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  چكيده

ي معرفـي و دربـاره آن بـسيار تبليـغ و            نابـارور هـاي درمـان       اه يكـي از ر    نابـارور در دهه اخير، انتقال گامت و جنين بيگانه بـه رحـم زن              
 ولـي بـا كمـال       .هاي پزشكي، جواز شرعي و قانوني و آثار انتقال متمركـز شـده اسـت                ها پيرامون شيوه    تمام بحث . گذاري شده است    سرمايه

در ايـن مقالـه شـرايط       . قرار نگرفتـه اسـت    تأسف، شرايط اساسي صحت قرارداد در اين باره مغفول مانده و مورد مطالعه، تحقيق و پژوهش                 
بدون ترديد در انتقـال گامـت و        . ي تجزيه و تحليل شده است     ناباروراساسي صحت قراردادهاي مربوط به انتقال گامت و جنين براي درمان            

كنـد كـه    آزادي اراده ايجاب مـي زيرا اصل حكومت و . دهنده و انتقال گيرنده نقش محوري دارد         اراده انتقال  ،جنين بيگانه به رحم زن نابارور     
  . بدون رضاي كسي نتوان گامت او را مجاني يا حتي در ازاي پرداخت پول گرفت و براي تشكيل جنين اقدام كرد

وانگهي هرگاه  . توان بدون رضاي گيرنده به رحم او منتقل كرد          از طرف ديگر رضاي گيرنده نيز الزم است و گامت يا جنين ديگري را نمي              
در صورتي  . پزشك يا مؤسسه پزشكي ممكن است به عنوان واسطه يا مستقل عمل كند            . هر داشته باشد اذن شوهر نيز الزم است       گيرنده شو 

 ولي هر گاه نخست گامـت       . استحقاق دريافت اجرت كار خود را دارد       ،كه بين دهنده و گيرنده نقش واسطه را ايفاء و كار آنان را تسهيل كند              
تقل شود و گيرنده آن را از مؤسسه پزشكي در برابر پرداخت پـول بگيـرد، مـسأله فـروش گامـت و جنـين و                          و جنين به مؤسسه پزشكي من     

  . ريزد هاي سنتي را در هم مي گيرد و نظم ازدواج  انساني پا مياجزايرقابت فروشندگان 
  .فراوري و انتقال آن مانعي نداردماليت گامت و جنين نيز قابل بحث است و دست كم، گرفتن پول براي اهداء، واگذاري، نگهداري، 

  
  يناباروري، قرارداد درمان نابارورجنين، درمان  :ها واژه كليد

                                                            
 ٥٢، خيابان انقالب، خيابان خارك، پالكتهران: پاسخگو نويسنده ∗

  ٦٦٧٠٦٥١٥: تلفن
E-mail: dr.qasemzadeh@yahoo.com 
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  ٤٢٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
در فراخوان مقاله اهداي گامت و جنـين در     :تعريف و واژه شناسي   

 راه منحصر بـه فـرد درمـان         ،ي، به كارگيري اين شيوه    ناباروردرمان  
از ]. ٢، ١[عرفي شده استبيماران فاقد تخمدان يا اسپرم يا تخمك م

 مانند ديگر بيماران بـا قـرارداد        نابارورآنجا كه رابطه پزشك با بيمار       
گردد و بدون وجود قرارداد و خودسـرانه،          شفاهي يا كتبي تنظيم مي    

هيچ پزشك يا مؤسسه پزشكي حق درمان بيمـار مـذكور را نـدارد و      
ذن يـا ا  (اعطاي گامت و جنين نيـز اغلـب در پوشـش يـك قـرارداد                

پذير است، قراردادهاي مربوط بـه انتقـال گامـت و             امكان) قراردادي
عنوان موضوع ايـن پـژوهش انتخـاب          جنين براي درمان ناباروري به      

  .شد
بنابراين براي ورود به بحث اصلي ناگزير، نخست واژگـان كليـدي            

  :شوند پژوهش به ترتيب ذيل معرفي مي
ده و آمـاده    گامت نام سـلول جنـسي رسـي       ): Gamete( گامت   -۱

و سـلول   ) Sperm(سلول جنسي نر را اسپرم      . تلقيح نر يا ماده است    
ــك    ــاده را تخم ــسي م ــد) Ovule, Ovum, Egg(جن در . گوين

هاي حقوقي و منابع فقهي به جاي سلول نر، نطفه مـرد و بـه                 نوشته
  ].۴، ۳[جاي سلول ماده، نطفه زن به كار رفته است

ايــن پــژوهش، رويــان مقــصود از جنــين در ): Fetus( جنــين -۲
)Embryo ( است كه به تخمك بارور شده)Zygote ( تا هشت هفته

در حوزه علوم پزشكي، رويان     . شود  پس از نخستين تقسيم گفته مي     
 ۲هـاي     از هفته نهم تا تولد، جنين نام دارد و اطالق جنين به رويان            

ي در شرايط كنـوني، نگهـدار     . اند   سلولي را مورد انتقاد قرار داده      ۸تا  
 روز و در    ۳ تـا    ۲ رحمـي بـيش از        از هاي حاصل از لقاح خارج      رويان

پذير نيست و بايـد بـه          روز امكان  ۵ تا   ۴محيط كشت جديد بيش از      
  ].۵[رحم منتقل يا منجمد شوند

هاي فقهي و حقوقي مقصود از جنين، تخمك بارور شده            در نوشته 
ك بـارور   و تخم ] ٦[استقرار يافته در درون رحم تا هنگام تولد است          
  و جنـين بـالقوه     ] ٧[شده پيش از اسـتقرار در رحـم را نيـز جنـين              

)Pre-embryo (٩، ٨[اند گفته.[  
داشتن فرزند، حق طبيعـي و       : اهميت، تنقيح و تقسيم موضوع     -٢

ي يكي از آنان يا هر دو، خانواده        نابارورولي  . قانوني زن و شوهر است    
در ايـن   . كنـد   مـي  وجود فرزنـد محـروم        يعني را از اين حق و نعمت     

 ناگزير هستند يا اين واقعيت تلخ را بپذيرند و تـا            نابارورصورت زوج   
  كـودك  ) سرپرسـتي ( بمانند، يـا بـا قبـول          باقي فرزند  پايان عمر بي    

 دوستي، ميل خود را نيز تا حدودي         سرپرست و تقويت حس نوع      بي  

يـل  عالقـه وافـر و م     .  يا به درمان بيماري خود رو آورند        و ارضا كنند 
 را بـه سـمت درمـان        نابـارور هـاي     طبيعي به باروري، اغلب خـانواده     

 ولي به حكايت منـابع معتبـر، تـاكنون پزشـكان            .كشاند  ناباروري مي 
ي بيمـاران فاقـد تخمـك و اسـپرم را بـه شـيوه               نابارورشيوه درمان   

 را تنهـا    نابـارور اند و اهداي گامت و جنين بـه بيمـار             متعارف نيافته 
  ].١٠[انندد درمان موجود مي

فناوري جديد انتقال گامت و جنين بـه رحـم زن نابـارور در نـوع                
 .خود تحول شگرفي را در عرصه پزشكي و درمان ايجاد كـرده اسـت             

ولي در آن حوزه محدود نشده، بلكه زمينـه را بـراي تغييـر بنيـادي                
  . استساختهروابط خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي نيز فراهم 

  : عي درمانهاي اصلي و فر  شاخه-٣
  : فناوري، از نظر حقوقي، دو شاخه اصلي دارداين
  ي با استفاده از گامت نابارور درمان -۱
  ي با انتقال جنيننابارور درمان -۲

درمـان بـا    ) الـف : درمان با استفاده از گامت خود بر دو نوع اسـت          
درمـان بـا اسـتفاده از گامـت         ) استفاده از گامـت زوج و زوجـه و ب         

  .بيگانه
  : با استفاده از گامت بيگانه نيز بر سه قسم استدرمان 

  . درمان با استفاده از اجزا و تركيبات گامت-۱
بدون هسته ديگـري    ) تخمك( درمان با استفاده از گامت ماده        -۲

سـلول غيـر   ) Nuclear transplantation(اي  بـراي نـشاي هـسته   
 كه نابارور به منظور توليد كودك شبيه شخص نابارورجنسي شخص 

يــا درمــاني ) Reproductive cloning(بــه همانندســازي زايــشي 
)Therapeutic cloning (موسوم است.  

عنـوان بخـشي از هـسـته          درمان با استفاده از خود گامـت بـه         -۳
  ).خواه گامت نر باشد يا گامت ماده(اصلي انسان 

گفتني است كه در شيوه نخـست، پزشـك بـا اسـتفاده از اجـزا و                 
 نسبي  نابارور شخص    بيگانه در تركيب داروها   تركيبات گامت شخص    

عنـوان يـك مـاده     كند و گامـت يـا بخـشي از آن را بـه          را درمان مي  
در تركيـب  ) نه يك موجود زنده و بخشي از هسته انـسان    (شيميايي  

 قابـل درمـان منتقـل       نابـارور برد و به رحم بيمـار         دارويي به كار مي   
  .كند مي

  :  نوع استدرمان با استفاده از جنين نيز چند
 درمان با استفاده از جنين زن و شوهر در مواردي است كه زن     -۱

پزشك جنين  . طور طبيعي قادر به تشكيل جنين نيستند        و شوهر به  
حاصل از گامت زن و شوهر را كه در خارج از رحـم و بـا كمـك وي                
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  ٤٢١

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

هـر گـاه زوجـه، از نظـر         . كند  تشكيل شده به رحم زوجه منتقل مي      
داري جنين در رحم خود نباشد و يا بـه داليـل            پزشكي، قادر به نگه   

روحي و رواني، يا هر دليل ديگر، آمادگي آبـستني نداشـته باشـد و               
بخواهد جنـين خـود را كـه از گامـت شـوهرش تـشكيل شـده، زن                  

 كودك را به او باز گردانـد، بحـث          ،ديگري دايگي كند و پس از تولد      
  .شود قرارداد دايگي پيش از تولد نيز مطرح مي

هـاي ذيـل صـورت        درمان با انتقـال جنـين بـه يكـي از روش            -۲
  :پذيرد مي
اي به رحم      از گامت زوج و گامت زن بيگانه        جنين تشكيل شده  ) ١

  .زوجه منتقل شود
جنين تشكيل شده از گامت مرد بيگانـه و تخمـك زوجـه بـه               ) ٢

  .رحم خود وي منتقل گردد
قـانوني  جنين تشكيل شده از گامت نر و ماده يك زن و شوهر             ) ٣

  .به رحم زوجه انتقال يابد
اي كه بـا هـم        جنين تشكيل شده از گامت نر و ماده دو بيگانه         ) ٤

در رحـم زوجـه قـرار       ) مجرد باشند يا متأهل   (رابطه زناشويي ندارند    
  .بگيرد

هاي ياد شده ممكن است قـصد بيمـار و حتـي              در تمام فرض  ) ٥ 
ي انتقـال   قصد پزشك، درمان علت بيماري باشد و ممكن اسـت بـرا           

  .بخشي از جنين براي پيوند به جنين ناقص قرارداد بسته شود
بنابراين، قراردادهاي مربوط به درمان ناباروري با استفاده از گامت          

 و  نابـارور برخي از قراردادها بـين شـخص        .  هستند  و جنين گوناگون  
گردند و برخي بـين پزشـك يـا         پزشك يا مؤسسه پزشكي منعقد مي     

دهنده گامـت و جنـين و برخـي نيـز بـين               نتقالمؤسسه پزشكي و ا   
توان  براي تسهيل بررسي و پژوهش، مي. گيرنده دهنده و انتقال انتقال

  . قراردادها را به دو شاخه قراردادهاي اصلي و مقدماتي تقسيم كرد
 نابـارور مقصود از قراردادهاي اصلي، قراردادهايي است كه شخص         

بنـدد و   هنده گامت و جنين ميد براي درمان خود با پزشك يا انتقال   
قراردادهاي مقدماتي و تبعي قراردادهايي است كه بـين پزشـك يـا             

گـردد و     دهنده گامت يا جنين منعقـد مـي         مؤسسه پزشكي با انتقال   
هدف آن تجهيز پزشك يا مؤسسه به گامت و جنين است تـا بتوانـد              

عـالوه،    بـه . هاي قراردادي سابق يا الحق خود باشـد         پاسخگوي طرف 
راردادهاي استخراج، فراوري، درمان و نگهداري گامت و جنين نيـز           ق
  . هستند طور مستقل قابل بحث و بررسي به

 بسترسازي، اطالع رساني و آسيب شناسـي نقـش قـرارداد در             -٣
   :اين باره

مندي از فناوري انتقال گامت و جنين گامي بـزرگ             گمان بهره   بي
كـارگيري آن در سـطح      شود ولي به      در نيل به موفقيت محسوب مي     

رسـاني كـافي بـه        گسترده بدون فراهم كردن بستر مناسب و اطـالع        
حتي مردم و نهادهاي    ) گيرندگان   دهندگان و انتقال      انتقال(كاربران  

) مجلس، دستگاه قضايي، دولت و نهادهاي غير حكـومتي        (حكومتي  
يرا ز. آورد نتايج ناگوار اقتصادي، اجتماعي، رواني و فرهنگي به بار مي      

 بينـي علمـي و       بدون مطالعه آثار، تغييـر روابـط اجتمـاعي و پـيش           
معقوِل نظم جديدي كه با انتقال گامت و جنين ايجاد خواهـد شـد،              

. گـردد  بيند و روابط اجتماعي تيـره مـي       ريزي دولت آسيب مي     برنامه
براي مثال، با به كارگيري ايـن روش، داوطلبـان سرپرسـتي اطفـال              

هـاي دولـت در       شوند و هزينه    سترده كم مي  طور گ   بدون سرپرست به  
هاي شتاب زده و  يا ممكن است در درمان. يابد  زمينه افزايش مي اين

ريزي، گامت پدر در رحم دختر و يا گامت برادر در رحم              بدون برنامه 
خواهر جاي گيرد و در فكر هر نوجواني اين ترديد ايجـاد شـود كـه                

نـام و نـشان اسـت و          فتـه بـي     يا  هاي اهدايي و انتقال     متعلق به نطفه  
 درمان  ترتيب   ببرد و به اين     كسي نتواند به راحتي به هويت خود پي       

  . ي به بحران فرهنگي تبديل گرددنابارور
گفتني است كه در فرهنگ بومي ما تعلق نطفه فرزنـد بـه پـدر و                

هاي عميـق تـاريخي و اجتمـاعي بـسيار            مادر خود با توجه به ريشه     
عنـوان پيـشوند نـام        بـه » سيد«ه نوشتن كلمه    چنان ك . اهميت دارد 

ايجـاد  . در شناسنامه آنـان نيـز ضـروري اسـت    ) ص(فرزندان پيامبر  
. تزلزل و ترديد در اين روابط، فرهنگ بومي را دگرگون خواهد كـرد            

به عالوه، بر طبق اصول و قواعد قراردادها، اخـتالف قـصد دو طـرف               
ن مـورد قـرارداد و      قرارداد، اشتباه عمـده، نامـشروع و مجهـول بـود          

 بنياد قرارداد را سست و      ،مخالفت آن با نظم عمومي و اخالق حسنه       
 رسـاني    بخشي از اطالع   .كند  آن را حسب مورد باطل يا غير نافذ مي        

