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چکيده

زمينه و هدف: ناباروري مشكل بزرگي براي خانواده ها محسوب مي گردد. خوشبختانه روش هاي کمک باروري، اميد به فرزند آوري را  تا حدود 
زیادي براي خانواده هاي نابارور فراهم کرده اس��ت که یكي از آنها منجمد نمودن جنين آزمایش��گاهي مي باشد. افراد به دالیل مختلفي چون ابتال 
به س��رطان، حفظ باروري و غيره مایل به انعقاد قرارداد انجماد جنين مي باش��ند. بعد از انعقاد قرارداد انجماد گامت زوجين به روش لقاح خارج 
رحمي به جنين تبدیل و طي عمليات پزشكي منجمد گشته و تا زمان انتقال به رحم زوجه در دستگاه مخصوصي نگاهداري مي شود. به موازات 
بهره گيري از روش انجماد جنين مس��ائل حقوقي، فقهي و اخالقي به وجود مي آید که ضروري اس��ت متخصصان به آن بپردازند. هدف ما بررسي 

انتقادات وارده بر قرارداد انجماد جنين و تبيين ماهيت حقوقي آن بود. 
روش بررسي: روش بررسي ما، مطالعه مقاالت، کتب، قوانين در زمينه موضوع بود. به عالوه تحليل هاي حقوقي نيز صورت پذیرفته گرفت.

یافته ها: با مطالعاتي که صورت پذیرفت این نتيجه یافت شد که قرارداد انجماد جنين، قراردادي معتبر است و ماهيت حقوقي خاصي بر آن صادق 
است و در زمره عقود نامعين مي باشد.

نتيجه: با پاس��خ به انتقادات وارده بر قرارداد انجماد و ذکر دالیل حقوقي اعتبار آن ثابت گش��ت. وکالت، ودیعه، اجاره ي اشيا و اشخاص و جعاله 
از جمله عناویني هس��تند که امكان تطبيق آن ها با ماهيت قرارداد انجماد جنين، قابل بررس��ي اس��ت. از نظر نگارندگان، قراداد انجماد ترکيبي از 
  IVF عقود اجاره اشخاص، ودیعه و اجاره است. بدین توضيح که که ابتدا مراکز انجماد به عنوان اجير، طبق خواسته متقاضيان، جنين را به روش
تشكيل داده و منجمد مي نمایند.  سپس دستگاه نگاهداري از جنين به عنوان مال منقول، به متقاضيان اجاره داده مي شود و  آنان  آن را نزد مراکز 
انجماد به ودیعه مي گذارند تا از آن محافظت نمایند. ليكن از آن  جایي که این عقود با یک قصد انشا مي شوند، در زمره عقود نامعين قرار مي گيرند.
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مقدمه

یك��ي از کارکرده��اي ازدواج، »توال��د و تناسل« مي باش��د. تولید مثل 
و داشت��ن فرزند چنان اهمیت��ي دارد که در قرآن کری��م نیز در موارد 
متع��ددي بحث فرزند مط��رح شده است؛ از جمل��ه ي آن ها، آیه ي 72 
س��وره ي نحل مي باشد که در آن آمده اس��ت: )... و از همسرانتان براي 

شما فرزندان و نوه هایي به وجود مي آورد(
تمایل به بقاي نسل، یك نیاز غیر جسماني است که تحقق چنین امري 
وابست��ه به وجود اسپرم و تخمكي است که با داشتن قابلیت باروري در 
فراین��د لقاح، سلول تخم را تشكی��ل داده، زمینه ي تقسیمات سلولي را 

در آن فراه��م م��ي آورد. لذا طبیعي است، اگر هر یك از زن و مرد یا هر 
دوي آن ه��ا از چنین سالمتي برخ��وردار نباشند، امكان تولید انساني با 
ویژگي هاي خود را نخواهند داشت، هر چند تمایل روحي و رواني بر این 
امر هم چنان باقي است. )1( طبق آماري که سازمان بهداشت جهاني1 
ارائ��ه نموده در حال حاضر بیش از یك و نی��م میلیون نفر از زوج هاي 
ایراني نازا هستند؛ مطابق این آمار، ده تا پانزده درصد از زوج هاي جهان 

با مشكل نازایي مواجه مي باشند. )2(
در ق��رون اخیر با پیشرف��ت دانش و تكنولوژي، ب��راي درمان ناباروري 
روش ه��اي نویني ایجاد شده که از جمله آن ها عبارتند از؛ تلقیح اسپرم 

1. WHO
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در داخ��ل رحم2،  لقاح خ��ارج رحمي3، انتقال گام��ت به داخل لوله ي 
رح��م4، انتقال نطفه ي بارور شده به داخ��ل لوله ي رحم5، تزریق اسپرم 
ب��ه داخل تخمك یا میكرواینجكش��ن6 )3( یكي دیگر از روش هایي که 
در جه��ت باروري مورد استفاده واقع مي ش��ود، انجماد جنین مي باشد. 
بدی��ن توضیح که زوجین ممكن است ب��ه دالیل ابتال به بیماري خاص 
مانن��د سرطان در معرض از دست دادن قدرت باروري خویش باشند و 
از همین رو قبل از طي پروسه ي درمان، جنین حاصل از لقاح آزمایشي 
خوی��ش را منجم��د مي نمایند تا پ��س از بهبودي آن را ب��راي باروري 
خوی��ش مورد استفاده قرار دهن��د. هم چنین ممكن از زوجین از طریق 
طبیعي قادر به باروري نباشند و از روش لقاح مصنوعي استفاده نمایند. 
در ای��ن صورت معموالً چندین جنی��ن با استفاده از سلول جنسي آنان 
تشكی��ل مي شود و تع��دادي از آن ها به رحم زوج��ه منتقل مي گردد و 
باقي مانده یشان منجمد مي شوند تا در صورت شكست در انتقال، بدون 
نیاز به قرار دادن زوجین در عملیات لقاح آزمایشگاهي و پرداخت هزینه 

مورد استفاده قرار گیرند. 
انجم��اد جنین و گامت ب��ه عنوان یكي از روش ه��اي نوین در باروري، 
مسائل حقوقي مختلفي را با خود به همراه دارد؛ از جمله این که آیا این 
امر از نظر حقوقي و شرعي صحیح مي باشد یا خیر، استفاده از این روش 
به دالی��ل غیر پزشكي با مانعي روبه رو مي باش��د یا خیر؟ الزم به ذکر 
اس��ت به پرسش هاي بیان شده مورد بررسي ق��رار گرفت و جواز انجام 
انجماد جنین به موجب مقاله علمي پژوهشي ثابت گشت7. جهت انجام 
خدمت انجماد جنین قراردادي بی��ن متقاضیان و مراکز انجماد منعقد 
مي گ��ردد؛ حال باید دید آیا انعقاد ق��رارداد انجماد جنین معتبر است؟ 
و در ص��ورت اعتبار چ��ه ماهیت حقوق بر آن ص��دق مي کند؟ عده اي 
انتقاداتي را بر قرارداد انجماد جنین بیان نمودند که انتقادات موجود و 
پاس��خ هایي که به آن ها داده شده و نهایتاً نتیجه اي که از آن ها توسط 
نویسندگان این نوشتار یافت شد، بیان مي گردد. اما در خصوص تعیین 
ماهیت حقوقي ق��رارداد انجماد مطالعه اي موجود نمي باشد. لذا در این 

نوشتار ماهیت حقوقي این قرارداد مورد بررسي قرار گرفت.
ه��دف از این نوشتار بررسي انتقادهاي وارده به قرارداد انجماد جنین و 

پاسخ به آن ها و تبیین ماهیت حقوقي آن مي باشد.

روش بررسي

روش تحقیق در قسمتي از نوشتار مروري و در قسمتي تحلیلي توصیفي 
بوده است. یعني ب��ا بررسي کتب، مقاالت، قوانین و دستور العمل ها به 
نتایج یافت شده پي برده شد. البته نظر به ساکت بودن ماهیت حقوقي 

2. (IUI)Intrauterine insemination 
3. (IVF) In vitro fertilization 
4. (GIFT) Gamete intrafallopian tube transfer
5. (ZIFT) Zygote intrafallopian tube transfer
6. (ICSI) Intracytoplasmic sperm in Jection
7 . در صورت تمايل رجوع شود به؛ تقوي، نازيال، اسدي نژاد، محمد، عماني ساماني، رضا، رستمي، 
عب��اداهلل، )1394(، »مالحظ��ات حقوقي و اخالقي پيرامون حفظ باروري«، پزش��كي قانوني، 

شماره 3، صص 226 تا 215

قرارداد، با استفاده از روش استداللي و منطقي- تحلیلي، ماهیت حقوقي 
ناشي از موضوع مورد بحث مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

روش گردآوري اطالعات در ای��ن نوشتار، روش کتابخانه اي و اسنادي 
است. اطالعات الزم براي انجام نوشتار از طریق کتب فقهي و حقوقي و 
مقاالت داخلي و خارجي موجود جمع آوري شده است. بر همین مبنا، 
ابزار گ��رداوري اطالعات عبارتند از: کتب و مق��االت اخالقي، حقوقي، 

نمایه و بانك هاي اطالعاتي، اینترنت. 

يافته ها

در این نوشت��ار به دو نتیجه دست یافته ایم. ابتدا به انتقادات وارد شده 
ب��ر قرارداد انجماد جنین پاسخ داده ایم و در ادامه ماهیت حقوقي آن را 

تبیین نمودیم که در ذیل به طور مختصر به یافته ها اشاره مي نمایم. 
1- دو انتق��اد ب��ه قرارداد انجم��اد جنین وارد شده اس��ت. اولین ایراد، 
حوادث پیش بیني نشده )شرایط تغییر یافته( مي باشد. بدین توضیح که 
ممكن است، ذهنیت زوجی��ن در زمان اتخاذ تصمیم در باره سرنوشت 
جنین ه��اي منجمد ب��ه موجب قراداد انجماد جنی��ن، به واقعیت زمان 
اج��راي تصمیم نزدیك نباشد. به عبارت دیگر، ممكن است تغییري در 
نگرش یكي از زوجین به وجود آید و یكي از آنان تصمیم قبلي خویش 
در م��ورد سرنوشت جنین��ش را پس از اتمام ق��راداد امري غیراخالقي 
محس��وب کرده و ادعاي عدم اعتب��ار قرارداد را مطرح نماید. هم چنین 
مخالفین عدم اعتبار قرارداد، الحاقي بودن قراداد انجماد را دلیلي دیگر 
بر عدم اعتبار این قرارداد محسوب مي نمایند. در پاسخ به انتقادات وارده 
بای��د بیان کرد؛ اوالً؛ بنابر اصل وفاداري به عقود که مانع از عدم اجرا یا 
در خواست تجدیدنظر قرارداد مي شود، هیچ کس از زوجین نمي توانند 
به طور یك جانبه از تصمیم اولیه ي قراردادي که حاصل توافقشان بوده، 
برگردند. ثانیاً؛ قراردادهاي الحاقي محصول بهره وري اقتصادي خود بوده 
و در طیف گسترده اي از شرایط روزمره اجرا مي شوند و داراي اعتبارند. 
بسی��اري از قراردادها، از پیش تنظی��م شده اند که حاصل شرایط امروز 
مي باشند و معتبراند. ثالثاً؛ بر اساس اصل آزادي قراردادي، به دلیل عدم 
مغای��رت قرارداد انجماد جنین با قان��ون، نظم عمومي، اخالق حسنه و 

شرع باید قائل به اعتبار این قرارداد بود.
2- جه��ت انجم��اد جنین عملی��ات متعددي ص��ورت مي پذیرد؛ بدین 
صورت که ابتدا جنین ها تشكیل و منجمد مي شوند و بعد در تانكرهاي 
مخصوص��ي نگاه��داري مي گردن��د. به نظ��ر مي رسد، رابط��ه ي مابین 
مراجعه کنندگان و مراکز انجماد را در بخش تشكیل و انجماد جنین باید 
ناشي از ایجار اشخاص تلق��ي نمود. بدین توضیح که مراجعه کنندگان، 
ملت��زم به اداي اجرت مراکز در مقابل انجم��اد و نگاهداري مي باشند و 
مراک��ز نیز تحت عنوان اجیر عام، در چهارچوب قرارداد انجماد تعهد به 
تشكی��ل جنین و منجمد کردن آن مي نماین��د. بخش دوم تعهد مراکز 
انجماد که ناظر به نگاهداري از جنین در تانكرهاي مخصوص مي باشد، 
مخلوط��ي از عقود ودیعه و اجاره است. به این تعبیر که ابتدا متقاضیان 

بررسي انتقادات وارده  بر قرارداد انجماد جنين و تبيين ماهيت حقوقي آن



301

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  4،   زمستان 95 

انجم��اد جنی��ن و گامت، تانكره��اي نگاهداري از جنی��ن و گامت هاي 
منجم��د را به عن��وان مال منقول، اجاره مي نماین��د و سپس آن را نزد 
بانك ب��ه ودیعه مي گذارند تا از آن محافظت نماین��د. بنابراین،  قراداد 
انجم��اد جنین ترکیبي از عقود متفاوت مي باشد و باید آن را در زمره ي 

عقود نامعین قلمداد نمود. 

