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)مطالعه موردی  ضمان ناشی از انتخاب جنین آزمایشگاهی

 (جنین گانضمان پزشک و اهداء کنند

 

 1سید کرامت حسینی ،  2اسماعیل محمدی،  3عباس کریمی 

 

انتخاب جنین که چندی است که در عالم پزشکی به وقوع پیوسته در جوامع  چکیده:

انسانی از جمله جامعه کنونی ایران مسائل خاصی را برانگیخته است. در این روش درمان 

ای ها منبع بالقوهاز آن شود که هر کدامناباوری، روابط زیادی بین اشخاص درگیر ایجاد می

از جمله مباحث مهم قبل از  .باشدی دعوای ضمان میبرای ادعای جبران خسارت و اقامه

بررسی موضوع ضمان ناشی از انتخاب جنین، بحث در خصوص ماهیت حقوقی جنین 

باشد که باید گفت اگرچه در خصوص شخص بودن آن بعد از انتقال به رحم آزمایشگاهی می

ندارد، ولی در زمان قبل از انتقال علی رغم مخالفت برخی  از فقها و هیچ تردیدی وجود 

حقوقدانان، باید آن را مال به حساب آورد؛ از جمله مسائل مهم در خصوص مسئولیت مدنی 

باشد که علی خصوص مبنا مسئولیت مدنی آن میپزشک در فرآیند اهداء جنین بحث در 

رغم نظرات مختلف در این زمینه، قائل به نظری هستیم که مبنای مسئولیت مدنی پزشک را 

جنین باید واجد شرایط مقرر در  دهد. از آنجا که اهداء کنندهبر اساس فرض تقصیر قرار می

شود و در نتیجه جنین می قانون باشد، بحث در خصوص شراط مسئولیت مدنی اهداء کننده

به طریق اولی اهداءکنندگان جنین آزمایشگاهی در صورت احراز تقصیر و تحقق ارکان 

ها محقق خواهد شد و آثاری از جمله طرح دعوای برای مطالبه مسئولیت مدنی، ضمان آن

 گردد.خسارت توسط ذینفع صادر می

 اهداء کنندگان جنین، طفل.مسئولیت مدنی، اهداء جنین، پزشک،  کلیدی: واژگان

 مقدمه:

ماه پس از  32امکان مداخله شخص یا اشخاص ثالث در روند تولید مثل مصنوعی برای زن و شوهر ناباور یعنی زن و شوهری که 

های پیشگیری، باردار نشوند؛ دستاورد تصمیم جهت فرزنددار شدن علی رغم انجام فعالیت جنسی طبیعی و بدون استفاده از روش

                                                           
 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران..  7

 
 .دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز . 8

 
 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر.  3
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یدی است که با پیشرفت دانش پزشکی میسر گردیده است. انتخاب جنین که چندی است که در عالم پزشکی به وقوع پیوسته جد

در جوامع انسانی از جمله جامعه کنونی ایران مسائل خاصی را برانگیخته است. در این روش درمان ناباوری، روابط زیادی بین 

باشد که ی دعوای ضمان میای برای ادعای جبران خسارت و اقامهها منبع بالقوهآن شود که هر کدام ازاشخاص درگیر ایجاد می

این روابط شامل روابط پزشک و دریافت کننده جنین، پزشک و اعطاء کننده جنین، پزشک و طفل، اعطاء کننده جنین و دریافت 

ها در این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسشباشد. کننده جنین، اعطاء کننده جنین و بچه، دریافت کننده جنین و بچه می

های درگیر در انتخاب . شرایط و حدود ضمان طرف2های درگیر در مسئله انتخاب جنین چیست؟مبنای ضمان طرف.3: هستیم

مسئولیت مدنی پزشک بر اساس فرض تقصیر است اما در مورد  .3توان چنین گفت:ها میدر پاسخ به این پرسش جنین چیست؟

ی . در خصوص شرایط و حدود مسئولیت کادر درمانی در فرآیند اهداء جنین رابطه2حراز تقصیر است. سایر اشخاص مبتنی بر ا

 مدنی هم احراز شود.سببیت حتماً باید احراز شود ولی در خصوص سایرین عالوه بر تقصیر باید سایر شرایط و ارکان مسئولیت 

؛ به ماهیت و در مبحث دوماهداء جنین به تعریف ناباروری و  ؛مبحث اولدر این راستا با توجه به سواالت و فرضیات تحقیق، در 

ث چهارم؛ به حث سوم؛ به ارکان مسئولیت مدنی پزشک در فرآیند اهداء جنین و نهایتاً در مبححقوقی جنین آزمایشگاهی، در مب

  لیت مدنی اهداءکنندگان جنین خواهیم پرداخت.ارکان مسئو

 اول: تعاریف مبحث

 پردازیم. در این مبحث در دو گفتار به تعریف ناباروری و اهداء جنین می

  ناباروری فتار اول: تعریفگ

 فعالیت انجام رغم علی فرزند داشتن جهت تصمیم از پس ماه که، دوازده باشندمی نابارور ناباروری، زوجینی علوم متخصصان نظر از

  به مربوط این البته .نشوند دار پیشگیری، بچه هایروش از استفاده بدون و طبیعی جنسی

 3.باشدمی ماه شش سال، 11 باالی هایخانوم برای مدت این و باشد سال 11 زیر زن که باشدمیشرایطی 

 درصد 31تا  31ها،زن درصد مردها، چهل درصد چهل حدود میزان میان این از که بوده درصد پانزده جامعه کل در ناباروری شیوع

 نطفه که صورتی در نابارور هایزوج در .باشدمی زوجین ناباروری علت ناشناخته عوامل درصد 31تا  1 و بوده ناباروری دو عامل هر

 2.شوندمی بارور درمان بدون و بخود خود آنان از درصد پنج و سی الی پنج بیست و حدود سال چهار طی در نباشد صفر

                                                           
ی راهنمای بیماران(، تهیه شده توسط )جزوه های درمان آنآشنایی با نازایی و روش. رضازاده، مجتبی؛ حسینی، احمد؛  3

 .7، ص 3151پژوهشی درمانی رویان، مؤسسه 

آشنایی با لقاح طبیعی ، لقاح خارجی رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین . بهجتی اردکانی، زهره؛ عارفی، سهیال؛  2

 .33، چاپ اول، ص  3154، سمت، تهران،در درمان ناباروری، اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری
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 و اسپرم درخروج اسپرم، اشکال تعداد و کیفیت در مرد، اشکال توسط تولید اسپرم در نقص :دارد، ازجمله مختلفی عوامل نازایی

 انتقال در اسپرم، اشکال با تخمک لقاح در زن، اشکال توسط گذاری تخمک رحم، عدم های لوله به سیدنر در اسپرم انزال، ناتوانی

 3.رحم توسط جنین نگهداری در اشکال و جنین گزینی النه برای رحم در رحم، اشکال به رحم لوله از جنین

 به فوق موارد درتمام معموالً .2شودمی انجام ZIFT,IVF,IUI,GIFT,ICSI جمله از مختلفی هایدرمان علل، نوع اساس بر

 و شستشو از پس مرد نیز از شده گرفته منی .شودمی استفاده گذاری تخم محرک داروهای از زن توسط بیشتر تخمک تولید منظور

 از اولویت رعایت با هاروش بررسی این به مختصر طور به ذیل در که 1گیردمی قرار استفاده مورد فوق هایتکنیک در سازی آماده

  پردازیم.می رحم داخل در طبیعی صورت به تلقیح مراحل بیشتر شدن سپری جهت

  جنین اهدای تعریفگفتار دوم: 

 34/1/3152مصوب  نابارور زوجین به جنین اهدا نحوه در قانون مقنن .است ناباروری مشکل حل نوین هایروش از جنین اهداء

 این تعریف در 33/32/3152مصوب  قانون، این اجرایی نامه آیین 3درماده  ولیکن است ننموده اصطالح از این تعریفی هیچ

 :است آمده چنین اصطالح

 درمان تخصصی مجاز مراکز به نامهو آیین قانون در مقرر شرایط واجد هایزوج از جنین چند یا یک رایگان و داوطلبانه واگذاری»

 «.قانون در مندرج شرایط دارای متقاضی هایزوج به انتقال برای ناباروری

  poor responderبیماران  و (pof)تخمدان  زودرس نارسایی قبیل از مواردی شامل روش این از استفاده هایاندیکاسیون

 مرگ سبب توجهی قابل بطور آنها بیماری که هستند ژنتیکی هایبیماری حامل که هاییزوج و اسپرم در تولید شدید اختالالت

