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Abstract 

Embryos and gamete cryopreservation contract is a contract between the 

embryos cryopreservation applicant and cryopreservation centers to freeze 

and preserve their embryos and gamete. This article aims to review 

constitutional conditions of validity, parties` obligation, sanction and 

dissolution methods of embryos and gamete cryopreservation contract. 

Research method has been revision in some parts and analytic- descriptive in 

other parts. Observing the constitutional conditions of validity of transaction 

especially about the case of transaction and legitimacy of the contracting 

parties` motivation bring up new issues. This contract also brings up new 

issues in parties obligation, their sanction and methods of the contract 

dissolution due to being new and indefinite. In Conclusion, The 

cryopreservation contract is a valid contract. Cryopreservation centers are 

obliged to provide medical information, to transfer the embryos in 

application time, to preserve the embryos and gamete cryopreservation; 

applicants are also obliged to take care of the cryopreservation embryos and 

gamete at the end of the contract duration. Both parties are responsible for 

violation their commitments. This contract maybe canceled voluntarily and 

forcibly based on different aspects. 
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 داد انجماد جنین و گامتربررسی قرا

 اجرای آنها و صور انحلال( اساسی صحت، تعهدات طرفین، ضمانت )شرایط

 1نازیلا تقوی

 2رضا عمانی سامانی

 3نژادمحمد اسدیسید

 چکیده

سو و مراکز  از یک و گامت ماد جنینقرارداد انجماد جنین و گامت، قراردادی است که بین متقاضیان انج

منعقد  هاهداری از آنو نگ متقاضیان گامتجهت انجماد جنین و  خدمت انجماد از سوی دیگر هدهندارائه

ها و صور انحلال نقض آن یاین مقاله درصدد بررسی شرایط صحت، تعهدات طرفین، ضمانت اجرا .گرددمی

حلیلی ر قسمتی ت. روش تحقیق در قسمتی از نوشتار مروری و دباشدمیانجماد جنین و گامت  دادرقرا

مورد معامله و  بارهاساسی صحت معاملات به ویژه دررعایت شرایط مقاله حاضر، با توجه به  .توصیفی بوده است

معین و ناداد به دلیل راین قرا علاوهبه  کند.ائل جدیدی را ایجاد میداد مزبور، مسرمشروعیت جهت قرا

ال قرارداد انجماد به ها و صور انحلای آناجر فین، ضمانتای را در باب تعهدات طربودن، مسائل تازهجدید

، انتقال مراکز انجماد ملزم به دادن اطلاعات پزشکی .باشدمیمعتبر ، قرادادی قرارداد انجماد آورد.وجود می

متعهد به تعیین تکلیف نیز  متقاضیان .هستند ی منجمدهاگامتجنین و هداری از جنین در زمان تقاضا، نگ

طرفین در صورت نقض تعهدات . باشندمیقرارداد و پرداخت اجرت قراداد زمان پایان در جنین و گامت منجمد 

صور  دارای یکبه صورت قهری و ارادی که هر  ممکن است دادراین قرا .شوندمی شناخته مسؤولخویش 

 ، منحل گردد.باشندمیمختلف 
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 کلیدی واژگان

     ، صور انحلالمشروعیت ،قرارداد انجماد جنین و گامت جنین منجمد، گامت منجمد،
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 مقدمه

آورده  ی نابارور به وجودهاخانوادهبرای آوری را باروری امید فرزندی پیشرفته کمکهاروش

ممکن است زوجین با روش طبیعی قادر  .باشدمیها انجماد جنین و گامت که از جمله آناست 

اهی شوند. در طی انجام این آزمایشگ یهاروشبه باروری نباشند و مجبور به تشکیل جنین با 

ه ها انتقال داده شده و بقید از آنعد 4الی  2که تنها  شودمیتعداد زیادی جنین تولید  هاروش

ن امکان را فراهم ین ایجن انجماد. شوندمیداری هو برای خانواده نگ شوندمیها منجمد آن

 یتر برانه کمیو با هزتخمک  یآورجمع ومجدد ی گذارتخمکاز به یکند تا زن بدون نیم

ابتلا به بیماری خاص مانند  دلیلبرخی از افراد نیز به  .(1) دیاقدام نما یبعد یهایباردار

ان خواه و باشندمی قدرت باروری خویش دادناز دستدر معرض سرطان یا بالارفتن سن 

 .(2-3) منجمدکردن جنین یا گامت خود هستند

 و (4) انجام گرفت 1392جنین موش در سال  با آمیزتقیاری موفگذنخستین سرمایه

 در ایران، نخستین. (1) نخستین بارداری انسان از جنین منجمد با همان روش به دست آمد

 .(1) رویان به دنیا آمد پژوهشگاهدر  1391شده در سال  منجمد نوزاد

جهت تشکیل  گامت زوجین، (IVFاف. ).یو.یآاز طریق روش  نخست برای انجماد جنین

تشکیل  بعد از. (9-8)شوند میب یشگاه با هم ترکیط آزمایر محین در خارج از بدن، دنج

سپس وارد نیتروژن مایع  شوند،میگراد سرد درجه سانتی -83تا  -33تا دمای  هاآن، جنین

 یافته ها نیز تدریجًا کاهشالیت حیاتی سلولین ترتیب با کاهش تدریجی دما، فع. به اگردندمی

 .(3)گردد میف تر متوقدر دماهای پایین نهایتاً و

به طوری که یک بیمار از جنین  سازی افزایش یافته استذخیره مدت زماناز نظر پزشکی، 

ق به بارداری شد. ماه در مخزن سرمایشی بود، موف 1 سال و 13ایی که به مدت شدهسرماداری

سرمایشی تأثیری بر رشد و  سازی در مخزناند که افزایش مدت ذخیرهمطالعات نشان داده

ن و اساس قوانیبا این وجود، کشورهای مختلف بر (.13-12) دپتانسیل جنین ندار

ی منجمد تعیین هاگامترا برای نگهداری از جنین و قانونی  هایشان، یک محدودهالعملردستو

گهداری خاصی در این خصوص وجود ندارد و مدت ن اند. در ایران هیچ قانون و دستورالعملکرده

سته . شایگرددمیی منجمد بر اساس توافق طرفین قرارداد انجماد مشخص هاگامتاز جنین و 

های جنین زمانی نگهداری از گامت و در خصوص محدودهقانونی  است در ایران نیز دستورالعمل



 

 

 5931وهشتم، پاییز سال دهم، شماره سی                     / فصلنامه حقوق پزشكی 141

 

ت
گام

و 
ن 

جنی
اد 

جم
د ان

ردا
قرا

ی 
رس

بر
...

