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Legal Status of Freezen Embryos 
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Abstract 

Background and aim: One of the achievements of medical science in the 

field of infertility among couples is frozen embryo so that sperm and egg of 

couples is frozen to be able to use if necessary. According to the laws and 

the rights of frozen embryos, the question that needs to be addressed is 

whether frozen embryos consider as a property or as a person. 

Method: This is a retrospective study based on extensive literature survey, 

translated articles, theses and benefiting from the experiences of other countries. 
Findings: There are three theories about frozen embryos. A group 

considers it as a merely property which have a value as an object. Another 

group believes that frozen embryos have an independent personality including 

all the rights and duties of the perfect man. The third group believes that the 

frozen embryo has a certain respect that should be supported. 
Conclusion: among the presented opinions, the one which is an interstitial 

comment has more fans. According to the potential life of frozen embryos in 

case of death of one spouse, frozen embryos cannot be used as one of the 

heirs. Moreover, frozen embryos of separated couple are related to the content 

of the contract with clinic that what their decision are about frozen embryos. 
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 فریزشدهوضعیت حقوقی جنین 
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 چکیده

وجین انجماد جنین است. یکی از دستاوردهای علم پزشکی در زمینه ناباروری ز و هدف: زمینه

که اسپرم و تخمک زوجین را منجمد کرده تا در صورت لزوم بتوانند از آن استفاده کنند. در  گونهبدین

داشتن یا طه با احکام و حقوق جنین منجمد ابتدا باید وضعیت جنین منجمد را نسبت به مالیتراب

 داشتن مشخص نمود.شخصیت

 .باشدمی ایکتابخانهوری اطالعات، تحلیلی است و شیوه گردآـ  ، توصیفیروش مقاله حاضرروش: 

را مال تلقی  جنین منجمدگروهی  .دارد ددر رابطه با ماهیت جنین منجمد سه نظر وجو :هاهیافت

. گروه دیگر معتقدند که جنین منجمد مانند یک اندشدهقائل  ئآن ارزشی همانند یک شکرده و برای 

که جنین منجمد موجودی  اندعقیده انسان کامل دارای تمام حقوق و تکالیف است. گروه سوم بر این

 دارای احترام خاص است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.

طرفداران بیشتری  ،شده نظر سوم که نظر بینابینی استاز بین نظرات ارائه :گیرینتیجهو بحث 

تواند به دارد. با توجه به حیات بالقوه جنین منجمد در صورت فوت یکی از زوجین، جنین منجمد نمی

همچنین وضعیت جنین منجمد در صورت جدایی زوجین منوط به  .عنوان یکی از وراث قرار گیرد

خود های منجمد که زوجین چه تصمیمی در مورد جنین وای قرارداد منعقدشده با کلینیک استمحت
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 مقدمه

ناباروری  مسأله ،االیام وجود داشته استی که در تمام جوامع بشری از قدیمیکی از مشکالت

هایی که در این عرصه داشته، و علم ژنتیک با پیشرفتزه دانش پزشکی امرو .است زوجین

یکی از دستاوردهای علم پزشکی و علم  .تا حد زیادی با این مشکالت مقابله کنند اندتوانسته

ند تا در مواقع کنمیکرده و آن را نگهداری  فریزژنتیک این است که اسپرم و تخمک زوجین را 

در  انجماد جنیناز آنجایی که مبحث استفاده کنند.  فریزشدهن جنین بتوانند از آزوجین لزوم 

به وجود  شدهفریزتی در مورد وضعیت جنین سؤاال ،یکی از مباحث نوظهور است کشور ایران

را به  فریزشدهآیا جنین  ،که یکی از زوجین فوت نماید در مواردی ،به عنوان مثال است. آمده

همچنین زمانی که بین زوجین جدایی ظر گرفت یا خیر؟ ن وان درتمیعنوان یکی از وراث 

پاسخ  ؟یردگمیکدام یکی از طرفین قرار  اختیاردر  فریزشدههای اختیار جنین ،ودشمیحاصل 

از نظر مال یا  فریزشده یا منجمد ت مستلزم این است که وضعیت جنینسؤاالبه این 

ت پاسخ قاطعی داد و ابهامات سؤاالوان به این تمیدر این صورت  .بودن مشخص شودشخص

ابتدا به تاریخچه جنین منجمد پرداخته و نحوه انجماد آن را این مقاله  موجود را برطرف کرد.

سپس به بررسی اختالفات موجود در رابطه با وضعیت و ماهیت جنین منجمد  ،نمایدمیبیان 

فوت یکی از صورت وضعیت جنین منجمد را در  ،بعد از پذیرش نظر برتر ود.شمیپرداخته 

 دهیم.ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار میزوجین و جدایی آن

 

 تاریخچه انجماد جنین و نحوه انجماد آن

 هایسلول پیش سال 7۷ حدود طوالنی دارد. از بسیارمنجمدکردن سلول سابقه فریز یا فکر 

 ،کردندمی منجمد ییاههدستگا وسیله به را جنسی هایسلول و کبد پوست، جمله از گوناگون

 اسپرم موفق انجماد اولین .است متفاوت آن کاربرد و بدن سلول هر برای کار این تکنیک البته

 کم آن سلولی داخل مایع و کوچک سلولی( مرد جنسی سلول) اسپرم. است بوده پیش سال ۵۵

 ترینوالنیط. است آسان نیز آن نگهداری و نیست دشواری کار آن انجماد ،دلیل همین به. است

 به متعلق اسپرم این. است بوده سال 21 شد، منجر زنده نوزاد تولد به که اسپرم نگهداری زمان

