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  تابعيت اطفال متولد از تلقيح مصنوعي
  ابوطالب كوشا

  1ابراهيمي آرش

  چكيده
در مورد وضعيت حقوقي اطفال متولد از تلقيح مصنوعي مباحث فراواني قابل طرح و 
بررسي است. اين در حالي است كه تنها قانوني كه در اين مورد وضع گرديده، قانون 

و بسياري  يم گرديدهه در پنج ماده تنظاست ك» نابارور نحوه اهداي جنين به زوجين«
پاسخ گذارده است. يكي از مباحث حقوقي مطرح در مورد  بيدر اين زمينه را  ها پرسش

ست. در اين مورد حكم خاصي از سوي قانونگذار وضع ها نچنين اطفالي، بحث تابعيت آ
با . نمودبايد تعيين  ،نگرديده و تابعيت اين اطفال را به موجب قواعد عمومي تابعيت

اعمال قواعد عمومي تابعيت، در مواردي ممكن است تابعيت طفل با زوجين اهداگيرنده 
رو  متفاوت باشد. اين تفاوت، جامعه، طفل و زوجين اهداگيرنده را با مشكالتي روبه

در تعيين اتباع خود،  ها تگردد با توجه به آزادي دول ميخواهد كرد. در نهايت پيشنهاد 
  ن به چنين اطفالي تابعيت ايران را اعطا نمايد.قانونگذار ايرا

 
  واژگان كليدي

  ؛ تابعيت؛ اهداي جنينتلقيح مصنوعي ؛ناباروري
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  تابعيت اطفال متولد از تلقيح مصنوعي

اين هدف نزد افراد . يكي از اهداف مهم ازدواج، توالد و ادامه نسل بشري است
هاي  تحقق، زوجين به راهدم از چنان اهميتي برخوردار است كه در صورت ع

نشدن   وردهآشوند و بر ميبراي نيل به اين خواسته فطري و بشري متوسل  مختلفي
اين خواسته فطري، در مواردي ممكن است موجب تزلزل اين نهاد بنيادين 

  جتماعي گردد.ا
ن فاقد توانايي توليد مثل اي جوها درصد زوج 15تا  10در شرايط طبيعي حدود 

ش متخصصان اين شاخه از علم تال )11 ، صش. 1384، زاده ي و رمضاننوروز(. هستند
ادامه داشت تا نتيجه اين زحمات در قرن  ها پزشكي، براي حل اين مشكل سال

ي مختلف تلقيح مصنوعي انجاميد و روياي بسياري از ها هاخير به كشف شيو
 لوم مختلفهمگام با پيشرفت ع ،در چنين شرايطي زوجين نابارور را تحقق بخشيد.

علم حقوق نيز بايد از مرزهاي سنتي خارج  ،جديد اجتماعي مسايل شدن و مطرح
  فراروي جامعه را نظم بخشد. مسايلگرديده و 

مباحث حقوقي فراواني قابل طرح و  ،در مورد اطفال متولد از تلقيح مصنوعي
. يكي از موارد مطرح در مورد چنين ... حضانت و ارث، بررسي است: نسب،

ست كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد. اين نوشتار با ها نالي، بحث تابعيت آاطف
ي مختلف تلقيح مصنوعي، به بررسي تابعيت اين اطفال پرداخته و با ها همطالعه شيو

  دهد. ميئه ابررسي اهداف تلقيح مصنوعي راهكارهاي متناسب در اين زمينه را ار
  

  تلقيح مصنوعي و اقسام آن .1
معناي . است »شدن باردار«لقاح به معناي  و »كردن باردار«به معناي  تلقيح در لغت

تركيب «عبارت است از  و هشداصطالحي تلقيح مصنوعي از معناي لغوي آن دور ن
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اسپرم مرد با تخمك زن بدون عمل نزديكي در داخل يا خارج از رحم به كمك 
 )12، ص ش. 1379، باديآ رحمتو  مرادزاده( .»وسايل پزشكي

يح مصنوعي از دستاوردهاي نوين علم پزشكي براي درمان ناباروري است. تلق
نشدن زن پس از يك سال نزديكي رباردا نازايي در تعريف علمي عبارت است از

  .ي پيشگيري از بارداريها ه از روشمستمر زوجين بدون استفاد
  م و ضروري است:زالاز سوي زوجين  يطايشروجود ، براي تحقق امر باروري

(اسپرم) و رساندن آن به دستگاه سالم از سوي زوج داشتن سلول جنسي  ـ الف
  زن كافي است. در توليد مثل

ي وجود دو عامل نيز از سوي زوجه الزم است: اول داشتن سلول جنس ـ ب
 داشتن جنين در رحم. سالم (تخمك) و دوم توانايي نگه

را امر باروري  تشرايط الزم جهممكن است  ي مختلفها بيماريافراد به دليل 
با توجه . گردد با مانع مواجه زوجين شدن صاحب فرزند در نتيجه و از دست داده
  اشد:ب ذيلعوامل يكي از  تواند مي زوجين باروري انعوم ،به مطالب فوق

  مرد سلول جنسي سالم نداشته باشد. ـ الف
ن اما قدرت رساندن آن را به سلول جنسي ز ،مرد سلول جنسي سالم دارد ـ ب

  .نيستدر سلول جنسي زن نفوذ  ادر بهق كه سلول جنسي مرد را ندارد يا اين
  زن سلول جنسي سالم نداشته باشد.ـ  ج
مختلفي  داليل به است ممكن كه ندارد را رحم در جنين دارينگه نامكا زن ـ د
  1نيست. آن بررسي مقام در نوشتار اين كه ييها بيماري ساير يا رحم نداشتن مثل ،باشد

چند اين ؛ هرباروري كافي است يك از موانع فوق، براي عدم تحقق ود هروج
ممكن است در يك زوج چند مورد از موانع فوق وجود  نبوده و الجمع  ةمانععوامل 

  كدام سلول جنسي سالم نداشته باشند. داشته باشد، به عنوان مثال هيچ
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قيقات متخصصان علوم پزشكي پس از كشف موانع بارداري، اقدام به تح
گسترده در جهت رفع اين موانع نمودند، به اين اميد كه آرزوي زوجين نابارور را، 

