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چکیده

به ُیمن پیشرفتهایی علم پزشکی امروزه تعداد زیادی از بیماریها و صدمات بدنی از طریق
پیوند عضو درمان میشوند .هرچند از ُبعد اخالقی نجات جان انسان عملی پسندیده و مقبول است،
ً
لکن بهواسطۀ نیاز دریافتکنندگان این اعضا ،اهدای عضو ،ظاهرا اهدا است و در واقع معوض بوده
و برای موافقت اهداکنندهگان مبالغ عمدهای به آنها پرداخت میشود .الزام ناشی از این توافق،
بهعنوان قراردادی نوین در دانش حقوق ،موضوعی است که در این پژوهش هدف مطالعۀ آن براساس
منابع حقوق ایران بود .براساس تحلیل منابع حقوق ایران و توصیف رابطۀ طرفین در چنین
قراردادهایی ،بهواسطۀ آسیبی که خار کردن عضو به بدن اهداکننده وارد میکند ،درصورتیکه عضو
موضوع توافق مربوط به انسان زنده باشد تا پیش از جدا شدن از بدن انسان ،این توافق باطل و بالاثر
بوده و برای طرفین الزامی ایجاد نمیکند و درصورتیکه توافق پد از جدا شدن عضو از بدن انسان
صورت گیرد و ثابت شود بدن اهداکننده به آن نیاز ندارد و یا عضو موضوع توافق مربوط به انسان
فوتشده یا مبتال به مرگ م زی باشد ،این توافق الزامآور بوده و درصورت استنکاف طرفین از اجرای
اختیاری چنین توافقاتی ،میتوان از الزامات قانونی برای اجرای آنها استفاده کرد.
واژگان کلیدی :اهدای عضو ،تعهد ،تعهد اهدا ،الزامآور ،الزام اهدا.
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مقدمه

اهدای عضو از انسان زنده یا بیماران مبتال به مرگ م زی به افراد نیازمند یکی از طرق درمان
پزشکی است .این عمل از طریق اهدای عضو و در مقابل پرداخت وجه صورت میگیرد .با وجود
اینکه آمارها حکایت از قابل ّ
توجه بودن این نوع اعمال جراحی در کشور دارد ،با این وجود ،روابو
طرفین بهصورت دقیق از طرف سیاستگذاران حوزۀ قانونگذاری و سالمت تدوین نشده است .به
این ترتیب که درخصوص اهدای عضو از انسان زنده منبع قانونی وجود ندارد و این عمل در غیاب
قانونی مناسب بدون نظارت درحال انجام است .درخصوص اهدای عضو بیماران مرگ م زی یا
فوتشده مجلد شورای اسالمی در تاریخ  1873/11/17قانونی با عنوان «قانون پیوند اعضای
بیماران فوتشده یا بیمارانی که مرگ م زی آنان مسلم است» تصویب کرد .این قانون در یک ماده و
ّ
سه تبصره بهصورت خیلی مجمل و کلی به موضوع پیوند عضو از بیماران فوتشده یا بیماران مرگ
م زی پرداخته است ،بهگونهای که همراه با قوانین دیگر و سایر منابع حقوق نمیتواند بهصورت کامل
روابو طرفین این رابطه را تنظیم کند .از مسائلی که در این قانون و سایر منابع حقوق م فول مانده
مسئلۀ الزام ناشی از توافق اهدای عضو است .تاکنون پژوهشهای مختلفی به موضوع اهدای عضو
پرداختهاند .برخی رابطۀ انسان با اعضایش را از نوع ّ
مالکیت و سلطنت دانسته و انتقال عضو به غیر
را فقو در موارد محدود و با شرایو ویژه مجاز دانستهاند (رجایی و همکاران .)83 :1831 ،برخی
اعضای بدن انسان را قابلتملیک دانسته و بیع آنها را جایز میدانند (مهدیالشریف و دیگران:1838 ،
 113و نقیبی و حاجیانفروشانی .)188 :1832 ،برخی دیگر بیع اعضای بدن را درصورتی جایز
دانستهاند که سبب مرگ اعطاکننده نباشد (اص ری و عابدیانکلخوران .)76 :1832 ،در پژوهشی
دیگر که با عنوان «تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو» صورت گرفته بیان شده :جواز
برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ م زی اضطرار است و وصیت میت یا اذن اولیای او تنها عامل
ّ
ّ
ٌّ
مضطربه هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت ،عضو ندارند.
تعین و تشخص عنوان کلی
بهطوریکه حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند ،اصل برداشت عضو از مردگان بهعنوان یک
فعل اضطراری جایز است (بابوکانی و همکاران .)63 :1832 ،هرچند در پژوهشهای صورتگرفته
ّ
ماهیت اعضای بدن انسان و قرارداد اهدای عضو تبیینشده ،لکن هیچکدام به اثر این توافق در رابطۀ
طرفین نپرداخته است .بر این اساس در پژوهش حاضر موضوع مطالعۀ «الزام ناشی از توافقات مربوط
به اهدای عضو» است و هدف از آن پاسخ به سؤاالت زیر -1 :آیا ّ
وصیت اهداکننده برای وراث وی
الزامآور است و وراث ناگزیر از آن هستند یا میتوانند از اهدا امتناع کنند؟  -2در مواردیکه وراث
عضو را اهدا میکنند ،اهدا برای آنها الزامآور است یا میتوانند از تصمیم خود صرفنظر کرده یا
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گیرندۀ دیگری با شرایطی بهتر جایگز ین کنند؟  -8در مواردیکه اهداکنندۀ انسان زنده است ،در چه
شرایطی میتوان او را الزام به اهدا کرد؟
موضوع قرارداد پیوند عضو ،انتقال اعضای بدن انسان است .برای اینکه این قراردادها برای طرفین
الزامآور باشد ،موضوع آنها باید ّ
مالیت و منفعت عقالیی مشروع داشته باشد (مواد  218و 213
ق.م) « .ارز اقتصادی کاال وابسته به منافع آن است و آنچه نیازی را رفع نمیکند و سودی به بار
نمیآورد ،مال نیست .در جهان حقوق منفعتی اعتبار دارد که نهتنها در دید عرف و نزد خردمندان
فایده بهشمار رود ،قانون و اخالق نیز آن را مباح بداند .پد میتوان این دو شرط را در «مالیت داشتن»
خالصه کرد» (کاتوزیان.)161 :2 /1873 ،
ّ
بنا بر مطالب مذکور برای پی بردن به الزام ناشی از قرارداد اهدای عضو ،ابتدا باید ماهیت این
اعضا از نظر ّ
مالیت داشتن بررسی شود و سپد به موضوع الزام ناشی از این قراردادها پرداخته شود.
به این منظور در این پژوهش ابتدا ماهیت اعضای بدن انسان ،سپد الزام ناشی از این قراردادها
بررسی میشود.
ّ .1
ماهیت اعضای بدن انسان زنده
جسم انسان از اجزای مختلفی تشکیل میشود که فقدان برخی از آنها سبب فوت انسان
میشود و برخی دیگر یا اثری بر زنده بودن انسان ندارند و یا بهواسطۀ اینکه متعدد هستند (سلول م ز
استخوان ،کلیه و  )...امکان زنده ماندن با مقداری از آنها و یا یکی از آنها وجود دارد .از نظر
وابستگی وجود انسان به اعضای بدن میتوان اعضا را در سه گروه تقسیم کرد -1 :اعضایی که در
زنده بودن انسان مؤثر بوده و زندگی انسان به وجود و سالمت آنها بستگی دارد ،مانند قلب-2 .
اعضایی که در وجود انسان تأثیر کمتری دارند و حتی انسان میتواند بدون وجود آنها زنده بماند،
ولی بر کیفیت زندگی انسان اثر عمده دارند .مانند چشم -8 .اعضای ترمیمپذیر .اعضایی که
میتوانند خودشان را ترمیم کنند .مانند کبد و م ز استخوان .همین که مقداری از آنها در بدن انسان
باشد ،بدن به اندازۀ نیاز از آنها میسازد.
.1-1