 

زی هیچ مرک فناوری و نیروی انسانی به دلیل نیاز به تجهیزات، چراکه اولاً  ،منجمد، تدوین گردد

موارد استفاده از این  ثانیاً؛ هداری نمایدها برای مدت نامحدود و طولانی نگتواند از جنیننمی

ها در برخی موارد امری غیر اخلاقی نگهداری از آن ثالثاً  ؛ابدیها به مرور زمان کاهش میجنین

 یستهشا عنوان مثال باشد. به یمدت بر اساس اصول اخلاق ینلازم است که طول ا و باشدمی

که  یکه فرد یستن یاخلاق یراز ،خود را دو سال بگذارد یدارنگه طول دوره یکه مرکز یستن

وقوع  رابعاً  ؛شود مآوردن فرزند دویادن باشد، وادار به به یدهفرزند اولش هنوز به دو سال نرس

ید در بنابراین با .باشدمیآمیز مادر و جنین مخاطرهبارداری از یک سن خاصی به بعد برای 

ه داشت و ی منجمد، به سن زن توجهاگامت زمانی نگهداری از جنین و تعیین محدوده

ی منجمد را برای بعد از محدوده زمانی سن باروری زن جایز هاگامتنگهداری از جنین و 

اتلاف منابع  ها بعد از آن دوره، امری است که منجر بهچراکه نگهداری از آن ،قلمداد نکرد

سن  در نظرگرفتن مانند ،رسد تمدید مدت قرارداد نیز با رعایت شرایط بالاظر میگردد. به نمی

هدف از انعقاد قرارداد انجماد، حفظ  ای چراکه ،باشدمیزن، از جمله تعهدات ضمنی مراکز 

خدمت سرباز  رائهبتوانند از ا انجماد که مراکزنیست اخلاقاً درست  واست  هاگامتجنین و 

 بزنند.

بحث  هاجماد جنین و گامت مسائل مختلفی را با خود به همراه دارد که یکی از آنانقرارداد 

قانون مدنی بیان  133را در ماده  ای قانونگذار شروطیرای وقوع هر معامله. بباشدمیصحت آن 

داد مزبور به لحاظ رعایت رکند. قراکرده است که فقدان هر یک به صحت معامله خلل وارد می

محل بحث چندانی ندارد و بیشترین بحث در ارتباط با شرایط ماده فوق و دوم  اولبند شرایط 

. به موجب این قرارداد تعهدات مختلفی برای مراکز انجماد و متقاضیان به باشدمیسوم و چهارم 

نقض تعهدات طرفین منجر به ورود ضرر مادی و معنوی  کهاینبا توجه به  .آیدیوجود م

. این قرارداد باشدمیبحث  وضوعداد انجماد مرتخلف از تعهدات قراگردد، ضمانت اجرای می

موارد این این نوشتار، بررسی  هدف ازبه صورت ارادی و قهری منحل گردد. ممکن است 

 .باشدمی
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 گامت ت قرارداد انجماد جنین وشرایط صح بررسی

قصد طرفین  ـ1 ت هر معامله شرایط زیر اساسی است:قانون مدنی برای صح 133همادبرابر 

ت جهت ـ مشروعی4 موضوع معین که مورد معامله باشد؛ ـ3 ت طرفین؛ـ اهلی2 ؛هاآنو رضای 

 .پردازیمه به بررسی این موارد میدر ادام معامله.

ر خصوص قصد و د شده است.قانون مدنی ذکر  233تا  131اد شرایط قصد و رضا در مو

قصد هر یک از طرفین  ، زیرامزبور وجود ندارد اشکال چندانی در قرارداد رضای طرفین قرارداد

و احتمال بروز اشتباه در قصد انشا )چه به صورت حکمی و چه  باشدمیص قرارداد مشخ

و  هستندموضوعی( وجود ندارد. متقاضیان انجماد خواهان نگهداری از گامت و جنین خویش 

طرفین یک ماهیت حقوقی را  و باشندمی هاآن هداری ازانجماد و نگبه  متعهد مراکز انجماد

 شوندمحسوب میزوجین  به اتمتعلقاز های منجمد ی که جنیناز آنجاینمایند و تنها یماراده 

 نعقاد قرارداد انجماد ضروری است.قصد و رضایت هر دو برای ا زیرا

نخست منوط بر این  مرحلهصلاحیت دو یا چند اراده در تراضی بر انجام عمل حقوقی، در 

ف در آن را داشته باشند. این وصف را که با قابلیت داشتن حق و توان تصر هاارادهاست که 

 ماده. (13-11) نامندیمشخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور افراد ارتباط کامل دارد، اهلیت 

 مادهو در  «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند» :داردیمانون مدنی اشعار ق 213

در قرارداد انجماد هم . (19) اهلیت را در بلوغ، عقل و رشد احصاء نموده است گذار،قانون بعد

 باشند. یک طرف قرارداد متقاضیاندارای اهلیت طبق قواعد عمومی قراردادها، باید طرفین 

انجماد گامت برای  متقاضی، برای مثال تقاضای حجرصورت ه در البت هستند که باید اهل باشند،

. طرف دیگر گیردمیصورت  هاآن، انعقاد قرارداد توسط قائم مقام قانونی کودکان سرطانی

 .باشدمیداد ، قائم مقامشان در انعقاد قرارهاآن یندهنماهستند که  مراکز انجمادقرارداد هم 

یا عملی است که  ئد اشتباه گرفت. موضوع تعهد، شرد معامله را نباید با موضوع تعهمو

در حالی که موضوع معامله اعمال ، د قرار گرفته استام آن مورد تعهیا انتقال یا انج تسلیم

 .(13) اندها توافق نمودهنآ حقوقی است که دو طرف درباره

رسد، است که به نظر می یابه گونهقانون مدنی  214 مادهن وصف نحوه نگارش با ای

 دارده اشعار میین مادد قائل نبوده است. اع تعهقانونگذار هیچ تمایزی بین مورد عقد و موضو

د به تسلیم یا ایفای آن را تعهیک از متعاملین،  ی باشد که هرمورد معامله باید مال یا عمل»
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دادن  قانونگذار به تسلیم مال یا انجامکه  گرددمیاز متن این ماده چنین استنباط  .«کنندمی

د قلمداد کرد. ا موضوع تعهها راینباید در صورتی که  .عنوان مورد معامله را داده است کار

دات در حقیقت شرایط موضوع تعهدهیم، ن قسمت مورد بررسی قرار میآنچه که در ای بنابراین

 214 هانونگذار مورد معامله( برابر مادد )و بنا بر بیان قین قرارداد انجماد است. مورد تعهطرف

 «.کنندسلیم یا ایفای آن را مید به تیک از متعاملین تعه ملی است که هرمال یا ع» ،قانون مدنی