                                                           
، ترجمه محمد علی کریم زاده مبیدی و دیگران ، بیمارستان تخصصی زنان و  ، ارزیابی و درمان ناباروری. کی و دیگران،  3

 .166، چاپ اول ، ص  3161زایمان و نازایی مادر ، یزد ، 

 ICSI: intracytoplasmic sperm injectionتزریق اسپرم درون سیتوپالسم  8

 GIFT: gamete intrafallopian transferانتقال اسپرم و اووسیت به درون لوله رحمی 

 IUI : intrauterine Injectionتلقیح درون رحم 

  IVF : in vitro fertilizationباروری در آزمایشگاه 

 ZIFT : Zggote intrafallopian transferانتقال تخم لقاح یافته به درون لوله های رحمی 
، نشر سمت، تهران ، های تولید مثل از دیدگاه فقه و حقوقنازایی، روشهای پیشرفته در درمان روش. غفاری، معرفت؛  1

 .5، ج اول، ص  3151
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اهداء  اضافی هایجنین»یا « اهدایی تخمک با اهدایی اسپرم امتزاج از حاصل جنین» درمانی شیوه این در. باشدمی شود،می جنین

 دنیا به بچه نتیجه در و باردار جنین انتقال ینتیجه در مذکور زن. شودمی منتقل متقاضی زن رحم به «دیگر هایزوج طرف از شده

 قابل رحم از خارج و لقاح رحمی داخلی لقاح روش از دو یکی با درنهایت آن، هایشاخه و مراحل تمام با جنین اهداء .آوردمی

 این علت درخصوص .است پذیرفته جنین اهدا در را رحم از خارج لقاح اًصرف نامه آیین 3 ماده طبق ایران قانونگذار اما است، تحقق

 مورد رحمی درون لقاح هایروش شرعی وضعیت که سازدمی رهنمون آن به ما را گذاری قانون مقنن، سوابق جانب از محدودیت

 3.باشدنمی فقها از بسیاری قبول

 که است واضح است، جنینانتخاب  از ناشی ضمان گردید، بیان مقدمه در چنانچه پژوهش این موضوع که است ذکر به الزم البته

 نامحرم یا محرم مباحث به ما ورود مستلزم که شودنمی مطرح نطفه بحث تبع به نتیجه در ؛تلقیح نه است جنینانتخاب  ما بحث

 تلقیح وماده نر جنسی سلول بین قبل از که شودمی شروع جایی از پژوهش دایره بنابراین. گردد رحم صاحب یا نطفه صاحب بودن

 .پردازیممیانتخاب  این یندآفر از ناشی ضمان به که دارد وجود اهدایی جنین یک اکنون و است گرفته صورت

  آزمایشگاهی جنین حقوقی ماهیت: دوم مبحث

 این موضوع که درصورتی جنین شود مشخص باید هستیم آن جبران ینحوه و خسارات تعیین پی در پژوهش این در که آنجا از

 اتالف و است دیات به ناظر مقررات مشمول مسئولیت حیث گردد، از تلف چنانچه و گرددمی تلقی شخص این باشد، خسارات

 و است اموال حقوق تابع و شود فرض مال جنین که آن یا گردد توصیف جنین سقط بایستکیفری، می نظر نقطه از آن عمدی

 به ناظر کیفری مقررات تابع آن اتالف عمدی و داشت خواهد پی در (دیه نه و)مادی  خسارت جبران به متلف مسئولیت آن اتالف

-می گفتار جداگانه دو در جنین آزمایشگاهی حقوقی ماهیت بررسی به مبحث این در است؟ بنابراین دیگری اموال تخریب و اتالف

 شخص ،بودن مال به راجع احکام میان تعارض دوم، به گفتار در سپس و شخصیت یا مالیت نخست، شبهه گفتار در که پردازیم

 .پردازیممی آن رفع یشیوه و جنین بودن

 آزمایشگاهی شبهه مالیت یا شخصیت جنین: اولگفتار 

  آزمایشگاهی جنین بودن مالبند اول: 

 پول به تقویم قابلیت و ستد و داد قابلیت دارای که چیز هر» عبارت با آن از اسالم حقوق در. است نشده تعریف ایران قوانین در مال

 سایر. است وارد آن بر نقدهایی چند هر. باشد یافته راه نیز فرانسه حقوق در تعریف همین رسدمی نظر به که شودمی یاد «است

 این مال، ماهیت شناخت برای راه بهترین رسدمی نظر به 2.گرددمی محسوب آن ثانوی اوصاف نیز مال یدرباره مطروحه مفاهیم

                                                           
 .31. غفاری، معرفت؛ منبع پیشین، ص  3

 جنین روزه دو سمینار مقاالت چکیده ، آن یمعامله امکان و آزمایشگاهی جنین مالیت شبهه ، محسن ، . صفری 2

 .33 ص ، 3153 ماه دی 3و3 ، حقوق و فقه دیدگاه از آزمایشگاهی
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 قابل( 3: از عبارتند که دهیم قرار بررسی مورد را شود اطالق مال چیزی به که این برای اساسی شروط یا اصلی عناصر که است

 مال معیار درخصوص معنوی یا باشد مادی نیاز آن برآورد، خواه را نیازی و باشد مفید( 2 باشد معین ملت یا شخص به اختصاص

 داد، قرار پذیرش مورد نیز بحث مورد موضوع با رابطه در را معیار این توانمی و کند کفایت شخصی معیار رسدمی نظر به هم، بودن

 را شخصی نیاز بتواند شی که، است این است مهم آنچه اجتماع افراد هاینیاز گستردگی به عنایت با بشری کنونی جامعه در که چرا

 بین حقوقی یرابطه مورد در که ایعقیده هر از نظر صرف گفت، توانمی آزمایشگاهی جنین بودن مال از دفاع در. کند طرف بر

 شخص بین حقوقی یرابطه) داد قرار طرف دو بین حقوقی یرابطه در باشیم، داشته شخص آن خود با شخص هر تخمک و اسپرم

 و نموده طرف بر را طرف دو هر نیاز مذکور یرابطه در گامت که این به عنایت با گفت توانمی( آن پذیرنده با گامت صاحب

 و فعلی شرایط در هم آزمایشگاهی جنین خصوص درنمود.  اطالق آن بر را مال عنوان؛ باشدمی معامله طرفین برای منفعت متضمن

 آمده بدست حکم توانمی بنابراین نمود، اعطاء آن بر را انسانی حقوق و کرد قلمداد انسان را آن تواننمی رحم به انتقال از قبل تا

 با( تخمک صاحب و اسپرم صاحب) جنین صاحبان بین حقوقی رابطه در نیز را آن و داد تسری بالقوه جنین مورد در را باال در

  3.نمود محسوب "مال " پذیرندگان، یا پذیرنده

 حقیقت فقدان به عنایت با: گفت توانمی خود، تکوین آغاز مراحل در آزمایشگاهی جنین بودن مال از دفاع برای دیگر طرف از

-می نظر به چنان دارد، وجود تردید آن بودن مسلم در چند هر کشور، در جاری عرف به توجه با و مال تعریف در شرعی و قانونی

 و بیع مانند معامالت برخی دیگر طرف از .دانست صادق آزمایشگاهی جنین آغازین مراحل بر را شده بیان تعریف بتوان که رسد

 و نقد جای متصل و منفصل اجزای اعم خویش بدن اجزاء به نیست اشخاص مالکیت در آنکه حال و است مال مالکیت مستلزم هبه،

 منفعت وجود صورت در البته و صلح جمله از عقود انواع سایر طریق از که دارد وجود امکان این اساس این بر. است باقی بررسی

 امکان و رجوع قابلیت جمله از دارند نیز تبعاتی عقود این اما .گردد اقدام آزمایشگاهی جنین انتقال به نسبت مشروع و معقول

 از برخی به ادناست است ممکن چند هر کرد سلب را رجوع امکان مناسب شروط با بایستی انتقال، از مورد هر در لذا ،استرداد

 گردد، تلقی حسنه اخالق خالف بر ایمعامله چنان اگر فوق موارد تمام وجود با.  ساخت محدود یا رفع را مذکور تبعات جهات،

 2.است باقی چنان هم جنین از متولد فرزند شخصیه احوال احکام حال این با. داشت نخواهد قانونی و مشروع وجه معامله

  آزمایشگاهی جنین بودن شخص:  دوم بند

 نظر اثبات برای ایشان دانند،می شخص ؛تکوین آغازین مراحل همان از را آزمایشگاهی جنین که هستند اینظریه طرفدار دوم، گروه

 :کنندمی استدالل چنین این خود

 بردمی ارث صورتی در باشد، حملی اگر و است مورث فوت حین در بودن زنده شرط» داردمی تصریح که م،.ق 561 ماده به توجه با