اعضای مؤثر در زندگی انسان

جدا کردن این اعضا از بدن انسان سبب مرگ انسان خواهد شد و پذیر اهدای این نوع اعضای
بدن انسان زنده بهمعنای پذیر قتل انسان است (مادۀ  231قانون مجازات اسالمی) .عملی که
ممنوع بوده و با توافق صاحب عضو هم ممکن نخواهد بود .حمایت از این گروه اعضا ِی بدن همانند
ً
حمایت از خود انسان است .هرچند قانون مجازات اسالمی و سایر منابع حقوق صراحتا به این
موضوع تصریح نکردهاند ،ولی از بند «ب» مادۀ  231قانون مذکور که در بیان یکی از انواع جنایت
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ً
ً
عمدی بر نفد ،عضو و منفعت مقرر داشته« :هرگاه مرتکب ،عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب
جنایت واقع شده یا نظیر آن ،میشود ،هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ،ولی
ً
آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود» ممنوعیت این عمل فهمیده
میشود .هر نوع آسیب (بدون رضایت یا با رضایت صاحب عضو) به این نوع اعضای جرم و قابل
مجازات است .وجود انسان به وجود و سالمت این اعضا بستگی دارد .در حقوق برخی کشورها مانند
یونان و چین برخی اعضای بدن انسان را مانند سایر اموال درنظر گرفته و درنتیجه پذیرفتهشده که این
اعضا ممکن است موضوع معامله واقع شوند .در ماده  317قانون مدنی یونان بهطورکلی برخی اعضای
بدن انسان مانند خون و مو را ،جدای از تمامیت جسمانی یک انسان زنده درنظر گرفته است .جسد
مومیاییشده یا اسکلت را نیز غیرمرتبو با شخصیت انسان دانسته و بدینجهت مقرر داشته که این موارد
میتوانند موضوع یک معامله قرار گیرند .در بند اول ماده  38الیحۀ قانون مدنی چین «اشیا ،افعال،
حقوق شخصیت و مالکیت فکری » را مشمول موضوعات حقوق مدنی دانسته و در بند سوم همین ماده
مقرر داشته «اندامهای داخلی یک انسان ،خون ،م ز ،بافت ،اسپرم ،تخمک و دیگر اندامها ممکن
است موضوع حقوق مدنی قرار گیرند .این موارد مخالف نظم عمومی نبوده و در چارچوب
محدودیتهای اخالق حسنه هستند» (عباسی و همکاران.)17 :1838 ،
.2-1

اعضای مؤثر بر کیفیت زندگی انسان

این گروه از اعضای تأثیری بر زندهبودن انسان ندارند ،ولی بر ّ
کیفیت زندگی انسان مؤثرند.