د به انجماد گامت ارائه خدمت انجماد، تعهمراکز ، و جنین داد انجماد گامتردر قرا

 المثلد به پرداخت اجرت. در مقابل متقاضیان نیز، تعهایندنممیرا  هامتقاضیان و نگهداری از آن

ن قرارداد انجماد را مورد دات طرفیذیلاً شرایط لازم برای موضوع تعه .تعیین شده را دارند

 دهیم.بررسی قرار می

ن منفعت مشروع باید متضم قانون مدنی، مورد معامله 211بر اساس ماده  :بودنمشروع

ست و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، ا باشد. مشروعیت و نامشروعیت منحصر به متون قانونی

 توانندمی ی و تعلیمات مذهبیدین طور عقایدمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همینع نظم

، قانون، شرعابعاد  قرارداد در از آنجایی که مبنای مشروعیت (.18) ت قرار گیرندمشروعی مبنای

قرارداد انجماد را از منظر این ابعاد مورد  ،ادامهدر  .شودتعریف می نظم عمومی و اخلاق حسنه

 دهیم.میبررسی قرار 

 نظر شرعیمقرارداد انجماد از ـ 1

و بعد از تشکیل  شوندمیگیری نمونه هاگامتکه جهت انجماد جنین و گامت، ز آنجایی ا

 دهیم.مورد بررسی قرار می پرسشار وعیت این اعمال را در قالب چهرد، مشنگردجنین منجمد می

 های جنسی نیازمند مشاهده است،گیری از سلولنمونه کهاینآیا با توجه به  -1-1

و حاجت این امر اکثر فقهای شیعه، در صورت وجود ضرورت  یز تلقی کرد؟باید این امر را جا

یعنی  ،از دیدگاه فقهای شیعه منظور از ضرورت، ضرورت عرفی است .(13-23) دانندرا جایز می

رسد باید قائل به به نظر می .(21-22) ی را ضروری تلقی نماید کافی استهمین که عرف مورد

به ت تشکیل جنین و انجماد آن و گامت، جه هاگامتگیری ی نمونهپروسهجواز نگاه و لمس در 

خواهان انجماد  ،دلیل وجود ضرورت عرفی شد. افراد به دلیل بیم نابودی قدرت باروری

ی آنان رورپریشانی و زوال حق با پذیرفتن آن منجر به آشفتگی خاطر،ن که باشند. امریمی

کردن جنین و گامت خویش برای همیشه جمداکه ممکن است با عدم امکان منچر ،گرددمی
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بنابراین انجماد جنین و گامت که به منظور  داشتن فرزندی از خویش را از دست بدهند.فرصت

امری است که به لحاظ عرفی  ،گیردمیصورت و حفظ قدرت باروری ناباروی  جلوگیری از

 ضرورت دارد.

استفاده از : ن جایز است؟بودن آگیری از گامت با توجه به نجسآیا نمونه -2-1

نجاسات به طور مطلق از سوی فقها نهی نشده است و در جهت منافع عقلایی، محلی برای 

گیری از گامت برای انجماد را با توجه بنابراین نمونه .(23) ماندنمیحرمت استفاده از آن باقی 

 د جایز تلقی نمود.باشد، باییعنی حفظ قابلیت باروری می ،که دارای منفعت عقلاییبه این

با این بیان  اندکیعده : آیا تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه مشروع است؟ -3-1

واقع  یکین زن و مرد نزدید بیرد، بایو حلال صورت پذ یم لقاح به صورت شرعیکه اگر بخواه

 دانند. دلیل عمدهیکه لقاح مصنوعی فاقد این ویژگی بوده، آن را جایز نم شود و از آنجایی

اند در مقابل اکثر فقها بیان کرده .(24) باشدمیسوره مؤمنون  4سوره نور و  33ایشان نیز آیات 

ب و دلالت بر منع نزدیکی یتوان گفت که احکام صادره بنابر تغلیات فوق میدر مورد استناد به آ

ک اسپرم و تخم یح مصنوعیتلق یفیبتوان حکم تکل کهاینو مباشرت با غیر همسر است. نه 

کارگیری این روش را مورد را از آن استنباط نمود. اگر برخی فقها جواز به یو شرع یزوج قانون

ر اخذ تخمک یای از اعمال مقدماتی نظاند، احتمالاً به دلیل ترس از ارتکاب پارهتردید قرار داده

رمت اصل ا هیچ دلیلی بر حوال ،م به روش غیر مجاز بوده استاز زن توسط نامحرم یا اخذ اسپر

 «مک زن با اسپرم شوهرتلقیح مصنوعی تخ»در نهایت در خصوص  (.21) رسدعمل به نظر نمی

رسد ها به نظر میبندی آنآمده و با جمعبه دست یصادره و آرا هایی به فتوابا نگرش کل

 توان چنین گفت که این عمل چه در رحم زن و چه در آزمایشگاه بلااشکال است.می

: است؟انجماد، عمل انجمادکردن نیز مشروع  عملود صحت مقدمات آیا با وج -4-1

اساس  بربدین توضیح که،  .باشدرسد انجماد جنین و گامت دارای منفعت مشروع میبه نظر می

متقاضیان انجماد، جهت حفظ قدرت باروری (. 21) سازی دائمی ممنوع استفتاوی فقها، عقیم

نجر به زوال مانند سرطان که م ،خاص ابتلا به بیماری به دلیل قدرت آنندادن و از دستخویش 

خواهان  ،آمدن درصد شانس باروریرفتن سن و پایینو یا بالا گرددمیقدرت باروری آنان 

اگر انجماد جنین و گامت را جایز ندانیم، ممکن  . حالباشندمیانجماد جنین و گامت خویش 

اشتن فرزندی از خود محروم سازیم که نتیجه یعنی د ،ترین حقشاست فرد را از داشتن ابتدایی
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قابلیت باروری در نتیجه در هر دو عدم امکان  کهاینچه  ،شخص نداردکردن آن فرقی با عقیم

 باشد.آینده می

 قرارداد انجماد از منظر قانونـ 2

انجماد، قانونی که پذیرش انجماد  مسألهگذاری در حقوق ایران در مورد نظر به خلأ قانون

گونه از قراردادها، اصولاً بابی و گامت را ممنوع اعلام کرده باشد، وجود ندارد. در مورد این جنین

استناد آن در قانون ایجاد نشده است تا از روح و مفهوم آن مطلبی را استنباط کرد و به 

به رو نیست و از این حیث  قرارداد انجماد از این جهت با مانعی رو دادرسی نمود. بنابراین

رسد این عمل موافق با قانون نیز حتی به نظر میتوان حکم به عدم نفوذ این قرارداد داد. ینم

زیرا هدف مقنن با هدف از انجماد جنین و گامت که ایجاد فرزند سالم است هماهنگی  ،باشدمی