در قرن اخير، به  ها كه داشتن فرزندي سالم است، برآورده سازند. نتايج اين تالش
ي درماني متناسب با بيماري هر يك از زوجين نابارور انجاميده است. ها هارائه شيو

 ن پزشكي عبارتست از:ي پيشنهادي علم نويها روش

مرد قادر نيست سلول جنسي خود را به سلول جنسي زن  در مواردي كه ـ الف
سازي، در  آماده از پس را از مرد گرفته و »مني«برساند، متخصصان آزمايشگاهي 

  كنند. ميگذاري وارد رحم زن  هنگام تخمك
نيست، در مواردي كه سلول جنسي مرد قادر به نفوذ در سلول جنسي زن ـ  ب
ي جنسي مرد و زن گرفته شده، عمل لقاح در محيط آزمايشگاه توسط ها سلول

پذيرد و جنين حاصل را به طرق مختلف در  ميمتخصصان آزمايشگاهي صورت 
 كنند. ميرحم زن وارد 

داري كند، جنين تواند جنين را در رحم خود نگه ميدر مواردي كه زن ن ـ ج
به روش آزمايشگاهي  را شوهر و زن جنسي يها سلول رحم از خارج لقاح از حاصل

دهند تا جنين را براي والدين آن حمل  ميو مصنوعي در رحم زن ديگري قرار 
  تحويل دهد. ها نكرده و پس از تولد به آ

در اين روش معموال قراردادي بين والدين اصلي جنين و زني كه قرار است 
زني  به است. يافته شهرت رحم جارها قرارداد به كه گردد مي منعقد ،كند حمل را جنين

  شود. ميگفته  »مادر جانشين«شود،  ميكه در اين نمونه قراردادها براي حمل اجير 
در مواردي كه زن يا شوهر يا هر دو فاقد سلول جنسي سالم براي توليد  ـ د

  مثل هستند، دو روش براي حل مشكل ناباروري آنان پيشنهاد شده است:
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ر اين شيوه از طرفي كه داراي سلول جنسي سالم است، د 2»:گامت«اهداي  .1
با سلول جنسي بيگانه انجام شده و جنين  سلول جنسي را گرفته و عمل لقاح

به عنوان مثال در موردي كه زن فاقد سلول  ،گيرد ميحاصل در رحم زن قرار 
عمل  ،جنسي سالم است، سلول جنسي مرد را گرفته، در شرايط آزمايشگاهي

پذيرد و جنين حاصل را در رحم  ميلول جنسي زن اجنبي صورت لقاح با س
  دهند. ميهمسر مرد قرار 

 توانند جنين خود مي اهداي جنين: در اين روش زن و شوهري كه مايل باشند، .2
توانند  مي دارند، تمايل كه زوجيني كه صورت اين به نمايند. اهدا ديگري به را

ر محيط آزمايشگاه عمل لقاح انجام ي جنسي خود را اهدا كنند تا دها سلول
گرفته و جنين حاصل در شرايط خاص آزمايشگاهي نگهداري شود و به 

  اهدا گردد. ـ كه داراي شرايط قانوني باشند ـ زوجين نابارور داوطلب
ي فوق به عنوان راهكارهاي عملي درمان ناباروري در قرن اخير به ها روش

 وجين نيز بتوانند از نعمت داشتن فرزندي سالمزوجين نابارور ارائه گرديده تا اين ز
  مند گردند. بهره

  
  ي درمان ناباروريها هحقوقي شيو بررسي فقهي و .2

ي نوين درمان ناباروري، موضع نظام حقوقي ها با بررسي فقهي و حقوقي روش
  گيرد. ميايران در اين خصوص مورد مطالعه قرار 

  
  بررسي فقهي ـ2ـ1

 روز ل جديد وئاز مسا مسألهمذكور، با توجه به اين كه ي ها در بررسي فقهي روش
در زمان  شود و ميمورد آن ديده ن سنت حكم صريحي در است، در كتاب و
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لذا بررسي فقهي آن به فقهاي معاصر است؛  مطرح نبوده مسألهفقهاي متقدم نيز 
ي مختلف تلقيح ها هفقهاي معاصر نيز در بررسي فقهي شيو. محول گرديده است

غالب فقها تلقيح . نيستاجماعي بين فقها  مسألهوعي حكم يكساني نداشته و مصن
. اند هي جنسي زوجين را در داخل يا خارج از رحم مشروع دانستها مصنوعي سلول

اكثر فقها اين عمل را نامشروع اعالم  در مورد تلقيح با سلول جنسي بيگانه،
الف نظر وجود دارد و برخي اين در مورد انتقال جنين نيز بين فقها اختاند.  هنمود
  3.اند هعدم مشروعيت اين عمل حكم كرد بر اي هو در مقابل عد دانسته جايز را عمل

  

  بررسي حقوقي ـ2ـ2
درماني فوق،  يها روش شدن اعالم آميز موفقيت و قطعي يها آزمايش انجام از پس

رداري و تلقيح ي نوين درمان باها ه، در مورد شيوش. 1382 قانونگذار ايران در سال
» نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور«مصنوعي اقدام به وضع قانون نمود و قانون 

را در پنج ماده به تصويب رسانيد و وزارت بهداشت را مكلف نمود تا به كمك 
وزارت دادگستري، آيين نامه اجرايي اين قانون را تنظيم كند. آيين نامه مذكور 

  ت وزيران رسيد.يأش.، به تصويب ه 1383در سال 
ه مراكز به موجب اين قانون كلي«دارد:  ميماده يك قانون مذكور مقرر 

صالح، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و  تخصصي درمان ناباروري ذي
ي حاصل از تلقيح خارج از ها شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين

فقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم ي شرعي و قانوني، پس از مواها رحم زوج
(هر يك به  ها نزناني كه پس از ازدواج وانجام اقدامات پزشكي ناباروري آ

  .»اقدام كنند دو) به اثبات رسيده، تنهايي يا هر
ي مختلف تلقيح مصنوعي و اختالف نظر فقها در مورد برخي ها هبا توجه به شيو

