction raises many moral 

and legal debates and different countries have various legal approaches 

toward this type of assisted reproduction. 
 

Materials and Methods: This research uses the comparative method with 

descriptive-analytical approach to study the law of different countries and to 

identify various legal techniques regarding the legality of posthumous 

assisted reproduction and its legal consequences on the family status of the 

child born by this technology. 
 

Results: In Iran, due to legislative gap in this area and deep disagreement of 

jurisconsults and jurists, various procedures have emerged in medical 

centers and several cases have been brought before the courts of justice in 

this regard resulting to diverse sentences. This paper tries to introduce 

different legal approaches to this judicial phenomenon using the comparative 

study of different countries’ legislation. To this purpose, after introducing a 

comprehensive classification of diverse legislations on the topic, I will study 

in detail the law in four countries of Iran, France, Greece and United 

Kingdom. Each of these countries adopts a different approach to 

posthumous reproduction, providing for a legal ambiguity, complete ban, 

limited permission, and liberal permission respectively. 
 

Ethical considerations: In all stages of writing this paper, the ethical 

principles of research, especially respect for intellectual property, honesty 

and confidentiality have been fully observed. 
 

Conclusion: The moral and legal arguments against posthumous 

reproduction, especially the child's best interests, reinforce the theory of the 

ban. Furthermore, the approval of posthumous reproduction during idda 

period by some of jurisconsults can be criticized due to the difficulty and 

delicacy of decision-making and reproduction during the mourning period 

and shortly after the death of the spouse. However, authorizing this 

technique by the Iranian legislature requires legal innovation, transparency 

and clarity regarding the condition of access and its consequences on the 

legal parenthood and succession right of the child born. 
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