میتوان آنها را از بدن انسان جدا کرد و فرد همچنان به زندگی خود ادامه دهد .با وجود حمایت
ً
قانونگذار از این اعضا ،این حمایت کامال در اختیار صاحب عضو است و بهخواست او بستگی
ً
دارد .در مواردیکه فردی عمدا صدمهای به چنین عضوی از انسان دیگر بزند ،این جرم از جرایم
قابلگذشت بوده و تعقیب یا عدم تعقیب مجرم در اختیار مصدوم است (مواد  868 ،817و .)...
.3-1

اعضای قابلترمیم

اعضای قابلترمیم از نظر پزشکی و درمانی وضعیتی متفاوت از گروههای قبل دارند .این اعضا
میتوانند خودشان را بازسازی و ترمیم کنند .بدن براساس نیازی که به این اعضا دارد از آنها ساخته
و درصورتی هم که قسمتی از آنها برداشته شود ،بدن اهداکننده و بدنگیرنده میزان کمبود را جبران
می کنند .از عضوی مانند م ز استخوان کافی است مقدار اندکی در بدن باشد تا بتوانند ترمیم شود.
 .2ماهیت عضو بدن انسان پس از جدا شدن از بدن
زمانیکه عضو از بدن انسان جدا میشود وضعیتی متفاوت از موقعی دارد که هنوز از بدن جدا نشده
است .در این وضعیت عضو از تصرف اهداکننده خار شده و ادامۀ زندگی او به آن بستگی ندارد .او
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میتواند بدون عضو مذکور به حیات خود ادامه دهد .درنتیجه در این مرحله عضو را نمیتوان قسمتی
از بدن اهداکننده دانست و درصورتیکه دارای سایر شرایو باشد مال و قابلمعامله است.
ّ
ماهیت اعضای انسان مبتالبه مرگ مغزی یا فوتشده
.3
هرچند اعضای بدن انسان مبتال به مرگ م زی یا فوتشده ،شرایو متفاوتی نسبت به اعضای
بدن انسان زنده دارند ،ولی بهواسطۀ ارتباطی که بین شخص متوفی و وراث او وجود دارد و
ً
تعلقخاطری که آنها به متوفی دارند و مخصوصا شرایطی که مرگ م زی دارد ،تا حدودی مشابه
موردی است که هنوز عضو از بدن شخص سالم جدا نشده است .با وجود این بهواسطۀ فوت شخص
یا بیفایده بودن ادامۀ حیات او در حالت مرگ م زی ،وضعیت این اعضا با اعضای انسان زنده
متفاوت است .اعضای بدن شخص متوفی یا مبتال به مرگ م زی تأثیری در زندگی او نداشته و امکان
ادامۀ حیات آنها از نظر پزشکی وجود ندارد .درنتیجۀ این وضعیت این اعضا به مال تبدیل شده و
شرایو ّ
مالیت داشتن را پیدا میکنند.
ّ .4
مالیت اعضای بدن انسان

ً
جلد اول قانون مدنی با عنوان «در اموال» تعریفی از مال ارائه نکرده و صرفا انواع اموال را بیان و

تعریف کرده است (مواد  12 ،11و  13قانون مدنی) .در اصطالح حقوقی مال را چنین تعریف
کردهاند« :مال در اصطالح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر
اقتصادی ارز مبادله را داشته باشد» (امامی .)13 :1/1868 ،برای مال دو ویژگی ذکر شده است:
« -1مفید باشد و نیازی را برآورد ،خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛  -2قابلاختصاص یافتن به
ً
شخص یا ملت معین باشد»(کاتوزیان .)3 :1838 ،مفید بودن مال از شروط الزم آن است و عرفا
نمیتوان مالی را تصور کرد که فایده ای نداشته باشد .نتیجۀ مفید بودن مال این است که نیازهای
ّ
اجتماعی و متعارف را برآورده کندّ .
مالکیت خود را بر
قابلیت اختصاص مال سبب میشود مالک
مال تابیت کرده و در مقابل دیگران به ّ
مالکیت خود استناد کند.
برای اینکه شئای یا کاالیی ّ
مالیت داشته باشد ،احتیا به عناصری دارد .عناصری که برای مال
بیان شده ،مفید بودن و ّ
قابلیت اختصاص است .این معیارها بیشتر از اینکه به جایگاه و رابطۀ مال
در جامعه ّ
توجه کنند ،به ارتباط مال با مالک پرداختهاند .درحالیکه آنچه به مال ارز میبخشد

