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لــەدواى ئــەوهى پیتـ فـا� دهســتکرد لــە بــواری پزیشــ� بایەلـ ب
ـۆ� ســەری هەڵــدا ورده ورده شــێواز و وێنــەى جیــاوازى مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم
و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بــە دیارکەوتــن کــە تیایــدا هێلکۆکــە و سـ ي�ـپرم مــرۆڤ بــە جگــە لــە شــێوازى جنــ� ڕاســتەوخۆ بەیــەک دهگــەن ،بۆیــە دهبیـ فـرێ
ڵ
ڵ
ڵ
ف
و�تــان کڕیــن و فرۆشـ ت ف
ـ� و سـ
ـپاردهکرد� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکەیــان بــە یاســا ڕێکخســتووه ،بــە�م زۆرێــک لــەم مامە�نــە لەگــەڵ ئــاداب
هەندێــک لــە

و سیســتەم گشـ تـى کۆمەڵگاکــەى ئێمــەدا ناگونجـ ي� ف
ـ� ،پێویســتە لەســەرمان هەڵوێســتەیان لەســەر بکەیــن و بیــان خەینــە بــەر بــاس ،و بــە یاســای
تایبــەت ڕێگــری لــە ئەنجامـ ف
ـدا� هــەر کار و مامەڵەیــەك ســەر سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بکەیــن کــە بەرژهوهنــدی گشـ تـى لەنــاو دهبــات ،بۆیــە لــەم
توێژینەوهیــە هەوڵمــان داوه جــۆر و وێنــەى مامەڵەکردنــەکان وێنــا بکەیــن و پاشــان دادکاری یاسـ يـا� و فقــ� ئیســالمیمان لــەم بارهیــەوه خســتۆتە
ڵ
ـە�م هەرچەنــد یاســادانەر ڕێــگا لــە وههــا کارێــک بگرێــت ،شــوێنەوارى �
ڕوو ،بـ
ىل دهکەوێتــەوه ،ئەگــەر هێکلکۆکــە و سـ ي�ـپرم بیـ فـا� پیتێـ فـران پێویســتە
ـرد� نەســە� ئــەم مناڵــە درووســت دهبێــت ،وهکــو بنەمــاى گشـ تـى بـ ف
نەســەب و مــر تا� مناڵەکــە دیــاری بکەیــن ،بۆیــە گرفــت وکێشــە لــە دیاریکـ ف
ـوو�
ي
ب
ڵ
هاوســەرگری بنەمــاى جێگربـ ف
ـوو� نەســەبە پاشــانیش ئــەو شــوینەوارانەى کــە لــە نەســەب دهکەونــەوه بــە تایبــەت مـ يـرات ،بــە�م هەندێــک جــار
ي
ي
گرێبەسـ تـى هاوســەرگری بـ ف
جێگرببێــت و مـ يـرات جێگـ يـر نەبێــت ،و لــە کۆتـ يـا� ئــەم
ـوو� نییــە ،بۆیــە ئــەم توێژینەوهیــە پـ ي �ـى وایــە دهکرێــت نەســەب
ي
ي
ف
توێژینەوهیــە پــڕۆژه یاســایەکمان پێشــنیارکردووه بــۆ ڕێکخسـ ف
ـوێنەوارهکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ.
ـتى دادکارى و شـ
ف
شوێنەوارهکا� مامەڵەکردن بە �
دادکاری و
سپرم و هێلکۆکەى مرۆڤ لە یاسا و فق� ئیسالمیدا لێكۆڵینەوهیەك شیكاری
ي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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پێشەیک

ف
گری وهچەخســتنەوهیە ،چونکــە ئــەم ژیانــە بــە وهچەخســتنەوهى یــەک لــەدواى یــەک بــەردهوام دهبێــت،
یەکێــک لــە ئامانجــەکا� هاوســەر ي
ڵ
ـە�م ڕێژهیــەک لــە مــرۆڤ دووچــاری نــەزۆك دهبنــەوه ،لــەم پێنــاوه پیتانـ ف
مــرۆڤ هەمیشــە ئــارهزووى ئــەوهى هەیــە ببێتــە بــاوک یــان ببێتــە دایــک ،بـ
ـد�

ڵ
ف
ف
ت
پیتاند� �
تف
بەیەکگەیش� و
پیتاند� دهستکرد یاخود منا� بلووریە بووه هۆى ئەوهى
سپرم و هێلکۆکە بدهن ،ئەم
یارمە�
دهستکرد سەریــهەڵدا تا
ي
خەڵکانێــک کــە بەتــەواوى نەزۆکــن و ناتوانــن مناڵیــان ببێــت پەنــا ببەنــە بــەر بەکارهێنـ فـا� هێلکۆکــە و سـ ي�ـپرم بیـ فـا� ،یاخــود لــە پێنــاو خســتنەوهى
وهچــەى باشـ تـر ،پەنــا ببەنــە بــەر سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى بــاش ،یــان لــە پێنــاو پاراسـ ف
ـتى توانــای مناڵخســتنەوه سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە و بەجیــا یــان بــە پیتێـ فـراوى

لــە بانکــەکان هەڵبگــرن ،لــە ئەنجامــدا بازرگانیکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ هاتــە کایــەوه ،لــە ئێســتادا لــە هەندێــک شــوێن کڕیــن و فرۆشـ ت ف
ـ�
ف
�
ـرۆ� ئــەم سـ ي�ـپرم و هێلکۆکانــە بــە خـ ي� فـر فا� نــەزۆک و
بــە سـ يـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ئەنجــام دهدرێــت یاخــود زۆرجــار لەژێــر ناونیشــا� هــاوکارى مـ ي
ش
دهبەخ�ێــن.
هاوڕهگەزبــازان

ت
گرف� توێژینەوە

ش
ش
دهبەخ�ێــن ،بەمەبەسـ تـى بەکارهێنــان بــۆ منــداڵ خســتنەوه،
دهفرۆ�ێــن و
سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە و هێلکۆکــەى پیتێـ فـراو ،ســپارده دهکرێــن و
ـیى سـ �ـپرم و هێلکۆکــە بــە �تروانیینــە یاســاییەکەیان مانــاى گواســتنەوهى خاوهنداریەتییەکەیانــە لــە خـ ف
ـ� و بەخشـ ف
لەکاتێکــدا فرۆشـ ت ف
ـاوه� ڕاســتەقینە
ي
يڕ
ڵ
ت
�
ف
ـاوه� وان ،کــە بەهۆیانــەوه
بــۆ کەســێ� تــر ،بــە�م هەرچەنــد بڵێـ يـ� خاوهنداریەتیەکەمــان گواســتەوه ،ئــەم سـ يـپرم و هێلکۆکانــە هەڵگــری ســیفا� بــۆ مـ ي
ـاوه� ڕاســتەقینە دهدۆزرێتــەوه ،بۆیــە مــرۆڤ هەسـ تـى دایبــا� بەرامبــەر بــە خـ ف
خـ ف
ـاوه� سـ �ـپرمەکەى لەدهســت نــادات هەرچەنــد لــە زینــا و پیتانـ ف
ـد�
ي
ب
دهســتکرد و بـ ب �
گریش درووســت بووبێــت ،چونکــە دواجــار بنچینــەى درووســتبوونەکەى بــۆ ئــەو کەســە دهگەڕێتــەوه ،بۆیــە گرفـ تـى
ـە� هاوســەر ي
ڵ
توێژینــەوه خــۆی لــە نەبـ ف
ـوو� یاســایەك تایبــەت دهبینێتــەوه تــا دادکارى و شــوێنەوارى ئــەو مامە�نــە ڕیکبخــات.

پرسیاری توێژینەوە

ڵ
ئەم توێژینەوهیە هەوڵ دهدات وه�م ئەم پرسیارانەى بداتەوه:
ڵ
مامە�نەى لەسەر �
سپرم و هێلکۆکەى مرۆڤ ئەنجام دهدرێن ي ف
.1جۆر و وێنەى ئەو
چ�؟
ي
ڵ
مامە�نەى لەسەر �
تف
درووس�؟
.2ئایا ئەو
سپرم و هێلکۆکەى مرۆڤ ئەنجام دهدرێن تا چەند لە ڕوانگەى فق� ئیسالم و یاساوه
ي
.3ئایا درووستە �
سپرم و هێلکۆکە ببنە محى گرێبەست؟
ي
ف
ف
ف
خاوه� �
مرد�
.4ئەگەر لەدواى
مر تا� دهبێت؟
سپرم و هێلکۆکەکان مناڵێک خرایەوه ئایا ما� ي
ي
بە� هاوسەرگری لە ئەنجام مامەڵەکردن بە �
.5ئەگەر مناڵێک ب �
سپرم و هێلکۆکە پەیدابوو ،ئایا نەسەبەکەى چۆن دیاری دهکرێت؟
ي
ي

جش
هەڵ�اردن
هۆکارى

ف
لەبــەر ئــەوهى هیــچ یاســایەك تایبمەتمــان نییــە تاوهکــو دادکارى و شـ
ـوێنەوارهکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مرۆڤمــان بــۆ ڕێکبخــات ،و
ڵ
ـەنتەرهکا� منـ ڵـا� بلــووری و بانکـ ف
ف
لەبــەر ئــەوهى سـ
ـەکا� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە و هێلکۆکــەى پیتێـ فـراو بــە شــێوازێ� بەربــ�و لــە هەرێــى کوردســتان بوونیــان
ف
گروگرفـ تـى تاوتوێکـراوی هاووێنــەى ئــەم توێژینەوهیــە لــە ئارادایــە ،بۆیــە بــە پێویســتمان ز فا�
هەیــە و کاردهکــەن ،بۆیــە ئەگــەری درووســتبوو� کێشــە و ي
ئــەم توێژینەوهیــە ئەنجــام بدهیــن.
ئامان� توێژینەوه
ب

-1خســتنەڕووی هەســتیاری مامەڵەکردنــە بــە سـ ي�ـپرم و هێکۆکــەى مــرۆڤ و ئــەو شــوینەوارانەى کــە لـ ي �ـى چاوهڕواندهکرێــن تــا بــە هۆیانــەوه هـ فـا�
ڵ
ـە�ت بدهیــن بــۆ دهرکـ ف
ـرد� یاســایەك تایبــەت بــەم بابەتــە.
دهسـ
ـرد� نەســە� ئــەو مناڵــەى کــە بــە جگــە لــە شــێوازی جنــ� ڕاســتەوخۆ لــە نێــوان خـ ف
ـ� بــە دیاریکـ ف
2مەبەسـ تـى توێژینــەوه بریتییــە لــە گەیشـ ت فـاوه� سـ ي�ـپرم
ب
و هێلکۆکــەی مــرۆڤ درووســت دهبێــت ،لەگــەڵ دیاریکـ ف
ـرد� مـ فـا� مـ يـر تا� مناڵەکــە.
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ڵ
3پێشنیار فکرد� پڕۆژه یاسایەک دهربارهى خا� یەکەم.

ڕیبازی لێكۆڵینەوە

ـە� لێكۆڵینەوهكەمــان وا دهخــوازێ ڕێبــازی شــیكاری بگرینــە بــەر ،لەبــەر ئــەوهى پێویســتمان بــە ڕونكردنــەوهى شــێواز و وێنـ ف
بابـ ت
ـەكا� مامەڵەكــردن
�
ف
ف
ـە� بــەم
بــە سـ يـپرم و هێلكۆكــەى مــرۆڤ دهبێــت ،بۆئــەوهى بتوانـ يـ� دادكاریەكانیــان بزانـ يـ� و دواتریــش ئــەم ڕێبــازه ڕێگاخۆشــكەره بــۆ دیدێــ� ڕهخنـ ي
ـ� ئاسـ ت
ـانر دهرئەنجامێــك هەڵبهێنجـ ي ف
هۆیەشــەوه دهتوانـ ي ف
ـ� ،لەســەر ئــەم بنەمایانــە ڕێبــازی شــیكاریمان هەڵـ ب شـرارد.

ض
پا� توێژینەوە

س تــەوهرهدا دابەشــکردووه ،تــەوهرهى یەکەممــان تایبــەت کــرد بــە دیاریکـ ف
لــە پێنــاوى گەیشـ ت ف
ـ� بــە باشـ تـرین ئەنجــام ،توێژینەوهکەمــان بەســەر �
ـرد�
جــۆر و وێنـ ف
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ �ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ،دواتــر لــە تــەوهرهى دووهم تاوتـ �
ـو� دادکارى مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى
ي
ي
ف
مــرۆڤ دهکەیــن ،پاشــان لــە تــەوهرهى ســێیەم و کۆتاییــدا شـ
ـوێنەوارهکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ دهخەینــە ڕوو و بــە چەنــد
ئەنجــام و ڕاســپاردهیەک کۆتــا� بــە توێژینەوهکەمــان دێنـ ي ف
ـ�.
ي
ف
ف
�
�
ف
ف
سپرم و هێلکۆکە.
کلیلە ووشە :پیتاند� دهستکرد ،کۆپیکرد� مرۆڤ ،فرۆشتى ي
سپرم و هێلکۆکە ،بەخشیى ي

تەوەرەى یەکەم

ف
وێنەکا� مامەڵەکردن بە �
جۆر و
سپرم و هێلکۆکەى مرۆڤ
ي
لــەم تەوهرهیــەدا بــاس جــۆرو وێنـ ف
ـەكا� مامەڵەكــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلكۆكــەى مــرۆڤ دهكەیــن ،و تەوهرهكەمــان بەســەر دوو بــاس جیــا دابەشــكردووه،
ف
ف
جۆرهكا� هەڵسوكەوتكردن بە �
وێناكرد�
باس یەكەممان تەرخانكردووه بۆ
سپرم و هێلكۆكە ،و باس دووهممان تایبەت كردووه بە خستنەڕووی
ي
ف
وێنەكا� مامەڵەكردن بە �
سپرم و هێلكۆكەى مرۆڤ.
ي

باس یەکەم

ف
هەڵسوکەوتەکا� سەر �
جۆری
سپرم و هێلکۆکە
ي
ڵ
ف
ئــەم باســەمان تایبەتكــردووه بــە وێناكـ ف
ـرد� جـ
ـۆرهكا� مامەڵەكــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلكۆكــەى مــرۆڤ ،و ئــەم مامە�نــەش یــان لــە جــۆری ســپاردن یــان
ڵ
دهتوان� بەكارهێنان بە جۆری چوارهم مامەڵەكردن بە �
يف
تف
يف
فرۆش� بە ئەنجام دهگەن ،بە�م
سپرم و هێلكۆكە ناوببەین ،چونكە
بەخش� و یاخود
ي
ڵ
ـ� و بەخشـ ي ف
مەبەسـ تـى ســپاردن پاراســتنە و مەبەسـ تـى فرۆشـ ت ف
ـ� گواســتنەوهى خاوهنداریەتییــە ،بــە�م دواجــار بەكارهێنــان دهبێتــە جۆرێــ� ســەربەخۆ
ڵ
ـە� ت� موڵكایـ ت
ف
ـە� نابینێتــەوه كــە بــە بەكارهێنــەر
ـەزهكا� دهسـ
لــە مامەڵەكردنــەكان ،چونكــە هەمــوو كات بەكارهێنــان خــۆی لــە ڕهگەزێــك لــە ڕهگـ
درابێــت ،وهك ئــەوهى كەســێ� بیـ فـا� بـ ب �
ـە� ڕهزامەنــدی خاوهنەكانیــان سـ ي�ـپرم و هێلكۆكــە بەكاردههێنێــت ،بۆیــە وا لــە خــوارهوه دهیــان خەینــە ڕوو:
-1سپاردن ()sperm depositing
�
ـر تا� دهڵێــت( :االيــداع عقــد بــه يحيــل المالــك او مــن يقــوم مقامــه حفــظ مالــه اىل آخــر وال يتــم اال بالقبض)(مــاددهى  951لــە یاســای
یاســادانەرى عـ ي ڕ
ڵ
شارسـ ف
ـتا�) بــە�م ئــەم پێناســەیە گونجــاو نییــە چونكــە پێسـ ي�ـپردراو پابەنــد نــاكات بــە گەڕاندنــەوهى ســپاردهكراو ،بۆیــە پێناســەى یاســادانەری فەڕهنــ�
االلرام بحفظه وبرده عینا) (ماددهى  1915لە یاســای شارسـ ف
الغر ،مع ت ف
ان� كاتێك دهڵێت( :عقد یســتلم بموجبه ش
بە گونجاوتر دهز ي ف
ـتا�
ال�ء من ي
� ت
ت
ـرا� ســپاردهكراو بــە ئەمانــەت ناودهبات(مــاددهى  950لــە
فەڕهنــ�) ،لــە بنچینــەدا گرێبەســى ســپاردن گرێبەســتێ� خۆڕاییــە بۆیــە یاســادانەری عـ ي ڕ
ڵ
ف
ف
ف � ت
ف
ـا�) بــە�م دهشــكرێت ســپاردهكردن
ه ي� األســاس وبحــرص المعــى عقــد مجـ ي
ـرا�) و یاســادانەری فەڕهنــ� دهڵێــت( :الوديعــة ي
یاســای شارســتا� عـ ي ڕ
ـتا� عـ �ـر تا�) کەوایــە مەبەســت لــە سـ ف
بــە بەرامبــەر بكرێت(مــاددهى  953لــە یاســای شارسـ ف
ـپارد� سـ �ـپرم بریتيیــە لــەو گرێبەســتەى خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرم یــان
ي
يڕ
ف
ف
ـتى سـ �ـپرم یان هێلکۆکە لە لەناوچوون و لەدهســت ف
هێلکۆکە بە مەبەسـ تـى پاراسـ ف
الیە� دووهم
پیتاند� و پاشــان گەڕاندنەوهى لەگەڵ
دا� تواناى
ي
کــە بــە زۆری ســەنتەرێ� پزیشــکیە ئەنجــام دهدات ،بــۆ ماوهیــەك دیاریک ـراو بەرامبــەر بــڕه پارهیــەک ،ئــەو ســەنتەرانە بــە بانــ� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە

ناودهبردرێن.
برۆکــەى ســپاردن بــۆ ئــەوه دهگەڕێتــەوه کــە خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرم یــان هێلکۆکــە بـ ب �
ـە� هیــچ هۆیــەک یــان لەبــەر هۆکارێــک وهکــو مەتــرس دووچاربوونــەوه بــە
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـد� منــاڵ پەنــا بــۆ سـ ف
ـتدا� توانــاى پیتانـ ف
ـۆس و لەدهسـ ف
نەخـ ش
ـپارد� بانــ� دهبــەن ،تاکــە مەبەســت بریتییــە لــە هەڵگرتــن لــە پێنــاو بەکارهێنانــەوهى کــەس،
ڵ
 .لەبــەر ئــەوهى لــە سـ ف
ـوا� داواى بکاتــەوه و لــە پیتانـ ف
واتــە لــە دواى دانــان خاوهنەکــەى دهتـ ف �
ـپارد� بانــ� تەنهــا ژن
ـد� منــا� بلــووری بــەکاری بهێنێــت
و مـ ي�ـرد ،یــان خاوهنەکــەى بــۆی هەیــە بــەکاری بێنێــت ،بۆیــە ئــەم سیســتەمە بــە سیســتەم تایبــەت ناودهبردرێت(الصفــدي1428 ،ـه-2007م:
75و.)76
ئــەوگرێبەســتەى لــە نێــوان ســپاردهکار و بانکــەکان ئەنجــام دهدرێــت بــە گرێبەسـ تـى ســپاردن هەژماردهکرێت(عقــد االیــداع) ،بۆیــە هەمــوو دادکاریـ ف
ـەکا�
ـە� دهبێــت ،هــەروهک چــۆن لــە سـ ڵـا�  1984دادگای ()Créteilی فەڕهنــ� بانــ� سـ �ـپرم ناچارکــرد لــە دواى مـ ف
ئــەم گرێبەســتەى لەســەر جێبـ ب �
ـرد�
ي
ف
ف
دادکاریەکا�
خاوه� سـ ي�ـپرمەکە ،سـ ي�ـپرمەکە ڕادهسـ تـى هاوســەرهکەى بکەنەوه لەســەر ئەو بنەمایەى کە ئەم ســپاردنە گرێبەسـ تـى ســپاردنە و هەموو

ـپارد� یاســای شارسـ ف
گرێبەسـ تـى سـ ف
ـتا� دهیگرێتــەوه ،و یاســای شارســتانیش پێسـ �ـپردراو پابەنــد دهکات لــە دواى مـ ف
ـرد� خاوهنەکــەى پێسـ ي�ـپردراو
ي
ف
ف
ت
شارستا� فەڕهن�)(أمال434 :2014-2015 ،و )435و مادام گرێبەستەكە بەرامبەریە،
اتگرهکا� بکاتەوه(ماددهى  1939لە یاسای
مر
ڕ
ادهسى ي
ڵ
ســەنتەرهكان بەرپــرس دهبــن لــە لەناوچـ ف
ـوو� ســپاردهكراو بــە هۆكارێــك كــە دهكـرا وهال بـ فـرێ ،بــە�م ئەگــەر بـ ب �
ـە� بەرامبــەر ئــەو ســپاردهكردنە ئەنجــام
ڵ
ف � ت
ف
ـرا� ژمــاره ()40ی ســا� )1951
دهدرا دهبێتــە ئەمانەت(مــاددهكا�  950و  953لــە یاســای شارســتا� عـ ي ڕ
ي ض
-2بەخش�()Donation

ت
ف
ـ� المتعاقــد اآلخــر مقابــال لمــا أخــذه)
لەبــەر ئــەوهى گرێبەســى بەخشـ يـ� ئــەو گرێبەســتەیە (ال يؤخــذ فيــه المتعاقــد مقابــال لمــا أعطــاه ،وال يعـ ي
ـە� بەرامبــەر هەڵبســێت بــە بەخشـ ف
(ســنهوری ،)1/162:بۆیــە لـ ي�ـرهدا مەبەســت لــە بەخشـ ي ف
ـ� بریتیــە لــەوهى بەخشــەر( )The Donorبـ ب �
ـیى سـ ي�ـپرم
یاخــود هێلکۆکـ ف
ـەکا� بــە بانــ� سـ �ـپرم( )sperm bankیاخــود بــە بانــ� هێلکۆکــە( ،)eeg bankبەمەبەسـ تـى یارمەتیـ ف
ـدا� ئــەو کەســانەى ناتوانــن
ي
وهچەبخەنــەوه لــە هاوســەرهکانیان ،یاخــود تایبەتــە بــەو ئافرهتانــەى کــە لــە بنچینــەدا هاوســەریان نییــە(.)www.health.gov.il،sperm-bank
هەندێجــار بەخشــەر سـ �ـپرم یــان هێلکۆکـ ف
ـەکا� دهبەخشــێتە کەســێ� دیاریکـراو ،یاخــود هەندێجــار دهیبەخشــێتە ســەنتەره زانســتیەکان بــە مەبەسـ تـى
ي
ڵ
ف
ف
ش
ت�
ببەخ�ێتە کەس و الیەنێک.
هەڵدهسى بە سپارد� بە بانک بە�م بەمەرج دهگرێت دواى مرد� سپاردهکە
توێژینەوه .جاری وا هەیە بەخشەر
زۆرجــار بەخشــەر بــڕه پارهیــەك پێدهدرێــت ،لــە بەرامبــەر هــەر ســەردانیکردنێ� بــۆ بانــ� سـ �ـپرم یــان لــە پێنــاوى ئەنجامـ ف
ـدا� پشــکنینە پزیشــکیە بــە
ي
ڵ
ـە�م ئامــاژه بــەوه دهکــەن کــە ئەمــە لەبەرامبــەر بەخشــینەکە نییــە ،بەڵکــو تەنهــا لەبەرامبــەر کـ �
مەرجگـ يـراوهکان ،بـ
ـر� گەشــت و خــواردن و مانەوهیــە،
ي
ف
بۆیــە ئەگــەر ئەمــە بـ ش
ـووهکا� بەخشــەری نەدهکــرد دهتـ ف �
ـوا� داواى زیادکردنیــان بــکات(.)Hewitt, 2015: 46
ـەس تێچـ
ـتبهێ� ،چونکــە بەخشــەر دهبێــت تەمـ ف
ـ� بــۆ بەخشــەر ،تاوهکــو بتوانــن ئــەو سـ ي�ـپرم و هێلکۆکانــە بەدهسـ ف ف
لــە ڕاســتیدا تێچــووهکان هاندانێــ� دارایـ ي ف
ـە�
لــە نێــوان  18بــۆ  30ســاڵ بێــت و دووربێــت لــە نەخـ ش
گری کردبێــت( ،)www.health.gov.il،sperm-bankبۆیــە ئەمــە
ـۆس ،و نابێــت هاوســەر ي