 رادیوتراپی و درمانیشیمی باید و بود شده هوچکین بیماری به مبتال که است آمریکایی جوان

 رماند شروع از پیش همین برای. رفتمی دست از اشباروری قدرت آن در نتیجه که کردمی
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 متأهل که زمانی و کردند منجمد آینده برای را اسپرمش بود، نکرده هم ازدواج هنوز که حالی در

 هایسلول فریزکردن تاریخچه از .(1) شد صاحب بچه خودش، اسپرم با پیش سال 1 حدودشد، 

 و رحمی خارج مصنوعی لقاح هنوز روزگار آن در ،گذردمی قرن نیم از بیش دنیا در جنسی

 زیرا ،بود نشده زنان پزشکی عرصه وارد( IVF) مادر بدن در شدهتشکیل جنین قراردادن سپس

 مصنوعی لقاح روش کهاین از پس جنین، فریزکردن درباره. رسدمی سال 3۷ به روش این عمر

 تشکیل هایجنین منجمدکردن ضرورت کرد، باز را خود جای مناسب روشی عنوان به رحمی خارج

 .(2)میالدی در ملبورن متولد شد  1391 ن کودک حاصل از انجماد امبریو در سالاولی .شد حس شده

که بتوان قابل استفاده است اما تنها در بیمارانی  ،انجماد جنین تکنیکی با کارایی باال است

آوری رطان برای جمعسگذاری بالغ گرفت و زمان کافی قبل از شروع درمان ها تخمکاز آن

 اکثر در اجرا قابل و معمول روشی جنین، کردنفریز روش ،کلی طور به (.3) تخمک را داشت

 که هنگامی: است موارداین شامل  روش این هایمحدودیت اما ،است ناباروری مراکز درمان

گرفتن  جهت تخمدان تحریک برای زمانی بنابراین .تأخیر نباشد قابل سرطان درمان شروع

 مواردی در یا و باشد مضر برای بیمار تخمدان یکتحر که زمانی همچنین .ندارد وجود تخمک

روش  این انجام ،باشد نداشته اسپرم یاهدا از استفاده به یا تمایلی و است مجرد فرد که

 در آمدهدست به هایجنین در نتیجه و هاتخمک تعداد ،فوق موارد بر عالوه. نیست پذیرامکان

 عالوه. شودآینده می در فرد بارداری شانس کاهش باعث مسأله این باشد کهمی محدود روش این

 تولد احتمال است، پایین موفقیت درصد و برباروری، هزینه کمک روش در جنین انجماد ،این بر

 (.۵و  1) است گزارش شده %11 تقریباً شدهذوب و منجمد هایانتقال جنین در

ود. برای شمیلی انجام های روز سوم و در مرحله هشت تا شانزده سلوانجماد بر روی جنین

سپس به  ،وندشمیها به مدت پنج دقیقه به محیط فسفات بافر انتقال داده انجماد ابتدا جنین

ترتیب به محیط فسفات بافر حاوی پروپاندیول یک و نیم موالر و ساکاروز یک دهم موالر انتقال 

ها در سپس جنین ،ندهست %1۷ حاوی سرم آلومین انسانیهای فوق تمام محیط .وندشمیداده 

 گرادلیتر از دمای آزمایشگاه با سرعت منفی دو درجه سانتیو پنجاه میکرو هایی با حجم دویستنی

 ،یردگمیزدگی انجام د و در این زمان فرایند القای یخرسندر دقیقه به منفی هفت درجه می

گراد در رجه سانتیدها با سرعت منفی سه دهم جنین ،پس از پنج دقیقه توقف در این مرحله

 گرادسرانجام با سرعت منفی ده درجه سانتی .رسندگراد میدقیقه به دمای منفی سی درجه سانتی
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 هادر این زمان جنین ،گراد برسندوند تا به دمای منفی صد و هشتاد درجه سانتیشمیها سرد جنین

 (.6وند )شمیر آنجا نگهداری وند و تا زمان ذوب دشمیبه داخل ازت مایع انتقال داده  اًمستقیم

 

 فریزشدهوجود تعارض در رابطه با ماهیت جنین 

جدایی و  فوتدر رابطه با وضعیت حقوقی جنین منجمد در صورت وقوع  کهاینقبل از 

رابطه با ماهیت جنین های موجود در تعارضالزم است که  ،به بحث و بررسی بپردازیم زوجین

آن را روشن کنیم. با وجود مطالعاتی  م تا بتوانیم وضعیت حقوقیمورد مطالعه قرار دهیمنجمد را 

 ،که در زمینه مالیت یا شخصیت جنین آزمایشگاهی بین حقوقدانان و فقها صورت گرفته است

اند و در رابطه با وضعیت حقوق مالی و غیر مالی جنین زمینه دست نیافتهه اجماع در این اما هنوز ب

ود. در رابطه با وضعیت حقوقی جنین منجمد در شمیمشاهده  اختالف نظرهایی آزمایشگاهی

بودن جنین منجمد ابتدا باید مال یا شخص هاجدایی آنو  فوت یکی از زوجینمواردی مانند 

روشن شود تا بتوان  ،که خود نوعی جنین آزمایشگاهی است که سیر تکامل او متوقف شده است

سه نظر ارائه شده است  فریزشدهد وضعیت جنین در مور نظر کرد. ین مسائل اظهاردر مورد ا

 پردازیممی هاهین نظرییادامه ابتدا به تبدر  .که هر کدام از این نظریات دارای طرفدارانی هستند

 یم.کنمیو سپس با انتقاد از آنها نظر مختار را بیان 

 فریزشدهشده در رابطه با ماهیت جنین نظریات ارائهـ 1

بیان هر کدام  به در ادامه مطالب سه نظر وجود دارد که شده فریزین در رابطه با ماهیت جن