کزاز برای ضد الزام به تزریق واکسن قبیل قانون قوانین از از  برخیین توضیح که ه ادارد. ب

امه پزشک قبل از وقوع قانون لزوم ارائه گواهین و 23/1/1319ب مصو ازدواج از نوان قبلبا

یده(، گردنسخ  1331قانون حمایت خانواده  18)که به موجب ماده  13/3/1319ب ازدواج مصو

حفظ سلامتی زوجین و به تبع آن سلامتی فرزند متولدشده از ایشان را که حفظ  ءهدفی جز

 ن قوانینی است، ندارند.بانی مهم و اصلی تصویب چنیسلامت وی یکی از م

ب، به حفظ الزام انجام امور بهداشتی و آزمایشات قبل از ازدواج، در موراد غالدر اصل 

ی انجماد نیز برای بسیاری از متقاضیان هاروشگیری از ه دارد و هدف از بهرهسلامت فرزند توج

سویی در راستای حفظ سلامت فرزند هنگی و هم. این هماباشدمید سالم آوردن فرزن به وجود

 تواند دلیل مبنایی دیگری بر پذیرش طرق انجمادی اشخاص باشد.نیز می

 عمومی قرارداد انجماد از منظر نظمـ 3

شرایط خاص ها در در قرارداد انجماد جنین و تخمک، نگهداری از آن انجماد تعهد مراکز

که از نظر حقوقی،  باشدمید هم پرداخت پول د متقاضیان انجماپزشکی است و موضوع تعه

اجرای قرارداد انجماد، مستلزم اعمال تکنیک انجماد طور همین عمومی ندارند. تعارضی با نظم

که با توجه به عدم وجود  باشدمیپزشکی  تحت شرایط خاص هداری از آنو نگ جنین و گامت

این نتیجه را  توانقرارداد، نمیقانون و عدم ثبوت حرمت یا ممنوعیت شرعی در خصوص این 

که  باشدمی انسانآمدن یک  این قرارداد هم به دنیا عمومی محسوب کرد. نتیجه نظمبا مخالف 

 عمومی ندارد. با نظم تعارضی
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 ـ قرارداد انجماد از منظر اخلاق4

 موضوع این دربارهاخلاقی  ین و گامت، چند ایرادبا وجود سودمندی تکنیک انجماد جن

ی که توان به مواردایرادات میاز جمله این . باشندکه همگی دارای پاسخ می شده است مطرح

 اشاره کرد. پردازیمدر سطور زیر به آن می

ان حاصل خطر ابتلا به سرطان در فرزندی انجمادی در بیماران سرطانی، هاروشپذیرش با 

افزایش ابتلا به تحقیقات، ، لهمسأدر پاسخ به این  در حالی که شودنیز بالا فرض می هااز آن

ایراد دیگر بدین شرح  (.29) دنکنفرزندان افراد مبتلا به سرطان تأیید نمیسرطان را در 

سن باروری پذیرش اعمال مربوط به حفظ باروری، منجر به تجاوز به حدود طبیعی باشد که می

خ به این ایراد باید بیان در پاس .(28) گرددمیبعد از سن باروری طبیعی زنان و امکان باروری 

محسوب طبیعی  حدوددهد که به نوعی تجاوز به پزشکی، اقداماتی را انجام می کرد عملًا حرفه

 ماننداقدامات پزشکی  سایررفتن سؤالبنابراین پذیرش این دیدگاه منجر به زیر  شود.می

افرادی که اند مودهمخالفین بیان ن (.23) می شود ...سازی، سقط جنین ومجراحی زیبایی، عقی

ی مورد هاروشتوانند در صورت بروز این مشکل از از کاهش قدرت باروری خود بیم دارند، می

ل بیان شده، بسیاری از افراد اما در مقاب ،(33) نی، مثل اهدا گامت استفاده کنندپذیرش قانو

 (.31) قبول ندارندرا  ییی اهداهاروش

را در  زنانکه ما باید شرایط چرا ،عملی اخلاقی است نین و گامترسد انجماد جبه نظر می

مع مدرن به واقعیت این است که بیشتر جوامورد توجه قرار دهیم.  و عصر جدید مدرن جامعه

اند که داشتن فرزند در سنی که از لحاظ بیولوژیکی بهترین سن برای ای سازمان یافتهگونه

باید به دنبال حل مشکل موجود ه عبارت دیگر بسازد. تولید مثل است را برای زنان دشوار می

آمده را از اساس شرایط زندگی امروزه به وجودهای پیش روی آنان را که بر گزینه کهایننه  بود،

 .نمودآنان سلب 

 

 دمورد تعه بودننو معی معلوم

 (.13) نزد طرفین معلوم باشدای باشد که مورد معامله نباید مبهم بوده و باید به گونه

ها که موضوع ها و جنینتخمک و مقدار (گیری حجمباید میزان اسپرم )به معیار اندازه نابراینب

د. از حکم مندرج در فراز آخر ، نزد طرفین مشخص باشگیرندمیجهت انجماد قرار  مراکزد تعه
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مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در مورد خاصه » ر داشته استقانون مدنی که مقر 211 ماده

د را در ه قانون علم اجمالی به موضوع تعهک شودمی، برداشت «که علم اجمالی به آن کافی است

دارد که علم اجمالی به موضوع تعهد، اگرچه این عقیده وجود  ؛داندبعضی از قراردادها کافی می

نظر به گستردگی قراردادهای خصوصی و  اباید در قانون ذکر شده باشد، ام خواهد ونص می

های خصوصی موجود در جامعه را ندارد، قانون توانایی پوشش قراردادن تمام پیمان کهاین

 (.32) توان در این نظر تردید کردمی

 شودمیشده علم به مقدار تقریبی اسپرم و تخمک که نوعاً باعث ه به مطالب بیانبا توج

خصوص تعیین تعداد  درکافی است.  ،عرف و کارشناسان مورد معامله را معلوم در نظر بگیرید

 جنین نیز مشکلی وجود ندارد.