بحث

انجماد طوالني  مدت جنین پستانداران همراه با بهبود روش هاي انتقال 
جنی��ن به رحم مادر، جه��ت نیل به اهداف گوناگون��ي از جمله درمان 
ناب��اروري به کار مي رود. به کارگیري سیستم انجماد از جهات گوناگوني 
از جمله افزایش میزان باروري )چرا که جنین ها در چند نوبت و هر بار 
در موقعی��ت مناسب و در هنگام آمادگي به رح��م موجود ماده منتقل 
مي ش��ود(، کاستن تع��داد جنین ها منتقل شده،کاه��ش چندقلوزایي8، 
کاه��ش تكرار تحریك سیك��ل تخمدان که از یك س��و شانس ابتال به 
سن��درم هایپر استیمیولیشن9 تخم��دان در مادر کاهش داده و از سوي 
دیگر کاهش هزینه ه��اي درمان را به دنبال دارد مفید است.)4( همین 
ط��ور، ابت��ال به بیماري سرط��ان و درمان ناش��ي از آن منجر به آسیب 
سیست��م تولید مثل انسان مي گردد. در این ص��ورت زوجین مي توانند 
جه��ت حفظ قدرت باروري خوی��ش قبل از شروع به درم��ان اقدام به 
انجم��اد جنین و گامت خویش نمایند. افزون ب��ر آن ها، افرادي هم که 
کاندی��د وازکتومي هستند، مي توانند قبل از انجام وازکتومي، با استفاده 
مایع اسپرم خود و تخمك همسرشان، تشكیل جنین منجمد داده و در 

آینده از آن براي باروري شان استفاده نمایند. )5( 
نخستین سرمایه داري موفقیت آمیز جنین موش در سال 1972 صورت 
پذیرفت.)6( یك سال بعد، تولد نخستین گوساله از جنین منجمد اعالم 
شد. نخستین ب��ارداري انسان از جنین منجمد با همان روش به دست 
آمد که به طور موفقیت آمیزي براي سرماداري جنین موش و گاو مورد 
استف��اده قرار گرفت. )7(از دهه ي 1980، انجماد و نگاهداري جنین به 
صورت یك روش معمول مورد استفاده قرار مي گیرد. در ایران نخستین 
ن��وزاد منجمد شده در سال 1376 در مؤسسه پژوهشي- درماني رویان 

به دنیا آمد. )8(
جهت انجم��اد جنین متقاضیان، ابتدا اسپرم م��رد و تخمك زن جهت 
تشكی��ل جنین در خ��ارج از بدن، در محیط آزمایشگ��اه با هم ترکیب 
مي شون��د. )9( با تحریك تخمك گذاري، تخم��ك زوجه اخذ مي گردد. 
بعد از اخذ تخمك، اسپرم روي تخمك ها ریخته مي شوند. حدود 48 تا 
72 ساعت پس از لقاح، جنین 4 تا 12 سلولي آماده مي شود. )10( قدم 
بع��دي، انجماد جنین مي باشد. در این مرحل��ه، جنین ها با ضدیخ هاي 
نفوذپذیر با غلظت پایی��ن 1/5 موالر، تا دماي 196- درجه سانتي گراد 
س��رد مي شوند و سپس وارد نیتروژن مای��ع مي گردند. به این ترتیب با 
کاهش تدریجي دما، فعالیت حیات��ي سلول ها نیز تدریجاً کاهش  یافته 
8.Multiple Pregnancies
9.Ovarian Hyper Stimulation Syndrome

و نهایت��اً در دماه��اي پایین تر متوقف مي گ��ردد. )11( از نظر پزشكي، 
م��دت زمان ذخیره سازي افزایش یافته اس��ت براساس آخرین گزارش، 
ی��ك بیمار از جنی��ن منجمد که به مدت 19 س��ال و 6 ماه در مخزن 
سرمایش��ي بود، موفق به ب��ارداري شد. )12( مطالع��ات نشان داده اند 
ک��ه افزایش مدت ذخیره سازي در مخ��زن سرمایشي تأثیري بر رشد و 

پتانسیل جنین ندارد. )13( 
 انجم��اد جنی��ن حاص��ل تحوالتي است ک��ه جامعه در اث��ر پیشرفت 
دست خ��وش آن شده است؛ تحوالتي که ممكن است در علوم مرتبط با 
خ��ود، قاعده ها را به استثناء و استثناها را ب��ه قاعده تبدیل کنند. عالم 
حق��وق نی��ز در این راستا تحت تأثیر قرار گرفت��ه و قواعد کلي و اصول 
حقوق��ي در براب��ر این تحوالت بعضاً نیاز به نوع��ي انعطاف پذیري پیدا 
مي کنن��د. بدهیات عالم گذشته، امروزه از بداهت افتاده اند و ما به عالم 
ت��ازه اي گام نهاده ایم که مهم ترین ارکان این عالم تازه همان مفاهیم و 
نظریه ه��اي نویني است که ذه��ن و عمل بشر جدید را در تسخیر خود 
گرفت��ه به آن ها سامان تازه اي بخشیده اس��ت. )14( به موازات امكان 
بهره گیري از روش ه��اي انجمادي، مسائل پیچیده و خاصي نیز در فقه 
و حق��وق پدید مي آید که ض��رورت دارد متخصصان این رشته به آن ها 
بپردازند و آثار استفاده از آن ها را بر پایه ي مباني خود مطالعه و ارزیابي 

کنند و راه کارهاي متناسب با آن ها ارائه دهند.
در ای��ن نوشتار ابتدا اعتبار قرارداد انجم��اد جنین ) که شامل انتقادات 
وارده بر آن و پاسخ به آن ها و نهایتا نظر برگزیده است( را مورد مطالعه 

قرار مي دهیم. سپس ماهیت حقوقي این قرارداد را تحلیل مي نماییم.

الف: اعتبار قرارداد انجماد جنين 
در بیشت��ر مراکز ناباروري موجود دنیا، روی��ه ي استاندارد این است که 
بعد از انجماد جنین مرکز ناباروري به تعیین تكلیف جنین هاي منجمد 
پ��س از اتمام قرارداد مي پ��ردازد. در واقع قرارداد انجماد جنین، قانوني 
اس��ت که صاحبان جنین نظر خوی��ش را در رابطه با نوع درمان خود و 
نحوه استف��اده از جنین براي آینده اعالم مي کنند. )15( مطابق با نظر 
کمیت��ه اخالقي جامعه آمریك��ا در زمینه علم باروري، ق��رارداد انجماد 
جنی��ن مي بایست متعاقب حوادث چون م��رگ، طالق، عدم دسترسي، 
عدم توافق، مرور زمان، م��وارد مرتبط با پرداخت هزینه ذخیره جنین، 

مورد مورد سؤال واقع شود. )15(
هدف اصلي آن حمای��ت از بازار مراکز انجماد و آسان نمودن کار آن ها 
مي باشد. مهم ترین دلیل تمایل به تقاضا و درخواست به قرارداد انجماد 
جنی��ن، تعیین تكلیف مراکز انجماد در صورت انحالل فرایند باروري یا 
ذخیره سازي است. در واقع، از آن جایي که بسیاري از جنین ها از سوي 
تهیه کنندگ��ان گامت مورد اعراض و ترک قرار مي گیرند، مراکز انجماد  
مي خواهند در ص��ورت نبود یا عدم دسترسي به والدین، مدرک قانوني 
واضح��ي در مورد نحوه ي استفاده از جنین داشته باشند. )16( حامیان 
این راه حل عقیده دارند که قرارداد انجماد جنین، به اجراي تصمیمات 
قانون��ي صاحبان جنین کمك مي کند. هنگامي که قرارداد وجود داشته 

نازیال تقوي و همكاران
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باشد و از نظر قانون الزم االجرا باشد، والدین کنترل خود را بر این امور 
حف��ظ مي کنند و نیازي ندارند که تسلیم دست��ورات اتخاذي دادگاه یا 

مراکز انجماد  شوند. )16(
قابلیت اجراي این قراردادها از طریق نظریه ي حوادث پیش بیني نشده 
)شرایط تغیی��ر یافته( و قواعد ویژه اي که نسب��ت قراردادهاي الحاقي 
اعمال مي شوند به چالش کشیده شده که در ذیل به بیان ایرادات وارده 

بر این قرارداد و پاسخ آن ها و نظر برگزیده پرداخته مي شود.

1: بررسي انتقادات وارد شده به  قرارداد انجماد جنين 
دو انتقاد بر قرارداد انجماد جنین به شرح ذیل  وارد شده است.

1-1: حوادث پيش بيني نشده )شرایط تغيير یافته(
یكي از انتقاداتي که به نظریه اعتبار قرارداد انجماد وارد شده، »شرایط 
تغیی��ر یافته« است؛ به این معنا که اف��راد ممكن است از تعهد خود به 
دلی��ل شرایط تغییر یافته معاف شوند. براي این که یك حادثه متعاقب 
انعقاد قرارداد منجر به معافیت از اجراي آن شرایط شمرده شود، طرفي 
ک��ه به دنبال مبري شدن از تعهد است باید اثبات کند که هر دو طرف 
در زمان انعق��اد قرارداد مي پنداشتند که »شرای��ط تغییر یافته« اتفاق 
نخواهد افتاد و »شرایط تغییر یافته« ، اجرا را به شكلي که مورد توافق 
ب��ود، غیر ممكن ساخته اس��ت.)17( بنابراین، اگر اج��راي قرارداد غیر 
ممكن باشد، در صورتي که حادثه متعاقب با شرایط تغییر یافته توسط 
طرفین قابل پیش بیني باشد، طرفین از اجراي آن معاف نمي گردند. در 
واقع، قرارداد وقتي معتب��ر است که ذهنیت تصمیم گیرندگان در زمان 
اتخ��اذ تصمیم به واقعیت زمان اجراي تصمی��م نزدیك باشد و زوجین 
تص��ور درستي از وضعیت آینده داشته باشند. در حالي که ممكن است 
تغیی��رات عمده غیر قابل پیش بین��ي در آینده به وقوع بپیوندد و منجر 
ب��ه مطرح شدن ادعاي عدم اعتب��ار قرارداد توسط یكي از طرفین شود. 
بنابرای��ن، این ادعا که مي توان با انعقاد قرارداد انجماد و تعیین وضعیت 
جنین منجمد پس از انحالل، اختالفات قراردادي را کاهش داد، صحیح 
و منطبق با واقعیت نیست. زیرا، خود قرارداد مربوط به وضعیت جنین، 
همانن��د هر ق��رارداد دیگري مي تواند از سوي یك��ي از طرفین به دلیل 

تغییر شرایط، مورد مناقصه و اختالف واقع شود. )18(
از جمل��ه آن ها تغیی��رات قانوني و حقوقي است؛ مث��اًل در سال 1991 
قانون دول��ت انگلیس، مدت ذخیره سازي را به مدت پنج سال محدود 
 نم��ود. اما در سال 1996 این قانون به این شكل که در صورت تقاضاي 
تهیه کنندگان گامت، این دوره به پنج سال دیگر نیز قابل تعمیم است؛ 
تغییر ک��رد. در نتیجه، تمامي بیماران مي بایس��ت مجدداً براي تهیه ي 
دستورالعم��ل دیگري با مراکز انجماد تماس برقرار کنند. تغییر حقوقي 
دیگ��ر مانند اینكه مراکز انجماد ، گزینه ه��اي اولیه اي که براي انتخاب 
زوجی��ن ارائه کرده بود را اضافه کند؛ مث��اًل، مراکز انجمادي که با اهدا 
مخالف بوده، ممكن است سیاست خود را تغییر دهد و اهدا را بپذیرد.

