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 یدرمان نابارور یمردان متقاض رشیپذ ی درو حقوق یاخالق یارهایمع

 نسبصادق شریعتی

 چکیده

یان باید دارای حداقلی از شرایط باشند تا حقوق فرزند آینده تضمین شود. این شرایط را برای ارائة خدمات درمان ناباروری، متقاض

توان در سه دستة سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی گنجاند. برای سنجش هریک از این شرایط، معیارهایی الزم می

ای که از کمینة حقوق فرزند آینده گونهفرزندآوری است: بهتوان گفت این معیار، حداقل سالمتی الزم برای طور خالصه میاست. به

دلیل بخشی از جامعه از حق فرزندآوری نباشد. این کمتر نباشد، و از حد متعارف و معقول نیز تجاوز نکند و سبب محرومیت بی

 نتیجه، خود مبتنی بر چند مقدمه است:

مراکز درمان ناباروری(، لزوماً به این معنا نیست که در ارائة خدمات  آزادی خصوصی افراد در فرزندآوریِ طبیعی )بدون مداخلة .1

درمان ناباروری به ایشان نیز نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد: هنگامی که پای نهاد ثالثی )غیر از زوجین( در امر تولیدمثل 

 نوبة خود دارای مسؤولیتشد، این رکن سوم نیز بهطوری که بدون مداخلة این عنصر خارجی فرزندآوری منتفی بادر میان باشد، به

ویژه اگر نتیجة این اقدامات، به انسان دیگری )فرزند آینده( و تکلیف است و از نتیجة تصمیمات و اقدامات خویش فارغ نیست. به

 بازگردد.

کفایتی والدین در اگر بی شده است:فرزند آینده نیز دارای حداقلی از حقوق است که باید تأمین شود؛ هرچند که هنوز متولد ن .2

ن کند از تولد ایتری حکم میتربیت و نگاهداری از کودکان، سبب سلب حق حضانت و والیت و دیگر حقوق آنان است، منطق قوی

دارند و ا نتنهایی توانایی فرزندآوری رویژه در جایی که آنان بهکفایت جلوگیری شود )قیاس اولویت(؛ بههای بیفرزندان در خانواده

 نیازمند مداخلة نهاد دیگری هستند.

در این مقاله، با ارائة مصادیقی عملی و واقعی از تقاضاهای افراد خواهان استفاده از خدمات درمان ناباروری، معیارهای پذیرش آنان 

 به بحث گذارده خواهد شد.

 فرزندآوری، سالمت.معیار پذیرش، خدمات درمان ناباروری، حقوق فرزند حاصل،  واژگان کلیدی:

  

                                                           
 زشکیپ علوم و شناسی زیست پژوهشکده رویان، پژوهشگاه: رویان پژوهشگاه علمی هیأت عضو دادگستری، یک پایه وکیل و خصوصی حقوق دکترای 

 .ایران تهران، باروری، سالمت و اپیدمیولوژی گروه باروری، اپیدمیولوژی تحقیقات مرکز جهاددانشگاهی، مثل تولید
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