 و تخمک لقاح از حاصل جنین یواژه «.بمیرد تولد از پس اًفور چه اگر شود، متولد هم زنده و بوده منعقد الموت حین او ینطفه که

                                                           
 .461—453 ، چاپ اول، صص3151، انتشارات مجد، تهران، باروری مصنوعی، عباس؛  زاده. نایب 3

 .33 ص منبع پیشین، محسن؛ . صفری، 2
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 برخالف.  کرد تلقی آزمایشگاهی جنین حیات آغاز را نطفه انعقاد لحظه توانمی گیرد،می بر در نیز را آزمایشگاه محیط در اسپرم

 جنین استقرار لحظه از جنینی دوران و دارد اطالق اسالمی مجازات قانون 456 ماده در جنین واژه که این بر مبنی برخی اظهارنظر

 مقدمات است، زیاد قوانین در صارفه قرینه و نبوده بیان مقام در قانونگذار که، این به توجه با رسد می نظر به شود،می آغاز رحم در

 نیز رحم، در استقرار از پیش نطفه و وردآ حساب به مطلق ماده این در را جنین لفظ تواننمی در نتیجه و نشده فراهم حکمت

 داشتن که این به توجه با رسدمی نظر به آزمایشگاهی جنین مالیت بر مبنی برخی ادعای زعم به. باشدمی جنین عام لفظ مشمول

 هایسلول جمله از انسان بدن اعضای یهمه هستند، مال تعریف اصلی عناصر معین ملت یا فرد به اختصاص قابلیت و عقالیی نفع

 یک مانند لذا. است مندبهره انسانی کرامت و شخصیت از و بوده جنسی هایسلول از متفاوت جنین ماهیت اما دارد، مالیت جنسی،

 .  است حق طرف همواره و نگرفته قرار حق موضوع کامل، انسان

 :  است استناد قابل ذیل دالیل جنین شخصیت اثبات مقام در

 چنین توانمی است تکلیف و حق شدن دارا برای فرد شایستگی وصف تمتع، یتاهل و شخصیت تعریف اصلی عنصر که آنجا از       

 به مشروط یا زمنج صورت به جنین تمتع در را بسیاری حقوق قانونگذار ،است تمتع اهلیت با رادفتم شخصیت که کرد برداشت

 ( م .ق 561 م) ارث. و وصیت حق جمله از است شناخته رسمیت

 نتیجه در شود، متولد زنده که این به مشروط شودمی متمتع مدنی حقوق از حمل که داردمی تصریح م.ق 316 یماده در قانونگذار

 متزلزل و مشروط اهلیتی فوق یماده به توجه با جنین اهلیت که شود اشکال است ممکن. است برخوردار تمتع اهلیت از جنین

 زنده به مشروط قانونگذار آنچه آید،می در تمتع در که است حقوقی از جدای تمتع اهلیت که آنجا از گفت باید در پاسخ ولی است

  .جنین تمتع اهلیت نه آید،می در وی تمتع که است حقوقی داندمی جنین شدن متولد

 انعقاد در تفاوتی و است برخوردار انسانی کامل شخصیت از انعقاد یلحظه از جنین که باورند این بر دوم گروه یدرنتیجه       

 3ندارد. دوجو رحمی خارج یا داخل

 آزمایشگاهی جنین بودن شخص یا بودن مال به راجع احکام میان تعارض :دوم گفتار

 جنین که شد نظر این به قائل بتوان ؛رسدمی نظر به شد، گفته آزمایشگاهی جنین حقوقی ماهیت تعیین در که مطالبی به توجه با

 در روح شدن دمیده از پیش ولی کند پیدا انسانی بتواند شخصیت تا دارد را انسان یک به شدن تبدیل توان خود در آزمایشگاهی

 و لعبالف مالکیت یک که گفت توانمی آزمایشگاهی جنین ماهیت در بنابراین. گیردمی قرار انتقال و نقل مورد مال همانند آن،

 و شخصیت لعبالف مالکیت به راجع احکام بین تعارض ایجاد اعثب آیا نظری نینچ که شود بررسی باید حال دارد بالقوه شخصیت

                                                           
 جنین( شخصیت یا مالیت) حقوق ماهیت شکوه؛ کاظم؛ یزدانی، محمد پور، مهتاب پریسا؛ . صمدی،افروز؛ ملکوتی، 3

 ماه دی 5و 3( نشده چاپ) اخالق و حقوق فقه، گاهدید از آزمایشگاهی جنین روزه دو سمینار مقاالت خالصه ،آزمایشگاهی

 . 11، 17 ص ،3153
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 لعبالف مالیت به ناظر احکام بین تعارض رفع برای حلی راه چه  باشد مثبت پاسخ که صورتی در و شودمی آزمایشگاهی نینج بالقوه

 نمود. فراهم باید بالقوه شخصیت به احکام با

 :آزمایشگاهی جنین بالقوه شخصیت و بالفعل مالکیت به راجع احکام بین تعارض تبیین: اول بند

 انسانی کرامت که است درست ؛سپرد فراموشی به را انسانی وجود یک به آن شدن تبدیل قابلیت نباید جنین، فعلی مالکیت وجود با

 این ولی.  گردد تکریم لزوم حکم مشمول تا خواند آدمی فرزند حال حاضر در تواننمی را جنین یک و گرددمی آدم بنی شامل

-می بالقوه نیست، انسان بالفعل گرچه نیز حاضر حال در  بنابراین و گیردمی قرار آدم بنی ردیف در روح، شدن دمیده از پس جنین

 احکام با بالفعل مالیت به راجع احکام بین موارد از خیلی در که گرددمی روشن توضیح این با. گردد انسانی شخصیت دارای تواند

 توجه آن مالی یجنبه به اگر جنین، انتقال و نقل هنگام در مثال، عنوان به .شودمی ایجاد تعارض جنین بالقوه شخصیت به رظنا

 و گیرندگان انتقال گان،دهنده انتقال از اعم انتقال، نقل و در دخیل اشخاص توانمی عقد، ضمن شرط با که است روشن گردد،

 گردد. و اینمی قلمداد معتبر و شروط صحیح از شرطی چنین و کرد منع جنین نسبی ریشه نمودن فاش از را تخصصی مؤسسات

 انسان یک عنوان به و گردد توجه جنین یآینده شخصیت اگر که است حالی در این. گردندمی آن مفاد رعایت به ملتزم اشخاص

 بر شرط این وی دانست حق را بیولوژیکی مادر و پدر شناختن راستا این در و شد قائل را خود هویت حق دانستن او برای آینده در

 مؤسسات و .انگاشت باطل را آن باید و است غیرمشروع شرط و گردیده درج قرارداد در وی یآینده شخصیت به راجع حقوق خالف

 دارند اقتضا همگی که نمود عرضه تعارضاتی چنین به راجع توانمی زیادی هایمثال. دانست اطالعات این ساختن فاش به ملزم را

 3زد.  دست احکام نوع دو این بین تعارض رفع برای حلی راه دادن دست به و موضوع بررسی به

  آزمایشگاهی جنین بالقوه شخصیت و بالفعل مالیت به راجع احکام بین تعارض رفع هایشیوه: دوم بند

 زیرا کرد، عمل «تساقطا تعارضا اذا» قاعدهی به و نمود تساقط به حکم گاه هیچ تعارض این در تواننمی که است این مسلم قدر     

 به که حکمی وجود.  مال به یا و گیردمی تعلق شخص به یا حکم و باشدمی متناقضین قبیل از حقوق عالم در شخصیت و مالیت

 و مالیت به راجع احکام بین تعارض حل در بنابراین. نیست تصور قابل باشد نگرفته تعلق حقوق موضوع دسته دو این از یک هیچ

 گفت بتوان و نباشد دشوار کاری احکام دو این از یکی رجحان با تا بود مرجحی یافتن پی در باید همواره شخصیت، به راجع احکام

 خود زمانی کار سختی این وجود با. باشد داشته رجحان و تقدم مالیت به راجع احکام بر شخصیت به راجع احکام رعایت همیشه که

 است چنین این. باشدمی مرجح بالفعل احکام اجرای و گردندمی چیره بالقوه احکام بر بالفعل احکام گردد توجه که دهدمی نشان را

                                                           
 روزه دو سمینار مقاالت چکیده آزمایشگاهی، جنین یبالقوه شخصیت و مالیت به راجع احکام تعارض عباس؛ . کریمی،3