وضعیت آن در روابو اجتماعی است .ممکن است چیزی درنظر شخصی دارای ارز بوده و بر این
مالیت را به ّ
مالیت باشد ،ولی قانون و سیاستگذاران حوزۀ قانونی این ّ
اساس دارای ّ
رسمیت نشناخته
و از آن حمایت نکنند .درنتیجه باید به عناصر مال دو عنصر دیگر اضافه کرد« :لزوم حمایت
قانونگذار» و « ّ
قابلیت انتقال».
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اگر کاالیی یا شئای در نظر دارنده ارز داشته ولی مورد حمایت قانونگذار نباشد ،مال نخواهد
بود .همچنانکه مال بدون ارز اقتصادی قابلتصور نیست ،مال بدون حمایت قانون نیز قابلتصور
نیست .اشیائی که برای متصرف ارز داشته و نیاز او را برآورده میکنند ،ولی مورد حمایت قانون
نیستند و قانون از متصرف آنها حمایت نمیکند مال نیستند (مانند مواد مخدر در مرحلۀ قاچاق).
برخی کاالها یا اشیا مورد احتیا عموم جامعه نیستند و مورد دادوستد قرار نمیگیرند .ولی برخی
افراد به آن ها نیازمند بوده و حاضر به پرداخت ارز در مقابل تصرف و داشتن آنها هستند .این
ً
مسئله سبب میشود آنها ّ
قابلیت دادوستد پیدا کنند .ماال یادگار خانوادۀ مشخصی برای خانوادۀ
دیگر ارزشی ندارد .درحالیکه همان خانوادۀ خاص در مقابل داشتن یادگار متعلق به خود حاضر به
پرداخت ارز اقتصادی است .ارز داشتن در رابطۀ طرفین در کنار سایر شروط ،برای ّ
مالیت
داشتن کافی است « .هیچ مانعی ندارد که مالی در رابطۀ دو طرف قرارداد ارز مالی داشته باشد،
هرچند که دیگران در برابر موضوع آن بهایی نپردازند .کافی است که انگیزۀ معامله عقالیی و مشروع
باشد» (کاتوزیان .)11 :1838 ،ارز شخصی مال درصورتی قابلپذیر است که این ارز در
عرف شناسایی شده و نوعی باشد .برای نمونه ،عرف پذیرفته که یادگار خانوادگی هر فردی برای
خانواده دارای ارز است.
ممکن است کاال یا شیئی همۀ عناصر مذکور را داشته باشد ،ولی امکان قطع رابطۀ آن شیء با
متصرف آن وجود نداشته باشد و به این واسطه «قابلانتقال» نباشد .درصورتیکه نتوان رابطۀ یک شیء
را با متصرف آن قطع کرد ،ولو با استفاده از ابزار قانون ،از نگاه اجتماعی آن شیء ارزشی ندارد.
درصورتیکه دارندۀ یک شیء بتواند پد از توافق درخصوص انتقال آن امتناع کرده و قانون هم در این
خصوص برای او الزامی ایجاد نکرده باشد ،این شیء ّ
مالیت نخواهد داشت ،یا حداقل در رابطۀ طرفین
ً
ّ
مالیت ندارد .ماال در موردی که شخصی شیء ممنوعهای را میفروشد و از تحویل آن خودداری
میکند ،خریدار هیچ ابزاری برای الزام او در اختیار ندارد ،درنتیجه در این رابطه این شیء ّ
مالیت نداشته،

هرچند در رابطهای دیگر ممکن است ّ
مالیت داشته و فروشنده ملزم به تحویل آن نیز باشد.

هرچند در گذشته به واسطۀ اینکه از اعضای بدن انسان استفادهای نمیشد ،برای آن مالیتی قائل
نبودند و خرید و فرو آن را حرام میدانستند (جعفربن الحسن1/1878 ،و ،)268 :2لکن امروزه
وضعیت این نوع اعضا ت ییر کرده و خیلی از اعضای بدن انسان مفید بوده و در درمانهای پزشکی
از آنها استفاده میشود .بعضی به استناد معامالتی که در جامعه نسبت به اعضای بدن اتفاق میافتد،
این اعضا را مال دانستهاند (الشریف و غیره .)113 :1838 ،برای تعیین وضعیت اعضای بدن انسان
از نظر مالی باید شرایطی را که برای ّ
مالیت داشتن هر مالی احتیا هست با این اعضا تطبیق داد .این
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اقتصادی داشتن ،مورد حمایت

