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  )ييا اهداي يخود(ن يگامت يا جن) ترانسفر( انتقال ييتأثير انحالل نكاح در مرحله نها
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  چكيده

و گـاهي  ( مـاه  ۴طور معمول حدود   متقاضي، به نابارورا ثالث توسط زوجين     ي يهاي خود   عمليات دريافت جنين حاصل از گامت يا گامت       
د پيش از آغاز عمليات مـذكور، صـراحتاً اعـالم            به درمان، باي   ناباروربديهي است رضايت و موافقت قطعي زوجين        . انجامد  طول مي   به  ) بيشتر
طي اين عمليات چنانچه موضوع آن اهداي جنين يا اسپرم باشد، شوهر هيچ نقشي بر عهده نداشته و چنانچه موضوع، اهداي تخمك                      . گردد

گردد، حضور شوهر معموالً      ي م رين اجتناب ناپذ  ي زوج يها   گامت يح خارج رحم  ي، توسل به تلق   ينابارور درمان   ي که برا  يا در موارد  يباشد و   
  . يك نوبت جهت تهيه نمونه اسپرم الزم است

آيد كه چنانچه در خالل عمليات درماني، موجبات انحالل رابطه زوجيت فراهم آيـد، تكليـف عمـل ترانـسفر      حال اين پرسش به ميان مي    
باشـد؟ و آيـا زوجـه كـه در طـول اجـراي                ن مـي  يتقال جن چيست و آيا مركز پزشكي ملزم به احراز بقاي رابطه زوجيت فيما بين در زمان ان               

عمليات درماني مرتباً با مركز پزشكي در تماس است، مكلف است انحالل زوجيت را به مركز پزشكي اعالم  نمايد و چنانچه به ايـن تكليـف                         
 واجـد   يا گامـت انتقـال    يـ ن  يدن جنـ   بـو  ييست که اهدا  ين نکته ضرور  يباشد؟ توجه به ا     عمل ننمايد، آيا مسؤوليتي متوجه مركز پزشكي مي       

  .ز ممکن است رخ دهدين ني خود زوجيها ن حاصل از گامتي از انحالل نکاح، در انتقال جنيت نبوده و آثار سوء ناشيموضوع
 ايـ اعم از آن که گامت (ي به روش دريافت گامت يا جنين نابارورنگارندگان معتقدند در صورتي كه رابطه زوجيت زوجين متقاضي درمان      

، به هر علت پس از اعالم رضايت به درمان و پيش از عمل ترانسفر منحل شود، نوزاد يا نوزادان متولـد شـده،                        )ييا اهدا ي باشد   ين خود يجن
هاي خانوادگي مورد انتظار برخوردار نبوده و تولد اين كودكان ممکن است منشاء               الخصوص اگر حاصل از عمليات اهدا باشند، از حمايت          يعل

رسد جهت پيشگيري از اين امر، حضور زوج اصالتاً در هنگام انجام عمل ترانسفر الزامي بوده               لذا به نظر مي   .  خانوادگي عديده گردد   اختالفات
و تحت هيچ شرايطي حتي قوه قاهره نيز عمل ترانسفر نبايد بدون حضور زوج و احراز دوام رابطه زوجيت صورت پذيرد و اين امر بايـد قبـل                 

  . درماني به زوجين تفهيم گردداز شروع عمليات
  

  نياهداي جنين، دريافت جنين، انحالل زوجيت، انتقال جن :ها واژه كليد

                                                            
 سينا هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي، ابن راه شهيد چمران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده فناوريتهران، بزرگ: پاسخگو نويسنده ∗

  ٢٢٤٣٢٠٢٠: تلفن
E-mail: milanifar@avesina.ac.ar 
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  ٤١٦

    وم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده عل    

  مقدمه
ي يكي از مشكالتي است كه از ديـر بـاز در جوامـع بـشري      نابارور

بنياد خانواده و دوام رابطه زوجيت را تحت تأثير قرار داده و با توجه              
جهـت    هـاي علمـي       وجـين، تـالش   به نياز جسمي، رواني و عاطفي ز      

درمان قاطع آن هر روز فزوني گرفته اسـت، بـه نحـوي كـه امـروزه                 
  .نمايد ي العالج ميناباروركمتر شكلي از 