  .35و  36صص  ، 3153 ماه دی 5و3 ،(نشده چاپ)اخالق و حقوق فقه، دیدگاه از آزمایشگاهی جنین
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 را جدی تدبر و اقتضاء تعمق که گرددمی تبدیل اساسی معضل یک به« بالقوه شخصیت» و «بالفعل مالیت» بین رجحان یافتن که

 میزان در باید را تعارض رفع حل راه رسدمی نظر به. دارد غلبه قوه بر فعلیت که حالی در. است شخصیت مغلوب مالیت. دارد

 در را او شخصیت بتوان که باشد داشته قوتی چنان آینده در جنین شدن شخص اگر. نمود جستجو یافتن فعلیت جهت قابلیت

 اصوالً یا و نباشد اثبات قابل قوتی چنین اگر که حالی در شد، خواهد چیره بالفعل مالیت بر بالقوه انگاشت، شخصیت مسلم آینده

 شخصیت به راج احکام بر بالفعل مالیت به راجع احکام باشد، نداشته او شخصیت آینده با ارتباطی چنین به راجع گیری تصمیم

 مالک زیرا گیرد، قرار هبه صلح، بیع، قبیل از گوناگون معامالت موضوع تواندمی جنین ، بنابراین داشت خواهد رجحان او بالقوه

 خانوادگی هویت که است زمان آن در و است آن در روح دمیدن زمان در خانواده یک با جنین تعلق( والدین نه) ابوین تعیین برای

 انتقال جنین استرداد شرط که گرفت نتیجه چنین توانمی ترتیب بدین. دارد تغییر عدم اقتضاء( نسبی و ایریشه هویت نه) جنین

 از پس استرداد آن شرط که حالی در است، االتباع الزم و صحیح و قراردادهاست و اموال حقوی تابع روح دمیدن از قبل تا یافته

 سایر با رابطه در توانمی ترتیب همین به. است بطالن به محکوم بوده، نامشروع و براشخاص حاکم با حقوق مخالف روح دمیدن

نسبی،  ریشه افشاء منع: کرد تعیین اینگونه را قضیه حکم توانمی اول قسمت در که در مثالی نمود، اظهارنظر جنین به ناظر احکام

 خصوص در و معتبر جنین، از یافته تولد شخص با غیر رابطه در آن از پس و است کامالً معتبر جنین، در روح شدن دمیده از تا قبل

 .  است استناد قابل غیر او قبال در شخصیت، به ناظر حقوق با مخالفت علت به وی خود

 حل برای جنین اگر مثال عنوان به. افتد موثر حقوق هایرشته تمام در جنین به ناظر مشکالت حل در تواندمی تلقی طرز این

 حیث از گردد، تلف چنانچه باشد، داشته قرار مدنظر آینده در او یافتن شخصیت و باشد شده گرفته نظر در ناباروری مشکل

. گردد توصیف بایستمی جنین سقط کیفری حقوق نظر نقطه از آن عمدی اتالف و است دیات به ناظر مقررات تابع مدنی مسئولیت

 معلوم و مسلم آینده در وی یافتن شخصیت که مثل دیتول از غیر منظورهایی برای استفاده مورد جنین که است درحالی این

 و داشت خواهد در پی( دیه نه) یماد خسارت جبران به را متلف مسئولیت آن اتالف و است اموال حقوق تابع رابطه این در نیست،

 تعارض حل که دریافت توانمی ترتیب بدین است، دیگری اموال تخریب و اتالف به ناظر کیفری مقررات تابع آن عمدی اتالف

 بازی را جنین به راجع فقهی و حقوقی مسائل محوری و اساسی نقش تواندمی جنین بالفعل مالیت و بالقوه شخصیت هب راجع احکام

 .نماید

  جنین اهداء فرایند در پزشک مدنی مسئولیت ارکان سوم: مبحث

 مسئولیت یک پزشک مسئولیت آیا که گیرد قرار بررسی مورد امر این بایستی مدنی، مسئولیت ارکان بحث به شدن وارد از قبل

  است؟ حاکم آن بر ضمان عمومی قواعد و است قهری مسئولیت یک یا است آن شرایط تابع و قراردادی

 از و است خویش شغلی موازین و نظامات رعایت به موظف قانون، حکم به طرف یک از پزشک که شودمی ناشی آنجا از شبهه این

 را پزشکی الزحمهحق و دستمزد به مربوط مالی امور قرارداد این تحت و نمایدمی قرارداد انعقاد به اقدام خود بیمار با دیگر طرف

 مسئولیت شود، جنین به فعلی بحث و در غیر به ضرر به ایراد منجر که کند تخلفی پزشک اگر دید باید حال هد،دمی سامان سرو



 415-467، ص 3131، تیر3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

966 
 

 ملزم و مسئول است گرفته نادیده را قانون حکم چون وی یا است قراردادی شروط و روابط از تخلف بخاطر خسارت جبران برای وی

  است؟ هاخسارت جبران به

 فعلی، فرض در اما باشد،می ممکن قرارداد اساس بر مسئولیت دعوای طرح بیمار، و پزشک میان قرارداد وجود صورت در اگرچه

 که قرارداد اساس بر تواندنمی لحاظ این به ندارد، پزشک با قراردادی رابطه گونه هیچ طفل چون جنین و گامت اهداء از ناشی

 و اصول اساس بر فقط قرارداد، این که چرا ،3نمایند مدنی، مسئولیت دعوای طرح باشدمی مربوط پزشک و وی والدین میان منعقد

 به مواردی در آن اثر فقط و دارد اثر و اعتبار قرارداد طرفین به نسبت مدنی، قانون 213 ماده جمله از و قراردادها عمومی قواعد

 به آن استثناهای از یکی وجه هیچ به فعلی بحث و باشد قانونی استثناهای و موارد از یکی با منطبق که کندمی سرایت ثالث شخص

 برای آن اساس بر توانندمی و دارند قراردادی یرابطه مربوطه پزشک با مستقیم طور به که طفل والدین جز به لذا رود،نمی شمار

 و پزشک میان قراردادی روابط اساس بر وی ینماینده نه و طفل نه نمایند، مدنی مسئولیت دعوای طرح وارده هایزیان جبران

 قراردادی مسئولیت دعوای طرح جنینی حیات دوران و نطفه انعقاد در هنگام جنین بر وارده هایخسارت مورد در توانندنمی والدین

 احتمالی قرارداد به ربطی و است قراردادی غیر مسئولیت و قهری ضمان قواعد تابع طفل برابر در پزشک مسئولیت لذا نمایند،

 مسئولیت تحقق برای آنها وجود که عناصری بایداً ناچار پزشک، مدنی مسئولیت تحقیق برای آنجا که از ندارد. پزشک با وی والدین

 جنین اهداء فرایند در پزشک مدنی مسئولیت تحقق عمومی عناصر لذا باشد، داشته وجود است، ضروری و الزم عام، معنی به مدنی

  داد. قرار بررسی مورد ،ار

  جنین اهداء فرایند در پزشک توسط ضرر وقوع گفتار اول:

 باشد، شده وارد الًقب زیانی که میابد مفهوم وقتی جنین اهداء فرایند در آن جبران تقاضای و خسارت مطالبه که نیست این در شکی

 سالمت به یا برود دست از مسلمی منفعت یا شود ایجاد اموال در نقصی هرجا که است معتقد ضرر مفهوم تبیین در کاتوزیان دکتر

 ذخیره جنین، اهداء فرایند لسان در در ضرر معموالً. است آمده بار ضرر به گویندآید، می وارد ایلطمه شخص و عواطف و حیثیت

 به ایدز ویروس انتقال از جلوگیری امر این علت است، ضروری باشند هم سالم اًظاهر اگر حتی هاجنین کردن منجمد و سازی

 شدن آلوده هنگام از کامل زمان شدن سپری از قبل تا ایدز ویروس به آلوده شخص خون. باشد می آلوده فرد گامت طریق از جنین

 که است پادتنی یکننده مشخص پزشکی، هایآزمایش دهد،نمی نشان مثبت جواب پزشکی رایج آزمایش به ویروس به شخص

 پادتن وجود  آزمایش.  دارد زمان گذشت به نیاز بدن توسط پادتن این ساخت و کندمی منتشر خون در ایدز ویروس مقابل در بدن

 منفی است ممکن است نموده گامت، اهداء به مبادرت ایدز، ویروس به شدن آلوده از کوتاهی زمان گذشت از بعد که شخصی از

 مادر رحم به الزم، زمان شدن سپری بدون و بالفاصله را جنین امر، این از نظر صرف پزشک ویژه به درمانی کادر اگر حال ،2 باشد

 مشخص خوبی به مثال این در.  بود خواهد ایدز به مبتال ویروس به کنندگان اهداء بودن آلوده صورت در متولده نوزاد دهد انتقال