قانونگذار و قابل انتقال به دیگران بودن.
.1-4

مفید بودن و نیازی را برآورده کردن

اعضای بدن انسان هم از نظر اینکه نیازهای معنوی انسان را برآورده میکنند و هم از جهت اینکه
بدن برای ادامۀ زندگی و بقا به آنها احتیا دارد ،مفید هستند .فایدۀ اموال مادی دیگر بیشتر بهمنظور
برآوردن نیازهای مادی و اجتماعی است ،ولی فایدۀ اعضای بدن ،رفع نیازهای شخصی است .اگر
داشتن مال در روابو اجتماعی مؤثر بوده ،نیازهای اجتماعی را برآورده کرده ،ارز آن در روابو
اجتماعی ظهور میکند و خار از اجتماع ارزشی ندارد ،اعضای بدن انسان به جریانات اجتماعی
وابستگی نداشته و نیازهای فردی و شخصی دارنده را تأمین میکنند .در مفید بودن اعضای بدن انسان
اختالفی نیست و این اعضا برای دارنده یا دریافتکننده مفید هستند.
.2-4

داشتن ارزش اقتصادی

ارز اقتصادی سبب میشود کاال در جامعه مورد دادوستد قرار گیرد .این ارز وابستهای از
مفید بودن است .کاالیی که مفید باشد و نیاز انسانها را برآورده کند ،اعماز اینکه آن نیاز شخصی
باشد یا اجتماعی ،مورد دادوستد واقع خواهد شد ،خواه در مقابل نقلوانتقال آن ارز اقتصادی یا
ارز دیگری داده شود« .چیزی مال است که ارز دادوستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده
میشود» (کاتوزیان .)11 :1838 ،درحالیکه کاالهایی که نیازهای اجتماعی افراد را برآورده میکنند
به آسانی مورد دادوستد واقعشده و برای ارز گذاری آنها نیازهای اجتماعی افراد بهعنوان معیار
سنجش بهکار گرفته میشود ،وضع اعضای بدن تا حدودی متفاوت است .امروزه دیرزمانی نیست
که بهواسطۀ جراحی پیوند عضو ،انسانها به این ارز اعضا پی بردهاند .این سابقۀ کوتاه نتوانسته
معیاری مناسب برای ارز گذاری و دادوستد آنها ایجاد کند .ارز آنها هنوز نوعی نشده و در
ارز گذاریها از معیارهای شکنندۀ شخصی استفاده میشود .با وجود این ،امروزه افرادی که نیاز
به این اعضا دارند ،در مقابل دریافت آنها حاضر به پرداخت ارز اقتصادی هستند و در بازارهای
مخفی که در غیاب بازارهای رسمی برای دادوستد این اعضا تشکیل شده ،همواره مبالغ قابلتوجهی
در مقابل خرید آنها پرداخت میشود .نحوۀ رفتار افراد نیازمند سبب تشکیل بازار مخفی و
قیمتهایی شده که هرچند شخصی هستند ،ولی بهواسطۀ مبتالبه بودن افراد زیادی از جامعه ،این
قیمتها درحال تبدیل به قیمتهای نوعی هستند .این وضعیت سبب تابیت نوعی ارز اقتصادی
این اعضا شده و بازار آنها نیز معلوم و مشخص شده است.
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.3-4

حمایت قانونگذار

مفید بودن و ارز اقتصادی تا زمانیکه از طرف قانونگذار حمایت نشود ،منتهی به ّ
مالیت یک
شیء یا کاال نخواهد شد ،وضعیتی که کاالهای ممنوعه داشته و با وجود استفادۀ بسیار آنها ما ّلیت