 

 دتعه موردمقدوربودن کار 

ت عمده است که شخصیت مراکز انجماد، عل جمله عقودی ازقرارداد انجماد جنین و گامت، 

ی طرف قرارداد و پزشک خاص گرددمیاباوری منعقد ن مراکزچراکه این قرارداد با  ؛باشدمیعقد ن

باید  مراکز بنابراین .سپاردانجام کار را به کارمندان پزشک خویش می مراکزو خود  باشدمین

ی از جنین باشند یعنی انجماد و نگهدار ،دد که قادر به انجام مورد تعهنباش ل از افرادیمتشک

د فاقد این شرط خواهد بود. انجام عمل انجماد و نگهداری از گامت و جنین وگرنه موضوع تعه

 .باشدمیهای علمی در این زمینه، در حال حاضر عملی مقدور و ممکن ه به پیشرفتتوج نیز با

 

 دداشتن نفع کار مورد تعه

ه باید مالیت داشته باشد و مورد معامل» که ر کرده استقانون مدنی که مقر 211 ماده

سازد که این مفهوم را به ذهن متبادر میممکن است ، «ی مشروع باشدئن منفعت عقلامتضم

شرط  اما گفته شده ،ی مالی داشته و بتوان آن را به پول ارزیابی کردایستی جنبهب نفع طلبکار

معنوی و عدم حمایت  داترفتن ارزش حقوق تعهبین ازقانون مدنی  211 مادهداشتن در مالیت

 (.33) ستت تعهد کافی ااخلاقی نیز برای صحتوان بیان کرد که نفع فلذا می از آنان نیست،
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ناباروری و متقاضیان انجماد دارای ارزش بوده و برای  مراکزد فوق تعه ه به مراتبتوج با

متقاضیان با انعقاد قرارداد انجماد، قابلیت باروری خود را حفظ  ، چراکهها منفعت عقلانی داردآن

 باروری در آینده دست یابند. حقوق خود یعنی، حقترین توانند با این اقدام اصلیکرده و می

 

 عاملهمشروعیت جهت م

قانون مدنی به جهت مشروع به عنوان یکی از شرایط صحت معاملات اشاره کرده  133 ماده

 وجبات بطلان عقد تلقی کرده استتصریح جهت نامشروع در عقد را از م 219 مادهاست و 

. هدفی شودمی طلب کشد و باعثیمای است که ذهن را به سوی خود جهت، انگیزه. (34)

ی، جهت طور کلبه . (13) زندسیدن به آن شخص به کار ارادی دست میاست که به خاطر ر

اگر هدف  از جمله موضوع به سمت هدف.معامله یعنی سمت و سوی معامله با اجزای خود 

 (.32) کندیمیعنی معامله و اجزای آن به سمت هدف نامشروع حرکت  ،نامشروع باشد

قرارداد  انعقاد به اروری مبادرتبقدرت متقاضیان انجماد جنین و گامت با هدف حفظ 

انگیزه حفظ باروری  .باشدمیها پرداخت پول د آننمایند. موضوع تعهنین و گامت میانجماد ج

و موجب انتخاب قرارداد است ک اراده متقاضیان ها در آینده، محرشدن آنداربچهو امکان 

بنابراین قرارداد انجماد . شودک وسیله برای رسیدن به هدفشان مییبه عنوان  جنین و گامت

 جنین فاقد جهت نامشروع است.

 

 دات طرفین قرارداد انجماد جنین و گامتتعه بررسی

مراکز انجماد نخست آید. رای مراکز انجماد به وجود مید بتعه چهار با انعقاد قرارداد انجماد

یکی از  ا ارائه دهند.هباشند، به آن ها مطلعمتقاضیان از آنید اطلاعات پزشکی را که لازم است با

است،  %83که گشایی ی منجمد پس از یخهاگامتها، بیان درصد بقای جنین و ترین آنمهم

درباره انعقاد قراداد انجماد با اطلاع از محدودیت پزشکی که وجود دارد،  تا متقاضیان باشدمی

ها را کیفیت آن مایند وی سالم را منجمد نهاگامتباید جنین و مراکز  دوم؛گیری نمایند؛ تصمیم

داد ارچراکه هدف از انعقاد قر ،و حفظ آنان را تضمین نمایند یو سلامت کننددر قرارداد معین 

انجماد و پرداخت اجرت، حفظ قابلیت باروری متقاضیان است. برای رسیدن به هدف قرارداد، 

متقاضیان جنین و ه تعهد سوم این است کاند؛ ی سالمهاگامتمراکز متعهد به انجماد جنین و 
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یا  زوجه رحمموضوع قراداد را به نمایند تا با حصول شرایط مطلوب، گامت خویش را منجمد می

ها برای انتقال . بنابراین مراکز انجماد ملزم هستند تا با تقاضای آنانتقال دهند مادر جانشین

ی هاگامتهداری از جنین و د مراکز انجماد، نگترین تعهترین و اصلیمهم نهایتاً  موافقت نمایند.

ی پزشکی از گامت و جنین منجمد هااند که با اعمال مهارتفها موظ. آنباشدمیمنجمد 

 باره ملحوظ دارند.هداری نمایند و اقدامات لازم را در ایننگ

سرنوشت  یبرا. باشندمید قرارداد انجماد دارای دو نوع تعهبر اساس نیز متقاضیان انجماد 

، اهدا دورریزی توان در نظر گرفت که شامل ازیحالت را م چهارمنجمد  هایو گامت ینجن

. دباشنمیزوجین  یآت یباروراستفاده برای و دیگر نابارور  ینزوج، اهدا به یقاتتحق یبرا

سرنوشت جنین و درباره انجماد،  در زمان انعقاد قراردادکه متقاضیان است  ضروری، بنابراین

ها را درباره تصمیم آن قرارداد، مراکز انجماد تا با پایان مدتف نمایند گامت خویش تعیین تکلی

جنین و گامت منجمد سرنوشت واضح است با تعیین جنین و گامت منجمد اجرا نمایند. 

و تفاوتی  گرددمیمراکز انجماد در پایان مدت قرارداد انجماد مشخص ، تکلیف موضوع قرارداد

چنانچه در  که است شود و آنمت مطرح میشی در این قسپرسدر نوع انحلال وجود ندارد. 

های منجمد تصمیمی اتخاذ نگردد و به صاحبانشان امکان دسترسی خصوص سرنوشت جنین

 ها باید گرفت؟وجود نداشته باشد، چه تصمیمی برای آن

کنیم، های منجمد انتخاب میجنینبه این پرسش باید با توجه به ماهیت حقوقی که برای 

دیگر ، برخی (31) ای آن را مالعده .وجود ندارد فاق نظرها اتدر خصوص ماهیت آن .خ دادپاس

چنانچه  .(39) دهندقرار می «مالشبه»را چیزی بین آن دو و گروهی نیز آن  (31) انسان

های منجمدی را که به صاحبانشان برای د را مال تلقی نماییم، باید جنینهای منجمجنین

 28المالک تلقی کرده و حکم ماده نان دسترسی وجود نداشته باشد، مجهوالتعیین سرنوشت آ

او به  ا ماذون از قبلیالمالک با اذن حاکم اموال مجهول»قانون مدنی را که مقرر کرده است 

، درباره آنان اعمال نمود. با این تفاوت که تعیین سرنوشت آنان را به «رسدیمصارف فقرا م

گیری نماید. بردن آنان تصمیماهدا به زوجین یا تحقیقات و یا از بین در خصوصحاکم سپرد تا 