 و پزشك يا بين بيمار يا پزشـك و          ناباروربا تنظيم قرارداد بين بيمار      
كور شـود و قراردادهـاي مـذ        دهنده گامت و جنين، محقق مي       انتقال

دانان فرصت نقد و بررسي و پـژوهش را پديـد     براي استادان و حقوق 
هاي قراردادي معتبر و قابـل قبـول          آورد و آنان را به عرضه نمونه       مي

منـد، هدفـدار و        ترتيب، روابـط اجتمـاعي را قـانون         تشويق و به اين   
 وگرنه ممكن است محقق را به بيراهه بكشاند و بـين            ،كند  منظم مي 
  .  جامعه و مباحث نظري فاصله بيفكندهاي واقعيت

طـور صـحيح تـشكيل شـده باشـد و             قراردادي معتبر است كه بـه     
تنها اعتباري ندارند، بلكـه سـبب تيـره شـدن             قراردادهاي باطل، نه    

  .شوند روابط اجتماعي نيز مي
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  ٤٢٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مواد و روش كار
در اين مقاله شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان ناباروري بـا           

.  مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته اسـت        ، گامت و جنين   استفاده از 
قـصد و رضـا، اهليـت دو       : شرايط اساسي صحت قراردادها عبارتند از     

 ١٩٠مـاده   (طرف، موضوع معين يا مـورد معاملـه و مـشروعيت آن             
براي تبيين مباحث مربوط به قـصد دو طـرف، اقـسام            ). قانون مدني 

 تحليـل قـرار گرفتـه تـا     قراردادهاي مرتبط به تفصيل مورد تجزيه و  
 آنگـاه بـه ديگـر       .توافق يا عدم توافق قـصد دو طـرف روشـن گـردد            

  . مباحث به ترتيب مذكور پرداخته شده است
اي است و هدف آن تبيين وضـع     روش پژوهش تحليلي و كتابخانه    

قراردادهاي درمان ناباروري با استفاده از گامـت و جنـين و سـامان               
  .ان موجود استدادن به آشفتگي روابط نابسام

نويسنده در مورد مباحث حقـوقي و پزشـكي موضـوع، مطالعـات             
هاي متعددي را در اين زمينـه         نامه  اي داشته و تاكنون پايان      گسترده

هاي حقـوقي     در اين مقاله فقط جنبه    . راهنمايي و داوري كرده است    
مسأله مورد تجزيه و تحليل و پژوهش قرار گرفته و از پـرداختن بـه               

ث، به استثناي معرفي اصطالحات و تبيين موضوع، پرهيز   ديگر مباح 
  .شده است

  
  ها يافته

ي با استفاده از گامت و     نابارورقراردادهاي اصلي درمان    : بخش اول 
  جنين
   تبيين موضوع-١

 مجبور به درمان بيماري خود نيـست و         نابارورگفته شد كه بيمار     
ـ              دون ممكن است بازي سرنوشت را بپذيرد يـا سرپرسـتي كـودك ب

ولي هرگاه بيمار راه درمان را پـيش بگيـرد،          . سرپرستي را قبول كند   
  .ناگزير است با يك پزشك يا مؤسسه پزشكي قرارداد ببندد

 راهكـار قابـل قبـول و        ،به عالوه، اين قراردادها براي تمـام مـوارد        
 را بـه هـدف اصـلي        نابارورتوانند هميشه بيمار      منطقي ندارند و نمي   

 او با استفاده از      كه هر گاه بيمار بخواهد بيماري     چنان  . خود برسانند 
زيـرا بيمـاري بـا      . گامت يا جنين درمان شود به اشتباه افتاده اسـت         

شـود و بيمـار       استفاده از گامت و جنين به صورت موردي درمان مي         
بايد هر بار براي باروري و آبستني به پزشك رجوع كند و با يك بـار                

بـه عـالوه گروهـي از    . شـود  ان نميدرمان، بيماري براي هميشه درم  
 متعـارف را دارنـد و بـه هـر دليـل      هاي بيماران قصد درمان به شيوه   

وانگهي درمان  . مند شوند   خواهند از گامت يا جنين ديگري بهره        نمي

. پذير نيـست     پيش از ازدواج با اين شيوه امكان         نابارورشخص مجرد   
تي كودكان را به مرد     گذار اجازه سرپرس    زيرا منع قانوني دارد و قانون     

 قانون حمايت از كودكان بـدون       ٣ و   ١مواد  (يا زن مجرد نداده است      
 بـا اسـتفاده از      نابـارور قراردادهاي بيمـار    ). ١٣٥٣سرپرست، مصوب   

هـاي اصـلي زيـر مـورد مطالعـه و        گامت و جنين در يكـي از شـاخه        
  .گيرد بررسي قرار مي

  : قراردادهاي درمان علت بيماري-٢
اردادهاي درمان بيمـاري ايـن اسـت كـه پزشـك بـه            مقصود از قر  

موجب قرارداد تعهد كند كه با استفاده از گامت و جنين، بيماري را             
براي مثال، پزشك يا مؤسـسه پزشـكي در         . براي هميشه درمان كند   

 به جاي     يا اسپرم، تعهد كند كه     تخمكبرابر بيمار فاقد قدرت توليد      
) نين يا اجزا و تركيبات آنهـا      خود گامت و ج   (دارو از گامت يا جنين      

هاي جنسي و توليد مثـل        استفاده كند و او را به توانايي توليد سلول        
رسـد كـه پـذيرفتن چنـين          بـه نظـر مـي     . متعارف و دلخواه برسـاند    

دانـد كـه       زيرا او مي   .ويژه از طرف پزشك معقول نيست       قراردادي، به 
شود و     نمي در شرايط كنوني با انتقال گامت يا جنين بيماري درمان         

  .چنين قراردادي، در زمره قراردادهاي نامقدور و باطل است
 درمان نـاتواني خـود بـه شـيوه درمـان            نابارور،هر گاه قصد بيمار     

متعارف و بدون استفاده از گامت و جنين باشد، ولي پزشـك بـدون              
زيـرا قـصد   . ها را به كار گيرد قرارداد باطل است  اطالع وي اين روش   

 انتقال گامت يا جنين است و قصد بيمار درمان بـا            پزشك، درمان با  
. استفاده از داروهاي متعارف بدون استفاده از گامت و جنين ديگري          

در اين صورت، قرارداد درمان بيماري هنگامي صحيح است كه قصد           
ولي بستن چنين   . دو طرف، درمان بيماري با استفاده از داروها باشد        

 زيـرا در غالـب مـوارد، بـه          .ستقراردادهايي براي پزشك خطرناك ا    
 قرارداد باطل است و براي پزشـك        ،دليل عدم كارايي درمان متعارف    

  .كند مسئوليت مدني و كيفري ايجاد مي
ي بـا اسـتفاده از گامـت و         نابـارور  قراردادهاي درمان مـوردي      -٣

 جنين
 تنهـا درمـان قطعـي        ي با استفاده از ايـن شـيوه نـه         ناباروردرمان  

بـرد، بلكـه كارآمـدي آن فقـط           ي را از بين نمي    ورنابارنيست و علت    
براي يك نوبت باروري است و هرگاه كـسي بخواهـد بـراي بـار دوم                

ايـن  . باردار شود، ناگزير بايد دوباره به دادگاه و پزشـك رجـوع كنـد    
  : گيرند هاي ذيل قرار مي قراردادها در يكي از شاخه

اي درمـان بـا     قراردادهاي درمان با اسـتفاده از گامـت و قراردادهـ          
  :استفاده از جنين
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  ٤٢٣

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

  استفاده از گامت قراردادهاي درمان با) ١
قراردادهاي مربوط به درمان با استفاده از گامـت نيـز در يكـي از               

قراردادهاي درمان با اسـتفاده از گامـت        : هاي ذيل جاي دارند     شاخه
  .زن و شوهر و قراردادهاي درمان با استفاده از گامت بيگانه

  اي درمان با استفاده از گامت زن و شوهرقرارداده) ١-١
  :هاي ذيل منعقد گردند اين قراردادها ممكن است به يكي صورت

   قرارداد درمان با استفاده از گامت شوهر-
   قرارداد درمان با استفاده از گامت زن-
   قرارداد درمان با استفاده از گامت زن و شوهر-
ر و گامـت زن ديگـر او         قرارداد درمان با استفاده از گامت شـوه         -

  )زوجه دايمي يا منقطع(
 قرارداد درمان با اسـتفاده از گامـت شـوهر و گامـت زن بيگانـه                  -

 )شوهر  دار يا بي شوهر(
 قرارداد درمـان بـا اسـتفاده از گامـت زن و گامـت مـرد بيگانـه              -

 ).متأهل يا مجرد(
دو قسم اخير در زمره قراردادهـاي درمـان بـا اسـتفاده از گامـت                

سـه قـسم    . گيرنـد   نه قرار دارند و در آينده مورد بحث قـرار مـي           بيگا
نخست بـدون ترديـد و قـسم چهـارم بـه احتمـال قـوي در رديـف                   

گانه مذكور جنـين      هاي سه   زيرا در فرض  .  هستند  قراردادهاي صحيح 
اي در    شـود و نطفـه بيگانـه        از تلقيح گامت زن و شوهر حاصـل مـي         

 موانع و دخالت ضروري آن      فقط پزشك با رفع   . باروري دخالت ندارد  
 عـالوه بـر     ،بيشتر فقيهان براي تحقـق نـسب      . كند  پذير مي   را امكان   

آميزش صحيح بين زن و مرد را، ولـو          لزوم تولد كودك از نطفه مرد،     
اهللا   آيــت (، جـز دو نفـر       ]١١[داننـد   به صـورت شـبهه ضـروري مـي        

 و] ١٣[قريب بـه اتفـاق فقيهـان اماميـه     ]. ١٢) [بروجردي و ميالني 
  ].١٤[اند عامه و ديگر اديان و مذاهب آن را جايز دانسته

ي با استفاده از گامت شوهر و گامت همسر ديگـر او            ناباروردرمان  
اي از فقيهـان بـه        شود و پـاره     از مباحث انتقال مجاز جنين تلقي مي      

بنـابراين چـون كـار پزشـك در درمـان           ]. ١٥[انـد   جواز آن فتوا داده   
امت زن و شوهر مجاز است، قرارداد مربـوط         ناباروري با استفاده از گ    

  .گيرد به آن در زمره قراردادهاي صحيح قرار مي
  .قراردادهاي درمان با استفاده از گامت بيگانه) ١-٢

  :اند از هاي اصلي اين نوع قراردادها عبارت مصداق
   قرارداد درمان با استفاده از گامت نر بيگانه-
  ت ماده بيگانه قرارداد درمان با استفاده از گام-
 قرارداد درمان با استفاده از گامت نر و مـاده بيگانـه در صـورتي           -

  .كه بين آن دو بيگانه رابطه زناشويي موجود نباشد
ممكـن  ( قرارداد درمان با استفاده از گامت زن و شـوهر بيگانـه              -

  ).است عقد نكاح آن دو دايم يا منقطع باشد
 .ي يا اعراض شـده باشـد      به عالوه، ممكن است گامت بيگانه اهداي      

 يا نماينـده او آن را بـه صـورت           نابارورچنان كه ممكن است شخص      
. معوض مانند بيع، معاوضه و صلح معوض يا رايگـان بـه دسـت آورد              

رود كه گامت بدون اجازه بيگانگان مـذكور يـا از             وانگهي احتمال مي  
  . منتقل گرددنابارورروي اشتباه به رحم زن 
باحث، تفكيك بـين قراردادهـاي درمـان بـا          براي پرهيز از خلط م    

استفاده از گامت بيگانه با قراردادهاي تحصيل گامت بيگانه ضـروري      
  جواز يا عدم جواز استفاده از گامـت بيگانـه و نحـوه            . رسد  به نظر مي  

گيـرد و    مورد مطالعه و بررسـي قـرار مـي       ،تحصيل آن در بخش دوم    
كـه چـون كـاِر موضـوع        رابطه آن با قراردادهاي درمان در اين است         

تعهد پزشك، انتقال گامت بيگانه به رحـم زوجـه اسـت، در صـورت               
گفتنـي  . گـردد  اعتبـار مـي   نامشروع بودن كار، قرارداد نيز باطل و بي     

در نتيجـه   (است كه هر گاه گامت نر و ماده بيگانه در محـيط رحـم               
خـواه گامـت از     (يا خارج از رحم     ) عقد صحيح يا به صورت نامشروع     

بـا دخالـت    ) گانه گرفته شده باشد، خـواه از يـك زن و شـوهر            دو بي 
گـاه بـه رحـم زوجـه          پزشك تلقيح و به صورت جنـين درآيـد و آن            

 منتقل گردد، اعتبار قرارداد مربوط بـه آن را بايـد در مبحـث               نابارور 
  . قراردادهاي درمان با استفاده از جنين بيگانه جستجو كرد

با اسـتفاده از گامـت بيگانـه دو         بنابراين، بحث قراردادهاي درمان     
قرارداد درمان با استفاده از گامت نـر، يـا مـاده       : مصداق بيشتر ندارد  
. اعتبـار اسـت     رسد كه هر دو قرارداد باطل و بـي          بيگانه و به نظر مي    

زيرا كاِر موضوع تعهد پزشك، حتي اگر ناظر به انتقال گامت اهدايي            
ف نظم عمومي و اخـالق      يا اعراض شده نيز باشد، نا مشروع و بر خال         

حسنه است و اين كار نظم مربوط به شناخت نسب طبيعي را در هم 
كنـد   ريزد و براي هر فرزندي، ولو فرزند واقعي، ترديد ايجـاد مـي              مي

هاي چه كساني به وجود آمده است؟ آيا كـساني            كه از تركيب گامت   
ند  هـست   شناسد در واقع همان كـساني       عنوان پدر و مادر مي      را كه به  

، ١٥[كه از گامت آنها به وجود آمده است يـا خيـر؟ اغلـب فقيهـان                 
جــواز انتقــال گامــت ] ١٦، ١٥[و حتــي انديــشمندان خــارجي ] ١٦

بـه گفتـه برخـي از فقيهـان عامـه، هـر كـس               . اند  بيگانه را نپذيرفته  
فرزندي را دانسته به غير پـدرش نـسبت دهـد بهـشت بـر او حـرام                  

 جامعـه نيـز جـواز انتقـال را          بـه عـالوه اخـالق عمـومي       ]. ١٧[است
  .پذيرد نمي
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  ٤٢٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  قرارداد باروري غير جنسي) ٢
تالش دانشمندان علوم زيستي امكان باروري غير جنسي انسان را          

برخي در امكـان وقـوع آن ترديـد    . دهد با شك و ترديد نويد مي هم
هـاي جديـد،      اند، ولي با توجه به گزارش       كرده يا آن را محال دانسته     

  ].١٩، ١٨[رسد رباره انسان نيز پذيرفتني به نظر ميامكان وقوع آن د
و )  كرومـوزوم  ٢٣بـا   (در باروري جنسي، جنين از لقاح گامت نـر          

هـاي    تعداد كرومـوزوم  . شود  حاصل مي )  كروموزوم ٢٣با  (گامت ماده   
 قبل از بلوغ و در مرحله ميوز،كه گامت نام دارد، بـه             تخمكاسپرم و   

