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اد دانعقاد قرار در جامعه کنونی ایران در پی افزایش میزان ناباروری به علل گوناگون، هدف: و زمینه 

 ع به آن،ث راججانشینی در بارداری سیر صعودی را دنبال کرده است و بالتبع، قرارداد مزبور و مباح

-ونهگوچندانی برخوردار شده است؛ به خاصّه انحالل قهری قرارداد از اهمیت د الخصوص انحالل آن وعلی

رارداد، هری یا بقاء قاختالفات فیمابین طرفین اصلی قرارداد پیرامون انحالل ق ای نزدیک،ای که در آینده

م بدل ر محاکدالبته شایع  ساز وبه علت فقدان منابع قانونی مدون به یکی از دعاوی حساس، سرنوشت

 خواهد شد.

رارداد یین موجبات گوناگون انفساخ قتوصیفی به تب-در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی ها:روش و مواد

الت ب و مقاای است و با مراجعه به کتآوری اطالعات بصورت کتابخانهپرداخته شده است. روش جمع

 تهیه و تدوین شده است.

ن تقسیم ی پیش از انتقال جنین به رحم و پس از آانشینی در بارداری به دو مرحلهقرارداد ج ها:یافته

 وشود که حسب اینکه جنین در هر یک از این مراحل از چه ماهیتی برخوردار هست، در مصادیق می

ین، جننتقال ی پس از االواقع در مرحلهموجبات انحالل قهری )انفساخ( قرارداد مزبور موثر خواهد بود. فی

 شود و با شخصیت انسانی مواجه هستیم و لزوم حفظ حیات جنینموضوع قرارداد به شخص تبدیل می

غییر مزبور ت راردادقنماید که رویکرد خود را در خصوص موجبات انفساخ انسانی در این مرحله ما را ملزم می

 ی متفاوتی به بررسی موضوع بپردازیم.داده و به شیوه

 رعایت داریدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 شده است.

بات ی موجه واسطهی پیش از انتقال جنین، قرارداد بالنهایه باید گفت که در مرحله گیری:نتیجه

ری لف قهمتعددی از جمله فوت طرفین و یا انحالل شخص حقوقی، محجوریت، طالق، تغییر جنسیت، ت

 ها موجبی پس از انتقال جنین، تنگردد و در مرحلهع قرارداد و درج شرط فاسخ منفسخ میموضو

یق ا مصاددهد. فلذی سقط جنین رخ میانفساخ قرارداد، بالموضوع شدن قرارداد است که به واسطه

تر تردهر گسب بسیامراتی پیش از انتقال جنین به رحم بهانفساخ قرارداد جانشینی در بارداری در مرحله

 از پس از انتقال جنین خواهد بود.
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 مقدمه. 1

 یراروب یاز انواع قراردادها یکی یدر باردار ینیقرارداد جانش

 رحم زن قدرت حمل، نکهیا یجهیاست که در نت یشگاهیآزما

 گردد،یمکرر حاصل م یهارا ندارد و سقط نیرشد و نمو جن

و  از اسپرم افتهینیتکو نیتا با انتقال جن گرددیمنعقد م

 یرزوآ به را هاآن ن،یشنابارور به رحم مادر جان نیتخمک زوج

 ریاخ نایدر سال رانیامروز ا یخود برساند. در جامعه ینهیرید

وع ن نیابه علل گوناگون، انعقاد  ینابارور زانیم شیافزا یدر پ

ور ارناب نیزوج لیرا دنبال کرده و با تما یصعود ریقرارداد س

آن،  به مواجه شده است. و بالتبع، قرارداد مزبور و مباحث راجع

قرارداد از  یانحالل آن و خاصّه انحالل قهر الخصوصیعل

که در  یابرخوردار شده است؛ به گونه یدوچندان تیاهم

قرارداد  یاصل نیطرف نیمابیاختالفات ف ک،ینزد یاندهیآ

 عیاوق یواسطهبقاء قرارداد که به ای یانحالل قهر رامونیپ

علت  به شودیو... حادث م تیاز جمله فوت، محجور یمتعدد

حساس،  یاز دعاو یکیمدون به  یفقدان منابع قانون

در  در محاکم بدل خواهد شد. فلذا عیشا البته و سازسرنوشت

بحث  ،یپژوهش با هدف سامان دادن به اختالفات آت نیا

ن در کانو شیاز پ شیقرارداد ب نیموجبات انفساخ ا رامونیپ

 و یبررس یمجال در پ نیدر ا نی. بنابراردیگیتوجه قرار م

قراردادها  یومـقواعد عم یبا مالحظه قیمصاد نیا نییتب

اوصاف،  ،ینیراستا مراحل مختلف جن نیو در ا میباشیـم

ر ملحوظ نظر قرا گرـید لیدال رـیقرارداد و سا نیا تیماه

 .ردیگیـم

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و 

 داری رعایت شده است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

توصیفی به تبیین موجبات -تحلیلیدر پژوهش حاضر با رویکرد 

آوری گوناگون انفساخ قرارداد پرداخته شده است. روش جمع

ای است و با مراجعه به کتب و مقاالت اطالعات بصورت کتابخانه

 تهیه و تدوین شده است.

 

 ها. یافته4

نین ی پیش از انتقال جقرارداد جانشینی در بارداری به دو مرحله

شود که حسب اینکه جنین در هر سیم میبه رحم و پس از آن تق

و  یک از این مراحل از چه ماهیتی برخوردار هست، در مصادیق

. در بود خ( قرارداد مزبور موثر خواهدموجبات انحالل قهری )انفسا

ع مقاله حاضر براساس دوره های مختلف جنینی به تبیین موضو

 به شرح ذیل پرداخته میشود.

 

 اتیکل. 5

 ،یردر باردا ینیقرارداد جانش یانحالل قهر قیمصاد یدر بررس

 یافس اوصسپ قرارداد ارائه داده و نیرا از ا یفیابتدائاَ تعر دیبا

ر را که موثر در انحالل قرارداد است، به بحث گذاشته و د

وان عن قرارداد را مدنظر قرار داد؛ چراکه به نیا تیماه تینها

ه را اجار یاردر بارد ینیجانش ردادقرا تیمثال چنانچه ماه

 ریو سا شودیکه بر اجاره بار م یاتیبه لحاظ خصوص م،یبدان

ا رآن  یرـهـحالل قـان دـیاـر آن مترتب است، بـکه ب یآثار

و موجبات دنبال نمود؛ در  قیاز مصاد یکسری یواسطهبه

د به لحاظ وجو م،یبدان نیعقد نامع کیاگر آن را  کهیحال

 به خود، انفساخ قرارداد با موجبات ختصم لیاوصاف و دال

 محقق خواهد شد. یگرید

 

 یدر باردار ینیقرارداد جانش فیتعر. 5-1

در  ینیقرارداد جانش توانیجامع و مانع، م یفیتعر کیدر 

آن،  یاست که بر مبنا یکرد؛ توافق فیتعر گونهنیرا ا یباردار

 یبارور ندیانجام فرآ یواسطهتا به ردیپذیم یزن شوهردار

 نیبا جن یتوسط مراکز مجاز درمان نابارور یخارج رحم

 یمدت باردار انیتا پا و دهینابارور، بارور گرد نیمتعلق به زوج

طفل را به صاحبان اسپرم و  مان،یآن را حمل و پس از زا
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و صاحبان  نیدهد. زن صاحب رحم، مادر جانش لیتخمک تحو

 .شوندیم دهیطفل نام یکیژنت نیاسپرم و تخمک، والد

 

 یدر باردار ینیو اوصاف قرارداد جانش اتیخصوص. 5-2

 نییعتقرارداد  یاصل نیاوصاف قرارداد، ابتدائَا طرف یدر بررس

 ای یبودن، آن زیجا ایالزم  ثیو سپس قرارداد از ح شودیم

 .گرددیم نییمستمر بودن و... تب

 

 قرارداد یاصل نیطرف .5-2-1

عبارتند از  یدر باردار ینیاوصاف قرارداد جانش نیطرف

(، زن حامل و شوهرش و یکیصاحبان نطفه )پدر و مادر ژنت

 قرار یمرکز مجاز درمان نابارور ز،ین نیب نیدر ا نیهمچن

 ،زیو او ن باشدیو ناظر قرارداد م یکه به عنوان مجر ردیگیم

قرارداد  نیچراکه در ا ؛(1) شودیطرف قرارداد محسوب م

 یتخصص و اطالع ن،یاز صاحبان نطفه و مادرجانش کیچیه

 قع،ندارند. در وا یخارج رحم یبارور یپزشک ندینسبت به فرآ

و  ردیگیقرارداد را به عهده م یاست که اجرا یمرکز درمان

 نیقرارداد مع نیطرف گریاو همانند د یبرا یبالتبع، تعهدات

 باشد. ارداداست که طرف قر یعیلذا طب گرددیم

 هگایجا رد،یمورد توجه قرار بگ دیکه با یامسئله نیهمچن

 املحقرارداد است. او نه  نیا یشوهر حامل در انعقاد و اجرا

 چیکه ه رسدیو به نظر م یاست و نه صاحب سلول جنس

ار مدنظر قر کهیندارد، طرف عقد دانسته شود. اما زمان یضرورت

بر عهده  عقد نیکه حامل در ا یاز تعهدات یاریبس میده

 جادیا همسرش یرا برا ییهاتیو محدود هاتیممنوع رد،یگیم

 املهمسر ح دیبودن قراردادها با یاصل نسب تیبا رعا کند،یم

 .(2) میقرارداد داخل کن یهاطرف انیرا در م

 

 یدر باردار ینیبودن قرارداد جانش زیجا ایالزم  .5-2-2

و  نیلزوم حفظ جن لیبه دل یدر باردار ینیقرارداد جانش

از حقوق آن اقتضاء دارد که در زمره عقود الزم باشد و  تیحما

مطروحه در  اریحق بر هم زدن آن را نداشته باشند. مع نیطرف

 حیصح نیجانش به رحم مادر نیخصوص پس از انتقال جن

چراکه به جهت  باشد؛یاز وجه م یاما قبل از آن، خال باشدیم

 توانیقرارداد، م نیاو در ا یقلب تیو رضا نیمادر جانش تیاهم

 ن،یگزیبه رحم مادر جا نیاز انتقال جن شیقرارداد را تا پ نیا

 یدر باردار ینیقرارداد جانش نکهیمضاف بر ا .(3)دانست  زیجا

 یدرمان یو در قراردادها شودیمحسوب م یقرارداد درمان کی

را بتوان به درمان ( یکیژنت نی)والد ماریب که رسدیبه نظر نم

 تیمستلزم دخالت در تمام یامر نیملزم کرد؛ چراکه چن

 نیچن یبه اعطا ماریب تیو رضا باشدیم ماریب یجسمان

درمان وجود  ندیلحظه قبل از شروع فرآ نیتا آخر دیبا یمجوز

 ز،ین یدر باردار ینیدر قرارداد جانش نیداشته باشد. بنابرا

نمود، گرچه  نیجن افتیم به درملز توانیرا نم یکیژنت نیوالد

 یضمن یبنا ن،یقرارداد را امضا نموده باشند. همچن لیذ

و  نیمادر جانش ،یکیژنت نیقرارداد مزبور اعم از والد نیطرف

از انتقال، قابل  شیکه قرارداد تا پ باشدیم نیبر ا یمرکز درمان

 یاز مبان یکی نکهیها باشد. از همه مهمتر اآن یفسخ از سو

 یمعنا که نظم عموم نی. به اباشدیم یجواز عقود، نظم عموم

از  شیتا پ یدر باردار ینیکه قرارداد جانش کندیم جابیا

 یبتواند هر زمان نیاز طرف کیباشد و هر  زیجا نیانتقال جن

مالحظه  یهم بزند. با استقراء در قانون مدنرا بر بخواهد آن

 نیازدواج( وضع چن ی)وعده یکه در عقد نامزد گرددیم

 یکه در زندگ یتیاست؛ چراکه عقد نکاح به لحاظ اهم

هم زدن آن جز در موارد بر نکهیدارد و نظر به ا یاجتماع

 آن یکه مقدمه دینمایامکان ندارد، اقتضاء م ییاستثنا

و قابل فسخ باشد تا زن و مرد بتوانند تا  زیازدواج( جا ی)وعده

 ستهیشا میبت به ازدواج تصمکامل نس یلحظه با آزاد نیآخر

 داریمتزلزل و ناپا یاخانواده لیتا از تشک ندیاتخاذ نما

در  ینیکه در قرارداد جانش. حال آندیبه عمل آ یریجلوگ

امکان  نکهیبا توجه به ا یعنیاست.  نیچننیوضع ا ،یباردار

به رحم  یشگاهیآزما نیانحالل قرارداد پس از انتقال جن

 گر،یسقط آن وجود ندارد و از طرف د یواسطهبه یضمتقا

هر  یبر عهده یاریو سپس وضع حمل، تعهدات بس یباردار
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قرار  نیجانش مادر الخصوصیقرارداد و عل نیاز طرف کی