                                                           
 .32 ، ص3151، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ضمان قهری و مسئولیت مدنیکاتوزیان،  ناصر از نقل به  . مازووتنگ، 3

 .244 و  247، صص4، ج4315تهران،، انتشارات دانشگاه های خارج از قراردادالزامناصر؛  ، . کاتوزیان 2
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 مخارج از ناشی مالی هایزیان باعث وی، والدین و تولد از پس جنین برای معنوی زیان و ضرر بر عالوه بیماری این که شود می

 قانون 3 ماده به توانمی ،پزشک مباالتی بی این از ناشی مدنی مسئولیت درخصوص. شودمی نیز ها هزینه سایر و درمان و دارو

 مسئول شود دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب ...کس هر»: داردمی مقرر که کرد اشاره 3123 سال مصوب مدنی مسئولیت

 و مادی خسارت جبران به ملزم پزشک ماده این طبق شودمی مالحظه که همانطور« .بود خواهد خود عمل از ناشی خسارت جبران

 یا حکم در یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه» داردمی بیان که نیز ، ا ق 363 اصل در همچنین. بود خواهد یمعنو

 . است دانسته محقق را معنوی و مادی ضرر« ...گردد کسی متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص، مورد حکم تطبیق در

 باید کودک موارد این در آید، دنیا به مفلوج کودکی پزشک، ناحیه از کننده اهداء زوجین ژنتیکی برسی عدم اثر در مثال عنوان به

-اضطراب و عصبی هایفشار نیز و جسمی آالم از ناشی عذاب و درد ها،رنج این جمله از شود متحمل را گوناگونی هایزیان و هارنج

 به که آسیبی رسد،می نظر به بنابراین. افزود آن به باید هم را مربوطه هایهزینه سایر و درمان و دارو مخارج است، گوناگون های

 جسم به وارده هایآسیب و خسارات، در که چرا ،3است معنوی و مادی یجنبه دو هر دارای شودمی وارد شخص سالمتی و بدن

 را ویلچر بدون رفتن راه جای تواندمی پول چقدراً واقع اما شود،می داده شخص به خسارت جبران وسیله یک عنوان به پول اگرچه

 سایر و درمان و دارو های هزینه منکر تواننمی مقابل در هستند، مادی فقط لطمات این گفت تواننمی قطع طور به پس. بگیرد

 جسم به وارده خسارات که شد این به قائل است بوده جسم خسارت موضوع که این خاطر به فقط و شد قضیه مالی تبعات و مخارج

 انعقاد هنگام در پزشک احتیاطی بی و کاری مسامحه و غفلت لحاظ به کودکی که گفت باید مبنا این بر است معنوی زیان یک فقط

 مادی هایزیان از ایمجموعه است، آمده بدنیا جسمی یا ذهنی هایبا معلولیت یا است شده عضو نقص دچار جنینی، دوران و نطفه

 معلول یا نقص دارای طفل به ضربه ورود چون لذا نیست، پوشیده کس هیچ بر زننده، ضرر بر آن جبران لزوم که وارد آمده معنوی و

 .آمد خواهد ببار مدنی مسئولیت الزم شرایط سایر تحقق صورت در پزشک است، برای مسلم جسمی یا ذهنی

  جنین اهدای فرآیند در پزشک زیانبار فعل:  گفتار دوم 

 شود،می مسئولیت ایجاد مرتکب برای شود، ضرر موجب و  بزند سر دیگران از فعلی اینکه صرف که نیست این زیانبار فعل از منظور

 ناهنجار آنها واسطه به را ضرر ورود حسنه اخالق و باشد ناهنجار اجتماع یا قانون نظر در که است افعالی زیانبار، فعل از منظور بلکه

 درمان مراکز سیسأت نامه آیین طبق سیسأت جهت الزم شرایط نبودن دارا علت به ناباروری درمان مرکز چنانچه مثالً. بداند

 گردد، معنوی و مادی ضرر دچار ناباروری درمان تخصصی مرکز طریق این از و گردد پلمپ بهداشت وزارت بازرسان توسط ناباروری

 . گرددنمی محسوب زیانبار آنها عمل مرتکبین، فعل اخالقی و قانونی مشروعیت سبب به

 فعل ترک شامل هم و بارداری زمان در مادر به سرخچه واکسن تزریق مانند است فعل شامل هم زیانبار فعل دانست باید همچنین

 فقط که نکند خطور ذهن به اشتباه این دیگر عبارت به. باشدمی پزشک توسط جنین کننده اهداء والدین ژنتیکی بررسی عدم مانند

 ای لطمه ...قانونی مجوز بدون هرکس»گویدمی که مدنی مسئولیت قانون 3ماده  اطالق از امر این آورند، مسئولیت مثبت، افعال

                                                           
 .247 ص ، منبع پیشین ، کاتوزیان.  7
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 انجام کاری از خودداری بنابراین .گرددمی مستفاد حقوقی، اصول و« باشدمی خود عمل از ناشی خسارت جبران نماید، مسئول وارد

 چنانچه بنابراین گردد شکزپ مدنی مسئولیت موجب فعل ترک به عنوان تواندمی جنین اهداء از قبل ژنتیکی بررسی عدم مانند

 نامشروع لزوم. باشد ممنوع اخالق، و قانون منظر از که باشد افعالی زمره در یعنی. باشد نامشروع بایستی زیانبار فعل گردد بیان

 ترک یا فعل هر بنابراین. شودمی استنباط مدنی مسئولیت قانون 3 ماده در «قانونی مجوز بدون» یدقاز  نیز زیان بار فعل بودن

 و حسنه اخالق و مسلم عادات و عرف و کشور دیوانعالی الزم االتباع آرای و هانامهتصویب و هانامهآیین ،قوانین خالف بر که را فعلی

 7.گردددر برمی باشد عمومی نظم

 جنین اهداء فرایند در پزشک توسط ضرر تحقق و زیانبار فعل میان سببیت رابطه : گفتار سوم

 زیانبار فعل ارتکاب یا و زیاندیده به ضرر ورود صرف که شودمی ناشی آنجا از مدنی، مسئولیت تحقق برای سببیت، رابطه وجود لزوم

 است، شده وارد که ضروری و زیانبار فعل بین که شود احراز بایستی بلکه ،نیست کافی شدن مسئول زیان  برای کننده دوار طرف از

 گوناگون هایخسارت، سبب یک وقوع در باشد. گاهی زیانبار فعل همان از ناشی ضرر دیگر عبارت به یا. دارد وجود سبیبت رابطه

 نظرات و عقاید مسئله، حل برای شود،می مشکل دارد، وجود سببیت رابطه عامل کدام و ضرر بین اینکه تشخیص که دارند دخالت

 جبران مسئول را متعارف و کافی سبب ایعده و موثر سبب ایعده مستقیم، یا بالواسطه سبب ایعده است، شده ابراز مختلفی

 سعی حقوقی مختلف هاینظریه شود،می مشکل دچار ببیتس رابطه تشخیص اسباب، تعدد در چون واقع در شناسدمی خسارت

 .برسانند اثبات به حقوقی دالیل به خویش نظر مورد عامل با را تسببی رابطه وجود که اندکرده

 شده ایجاد جسمی و ذهنی هایمعلولیت یا عضو نقص میان که شود ثابت امر این بایستی الجرم نیز، ما بحث مورد فرض در       

 در پزشک مهارت و عدم غفلت مسامحه، ،دقت عدم مانند دالیلی به پزشک عمل و جنین و گامت اهداء از شده متولد کودک در

-واکنش مانند دیگری دالیلی که شود ثابت چنانچه اما دارد، وجود سببیت شده، رابطه تجویز هایدرمان دارو و معاینات دستورات

 وارده خسارت و ضرر میان تواننمی.  اندگردیده خسارت ورود سبب غیره و پزشکی دانش یا نقایص بیمار بینی پیش غیرقابل های

 .کرد ثابت را سببیت رابطه پزشک، و درمان و عمل و طفل به

 ارکان مسئولیت مدنی اهداءکنندگان جنینمبحث چهارم: 

گردد و طفل بر مبنای به موازات تقصیر و اهمال پزشک در معالجه و درمان که منجر به ایجاد نقایص و ایراد خساراتی به اطفال می

توانند، موجب ایراد ی خود میبه نوبهآن محق است، برای جبران خسارت به پزشک رجوع نماید، اهداءکنندگان گامت و جنین نیز 

تواند موجب انتقال بسیاری خساراتی به طفل شوند، که برابر قواعد عام مسئولیت مدنی قابل پیگیری باشد چرا که گامت انسان می

های توان به بیماریها میهای ذهنی و جسمی در کودک شود، من جمله این بیماریها و ایجاد یک سری معلولیتاز بیماری

های هایی که قسمتها، روماتیسم، هموفیلی و بیماریهای ارثی از جمله تصلب بافتها، بیماریآمیزشی، هپاتیت، انواع آلرژی

                                                           
 خصوصی، پردس قم حقوق ارشد، رشته کارشناسی نامه پایان ،جنین و گامت اهدا حقوقی و فقهی بررسی اسماعیل؛ . سردره، 3

 .373 و 361 صص ،3151 تهران، دانشگاه ()پردیس فارابی
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دهد مانند تاالسمی و کم خونی، اشاره نمود که همگی از طریق گامت انسان به جنین مخصوصی از بدن را تحت تاثیر قرار می

رف نظر از صت دیگر چنانچه خسارت وارده به طفل را بتوان به نحوی به اهداءکننده گامت متنسب کرد. به عبار کند.انتقال پیدا می

 اینکه مبنای آن چیست، حقوق تئوریک تردیدی در الزام مسبب به جبران خسارت در خود نخواهد دید.