بد تا تخمك بارور شـده، ماننـد   يا  عدد ـ كاهش مي ٢٣ ـ يعني   نصف
كرومـوزوم داشـته    )  جفـت  ٢٣( عدد   ٤٦هاي بدن انسان      ديگر سلول 

هـاي ژنتيـك خـود را از          باشد و جنين حاصل از آن نيمي از ويژگـي         
ولـي در   ]. ٢٠[جنس نر و نيمي ديگر را از جنس ماده بـه ارث ببـرد             

، شـود   باروري غير جنسي، جنين از لقاح گامت نر و ماده ايجاد نمـي            
كنند و به جاي      بلكه هسته تخمك انسان يا حتي حيوان را خارج مي         
ايـن  ]. ٢١[زننـد   آن هسته يك سلول معمولي يا بنيادي را پيوند مي         

اي نام دارد، با شوك الكتريكي خفيـف          كار كه جوش يا نشاي هسته     
براي تحصيل سلول بنيادي نيز     . شود  يا به صورت شيميايي انجام مي     

با وجود اين ممكن است . شود  انسان تخريب ميطور معمول رويان به
سلول بنيادي از بافت خاصي مانند بافت عصبي، بدون تخريب رويان       

  . انساني، به دست آيد
  :ترين قراردادهاي باروري غير جنسي به اين قرارند مهم

 قرارداد درمان با استفاده از نـشاي هـسته سـلول غيـر جنـسي                -
  .را كاشتن آن در رحم زنشوهر در تخمك بدون هسته زن و ف

 قرارداد درمان با استفاده از نـشاي هـسته سـلول غيـر جنـسي                -
شوهر در تخمك بدون هـسته زن و فراكاشـتن آن در رحـم همـسر                

  .ديگر شوهر
 قرارداد درمان با استفاده از نـشاي هـسته سـلول غيـر جنـسي                -

  .شوهر در تخمك بدون هسته زن و فراكاشتن آن در رحم زن بيگانه
ارداد درمان با استفاده از نـشاي هـسته سـلول غيـر جنـسي                قر -

شوهر در تخمك بدون هسته حيوان و فراكاشتن آن در رحم زن يـا              
  .ديگري

 قرارداد درمان با استفاده از نـشاي هـسته سـلول غيـر جنـسي                -
شوهر در تخمك بدون هسته زن بيگانه و فراكاشتن آن در رحم زن             

  .خودش
 از نشاي هسته سلول غيـر جنـسي زن    قرارداد درمان با استفاده  -

در تخمك بدون هسته او يا زن ديگر يا حيـوان و فراكاشـتن آن در                

  .رحم خود وي
 قرارداد درمان با استفاده از نشاي هسته سلول غيـر جنـسي زن     -

بيگانه در تخمك بدون هسته او يا زن ديگر يا حيـوان و فراكاشـتن               
  .آن در رحم زن يا ديگري

با استفاده از نشاي هسته سلول غير جنسي مـرد           قرارداد درمان    -
بيگانه در تخمك بدون هسته زن بيگانه يا حيوان و فراكاشتن آن در       

  .رحم زن يا ديگري
 در تمام فروض مذكور موضوع قرارداد ممكن است پيوند هـسته            -

يك سلول بنيادي در تخمك بدون هسته زن يا حيـوان يـا ديگـري               
  ].۲۱[باشد

  :رسد كه به نظر مي
اوالً، قراردادهاي مربوط به توليد مثل غير جنـسي بـا اسـتفاده از              

. هاي بنيـادي بـه علـت تخريـب جنـين انـساني باطـل اسـت                  سلول
هاي بنيادي براي توليد غير جنـسي         ممنوعيت خريد و فروش سلول    

هاي بنيادي در حـوزه تحقيـق و درمـان            انسان از ارزش توليد سلول    
واز توليـد و خريـد و فـروش آن          كاهد و ج    هاي خطرناك نمي    بيماري

به عالوه،  . براي اهداف مذكور در جاي خود قابل توجيه و دفاع است          
هرگاه موضوع قرارداد، اسـتفاده از سـلول بنيـادي متعلـق بـه زن و                
شوهر براي پيوند به هسته تخمـك زن يـا ديگـري و فراكاشـتن در                

  . رحم زن باشد، جواز قرارداد ترجيح دارد
اي مربوط به توليد مثل غير جنـسي بـا اسـتفاده از             ثانياً، قرارداده 

هاي غير جنسي زن يا شوهر از طريق پيوند در تخمـك              هسته سلول 
بدون هسته زن يا ديگري يا حتي حيـوان و فراكاشـتن آن در رحـم       

باره   خود زن مانعي ندارد، به شرط اين كه زن و شوهر با هم در اين                
  .به توافق برسند

ن با استفاده از نشاي هسته سلول غيـر جنـسي           ثالثاً، قرارداد درما  
مرد بيگانه در تخمك بدون هسته زن بيگانه يا حيـوان و فراكاشـتن              
آن در رحم زن يا ديگري به دليل مغايرت با نظم عمومي و مصلحت              

 .كودك ناشي از جنين، باطل است
  قراردادهاي درمان با استفاده از جنين) ٣

جنين تشكيل شده به اقسام ذيل      قراردادهاي درمان با استفاده از      
  : هستند قابل تقسيم

   قراردادهاي درمان با استفاده از جنين زن و شوهر-
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين حاصل از گامت شـوهر و             -

  )دايم يا منقطع(گامت زن ديگر او 
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين حاصل از گامت شـوهر و             -
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  ٤٢٥

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

  )اخته شده يا ناشناسشن(زن بيگانه 
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تـشكيل شـده از گامـت              -

  شوهر و زن بيگانه در نتيجه شبهه
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تـشكيل شـده از گامـت              -

  زوجه و مرد بيگانه در نتيجه شبهه 
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تـشكيل شـده از گامـت              -

 )شناخته شده يا ناشناس( و مرد بيگانه زوجه
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تشكيل شده از گامت زن          -

 )خواه شناخته شده باشند يا ناشناس(و مرد بيگانه 
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تشكيل شده از گامت زن          -

 )شناخته شده يا ناشناس(و شوهر ديگر 
با استفاده از جنين تشكيل شده از گامت نـر           قراردادهاي درمان    -

  )اعم از اين كه يكي يا هر دو ناشناس باشد(و ماده ناشناس 
 قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تـشكيل شـده در داخـل          -

  ) صورت قانوني يا غير قانوني به(رحم 
وجه مشترك نه قسم از اقسام مذكور در اين است كه پزشـك بـه             

اي   كند كه جنين تشكيل شـده        معوض، تعهد مي   موجب يك قرارداد  
 منتقل كند و در قـسم دهـم   ناباروررا از محيط كشت به رحم زوجه    

 انتقال جنين تشكيل شده داخل رحمي به رحم زوجه          ،تعهد پزشك 
 . استنابارور
  توصيف قرارداد) ٤

قراردادهاي دهگانه مذكور، قرارداد انجام كار و تعهد پزشك انتقال       
 نابارورشده از يك رحم يا محيط كشت به رحم زوجه جنين تشكيل 

يعني به موجب قرارداد درمان كه نوعي قرارداد كار اسـت، دو            . است
كنـد كـه      پزشك تعهد مي  . گيرند  طرف، تعهد متقابلي را بر عهده مي      

 منتقل كند و زوجه يا شوهر او        نابارورجنين معيني را به رحم زوجه       
  .شده را بپردازدكند كه عوض كار انجام  تعهد مي

دو طرف در قالب عقد صلح معوض يا شرط ضمن عقـد الزم نيـز               
  .توانند تعهدات مذكور را براي خود ايجاد كنند مي

در اصل هيچ دليلي بر بطالن قراردادهاي مذكور در دست نيـست            
، ١٠مـستفاد از مـواد    (گـردد     و صحت آنها از اصول كلي استنباط مي       

 ولي صحت اين قراردادها به جـواز        ) به بعد قانون مدني    ٧٥٢ و   ٢٢٣
تشكيل جنين داللتي ندارد و مشروعيت و عدم مـشروعيت تـشكيل            

مـشروع بـودن تـشكيل     نا. جنين را بايد در جاي ديگري مطالعه كرد    
بـا وجـود    . جنين نيز دليل فساد قرارداد مربوط به انتقال آن نيـست          
م و نـشان    نا  اين، هرگاه كار موضوع قرارداد ايجاد و تشكيل جنين بي         

و نامشروع در آينده باشد، قرارداد نيز به علت نامشروع بودن جنـين             
 قـانون   ٩٧٥ مـاده (و مغايرت آن با نظم و اخالق حسنه باطل اسـت            

  ).مدني
 مورد مطالعه و بررسي     ، مهم اين قراردادها به ترتيب ذيل      اديقمص

  :گيرند قرار مي
  : وجه قرارداد انتقال جنين تشكيل شده از گامت زوج و ز-

كند كه جنين تشكيل شده از گامت  در اين فرض پزشك تعهد مي
ويژگي اين قرارداد در اين     . زوج و زوجه را به رحم زوجه منتقل كند        

مند شـوند و   توانند از آن بهره     نسبي مي  ناباروراست كه فقط بيماران     
 نـسبي   نابـارور مقصود از   . كند  ان مطلق را برآورده نمي    نابارورمقصود  

طـور    اسـت ولـي بـه     )  و اسـپرم   تخمـك ( كه داراي نطفه     كسي است 
پزشـك  . تواند بارور شود و بـه كمـك پزشـك نيـاز دارد     طبيعي نمي 

تواند با استفاده از گامت خود شخص و تشكيل جنـين در خـارج             مي
 مطلق كسي است كه     نابارور. از رحم آن را به رحم زوجه منتقل كند        

ممكن است فاقد اسـپرم     مرد نيز   . فاقد تخمدان يا فاقد تخمك است     
 مطلـق   نابـارور هاي جنسي نر باشد كه در اين صـورت            يا فاقد سلول  

ي نـسبي و مطلـق      نابـارور در حالي كه بـراي درمـان         .شود  تلقي مي 
عدم توانايي در حاملگي پـس      [زوجه از طريق اهداي گامت و جنين        

شـوهر بـدون اسـتفاده از وسـايل      از يك سـال نزديكـي فعـال زن و       
  ]. ٢٢[كافي است] حاملگيجلوگيري از 

  :  قرارداد انتقال جنين اعراض يا اهدا شده-
 مطلق يا فاقد اسـپرم و زوجـه، فاقـد تخمـك             نابارورهر گاه زوج،    

در ايـن صـورت     . شود  هاي سنتي درمان نمي     ي به شيوه  نابارورباشد،  
 با پزشك قرارداد انتقال جنين اعراض يا اهدا نابارورممكن است زوج 

هـاي جنـين مـورد نظـر بايـد در             شرايط و ويژگـي   . ندداي را بب    شده
. قرارداد، تعيين يا اختيار انتخاب جنين مناسب به پزشك داده شود          

در اين صورت اختيار پزشك مطلق نيست و او بايد موازين پزشكي و 
كـه از   حقوقي را رعايت كند و جنين دلخواه طرف قرارداد را، چنـان    

انتخاب و بـه رحـم زوجـه منتقـل          شود،    اوضاع و احوال استنباط مي    
هرگاه جنين بر خالف قرارداد انتخاب . كند وگرنه مسئول خواهد بود   

تواند در صورتي كـه اخـتالف اساسـي وجـود        شود، طرف قرارداد مي   
 كه قـرارداد بـراي       چنان. داشته باشد، از پذيرفتن آن خودداري كند      

قل كند  انتقال جنين پسر بسته شده باشد ولي جنين دختري را منت          
طور صحيح اجـرا نكـرده اسـت و متعهـد لـه               پزشك تعهد خود را به    

ها و خـسارت خـود را نيـز از            تواند از قبول آن خودداري و هزينه        مي
  ). قانون مدني٢٧٥ و ٢٢٦، ١٠مستفاد از مواد (پزشك مطالبه نمايد 
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  ٤٢٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

گفتني است كه صحت قرارداد انتقال جنين اعراض يا اهـدا شـده             
رسد كه توليد     نظر مي   به. نين براي ديگري نيست   دليل جواز توليد ج   

  .جنين براي ديگري جايز نيست و تعهد مربوط به آن باطل است
  :قراردادهاي درمان با استفاده از جنين كلي يا تشكيل جنين) ٥

مقصود از قراردادهاي درمان با استفاده از جنين كلي يـا تـشكيل             
در مقابل عوضي كـه     جنين اين است كه پزشك در برابر متعهد له و           

گيرد تعهد نمايد كـه جنينـي را در خـارج از رحـم و در محـيط                    مي
هاي معين يا ناشناس، بر طبـق شـرايط قـرارداد،             آزمايشگاه از گامت  

درواقـع چـون    .  منتقـل كنـد    نابـارور تشكيل دهد و به رحـم زوجـه         
موضوع تعهد پزشك در اين قرارداد تشكيل جنين و انتقال و كاشتن       

زوجه است، هرگاه تعهد مذكور نامشروع باشـد، قـرارداد          آن در رحم    
مـشروع بـودن      يعني مشروع يا نـا    . مربوط به آن نيز باطل خواهد بود      

ي با استفاده نابارورتعهد مذكور معيار صحت يا بطالن قرارداد درمان 
 و ٦٥٤، ٥٧٠، ٢٣٢مـستفاد از مـواد   (از تشكيل و انتقال جنين است     

  ).  قانون مدني١١٦٦
ين، ناگزير بايد معيار مشروع يا نامشروع بودن توليـد انـسان            بنابرا

مورد تجزيه و تحليل قرار گيـرد تـا صـحت يـا بطـالن قراردادهـاي                 
  .مربوط به آن روشن گردد

مشروع بودن توليد مثل براي زن و شوهر و نامشروع بـودن آن             . ٤
  :براي ديگران

 عـدم   يادآوري اين نكته در مقدمه بحث ضرورت دارد كه جواز يـا           
با جواز توليد   ) توليد مثل مصنوعي  (جواز توليد مثل با كمك پزشك       

 .مثل براي زن و شوهر و عدم جواز آن براي ديگران نبايد خلط شود             
زيرا در توليد مثل زن و شوهر با كمك پزشك، دو طرف قصد توليـد   

كند ولي قصد ديگران يا گامت      مثل دارند و پزشك به آنان كمك مي       
تي اگر با تركيب گامت زوج يا زوجه و با موافقت آن   و جنين آنان، ح   

توليد مثل حـق  . دو تشكيل شده باشد، براي توليد مثل كافي نيست       
. زن و شوهر قانوني است و قابل اعطاي نمايندگي و واگذاري نيـست            

مشروع بودن توليد مثل براي زن و شوهر و نامشروع بودن آن بـراي              
ويـژه كتـاب و سـنت قابـل      بـه ديگران از عمومات داليـل چهارگانـه     

  :استنباط است
انـسان را نـسبت بـه پـدر و          ( و وصّينا االنـسان بوالديـه احـساناً          -

از ).  از سـوره االحقـاف     ۱۵آيه  ) (مادرش به نيكوكاري دعوت كرديم    
 سـوره   ۲۳ سـوره لقمـان و آيـه         ۱۴آيـه   (اين آيه و آياتي ماننـد آن        