، ممکن است که موجب آن یلیاز نوع تحم یکه باردار دهدیم

 یو عرف یقرارداد ،یقانون فیها از انجام تکالاز آن کیامتناع هر

 یشگاهیآزما نیموضوع به مصلحت جن نیا عتاَیگردد که طب

 لذا نظر به .(4) باشدیشده و فرزند حاصله از آن نممنتقل

نظم  نیقرارداد بود. بنابرا نیقائل به جواز ا دیمراتب فوق، با

 جابیاطراف قرارداد ا یهمه یکامل اراده یو آزاد یعموم

به  نیاز انتقال جن شیتا پ نندها بتوااز آن کیکه هر  دینمایم

رحم به قرارداد مزبور خاتمه دهند، اما پس از انتقال الزم 

 یمرحله با امر حرام نیدانستن قرارداد در ا زیجا رای. زگرددیم

 یکه مخالف نظم عموم کندیبرخورد م نیهمچون سقط جن

 .باشدیم زین

 

در  ینیمستمر بودن قرارداد جانش ای یآن. 5-2-3

 یباردار

است که  یاثر ثیو مستمر از ح یعقود به آن یبندمیتقس

ر داز آن دارد.  یتعهدات ناش یو اجرا نییعامل زمان در تع

ول در ط دیاست که با یاگونهعقود مستمر، موضوع معامله به

 یااثر عقد در لحظه ،یدر عقود آن یانجام شود ول نیمدت مع

 زییمت اریواقع مع در. شودیم جادیا اندکرده نییتع نیکه طرف

ا است که موضوع عقد ب یارتباط یچگونگ گر،یکدیدو از  نیا

 معلق و ایموجل  یممکن است عقد لیدل نیزمان دارد. به هم

ل موضوع تعهد مستق یباشد. در عقد آن یآن زیحال ن نیدر ع

 حاظلدر آن دخالت کند از  زیاز زمان است و اگر عامل زمان ن

خود موضوع؛  نیینه به جهت تع تآن اس یوقت اجرا نییتع

 است و ختهیموضوع عقد مستمر با عامل زمان آم که یدر حال

 یریج. همانند تعهد اردیگیآن مورد انتقال قرار م اسیبه مق

اد قرارد نیبنابرا .(5) که با مزد روزانه استخدام شده است

د فوق در زمره عقو اریمع ثیاز ح زین یدر باردار ینیجانش

 .ردیگیمستمر قرار م

 

بودن قرارداد  یاذن ای یعهد ای یکیتمل. 5-2-4

 یدر باردار ینیجانش

بودن، با  یاذن ای یکیتمل ای یعهد ثیوصف هر عقد از ح

به  .(6) گرددیم نییآن تع یو اصل میاثر مستق یمالحظه

آن،  یلهیوساست که به یعقد یکیلحاظ عقد تمل نیهم

عقود،  نیا میو مستق ی. اثر اصلگرددیحاصل م تیانتقال مالک

است که  یقرارداد یعقد عهد کهیاست. در حال تیانتقال ملک

. و شودیسقوط تعهد م ایانتقال و  جاد،یسبب ا میطور مستقبه

و  باشدیعقد، اذن در تصرف م میاثر مستق زین یدر عقد اذن

 .(7) باشدیاذن م یاجرا یجهینت شود،یکه حاصل م یتعهدات

محقق  یکیتمل ،یدر باردار ینیکه در قرارداد جانشحال آن

 یتعهد برا جادیباعث ا ماَیستققرارداد م نیو بلکه ا گرددینم

عقد  میمستق یجهیشده نت جادیو تعهدات ا گرددیم نیرفط

 یهانهیپرداخت هز لیاز قب یتعهدات حداقل، باشند؛یم

 یکیژنت نیو... توسط والد نیجن یگوناگون حمل و نگهدار

 یاز جمله موارد ،ینیها به قبول تعهدات ابواقرار آن ایو  نیجن

 ینیقرارداد جانش. لذا باشدیاز عقد م یناش ماَیاست که مستق

 .شودیگنجانده م یدر گروه عقود عهد یدر باردار

 

 یدر باردار ینیقرارداد جانش تیماه. 5-3

ائَا تداب ،یدر باردار ینیقرارداد جانش تیماه قیدق نییتب یبرا

و  خود نی( با جننی)صاحبان جن یکیژنت نیوالد یرابطه دیبا

زن حامل )صاحب رحم( با رحم خود را  یرابطه نیهمچن

 ینیقرارداد جانش تیماه لیتحل گر،یکرد. به عبارت د نییتب

 وبا رحم، گامت  انانس یرابطه لیفرع بر تحل یدر باردار

 هانسنخ رابطه انسان با آ نیی. بالتبع تعباشدیخود م نیجن

 یشگاهیآزما نیرحم، گامت و جن تیفرع بر شناخت ماه زین

 است.

 

 بدن خود یانسان با اعضا یرابطه. 5-3-1

 تیشخص نکهیمقدمه که با توجه به ا نیدر ابتدا با ذکر ا

 نیمتناقض لیداشتن در عالم حقوق از قب تیداشتن و مال
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 ای ردیگیبه شخص تعلق م ایمعنا که احکام  نی. به اباشندیم

دو دسته از  نیاز ا کیچیکه به ه یبه مال و وجود حکم

لذا به  (8) ستیموضوع حقوق، تعلق نگرفته باشد، قابل تصور ن

 شیدر دو مرحله پ یشگاهیآزما نیو جن گامت تیماه یبررس

تا قبل از ولوج روح  نیو پس از انتقال جن نیاز انتقال جن

 یو ثبوت یسلب لیراستا بنا به دال نی. در همشودیپرداخته م

از انتقال به رحم و  شیپ تا هاآن تیقائل به مال دیبا لیذ

 استقرار در رحم بود؛

اند، سو فقها به کرات اشاره کرده کیاوال از  _یادله سلب -1

و استعداد رشد و نمو را  شودینطفه در رحم مستقر م کهیزمان

است و مجرد القا در رحم  نارید ستیب اشهید کند،یم دایپ

 حیتصر کهنیا ای. و کندیم تیهمراه تحقق استقرار، کفا

است که نطفه در رحم  ینمربوط به زما ه،یاند که احکام دکرده

 هید نارید ستیباشد. و تبعاَ، ب یمستقر شود و مبداً رشد انسان

و آن را به  دانندیمستقر در رحم ثابت م ینطفه یرا برا

 میدانیما م گر،ید یو از سو .(9) دهندینسبت ممشهور فقها 

در ذمه  یانسان تیبه شخص بیتنها در صورت ورود آس هیکه د

گفت  دیفوق، با یاز جمع دو مقدمه جهی. در نتردیگیقرار م

بالقوه  یانسان تیدر رحم، از شخص افتهیکه نطفه استقرار

 یدر قانون مجازات اسالم نکهیمضاف بر ا. باشدیبرخوردار م

در مواد  نیسقط جن یهیاحکام مربوط به د ز،ین 1392مصوب 

و در  باشندیمستقر در رحم م نیجن یبه بعد، درباره 716

نشده  نییتع یاهیموجود در خارج از رحم، د نیجن خصوص

 نیبابت از ب ز،یاز فقها ن یتعداد یدر فتوا ایثان .(10)است 

 طیموجود در خارج از رحم )در مح یهانیبردن جن

از  یحاک هانیا یلحاظ نشده است که همگ یاهی(، دشگاهیآزما

 .(12, 11) باشدیم یشگاهیآزما نینداشتن جن تیشخص

که  یهنگام» دیطفه به قن فیاکثر فقها در تعر نکهیا نیهمچن

از آن دارد که  تیحکا کنندیاشاره م «شودیدر رحم مستقر م

 دیراستا با نیدر کالم معصوم آمده است. لذا در هم دیق نیا

است که مدنظر معصوم قرار  یمزبور شرط دیق نایقیگفت که 

بود.  توجهیشرط ب نیبه مفهوم مخالف ا توانیگرفته و نم

دارد و منظور از نطفه در  تیاستقرار در رحم موضوع نیبنابرا

منعقدشده در رحم استقرار  یاست که نطفه یهنگام ات،یروا

بالقوه شروع  یانسان تیزمان است که شخص نیو از ا ابدی

 طیدر مح کهیمادام یشگاهیآزما نی. پس جنشودیم

از  رد،است چون شرط استقرار در رحم را ندا شگاهیآزما

-یو بلکه مال محسوب م باشدیبرخوردار نم یانسان تیشخص

 .(9) شود

 ستین هیشرع قتیحق یاوال مفهوم مال دارا _یادله ثبوت -2

آن را از  فیتعر دیاست که با یاهیعرف قتیحق یبلکه دارا

 یقرار داد. تفحص در مفهوم عرف یعرف مورد بررس دگاهید

باشد و به  ینفع ماد یدارا زیکه هر چ دهدیمال نشان م

 رارق یتقاضا، موضوع رغبت افراد انسان یجهت عدم تکافو

نافع و  یئیمال را ش توانیپس م شود،یمال قلمداد م رد،یگ

که عرف دو عنصر  مینیبیم بیترت نینمود. بد فیمرغوب تعر

. نفع 1: دهدیبه مال مورد توجه قرار م ءیش کی فیرا در تعر

و اختصاص  ءی. رغبت آحاد جامعه به داشتن آن ش2 ،داشتن

 یجهیهم نت مالدادن به خود به لحاظ عدم وفور آن. ارزش 

بدست آوردن آن در خود  یاست که اشخاص برا یرغبت نیهم

از مفهوم مال،  ی. لذا براساس برداشت عرفکنندیاحساس م

بدن انسان از جمله رحم، گامت و  یمفهوم بر اعضا نیاطالق ا

خاص آن  یهایژگیو رغمیعل یشگاهیآزما نیجن نیمچنه

 نیکه بر جن یمهم عبه انتفا تیبا عنا رای. زباشدیممکن م

به آن به منظور  ازمندانیمترتب است و با توجه به رغبت ن

تا قبل از استقرار در رحم،  توانیپژوهش و...، م ای یبارور

را  یشگاهیآزما نیجن دیمنتها با .(8)را مال قلمداد کرد  نیجن

 یکه برا یدانست، اما نه احترام زین ژهیسزاوار احترام و

. در واقع، احترام به جهت انسان میستقائل ه یقیاشخاص حق

دوره  نیدر ا یشگاهیآزما نیچراکه جن ست؛ین هابودن آن

مال محسوب  کندیم انیب کایآمر یبارور یهمانطور که شورا

است که  لیدل نیبلکه به ا (13)دارند  تیو مال شوندیم

 یانسان لیبدن، از پتانس یهااعضاء و بافت ریبرخالف سا

 یتکامل ریدر صورت گذراندن س یابه گونه باشندیبرخوردار م
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 لیدـو به انسان کامل تب ابدییم یانسان اتیح تیخود قابل