تنها اهداي جنين از ، وه اهداي جنيني مذكور، قانونگذار در قانون نحها هاز شيو
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سوي زوجين شرعي و قانوني را پذيرفته و اهداي گامت را تجويز نكرده است. در 
) قانون اي هي تلقيح مصنوعي (تلقيح خارج از رحم و رحم اجارها مورد ساير روش

نظريات  و حكم صريحي را بيان نداشته و بايد به كمك اصول حقوقي مذكور
  را مشخص نمود. فقهي، حكم قضيه

زوجه در داخل يا خارج از  ي جنسي زوج وها در مورد لقاح مصنوعي سلول
با  قانون اساسي، 167رحم، قانون نحوه اهداي جنين ساكت است. مطابق اصل 

باشند و نيز  ميتوجه به نظر غالب فقهاي معاصر كه قايل به جواز چنين عملي 
پذيرش نظام حقوقي  ماني مزبور را موردتوان شيوه در مي 4،بااستناد به اصل برائت

  ايران دانست.
اعالم موضع ننموده، اما  به صراحتنيز هرچند قانونگذار  اي هدر مورد رحم اجار

  كه: اين روش را نيز بايد مورد تاييد قانونگذار دانست. چرا
 كردن : آنچه ممكن است مورد اختالف نظر فقها باشد، مشروعيت وارداوالً

زن بيگانه است و قانونگذار با پذيرش اهداي جنين در قانون نحوه جنين در رحم 
بعد از تولد،  كند چه تفاوت مي ،حال اهداي جنين، اين عمل را صحيح دانسته است.

وقتي قانون طفل مسترد شود يا صاحب رحم آن را نزد خود نگه دارد. به عالوه 
 بايد ،، به طريق اوليپذيرفته ن در رحم زن بيگانه را براي اهداجني كردن وارد

جنين در رحم زن اجنبي بر مبناي استرداد آن به والدين  كردن كه وارد موردي
  اصلي باشد، مورد پذيرش قرار گيرد.

قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه «قانون مدني،  10: بر مبناي ماده ثانياً
» افذ است.ن در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، ،اند هآن را منعقد نمود

قانون مدني،  975قراردادهاي مخالف نظم عمومي و اخالق حسنه نيز مطابق ماده 
كمك به حفظ و ادامه  توان مي موضوع قرارداد اجاره رحم را 5.قابليت اجرا ندارد
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عقد مذكور با نظم عمومي و اخالق حسنه مخالفت  لذا ؛حيات جنين موجود دانست
قرارداد ، مدني با توجه به عدم منع صريح قانون قانون 10و به استناد ماده  ندارد

 )437، ص ش. 1386جمعي از نويسندگان، (. دانست اجاره رحم را بايد صحيح و نافذ
 6نمايد. ميقانون مدني) نيز تاييد  223(ماده  اين نتيجه را اصل صحت

با توجه به آنچه بيان گرديد، مشكل زوجين نابارور از طريق تلقيح مصنوعي، 
  باشد: ميام حقوقي ايران، تنها از سه روش ذيل قابل حل در نظ

ي جنسي زن و شوهر (در داخل يا خارج از ها تلقيح مصنوعي سلول ـ الف
  رحم)
  اي هرحم اجار ـ ب
  اهداي جنين ـ ج

در مورد وضعيت حقوقي اطفال متولد از تلقيح مصنوعي مباحث فراواني قابل 
نها قانوني كه در اين مورد وضع بررسي است. اين در حالي است كه ت طرح و

است كه تنها در پنج ماده » نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور«گرديده، قانون 
پاسخ گذاشته است. يكي  بيدر اين زمينه را  ها تنطيم گرديده و بسياري از پرسش

از مباحث حقوقي كه در مورد چنين اطفالي بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث 
ست كه در اين زمينه حكم خاصي از سوي قانونگذار وضع نگرديده ها نتابعيت آ

ايجاد مشكل نمايد. در ادامه به بررسي تابعيت اطفال متولد  ،و در عمل ممكن است
  شود. مياز تلقيح مصنوعي پرداخته 

  
  تابعيت .3

رابطه سياسي و معنوي كه شخص را به دولت معيني «عبارت است از  ،تابعيت
) بايد دانست بحث از تابعيت تنها جنبه 26، ص ش. 1387نصيري، ( ».سازد ميمرتبط 
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تكاليفي هستند كه وضعيت حقوقي  نظري نداشته و اتباع كشور داراي حقوق و
بندي به دو قسم  تابعيت در يك تقسيم سازد. ميآنان را از بيگانگان متمايز و ممتاز 

در اين مقاله تابعيت محور بحث  7.شود ميتابعيت اصلي و تابعيت اكتسابي تقسيم 
  اصلي است.

ز اتباع خود از براي تمي ها تدر تعيين اتباع خود، دول ها تبا وجود آزادي دول
كه به محض وجود اين شرايط در شخص، دولت  اند همعيارهايي قرار داد بيگانگان

  كند. اين معيارها عبارتند از: ميتابعيت خود را بر وي تحميل 
فل از والديني متولد شود كه تبعه آن دولت سيستم خون: هرگاه ط ـ الف

 ،شود. در مورد سيستم خون بايد دانست ميباشند، تابعيت دولت به طفل اعطا 
 و برخي سيستم خون نسبي را مورد اند هبرخي سيستم خون را به طور مطلق پذيرفت

  .اند هپذيرش قرار داد
يك كشور سيستم خاك: مطابق اين سيستم هر طفلي كه درون مرزهاي  ـ ب

متولد شود، با وجود ساير شرايط، تبعه آن كشور محسوب خواهد شد، خواه والدين 
  او از اتباع آن دولت باشند يا نباشند.

