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دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران ، وکیل پایه یک 

 دادگستری و مدرس دانشگاه



                                   

 عنوان قرارداد                                  

                                  

 ماهیت قرارداد                                  

 فصل بندی کلی بحث

 اطراف قرارداد                                  

 

 تعهدات متقابل در قرارداد                                  



 
        وهن جایگاه انسانی حامل  و : رحم جایگزین

 تبدیل وی به ابزار باروری 
 
 مادر”بار حقوقی واژه :  مادر جانشین  “ 
   
  وهن جایگاه حامل و تشبّه : رحم اجاره ای

 نادرست به عقد اجاره 
 
  حمل در هر دو معنا قابل پذیرش : حمل جایگزین

 است  



 

عقدی است رایگان و امکان پرداخت به هیچ وجه ( 1
 راهگشای وضعیت موجود نیست: وجود ندارد 

 

تعارض احتمالی با اخالق : عقدی است معوض ( 2
 حسنه

   

عقدی است بالذات رایگان اما امکان درج شرط ( 3
 فرعی عوض هست 



 

 نّیت غیر تبرعی حامل :  وآقعیت

 

 

 قانون مدنی   801شرط فرعی عوض در ضمن عقد غیرمعوض به مالک ماده : رآه حل 

 

  خدآپسندآنه: بهترین آصطالح 



  ن : قرآردآد آجاره
 
 تردید در مالیت منافع رحم ؛ تردید در مالکیت رحم و منافع آ

 

  حاکمیت قانون کار ؛ تردید در کار بودن باردآری : قرآردآد کار 

 

 تردید در مالیت حمل : قرآردآد ودیعه 

  

  (قانون مدنی 10موضوع ماده )قرآردآد نامعین 



 

  والدین ژنتیک 

 

  حامل 

 

   به جهت  تزاحم تعهدات حامل و : همسر حامل
 حقوق وی 

 

   به جهت پیش بینی  فرض حجر یا فوت هر : وصی
 دوی والدین ژنتیک 



 

یا پزشک یا موسسه درمانی طرف قرآردآد محسوب شود؟      
 
 آ

 

 . بلی ؛ چون در جریان عقد و آجرآی قرآردآد مشارکت دآرد•

طرف . خیر؛ چون بهتر آست تنها در آموری طرف وآقع شود که متعهد به آمری بوده آست•
عقد وآقع شدن، پزشک یا تیم پزشکی رآ بیش آز حد ضرورت درگیر دعاوی آحتمالی و بار 

در فرآیند  به عنوآن مطلعآلبته آین رآهکار هم نافی جلب تیم پزشکی . )مسئولیت می کند
 (   دآدرسی نیست



 

 تعهد به تکمیل فرآیند تلقیح ( 1

 

 :آقرآر به تعهدآت آبوینی  ( 2

 

 آجتناب آز سوء آستفاده آز حس مادرآنه حامل  -

 به ویژه در موآرد نقص یا عیب نوزآد

گاهی آطرآف عقد -
 
 بازآ



 

 : تعهد به پاداش ( 3
 

 

 بر اساس نظریه تعهد فرعی به پرداخت در ضمن عقد رایگان 



یا ضرورت دآرد شرط عوض در قالب یکی آز عقود معّین گنجانده شود؟ 
 
 آ

 

 

     10بلی ؛ مستندًآ به نظر مشهور فقهی             خیر ؛ مستندًآ به موآد 

 قانون مدنی و  219آست                   و “ صلح”و بهترین گزینه،  

 آصل حاکمیت آرآده                                                               



 :  نکات قابل مالحظه در نحوه آستحقاق پادآش 

 :  نظام پردآخت تدریجی و مرحله آی •

درصد کل پادآش کمتر  10به رحم حامل که آز همزمان با آنتقال جنین ریال .............................. مبلغ ( آلف
 نخوآهد بود

زمایش هفته پس آز تشخیص پزشکی حاملگی  4حدآک ثر تا ریال .............................. مبلغ ( ب
 
حامل بر آساس آ

 ضربان قلب  

ماه پس آز تاریخ تشخیص نخست  5ریال با تشخیص آدآمه حاملگی حامل .............................. مبلغ ( ج
 حاملگی  

روز مانده به تاریخ پیش بینی  30حدآک ثر تا ریال با تشخیص آدآمه حاملگی حامل ............................. مبلغ ( د
 شده زآیمان

 ( قرآردآد نمونه رویان)  همزمان با زآیمانریال ............................... مبلغ ( ه

 







 در مورد خطر جانی                                                                             

 حامل                                                                                         

 تعهد به تکمیل موضوع قرآردآد مگر1)

                                                          

 در مورد عیب جنین                                                                             

 

 تحویل فوری و منع تماس  و مالقات  : آقرآر به بی حقی نسبت به طفل حاصل  ( 2

 با طفل  

 !   حامل، مادر طفل نیست : پیش فرض * 



 