و  (15)مال منحصر به فرد  ن،یدر واقع جن .(14) شودیم

جهت وجود مانع  اموال به ریهستند که برخالف سا یمتفاوت

تحت شمول کامل قواعد  تواندیو اخالق حسنه نم ینظم عموم

 ل،یدل نی. به همرندیحقوق اموال و قراردادها قرار گ برحاکم 

امکان به  لیاز آثار حاکم بر اموال از قب یدانستن برخ یجار

انتقال  ینهیدر زم غیتبل ایمراکز فروش  جادیا دنشان،یارث رس

 .رسدیبه نظر م حیقب نیجن

 نیجن تیما در شناخت ماه یبرا اریکه بس یگرینکته د ایثان

 باشدیموضوع م نیا یبررس باشد،یم تیحائز اهم یشگاهیآزما

را همانند فعل  یشگاهیآزما یهانیاتالف جن دیبا ایکه آ

پرسش،  نیکرد؟ پاسخ به ا یجرم تلق نیسقط جن یعمد

عدم وقوع جرم، به لحاظ  ایعالوه بر روشن ساختن وقوع 

از  شیپ نیارزشمند است؛ چراکه چنانچه اتالف جن زین یحقوق

قانون  852 یانتقال به رحم جرم قلمداد گردد، حکم ماده

اگر »داشته:  انیاست و ب نیکه در خصوص سقط جن یمدن

او  یبه، به ورثه یسقط شود، موص یجرم جهیحمل در نت

از  شیپ یهانیبه جن ، با وحدت مالک، نسبت«...رسدیم

که مالک در سقط  حیتوض نیبد گردد؛یم یجار زین تقالان

 ندهیدر آ یمعمول یگونهاست که به یزیبردن چ نیاز ب ن،یجن

قبل از  هانیمالک در خصوص اتالف جن نیانسان شود و ا

 انیب توانیادعا م نیرد ا یوجود دارد. برا زیانتقال به رحم ن

را در مورد  نیمجازات سقط جن توانینم یفریکرد، از نظر ک

بارورشده موجود در خارج از رحم با وحدت  یاتالف نطفه

مقررات  ریتفس ،یبرعکس مقررات حقوق رایمالک اِعمال کرد. ز

 زیمتهم به کمک وحدت مالک جا هیآن عل یو توسعه یفریک

 توانیعبارات، نم یدر استخراج معان یطبق اصل کلو بر ستین

 یاتالف نطفه نی. بنابراتمحدود فراتر رف ریتفس کیاز شعاع 

و  هیتشب نیبه سقط جن توانیرا نم شگاهیموجود در لوله آزما

نفس عمل مزبور را هم  نینمود. همچن یآن را جرم تلق

تا قبل از  رایجرم شمرد. ز ،یفریبا توجه به مقررات ک توانینم

تا بتوان  شودیاستقرار در رحم، عنوان انسان بر آن گذارده نم

و  میاوریآن ب عییرا نسبت به اتالف و تض یفریک دمقررات موا

 نیجن یعمل را مشمول عنوان مجرمانه سقط عمد نیا

که با عدم تحقق جرم، در صورت اتالف و آن جهی. نتمیبشمار

موضوع  یعنصر اصل شگاه،یبارورشده در آزما یتضییع نطفه

او نسبت به  تیالکبر م توانیفراهم نبوده و نم 852ماده 

 .(16)و سپس انتقال آن به وارثش اظهارنظر کرد  بهیموص

با انتقال  یشگاهیآزما نیکه جن داندیاختصارا الزم بذکر م

 یبالقوه انسان تیبه رحم و استقرار در حم واجد شخص نیجن

 یثی. رفاعه در حدشودیاو آغاز م یانسان اتیو دوره ح گرددیم

به امام )ع( عرض کردم: »که  کندیاز امام صادق )ع( نقل م

فساد  ایباد در رحم  وجود لیکه عادت او به دل دمیخر یزیکن

خورانده  یبه و ییخاطر، دارو نیخون، قطع شده است. به هم

 یرا برا یامر نیچن ای. آندیبیکه همان روز، خون م شودیم

 یقطع خون از باردار دانمینم کهیدر حال د؟یدانیم زیمن جا

کار را انجام  نیدارد؟ امام فرمودند: ا یگریعلت د ایاست و 

افتاده و بر فرض  ریماه به تأخ کیفقط  یو عادتنده. گفتم: 

بردن نطفه  نیاست و از ب یاخاطر حمل باشد، نطفههم به

)چطور  بردیم نیبا عزل، نطفه را از باست که  یمانند کس

( دیشمارینم زیمورد را جا نیا یول دیدانیم زیعزل را جا

 طفهمورد با عزل تفاوت دارد چراکه( ن نی: )اندیفرمایحضرت م

به مضغه و  لیامکان تبد ردیگیدر رحم قرار م که یهنگام

 یسپس به علقه و سپس به آنچه خدا بخواهد، دارد؛ ول

. دیآیبه وجود نم یزیرحم واقع شود چ ریکه در غ یانطفه

 ضیاو بند آمده و از وقت ح ضیماه ح کیپس، به آن زن اگر 

در  استلذا همانطور که مشهود « .دینده ییاو گذشته، دارو

پس از  یقبل از وقوع در رحم و نطفه ینطفه نیب ت،یروا نیا

پاسخ امام )ع(  یوقوع در رحم فرق قائل شده است و از نحوه

قبل از وقوع در رحم با عزل  یکه اتالف نطفه شودیم دهیفهم

است؛ چرا که نطفه پس از وقوع در رحم مبداً انسان  زیجا

است. مضافاَ  افتهین یتیبدئم نیقبل از آن هنوز چن یاست، ول

منعقدشده در خارج از رحم را  ی)ع( اتالف نطفه امام نکهیا

 شدهلیتشک یاما اتالف نطفه دانندیم زیعزل جا یواسطهبه
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خود،  نیو ا دهند،یدر درون رحم را مشمول حرمت قرار م

در صدور حکم به شرط استقرار در رحم  شانیتوجه ا انگریب

 .(9) باشدیم

انسان  یآمدن به بحث فوق درخصوص سنخ رابطه لیپس از نا

 بارهنیکه در ا یمتفاوت یهادگاهید رغمیبدن خود عل یبا اعضا

و  تیحق انتفاع، مالک ،یامان یکه شامل رابطه شودیمطرح م

سلطه  یرابطه یعنی ریاخ دگاهید دیهست؛ لکن با زیسلطنت ن

 وندیخون، پ یاهدا اضر،در عصر ح رای. زدیو تصرف را برگز

انحاء تصرفات به سبب  گریو د یپزشک یهاشیاعضاء، آزما

از  یافراد بر نفس خود معمول شده است. که برخ یسلطه

 یاول یالنب»_ سوره احزاب 6 یهیاز جمله آ اتیو روا اتیآ

 یو سلطه تیوال دیمو یطور ضمنبه _«من انفسهم نیبالمومن

الناس » تیروا نی. همچنباشدیم شیانسان بر نفس خو

 ،یفقه یقاعده کیبه عنوان « اموالهم و انفسهم یمسلطون عل

از  تیکه حکا کندیم حیتصر شیسلطنت انسان را بر خو

. لذا با توجه (17)بدن دارد  یانسان بر اعضا یو سلطه تیوال

بدن خود  یارتباط انسان با اعضا یارائه شده، نحوه لیبه دال

 کتریواقع نزدشود به رفتهیو تصرف پذ هصورت سلطاگر به

 یتیمالک یهادگاهید نیب یجمع قتیخواهد بود؛ چراکه در حق

 ریاخ یهادگاهیاز د کیحال هر  نیاست که در ع یو امان

انسان در صورت عدم  نیاست. بنابرا یشتریتأمل ب ازمندین

نزد  یعقال و عدم وجود منع شرع یاز سو یوجود منع قانون

بدن خود ِاعمال  یرا در اعضا یتواند هرگونه تصرفیمتشرع، م

ها داشته نسبت به آن یاعتبار یتیمالک نکهیبدون ا د؛ینما

نسبت به تمام موجودات عالم از جمله  تیباشد؛ و بلکه مالک

که از  باشدی( مینی)تکو یقیحق تیبدنشان از نوع مالک یاعضا

 گنجدیمجال نم نیدر ا شتریب لیآن خداوند است که تفص

بدن انسان از جمله  یاعضا تیمال جهیدر نت نی. بنابرا(18)

 یرابطه گفته،شیبه شرح پ یشگاهیآزما نیرحم، گامت و جن

دانست. البته  یاز سنخ سلطه و تصرف مال دیها را باانسان با آن

سلطه  یبا وصف وجود رابطه میهمانطور که سابقا اشاره کرد

کرد که  انیب دیآن با تنو صاحبانش و مال دانس نیجن نیماب

هستند که صاحبان حق سلطه  یمال منحصر به فرد نیجن

انتقال  ز،یفر جاد،یدر خصوص ا توانندیم تنها ها،نسبت به آن

 ایو  قاتیبردن، استفاده از آن در تحق نیبالعوض آن، از ب

و  ینظم عموم یدر راستا نیقراردادن آن در رحم مادر جانش

 .ندینما یریگمیاخالق حسنه تصم

 از که یمقدمات، اکنون آن دسته از عقود مال نیا انیبپس از 

ر د ینیشباهت را به قرارداد جانش نیترکینزد ،یتیماه ثیح

 .گرددیم نییدارند، تب یباردار

 

 اءیاش یاجاره. 5-3-2

ه انسان نسبت ب یسنخ رابطه م،یگفت ترشیهمانطور که پ

و هرگونه  باشدیم یمال یبدن خود از نوع سلطه یاعضا

است.  یمنتف یاعتبار تیاز جمله مالک تیمالک یرابطه

 هم در خصوص هیمشارال یاشاره کرد که رابطه دیبا نیهمچن

به رحم  خواهندیخود که م نیبا جن یکیژنت نیوالد یرابطه

منتقل کنند، صادق هست و هم در خصوص  نیمادر جانش

 نیوالد نیجن یرایبا رحم خود که پذ نیمادر جانش یرابطه

 از )اعم تیمالک نکهی. لذا نظر به اباشدیاست، صادق م یحکم

نسبت به رحم خود  نیو منفعت( مادر جانش نیع تیمالک

است و بلکه او نسبت به رحم خود صاحب حق سلطه  یمنتف

ر د ینیقرارداد جانش تیرا ماه اءیاش یاجاره توانیاست نم

 نیع مالک دیوجر بام اءیاش یدانست؛ چراکه در اجاره یباردار

 یرابطه نجایمنفعت مورد اجاره باشد و حال آنکه در ا ای

 .ستیموجود ن یتیمالک

 ای یوارد است، بحث عهد نجایکه در ا یگرید رادیا نیهمچن

که  حیتوض نی. با اباشدیمزبور م یبودن قراردادها یکیتمل

 یکیتمل یعقد اءیاش یاجاره ،یقانون مدن 466 یبراساس ماده

مستأجره  نیاست که در اثر آن، مستأجر مالک منافع ع

 نیزوج ،یدر باردار ینیدر قرارداد جانش که ی. در حالگرددیم

منافع رحم  اینابارور به عنوان مستأجر مالک زن صاحب رحم 

 نیزوج نیتا جن کندیتعهد م نیبلکه مادر جانش گردند،یاو نم

 یقرارداد عهد کینابارور را در رحم خود پرورش دهد. لذا 
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بودن که در  زیمربوط به الزم و جا رادیا نکهی. مضافاَ اباشدیم