عام��ل دیگر، تغیی��رات عم��ده در ساختار وارزش شخص��ي بین زمان 
تصمیم گیري و اجراي آن است. این مورد ناشي از عدم هماهنگي زماني 
اس��ت. گفته شده، برنامه ریزي ب��راي آینده هنگامي که آینده تبدیل به 
ح��ال مي شود، بهتری��ن و مناسب تری��ن برنامه نیس��ت.)19( در واقع، 
ح��وادث آینده به اندازه حقای��ق و موضوعات حاضر قادر به تأثیرگذاري 
در اتخاذ تصمیم نمي باشن��د.)20( بدین معنا که فاصله ي زماني اي که 
بی��ن انجماد جنین و باروري وج��ود دارد، بر جدیت و نیز وقوع حوادث 
آن تأثی��ر مي گذارد و منجر به این مي شود که تصمیمي که زوجین در 
خص��وص جنین هاي منجمد خوی��ش گرفته اند مطابق با مفهوم ارزشي 
ک��ه آن ها در آینده پیدا مي کنند، نباشد. از طرفي، چون حوادثي که از 
ق��رارداد پیش بین��ي مي شود فرضي است، ماهی��ت فرضي این حوادث 
ممك��ن است این ادراک را تقویت کند که فرم رضایت امري تشریفاتي 
اس��ت نه یك تصمیم گیري مهم. به ع��الوه، تجسم وقوع این حوادث در 
ذه��ن زوجین دشوار است. فرض کردن مرگ براي کسي که مي خواهد 
دوره درماني را براي ایجاد حیاتي جدید آغاز کند راحت و آسان نیست 
و ی��ا تصور طالق در زماني که حمای��ت رواني و عاطفي از سوي همسر 

نیاز است کار آساني نیست.
در واقع، طرف��داران نظریه ي»شرایط تغییر یافت��ه« در قرارداد انجماد 
ادع��ا مي نمایند که درست است که زوجین توانایي پیش بیني احتمال 
حوادث متعاقب را داشتند؛ اما، زوجین نمي توانستند احساسات مرتبط 
با آن حوادث را پیش بیني کنند. )21( به طور مثال، زوجي که با بروز 
اختالف، از بین ب��ردن جنین خود را پذیرفته اند تا زماني که با واقعیت 
ناب��ودي جنین مواجه نش��ده باشند، نمي توانند آن قضی��ه را به خوبي 
درک کنند. در واقع، ملزم کردن طرفین به یك تصمیم مرتبط با باروري 
در زمان��ي گرفته شده بود که نیازه��ا و منافع آن ها ممكن است، کاماًل 
متف��اوت بوده باشد و این امر غی��ر منصفانه، ممكن است تصمیم گیري 
ابتدای��ي زوجین درب��اره ي شرایط قرارداد انجم��اد را در طول زمان به 

شدت تغییر دهد.
م��وردي را در نظ��ر بگیرید ک��ه در زمان انعقاد ق��رارداد انجماد جنین 
تواف��ق شده باشد ک��ه در صورت فوت یكي از زوجی��ن، جنین منجمد 
ش��ده نابود شود. طرفین بعد از مدتي از هم جدا مي شوند و زن پس از 
انجماد جنین، دست خوش یائسگي زودرس مي شود یا به دالیل بسیار 
نمي توان��د به طور امن و بي خط��ر فرایند بازیابي تخمك را تكرار کند و 
درخواس��ت انتقال جنین به رحم��ش را داشته باشد. در این صورت آیا 
اعمال تصمیم ابتدایي در قرارداد مبني بر از بین بردن جنین در صورت 

مرگ یكي از زوجین، غیر منصفانه نیست؟
طرفداران این نظریه معتقدند که اعمال نظریه ي »شرایط تغییر یافته«، 
ب��راي جلوگیري از اجراي قراداد انجماد در شرایط خاص، یك سیاست 
صحیح و سودمند است و در صورت وقوع حوادث غیر قابل پیش بیني یا 
غیرعادالنه بودن اجراي قرارداد، به دلیل ماهیت پر مخاطره و نامطمئن 
ذاتي چنین قراردادهایي، فرد باید از اجراي قرارداد معاف گردد. )22(

بررسي انتقادات وارده  بر قرارداد انجماد جنين و تبيين ماهيت حقوقي آن
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1-2: الحاقي بودن قراداد
محقق��ان دیگر ادعا مي کنند، این قراردادها به دلیل این که قراردادهاي 
الحاقي هستن��د، غیرقابل اجرا مي باشند. قراردادهاي الحاقي یك شكل 
استان��دارد از قرارداد است ک��ه بر مبناي قبول یا رد به مصرف کنندگان 
کاالها و خدم��ات ارائه مي شود؛ بدون این که فرصتي واقعي براي چانه 
زني و مذاکره به آنان داده شود. )23( طبق یك قرارداد الحاقي، مصرف 
کننده نمي تواند بدون قبول شرایط قرارداد استاندارد، خدمت یا کاالي 
مورد نظ��ر را به دست آورد. شرایط یك ق��رارداد تصویبي غیرمنصفانه 
اس��ت. اگرچ��ه، غیرمنصفانه ب��ودن به سختي قاب��ل تعریف است، یك 
تعری��ف پیشنهادي این است که ی��ك شرط در صورتي برخالف انصاف 
اس��ت ک��ه هیچ فرد منصفي آن را به دیگ��ري تحمیل نكند و هیچ فرد 
صالحي )داراي اهلیت قانوني( آزادانه و آگاهانه آن را قبول نكند. )22(

از نظ��ر تاریخي، قرارداده��اي الحاقي در پاسخ ب��ه عوامل اقتصادي به 
ط��ور حقیقي به وجود آمدند. در جری��ان پیدایش سرمایه داري، بیشتر 
مب��ادالت به طور حقیقي و عادي صورت مي گرفت. معامله ي حقیقي و 
عادي، معامله اي است که خریدار و فروشنده اي مطلع و مایل، مي توانند 
در شرای��ط حقیق��ي و واقعي انج��ام دهند و ویژگي اصل��ي این معامله 
مستق��ل بودن طرفی��ن معامله و حقیقي بودن آن هاس��ت. اما با تكامل 
اقتص��اد، قراردادهاي الحاقي به دلیل کار آم��دي و عملكرد مفید براي 

صاحبان قدرت رواج یافتند. )23(
برخ��ي گفته اند که این ویژگي در مورد ق��رارداد انجماد جنین و گامت 
آشك��ار است؛ چراکه مراکز انجماد، مؤسسات خصوصي هستند و قدرت 
تعیی��ن سیاست ه��اي سازماني در مورد وضعی��ت جنین ها و در نتیجه 
قدرت��ي انحصاري در مورد انتخاب هایي راکه زوجین مي توانند در مورد 
وضعی��ت جنین داشته باشند، دارن��د. در مقابل، اغلب زوجین در زمان 
انعق��اد قرارداد ب��ا کلینیك به دلیل تالش ناموفق خ��ود براي به دست 
آوردن فرزند یا ترس از بین رفتن قدرت باروري در یك حالت عاطفي، 
شكنن��ده و آسیب پذیر هستند و ممكن است قدرت چانه زني و مذاکره 
بی��ن متقاضي و مرکز نابرابر باشد. به ع��الوه، متقاضیان به اندازه مراکز 
انجماد تجرب��ه و تخصص ندارند و به علت محدودیت هاي جغرافیایي و 
شم��ار محدود مراکز موجود، انتخاب مراک��ز دیگر محدود هستند. این 
نابرابري ها شواهد بیشتري مبني بر الحاقي بودن قراردادهاي بین مرکز 

و افراد متقاضي ارائه مي کند. )24(

2: رد ایرادات وارده بر قرارداد انجماد
ب��راي هر دو ای��راد مطروحه پاسخ وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره 

مي گردد.

2-1: پاسخ به ایراد حوادث پيش بيني نشده )شرایط تغيير 
یافته(

در پاس��خ به ایراد مطروحه بیان شده است، علي رغم تغییر شرایط، فرد 
نباید از توافق قراردادي خود رهایي یابد، مگر این  که او آگاهانه یا آزادانه 

آن تواف��ق را منعق��د نكرده باشد. عالوه بر ای��ن، در صورتي که تصمیم 
ابتدایي یك ق��رارداد مبني بر این بوده که در صورت بروز اختالف بین 
زوجی��ن، جنین نابود شود، لیكن زن پس از جدایي از نظرش برگردد و 
خواهان انتقال جنین به رحم خویش شود، قدرت منافع مرتبط با حریم 
خصوص��ي براي طرفي که مایل به اجتن��اب از فرزند ناخواسته است را 
دلی��ل آورده و از این موضوع حمایت مي کنند که قرار دادن یك چنین 
مسئولیت��ي بر فرد، ب��ه  ویژه هنگامي که آن ف��رد معتقد بود که منافع 
شخصي و خصوصي او توسط قرارداد انجماد حمایت مي شود، ناعادالنه 
اس��ت. در واقع، انعقاد قرارداد ب��ه طرفین فرصتي مشترک براي تعیین 
آینده ي باروري خود مي دهد؛ ملزم کردن آن ها به قرارداد، آزادي تولید 

مثل آن ها به رسمیت مي شناسد. )21(
قرارداد به افراد و برنامه ي انجماد، رهنمودهاي روشني مي دهد و ابزاري 
کارآمد براي حل چنین اختالفاتي در اختیار دادگاه مي گذارد. مسأله در 
چنین مواردي باید این باشد که آیا یك قرارداد معتبر و نافذ که موضوع 
م��ورد بحث را پوش��ش بدهد وجود دارد یا خیر، ن��ه این که آیا چنین 
قراردادهایي باید علي رغم تغییر تصمیم یك طرف یا تغییر شرایط اجرا 

شود یا خیر؟
ع��الوه بر این، مشكالت قابلیت پیش بین��ي و شرایط در طیف گسترده 
اي از قرارداده��اي دیگ��ر هم به وجود مي آین��د و به رغم یك بروز یك 
حادثه ي متعاقب که اجراي قرارداد را براي یك طرف نامطلوب مي سازد، 

قرارداد هم چنان پابرجاست.

2-2: پاسخ به ایراد الحاقي بودن قرارداد انجماد جنين
در پاس��خ به ایراد دوم نیز باید بیان ک��رد، قراردادهاي الحاقي محصول 
به��ره وري اقتصادي خود ب��وده و در طیف گسترده اي از شرایط روزمره 
اجرا مي ش��ود. حقوقي که به دلیل نیاز به به��ره وري اقتصادي تشكیل 
مي شون��د و اساس قان��ون و نظریه ه��اي اقتصادي هستن��د. بنابراین، 
قرارداد منعقده بین مراکز انجماد و متقاضیان براي انجماد، فقط بر این 
اس��اس که قراردادهاي الحاقي هستند، باط��ل نیستند. به نام بهره وري 
اقتص��ادي و پیشینه سازي خشن��ودي و خرسندي جامعه به عنوان یك 
ک��ل، قراردادهاي بین مراکز انجماد و متقاضیان باید در صورت برآورده 

سازي شروط وضع شده توسط قانون و قرارداد، اجرا شوند. )22(
الزم به ذکر است برخي معتقدند که قرارداد انجماد باید به طور محدود 
و تح��ت شرایط خاص اجرا ش��ود؛ چرا که این ق��رارداد، قواعد شرطي 
اس��ت که فقط هنگام��ي داراي اثر مي باشد که بیم��ار در زمان اجراي 
عم��ل )تعیین تكلیف در م��ورد جنین( قادر ب��ه مشارکت مستقیم در 
تصمیم گیري در مورد آن نباش��د. اصوالً، چنین وضعیتي هنگامي اجرا 
مي ش��ود که مواردي رخ ده��د که بیمار نات��وان در تصمیم گیري، غیر 
هوشیار، در حالت اغما، دیوانه یا بیمار رواني شود. اجراي این قراداد در 
چنین اوضاع و احوالي به طور مؤثر استقالل بیماران را افزایش مي دهد. 
ب��ه همین منظور ادام��ه ي رابطه بین صاحبان جنی��ن و مراکز انجماد 
پیشنهاد شده است. گفته شده، تصمیم گیري در مورد سرنوشت جنین 

نازیال تقوي و همكاران
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ن��ه تنها حق، بلكه تكلیف صاحبان آن هاس��ت. بنابراین، انجام اقداماتي 
براي کسب رضایت آگاهانه بیماران در لحظه ي اجرا )مثاًل پایان ذخیره 
جنی��ن( یا هنگام وق��وع حادثه ناگهاني، بخش��ي از تعهد مراکز انجماد 
براي کمك به بیماران جهت اتخاذ بهترین تصمیمي است که ارزش ها و 
خواسته هاي آنان را منعكس مي کند. در واقع، مراکز انجماد باید تالشي 
جهت برقراري تماس هم��ان  طور که براي گرفتن هزینه اقدام مي کند 
ب��ا بیماران داشته باش��د. البته، اگر افراد بي مباالت��ي کنند یا نخواهند 
همك��اري کنن��د، تقصیري بر عه��ده ي مراکز انجماد نیس��ت. )25( به 
ای��ن معنا که افرادي که ب��ه درخواست مرکز انجماد پاسخ نمي دهند یا 
نمي توان آن ها را پیدا کرد، ناتوان از اعالم رضایت آگاهانه مي باشند و در 
این صورت مسئولیتي بر دوش مراکز انجماد براي پیگیري وجود ندارد.