 پردازیم.می

مال در لغت به معنای خواسته و آنچه در ملک : فریزشدهداشتن جنین مالیت -1-1

 ارزش اقتصادی باشدو در اصطالح حقوق مال چیزی است که دارای ( 7) باشدمی، استکسی 

و 1۷) همچنین قابل تقویم به پول باشد .ستد را داشته باشد و قابلیت معامله و داد و( 3و  9)

تشخیص آن گروهی معتقدند که مفهوم مال یک حقیقت عرفیه است که برای تعریف و  .(11

گروهی با توجه به تعریف مال جنین منجمد را مال تلقی کرده  .(12)باید به عرف مراجعه کرد 

ای که انسان قدرت تملک و تصرف آن را به گونه دانشدهآن ارزشی همانند یک مال قائل و برای 

جنین منجمد را به  این گروه .(1۵)از نظر ژنتیکی به آن وابسته است  چراکه، (11و 13) دارد
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 مثل یا تحقیقات پزشکی مورد استفاده ند که ممکن است برای تولیدکنمیعنوان یک شی تلقی 

 (.16) دردگمیتبدیل  ه محصولی برای تجارتا بود یشمیقطعه قرار بگیرد که در این راستا قطعه

و ( 17) ندکنمیها برای اثبات سخن خود بر تسلط انسان بر اعضای بدن خود استناد آن

واند مورد خرید تمیپس  ،ی بدن انسان استهاهجنین منجمد هم جزئی از فراوردمعتقدند که 

وان تمیاست که اسپرم و تخمک را و فروش واقع شود. انتقادی که بر این نظر وارد است این 

ولی بعد از لقاح اسپرم و تخمک یک موجودی  ،ی بدن انسان قرار دادهاهقبل از لقاح از فراورد

در بین  .(19) شدن به یک شخصیت انسانی را دارندمستقل هستند که در خود امکان تبدیل

فقهایی مانند اما  ،د داردداشتن جنین منجمد وجوفقها با وجود اختالفاتی که در مورد مالیت

جنین منجمد نداشتن مالیتقائل به  صافی گلپایگانی ا...آیتسیستانی و حضرت  ا...حضرت آیت

نظر نکرده یا آن  از آن صرف آورد و چنانچهبرای صاحب آن حق اولویت به وجود می ولی ،هستند

ذار نماید یا از آن رفع ید واگ ،کس بخواهد باشد که به هرصاحب اختیار می ،را واگذار ننموده

برای فهم (. 2۷و  13واند مبلغی وجه دریافت نماید )تمیکند و در مقابل رفع ید یا اعراض 

دهنده با اعتقاد بر مالیت جنین منجمد دو پرونده معروفی که طرف دادخواستموضوع بیشتر 

ی معروفی که در هاهیکی از پروند. یمکنمیخواستار صدور حکم به نفع خودش بود را مطرح 

( 21)بود  DavisV Davis رابطه با جنین منجمد در ایالت متحده آمریکا مطرح شد پرونده 

 .به بحث پیرامون قیمومیت جنین منجمد پرداختآمریکا تنسی  ایالتدیوان عالی  که

 ،بودند شان منجمد کردهدر این دعوا طرفین در مورد هفت جنینی که در طول زندگی

منجمد در جهت  هایهمسر آقای دیویس درصدد بود تا از جنین .به توافق برسندتوانستند نمی

رابطه زناشویی وظایفی تا بعد از انحالل  مایل نبود او ولی شوهر سابق ،باردارشدن استفاده کند

های منجمد را به خانم دیویس جنین اختیار. دادگاه بدوی شود تحمیلبودن بر او از باب پدر

در  .خواهی قرار گرفتمورد فرجامگاه تجدید نظر این حکم را رد کرد و مجدداً واگذار کرد. داد

آن به  اختیاردادگاه درصدد بود که جنین منجمد را مال تلقی کند و بعد از طالق،  ،این پرونده

 (22و  23). که درصدد است از جنین استفاده کندکسی واگذار شود 

 (Presbyterianعلیه یک مرکز پزشکی )بود که ( Del Zioدل زیو ) دیگر مربوط به پرونده رأی

کردند. . این پرونده مربوط به صاحب جنینی بود که برای لقاح آزمایشگاهی تالش میشدمطرح 

ها را بارور کرده و سپس در دستگاه را گرفته و آندل تخمک و اسپرم خانم و آقای  ،با این روش
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ها را کشت کردند. دکتر ریموند که در این جنینو بعد آن  انکوباتور ذخیره و نگهداری کردند

شده را بدون رضایت زوجین از بین برد. آقای های کشتجنین ،مرکز پزشکی مشغول کار بود

 هایعلیه دکتر ریموند و مرکز پزشکی دادخواستی به دادگاه تقدیم کرد و بیان داشت که جنیندل 

قانونی تلف کرده است.  به طور غیر لش رادند و دکتر ریموند ماشمیشده مال او محسوب کشت

در نهایت دادگاه بعد از ت معنوی وارده به خود و همسرش شد. همچنین خواستار خسار او

مورد  دردادگاه اما  ،ها حکم ندادمالکیت او درمورد جنیننسبت به آقای دل بررسی پرونده ادعای 

بودن جنین چندان اده از رویکرد مالداد و قائل به این بود که استف خسارت معنوی وارده حکم

 .(2۵و  21) پذیر نیستتوجیه

ارزش گروهی از حقوقدانان برای جنین منجمد : فریزشدهداشتن جنین شخصیت -2-1

او حقوق مربوط به شخصیت قائل اند و در نتیجه برای در نظر گرفتههمانند یک انسان  و احترام