ف
ـ� ،چونکــە لــە پێناســەى بەخشـ ي ف
فرۆشــتنە نــەک بەخشـ ي ف
ـەڕوو� دهڵێت(هیــچ بەرامبەرێــک وهرناگرێــت) بۆیــە وهرگرتـ فـى بەرامبــەر بەهــەر بیانوێــک
ـ� بـ
ـ� دهردهچێــت .بــە گشـ تـى بەخشـ ي ف
ـ� ،یاخــود لــە مانــاى بەخشـ ي ف
بێــت دهبێتــە فرۆشـ ت ف
ـ� بــە سیســتەم گشـ تـى بانــ� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە ناودهبردرێــت،
لەســەر ئــەو بنەمایــەى گشــت خەڵــک بــۆی هەیــە ســوودمەند بێــت لــەو سـ ي�ـپرم و هێلکۆکانــەى کــە ســپاردهدهکرێن(الصفدي1428 ،ـه-2007م:
75و.)76
تض
-3فرۆش�()Sale

ڵ
ف � ت
یاســادانەرى عـ ي�ـر تا� پێناســەى فرۆشـ ف
ـرا� ژمــاره ()40ی ســا�
ـتى کــردووه دهڵێــت( :البيــع مبادلــة المــال بمــال)( مــاددهى  506لــە یاســای شارســتا� عـ ي ڕ
ڕ
 ،)1951واتــە گۆڕینــەوهى ماڵێکــە بــە ماڵێــ� تــر ،بۆیــە فرۆشـ ف
ـتى سـ ي�ـپرم و کڕیـ فـى بریتیــە لــەوهى کەســێک سـ ي�ـپرم یــان هێلکۆکــەى خــۆی بداتــە کەســێ�
ڵ
ـە�م پێویســتە ئــەو شــتەى کــە دهفـ ش
دیاریکـراوی �وشـ تـى یــان واتـ يـا� ،لەبەرامبــەردا بــڕه پارهیــەک یــان هــەر شــتێ� تــر وهربگرێــت ،بـ
ـرۆ�ێ مــاڵ بێــت،
ف
ـەنگیرابانە،
مــاڵ واتــە بــە پــاره هەڵبەســنگیندرێت ،ئەمــەش هیــچ گرفتێــ� تیــا نییــە چونکــە ئەگــەر پێشـ تـر هێلکۆکــە و سـ ي�ـپرم مــرۆڤ بــە پــاره هەڵنەسـ
ڵ
ف
بــارودۆخ و کات و داب گــۆڕاوه ،ئێســتا هەڵدهسـ
ـەنگیرێت و مامەڵــەى پێوهدهکرێــت ،بــە�م یاســادانەرى فەڕهنــ� بــەدهق هەمــوو ڕێككەوتنێــ� بــە
ف
شارستا� فەڕهن�)،
مرۆ� یان بە پێكهاتەیەك بدات(الماده 16-5لە یاسای
پوچەڵ هەژماركردووه ئەگەربێت و بەهایەك دار يا� بە ئەندامێ�
ي
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ف � ت
ت
ـرۆ� و
ـرا� هەبێــت تــا بــە ڕاشــكاوی ڕیــگا بگرێــت لــە هــەر كڕیــن و فرۆشــتنێ� ئەنــدام مـ ي
بۆیــە وا باشــره دهقێــ� هاوشــێوه لــە یاســای شارســتا� عـ ي ڕ
ف
پێكهاتەكا�.

ڵ
ڵ
ف
کڕیــن و فرۆشـ ف
ڕوو� و ئاشــکر يا� ڕێگــەى
ـتى سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ لــە ســەرجەم و�تـ فـا� جیهــان یاســاغ و ڕێگــە پێنــەدراوه ،تاکــە و�ت کــە بــە
ڵ
ڵ
ف
و�تـ فـا� تــری ئــەوڕو� ئەمەیــان ناونــاوه بــە بەخشـ ي ف
بــە کڕیــن و فرۆشـ ت ف
ـووهکا� ئەمریکایــە ،بــە�م
ـ� ،لەســەر ئــەو بنەمایــەى
ـ� دابێــت ویالیەتــە یەکگرتـ
پ
کــە کڕیــن و فرۆشـ ف
ـتى درووســت نییــە ،تەنهــا هەندێــک خـ ب
ـەر� وهکــو قەرهبــوو بــۆ بەخشــەر دهگەڕێندرێتــەوه بــە نــاوى قەرهبووکردنــەوهى کات و
ڵ
ـ�  35پاوهنــد و لەبەرامبــەر بەخشـ ف
تێچــووى گواســتنەوه و خــواردن بۆیــە لەبەرامبــەر سـ ي�ـپرم بەخشـ ي ف
ـیى هێلکۆکــە  750پاوهنــد دیاریکـراوه .بــە�م لــە
ـ� و تەنهــا ناوهکەیــان جیــاوازه ئەگینــا ناوهڕۆکەکــەى تەنهــا یــەک شــتە و ئەنجامەکـ ش
ڕاســتیدا ئەمــەش هــەر فرۆشــتنە نــەک بەخشـ ي ف
ـەس هەمــان شــت

دهبێت .)Hewitt, 2015: 47(.جێگاى ســەرنجە لەســەر ئەو بنەمایەى کە ئەمریکا ڕێگا بە کڕین و فرۆشـ ف
ـتى سـ ي�ـپرم و هێلکۆکە دهدات ئەمە بۆتە
ڵ
ســەرچاوهیەك بـ ش
ـاس داهــات ،چونکــە خەڵــک لــە و�تـ فـا� تــر ڕوو لــە ئەمریــکا دهکــەن بــە مەبەسـ تـى کڕیـ فـى هێلکۆکــە.
ڵ
ف
فرۆشـ ف
ـتنەوهیا�
ـتى سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە واتــە خاوهنداریەتییەکەیــان بــۆ کڕیــار دهگوازرێتــەوه ،و لەبەرامبــەردا کڕیــار دهســە� ت� بەکارهێنــان و فرۆشـ
ـى بــە بەکارهێنـ فـا� ئــەم سـ �ـپرم یــان هێلکۆکەیــە لــە پیتانـ ف
هەیــە ،بۆیــە هەڵدهسـ ت �
ـد� منداڵــدا ،ئــەوهى جێــگای ســەرنجە ئەگــەر کەســێک ماڵێــ� خــۆی
ي
ڵ
ڵ
فرۆشــت هیــچ پەیوهندیــەك پێیــەوه نامێنێــت ،بــە�م لــەم فرۆشــتنەدا هــەم فرۆشــیار و هــەم منــا� پیتێـ فـراو هەسـ تـى دایبـ بـا� بەرامبــەر خاوهنـ فـا�
سـ ي�ـپرمەکە ب �
ـە� بایەلـ ب
ـۆ� خــۆی دهناســێتەوه مەتــرس هەڵوهشــانەوهى خـ ي� فـر فا� کڕیــار درووســت
ده� ،بۆیــە جــارى وا دهبێــت کاتێــک مناڵێــک نەسـ ب
دهبێــت.
 -4بەکارهێنان
مەبەسـ تـى ســەرهك سـ �ـپرم و هێلکۆکە بریتییە لە بەکارهێنانیان بۆ خســتنەوهى مناڵ ،جا چ ئەو سـ �ـپرم و هێلکۆکانەى کە بەسـ ف
ـتێراون لە بانکەکان،
ي
ي
ف
ف
� ،بۆیە جۆر و شێوازى مامەڵەکردن هەرجۆرێک بێت ،جگە لە پڕژ ف
ت
یان ئەوهى فرێش ب �
پیتاند�
جووتبوو� ڕاستەوخۆ ،ئەمە بە
�وشى و
اند�
ـاع) ناودهبردرێــت ،جــا یــان لــە نــاوهوهى منداڵــدان پیتاندنەکــە ئەنجــام دهدرێــت یــان لــە دهرهوهى منداڵــدان (،)I.V.F
دهســتکرد (تلقيــح االصطنـ ي
ف
ف
�ف
ـ� المعتــاد ،ســواء ي� الرحــم
هەندێــک پێناســەى پیتانــد� دهســتکردیان کــردووه و دهڵـ يـ�( :دمــج الحيــوان المنــوي ببويضــة المـرأة بــدون طريــق الطبيـ ي
ڵ
ف
ـە�م پرۆســەى بەیــەک گەیانـ ف
ف
ـدا�1433 ،هــ .)63 :-2012بـ
ـد� سـ ي�ـپرم بــە هێلکۆکــە بــە ڕێگایــەك
أو ي� أنبــوب االختبــار ،ثــم إعادتهــا اىل الرحم)(البعـ ي
دهســتکردی دوور لــە بەیەکگەیشـ ف
ـتى جنــ� ڕاســتەوخۆ هەمــوو شــێواز و وێنــەی مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە ناگرێتــەوه .چونکــە هەندێــک

ڵ
ـە�م جۆرێکــن لــە بەکارهێنـ فـا� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە بــۆ جگــە لــە خـ ف
جــۆری بەکارهێنــان هــەن ،کــە هەرچەنــد شــێوازی جنــ� و ڕاســتەوخۆن ،بـ
ـاوه�
ي
ـ� و بەخشـ ف
ـۆ� ،یاخــود جــاری وا هەیــە مەبەســت لــە فرۆشـ ت ف
بایەلـ ب
ـیى هێلکۆکــە و سـ ي�ـپرم بریتـ يـى نییــە لــە مناڵخســتنەوه ،بەڵکــو تەنهــا بەمەبەسـ تـى
ف
بەکاردههێرێــن.
توێژینــەوهى زانسـ تـى
جــا ئــەوهى زۆرتــر بــۆ ئــەم توێژینەوهیــە گرنــگ بێــت بریتییــە لــە بەکارهێنــان ،چونکــە ئــەم بەکارهێنانــە ،شــوێنەواری �
ىل دهکەوێتــەوه ،بۆیــە بــە پێویسـ تـى
ف
دهزانـ ي ف
ـوێنەوارهکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە و بــە تایبەتــر بەکارهێنانیــان بــۆ مناڵخســتنەوه.
ـ� تیشــک بخەینــە ســەر شـ

باس دووەم

ف
وێنەكا� مامەڵەكردن بە �
سپرم و هێلكۆكەى مرۆڤ
ي
لــەم داواکاریــەدا دهمانــەوێ وێنـ ف
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە بخەینــە ڕوو و تاوتوێیــان بکەیــن و تێگەکانیــان ڕوونبکەینــەوه ،پاشــان
دادکاریــە فقــ� و یاســاییەکەیان بخەینــە ڕوو ،هــەروهک لــە خــوارهوه هاتــوون:
ض
یەکەم :وێنەکا� سپاردن
سپاردن بە چەند وێنەیەك جیاواز ئەنجام دهدرێت کە ئەمانەن:
 :لـ �ـرهدا خـ ف
أ-سـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە ،چ هاوســەرداربن ،یاخــود نــا ،سـ ي�ـپرم و هێلکۆکەکانیــان بــە گرێبەسـ تـى ســپاردن،
ـپارد� سـ ي�ـپرم یــان هێلکۆکــە ي
ســپاردهى دهزگایــەك تایبــەت دهکــەن ،شـ ف
ـوێى هەڵگرتنەکــە بــە بانــ� سـ ي�ـپرم ( )sperm bankیاخــود بــە ( )egg bankناودهبردرێــت ،دهکرێــت
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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سپاردنەکە بۆ ماوهی  55ساڵ ئەنجام بدرێت چونکە لە توانادا هەیە تا ئەو ماوهیە �
سپرم و هێلکۆکەکان بپارێزرێن ،هەندێجار سپاردهکار لەبەر
ي
تــرس نەخۆشــیەک پەنــا بــۆ هەڵگرتنیــان دهبــات ،وهکــو ئــەوهى ســپاردهکار پێویســت دهکات جــۆره دهرمانێــک بەکاربــهێـ ف �
ـى ،کــە ورده ورده کاریگــەری
دهکاتــە ســەر الوازى توانــاى پیتــان ،یــان لەبــەر ئــەوهى توانــاى پیتــان لــە گەنـ بـ� زیاتــره ،بــە تایبــەت لــە ئافرهتــان کــە بەشــێوهیەك �وشـ تـى لــە دواى
تەمـ ف
ـە�  40ســاڵ زۆر الواز دهبێــت (.)www.hfea.gov.uk, egg freezing

 :مەبەســت لــە سـ ف
ـپارد� کۆرپەڵــە بریتیــە لــەوهى هێلکــەى ئافــرهت بــە سـ �ـپرم پیــاو بــە شــێوازی پیتانـ ف
ف
ب-سـ ف
دهپیتێرێــن،
ـد� دهســتکرد
ـپارد� کۆرپەڵــە
ي
پاشــان هەڵدهگردرێــت ،بەشــێوهیەک کــە لــە گەشــەکردن دهوهسـ ف
ـتێرێت و بەهــۆى هەڵگرتـ فـى لەنــاو تـ ش
ـرس کیمیــاوى تایبــەت لەســەر هەمــان بــار
ي
ف
ـتاند� کۆرپەڵــە ناودهبردرێــت (Embryo Freezing( )www.centerforhumanreprod.com, Embryo
دهمێنێتــەوه ئەمــەش بــە بەسـ
 ،)Freezingهەرکاتێــک دایبــاب ئــارهزووی مناڵخســتنەوهیان هەبــوو دهتوانــن داواى بکەنــەوه ،ئەمــەش بــە چانـ ف
ـد� کۆرپەلــە نــاو دهبردرێــت ،و لــە
ڵ
دههێرێــت ،و ئــەو شــوێنەى کــە هێلکــە ف
ف
پیتێراوهکــەى تیــا دهپارێزرێــت پـ ي �ـى دهوترێــت بانــ� کۆرپەڵــە (Em-
و�تـ فـا� ڕۆژئــاوا بــۆ غەیــری ئەوانیــش بــەکار
 .)bryo Bankingکاتێــک ژن و مـ �ـرد پەنــا دهبەنــە بــەر پیتانـ ف
ـد� دهســتکرد ،جــارى وا هەیــە چەندیــن هێلکۆکــە دهردهکــەن و دهیــان پیتێـ ف ف
ـ� ،و �
س
ي
هێلکۆکــەى پیتێـ فـراو دهخەنــە ڕهحــى ئافرهتەکــە ،ئـ ف
ـەوا� تریــش هەڵدهگــرن.

ـوا� مناڵبخاتــەوه ،یاخــود نایــەوێ منــاڵ بخاتــەوه ،لەگــەڵ ئــەوهى هێلکۆکـ ف
ت-بەکرێگرتـ فـى منداڵــدان :زۆرجــار ئافرهتێــک ناتـ ف �
ـەکا� هیــچ گرفتێکیــان
نییــە ،بەڵکــو تەنهــا منداڵدانەکــەى گرفـ تـى تیایــە ،بۆیــە لــەم حاڵەتــە سـ ي�ـپرم پیــاو لەگــەڵ هاوســەرهکەى ،ســپاردهى ئافرهتێــ� تــر دهکرێــن ،تاوهکــو
لــە منداڵـ ف
ـدا� خــۆی هەڵیبگرێــت ،تــا ئەوکاتــەى لەدایــک دهبێــت ،زۆرێــک ئەمەیــان بــە بەکرێگرتـ فـى منداڵــدان ناوبردووه(،الطيــب:2017/2018 ،
69و )70لــە ڕاســتیدا ئەمــە ســپاردهکردنێکە تەنهــا نابێــت داوای بکاتــەوه تــا لەدایــک دهبێــت.
ف
يف
تف
بەخش�
فرۆش� و
وێنەکا�
دووهم:
ـ� بریتیــە لــە گواســتنەوهى خاوهنداریـ ت
هــەروهک پێشـ تـر ئاماژهمــان پێکــرد ،فرۆشـ ت ف
ـە� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە لــە کەســێکەوه بــۆ کەســێ� تــر ،بەرامبــەر
بڕهپارهیــەک ،جــا چ بەمەبەسـ تـى خســتنەوهى منــاڵ بێــت یاخــود بەمەبەسـ تـى ئەنجامـ ف
ـدا� توێژینــەوهى زانسـ تـى بێــت ،دهکرێــت کەســێک تەنهــا سـ ي�ـپرم
ـەکا� زاوزێ و بەشـ ف
اوز� بفرۆشــێت ،یــان ڕژێنـ ف
یــان هێلکۆکــەی خــۆی بفرۆشــێت ،دهشــکرێت ئەنــدام ز �
ـەکا� بفرۆشــێت ،دهشــکرێت فرۆشـ ت ف
ـ�
ي
لەســەر شــێوازی تــر ئەنجــام بدرێــت هــەروهک لــە خــوارهوه ئاماژهیــان پ �
� دهکەیــن:

 :دهکرێــت کەســێک تەنهــا مولکایـ ت
ـە� سـ �ـپرم یــان هێلکۆکـ ف
ـ� و فرۆشـ ف
أ-بەخشـ ي ف
ـەکا� خــۆی ببەخشــێت یاخــود بفرۆشــێت،
ـتى سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە
ي
بەمــەش وهرگــر ،یاخــود کڕیــار بــۆی هەیــە ئــەم سـ �ـپرم و هێلکۆکانــە بەکاربـ ـهێنێــت وهک چــۆن خــۆی خـ ف
ـاوه� ڕاســتەقینەى بووبێــت و بەمەبەسـ تـى
ي
خســتنەوهى منــاڵ ،یــان لەســەنتەری زانسـ تـى بــۆ توێژینــەوهى زانسـ تـى ســوودی �
ىل وهربگرێــت ،دهکرێــت کەســێک هێلکۆکــەى هەبێــت ،وهکــو ئــەو
ئافرهتانــەى هاوڕهگەزبــازن ،بۆیــە تەنهــا سـ ي�ـپرم وهردهگرێــت یاخــود دهکڕێــت ،دهشــکرێت ،دوو پیــاوى هاوڕهگەزبازبــن و تەنهــا هێلکۆکەیــان پێویســتە،
پاشــانیش هێلکــەى پیتێـ فـراو بەگرێبەســتێ� ســپاردن بــە منداڵـ ف
ـدا� ئافرهتێــک دهسـ ي�ـپرن ،کــە ئەمــە بــە بەکرێگرتـ فـى منداڵــدان نــا�اوه ( plato.stan-
.)ford.edu، gametes-donation-sale

ف�
ـ� و فرۆشـ ف
ب-بەخشـ ي ف
دهتوا� ئەندام زاوزێ بە تەواوى لە کەســێکەوه بۆ کەســێ� تر بگوازێتەوه
ـتى ئەندام زاوزێ :لەبەرئەوهى زانسـ تـى پزیشــ�
ش
ش
بفرۆ�ێــت و لــە کەســێکەوه بــۆ کەســێ� تــر بگوازرێتــەوه لــە ڕێگــەى نەشــتەرگەری
ببەخ�ێــت یاخــود
 ،بۆیــە دهکرێــت ئەنــدام زاوزێ بــە تــەواوى
ڵ
ف
ـتکرد�
چاندنــەوه ،بــە�م گواســتنەوهى هەمــوو ئەنــدام زاوزێ مانــاى گواســتنەوهى سـ ي�ـپرم و هێلکۆکەکانیشــە ،چونکــە گونــەکان بەرپــرس درووسـ
ف
ـتکرد� هێلکۆکەکانە ،کەواتە گواســتنەوهى ئەندام زاوزێ لە هەمان کاتیش گواســتنەوهى
سـ ي�ـپرمن لە پیاو وهک چۆن هێلکەدان بەرپرس درووسـ
سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى کەســێکە بــۆ کەســێ� تــر و بەهەمــان ســیفات بــۆى دهگوازرێتــەوه ،و ئــەوهى بــۆی گوازراوهتــەوه تەنهــا بــەکارى دهخــات بۆیــە
ف
بنچینــەى مناڵەکــە بــۆ ئــەو کەســە دهگەڕێتــەوه کــە ئەندامەکــەى �
ـرداع73 :2011 ،تــا .)75
ىل وهر ي
گراوه(القـ ي
 :دهکرێــت بەشــێک لــە ڕژێنـ ف
ـتى ڕژێنـ ف
ـ� و فرۆشـ ف
ت-بەخشـ ي ف
ـەکا� زاوزێ یــان شــانەیەک یــان خانەیــەک لــە کەســێکەوه بــۆ کەســێ�
ـەکا� زاوزێ

ف
تــر بگوازرێتــەوه لــە ڕێگــەى نەشــتەرگەری چاندنــەوه ،بــە هەمــان شــێوه مــادام ئــەو بەشــانە بەرپــرس درووسـ
ـتکرد� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکەبــن ،دهبنــە

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 251
ف
ـتى ڕژێنـ ف
ـ� و فرۆشـ ف
ـ� و فرۆشـ ف
ـانەکا� بریتییــە لــە بەخشـ ي ف
هــۆی گواســتنەوهی سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەکان بۆیــە بەخشـ ي ف
ـەکا� زاوزێ و شـ
ـتى سـ ي�ـپرم و
هێلکۆکە(أمــال.)479 :2014-2015 ،

ـ� و فرۆشـ ف
ث-بەخشـ ي ف
ـتى کۆرپەڵــە :بریتییــە لــەوهى هێلکۆکەیــەك پیتێـ فـراوی دهســتکردانە بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى ژن و مـ ي�ـرد ياخــود ژن و پیاوێــ�
ش
ش
بفرۆ�ێــت ،لەســەر ئەوبنەمایــەى کــە ئــەو منداڵــەى درووســت دهبێــت ،دهبێتــە ه خــۆی ،لــە کاتێــک تەنهــا
ببەخ�ێتــە ئافرهتێــک یــان پـ ي �ـى
بیـ فـا�،
منداڵدانەکــەى ه خۆیـ تـى نــە زیاتــر.
ف
وێنەکا� بەکارهێنان
سێیەم:
ڵ
کاتێــک کەســێک سـ �ـپرم و هێلکۆکـ ف
ـەکا� دهبەخشــێت ،یاخــود دهیفرۆشــێت ،یــان لــە بانــک هــە� دهگرێــت ،مەبەسـ تـى ئەوهیــە بــۆ مناڵخســتنەوه ،بــۆ
ي
خــوودی خــۆی ،یــان بــۆ کەســانێ� تــر بەکاربـ ف
ـهێرێــن ،بۆیــە دهکرێــت بەکارهێنــان لــە چوارچێــوهى یاســا و ڕێســاکان بمێنێتــەوه ،وهک ئــەوهى لــە نێــوان
ژن و مـ ي�ـرد تێپەڕنــەکات ،جــاری واش هەیــە بــە نایاسـ يـا� و ناشــەرع تێپــەڕدهکات ،بۆیــە هەندێــک ئاماژهیــان بــەوه کــردووه نزیکــەى چــارهگ ملیــۆن
ك باوکیانــە لەبــەر ئــەوهى ئەمانــە لــە ڕێگــەى بانکـ ف
ـەکا� سـ �ـپرمەوه ف
منــاڵ لــە جیهــان هــەن نازانــن �
پیتێراون(أبــو زیــد1416 ،ـه-1996م ،)270 :و ئــەم
ي