م قولكم بـافواهكم واهللا     و آيه و ماجعل ادعياءكم ابناءكم ذلك      ) االسراء
و پسر خوانـدگانتان    (يقول الحق و هو يهدي السبيل ادعوهم آلبائهم         

اين گفتار شما با زبان شماست و خدا  . را پسران شما قرار نداده است     
كند، آنان را بـه نـام         گويد و او به راه راست هدايت مي         حقيقت را مي  

انگي فرزنـد و    دوگـ ).  سـوره االحـزاب    ۵و۴آيات  ) (پدرانشان بخوانيد 
به (و عدم كفايت تراضي ديگران      ) و پدر و پدر خوانده    (فرزند خوانده   

بـه  . گردد  براي فرزند شدن غير فرزند استنباط مي      ) جاي پدر و مادر   
گفته برخي از فقها، عـدالت و حـق اقتـضا دارد كـه فرزنـد بـه پـدر                    

  .حقيقي، نه پدر ساختگي، نسبت داده شود
زنـان شـما محـل      (رثكم انـي شـئتم       نساؤكم حرث لكم فاًتوا ح     -

 ۲۲۳آيـه   ) (كشت شمايند هر گاه خواستيد در كشت خود در آييـد          
از اين آيه عالوه بر اختيـار زوج بـه هنگـام تمايـل در               ). سوره البقره 

  .شود نزديكي، جواز توليد مثل زن و شوهر نيز استنباط مي
 روا نيـست  ... (ال يحل ان يكـتمن مـاخلق اهللا فـي ارحـامهن            .... -

) كه آنچه را كه خدا در رحم آنان آفريده اسـت پنهـان دارنـد    ) زنان(
مخفي گذاشتن منـشأ پيـدايش جنـين نيـز          )  سوره البقره  ۲۲۸آيه  (

  .حرام است
 قد افلح المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون اال علي ازواجهـم     -

او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئـك       
از (كـه فروجـشان را        همانا مؤمنان رستگار شـدند آنـان      (ون  هم العاد 

يا ملك ) زنان عقدي(دارند مگر بر جفت هايشان  نگه مي ) عمل حرام 
آنها كه هيچ گونه مالمتي در مباشرت با ايـن          ) كنيزان ملكي (يمين  

زنان بر آنها نيست و كسي كه غير از اين زنان را به مباشرت طلبـد،                
  ). از سوره المؤمنون۶ و ۴ تا ۱يات آ) (ستمكار و متعدي است

 الذين يظاهرون من نسائهم ما هـن امهـاتهم اال الالتـي ولـدنهم               -
كه با زنـان خـود ظهـار          آنان... (وانهم ليقولون منكرا من القول و زورا      

به مجرد اين ( آنها - گويند پشت تو مانند پشت مادر من است-كنند
در ايشان جز آن كه آنها شان نخواهند شد بلكه ما مادر حقيقي) گفته

 ۲آيـه    ( )را توليد كرده نيست وآنان سخني ناپـسند و باطـل گوينـد            
  ). سوره مجادله

  :شود از اين آيه دو نكته ذيل استنباط مي
  .كند  مادر كسي است كه كودك را توليد مي-۱
، حتي اگر به تراضي و      )ادعا و پذيرش مادر بودن زني     ( با گفته    -۲

  .گيرد ي مادر يا در حكم مادر قرار نميقرارداد بينجامد، كس
بر عكس از داليل ذيل منع توليـد مثـل بـراي غيـر زن و شـوهر                  

  :گردد استنباط مي
و حفظ فرج زن و مـرد از        )  سوره النور  ۳۰آيه  ( لزوم غض بصر     -۱

  ]. ۲۴، ۲۳[بيگانه 
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  ٤٢٧

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

مانند زنا  ( حرمت روابط مقدماتي توليد مثل به شيوه نامشروع          -۲
 شـمار   نمونه طبيعـي توليـد مثـل غيـر قـانوني بـه          كه دو   ) و تفخيذ 

برخي به استناد تبادر ارتكازي، حفظ فرج و نگهداري آن از           . روند  مي
كـه    ولـي چنـان     ]. ۲۴[اند  آميزش و نگاه كردن بيگانه را الزم دانسته       

را  توانـد عمـوم آيـه       اند امـوري چـون دلـسوزي و تـرحم نمـي             گفته
  ].۲۳[تخصيص بزند و سلطه آن را محدود كند

دربـاره  ) ع( بن عمار از امام صـادق         از رواياتي مانند روايت اسحاق    
، )رحـم بيگانـه   (تضييع نطفه و قرار دادن آن در غير جايگاه خودش           

روايت علي بن سالم از همان امام درباره حرمت قرار دادن نطفه مرد             
نيز منع توليد مثل براي غيـر زن و شـوهر           ] ۲۵[در رحم زن بيگانه     

هـاي    ها و جنين    عالوه توليد مثل از گامت      به]. ۲۶[گردد  ياستنباط م 
انجامد و قطع رحم ممنوع و حـرام اسـت            ناشناخته به قطع رحم مي    

  ). سوره البقره۲۷آيه (
نگري، دورانديشي و حمايت از فرزنـدان نامـشروع،           بر مبناي جامع  

 گذار اسالم حتي براي زنا زادگان تعيين تكليف كرده و آنان را              قانون
طـور   بـه . ه استثناي ارث، در حكم فرزندان مشروع قـرار داده اسـت   ب

چگونـه  . گـذار تجـويز روابـط نامـشروع نيـست           قطع، مقصود قـانون   
مشروع و ناشي از شبهه جواز روابـط           از فرزندان نا    توان از حمايت    مي
مشروع يا جواز ايجاد زمينه شبهه عمـدي و توليـد نـسل ناشـي از                  نا

ماند كه كسي از ديـدن مـوارد           اين به آن مي    شبهه را استنباط كرد؟   
معافيت و عفو زندانيان به جواز ارتكاب جرايم مستوجب زندان حكم           

نيـز دليـل يـا      ] ۲۵) [الولد للفراش وللعاهر الحجـر    (اماره فراش    .كند
 گـذار    زيرا قانون . اي بر جواز انتقال گامت و جنين نيست         حتي قرينه 

دنيـا    روابط اجتماعي كودك بـه    بر مبناي حمايت از كودك و تنظيم        
 بـه   ۱۱۵۸مـواد   (آمده در فراش قانوني را به آن فراش ملحق كـرده            

را امـاره   )  قـانون مـدني    ۳۵ماده  (كه تصرف     چنان  ) بعد قانون مدني  
توان به استناد اين داليل       چگونه مي . مالكيت متصرف قرار داده است    

سـت جـواز قـرار      تـر ا    كه جنبه اثباتي دارند يا جنبه اثباتي آنها قوي        
دادن گامت و جنين را در رحم بيگانه يا جواز تصرف اموال ديگـران              
را ثابت كرد؟ آيا در جايي كه منشأ گامت و جنين معلـوم اسـت بـه                 

توان استناد كرد؟ يـا در مـوردي كـه سـابقه تـصرف                اماره فراش مي  
هر گـاه توليـد مثـل بـا          معلوم است اماره تصرف قابل استناد است؟      

تـوان آن را       گامت و جنين ديگران مجاز باشد، چگونه مي        استفاده از 
 محدود و اشخاص بارور را از آن محروم كرد؟ چـه            ناباروربه اشخاص   

بسا آنان نيز بخواهند جنين دلخواه و نسل سـالم و برتـري را بـراي                  
ــارداري را توجيــه  ــا رنــج ب كننــده  فرزنــدي خــود انتخــاب كننــد ي

 گمـان    بـي . ه از اين شـيوه كننـد      قراردادهاي توليد كودك با استفاد    
ضعف داليل مخالفان توليد بچه از گامت و جنـين ديگـران در ايـن               

ان و بـاروران    نابـارور خورد ولي تبعـيض بـين         موارد نيز به چشم مي    
استناد به انصراف روايات و اصل برائـت        . مذكور هم پذيرفتني نيست   

م بـا ايـن      رحـ   از براي جواز انعقاد نطفه دو بيگانه در محـيط بيـرون          
شـود     رحم انجـام مـي      از توجيه كه تمام مراحل رشد نطفه در بيرون       

. ، نيز در صورتي كه به جهت توليد انسان باشد قابل ايراد است            ]۲۷[
زيرا مصلحت كودك و نظم خانواده اقتضا دارد كه كودك در محـيط             

 . توليد شود و بتواند پدر و مادر خود را بشناسد) خانواده(مناسب 
خودداري از نزديكي با زن تا زمان حيض و تا پايـان       (براء  لزوم است 

از عـدم   ] ۲۷[اي از روايـات       كنيز خريداري شده بر مبناي پـاره      ) آن
حكايـت  ) نسل شوهر سابق و شـوهر كنـوني       (جواز اختالط دو نسل     

 .دارد
اي را بـه صـورت        توان گامـت و جنـين بيگانـه         بنابراين چگونه مي  

البته نقـل گامـت     . زوجه منتقل كرد  ناشناس و از روي عمد به رحم        
  ).بخش دوم(فرد شناخته شده به رحم غير زوجه نيز جايز نيست 

 فلسفه و تحليل حقوقي حرمت توليـد گامـت و جنـين بـراي               -٥
  ديگري

آفريدگار جهان هستي به او كرامـت       . انسان اشرف مخلوقات است   
  طـور طبيعـي و فطـري خـانواده را محـل      وااليي ارزاني داشته و بـه     

 كس   بر مبناي اين ارزش ذاتي هيچ     . تكوين و رشد او قرار داده است      
بر ديگري برتري و واليت ندارد و واليت كـسي بـر ديگـري جـز در                 

اولياي قـانوني نيـز   . موارد خاص و بدون دليل پذيرفته شده نيسست      
كه پدر يـا جـد پـدري حـق اقـدام              چنان  . اختيارات محدودي دارند  
ه خـود نـدارد وگرنـه از سـمت خـود عـزل              زيانبار درباره مولي عليـ    

  ).١٣٧٩ قانون مدني اصالحي مصوب ١١٨٤ماده (شود  مي
از آنجا كه ولي قانوني حق مالكيت به مـولي عليـه خـود نـدارد و                 

تواند مسئوليت قانوني خود را سلب يا به ديگري واگـذار نمايـد،               نمي
ود همچنـين خـ   . به طريق اولي ديگران نيز چنين اختياري را ندارند        

ولي پيش از ايجاد حق واليت و در دوران جنـين و قبـل از آن نيـز                  
تنها اسـقاط مـالم يثبـت         زيرا نه   . حق واگذاري و اسقاط آن را ندارد      

 زيرا واليت .باطل است، اسقاط آن به شرط ايجاد حق نيز باطل است
قانوني در صورت ايجاد و استقرار نيز قابل اسقاط يا انتقـال بـه غيـر                

  .نيست
راين، كسي حق ندارد تكليف قـانوني خـود را نـسبت بـه اداره               بناب

طـور معـوض يـا حتـي          جنين و نگهداري آن ساقط كند يا آن را بـه          
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  ٤٢٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

انتقال گامت براي توليد جنين نيز در       . رايگان به ديگري واگذار كند    
مـشروع    حكم انتقال جنين است و قرارداد مربوط به آن به دليـل نـا             

  .بودن جهت باطل است
 اين، هر كـسي حـق دارد از پزشـك و امكانـات پزشـكي                با وجود 

مند شود، يا گامت يا جنين خـود را بـراي تـضمين سـالمتي و                  بهره
در . رشد آن به بانك مربوط براي استفاده در مهلت مناسب بـسپارد           

اين صورت، بانك مسئول و امين واگذاركننده است و بايد بـر طبـق              
 گرنـه مـسئول تخلـف       تراضي و موازين علمي و فنـي رفتـار كنـد و           

  .عمدي يا از روي اشتباه خود خواهد بود
   قراردادهاي انتقال جنين معين كلي-٦

هاي زوج و زوجه باشد، پزشك        هر گاه امكان توليد جنين از گامت      
بايــد از آنهــا جنــين را توليــد كنــد وگرنــه حــق نــدارد جنــين را از 

 در  هاي زن و شوهر معين يا ناشناس با اوصـاف تعيـين شـده               گامت
با وجود اين، بـر طبـق       . قرارداد توليد و به رحم متقاضي منتقل كند       

، تمـامي مراكـز     نابـارور  قانون نحوه اهداي جنين به زوجـين         ١ماده  
هاي حاصل از تلقيح خارج از رحم         جنين: صالح مجازند   ي ذي نابارور
هاي قانوني و شرعي را با موافقت كتبـي آنـان بـه رحـم زوجـه                   زوج

تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از       . ندمتقاضي منتقل كن  
طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شـود و دادگـاه در صـورت           

اي از    دار نشدن و داشتن پاره      ژه امكان بچه        احراز شرايط متعدد، به وي    
 همـان   ٢مـاده   (كنـد     ها، مجوز دريافت جنـين صـادر مـي          صالحيت

  ).قانون
 زيرا چنـان كـه گفتـه        .ون روشن نيست  اما مفهوم اهدا در اين قان     

شد، انسان و حتي جنين انسان نيز قابل تمليك يا اعـراض يـا اهـدا                
گذار بايد، بـه جـاي اهـدا، از ايجـاد             رسد كه قانون    به نظر مي  . نيست

مقصود از ايجاد تكليـف     . گفت  تكليف سرپرستي قراردادي سخن مي    
كنـد كـه      سرپرستي قراردادي اين است كه گيرنده جنين تعهد مـي         

جنين را در دوران جنيني و بعـد از آن سرپرسـتي كنـد ولـي ايـن                   
تكليف، به فرض ايجاد، تكليف قـانوني پـدر و مـادر طبيعـي جنـين                

  كند و آنان در هر صورت، بـه         را ساقط نمي  ) صاحب گامت نر و ماده    (
ويژه در صورت عدم امكان يا تعذر اجراي تعهد سرپرستي قـراردادي   

بنابراين، ناشناس  . ه تكليف قانوني خود عمل كنند     ، بايد ب  )اختياري(
ماندن زن و شوهر قانوني كه جنين از نطفه آنان تشكيل شده اسـت              

به هـر حـال، پزشـك بايـد رضـايت            .بر خالف مصلحت جنين است    
صاحبان جنين را تحصيل كند و بدون رضايت آنان حق ندارد جنين        

قال جنين با اوصـاف     هر گاه قرارداد انت    .را به رحم زوجه منتقل كند     

معيني باشد، متعهد بايد چنان كه تعهد كرده است اقدام كند وگرنه            
به عالوه، خسارت مادي و معنوي ناشي از تخلف         . مسئول خواهد بود  

اين قرارداد ممكن اسـت     . قراردادي نيز برعهده پزشك متخلف است     
و دهنـده   ) نابـارور شـخص   (طـور مـستقيم بـين گيرنـده جنـين             به
  . منعقد گردد) امت نر و مادهصاحبان گ(

، فقـط   نابـارور  قانون نحوه اهداي جنين به زوجين        ١بر طبق ماده    
هـاي قـانوني و       هاي حاصل از تلقيح خارج از رحـم زوج          انتقال جنين 

هاي حاصل از تلقيح      رسد انتقال جنين    به نظر مي  . شرعي مجاز است  
، مجـاز   داخل رحم و طبيعي نيز به رحم متقاضيان، با داشتن شرايط          