ی است که برای هر انسان قطع نظر از وابستگی حقوق مربوط به شخصیت حقوق (.16) اندشده

و تمام عناصر سازنده شخصیت است. عالوه بر ( 26) یردگمیاو به گروه اجتماعی خاص تعلق 

ند کنمیحمایت از شخصیت جسمی انسان از شخصیت معنوی و اخالقی انسان نیز حمایت 

جنین  واند عامداًتمیرود و نپس حق والدین برای استفاده از جنین منجمد باید از بین ب .(26)

 .(16)نیز ممنوع است نجمد برای تحقیقات همچنین استفاده از جنین م .منجمد را از بین ببرند

استفاده جنین را برای تحقیقات  در ایالت متحده آمریکا دو ایالت میشیگان و داکوتای شمالی

 (.16) دانشدهانسانی قائل  نجمد شخصیتممنوع اعالم کرده و برای جنین م

زن بر بدن خود تسلط دارد و حفظ  کهاینایاالت متحده آمریکا با استناد به در برخی از 

 معتقدند که تلف جنین منجمد از نظر قانونی بدون اشکال است ،حریم خصوصی او الزم است

ویند که درست است که گمیاما کسانی که قائل به عدم اتالف جنین هستند در پاسخ  ،(27)

ولی  ،است که جنین در داخل رحم مادر باشداما این در مواردی  ،ود تسلط داردن خزن بر بد

اعدام  دورانداختن و ،یا به صورت منجمد هستخارج از رحم مادر است و  جنین که در مواردی

ها انسان ها دارای احترام همانند سایردهنده این است که آننشان مسأله این .استاو ممنوع 

 ،که جنین از رحم مادر جدا شود و قابلیت بقا را خارج از بدن مادر داشته باشدهستند و زمانی 

ایالت میسوری آمریکا حتی در قانون  شود.حق خصوصی زن خاتمه داده می در این زمان به

قابل حمایت در زندگی دارد و  منافع ،مقرر شده است که کودکی که هنوز متولد نشده است
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شد و  در هر مرحله از رشد تفسیر خواهد ،کودکی که متولد نشده ها به نفعقوانین همه دولت

 همانند سایر اشخاص آن ایالت است. دارای همه حقوق مادی و معنوی

 ،تواند به حیاتش ادامه دهدجنین خارج از رحم می کهایناین گروه معتقدند که به علت 

ی پزشکی به هاهایل و دستگابلکه ممکن است جنین با استفاده از وس ،البته نه به طور طبیعی

یرند که مانند اشخاص گمیوجودی مستقل برای او در نظر  از این رو .حیات خود ادامه دهد

گروهی که مخالف  .(27)ات و تمام آثار وابسته به آن است یک جامعه دارای حق حی

اگرچه  ند که جنینکنمیگونه استدالل این داشتن جنین هستند برای رد نظر موافقانشخصیت

که زنده به  اما از نظر حقوقی تا زمانی ،آیدموجودی مستقل به شمار میشناختی از نظر زیست

واند دارای حق و تمین بنابراین .(26) ودشمیشخص مستقلی محسوب ن ،است دنیا نیامده

ی به همین جهت شخصیت او همانند یک انسان کامل متمتع از تمام حقوق مدن ،تکلیف باشد

 .(12)ه شخصیت او بالقوه است بلک ،نیست

 شده،ی صادر أر داشتن جنین منجمدنظر شخصیتبا توجه به  کهی مهمی هاهیکی از پروند

شده که دادگاه برای جنین منجمد تمام حقوق قانونی را قائل  است« Kass v. Kass»پرونده 

دادگاه  دید وگرمطرح آمریکا که در دادگاه لوئیزونا  «Roe v. Wade»همچنین پرونده  .است

 (.29و  16)حکم را صادر کرد  ،مان انعقادش استبا این استدالل که آغاز زندگی جنین منجمد از ز

در رابطه با که ین نظری سوم: به عنوان موجودی دارای احترام خاص فریزشدهجنین  -3-1

ت. اسو نه شخص مطلق صرف این است که جنین منجمد نه مال  ،وضعیت جنین منجمد ارائه شده

که جنین منجمد موجودی است دارای  ها معتقدندآن .اندکردهین گروه نظر میانه را اتخاذ ا

این  .(21و  1۵) مابین مال محض و شخصیت مطلق وجود دارداحترام خاص و در موقعیتی فی

پردازند. در فرهنگ حقوقی گروه برای توجیه نظر خود به تعریف دو کلمه شخص و مال می

«Black»  ی با حقیقی( تعریف شده است. به عنوان یک انسان )شخص طبیع« شخص»واژه

استفاده « Person»ردد که صریحاً از واژه گمیبر آمریکا این تعریف به متمم قانون اساسی منشأ

 شود.نمی ،اندشدهکه هنوز متولد نکرده است و این شامل اشخاصی 

خاص که منحصراً به یک نفر  ویژه و ئشده به عنوان یک شتعریف« مال»همچنین واژه 

ای که حق تملک و تصرف حق انحصاری نسبت به چیزی به گونه ،تعلق دارد یا به عبارت دیگر

دلیل این  .شودبا این تعریف جنین منجمد مال محض و مطلق تلقی نمی ،را از دیگران منع کند



 

 

 5931وششم، بهار سال دهم، شماره سی                           حقوق پزشكي / فصلنامه 04

 