ط ين در محـ   يل جنـ  ي موارد، درمان منوط بـه تـشک        از ياريدر بس 
باشـد و در مـواردي كـه          شگاه و انتقال آن به رحـم زوجـه مـي          يآزما

ها است، صرف نظر از علـت آن،       قص گامت ي ناشي از نبود يا ن     نابارور
  .  خواهد بوديي اهدايها ا گامتين منتقله، حاصل گامت يجن

ت ي به درمان از ارکـان مـشروع     نابارورن  يت زوج ي است رضا  يهيبد
 آن را در طـول مـدت   يتوان احتمـال انتفـا    ي نم يول. آن خواهد بود  

مثـل   يک علـت قـانون    يت به   يانحالل زوج . درمان از نظر دور داشت    
 است کـه در امـر انتقـال         يالخصوص فوت زوج از موارد      يطالق و عل  

، گـروه   نابـارور ن  ي زوج ي برا يست سبب بروز مشکالت    ا ن ممکن يجن
  . و مؤکداً نوزاد حاصل از درمان گردديپزشک

ي با روش دريافت گامت يا ناباروراينك ذكري گذرا از روند درمان      
ا کودکـان  يـ ت کودک  مصلحيجنين به ميان آورده و سپس بر مبنا    

 يات درمان ين عمل ي را در ح   نابارورحاصل، تأثير انحالل نكاح زوجين      
  . بررسي خواهيم نمود

گردد زوجيني كه به هر صـورت واجـد شـرايط             يح م ينخست تصر 
) ييا اهـدا  يـ  ياعـم از خـود    (درمان با روش دريافت جنين يا گامت        

ند ياً اعالم نماهستند، بدواً بايد موافقت قطعي و منجز خود را مشترك
 الزم آغـاز    يـي  و دارو  ي مربوطه با اقـدامات پزشـک      يات درمان يعمل تا

ا هر دو جهت تهيـه گامـت        يشده، سپس حسب مورد، زوج يا زوجه        
  .يابند يمربوطه در مركز درماني حضور م

پس از اخذ گامت مربوطـه و عمليـات پزشـكي الزم ديگـر، بايـد                
ه واجد شـرايط مطلـوب      جنين در آزمايشگاه تشكيل و در صورتي ك       

ايـن بخـش در     . باشد، پس از چند روز به رحم زوجه منتقـل گـردد           
واقــع مرحلــه انتهــايي عمليــات درمــاني اســت و اصــطالحاً بــه آن  

بـه ايـن ترتيـب اوالً مـشخص          .گويند  مي) نيانتقال جن (» ترانسفر«
 انتقـال   يعنـ يشود كه بين شروع عمليات درماني تـا انتهـاي آن              مي
ست مدت زماني طوالني فاصله وجود داشته باشـد و          ن، ممكن ا  يجن
اً از جمله تكاليف زوجين در مسير درمان آن است كـه عمليـات              يثان

هاي مقرر توسط گروه  پزشكي را با دقت كامل دنبال كرده و در زمان
  .پزشكي، جهت انجام امور مربوطه حضور يابند

كاح نک بحث را جهت تعيين وضعيت ترانسفر در فرض انحالل ن          يا
ا يـ عقـد نکـاح بـه فـسخ         « قانون مدني ايران     ۱۱۲۰با توجه به ماده     
ترين سبب انحالل نكاح يعنـي        و البته مهم  (» .گردد  طالق منحل مي  

فوت يكي از زوجين در اين ماده ذكر نشده كه شايد علت آن بداهت      
گيريم و از آنجا كـه در عمليـات درمـاني بـا روش                پي مي .) امر باشد 

ت زن يـا    ينين حسب مـورد ممكـن اسـت وضـع         دريافت گامت يا ج   
  :شويم شوهر متفاوت باشد، در حاالت مختلف قايل به تفكيك مي

ي مؤثر بـوده و     نابارورب گامت زوجه در     يا ع ي فرضي كه نقص     -۱
 . باشندييزوجين، متقاضي درمان با روش دريافت تخمك اهدا