در  تیفیاشخاص مطرح خواهد شد، با همان ک یقرارداد اجاره

از عدم  یمباحث فوق حاک یوارد است. لذا همگ زین نجایا

 اءیاش یبا عقد اجاره یدر باردار ینیانطباق قرارداد جانش

 .(19) باشدیم

 

 اشخاص یاجاره. 5-3-3

 یهدر قالب اجار توانیرا نم یدر باردار ینیقرارداد جانش

 یدر باب عهد که یزینظر از تمااشخاص قرار داد؛ چراکه صرف

 اءیاش یمزبور در بحث اجاره یبودن قراردادها یکیو تمل

 یدر باردار ینیمتذکر شد که قرارداد جانش دیمطرح شد، با

 توانیکه نم یحوناز تعهدات است به یامتشکل از مجموعه

، اشخاص دانست یاز عقد اجاره یتعهدات را ناش نیا یهیکل

اشخاص  یبه اجاره توانیاز تعهدات آن را م یبلکه تنها بخش

 لیاز قب گریبه لحاظ وجود آثار عقود د نیمرتبط کرد. همچن

 نیمادر جانش کهیمنفعت )در فرض یهبه ن،یجن یعهیود

( در کندینم افتیدر یجرتا نیجن یبابت حمل و نگهدار

ن اشخاص ناممک یالحاق آن به عقد اجاره ،ینیقرارداد جانش

 .(20) باشدیم

داد قرار انیکه م یگرید یهااز جمله تفاوت نکهیمضاف بر ا

موجود  یدر باردار ینیاشخاص و قرارداد جانش یاجاره

اشخاص  یقرارداد اجاره نکهیعبارت است از ا باشد،یم

 یرداردر با ینیقرارداد جانش که یالزم بوده در حال یقرارداد

 نیا دراو  یقلب تیو رضا نیمادر جانش تیبه جهت اهم

 زیاج ن،یگزیبه رحم مادر جا نیاز انتقال جن شیقرارداد، تا پ

 نیطرف یکامل اراده یو آزاد ی. در واقع نظم عمومباشدیم

ز ا شیاز اطراف آن بتوانند تا پ کیکه هر  دینمایم جابیا

 به رحم، به قرارداد مزبور خاتمه دهند. نیانتقال جن

 

 (نی)عقد نامع یقرارداد خصوص. 5-3-4

و  یکه چه به لحاظ ماهو ییهاتمام تفاوت لیسو، به دل کیاز 

اوصاف و  ثیخود و چه از ح یانسان با اعضا یسنخ رابطه

در  ینیمشابه با قرارداد جانش یقراردادها یذات اتیخصوص

قرارداد مزبور را در قالب عقود  توانیوجود دارد، نم یباردار

اشخاص،  یاجاره اء،یاش یاجاره ع،یهمچون ب یامشابه نیمع

مجموع  گر،ید ی... قرار داد. از سوو هیو عار عهیجعاله، ود

تنها  توانیقرارداد وجود دارد را نم نیکه در ا یتعهدات متفاوت

مرکب  یقرارداد، عقد نینسبت داد؛ چراکه ا نیعقد مع کیبه 

قرارداد را  نیچنانچه ا باشد،یم نیو نامع نیاز چند عقد مع

... منفعت، اجاره و یهبه ن،یجن یعهیبه عقود ود توانیم

مرکب و  ینوع قراردادها نیا تیماه نییکرد. لذا در تع هیتجز

قراردادها است، بهتر است  گونهنیکه حاکم بر ا یقواعد نییتع

قرارداد  نیطرف یتراض یقصد مشترک و مبنا لیبه تحل

در عرف  یمجموع چند عمل حقوق کهی. در فرضمیبپرداز

قصد انشاء واقع  کیدارد و با  ژهیو تیو شخص قاللاست

آنچه را که  دیچون قصد مشترک به کل نظر دارد، با شود،یم

 نیآن شمرد و در شمار عقود نامع یواقع شده مستقل از اجزا

 ن،یعالوه بر ا .(21)قرار داد  یقانون مدن 10 یو در قالب ماده

موضوع  تیماه لیحقوق و به دل یاخالق کردیبا توجه به رو

و  مانینوع پ کیقائل به  دیبا یدر باردار ینیقرارداد جانش

مستقل  یقیسازمان حق کیدر قالب  یانسان – یتوافق اخالق

 شد.

 

 یدر باردار ینیاسباب انحالل قرارداد جانش. 5-4

دو  یکه اراده یانحالل قراردادها را به اعتبار سهم ،یطور کلبه

ل حالکرد: ان میتقس توانیم یطرف در آن دارد، به دو گروه کل

 .یو انحالل قهر یاراد

اراده  یواسطهمعناست که انحالل عقد به نیدسته اول، به ا

 میشاخه تقس ریبه دو ز دسته،نیکه خود ا ردیگیصورت م

 ی)اقاله( و انحالل با اراده نیطرف ی: انحالل با تراضشودیم

گونه است که  نیدوم، بد ی)فسخ(. دسته نیاز طرف یکی

از  یکی ای نیطرف یو اراده شودیقرارداد خود به خود منحل م

در  عیها در وقوع انحالل دخالت ندارد. مانند انحالل بآن

انحالل  ایو  یآن به مشتر میقبل از تسل عیتلف مب یجهینت
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نوع از  نی. به انیاز طرف یکیبه موت و حجر  زیعقود جا

در قرارداد  .(22) شودیگفته م« انفساخ»انحالل اصطالحاَ، 

 خواهد شد. حیانحالل تشر ریاخنوع  یدر باردار ینیجانش

 دیابا ر یدر باردار ینیالزم بذکر است که انفساخ قرارداد جانش

 ینقانون مد 10 یآن در قالب ماده تیماه نکهیبا توجه به ا

 اتینظر به اوصاف و خصوص گرید یو از سو ردیگیقرار م

 شودیقرارداد مزبور در نظر گرفته م یکه برا یمنحصر به فرد

 یاز مالحظه نیمطرح شد، همچن اتیکه در قسمت کل

در  نیجن اتیحفظ ح تیاهم ،ینیمختلف جن یهادوره

ه ک یلیدال ریعقد و سا نیا یگوناگون و مضافاَ مقتضا یهادوره

 یرو... انحالل قه یاجتماع ،یتوجه به مسائل اخالق ثیاز ح

 رو،شیدارد، در نظر گرفت که در مباحث پ یقرارداد را در پ

 یمرحله نکهین به جهت ای. همچنگرددیم نییتب لیدال نیا

 دادانفساخ قرار قیبه رحم در مصاد یشگاهیآزما نیانتقال جن

دو  به یدر باردار ینیقرارداد جانش رو،نیموثر بوده لذا از هم

و پس از آن  یشگاهیآزما نیاز انتقال جن شیپ یمرحله

از دو مرحله به  کیانفساخ در هر  قیگشته و مصاد میتقس

 به بحث گذاشته خواهد شد. کیتفک

 

 نیاز انتقال جن شیقرارداد پ یانحالل قهر. 5-4-1

 نیدر ا یدر باردار ینیانفساخ قرارداد جانش قیمصاد یبررس

در  نیکه جن کندیم دایپ تیجهت اهم نیاز ا یزمان یدوره

 یانسان تیقرار دارد و هنوز صاحب شخص یشگاهیآزما طیشرا

از احترام برخوردار  یاگرچه از درجه نینشده است، بنابرا

مال نگاه  دیاما مال محسوب شده و به آن به د باشد؛یم

گامت و  یانگاربا توجه به مال توانیم ایآ نکهی. لذا اشودیم

اوصاف و  ریمرحله و در نظر گرفتن سا نیدر ا نیجن

متعدد  قیقرارداد از جمله مستمر بودن آن، مصاد اتیخصوص

 یاز جمله مباحث ر؟یخ ایقرارداد مطرح نمود  نیانفساخ را در ا

خود مشغول نموده است.  هب شیاز پ شیاست که ذهن ما را ب

گفتار دنبال خواهد شد.  نیموضوعات در ا لیقب نیا یلذا بررس

مطرح نمود که منجر به عدم را  یعوامل دیراستا با نیدر هم

که با  شودیم یدر باردار ینیمطلق قرارداد جانش یامکان اجرا

انفساخ آن را به  یقانون مدن 387 یوحدت مالک از ماده

 یموضوعات ریموارد و سا نیبخش، ا نیدر ا نیبرادنبال دارد. بنا

 گردد،یم یدر باردار ینیجانش که موجب انفساخ قرارداد

 مطرح خواهد شد.

 

انحالل شخص  ایو  یقیوت اشخاص حقف .5-4-1-1

 یحقوق

 یسو، عقد کیمرحله از  نیدر ا یدر باردار ینیقرارداد جانش

 تیاست که شخص یقرارداد گر،ید ی. و از سوباشدیم زیجا

معنا که  نی. بدباشدیم یآن، علت عمده و اساس نیطرف

قرارداد در انجام تعهدات خود  نیاز اطراف ا کیهر  تیشخص

 ب،یترت نی. بدباشدیم یمهم و اساس گرید یهاطرف یبرا

 تیانحالل شخص ایو  نیاست که با فوت مادرجانش یهیبد

 گردد؛یمنحل و منفسخ م زیقرارداد ن یمرکز درمان یحقوق

از  کیمباشرتاَ توسط هر  دیچراکه تعهدات مندرج در قرارداد با

 ایو  نیکه با فوت مادر جانش شدیقرارداد انجام م نیطرف

تعهدات مندرج در  یامکان اجرا ،یشخص حقوق انحالل

 زین نیفوت همسر مادر جانش نیقرارداد وجود ندارد. همچن

 یبارور نکهیبا توجه به ا رای. زشودیموجب انفساخ قرارداد م

و  دافتیبه رحم اتفاق م نیانتقال جن یدر لحظه نیمادر جانش

 جهیدر نت باشد،یم تیاز لوازم و آثار زوج یفراش و بارور نکهیا

به رحم استمرار  نیانتقال جن یلحظه ات دیبا تیزوج یرابطه

 مـرغیـ)عل تیزوج یکه رابطهداشته باشد و حال آن

عده در  فیکه موجود است( با درنظرگرفتن تعر ینظرالفـاخت

و لحاظ عده وفات در عقد نکاح، به واسطه فوت  یقانون مدن

 انیدانان باز حقوق یشود و همانطور که برخیمنقطع م

سبب از اسباب انحالل انکاح به جهت  نیاند عدم ذکر اردهـک

مبنا که نکاح  نیو لذا با ا (23)باشد یبودن موضوع م یهیبد

استمرار  زین تیرابطه زوج شود،یفوت منحل م یواسطهبه

جز  یزیوصف چ نیفقدان ا یجهینخواهد کرد و بالتبع نت دایپ

مادر  یبارور نکهیانفساخ قرارداد نخواهد بود. مضاف بر ا
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که  باشدیشخص مجرد م کی یبارور ط،یشرا نیدر ا نیانشج