سا
ار

م پ
ها

، ال
سا

ار
ه پ

اله
ي، 

اس
 عب

ود
حم

م
 

اگر  ،این الوه برع .تواند حق انحصاری نسبت به یک شخص باشدجنین نمیاین است که  مسأله

توان برای او منظور کرد ی را نمیحقوق قانون ،جنین منجمد را به عنوان مال در نظر بگیریم

بلکه جنین منجمد یک شخص  ،بنابراین جنین نه مال مطلق و نه شخص مطلق است. (23)

وز هن در واقع، این جنین .بالقوه است که توانایی آن را دارد که به انسان کامل تبدیل شود

شود. همان چیزی که دیوان عالی کشور تنسی در انسان کامل با تمام حقوق و مزایا تلقی نمی

اما نباید  ،پرونده دیویس به آن اشاره کرد که جنین منجمد به صورت بالقوه حیات انسانی دارد

 ک انسان دارای حق حیات تلقی شود.به عنوان ی

یرند و گروهی که گمیوان مال در نظر رسد بین دو گروه که جنین را به عنبه نظر می

اولین  در اینجا .این نظریه جایگاه بهتری دارد ،یرندگمیجنین را به عنوان شخص در نظر 

پس توانایی آن  ،دکنمیاین است که جنین منجمد زندگی  ،شودای که به ذهن متبادر مینکته

اما مستحق  ،چه شخص نیسترجنین اگ ،را دارد که به انسان کامل تبدیل شود. از طرف دیگر

خاصی است که  یشدن امتیازباشد. توانایی جنین منجمد به انسانها و احترام میبرخی حمایت

 .(3۷)چه هیچ گاه وجود خارجی پیدا نکند اگر ،شودبرای او در نظر گرفته می

 بودن جنین منجمد داشت و درچه دادگاه در ابتدا تمایل به مالاگر «Davis»در پرونده 

که اظهار داشت  ،شودنهایت با بررسی این موضوع که آیا جنین مال یا شخص محسوب می

شود که ای محسوب میدسته ءجزهای منجمد جنین .نه مالهای منجمد نه فرد هستند جنین

این بدین معنا  .چراکه از نیروی بالقوه برای حیات بشری برخوردارند ،شایستگی احترام را دارند

عت برند، در این مورد، منفها مینه منفعتی که خانم و آقای دیویس از این جنینگو است که هر

 (.21حقیقی ناشی از یک دارایی نیست )

ای که در قانون ها در حیطهمورد دوراندازی این جنین ها اختیار دارند تا دربه هر حال آن

مصالح طرفین به گیری کنند. دیوان عالی با ارزیابی منافع و تصمیم ،تعیین شده است

 ختندوراندا مسألهمورد  پرداخت و اظهار داشت که در مسألهگیری پیرامون این تصمیم

اگر نتوان  ،های منجمد الزم است تا به خواست اهداکنندگان سلول جنسی توجه کردجنین

به  به توافق رسید، در این حالت باید مسألهها را به انجام رساند یا نتوان بر سر این خواست آن

 کهاینبه شرط  .ارزیابی مصالح طرفین پرداخت. برتری با طرفی است که مخالف زاد و ولد است

اگر هیچ راه ممکن  ،طرف دیگر از این امکان برخوردار باشد که به طریق دیگری باردار شود
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جنین منجمد نظر مساعدی نشان داد  باید به بارداری از طریق ،دیگری وجود نداشته باشد

(31.) 

های منجمد موردی است که در آن همسر مونه دیگری از اختالف نظر مربوط به جنینن

خواهان و بود ها در پیوند های منجمد برای استفاده از آنسابق مرد خواستار حفاظت از جنین

که قرارداد به مورد این دادگاه نیویورک و دیوان عالی تنسی در .(16)ها بود بردن جنیناز بین

نمود.  اید معتبر فرض شود و با وجود اختالف نظر طرفین قابل اجرا باشد، موافقتطور کلی ب

ها با اهداف سازمانی به عنوان افراد در نظر گرفته همچنین دادگاه نیویورک دریافت که جنین

ها به هیچ وجه مانند افراد، تحت محافظت قرار عالوه طبق قانون فدرال آنشوند و به نمی

طرفین  ،ست که در این اختالف نظرا در این پرونده خود حاکی از اینقرارداد  متن یرند.گمین

در نظر که بایستی به عنوان دارایی یرند گمیاختیار جنین را به عنوان مالکیت قانونی در نظر 

 بحث،صالح صورت گیرد. در پرونده مورد گرفته شده و واگذاری آن بر اساس حکم دادگاه ذی

که قصد واضح طرفین، اهدای جنین به کلینیک برای تحقیق بود و این در دادگاه اظهار داشت 

 گیری درباره جنین منجمد خودحالی است که دیگر قصد حاملگی نداشتند و قادر به تصمیم

 .(27)نبودند 

کشور آمریکا جدیدترین پرونده دیوان عالی ( Litowitz V Litowitz) لیتوویتز علیه لیتوویتز

خالف تمامی باشد. برمی های منجمدشانجداشده درباره جنین نالف نظر زوجیاست و بیانگر اخت

های منجمد نداشت بیولوژیکی با جنینها را ایجاد نکرده و ارتباط خمکی دیگر، زن تهاهپروند

به مادری میانجی اهدا شده جنین بود. سه  آمدهبه وجود ، پنج جنین اسپرم متعلق به مرد از و

زن و شوهر قبل از تولد فرزند متارکه کرده بودند. اختالف نظر مربوط به  و کودکی متولد شد.