ندارند .اعضای بدن انسان هرچند مفید بوده و گیرندگان در مقابل دریافت آنها حاضر به پرداخت
ارز هستند ،ولی تا زمانیکه قانون از آنها حمایت نکندّ ،
مالیتی نخواهند داشت .هرچند استمرار
مبادلۀ شخصی و ارز گذاریهای فردی بر ایجاد بازار برای این اعضا و شکلگیری قیمتهای نوعی
ً
بیتأثیر نبوده و امروزه خریداران و فروشندگان این اعضا غالبا به آسانی همدیگر را پیدا کرده و قیمتها
نیز به وضعیت تابیت شدهای رسیدهاند ،ولی درصورتیکه حمایت قانون همراه این معیارها نباشد
ارزشی نخواهند داشت .در مورد اعضای بدن انسان بایستی بین اعضای بدن انسان سالم و قبل از
جدا شدن از بدن با مرحلۀ بعد از جدا شدن عضو از بدن انسان سالم و اعضای بدن افراد فوتشده
یا مبتالبه مرگ م زی قائ ل به تفکیک شد .در مورد اول قانون حمایتی از دریافتکنندۀ عضو نکرده و
در مواردیکه شخصی تعهد بر انتقال عضو در مقابل عوض یا بدون عوض کند و سپد از اجرای
تعهد استنکاف نماید ،قانون از دریافتکننده ،حمایت نمیکند .ولی درخصوص اعضایی که بعد از
جدا شدن از بدن انسان سالم راجعبه آنها توافق میشود و اعضای افراد فوتشده یا مبتال به مرگ
م زی قانون به ماابه مال با آنها برخورد میکند.
ّ
قابلیت انتقال
.4-4
ارز قراردادی یک کاال تا حدود زیادی به امکان تسلیم آن به مشتری و تصرف آن کاال توسو
مشتری بستگی دارد (کاتوزیان .)111 :1/1831 ،مقدورالتسلیم بودن که بهمعنی سلطۀ بایع بر مبیع
است ،بهگونهای که متمکن از تحویل آن به مشتری باشد (اراکی ،)223 :2/1118 ،یکی از شروط
اساسی مبیع است .اگر فروشنده الزامی به تحویل موضوع قرارداد به خریدار نداشته باشد ،آن کاال
برای خریدار ارزشی نخواهد داشت و اگر این وضعیت نوعی باشد ،جامعه نیز برای آن ارزشی
شناسایی نمیکند .در فقه نیز یکی از شرایو مبیع مقدورالتسلیم بودن آن است (عاملی:1/1831 ،
 211و انصاری 181 :2/1838 ،و محقق داماد .)33 :1833 ،بر این اساس ،درصورتیکه بایع قادر
به تسلیم مبیع نباشد ،بیع صحیح نیست (دارابپور .)31 :1832،تعهدی نیز که متعهد الزامی بر
انجام آن ندارد ،تعهدی حقوقی نیست و با معیارهای حقوق سازگاری ندارد .درصورتیکه دهندۀ عضو
بدون مسئولیت بتواند از تعهد خود امتناع کند ،تعهد او بر انتقال عضو تعهدی حقوقی نیست.
وضعیت اعضای انسان از نظر ّ
قابلیت انتقال یکسان نبوده و این اعضا در شرایو مختلف دارای
وضعیتهای متفاوتی هستند .هرچند در این خصوص معیاری ذکر نشده ،ولی آنچه سازندۀ این
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ّ
باالخص انتقالدهنده بر این شرایو مؤثر است .این شرایو عبارتاند
معیار است وضعیت طرفین و
از وابسته نبودن ادامۀ حیات صاحب عضو به عضو موضوع اهدا و بیزیانبودن انتقال آن.
 .1-4-4وابسته نبودن ادامۀ حیات صاحب عضو به عضو موضوع اهدا
برای اینکه بتوان انتقالدهندۀ عضو را ملزم به انتقال عضو کرد ،نباید ادامۀ حیات او به عضو مذکور
وابسته باشد و یا فقدان آن به ادامۀ زندگی او اخالل ایجاد کند .در مواردیکه انتقالدهنده مبتال به
مرگ م زی است یا فوت کرده ،این نیاز وجود ندارد و جدا کردن عضو از بدن این گروه تأثیری بر
زندگی آنها نخواهد داشت .در این نوع انتقاالت باید وضعیت وراث را از نظر نیاز عاطفی و روحی
و نه مادی و جسمی بررسی کرد .درصورتیکه اهدای عضو زیان معنوی و عاطفی برای آنها نداشته
باشد ،مانعی برای انتقال وجود نخواهد داشت .در مواردیکه عضو موضوع انتقال متعلق به انسان
زنده است ،کارشناس باید عدم نیاز فرد مذکور را به آن تأیید کند .درصورتیکه بنا بر نظر کارشناس
انتقال دهنده نیازی به عضو مذکور نداشته باشد ،انتقال آن منعی نداشته و صاحب عضو نمیتواند این
موضوع را مستمسکی برای فرار از اجرای تعهد قرار دهد.
 .2-4-4زیانآور نبودن انتقال
انتقال عضو نباید برای انتقال دهنده همراه با زیان جسمی یا روحی ناروا باشد .در مواردیکه
انتقال سبب آسیب جسمی یا روحی برای او میشود ،میتواند از انجام تعهد امتناع کند .سالمت
جسمی و حمایت از حیات انسانها جزو حقوق مربوط به شخصیت آنها بوده و نمیتوان این حقوق
را بهموجب قرارداد یا یکجانبه اسقاط یا به دیگری واگذار کرد .قراردادی که به این حقوق صدمه
ّ
میزند باطل و از درجۀ اعتبار ساقو است .بر این اصل کلی ،استانائاتی وارد است -1 :قراردادهایی
که صدمۀ سبک و غیرقطعی به جسم انسان وارد میکند؛ مانند فرو گیسو .بهشرط اینکه موضوع آن
منفعت عقالیی و مشروع داشته باشد -2 .قراردادهایی که با نفع مشروع منعقدکنندۀ آن توجیه
میشود -8 .قراردادهایی که دارای نفع عمومی صحیح است .مال قرارداد فرو خون (مادۀ  3قانون
مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب ( )1881صفایی و قاسمزاده،
 .)27 :1831قرارداد انتقال عضو درصورتیکه برای انتقالدهنده همراه با زیان ناروا باشد ،الزامآور
نبوده و انتقالدهنده میتواند از اهدای عضو امتناع کند« .درصورت ناممکن بودن اجرای مورد تعهد،
تعهدی موجود نیست و قراردادی که مورد آن امری غیرممکن باشد ،باطل خواهد بود .ضابطۀ
ً
ً
غیرممکن بودن اجرای تعهد ،عرف و عادت است و بنابراین ،هر تعهدی که عرفا و عادتا غیرممکن
ً
باشد ،باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است ،هرچند که اجرای تعهد عقال محال و
غیرممکن نباشد» (شهیدی.)82 :8 /1832 ،
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ّ
ماهیت قرارداد انتقال عضو و ضمانتاجرای آن
.7
در مواردیکه عضو موضوع قرارداد اهدا ،دارای شرایو چهارگانۀ مذکور باشد (مفید باشد ،ارز
اقتصادی داشته باشد ،مورد حمایت قانونگذار باشد و قابلانتقال باشد) توافق انتقال آن قراردادی
حقوقی بوده و برای طرفین الزامآور است« .کافی است که انگیزۀ معامله عقالیی و مشروع باشد :برای
ماال ،خرید و فرو عکدها و یادگارهای خانوادگی درست است ،درحالیکه احتمال دارد بازار
برای آنها ارزشی نشناسد» (کاتوزیان .)11 :1838 ،آنچه تفکیککنندۀ تعهدات حقوقی از سایر
تهدات است ،امکان الزامی است که در این تعهدات نهفته است .این الزام همراه با تضمین دولت
بوده و درصورت استنکاف ،متعهد به طرق مختلف به انجام تعهد مجبور میشود .وسایل اجبار
حقوق از طریق کیفر ،اجرای مستقیم قاعده ،بطالن عمل حقوقی و مسئولیت مدنی جلوه میکند
ً
(کاتوزیان .)86 :1831 ،در تعهدات حقوقی غالبا برعهدۀ هریک از طرفین تعهدی وجود دارد که به
ٌ
اعتباری متعهد و به اعتباری دیگر متعهدله میشوند و به همین اعتبار میتوانند الزام طرف مقابل را
به اجرای تعهد بخواهند .در مواردیکه قرارداد انتقال عضو واجد وصف حقوقی باشد و مشمول
الزامات و تضمینات قواعد حقوقی قرار بگیرد ،طرفین آن مانند سایر قراردادها میتوانند از الزاماتی
که قانون برای متعهد درنظر گرفته استفاده کند و درصورت استنکاف با توسل به وسایل اجبار حقوقی
تقاضای الزام طرف مقابل را به اجرای عین قرارداد بخواهد.
.1-7