گرفتن مزاياي هر يك از دو با در نظر ها تسيستم مختلط: برخي دول ـ ج
ز و تابعيت خود را به اطفال متولد ا اند هسيستم فوق، سيستم مختلط را اختيار نمود

  كنند. مياتباع خود و اطفال متولد در خاك خود تحميل 
مقررات عام تابعيت را در كتاب دوم از جلد سوم قانون مدني  ،قانونگذار ايران

مشخص  8،قانون مدني 976 بيان نموده است. با مالحظه بندهاي مختلف ماده
ر ايران گردد كه سيستم مختلط، البته نه به صورت مطلق، مورد پذيرش قانونگذا مي

  قرار گرفته است.
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  تابعيت طفل متولد از تلقيح مصنوعي ـ3ـ1
قانون خاصي وضع نگرديده و  ،در مورد تابعيت اطفال متولد از تلقيح مصنوعي

چنين اطفالي  تابعيت بايد لذا ؛جنين نيز در اين مورد ساكت است اهداي نحوه قانون
تعيين تابعيت اطفال متولد از براي  را با توجه به مقررات عام تابعيت مشخص نمود.

ي مختلف مورد پذيرش ها هتلقيح مصنوعي، وضعيت اطفال متولد از هر يك از شيو
  :شود ميو قابل اعمال در نظام حقوقي ايران به تفكيك مورد بررسي قرار داده 

  

  آن) از خارج يا رحم داخل (در وهرش و زن جنسي يها سلول مصنوعي تلقيح ـ3ـ1ـ1
قانوني زوجين است، پدر و مادر او معلوم  متولد، فرزند شرعي و در اين روش طفل

داراي وضعيت كامال مشابه با حالتي است كه طفل به روش طبيعي از  بوده و
قابل تعيين است و مطابق  ،شود. تابعيت اين طفل مانند اطفال طبيعي زوجين متولد

مورد مشكل  ينتوان تابعيت او را مشخص نمود. در ا ميقانون مدني  976ماده 
اگر طفل از پدر ايراني يا در خاك ايران با وجود  .عملي خاصي نيز وجود ندارد

  ايجاد شده باشد، تبعه ايران محسوب خواهد شد. 976ماده  5و  4شرايط بندهاي 
  

  اي هرحم اجار ـ3ـ1ـ2
در  ،ي جنسي زن و شوهرها در فرضي كه جنين حاصل از تلقيح مصنوعي سلول

گيرد تا طفل را حمل و پس از تولد به والدين او  ن قرار ميرحم مادر جانشي
  تحويل نمايد، در مورد تابعيت طفل، حاالت مختلفي متصور است:

 قانون 976ماده  2پدر جنين تبعه ايران باشد: در اين حالت مطابق بند  ـ الف
  خواهد شد.مدني، تابعيت ايران به طفل اعطا 

در  در او از اتباع دولت ايران نباشد كهپ اگر طفل در ايران ايجاد شده و ـ ب
  اين حالت چند فرض قابل تصور است:
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 4 پدر خارجي او نيز در ايران متولد شده باشد: در اين صورت مطابق بند ـ اول
  گردد. ميقانون مدني، طفل متولد، از اتباع ايران محسوب  976ماده 

مورد با توجه به  پدر خارجي طفل، متولد خاك ايران نباشد: در اين ـ دوم
تابعيت مادر طفل، در دو صورت ممكن است تابعيت دولت ايران به طفل اعطا 

و  )قانون مدني 976 ماده 5 بند(گردد: يكي آن كه مادر طفل، تبعه ايران باشد 
 976ماده  4 (بند خاك ايران متولد شده باشد. ديگر آن كه مادر خارجي طفل، در

  قانون)
از مراد  976اين است كه در ماده قابل بررسي،  مسألها در مورد فرض اخير، تنه

شود يا مادر جانشين  ميآيا فقط شامل صاحب سلول جنسي اوليه  چيست؟ »مادر«
مادر طبيعي و واقعي ، در پاسخ به اين پرسش بايد گفت گيرد؟ ميرا نيز دربر 

فل زني است كه به واسطه او جنين تكون يافته و اوست كه مادر طبيعي ط ،طفل
ي جنسي ها ايجاد و پيدايش جنين سلول أشود. از لحاظ پزشكي منش ميمحسوب 

در ايجاد آن نقشي  كند و مياوليه است و مادر جانشين، فقط جنين موجود را حمل 
) اين معنا از آيات قرآن نيز به خوبي 143 ، صش. 1388صفيري و طاهرخواني، ( ندارد.

جانشين را مادر واقعي طفل دانست؛  مادرتوان  مياز اين جهت ن 9.شود مي برداشت
پوست طفل از مادر جانشين روييده  خون و از اين جهت كه گوشت و بلكه صرفاً

) 76 ، صق.ه. 1429مكارم شيرازي، (. شده، شايد بتوان او را مادر رضاعي طفل دانست
قانون مدني، قرابت رضاعي در تحصيل  1046كه در اين صورت نيز مطابق ماده 

ظهور  ،قانون مدني 976در ماده » مادر« واژه موثر نخواهد بود. به عالوه، تابعيت
  در مادر طبيعي دارد.
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  اهداي جنين ـ3ـ1ـ3
قانون نحوه اهداي جنين،اهداي جنين به زوجين نابارور را  1قانونگذار در ماده 
ي را برا تابعيت ايران بودن شرط دارا 10مذكور قانون 2ماده » و«پذيرفته و در بند 
نه در  مقرر داشته است. در مقابل براي زوجين اهداكننده جنين، زوجين اهداگيرنده

نامه اجرايي آن، شرط تابعيت قرار داده نشده است. در  قانون مزبور و نه در آيين
  گانه به زوجين ايراني اهدا گردد.جنين از سوي يك زوج بي ،نتيجه ممكن است

ر مختلف اهداي جنين، ذكر دو پيش از ورود به بحث تابعيت طفل در صو
  نكته به عنوان مقدمه ضروري است:

اول) در قوانين و مقررات (حتي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور) 
حكم خاصي در رابطه با تابعيت چنين اطفالي وضع نگرديده و براي تعيين تابعيت 

  اين اطفال بايد به قواعد عام تابعيت رجوع نمود.
ناسايي تابعيت طفل مطابق مقررات عام تابعيت شناخت پدر و براي ش دوم)

ي بسيار دور تا به ها از زمان مادر طفل الزامي است. در اين خصوص بايد دانست
همان انعقاد نطفه بوده و  ،امروز، اساس تحقق نسب و الحاق طفل به پدر و مادر

پدر و مادر  ي جنسي آنان ايجاد شده راها مردي را كه طفل از سلول عرف زن و
 نظر غالب فقهاي معاصر نيز در مورد پدر و مادر طفل، بر دانسته است. ميطفل 