مانده بود که در کلینیک تحت درمان و مراقبت بودند. آقای  توافق طرفین درباره دو جنین باقی

 یکه خانم لیتو خواستار اهدا در حالی .خواندگی بودها برای فرزندواستار نگهداری آنلیتو خ

ها در ها، فرزندانی بودند که نفع آنکه جنینانجی بود. قاضی محکمه با بیان اینها به مادر میآن

 ها را به آقای لیتو واگذار کرد.این بود که با وجود یک والد مطلقه اصالً متولد نشوند، اختیار جنین

مرتکب اشتباه با کلینیک  دادشرایط قرار قاضی در عدم اجرای کهاینخانم لیتو با ادعای 

اساس قرارداد تعیین شود،  ها بایستی صرفاً برشده است و همچنین حق وی درباره جنین

ی بینی شده است که تمامکننده تخمک پیشدر قرارداد منعقده در زمینه اهدااعتراض نمود. 
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کننده طبق این قرارداد بایستی به عنوان دارایی والدین های تولیدی توسط فرد اهداتخمک

های مذکور برخوردار ور شوند و والدین از حق انحصاری جهت تعیین اختیار تخمکمنظ

کننده تخمک، به شخص ثالث اجازه چ وجه بدون ارائه مجوز کتبی اهداباشند. والدین به هیمی

دهند. دادگاه استیناف قضاوت محکمه بدوی در موارد های مذکور را نمیاستفاده از تخمک

شده توسط زوجین و کلینیک، زوج را ملزم به قرار داد. قراردادهای امضاتأکید متفاوت را مورد 

ادامه زندگی خانوادگی ننموده و حق مبتنی بر عدم تولید مثل مرد، دادگاه را ناگزیر به اعطای 

اختیار جنین منجمد به وی نمود. دیوان عالی، قضاوت دادگاه استیناف را نادرست دانست و 

کیفری را به تعویق انداخت. به اعتقاد اکثریت افراد تصمیم قاضی  برای بررسی بیشتر دادرسی

 فاً بر اساس قرارداد اتخاذ گردد.بایستی صر

بدوی،  نمودن جنین به عنوان کودک توسط محکمهبه اعتقاد دیوان عالی قلمدادچه اگر

جنین  کهاینمورد  در گرفتهباشد، ولی دیوان عالی اذعان داشت که تحقیق صورتبرانگیز میسؤال

قاضی  .باشددادگاه، تحقیقی منطقی نمیشده به باشد یا خیر، بنا به گزارش ارائهمنجمد کودک می

مورد جنین و حقوق قانونی وی به میزان کمی  در گیریکه تصمیم ه بودتأکید کرد بدوی محکمه

اما  ،تمورد توجه قرار گرفته و تمامی موارد مربوط به منافع کودک در نظر گرفته نشده اس

 ولی اذعان داشت که پرداختن دادگاه به مباحث فلسفی، ،با این نظر مخالفت نموددیوان عالی 

نمودن یا ننمودن جنین منجمد به عنوان کودک ضروری پزشکی یا قانونی مبنی بر قلمداد

د باشد. در دادگاه صرفاً قرارداد مربوط به درمان با مراقبت، مورد نظر است. به موجب قراردانمی

ولی  ،وافقت نمودمانده به دادگاه در صورت اختالف نظر، مزوج با اعطای اختیار جنین باقی

. بنا به مفاد قرارداد در صورت عدم درخواست زوج برای رشد موفق به اجرای مفاد قرارداد نشد

ها بایستی توسط کلینیک پس از پنج سال از بین بروند. چنین درخواستی صورت بیشتر، جنین

ها نشان نداد که جنین در حال حاضر زنده رفت، ولی گزارش. جنین بایستی از بین مینگرفت

 .(23) است یا خیر

شده در قوانین متعدد دیوان عالی کشور آمریکا در زمینه وضعیت با توجه به مطالب مطرح

 های روشنیهای منجمدشده، به ویژه درباره قانون قراردادها و تأثیر تغییر عقیده بعدی، تفاوتجنین

شود. هایی دیده میشود. همچنین در ساختار و حوزه حقوق تولید مثل نیز تفاوتمشاهده می

 بودن جنین منجمدمال یا شخص ،این موضوعی راجع به هاههای مربوط به پروندیت گزارشدر اکثر
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ل نیز البته هماهنگی دیوان عالی در زمینه آزادی عمل تولید مث ،مورد توجه قرار گرفته است

باشد. دیوان عالی اقدام به تخصیص نونی و محدود جنین منجمدشده میحاکی از محافظت قا

جنین منجمدشده این دیوان، حقوق و یا حتی منافع قانونی برای جنین ننموده است. به اعتقاد 

شوند. در پرونده دیویس گفته شد که جنین منجمد دارایی محسوب شخص محسوب نمی

 .(1۵)، قرار گیرد قراردادی از قبیل اتالف و انهدامتواند موضوع اصلی حقوق شود، ولی مینمی

 در صورت فوت و جدایی زوجین فریزشدهوضعیت جنین ـ 2

تی که در سؤاالیکی از : در صورت فوت یکی از زوجین فریزشدهوضعیت جنین  -1-2

در جنین منجمد این است که آیا برای  ،ودشمیرابطه با وضعیت حقوقی جنین منجمد ارائه 

ود؟ شمیاالرث معینی کنار گذاشته مانند جنین آزمایشگاهی سهمصورت فوت یکی از زوجین 

ای کنار گذاشته ود که برای او حصهشمیوراث محسوب آیا جنین منجمد جزء  ،به عبارت دیگر

به شود یا خیر؟ بدیهی است که هرگاه فاصله زمانی میان تشکیل و انجماد جنین و انتقال آن 