3: نظر برگزیده
ب��ه نظر مي رس��د باید وجود ق��رارداد جهت انجماد جنی��ن و گامت را 
امري ضروري تلقي نمود. وجود قرارداد جهت تعیین تعهدات طرفین و 
شروط��ي که مورد توافق قرار گرفته است، داشتن تكلیف مشخص براي 
مراک��ز انجماد براي تعیین تكلیف سرنوشت جنین منجمد پس از فوت 
یكي از زوجین، اختالف یا طالق آنان و مسائلي از این دست، دستیابي 
به قصد مشترک طرفین، مدت زم��ان نگاهداري از جنین و گامت هاي 
منجم��د، با توجه ب��ه خأل قانوني مدت نگاه��داري در ایران ضروري به 

نظر مي رسد. 
سیستم هاي حقوقي مختلف، قراردادهاي خصوصي را تا آنجا که مخالف 
قانون، نظم عمومي و اخالق حسنه نباشد، نافذ مي دانند. کمتر کشوري 
اس��ت که م��وارد نظم عمومي و اخالق حسنه ي درگی��ر با قرارداد را به 
طور کلي تعیین ک��رده باشد. بنابراین، قرارداد انجماد جنین و گامت و 
تعه��دات مندرج در آن تا زماني که مخالفت آن با قانون یا نظم عمومي 
یا اخالق حسنه به اثبات برسد، حاکم بر روابط بین طرفین خواهد بود.
ع��الوه ب��ر این ها، قرارداد انجم��اد جنین و گامت ک��ه بدون شك یكي 
از خصوصي تری��ن و در عی��ن ح��ال پیچیده تری��ن قراردادهاي زندگي 
متقاضی��ان مي باش��د، مي توان��د نقش ب��ه سزائي در رف��ع نگراني هاي 
طرفی��ن و جلوگی��ري از دعاوي احتمالي اشته باش��د. تعیین سرنوشت 
جنین ها به صورت از بین بردن یا اهدا )به زوجین نابارور دیگر یا انجام 
پژوهش( پس از مرگ یكي از زوجین، طالق، اختالف زوجین با توجه به 
اختصاص جنین به هر دوي آنان، مهم ترین دلیل ضرورت وجود قرارداد 
مي باشد. تصمیم��ات گوناگوني که که الزم است در قرارداد اخذ گردد، 
باید در ابتدا در قرارداد در نظر گرفته شود وگرنه منجمد نمودن جنین 
بدون وجود قراردادي که متضمن توقعات طرفیني طرفین باشد، از نظر 

قضائي مشكل ساز خواهد بود.
از آن جای��ي ک��ه جه��ت انجماد جنین بی��ن متقاضی��ان و مراکز ارائه 
دهن��ده ي خدمت، قراردادي بسته مي شود، مي توان جهت تأیید صحت 
این قرارداد، از اص��ل آزادي قراردادي مدد جست. اصل حاکمیت اراده 
ک��ه ریشه فلسفي آن در گفته هاي فردگرای��ان است، در حقوق کنوني 

ب��ه آزادي قراردادي تعبیر مي ش��ود. اصل آزادي قراردادي در حقوق ما 
ب��ه وسیله ي ماده 10 قانون مدني بیان شده است. به موجب این ماده، 
قرارداده��اي خصوصي نسب��ت به کساني  ک��ه آن را منعقد نمودند، در 
صورتي که خ��الف صریح قانون نباشد، نافذ است. پس، جز در مواردي 
ک��ه قانون مانعي در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده ي اشخاص، 
حاکم برسرنوشت پیمان هاي ایشان است و آزادي اراده را باید به عنوان 
اص��ل پذیرفت. به موجب این اصل اوالً؛ اشخاص مي توانند قرارداد را به 
هر صورتي که مایل اند منعقد سازند و نتایج آن را آزادانه معین نمایند. 
ثانی��اً، انعقاد قرارداد نیاز به تشریفات خاصي ن��دارد و به صرف تراضي 
اراده ي دو طرف شكل مي گیرد. ثالثاً؛ قرارداد بین دو طرف یا قائم مقام 
آن ه��ا الزام آور است و باید تعهدات ناشي از آن را اجرا کنند.)26( البته، 
بای��د بیان کرد که ب��ه منظور عدم استفاده ي نامطل��وب از اصل آزادي 
قراردادي، اف��راد در انعق��اد قراردادهایشان ب��ا محدودیت هایي مواجه 
هستن��د. چنان که ماده 975 قانون مدني مق��رر کرده است: »محكمه 
نمي توان��د قوانین خارج��ي و یا قراردادهاي خصوص��ي را که بر خالف 
اخالق حسنه بوده و یا به واسطه ي جریحه دار کردن احساسات جامعه 
و ی��ا به علت دیگر، مخالف با نظم عموم��ي محسوب مي شود، به موقع 
اج��را بگذارد، اگرچ��ه اجراي قوانین مزبور اصوالً مج��از باشد«. با جمع 
مواد 10 و 975 قانون مدني مالحظه مي شود که اصل آزادي قراردادي 
به وسیله ي موانعي محدود شده است که این موانع عبارت اند از قانون، 
نظم عمومي، اخالق حسنه. بنابراین الزم است که هر کدام از این موانع 
را بررس��ي نماییم تا مشخص ش��ود که آیا این عوامل مانعي بر راه نفوذ 
و اعتبار قرارداد انجماد که بر اساس اراده ي افراد با مراکز انجماد شكل 

مي گیرد، به وجود مي آورد یا خیر؟
الف: قانون- قوانین، اصل حاکمیت اراده را محدود مي کنند. قانون گذار 
ای��ن حق را براي خود محف��وظ داشته است که شرایطي را براي اعتبار 
ی��ك قرارداد در نظر بگیرد و تخلف از آن ها را جایز نشمرد. شایان ذکر 
اس��ت که قوانین به دو دسته تقسیم مي شوند: نخست؛ قوانین امري که 
مستقیماً مربوط به مصالح اجتماعي و منافع عمومي هستند و از این رو 
افراد نمي توانند بر خالف آن توافق نمایند، مانند قوانین مربوط به قصد 
و رض��اي معامله. دوم؛ قوانین تكمیلي که براي تكمیل یا تفسیر اراده ي 
اشخ��اص و حفظ منافع متعاملی��ن در صورت سكوت یا ابهام اراده آنان 
وض��ع شده اند و افراد مي توانند بر خالف آن تراضي نمایند؛ مثل قوانین 
مرب��وط به خیارات. ماده 10 قانون مدني ک��ه قراردادهاي خصوصي را 
فقط در صورتي که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر مي شناسد، 
ب��ه قوانین امري نظ��ر داشته است و خواسته از تواف��ق اراده ي افراد بر 
خالف این گونه قوانین جلوگیري کند. درحالي که تراضي افراد بر قانون 

تكمیلي حكومت دارد. )27(
نظر به خأل قانون گذاري در حقوق ایران در مورد مسئله انجماد، قانوني 
ک��ه پذیرش انجماد جنین را ممنوع اع��الم کرده باشد، وجود ندارد. در 
م��ورد این گونه از قراردادها، اصوالً بابي در قانون ایجاد نشده است تا از 
روح و مفهوم آن مطلبي را استنباط کرد و به استناد آن دادرسي نمود. 

بررسي انتقادات وارده  بر قرارداد انجماد جنين و تبيين ماهيت حقوقي آن
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بنابرای��ن، قرارداد انجماد از ای��ن جهت با مانعي روبه رو نیست و از این 
حیث نمي توان حكم به عدم نفوذ این قرارداد داد.

ب: نظ��م  عموم��ي- با آن که اصط��الح نظم  عموم��ي در فتاوي فقهاي 
متأخ��ر امامیه دیده مي شود، ظاهر در ای��ن است که نویسندگان قانون 
مدني، آن را از ماده 6 قانون ناپلئون اقتباس و در حقوق کنوني مرسوم 
ساخته اند. مقررات مربوط به حسن اداره امور هر کشوري در حوزه هاي 
مختل��ف )اخالق��ي، اجتماعي، اقتصادي( ضامن ایج��اد نظم و بقاي آن 
کشور است. بنابراین، اراده افراد در قالب قرارداد یا ایقاع در صورتي که 
مخال��ف آن باشد بي اثر است. )28( دولت بای��د در انجام وظایف خود 
از قواعد خاصي پی��روي و نظمي را رعایت کند، مانند نظم درسیاست، 
ام��ور اداري، خانواده، زندگي اقتص��ادي. پس وقتي مي گویند که قاعده 
مرب��وط به نظم عمومي است، مقص��ود این است که آن قاعده در شمار 
اصول��ي است که مسیر حرکت دولت را در ای��ن راه تعیین مي کند. در 
واقع، نظ��م عمومي در حقوق داخلي، ی��ك مكانیسم حقوقي است که 
ه��دف از آن حفظ منافع عمومي و منجر به برتري و تفوق آن منافع بر 
منافع خصوصي مي شود و تجاوز از آن نظمي را که الزمه حسن جریان 
امور اداري یا سیاسي و اقتصادي یا حفظ خانواده است را بر هم مي زند. 
بدی��ن ترتیب قواعد مربوط به نظ��م  عمومي، پایه هاي حكومت و تمدن 
اخ��الق هر جامعه اس��ت و طبیعي است که اشخاص نتوانند با تراضي و 
ضم��ن قراردادهاي خصوصي به این نظم تجاوز کنند و منافع خویش را 

بر مصلحت عموم حاکم سازند. )29(
در ذیل، مخالفت قرارداد انجماد با نظم عمومي از جهت موضوع و نتایج 

حاصل از معامله را مورد بررسي قرار مي دهیم.
1( بررسي مخالفت قرارداد انجماد جنین با نظم  عمومي از نظر موضوع؛

موضوع تعهد و موضوع معامله دو عنصر جدا از هم محسوب مي گردند. 
موضوع معامل��ه، موضوع معامله، مجموعه عملی��ات و تحوالت حقوقي 
است که براي آن ها تراضي صورت مي گیرد. ماند تملیك مبیع، اذن در 
تص��رف. در نتیجه ي توافق درباره ي این گون��ه موضوع ها، براي طرفین 
قرارداد یا یكي از آن ها تعهداتي به وجود مي آید که ممكن است تسلیم 
م��ال، انجام دادن یا عدم انجام کار معی��ن باشد.. البته، مسلم است که 
موضوع هر معامله، برگشت��ن به موضوع تعهداتي است که محتواي آن 
معامل��ه را تشكیل مي دهن��د. بنابراین، مخالفت ه��ر تعهد به مناسبت 
موض��وع با نظم عمومي، معادل مخالف��ت موضوع معامله با نظم عمومي 

خواهد بود. )14(
تعه��د مراکز انجماد در ق��رارداد انجماد جنین، نگاه��داري از آن ها در 
شرای��ط خاص پزشك��ي است و موض��وع تعهد متقاضی��ان انجماد هم 
پرداخت پول مي باشد که از نظر حقوقي، تعارضي با نظم عمومي ندارند.
2( بررس��ي مخالفت قرارداد انجماد جنین با نظم  عمومي از نظر نتیجه 

حاصله؛
گاه��ي قرارداد، با وجود داشتن شرای��ط اساسي صحت معامله به دلیل 
نامشروعیت نتیجه، مخالف نظم  عمومي است. به طور کلي، در مواردي 

که معامله به لحاظ شرایط صحت خود معتبر جلوه مي کند ولي اجراي 
آن ب��ه جهت��ي از جهات منجر ب��ه نتایج نامشروع و مخال��ف الزامات و 
تكالیف یك جامعه مي گردد، معامله مسلماً مخالف نظم  عمومي بوده و 
این حالت نه صرفاً به خاطر شرایط اساسي صحت معامله، بلكه به لحاظ 

نتایج زیان بار و نامناسب آن است. )14(
اج��راي قرارداد انجماد جنین، مستلزم اعم��ال تكنیك انجماد جنین و 
نگاه��داري از آن، تحت شرایط خاّص پزشك��ي مي باشد که با توجه به 
ع��دم وجود قانون و عدم ثبوت حرمت یا ممنوعیت شرعي در خصوص 
این قرارداد، نمي توان ای��ن نتیجه را مخالف نظم عمومي محسوب کرد. 
نتیج��ه ي این قرارداد هم به دنیا آمدن یك فرزند مي باشد که مخالفتي 

با نظم  عمومي ندارد.
شایان ذکر است ک��ه در خصوص قلمرو نظم  عمومي فردگرایان، قواعد 
مرب��وط به نظم عمومي را اختصاص ب��ه قوانین رشته ي حقوق عمومي 
)مانن��د قوانین کیف��ري، اساسي، مالیات��ي، اداري(، مي دانند ولي آن را 
داخل در حوزه قوانین حقوق خصوصي که مربوط به روابط خصوصي و 
اشخ��اص و حفظ منافع آن هاست، نمي دانند. )26( در مقابل، طرفداران 
مكتب اجتماعي، اعتقادي ب��ه تفكیك نظم عمومي بر اساس رشته هاي 
مختل��ف حقوق��ي ندارن��د و آن را مخصوص تمام��ي رشته هاي حقوق 
مي دانند و معتقد هستند که مفهوم نظم عمومي حتي در قلمرو حقوق 
خصوص��ي اصل محسوب مي شود و باید در م��وارد سكوت و اجمال به 
آن عمل ک��رد. بر این مبنا نظم  عمومي جنبه ي استثنائي ندارد و اصل 
محس��وب مي شود، به طوري که در هر مورد نسبت به مخالفت قرارداد 
ب��ا نظم عموم��ي تردید به میان آید، باید حكم ب��ه فساد داد. بر اساس 
نظر سوم، که جمع دو نظر باالست، نظم  عمومي را باید به هر دو رشته 
مرب��وط دانست. ولي مفه��وم نظم  عمومي را در حق��وق خصوصي باید 
استثناء تلقي کرد. بدین ترتیب که در مصداق هاي مورد تردید، اصل بر 
صح��ت قرارداد است. گفته شده ک��ه طبیعتاً قوانین مدني نظم عمومي 
بای��د استثناء باشد، زیرا حقوق مدني مرب��وط به روابط خصوصي است 
و مح��دود نمي شود، مگر در مواردي ک��ه آزادي فرد موجب اغتشاش و 

خطري براي نظام و امنیت عمومي باشد. 
     ب��ه نظر مي رسد که نظریه س��وم که جمع دو نظر دیگر است، قابل 
قب��ول باشد. بدین معنا که نظم عموم��ي در قلمرو حقوق عمومي، اصل 
محسوب مي شود و در حقوق قراردادها جنبه ي استثنائي داشته باشد و 

اصل، حاکمیت اراده افراد و آزادي قراردادي باشد. )14(
ق��رارداد انجماد با مانع شرعي و قانوني روبرو نمي باشد. با این وجود، با 
توجه به است��دالل اخیر الذکر، چنانچه مخالفت قرارداد با نظم  عمومي 
مح��رز نباشد و محّل تردید باشد، با رجوع به اصل عدم مغایرت قرارداد 
با نظم عموم��ي در حقوق خصوصي، مي توان صّحت ق��رارداد انجماد را 

نتیجه گرفت.