، اي هخامن( وجود رابطه فرزندي ميان زوجين اهداكننده و طفل استوار گرديده است.
 1427منتظري،  ؛97تا، ص بيلنكراني،  ؛132ص ،4، جق.ه. 1428بهجت، ؛ 283، ص ق.ه. 1424

  )93، صق.ه.
 11،قانون نحوه اهداي جنين 3ر نيز از همين نظر عرفي تبعيت و در ماده قانونگذا

دانسته، كه » نظير تكاليف اوالد و پدر و مادر«رابطه طفل با زوجين اهداگيرنده را 
زوجين  ،توان فهميد كه قانون مي  بيمذكور در ماده، به خو» نظير«از واژه 
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كننده نظر قانونگذار ايران، زوجين اهداداند و از  مياهداگيرنده را پدر و مادر طفل ن
  باشند. ميجنين، پدر و مادر واقعي طفل 

شده در حاالت مختلف ت فوق به بررسي تابعيت جنين اهداپس از ذكر مقدما
  شود: ميپرداخته 

 تابعيت ايران را داشته باشد: ها نكننده جنين يا يكي از آزوجين اهدا ـ الف

عي جنين تبعه ايران باشد، بر مبناي سيستم كننده يا پدر واقاگر زوجين اهدا
)، تابعيت ايران به طفل 976ماده  1(بند خون نسبي مورد پذيرش قانون مدني

گيرنده  در اين حالت با توجه به لزوم تابعيت ايراني زوجين هديه شود. ميتحميل 
قانون نحوه اهداي جنين)، تابعيت طفل و زوجين اهداگيرنده  2 (بند و ماده جنين

  باشد. ميكسان ي
اما در صورتي كه پدر واقعي طفل بيگانه و مادر واقعي او از اتباع دولت ايران 

وجود آمده باشد، با رعايت ساير شرايط ه باشد، به شرط اينكه طفل در ايران ب
اعطا خواهد  قانون مدني، تابعيت دولت ايران به طفل 976ماده  5 مندرج در بند

طفل  شدن طفل در ايران را برخي متولد» وجودآمدن هب«شد. منظور قانونگذار از 
طور دقيق مشخص ه چراكه زمان انعقاد نطفه معموال ب ؛دانند ميدر خاك ايران 

عالوه در اعطاي تابعيت به جنين، آثار عملي مترتب نيست. در مقابل به ه نيست. ب
يح ي حاصل از تلقيح مصنوعي بايد دانست كه تاريخ تلقها خصوص در مورد جنين

مشخص است و اعطاي تابعيت به آن اثر عملي دارد. به  ها ايجاد اين نوع جنين و
در سفر زوجين اهداگيرنده به خارج از  عنوان مثال جنيني كه در ايران ايجاد شده،

اگر مالك اعطاي تابعيت را تولد در ايران بدانيم، طفل از  كشور متولد شود،
اگر معيار را ايجاد در خاك ايران بدانيم، با اما  ،بهره خواهد بود بيتابعيت ايران 

طفل از اتباع دولت ايران ، 976ماده  5 و 4ي ها وجود ساير شرايط مقرر در بند
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روز انعقاد نطفه و » وجودآمدنه ب«گردد. همچنين ظاهر از عبارت  ميمحسوب 
  ايجاد جنين است. اين حكم با مصلحت طفل و زوجين اهداگيرنده سازگارتر است.

  
  هيچ يك از زوجين اهداكننده از اتباع دولت ايران نباشند: ـ ب

توان طفل را از اتباع دولت ايران دانست،  ميدر اين صورت مطابق سيستم خون ن
طفل ممكن است بتوان تابعيت ايران را به طفل اعطا  اما با توجه به محل ايجاد

ل تبعه ايران اگر طفل خارج از خاك ايران ايجاد شود، در اين صورت طف نمود.
نخواهد بود، مگر با شرايط مندرج در قانون به كسب تابعيت جمهوري اسالمي 

  اقدام نمايد. ،ايران
اما اگر طفل در درون مرزهاي كشور ايجاد شود، تنها در صورتي تابعيت ايران 

 شود كه حداقل يكي از ابوين خارجي او در ايران متولد شده باشند. ميبه طفل داده 
قانون  976ماده  3 نده بقانون مدني) بايد توجه داشت كه با توجه ب 976ه ماد 4(بند

چراكه اهداي جنين از سوي زوجين  ؛توان چنين اطفالي را ايراني دانست مينمدني 
قانون نحوه اهداي جنين منوط به احراز هويت  2شرعي و قانوني مطابق ماده 

گونه اطفال معلوم  واقعي اين زوجين اهداكننده گرديده است، در نتيجه پدر و مادر
در اين فرض با توجه به لزوم  باشد. مينقانون مدني  976ماده  3بوده و مشمول بند 

تابعيت ايراني زوجين اهداگيرنده، تابعيت زوجين و طفل متفاوت خواهد بود كه 
  ممكن است به بروز پيامدهاي نامناسب اجتماعي منجر گردد. ،اين اختالف

  
  وه قانونگذاريانتقاد از شي .4

آن را فرزند واقعي خود  گيرند، ميبه طور معمول زوجيني كه جنيني را هديه 
پنداشته و نسبت به انجام تمام تكاليف پدري و مادري در برابر طفل اقدام 
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مادر واقعي  پدر و جنين و بودن نمايند. در غالب موارد، اين زوجين از اهدايي مي
دارند.  ميراز را حتي از خود طفل پوشيده نگه اين  كس سخن نگفته و طفل با هيچ

با توجه به اين واقعيت  نامه قانون نحوه اهداي جنين نيز در همين راستا و آيين
بندي  مربوط به اهداي جنين را در طبقه اجتماعي تنظيم گرديده و اطالعات

 12)نامه مذكور آيين 6 (تبصره ماده است. داده قرار سري كلي هب دسته در اطالعات،
هدف از اين امر، همكاري حاكميت با زوجين در پوشيده نگه داشتن موضوع بوده 