مشکل  ،به طوری که طول دوران بارداری از حداکثر مدت حمل تجاوز نکند ،رحم اندک باشد

االرث او کنار باید سهم ،های طبیعیایر موارد حملاساسی ایجاد نخواهد شد و همانند س

اما  ،اتفاق افتاده باشدمرگ مورث پس از انتقال جنین به رحم  کهاینمشروط بر  ،گذاشته شود

 ،که جنین به رحم مادر منتقل شود کشدها طول میسال ،ماد جنینجکه پس از ان در مواردی

 االرثی کنار گذاشته شود؟باید برای او سهم کهاینه معدوم است یا آیا جنین به منزل

قانون  37۵باید اهلیت تمتع جنین منجمد را بررسی کنیم. ماده  سؤالبرای پاسخ به این 

زنده متولد  کهاینمشروط بر  ،رددگمیحقوق مدنی متمتع  حمل از» :داردمدنی مقرر می

شده در داخل رحم و تخمکی که در که این ماده در مورد تخمک بارور تردیدی نیست «.شود

اما موضع نزاع جنین منجمدی است  ،قابل اعمال است ،داخل محیط آزمایشگاه بارور شده است

چند قانون، حقوق نظران معتقدند که هربکه هنوز به رحم مادر منتقل نشده است. برخی صاح

شده مادام که خارج از ولی این عنوان به نطفه ترکیب ،شناخته استبه رسمیت حمل مزبور را برای 

 کهاینباید دانست قید داخل رحم خصوصیتی ندارد تا  در هر صورت، .صادق نیست ،رحم است

 ه رحم قرار دهیم. ذکر عنوان حمل از جهتزمان انتقال برا  ابتدای پیدایش حق تمتع از حقوق مدنی

. رددگمید عادی و طبیعی است که در آن تکون و تشکیل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز ارمو

 (.32ردد )گمیکودک در دوران خارج از رحم نیز از حقوق مدنی متمتع  است جهت به آن این
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. هر چند عنوان ودشمیه آغاز ای نیز معتقدند که بارداری و حمل از زمان ترکیب نطفعده

اما به گفته برخی پزشکان  ،ودشمیاطالق  ،ستای که داخل رحم در حال رشد احمل بر نطفه

با توجه به این بارور زنده با بافت و نسوج زنده.  شدن تخمکحمل عبارت است از آمیخته

ست که موضوع لیکن باید دان ،دکنمیشده در خارج رحم صدق حمل بر زیگوت تشکیل ،تعریف

بر زیگوت صدق حمل عنوان حمل است و در عرف خاص پزشکی  ،احکام شرعی و حقوقی

 ،از سوی دیگر .(33)د کنمیاحکام شرعی و قانونی کفایت ن ترتبیافته در خارج رحم در تشکیل

موضوع اصلی  بلکه ،دحمل موضوعیت ندار ،است گفته شود که در احکام مربوط به جنینممکن 

چنانکه  ،اه در داخل رحم یا خارج رحم باشدخو ،جنین در حال رشد و نمو استور، احکام مزب

 .(31)د کنمیبرخی احادیث معصومین درباره حرمت اسقاط جنین این احتمال را تقویت 

زمانی است که مورد اول  .وان بین دو مورد تفاوت قائل شدتمیشده با توجه به مطالب مطرح

در  .رحم یا خارج از رحم باشد خواه در ،دهدبه رشد خود ادامه میجنین بدون وقفه و انجماد 

شدن این حقوق استقرار متولدردد و با زندهگمیصورت جنین از تمام حقوق مدنی متمتع  این

و مراحل رشد و ه جنین بعد از تشکیل، منجمد شده د. مورد دوم هنگامی است ککنمیپیدا 

صورت به  ان دراز به حالت انجماد باقی بماند که در اینردد و شاید سالیگمیتکامل آن متوقف 

احکام حقوقی  ،داشتن آن در مسیر رشد و تکامل و نیز عدم صدق عنوان حملعلت عدم قرار

در مسیر رشد و  ردد تا مجدداًگمیو از حقوق مدنی متمتع ن نخواهد شدجنین بر آن مترتب 

 .(3۵)تکامل قرار بگیرد 

یکی دیگر از مسائل : در صورت جدایی زوجین هفریزشدوضعیت جنین  -2-2

برانگیز در رابطه با وضعیت جنین منجمد زمانی است که بین زوجین جدایی حاصل بحث

ناباروری خود به مراکز ود. زمانی که زوجین قبل از تصمیم به جدایی برای مشکالت شمی

اکز درمانی و زوجین( تنظیم مر) نامه بین طرفیننامه یا رضایتتوافق ،ندکنمیدرمانی مراجعه 

 ،ی شودها به وسیله کلینیک نگهدارهای آنجنیندهند گامی که طرفین رضایت میهنود. شمی

بنابراین این  .(1۵) دکنمیها را بعد از وقوع جدایی مشخص جنین نامه وضعیتاین رضایت

های کلینیک(. 36د )اختالفات معتبر خواهد بو صورت وقوع جدایی ونامه برای دادگاه در توافق

اگر زوجین تمایل  ،ندکنمیهای منجمد را برای مدت پنج سال نگهداری جنین عموماً ناباروری

 ،است های منجمد اضافی به چهار صورت ممکنجنینه استفاده از جنین نداشته باشند، ب
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 ؛نابارور به زوجین آن یاهدا ـ2 ؛های منجمد به منظور تحقیقاتجنین یاهدا ـ1 استفاده شوند:

 .(37)های منجمد برای مدت نامحدود ذخیره و نگهداری جنینـ 1 ؛های منجمداتالف جنینـ 3

د که زوجین خواستار جدایی از هم کنمیبنابراین وضعیت جنین منجمد زمانی اهمیت پیدا 

یکی خواستار انهدام  . در واقع،ها به تفاهم نرسیده باشنداما در مورد وضعیت جنین ،باشند

نین و دیگری خواستار کشت جنین منجمد برای تولید مثل باشد. با توجه به نظریاتی که در ج

که نظر سوم با عدل و انصاف  رسدبه نظر می شد،جنین منجمد مطرح وضعیت رابطه با 

اما در نظریه  ،به همین منوال است نیز ی آمریکاهاهسازگارتر است و در حال حاضر رویه دادگا

د. کنمیکرد حکم صادر یین تکلیف جنین منجمد دادگاه بر اساس سه رویسوم هم برای تع

منافع برتر در زاد و ولد است. این رویکرد زمانی قابل اعمال است که طرفین در رویکرد اول 

زمان مراجعه به مراکز ناباروری قراردادی را بین خودشان مبنی بر وضعیت جنین منجمد 

د مثل را مورد بررسی مورد دو حق تولید مثل و عدم تولی مشخص نکرده باشند. دادگاه در این

 دهد.قرار می

دادگاه حکم داد که منافع  .مطرح شد «Davis v Davis» بار در پروندهاین رویکرد اولین

باالتر از منافع کسانی  ،شدن استفاده کنندها جهت پدر و مادرخواهند از جنینوالدینی که می

عدم تولید  حق بر مرجحمثل خودداری کنند و حق تولید مثل  خواهند از تولیداست که می

د هنگامی که والدین است که به موجب این رویکررویکرد دوم رویکرد قراردادی  .(1۵) مثل است

هلیت یکی از ند که در صورت مرگ یا جدایی یا عدم اکنمی مشخص و ندکنمی قرارداد امضا

بین مااین قرارداد فی را دارند. کاریانجام چه  مانده قصدهای باقیوالدین نسبت به جنین

 باشد.االجرا میالزم هاهود و برای دادگاشمیزوجین و کلینیک منعقد 

و رویکرد سوم که  (37)استفاده قرار گرفت مورد  Litowitz و Kass پروندهاین رویکرد در 

 ملزم است اختالفاتدادگاه  ،ودشمیزمانی رضایت طرفینی یاد از آن به عنوان رویکرد هم

حل نماید. طبق این  ،هر دو طرف باشدای که مطابق اراده مربوط به جنین منجمد را به گونه

باید به قصد  هاهمنجمد دارای حق مساوی هستند و دادگا رویکرد والدین در استفاده از جنین

ف جنین کسی که با اتال ،اگر باز توافق بین طرفین حاصل نشد ،واقعی طرفین توجه نماید

 ،ی الزم و ضروری برای نگهداری جنین منجمد بپردازدهاهباید هزین (1۵) منجمد مخالف است

وضعیت جنین منجمد در  گونه نتیجه گرفت کهوان اینتمیده شپس با توجه به مطالب مطرح
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های به کلینیکزوجین صورت وقوع جدایی بین زوجین منوط به این است که در زمان مراجعه 

در صورت وقوع قرارداد بر اساس  .قراردادی بین طرفین منعقد شده باشد یا خیر ،رینابارو

ند و در صورت عدم وجود قرارداد بر کنمینظر  قراردادی یا رضایت طرفینی اعمال رویکرد

 ند.کنمیی صادر اساس تعادل منافع در تولید مثل رأ

 

 گیرینتیجه

سه نظریه در رابطه با وضعیت حقوقی  ،گرفتبا توجه به مطالبی که مورد بررسی قرار 

به دید یک  فریزشدهگروه اول کسانی هستند که به جنین  مطرح شده است. فریزشدهجنین 

نگرند و معتقدند که چون جنین متشکل از اسپرم و تخمک انسان است و انسان بر اعضا مال می

یک مال برای جنین د ارزشی همانن ،آیدها به شمار میو جوارح خود مسلط است و مالک آن

این جنین برای چه مسائلی  کهایننظر از  صرف ،واند تلف شودتمیکه  اندشدهمنجمد قائل 

که مانند اند صیت انسانی در نظر گرفتهگروه دوم برای جنین منجمد شخ نگهداری شده است.

شده ائهن نظریات اراما دیدگاه سوم که از میا ،باشدکامل دارای تمام حقوق می یک انسان

 فریزشدهو طرفداران بیشتری دارد کسانی هستند که معتقدند جنین  رسدبه نظر میتر معقول

وان انسان کامل با تمام حقوق و مزایا در نظر تمیوان مال صرف در نظر گرفت و نه تمیرا نه 

بلکه او موجودی است دارای احترام که به صورت بالقوه دارای حق حیات است نه به  ،گرفت

 واند موضوع قراردادهای مربوط به اتالف و انهدام قرار بگیرد.تمی کهاینصورت بالفعل در ضمن 

در صورت  ،مسیر تکاملش متوقف شده است کهاینبا توجه به  فریزشدهدر مورد ارث جنین 

االرث برای او کنار نهاده ای از سهمیرد و حصهگمیوراث قرار ن جزء فریزشدهفوت مورث جنین 

منوط به این است که آیا زوجین  فریزشدهوضعیت جنین  ،ود و در صورت جدایی زوجینشمین

با وضعیت، نکردن در صورت مشخص .یا خیر اندکردههای منجمد خود را مشخص جنینتکلیف 

کردن وضعیت جنین د و در صورت مشخصکنمیترجیح منافع برتر دادگاه حکم صادر 

 بق توافق طرفین حکم را صادر خواهد کرد.در صورت جدایی دادگاه ط ،فریزشده
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