وێنانــەى خــوارهوه وێنــەى بەکارهێنانــن:
ـد� دهســتکرد بریتییــە لــە کــرداری بەیەکگەیانـ ف
ـد� دهســتکرد( :)In vitro fertilizationپیتانـ ف
أبەکارهێنـ فـا� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە لــە پیتانـ ف
ـد� سـ ي�ـپرم و
ي
ـوو� ڕاســتەوخۆ ،جــا ئەگــەر لــە نێــو منداڵــدان ئەنجــام بــدرێ ئەمــە بــە پیتانـ ف
هێلکۆکــە بــە جگــە لــە شــێوازی جووتبـ ف
ـد� نــاوهك ناودهبــردرێ ،ئەگــەر لــە
دهرهوه ،واتــە لــە تاقیگــە ئەنجــام بــدرێ ئەمــە بــە پیتانـ ف
ـد� دهرهك ناودهبردرێ(العمــاري390 :2018 ،و.)391

ببەکارهێنـ فـا� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە بــۆ مناڵخســتنەوه لــە دواى مـ ف
ـرد� خاوهنەکــەى :ئــەو سـ ي�ـپرم و هێلکۆکانــەى کــە هەڵگـ يـراون ،یــان ئــەو هێلکۆکانــەى
ي
او� هەڵگــردراون ،دهکرێــت لــەدواى مـ ف
کــە بــە پیتێـ فـر ف
ـرد� خاوهنەکانیــان ،بەکاربـ ف
ـهێرێــن بەمەبەسـ تـى مناڵخســتنەوه ،جــا چ لەالیــەن هاوســەرانەوه
ي
بێــت ،یاخــود لەالیــەن کەسـ فـا� بیانییــەوه (الشــمري ،البــدري1 :2013 ،و.)2

تبەکارهێنـ فـا� هێلکۆکــە و سـ ي�ـپرم بیـ فـا� بــۆ خســتنەوهى منــاڵ بــە شــێوازی جنــ� ڕاســتەوخۆ :ئەگــەر کەســێک ڕهگەزهکــەى گــۆڕی واتــە مرۆڤێــ�
نـ ي�ـر یــان مرۆڤێــ� �
مو �
م ڕهگەزهکــەى خــۆى بگۆڕێــت لــە ڕهگــەزى راســتەقینە بــۆ ڕهگــەزى بەرامبــەر واتــە نـ ي�ـر خــۆى بکاتــە �
م خــۆى بکاتــە نـ ي�ـر،
ڵ
ـە�م ئەنــدام ز �
یــان ي�نرهموکێــ� درۆیینــە  .)Pseudo hermaphroditism(( )Levy,1982: 273ڕهگەزهکــەى ڕاســتکردهوه ،بـ
اوز� بەتــەواوى
ي
ڵ
ف
ـتکرد� خانــەى پیتێنــەرن ،بــۆ گوازرایــەوه ،ئەوکاتــە ئــەو منا�نــەى درووســت دهبــن ،جیناتەکانیــان
یــان بەشــێک لــەو ئەندامانــەى بەرپــرس درووسـ
ناگەڕێتــەوه بــۆ هەڵگــری ئــەو ئەندامانــە بەڵکــو دهگەڕێتــەوه بــۆ بەخشــەر یــان فرۆشــیار.
ثبەکارهێنـ فـا� هێلکۆکــە بــۆ کــردارى کــۆ� کـ ف
يف
ئینگلریــدا واتــە( )cloningبنچینەکــەی
ـرد� مرۆڤ(االستنســاخ البـ شـ�ي) :وشــەى استنســاخ لــە زمـ فـا�
پ
ث
ـرۆ� خانــە وهرگــراوه لــە ڕووى سـ ت
ـیفە�
()klonی یۆنانیــە ،ئــەم پرۆســەیە بریتیــە لــە هێنانەکایــەوهى مرۆڤێــ� زینــدوو کــە بەتــەواوى هاوشــێوهى مـ
ي
ـیۆلۆ� و ڕووکـ ش
ب
وهردهگردرێــت ،ئــەم خانەیــە
ـەس ییــەوه ،پوختــەى پڕۆســەکە بریتیــە لــەوهى کــە خانەیــەك زینــدوو لــە مرۆڤێــک
ـاوه� و فسـ
ي
بۆمـ ي
ڵ
دهچێرێــت کــە ئــەم هێلکەیــە لــە ســیفەتە بۆماوهییـ ف
ف
ـەکا� خــا� کراوهتــەوه ،بەمــەش ئــەو
هەڵگــرى هەمــوو ســیفەتێ� بــۆ ماوهییــە و لەنــاو هێلکەیــەک
ـى )200 :2010 ،بۆیــە دهکرێــت خانــەى ئافرهتێــک
منداڵــەى کــە درووســت دهبێــت ڕێــک وهکــو ئــەو کەســە دهبێــت کــە خانەکــەى لێوهر ي
گراوه(الزلـ ي
ـدا� خــۆی یــان لــە منداڵـ ف
بخەینــە نێــو هێلکۆکەکەیــەوه لــە منداڵـ ف
ـدا� ئافرهتێــ� تــر جێگـ يـر بکرێــت ،دهشــکرێت خانــەى پیاوێــک وهربگریــن و بیخەینــە
هێلکۆکــەى ئافرهتێــ� تــر.

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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تەوەرەى دووەم

دادکاری مامەڵەکردن بە �
سپرم و هێلکۆکە لە ي�تر ف
یاسا� و ئیسالمیدا
وانیى فق�
ي
ي
ڕ
لــەدواى ئــەوهى لــە تــەوهرى یەکــەم جــۆر و وێنـ ف
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مرۆڤمــان خســتەڕوو ،بــە پێویسـ تـى دهزانـ ي ف
ـ� لــەم تــەوهرهدا
ڵ
ف
دادکاریەکا� ڕێکبخات ،ئەوکاتە پێویستە بۆچوونە فقهیەکان لەم بارهیەوه
دادکاری مامەڵەکان بخەینەڕوو ،بە�م ئەگەر هیچ یاسایەکمان نەبێت
بخەینــەڕوو ،دواجــار دادوهر لەســەری پێویســتە هەمــوو ئەوکێشــانەى دهیخرێنــەڕوو حوکمیــان بــۆ دهربــکات ،بێگومــان يبرۆبۆچوونــە فقهیــەکان
�
�
ت
ف
تروانیـ فـى فقــ� ئیســالم
تروانیــى یاســا و فقــ� یاسـ يـا� دهخەینــەڕوو ،پاشــان لــە بــاس دووهم بــاس ي ڕ
باشــرین ســەرچاوهدهبن .بۆیــە لــە بــاس یەکــەم ي ڕ
دهکەیــن ســەبارهت بــە دادکاریـ ف
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ:

باس یەکەم

وانیى یاسا� مامەڵەکردن بە �
ي�تر ف
سپرم و هێلکۆکەى مرۆڤ
ي
ي
ڕ

ئــەم باســەمان تەرخانكــردووه بــە خســتنەڕووی دادكاری یاســا و فقــ� یاســا� ســەبارهت بــە جــۆر و وێنـ ف
ـەكا� مامەڵەكــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلكۆكــەى
ي
مــرۆڤ هــەر لــە ســپاردن و كڕیــن و فرۆشـ ت ف
ـ� و بەكارهێنــان ،هــەروهك لــە خــوارهوه هاتــوون:

یەکەم :ي�تر ف
یاسا� سەبارهت بە سپاردهکردن
وانیى فق�
ي
ڕ
گ
ت
�
�
ف
ف
عراقیــش بــاس
فقــ� یاسـ يـا� بەقــەد فقــ� ئیســالم گرنــ� بــە بابــە� هەڵگرتــى سـ يـپرم و هێلکۆکــە بــە جیــا یــان بــە پیتێــراوى نــەداوه و یاســادانەری ي ڕ
ف
نامە�وعیـ ت
ش
ش
ـتبوو� هەرکێشــە و
ـە� ئــەم کارهى نەکــردووه ،هیــچ دهقێکیــش نابێتــە ڕێگــر لەبــەردهم ئــەم جــۆره کارانــە ،بۆیــە لــە درووسـ
مە�وعیــەت و
ـەکا� ســپاردن لــە یاســای شارسـ ف
گرفتێــک دهبێــت بگەڕێینــەوه ســەر دادکاریـ ف
ـتا�.
ـ� وچانـ ف
لەبــەر نەبـ ف
ـوو� هیــچ دهقێــ� ڕێگــر ســەنتەرى بەسـ ت ف
ـد� کۆڕپەڵــەى تایبــەت بــە کۆلـ ي شـری پزیشــ� لــە زانکــۆى کوفــە دامــەزرا ،دواتــر ئــەم ســەنتەره
گوازرایــەوه بــۆ شــاری پزیشــ� لــە بەغدا(حمیــد )7 :2012 ،جگــە لەمــەش هەڵگرتـ فـى سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە لــە عـ ي�ـراق و هەرێــى کوردســتانیش زۆر بــە
ڵ
ف ـر ف
ف
ـەنتەرهکا� منــا� بلــووری و کۆمەڵــگا
اوا� ئەنجــام دهدرێــت ،بانــ� کۆرپەڵــە و سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەکان لــە هەرێــى کوردســتان بوونیــان هەیــە ،سـ
پزیشــکیە تایبەتــەکان ئــەم جــۆره کارانــە دهکــەن ،تەنانــەت کۆمەڵــگای پزیشــ� هەبــوو ئامادهبــوون هێلکۆکــەى پیتێـ فـراو لــەدواى مـ ف
ـرد� مـ ي�ـرد بــۆ
ي� ف
خرانەکــەى دابنێنــەوه ،بۆیــە سـ ي�ـپرم و هێلكۆكــە بــە تەنهــا یــان بــە پیتێـ فـراوی لــە ڕووی كردارییــەوه دهبنــە محــى گرێبەسـ تـى ســپاردن ،ئەمــە ســەرهڕای

ڵ
ف � ت
ـە�م ڕێپێـ ف
ت
ـرا�) ،بـ
ـدا�
ئــەوهى ناكرێــت محــى گرێبەســت پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ـادا� گشــى بێت(مــاددهى  75و  131/1لــە یاســای شارســتا� عـ ي ڕ
ڵ
ت
ـادا� گشـ تـى نییــە ،هەرچەنــد پێـ شـ� ئــەم
ئــەم ســەنتەرانە مانــاى ئــەوه دهگەیەنێــت كــە كــە ئیــر بــەالی دهســە�تەوه ئــەم كاره پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ڵ
ت
ـادا� گشـ تـى بــە گــۆڕ فا� ســەردهم و كات بگۆڕدرێــت ،بــە�م
ـادا� گشــى بووبێــت ،چونكــە دهكرێــت تێگــەى سیســتەم و ئـ ب
كاره پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ف
ـادا� گشــتییە بۆیــە نابێــت ڕێگــە بــەم جــۆره كارانــە بدرێــت.
بــە دیتــى ئێمــە محــى گرێبەســت تــا ئــەم كاتــە پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ڵ
ف � ت
ســەبارهت بــە بەكرێگرتـ فـى منداڵــدان هیــچ دهقێكمــان نییــە بــە ڕاسـ
ـرا� ڕێگــری لــەم كاره بــكات ،بــە�م یاســادانەری
ي
ـتەوخۆ� لــە یاســای شارســتا� عـ ي ڕ
( :باطلــة كل اتفاقیــة متعلقــة باالنجــاب أو الحمــل لحســاب الغــر) (مــاددهى  7-16لــە یاســای شارسـ ف
ت
ف
ـتا�
ڕوو� ده� كــردووه و دهڵێــت
فەڕهنــ� بــە
ي

� ت
ف
ـرا� پشــت بەســت بــە
فەڕهن�)بۆیــە پشــت بەســت بــەم دهقــە بەكرێگرتــى مناڵــدان لــە یاســای فەڕهنــ� درووســت نییــە ،و ســەبارهت بــە یاســای عـ ي ڕ
ـاددهکا� ( 75و  )130لــە یاســای شارسـ ف
ف
ـ� بڵێـ ي ف
ـتا� دهتوانـ ي ف
ـ� بەكرێگرتـ فـى منداڵــدان ڕێپێنــەدراوه ،لەبــەر ئــەوهى پێچەوانــەى سیســتەم گشــتییە،
مـ
ڵ
ـد� ئەندامـ ف
ـ� و چانـ ف
ـەکا� لـ ش
هەروههــا پشتبەســت بــە بڕگــەى دووهم لــە مــاددهى()3ی یاســای بەخشـ ي ف
ـەس مــرۆڤ بــە ژمــاره ( )1ســا� 2018

ـانەکا� و خانـ ف
ف
اوز� و بەشـ ف
ـەکا� ز �
ـد� رژێنـ ف
( :چانـ ف
ـەکا� قەدهغەدهکرێــت) ،بۆیــە
ـەکا� و شـ
بەكرێگرتـ فـى منداڵــدان ڕێپێنــەدراوه هــەروهك دهڵێــت
ي
ف
ـرۆ� ڕووندهکاتــەوه و
چانــد� كۆرپەڵــە بــۆ جگــە لــە خاوهنەكــەى ڕێپێنــەدراوه و لــە بڕگــەى پێنجــەم لــە مــاددهى ( )1یاســادانەر مانــاى شــانەی مـ ي
وهردهگرێــت جگــە لــە خوێــن).
ـرۆ� کــەوا لــە مرۆڤێــ� زینــدوو یــان مــردوو
ي
دهڵێــت( :بەشــێک لــە هــەر ئەندامێــ� مـ ي
تف
يف
فرۆش� لە ڕوانگەى یاسا
بەخش� و
دووهم :دادکاری
ف
ت
يف
تف
يف
نایاسای� لەبەر ئەم هۆکارانەى خوارهوه:
پێشر ئاماژهمان پێیانکرد ،ڕێپێنەدرا و
فرۆش� کە
بەخش� و
وێنەکا�
هەموو
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ـد� ئەندامـ ف
ـ� و چانـ ف
-1یاســادانەری هەرێــى کوردســتان لــە یاســای ژمــاره()1ی سـ ڵـا�  ،2018دادکاریـ ف
ـەکا� لـ ش
ـەکا� بەخشـ ي ف
ـەس ڕێکخســتووه ،بۆیــە
( :نابێــت گواســتنەوهى هــەر ئەندامێــک یــان بەشــێک لــە ئەنــدام یــان شــانەیەک لــە جەســتەى مرۆڤێــ� زینــدوو بــۆ چانـ ف
ـد� لــە جەســتەى
دهڵێــت
تف
يف
فرۆش� بە هەموو شێوهیەک یاساغ کراوه ،بەڵکو هەر نەشتەرگەریەك گواستنەوه
بەخش� نەبێت) ،بۆیە
مرۆڤێ� دیکە ئەنجام بدرێ تەنها بە
ف
ف
يف
بەخشیى نەکردووه،
بەخش� ئەنجام بدرێت ،هەرچەنده یاسادانەری هەرێى کوردستان پێناسەى
مرۆ� دهبێت بە
چاند� ئەندام و شانەی
و
ي
ڵ
�
عر تا� لە ماددهى ()1ی یاســای ژماره()11ی سـ ڵـا�  2016پێناســەى کردووه دهڵێت( :عملیە نقل او زرع عضو ش
ب�ي او نســیج
بە�م یاســادانەرى ي ڕ
مــن شــخص متـ بـرع � بموافقتــه أو ميــت بموافقــة ذويــه اىل المتلـ تـ� وفقــا للموازیــن ش
ال�عیــە) ،بەمــەش یاســادانەری هەرێــى کوردســتان هەمــوو
ي
ي
ف
ف
ـرۆ� یاســاغ کــردووه.
شــێوازهکا� کڕیــن و فرۆشــتى ئەنــدام مـ ي
ڵ
ڵ
تێکە�وبـ ف
ف
ـرۆ� بــە مـ ب
ـوو� نەســەب بەتــاوان هەژمــار دهکرێــت و ڕێگــەى
ـەر� یاسـ يـا� درووســتە بــە�م ئەگــەر ببێتــە هــۆی
-2بەخشــیى ئەنــدام مـ ي
ڵ
ـد� ئەندامـ ف
ـ� و چانـ ف
ـەکا� لـ ش
� نادرێــت ،هــەروهک بڕگــەى دووهم لــە مــاددهى()3ی یاســای بەخشـ ي ف
پ �
ـەس مــرۆڤ بــە ژمــاره ( )1ســا�  2018دهڵێــت:
ـانەکا� و خانـ ف
ف
اوز� و بەشـ ف
ـەکا� ز �
ـد� رژێنـ ف
(چانـ ف
ـەکا� و شـ
ـەکا� قەدهغەدهکرێــت) ،بۆیــە بەکارهێنـ فـا� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە بــۆ جگــە لــە خاوهنەکانیــان
ي

بــە هەمــوو شــێوهیەک ڕێگاپێنــەدراوه.
ف
ـاددهکا� ( 75و
-3محــى گرێبەســتەکە درووســت نییــە مامەڵــەى پێوهبکرێــت ،لەبــەر ئــەوهى پێچەوانــەى سیســتەم گشــتییە پشــت بەســت بــە مـ
ڵ
ف � ت
ـرا� ســا�  1951بــە تایبــەت کــە ئــەم بابەتــە پەیوهنــدی بــە یاســای بــاری کــەس هەیــە ،چونکــە یاســای بــاری کــەس
 )130لــە یاســای شارســتا� عـ ي ڕ
ڵ
گری ڕێــک دهخــات کــە مەبەسـ تـى ســەرهك وهچەخســتنەوهیە(بڕگەى یەکــەم لــە مــاددهى ()3ی یاســای بــاری کــەس ســا�  ،)1959ئــەم
هاوســەر ي

ف
بەکاردههێرێــن.
سـ ي�ـپرم و هێلکۆکانــەش بــۆ هەمــان مەبەســت
سێیەم :ي�تر ف
یاسا� سەبارهت بە بەکارهێنان
وانیى فق�
ي
ڕ
ـد� دهســتکرده لــەو کاتــەى هــەردوو هاوســەر یــان خــاوه�ف
ـەکا� بەکارهێنــان ئاماژهمــان پێیکــرد ،زۆرجــار بەکارهێنــان بەشــێوهى پیتانـ ف
هــەروهک لــە وێنـ ف
سـ �ـپرم و هێلکۆکــە لــە ژیانــن ،یــان لــە دواى مـ ف
ف
بەکاردههێرێــت ،بۆیــە هەریەکــە و بەجیــا
ـرد� یەکێکیــان دهبێــت ،جــاری واش هەیــە بــۆ کۆپیکــردن
ي
باســیان دهکەیــن:
ف
ت
پیتاند� دهستکرد
یاسا� بۆ
-1هەڵوێسى فق�
ي
ـ� لەبــەردهم پیتانـ ف
بەشــێک لــە فقــ� یاســا� هیــچ ڕێگریــەک نابیـ ف ف
ـد� دهســتکرد لــە نێــوان ژن و مـ ي�ـرد ،تەنانــەت هەندێکیــان بــە ڕههـ يـا� ڕێگەیــان پێــداوه،
ي
ڵ
ـهێرێــت ،ئەمــەش بــە تایبــەت هەڵوێسـ تـى فقــ� ئیتــا� و بەشــێک لــە فەقيهـ ف
واتــە ئاســاییە کــە سـ �ـپرم و هێلکەکــەى بیـ فـا� بــۆ پیتانــدن بەکاربـ ف
ـەکا�
ي
ڵ
ئەڵمانیــا و هۆڵەنــدا و یۆنانــە ،بۆیــە بــە تـ ف
ـاوا� زینــا هەژمــاری ناکەن(العمــاري )408 :2018 ،بــە�م لەبەرامبــەردا هەندێــ� تــر بــە زینــا هەژمــاری
دهکــەن ،زینــاش لەبــەر ئــەوهى تاوانــە ،بۆیــە پێیــان وایــە درووســت نییــە پیتـ فـا� دهســتکرد بــە جگــە لــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى ژن و مـ ي�ـرد ئەنجــام بدرێــت،
ڵ
هــەر لەســەر ئــەو بنەمایــە یاســادانەرى جەزائــری ڕێگــەى بــە پیتانـ ف
ـد� دهســتکرد داواه لــە مــاددهى  45ی یاســای خـ ي� فـر فا� بــە�م دهبێــت گرێبەسـ تـى
ي
ڵ
هاوســەرگری هەبێــت و هەردووکیــان لــە ت
کا� پیتاندنەکــە لــە ژیــان بــن و لــە ڕێگــەى بەکرێگرتـ فـى منداڵــدان نەبێــت .بــە�م هەندێــک بــە تــەواوى ڕێگــری
ي
لــە پیتانـ ف
ـد� دهســتکرد دهکــەن ،تەنانــەت ئەگــەر بــە سـ �ـپرم و هێلکۆکــەى ژن و �
مرديــش بێــت ،بۆیــە دهبینـ ي ف
ـ� یاســادانەری لیـ بـى لــە مــاددهى 403
ي
ي
�اکان ئــەم کارهى بــە تــاوان هەژمارکــردووه و ف
ی یاســای ف
�اى بــۆ ئافــرهت و تەنانــەت بــۆ مـ ي�ـردی ئافرهتەکــە و بــۆ پزیشــکیش دیاریکــردووه ،ئەمــەش
ڵ
ت
ـە�م پاشــان ڕێــگاى بــە پیتانـ ف
ســەرهتا هەڵوێسـ تـى دادگای فەڕهنــ� بــوو ،و بــە کارێــ� نــا ئەخــال� هەژمــاری دهکــرد ،بـ
ـد� دهســتکرد دا ،تەنانــەت دواى
مـ ف
ـرد� ژن یــان مـ ي�ـرد (الطيــب31 ،2017 ،و.)32
ڵ
�
ـر تا� و هەرێــى کوردســتان خۆیــان لــەم بابەتــە ب �
� دهنــگ کــردووه ،واتــە هیــچ دهقێــک نییــە ڕێــگاى پێبــدات ،بــە�م بۆچونێــک پـ ي �ـى وایــە
یاســادانەری عـ ي ڕ
ئەگــەر پیتانـ ف
ـد� دهســتکردی نــاوهك لــە نێــوان سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى ژن و مـ ي�ـرد مەبەســت لـ ي �ـى چارهســەری نــەزۆك بێــت ،ئەوکاتــە وهکــو نەشــتەرگەری
ـوو� نەبێــت ،ئەوکاتــە پیتانـ ف
ـد� �وشـ تـى بـ ف
و چارهســەری پزیشــ� دروســتە ،بــە پێچەوانــەوه ئەگــەر هیــچ لەمپەرێــک لەبــەردهم پیتانـ ف
ـد� دهســتکرد

ڵ
ـە�م ئەگــەر پیتانـ ف
درووســت نییــە ،وهک ئــەوهى مەبەســتیان دیاریکـ ف
ـرد� ڕهگــەزی مناڵەکەیــان بێــت (عبــدهللا ،حسـ ي ف
ـ� )337 :2016 ،بـ
ـد� دهرهك
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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بێــت پێیــان وایــە درووســت نییــە ئەنجــام بدرێــت ،لەســەر ئــەو بنەمایــەى ناکۆکــە لەگــەڵ سیســتەم گشـ تـى(عبدهللا ،حسـ ي ف
ـ�.)350 :2016 ،