برابر طفل باشد وجود ندارد، اما با توجه به در حقوق ایران قانون یا ماده خاصی که مربوط به مسئولیت مدنی اهداءکننده گامت در 

توان وجود یا عدم وجود مسئولیت اهداءکننده گامت را مورد بحث قرار داد و در نهایت به یک قواعد عام مسئولیت مدنی می

 استنباط صحیح حقوقی دست یافت.

ی دنی که شامل ضرر، فعل زیانبار و رابطهعناصر الزم برای تحقق مسئولیت م مبحث پیشینبه این منظور با عنایت به اینکه در 

 گذرا صورت به مکررات تکرار از جلوگیری و موضوعی تشابه جهت به باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اینکسببیت می

 در وی یمداخله ینحوه گامت، کننده اهداء بار زیان فعل بررسی که جا آن از اما کنیم،می اشاره سببیت یرابطه و ضرر عناصر به

 . پردازیممی هاآن به مفصل طور به دارد بیشتری بررسی و بحث به نیاز وی مدنی مسئولیت مبنای و طفل به اضرار

  جنین کنندگان اهداء توسط ضرر وقوع :گفتار اول

 معنوی ضرر.  شود می تقسیم معنوی ضرر و مادی ضرر گروه دو به دانانحقوق لسان در ضرر گردید، بحث هم قبآلً که طور همان

 3132قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  34و ماده  اساسی قانون 363 اصل و 3113 مصوب مدنی مسئولیت قانون 3 ماده طبق

 .  است گردیده بینی پیش مقنن توسط

 دچار کنندگان، اهداء جانب از حقیقت بیان عدم و کاری یمسامحه و غفلت لحاظ به که کودکی در رسدمی نظر به حال هر به

 که آیدمی بار به معنوی و مادی هایزیان از ایمجموعه است، آمده دنیا به جسمی یا ذهنی هایمعلولیت با یا و شده عضو نقص

 جسمی یا ذهنی معلول طفل یا عضو نقص دارای طفل به ضررها این ورود .کندمی دین ایجاد آن عامل برای هازیان این یمجموعه

 هاآن برابر در شرایط، سایر تحقق صورت در جنین کننده اهداء برای و است مسلم جنین یکننده دریافت زوج همچنین و

 . آوردمی ببار مدنی مسئولیت

  جنین کنندگاه اهداء زیانبار فعل: گفتار دوم

 تحقق برای شخص ناحیه از خاص فعل انجام یعنی است، نشده محدود و تعریف خاصی عمل یا فعل به زیانبار، فعل ایران حقوق در

(  پزشک مدنی مسئولیت درمورد) گذشته مبحث در که گونه همان بلکه نیست، و نبوده ایران گذار قانون رظمدن مدنی، مسئولیت

 را معنا این باشد، شده دیگری به خسارت ایراد به منجر که زند سر خوانده از فعلی ترک یا مثبت فعل که است کافی شد، مطرح

 مسئولیت به مربوط کلی اصول و عمومات و مدنی مسئولیت قانون 3 ماده در مندرج «… قانونی مجوز بدون…» قید  از توانمی

 تعلق موجب نحوی به گردد،می دیگران ضرر موجب و زندمی سر شخص یک از که افعالی تمام مبنا این بر لذا کرد، استنباط

 عنوان به اما است، دیگران ضرر موجب چه اگر شخص فعل مصالحی بنابر که مواردی بجز است، فاعل و عامل برای مدنی ولیتئمس
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 هر که کرد اشاره اضطرار و حق اجرای مشروع، دفاع به توانمی موارد این جمله از ؛گرددنمی مدنی مسئولیت تحقق موجب استثناء

 .  است گرفته قرار قانونگذار خود مدنظر خاص مبانی با هاآن از کدام

 اضرار موجب که فعلی ترک شخص بخاطر مثبت، فعل عکس بر یعنی است، فعل ترک آزادی بر اصل چه اگر نیز فعل ترک مورد در

 در و باشد شده عملی انجام به ملزم مسبوق، قرارداد یا قانون موجب به که شد خواهد شناخته مسئول مواردی در فقط شده، غیر به

 تواندمی موارد همین در فعل ترک اینکه در بنابراین باشد، ساخته دیگران متوجه را ضرری قراردادی، یا قانونی تعهد آن ترک اثر

 اطالعات گامت کننده اهداء موارد برخی در اینکه به توجه با فعلی بحث در. کرد تردید نباید شود، مدنی مسئولیت تحقق موجب

 بنابر وی، مسئولیت برای که است فعلی ترک وی عمل کند، مخفی و پنهان را اشخانواده و خود بیماری و پزشکی سوابق به مربوط

 در شخص را دانان حقوق از عده این نظر بنابر یعنی است ضروری سابق قراردادی یا قانونی تعهد وجود دانان حقوق از ایعده نظر

 آن انجام به موظف قرارداد یا قانون اساس بر نام برده شود ثابت که شناخت مسئول کاری انجام از خودداری برای توانمی صورتی

 یا قانون از ناشی توانمی که قبلی تعهد وجود موارد گونه این در لذا است، نداده انجام را خود تعهد و نموده تخلف لیکن بوده،

 در حقوقدانان از تعدادی که است ذکر به الزم. است ضروری و الزم مدنی مسئولیت تحقق عناصر سایر کنار در باشد، قرارداد

 یا قانون از ناشی سابق تعهد وجود که اول یدسته رغم به دسته این دارند، دیگری یعقیده فعل ترک از ناشی مسئولیت خصوص

احتیاطی  بی مستلزم کاری انجام از خودداری که مورد هر در که دانستند، معتقدندمی الزم تارک فعل مسئولیت برای را قرارداد

 3تقصیر است.باشد، اهمال در انجام آن عین 

توان ترک تعهدات و تکالیف عرفی را در کنار تعهدات قانونی و قراردادی موجب تحقق مسئولیت مدنی دانست یا خیر، اینکه آیا می

جلوگیری نکردن از حوادث زیانبار جرم نباشد، چگونه  کیفریاند که وقتی در حقوق ای از نویسندگان اینگونه استدالل نمودهعده

 2غیرمکلف را به خاطر جلوگیری نکرن از حوادث زیانبار مسئول مدنی تلقی کرد؟توان شخص می

اند ، این است که اگر شناگر قابلی که در حال استراحت کنار استخری است، کودکی را در حال غرق مثالی که در این مورد آورده

ودک غرق شود چون محافظت از کودک و نجات دادن رزد و کوتواند او را نجات بدهد، از نجات وی دریغ شدن ببیند، با اینکه می

توان وی را مجازات کرد. پس وی نه در زمره تکالیف قانونی است و نه در زمره تعهدات قراردادی وی ، لذا معلوم است که نمی

ی استدالل و نحوهتوان وی را مسئول دانست و جبران خسارت وارده را از وی مطالبه نمود، غلط بودن استدالل از مظاهر چگونه می

کند و بر اساس این اصل فقط فعل ها از آزادی فرد حمایت میاصل قانونی بودن جرایم و مجازات کیفریکه در حقوق  چرا ؛پیداست

که اصوالً  توان جرم قلمداد نمود که قانون مقدم بر انجام فعل یا ترک فعل، آنرا جرم محسوب نموده باشد، در حالییا ترک فعلی می

اصلی در حقوق مسئولیت مدنی وجود ندارد ، لذا در افعال مثبت هر فعلی که موجب اضرار دیگری شود، فعل زیانبار تلقی و  چنین