در اين فرض، زوج يك نوبت جهت اعالم رضايت به شروع عمليات      
ماني بايد در نزد گروه پزشكي حاضر شود و سپس بـر اسـاس آن               در

كه جهت تشكيل جنين تمايل زوجين به استفاده از اسپرم تـازه يـا              
منجمد باشد، حداكثر يك نوبت ديگر جهت تهيه نمونه اسـپرم نـزد             
گروه پزشكي حاضر گردد و در هر صورت از نظر پزشكي بـه حـضور               

 .مرد در موعد ترانسفر نياز نيست
ال چنانچه در فاصله بين اعالم موافقت زوجين مبني بـر شـروع    ح

ش از تحويل نمونه اسپرم توسط زوج، رابطه زوجيت فيما يدرمان و پ  
آوري  بين به عللي منحل گردد، از آن روي كـه نمونـه اسـپرم جمـع              

امده است، پس مـورد بحـث نيـز قـرار           ي حاصل ن  ينشده و لذا جنين   
نحالل زوجيت در فاصله زماني ارائه     ولي چنانچه موجبات ا   . گيرد  نمي

مـثالً گـروه    (نمونه اسپرم تا عمل ترانسفر رخ دهد تكليف چيـست؟           
 ين نمونه اسپرم زوج را جهت استفاده بعـد        ي با موافقت زوج   يپزشک

  ). د تا عمل ترانسفر چند ماه بعد انجام شودياخذ و منجمد نما
يل الزم به ذكر است در شـرايط عـادي فاصـله زمـاني بـين تـشك                

بـراي مثـال فـرض      . جنين و عمل ترانسفر بيش از پـنج روز نيـست          
 جهت شروع درمان اعالم آمـادگي و        ۱/۴/۸۵كنيم زوجين در مورخ     

زوج . گـردد   سازي زوجه آغـاز مـي       نمايند و عمليات آماده     رضايت مي 
 مسايل و مشكالت شخصي مثالً عزيمت بـه مـسافرت           يا  علت پاره   به

 ضـمن اعـالم رضـايت بـه         ۱/۵/۸۵يا اضـطراب و جـز آن در مـورخ           
استفاده از اسپرم منجمد جهت تشكيل جنين، نمونه اسپرم خـود را            

 در اثـر سـانحه      ۵/۵/۸۵دهد و در تـاريخ        به گروه پزشكي تحويل مي    
 خبر  ي ب ي است که گروه پزشک    ين در حال  يبازد و ا    رانندگي جان مي  

 ين حاصل از اسپرم شوهر متـوف      يخ عمل ترانسفر جن   ياز همه جا تار   
حـال  . ديـ نما  ي اعـالم مـ    ۵/۱۰/۸۵ا شخص ثالث را     يو تخمک زوجه    

چنانچه زوجه واقعه مرگ همسرش را از گروه پزشكي پنهان نمايـد،            
ا نـوزاد حاصـل، فرزنـد فـرد متـوفي تلقـي             يـ صرف نظر از اين كـه آ      
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  ٤١٧

     همكاران و عليرضا ميالني فر                                                                                                                                  ...       تأثير انحالل نكاح در مرحله نهايي

 قـانون مـدني وجـود       ۱۱۵۸گردد و امكان الحاق وي طبق مـاده           يم  
مشكالت عديده فـردي و اجتمـاعي       دارد يا خير، مخاطرات فراوان و       

البته اين نگراني در ساير فروضي كه متعاقباً        . كند  نيز او را تهديد مي    
ست که در فـرض     يد ضرور ين تأک يا. بر خواهيم شمرد نيز وجود دارد     

ز مخـاطرات   يـ  نباشـد ن   يير چنانچه تخمک استفاده شـده اهـدا       ياخ
  .مذکور وجود دارد

طالق نيز عارض گردد، باز     در صورتي كه انحالل زوجيت به سبب        
 ي قـانون مـدن    ۱۱۵۹نحوي كه مطابق ماده       هم امكان تولد كودك به    

مثال بارز آن   . قابليت الحاق به پدر خود را نداشته باشد متصور است         
ه نمونـه اسـپرم   يـ ک سـال بعـد از ارا  يـ  است که عمل ترانسفر     يوقت