که به  باشدیخالف عرف و عادات جامعه و اخالق حسنه م

 تواندینم نیگفت که مادر جانش دیاتفاق با نیاز ا زیمنظور پره

 زین لیدل نیو لذا به ا اوردیبه اجرا درب طیشرا نیقرارداد را در ا

 .(24)قرارداد منفسخ خواهد بود 

جز انفساخ  یزیها چاز آن یکی ای یکیژنت نیفوت والد یجهینت

به مرکز و  ها قبل از مراجعهنخواهد بود؛ چراکه اگر فوت آن

عدم  یعنیفوق  لیحادث شود که به همان دل نیجن لیتشک

آن را منفسخ دانست. و چنانچه فوت  دیقرارداد، با یامکان اجرا

 شگاهیدر آزما نکهیا چهباشد،  نیبعد از اخذ گامت از زوج

مجدداَ قرارداد  لینه، به چند دل ایصورت گرفته باشد  حیتلق

که  یکیژنت نیاز والد کیمنفسخ خواهد بود؛ چراکه اوالَ، هر 

و تعهدات  فیتکال یکسری یاند، داراقرارداد را منعقد کرده

 نیاز ا کیکه با فوت هر  باشندیشده م نسبت به کودک متولد

که قائم به شخص بوده، ناممکن  فیتکال نیا امانج ن،یوالد

 یجلو دیبا زیمصلحت کودک ن تیبه منظور رعا ا،ی. ثانگرددیم

منفسخ دانستن  یواسطهرا به نیتداوم قرارداد و انتقال جن

قرارداد گرفت؛ چراکه رفاه و سرنوشت کودک با توجه به 

خانواده و با  تیکشورمان در مع نیامکانات، فرهنگ و قوان

 یکودک نکهیا . مضاف بر(25) کندیم دایمعنا پ نیوالد وجود

 افتهیتولد  یامتوجه شود از نطفه فرد فوت شده ندهیکه در آ

متولد شده است دچار  یاست و از ابتدا به صورت تک والد

پس از مرگ  یو لذا بارور شودیم یو عاطف یخلل و فشار روان

 یکیصورت فوت  در نکهیثالثاَ ا .(26)برخالف منافع آنهاست 

اسپرم  یخارج رحم حیاز فقها در فرض تلق یبرخ ن،یاز زوج

زوج با تخمک زوجه و سپس انتقال آن به رحم زوجه پاسخ 

 رد،یکه چنانچه بعد از اخذ گامت از زوج، او بم دهندیم

و سپس به  حیآن را با گامت زوجه تلق تواندینم شگاهیآزما

البته  .(27) ستیمجاز ن یعمل نیرحم او منتقل کند. و لذا چن

فرض را در  نیهم توانیم یاست، ول یبحث موجود اختالف

گرفت  جهیمطرح نموده و سپس نت یدر باردار ینیبحث جانش

 ایو زوج  گرددیمنفسخ م ز،ین یدر باردار ینیکه قرارداد جانش

قرارداد  یاجرا یمجاز به ادامه ،یگریزوجه حسب فوت د

 نکهیباشند. البته در خصوص اینم یدر باردار ینیجانش

شرط  توانندیم یضمن انعقاد قرارداد با مرکز درمان نیطرف

به  افتهی حیتلق یهاگامت ن،یاز طرف یکیکنند که پس از فوت 

 لیاست که در ذ یلیبحث طو ر؟یخ ایرحم منتقل گردد 

موضوع  دیکه با ردیگیپس از مرگ قرار م یسرفصل بارور

 .گنجدیمجال نم نیو در ا ردیقرار بگ یمقاله مستقل

 

 نیاز طرف یکی تیمحجور. 5-4-1-2

طرف  یقیاشخاص حق تیمحجور ت،یمراد از محجور عتاَیطب

 نی. که در اباشدیاز نوع جنون م تیقرارداد و آن هم محجور

 تیها دچار محجوراز آن یکی ای یکیژنت نیفرض، چنانچه والد

د؛ گردند، قرارداد به لحاظ عدم امکان اجرا منفسخ خواهد ش

 حاظقرارداد به ل یچراکه در قرارداد مزبور عدم امکان اجرا

معنا که مراکز  نی. بدباشدیم یو اجتماع یمسائل اخالق

 یو اجتماع یاخالق لیبه اشخاص محجور به دال یدرمان

 یائهار یبرا یمراکز مجاز درمان یعنی. دهندیخدمات ارائه نم

 اشخاص را تا تیاهل ،یشگاهیآزما یخدمات مربوط به بارور

 یاعچراکه به لحاظ اجتم کنند؛یلحاظ م نیاز انتقال جن شیپ

ر محجور بتوانند پدر و ماد یکیژنت نیکه والد ستیمعلوم ن

 اقعباشند. در و یشگاهیآزما نیفرزند حاصل از جن یبرا یخوب

 تیو رعا نیکه به منظور تام کندیم جابیا یمصلحت عموم

ن کاام ،یکمک بارور ندیفرزند حاصل از فرآ یحداکثر رفاه برا

 راینگردد. ز ایمه یاشخاص نیچن یبرا یگاهشیآزما یبارور

مصلحت  نیها به ااز آن یکی ای یکیژنت نیوالد تیمحجور

 یگفت که نظم عموم توانیم نی. بنابراکندیخدشه وارد م

ار نددبه فرز یکه مراکز درمان کندیاقتضاء م یبه نوع یاجتماع

 یشگاهیآزما یبارور ندیفرآ قیشدن اشخاص محجور از طر

 .ندیکمک ننما

شود،  تیشوهرش دچار محجور ای نیاگر مادر جانش نیهمچن

شوهرش به  ایو  نیچراکه مادر جانش گردد؛یقرارداد منفسخ م

ممکن است که دست به  باشند،یدچار جنون م نکهیا لیدل
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 نیموجود در رحم خطرآفر نیجن اتیح یبزنند که برا یاقدام

به  نیاقدام به انتقال جن یمراکز درمان لیدل نیباشد، لذا به هم

قرارداد فراهم  یمذکور امکان اجرا لی. لذا به دلکنندیرحم نم

 یجز منفسخ دانستن قرارداد باق یاچاره جهینتو در ستین

 .ماندینم

 

 گریکدیاز  نیطالق زوج. 5-4-1-3

ال تقاز ان شیتا پ یعنیمرحله ) نیدر ا یکیژنت نیچنانچه والد

ا جد گریکدیاز  یگامت به مرکز درمان( و قبل از دادن نیجن

ه ب ییبعد از جدا رایمنفسخ دانست. ز دیشوند، قرارداد را با

د، رارداد نخواهند بومفاد ق یها حاضر به اجراآن نکهیلحاظ ا

 زیت نبعد از دادن گام نی. همچنگرددیقرارداد متعذر م یاجرا

 خدمات خود یتمام یقرارداد منفسخ است؛ چراکه مرکز درمان

 نی. بنابرادهدیارائه م نیرا به زوج نیاز جمله انتقال جن

 نیانشجبه رحم مادر  نیتا زمان انتقال جن دیبا یکیژنت نیوالد

ا ر ینیاگر انتقال جن نکهیباشند. تازه ا گریکدی تیزوج دیدر ق

 نیاند، به رحم مادر جانشجدا شده گریکدیآن از  صاحبانکه 

 ایها به دننبعد از طالق آ کسالیحداقل  نیجن م،یریبپذ

 ملهجبه دنبال دارد، از  ییموضوع آثار سو نیخواهد آمد که ا

ه مراکز مربوط ریو سا یکه ادارات دولت ستیمعلوم ن نکهیا

کرد.  هندخوا هیقض نیبا ا یمانند ثبت احوال چه برخورد

 نیدر ا رد،یاز همسرش طالق بگ نیاگر مادر جانش نیهمچن

 انیجر منفسخ دانست؛ چراکه عالوه بر دیا باقرارداد ر زیفرض ن

با  ن،یخدمات به زوج یداشتن استدالل فوق در باب ارائه

 به رحم بارور نیانتقال جن یزن در لحظه نکهیتوجه به ا

لذا  شود،یاو مطلقه محسوب م زیزمان ن نیو در ا گرددیم

از  زین شوهریزن ب یکه بارور دیآیزن مجرد الزم م یبارور

 شودیم یناپسند و برخالف عرف و عادات تلق یلحاظ اخالق

(24). 

 

 

 

 

 تیجنس رییتغ. 5-4-1-4

در  ینیدو طرف از سه طرف قرارداد جانش نکهیبا توجه به ا

که با  یموضوع نیترهستند، لذا در ابتدا مهم نیزوج ،یباردار

ها به ذهن آن یهر دو ای نیاز زوج یکی تیجنس رییوقوع تغ

 نکاح است. یعدم بقا ایبحث بقا  شود،یمتبادر م

 د،یجد تیدهد، در وضع تیجنس رییتغ نیاز زوج یکیچنانچه 

خواهد شد که از  لیدو همجنس تبد یسابق به زندگ یزندگ

جود از ارکان مهم نکاح، و یکینظر اسالم مردود است؛ چراکه 

رکن  نیکه او چنان باشدیم« زن و شوهر»دو فرد به عنوان 

 جهیو در نت (28)است  یبرود، موضوع ازدواج منتف نیمهم از ب

 رییها دست به تغآن ی. و اگر هر دوگرددینکاح منحل م

نظر نکاح اختالف یعدم بقا ایبزنند، در خصوص بقا  تیجنس

د؛ قائل به انحالل نکاح بو دیبا ز،یفرض ن نیهست لکن در ا

الزم  ن،یطرف نیب تیچراکه در عقد نکاح وجود نسبت زوج

رد، م دیاکه در عقد نکاح ب امعن نیبه ا باشد؛ینم یاست اما کاف

 که همسر اوست که در اصطالح منطق به یزن یزوج باشد برا

 یعنی ند؛یگویم« االطراف رمتشابهیغ ینسبت و اضافه»آن 

نسبت خاص وجود دارد که  کیطرف  کیاز فقط  زیدو چ نیب

 یمثال، رابطه یآن نسبت وجود ندارد. برا گر،یاز طرف د

جانبه است و  کیوجود دارد،  نیو حس یعل نیکه ب «یپدر»

 یاست رابطه نیاست. همچن نیحس« پدر» یعل نکهیآن ا

 یرابطه که یحالاست، در کجانبهیکه منحصراَ  «یپسر»

دو زن وجود دارد دوجانبه است که در  نیکه ب «یخواهر»

. با ندیگویم« متشابه االطراف یرابطه اینسبت »منطق به آن 

زن و شوهر از نوع  نیب یرابطهتوجه به مباحث مذکور، 

نسبت و رابطه پس از  نیاست که ا« االطراف رمتشابهیغ»

 اجعقد ازدو نیرفته است. بنابرا نیاز ب نیزوج تیجنس رییتغ

قد ع دیبا گریکدیبا  یزندگ یادامه یبرا نیو طرف منحل گشته

 .(29) ندیمنعقد نما دینکاح جد

که  یچراکه فرد باشد؛یاز نوع انفساخ م زینوع انحالل نکاح ن

در هنگام  زند،یم تیجنس رییبعد از انعقاد نکاح دست به تغ

از دو جنس را دارا بوده و  کی یعالئم جنس یانعقاد نکاح تمام
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مشخص شده است و براساس  یو تیاساس، جنس نیبر ا

انعقاد عقد  یدر مرحله یو تیجنس نییظواهر، در تع تیحج

مرحله محکوم به  نیرخ نداده است؛ لذا عقد در ا یاشتباه

معنا  نی. به اشودیمترتب م زین حیصحت است و آثار نکاح صح

 یرابطه کی ت،یجنس رییزن و شوهر تا قبل از تغ یکه رابطه

انطباق  یچون در خالل عقد در راستامشروع بوده است لکن 

صورت گرفته  تیر جنسییتغ ،یبا جنس روان یجنس جسمان

 یاند، اقتضاء و امکان بقاهمجنس شده نیاست و در آنچه طرف

 .شودیعقد منفسخ م جهیو در نت رودیم نیعقد از ب

 نیها در اآن یهر دو ای یکیژنت نیاز والد کیچنانچه هر 

( و قبل از دادن گامت به نیاز انتقال جن شیتا پ یعنیمرحله )