الزام اهدا کنندۀ عضو

مادۀ  213قانون مدنی قرارداد را بین طرفین الزماالتباع دانسته و به این واسطه متعهد ملزم به وفای
به موضوع آن است .مادۀ  221قانون مدنی طرفین عقود را به اجرای موضوع عقد و نتایج ناشی از
عرف و عادت و قانون ملزم دانسته است .تعهد قانونی متعهد مبنی بر لزوم وفای به عهد ،هر متعهدی
را ملزم به وفای به عهد میکند .هرچند التزامات قانونی استاناپذیر نبوده و بدون ّ
توجه به نوع قرارداد
اعمال میشوند ،لکن اجرای پارهای از تعهدات با موانعی مواجه میشوند که اجرای آنها را غیرممکن
میکند .صحت چنین قراردادهایی مشروط بر این است که قرارداد از ابتدا متعذر نبوده باشد و
درصورتیکه مشخص شود اجرای قرارداد از ابتدا متعذر بوده ،قرارداد باطل است یا آنچنان که
گفتهاند این نوع تعذر مانع انعقاد عقد است (بناییاسکویی .)16 :1831 ،همچنین در مواردیکه
انجام موضوع تعهد برای متعهد مقدور نیست ،اجبار شخص به کار نامقدور معقول بهنظر نمیرسد
(کاتوزیان .)111 :1 /1831 ،قرارداد فرو عضو درصورتیکه دارای شرایو الزام باشد و از ابتدا
بهواسطۀ موانع قانونی باطل نباشد ،قراردادی معتبر و الزامآور است .اهداکننده باید تعهد خود را
بهصورت اختیاری انجام دهد و درصورت خودداری از اجرای اختیاری مانند سایر تعهدات از ابزار
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قانونی برای الزام او استفاده خواهد شد .آنچه این قراردادها را از سایر قراردادها تفکیک میکند،
امکان اجرای عین قرارداد است .درصورتیکه این توافقات واجد وصف حقوقی بوده و موضوع قرارداد
در تصرف اهداکننده باشد ،امکان الزام وجود دارد ،ولی در فرضی که عضو به شخص دیگری منتقل
شده و در بدن او بهکار رفته باشد ،بهواسطۀ اینکه خرو آن عضو برای او زیانآور است ،اجرای عین
قرارداد تبدیل به جبران خسارت خواهد شد.
اجرای قرارداد اهدای عضو در مواقعیکه صاحب عضو زنده بوده و پد از اهدا قابلایقاء باشد،
ً
از وظایف او بوده و شخصا متعهد است .در مواقعی که اهدا از طرف اولیای دم صورت گرفته ،اولیای
دم ملزم به آن بوده و درصورت امتناع و امکان الزام ،ملزم به انجام آن خواهند شد.
.2-7