البته در ما نحن فيه چنانچه انحالل زوجيت به سـبب         .رديصورت پذ 
 چرا كه   . قضيه سالبه به انتفاء موضوع است      ،مرگ زوجه حادث گردد   

با مرگ زوجه، عمليات درماني، ترانسفر و پس از آن بـارداري عمـالً              
  .گردد منتفي و ما حصل بارداري احتمالي نيز نابود مي

ا بـه علـت     يـ  بـوده    ي مـؤثر  نابـارور  فرضي كه عامل مردانه در       -۲
 .، متقاضي درمان با روش دريافت اسپرم باشند       نابارور زوجين   يگريد

 نيز به نظر    ييي با روش درماني دريافت اسپرم اهدا      ناباروردر درمان   
ويـژه آن كـه    بـه . الذكر همچنان وجـود دارد  هاي فوق رسد نگراني  مي

ت و  هنوز هم جامعه در امر نسب بين پدر و مادر قايل به تفاوت اسـ              
هاي بيشتري براي كودك و مادر  اين امر ممكن است موجد گرفتاري

  .وي باشد
ي مؤثر بـوده و     نابارور فرضي كه عامل زنانه و مردانه هر دو در           -۳

 .زوجين متقاضي درمان با روش دريافت جنين باشند
همان اشكاالت بر شمرده شده در فروض قبل، در درمان بـا روش             

ردي كـه زوجـين هـر دو از نظـر سـلول             دريافت جنين، خواه در موا    
جنسي مشكل دارند يا فقط يكي از زوجين دچار اشكال گامت باشد            

 موافقـت   ،و هر دو با استفاده از جنين حاصل از اسپرم و تخمك غير            
نظير آنچه اكنون در ايران بـر اسـاس قـانون اهـداي جنـين       (نمايند  

ن بـا   يوجـ  ز ينابـارور  کـه    ي در موارد  يا حت يو  .) پذيرفته شده است  
 حاصل به رحم زوجـه      يها  ني خودشان و انتقال جن    يها  ح گامت يتلق

ن يافت جنيدر فرض در  . باشد  گردد، نيز جاري و ساري مي       يدرمان م 
 از زماني كه زوجين رضايت خود را در دادگاه جهت دريافـت             يياهدا

نمايند تـا زمـاني كـه تـصميم دادگـاه       جنين، مطابق قانون اعالم مي   
علـي الخـصوص بـا    (و پـس از آن تـا زمـان ترانـسفر،          يابد    اصدار مي 

، )فهرست انتظارهاي طوالني كـه هـم اكنـون در كـشور وجـود دارد      
رغـم انحـالل نكـاح در ايـن           مدت مديدي فاصله وجود دارد كه علي      

مدت، ممكن است عمليات درماني ادامه يافته و منجـر بـه بـارداري              
 .زوجه گردد

سـت کـه مخـاطرات فـراوان و         الذكر روشن ا    با توجه به موارد فوق    
كند و  مشكالت عديده فردي و اجتماعي، كودك حاصله را تهديد مي

و روانـي      هر چند در مقام شناسايي مسبب بـروز خـسارات جـسمي           
كودك بر آييم، باز هم امكان تسكين آالم و جبران حقـوق از دسـت         

ر بـا   يـ الخـصوص كـه در حالـت اخ         علي. سور نخواهد بود  يرفته وي م  
ک از  يـ چ  ي كـودك بـه هـ      زيست شـناختي   آن كه وابستگي     توجه به 

ن وجود ندارد، بي سرپرستي حتي بيش از موارد ما قبل، طفل            يزوج
  . كند حاصل را تهديد مي

 يري حذف يا به حداقل رساندن مخاطرات مذكور تدب      يلذا بايد برا  
توجه بـه آنچـه      ده شود و با   يشي بر حفظ مصلحت کودک، اند     يمبتن

ل و نقاط قوت و ضعف و داليل قبول يـا رد            يذگذشت پيشنهادهاي   
 :شود هر يك از آنها به اختصار بر شمرده مي

اخذ تعهد از هـر يـك از زوجـين مبنـي بـر آن کـه انحـالل                 ) الف
ش از انجام عمـل   ين را به هر علت و در هر زمان تا پ          يما ب يزوجيت ف 