هداری و کمبود امکانات داشتن نگ اییم، با توجه به هزینهانسان تلقی نمتی هم آنان را در صور

 کند(یها را مباح مها حرامیزی)ناگر ح المحظوراتیالضرورات تب اساس قاعده توان برپزشکی می

 .باشدمیپرداخت اجرت مقرر در قرارداد  تعهد دوم متقاضیان، برد. ها را از بینآن
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 دات طرفین قرارداد انجماد جنین و گامتضمانت اجرای تخلف از انجام تعه

ی منجمد، هاگامتهداری از جنین و نگد خویش به کز انجماد در صورت عدم اجرای تعهمرا

با و در صورت عدم امکان اجبار  شوندمید خویش توسط دادگاه ملزم به اجرای تعه نخست

ل کرد. دیگر محو رکزیـمی منجمد را به هاتـگامنین و ـج باید نگهداری از هاهزینه آن

ها به توان الزام آنطور در صورتی که از انتقال جنین و گامت خودداری به عمل آورند میهمین

 از طریق مقام صالح درخواست نمود. انتقال را

پذیر اد انجماد جنین و گامت هم به صورت مادی و هم معنوی امکانورود ضرر در قرارد

وی به ی منجمد، منجر به ورود ضرر مادی و معنهاگامتیا تلف جنین و  رفتن و است. از بین

ی از این حیث که جهت انجام پروسه تشکیل و انجماد جنین و . ضرر مادگرددمیمتقاضیان 

ه رفتن کلی ر به هدربردن و یا اتلاف آنان منج از بین و دشومیهای بالایی پرداخت گامت هزینه

جنین و  بردناز بین ؛لاًیابد که اوبه این صورت نمود می . ضرر معنوی نیزگرددمی هاهزینه

باشد، باروری آنان متقاضیان جهت روی  گزینه پیشکه ممکن است تنها ی منجمد هاگامت

بنابراین فشار روحی و صدمه عاطفی  .شودمیویش خاز  شانس داشتن فرزندی یمنجر به نابود

برای باروری  اف..آی.وی از روشن زوجی ممکن است ؛اًنیثا .گرددمیعظیمی به صاحبانشان وارد 

و چند جنین به بدن زوجه  گرددمیتکنیک چندین جنین تشکیل  در ایناستفاده کرده باشند. 

های در باروری جنین در صورت شکست تا گرددها منجمد میمانده آنگردد و باقیمنتقل می

قرار اف. .ویآی.در پروسه دردناک استفاده شوند. با این کار لازم نیست مجددًا شده، منتقل

ی منجمد، منجر به ورود ضرر هاگامترفتن جنین و از بین در نتیجه بگیرند و هزینه نمایند.

قرار اف. .ویآی. دوباره تحت عمل با پرداخت هزینه چراکه فرد باید ،گرددمیمعنوی به فرد 

 بگیرد.

ی منجمد از بین هاگامتها و درصورتی که جنین باید بیان کرد، با توجه به مطالب فوق

که در راستای تشکیل و انجماد و  یهایباید خسارات مالی که شامل هزینه مراکزبروند، 

 روحی شدن اوضاعنگهداری از جنین صورت گرفته است و خسارت معنوی که منجر به بهتر

 ها دارد را پرداخت نمایند.آنبیهی برای نت جنبهو  گرددمیمتقاضیان 

قیده ص گردد. به عباید نوع ید آنان نیز مشخ مراکز انجمادت برای تشخیص میزان مسؤولی

یعنی  ،ن استف در مقابل مالک، ضاملا این است که متصرف و استیفقها مقتضای اولیه تصر
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ف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف گردد، یا لعلاوه بر آن که مک

ضمان  یعنی ،موضوع د. اینآیه نیز برگردد، باید از عهده خسارت واردنقض و خسارت بر آن وارد 

ف مر شامل انواع تصری در آمده و کلیت آن در بدو امتصرف در فقه، به صورت یک قاعده کلید 

بودن ید ه اصل بر ضمانیالبت ،یا غیر عدوانی و یا امانی واه عدوانی باشد، خشودمیو وضع ید 

 (.38) باشدمیاز تحت عموم این قاعده مستثنی امانی  ا مواردی نیز ازجمله ید، امباشدمی

ط مالک یا قائم مقام قانونی و گاه موضوع توس هر» :ی گفته شده استامان در تعریف ید

داده شود، بدون آنکه برای آن عوضی  وی ی وضع ید بهازهشرعی و به دیگری تحویل و اج

 هم مراکز انجمادرسد ید به نظر می .(38) «شودمیملحوظ گردد، ید گیرنده ید امانی ملحوظ 

بودن ید در آن قابل جمع  دو شرط لازم در جهت امانی ، چراکهگردندمیامانی محسوب  ید ءجز

سپرده  به مراکز انجمادی منجمد با اذن صاحبشان هاگامت. به این معنا که جنین و باشدمی

 وضع ید برای صاحبانشان ملحوظ شده باشد. عوضی برای اجازه کهاینبدون ند، اشده

شده به این نتیجه رسیدیم که ید مراکز انجماد از نوع ید امانی است. ه به مطالب بیانبا توج

 یا به نتیجه؟ باشدمیسیله د مراکز انجماد به وص گردد که نوع تعهال باید مشخح

؛ چراکه در این موارد استد به نتیجه د مراکز انجماد ناظر به تعهرسد تعهبه نظر می

 .گرددمیاصل ـح، ننمایندقصیری ـعادت، نتیجه مورد نظر در صورتی که مراکز تبرحسب 

ان ی سالم و تضمین سلامتی آنهاگامت، انجماد جنین و یکی از تعهدات مراکزطور همین

هداری از گامت و جنین مبنی بر نگ د خویشز انجماد به تعهبنابراین چنانچه مراکباشد. می

 از بین بروند و یا دچار دموضوع قرادا کهایناعم از مورد نظر حاصل نگردد، عمل ننمایند و نتیجه 

قابل  غیرت خارجی، اثبات نمایند که عل کهاینمگر  ،باشندمیمقصر باشند، معلولیت یا اختلالات 

یت آنان قرادادی مسؤولبنابراین مانع از حصول نتیجه شده است.  یرذاحتزازناپبینی و پیش

 باشد و مراکز باید عدم تقصیر خویش را اثبات نمایند.می

و اصولاً امین در صورت  شوندمیشایان ذکر است، گفته شد مراکز انجماد امین محسوب 

در  ءبودن مراکز انجماد جز مسؤولحال این موضوع با . با این باشدمی مسؤولی و تفریط تعد

د به نتیجه چراکه تعهد این مراکز از نوع تعه ؛باشدمیدر تعارض ن صورت بروز حادثه قاهره