براي پيشگيري از بروز مشكالت «است. به عقيده برخي روانشناسان نيز 
اني و ي روها رسيدن خطر بروز آشفتگي حقوقي و اجتماعي و به حداقل خانوادگي،

همراه با عدم شناخت و  شده، بايد انجام اين امر آشفتگي هويت در فرزند اهدا
آگاهي طرفين از يكديگر بوده و نيز فرزند حداقل تا زماني كه فرهنگ و 

ي عمومي در اين زمينه به حد قابل قبولي نرسيده، از اين موضوع مطلع ها آگاهي
 )108زاده، همان، ص  (نوروزي و رمضان. »نشود

ن رابطه مخفي تصويب شود كه اي اي هقوانين به گون ،الزم است به همين جهت
گاه فاش نگردد. براي نيل به هدف مذكور الزم است به طفل تابعيت ايران  هيچ

اعطاي  اهدا گردد تا بتواند از تمام حقوق و مزاياي اتباع استفاده نمايد واال عدم
تابعيت ايران به وي و منع طفل از تمتع از برخي حقوق و مزاياي اتباع يكي از دو 

  خواهد داشت كه هر دو غير قابل پذيرش و مطرود است: نتيجه ذيل را به دنبال
عدم اعطاي تابعيت به طفل و منع وي از تمتع از برخي حقوق اتباع به  ـ الف

گردد هدفي را كه  ميموجب  ، مالزمه با كشف حقيقت داشته كهبودن علت بيگانه
مشكالت  و بماند عقيم ،اند هكوشيد ها سال آن به نيل براي نابارور زوجين و حاكميت

  قرار گيرد. ،خانواده اهداگيرنده رواني و خانوادگي احتمالي بر سر راه طفل و
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ممكن است با توجه به والدين  ها هدر برخي موارد نيز افراد و حتي دادگا ـ ب
گيرنده) فرد، او را تبعه ايران دانسته و قانون ايران را قانون حاكم بر  (اهدا حكمي

و حقوق و تكاليف اتباع را برشخص به واقع بيگانه روابط حقوقي فرد فرض كنند 
به خصوص در موردي كه خود طفل نيز از حقيقت  مسألهاين  13.مترتب سازند

موردي هم كه طفل آگاه از  كرد و دربيشتر خواهد  را اطالع است، امكان اشتباه بي
  .آورد ميحقيقت باشد، امكان تقلب را براي او فراهم 

  
  يي پيشنهادراهكارها .5

گيرنده با  رسد رابطه ميان زوجين اهدا ميبا توجه به آنچه بيان شد، به نظر ضروري 
شود،  مياين رابطه  شدن كه موجب آشكار اي مسألهطفل پوشيده بماند و از هر 

 ماده و گيرنده (بند  ابعيت ايراني زوجين نابارور هديهلذا با توجه به ت احتراز گردد؛
تابعيت ايران را  ،شده به آنان زم است كه طفل اهداهداي جنين) القانون نحوه ا 2

  پذير است: داشته باشد كه تحقق اين امر به دو شيوه امكان
توانند  ميدر تعيين اتباع خود اصوال آزادند و  ها تبا توجه به اين كه دول ـ الف

گردد قانونگذار ايران در  ميبا وضع قانون اتباع خود را تعيين نمايند، پيشنهاد 
عيت دولت ايران را به باقدام به وضع قانون نموده و تا ،ت رفع معضل موجودجه

  چنين اطفالي اعطا نمايد.
اطفال، دولت  گونه تا پيش از اقدام قانونگذار در اعطاي تابعيت به اين ـ ب
اهداي جنين را منحصر به زوجيني نمايد كه حداقل  ،نامه تواند به موجب آيين مي
چراكه در اين صورت طفل به  ؛داراي تابعيت ايران باشد )(پدر جنين اهدايي زوج

) حتي اگر در 976ماده  2بند موجب سيستم خون نسبي مورد پذيرش قانون مدني (
  گردد. ميايران متولد گردد، از اتباع دولت ايران محسوب خاك دولت خارج از 
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 نتيجه

ايي توليد مثل فاقد توان ،ي جوانها درصد زوج 15تا  10در شرايط طبيعي حدود 
ي مختلف تلقيح مصنوعي را به عنوان ها هعلم پزشكي در قرن اخير شيو هستند.

قانونگذار ايران در  ارائه نمود. ،راهكارهاي عملي درمان نازايي به زوجين نابارور
در مورد اهداي جنين به زوجين نابارور اقدام به وضع قانون نمود ش.،  1382سال 

 ، دردرمانينوين ي ها ساير روشمورد پذيرش قرار داد.  و اهداي جنين را صراحتا
نشده است. با  حكم خاصي از سوي قانونگذار انشا و مسكوت ماندهقانون مذكور 

نيز به كمك  قانون اساسي و مراجعه به فتاوي معتبر فقهي و 167استناد به اصل 
مصنوعي توان عالوه بر اهداي جنين به زوجين نابارور، تلقيح  مي ،اصول حقوقي

(در داخل يا خارج از رحم) و اجاره رحم را در نظام  ي جنسي زن و شوهرها سلول
  حقوقي ما قابل پذيرش دانست.

در مورد اطفال متولد از تلقيح مصنوعي مباحث حقوقي گوناگوني قابل طرح 
است. يكي از اين مسايل، تابعيت اطفال متولد از تلقيح مصنوعي است. در قانون 

حكم  ،اطفالگونه  نسبت به تابعيت اين ،نامه اجرايي آن ين و آيينننحوه اهداي ج
با مراجعه به قواعد عام بايد تابعيت چنين اطفالي را وضع نگرديده و خاصي 
در بررسي  ، مشخص نمود.كتاب دوم از جلد سوم قانون مدني مندرج در، تابعيت

ادر طفل، در و متابعيت اين اطفال بايد توجه داشت كه از نظر عرفي و فقهي، پ
  قانونگذار نيز از اين نظر تبعيت كرده است. د وان صاحبان سلول جنسي اوليه

در قانون مذكور براي زوجين اهداگيرنده جنين شرط تابعيت ايران قرار داده 
نامه اجرايي آن  نه در آيين شده است. اين در حالي است كه نه در قانون مزبور و