ف
ف
بەکارهێنا� �
ت
یاسا� سەبارهت
-2ـههڵوێسى فق�
مرد� خاوهنەکەى
سپرم و هێلکۆکە بۆ مناڵخستنەوه دواى
ي
ي
بەشــێک لــە فوقەهایـ ف
ـەکا� یاســا ڕێــگا بــە بەکارهێنـ فـا� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە دهدهن لــە دواى مـ ف
ـرد� ژن و مـ �ـرد بەمەرجێــک ڕهزامەنــدی بـ ف
ـوو� هەبێــت،
ي
ي
� ف  :مــادام ئافــرهت بــۆی هەبێــت منــاڵ تەبـ ف
ـە� بــکات ئەوالتــره
بۆیــە بەشــێ� کــەم لــە فقــ� فەڕهنــ� بــە ڕههـ يـا� ڕێگەیــان بــەم کاره داوه و دهڵـ يـ�
ڵ
کــە بــۆی هەبێــت ببێتــە خـ ف
ـاوه� منــاڵ لــە مـ ي�ـرده مردووهکــەى خــۆی ،بــە�م زۆرینەیــان بــە نادرووســت و نــاڕهوا هەژمــاری دهکــەن ،لەســەر ئــەو
ـادا� گشــتییە ،چونکــە ناکرێــت هیــچ کەســێک ئــەو مافــە بەخــۆی بــدات کــە
بنەمایــەى کــە ئــەم ڕهزامەنــدی و ڕێککەوتنــە پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ـەس بــکات ،بۆیــە پیتانـ ف
ـە� بــاوك بنێتــەوه ،و لــە مـ فـا� باوکایـ ت
ـە� بێبـ ش
مناڵێــک بـ ب �
ـد� منــاڵ بــە سـ ي�ـپرم کەســێ� مــردوو بــە پێچەوانــەى مــاددهى  06لــە
یاســای شارسـ ف
ـتا� فەڕهن� هەژماردهکەن(أمال ،)432 :2014-2015 ،هەروهک چۆن بە پێچەوانەى ماددهى  02/152لە یاســای تەندروسـ تـى
کا� پیتانـ ف
ـەر� گرتــووه ژن و مـ �ـرد لــە ت
فەڕهنــ� هەژمــاری دهکــەن کــە بەمـ ب
ـد� دهســتکرد لــە ژیانــدا بن(أمــال ،)437 :2014-2015 ،و هەندێــ� تــر
ي
ســەیری یاســاکەیان کــردووه ،وههایــان بینیــوه کــە دهبێــت مناڵەکــە لەمــاوهى یــەک ســاڵ لــەدواى مـ ف
ـرد� پیاوهکــە لەدایــک ببێــت واتــە دهبێــت لــەدواى
مـ ف
ف
بپیتێرێــن (الشــمري ،البــدري 8 :2013 ،تــا .)12
ـرد� یەکســەر سـ ي�ـپرم و هێلکەکــە
بەشــێ� زۆر لــە فقهایــەکان پێیــان وایــە نابێــت ڕێــگا بــەم جــۆره کاره بدرێــت ،نــەک ئەوهنــده بەڵکــو دهبێــت لەســەر ئــەم جــۆره کارانــە بکــەر ف
�اش
ـوو� فقهایـ ف
بدرێــت ،و ئەمــە بەتایبــەت بۆچـ ف
ـەکا� یاســای تاوانکاریــە لــە ســەرووى هەمووشــیانەوه فقــ� فەڕهنــ� و بەشــێ� زۆری عەڕهبەکانیــش

ڵ
ـ� پێویســت دهکات منــاڵ لــە بـ ش
دووپـ تـا� ئەمــە دهکەنــەوه ،و بەتایبــەت دهڵـ ي� ف
ـاوهس دایــک و بــاوك گــەوره ببێــت بــە�م بــەم جــۆره زۆرجــار دهکرێــت منــاڵ

بـ ب �
ـە� دایــک و بــاوک گــەوره ببێــت (الشــمري ،البــدري19 :2013 ،تــا .)22
ف
�
ف
کرد� مرۆڤ
کۆ�
-3تروانیى یاساناسان بۆ پ
يڕ
کۆپیکـ ف
ـرد� مــرۆڤ ڕووبــەڕووی بەرهنــگاری و بەرپەرچدانەوهیــەك تونــدی یاساناســان بۆتــەوه ،چونکــە پێیــان وایــە ئــەم کۆپیکردنــە دهبێتــە هــۆی
ـوو� تــاوان و بزربــوون و تێکەڵبـ ف
زۆربـ ف
ـوو� تاوانبــاران ،چونکــە تەنانــەت بەهــۆی  DNAو پەنجەمۆریــش ناتوانـ ي ف
ـ� تاونبــار بناســینەوه ،هــەروهک
ڵ
گری لەنــاو دهبــات ،پاشــانیش دوورنییــە ،و�تــان پەنــا ببەنــە بــەر
چــۆن ئــەم شــێوازهى زۆربوونــە نامۆیــە لەگــەڵ �وشـ تـى زۆربــوون و هاوســەر ي
کۆپیکـ ف
ـرد� ســوپایەک لــە مرۆڤێــ� شــێوه ناتــەواوی شــەڕاوی و پێشـ بـرکێیان بکەوێتــە نێــوان  ،بۆیــە دهبینـ ي ف
ـ� هەریەکــە لــە فەڕهنســا و ئەڵمانیــا و
ڕ
ســوی�ا کۆپیکردنیــان بــە تــاوان دانــاوه و قەدهغەیــان کــردووه ،و ئەوڕوپــا بــە گشـ تـى و ئەمریــکا و فاتیــکان ڕێکخ ـراوى تەندروسـ تـى جیهـ فـا� دیراســەى

ف
ئــەم بابەتەیــان کــردووه و یاســاغیان کــردووه ،تەنانــەت فاتیــکان لەســەر ئــەو بنەمایــە یاســاع کــردووه کــە ئەمــە دهســتوهردان و بەشــداری کردنــە لــە
ڵ
درووســت کـ ف
ـرد� دروســتکراو(المحمدي ، )769-798 :1998 ،بــە�م لــە ڕاســتیدا ئەمــە درووســتکردن نییــە ،درووســتکردن دهبێــت لــە نەبوونــەوه
ـرد� نــاوك خانەکانــە لەگــەڵ یەکـ تـرى ،لەبەرامبــەردا کەمێــک هــەن پشــتگری کۆپیکـ ف
بێــت ،بۆیــە ئەمــە تەنهــا کــرداری تێکەڵکـ ف
ـرد� مــرۆڤ دهکــەن
ي

و پێیــان وایــە نابێــت بــە نــاوى ڕهوشــتەوه ڕێگــری لێبکرێــت ،چونکــە بــەم جــۆره زانایــان بــە نهێـ فـى توێژینەوهکانیــان لــەم بارهیــەوه ئەنجــام دهدهن ،و
ـرد� مــرۆڤ دهدهنــەوه ،پاســاوی ڕهوابـ ف
ـەر� کۆپیکـ ف
دواتریــش ڕۆژێــک دێــت ،ئەوانــەى بــە پاســاوی ڕهوشــت بەرپـ پ
ـوو� بــۆ دێننــەوه (النقیــب:2012 ،
ڵ
ـ� کۆپیکـ ف
ـە�م ســەرهڕای هەمــوو ئەمانــەش پێویســتە بزانـ ي ف
ـرد� مــرۆڤ نەبۆتــە ڕاسـ تـى ،بەڵکــو تــا ئێســتاش خەیاڵێــ� زانســتییە.
 ،)26بـ

باس دووەم

دادکاری مامەڵەکردن بە �
سپرم و هێلکۆکە لە ي�تر ف
وانیى فق� ئیسالم
ي
ڕ
�
تروانیـ فـى فقــ� ئیســالم ســەبارهت بــە دادكاری مامەڵەكــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلكۆكــەى مــرۆڤ ،ســەرهتا دادكاری
لــەم باســەدا تیشــك دهخەینــە ســەر ي ڕ
ـ� و فرۆشـ ت ف
ســپاردن دهخەینــەڕوو دواتــر دادكاری بەخشـ ي ف
ـ� ڕوون دهكەینــەوه ،ئینجــا دادكاری فقــ� ئیســالم ســەبارهت بــە بەكارهێنـ فـا� سـ ي�ـپرم و
هێلكۆكــە دهخەینــەڕوو ،هــەروهك دێــت:
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یەکەم :ي�ت� ض
وانی� فقیه ئیسام سەبارەت بە سپاردەکردن
ڕ

ف
ـپاردهکرد� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە و کۆرپەڵــە ،بــە بـ ش
ـاس دهزانـ ي ف
بــۆ خســتنەڕووی هەڵوێسـ تـى فقــ� ئیســالم ســەبارهت بــە سـ
ـ� هەریەکــە و بەجیــا بیــان

خەینــە ڕوو وهک دێــت:
ف
درووستکرد� بان� �
�
-1تر ف
سپرم .
وانیى فق� ئیسالم سەبارهت بە
ي
يڕ
دوو ووتە لەم بارهیەوه هەیە:
گروگرفتانــەى لــە بانــ� سـ ي�ـپرم درووســت
أ-بۆچونێکیــان بــە ڕههـ يـا� ڕیــگا بــە دامەزراندنیــان نــادات و بــە حــەڕام هەژمــاری دهکــەن لەبــەر ئــەو کێشــە و ي
ـە� بــاوك لــە دایــک دهبێــت ،یــان منــاڵ لەوانەیــە  20ســاڵ دواى مـ ف
دهبــن ،بــە تایبــەت لەبــەر ئــەوهى منــاڵ بـ ب �
ـرد� بــاوك بایەلـ ب
ـۆ� خــۆی لەدایــک ببێــت،
ـە� مــرات درووســت دهبێــت ،و بــە تایبــەت ئەگــەر ئــەم بانکانــە بــۆ مەبەسـ تـى مناڵبــوون لــە ئافـ ت
بۆیــە گرفــت لــە بابـ ت
ـره� بێگانــە بەکاربـ ف
ـهێرێــت لــە حوکــى
ي
زینــا هەژمــاری دهکــەن (الطيــار و ئـ ف
ـەوا� تــر ،)12/178-179 :2011 ،تەنانــەت هەندێــک ووتویانــە دهبێــت کەســەکە بــە ف
�اى زیناکــردن ،یــان بــە

ڵ
( :ئەمــە تاوانێــ� گەورهیــە لەگــەڵ تـ ف
تەمبێکــردن ف
ـاوا� زینــا لەنێــو
�ا بدرێت(الصفــدي1428 ،ـه-2007م ، )76 :بــە�م شــێخ محمــد شــلتوت دهڵێــت
...ئەگــەر ئــەو کەموکوڕیــەى لــە وێناکـ ف
ـرد� تاوانەکــە نەبووایــە حوکــى پیتانــدن لــەم
یــەک چوارچێــوهدا بەیــەک دهگــەن ،کــڕۆک و ناوهڕۆکیــان یەکە
حاڵەتــە حوکــى زینــا ئەبوو()...شــلتوت.)328 :2001 ،
ـەرده� ڕیــگای بــە دامەزرانـ ف
ف
ب -ي ش
ـد� ئــەم جــۆره بانکــە داوه ،لەژێــر مـ ب
ـەر� تونــد و تــۆڵ و چاودێــری پزیشــ�
لرنــەى زانسـ تـى پزیشــ� فقــ� ئیســالم ئـ
ڵ
ڵ
ف
کۆمە�یـ ت
و
ـەنتەرهکا� منــا� بلــووری ئــەم بانکــە دامــەزراوه ،و ئەمانــە ڕێــگا دهدهن
ـە� و یاسـ يـا� بەهـ ي� فـر ،بۆیــە لــە جیهـ فـا� ئیســالمیدا لــە هەنــدێ لــە سـ
ڵ
ـە�م بــە چەنــد مەرجێــک ،لەوانــە دهبێــت مەبەســت لـ �ـى لــە چارهکـ ف
ـرد� نــەزۆك تێپــەڕ نــەکات ،و دهبێــت
بــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئــەم جــۆره بانکانــە بـ
ي
ت
گریەکە بێــت ،و دهبێــت دڵنیــا ببنــەوه لــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەکان ،و بەهەمــوو شــێوهیەک ڕێگــە لــە
مامەڵەکردنەکــە هــاوکا� پەیوهنــدی هاوســەر ي
ڵ
ف
ف
ـدا�1433 ،هــ 128 :-2012و .)131
تێکە�وبــوو� نەســەب ي
بگرێــت (البعـ ي
ف
�
-2تر ف
دروستکرد� بان� کۆرپەلە:
وانیى فق� ئیسالم سەبارهت بە
يڕ
سەبارهت بە دامەزر ف
اند� ئەم بانکە لە فق� ئیسالمیدا دوو ڕامان هەیە.
نەپیتێرێــت و وازى ف
ف
هەڵبگردرێــت ،بەڵکــو تەنهــا
لێبێرێــت تاوهکــو بــە �وشـ تـى لەنــاو دهچێــت و دهمرێــت ،کەواتــە درووســت نییــە
أ-هێلکۆکــەى زیــاد
ي
ف
ف
ف
یــەک تــا �
ـدا�1433 ،هــ2012/م.)115:
س هێلکــە
ي
وهردهگردرێــت و دهپیتێرێــت و بــۆ نــاو ڕهحــم دهگەڕێرێنــەوه بۆیــە ئــەم بانکــە دانامەزرێ(البعـ ي
ڵ
ـدا� بلــوورى پێویسـ تـى بــە دامەزرانـ ف
ـد�
ب-هەندێــ� تــر بــە پێویسـ تـى دهزانــن بانــ� هێلکــەى پیـ تـراو دابمەزرێــت ،ئەمــەش لەبەرئــەوهى پرۆســەى منـ
ف
ـدا�1433 ،هــ2012/م.)117 :
وههــا بانکێــک هەیــە و چەندیــن هۆکاریــان خســتۆتە ڕوو(البعـ ي
ـد� ئــەم جــۆره بانکــە داوه ،بــە ڕهچاوکـ ف
ـەرده� ڕیــگای بــە دامەزرانـ ف
ف
يش
ـرد� چەنــد مەرجێــک ،وهک :دهبێــت
لرنــەى زانسـ تـى پزیشــ� فقــ� ئیســالم ئـ
هەڵگرتنەکــە لــە مەرکــەزی تایبــەت بێــت و لەژێــر چاودێــرى کەسـ فـا� باوهڕپێک ـراو بێــت .و دهبێــت ئــەم کاره بــە یاســا ڕێکبخرێــت و ف
�اى ســەرکوتکار
ـوو� پرۆســەى گواســتنەوهى هێلکــەی پیتێـ فـراو بـ تـا� هێلکـ ف
دابرێــت ،و لــەدواى تەواوبـ ف
بــۆ ســەرپێچیکاران ف
ـەکا� تــرى پیتێـ فـراو لەناوبـ بـردرێ( الصفــدي،
ف
ـدا�1433 ،هــ.)119 :-2012
1428ـه-2007م( )66 :البعـ ي
فرۆشت� �
ض
ي ض
بەخش� و
دووەم :دادکاری
سپ�م و هێلکۆکە لە فقیه ئیسام
ي

یەکێــک لــە مەرجـ ف
ـەکا� محــى گرێبەســت لــە فقــ� ئیســالم ئەوهیــە کــە محلەکــە شــیاوی دادکاری گرێبەســتەکە بێــت ،واتــە شــیاوی ئەوهبێــت
ئــەو شــوێنەوارهى لێبکەوێتــەوه کــە لــە گرێبەســتەکە مەبەســتە(محجوب412 : ،و ،)413وهک ئەگــەر گرێبەســتەکە فرۆشـ ت ف
ـ� بێــت دهبێــت محــل

ڵ
ڵ
بە�م �
سپرم و هێلکۆکەی مرۆڤ ماڵ ي ف
يف
يف
ما� متقوم ي ف
شیاوی ئەوهبێت خاوهنداریەتیەکەى بگوازرێتەوه،
بەخش� و
بتوان� بە
ن� تاوهکو
ن� ،یان
ي
ڵ
فرۆشـ ت ف
ـ� خاوهنداریەتیەکەیــان بگوازینەوه(أبــو الفضــل 1356 ،ه ـ  1937 -م ،)2/3 :ڕاســتە ئەمانــە پارهدهکــەن ،بــە�م شــەریعەت و فقــ� ئیســالم

جێگرنابێــت و گرێبەســتەکە
وهکــو مــاڵ مامەڵەیــان لەگــەڵ نــاکات ،هــەروهک چــۆن بـ يـره و ئــاڕهق و گۆشـ تـى بــەراز و مرادهرهوهبــوو فرۆشــتنیان لەســەر
ي
ف
ـەنگێرێن و دهشـ ش
ـفرۆ�ێن ،بۆیــە لەســەر مـ ب
ـەر� جمهــوری زانایــان،
دانامەزرێ(ابــن مــازه ،)6/557 :2004 ،لــە کاتێــک ئەمانــە بــە پــارهش هەڵدهسـ
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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هەرشــتێک ســوودلێوهر ف
گرتى ڕێپێدراونەبێــت نابێتــە مــاڵ تاوهکــو بیکەینــە محــى گرێبەســت (الکاسـ فـا�1406 ،ه ـ 1986 -م .)5/115 :هەروههــا
ڵ
ت
یەکێــک لــە مەرجـ ف
ف
ـەکا� فرۆشـ ت ف
ـو� )305: ،بــە�م
ـ� ئەوهیــە( :أن تكــون العـ يـ� المعقــود عليهــا أو عــى منفعتهــا مباحــة النفــع مــن غـ يـر حاجــة) (البهـ ي
�
گری شــەرع ڕهوا نابێــت ،بۆیــە كڕیــن و فرۆشـ ف
ـتى سـ ي�ـپرم و
ســوودوهرگرتن لــە سـ يـپرم و هێلکۆکــە بــۆ مەبەسـ تـى وهچەخســتنەوه بــە جگــە لــە هاوســەر ي
هێلكۆكــە لــە فقــ� ئیســالم درووســت نییــە و گرێبەســتەكەش دانامــەزرێ.
ف
بەکارهێنا� �
سێیەم :دادکاری فق� ئیسالم سەبارهت بە
سپرم و هێلکۆکە
ي
ف
ت
پیتاند� دهستکرد
-1هەڵوێسى فق� ئیسالم بۆ
ـد� دهســتکرد ،واتــە بەیەکگەیانـ ف
پیتانـ ف
ـد� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بــە جگــە لــە جووتبــوون ،ئەمــە بابەتێکــە هــەر لــە کۆنــەوه زانایـ فـا� موســوڵمانان
گ
ڵ
لەژێــر ناونیشـ فـا� (اســتدخال المـ ف يـى) باســیان لێیکردووه(االنصــاري ،)3/446: ،بــە�م توێــژهر و فەقهیـ فـا� موســڵمان لــەم ســەردهمەدا گرنــ� زۆرتریــان
ف
ـێوهکا� پیتـ فـا� دهســتکردیان یاســاغکردووه ،ئەگــەر یەکێــک لــە هێلکــە یــان سـ �ـپرم ه ژن و �
بــەم بابەتــە داوه و هەمــوو شـ
مردهکــە نەبێــت ،چونکــە
ي
ي
گری لــە نێوانیانــدا نییــە (.شــلتوت)328 :2001 ،
هیــچ پەیوهندیــەك هاوســەر ي
ســەبارهت بــە پیتانـ ف
ـد� منــاڵ لــە دهرهوهى الشــە( )I.V.Fئەگــەر لــە نێــوان ژن و �
مردبێــت ،هەندێــک لــە زانایــان بــە حــەڕام دادهنـ ي� ف
ـ� ،لەوانــەش شــێخ
ي
ـد� نــاوهك کــە بــە ئامادهبـ ف
الرصيــر جگــە لــە پیتانـ ف
ڕهجــە� تەمیــى و هــارون خلــف( ،الصفــدي )31 :2007،و الصديــق ف
ـوو� ژن و مـ ي�ـرد ئەنجــام
ب
ڵ
ـالم ،)3/134 ،بــە�م زۆرینــەى زانایــان ئــەم جــۆره پیتاندنــە بــە
بــدرێ هەمــوو شــێوازێ� تــر بــە ناشــەرع هەژماردهکات(مجلــة مجمــع الفقــه االسـ ي
بگەڕێرێتــەوه بــۆ منداڵـ ف
ف
ـدا� ئافرهتەکــە ،لەوانــەش محمــد شــلتوت
کارێــ� درووســت و ڕیپێــدراو هەژمــار دهکــەن ئەگــەر لــەدواى پیتانــدن هێلکۆکەکــە
(شــلتوت ،)327 :2001 ،و کۆڕبەنــدی هــزرى ئیســالم بــە درووسـ تـى هەژمارکــردووه بەگوێــرهى بڕیــارى ژمــاره )4/3( 16 :کۆنگــرهى ســێیەم لــە
ڵ
عمـ فـا� پایتەخـ تـى و� ت� ئــەردهن.
ف
ف
�
ت
مرد� خاوهنەکەى.
بەکارهێنا�
-2هەڵوێسى فق� ئیسالم سەبارهت بە
سپیرم و هێلکۆکەى مرۆڤ دواى
ي
ف
گری ،جــا ئەمــە چ لــە عیــدهدا بێــت یــان
زۆرێــک لــە زانایــان ڕێــگا بــەم کاره نــادهن و بــە نادرووســت هەژمــارى دهکــەن لەبــەر پچـڕا� پەیوهنــدی هاوســەر ي
ڵ
ف
ـە�م هەندێــ� تــر بــە ڕهوای دهبیـ ف ف
ـ� بەمەرجێــک لــە مــاوهى عیــدهدا بێت(الشــمري،
ـەرچوو� بێت(الصفــدي1428 ،ـه-2007م )82 :بـ
دواى بەسـ
ـە� هەندێــ� تــر بــە ڕههـ يـا� بــە درووســتیان هەژمارکــردووه بـ ب �
البــدري ،)7 :2013 ،کـ پ
ـە� ئــەوهى بــە کات یــان بــە عیــدده بیبەســتنەوه لەوانــەش
(عــى الحسـ ي ف
وهربگردرێــت بــە مەرجێــک مۆڵــەت لــە پیاوهکــە
ـ� الخامنـ ئ يـى) ،ئــەم بۆچوونــە پـ ي �ـى وایــە دهکرێــت دواى مردنیــش سـ ي�ـپرم لــە پیاوهکــە
ي
ي
ڵ
ئ
ـا�) بــە حــەڕام دانــاوه لەســەر بنەمــاى کۆتـ يـا� هاتـ فـى
وهر ي
گردرابێــت لــەو کاتــەى کــە لــە ژیــان دابووه(الشــمري ،البــدري )3 :2013 ،بــە�م (طباطبـ ي
ئ
ی(الطباطبا�1434 ،هــ-2013م.)36 :
گر
هاوســەر ي
ي
ف
�
ف
کرد� مرۆڤ
کۆ�
-3تروانیى شەرع بۆ پ
يڕ
زۆرێــک لــە فەقیهــە موســوڵمانەکان ڕووبــەڕووی کۆپیکـ ف
ـرد� مــرۆڤ دهبنــەوه و بــە حــەڕام هەژمــاری دهکــەن ،چونکــە دهبێتــە هــۆى ئــەوهى مــرۆڤ
م بێتــە کایــەوه ،و هەندێــ� تــر زۆربـ ف
گری ڕهگــەزی نـ ي�ـر و �
ـوو� مــرۆڤ و ئــاژهڵ لەســەر بنەمــاى خانــە بــە ناڕاســت
لــە ڕێگایــەك جیــاواز لــە هاوســەر ي
ـ� هەرگـ فـر مــرۆڤ ناکرێــت لەســەر بنەمــاى بەشــێ� پێکهاتــەى زۆر ببێــت وهکــو ئــەوهى ڕوهک بــە چانـ ف
هەژمــار دهکــەن و دهڵـ ي� ف
ـد� بەشــێ� زۆر دهبێــت
ي

بپیتێرێت(المحمــدي .)785 :1998 ،هەندێــ� تــر ڕێگایــان بــە کــۆ� کــردن داوه بــۆ مەبەسـ تـى چارهســەر ف
ف
کرد� کێشــەى
بەڵکــو مــرۆڤ ئیــال دهبێــت
پ
ث
نەزۆك المحمدی ،)791 :1998 ،و هەندێک پشــت بە بنەماى (ال فرصر وال فرصار) دهبەسـ ت ف
ـ� و ي� ف
کۆ� کردن بەرژهوهندی مرۆ�
دهڵ� هەرکاتێک پ
تیــادا بێــت درووســتە و هــەرکات زهرهرى بــە بەرژهوهنــدی مــرۆڤ دهگەیانــد ئەوکاتــە درووســت نییــە ،و مەرجیــش نییــە يبرکردنــەوهى کۆپیکـراو وهک
کۆپیلێکراوبێــت ،لەبــەر کاریگەربــوون بــە ژینگــەى جیاواز(الزحیـ يـى()749 741- :1998 ،المحمــدي )769-798 :1998 ،کۆپیکــردن دهبێتــە هــۆی

ف
ف
ـالم ،العــدد10:ێ)1337
بــرهودان بــە بەکرێگرتــى مناڵــدان و فرۆشــتى هێلکۆکە(مجلــة مجمــع الفقــه االسـ ي
ڵ
)2/10(94 :ی سـ ڵـا�  1997کۆپیکـ ف
ئەنجومـ ف
ـرد� حەڕامکــردووه ،بــە�م ئامــاژهش بــەوه دهکات
ـە� کۆڕبەنــدی فقــ� ئیســالم دهوىل لــە بڕیــاری ژمــاره
ڵ
ف
ـوێنەوارهکا� دهبێــت بخرێتــە ڕوو ،)www.iifa-aifi.org/2013.html(.بــە�م هەندێــک لــە
ئەگــەر ئــەم کاره هــەر ئەنجــام درا ،حوکــى شــەرع شـ
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ـوو� بەڵگــەى حەڕامبـ ف
شــیعەکان بــە درووســتیان بینیــوه لەبــەر نەبـ ف
ـوو�.)http://al-shia.org (.