ج: اخ��الق  حسنه- بر اساس م��اّده  975 قانون مدني، قرارداد خصوصي 
که خ��الف اخالق  حسنه باش��د، قابل اجرا نمي باشد. م��اده ي 6 قانون 

نازیال تقوي و همكاران
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آیی��ن دادرسي مدني نی��ز مقرر کرده است: »عق��ود و قراردادهایي که 
مخ��ل نظم عمومي و یا خ��الف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرعي 
باش��د، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست«. مقرراتي را که نیكوکاران یك 
جامع��ه خود را به آن پایبند مي دانن��د و در روابط اجتماعي خود آن را 
اج��را مي کنند، اخالق حسنه یا عرف نیكوکاران نام دارد. )28( مخالفت 
ق��رارداد با اخالق حسنه به دو حال��ت قابل تصوراست؛ نخست، موضوع 
ق��راردادي با قواعد اخالق��ي در تعارض باشد، مانند ق��رارداد مبتني بر 
خ��ود فروشي یك فرد و دوم؛ قرارداد موضوع مشروعي داشته باشد، اما 
ه��دف از بستن آن نقض قوانین اخالق��ي باشد، مانند فروش خانه هایي 
براي ایجاد قمارخانه که داراي موضوع مشروع بوده،اما هدف آن خالف 

اخالق است.
ح��ال این سؤال مطرح مي ش��ود که آیا پذیرش صح��ت انعقاد قرارداد 

جهت انجماد، مخالف با خالق حسنه است یا خیر؟
به نظر مي رسد، نوظهور بودن این پدیده، نقش به سزایي در مورد اظهار 
نظرهاي اخالقي در مورد پذیرش انجماد دارد. اخالق در مورد همه چیز 
ت��ازه، ابتدا با تمرین اعتراض هاي هوشیاران��ه، به نوعي افكار عمومي را 
اقناع مي کند و سپس همه چیز را موکول به تجدید نظر خواهي در پرتو 
شواه��د و افكار جدید مي نماید. روشن شدن مذهب نیز مي تواند کمك 
ب��ه تبیین مسائ��ل اخالقي کند. )14( در خصوص ای��ن موضوع، پاسخ 
مشخص��ي از نظر اعتقادات عمومي جامعه وجود ندارد. عده اي از مردم 
آن را از لح��اظ اجتماعي ناپسند و گروه دیگر آن را تجویز مي کنند. هر 
چند ک��ه احساسات مشترک مردم در رابطه با این امر هرچه که باشد، 
نمي توان��د م��الک تصمیم گیري واقع شود. چرا ک��ه جهت حل و فصل 
مسائل اخالق��ي نباید صرفاً به نظر و احساس��ات اکثریت مردم استناد 
نمود. از این رو به طریق اولي در مورد تشخیص مصداق مخالف اخالق 
 حسنه، نمي ت��وان معیار را محصور در قال��ب محدود احساس مشترک 

مردم نمود. )14(
د: ش��رع- براي انجم��اد جنین در وهله ي نخست جنی��ن با استفاده از 
گام��ت زوجی��ن در محیط آزمایشگ��اه تشكیل مي گ��ردد. در خصوص 
مشروعیت تشكیل جنین در محیط آزمایشگاه اختالف نظر وجود دارد. 
از نظر عده  ي قلیلي، اگر بخواهیم لقاح به صورت شرعي و حالل صورت 
پذی��رد، باید بی��ن زن و مرد نزدیكي واقع ش��ود و از آن جایي  که لقاح 
مصنوعي فاقد این ویژگي بوده، آن را جایز نمي دانند. دلیل عمده ایشان 
نیز آیات 30 سوره نور و 4 سوره مؤمنون مي باشد. )30( در مقابل اکثر 
فقه��ا بی��ان کرده اند، احكام صادره در ایات ف��وق بنا بر تغلیب و داللت 
ب��ر منع نزدیكي و مباشرت با غیر همسر اس��ت. نه این که بتوان حكم 
تكلیفي تلقی��ح مصنوعي اسپرم و تخمك زوج قانوني و شرعي را از آن 
استنباط نمود. اگر برخي فقها جواز به کارگیري این روش را مورد تردید 
قرار داده اند، احتماالً به دلیل ترس از ارتكاب پاره اي از اعمال مقدماتي 
نظیر اخذ تخمك از زن توسط نامحرم یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز 
بوده است و اال هیچ دلیلي بر حرمت اصل عمل به نظر نمي رسد. )31( 
در نهای��ت باید بیان کرد، در خصوص »تلقی��ح مصنوعي تخمك زن با 

اسپ��رم شوهر« با نگرش کلي به فتوایي صادره و آراء به دست آمده و با 
جم��ع بندي آن ها مي توان چنین گفت که این عمل چه در رحم زن و 

چه در آزمایشگاه بالاشكال است. 
در وهله ي بع��دي جنین هاي تشكیل شده منجم��د مي گردند. به نظر 
مي رسد انجماد جنین داراي منفعت مشروع مي باشد؛ بدین توضیح که 
براس��اس فتاوي فقها، عقیم سازي دائم��ي ممنوع است.)32( متقاضیان 
انجم��اد، جهت حفظ قدرت باروري خویش و از دست ندادن قدرت آن 
ب��ه دلیل ابتال به بیماري خ��اص مانند سرطان که منجر به زوال قدرت 
ب��اروري آنان مي گردد و یا باال رفتن س��ن و پایین آمدن درصد شانس 
باروري، خواهان خواهان انجماد جنین و گامت خویش مي باشند. حال 
اگ��ر انجماد جنین و گامت را جایز ندانیم، ممكن است فرد را از داشتن 
ابتدای��ي ترین حقش یعني داشتن فرزندي از خ��ود محروم سازیم که 
نتیج��ه آن فرق��ي با عقیم کردن فرد ندارد. چه این که نتیجه در هر دو 

عدم امكان قابلیت باروري در آینده مي باشد. 
ب��ا پاسخ به انتقادات وارد شده بر ق��رارداد انجماد جنین و اصل آزادي 

قراردادها باید قرارداد انجماد را قراردادي معتبر تلقي نمود.
از آن جایي که سرنوشت نهایي جنین هاي منجمد )تصمیم به استفاده 
توسط زوجین، دورریزي، اهدا به زوجین نابارور یا اهدا براي استفاده در 
پژوهش( از طریق شرایط مقرر در قرارداد حل و فصل مي شوند، شایسته 
اس��ت قانون گذار قانوني تصوی��ب نماید تا بر اساس آن، مراکز انجماد را 
مل��زم به انعقاد قراردادي با اف��راد متقاضي انجماد در ارتباط با وضعیت 
جنین ها در صورت عدم توافق زوجین در مورد استفاده ي آن ها گردند. 
ای��ن قوانین باید صری��ح و روشن ب��وده و دستورالعمل هاي مناسبي به 
مراکز انجماد و دادگاه ها بدهند. این قوانین هم چنین باید به حمله هاي 
قبلي در مورد قابلیت اجراي چنین قراردادهایي حساس بوده و آن ها را 
پیش بین��ي کنند. به عنوان مثال، مي توان مراکز انجماد را ملزم ساخت 
که ب��ه متقاضیان این امكان را بدهد که از همه ي گزینه هاي خود آگاه 
ش��ده و آزادانه رضایت بخش ترین شی��وه ي تقسیم براي خود را انتخاب 
کنند؛ این بدی��ن معنا است که یك مرکز انجماد باید از محدوده سازي 
ای��ن گزینه ها یا فقط تجویز یك گزینه مثل اهداي جنین به مرکز براي 
تحقیقات ممنوع شوند. عالوه بر این، وضعیت جنین باید به طور درشت 
و سیاه با واضح نوشته شود. افراد متقاضي باید به طور جداگانه در مورد 
سرنوشت جنین مورد مشاوره قرار گرفته و از تمام عواقب تصمیم خود 

آگاه شوند.
چنین قوانیني باید ی��ك دوره انتظار اجباري بین این جلسه ي مشاوره 
و اج��راي قرارداد را الزامي سازند. پیروي از این توصیه ها دعاوي مربوط 
به اجرا را کاهش و توانایي چانه زني و مذاکره و کیفیت رضایت آگاهانه 

زوج متقاضي را افزایش مي دهد.

ب: بررسي ماهیت حقوقي قرارداد انجماد جنین
عق��ود از حی��ث دایره ي شم��ول دو معناي اعم و اخ��ص دارند. عقد به 
معن��اي اخص اختصاص ب��ه عقود معین و در معن��اي اعم شامل عقود 

بررسي انتقادات وارده  بر قرارداد انجماد جنين و تبيين ماهيت حقوقي آن
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معی��ن و نامعین مي باشد. تشخی��ص این که قرارداد ج��ز عقود معین 
اس��ت یا نامعین داراي اهمیت مي باشد. قانون گذار جهت نظم بخشیدن 
ب��ه روابط طرفین��ي، قواعد خاصي را در قوانی��ن پیش بیني کرده است 
ک��ه دسته اي از آن ه��ا جنبه ي امري دارد که طرفی��ن بر خالف آن ها 
نمي توانن��د شرطي در قرارداد درج کنند و تعدادي جنبه ي امري دارند 
ک��ه توافق بر خ��الف آن ها جایز مي باشد. از آن جای��ي که آثار و نتایج 
عقود معین مشخص شده است، ضرورتي به تصریح نتایج و آثار قرارداد 
نمي باش��د. چراکه در صورت ب��روز اختالف، دادرس ی��ا داور بر اساس 
مق��ررات بیان ش��ده در قانون، فصل اختالف مي کن��د. در حالي که در 
عقود معین، باید طرفین در هنگام انعقاد عقد، تمامي آثار و نتایج جزیي 
ق��رارداد را در متن قرارداد تصریح نمایند. در ص��ورت اجمال، نقض یا 
ع��دم پیش بیني مسائل جزئي، در صورت بروز اختالف، دادرس یا داور 
ب��ا استفاده از قواعد عمومي قراردادها، اصول، قواعد مشترک طرفین را 

احراز کرده و فصل خصومت مي کند.
ق��رارداد انجماد یا در زمره ي عقود معین مي باشد و یا جز عقود نامعین 
مي باش��د. در ذیل عناوین حقوقي که ممكن است با این قرارداد قابلیت 
تطبی��ق داشته باشد مورد بررسي قرار مي گیرد و نهایتاً ماهیت برگزیده 

بیان مي گردد.

1: جایگاه قرارداد انجماد جنين در عقد وکالت
ممك��ن است گفته ش��ود این ق��رارداد در شمول ق��رارداد وکالت قرار 
مي گی��رد؛ چراکه، ظاهراً بی��ن این قرارداد و ق��رارداد وکالت تشابهاتي 
وج��ود دارد. قرارداد وکالت در فقه و قان��ون مدني، به قراردادي اطالق 
مي ش��ود که به موجب آن موکل ب��ه وکیل نیابت براي تصرف در امري 
را مي ده��د. )ماده  656 قانون مدني( این تعریف از عقد وکالت مشمول 
قرارداد انجماد هم مي شود. بدین صورت که متقاضیان، مراکز انجماد را 
به عنوان وکیل در انجام عمل انجماد جنین و گامت و نگاهداري از آن 

در شرایط خاص پزشكي قرار مي دهند. 
ام��ا، این مفه��وم از ماهیت قرارداد انجماد ب��ه دالیل ذیل قابل پذیرش 

نمي باشد.
1- توصیف قرارداد انجماد به عقد وکالت با طبیعت و ماهیت وکالت که 
استناب��ه در تصرف است سازگار نیست، چراکه موکل، اقدام وکیل را در 
م��ورد انجام اعمال حقوقي به منزله ي اقدام خود مي داند و به او اختیار 
مي ده��د که به نام و حساب موکل تصرفاتي انجام دهد. بنابراین، وکیل 
نسب��ت به آثار اموري که انجام مي ده��د، در حكم واسطه است و آنچه 
مي کند براي موکل است. تعهداتي که پذیرفته شده اند بر موکل تحمیل 
مي شوند و اگر نفع��ي در بین باشد براي اوست. )33( بنابراین از لحاظ 
حقوقي، وکالت قائم به تفكر نیابت است و با عنایت به مواد قانون مدني 
معل��وم مي شود که نیابت در اموري قاب��ل تصور است که به اراده انجام 
شود و آثاري را به وجود آورد. حال چگونه مي توان تصور کرد که مراکز 
انجماد به نیابت از متقاضیان به انجماد مي پردازد. چراکه مراکز انجماد 
حرفه ي انجماد را به اسم خودش انجام مي دهد و به تشخیص خویش به 

انجم��اد و نگاهداري از جنین ها و گامت هاي مي پردازد و کلیه ي اعمال 
اع��م از تشكیل جنین و انجماد و نگاه��داري به نام مراکز انجماد انجام 
مي ش��ود و از آزادي کاملي نسبت به انجماد برخ��وردار است؛ در واقع، 
اعم��ال آنان جنبه ي فن��ي دارد و آن ها علي اصول تحت نظر هیچ کس 