ها در همان مبانی حاکم بر فعل مثبت، قابل اجرا است. به تعبیر دیگر وقتی انجام دادن موجب مسئولیت است. ثانیاً در ترک فعل

                                                           
 .223کاتوزیان، منبع پیشین،  ص . ساوانیه ، به نقل از ناصر  3

 . مازو به نقل از ساوانیه ، به نقل از ناصر کانوزیان ، منبع پیشین. 2
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دهد، موجب تحقق مسئولیت مدنی باشد، منطقی است که بپذیریم ترک افعالی که انسان نمیکاری که یک انسان متعارف انجام 

 کند، نیز موجب تحقق است.متعارف آنها را ترک نمی

رسد اهداءکننده گامت را بتوان هم بخاطر ارتکاب فعل زیانبار و هم ترک فعل زیانبار که مسبوق به یک تعهد قانونی و لذا به نظر می

 یا عرفی باشد مسئول جبران خسارات وارده شناخت.قراردادی 

 ی سببیت میان وقوع ضرر و فعل زیانبار اهداءکنندگان جنینرابطه :سومگفتار

دهد که اهداءکننده گامت نقش بررسی نحوه رابطه اهداءکننده گامت با جنین و خسارات وارد شده توسط وی نشان می     

خسارت به طفل نداشته است، به عبارت دیگر بین فعل مثبت یا منفی اهداءکننده گامت و ضرر ای در ایراد و بالواسطه مستقیم

ی خطر، اهداءکننده گامت را مسئول خسارات وارده به طفل دانست و ی علیت مستقیم وجود ندارد، تا بتوان بر مبنای نظریهرابطه

وجود ضرر و رابطه علیت میان آن با عامل زیانبار برای تحقق  تقصیر یا عدم تقصیر اهداءکننده در این میان موثر نباشد و صرف

ی میان اهداءکننده گامت و ضرر وارده به طفل به صراحت مؤید این مسئولیت اهداءکننده گامت کفایت نماید. بلکه بررسی رابطه

، به نحوه تسبیب در اضرار به ب معلولیت ذهنی یا جسمی طفل شده استجی گامتی که ناقل بیماری یا موامر است که اعطا کننده

گردید. نه فرزندی متولد طفل دخالت داشته است و زمینه ایجاد ضرر را فراهم کرده است، چنانچه اگر گامت اهدایی استفاده نمی

آمد. لذا چون در حقوق ایران در فرض تسبیب، شخص در صورتی مسئول جبران خسارت است که شد و نه خسارتی ببار میمی

ز وی سر زده باشد و مقصر شناخته شود، باید به نحوی تقصیر اهداءکننده گامت را احراز کرد. به این منظور ناگریز از تقصیری ا

تعریف تقصیر و معرفی ابعاد و عناصر آن هستیم، چرا که همانگونه فوقاً بیان شد، صرف اعطای گامت ناسالم از طرف اهداء کننده با 

 گردد.ی تقصیر است، بدون اجرای تقصیر موجب مسئولیت شخص نمیتوجه به اینکه مبنای مسئولیت و

زند. ت گفت که تقصیر، فعل یا ترک فعلی است که از یک انسان متعارف در شرایط مورد بحث سر نمیأتوان به جرتعاریف سابق می

تعارف مقایسه نمود. اما به این لحاظ برای تشخیص تقصیر شخص، بایستی کاری را که انجام شده است با رفتار یک انسان م

همچنانکه قبالً هم اشاره گردید نه یک انسان متعارف به طور نوعی، بلکه در شرایطی که حادثه یا فعل یا ترک فعل در آن رخ داده 

است، مقصود از شرایط نیز، شرایط و اوضاع و احوال خارجی است نه شرایط و اوضاع و احوال داخلی مانند نقص روانی یا ضعف و 

 رت جسمانی شخص.قد

برای امکان تطبیق فعل یا عمل اهداءکننده گامت با یک انسان متعارف، یا قبول اینکه اهداءکننده به نحو تسبیب، بعضا ً با  هاینک

-با ترک فعل در ایراد خسارت به طفل نقش داشته است. با تقسیم بندی موضوع به دو حالت به ادامه بحث می اًارتکاب فعل و بعض

 پردازیم.
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 داند دارای نقص ژنتیکی یا بیماری است که ممکن است با گامت منتقل شود.وقتی که اهداءکننده نمی بند اول:

عنوان مسبب و زمینه ساز ضرر وارده به طفل مسئول قلمداد کرد. اما ه توان همچنان بدر این حالت اگر چه اهداءکننده گامت را می

یا بیماری در خود یا امکان انتقال نقص و بیماری، توسط گامت، خبردار نبوده است،  با توجه به اینکه وی از وجود نقص ژنتیکی

 توان گفت که تقصیری متوجه وی نیست.می

تواند استدالل کرد که نموده است، اما در مقابل میچرا که یک انسان متعارف نیز در همان اوضاع و احوال به همین شیوه عمل می

وضاع و احوال همیشه به این شیوه عمل نخواهد کرد، به عبارت دیگر، یک انسان متعارف، کسی است یک انسان متعارف در همین ا

رف ناآگاهی شخص از صکه حداقل تالش و مراقب عرفی را برای دانستن و آگاهی از وضعیت خویش انجام داده باشد، به دیگر تعبیر 

کند، بلکه انصاف و ضرورت مسئولیت مدنی و جبران خسارت رها نمیوجود عیب یا نقص ژنتیکی قابل انتقال توسط گامت، وی را از 

ه از عیب و نقص قابل انتقال ب اًکند که فقط وقتی شخص از مسئولیت مبرا باشد که هم واقعجبران خسارت وارده به غیر حکم می

 باشد.خبر بوده باشد، هم اینکه این آگاهی غلط را بعد از تالش عرفی بدست آورده وسیله گامت بی

د که حتی اگر از قاعده تقصیر دست برداریم و ننمایای برای بری کردن اهداءکننده گامت از مسئولیت این چنین استدالل میعده

توان اهداءکننده گامت را مسئول شناخت، چرا که کنیم، باز هم نمیمسئولیت اهداءکننده گامت را بر مبنای نظریه خطر بنا 

ی و قاعده 3م اهداء در مقام یک محسن بوده که خواسته کاری را که به نفع عموم است، انجام دهداهداءکننده گامت در هنگا

ما علی المحسنین من »فرماید سوره توبه که می 33عنوان یکی از مسقطین ضمان مانع مسئولیت وی است. زیرا آیه ه احسان ب

تکمیل شده، مقتضی آن است که هیچ ضمان و « االحسان اال االحسانل جزاء ه»فرماید سوره الرحمن که می 71که با آیه « سبیل

شود، به حکم این در مواردی که شخص در راه احسان به دیگری موجب اضرار وی می .غرامتی به شخص نیکوکار تحمیل نشود

توان آن باشد . فقط میاین در حالی است که حتی اگر محل استناد این قاعده صحیح  2ل به عدم ضمان وی شد.ئقاعده بایستی قا

م به اهداء مجانی گامت نموده و از این کار قصد احسان داشته است. اما در مواردی که دارا در موردی اجرا کرد که اهداءکننده اق

اهداءکننده در یک روابط معاملی و به قصد دریافت وجه این کار را انجام داده باشد، در عدم شمول قاعده احسان به مورد اصالً 

توان احسان قلمداد کرد. شود نمیشکی باقی نخواهد ماند. از جانب دیگر تمامی اعمال یک شخص را که به قصد احسان انجام می

های سنگین باشد، لذا صرف قصد احسان از جانب اهداءکننده گامت بدون ی بی مباالتیمخصوصاً در مواردی عمل شخص در زمره

ی شرایط از جمله: عدم تعارض نیت محسن با اغراض سازد ولی چنانچه همهبری نمی محصول سایر شرایط وی را از مسئولیت

الیه در اقدام نیکوکارانه، فعل ارتکابی به طور متعارف برای جلب منفعت یا دفع ضرر دیگر، عدم توقف اقدام محسن به اذن محسن

 1توان اهداءکننده را از مسئولیت بری ساخت.وجود داشته باشد می

                                                           
 .417. نایب زاده، عباس؛ منبع پیشین، ص  3
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ای از وضعیت سالمتی و سوابق وقتی که اهداءکننده گامت عمداً یا غفلتاً اطالعات کذب و گمراه کننده دوم:گفتار 

 پزشکی خود ارائه کند یا آنها را مخفی نماید.