الزام در یافتکننده

همچنانکه قرارداد اهدا یا فرو عضو برای اهداکننده الزامآور است ،دریافتکننده نیز متعهد به
قرارداد مذکور بوده و باید تعهدات مذکور در قرارداد را انجام دهد .درصورت استنکاف ،اهداکننده یا
وراث او میتوانند تقاضای الزام او را به انجام تعهد کرده و عوض قراردادی را از او مطالبه کنند .در
مواردیکه دریافتکننده عضو را دریافت کرده و از پرداخت عوض آن امتناع میکند ،صاحب عضو
مانند هر دائن دیگری میتواند الزام او را بخواهد .حتی در مواردیکه احتیا دریافتکننده به عضو
مرتفع میشود ،مانند فوت یا درمان از طریق دیگر و یا درصورتیکه عضو بهعللی خار از ارادۀ
طرفین توسو بدن دریافتکننده ّرد میشود ،الزام دریافتکننده به پرداخت عوض منتفی نشده و
نامبرده مکلف به پرداخت عوض توافقی است.
.3-7

تعذر اجرای تعهد اهداکنندۀ عضو

تعذر اجرای قرارداد ممکن است از ابتدا وجود داشته باشد یا اینکه بعد از انعقاد قرارداد ایجاد
شود .در مواقعی که تعذر با انعقاد قرارداد همراه بوده و بهعبارتی قرارداد بهصورت متعذر منعقد شده
باشد ،در این صورت وقوع تعذر مانع تشکیل عقد میشود (بناییاسکویی .)16 :1831 ،ولی
درصورتیکه تعذر بعد از انعقاد قرارداد ایجاد شود و قرارداد بهگونهای باشد که در زمان انعقاد اجرا
ً
متعذر نبوده ،ولی بعدا متعذر شده ،اگر این تعذر موقتی باشد ،طرف مقابل اختیار فسخ خواهد
داشت و درصورتیکه تعذر دائمی باشد ،قرارداد منفسخ میشود (شیروی .)132 :1838 ،در مورد
اهدای عضو نیز درصورتیکه در زمان انعقاد قرارداد اهدا (یا هر عنوان مشابه قرارداد) اجرای قرارداد
متعذر باشد ،عقد تشکیل نخواهد شد .ولی درصورتیکه در زمان انعقاد اهدا متعذر نبوده ،لکن بعد
ً
از انعقاد موقتا متعذر شود ،طرف مقابل و نه اهداکننده اختیار فسخ خواهد داشت و درصورت متعذر
شدن دائمی اهدا ،قرارداد منفسخ خواهد شد.
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 .6نتیجهگیری
توافقی که بین اهداکننده و دریافتکنندۀ عضو صورت میگیرد ،در شرایطی ممکن است دارای
وصف حقوقی بوده و مشمول الزامات ناشی از این وصف باشد .امروزه این توافقات در شرایو
مختلفی صورت میگیرند .در پارهای از موارد اهداکننده انسانی سالم است که فقو بهمنظور دریافت
ً
عوضی مناسب و یا مجانا اقدام به اهدای عضو میکند .درصورتیکه اجرای این نوع توافقات از ابتدا
متعذر باشد ،دارای وصف حقوقی نبوده و درنتیجه الزامی هم بهدنبال نخواهد داشت .در موردی نیز
که اجرای قرارداد متعذر نبوده و از نظر پزشکی ممکن باشد ،ولی بهلحاظ ممنوعیت ایراد صدمه به
انسان ،اهداکننده الزامی به آن نخواهد داشت.
در مواردیکه قرارداد اهدای عضو پد از خرو عضو از بدن انسان سالم منعقد میشود و یا
پیش از آن منعقد شده و عضو از بدن خار شده و صاحب عضو بدون عضو اهدایی قادر به ادامۀ
زندگی باشد ،عضو تبدیل به مال شده و قرارداد اهدای آن واجد وصف حقوقی است .استنکاف از
اجرای تعهدات این قرارداد برای طرفین ضمانآور بوده و هر کدام از طرفین میتواند برای الزام دیگری
به اجرای تعهدات قراردادی از امتیازات قانونی استفاده کند.
درصورتیکه موضوع قرارداد عضو انسان فوتشده یا مبتال به مرگ م زی باشد ،بهواسطۀ اینکه
اعضای بدن در این مرحله مال و قابلمعامله هستندد ،دارای وصف حقوقی بوده و مشمول الزامات
این توصیف قرار میگیرد .درصورتیکه هریک از طرفین از انجام موضوع آن امتناع کند ،طرف دیگر
میتواند تقاضای الزام او را نماید.
در مواردیکه قرارداد اهدای عضو الزامآور است ،اجرای عین تعهد منوط است به امکان اجرای
آن .به این ترتیب که درصورتی حکم به اجرای عین داده خواهد شد که عضو در تصرف اهداکننده
باشد و درصورتیکه عضو در بدن شخص دیگری قرار داده شده باشد ،بهواسطۀ عدم امکان خرو
عضو از بدن گیرنده اجرای عین قرارداد تبدیل به جبران خسارت خواهد شد.
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