انـد و طبـق قـانون،          گيرنده را مادر جانشين ناميـده       زن انتقال . است
تمام تكاليف مادر قانوني و شوهر او نيز تكاليف پـدر قـانوني را دارد               

  ). همان قانون١ماده (
مـادر  ( قراردادهاي انتقال جنين به رحـم دايـه پـيش از تولـد               -٧

 ) دوران جنيني
  :گردد  مياين قراردادها در موارد ذيل منعقد

 زوجه به دليل بيمـاري جـسمي يـا روانـي يـا هـر دو قـدرت                   -۱
  .نگهداري و پرورش جنين را ندارد

خواهـد     زوجه قادر به نگهداري و پرورش جنين است، ولي مي          -۲
  .هاي برتر و دلخواه پرورش يابد گي جنين در رحم زن دلخواه با ويژ

درت طور طبيعي يـا بـا كمـك پزشـك قـ             در مواردي كه زوجه به    
توانـد جنـين تـشكيل شـده را در رحـم خـود            باروري دارد ولي نمي   

هـاي برتـر    پرورش دهد يا قصد پرورش جنين در رحم زني با ويژگي          
اگزير است بـراي پـرورش و نگهـداري جنـين موافقـت زن              را دارد، ن  

ديگري را، كه شرايط دلخـواه و مناسـب بـراي پـرورش و نگهـداري                
زن مـذكور را مـادر    . جنين را دارد، جلب كند و با او قـرارداد ببنـدد           

اي و قراردادهـاي   يـا مـادر اجـاره   ) Surrogate mother(جانـشين  
 گاه قـرارداد اجـاره و عاريـه    و(مربوط به آن را قرارداد مادر جانشين    

  ]. ٢٨-٣١[اند ناميده)  رحم
ولي اين اصطالحات با موازين حقوقي و فرهنگي ما تناسبي ندارند   
و به جاي آنها دايگي پيش از تولد و قراردادهاي مربـوط بـه دايگـي                

عـالوه بـر شـرايط اساسـي صـحت          . شـود   پيش از تولد پيشنهاد مي    
گيرنـد، يـك       و بررسي قـرار مـي      قراردادها كه به تفصيل، مورد بحث     

شرط اختصاصي نيز براي صحت قرارداد مادر جانشين الزم اسـت و            
آن شرط فقدان موانع دايم و موقـت نكـاح بـين شـوهر زن صـاحب                 

رسد كه اجراي صيغه دايم، يا دسـت          به نظر مي  . تخمك و دايه است   
  .برد كم موقت نكاح، مانع قانوني انتقال را در اين فرض از بين مي
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  ٤٢٩

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

قراردادهاي مقدماتي يا تبعي ـ قرارداد تهيـه گامـت و    : بخش دوم
  جنين
   مفهوم، وجه تسميه و اقسام-١

اين قراردادها را كه ممكن است بـه صـورت مـستقل نيـز منعقـد                
گردند، از آن جهت مقدماتي يا تبعي ناميديم كه يا پيش از قـرارداد              

 كـردن   بـراي استحـصال و ذخيـره      ) قرارداد درمان نابـاروري   (اصلي  
گامت و جنين يا بعد از آن براي بـه دسـت آوردن گامـت و جنـين،              

مقـصود از شـخص ثالـث،       . شـود   بين پزشك و فرد ثالثي بـسته مـي        
ماننـد بانـك    (يا شخص حقـوقي     ) مانند زن و شوهر   (شخص طبيعي   
است كه گامت و جنـين را در اختيـار          ) Cryobankگامت و جنين،    

  .گذارد پزشك مي
 بـا شـخص ثالـث       نابـارور د، ممكن اسـت بيمـار       اي از موار    در پاره 

واسطه قـرارداد ببنـدد، ولـي چـون      بي) دهنده گامت و جنين  انتقال(
است  بيمار امكانات فني و تخصصي انتقال را در اختيار ندارد، ناگزير          

از طريق اعطاي نمايندگي به مراكز تخصصي درمان نابـاروري اقـدام            
ره درمـان نابـاروري و      كند و گاه ضـمن يـك قـرارداد مخـتلط دربـا              

  .رسد تحصيل گامت و جنين با مراكز يادشده به توافق مي
قراردادهاي مقدماتي از نظر فني، به اعتبار نوع قـرارداد و اهـداف             

  :  هستند دو طرف به اقسام ذيل قابل تقسيم
   قراردادهاي واسطه-٢ قراردادهاي مستقل و -١

ار مركــز بــه موجــب قــرارداد مــستقل، گامــت و جنــين در اختيــ
گيرد، بدون اين كه نسبت به انتقال         تخصصي درمان يا بانك قرار مي     

طور صـريح     ولي در قراردادهاي واسطه به    . آن به ديگري تراضي شود    
شود كه مركز تخصصي بتواند گامـت و جنـين را       يا ضمني توافق مي   

  .به بيمار معين يا نامعين منتقل كند
معوض يـا رايگـان و بـه        هر يك از دو قرارداد مذكور ممكن است،         

 قانون نحوه اهـداي جنـين بـه زوجـين           ٢موضوع ماده   (صورت اهدا   
دهنده، ضمن قراردادهاي مـستقل       ممكن است انتقال     .باشد) نابارور

واگذاري يا اهداي گامت و جنين، اذن انتقال به ديگري را نيـز داده              
 كننده گامت و جنين از آن اعراض به عالوه ممكن است ذخيره .باشد
مقصود از اعراض، اسقاط حق عيني نيست، زيرا كـسي نـسبت            . كند

كننده  بلكه مقصود انصراف ذخيره. به گامت و جنين حق عيني ندارد      
باألخره احتمال دارد كه واگذار كننده با گرفتن مبلغـي پـول،            . است

اينـك پـس از بررسـي اشـكال ممكـن و            . انصراف خود را اعالم دارد    
مقدماتي يا تبعي اعتبار آنها را بـا توجـه          متصور تشكيل قراردادهاي    

  .دهيم مي به نوع قرارداد مورد مطالعه و بررسي قرار 

   نوع قرارداد و اعتبار حقوقي آن-٢
ي بـا اسـتفاده از   نابـارور قراردادهاي مقدماتي درمان  گفته شد كه  

  انتقال گامت و جنين به اعتبار موضوع و هدف غايي آنها بـر دو نـوع        
   قراردادهاي رايگان-٢ردادهاي معوض و  قرا-١: هستند

قرارداد معوض، آن است كه دارنده گامت و جنين آن را در مقابل             
دريافت عوض مالي به متقاضي انتقال دهد، بفروشد يا معاوضه كنـد            

رسد كه اين نوع قراردادها       به نظر مي  . يا با دريافت عوض صلح نمايد     
 و جنـين انـسان      زيـرا خريـد و فـروش انـسان        .  هستند  همگي باطل 

ولـي قراردادهـاي    . ممنوع است و بـا كرامـت انـساني مغـايرت دارد           
معوض مربوط به انتقال گامت، مانند فروش، معاوضه و صلح معـوض    
آن با كرامت انساني مغاير و ممنوع نيست، مگر ايـن كـه بـه جهـت                 
تلقيح و تشكيل جنين انساني باشد كه در ايـن صـورت قـرارداد بـه                

به عالوه گامت، نوعاً مـال      . دن جهت آن باطل است    دليل نامشروع بو  
البته چون بـراي تـشخيص ارزش مـالي         . نيست تا قابل فروش باشد    
ولـي  . تر است، اشكال مـذكور وارد نيـست         شيء، معيار شخصي قوي   

كه گفته شد قرارداد به علت نامشروع بـودن جهـت آن باطـل            چنان  
ويـژه در     به، بـه    ممكن است قراردادهاي رايگان، مانند ه     ]. ٣٢[است

در آن نـشده باشـد   ) شـرط اساسـي  (صورتي كه شرط عـوض مـالي    
 ايران اهداي جنين را      در گذار  كه قانون     چنان  . صحيح پنداشته شود  

  ولـي مقـصود    . پذيرفتـه اسـت   )  قانون نحـوه اهـداي جنـين       ١ماده  (
 زيرا در هبه كسي مالي را به ديگـري  . هبه نيست، گذار از اهدا    قانون

در حالي كه جنـين     )  قانون مدني  ٧٩٥ماده  (كند    يك مي مجاني تمل 
بنـابراين،  . موضوع اهداي مال نيست تا قابـل هبـه و تمليـك باشـد             

 قرارداد غير   ،ترين تحليل از قانون اين است كه اهداي جنين          مناسب
با وجود اين، ماهيت و غايت اين قرارداد غير مـالي           ]. ٣٣[مالي است 

كننده    اين باشد كه اهدا    ،ارداد اهدا هر گاه مقصود از قر    . روشن نيست 
تكاليف فعلي و آينده خود را نسبت به جنين ساقط يا از آن اعـراض               

رسد كه تكاليف قانوني ياد شده حق ديني نيستند           نمايد، به نظر مي   
كه حق انسان نـسبت بـه جنـين، حـق             چنان  . تا قابل اسقاط باشند   

 تكليـف انـسان   ولي، گرچه حـق و . عيني نيست تا قابل اعراض باشد   
نسبت به جنين قابل واگـذاري، اسـقاط و اعـراض نيـست، بـه نظـر                 

رسد كه صاحب حق و تكليف قـانوني بتوانـد بـر طبـق قـرارداد،                  مي
اي از حقوق و تكاليف قراردادي ماننـد دايگـي دوران جنينـي و                پاره

اين تكـاليف بـراي حمايـت از        . پس از آن را براي ديگري ايجاد كند       
جنيني و پس از تولد با تكاليف قانوني پـدر و مـادر             جنين در دوران    

 كه تكاليف قانوني پدر و مادر با تكـاليف   چنان. جنين مغايرت ندارند 
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  ٤٣٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ولي . روزي مغايرت ندارد    هاي شبانه   قراردادي مهد كودك و پانسيون    
گـذار    تأويل شتابزده قانون مـذكور بـه ايـن صـورت بـا اراده قـانون                 

آيـد مقـصود       از ظاهر قـانون بـر مـي         زيرا چنان كه   .هماهنگ نيست 
هاي قانوني از اهداكننده و ايجاد تكاليف و           گذار رفع مسئوليت    قانون

  ). همان قانون٣ماده (رابطه با گيرنده جنين بوده است 
قرارداد استخراج، فراوري، درمان و نگهداري گامـت و         : بخش سوم 

  جنين
   اقسام قرارداد-١

وري، تلقـيح گامـت نـر و        آي، فر اين قراردادها كه به جهت نگهدار     
برداري طرف قـرارداد در       هاي سالم و بهره     سازي جنين   ماده و ذخيره  

ي نابـارور فرصت مناسب، بين بيمار نسبي و مراكز تخصصي درمـان           
  : هستند شوند، از قرار ذيل بسته مي) بانك اسپرم، تخمك و جنين(

  .فهوري، درمان و ذخيره نطآ قرارداد استخراج، نگهداري، فر-
 سازي آن  قرارداد تلقيح گامت نر و ماده و ذخيره-
   قرارداد استخراج جنين داخل رحمي، درمان و نگهداري آن-
   قرارداد استخراج، نگهداري، درمان يا فراوري و ذخيره نطفه-٢

و مؤسـسه   ) زن يـا مـرد    (هدف اين قرارداد كه بين شخص بيمـار         
هـداري نطفـه تـا      شود، حسب مورد، استخراج و نگ       پزشكي بسته مي  

در . يـا اسـتخراج و درمـان نطفـه اسـت          ) زمان استفاده (زمان معين   
مواردي كه شخص براي درمان بيماري ديگر خود نـاگزير اسـت بـه              

هايي تن در دهد كـه بـاروري او را در آينـده               عمل جراحي يا درمان   
كند يا نطفه بيماري دارد كه بايد درمان يا تقويت گـردد،              تهديد مي 
چنـان كـه گفتـه شـد، هـدف ايـن            . آورد  اردادها روي مـي   به اين قر  

قراردادها استخراج، نگهداري، درمان و ذخيره نطفه براي خود بيمار          
پـذيرد و     عقل و منطق صحت اين قراردادها را مي       .  نه ديگري   و است

خـورد و اعمـال        باره به چشم نمي     از نظر شرعي، منع خاصي در اين      
تنهـا زن   با اين تحليل، نـه  . گيرند مذكور مشمول اصل اباحه قرار مي   

تواند در فرصت مناسب نطفه خود را براي آينده ذخيـره       يا شوهر مي  
سـازي نطفـه،      رسد كه براي استخراج و ذخيـره        كند، بلكه به نظر مي    

تواند دورانديشي    ازدواج نيز شرط نيست و هر زن يا مرد مجردي مي          
ود را با بستن كند و نطفه دوران جواني و سالمت جسمي و روحي خ          

قرارداد به بانك اسـپرم يـا تخمـك بـسپارد تـا پـس از ازدواج از آن        
  .برداري كند بهره
  سازي آن  قرارداد تلقيح گامت نر و ماده و ذخيره-٣

قراردادهاي تلقيح گامت نر و ماده به اعتبار گوناگوني جهـت آنهـا             
  :شوند به اقسام ذيل تقسيم مي

  زشكي  قرارداد زن و شوهر با مؤسسه پ-
   قرارداد زن و مرد بيگانه با مؤسسه پزشكي-
  با مؤسسه پزشكي) مجرد يا متأهل( قرارداد زن يا مرد -
  قرارداد زن و شوهر با مؤسسه پزشكي) ١

اين قرارداد كه بين زن و شوهر از يك طرف و مؤسسه پزشـكي از            
شـود، ممكـن اسـت بـراي تلقـيح جنـين و               طرف ديگـر بـسته مـي      

به نظر  . برداري زن و شوهر يا بيگانه باشد        ي بهره سازي آن برا    ذخيره
برداري زن و شوهر صـحيح        رسد كه قرارداد درمان به منظور بهره        مي

علت بطالن قرارداد اخيـر     . برداري بيگانه باطل است     و به منظور بهره   
، ٢٣٢مـستفاد از مـواد      (حسب مورد نامشروع بودن جهـت قـرارداد         

 قراردادهاي مالي عدم ماليـت       قانون مدني و در    ١١٦٦ و   ٦٥٤،  ٥٧٠
انتقال يا واگذاري جنين    ).  قانون مدني  ٢١٦ تا   ٢١٤مواد(جنين است 

بـه بانـك    ) اهدا(در قالب قرارداد معوض، رايگان يا قرارداد غير مالي          
جنين يـا مؤسـسه پزشـكي نيـز در حكـم واگـذاري آن بـه بيگانـه                   

  )همان مواد(است
زشـكي در قالـب   رسد كه سپردن گامـت بـه مؤسـسه پ    به نظر مي  

قرارداد تلقيح و اعطاي نمايندگي به مؤسسه نيز امكان انتقال قانوني           
كند، زيرا وكيل، اختياري بـيش از موكـل           آن را به بيگانه فراهم نمي     

  .خود ندارد
  قرارداد زن و مرد بيگانه با مؤسسه پزشكي) ٢

هر گاه زن و مردي كه با هم رابطه زوجيت ندارند با يك مؤسـسه               
قرارداد استخراج گامت و تشكيل جنين در محيط خـارج از          پزشكي،  