 برسانند تا عمـل ترانـسفر       يحادث شود به اطالع گروه پزشک     انتقال  
تـرين روش     ترين و سـاده     گرچه اين راه حل كم هزينه      .وقف گردد مت
رسد، ليكن عدم ايفـاي تعهـد مـذكور هـر چنـد بـراي آن        نظر مي   به

ضمانت اجراي سنگين نيز در نظر گرفته شـود، ابهـام در سرنوشـت              
در واقـع  . دهـد   روي او را كاهش نمي      فرزند حاصل و مخاطرات پيش    

بايد به نيازهاي او پاسخ داده شود و  به وجود آمده،  ياكنون که انسان  
ن بـر مـستنكف از ايفـاي        يهاي سـنگ    اعمال مجازات و وضع ضمانت    

وجود   تواند تضمين كننده بهبود كيفيت زندگي کودک به         تعهد، نمي 
به عبـارت ديگـر صـرف ايجـاد تعهـد و وضـع و اعمـال                 . آمده باشد 

را هـاي وارده بـه طفـل حاصـل            تواند زيـان    مجازات بر متخلف، نمي   
پس اين راه حل چنـدان مقـرون بـه صـالح بـه نظـر                . جبران نمايد 

  .رسد نمي
تكليف به گروه پزشكي جهت احراز دوام و بقـاي زوجيـت در             ) ب

  :زمان ترانسفر
رسـد، ولـي اشـكاالت        اين راه نيز گر چه بدواً مناسب به نظـر مـي           

ترين آنها تكليف به گروه  زيادي را در عمل ايجاد خواهد كرد كه مهم
انـد و     شكي به انجام امري است كه براي آن آموزش كـافي نديـده            پز

احراز دوام رابطه زوجيت عرفاً بر مبناي سند        . تخصص الزم را ندارند   
 هاي زوجين كه واقعه نكـاح در آنهـا ثبـت شـده      نكاحيه و شناسنامه  

با توجه به احتمال جعل سند و ارائه سـند مجعـول،            .  قرار دارد  است
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    وم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده عل    

كي با ظرايف نحوه تشخيص اسـناد جعلـي و          عدم آشنايي گروه پزش   
هـاي جعـل، ايـن امـر          اصيل از يكديگر و پيشرفت روز افـزون روش        

تواند سبب مسؤوليت سنگيني براي گروه پزشكي گردد كه كمتر            مي
  . پزشكي حاضر به پذيرش آن است

دانيم كه مطـابق مقـررات فعلـي، در صـورت             همچنين همه ما مي   
ربط،   تب توسط صاحب آن به مراجع ذي      فقدان شناسنامه و اعالم مرا    

اي امكـان اخـذ شناسـنامه جديـد           طي تشريفات نه چندان پيچيـده     
از سوي ديگر سند ثبت نكاح نيز در ايـران فاقـد عكـس              . وجود دارد 

لـذا  . سازد  است كه امكان انتساب قطعي آن را به زوجين محدود مي          
فاً بـر   در هر صورت امكان احراز دوام زوجيت در زمان ترانـسفر صـر            

ت آن  يـ تـوان بـه کفا      ياساس اسناد، چندان قابل اعتماد نبوده و نمـ        
  .اعتماد کرد

  :تكليف به زوج جهت حضور در زمان انجام عمل ترانسفر) پ
 حالت حضور زوجه، با توجه به آن كه مقدمه انجـام عمـل               در اين 

مـورد  » مقدمه واجب، واجـب اسـت     «ترانسفر است، بر اساس قاعده      
 ولي بايد تكليف شود كه زوج در هنگام ترانسفر          .يردگ  بحث قرار نمي  

اين راه عقالني، مناسب و داراي كمترين احتمال خطا به . حضور يابد
ز كه از علـل اصـلي       ي حال بايد نكته ذيل ن       ولي در عين   ،رسد  نظر مي 

  :تشويق نويسندگان به تنظيم اين مقاله بوده، مورد توجه قرار گيرد
ه حسب قانون يا قرارداد بر عهده آنـان         تكاليف افراد يك جامعه ك    