جز وجدان و شرف خود و اخالق حرفه اي عمل نمي نمایند.
2- از ظاه��ر ماده  656 قانون مدني بر مي آید که موضوع وکالت ممكن 
است ی��ك عمل حقوقي باشد، مانند فروش خانه ی��ا فسخ اجاره یا امر 
دیگ��ري ک��ه در شمار اعمال مادي است و ب��راي موکل انجام مي شود، 
مانن��د تهیه ي یك نقشه یا انجام عمل جراح��ي و نقاشي. اما در مقابل 
گفت��ه شده، با توجه به مفاد سای��ر مواد قانون مدني و سابقه ي تاریخي 
آن، بای��د وکالت را ناظر به اعمال حقوقي قلمداد نماییم، چراکه، نیابت 
در اموري قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاري را به بار آورد 
که منجر به تغییر در وضع حقوقي موکل گردد. به اضافه، پاره اي از مواد 
قان��ون مدني در مورد به وکال��ت در صورتي مفهوم درست پیدا مي کند 
که نمایندگي، مربوط به انجام اعمال حقوقي باشد؛ براي مثال، در ماده  
662 قان��ون مدني آمده است: »وکالت باید در امري داده شود که خود 
موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسي باشد که براي انجام 
آن امر اهلیت داشته باشد«. مفاد این ماده در صورتي معنا پیدا مي کند 
ک��ه وکالت ناظر به انجام عمل حقوقي باشد. زیرا تنها در این امور است 
ک��ه اهلیت موکل براي تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل براي انجام 
آن مطرح مي شود. از تعریف مشهور فقهاي امامیه نیز چنین بر مي آید، 
وکالت بای��د در امري داده شود که از نظر حقوقي آثاري را براي موکل 
ب��ه بار آورد. )33( ب��ه همین خاطر در تعریف عق��د وکالت گفته شده 
اس��ت که: »وکالت ق��راردادي است که به موج��ب آن یك شخص که 
موکل نامیده مي شود به شخص دیگري که وکیل نامیده مي شود اختیار 
مي ده��د و شخص اخیر مي پذیرد که یك یا چند عمل حقوقي را به نام 

و حساب موکل انجام دهد«. )34(
با توجه به مطالب بیان شده مشخص مي شود که قرارداد انجماد، مشمول 
عقد وکالت نمي باشد؛ چراکه، فرض تصرفات حقوقي در قرارداد انجماد 
منتف��ي است و مراکز انجماد در حین انجم��اد و نگاهداري، هیچ عمل 

حقوقي را به نیابت از موکلشان )متقاضیان انجماد( انجام نمي دهند.
3- در عق��د وکال��ت، الزم نیس��ت اجرت وکیل تعیین ش��ود، زیرا عقد 
وکالت عق��دي است مجاني، بدین معنا که در براب��ر تفویض اختیار به 
وکی��ل عوضي قرار نمي گیرد. اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلي از 
انعقاد آن دادن نیابت است نه اجاره ي خدمات و تعهد موکل به پرداخت 
حق الوکال��ه، نتیج��ه ي اجراي مفاد نمایندگي اس��ت و جنبه ي فرعي و 
تبع��ي دارد. )33( در حالي که قرارداد انجم��اد، عقدي معوض است و 
متقاضی��ان در ازاي خدماتي مث��ل تشكیل جنین و انجماد و نگاهداري 
از جنین و گامت ملزم به تأدیه ي اجرت مقرر شده در قرارداد هستند.

4- در عقد وکالت، وکیل هر زمان که بخواهد مي تواند از وکالت استعفا 
ده��د و این اقدام وي اصوالً هیچ مسئولیتي ب��راي وي ایجاد نمي کند. 
لیك��ن مراکز انجماد مسئول تشكی��ل و نگاهداري از جنین و گامت در 

نازیال تقوي و همكاران
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ح��د توانایي و تخصص خود هستند و باید ب��ه قرارداد انجماد متعهد و 
وفادار باشند. 

5- وکی��ل ملزم به تقدیم حساب دوران وکال��ت خویش است، چراکه، 
موکل حق نظارت و کنترل بر اقدامات وکیل در زمینه ي شیوه ي انجام 
موض��وع وکالت را دارد. این حق تا هنگامي ک��ه رابطه ي وکالت وجود 
دارد، پابرجاس��ت. هرچند موکل پذیرفته باشد، این حق را به کار نبرد. 
ب��ه دیگر سخن، حّق کنترل و نظارت موکل بر وکیل ذاتي وکالت است 
و قابل اسقاط نمي باشد. بنابراین، وکیل موظف است رهنمودهاي موکل 
را ب��ه کار ببندد و وکیل اگر مي خواهد به وکالت خود ادامه دهد باید از 
رهنموده��اي موکل پیروي کن��د. )34( در مقابل، اگرچه مراکز انجماد 
مكل��ف به آگاه سازي متقاضیان مي باشند، اما این تعهد به آگاه کردن با 
تعه��د وکیل به دادن صورت حس��اب دوران وکالت خویش که در ماده  
668 قانون مدني مقرر شده است؛ تفاوت کثیري دارد؛ به این معنا که، 
حت��ي اگر مراکز انجماد را موظف به دادن اطالعات در خصوص انجماد 
و نگاهداري قلمداد نمایی��م، تعهد به دادن اطالعات بسیار محدودتر از 

وظیفه ي وکیل به دادن حساب دوران وکالت خویش مي باشد.

2: جایگاه قرارداد انجماد جنين در عقد جعاله
جعاله در مفهوم لغ��وي، مالي است که براي انجام کاري در نظر گرفته 
مي شود. )35( و در اصطالح شرعي عبارت است از صیغه اي که فایده ي 
آن ب��ه دست آوردن منفعت در برابر ع��وض است، بدون آن که علم به 

عمل و عوض شرط باشد. )36(
ماده  561 قانون مدني در تعریف جعاله مي گوید: »جعاله عبارت است از 
التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در قبال عملي، اعم از این که طرف 

معین باشد یا غیر معین«. 
جعال��ه به اعتبار چگونگي ایج��اب آن بر دو قسم است: خاص و عام. در 
جعاله ي خاص، ایجاب براي شخص معیني داده مي شود و طرف خطاب 
تنها یك با چند تن خاص است و به همین دلیل نیز پذیرفتن ایجاب از 
طرف دیگري امكان ندارد؛ براي مثال، پدري به فرزندش بگوید، که در 
صورت��ي که بتواني فالن مسأله ي ریاضي را تا دو ساعت دیگر حل کني 
دو ه��زار ریال به تو جای��زه مي دهم، تنها فرزند مورد خطاب مي تواند با 
پذیرفت��ن پیشنهاد پدر و حل مسأله ي ریاض��ي پاداش معین را بگیرد. 
در جعال��ه ي عام، آنچه به نظ��ر جاعل اهمیت دارد، رسیدن به نتیجه ي 
مطلوب است و به همین دلیل ایجاب را به طرف عموم مي کند و ملتزم 
مي شود که هرکس کار مورد درخواست او را انجام دهد، پاداش معهود 

را خواهد گرفت. )37(
ب��ا توجه به مطالب بیان شده ممكن است بیان شود که قرارداد انجماد 
در زم��ره ي عق��ود جعاله اس��ت و رابطه ي مراکز انجم��اد و متقاضیان ، 
رابط��ه ي عقدي ناشي از عامل ق��رار دادن مراکز انجماد مي باشد. بدین 
توضیح ک��ه متقاضیان به طرفیت مراکز انجماد قرارداد جعاله را ایجاب 
مي کنن��د )جعاله به صورت ع��ام( و ملتزم به اداي اجرت آنان در مقابل 
انجم��اد و نگاه��داري از جنین و گامت مي باشن��د و مراکز هم تعهد به 

ارائه ي خدمات مربوط به انجماد و نگاهداري از جنین و گامت مي کنند. 
علي رغ��م تشابه بین قرارداد انجماد و جعال��ه، ایراداتي به شرح ذیل بر 

جعاله انگاشتن این قرارداد وجود دارد.
1- جعال��ه از عقود مبني بر مسامحه مي باش��د. )37( ماده  563 قانون 
مدني اعالم مي کن��د: »در جعاله، معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات 
الزم نیس��ت. بنابراین، اگر کسي ملتزم شود که هرکس گمشده ي او را 
پی��دا کند حصه ي مشاع معیني از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحیح 
اس��ت«. در حالي ک��ه در قرارداد انجماد نمي ت��وان اجرت را به صورت 
مجهول، مقرر کرد؛ چراکه، عوضی��ن قراردادها باید من جمیع الجهات 
معل��وم باشند و مجهول ماندن آن ها فق��ط در صورتي امكان پذیر است 
ک��ه تصریح قانون گذار را داشته باشی��م و در عمل نیز مراکز انجماد در 
براب��ر عوض معلوم و چه بسا هنگفت راضي به ارائه ي خدمت مربوط به 
انجماد جنین و گامت مي شود. بنابراین، قرارداد انجماد جنین و گامت، 

قراردادي معوض و معامله اي مي باشد.
2- در جعاله التزام جاعل در برابر انجام دادن کار معین است و در این 
عق��د نه کار به جاعل تملیك مي شود و نه حّق انتفاعي مي یابد. طرفین 
پیمان��ي مي بندن��د که به موج��ب آن جاعل در براب��ر حصول نتیجه ي 
م��ورد نظر خود ملتزم به دادن مال��ي مي شود. به همین دلیل است که 
مي گوین��د، در جعاله، عقد سبب ایجاد دی��ن نیست، سبب را به وجود 
م��ي آورد. یعني به دلیل همین توافق است ک��ه انجام دادن کار، سبب 
ایج��اد التزام براي جاعل مي شود. بنابرای��ن، در جعاله هیچ حّقي براي 
جاع��ل به وجود نمي آید و عامل فقط در برابر انجام دادن کار حق پیدا 
مي کن��د. )35( چنان که ماده  567 قان��ون مدني مقرر مي دارد: »عامل 
وقتي مستحق جعل مي گ��ردد که متعلق جعل را تسلیم کرده یا انجام 
داده باشد«. در حالي که در قرارداد انجماد جنین و گامت، مراکز انجماد 
مي توانن��د از نظر قانوني و شرعي قبل از انجم��اد و نگاهداري جنین و 

گامت اجرت مقرر شده قرارداد خویش را دریافت دارند.
3- عق��د جعاله ب��راي هیچ یك از دو طرف الزم نیست و جاعل و عامل 
مي توانند، هرگاه بخواهند و ب��دون اینكه نیاز به بهانه ي مشروع داشته 
باشند، آن را بره��م زنند. )37( در حالي که عقد قرارداد انجماد جنین 
و گام��ت نسبت به مراکز انجماد الزم است و جایز دانستن آن برخالف 
نظم  عمومي و اخالق  حسنه است. چراکه با جایز قلمداد کردن آن این 
اختی��ار را ب��ه مراکز انجماد مي دهیم تا در ه��ر زمان در صورت تمایل 
آن را فس��خ نمایند و این امر با توجه به این که موضوع قرارداد انجماد، 
جنی��ن هایي است که ممكن است تنه��ا گزینه پیش روي زوجین براي 

باروري باشد، مخالف با نظم عمومي و اخالق حسنه است. 

3: جایگاه قرارداد انجماد جنين در قرارداد کار
ممك��ن است قرارداد انجماد را به استن��اد تعهدات ناشي از آن، قرارداد 
کار ملحوظ ک��رد. نویسندگان حقوقي معیارهاي مختلفي را براي تمیز 
ق��رارداد کار از مقاطعه ک��اري پیشنهاد کرده اند ک��ه از حوصله ي این 
نوشت��ار خارج است. اداره ي کل روابط ک��ار وزارت کار و امور اجتماعي 

بررسي انتقادات وارده  بر قرارداد انجماد جنين و تبيين ماهيت حقوقي آن



309

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  4،   زمستان 95 

در مورخ��ه ي 1390/12/1 در این خصوص بی��ان کرده است: »مطابق 
مف��اد پیمان، پیمان کار ملزم به انجام ک��ار طبق استانداردهاي مربوطه 
است«. یعني پیمانكار در انتخاب شیوه هاي اجرایي و راه هاي رسیدن به 
نتیجه، آزادي عمل خود را حفظ مي کند. )38( این ضابطه را قانون کار 
ه��م پذیرفته است. زیرا، در ماده  یك درتعریف کارگر مي گوید: »کارگر 
از لح��اظ این قانون کسي است که به هر عن��وان به دستور کارفرما در 
مقابل دریافت حقوق و مزد کار مي کند«. ماده  3 نیز در تعریف کارفرما 
مقرر کرده است: »کارفرما شخص حقیقي یا حقوقي است که کارگر به 
دستور یا به حساب او ک��ار مي کند«. از قید به دستور کارفرما مي توان 
فهمی��د، فرمانب��ري و تابعیت حقوق��ي کارگر از کارفرم��ا مبناي اصلي 
قرارداد کار است. بنابراین، در تمام مواردي که اجیر در اجراي کاري که 
به عه��ده دارد از دستور مستأجر اطاعت کند یا از لحاظ اقتصادي تابع 
او باش��د و سود و زیانش به او برس��د، بر روابط آنان قانون کار حكومت 
مي کند و در مواردي که اجیر براي خود کار مي کند و چگونگي اجراي 
تعه��د با خود اوست و از این لحاظ زیر فرمان و نظارت مستأجر نیست، 
قانون مدني حاکم است و مي توان قرارداد را مقاطعه کاري نامید. )39(

با توج��ه به مطالب فوق الذک��ر، نمي تواند رابط��ه ي متقاضیان و مراکز 
انجم��اد را قرارداد کار دانست. زیرا، اصوالً رابطه ي تبعیتي در این فرض 
قابل تصور نیست تا بتوان آن را تحت عنوان قرارداد کار تفسیر و توجیه 
نم��ود و مفاضاً این که طبیع��ت و ماهیت قرارداد کار این است که عامل 
تح��ت اراده و فرمان کارفرم��ا انجام وظیفه نمای��د. در حالي که مراکز 
انجماد براي ارائه ي خدمت انجماد و نگاهداري که یك حرفه ي پزشكي 
مي باش��د، داراي آزادي عمل هستند. در واقع، قرارداد انجماد بر مبناي 
استق��الل مراک��ز انجماد در مواجهه با متقاضی��ان انجماد است و جهل 
متقاضیان به موازین پزشكي و حرفه اي علي اصول مانع از دخالت آن ها 
در پروس��ه ي انجم��اد و نگاهداري است. کما این که ق��رارداد کار بدون 
تبعیت حقوقي کارگ��ر از صاحب کار قابل تصور نیست، قرارداد انجماد 
نی��ز بدون استقالل مراکز انجماد که صاحبان حرف پزشكي هستند در 

برابر متقاضیان وجود نخواهد داشت.