تەوەرەى سێیەم

ف
شوێنەوارهکا� مامەڵەکردن بە �
سپرم و هێلکۆکەى مرۆڤ
ي
ئەگــەر هاتــوو مامەڵــە بــە سـ �ـپرم و هێلکۆکــە کـرا ،لــە دهرهوهى چوارچێــوهى هاوســەرگری ئەوکاتــە شــوێنەواری شارسـ ف
ـتا� و ف
� يا� �
ىل دهکەوێتــەوه،
ي
ي
بۆیــە ئــەم تــەوهره بەســەر دوو بــاس دابــەش دهکەیــن ،لــە بــاس یەکــەم تاوتـ �
ـو� شــوێنەواره شارســتانییەکان دهکەیــن ،پاشــان لــە بــاس دووهم
ي
شــوێنەواری ف
� يا� دهخەینــە ڕوو:

باس یەکەم

ف
شارستا�
شوێنەواری
بەخشیى �
لە دواى ئەوهى دادکارى مامەڵەکردن بە �
ف
تف
فرۆش� و تەنانەت
سپرم و هێلکۆکەش
سپرم و هێلکۆکەمان بۆ ڕوون بوویەوه ،کە کڕین و
ي
ي
ڵ
کارێــ� یاســاغکراوى شــەرع و یاســایە ،وه گرێبەســتەکە دانامــەزرێ ،جگــە لــە ســپاردن ئەگــەر مەبەســت لـ ي �ـى بەکارهێنانــەوه بێــت ،بــە�م جــاری وا
هەیــە ســپاردنەکە لــە دواى مـ ف
ف
بەکاردههێرێــت کــە ئەمــەش شــوێنەواری یاسـ يـا� �
ىل دهکەوێتــەوه و گرفــت درووســت دهکات ،بۆیــە
ـرد� خاوهنەکــەى
ـ� یــان کــردی بــە دیــاری ،و ئــەم سـ �ـپرمانە لــە پیتانـ ف
ئەگــەر هاتــوو کەســێک سـ �ـپرم و هێلکۆکـ ف
ـەکا� خــۆی فرۆشـ ت ف
ـد� هێلکۆکــە و خســتنەوهى منــاڵ
ي
ي
ف
ف
مراتگرتـ فـى چــۆن
ـە� مناڵەکــە چــۆن دیــاری دهکرێــت؟ و ي
بەکارهێــران ،ئایــا ئەوکاتــە شــوێنەواره شارســتانییەکا� ئــەم تاوانــە چــۆن دهبــن؟ ئایــا نەسـ ب

دهبێــت؟
ت
ف
ـە� مناڵەکــە دهکەیــن ،لــە داواکارى دووهم
بۆیــە بــە پێویســى دهزانـ يـ� ئــەم باســە بەســەر دوو داواکارى دابــەش بکەیــن ،لــە داواکارى یەکــەم بــاس نەسـ ب
بــاس مـ يـر تا� مناڵەکــە دهکەیــن:

داواکارى یەکەم
نەسەب

ڵ
باپرانییەوه(زحیـ يـى ،)9/6751: ،یــان بریتییــە لــە خســتنەپا� باوکێــ� دیاریکراو(األغــا،
نەســەب بریتییــە لــە پەیوهنــدی مــرۆڤ بــە ڕهچەڵــەك بــاوک و ي
ڵ
ڵ
ف
ـتنەپا� لەدایکبـ ف
ـوو�
ـە� منــاڵ هــەم بــۆ دایــک و هــەم بــۆ بــاوك جێگـ يـر دهبێــت ،بۆیــە مــا� نەســەب بریتییــە لــە خسـ
1431هــ-2010م ،)3:بــە�م نەسـ ب
ڵ
ـە�م پرســیارێک درووســت دهبێــت ئایــا دایبــا� منــاڵ کێـ ي ف
ـ�؟ ئەوانــەن کــە بنچینــەى بایەلـ ب
ـۆ� مناڵەکەیــان بــۆ دهگەڕێتــەوه،
منــاڵ بــۆ دایــک و بــاوك .بـ
ب
ـتبوو� منــاڵ بــۆ خـ ف
ف
واتــە ڕهچەڵــەك بایەلـ ب
ـۆ�( )biological offspringکــە بریتییــە لــە گەڕاندنــەوهى بنچینــەى درووسـ
ـاوه� ئــەو سـ ي�ـپرم (bio-
ـە� ئــەوهى جووتبــوون ڕویدابێــت ،و بـ ب �
ىل پەیدابــووه ،بـ ب �
 )logical fatherیــان هێلکۆکەیــەی( )biological motherکــە مناڵەکــەى �
ـە� ئــەوهى
هاوســەرگری لەنێــوان دایبابەکــە ئەنجامدرابێــت ،بەڵکــو لــە دواى مامەڵەکــردن بــە سـ �ـپرم و هێلکۆکــەکان پیتانـ ف
ـد� دهســتکرد بەکارهێـ فـراوه ،یاخــود
ي
ي
ـۆ� ناگەڕێتــەوه؟ بەڵکــو بــۆ ســوودمەند ،یاخــود بــۆ کڕیــار دهگەڕێتــەوه؟ لــە پێنــاو گەیشـ ت ف
گری بــۆ دایبـ بـا� بایەلـ ب
ـ�
ـە� منــاڵ لــە جگــە لــە هاوســەر ي
نەسـ ب
بــە دیاریکـ ف
ـرد� نەســە� ئــەو مناڵــەى کــە لــە ئەنجــام مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە بــە جگــە لــە بەیــەک گەیشـ ف
ـتى جنــ� ڕاســتەوخۆ هاتۆتــە
ب
ڵ
ڵ
ف
ـە� منا� کۆپیکراو
ـە� منا� لەدایکبوو بە جگە لە بەیەکگەیشــتى جن� ڕاســتەوخۆ دهکەین ،پاشــان بە جیا باس نەسـ ب
بوون ،ســەرهتا باس نەسـ ب
دهکەیــن لەبــەر جیــاوازى و تایبەتمەنــدی کۆپیکــردن:
ڵ
ض
گەیشت� جنىس ڕاستەوخۆ
نەسە� منا� لە دایکبوو بە جگە لە بەیەک
یەکەم:
ج
ئەگــەر گرێبەســتێک درووســتبوو ،یــان کارێــک مۆڵەتدراوبــوو ئەوکاتــە هەرشــتێک لــە ئەنجــام ئــەم کاره بکەوێتــەوه هیــچ بەرپرســیاریەتیەک بــۆ بکــەر
ش
ش
ک�1405،ه ـ 1985 -م2/176 :و،)177
ـ�ء رضــا بمــا يتولــد منه)(الزر ي
ناگەڕێتــەوه پشــت بەســت بــە بنەمایــەك فقــ� کــە دهڵێــت( :الرضــا بالـ ي
ـ� و بەخشـ ف
بۆیــە ئەگــەر فرۆشـ ت ف
ـیى سـ ي�ـپرم درووســتبوایە یاخــود درووســت بێــت(وهک لــە بەریتانیــا و ئەمریــکا) ئەوکاتــە ئــەو کەســەى دهیکڕێــت و بــۆ
ڵ
ـەر� هیــچ بەرپرســیاریەك یاسـ يـا� باوکانــە
ـە� مناڵەکــە بــکات ،هەربۆیــە فقــ� غـ ب
مناڵخســتنەوه بــەکارى دههێنێــت ،ناتوانێــت دواتــر نکــۆ� لــە نەسـ ب
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ناخاتــە ســەر دایبـ بـا� بایەلـ ب
ـۆ� منــاڵ ،واتــە ئــەو کەســە هیــچ بەرپرســیار نابێــت مەگــەر بــە ڕێککەوتــن نەبێــت ،واتــە ئەگــەر خــۆی بەرپرســیارکردبێت
گریان کــرد ،ئــەو کاتــە بەرپرســیاری دایبـ بـا� درووســت دهبێــت.
یــان ئەگــەر دواتــر بــاوک یــان دایــ� بایەلـ ب
ـۆ� لەگــەڵ بــاوک یــان دایــ� یاسـ يـا� هاوســەر ي
ڵ
ـوا� زانیاریـ ف
یاســادانەری بەریتـ فـا� ســەرهتا مـ فـا� ئــەوهى دابــووه بەخشــەر زانیاریـ ف
ـە�م ئێســتا بەخشــەر ناتـ ف �
ـەکا� بشــارێتەوه ،بەڵکــو
ـەکا� بپارێزێــت ،بـ
منــاڵ بــۆی هەیــە کــە تەمـ ف
ـە� گەیشــتە  16ســاڵ داواکاری پێشــکەش بــکات بــۆ ئــەوهى دایبـ بـا� بایەلـ ب
ـۆ� خــۆی بدۆزێتــەوهHuman Fertilisation( ،
ڵ
 .)and Embryology Act 2008،31ZAبــە�م ئەمــە مانــاى وانییــە کــە هیــچ بەرپرســیاریەتیەك یاسـ يـا� دهکەوێتــە سەرشـ فـا� دایبـ بـا� بایەلـ ب
ـۆ�،
بەڵکــو هەندێــک ئاماژهیــان بــەوه کــردووه کــە خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرم وهکــو بــاوك مناڵەکــە مامەڵــەى لەگــەڵ ناکرێــت( )Alghrani،2018،p257هەرچەنــده
ڵ
یاســای تۆمارکـ ف
ـرد� لــە دایکبــوون و مــردن بەریتـ فـا� ســا�  1954بــاوك بایەلـ ب
ـۆ� بــە بــاوك یاسـ يـا� مناڵەکــە هەژمــاردهکات(.)Hewitt،2015:P5
ڵ
ت
ـیاریە� ئەخالقیــان هەمبــەر بــە ڕهچەڵــەك بایەلـ ب
بــە�م هەندێــک پێیــان وایــە دایبـ بـا� بایەلـ ب
ـۆ� خۆیــان دهکەوێتــە سەرشــان ،چونکــە
ـۆ� بەرپرسـ
دهبێــت هەمــوو کەســێک دهرهنجــام کــردهوهى ئازادانــەى خــۆی لــە ئەســتۆ بگرێــت،)plato.stanford.edu، gametes-donation-sale (.
ـو� هێناوهتــە کایــەوه ســەبارهت بــە پیتنـ ف
هــەروهک چــۆن یاســادانەری فەڕهنســیش بنەمایــەك نـ �
ـاد� دهســتکرد ئەویــش ئەوهیــە (النســب غـ يـر قابــل
ي
�
ف
للمنازعــة) واتــە کاتێــک مـ ي�ـرد ڕازیبــوو ي� ف
ـە� ئــەم مناڵــە ه مــن نییە(أمــال،
خرانەکــەى بــە سـ يـپرم پیاوێــ� بێگانــە بپیتێرێــت ،دواتــر بــۆی نییــە بڵێــت نەسـ ب
.)451 :2014-2015
ڵ
ـ� لــە دیاریکـ ف
ـ� ،بۆیــە ي�تروانیینــەکان لــەم بارهیــەوه جیاوازتــرن و دهتوانـ ي ف
ـە�م لــە فقــ� ئیســالم ئــەم جــۆره کارانــە درووســت و ڕێپێــدراو نیـ ي ف
ـرد�
بـ
ڕ
�تروانیـ فـى فقــ� ئیســالم ســەبارهت بــە نەســەب ،جیــاوازى بکەیــن لــە نێــوان دوو حاڵــەت ،ئەوانیــش ئایــا گرێبەسـ تـى هاوســەرگری لەنێــوان خـ ف
ـاوه�
ي
يڕ
سـ �ـپرم و هێلکۆکــە بـ ف
ـوو� هەیــە یاخــود نــا:
ي
ف
ف
�
گری شــەرعیان ئەنجــام دابــوو ،ئــەوا دهبێــت
-1هەبــوو� گرێبەسـ تـى هاوســەر ي
گری شــەرع :ئەگــەر هاتــوو خــاوه� سـ يـپرم و هێلکۆکــە هاوســەر ي
ـ� یاخــود بەمانایــەك تــر توانــاى جووتبــوون بـ ف
جیــاوازى لــە نێــوان دوو حاڵــەت بکەیــن ،ئەوانیــش ئایــا توانــاى بەیەکگەیشـ ت ف
ـوو� هەیــە یاخــود نــا ،چونکــە
ـوو� هەبێــت ،بۆیــە ئەگــەر توانــاى جووتبــوون بـ ف
ـەر� دهگــرن کــە توانــای جووتبــوون بـ ف
هەندێــک بــە مـ ب
ـوو� نەبــوو نەســەبەکە دانامــەزرێ ،وهک
دهڵـ ي� ف
ـ�( :مجــرد إمــكان دخــول المــاء ال عـ بـرة بــه فــال تجــب بــه العــدة وال يلحــق الولــد إن كان كمــا لــو مـ فـص مــن العقــد مــدة يمكــن فيهــا إرســال المــاء إىل
الزوجــة واســتدخالها لــه لكــن علمنــا أنــه لــم يجتمــع بهــا لكونــه عندنــا جميــع تلــك المــدة)( ،الجمــل) 4/442: ،بۆیــە ئــەم بۆچوونــە بەمـ ب
ـەر� دهگرێــت
دهبێــت توانــاى جووتبــوون ،یاخــود جووتبــوون هەبێــت ئەگینــا نەســەب جێگـ يـر نابێــت.
ڵ
ـە�م هەندێــ� تــر بەمەرجیــان نەگرتــووه کــە توانــاى جووتبــوون بـ ف
ـوو� هەبێــت بەڵکــو تەنهــا ئەوهیــە کــە مـ �ـرد خـ ف
بـ
ـەرجێى بێــت ،پشــت
ـاوه� سـ
ي
ي
ـەرجێى بــۆ ڕهواکرابێــت نــەک
بەســت بــە فەرمــوودهى( :الولــد للف ـراش وللعاهــر الحجــر) ،ئەویــش بــەو مانایــە دێــت منــاڵ بــۆ ئــەو کەســەیە کــە سـ
ي
ـەرجێى دهکات و نەسـ ش
ـەبی� بــۆ جێگـ يـر نابێــت  ،هــەروهک دهڵـ ي� ف
ـ� (:ذا الف ـراش مــن
ـەرجێى ،چونکــە زیناکاریــش کــرداری سـ
خــوودی کــرداری سـ
ي
ي
ف
ا� يفعــل ذلــك وال يثبــت لــه نســب) (القــدوری 1427 ،ه ـ -
أبيــح لــه االســتفراش فهــو الــزوج وإن أردتــه مــن فعــل االســتفراش لــم يصــح؛ ألن ال ـز ي
ڵ
ـە�م بــۆ نموونــە پیاوهکــە سـ �ـپر ف
 2006م ،)10/5272:بۆیــە ئەگــەر ماوهشــیان لــە نێــوان بێــت ،بـ
مەکا� لــە بانکێــ� سـ ي�ـپرم لــە ئەمریــکا ســپاردووه،
ي
پاشــان دێتــەوه کوردســتان و بــە بریــکاری لەگــەڵ ئافرهتێــک لــە ئەمریــکا هاوســەرگری دهکات ،ئــەوا درووســتە بــە مۆڵـ ت
ـە� پیاوهکــە ئافرهتەکــە ئــەم
ي
سـ �ـپرمانە بــۆ پیتانـ ف
ش
ـەبەکەس جێگـ يـر دهبێــت ،چونکــە ژنەکــە لــە فـ يـر شاس پیاوهکەدایــە و گرێبەسـ تـى
ـتکرد(صناع) بەکاربـ ـهێنێــت و نەسـ
ـد� دهسـ
ي
ي
ف
گریان ئەنجــام داوه هــەروهک دهڵێــت( :لــو تزوجهــا وبینهمــا مســافە ال يصــل إلیهــا � مــدة الحمــل یثبــت النســب (القــدوري 1427 ،ه ـ -
هاوســەر ي
 2006م.)10/5270:
ڵ
یاســادانەری عـ �ـراق و هەرێــى کوردســتان لەســەر بۆچـ ف
ـوو� یەکەمن(توانــاى جووتبــوون) ،چونکــە لــە مــاددهى  51لــە یاســای بــاری کــەس ســا�
يڕ
ڵ
ت
1959ز هاتــووه (نەســە� منــا� هەمــوو ئافرهتێــک بــە دوو مــەرج بــۆ �
ـکری بەســەر گرێبەسـ تـى
ي
مردهکــەى دهگەڕێتــەوه 1- :کەمریــن مــاوهى سـ پ ڕ
ب
ڵ
�
ف
ف
مردهکــە ممکـ يـ� بێــت) ،بۆیــە پشــت بەســت بــە خــا� دووهم مــاددهى  51ڕێــگا
گرییەکەدا تێپەڕببێــت 2- .بەیەکگەیشــتى نێــوان ژن و ي
هاوســەر ي
نادرێــت بــە پیتانـ ف
ـتى نێــوان ژن و �
ـد� دهســتکرد(صناع) ،ئەگەربێــت و بەیەکگەیشـ ف
مردهکــە ممکـ ي ف
ـ� نەبێــت ،وهک ئــەوهى یەکیــان لــە ئەمریــکا و
ي
ي
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�
ـە� مناڵەکــە بــۆ
ـراق و هەرێــى کوردســتان ،نەسـ ب
ئــەوهى تریــان لــە کوردســتان بێــت ،بۆیــە لــەم حاڵەتــە ئەگــەر پیتاندنکـرا ،لــە یاســای بــاری کــەس عـ ي ڕ
ـۆ� مناڵەکــە جێگـ يـر نابێــت.
بــاوك بایەلـ ب
ڵ
ڵ
بــە�م لــە پێنــاو بەرژهوهنــدی مناڵەکــە واباشـ تـره ئــەم دهقــە هەمواربکرێــت ،یــان ڕیزپەڕێــک ســەبارهت بــە منــا� بلــووری بکرێــت ،و پشــت بــەو بۆچوونــە
ف
ـت� کــە دهڵێــت منــاڵ بــۆ خـ ف
ببەسـ ي ف
ـەرجێیکرد� بــۆ ڕهواک ـراوه نــەک خــوودی
ـاوه� ســەرجێییکردنە ،مەبەســتیش لەمــە ئــەو کەســەیە کــە کــرداری سـ
ســەرجێیکردنەکە ،هــەروهک چــۆن دکتــۆر مصطـ فـ� زهلــى بــە قیاســکردنە ســەر دخــول بالشــبهە و پاراسـ ف
ـتى پاشــەڕۆژی مناڵەکــە دهڵێــت نەســەب
بــۆ مناڵەکــە جێگــر دهبێــت هەرچەنــد دواى مـ ف
ـرد� مـ �ـرد پیتانـ ف
ـد� دهســتکرد ئەنجــام درابێــت( ،چونکــە ئەگــەر پڕۆســەکە ڕێپێدراویــش نەبێــت،
ي
ي
ـوو� نەســە� مناڵەکــە)( الزلــى)22/186 ،چونکــە دهکرێــت بــە یاســا ڕێگــری لــە ئەنجامـ ف
کاریگــەری ناکاتــە ســەر جێگربـ ف
ـدا� وههــا کارێــک بکەیــن،
ي
ب
ڵ
� ف
ـکرد� منــاڵ لــە جێگربـ ف
ـە�م بێبەشـ ف
ـوو� نەســەب جۆرێکــە لــە ف
ادا� مناڵەکــە.
بـ
ي
ـدا� تــەواو نەبــوو ،هێلکۆکـ ف
ژ� یەکــەم منداڵـ ف
هەروههــا ئەگــەر ف
ـدا� ف
ـەکا� لەگــەڵ سـ �ـپرم پیاوهکــەی پیتێـ فـران و خرانــە منداڵـ ف
ژ� دووهم ،هەرچەنــد
ي
ڵ
ـە�م نەســە� مناڵەکــە بــۆ خـ ف
ـالوس )797 :2002 ،بـ
پڕۆســەکە درووســت نییە(زلــى ()22/188 ،السـ
ـاوه� سـ ي�ـپرمەکە جێگـ يـر دهبێــت ،تەنانــەت
ب
ي
ف
مردێک ،کە خرابێتە ڕهحى ئافرهتێ� ف
پیتێراو بە �
هێلکۆکەى ف
سپرم و هێلکۆکەى ژن و �
ف
مصط� زلى نەسەبەکەى
بۆچوو� دکتۆر
بیا� ،لەسەر
ي
ي
ڵ
ڵ
بــۆ دایبـ بـا� بایەلـ ب
ـکری
ـى ،)22/189 ،بــە�م هەندێــ� تــر پێیــان وایــە خــواى پــەروهردگار نەسـ ب
ـە� منــا� لــە دایکــەوه بــە سـ پ ڕ
ـۆ� جێگـ يـر دهبێت(الزلـ ي
ُ
ُ
َ
َ َ ْ ُ ُّ ُ ْ ً
ـە� منــاڵ بــۆ دایــ� بایەلـ ب
ـۆ�
بەســتۆتەوه ،وهک دهفەرمــوێ( :حملتــه أمــه كرهــا) (االحقــاف )15 :لەســەر ئــەو بنەمایەیــە هەندێــک پێیــان وایــە نەسـ ب
�
ـە� منــاڵ
ناگەڕێتــەوه ،بەڵکــو بــۆ ئــەو ئافرهتــە دهگەڕێتــەوه کــە هەڵیگرتووه(.أمــال )418 :2014-2015 ،بەشــێک لــە فقــ� غەربیــش پـ يـى وایــە نەسـ ب
لەالیـ ف
ـۆ� بۆیــە دهڵـ ي� ف
ـە� دایکییــەوه بــۆ ئــەو ئافرهتــە دهگەڕێتــەوه کــە مناڵەکــە �
ـ�the mother who gave( :
ىل لەدایــک بــووه نــەوهک دایــ� بایەلـ ب
.)birth to a child