برداري آنان در آينده حتي       رحم ببندند، اين قرارداد اگر به قصد بهره       
زيرا دو بيگانـه    . به فرض ازدواج يا استفاده ديگران باشد، باطل است        

دادن اختيار و نماينـدگي بـه يـك         . حق نزديكي و توليد مثل ندارند     
دهـد و ممنوعيـت       ت مسأله را تغييـر نمـي      مؤسسه پزشكي نيز صور   

اين قرارداد بر خالف نظم عمـومي و اخـالق          . برد  عمل را از بين نمي    
شـمار    و از نوع تحليل حرام بـه      )  قانون مدني  ٩٧٥ماده  (حسنه است   

ولي هرگاه زن و مرد مذكور با هـم ازدواج كـرده و آنگـاه بـا           . رود  مي
 منتقل شـود و بـه       درخواست آنان جنين ذخيره شده به رحم زوجه       

كودك تبديل گردد، آن كودك در حكم فرزند قانوني آنـان اسـت و              
المـسماي    المثـل تلقـيح و نگهـداري و اجـرت           تواند اجرت   پزشك مي 

در صورتي كه قرارداد جديـد بـراي انتقـال بـسته            (قرارداد انتقال را    
  .از آنان بگيرد) شده باشد

نك جنين براي تلقيح    با با ) مجرد يا متأهل  (قرارداد زن يا مرد     ) ٣
  گامت و تشكيل جنين

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.6
.4

.1
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.6.4.14.7
https://payeshjournal.ir/article-1-693-fa.html


  

  ٤٣١

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

بـا مؤسـسه پزشـكي    ) مجـرد يـا متأهـل   (در اين فرض زن يا مرد   
با توجه بـه    . كند  قرارداد استخراج، تلقيح و تشكيل جنين منعقد مي       

  :مجرد يا متأهل بودن زن يا مرد، دو قسم قرارداد قابل تشكيل است
  أهلقرارداد زن يا مرد مجرد و قرارداد زن يا مرد مت

قرارداد زن يا مرد مجرد براي استخراج گامت و تلقيح آن با گامت             
خواه ديگري شناخته شـده باشـد يـا نـه و     (ديگري و تشكيل جنين  

از مــصاديق ) خــواه او نيــز بــه تــشكيل جنــين راضــي باشــد يــا نــه
بطـالن قـرارداد، داليـل گونـاگوني        . قراردادهاي ممنوع و باطل است    

 هدف چنين قراردادي تحليـل حـرام        ،دارد ولي در يك تحليل ساده     
ممنـوع و   ) واسـطه يـا باواسـطه       بي(است و توليد مثل شخص مجرد       

اين قرارداد بر خالف نظم عمومي و اخـالق حـسنه نيـز             . حرام است 
قرارداد زن يا مرد متأهل، در صورتي صحيح است          .شود  محسوب مي 

ـ              ه كه هدف قرارداد تشكيل جنين از نطفه او و همسرش باشد، و گرن
مـستفاد از مـاده     (قرارداد مانند فرض نخست ممنوع و باطـل اسـت           

  ). قانون مدني٩٧٥
طـرف  ) زن يـا شـوهر    (در هر حال، پزشك بايـد رضـايت همـسر           

 مـسئول اسـت و    در غير اين صورت   قرارداد را براي تلقيح جلب كند       
در ايـن  . هاي قانوني و متعارف همـسر مـذكور را بپـردازد       بايد هزينه 

 بـدون اجـازه     حتـي صل از تلقيح گامت زن و شوهر        فرض، فرزند حا  
 ولي چنان كه گفته شد، پزشـك  .همسر وي، فرزند قانوني آنان است   

  .در برابر همسري كه بدون اجازه او تلقيح كرده مسئول است
  قرارداد استخراج جنين داخل رحمي، درمان و نگهداري آن) ٤

يـا هـر دو     در مواردي كه بقاي جنين در رحم براي مادر يا جنين            
خطرناك است و امكان درمـان و نگهـداري آن در محـيط خـارج از                
رحم وجود دارد، قرارداد استخراج جنـين داخـل رحمـي، درمـان و              

اين قرارداد با توجه به قصد و رضاي دو         . شود  نگهداري آن مطرح مي   
حتـي  .  اهليت آنان و مشروع بودن جهت قرارداد صحيح است         ،طرف

انتقال جنين داخل رحمي بـه رحـم دايـه          چنان كه گذشت، قرارداد     
ــه    ــدن طفــل ب ــا برگردان ــد ي ــراي سرپرســتي او حتــي بعــد از تول ب

دهنده صحيح است مگر اين كه جهت قرارداد نا مشروع باشـد              انتقال
و آن در صورتي است كه دو طرف بخواهند در پوشش قرارداد يـا بـا        
شرط ضمن عقد، تكليف قانوني صـاحب گامـت نـر و تخمـك را بـا                 

كاري نسب طفـل را در        اشناس گذاشتن آنها ساقط كنند و با مخفي       ن
ال يحـل ان يكـتمن مـاخلق        (اي از ابهام و فراموشي قرار بدهند          پرده

كه آنچـه را كـه خـدا در رحـم           ) زنان(روا نيست   ... (اهللا في ارحامهن  
  ). ازسوره البقره٢٢٨آيه ) آنان آفريده است پنهان دارند

و جنين بـراي آزمـايش و ارتقـاي دانـش           قرارداد انتقال گامت    ) ٥
  پزشكي

قراردادهـاي  : شـوند  اين قراردادها خود بـه دو دسـته تقـسيم مـي      
 انـسان   ،از آنجا كـه گامـت      .انتقال گامت و قراردادهاي انتقال جنين     

نيست و حتي به شكل جنـين بـالقوه انـسان نيـز در نيامـده اسـت،            
ي و نيـل بـه      آزمايش و تحقيق بر روي آن براي ارتقاي دانش پزشـك          

به شرط اين كه با تلقيح . شود اهداف بشر دوستانه مجاز محسوب مي
آن به تخمك و تشكيل جنين، اهداف نامشروع ديگري چون تحقيق           

آزمـايش بـر    . سازي انسان دنبال نگردد     بر روي جنين انساني و شبيه     
 در مراحل نخـستين، بـه جـاي حيوانـات و            حتيروي جنين انساني    

و كّرمنا  (هي با كرامت واالي انساني منافات دارد        هاي آزمايشگا   موش
بنابراين قرارداد اعطـاي جنـين بـراي        ).  سوره االسرا  ٧٠آدم، آيه     بني

آزمايش، حتي براي اهداف علمي و پزشكي مغـاير شـئون انـساني و              
ايـن قراردادهـا بـه    . خالف نظم عمومي و اخالق حسنه و باطل است   

همانندسازي انسان بـراي    . د هستن  دليل نا مشروع بودن هدف باطل     
درمــان، از مباحــث جديــدي اســت كــه جوامــع حقــوقي و اخالقــي 

ولـي مـسأله     ].٣٤[اند  شدت مخالفت كرده    كشورهاي مبتكر با آن به      
قابـل  ] ٣٥[در حقوق داخلي با توجه به اختالف نظر فقهاي معاصـر            

ويـژه بطـالن      بحث و بررسي اسـت كـه بطـالن ايـن قراردادهـا، بـه                
سازي انسان براي امور      ي معوض گامت و جنين براي شبيه      قراردادها

  .رسد تر به نظر مي پژوهشي نيز قوي
  شرايط و موانع تشكيل قرارداد: بخش چهارم

  :گردد زمينه براي استفاده از گامت بيگانه با شرايط ذيل فراهم مي
  دهنده گامت  و قصد و رضاي انتقالنابارور قصد و رضاي بيمار -۱
  ف اهليت دوطر-۲
 با زني   نابارور اجراي صيغه نكاح دايم يا منقطع بين شوهر زن           -۳

ي با گامـت زوج تلقـيح       ناباروركه قرار است تخمك وي براي درمان        
  شود
شوهر نيز با اجراي صيغه نكاح دايم يـا           ي زن بي    نابارور درمان   -۴

پـذير اسـت، ولـي نبايـد بـا            منقطع با استفاده از گامـت زوج امكـان        
 كودك ناشي از اين تلقيح را تضييع كـرد و او را از              كاري، حق   مخفي

  . شناخت پدر خود محروم نمود
پزشك مكلف است به كسي كه حاضر است با اجراي صيغه نكـاح             

 بدهد، تكليـف قـانوني   نابارور گامت خود را براي درمان بيمار       ،موقت
 .ناشي از اين اقدام را بگويد وگرنه متخلف و مسئول خواهد بود

هــاي كودكــان حاصــل از  يــشگيري و پرهيــز از ازدواج بــراي پ-۵
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  ٤٣٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

اي از   وجـود پـاره  ،شـوهر در آينـده   و    هاي يك نفر يا يـك زن          گامت
دهنـده گامـت      شرايط قانوني مانند شرط لزوم ثبت مشخصات انتقال       

تنها از نظـر حقـوقي        وجود اين اطالعات نه     . رسد  ضروري به نظر مي   
از نظر قرآن كريم هم مخفي      بلكه از نظر پزشكي نيز ضرورت دارد و         

) از حيث وجـود و منـشأ آن     (كاري و كتمان مخلوق موجود در رحم          
حـال شـرايط    ).  سوره البقره  ۲۲۸مستفاد ازآيه   . (بر زنان حرام است   

  .گيرند اساسي مذكور به ترتيب ذيل مورد مطالعه و بررسي قرار مي
   قصد دو طرف-١

هر گاه يك   . م است براي تشكيل قرارداد، قصد انشاي دو طرف الز       
 كـه    چنـان .  قـرارداد باطـل اسـت      ،طرف به هر دليل فاقد قصد باشد      

 و  ١٩٥،  ١٩١مـواد   (هـوش باطـل اسـت         قرارداد مجنون، مست و بي    
هاي  گي توافق قصد دو طرف در نوع قرارداد، ويژ).  قانون مدني١٢١٣

آن، ماهيت مورد عقد، فرد معين از آن و وصف اساسي مورد قرارداد             
  .شود است و گرنه قرارداد تشكيل نميضروري 

قصد دو طرف بايد در نوع قرارداد هماهنگ و سازگار باشد و گرنه             
 درمان به شيوه استفاده     نابارورهر گاه قصد بيمار     . قرارداد باطل است  

از داروهاي شيميايي يا طبيعي و از بين بردن علـت بيمـاري باشـد،               
ين باشـد قـرارداد   ولي قصد پزشك درمان بـا انتقـال گامـت يـا جنـ        

عدم هماهنگي قصد دو طرف در ويژگي عقـد نيـز           . شود  تشكيل نمي 
چنان كه هر گاه بيمار قصد انتقال گامت يـا          . مانع تشكيل عقد است   

 دهنده يـا پزشـك قـرارداد راجـع بـه             را بكند و انتقال   » الف«جنين  
را قبول كند باز قـرارداد باطـل اسـت و           » ب«انتقال گامت يا جنين     

رسد كه بسياري از قراردادهاي       بنابراين، به نظر مي    .شود  ميتشكيل ن 
ي در شرايط كنوني از اين جهت كه دو طرف نابارورمربوط به درمان 

بـه عـالوه،    . توافق در قصد ندارند باطل است     )  و پزشك  ناباروربيمار  (
 در جريان درمان قرار نگيـرد و رضـاي او بـا      نابارورهر گاه شوهر زن     
. اعتبار است   درست و اشتباهي اخذ شود، آن رضا بي       دادن اطالعات نا  

در صورتي كه شـوهر زن طـرف قـرارداد باشـد، قـصد او نيـز بـراي                   
اشتباه اساسي يا پندار نادرست از واقعيت        .تشكيل قرارداد الزم است   

مقصود از اشتباه اساسي آن است      . شود  نيز موجب بطالن قرارداد مي    
. شـد   به انشاي عقد راضي نمي   دانست  كه هر گاه بيمار حقيقت را مي      

كه هر گاه بيمار نازا به تصور اين كه گامت اهدايي پيـشين او                چنان  
موجود است، عقد را ايجاب و پزشك آن را قبول كند ولي بعد معلوم           
شود كه پزشك آن را به بيمار ديگري انتقال داده و گامت ديگري را              

داد در اين صورت قرار، به جاي آن به رحم متقاضي انتقال داده است
  .نيز باطل و پزشك مسئول اشتباه خود است

براي تشكيل قرارداد انتقال جنـين دو طـرف          . اهليت دو طرف   -٢
.  و پزشك بايد اهليت قانوني داشته باشـند       نابارورقرارداد يعني بيمار    

مقصود از اهليت قانوني اهليت استيفا يعني داشتن وصف بلوغ، عقل           
بخشي از تعهدات اين قـرارداد بـراي هـر دو    از آنجا كه  . و رشد است  

  .طرف جنبه مالي دارد، رشد مالي براي آنان الزم است
بايد توجه كرد كه قرارداد انتقال گامت و جنين از يك طرف براي             

از . كند كه بايد اجرت پزشك را بپردازد متقاضي تعهد مالي ايجاد مي
شـده را بـه   كند كه جنين يا گامت اهدا      طرف ديگر پزشك تعهد مي    
سان كار موضوع تعهد خـويش را انجـام           رحم زوجه منتقل و به اين       

بنابراين، گرچه قرارداد اصلي جنبـه مـالي نـدارد ولـي هـر دو               . دهد
طرف بايد اهليت قانوني، از جمله رشد الزم براي اداره اموال و امـور              

 قانون نحوه اهداي جنـين بـه        ٢بند ج ماده    . مالي خود داشته باشند   
 عدم حجـر زوجـين را شـرط دادن تقاضـاي دريافـت              نابارور زوجين

  .جنين اهدايي قرار داده است
زوج و زوجه هر دو بايد عالوه بر اهليت قانوني برخي از امتيـازات              

 ، قانون مـذكور   ٢بر طبق ماده    . جسمي و اخالقي را نيز داشته باشند      
تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايـد مـشتركاً از طـرف زن و شـوهر               

ظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احـراز شـرايط ذيـل      تن
زوجـين بنـا بـه گـواهي        ) الف: كند  مجوز دريافت جنين را صادر مي     

دار شدن نداشته باشـند و زوجـه اسـتعداد            معتبر پزشكي امكان بچه   
زوجين داراي صـالحيت اخالقـي      ) ب. دريافت جنين را داشته باشد    

هـيچ يـك از     ) د. جـور نباشـند   يـك از زوجـين مح       هـيچ   ) ج. باشند
هـيچ يـك از     ) ه. العـالج نباشـند     هاي صعب   زوجين مبتال به بيماري   

زوجين بايد تابعيت جمهوري ) و. زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند
  .اسالمي را داشته باشند

   مشروعيت جهت-٣
مـاده  (هر گاه جهت قرارداد نامشروع باشد، آن قرارداد باطل است           

، چنانچه هـر گـاه جهـت قـرارداد ناشـناس نگـاه              ) قانون مدني  ٢١٧
داشتن پدر و مادر جنين براي فـرار آنـان از تكـاليف قـانوني باشـد،                 

يا هر گاه جهت قرارداد ايجاد واليت غير قـانوني          . قرارداد باطل است  
طـور غيـر قـانوني باشـد، در           يا ايجاد حق حضانت و ديگر حقوق بـه        