 ها منافاتی ندارد.بودن آنو با امین گرددمیها به مفاد عقد برلذا ضمان آن ،باشدمی
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 یدهدیانجبران خسارت، ز یه در دعوااست ک ینا ،دارد یتاهم ینجاآنچه ذکر آن در ا

اثبات چه  یدعو ینآنان در ا یاکه آ ینجاستا پرسشرا دارند. اما  ی( نقش مدعیان)متقاض

 را به عهده دارند؟ یزیچ

است، ولی با توجه به  طلبکاردر پاسخ باید گفت که اثبات عهدشکنی در هر حال به عهده 

با تقصیر ملازمه دارد، این دو لازم و ملزوم  ت قراردادی احراز عهدشکنییمسؤولدر  کهاین

نیز ثابت  ف از قرارداد ثابت و محرز گردد، تقصیرند. همین که عهدشکنی و تخلهست یکدیگر

دات به نتیجه، همین که طلبکار پس در رابطه با تعه ،ن تقصیر استاست. در واقع عهدشکنی عی

د نتیجه تقصیر متعه ت، عهدشکنی و درنظر قرارداد نرسیده اس ثابت نماید که به نتیجه مورد

 (.33) بکار اثبات چیز دیگری لازم نیستو بر طل گرددمیثابت 

مطلوب فراوان است و گونه موارد که احتمال رسیدن به نتیجه به عبارت دیگر، در این

، برای مطالبه خسارت، همین که احراز گردید گیردمید حصول نتیجه را به عهده معمولاً متعه

گناهی خویش تواند با اثبات بیکافی است و مراکز انجماد نمی ،نظر به دست نیامده ه موردنتیج

ه قاهره به منظور و آن اثبات قو هستندیشتری نیازمند به چیز ب هاآند. نیت رهایی یابمسؤولاز 

 نجمادکه محرز گردد نتیجه مورد نظر قرارداد ا پس همین ،استاحراز عدم ارتباط عهدشکنی 

رفتن جنین و گامت منجمد را بیان نمایند و یا جنین و ادعای از بین ،و مراکز ل نگردیدهحاص

د با نتوانو نمی باشدمیر یابد و مراکز مقصق میعهدشکنی تحق ،گامت ناسالم تحویل دهند

متعارف رفتار کرده، رابطه سببیت بین فعل خود و عدم اجرا  شخصهمچون یک  کهایناثبات 

یت دخالت مسؤولعهده مراکز انجماد است که برای معافیت از  صورت بر در اینرا قطع کند. 

ه د نموده و نتیجه قوفعل خویش تعهزیرا او تنها به  ،حادثه ناگهانی و خارجی را ثابت نماید

 قاهره را نباید بر او تحمیل کرد.

رفتن از بین آیا که شودمیکه گاهی اختلاف  باشدمیاین  ،ای که ذکر آن اهمیت داردنکته

د انجام کار بوده و در جریان آن رخ داده است منجمد در نتیجه اجرانکردن تعهجنین و گامت 

 یا به دلایلی خارج از کار یا الزام آن بوده است؟

د در مواردی فرض این است که موضوع تعه، در چنین اند بیان داشتهای از نویسندگان پاره

ن و دلایل ویژه دعوی، ارتباط ئتواند از قرادادرس نمیجریان کار تلف شده است و گاهی که 

آوردن دله را از ق دارد، به استناد این فرض، متعهتلف را با چگونگی اجرای تعهد احراز کند، ح
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در مقابل بیان شده است، این فرض در جایی که  (.43) د معاف داردباره تقصیر متعهدلیل در

ت خارجی موافق است، ولی در اصل عدم وجود عل دهد بارخ مید دثه در حین اجرای تعهحا

کی ساخت و توان متفرض را به هیچ اصلی نمی حالتی که زمان تلف هم معلوم نباشد، وجود این

طور چنانچه باره تصمیم بگیرد. همیندادرس ناچار است با توجه به دلایل ویژه دعوی، در این

 (.33) ستا کالاچراکه اصل بقای  ،دهد ارائه اختلاف در تلف باشد، متصرف باید دلیل

د رخ چه حادثه در جریان اجرای تعهچنانفوق باید بیان کرد،  پرسشبنابراین در پاسخ به 

در صورتی  خواهد.ت خارجی دلیل میت خارجی، دخالت علدم وجود علل عجه به اصدهد، با تو

خودداری نمایند،  شدههم که متقاضیان انجماد، از تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ معین

 ح قانونی خواستار اجرای تعهد شد.توان با دخالت و اقدام مستقیم اجرایی مقام صالمی

ی منجمد به خصوص برای بیماران سرطانی هاگامتممکن است جنین و  کهاینه به با توج

 شد که حاصلآمده این نتیجه و با بررسی به عملباشند  موجود برای داشتن فرزند تنها گزینه

رفتن جنین و گامت منجمد به موجب حوادث قاهره مراکز انجماد جنین و گامت در برابر از بین

 در برابر خساراتی ی فریزشده راهاگامتها و شایسته است متقاضیان، جنینلذا  ،باشندمین مسؤول

 ث قاهره ایجاد شود، بیمه نمایند.که ممکن به موجب حواد

 

 گامتانحلال قرارداد انجماد جنین و 

 .به دلایل قهری یا ارادی منحل شودداد انجماد ممکن رقرا

 انحلال قهریـ 1

 ،جایز و اذنی استاد نسبت به متقاضیان انجماد عقدی قراداد انجم: فوت متقاضی -1-1

ت حصول شرایط رنمایند تا در صوچراکه متقاضیان جنین یا گامت خویش را منجمد می

انجماد  قرارداد ،باید قادر باشند تا هر زمان که مایل بودند برایناستفاده کنند. بناها از آن مطلوب

از طرفی قراداد انجماد از  .را به بدن زوجه انتقال دهندفسخ نمایند و جنین یا گامت خویش را 

داد رها مبنای اعتبار قراجمله عقودی است که شخصیت متقاضیان در آن اهمیت دارد و اذن آن

تشکیل  برایچراکه ، گرددمییک از زوجین قرارداد انجماد منفسخ  واضح است با فوت هر است.