    تعهد به همکاری جهت اخذ  مدرک شناسایی طفل( 3

 

اخذ شناسنامه به نام زایمان کننده و : وضعیت فعلی  

 همسر وی  و ضرورت مراجعه 

 به دادگاه برای اخذ شناسنامه به نام والدین ژنتیک 

                                                                                                 

 ضرورت تدوین مقررات متناسب با موضوع 



 :تعهد به حسن استفاده از هزینه های دریافتی ( 4

 پرداخت در ازای دریافت رسید مورد تایید مرکز درمانی -

 مبلغ مقطوع به عنوان هزینه امرار معاش -

 

 والدین ژنتیک                                                      

 تعهد به ارائه اطالعات بارداری به ( 5

 مرکز درمانی                                                       



  :تعهد به حفظ سالمت حمل و آجتناب آز آقدآمات پرخطر ( 6
 

 حامل ، پرهیز آز“ تعهد به وسیله”با توجه به ماهیت 

  

 آقدآمات نوعًا مضّر  و* 

 

 آقدآمات مضّر به طور خاص ضرورت دآرد *  



 :ضمانت حسن آجرآی قرآردآد ( 7
 تسلیم سند تجاری به عنوآن آمانت نزد مرکز درمانی

  

مشابه همین رآه حل در مورد تضمین پردآخت وآلدین ژنتیک قابل •
 تحقق آست

 آهمیت نقش وآسطه آی مرکز درمانی •



 

  مشّکک یا متوآطی ؟: مفهوم تقصیر حامل 

 

 

 قول به تشکیک با عدآلت سازگارتر آست

 
 



 قرارداد نمونه رویان با همین رویکرد چنین بیان داشته است  10-2-2بند    : 

 و وی همسر یا حامل سوی از قرارداد این مفاد آگاهانه  و عمدی نقض هرگونه"
 قرارداد، این مفاد نظرگرفتن در با 5 ماده کمیته تشخیص به سنگین تقصیر یا

 قانونی، مسئولیت ایجاد ضمن شود، (ها) جنین عیب یا مرگ به منتج که
 و شد خواهد حاضر قرارداد در مندرج حامل مالی حقوق کلیه سقوط موجب

  گونه هر نیز یا و نشود منجر (ها) جنین عیب یا مرگ به  که صورتی در
 تشخیص با شود، جنین عیب یا مرگ به منجر که غیرعمدی یا سبک تقصیر
   ."باشد حامل مالی حقوق کاهش سبب تواند می مزبور کمیته

هم چنین ، تبصره همین بند بار دیگر بر تعهد حامل به وسیله تاکید نموده و مقرر 
 :می دارد

 نباشد، حامل عمد یا تقصیر از ناشی که صورتی در جنین عیب یا مرگ هرگونه" 
 ."بود نخواهد 3-1-2 بند موضوع پاداش مسقط

 



 :  پذیرش کاهش حمل ( 8
 :تعریف  

 معدوم نمودن یک یا چند جنین حاصل آز باروری 

زمایشگاهی پس آز آنتقال به رحم به جهت حفظ 
 
 آ

 سالمت حامل یا سایر جنین ها

 

 :بهامات مشروعیت کاهش حمل آ

 “  آالمتناع باالختیار ال ینافی آالختیار” 



 

 قبل، همزمان و بعد آز باردآری : تعهد به رآزدآری ( 9

 

 ضرورت محرمانه ماندن فرآیند حمل : پیش فرض * 

 

 

 ضرورت آخذ رضایت همسر حامل ( 10



 

 

مطالعه قرارداد حمل جایگزین ، تنها با نگاه حقوقی صرف امکان پذیر 

 نیست؛ مالحظات

 

.  اخالقی در بند بند مفاد تعهدات متعامالن نقش تعیین کننده دارد 
 درست است که قرارداد، قانون 

 

روابط طرفین خود است اما خود نیز ، در چارچوب اخالق حسنه و 

 .  نظم عمومی اعتبار دارد

 



 

موضوع قرارداد، انتقال یک مال بی جان یا انجام یک تعهد مالی 
 نیست؛ وقتی سخن از زایش و 

 

پیدایش نوع آدمی است، عرصه، بیشتر عرصه حقوق اشخاص است تا 
 قواعد عمومی در . قراردادها

 

مواردی که با رعایت حقوق انسانی حامل ، حمل و والدین ژنتیک در 
 تعارض است، رنگ می بازد 

 

و این حقوق بشر است که بازی گر اصلی صحنه تعهدات است؛ در  
 نام گذاری قرارداد، تعیین 

 



 

آن سفر کرده که صد قافله دل همره 

 اوست 

هر کجا هست خدایا به سالمت 

 دارش 

 

 والسالم 