4: جایگاه قرارداد انجماد جنين در عقد ودیعه
 بر طبق ماده 607 قانون مدني: »ودیعه عقدي است که به موجب آن، 
ی��ك نفر مال خود را به دیگري مي سپارد، براي آن که آن را مجاناً نگاه 
دارد...«. چنانك��ه از این تعریف بر مي آید، ه��دف اصلي از انعقاد ودیعه 
سپ��ردن مال به دیگري براي نگاهداري است. در واقع جوهر و مقتضاي 
این عقد در این خالصه مي شود که مالي به منظور نگاهداري به دیگري 
سپ��رده مي ش��ود تا گیرن��ده آن را حفظ کند و با نخستی��ن مطالبه به 
صاحب��ش بازگرداند. ممكن اس��ت ادعا شود، ق��رارداد انجماد جنین و 
گام��ت در زم��ره ي عقد ودیع��ه مي باشد؛ بدین توضیح ک��ه متقاضیان 
حس��ب مورد جنین یا گامت خویش را ب��ه مراکز انجماد مي دهند تا از 
آن ه��ا در شرایط خاّص پزشكي نگاهداري نمای��د و در صورت مطالبه، 

آن ها را بازگردانند.

در مقابل باید گفت که ودیعه عقدي جایز محسوب مي شود به این معنا 
که عقد ودیعه، هی��چ التزامي براي حفظ این رابطه ي حقوقي به وجود 
نمي آورد. پس، مالك یا امین هرگاه بخواهد مي تواند عقد را بر هم زند. 
)م��اده  611 قانون مدني( البته، امكان فسخ عقد، به این معنا نمي باشد 
ک��ه اجراي تعهدات ناشي از عقد نیز دل  به  خواه باشد. تا زماني عقد بر 
ه��م نخورده است، تعهدات ناشي از آن نیز محترم است. بدین معنا که، 
امین باید از مال نگاهداري کند و مالك هزینه ي انجام کار را بپردازد. به 
دیگ��ر سخن، معني جایز بودن ودیعه این است که مودع هر زمان اراده 
کن��د، مي تواند از امین بخواهد تا مورد ودیع��ه را به او بازگرداند؛ امین 
نیز حق دارد، از ادامه ي وظیفه اي که دارد، عذر بخواهد. )40( بنابراین 
اگر قرارداد انجماد را به عنوان عقد ودیعه تلقي نماییم، مراکز انجماد به 
عن��وان مستودع هر زمان بعد از انعقاد قرارداد مي توانند با فسخ عقد از 
تعهد به نگاهداري جنی��ن یا گامت منجمد شانه خالي نماید. در حالي 
که قرارداد انجماد جنین نسبت به مراکز انجماد عقدي الزم مي باشد و 
جایز قلمداد ک��ردن آن برخالف نظم عمومي و اخالق حسنه مي باشد. 
البت��ه، جهت رد این ای��راد مي توان بیان کرد، درس��ت است که ودیعه 
عقدي جایز مي باشد؛ اما جواز این عقد مانع از آن نیست که براي مدتي 
حّق فسخ طرفین یا یكي از آن ها ساقط شود. بنابراین، طرفین مي توانند 
ودیع��ه را به صورتي منعقد نماین��د که براي مدت معیني انجام شود یا 
مدت به ص��ورت شرط در عقد بیاید. در خصوص اعتبار شرط مدت در 
ودیع��ه هم گفته شده در نظام کنوني حقوقي م��ا براي این که قرارداد 
ناف��ذ باشد کافي است که برخالف قان��ون منعقد نشود، حاللي را حرام 
و حرام��ي را حالل نكند. در جایي که توافقي به صورت شرط در ضمن 
عقد دیگري مي آید، بي گمان نفوذ شرط بستگي به انعقاد و درستي عقد 
دارد؛ زی��را طرفین چنین خواسته اند و شرط را از فروع عقد مي شمارند. 
ولي، همین که عقد واقع شود، شرط ضمن آن نیز نفوذ حقوقي مي یابد 
و طرفی��ن در حدود مفاد خود پاي بند مي س��ازد. بنابراین، نباید چنین 
پنداشت که لزوم شرط مدت منوط به باقي ماندن ودیعه است و با فسخ 
آن شرط نیز از بین مي رود و اثر ندارد. قصد مشترک طرفین به مجموع 
عقد و شرط تعلق گرفته است و چون آنان خواسته اند که عقد تا مدتي 
بدون اختیار فسخ باشد، باید از این خواسته پیروي کرد. )40( بنابراین، 
مي ت��وان حّق فسخ ناشي از قرارداد انجم��اد را که در اثر ودیعه قلمداد 

کردن آن به وجود مي آید، با ذکر مدت در قرارداد انجماد از بین برد.
ب��ا وجود مطال��ب بیان شده، ایراد دیگري ب��راي ودیعه به شمار آوردن 
ق��رارداد انجماد موجود مي باشد؛ بدین توضیح که، ودیعه عقدي مجاني 
مي باش��د و خدمتي که امین نسب��ت به نگاهداري از مال انجام مي دهد 
در براب��ر عوضي قرار نمي گیرد و رایگان اس��ت و همین امر تفاوت بین 
اج��اره و ودیعه را آشكار مي س��ازد. زیرا اگر کسي براي حفاظت از مالي 
اجی��ر شود، این خدمت در برابر دستمزد معین قرار مي گیرد و رابطه ي 
آنان تابع اجاره مي ش��ود. در حالي که قرارداد انجماد قراردادي معوض 
مي باشد. البته ممكن است ادعا شود، از آن جایي که مجاني بودن مانع 
از آن نمي ش��ود که ضمن عقد یا در نتیج��ه ي پیمان جداگانه اي شرط 

نازیال تقوي و همكاران
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شود که مالك پاداشي )حق الحفاظه( به امین بدهد. چراکه این پاداش با 
خدمت مربوط به نگاهداري، رابطه ي حقوقي پیدا نمي کند و در زمره ي 
تعهدات اصلي ناشي از عقد نمي آید و جنبه ي فرعي دارد، پس مي توان 
ق��رارداد انجم��اد را ودیعه تلقي کرد و اجرت تعیی��ن شده را به صورت 

شرط ضمن عقد ودیعه قلمداد کرد که جنبه ي فرعي دارد.
در پاسخ ب��ه این ادعا باید بیان کرد، در ق��رارداد انجماد مقصود مراکز 
انجم��اد از قبول تعهد به ارائه ي خدمت انجم��اد و نگاهداري، به دست 
آوردن مالي است که متقاضیان انجماد در قبال خدمات آن ها مي دهند 
و مقص��ود متقاضیان انجماد از دادن مال ب��ه مراکز انجماد نیز برعهده 
گرفت��ن تعه��د مربوط ارائه خدم��ت انجماد و نگاه��داري توسط مراکز 
انجم��اد مي باش��د. در نتیجه ي این قصد معاوضي، ه��ر یك از دو مورد 
عق��د چنان وابسته به دیگري اس��ت که گویي جزئي از یك پیكر است. 
ب��ه عبارت دیگر، در قرارداد انجماد چنین توافق شده است که مالي در 
براب��ر تعهدي پرداخت شود. بنابراین نمي توان ادعا کرد، این عقد ودیعه 
محس��وب مي گردد. چراکه ویژگي مع��وض این عقد منجر به خدشه دار 
شدن ماهیت عقد ودیعه مي شود و به هیچ عنوان جنبه ي تبعي ندارد.

5: جایگاه قرارداد انجماد جنين در عقد اجاره ي اشيا
ب��ا توجه ب��ه این که جنین یا گامت ها بعد منجم��د گشتن، در دستگاه  
مخصوصي قرار داده مي شوند، ممكن است ادعا گردد از آن جایي که از 
خدمت کارکنان مراکز انجماد و تاسیسات آنجا و دستگاه هاي مخصوص 
جه��ت نگاه��داري از جنین و گامت منجمد استف��اده مي شود، قرارداد 
انجم��اد در قالب عقد اجاره ق��رار مي گیرد. اما باید بی��ان کرد، در این 
نوع قرارداد ص��رف  نظر از به کارگیري دستگاه ه��اي مختلف ، نمي توان 
نق��ش خدماتي را که توسط مراکز انجم��اد ارائه مي شود نادیده گرفت. 
در قراردادهایي که منافع اموال و اشخاص با هم ارائه مي شوند، راه حل 
نخس��ت و ابتدایي این است که رابطه ها به تناسب موضوع هاي گوناگون 
خ��ود به قراردادهایي چن��د منحل شوند و هر کدام تابع احكام ویژه اي 
خود باشند. ولي، گاه در قصد مشترک طرفین چنان اجاره ي اشخاص و 
اشیا را به هم گره مي خورد که تجزیه ي آن تعبیري خالف مفاد تراضي 
اس��ت. در این موارد باید با توجه به قرائني مانند وحدت و هدف نهایي 

آن، براي تمیز وصف اساسي تراضي استفاده نمود.
ب��ه نظر مي رسد نمي توان قرارداد انجم��اد را در زمره ي قرارداد اجاره ي 
اشیا در نظر گرفت؛ چراکه، انتفاع از دستگاه هایي که مراکز انجماد براي 
اجراي خدمت مورد نظر خود بكار مي برند، چهره ي تبعي و فرعي دارد 
و متقاضی��ان انجماد نمي دانند که دستگاهي که در آن جنین یا گامت 
نگاهداري مي گ��ردد، چگونه دستگاهي است و نفع چنداني هم در علم 
ب��ه آن ندارد. در واقع، هدف اساس��ي متقاضیان از انجماد، نگاهداري از 
گام��ت یا جنین منجمد شده مي باشد و ای��ن که این نگاهداري به چه 
صورت مي باشد و در کجاست اهمیتي براي آنان ندارد. مراکز انجماد نیز 
خ��ود را نیازمند به توصیف نمي بینند و عرف با این اجمال کاري موافق 
است. برعكس، دو طرف در چگونگي ارائه ي مراکز انجماد حساس بوده 

و در تراض��ي تكیه بر این بعد مي کنن��د. حتي اگر این ادعا که پدیرفته 
نش��ود که اجاره ي اشی��ا بودن این قرارداد جنب��ه ي تبعي ندارد و بلكه 
جنبه ي اصلي دارد، نمي توان تعهدات دیگر مراکز انجماد، مانند تشكیل 
جنی��ن و گامت، انجماد آن ها و نگاه��داري و حفاظت از آن ها را نادیده 
گرف��ت و امكان تلقي صرف اج��اره ي اشیا از این ق��رارداد امكان پذیر 

نمي باشد.