 از داد انجماد جنین نیاز به اذن زوجین بوده و با فوت احد طرفین منبع به وجود آورنده اذنرقرا
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داد انجماد گامت نیز با فوت صاحب رطور قراهمین. شودمیلذا اذن نیز ساقط  ،رودبین می

 .گرددمیآورنده اذن، منفسخ رفتن منبع به وجودنه دلیل از بیگامت منجمد، ب

چراکه  ،شودمیمنفسخ  دادرقرا ،شدن متقاضیان انجمادبا مجنون: جنون متقاضیان -2-1

از آنجایی که  .داد انجماد عقدی است که بر پایه شخصیت متقاضیان شکل گرفته استرقرا اولاً

نیز از بین  جهت معامله ، شخصیت اوشدن متقاضیبا مجنون، باشدمیجنون نیز در حکم فوت 

داد انجماد بر اساس اذن متقاضیان بوده است رمبنای قرا ثانیاً  ؛گرددمیرود و قرارداد منفسخ می

و در  گرددمیو در نتیجه اذن نیز زایل  شودمیها منبع زاینده اذن قطع و در نتیجه جنون آن

 .شودمینتیجه قرارداد منفسخ 

داد رقرا. گرددمیداد انجماد منفسخ ربا حجر متقاضیان نیز قرا: حجر متقاضیان -3-1

عقود جایز با  قانون مدنی کلیه 314 مادهو بر اساس  باشدمییان جایز انجماد نسبت به متقاض

در  کهایندر واقع علاوه بر  .شودمیمنفسخ  ،حجر احد طرفین در صورتی که رشد معتبر باشد

صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری  لحظه انعقاد، حدوث اذن و اهلیت

 .و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند باشدمیآن لازم 

یعنی جنین و  ،رفتن موضوع قراردادبا از بین: داد انجمادراز بین رفتن موضوع قرا -4-1

 .گرددمیداد منفسخ فلذا قرار ماند،قرارداد باقی نمی های منجمد، محلی برای ادامهگامت

ی حقوقی، طبق اصول کل: درج شرط انفساخ در قرارداد انجماد جنین و گامت -5-1

ای، قرارداد خود به توانند شرط نمایند که در صورت وقوع حادثه یا واقعهطرفین قراردادی می

اد و داد و قرارداد انجمتوان قرارلاً در هر قراردادی میخود منفسخ گردد. شرط فاسخ را اصو

وطی را با شدن چنین شرنگهداری از جنین و گامت نیز همانند سایر قراردادها قابلیت گنجانده

طرفین دارند. به خصوص در مواردی که چنین شرطی به صورت صریح  توجه به حاکمیت اراده

 د.توان کردر قرارداد آورده شود در صحت آن تردید نمی

از این  هاگامتاد انجماد و نگهداری از جنین و یکی از فواید تصریح شرط فاسخ در قرارد

 توانندنمایند، میهای منجمد میکه اقدام به حفظ و نگهداری از جنین مراکز انجمادقرار است که 

عدم پرداخت حق  های منجمد واف زوجین در خصوص جنینسبب بروز مسائلی چون اختل

با بروز حوادثی که  مراکز انجمادت، ملحوظ نمایند. در این صور شارژ را به صورت شرط فاسخ

و  شوندمیرو ه ب شده رو، با قرارداد منحلصورت شرط فاسخ در نظر گرفته شده ها بهوقوع آن
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ی منجمد، در صورت هاگامتها و دارای تکلیف روشن بر طبق تصمیمی که صاحبان جنین

 .گردندمیاتمام قرارداد اتخاذ کردند، روبرو 

 انحلال ارادیـ 2

 که در ادامه مقاله خواهد آمد قابل تحقق است. یبه سه صورت یلال ارادانح

طرفین قرارداد با  کهایناقاله عبارت است از : اقاله قرارداد انجماد جنین و گامت -1-2

بر مبنای اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد  .(41) افق یکدیگر معامله را برهم زنندتراضی و تو

را اقاله نمایند. از آنجایی که این  انجمادتوانند قرارداد نین و گامت میانجماد و نگهداری از ج

، با اقاله قرارداد، اثر عقد نسبت به آینده از گرددمیقرارداد در زمره قراردادهای عهدی قلمداد 

 .گردندمیمستحق عوض واقعی جانشین عوض قراردادی  مراکز انجمادرود و بین می

 214 مادهدات که در یکی از علل سقوط تعه: جنین و گامت فسخ قرارداد انجماد -2-2

طرفین یا شخص ثالث  داد به وسیله یکی ازرقانون مدنی به آن اشاره نشده است، فسخ قرا

. در این وجود داشته باشد داد انجماد نیز ممکن است برای طرفین اختیار فسخرقرادر  .باشدمی

تواند با اعمال حق فسخ خویش، می ،شده است ر گرفتهصورت طرفی که این حق برایش در نظ

 را منحل نماید.قرارداد مزبور 

هدف از انعقاد قرارداد انجماد توسط زوجین، استفاده از موضوع قرارداد در  طلاق: -3-2

نمایند. در واقع وجود رابطه زوجیت در زمان وضعیتی است که زوجین در کنار هم زندگی می

آن در زمان استفاده از موضوع قرارداد شرط بنایی طرفین است و انعقاد قرارداد و استقرار 

 زوجیت به واسطه توان آن را به مثابه شرط صفت در نظر گرفت. بنابراین چنانچه رابطهمی

رفتن شرط بقای زوجیت، طرفین رفتن بنای طرفین و از بینطلاق منحل گردد، به دلیل از بین

 حق فسخ قرارداد را دارند.

 

 ریگینتیجه

. مورد باشدرو نمیه ب با اشکالی روجنین  انجماد طرفین در قرارداد و اهلیت رضا قصد،

جهت این قرارداد نیز مشروع بوده است و با اشکال چندانی  .است معامله نیز شرایط لازم را دارا

ت و ، انجماد گاممراکز انجماد ملزم به ارائه اطلاعات پزشکی لازم به متقاضیاند. باشنمیمواجه 

ها، نگهداری از سالم و تضمین کیفیت سلامت آنان، انتقال جنین در زمان تقاضا آن هایجنین
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باشند. در مقابل متقاضیان نیز متعهد به تعیین تکلیف جنین و ی منجمد میهاگامتجنین و 

 گامت منجمد در زمان پایان قرارداد و پرداخت اجرت قرارداد هستند.

د توسط دادگاه ملزم به اجرای تعه نخستد خویش، اجرای تعه د در صورت عدممراکز انجما

با  ی منجمدهاگامتجنین و  نگهداری ازشان، و در صورت عدم امکان اجبار شوندمیخویش 

طور در صورتی که از انتقال جنین و گامت . همینگرددمیل دیگر محو مرکزبه  هزینه آنان

 از طریق مقام صالح درخواست نمود. به انتقال راها توان الزام آنمی ،خودداری به عمل آورند

پذیر است. ورود ضرر در قرارداد انجماد جنین و گامت هم به صورت مادی و هم معنوی امکان

رفتن موضوع قرارداد و تحقق شرط انفساخ در آن به قرارداد انجماد با فوت، حجر، جنون، از بین

خ مندرج در آن و طلاق نیز از اسباب ارادی گردد. اقاله، اعمال حق فسصورت قهری منحل می

 .باشدمیانحلال قرارداد 
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