 در این موارد اگر اهداءکننده گامت با پنهان کردن اطالعات مربوط به سوابق پزشکی خود یا ارائه اطالعات غلط و گمراه کننده،

ی یا در برابر عوض دیگران منتقل کرده است و موجب ایراد خسارت به طفل و خانواده اًگامت معیوب خود را اعم از اینکه مجان

ی علیت مستقیمی وجود ندارد، تا بتوان صرف نظر از ارتکاب فعل را بر پذیرفته شده است، اما میان فعل ارتکابی وی و ضرر، رابطه

تحقق مسئولیت مدنی اهداءکننده کافی دانست، بلکه میان فعل ارتکابی اهداءکننده گامت و ضرر ایجاد ی خطر برای مبنای نظریه

دهد. به این لحاظ وجود عنصر تقصیر اضافه می ری سببیت غیرمستقیمی وجود دارد که آنرا در زمره مصادیق تسبیب قراشد. رابطه

ی سببیت میان فعل و ضرر برای تحقق مسئولیت مدنی فاعل و عامل ابطهبر فعل ارتکابی اهداءکننده گامت و تحقق ضرر و وجود ر

ضروری است. در این وضعیت چون اهداءکننده گامت عمداً یا از روی غفلت نامتعارف و نابخشودنی از نظر عرف موجب انتقال گامت 

پذیرنده از این لحاظ خساراتی وارد  یباشد و به طفل و خانوادههای ژنتیکی میمعیوب به طفل شده و حامل نواقص و معلولیت

توان میان زمانی که نموده است. تقصیر وی با مقایسه رفتار وی با یک انسان متعارف در همان شرایط محرز است، البته می

د یا زمانی کننماید یا اطالعات کذب را به قصد اضرار به دیگران بیان میاهداءکننده گامت عمداً از ارائه اطالعات الزم خودداری می

 زند تفاوت گذارد.که در اعمال از روی غفلت و فراموشی از وی سر می

در مورد اول که این اضرار عمدی و به قصد نتیجه انجام شده، آنرا تقصیر عمدی و در مواردی که اهداءکننده قصد وارد کردن زیان 

را تقصیر غیرعمدی محسوب نمود، اگرچه از  شده آن را به دیگری نداشته و در نتیجه غفلت و سهل انگاری، باعث ایجاد خسارت

ی خورد، اما تفکیک این دو مورد، برای نحوهلحاظ اصل تحقق مسئولیت مدنی بیان تقصیر عمدی و غیر عمدی تفاوتی به چشم نمی

خسارت  های اعمالترین زمینهبه عبارت دیگر یکی از مهم3و مؤثر است. جبران خسارت و شدت و ضعف جبران خسارت مهم

 2ی قانون گذار قرار نگرفته است.ی حقوق داخلی تا به حال مورد توجهتنبیهی، تقصیر عمدی است که در زمینه

ی وی و ی مداخلهی اهداءکننده گامت و نحوهبررسی قواعد عام مسئولیت مدنی و شقوق مختلف ارتکاب فعل زیانبار از ناحیه     

توان اهداءکننده گامت و جنین را به خاطر ایراد خسارت به بودند که در حقوق ایران نیز میمبنای مسئولیت، جملگی نشانگر این 

ای به تشبیه وضعیت اهداءکننده گامت با پدر و ی پذیرنده، مسئول شناخت، در این بین عدهغیر و در بحث فعلی به طفل و خانواده

پدر و مادری که با آگاهی از نقص ژنتیکی و معیوب بودن گامت در اثر  نماید که همانگونه که حقوق برایمادر، اینگونه استدالل می

                                                           
 .131. کاتوزیان ، منبع پیشین، ص  3

المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، پردیس بیننقش تقصیر در مسئولیت مدنی. صفریان، مهدی،  2

 .57، ص3131دانشگاه تهران ، -کیش
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شوند، مسئولیت قائل نشده، برای اهداء کننده نزدیکی، موجب معلولیت ذهنی و جسمی و سایر نواقص ژنتیکی و ... در اوالدی می

  .3توان مسئولیتی قائل شدمادری است نمی  گامت نیز که نسبت به طفل در مقام پدری یا

 گیری:نتیجه

باشد که در نهایت با یکی از دو روش لقاح داخل رحمی و ای نوین درمان ناباروری مطرح میهاهداء جنین به عنوان یکی از روش

باشد. های لقاح درون رحمی مورد قبول بسیاری از فقها نمیلقاح خارج از رحم قابل تحقق است. اما از آنجا که وضعیت شرعی روش

 آیین نامه تأسیس مراکز درمان ناباروری صرفاً لقاح خارج از رحم را پذیرفته است. 3ماده مقنن طبق 

ای از حقوقدانان طرفدار نظری هستند که جنین آزمایشگاهی در خصوص ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی قبا از انتقال رحم، عده

دارد؛ شرط قانون مدنی که تصریح می 561ه خود به ماده دانند و برای اثبات دیدگارا از همان مراحل آغازین تکوین شخص می

ای او حین الموت منعقد بوده و زنده برد که نطفهوراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می

ز لقاح تخمک و اسپرم در محیط ماده فوق واژه جنین حاصل ا کنند و معتقدند که مادههم متولد شود، گرچه فوراً بمیرد، استناد می

ی انعقاد نطفه را آغاز حیات جنین ازمایشگاهی تلقی کرد. در مقابل این دسته از  توان لحظهگیرد و میآزمایشگاه را نیز در بر می

بات نظر خود دانند و برای اثها قائل به نظری هستند که جنین را تا قبل از انتقال به رحم مال میحقوقدانان، گروه دیگری از آن

ی مذکور کنند که در رابطه حقوقی بین طرفین قرارداد از آنجا که جنین حاصل از لقاح تخمک و اسپرم در رابطهچنین استدالل می

توان باشد، عنوان مال به آن اطالق دارد، بنابراین مینیاز هر دو طرف را بر طرف نموده و متحمل منفعت برای طرفین معامله می

ی شد که جنین آزمایشگاهی در خود توان تبدیل شدن به یک انسان را دارد تا بتواند شخصیت انسانی پیدا کند ولی قائل به نظر

توان گفت که گیرد. بنابراین در ماهیت جنین آزمایشگاهی میپیش از انتقال آن به رحم، همانند مال مورد نقل و انتقال قرار می

 یک مالیت بالفعل و شخصیت بالقوه دارد.

در خصوص مبنای مسئولین مدنی پزشک باید قائل به نظری شد که در صورت ورود خسارت از ناحیه پزشک به بیمار، تقصیر 

 اش خود را از مسئولیت وارهاند.پزشک را مفروض دانست، ولی به وی این فرصت را اعطاء نمود که با اثبات بی تقصیری

تقصیر وی، موضوع را دو حالت مورد بررسی  باشد باید جهت احرازن تقصیر میاز آنجا که مبنای مسئولیت مدنی اهداء کننده جنی

ای است که ممکن است داند دارای نقض ژنتیکی یا بیماریشود که اهداء کننده گامت نمیقرار داد، حالت اول مربوط به زمانی می

از وجود نقض ژنتیکی در خود آگاه نبوده است، با گامت وی منتقل شود که در این حالت، ممکن است گفته شود چون اهداء کننده 

نموده است. در حالی که باید تقصیری متوجه وی نیست چرا که یک انسان متعارف در همان اوضاع و احوال به این شیوه عمل می

ه باشد و گفت یک انسان متعارف کسی است که حداقل تالش و مراقبت عرفی را برای دانستن و آگاهی از وضعیت خویش انجام داد

خبر باشد و هم آنکه آگاهی غلط را بعد از تالش عرفی بدست آورده باشد که هم از نقص خود بیتنها شخصی از مسئولیت مبرا می

توان به استناد این قاعده اهداء کننده را از مسئولیت مبرا ساخت. البته در صورتی که شرایط قاعده احسان هم جمع باشد، می باشد.

                                                           
 .416نایب زاده، عباس؛ منبع پیشین، ص .  7
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ای از وضعیت سالمتی و سوابق پزشکی خود است که اهداءکننده گامت عمداً یا غفلتاً اطالعات کذب و گمراه کننده دوم وقتیحالت 

در مورد اول که این اضرار عمدی و به قصد نتیجه انجام شده، آنرا تقصیر عمدی و در باشد. ؛ میارائه کند یا آنها را مخفی نماید

زیان را به دیگری نداشته و در نتیجه غفلت و سهل انگاری، باعث ایجاد خسارت شده آن را  مواردی که اهداءکننده قصد وارد کردن

-تقصیر غیرعمدی محسوب نمود، اگرچه از لحاظ اصل تحقق مسئولیت مدنی بیان تقصیر عمدی و غیر عمدی تفاوتی به چشم نمی

 .جبران خسارت مهم و مؤثر استی جبران خسارت و شدت و ضعف خورد، اما تفکیک این دو مورد، برای نحوه
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