بزنند، نکاح منحل شده و  تیجنس رییدست به تغ یمرکز درمان

بعد از  رایمنفسخ دانست. ز دیرا با یدر باردار ینیقرارداد جانش

ها آن نکهیبه لحاظ ا تیجنس رییتغ یواسطهانحالل نکاح به

مفاد قرارداد نخواهند بود و بلکه اساساَ عمل به  یحاضر به اجرا

. گرددیقرارداد متعذر م یگشته، اجرا یمفاد قرارداد منتف

قرارداد منفسخ است؛ چراکه  زیبعد از دادن گامت ن نیهمچن

را به  نیخدمات خود از جمله انتقال جن یتمام یمرکز درمان

نکاح  نیرا. بنابدهدیارائه م گریکدی تیزوج دیدر ق هرزن و شو

به رحم مادر  نیتا زمان انتقال جن دیبا یکیژنت نیوالد انیم

منحل نشده  تیجنس رییازجمله تغ یلیدل چیبه ه نیجانش

بزند،  تیجنس رییدست به تغ نیاگر مادر جانش نیباشد. همچن

 رییتغجهت که با  نیقرارداد را منفسخ دانست. به ا دیبا

مفاد قرارداد توسط او  یامکان اجرا نیمادر جانش تیجنس

 نی. و بلکه در واقع تعهدات مادر جانشگرددیناممکن م

دست  نی. و چنانچه شوهر مادر جانششودیم یموضوعاَ منتف

و  شودیآن، نکاح منحل م یجهیبزند، در نت تیجنس رییبه تغ

و رشد آن در رحم  نیانتقال جن ت،یزوج یبا فقدان رابطه

اگر  نکهیندارد. مضافاً ا یمحمل یاز نظر شرع ن،یمادر جانش

با توجه به  م،یشو نیبه رحم مادر جانش نیقائل بر انتقال جن

و در  گرددیبه رحم بارور م نیانتقال جن یزن در لحظه نکهیا

زن  یبارور نیبنابرا شود،یاو مجرد محسوب م زیزمان ن نیا

برخالف اخالق  زین شوهریزن ب یرورکه با دیآیمجرد الزم م

فوق  یادله ی. لذا همهشودیم یحسنه، عرف و عادات تلق

 باشدیم تیجنس رییاز انفساخ قرارداد در صورت تغ یحاک

(24). 

 

 موضوع قرارداد یتلف قهر. 5-4-1-5

 ینیشکه در قرارداد جان یحقوق عیتمام َاعمال و وقا رغمیعل

در  ده،حادث شده و قرارداد را با انفساخ روبرو کر یدر باردار

آن  قرارداد مزبور را منفسخ دانست و توانیم گریمورد د کی

 نیلدمتشکله که از وا نیجن ایها و است که گامت یمورد

رحم مادر مرکز به  سطاخذ شده و قرار بوده که تو یکیژنت

ه کقاهره تلف گردد.  یقوه یجهیمنتقل شود، در نت نیجانش

 هنکیمنفسخ دانست؛ به جهت ا دیحالت قرارداد را با نیدر ا

 قرارداد مستمر است که تعهدات در گذر کیقرارداد مزبور 

دات که با تلف موضوع قرارداد، تعه ندیآیزمان به اجرا درم

 عاقباَ بالموضوع شدنو مت شودیمبالموضوع  یمرکز درمان

 یاقآن ب یاجرا یبرا یمحل گریقرارداد را به دنبال دارد و د

 .(30) ماندینم

 

 درج شرط فاسخ در قرارداد. 5-4-1-6

 نیاست که طرف نیاراده ا تیاصل حاکم اتیاز مقتض یکی

 ،یاواقعه ایشرط کنند که در صورت وقوع حادثه  توانند،یم

ر د توانیقرارداد خود به خود منفسخ گردد. به عنوان مثال، م

 الاز انتق شیشرط کرد که تا پ یدر باردار ینیقرارداد جانش

 یاز سو ینیبه رحم، چنانچه ظرف دو هفته مبلغ مع نیجن

 به پرداخت نشود، قرارداد خود نیبه مادرجانش یمتقاض نیزوج

ز ا شیکه تا پ یگریچنانچه هر اقدام د ایخود منحل گردد و 

 یوساست، از  یقرارداد الزم و ضرور یاجرا یبرا نیانتقال جن

 سخ گردد.قرارداد مزبور منف د،یایعمل نبه نیاز طرف کیهر 
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 نیقرارداد پس از انتقال جن یانحالل قهر. 5-5

در  ینیقرارداد جانش یانحالل قهر قیمصاد یآنچه در بررس

ها پس از انتقال آن یبررس باشد،یم یمهم و ضرور یباردار

منتقل  یشگاهیآزما نیزمان است که جن نیاست؛ چراکه در ا

غاز او با استقرار در رحم آ یانسان یبالقوه تیگشته و شخص

و، ر نیو از هم گرددیبالفعل م ز،یشده است و با ولوج روح ن

ل از انتقا شیانفساخ آن محدودتر از پ قیکه مصاد دید دیبا

ز اپرسش پاسخ داد که پس  نیبه ا دیبا نیهمچن ر؟یخ ایاست 

 ایارد د نیبا سقط جن یاانفساخ قرارداد مالزمه ن،یانتقال جن

ه قرارداد ب نیرا متصور بود که ا یفرض توانیم یعنی ر؟یخ

سقط نشود؟ به  نیاما جن اشدمنحل شده ب یصورت قهر

با  یانحالل قهر قیبه رفع ابهامات فوق، مصاد لیمنظور ن

و قانون  یموارد مجاز سقط در قانون سقط درمان یمالحظه

ه داقدر مرحله بعد و قبل از ولوج روح مورد م یمجازات اسالم

 .ردیگیقرار م

 به یابهام الزم و ضرور کیقبل از پاسخ به سواالت فوق، رفع 

 سوال است که موارد مجاز نیو آن، پاسخ به ا رسدینظر م

 در مرحله قبل از ولوج روح مطابق قانون سقط یسقط درمان

اده م یبعد از ولوج روح براساس تبصره یو در مرحله یدرمان

را در چه قالب  1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 718

 لیبق نیگفت در ا دیبا ایمعنا که آ نیگنجاند؟ به ا دیبا یحقوق

 دگردیسقط م نیزن، جن تیاعالم رضا یموارد که به واسطه

 ایبه جهت بالموضوع شدن قرارداد، انفساخ عقد رخ داده و 

 نمود؟ هیتوج گرید یاگونهآن را به نکهیا

قبل از ولوج  یزمان یدوره یبرا  یبراساس قانون سقط درمان

 یایماریبه جهت ب یباردار یکه اوالَ، ادامه یروح در موارد

 نیجن اَ،یاو توأم باشد. و ثان یجان دیکه زن حامل دارد با تهد

مادر  یالخلقه باشد که موجب حرج براناقص ایافتاده عقب

 یا. حال عدهشودیسقط م نینزن، ج تیگردد؛ با اعالم رضا

به جهت بالموضوع شدن،  نیمعتقدند که در اثر سقط جن

 ست؛ین حیصح یاعتقاد نیلکن چن گرددیقرارداد منفسخ م

 شیسوال پ نیا میچراکه اگر قائل به انفساخ قرارداد باش

زن به سقط  تیرضا نیب یزمان یکه قرارداد در فاصله دیآیم

خواهد داشت؟ اگر  یتیچه وضع نیتا زمان وقوع سقط جن

هنوز  رایز ست؛ین یمنفسخ شده است که مطلب صائب مییبگو

سالبه  لیقرارداد به دل مییرخ نداده است که بگو نیسقط جن

به انتفاع موضوع شدن منفسخ گشته است و بلکه فعالَ فقط 

که  مییبه انجام سقط داده شده است. و اگر هم بگو تیرضا

خود ادامه  اتیهمچنان به ح وقرارداد منحل نشده است 

بر انجام  یرا به دنبال دارد که عمل او مبن جهینت نیا دهد،یم

محسوب  یرداردر با ینینقض قرارداد جانش ،یسقط درمان

شده و لذا ضامن است. در  یو او مرتکب تخلف قرارداد شودیم

 نیبر مسئول بودن زن ندارد و چن یکس اعتقادچیه کهیحال

و  ماندیم یحل باقراه کیتنها  نی. بنابراردیپذیمرا ن یاجهینت

با دادن اجازه به زن جهت  یگفت که قانون سقط درمان دیبا

او قائل شده  یحق را برا نیا ،یبه انجام سقط درمان تیرضا

مرحله )قبل از ولوج  نیاست که بتواند قرارداد الزم را در ا

لحظه  کیکه زن  مییبگو میتوانی. در واقع، مدیروح( فسخ نما

بر فسخ قرارداد  یخود را مبن یاراده ن،یمقدم بر سقط جن

در  یؤال اساس. منتها سدینمایاعالم م یدر باردار ینیجانش

فوق  یدر ماده واحده« زن»است که منظور از  نیا نهیزم نیا

است که صاحب  یقانون، زن نیمنظور از زن در ا ایآ ست؟یک

طور به گر،ید انیاست؟ به ب هباردار شد زیتخمک بوده و خود ن

در رحم »صرف  نکهیا ایمادر بودن مالک بحث است  یکل

 نیمراد از آن، مادرجانش نیدارد و بنابرا تیموضوع« داشتن

در خصوص  یریگمیتصم یطور کلبه گر،ی. به عبارت دباشدیم

 توانندیم کیکدام جهیو در نت ست؟یعدم سقط با ک ایسقط 

 ؟قرارداد را فسخ کنند

 یکیژنت نیوالد نیکه ب گرددیآشکار م یبحث زمان نیا یثمره

عدم  ای نیبه سقط جن تیدر خصوص رضا نیو مادرجانش

عدم فسخ قرارداد( اختالف شود،  ایبه آن )فسخ  تیرضا

 یمتقاض یگریسقط و د یها متقاضاز آن یکیکه  یاگونهبه

 خصوص،نیمجوز صادره در ا نکهیعدم سقط باشد. با توجه به ا
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است. لذا پاسخ به  ریپذفقط در دو فرض ماده واحده امکان