 .قرار گرفته است اصوالً بايد توسط خـود آنهـا بـه جـاي آورده شـود       
نيابـت هـم در     . کن امكان اعطاي نيابت در بيشتر آنها وجـود دارد         يل

پذير است و هم در اعمال حقوقي و بـه نيابـت در    اعمال مادي امكان 
دد وكالـت گفتـه     گـر   اعمال حقوقي كه در قالـب قـرارداد اعطـا مـي           

 هر چنـد واژه وكالـت در عـرف بـراي همـه اشـكال نيابـت                  .شود  مي
همچنـين اگـر فـردي در مقـام ايفـاي تعهـدات و              . شود  استفاده مي 

اي كه اين عدم ايفـاي تعهـد          تكاليف خويش بر نيايد بر اساس لطمه      

كند، حسب مورد بـه پرداخـت خـسارت و            گر وارد مي  يبه اشخاص د  
 مـوارد   يترين استثنايي كه در برخـ        و مهم  گردد  مجازات محكوم مي  

تواند عـدم ايفـاي تعهـدات شـخص را توجيـه نمـوده و وي را از                    مي
پرداخت خسارت معاف كرده يا تحت شـرايطي از مجـازات برهانـد،             

  . شود اصطالحاً قوه قاهره ناميده مي
. هدف اصلي از حضور زوج، احراز دوام و بقاي رابطه زوجيت است           

لف است شخصاً با در دست داشتن اصـول اسـنادي           بنابراين زوج مك  
مبني بر استمرار رابطه زوجيت در هنگـام ترانـسفر حـضور يافتـه و               

تواند به هيچ علتي حتي قوه قـاهره از حـضور امتنـاع ورزيـده و             نمي
نامـه صـحيح و    چراكه برفرض ارائه وكالـت    . حتي وكيل معرفي نمايد   

وجـود دارد كـه در زمـان         از سوي وكيل، همواره اين احتمال         قانوني
ترانسفر، رابطه زوجيت دسـت كـم بـه سـبب فـوت موكـل منحـل                 

اين تکليف گرچه ممکنست از مباني حقوقي تا حـدي بـه     . باشد  شده
رسد ولي حفظ مصالح فرد يا افرادي كه محتمل است از             دور به نظر    

   .گردد عمليات مذكور پا به عرصه وجود گذارند مرجح تلقي مي
  

  گيريبحث و نتيجه 
آيد كه دوام و بقاي رابطه زوجيـت          از گفتار فوق چنين حاصل مي     

در هنگام ترانسفر، شـرط الزم بـراي صـيانت از فرزنـد يـا فرزنـدان                 
ن يـ  که در فـرض انحـالل نکـاح، ا         يحاصل از درمان بوده و مخاطرات     

ن منتقله از آن يکند منصرف است از آن که جن يد ميفرزندان را تهد
تـرين روش احـراز       مقرون بـه صـالح    .  باشد يياا اهد ين و   يخود زوج 

بقاي نكاح زوجين نابارور متقاضي درمان آن است كه به زوج تكليف            
گردد شخصاً در هنگام ترانسفر بـا در دسـت داشـتن اصـول مثبـت                

 امر قابـل توكيـل نبـوده و          ازدواج در مركز پزشكي حضور يابد و اين       
ضور زوج و احـراز     شرايطي حتي قوه قاهره نبايد بدون حـ         تحت هيچ   

   .دوام زوجيت، عمل ترانسفر انجام شود

 منابع

كاتوزيان ناصر، حقوق مدني خـانواده، جلـداول و دوم، انتـشارات             -۱
  ۱۳۷۹دادگستر، تهران، 

امامي سيدحسن، حقوق مدني، جلد چهـارم و پـنجم، انتـشارات             -۲
  هياسالم

ول و  ، حقـوق خـانواده، جلـد ا       ...صفايي سيدحسين، امامي اسـدا     -۳
  ۱۳۷۸دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 

جعفري لنگرودي محمدجعفر، حقـوق خـانواده، انتـشارات گـنج            -۴
  ۱۳۷۷دانش، تهران، 

  دكتر شايگان، حقوق مدني خانواده، انتشارات گنج دانش، تهران -۵
 محقق داماد مصطفي، تحليل فقهي حقوق خانواده، تهران -۶

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