� ت
ف
ـە� منــاڵ بــۆ دایــ� بایەلـ ب
ـۆ� بــە تــەواوى پێچەوانەیــە لەگــەڵ
ـرا� هەندێــک پێیــان وایــە
ي
جێگرکــرد� نەسـ ب
ســەبارهت بــە یاســای بــاری کــەس عـ ي ڕ
� ت
ف
ـە� منــاڵ بــۆ دایــ� بەدیــل جێگـ يـر دهبێت(خالــد210 :2012 ،و .)214لــە فقــ� یاسـ يـا�
ـرا� و بەڵکــو نەسـ ب
دهقــەکا� یاســای بــاری کــەس عـ ي ڕ
ف
ـە� ئــەو مناڵــەى کــە دایــ� جێگــرهوه لــە ســ�
بۆچــوو� سێیەمیشــمان هەیــە ،ئەویــش ئەوهیــە ئەگــەر کێشــەیەک خرایــە بــەردهم دادوهر لەســەر نەسـ ب
ت
ـنوس،
ـە� منــاڵ دهخەینــە پاڵیەوه(.عــى سـ ي
خــۆی هەڵیگرتــووه ،ئەوکاتــە دادوهر ســەیر دهکات کامــە ئافــرهت بــۆ بەرژهوهنــدی مناڵەکــە باشــربوو نەسـ ب
القانــون وبیــع االمشــاج ش
الب�یــە.)www.oudnad.net ،
ف
�
�
ـە� ئــەم منداڵــە بــۆ
ئەگەرهاتــوو سـ يـپرم یــان هێلکۆکــەى ژن و مـ يـرد دواى مــرد� یەکێکیــان بــۆ مناڵخســتنەوه بەکارهــات ،هەندێــک پێیــان وایــە نەسـ ب
ف
جێگردهکەن(الصفــدي،
ـەرچوو� بێــت هەندێــ� تــر نەســەب بــۆ مردووهکــە
مردووهکــە ناگەڕێتــەوه ،جــا ئەمــە چ لــە عیــدهدا بێــت یــان دواى بەسـ
ي
ڵ
ف
ف
گری ،و گرێبەسـ تـى
ـە� مناڵەکــە لــەم حاڵەتــە بریتییــە لــە بــوو� گرێبەسـ تـى هاوســەر ي
1428هــ2007/م )82 :بــە�م پێــوهر لــە دیاریکــرد� نەسـ ب
ف
ف
ـە� مناڵەکــە هەمــان حوکــى ئــەو حاڵەتەیــە کــە
هاوســەر ي
گری بــە مــرد� یەکێــک لــە هاوســەرهکان کۆتـ يـا� دێــت ،بۆیــە حوکــى دیاریکــرد� نەسـ ب
گرێبەسـ تـى هاوســەرگری لــە نێــوان خـ ف
ـاوه� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە بـ ف
ـوو� نەبێــت ،هەربۆیــە هەندێــک پێیــان وایــە هەرچەنــده گرێبەســتەکە کۆتـ يـا�
ي
ي
ڵ
ئ
ـا�1434 ،هــ-2013م.)36 :
هاتــووه ،بــە�م نەســەب
ي
هەرجێگردهکرێــت (الطباطبـ ي
-2ئەگــەر گرێبەسـ تـى هاوســەرگری لــە نێــوان خـ ف
ـاوه� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە نەبــوو :ئەوکاتــە جیــاوازى دهکەیــن لەنێــوان ئــەوهى خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرم و
ي
ي
هێلکۆکــەکان دیاربــن ،یــان نادیاربــن.
ف
�
ت
ـە� مناڵەکــە بــە قیاســکردنە ســەر زینــا
حاڵــە� یەکــەم :ئەگــەر خــاوه� سـ يـپرم و هێلکۆکــە دیاربــوون ،واتــە زانیاریەکانیــان ئاشــکرا کرابــوون ئەوکاتــە نەسـ ب
ڵ
بــۆ دایکەکــە جێگـ يـر دهبێــت ،نــەک وهک هەندێــک ووتویانــە مناڵەکــە منــا� زینایە(خالــد ،)202 :2012 ،ســەبارهت بــە بــاوك بایەلـ ب
ـۆ� مناڵەکــەش
دوو بۆچــوون لــە فقــ� ئیســالم بـ ف
ـوو� هەیــە:
ف
ف
ف
ـە� مناڵەکەى بۆ
(بۆچوو� یەکەمیان بۆچوو� جمهوره ،پشــت بەســت بەفەرموودهى (وللعاهر الحجر) لەســەر ئەوهن لە تاوا� زینا باوک نەسـ ب
ناگەڕێتەوه(ابــن قدامــە )6/345 :1968 ،بۆیــە هیــچ مافێــک بــۆ مناڵەکــە و لەســەر مناڵەکــە بەرامبــەر بــاوك بایەلـ ب
ـۆ� درووســت نابێــت ،هــەر چەنــده
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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بە دڵناییش بز ي ف
مناڵەکەیە(القرطى 1408 ،هـ  1988 -م ،)6/406 :لەسەر ئەو بنەمایەشە کە  DNAبەڵگەیەکە
ب
بایەلۆ�
ان� ئەو زیناکاره ،باوك
بي
ف
ـ� ،چونکــە ئــەوان وههــاى دهبیـ ف ف
ـە� بــە بەڵگــەى دانانـ ي� ف
ـەلماند� نەســەب کـ پ
ـ� کــە ئــەم فەرموودهیــە ڕێگــری
لــە  99.99%ئەنجامەکــەى ڕاســتە بــۆ سـ
ڵ
ف
دهکات لــە
ـە� منــا� زینــا بــۆ زینــاکار لەوانــەش دکتــۆر مصطـ فـ� ابراهیــم زهلــى نموونــە دههێنێتــەوه کــە ئەگــەر سـ ي�ـپرم پیاوێــ�
ي
جێگرکــرد� نەسـ ب
ڵ
بیـ فـا� بــۆ خـ � فـر فا� کەســێ� نــەزۆک دان ـرا ،ئەوکاتــە نەســەب نــە بــۆ خـ ف
ـە�م نەســەب بــۆ خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرم و نــە بــۆ کاب ـرای نــەزۆک جێگـ يـر نابێــت ،بـ
ـاوه�
ي
ـى ،ج22ێ.)187
هێلکۆکەکــە جێگـ يـر دهبێت(الزلـ ي
ب)بۆچـ ف
ـوو� دووهمیــان دهڵێــت ئەگــەر بزانـ ي ف
ـ� ئــەو کەســە بەڕاسـ تـى بــاوك مناڵەکەیــە ئەوکاتــە نەســەبەکەى جێگـ يـر دهبێــت ،چونکــە کاتێــک نەســەب
ڵ
ـره� زینــاکار جێگــر دهبێــت و بــۆ پیــاوی زینــاکار جێگــر نابێــت ،ئەمــە تەنهــا لەبــەر ئەوهیــە دڵنیایــن لــەوهى ئەمــە دایکیـ ت
بــۆ ئافـ ت
ـە� بــە�م دهکرێــت ئــەو
ي
ي
ڵ
ـەوا� بــە دڵنیــا� نازانـ ي ف
ئافرهتــە لەگــەڵ چەندیــن پیــاو زینــای کردبێــت ،کـ ب �
ـ� ئــەو مناڵــە لــە کێیــە ،بــە�م داودی لەســەر ئــەو بۆچوونەیــە (أن ولــد الزنــا
ي
ف
ـى 1432،ه ـ  2011 -م )9/4081:بۆیــە پشــت بەســت بــەم بۆچوونــە ،مــادام ئێمــە دڵنیایــن کــە ئــەو
یلحــق نســبه بال ـز ي
ا� إن علــم أنــه منــه) (اللخـ ي
سـ ي�ـپرم و هێلکۆکەیــە ه کێییــە کــە هیــچ زیناشــیان ئەنجــام نــەداوه ،نەســەبەکەى بــۆ دایبابــە بایەلۆجیەکــەى جێگـ يـر دهبێــت .کەواتــە تەنانــەت لــەو
ف
ث
�
ا�) نەســەب جێگـ يـر بکەیــن بــە ووتــەى(إن
حاڵەتانــەش کــە زانیاریــەکا� بەخشــەر و فرۆشــیاری سـ يـپرم و هێلکۆکــە دیارنەبــن ،دهکرێــت بــە (بصمــة ور ي
ڵ
کا� بـ ف
علــم أنــه منــه) ،و هــەروهک چــۆن کۆڕبەنــدی هــزری ئیســالم فەتــواى لــەم بارهیــەوه داوه کــە لــە ت
ـوو� گومــان لــە منــا� بلــوری دهکرێــت DNA
ف
ـەلماند� نەســەب بەکاربـ ف
ـهێرێــت.
بــۆ سـ
ڵ
بۆچـ ف
ـوو� دووهم بەرژهوهنــدی بــەدی دههێنێــت و زیاتــر لەگــەڵ مەبەسـ تـى پاراسـ ف
ـتى نەســەب یــەک دهگرێتــەوه ،بــە پشــت بەسـ ت ف
ـ� بــەم خا�نــەى
خــوارهوه:

ڵ
ـە� منــا� زینایــان نەخســتۆتە پــاڵ زینــاکار تەنهــا لەبــەر ئەوهیــان بــووه کــە دڵنیــا نەبوونــە لــە وهى ئــەم مناڵــە
-1بەشــێک لــە زانایــان کاتێــک نەسـ ب
ـۆ� بــۆ زینــاکار دهگەڕێتــەوه یاخــود بــۆ کەســێ� تــر.
ڕهچەڵــەك بایەلـ ب

-2ئــەو مناڵــەى کــە لــە دایــک دهبێــت ،لــە زینــا لەدایــک نەبــووه ،و مناڵەکــەش هیــچ تاوانێــ� نییــە ،تاوهکــو لــە مـ فـا� نەســەب بێبـ ش
ـەس بکەیــن ،چونکــە
ت َ َّ
ف
ـتۆگرتى بەشــێک لــە ف
ئــەم بێبەشــکردنە جۆرێکــە لــە لەئەسـ
ـە� (أل
�اى فرۆشــیار و بەخشــەری سـ ي�ـپرمەکە یــان وهرگرهکــەى ،ئەمــەش دژه لەگــەڵ ئایـ
َ
ٌ ْ ُْ
تـ ِـز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخ َرى)(النجــم.)38 :
-3قیاسـ ف
ـاوا� زینــا دوو شـ تـى لەیەکـ تـری جیــاوازن ،و فقهایـ ف
ـکرد� بەکارهێنـ فـا� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە لەســەر تـ ف
ـەکا� پێشــوو کاتێــک بــاس بەکارهێنـ فـا�
ي
سـ ي�ـپرم بیانیــان کــردووه لــە الیــەن ئافرهتێــ� بیـ فـا� بــە مەبەسـ تـى مناڵخســتنەوه ،نەهاتــوون قیــاس کــردهوهی ئافرهتەکــە بکەنــە ســەر زینــا ،بەڵکــو
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ٌ َ َ ٌ َ َّ ُ َ َ
َ
َ
ـى َو ْاسـ َـت ْد َخ َل ْت ُه َف ُهـ َـو َمـ ِ ف ٌّ
(إذا َعـ َـا َعـ َـى َز ْو َج ِتـ ِـه فأخذتــه أجنبيــة ع ِالمــة بأنــه مـ ِ ف ُّ
ـى أ ْج َنـ ب ٍّ
ـى ُم ْحـ ت َـر ٌم
جێگرکــردووه هــەروهک دهڵێــت:
ـە� مناڵەکەیــان
ي
ِ
ِي
ي
ي
نەسـ ب
ِ
ـب بــه ْالعـ َّـد ُة َو ْال َو َلـ ُـد م ْنـ ُـه ُحـ ٌّـر َنسـ ٌ
َ ُ
ـيب) (الجمــل ،) 4/442 : ،بەڵکــو تەنهــا جیاوازیــان کــردووه لــە نێــوان ئــەوهى سـ ي�ـپرمەکە محـ تـرم یــان غـ يـر محـ تـرم
ِ
ت ِجـ ِ ِ ِ
ِ
بێــت.
َ
ُ َ ْ ُ ْ َ َّ
ْ ُ ُ
َ
الل)(االحـزاب ،)5 ،بۆیــە مــادام باوانیــان دیــاره پ� ڕێگــره لــەوهى فەرمـ فـا� خــوا
-4خــواى پــەروهردگار دهفەرموێــت( :ادعوهـ ْـم ِآلب ِائ ِهـ ْـم هــو أق َســط ِعنــد ِ
جێبـ ب �
ـە� بکەیــن.
ڵ
-5اختيــار أهــون ش
ال�يــن أو اعــى المصلحتـ ي ف
س بژاردهمــان لــە پێشــە ،یــان ئــەو مناڵــە ب �
ـ� :ئێمــە �
� بــاوک بهێڵینــەوه وهک چــۆن دهرهــەق بــە منــا� زینــا
ف
پەیڕهوکراوه ،یاخود نەســەبەکەى بۆ ئەو کەســە بگەڕێنینەوه کە ڕازی بووه سـ �ـپرم ف
خرانەکەى بەکاربـ ف
بیا� بۆ ي� ف
تەبە�
ـهێرێت ،کە ئەمەش دهبێتە
ي
ـتۆگرتى ئــەرك باوکایـ ت
ف
و درووســت نییــە ،یــان نەســەبەکەى بــۆ بــاوک و دایــ� بایەلـ ب
ـە� و
ـۆ� بگەڕێنینــەوه ،بەمــەش پابەندیــان دهکەیــن بــە لــە ئەسـ
دابینکـ ف
ـرد� بژێــوی مناڵەکــە ،بۆیــە دهبێــت ســەیر بکەیــن کامــە کار بەرژهوهنــدی زیاتــر بــەدی دههێنێــت ،یــان کامەیــان کەمـ تـر زهرهری �
ىل چــاوهڕوان
بش
هەڵرێریــن ،و بێگومــان هەڵـ ب شـراردهى ســێیەم نزیکـ تـره لــە بەدیهێنـ فـا� بەرژهوهنــدی ،هــەروهک چــۆن دهشــبێتە هۆکارێک(الذريعــة)
دهکرێــت ئەوهیــان

ف
ـ� یــان بەخشـ ي ف
ـێوازهکا� ،چونکــە ئــەو کەســەى دهســت بــۆ فرۆشـ ت ف
بــۆ نەهێشـ ت ف
ـ�
ـ� و زاڵبــوون بەســەر مامەڵەکــردن بــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە بــە هەمــوو شـ
ڵ
دهبــات دوور نییــە سـ ف �
ـبەیى ئــەرك بژێــوی دهیــان منــا� بکەوێتــە ئەســتۆ بۆیــە ئامــاده نابێــت ئــەم کاره بــکات ،بــە پێچەوانــەوه ،ئەگــەر نەســەب جێگـ يـر
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ڵ
ف
ت
ف
تێکە�وکـ ف
گەردانکردنیە�.
ـەدهردا� مــا� منــاڵ و ســەر
ـرد� نەســەب و بەهـ
نەکەیــن ،ئەمــە ڕێــگا خۆشــکردنە بــۆ
ڵ
ڵ
-6فقهـ ئـا� ئيســالم تەنهــا بــاس ئەوهیــان کــردووه کــە ئەگــەر ئافرهتێــک لــە ئەنجــام زینــا منــا� بــوو ئایــا نەســەبەکەى بــۆ �
ك دهگەڕێتــەوه ،بــە�م جــارى
ڵ
ـە�م خاوهنەکــەى دیــار نییــە ،واتــە زانیاریـ ف
وا هەیــە هێلکۆکەکــە کــڕدراوه یــان بــە بەخشـ ي ف
ـ� وهرگـ يـراوه ،بـ
ـەکا� خــۆی پاراســتوون ،لــەم حاڵەتــە بــاوك
دیــاره و دایــ� دیــار نییــە ،بۆیــە لـ �ـرهدا مناڵەکــە نەســەبەکەى بــۆ دایــ� جێگــرهوه ناگەڕێنینــەوه ،و بــۆ خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرمەکەش ناگەڕێتــەوه کەواتــە دهبێتــە
ي
ف
ت
ـیاریە� دایبـ بـا� بەرامبــەر بــەم مناڵــە
مناڵێــ� نەســەب نادیــار و لــە گەورهتریــن مــا� بێبــەش دهبێــت کــە نەســەبە ،بــەم کارهش هیــچ کەســێک بەرپرسـ
ـ� و بــە دڵنیــا� دیــاره ،نزیکـ تـر نییــە لــە مەبەسـ تـى پاراسـ ف
ناکەوێتــە سەرشــان ،بۆیــە ئایــا لــە کاتێــک نەســە� مناڵەکــە دهزانـ ي ف
ـتى نەســەب و نەســل ،کــە ئــەم
ي
ب
ـۆ� جێگـ يـر ببێــت و بــە ناچــاری وایــان �
مناڵــە نەســەبەکەى بــۆ دایبـ بـا� بایەلـ ب
ىل بکەیــن ئــەرك چاودێریکــردن و بژێــوی مناڵەکــە لــە ئەســتۆ بگــرن ،یــان
� نەســەب و ب �
ئەوهتەیە مناڵێ� بێتاوان بەتەواوى دووچاری ڕووخان و لەناوچوون بکەینەوه ،ســەرگەردان و ب �
� چاودێر بیهێڵینەوه ،کە دوور نییە

ئەمــە ببێتــە هــۆی ئــەوهى سـ ف �
ـبەیى خوشــک و دایــک و پــووری خــۆی مــاره بــکات ،چونکــە ئــەم مناڵــە نەســەبەکەیمان کــرده نەســەب نادیــار .بۆیــە هــەر
ڵ
تێکە�وبـ ف
ـتى مەبەسـ تـى پاراسـ ف
ـوو� نەســەب و پەراوێزخسـ ف
ـتى نەســەب.
ئــەم جێگـ يـر نەکردنەیــە دهبێتــە هــۆی
ـە� :ئەگــەر کەســێک دهیـز فا� بــاوك کێیــە ،واتــە خـ ف
-7وهرگرتــن و کڕیـ فـى سـ �ـپرم و بەکارهێنـ فـا� دهبێتــە تەبـ ف
ـاوه� سـ �ـپرمەکە ئــەوه ئەوکەســەى کڕیویـ ت
ـە�
ي
ي

وهکــو ئــەوه وایــە مناڵێــ� تەبـ ف
ـە� کـ ب �
ـرد� ،بۆیــە بــۆ مناڵەکــە درووســت نییــە نەســەبەکەى بداتــە پــاڵ کڕیــار ،بەڵکــو فرۆشــیارهکە بــاوك خۆیـ تـى ،بۆیــە

ف
ف
ـە� مناڵەکــە بدهینــە پــاڵ کڕیــار بەڵکــو مــادام خاوهنەکــەى دیــاره دهبێتــە
لــەم فەرموودهیــە دهتوانیـ يـ� ئــەوه هەڵبهێنجـ يـ� کــە درووســت نییــە ،نەسـ ب
 .هــەروهک چــۆن بەشــێک لــە زانــاکان ئاماژهیــان بــەوه کــردووه کــە لــە زینــا ئەگــەر خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرمەکە دیاربــوو کێیــە
ـە� بــۆ ئــەو دهگەڕێتــەوه
بــاوك و نەسـ ب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ ْ َ َّ َ
( :كفـ َـر بـ َّ َ ْ َ
ـالل
نەســەبەکەى لــە بــاوك جێگـ يـر دهبێــت ،و پێغەمبــەر دروودی خــواى لەســەربێت دهفەرموێــت
ـالل مــن تـ ب َّـرأ ِمــن ن َسـ ٍـب و ِإن دق ،وكفـ َـر ِبـ ِ
ِ ِ
َ
َّ َ َ َ َ
ُ
َمـ ِـن ادع عــى ن َسـ ٍـب ل ُي ْعـ َـرف).
 :زۆرجــار بەخشــەر یــان فرۆشــیار زانیاریـ ف
 :دیارنەبـ ف
ـەکا� خــۆی دهپارێزێــت و نایەوێــت ئاشــکرابکرێن،
ـوو� بــاوک یاخــود دایــ� بایەلـ ب
ـۆ�
دووهمیــان
تاوهکــو لــە داهاتــوو کێشــەى بــۆ درووســت نەبێــت و ئــەرك یاسـ يـا� بەرامبــەر بــەم مناڵــە نەکەوێتــە ئەســتۆ ،بۆیــە لــەم حاڵەتــەدا ئەگــەر سـ ي�ـپرم یــان
هێلکۆکــەکان بەکارهێـ فـران بــۆ مناڵخســتنەوه ،ئەوکاتــە ئــەم مناڵــە دهبێتــە نەســەب نادیار(مجهــول النســب) کــە پێناســەکراوه بە(الــذي ال يــدري لــه

أب ف� ســقط رأســه) (ابــن العابدین1412،ه ـ 1992 -م ،)6/127:بۆیــە ئەگــەر ئافرهتێــک سـ ي�ـپر �
م کەســێ� نادیــاری بەکارهێنــا ،وهکــو ئــەوهى لــە
ي
ف
�
�
بانکــەکا� سـ يـپرم وهریبگرێــت ،یــان بیکڕێــت ،یــان بەهــەر شــێوازێ� تــر بەدهسـ تـى بکەوێــت ،وهکــو ئــەوهى سیســتەم بانــ� سـ يـپرم سیســتەم گشـ تـى
� ،و زانیاریـ ف
ب �
ـەکا� بەخشــەر یــان فرۆشــیار پارێزراوبــوون و ئاشــکرا نەدهک ـران ،ئەوکاتــە ئــەم مناڵــە بــە نەســەب نادیــار هەژمــار دهکرێــت ،بەهەمــان
ـاوه� هێلکۆکەکــە دیــار نەبێــت و خـ ف
شــێوهش ســەبارهت بــەوهى ئەگــەر خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرمەکە دیاربێــت ،بەهەمــان شــێوه نەســەبەکەى لــە پیاوهکــە
جێگــر دهبێــت لەســەر بۆچـ ف
ـوو� داودی و ســەبارهت بــە دایکەکـ ش
ـەس نەســەبەکەى بــە نادیــار هەژمــار دهکرێــت.
ي
ـەلماند� نەســەب ،بۆیــە ئەگــەر توانیمــان خـ ف
ف
لــە م حاڵەتــەدا دهکرێــت پشــت بــە  DNAببەسـ ي ف
ـت� بــۆ سـ
ـاوه� سـ ي�ـپرم و هێلکۆکەکــە دیــاری بکەیــن

ڵ
هەمــان حوکــى پێشــووتر دهی گرێتــەوه ،چونکــە مجمــ� فقــ� ئیســالم ڕێــگا دهدات لــە بــۆ کەیسـ ف
ـەکا� نەســەب نادیــار و گومــان لــە منــا� بلــوری
ـەلماند� نەســەب (الطیــار و ئـ ف
ف
پشــت بــە  DNAببەسـ ي ف
ـەوا� تــر ،)12/32/:2011 ،هــەروهک چــۆن هەندێــک لــە توێــژهران تەرجیــ�
ـت� لــە سـ
بەکارهێنـ فـا�  DNAیــان کردووه(حمــد.)31 :2017 ،

ڵ
ڵ
و�تــان ڕێگــری دهکــەن لــەوهى زانیاریـ ف
ـە�م ســەبارهت بــە یاسـ ف
بـ
ـەکا� بەخشــەر و فرۆشــیار بشــاردرێنەوه ،وهک لــە بەریتانیــا لــە
ـاکا� ڕۆژئــاوا ،زۆرێــک لــە
ڵ
ف
�
ت
ـە� مناڵەکــە
دواى ئــەوهى مناڵەکــە تەمــە� لــە  15ســا� تێپــەڕی بانــ� سـ يـپرم و هێلکۆکــە ،تەبەنیکــەری مناڵەکــە ئــاگادار دهکاتــەوه ،کــە ڕاســى نەسـ ب
ف
ئاشــکرا بــکات ،ئەگینــا دواى  18ســاڵ مناڵەکــە بــۆی هەیــە خــۆی داواى زانیاریــەکان بــکات و ڕاســتیەکە بزانێــت ،چونکــە هەمــوو کەســێک مــا�
ئــەوهى هەیــە دایبــا� خــۆی بناســێت ،پشــت بەســت بــە بڕگــەى ( )1لــە مــاددهى ()7ى ڕێککەوتننامــەى جیهـ فـا� مافـ ف
ـەکا� منــاڵ کــە دهڵێــت منــاڵ...( :
ب
ف
بەپـ ي �ـى توانــا مـ فـا� ناسـ ف
ـیى دایــک و بــاوک و چاودێریکــرد� لــە الیــەن ئەوانــەوه هەیــە).
ڵ
نەسە� منا� کۆپیکراو
دووەم:
ج
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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کێشــەى هەرهگــەوره لــە کۆپیکـ ف
ـرد� مــرۆڤ دروســت دهبێــت ،چونکــە ئــەو کەســە لــە سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە درووســت نەبــووه بەڵکــو خانەیــەك
جێگردهکرێــت ،بۆیــە دهکرێــت خانــە لــە ئافرهتێــک
ـاوه� بەتاڵکراوهتــەوه
ي
کەســێک لــە نێــو هێلکۆکــەى ئافرهتێــک کــە لــە هەمــوو ســیفەتێ� بۆمـ ي

وهربگریــن ،یاخــود لــە پیاوێــک وهربگریــن ،ئەوکاتــە ناکرێــت بڵێـ ي ف
ـ� کۆپیکـراو ،کــوڕی ئــەو کەســەیە کــە خانەکــەى لێوهرگـ يـراوه ،بەڵکــو ئەمــە ڕێــک وهکــو
ڵ
ـ� نــە بــە کــوڕ نــە بــە کــچ هەژمــاری بکەیــن ،تەنانــەت ناتوانـ ي ف
ئەوکەســەیە کــە خانەکــەى لێوهرگـ يـراوه ،بۆیــە هەندێــک ووتوویانــە ناتوانـ ي ف
ـ� وهکــو منــا�
ڵ
ڵ
فڕێدراویــش هەژمــاری بکەیــن ،چونکــە منــا� فڕێــدراو لــە بنچینــەدا دایبابێــ� بایەلـ ب
ـۆ� هەیــە ،بــە�م کۆپیک ـراو ،لــە بنچینــەدا دایبـ بـا� نییــە ،بۆیــە
ناتوانـ ي ف
ـ� نەســەبەکەى دیــاری بکەیــن.