بنـا، بايـد قـرارداد دايگـي        بر همين م  . بطالن قرارداد ترديدي نيست   
هـاي دوران     پيش از تولد را هم بـه جهـت فـرار از تحمـل دشـواري               

مندي از رنـگ پوسـت و چـشم دايـه             جويي يا بهره    بارداري يا سلطه  
)  طور صـريح يـا ضـمني        به(ولي نامشروع بودن جهت     . باطل دانست 

  .بايد احراز شود
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  ٤٣٣

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

   مورد معامله و موضوع تعهد دو طرف-٤
فني و اختالفي حقوق قراردادها تعيين موضوع يـا         يكي از مباحث    

اين ]. ٣٦[مورد قرارداد و تفكيك آن از تعهدات ناشي از قرارداد است  
اختالف در قراردادهاي غير مالي و مركب مانند اجاره رحم و            ابهام و 

 . شود انتقال گامت و جنين دو چندان مي
زيـرا  . موضوع قرارداد از تعهدات ناشي از آن قابـل تفكيـك اسـت            

اغلب، تعهد هر يك از دو طرف بـه تنهـايي يـا تعهـد هـر دو طـرف                
موضوع قرارداد نيست، بلكه اثر قرداد اسـت يعنـي قـرارداد سـبب و               

  . تعهد مسبب آن است
  مورد معامله) ٤-١
  مورد معامله در قراردادهاي ساده و مركب) ١

 قرارداد انتقال گامت و جنين همواره يك قرارداد ساده نيست بلكه
گاه مركب از چندين قرارداد است كه برخي از آنها جنبه غير مالي و              

برخي نيز در زمـره قراردادهـاي اذنـي قـرار           . برخي جنبه مالي دارند   
چنان كه قرارداد درباره آن بخش از تعهد پزشك كه ناظر           . گيرند  مي

 مالي دارد، ولي تعهد او دربـاره تهيـه            جنبه ،به انجام دادن كار است    
 بـراي   نابـارور نتقال آن غير مالي است كه از طرف شـخص           جنين و ا  

بـه عـالوه، فـروش برخـي از         . اين كار مأذون شده و نماينـدگي دارد       
  .گنجد لوازم و اجاره مكان و شخص نيز در تركيب اين قرارداد مي

از آنجا كه در مجموع اين اعمال حقوقي، انتقـال گامـت و جنـين               
.  قرارداد را غيـر مـالي دانـست        توان  جنبه اصلي و غير مالي دارد، مي      

زيرا هيچ يك از اعمال حقوقي كه در تركيب اين قرارداد مركب قرار             
دارد، به تنهايي استقالل ندارد و براي نيل به مقـصود اصـلي يعنـي               

. گيـرد   انتقال گامت و جنين، موضوع قصد مشترك دو طرف قرار مي          
ابع قواعـد   رسد كه هر يك از عقود معـين تـ           با وجود اين، به نظر مي     

تـوان قـرارداد انتقـال جنـين و گامـت را              گرچه مي . ويژه خود است  
قرارداد اصلي و ديگر قراردادها را كه براي اجراي آن مورد توافق قرار 

بنابراين با بطالن قرارداد اصلي     . اند شرط قرارداد اصلي دانست      گرفته
 تمام قراردادهاي فرعي نيز، كه در تركيب قرارداد اصلي نقش شـرط           

ولي بطـالن شـرط هميـشه قـرارداد     . شوند كنند، باطل مي   را ايفا مي  
كند، مگر اين كه جزو شروط باطل و مبطل باشد            اصلي را باطل نمي   

 ناآگاه  ناباروردر صورت بطالن شرط، بيمار       ). قانون مدني  ٢٣٢ماده  (
و به استناد   )  قانون مدني  ٢٤٠مستفاد از ماده    (تواند عقد را فسخ       مي

و غـرور خـسارت خـود را از         )  به بعد قانون مدني    ٣٣١د  موا(تسبيب  
با وجود اين، گرچه قرارداد اصـلي جنبـه غيـر            .پزشك مسبب بگيرد  

مالي دارد و موضوع آن مال نيست، بر مبناي عرف، قرارداد مـستقل             

اين قرارداد كـه    . شود   و پزشك بسته مي    نابارورمالي نيز بين شخص     
طـور    دارد، ولـي گـاه بـه       جنبـه مقـدماتي      ،خود هدف اصلي نيـست    

حتي بـه اعتبـار حكومـت ظـاهر تعهـد بـه         . گردد  مستقل منعقد مي  
. انتقال گامت، براي توليـد جنـين انـسان و جنـين شـرط آن اسـت                

  :بنابراين قراردادهاي مذكور عبارتند از
  مورد معامله در قراردادهاي انتقال گامت و جنين) ٢

 و  نابـارور ين شـخص    اين قرارداد كه براي انتقال گامت و جنين، ب        
شود، يك قرارداد مالي است و موضـوع آن تعهـدات      پزشك بسته مي  

كند مبلغي را به پزشك بپردازد     بيمار تعهد مي  . متقابل دوطرف است  
كند كه كارهـاي معـين يـا قابـل تعيـين از نظـر                 و پزشك تعهد مي   

  .پزشكي را براي انتقال گامت و جنين انجام دهد
انجـام  (ك در اين بخـش، اغلـب فعـل          در واقع، موضوع تعهد پزش    

خودداري از برخـي كارهـاي      (و ترك   ) اي از اعمال پزشكي     دادن پاره 
  .است) زيانبار و ممنوع

اي از موارد، ضمن اين قرارداد كه عقد الزم اسـت، پزشـك             در پاره 
كند كه گامت و جنين مورد نظر را تهيه و منتقل كنـد يـا                 تعهد مي 

  : بنابراين. نمايدهدا شده است منتقل گامت و جنيني را كه از پيش ا
اوالً هر گاه پزشك، گامت و جنين در اختيار ندارد، بايد بـر طبـق               

به تعهد خود عمل كند و بـراي فـراهم          ) قرارداد فرعي (تعهد شرطي   
نمودن گامت و جنين به بانك تخمك و اسپرم يا مستقيماً بـه اهـدا               

بـاره   ب اهدا در اين    قراردادي كه پزشك با داوطل    . كننده رجوع نمايد  
زيـرا خريـد و فـروش       . بندد جنبه مالي ندارد و غير مـالي اسـت           مي

جنين انسان با كرامت انساني منافات دارد و خريد و فـروش گامـت              
  .براي توليد جنين انساني نيز چون جهت نامشروع دارد باطل است

ثانياً، هر گاه پزشك از پيش با بـستن قراردادهـاي غيـر مـالي يـا                 
هاي اهدا شده آنها را در اختيار دارد بايـد            ها و جنين    تن گامت پذيرف

به تعهد خود عمل كند و گامت يا جنين مورد نظر و توافق شـده را                
  .نمايد منتقل ناباروربه رحم زن 

  مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنين بيمار) ٣
نك ، گامت يا جنين خود را از پيش در با         نابارورممكن است بيمار    

مخصوص، منجمد و ذخيره كرده باشد كـه در ايـن صـورت پزشـك               
 منتقـل   نابـارور بايد آن را بر طبق موازين پزشكي به رحـم شـخص             

  .كند
  مورد معامله در قرارداد دايگي پيش از تولد ) ٤

بارور از يك طرف ) زن و شوهر(گفته شد كه اين قرارداد بين زوج    
د كـه زوجـه بـه دليـل         شـو   و دايه از طرف ديگر، هنگامي بسته مـي        
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  ٤٣٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

اين . جسمي و رواني، قادر نيست جنين را در رحم خود پرورش دهد    
اسـت و نـوعي قـرارداد كـار         ) اجاره رحم (قرارداد از نوع اجاره انسان      

اطالق اجاره يا عاريه رحـم بـه ايـن قـرارداد درسـت بـه نظـر         . است
زيرا گرچه بر طبق قرارداد، جنين تا زمـان تولـد در رحـم              . رسد  نمي

گيرد، ولي فقط منافع رحم مورد قرارداد نيـست، بلكـه             ايه قرار مي  د
گيـرد و     در اين مدت تكليف و تعهدات زيادي بر عهده دايه قرار مـي            
تعهـد  . موضوع قرارداد، تعهد متقابل دايه و پدر و مادر جنـين اسـت           

اي از رفتارهاي ضـروري بـراي رشـد مناسـب جنـين               دايه، مجموعه 
انند ديگر قراردادهاي مربوط به اجاره شخص       اين قرارداد نيز م   . است

هـا بـه اختـصار        اين شـرايط و ويژگـي     . با ويژگي و شرايط خود است     
  :عبارتند از

 مدت اجاره بايد تعيين گـردد و حـداقل آن بـه انـدازه مـدت                 -۱
ممكـن اسـت قـرارداد دايگـي بـراي دوران           . اسـت ) نه ماه (بارداري  

د و دايه متعهد گردد بعـد  بارداري و مدتي پس از بارداري منعقد شو 
  .از زادن طفل، مدتي، براي مثال تا دو سال، او را شير دهد

  . رضايت شوهر زن براي نفوذ قرارداد الزم است-۲
 قرارداد دايگي پيش از تولد با زن مجرد بر خالف نظم عمومي             -۳

گرچـه اصـل آزادي اراده در تـشكيل         . و اخالق حسنه و باطل اسـت      
قراردادهــايي را اقتــضا دارد، ولــي عــرف قراردادهــا صــحت چنــين 

  .كند نيكوكاران و اخالق آنان آبستني زن مجرد را تحمل نمي
 دايه بايد طبق قرارداد و عرف به تعهدات خود عمل كند وگرنه -۴

  ). قانون مدني۲۲۱مستفاد از ماد(مسئول است 
با وجود اين، قرارداد دايگـي پـيش از تولـد، جـز در مـواردي كـه             

. رسـد   يا مادر يا هر دو در خطر است باطل به نظر مـي            حيات جنين   
هـا اقتـضا دارد كـه از تجـارت            زيرا نظم عمومي و اصل برابري انسان      

  .پرورش جنين پيشگيري شود) اجاره(
گيرنـده    دهنـده و انتقـال        مورد معامله در قرارداد بين انتقـال        ) ٥

  گامت و جنين 
 داوطلب اهداي   ، خود ناباروردر برخي از موارد ممكن است شخص        

گامت و جنين را بيابد و او را به پزشك يا مؤسسه پزشـكي معرفـي                 
 دهنـده     گيرنده و انتقـال     قراردادي كه در اين فرض بين انتقال      . كند

. توان براي آن پول پرداخت      شود، قرارداد مالي نيست و نمي       بسته مي 
 به اشخاص براي دريافت     نابارورواسطه شخص     با وجود اين رجوع بي    
اي از موانـع قـانوني، اخالقـي و اجرايـي رو بـه        گامت و جنين با پاره    

 مورد    ولي چند راهكار شرعي و قانوني به ترتيب ذيل در اين           .روست  
 هرگـاه شـوهر، بـارور و        -١ :رسد  بسيار جالب و قابل اجرا به نظر مي       

تواند با زن ديگري عقد ازدواج منقطع ببندد و   باشد، مينابارورزوجه 
آن را بـه رحـم   )  رحـم  ازدر درون يـا بيـرون   (تشكيل جنين   پس از   

  . باره با پزشك قرارداد ببندد زوجه خود منتقل كند و در اين
 باشـد و زوجـه بـارور، امكـان انعقـاد نكـاح              نابارور هرگاه زوج،    -۲

منقطع براي زن شوهردار وجود ندارد، زيرا نكاح زن شوهردار ممنوع           
 كه به يك بانك جنين رجوع كند        در اين فرض او ناگزير است     . است

جـواز  . بـاره وكالـت دهـد       يا به يك پزشك يا مؤسسه پزشكي در اين        
 هرگاه زن -۳. انتقال جنين و گامت در اين فرض مورد اختالف است

توانـد    مجردي، بخواهد بدون تشكيل خانواده صاحب فرزند شود، مي        
 بذل يـا    با مرد دلخواه خود ازدواج موقت كند و پس از بارور شدن و            

البته در اين فرض تكاليف پدر      . انقضاي مدت نكاح داراي فرزند شود     
ممكن است زني به يك مؤسسه     .شود  قانوني برعهده زوج، مستقر مي    

پزشكي نمايندگي بدهد و او صاحب گامت نر را شناسـايي و صـيغه              
ولـي  . عقد را بخواند و آنگاه گامت را بگيرد و به رحم زن منتقل كند           

زوج و    قدي، با توجه بـه نقـش و اهميـت شخـصيت             صحت چنين ع  
به ظاهر، چنين عقدي    . زوجه در عقد نكاح، قابل بحث و ترديد است        

  .با توجه به اعطاي وكالت و انتخاب وكيل صحيح است
  موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد) ٤-٢

گفته شد كه براي انتقال گامت به منظور توليد جنـين انـساني و              
گونـاگوني بـه صـورت مخـتلط يـا سـاده بـسته              جنين، قراردادهاي   

 :هاي دو قرارداد ذيل اساسي و قابـل بحـث اسـت             شود كه ويژگي    مي
 با پزشك براي انتقال گامت و جنين و قرارداد          نابارورقرارداد شخص   
 از  بايد گفت هاي اين قراردادها     ويژگي از نظر  . دهنده  پزشك با انتقال  

يا مؤسسه پزشكي، قـرارداد      با پزشك    نابارورآنجا كه قرارداد شخص     
هاي قرارداد مـالي و اجـاره انـسان           انجام دادن كار است، بايد ويژگي     

مورد قرارداد يا تعهد متقابـل دو طـرف         . را داشته باشد  ) قرارداد كار (
 موضـوع   -١ :به تفكيك و به ترتيب ذيل قابل بحث و بررسـي اسـت            

داري ، پرداخـت مقـ    نابارورموضوع تعهد شخص    : نابارورتعهد شخص   
پول يا وجه نقد و عمل به دستورات پزشـك در طـول دوره درمـان                 

موضـوع تعهـد    : هـاي آن     موضوع تعهـد پزشـك و ويژگـي        -٢ .است
كاري را كه پزشك در انتقـال گامـت و       . پزشك انجام دادن كار است    

گيرد، هم جنبه مثبـت دارد،        جنين براي درمان بيماري بر عهده مي      
 نابارورر دادن جنين در رحم شخص       مانند حضور در اتاق عمل و قرا      

و هم جنبه منفي، مانند استفاده نكردن از ابزار آلوده و مصرف شـده          
  .و داروهاي تاريخ گذشته
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  ٤٣٥

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

قاعده اين است كه كار موضوع تعهد بايد معلـوم          : اوصاف و شرايط  
ــواد (و معــين  ــا ٦٦٠، ٥١٤، ٢١٦مــستفاد از م  ٧٣٧ و ٦٤٩، ٦٦٥ ت

، ) قـانون مـدني   ٢٤٠ تـا    ٢٣٧از مـواد    مستفاد  (، مقدور   )قانون مدني 
 بوده)  قانون مدني  ٩٧٥ و   ٢٣٢ ماده   ٣، بند   ٢١٥مفاد مواد   (مشروع  

)  قـانون مـدني   ٢٣٢ مـاده    ٢ بنـد    ٢١٥مفاد مواد   ( منفعت عقاليي    و
ولي اوالً، معلـوم و معـين بـودن كـار پزشـك بـه علـم                 . داشته باشد 