نده قرار داده نشده است. در نتيجه ممكن است شرط تابعيت براي زوجين اهداكن
طفل از سوي زوجين غيرايراني به زوجين نابارور اهدا گردد. در صورتي كه طفل 
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به  ،از سوي زوجين ايراني يا زوجيني كه حداقل زوج داراي تابعيت ايران است
زوجين نابارور اهدا گردد، طفل مطابق سيستم خون نسب مورد پذيرش دولت 

اما اگر طفل از سوي زوجين غير ايراني به  اراي تابعيت ايران خواهد بود،ن، دايرا
تنها در صورتي تابعيت ايران به طفل اعطا خواهد شد  ،زوجين نابارور اهدا گردد

در خاك ايران متولد  ،قانون مدني 976ماده  5 و 4 كه طفل با رعايت مقررات بند
تابعيت اين صورت در  هد بود.بهره خوا بيگردد و اال طفل از تابعيت ايران 

 شخصي، مشكالتممكن است به بروز  ،گيرنده معارض طفل با زوجين اهدا
در جهت  گردد قانونگذار ميپيشنهاد  . در نهايت،شودمنجر و اجتماعي  گيخانواد

اعطا نمايد و تا پيش از  چنين اطفاليبه تابعيت ايران را  احتراز از چنين مشكالتي،
نامه، اهداي جنين را منحصر به زوجيني  دولت به موجب آيين، اراين اقدام قانونگذ

 .نمايد كه حداقل زوج (پدر جنين اهدايي) داراي تابعيت ايران باشد
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  ها نوشت پي
براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: باروري انساني در انسان در شرايط طبيعي و لقاح خارج از بدن،  ـ1

  ات الغدير، انتشارش. 1374 چاپ اول، زاده ميبدي، عباس افالطونيان و محمدعلي كريم
  گامت نام سلول جنسي رسيده و آماده تلقيح است.ـ 2
 مختلف: هاي  نظريات فقهاي معاصر در مورد روش ـ3

هاي جنسي زن و شوهر در داخل رحم و خارج از رحم و قرار دادن آن در  الف ـ لقاح مصنوعي سلول
  اي، فاضل، صانعي، سيستاني: اشكال ندارد و جايز است.) رحم همسر: (امام، خامنه

: ب ـ تلقيح مصنوعي با اسپرم غير از شوهر در داخل رحم زن: (امام، مكارم، فاضل، صانعي، سيستاني
  اي و يزدي: اشكال ندارد.) جايز نيست؛ خامنه

ج ـ لقاح اسپرم زن با شوهرش در محيط آزمايشگاه و قراردادن آن در رحم زن بيگانه (انتقال جنين): 
  اي، مكارم، صافي، صانعي، يزدي: اشكال ندارد؛ فاضل، بهجت، تبريزي: جايز نيست.) (خامنه

ل آن به رحم زن: (امام، خويي، فاضل، سيستاني، مكارم، تبريزي: د ـ لقاح اسپرم زن با مرد بيگانه و انتقا
  اي، يزدي، صانعي: اشكال ندارد.) جايز نيست؛ خامنه

، هاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوق نيا، محمدرضا، باروري معلمات رجوع كنيد به ئبراي مطالعه استفتا
  به بعد. 433صفحه 

قه موثر نداريم، از نظر اصوليين مجراي اصل برائت شك در حكم تكليفي در جايي كه حالت سابـ 4
  )162 ص ،2 جش.،  1367 غروي ناييني،(است. 

تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخالف اخالق  نمي اي محكمههيچ : «975ماده ـ 5
ومي داركردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عم حسنه بوده يا به واسطه جريحه

  »اگرچه اجرا قوانين مزبور اصوال مجاز باشد ؛گذارد موقع اجراه ب ،شود محسوب مي
  ».آن معلوم شود كه فساد اين مگر ؛صحت است محمول بر، معامله كه واقع شده باشد هر: «223ماده ـ 6
يا  شود، تابعيت اصلي و تابعيتي كه در اثر ازدواج تابعيتي كه در اثر تولد براي شخص حاصل ميـ 7

  گردد تابعيت اكتسابي است. تقاضاي شخص و موافقت دولت به شخص اعطا مي
   شوند: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي: «976ماده ـ 8

بعيت خارجي اها مسلم باشد. ت بعيت خارجي آناكليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه ت الف ـ
  دولت ايران نباشد. ها مورد اعتراض كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آن

  .كه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند ها ايراني است اعم از اين آن كساني كه پدرب ـ 
  معلوم باشند. آنان غير مادر و پدر ايران متولدشده و كساني كه در ج ـ
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  اند. مدهوجودآه ب ،شده ايران متولد در ها آن خارجي كه يكي از مادر و پدر ايران از كساني كه در د ـ
رسيدن به سن  بالفاصله پس از آمده و وجوده ب ،پدري كه تبعه خارجه است ايران از كساني كه در هـ ـ

به تابعيت ايران  ها شدن آن قبول اال ايران اقامت كرده باشند و در هجده سال تمام الاقل يكسال ديگر
  است. ان مقرركه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت اير بود طبق مقرراتي خواهد بر
  ايراني اختياركند. زن تبعه خارجي كه شوهر هر و ـ

  تحصيل كرده باشد. تبعه خارجي كه تابعيت ايران را ري ـ ه
  ».بود نخواهند 5 و 4قنسولي خارجه مشمول فقره  نمايندگان سياسي و از اطفال متولد :تبصره 
  2سوره انسان/ آيه » بصيراانا خلقنا االنسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا «ـ 9

تسليم دادگاه شود   تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و: «2ماده  ـ 10
  كند: مي  و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر

استعداد دريافت جنين   و زوجهدارشدن نداشته باشند  زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه ـالف  
  را داشته باشد.