هــەر چۆنێــک هەبێــت ،منداڵێــ� بێتــاوان دێتــە دوونیــا ،بۆیــە پێویســتە لەســەر ئێمــە مـ فـا� ئــەو مناڵــە نەفەوتێنـ ي ف
ـ� ،چونکــە ڕاســتە ئێمــە ئــەم کاره یاســاغ
ف ڵ
ڵ
دهکەیــن و ف
ـ� بــە�م ئەگــەر هــەر هاتــە کایــەوه ،ئــەو کاتــە یــان دهبێــت وهکــو منــا� نەســەب نادیــار مامەڵــەى لەگــەڵ بکەیــن،
�ای تونــدی بــۆ دادهنێـ ي
ڵ
یاخــود دهبێــت نەســەبەکەى بخەینــە پــاڵ خـ ف
ـاوه� خانــەى کۆپیکـراو ئافــرهت بێــت و خـ ف
ـە�م لــەو حاڵەتــەى کــە خـ ف
ـاوه� خانــە و هێلکۆکەکــە ،بـ
ـاوه�
ش
ـە� مناڵەکــە بخەینــە پــاڵ دوو ئافــرهت ،تەنانــەت جــاری وا دهبێــت �
س الیــەن
هێلکۆکــە و هەڵگرهکــەس ئافرهتێــ� تــر بێــت ئەوکاتــە دهبێــت نەسـ ب
ـاوه� هێلکۆکەکەیــە ،ســێیەمیان خـ ف
ـاوه� خانەکەیــە ،دووهمیــان خـ ف
هــەن و هەرســێکیان دهکرێــت ئافــرهت بــن ،یەکەمیــان خـ ف
ـاوه� منداڵدانەکەیــە،
بۆیــە منـ ڵـا� کۆپیک ـراو ،لەبــەر ئــەوهى شــێوازی درووســتبوونەکەى جیــاوازه لــە شــێوازی �وشـ تـى زۆربــوون ،بۆیــە ناکرێــت لــە دیاریکـ ف
ـرد� نەســەب

ف
ـە� منــاڵ بــۆ دایــک و بــاوك دیــاری
پشــت بــەو سیســتەمە ببەسـ يـت� کــە �وشــتییە ،بەڵکــو پێویســت دهکات جیاوازتــر ســەیری بکرێــت ،چونکــە نەسـ ب
ڵ
دهکرێــت ،بــە�م لــە بنچینــەدا دهکرێــت بــە کۆپیکــردن مــرۆڤ بــاوك نەبێــت وهک (پێغەمبــەر عیســا) ســەالم خــواى لەســەر بێــت ،بۆیــە مــادام خــواى
پــەروهدگار  9جــار لــە قورئــان فەرموویـ ت
ـە� (عیــ� ابــن مریــم) هیــچ ڕێگریــەک نییــە ئێمــەش ئــەم مناڵــەى تەنهــا لــە خانــەی ئافرهتێــک وهرگـ يـراوه و
ڵ
ـە�م گرفــت ئەوکاتــە درووســت دهبێــت کــە خـ ف
خراوهتــەوه نێــو مناڵـ ف
ـدا� ئافرهتەکــە بــە کــوڕ یــان کـ پـ� ئافرهتەکــە نــاوی بنێـ ي ف
ـ� ،بـ
ـاوه� خانــە و هێلکۆکــەى
 .بۆیــە لــەم حاڵەتــەش هیــچ اعتبارێــک بــۆ دایــ� جێگــرهوه دانانرێــت بەڵکــو نەســەب دهخەینــە پــاڵ خـ ف
ـاوه� خانــە
بەتاڵکـراو و هەڵگرهکــەى جیاوازبــن
ڵ
ـره� جیــاواز بــوون ئەوکاتــە تەنهــا اعتبــار بــۆ خـ ف
و هێلکۆکــە ئەگــەر خانەکــە ه �نرێــک بێــت ،بــە�م ئەگــەر خانــە و هێلکۆکــە ه دوو ئافـ ت
ـاوه� خانەکــە
ي
ڵ
ت
ـوکەو� ئازادانــەى خــۆی لەئەســتۆ بگرێــت ،بۆیــە
دهکرێــت و مناڵەکــە منــا� ئافرهتەکەیــە ،چونکــە هەمــوو کەســێک دهبێــت دهرئەنجــام کار و هەڵسـ
بەگشـ تـى خـ ف
ـاوه� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە ئەگــەر مۆڵەتیــان دابێــت نەســەب جێگــر دهبێــت و ســەرجەم مافـ ف
ـەکا� تریــش جێگـ يـر دهبــن.
ي
ي
ڵ
ث
�
ـرۆ� کۆپیک ـراو بــۆ بــاوك ئــەو کەســە دهگەڕێتــەوه کــە خانەکــەى �
ىل وهرگـ يـراوه نــەک بــۆ خــودی خانــە
ـە� مـ
بــە�م ئــەو بۆچوونــەى کــە پـ يـى وایــە نەسـ ب
ڵ
ـوا� بــە خانــە و سـ �ـپرم و هێلکۆکـ ف
لێوهرگـ يـراو ،بەتــەواوى ڕهد دهکەینــەوه چونکــە مــرۆڤ دهتـ ف �
ـە�م ناتـ ف �
ـوا� وهچــە بــۆ
ـەکا� وهچــە بۆخــۆی بخاتــەوه بـ
ي
ڵ
ـاوا� زینــا ،نەســەب تەنهــا بــۆ خـ ف
ـە�م هەندێــک پێیــان وایــە بــە قیاســکردنە ســەر تـ ف
ئـ ف
ـەوا� تــر بخاتــەوه .بـ
ـاوه� هێلکۆکەکــە جێگـ يـر دهبێت(خالــد،
ڵ
ـاوا� زینــا و کۆپیکـ ف
ـە�م لــە ڕاســتیدا تـ ف
ـرد� مــرۆڤ بــە تــەواوى لــە یەکـ تـری جیــاوازن.
210 :2012و ،)214بـ

داواکاری دووەم
م�ات
ي

جێگردهبێــت ،بۆیــە ئەگــەر مناڵێــک نەســەبەکەى
مراتیــش
بەشــێوهیەك گشـ تـى مـ يـرات شــوێنەوارى شــوێنەواره ،واتــە هەرکاتێــک نەســەب
ي
جێگرکـرا ،ي
ي

خرایــە پــاڵ دایبابەکــەى ئــەوا هــەم دایبــاب مـ يـرات لــە مناڵەکــە دهگــرن و هــەم مناڵەکــەش لــە دایبابەکــە دهگرێــت ،هەڵبەتــە ئەمــە وهکــو بنەمــاى
ڵ
گشــتییە ،بــە�م جــارى وا دهبێــت دهکرێــت نەســەب
جێگرببێــت و مـ يـرات جێگـ يـر نەبێــت ،بــۆ نموونــە بۆچونێــک پـ ي �ـى وایــە دهکرێــت سـ ي�ـپرم
ي
ف
مرد� هاوســەر بەکاربـ ف
ڕهها� ڕێگەیان
ـهێرێت بەمەرجێک لە ماوهى عیددهدابێت ،یان لەســەر ووتەى ئەوانەى بە
ســپاردهکراوى بانک ،لە دواى
ي
ڵ
ـە�م لــەم حاڵەتــە مــرات بــۆ مناڵەکــە جێگــر نابێــت هەرچەنــد نەســەبیش جێگــر ببێــت ،چونکــە یەکێــک لــە مەرجـ ف
پێیــداوه ،بـ
ـەکا� مـ يـرات بریتییــە
ي
ي
ي
ڵ
� ت
ف
ت
ـرا� یەکێــک
مراتگــر لــەکا� مــرد� ي
لــەوهى ي
مراتلێگـ يـراو زینــدوو بێت(الزلــى .)16: ،بــە�م بەگوێــرهى مــاددهى /86ج 2/لــە یاســای بــاری کــەس عـ ي ڕ
ف
ف
اتلێگراو(تحقــق حيــاة الــوارث بعــد مــوت المــورث) ،بۆیــە دهکرێــت
مر ي
مراتگــر زینــدوو بێــت لــە دواى مــرد� ي
لــە مەرجــەکا� مـ يـرات بریتییــە لــەوهى ي
ف
ف
ف
�
دهپیترێــن.
مراتلێگـ يـراو سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەکان
مراتلێگـ يـراو ڕووبــدات ،وهکــو ئــەوهى دواى مــرد� ي
مراتگــر زۆر دواى مــرد� ي
زیندووبــوو� ي
ي
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ڵ
ئ
�
ـا�1434 ،هــ-2013م،)36 :
بۆچونێــک لــە فقــ� ئیســالم پـ يـى وایــە لــەم حاڵەتــە نەســەب جێگـ يـر دهبێــت بــە�م مـ يـرات جێگـ يـر نابێــت (الطباطبـ ي
ـرد� خـ ف
ـد� منــاڵ یــان بەکارهێنـ فـا� هێلکۆکــەى پیتێـ فـراو دواى مـ ف
ـ� پیتانـ ف
ـاوه� سـ �ـپرم یــان هێلکۆکەکــە بــە ڕێگرێــک لــە ڕێگـ ف
کەواتــە دهتوانـ ي ف
ـرهکا� مـ يـرات
ي
ف
ت
ف
مراتلێگـ يـراو زینــدوو بێــت ،هــەر بۆیەشــە کۆرپەڵــەى ناوســک
مراتگــر لــەکا� مــرد� ي
هەژماربکەیــن ،چونکــە یەکێــک لــە مەرجــەکا� مـ يـرات ئەوهیــە ي
ڵ
ف
ف
ـە�م ئــەو سـ �ـپرم و هێلکۆکەیــەى کــە دواى مـ ف
مراتلێگـ يـراو دهکەوێــت ،بـ
ـرد� خاوهنەکەیــان
مـ يـرات دهگرێــت ،چونکــە ژیــا� کۆرپەکــە پێــش مــرد� ي
ي
ڵ
دهپیتێرێــن ،ئەمانــە لـ ت
ف
ف
ـەکا� مردنەكــە زینــدوو نـ ي ف
مراتلێگـ يـراو
مراتگــر لــەدواى مــرد� ي
ـ� بۆیــە مـ يـرات ناگــرن ،بــە�م یاســا تەنهــا ئــەوهی بەمــەرج گرتــووه کــە ي

کا� مــردن زیندووبـ ف
ـرد� ،چونکــە ئەگــەر لــە ت
کا� مـ ف
زینــدوو بێــت نــەک لــە ت
ـوو� مراتگــر بەمــەرج بگردرێــت ئەوکاتــە مــرات بــۆ هێلکۆکــەى ف
پیتێراویــش
ي
ي
ي
جێگــر دهکرێــت لەســەر ئەوبنەمایەشــە هەندێــک پێیــان وایــە دهکرێــت وهســیەت بــۆ هێلکــەى پیتێـ فـراوی بەسـ ف
ـتێراو بکرێــت ،ئەگــەر مناڵەکــە هاتــە
ي
ڵ
ڵ
مراتگــرهکان دابەشدهکرێت(ســالم الفتــالوي،
بــوون ،وهســیەتەکەى دادهمــەزرێ ،بــە�م ئەگــەر نەهاتــە بــوون ،ئەوکاتــە مــا� وهســیەتکراو بەســەر ي
ڵ
ف
ف
جووتبوو� ڕاستەوخۆی
جێگر ناکرێت مەگەر لە ئەنجام
مراتگرتن
ي
اتلێگراو پیتاندنەکە کرا ئەوکاتە ي
مر ي
 ،)243 :2017بە�م ئەگەر دواى مرد� ي
نێــوان ژن و مـ �ـرد ئــەم سـ �ـپرمە لــە مناڵـ ف
ـدا� ئافرهتەکــە مابێتــەوه ،بۆیــە بــە پێویسـ تـى دهزانـ ي ف
ـ� دهســتەواژهى (بعــد مــوت المــورث) لــە مــاددهى /86ج2/
ي
ي
لــە یاســای بــاری کــەس بگۆڕدرێــت بــۆ (حـ ي ف
ـ� مــوت المــورث حقیقــة أو حكمــا).

� ئــاگاداری و ڕهزامەنــدی خاوهنەکەیــان ببردرێــن و بــۆ مناڵخســتنەوه بەکاربـ ف
هەندێجــار سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە لەوانەیــە بــە زۆری و ب �
ـهێرێــن بــە مەبەســت
ي
ڵ
یــان بــە هەڵــە ،بۆیــە لــەم حاڵەتانــە نەســەب جێگـ يـر دهبێــت بــە�م ناکرێــت مـ يـرات جێگـ يـر بکەیــن ،وهکــو ئــەوهى سـ ي�ـپرم کەســێ� دهوڵەمــەن بــدزرێ
و بــۆ مناڵخســتنەوه بــەکاری بهێنـ ي ف
ـ� پاشــان لەوانەیــە بەشــە مـ يـر تا� ئــەم مناڵــە ملیــاران دۆالر بــکات ،بۆیــە لــە هەمــوو ئــەو حاڵەتانــەى کــە ڕهزامەنــدی
بـ ف
ـ� و کڕیــن و فرۆشـ ت ف
ـوو� نەبێــت واتــە جگــە لــە بەخشـ ي ف
ـ� بــە هەرجۆرێــ� تــر ئــەو سـ ي�ـپرم و هێلکۆکانــە بـ ب �
ـە� ئــاگادارى و ڕهزامەنــدی خاوهنەکــەى
ف
ف
مراتلێگـ يـراو.
مراتگــرهکان لــە دواى مــرد� ي
مراتلێگـ يـراو نەبێــت ،یــان بــە ڕهزامەنــدی ي
مراتگرتــن جێگـ يـر نابێــت تەنهــا مەگــەر بــە ڕهزامەنــدی ي
بەکارهێــران ي

باس دووەم

شوێنەواری ض
� يا�

ت
ده� یاســا� یاخــود شــەرع بـ ف
یەکێــک لــە پایـ ف
ـوو� هەبێت(عــوده ،)99 :2005 ،واتــە
ـەکا� تــاوان لــە یاســا و فقــ� ئیســالم بریتییــە لــە وهى
ي
�ایــەک بـ ف
بنەمایەکمــان هەیــە هیــچ تــاوان و ف
ـوو� نییــە تەنهــا بــە دهق نەبێــت ،ئەمــەش پشــت بەســتە بــە چەندیــن ئایــەت لــە قورئـ فـا� پـ يـرۆز لەوانــەش
ڵ
ََْ َ َ ُ ً
َ(ومــا ُك َّنــا َم َع ّذب ـ فَ
ـوال)(اال�اء ،)15 ،کەوایــە مــادام هیــچ دهقێکمــان نـ ب �
ـە� لەســەر ئــەو کار و مامە�نــەى کــە لەســەر سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە
ـ� حت ــى نبعــث رسـ
ِي
ڵ
ـەکا� تەمبێکردن(جرائــم التعزیریــە) و تـ ف
ئەنجــام دهدرێــن دهچنــە چوارچێــوهى تاوانـ ف
ـاوا� نوێــن ،بۆیــە دهســە�ت بــۆی هەیــە ف
�ای گونجاویــان بــۆ
ـەوا� بــە تــاوان هەژمارکـ ف
دیــاری بــکات پشــت بەســت بــە بەرژهوهنــدی گشـ تـى(عودة ،)131 :2005،کـ ب �
ـرد� ئــەم کارانــە کارێــ� کــۆک و یەکانگـ يـره لەگــەڵ
بنەمـ ف
ـاکا� فقــ� ئیســالم.
ڵ
یاســادانەری هەرێــى کوردســتان و عـ �ـراق هەرچەنــده (ســپاردن و وێنەکانیــان )پیتانـ ف
ـە�م بــە گوێــرهى دهقـ ف
ـد� دهســتکردیان یاســاغ نەکردبێــت ،بـ
ـەکا�
يڕ
ڵ
یاســای بــاری کــەس نەســە� منـ ڵـا� بلــووری جێگـ يـر نابێــت ئەگــەر بەیەکگەیشـ ف
ـتى نێــوان هاوســەرهکان لــە توانــادا نەبێــت ،بــە�م هیــچ ف
�ایــەک بــۆ ئــەم
ب
ڵ
تێکە�وکــرد�ف
�
کاره دیــاری نەک ـراوه ،و ســەبارهت بــە هەرجــۆره وێنــە و شــێوازێ� تــری مامەڵەکــردن بــە سـ يـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ کــە ببێتــە هــۆی
ف � ت
ف
ف
ف
ـرا� ژمــاره ()11
نەســەب بــە گوێــرهى مــاددهکا� (/5ســێیەم و  )16لــە یاســای نەشــتەرگەری چانــد� ئەندامــەکا� مــرۆڤ و بازرگانیکــردن پێکــرد� عـ ي ڕ
ڵ
تیکە�وکـ ف
ـەکا� زاوزێ و بەشـ ف
ی سـ ڵـا�  2016بــە تایبــەت گواســتنەوهى ئەندامـ ف
ـرد� نەســەب بــە تــاوان هەژماردهکرێــن ،بکــەر
ـەکا� مــادام ببنــە هــۆی
ت
ت
کەمرنەبێــت و بــە ب ش
بــە بەندکردنێــک ف
کەمرنەبێــت و لــە  10ملیــۆن زیاتــر نەبێــت.
پێراردنێــک کــە لــە  5ملیــۆن
�ادهدرێــت کــە لــە  7ســاڵ
ڵ
ـد� رژێنـ ف
( :چانـ ف
ـد� ئەندامـ ف
ـ� و چانـ ف
ـەکا� لـ ش
ـە�م یاســادانەری هەرێــى کوردســتان لــە مــاددهى /3دووهم لــە یاســای بەخشـ ي ف
ـەکا�
ـەس مــرۆڤ دهڵێــت
بـ

ـانەکا� و خانـ ف
ف
اوز� و بەشـ ف
ز �
ـەکا� قەدهغەدهکرێــت) بۆیــە هەرکەســێک نەشــتەرگەریەری گواســتنەوه چانــدن بــە پێچەوانــەى ئــەم بڕگەیــە
ـەکا� و شـ
ي
پێراردنێــک کــە لــە ( )10ملیــۆن کەمــرت
�ا دهدرێــت کــە لــە ( )7ســاڵ زیاتــر نەبێــت و ب ش
ئەنجــام بــدات بــە گوێــرهى مــاددهى (/17یەکــەم) بــە زیندانیــەک ف

�ای زیندانیکـ ف
نەبێــت و لــە ( )20ملیــۆن زیاتــر نەبێــت ،بەمــەش یاســادانەری هەرێــم بەرزتریــن ئاسـ تـى ف
ـرد� دیاریکــردووه بــە ( )7ســاڵ بــە پێچەوانــەى
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
ڵ
� ت
ـە�م لــە بەرامبــەردا یاســادانەری هەرێــى کوردســتان بــڕی پێـ شـر ف
ت
کەمریــن ئاسـ تـى ف
ارد� بەرزکردۆتــەوه.
�ا ،بـ
ـرا� کــە ( )7ســا� کردۆتــە
ب
یاســادانەری عـ ي ڕ
ڵ
� ت
ـانەکا� ز �
ف
ـرا� هەرچەشــنە
یاســادانەری هەرێــى کوردســتان خــودی گواســتنەوهى ئەنــدام و خانــە و شـ
ي
اوز� یاســاغ کــردووه ،بــە�م یاســادانەری عـ ي ڕ
ڵ
ڵ
ف
ف
ف
وبوو�
وکرد� نەسەب یاساع کردووه ،بۆیە لە ئەنجامدا هەردووکیان یەک شتیان مەبەستە ئەویش ڕیگرتنە لە تێکە�
کارێک ببێتە هۆی تێکە�
ڵ
ـوو� نەســەب ،دهبێتــە هــۆی هاتنــەدی تـ ف
تێکە�وبـ ف
ـاوا�
نەســەب ،بۆیــە توێژینەوهکەمــان بــەو ئەنجامــە دهگات کــە هەرچەشــنە کارێــک ببێتــە هــۆی
ڵ
تێکە�وکـ ف
ـرد� نەســەب و نەشــتەرگەریکار و نەشــتەرگەری بۆکـراو شایســتەى ف
�اى دیاریکـراو دهکاتــەوه ،بۆیــە بەکرێگرتـ فـى منداڵــدان و گواســتنەوهى
ئەندامـ ف
ـەکا� زاوزێ و کڕیــن و فرۆشـ ف
ـتى سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــە هەموویــان دهچنــە ژێــر ئــەم تاوانــە.

دەرئەنجام

ڵ
ـ� و ســپاردهکردن و بەخشـ ي ف
-1سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بــە جیــا یــان بــە پیتێـ فـراوى دهکرێنــە محــى گرێبەسـ تـى کڕیــن و فرۆشـ ت ف
ـ� ،بۆیــە لــە و�تـ فـا�
ڵ ف
ف
ـەڕه� لــە ڕووی کردارییــەوه ســپاردهکردن
ئـ
ـەوڕو� تەنهــا ڕێگایــان بــە بەخشـ يـ� و ســپاردهکردن داوه ،لــە کاتێــک لــە هەرێــى کوردســتان و و�تــا� عـ ب
پ
جگــە لــە بەكرێگرتـ فـى منداڵــدان بـ ف
ـوو� هەیــە.