 .میینما یدر هر دو مورد آن بررس دیسؤاالت فوق را با

 جانی)در ا زن حامل یبرا یباردار یفرض اول، چنانچه ادامه

 هنکیاصورت، با توجه به  نی( خطرناک باشد: در انیگزیمادر جا

 تیاولو یگریبر هر امر د نیو جان مادر جانش اتیحفظ ح

 با وجود تواندی. او مباشدیاو مالک م یدارد، نظر و خواسته

 نیدهد که در ا تیضار یباردار یخود به ادامه یخطر برا

 ایو  .ستین ریاقدام، خودکرده را تدب یصورت به استناد قاعده

 نیر ادادن به سقط فسخ کند. د تیقرارداد را با رضا تواندیم

 نیمادر جانش میحق اعتراض به تصم یکیژنت نیحالت، والد

بور او را مج توانندیحمل را ندارند و نم یبر خاتمه زندگ یمبن

 ند؛ی)عدم فسخ قرارداد( نما نیبه سقط جن تیعدم رضا به

 اطدر ارتب نیمادر جانش اتیو ح یموضوع با سالمت نیچراکه ا

 که یحالدر باشد،یحامل مستقل م اتیح نکهیاست. مضافَا ا

از خود  یاستقالل اتیبه حامل وابسته است و ح نیجن اتیح

، (نی)مادر جانش با به خطر افتادن جان حامل نیندارد. بنابرا

ر د جهی. در نتافتدیبه خطر م زی( ننی)جن بالتبع جان حمل

. ردیقرار گ تیمورد تبع نینظر مادر جانش دیفرض با نیا

ز مرک انیکه م یدر باردار ینیجانش یمعموالَ در قراردادها

 نیا گردد،یمنعقد م نیو مادرجانش یکیژنت نیوالد ،یدرمان

تعهدات  زا یکیو آن به عنوان  گرددیم ینیبشیموضوع پ

 .دیآیبه شمار م یکیژنت نیوالد

که  کندینم یالزم به ذکر است که در فرض اول، تفاوت

به چه  نیگزیمادر جا یبرا یباردار یخطرناک بودن ادامه

در خود ما یماریب یواسطهخطر به نیهست. چه ا یلیدل

 نیالخلقه بودن جنخاطر ناقصبه ایشده و  جادیا نیگزیجا

مشمول فرض نخست  گر،ید لیهر دل ایحاصل شده باشد و 

 شد. واهدخ

افتاده باشد عقب ایالخلقه و ناقص ن،یفرض دوم، چنانچه جن

فرض با توجه به  نیمادر گردد: در ا یکه موجب حرج برا

پاسخ گفت؛  توانیشکل م وضع ماده واحده، به دو یفلسفه

گونه است که اگر منظور از حرج، وجود  نیشکل اول بد

حمل  یواسطهبه نیمادر جانش یباشد که برا یاحتمال یخطر

در  د،یایناقص ممکن است که به وجود ب ایمعلول  نیجن

جهت فسخ قرارداد  نیمادر جانش ینظر و اراده صورت،نیا

که  حیتوض نی. اما شکل دوم با اباشدی( مالک منی)سقط جن

 جادیا یکیمادر ژنت یاست که برا یز حرج، صعوبتاگر منظور ا

که  یناقصآمدن فرزند معلول و  ایخاطر به دنبه شودیم

 صورت،نیکند؛ در ا یاز او نگهدار ندهیدر آ ستیبایم

 باشد؛یم یکیژنت نیدر خصوص فسخ با والد یریگمیتصم

فوق، حرج بعد از تولد  یچراکه منظور از حرج در ماده واحده

. وگرنه اگر مراد از آن، حرج در یباردار نیاست نه حرج در ح

 باشدیمورد مشمول فرض اول بحث م نیباشد، ا یباردار نیح

مادر  اتیو به جهت تقدم حفظ ح میکه به آن پاسخ داد

 گری. فلذا دمیرا به او داده بود یریگمیحق تصم ن،یگزیجا

از  ریمنظور از حرج، غ نیبه تکرار فرض اول نبود. بنابرا یازین

. حرج باشدیو بلکه حرج بعد از تولد م یباردار نیحرج در ح

 نیبد یاست. حرج ماد یو معنو یدبعد از تولد شامل حرج ما

 یهانهیصاحب فرزندشدن هز یبرا یکیژنت نیگونه که والد

 کیداشتن کار،  نیرا تقبل نموده که هدفشان از ا یهنگفت

معلول پس از  ایفرزند ناقص  کهی. در حالباشدیفرزند سالم م

مخارج  یکسریفرزند سالم،  کی یهانهیعالوه بر هز زیتولد ن

 نیمخارج از عدم سقط جن نیکه ا کندیم دایپ زین یگرید

شکل که هر پدر و  نیبد ی. حرج معنودیآیناقص به بار م

 یمعلول، دچار عذاب روح ایفرزند ناقص  کیاز داشتن  یمادر

 گر،یبه خاطر نداشتن فرزند د نکهیا ژهیوبه شود؛یم یدیشد

فرزند  نیاز ا ستیبایتا آخر عمر خود م یکیژنت نیوالد

فرزند معلول  نیمراقبت از ا ینگران نی. همچنندینما تمراقب

است که در تمام طول  یگرید یپس از مرگ خود، دغدغه

 .(31)عمر خود با آن مواجه هستند 

در خصوص  یکیژنت نیخود والد نیهر گاه ب ر،یفرض اخ در

)فسخ قرارداد( اختالف شود، نظر  نیدادن به سقط جن تیرضا

صحبت از  یچراکه در قانون سقط درمان باشد؛یمادر مالک م

 یحق را برا نیا دیبا نیدادن زن است نه مرد. بنابرا تیرضا



 1400 ،وششمپنجاه شماره، پانزدهم دوره پزشکی، حقوقمجله  صفری و همکار

 

 15 
 

به جهت  یکیمادر ژنت ن،ی. عالوه بر امیقائل شو یکیمادر ژنت

 یهادر سال ژهیوبه نیاز جن یمربوط به نگهدار فیانجام وظا

 جهیو در نت باشدیبا او در ارتباط م شتریب ن،یجن اتیاول ح

خواهد بود. لکن در فرض  شتریب زیوارده بر او ن یتأمالت روح

 نیدادن به سقط جن تیمحق جهت رضا نینخست مادر جانش

 است.

 یقانون مجازات اسالم 718ماده  یمطابق تبصره نیهمچن

نکته  نیبه ا توانیم لیذ یاز توجه به ادله 1392مصوب 

ر را د نیمادر به سقط جن یکه مقنن اعالم اراده افتیدست 

ح بعد از ولوج رو یزمان یدوره یفسخ برا یقالب عمل حقوق

 است: رفتهیپذ زین

در فرض وجود خطر  نیبه سقط جن هیاوالَ، از عدم تعلق د

 اَ،ی. ثانگرددیبودن سقط مستفاد م یمادر، قانون یبرا یجان

 یقانون سقط درمان یماده واحده مقنن با درنظر گرفتن

بوده و لذا با  انیق.م.ا در مقام ب 718 ی، در ماده1384مصوب 

قائل به  دیبا تمقدمه از مقدمات حکم نیدرنظر داشتن ا

در  یسقط درمان یاز تسر یمزبور بود که حاک یاطالق تبصره

 یمادر به بعد از چهارماهگ یبرا یفرض وجود خطر جان

با  718 یماده یکه تبصره میی. ثالثاَ، اگر بگو(32) باشدیم

ناظر به قبل از  جهیقابل جمع است و در نت یقانون سقط درمان

که مقنن به فرض  شودیم نیا اشجهینت باشد،یولوج روح م

 718 یماده یمادر مجدداَ در تبصره یبرا یوجود خطر جان

در قانون سقط  رایز باشد؛یم یپرداخته است که کار عبث

را مجاز دانسته که در  نیمقنن در دو مورد سقط جن یدرمان

نبود که مقنن  یازی. پس نشدیثابت نم یاهید زیرد نآن موا

را منتها فقط در فرض وجود خطر  هیموضوع عدم ثبوت د

. پس در دیتکرار نما 718ماده  یمادر در تبصره یبرا یجان

 یفرض وجود خطر جان هیمشارال یگفت که تبصره دیبا جهینت

بعد از ولوج روح  یعنی دیجد یزمان یمادر را به دوره یبرا

طور که واضح و مبرهن است، همان نیداده است. بنابرا یتسر

سقط  زیجهت تجو هیمشارال یکه در تبصره ییبه مبنا هبا توج

 باشدیذکر شده است و آن، در خطر بودن جان مادر م نیجن

که باردار بوده، متصور  نیمادر جانش یبرا عتاَیخطر طب نیکه ا

فقط  یخطر نیلذا در صورت وجود چن ؛یکیاست نه مادر ژنت

بر فسخ، قرارداد را منحل  یخود مبن یبا اعالم اراده اندتویاو م

 یاز سو یعمل حقوق کی. در واقع فسخ قرارداد به عنوان دینما

 .شودیبر سقط، انشاء م تشیبا اعالم رضا نیمادر جانش

متذکر  دیروشن شد، با یموارد سقط درمان تیاکنون که وضع

در  یدر باردار ینیانفساخ قرارداد جانش قیشد که مصاد

 شیودتر از پمحد اریمراتب بسبه نیپس از انتقال جن یمرحله

 در نیمرحله جن نیخواهد بود؛ چراکه در ا نیاز انتقال جن

صف واجد و ل،یلد نیو به هم افتهیاستقرار  نیرحم مادر جانش

گوناگون  لیبه دال توانینم جهیشده است. در نت یانسان

ذا . لمحسوب نمود افتهیاو را خاتمه  اتیقرارداد را منفسخ و ح

منحصر در بالموضوع شدن قرارداد  دیرا با یانحالل قهر

 نیناخواسته جن یهاسقط یبه واسطه زیدانست که آن ن

 و خارج از یاراد رتبه صو یشخص نکهیا ایو  گرددیحادث م

. از دینما نیاقدام به سقط جن یچارچوب موارد سقط درمان

 تیجنس رییدست به تغ نیرو، اگر شوهر مادر جانش نیهم

 وبلکه فقط نکاح منحل شده  شود؛یبزند، قرارداد منحل نم

به رشد خود ادامه  نیهمچنان در رحم مادر جانش نیجن

در  زین یکیژنت درپدر و ما تیجنس رییتغ نی. همچندهدیم

ادر د مخو تیجنس رییاست. البته که تغ ریتاثیانحالل قرارداد ب

 نکند. دایعمالَ مصداق پ دیشا نیجانش

 یو شوهرش خلل نیگزیاز مادر جا کیهر  تیمحجور نیهمچن

ها با از آن کیچراکه جنون هر  کند؛یدر قرارداد وارد نم

 یبا ادامه تر،قیو به عبارت دق نیمادر جانش مانیو زا یباردار

 یندارد؛ چراکه کس یانجام تعهدات مندرج در قرارداد، منافات

 جادیا یرییکه تغ وا یجسم تیدر وضع شود،یکه مجنون م

 جادیاو مشکل ا یو روان یبلکه در سالمت روح شودینم

نه به ضرر خودش، نه به ضرر  القاعدهیعل جه،ی. در نتشودیم

تحت  دیا با. منتهباشدیم یمتقاض نیزوج انیو نه به ز نیجن

 یانجام کارها یواسطهتا به رندیقرار بگ یشتریمراقبت ب

مراتب . لذا نظر بهدیننما وارد یبیآس نیبه جن ،ییرعقالیغ
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 ایو  نیگزیمجنون شدن مادر جا لیبه دل توانیفوق، نم