مـان   شرط صحت قرارداد انتقال گامـت و جنـين بـراي در            ،تفصيلي
مـستفاد از مـواد     (ي نيست و علم اجمالي به آن كـافي اسـت            نابارور
 به  ناباروررسد كه شخص      حتي به نظر مي   ).  قانون مدني  ٦١٢ و   ٥٦٤

تواند تعهد كند كه مبلغ معيني را به پزشك داوطلب   شيوه جعاله مي  
  ). قانون مدني٥٦٤ و ٥٦١مواد (درمان خود بپردازد 

 نيز شـرط صـحت قـرارداد پزشـكي          ثانياً، مقدور بودن كار پزشك    
زيرا تعهد به انجـام دادن كـار غيـر مقـدور، معقـول نيـست و                 . است

چنان كه هرگاه پزشكي تعهـد كنـد بيمـار فاقـد           . ضمانت اجرا ندارد  
تخمدان را بدون انتقال گامت و جنين درمان كند، ولي امكان چنين 

جود ايـن   با و . درماني مانند شرايط كنوني نباشد، قرارداد باطل است       
هرگاه پزشك معالج قادر به انجام دادن كار موضوع تعهد نباشد، ولي            
عمل در عرف پزشكي مقدور باشد، بايد به هزينه خود عمل موضـوع           

مگـر ايـن كـه شـرط        . تعهد را به وسيله پزشـك ديگـر انجـام دهـد           
 نابـارور مباشرت در عمـل كـرده باشـد كـه بـدون رضـايت شـخص                 

. يگري واگذار كند و هزينه او را بپردازدتواند عمل را به پزشك د     نمي
در اين صورت، قرارداد باطل است و پزشك به جبران خسارت بيمار            

  .شود محكوم مي
ي، هرگاه طرف قرارداد، پزشكي باشد      ناباروردر قراردادهاي درمان    

 به سبب شهرت و شخصيت او قرارداد بسته باشد،          ناباروركه شخص   
رارداد است و بايد خود او عمـل را         مباشرت او در عمل، قيد ضمني ق      

مگر اين كه بيمار به واگذاري عمل بـه ديگـري رضـايت             . انجام دهد 
ولي هرگاه طـرف قـرارداد، شـخص حقـوقي باشـد، مباشـرت              . بدهد

پزشك خاصي شرط نيست، مگر اين كه توافق ديگري صورت گرفته           
دادها، ثالثاً، مشروع يا قانوني بودن كار پزشك، مانند ديگر قرار          .باشد

شرط صحت قرارداد اسـت و اگـر پزشـكي بـر طبـق قـرارداد تعهـد               
بر عهده بگيرد، آن قـرارداد و       ) انجام دادن كارهاي حرام   (نامشروعي  

تـوان بـه كـار        در نتيجه تعهد نامشروع، باطل است و متعهد را نمـي          
كند،   نامشروع يعني تعهدي كه حاللي را حرام يا حرامي را حالل مي           

مشروع بودن قـرارداد انتقـال گامـت و جنـين            ].٣٨،  ٣٧[الزام نمود 
هرگـاه  . ي به مشروع بـودن انتقـال بـستگي دارد         ناباروربراي درمان   

انتقال، مشروع باشد، قـرارداد مربـوط بـه آن مـشروع اسـت وگرنـه                
  .قرارداد نيز نامشروع و باطل خواهد بود
د آيد كه كار موضوع تعهد، بايـ        رابعاً، گرچه از قواعد عمومي بر مي      

 ٢ و بنـد     ٢١٥ماده  (منفعت عقاليي قابل ارزيابي با پول داشته باشد         
آورد   وگرنه تخلف از آن خسارتي به بار نمـي        )  قانون مدني  ٢٣٢ماده  

 ولـي چـون مـسئوليت ناشـي از          .و اجبار متعهد، به ايفا امكان ندارد      
نقض عهد، بدل تعهد نيست، بلكه تعهد جديدي است كه در نتيجـه             

و در بيـشتر مـوارد بـا تعهـد     ] ٣٩[گـردد   ايجاد ميتقصير قراردادي   
اصلي سنخيت ندارد، بنابراين مسئوليت ناشـي از تعهـد غيـر مـالي              

توانـد چهـره مـالي داشـته          مانند جبران خسارت معنوي با پول، مي      
 امر نسبي است و ممكن      ،به عالوه ماليت داشتن موضوع تعهد     . باشد

  .لي داشته باشداست تعهدي در رابطه پزشك و بيمار ارزش ما
  ي با استفاده از گامت بيگانه نابارور موانع قرارداد درمان -٥

ي با استفاده از گامت بيگانه دو مصداق        نابارورگفته شد كه درمان     
درمان با استفاده از گامت نـر و درمـان بـا اسـتفاده از               : بيشتر ندارد 
 ولي قرارداد درمان مربوط به هر دو گامـت باطـل و بـي             . گامت ماده 

  .اعتبار است 
با وجود اين، هر گاه موانع انتقال، مفقود و شرايط موجـود باشـد،              

  . گردد امكان تشكيل قرارداد فراهم مي
  موانع قانوني تشكيل قرارداد يا موارد بطالن آن) ١

از آنجا كه صحت قرارداد درمان با گامت بيگانـه منـوط بـه جـواز                
 بدون اجازه ديگري، كسي حق ندارد تلقيح گامت بيگانه است و هيچ  

گامت او را با گامت خود تلقيح كند و جنين و آنگـاه كـودك توليـد                 
شـدن پزشـك يـا مركـز          كند، مگر از طريق نكـاح مـشروع، واسـطه         

دهـد و موانـع       ي صورت مسأله را تغيير نمـي      نابارورتخصصي درمان   
 هرگـز   ،انـد    كه گفتـه    به عالوه، چنان  . دارد  قانوني را از سر راه بر نمي      

يل شايستگي يا وجود قرارداد يا حتي مصلحت كودك بـه بيگانـه             دل
  ].٤٠[كند سمت مادري اعطا نمي

بنابراين، براي صحت قرارداد درمان، فقـدان موانـع قـانوني نكـاح             
حـسب مـورد    )  بـه بعـد قـانون مـدني        ١٠٤٥مـواد   (دايم يا منقطع    

چنان كه در هيچ شرايطي حتي با رضايت دو طـرف،           . ضروري است 
 ندارد گامت پدر را به دختر، پسر را به مادر و برادر را به پزشكي حق 

  .خواهر وي تلقيح كند
  موانع قراردادي) ٢

شوند، در  از آنجا كه برخي از موانع در اثر قرارداد پيشين ايجاد مي         
 براي مثال گرچه ازدواج زن      .گيرند  زمره موانع قراردادي نيز جاي مي     
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  ٤٣٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 قـانون   ١٠٥١ و   ١٠٥٠اد  مـو (شوهردار به حكم قانون ممنوع اسـت        
شود، هـر نكـاحي       ، ولي چون نكاح با اختيار و قصد محقق مي         )مدني

بنابراين چون نكـاح    . گردد  مانع قرادادي نكاح بعدي نيز محسوب مي      
ي او با گامـت     ناباروردايم و موقت زن شوهردار ممنوع است، درمان         

نكـاح  نر بيگانه ممنوع است و اين ممنوعيت به اعتبار وجود قرارداد            
  . گيرد شود و در زمره اين موانع نيز قرار مي ايجاد مي

اي به موجب قراردادي تعهد كند  به عالوه هرگاه شخص يا مؤسسه
برداري نكند، بايد به تعهد خـويش         كه از جنين يا گامت خاصي بهره      

پاي بند باشد و حق ندارد از آن تخلف نمايد وگرنه از نظـر مـدني و                 
در اين فـرض نيـز قـرارداد پيـشين مـانع            . گاه كيفري مسؤول است   

  .شود انتقال و درمان محسوب مي
  

  بحث و نتيجه گيري
توسعه دانش پزشكي و تالش پزشكان در بارور كردن تخمـك بـه             
وسيله گامـت در محـيط رحـم و آزمايـشگاه، فـراهم شـدن امكـان                 

 نابـارور هاي بارور شده و فراكاشتن آنها در رحم زن            نگهداري تخمك 
هـا را تـا    ي طبيعـي برخـي از خـانواده    نابـارور انه مـشكل    و رحم بيگ  

هايي را هم براي يـافتن راهكارهـاي          حدودي بر طرف كرده و چالش     
. مناسب فقهي و حقوقي اين رهاورد فناوري جديد پديد آورده اسـت    

تنها بارور كردن     تالش و موفقيت علمي درخور تحسين است ولي نه          
 بيگانه علت بيماري را درمـان       تخمك با گامت بيگانه يا پيوند جنين      

هاي قطعي    كند و از ديد بيماران آگاه به موضوع، در زمره درمان            نمي
 غــرور و ،آگــاه گيــرد و نــسبت بــه بيمــاران نــا و متعــارف قــرار نمــي

شود، بلكه پذيرش بدون مطالعـه و شـتابزده    كاري محسوب مي  فريب
نوادگي و  آن با وجود سود اندكي كه دارد، فرهنگ بومي و روابط خـا            

  .آورد اجتماعي را نيز دگرگون كرده و آثار ناگواري به بار مي
 و پزشـك يـا مؤسـسه پزشـكي بـا بـستن              نابـارور ترديد بيمار     بي

كيفيت درمـان و  . كنند  گوناگون رابطه خود را تنظيم مي  هاي  قرارداد
چنـان كـه    . گـردد   حقوق و تعهدات دو طرف، در قرارداد تعيين مـي         

بـه اجـاره رحـم      ] ٤١[دادها بر خالف تصور برخي    گفته شد، اين قرار   
شود، ولي هنگامي معتبر هستند كه دو طرف با علم بـه              محدود نمي 

موضوع تعهد، قصد تشكيل قـرارداد درمـان بـا اسـتفاده از گامـت و                
جنين را بكنند، وگرنه قرارداد باطل است ولي قرارداد مطلق درمـان            

ت و فراكاشتن گامت يا     ي از انتقال گامت و جنين منصرف اس       نابارور
جنين بيگانه بدون اطالع و قصد طـرف قـرارداد در اجـراي قـرارداد               

  . شود ي، تخلف از قرارداد محسوب مينابارورمطلق درمان 
عالوه بر توافق قصد دو طرف، مشروع بودن جهت معاملـه و عـدم              
مغايرت آن با نظم عمومي و اخالق حـسنه از ديگـر شـرايط اعتبـار                

   .ي با استفاده از گامت و جنين استنابارورمان قراردادهاي در

 منابع

سـينا، دومـين      هاي نوين علـوم پزشـكي، ابـن         پژوهشكده فناوري  -۱
ي، فراخـوان مقالـه،     نابـارور سمينار اهداي گامت و جنين در درمان        

٣: ١٣٨٤  
آخوندي محمدمهدي، صادقي محمدرضا، ضرورت بـه كـارگيري          -٢

يد مثل انـسان، مجموعـه مقـاالت        هاي باروري كمكي در تول      تكنيك
هاي توليد مثـل انـساني از ديـدگاه فقـه و حقـوق، چـاپ اول،               روش

  ١٣٨٠سمت، 
امامي سيدحسن، حقوق مدني، چـاپ شـشم، اسـالميه، تهـران،             -٣

١٣٥٧  
 ٦٢١: تـا   ، دارالعلم، قم، بي   ٢اهللا، تحريرالوسيله، جلد      خميني روح  -٤

  به بعد
ا، ضرورت بـه كـارگيري      آخوندي محمدمهدي، صادقي محمدرض    -٥

 مقـاالت   همجموعـ  هاي باروري كمكي در توليد مثل انـسان،        تكنيك

 سمت،   چاپ اول،  روشهاي توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق،        
١٣٨٠  

: تـا   نـا، بـي     جعفري لنگرودي محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، بي      -٦
٢٠١  

 شهيدي مهدي، بررسـي ابعـاد حقـوقي اهـداء و انتقـال جنـين،               -٧
هاي توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق،  مجموعه مقاالت روش

  ١٣٨٠چاپ اول، سمت، 
ــوقي روش نايــب -٨ ــاس، بررســي حق ــوين زاده عب ــاروري  هــاي ن  ب

  ١٣٨٠مصنوعي، چاپ اول، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 
9- Slack JMW. From Egg to Embryo, Determinative 
Events in Early Development. Cambridge University 
Press: London, 1983 
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  ٤٣٧

     سيدمرتضي قاسم زاده                                                                                                                                          ... شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان

ي، نابــارورفراخــوان مقالــه اهــداي گامــت و جنــين در درمــان  -۱۰
جهــاد (ســينا  هــاي نــوين علــوم پزشــكي، ابــن پژوهــشكده فنــاوري

  ٣: ١٣٨٤، اسفند ماه )دانشگاهي
، با تحقيـق، تعليـق و       ٤١نجفي محمدحسن، جواهرالكالم، جلد      -١١

: تـا  ، بـي ٧التراث العربـي، جلـد     داراألحياءتصحيح محمود القوچاني،    
٣٩٨  
امامي اسداهللا، مقاله تطبيقي نسب در حقـوق ايـران و فرانـسه،              -١٢

٣٦٧: ١٣٤٩  
، چاپ ٢صفايي سيدحسين، امامي اسداهللا، حقوق خانواده، جلد         -١٣

  ١٣٧٤اول، دانشگاه تهران، 
هاي فقهاي اماميـه و عامـه، مجموعـه مقـاالت             فتاوي و ديدگاه   -١٤

هاي توليد مثـل انـساني از ديـدگاه فقـه و حقـوق، چـاپ اول،               روش
  ١٣٨٠سمت، 

مهرپور حسين، نگرشي به وضـعيت حقـوقي و شـرعي بـاروري              -١٥
هاي توليد مثـل انـساني از ديـدگاه           مصنوعي، مجموعه مقاالت روش   

  به بعد١٥٣: ١٣٨٠فقه و حقوق، 
مقدم محمدحسن، باروري مـصنوعي از ديـدگاه حقـوق            صادقي -١٦

 ١٦٢،  ٣٧، پياپي   ١٣٨٣نامه حقوق،     اسالم، مدرس علوم انساني، ويژه    
  به بعد

، دارالفكـر و  ١٠الزحيلي وهبه، الفقـه االسـالمي و ادلتـه، جلـد        -١٧
   هجري قمري١٤١٨دارالفكر المعاصر، دمشق، 

18- Http//news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3480921.stm 
19- James, A. Byrne, John B. Gurdon. Commentary on 
human cloning. Differentiation Journal Blackwell 
Wissenchafts-Verlag 2002; 69: 154 
20- The President's council on Bioethics; Human 
cloning and human Dignity: An Ethical Inquiry. 
Washington; 2002: 60 
21- Christopher Alexander P. Human Cloning & Moral 
Status, Ph.D. Thesis, the Florida State University; 
2003 
22- Mosher WD, Part WF. Fecundity and infertility in 
the United States: incidence and tends. Fertility and 
Sterility 1991: 56: 192 

آبادي محمد، حكم شرعي تلقـيح اسـپرم و نطفـه             روحاني علي  -۲۳
هاي توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و         ه، مجموعه مقاالت روش   بيگان

   به بعد٣٠٠ و٢٨٩حقوق، 
، ١٣٧٦،  )ع(حرم پناهي محسن، تلقيح مصنوعي، فقه اهل بيت          -٢٤
  ٨٧، ١٠و٩
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