ف � ت
ف
ـرا� و فقــ� ئیســالم ،ناکرێــت سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ببنــە محــى گرێبەســت چونکــە ئــەم کاره
-2بــە گوێــرهى دادکاریــەکا� یاســای شارســتا� عـ ي ڕ

پێچەوانــەى سیســتەم گشـ تـى کۆمەڵگایــە و لــە ڕوێــ� تــر پەیوهســتە بــە یاســای بــاری کــەس.
ڵ
� ت
ـرا� و بــەرکار لــە هەرێــى کوردســتان لــە نێــوان سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى پیــاو ئافــرهت جێگـ يـر
-3نەسـ ب
ـە� منــا� بلــووری بەگوێــرهى یاســای بــاری کــەس عـ ي ڕ
ـ� بـ ف
گریش هەبێــت لــە نێوانیانــدا مــادام توانــاى بەیەکگەیشـ ت ف
ـوو� نەبێــت.
نابێــت هەرچەنــد گرێبەسـ تـى هاوســەر ي

اوز� یاســاغ کــردووه کــە دهبنــە وێنەیــەک لــە وێنـ ف
ـەکا� ز �
ـانەکا� ڕژێنـ ف
ف
-4یاســادانەری هەرێــى کوردســتان چانـ ف
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە
ـد� خانــە و شـ
ي
ـد� ڕژێنـ ف
ـ� و چانـ ف
سـ ي�ـپرم و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ،بەمــەش فرۆشـ ت ف
ـەکا� ئەنــدام زاوزێ بــە تایبــەت گونــەکان یاســاغ ک ـراوه.
ڕژێنەکا� ز �
ف
ف
ف
ف
اوز� ڕێکنەخستووه.
شانەکا�
سەرپێچیکرد� گواستنەوهى خانە و
شارستانیەکا�
-5یاسادانەری هەرێى کوردستان شوێنەواره
ي
-6فقــ� ئیســالم کاتێــک نەســە� منـ ڵـا� زینایــان جێگـ يـر نەکــردووه ،بۆچونێــک پێیــان وایــە لەبــەر ئەوهیــە کــە بــە دڵنیــا� نازانـ ي ف
ـ� �
ك بــاوك مناڵەکەیــە،
ي
ب
ڵ
بــە�م ئەگــەر دڵنیابووینــەوه ئەوکاتــە نەســەب جێگـ يـر دهبێــت ،ئــەو بۆچوونــە زیاتــر بەرژهوهنــدی کۆمەڵــگا و مناڵەکــەش بــەدی دههێنێــت.
ڵ
ف
ـوو� هەیــە ،و تەنانــەت لــە دواى مـ ف
ـپاردهکرد� سـ �ـپرم و هێلکۆکــە و هێلکۆکــەى پیتێـ فـراو لــە هەرێــى کوردســتان بـ ف
-7منــا� بلــووری و سـ
ـرد� مـ ي�ـرد
ي
ئامــادهن هێلکــەى پیتێـ فـراو بــۆ مناڵـ ف
ـدا� ئافرهتەکــەى دابنێنــەوه.

ف
ف
ف
�
ـە� بــۆ جێگـ يـر نابێــت
-8ئەگــەر چانــد� کۆرپەڵــە لــە دواى مــرد� خــاوه� سـ يـپرم ئەنجــام درا ،بــە گوێــرهى یاســای بــاری کــەس بــەرکار مناڵەکــە نەسـ ب
چونکــە توانــاى بەیەکگەیشـ ف
ـتى ژن و مـ ي�ـرد نەمــاوه.

ڕاسپاردە

ف
اسپاردهکا� ئەم توێژینەوهیەمان لەم پڕۆژه یاسا پێشنیارکراوه کۆکردۆتەوه:
ڕ
ڕێکخستى مامەڵەکردن بە �
ف
پڕۆژه یاسای
سپرم و هێلکۆکەى مرۆڤ و کۆرپەڵە
ي
ماددەى یەکەم:
ڵ
ف
یاسا� و شەرعیەکان ڕێپێدراون.
1سەنتەرهکا� منا� بلووری لە چوارچێوهى مەرجەي
ڵ
ف
ف
ت
چاند� منا� بلووری دهردهکات.
سەنتەرهکا�
ڕێنما� تایبەت بۆ کردنەوهى
تەندروسى
2وهزیریي
ماددەى دووەم:
ف
ف
ف
ئامادهبوو� خوودی هاوسەر ئەنجام بدرێت.
چاند� کۆرپەڵە لە سەنتەرێ� ڕێپدراو بە
پیتاند� بلووری و
مەرجە
ماددەى سێیەم
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ئەم کارانەى خوارهوه ڕێگایان پێنەدراوه ئەنجام بدرێن:
ڵ
ف
ف
ف
ف
ف
وکرد� نەسەب.
شانەکا� و هەرکارێک ببێتە هۆی تێکە�
خانەکا� و
ڕژێنەکا� زاوزێ و
-1چاند�
ف
-2کۆپیکرد� مرۆڤ.
ف
ف
زۆربوو� مرۆڤ و ئاژهڵ ڕێگاپێنەدراوه.
-3تێکەڵکرد� خانەى
ماددەى چوارەم
ت
ت
کەمر نەبێت و لە ( )10ســاڵ زیاتر نەبێت و ب ش
ف
كەمر نەبێت
پێراردنێك كە لە ( )10ده ملیۆن دینار
�-1ا دهدرێت بە زیندانیکردنێک لە ( )7ســاڵ
ـەرپێ� ماددهى ســێیەم بکات لەم یاســایە.
و لە ( )20بیســت ملیۆن دینار زیاتر نەبێت هەرکەســێک سـ
پ
�-2ا دهدرێــت بــە زیندانیــەک لــە ( )3ســاڵ زیاتــر نەبێــت و لــە ( )1يــەك ســاڵ کەمـ تـر نەبێــت و ب ش
ف
پێراردنێــك كــە لــە ( )10ده ملیــۆن دینــار كەمـ تـر نەبێــت
ـەرپێ� ماددهى دووهم ئەو یاســایە بکات.
و لە ( )20بیســت ملیۆن دینار زیاتر نەبێت هەرکەســێک سـ
پ
ماددەى پێنجەم

ف
سەرپێچیکرد� ماددهى دووهم ئەو یاسایە لە دایک دهبێت:
ئەو مناڵەى لە
ڵ
ف
مرات ناگرێت.
مرد� یەکێک لە هاوسەرهکان بوو نەسەبەکەى بۆ
-1ئەگەر لەدایکبوونەکەى لەدواى
ي
جێگر دهبێت بە�م ي
جێگر دهبن.
مرات
ي
-2ئەگەر هاوسەرهکان لە ژیان بوون ئەوکاتە نەسەب و ي
ماددەى شەشەم

ف
سەرپێچیکرد� ماددهى سێیەم ئەو یاسایە لە دایک دهبێت:
ئەو مناڵەى لە
بایەلۆ� دهگەڕێتەوه.
ب
ب
دایبا�
نەسە� بۆ
بایەلۆ� دیاربوون
دایبا�
-1ئەگەر
ب
ب
ب
بایەلۆ� دیارنەبوون و نەدهتوانرا دیاربکرێت وهکو نەسەب نادیار مامەڵەى لەگەڵ دهکەین.
ب
دایبا�
-2ئەگەر
ب
ڵ
ف
خاوه� هێلکۆکەى بەتاڵکراو و خانەى کۆپیکراو دهگەڕێتەوه.
نەسە� بۆ
-3منا� کۆپیکراو
ب
ف
�
ف
-4ئەگــەر مناڵێــک بـ ب �
مراتگرتــن جێگـ يـر نابێــت مەگــەر
ـە� ڕهزامەنــدی خــاوه� سـ يـپرم و هێلکۆکــە پیتێرابــوو ،بــە هەڵــە یــان بــە مەبەســت ئەوکاتــە ي
بەدانپێدانـ فـا� خـ ف
ـاوه� سـ ي�ـپرم یــان هێلکۆکەکــە نەبێــت لەبــەردهم دادگا.
ماددەى حەوتەم

ف
دادکاریەکا� پێچەوانەى ئەم یاسایەبن مادام بەژهوهندیەك زیاتر بۆ مناڵەکە بەدی نەهێنێت.
کار بە هیچ یاسایەك تر ناکرێت

سەرچاوەکان
پەرتوک:

ف
ف
ت
ف
ـ� (المتــو�1252 :ـه) ،رد المحتــار عــى الــدر المختــار ،دار الفكــر-
ـ� الحنـ ي
ابــن عابديــن ،محمــد أمـ يـ� بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشـ يبـ يـروت ،ط1412 ،2ـه 1992 -م.

َ ََ
ف ف
ف
ف
ـا� ي� الفقــه
ـ� (المتــو�616 :ـه) ،المحيــط ب
الرهـ ي
أبــو المعـ يـاىل برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازة البخــاري الحنـ ي
ف
ف
سام الجندي ،دار الكتب العلمية ،يبروت – لبنان ،ط 1424 ،1ـه 2004 -
النعما� فقه اإلمام ب ي
ي
ر� هللا عنه ،المحقق :عبد الكريم ي
أ� حنيفة ي
م.
ف
ف
المد� الجديد ،دار احياء ت
العر� ،يبروت لبنان.
الراث
عبدالرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط ي� ش�ح القانوني
بي
ف
ف
االسالم المقارن والقانون ،ط.10
المراث والوصية وحق االنتقال ي� الفقه
لى ،ي
ي
اه الز ي
مصط� ابر يف
أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطـ ب يـى (المتــو�520 :ـه) ،البيــان والتحصيــل والـ شـ�ح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة ،حققــه :دـالم ،بـ يـروت  -لبنــان
محمــد حـ ب ي
ـ� وآخــرون ،دار الغــرب اإلسـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
ش
ـ� (المتــو�794 :ـه) ،المنثــور ي� القواعــد الفقهيــة ،وزارة األوقــاف الكويتيــة ،ط،2
أبــو عبــد هللا بــدر الديــن محمــد بــن عبــد هللا بــن بهــادر الزركـ ي1405ـه 1985 -م
ت
ـدس
ـ� الحنبـ يـى ،الشـ ي
أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيـ يـى المقـ يـهر بابــن قدامــة المقـ ي
ـدس ثــم الدمشـ ي
ف
(المتــو�620 :ـه) ،المغـ ف يـى البــن قدامــة ،مكتبــة القاهــرة1388 ،ـه 1968 -م
األحكام شال�عية ف ي� ضوء المستجدات الطبية والبايولوجية العرصية ،جهاد حمد حمد ،2017 ،دار المعرفة.
ف
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحسـ ي فـ� القــدوري (المتــو� 428 :ـه) ،التجريــد للقــدوري ،المحقــق :مركــز الدراســات الفقهيــة
عى جمعة محمد ،دار السالم  -القاهرة ،ط 1427 ،2ـه  2006 -م.
واالقتصادية ،أ .د محمد أحمد �اج  ...أ .د ي
ف
(المتو�1429 :ـه) ،فقه النوازل ،مؤسسة الرسالة ،ط 1416 -1ـه 1996 ،م.
بكر بن عبد هللا أبو زيدف
ف
ـني� (المتــو�926 :ـه) ،الغــرر البهيــة ي� ش�ح البهجــة الورديــة ،المطبعــة
زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري ،زيــن الديــن أبــو يحـ يـى السـ يالميمنيــة.
ف
العجيى األزهري ،المعروف بالجمل (المتو�1204 :ـه) ،فتوحات الوهاب بتوضيح ش�ح منهج الطالب المعروف
سليمان بن عمر بن منصوري
يف
الطالب� للنووي ثم ش�حه ف ي� ش�ح منهج الطالب) ،دار الفكر ،د.ط.
بحاشية الجمل (منهج الطالب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج
ئ
الطباطبا� ،فقه االستنساخ ش
الب�ي والخاليا الجذعية والفتاوى الطبية ،دار الهالل1434 ،هـ2013-م.
السيد محمد سعيدي
ف
القرداع ،قضايا فقهية ف� نقل االعضاء ش
الب�ية،2011،ط.1
عى عارف
ي
ي
عارف يَّ
َ
ـوس ،الفقـ ُـه َ
الميـ َّـ�َ ،مـ َـد ُار َ
محمــد بــن إبراهيــم المـ َ
َّ
ّ
عبــد هللا بــن محمــد ّمحمــد المطلــق ،د.
الوطــن للنـ شـ� ،الريــاض -
الطيــار ،أ .د .عبــد هللا بــن
ِ
المملكــة العربيــة الســعودية ،ط.2011 ،2

ف
ف
ـو�683 :ـه) ،االختيــار لتعليــل المختــار ،عليهــا تعليقــات:
ـ� (المتـ
عبــد هللا بــن محمــود بــن مــودود الموصـ يـى البلـ يـد� ،مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنـ ي
الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة (مــن علمــاء الحنفيــة ومــدرس بكليــة أصــول الديــن ســابقا) مطبعــة الحلـ ب يـى  -القاهــرة (وصورتهــا دار الكتــب العلميــة -

وغرهــا) 1356 ،ـه  1937 -م.
بـ يـروت ،ي
ئ
الجنا� اإلسالم مقارنا بالقانون الوض� ،مكتب دار ت
عبدالقادر عودة ،شالراث.2005 ،
الت�ي ــع
ي
ي
ي
ف
ف
ف
ـو�587 :ـه) ،بدائــع الصنائــع ف� ترتيــب ش
ال�ائــع ،دار الكتــب العلميــة،ط،2
ـ� (المتـ
عــالء الديــن ،أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاسـ يي
ـا� الحنـ ي
1406ـه 1986 -م.
اإلسالم ،2001 ،دار الثقافة ،ط.7
السالوس ،موسوعة القضايا الفقهية المعارصة واالقتصاد
عى احمدي
ي
ي
ف
ـى (المتــو� 478 :ـه) ،التبــرصة ،تحقيــق :الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم نجيــب ،وزارة األوقــاف
ـ� ،أبــو الحســن ،المعــروف باللخـ ي
عـ يـى بــن محمــد الربـ يوالشــؤون اإلســالمية ،قطر ،ط 1432 ،1ـه  2011 -م.
محمد شلتوت ،الفتاوى دراسة لمشكالت المسلم المعارص ف� حياته اليومية العامة ،دار شال�وق. 2004 ،
ي
محمد عى محجوب ،الوسيط ف� شاالسالم ونظرياته العامة ،دون طبعة ،دون سنة
الت�ي ــع
ي
ي
ي
ف
ف
ـدا� ،مســتجدات العلــوم الطبيــة وأثرهــا ي� اإلختالفــات الفقهيــة ،أطروحــة الدكتــوراه ،جامعــة أم درمــان اإلســالمية،
محمــد نعمــان محمــد عـ يـى البعـ يكليــة ش
ال�يعــة والقانــون ،قســم الفقــه المقــارن1433 ،هــ.2012-

ف
مصط� ابراهيم الزلى ،أسباب االباحة األعمال الجرمية ف� شال�يعة والقانون ،ط ،2أربيل.2010،
ي
ي
ف
مصط� ابراهيم الزلى ،الكامل للزلى ف� شال�يعة والقانون ،مجموعة األبحاث الطبية ،ط ،1ج.22
ي ي
ي
ف
منصــور بــن يونــس بــن صــالح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهـ تـو�1051 :ـه) ،الــروض المربـ ــع ش�ح زاد المســتقنع ،ومعــه:
ـو� الحنبــى (المتـ
حاشــية الشــيخ العثيمـ ي ف
ـ� وتعليقــات الشــيخ الســعدي ،دار المؤيــد  -مؤسســة الرســالة.
َّ
ْ
ْ ُ
مصط� ُّ
ف
الز َح ْي ّ
ُّ
اإلسالم وأدل ُت ُه ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،4د.ن.
َ-وه َبة بن
الفقه
ىِ ،
ي
ِي
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نامە و ي� ض
ت�ەکان
ف
ـالم ،رســالة ماجسـ يـتر ،جامعــة أبوبكــر بلقايــد- ،تلمســان -الجزائــر،
سـ يـ� والفقــه االسـ ي
ـكريفة محمــد الطيــب ،التلقيــح االصطنـ ي
ـاع بـ يـ� القانــون الوضـ ي
كلية الحقوق والعلوم السياســية.2017-2016 ،
ف
ـهر ســالمة حافــظ األغــا ،قــوادح النســب ي� ضــوء علــم الوراثــة المعــارص1431 ،هــ2010-م ،رســالة الماجسـ يـتر ،الجامعــة اإلســالمية-غزة ،كليــة
سـ يش
ال�يعــة والقانــون.
ف
ـ� دراســة مقارنــة ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة أبوبكــر بلقايد-تلمســان،
عــالل بــرزوق أمــال ،أحــكام النســب بـ يـ� القانــون الجزائـ يـري والقانــون الفرنـ يكليــة الحقــوق والعــوم السياســية.2015-2014 ،
لبـ فـى محمــد جـ بـر /شــعبان الصفــدي ،األحــكام شال�عيــة المتعلقــة باإلخصــاب خــارج الجســم ،رســالة الماجسـ يـتر ،الجامعــة اإلســالمية-غزة ،كليــة
ش
ال�يعــة والقانــون ،قســم الفقــه المقــارن1428 ،هــ2007 -م.
توێژینەوەکان

حســن حمــاد حميــد ،الحمايــة الجنائيــة ألجنــة األنابيــب ،بحــث منشــور ف ي� مجلــة القانــون للدراســات والبحــوث القانونيــة تصــدر عــن كليــة القانــون/جامعــة ذي قــار ،العــدد الســادس.2012 ،

ف
ف
ف
ف
ـو� دراســة مقارنــة
حيــدر حسـ يـ� كاظــم الشــمري ،عـ يـى شــاكر عبــد القــادر البــدري ،االتجاهــات الفقهيــة المعــارصة ي� حكــم التلقيــح بمـ يـى الــزوج المتـ يف
ف
ـو� ،مجلــة دراســات اســالمية معــارصة ،العــدد التاســع -الســنة الرابعــة .2013
ـالم والقانـ ي
بـ يـ� الفقــه االسـ ي
ف
ش
ـوا� والنبـ تـا� بـ ي ف
ـ� العلــم والديــن ،الطبعــة االوىل ،عمــان .2000 ،الشــيخ محمــد المختــار
ي
خليــل البــدوي ،االستنســاخ برمجــة الجنــس البــ�ي والحيـ يف
ش
ت
ـالم بجــدة
ـالم التابــع لمنظمــة المؤتمــر االسـ ي
ـالم مفــى الجمهوريــة التونســية ،االستنســاخ البــ�ي ،بحــث منشــور ي� مجلــة مجمــع الفقــه االسـ ي
السـ ي
ف
ي� العــدد .10
عبدالحليــم عبدالحافــظ خالــد ،أثــر االستنســاخ عــى قضايــا النســب ومــا يتبـ فـى عليهــا مــن إشــكاالت ش�عيــة وقانونيــة ،مجلــة الجامعــة العراقيــة،العــدد (.)3/29
ـدوىل حــول االستنســاخ البـ شـ�ي ،مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن،2012 ،
عدنــان عبــاس مــوس النقيــب ،المســؤولية األخالقيــة للمجتمــع الـ يالمجلــد14 :
وال�عيــة والقانونيــة ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كليــة ش
عــى محمــد يوســف المحمــدي ،االستنســاخ مــن الناحيــة العلميــة شال�يعــة والقانــون،
ي
ف
ف
الجــزء الثــا� مــن عــدد خــاص بأبحــاث مؤتمــر (الطــب والقانــون) الــذي نظمتــه كليــة ش
ال�يعــة والقانــون بالتعــاون مــع كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة ي�
ي
الفـ تـرة مــن  9-7محــرم 1419الموافــق مــن  5-3مايــو 1998م.
نافــع تكليــف مجيــد دفــار العمــاري ،الحمايــة الجزائيــة الموضوعيــة للتلقيــح الصنــاع البـ شـ�ي ،شــباط  ،2018مجلــة كليــة تالربيــة األساســية للعلــوم
ي
ت
الربويــة واإلنســانية ،جامعــة بابــل ،العــدد .37
ف
ف
ش
ـا� مــن
وهبــة مصطــ� زحيـ يـى ،الجوانــب اإلنســانية واألخالقيــة والدينية،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كليــة ال�يعــة والقانــون ،الجــزء الثـ يف
عــدد خــاص بأبحــاث مؤتمــر (الطــب والقانــون) الــذي نظمتــه كليــة ش
ال�يعــة والقانــون بالتعــاون مــع كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة ي� الفـ تـرة مــن 9-7
محــرم1419ـه الموافــق مــن  5-3مايــو 1998م.
ف
ف
ـاع وتأجـ يـر األرحام،مجلــة كليــة القانــون للعلــوم
يــا� محمــد عبــدهللا ،خليــل إبراهيــم حسـ يـ� ،الموقــف القانـ يـو� مــن عمليــة التلقيــح اآلصطنـ ي
القانونيــة والسياســية ،2016 ،المجلــد  ،5العــدد.part 1/17:
ض
عەڕە�
وێبسایت بە زما�
ج
عى سنوس ،القانون وبیع االمشاج ش
الب�یەwww.oudnad.net ،
ي
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 والـ تـى مــن خاللهــا يصــل المـ فـى بالبويضــة بغـ يـر الطريــق الجنــ� المبـ ش،ظهــرت أنــواع وصــور مختلفــة للتعامــل بالبويضــات ومـ فـى اإلنســان
،�ـا
ي
ي
ي
ي
ف
ت
 ســواء، وقــد نظمــت بعــض الــدول أحــكام التعامــل بالبويضــات ومـ ف يـى الرجــل،�ـو
ـاع ي� مجــال الطــب البايولـ ب ي
وذلــك بعــد اخــراع التلقيــح االصطنـ ي
ف
ف
 ولكــن ث،ببيعهمــا أو ترعهمــا أو إيداعهمــا
 فمــا هــو مســموح ي� بلــد قــد يمنــع،أكريــة األنــواع وصــور التعامــل تخالــف اآلداب والنظــام العــام ي� مجتمعنــا
ب
 ومنــع كل مــا تهــدم، لــذا يجــب علينــا أن نقــف عنــد أنــواع التعامــالت الــواردة عــى البويضــات والمـ ف يـى للوصــول إىل تنظيــم التعامــل بهمــا،مــن بلــد آخــر
ف
ف
�و
ـالم ي
 وألجــل ذلــك حاولنــا تجســيد تصويــر أنــواع التعامــالت الــواردة وبيــان صورهــا للوصــول إىل حقيقــة الحكــم ي� الفقــه اإلسـ ي،المصلحــة العامــة
ً
ت
القوانـ ي ف
ومراثــه؛ إذ تحــدث
 وإذا منعنــا نوعــا مــن أنواعهــا أو صــورة مــن صورهــا فــإن اآلثــار ترتــب عــى التعامــل بهمــا مــن حيــث تحديــد نســب المولــود ي،�ـ
ً
ً
ف
ف
ف
ف
و� ختام البحث
المشــكلة ي� تحديد النســب
ي
 ي،المى والبويضة وعدمه
 وعموما ســتفرق األحكام بوجود عقد الزواج يب� صاحب ي،والمراث آحيانا
ت
.اقرحنــا مـ شـ�وع قانــون حــول تنظيــم أحــكام وآثــار التعامــل بالبويضــات ومـ ف يـى اإلنســان
the provisions and implications of dealing with human sperm and egg in law and Islamic jurisprudence

Abstract
After the emergence of artificial fertilization in the field of medical science, different methods of dealing
with human sperm and egg appeared under which human sperms and eggs are united in addition to direct sex.
Therefore, it is seen that some countries have regulated the sale of and lending sperm and egg in their laws.
However, most of such dealings are not commensurate with our culture and public system. Hence, we need to
shed the light on this subject and prevent any act on human sperm and egg which eradicates public interest.
Thus, this research has attempted to highlight the types and methods of dealing with this subject and after
that we explained the legal and Islamic provisions regarding this issue. Even though if legislator prevents such
act, it will have legal implications, because if the sperm and egg of foreign people are fertilized, it is necessary
to determine lineage and heritage of the child. Thus, the problem of determining lineage of the child arises.
Therefore, we have made difference between a situation if there is a marriage contract between the owner of
the sperm and egg or not. Finally, we have proposed a bill to regulate the provisions and implications of dealing
with human sperm and egg.
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