را منفسخ دانست،  یدر باردار ینیهمسرش، قرارداد جانش

 نیهمچون سقط جن یبا امر حرام صورت،نیا ریغ چراکه در

تر از مراتب سختمشکل، به نیشد که حل ا میمواجه خواه

اگر  نی. همچنباشدیم نیجانشتوسط مادر  یبارور یادامه

 یمجنون گردد، قرارداد به قوت خود باق یکیژنت نیاز والد یکی

داده شود. و  لیتحو گریبه والد د دینوزاد با یول ماند،یم

چنانچه هر دو مجنون گردند، قرارداد همچنان پابرجاست 

نوزاد  دیبا ت،یمقررات ناظر بر وال تیبا رعا نیمادرجانش کنیل

 نییتع یبه وص ،یاو و درصورت فقدان جدپدر یدررا به جدپ

نشده  نییتع زین ی. و اگر وصدیپدر، واگذار نما یشده از سو

در  نیو مادرجانش کندیم نییعت مینوزاد ق یبود، دادگاه برا

 .(2) از نوزاد است یمدت، مکلف به نگهدار نیا یط

از  نیمادر جانش ییجدا ای یکیژنت نیطالق والد طورنیهم

قرارداد ندارد و بلکه قرارداد همچنان  یبر رو یریهمسرش تاث

. دهدیبه رشد خود ادامه م زین نیاست و جن یبه قوت خود باق

در قرارداد  یخلل زین یمرکز درمان یحقوق تیانحالل شخص

خود را پس از  تعهدات دیو بلکه مرکز همچنان با کندیوارد نم

. در تمام دینما فایقرارداد ا نیدر قبال طرف زین نیانتقال جن

 نیجن اتیفروض فوق، علت عدم انفساخ قرارداد لزوم حفظ ح

 یدر باردار ینیانفساخ قرارداد جانش نکهیا تی. و در نهاباشدیم

 باشد؛ینم ریپذدرج شرط فاسخ در قرارداد امکان یواسطهبه

 نیجن اتیبه لحاظ لزوم حفظ ح یزمان یدوره نیچراکه در ا

حدوث آن،  یواسطهکرد که به ینیبشیرا پ یاواقعه توانینم

 زیرا ن یموارد سقط درمان یقرارداد را منفسخ دانست. حت

حدوث  یواسطهقرار داد و بهدر قالب شرط فاسخ  توانینم

 با نیها قرارداد را منفسخ دانست. لذا گرچه مادر جانشآن

خودشان را در زمان انعقاد قرارداد  تیرضا یکیتوافق مادر ژنت

اعالم کرده  یوقوع موارد سقط درمان یواسطهبه انفساخ آن به

قرارداد را منفسخ دانست.  توانیباشند، لکن همچنان نم

را مجبور به  نیو مادر جانش یکیمادر ژنت توانیبالتبع، نم

الخلقه است، ناقص نیکه جن ییدر جا راینمود. ز نیسقط جن

 نکهیا یواسطهرا به یکیاست که مادر ژنت یخالف نظم عموم

بر انفساخ قرارداد مزبور در قالب شرط  یخود را مبن یاراده

ور به فاسخ در زمان انعقاد قرارداد اعالم نموده است، مجب

نمود.  نیقرارداد و بالتبع قبول سقط جن یانحالل قهر رشیپذ

خطر  نیمادر جانش یبرا یباردار یکه ادامه ییدر جا نیهمچن

را  نیاست که مادر جانش یدارد، خالف نظم عموم یجان

بر انفساخ قرارداد مزبور  یخود را مبن یاراده نکهیا یواسطهبه

در قالب شرط فاسخ در زمان انعقاد قرارداد اعالم نموده است، 

قرارداد و بالتبع قبول سقط  یانحالل قهر رشیمجبور به پذ

در  نیو مادر جانش یکیاز مادر ژنت کیکرد. لذا هر  نیجن

 نیلحظه ا نیتا آخر دیبا یصورت وقوع موارد سقط درمان

ند که اگر بخواهند قرارداد مزبور را فسخ را داشته باش اریاخت

خود را به  یاراده نکهیا یواسطهبه دینکنند. و نبا ایکنند 

ها را مجبور به قبول انفساخ اند، آنموجب قرارداد ابراز کرده

فرض  کیفقط در  نینمود. بنابرا نیقرارداد و بالتبع سقط جن

ت که اس یو آن در حالت گرددیاست که قرارداد منفسخ م

سقط شود. به عنوان مثال چنانچه مادر  افتهیانتقال نیجن

گردد، یسقط م زین نیکه با فوت او، جن دیفوت نما نیجانش

در  ینیدارد؛ چراکه قرارداد جانش بالانفساخ قرارداد را به دن

در گذر زمان  نیمستمر است که تعهدات طرف یعقد یباردار

و  یتعهدات مرکز درمان ن،یکه با سقط جن ندیآیبه اجرا در م

 نیعالوه بر ا .(5) شودیبالموضوع م نیمادر جانش نیهمچن

است که فوت همسر او منجر به انحالل قرارداد  یهیبد

در  یکیژنت نیاز والد یکی کهیدر صورت نی. همچنشودینم

قرارداد را  توانیفوت کند، نم نیمادرجانش یباردار نیح

 گریبه والد د دینوزاد را با ن،یمنحل دانست. بلکه مادر جانش

قوت  باز هم قرارداد به ند،یدهد. و اگر هر دو فوت نما لیتحو

 تیبا رعا مانیپس از زا نیمادرجانش یاست، ول یخود باق

دهد.  لیاو تحو ینوزاد را به جدپدر دیبا تیناظر بر وال مقررات

منصوب از جانب پدر  یبه وص دیبا ،یو درصورت فقدان جدپدر

در  یای. و اگر وصدیشده است، واگذار نما نییکه در قرارداد تع
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انجام امورات مربوط به  ینشده بود، دادگاه برا نییقرارداد تع

 .کندیم نییتع مینوزاد، ق تیو ترب ینگهدار

 

 یریگجهینت. 6

به لحاظ تعذر مطلق در  یدر باردار ینیانفساخ قرارداد جانش

 زیجهت ن نیاست که ا یدر باردار ینیقرارداد جانش یاجرا

 عنوان به هاکه از آن ردیگینشات م یخود از موجبات متعدد

و  قیمصاد نیکه ا شودیم ادیگوناگون انفساخ قرارداد  قیمصاد

به رحم و  نیجن تقالاز ان شیپ یموجبات در هر دو مرحله

 نیاز انتقال جن شیپ یپس از آن قابل طرح است. در مرحله

 توانیبه رحم، موجبات انفساخ قرارداد را در چند گروه م

هستند: الف(  لیذ قرار از هاآن نیکرد که مهمتر یبنددسته

متعهد چراکه  تیرفتن شخص نیاز ب لیانفساخ قرارداد به دل

 لیعلت عمده عقد است که با زا دقراردا نیطرف در ا تیشخص

که  گرددیمتعهد متعذر م یشدن آن، انجام تعهدات از سو

 یحقوق تیانحالل شخص ای نیمثل فوت مادر جانش یموارد

از آنها قبل از اخذ  یکی ای یکیژنت نیفوت والد ،یمرکز درمان

 لیقب نیاز ا نیادر جانشـم تیجنس رییتغ ها،گامت از آن

 نیانحالل نکاح والد لی. ب( انفساخ قرارداد به دلباشدیـم

عقد چراکه مراکز  یاصل نیاز طرف یکیبه عنوان  یکیژنت

ارائه  نیرا به زوج یشگاهیآزما یتمام خدمات بارور یدرمان

 گر،یکدیاز  یکیژنت نیمانند طالق والد یکه موارد دهندیم

 لیقب نیا از هااز آن یکی ای یکیژنت نیوالد تیجنس رییتغ

 ،یمسائل اخالق یمالحظه لیبه دل اوقات ی. پ( گاهباشدیم

 ندیمصلحت طفل حاصل از فرآ تیرعا نیو همچن یاجتماع

قرارداد متعذر و بالتبع قرارداد  یاجرا یشگاهیآزما یبارور

 نیاز والد یکی تیهمانند محجور یکه موارد گرددیمنفسخ م

 امتگ اخذ از بعد هااز آن یکی ای یکیژنت نیفوت والد ،یکیژنت

 لیاست. ج( انفساخ قرارداد به دل لیقب نیا از هااز آن

موضوع قرارداد از آن جمله  یبالموضوع شدن عقد که تلف قهر

 تیزوج یزوال علقه یواسطهبه زیاوقات ن ی. د( گاهباشدیم

قرارداد متعذر و  یو شوهرش، اجرا نیمادر جانش نیمابیف

رشد آن در رحم  و نیچراکه انتقال جن گرددیبالتبع منفسخ م

اگر  نکهیندارد. مضافاً ا یمحمل یاز نظر شرع ن،یمادر جانش

با توجه به  م،یشو نیبه رحم مادر جانش نیقائل بر انتقال جن

و در  گرددیبه رحم بارور م نیانتقال جن یزن در لحظه نکهیا

زن  یبارور نیبنابرا شود،یاو مجرد محسوب م زیزمان ن نیا

برخالف اخالق  زین شوهریزن ب یبارور که دیآیمجرد الزم م

 رییتغ لیاز قب یکه موارد شودیم یحسنه، عرف و عادات تلق

و شوهرش  نیطالق مادر جانش ن،یشوهر مادر جانش تیجنس

. اما باشندیاز آن جمله م نیفوت شوهر مادر جانش گر،یکدیاز 

به رحم تنها موجب انفساخ  نیپس از انتقال جن یدر مرحله

موجب به  نیا عتاَیبالموضوع شدن آن است که طب اد،قرارد

خارج از چارچوب اراده محقق  ای یاراد نیسقط جن یواسطه

و آنچه که تحت عنوان موارد مجاز سقط در قانون  گرددیم

چه قبل از ولوج روح چه  یو قانون مجازات اسالم یسقط درمان

 نییتب "فسخ" یالب حقوقـدر ق شودیبعد از آن مطرح م

و موجبات متعدد  قیمصاد ینه انفساخ. لذا از بررس گرددیـم

گفت که  دیبا ینیمختلف جن یهادر دوره یانحالل قهر

پس از انتقال  یدر مرحله یدر باردار ینیانفساخ قرارداد جانش

چرا  باشد؛یم نیاز انتقال جن شیمراتب محدودتر از پبه نیجن

انتقال غلبه  زا شیدر مرحله پ نیجن یمال یسو جنبه کیاز 

کردن بعد  دایبا غلبه پ زین نیداشته و پس از انتقال جن

بالقوه و با ولوج روح صاحب  یانسان تیاش واجد شخصیانسان

به جهت تالزم  گرید یو از سو گرددیبالفعل م تیشخص

 یبا امر حرام نیپس از انتقال جن یانفساخ قرارداد در مرحله

انفساخ را به  جباتو مو قیمصاد دیبا نیهمچون سقط جن

 محدود نمود. یموارد کمتر

 

 انیدتشکر و قدر. 7

 نویسندگان پژوهش حاضر در بادی امر شکرگذار باری تعالی

 در تدوین اینرا ما  اشخاصی کهه باشند و سپس از کلیمی

 دارند.اند کمال تشکر و قدردانی اندهمقاله یاری رس
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 . سهم نویسندگان8

پژوهش حاضر حاصل نگارش و همکاری مشترک نویسنده دوم 

ارجمند استاد و ویرایش در پرتو رهنمودهای ارزشمند 

 است. )نویسنده مسئول(

 

 تضاد منافع. 9

 ندارد.مقاله حاضر تضاد منافع 
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Background and Aim: In the current Iranian society, following of increasing 

in infertility for various reasons, conclusion of Surrogacy contract has 

followed an upward trend. Consequently, the contract and the issues related 

to it, especially its dissolution and especially the Natural Termination of the 

contract, have become doubly important. In the near future, disputes 

between the main parties to the contract about the Natural Termination or 

survival of the contract, due to lack of legal resources will become one of 

sensitive, crucial and, of course, common litigations in courts. 
 

Materials and Methods: The current research makes clear various cases of 

natural termination by the analytic-descriptive approach. Method of data 

collection is library and has been written by referring to books and articles. 
 

Results: Surrogacy contracts divide in two stages, before and after embryo 

transfer, in which the embryo what kind of nature has in each step, it would 

be effective in the cases and causes of natural termination of the above 

mentioned contract. Indeed, in the stage of post-embryo transfer, the subject 

of the contract changes to the human being and we are encountering to the 

person character and the necessity to preserve human embryonic life at this 

stage require us to change our approach about the causes of natural 

termination and examine them in a different way. 
 

Ethical considerations: At all stages of writing this research, authenticity of 

texts, honesty and fidelity have been observed. 
 

Conclusion: Eventually, it should be said that before embryo transfer, the 

contract to be rescind in due to the various causes, including parties death, 

and or termination of juridical person, interdiction, divorce, transgender, 

involuntary destruction of subject of contract and insertion of dissolving 

condition but it just causes natural termination of contract, it is resolved which 

is due to the abortion happened in the stage of after embryo transfer. 

Therefore, the instances of the natural termination of surrogacy contract in 

the stage of pre-embryo transfer are more extended after embryo transfer. 
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