  زوجين داراي صالحيت اخالقي باشند. ـب 
  يك از زوجين محجور نباشند. هيچ ـج 

  العالج نباشند. هاي صعب يك از زوجين مبتال به بيماري هيچ ـد  
  يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند. هيچ ـ هـ 
  .»سالمي ايران را داشته باشندزوجين بايستي تابعيت جمهوري ا ـو  

نگهداري و تربيت و   لحاظ وظايف و تكاليف زوجين اهداگيرنده جنين و طفل متولدشده از: «3ماده  ـ 11
  .»نظير وظايف و تكاليف اوالد و پدر و مادر است ،نفقه و احترام

  نمايند: مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند نسبت به موارد زير اقدام : «6ماده ـ 12
 مسلمان به طور جداگانه و رعايت هاي اهدايي از سوي اهداكنندگان مسلمان و غير الف ـ نگهداري جنين

  .  هاي متقاضي با جنين اهدايي در زمان انتقال تناسب ديني و مذهبي زوج 
  .  ب ـ دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي

 مبني بر تأييد سالمت جسمي و رواني براي متقاضيان دريافت جنيننامه الزم  ـ صدور گواهي و معرفي ج
  .  نامه طبق مقررات قانون و اين آيين 
  .  هاي اهدايي در شرايط كامالً محرمانه ، نگهداري و انتقال جنين ـ دريافت د

  .»شوند بندي مي ، جزو اطالعات به كلي سري طبقه هاي اهدايي اطالعات مربوط به جنين :تبصره
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قانون نحوه اهداي جنين، در مورد نام خانوادگي جنين اهدا شده ساكت است، اما با توجه به هدف  ـ13
توان گفت  قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مي 14اين قانون و نيز با وحدت مالك از ماده 

  گردد. در اسناد سجلي طفل نام خانوادگي زوجين اهدا گيرنده به عنوان نام خانوادگي طفل درج مي
مفادحكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابالغ «قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست:  14ماده 

مشخصات زوجين   و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج شناسنامه جديدي براي طفل با
 ».سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد

 
  فهرست منابع

  الف ـ كتب
  قرآن كريم

ي نوين توليد مثل انساني از نظر فقه و حقوق (مجموعه مقاالت)، ها روشش.)،  1380ـ ( ــــــــ
  مهر، قم چاپ اول،
  سمت، تهرانالملل خصوصي، چاپ اول،  ، حقوق بين)1383ـ ( نصراهللابراهيمي، سيد

  ، بهتاب، تهرانالملل خصوصي، جلد اول، چاپ دوم حقوق بين ش.)، 1376نيا، بهشيد ـ ( ارفع
، باروري انساني در انسان در شرايط طبيعي ش.) 1374ـ ( زاده ميبدي، محمدعلي ريم، عباس؛ كالطونياناف

  تشارات الغدير، انچاپ اول و لقاح خارج از بدن،
  دفتر ايشان در قمات، جلد چهارم، چاپ اول، ئ، استفتاق.) 1428ـ ( بهجت، محمدتقي

  تهران چاپ اول، سمت،، رحم جايگزين، ش.) 1386ـ ( جمعي از نويسندگان
  ات فارسي، چاپ اول، دفتر ايشان در قم، قمئ، اجوبه االستفتاق.) 1424ـ ( ، سيدعلياي هخامن
چاپ اول، وزارت امور خارجه و  الملل خصوصي، ، اسالم و حقوق بينش.) 1381ـ ( پژوه، مصطفي دانش

  پژوهشكده حوزه و دانشگاه، تهران و قم
  الملل خصوصي، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران حقوق بينش.)،  1377ـ ( سلجوقي، محمود

الملل خصوصي، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش،  ، حقوق بينش.) 1384ـ ( محسنالسالمي، سيدا شيخ
  تهران

  ، اجودالتقريرات، جلد دوم، مصطفوي، قمش.) 1368ـ ( غروي ناييني، محمدحسين
  دفتر ايشان در قم تا، يب احكام پزشكان و بيماران، ـ فاضللنكراني، محمد
  الملل خصوصي، چاپ چهارم، جنگل، تهران ش.)، حقوق بين 1384ـ ( الدين مدني، سيدجالل
ارشد حقوق  نامه كارشناسي ش.)، تلقيح مصنوعي انسان، پايان 1379ـ ( بادي، حسنآ مرادزاده رحمت

  خصوصي، دانشگاه تهران
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موسسه بوستان  ي از ديدگاه فقه و حقوق، چاپ اول،ي پزشكها ، باروريش.) 1383ـ ( نيا، محمدرضا معلم
  كتاب، قم

  قم طالب عليه السالم، بي، مدرسه علي بن اچاپ اول ، احكام پزشكي،ق.) 1429ـ ( مكارم شيرازي، ناصر
  احكام پزشكي، نشر سايه ،ق.) 1427ـ ( علي حسين منتظري،

، مجد، وري مصنوعي، چاپ اولهاي نوين بار ، بررسي حقوقي روشش.) 1380ـ ( زاده، عباس نايب
  تهران

  الملل خصوصي، چاپ هفدهم، آگاه، تهران ، حقوق بينش.) 1387ـ ( نصيري، محمد
و  ها ، بررسي قانون نحوه اهداي جنين، چالشش.) 1384(ـ  فاطمه، زاده رمضان، عباس؛ نوروزي

  دانشگاه علوم پزشكي، تهران چاپ اول، راهكارها،
  

  ب ـ مقاالت
  167تا  147، صفحه 10 مجله فقه اهل بيت فارسي، شماره، تلقيح مصنوعيش.)،  1376ـ ( ــــــــ

تا  136، صفحه 9 مجله فقه اهل بيت فارسي، شماره، ، تلقيح مصنوعيش.) 1376ـ ( حرم پناهي، محسن
151  
يافته از اهداي جنين در ش.)، نسب مادري كودك تولد 1388ـ ( فاطمهطاهرخواني،  ، اكرم؛صفيري

  157تا  137 ، صفحه68يران، مجله حقوقي دادگستري، شماره حقوق ا
  3فصلنامه مفيد، شماره ، آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان، ش.) 1374ـ ( عليعلوي قزويني، سيد

 5 مجله فقه اهل بيت فارسي، شماره، ي مصنوعي و حكم فقهي آنها باروري، ش.) 1375ـ ( محمد يزدي،
  122 تا 97صفحه  ،6 و

  
 لفانؤم  شناسه يادداشت

  عضو هيأت علمي و استاديار دانشگاه علوم قضايي :ابوطالب كوشا
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