6: نظر برگزیده
براي انجماد جنی��ن و گامت، عملیات متعددي صورت مي گیرد. همان 
ط��ور که بیان ش��د، ابتدا سلول هاي جنسي اف��راد توسط مراکز انجماد 
نمونه گیري مي شوند و با ترکیب سلول جنسي زوجین، جنین تشكیل 
مي گردد. سپس حسب مورد، گامت و جنین مورد نظر منجمد شده و 
در تانكرهاي مخصوصي نگاه��داري مي شوند. به نظر مي رسد، رابطه ي 
مابی��ن متقاضیان و مراکز انجماد در بخش نمونه گیري و تشكیل جنین 
را بای��د ناش��ي از ایجار اشخاص تلق��ي نمود. در تعری��ف عقد اجاره ي 
اشخ��اص آمده است: »عقدي است معوض که به موجب آن شخصي در 
برابر اجرت معین، ملت��زم مي شود، کاري را انجام دهد«. )39( در فقه، 
به کسي که نیروي کار خود را به اجاره مي دهد، اجیر مي گویند. اجیر بر 
دو گونه است: اجیر خاص که خود را براي مدت معین به اجاره مي دهد، 
به گونه اي که تمام یا برخي از منافع خاص او به دیگري تعلق مي گیرد 
و انج��ام کار مورد تعهد مقی��د به مباشرت خود اوست و در مقابل اجیر 
مطلق ی��ا عام، موظف به انجام دادن کاري معی��ن است، بدون این که 
منفع��ت کار خود را در زمان معین به مستأجر واگذار نماید و بر خالف 
اجیر خاص��ش، آزادي عمل خویش را از دست نمي دهد و مي تواند نزد 
هرکسي که بخواهد اجیر شود یا انجام کارهاي دیگر را بر عهده بگیرد. 
)40( در خصوص تملیكي یا عهدي بودن اجاره ي اشخاص اختالف نظر 
وجود دارد؛ دسته اي از حقوق دانان، نظر به تملیكي بودن اجاره اشخاص 
دارند و مبناي نظر خود را ظاهر قانون قرار داده اند. قانون مدني در ماده 
466 اج��اره را به طور مطلق تعریف کرده و آن را تملیكي دانسته است 
و ب��ا توجه به این ک��ه اجاره اشخاص نیز از اقسام عق��د اجاره مي باشد، 
پس آن را نیز تملیكي دانسته ان��د. گروهي دیگر از اندیشمندان حقوق 
معتقدند اجاره اشخاص یك عقد عهدي است و در واقع اجیر در مقابل 
مستأج��ر تعهد به در اختیار دادن منافع خود و انجام کاري مي کند، نه 
اینك��ه مستأجر مالك منافع اجیر ش��ود. این گروه نظر خود را بر اصول 
حقوق��ي و اخالقي استوار کرده اند. به عقیده آن ه��ا، انسان را نمي توان 
در زم��ره سای��ر اشیا آورد و با آن ها مقایسه کرد و پذیرفت که حقي که 
مستأج��ر بر منافع حاص��ل از کار اجیر پیدا مي کن��د نوعي مالكیت به 
معناي مرسوم است. پذیرش ای��ن موضوع یعني پذیرش سلطه انساني 
ب��ر انسان دیگر و ای��ن مخالف اصل دوم قانون اساس��ي ایران و منشور 
جهاني حق��وق بشر است. گفته شده در اج��اره ي اشخاص به خصوص 
زماني که اجیر عام باشد، بر فرض که بتوان نیروي کار انسان را منفعت 
نامید، منافع معین مورد تملیك واقع نمي شود. زیرا حاصل کار در زمان 

بررسي انتقادات وارده  بر قرارداد انجماد جنين و تبيين ماهيت حقوقي آن
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معی��ن، موضوع عقد نمي باشد یا اگر زمان انجام کار معین است، به قید 
مباش��رت اجیر بسته نمي شود و مي تواند به وسیله ي اشخاص دیگر که 
مستأج��ر او را نمي شناسد، انجام ش��ود. پس در این حالت، منفعتي که 
موض��وع اجاره قرار گرفته کلي است و مستأجر بر هیچ مالي حّق عیني 

پیدا نمي کند. )40( 
با عنایت به توضیحات مطروح��ه، به نظر مي رسد ساختار عقد اجاره ي 
اشخ��اص در بین عقود معین، ساختار مناسب ت��ري را با توافق و تعهد 
اولی��ه مراکز انجم��اد که تشكیل و انجماد جنین ی��ا گامت است، دارد. 
بدین توضیح که متقاضیان ملزم به اداي اجرت مراکز در مقابل انجماد و 
نگاهداري مي باشند و مراکز انجماد تحت عنوان اجیر عام، در چهارچوب 
قرارداد انجماد تعهد به نمونه گیري از گامت و تشكیل جنین و منجمد 
ک��ردن آن مي نمایند. شایان ذکر اس��ت، چناچه متقاضیان بعد از عمل 
IVF و انتق��ال برخي از جنی��ن هاي خویش، خواست��ار انجماد جنین 

ه��اي باقي مانده خوی��ش  باشند تا در صورت شكست در انتقال و عدم 
موفقیت در باروري مجددا در معرض عمل قرار نگیرند و از جنین هاي 
باقیمانده استفاده نمایند، توضیحات فوق )اجاره ي خدمت( براي آن ها 
مص��داق پیدا نمي کند. چرا که قبال جنین خویش را تشكیل داده اند و 

خواهان انجماد جنین متشكله از خویش هستند. 
بخ��ش دّوم تعهد مراکز انجماد که ناظر به نگاهداري از جنین  منجمد 
در تانكره��اي مخصوص مي باشد، ترکیبي از عقود ودیعه و اجاره است. 
به این تعبیر که ابت��دا متقاضیان انجماد جنین، تانكرهاي نگاهداري از 
جنی��ن  منجمد را به عنوان مال منقول، اج��اره مي نمایند و سپس آن 
را ن��زد مراکز انجماد ب��ه ودیعه مي گذارند تا از آن نگاهداري نمایند. در 
ای��ن قسمت از تعهد طرفین، نه اجاره ي تانكرهاي نگاهداري از جنین و 
گامت هاي منجمد را مي توان نادیده گرفت و نه از تعهد اضافي که مراکز 
انجم��اد در حفاظت از آن ها برعهده مي گیرند، مي توان گذشت. واقعیت 
ای��ن است که از دیدگاه طرفین، اج��اره ي صندوق مقدمه ي استفاده از 
خدمات مراکز انجماد در نگاهداري از جنین  منجمد مي باشد. اجرتي را 
ه��م که مراکز انجماد از متقاضیان مي گیرند، به عنوان اجاره ي صندوق 

قابل توجیه مي باشد.
بنابراین، قراداد انجماد جنین و گامت ترکیبي از عقود متفاوت مي باشد 

و باید آن را در زمره ي عقود نامعین قرار داد.

نتيجه گيري

دو انتق��ادات بر ق��رارداد انجماد جنین وارد شده اس��ت. نخستین ایراد 
ح��وادث پیش بیني نش��ده )شرایط تغییر یافته( پ��س از انعقاد قرارداد 
مي باش��د. از نظر برخي ممكن اس��ت یكي از زوجین از تصمیمي که به 
موجب قرارداد گرفته بود، منصرف گردد و خواهان تغییر شرایط قرارداد 
باش��د. به طور مثال ممكن است به موج��ب قرارداد زوجین مقرر کرده 
باشن��د که جنینشان در صورت طالق آن��ان دور ریخته شود. حال بعد 
از گذش��ت زمان یكي از آنان از تصمیم اولیه خویش منصرف گردد و با 

دورریزي آن مخالفت نماید. ایراد دوم بدین شرح است که از آنجایي که 
قراردادهاي انجماد جنی��ن از جمله قرارداد الحاقي محسوب مي گردند 
باید آنها را غیرمعتبر تلقي نمود. در پاسخ به این دو ایراد باید بیان کرد 
اوالً؛ بناب��ر اصل وف��اداري به عقود که مانع از ع��دم اجرا یا در خواست 
تجدیدنظ��ر قرارداد مي ش��ود، هیچ کس از زوجی��ن نمي توانند به طور 
ی��ك جانبه از تصمیم اولیه ي ق��راردادي که حاصل توافق خویش بوده، 
برگردن��د. ثانیاً؛ قرارداد هاي تحمیلي محص��ول بهره وري اقتصادي خود 
بوده ان��د و امروزه بسیاري از قراردادها بدین ص��ورت منعقد مي گردند. 
جه��ت حمایت از حقوق زوجین قانون گ��ذار مي تواند یك شكل قانوني 
ب��راي این قرارداد وضع نماید و شرای��ط منصفانه اي را در آن قرار دهد. 
ثالث��اً؛ بر اساس اصل آزادي قراردادها باید قرارداد انجماد را معتبر تلقي 
نمود. چراکه این قرارداد مخالفتي با قانون، اخالق حسنه و شرع ندارد. 
از نظر فقهي هم  احكام معامالت از احكام تأسیسي اسالم نیست، بلكه 
احك��ام معامالتي اس��الم، امضائي هستند و ش��ارع معامالتي را که بین 
م��ردم و عرف عقال متداول و رایج ب��وده، تأیید کرده است. یعني شارع 
تاب��ع عرف عقالست، نه ع��رف عقال تابع شارع؛ این به آن معنا است که 
شارع علت تأسیس نیست، بلكه هر آنچه که عرف عقال ابداع و به نحوه 
اي عم��ل کنند، همان را فقه تأیید و امض��ا مي کند و این از باب حفظ 
باالنس معامالتي است. احكام معامالت��ي برخالف احكام عبادي اسالم 
که عامل زمان در آن مؤثّر نیست، تابع عرف عقال است و میان عقالنیت 
عص��ر حاضر و واقعیات زندگي انساني در این عصر، رابطه ي دیالكتیكي 
ب��ر قرار است. میان نظریه ه��ا و افكار از یك سو و واقعیات از یك سوي 
دیگ��ر رابطه ي تأثیر و تأثّر برقرار مي ش��ود. بنابراین، اگر قرارداد انجماد 
جنی��ن در حد ع��رف عقال مورد پذی��رش قرار گی��رد و در صورتي که 
تعّهدات مندرج در قرارداد مورد رّد شارع نباشد، از امضایي بودن احكام 
معامالت در اسالم که موید این امر است که »صحت و مشروعیت عقود 
و قرارداده��ا نیاز به اعالم نظر شارع ن��دارد، بلكه فقط بطالن آن هاست 
ک��ه نیاز به منع شارع دارد« و استف��اده از اصل صحت معامالت که در 
ماده ي 223 قان��ون مدني آمده است، مي ت��وان در صورتي که قرارداد 
انجماد جنی��ن شرایط اساسي صحت معام��الت را که در ماده ي 190 
قان��ون مذکور ذک��ر شده است، در حّد ظ��ن دارا باشد، حكم به صّحت 
این گونه قراردادها از نظر قانوني و فقهي داد. از نظر اکثر فقها، تشكیل 
جنی��ن در محیط آزمایشگاه جایز مي باشد. منجمد نمودن جنین نیز با 
فتاوي فقها در خصوص منع عقیم سازي موافق است. متقاضیان انجماد، 
جه��ت از دست ندادن ق��درت باروري خویش، خواه��ان انجماد جنین 
مي باشن��د. حال اگر انجماد جنین را جایز ندانیم، ممكن است فرد را از 
داشتن ابتدایي ترین حقش یعني داشتن فرزندي از خود محروم سازیم 
که نتیجه ي آن فرقي با عقیم کردن فرد ندارد. چرا که نتیجه در هر دو 
عدم امكان قابلیت ب��اروري در آینده مي باشد. بنابراین قرارداد انجماد 

جنین را باید قراردادي معتبر تلقي نمود.
ب��ا بررسي هاي به عم��ل آمده این نتیجه یافت شد ک��ه قرارداد انجماد 
جنی��ن در زمره ي عقود نامعین مي باشد. بدین توضیح که جهت انجماد 
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جنی��ن عملیات متع��ددي صورت مي پذی��رد؛ بدین توضی��ح که ابتدا 
جنین ه��ا تشكی��ل و منجمد مي شوند و بع��د در تانكرهاي مخصوصي 
نگاهداري مي گردند. به نظر مي رس��د، رابطه ي مابین مراجعه کنندگان 
و مراک��ز انجم��اد را در بخش  تشكیل و انجم��اد جنین را باید ناشي از 
ایجار اشخاص تلق��ي نمود. بدین توضیح ک��ه مراجعه کنندگان، ملتزم 
ب��ه اداي اجرت مراکز انجم��اد در مقابل انجماد و نگاهداري مي باشند و 
در مراک��ز انجماد تحت عنوان اجیر ع��ام، در چهارچوب قرارداد انجماد 
تعه��د به تشكیل جنین و منجمد کردن آن مي نمایند. بخش دوم تعهد 

مراک��ز انجماد که ناظر به نگاهداري از جنی��ن در تانكرهاي مخصوص 
مي باش��د، ترکیبي از عقود ودیعه و اجاره است. ب��ه این تعبیر که ابتدا 
متقاضی��ان انجماد جنین، تانكرهاي نگاه��داري از جنین منجمد را به 
عن��وان مال منق��ول، اجاره مي نمایند و سپ��س آن را نزد مراکز انجماد 
ب��ه ودیعه مي گذارند تا از آن محافظت نماین��د. بنابراین، قراداد انجماد 
جنی��ن ترکیبي از عقود متفاوت مي باشد که با یك قصد انشا شده اند و 

باید آن را در زمره ي عقود نامعین قلمداد نمود. 
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Abstract

Background and purpose: Infertility is a big problem for families. Fortunately methods of Assisted Reproductionhas 
provided hope of Childbearing for infertility families that one of them is cryopreserve embryos. People may desire 
to have a contract for cryopreservation of embryo due to cancer, Infertility preservation and etc. After conclusion 
cryopreservation contract; the couples› gametes will be transformed into an embryo through in – vitro fertilization, 
and then cryopereserve during medical operation and kept in a special device until the transfer to the uterus. As the 
use of cryopreservayion embryo method, arise legal, judicial and moral issues, that necessary specialists study them. 
Our aims are review of criticisms against Embry cryopreservation contract and explication of its legal nature 

Methods: Our method was to review papers, books and Legal texts about the subject. In addition legal analyses 
have also been done.

Finding: The study revealed that the cryopreservation contract is a valid contract, and considering its specific 
special legality basis of legality should be counted as an undefined contract. 

Conclusion: Replying the mentioned criticisms and expression legal reasons can prove the validity of such a 
contract. The rules governing such contracts as those of deligation, deposit, hiring and reward may be applicable to 
the eontract for embryo cryopreservation. The authors believe that this contract is a combination of persons Rent, 
deposit & hiring contracts. That’s mean in the first step, the cryopreservation center as hired, according to wish of 
the couples; make embryo through IVF and cryopreseve it. Then the embryo cryopreservation machine will be hire to 
couples and they deposit it to cryopreservation centers to protec their embryo. Since this contract will be created with 
an intention, they are placed among undifined contracts.

Key words: cryopreservation, embryo, undefined contract, contractual freedom
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