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 Today, the tremendous progress in reproductive technologies in 
recent years has revealed a window of hope for infertile couples, 

because the desire to have a child is a universal desire and becoming 

a parent is one of the most important stages of a person's life. 
One of the new medical phenomena used in the treatment of 

infertility is the use of a surrogate uterus. 

The contract of using a woman's womb is a contract by which a 
woman agrees to carry the embryo resulting from the egg and sperm 

of a couple and deliver it to them after giving birth. Studies show 

that choosing a familiar surrogate, such as relatives, friends or close 

ones, provides the context to reduce or eliminate the problems 
caused by the operation of surrogacy. In this contract, the parties 

form the marriage, on the one hand, the infertile husband and wife, 

and on the other hand, the mother who accepts the fetus, ((surrogate 
mother)). 

According to the principle of relativity of contracts, the effects of 

the surrogate mother contract should be limited to the contractors 

themselves (husband and wife of the applicant and surrogate 
mother). The condition of contractual liability is that there is a valid 

contract between the victim and the cause of the loss and the loss is 

due to breach of contractual obligations. 
Today, the opinions of contemporary Imamiyya jurists are different 

about the validity of this contract, and some jurists consider the use 

of another woman's womb as permissible for reproduction, while 
others consider this action to be haram and the contract invalid. 

The views of Iranian lawyers are also different in this matter, some 

lawyers consider this contract to be valid and valid, while others 

consider it invalid due to the conflict with public order. For the 
validity of the womb contract, it is an alternative to refer to Article 

10 of the Civil Code (principle of the sovereignty of the will of the 

parties and freedom of contracts) and the general rules of the 
contract are not sufficient in terms of correctness. Because all the 

effects of the contract cannot be determined based on the will of the 

parties, and some of them are coercive effects, and the most 
important effect is kinship and descent resulting from the contract. 

It seems that possible complications and consequences can be 

prevented by passing laws and forming special committees to 

investigate cases of infertility treatment with surrogacy. 
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 فقه و ایران حقوق در جایگزین رحم فرایند بررسی

 الملل بین حقوق در شمایی با امامیه
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 نویسنده) ایران تهران، نور، پیام دانشگاه، حقوق گروه استادیار
 (.مسئول

 
 2سنجابی نسرین
 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه، الهیات گروه استادیار

 
 3شکربیگی علیرضا
 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه، حقوق گروه استادیار

 
 چکیده
 راخی سالیان در تولیدمثل فناوریهای در شگرف پیشرفت امروزه
 که چرا است ساخته نمایان را نابارور زوجهای برای امید روزنه
 مهمترین از شدن مادر و پدر و است جهانی میلی فرزند داشتن آرزوی
  .است فرد زندگی تحول مراحل

 نازایی و ناباروری درمان در که پزشکی نوین های پدیده از یکی
  .است جایگزین رحم از استفاده شود، می استفاده
 زنی آن موجب به که است قراردادی زن، رحم از استفاده قرارداد
 را شوهری و زن اسپرم و تخمک از حاصل جنین کند می موافقت

 می نشان مطالعات. دهد تحویل آنها به زایمان از پس و نماید حمل
 کاننزدی یا دوستان بستگان، نظیر آشنا جایگزین رحم انتخاب دهد

 را رحمی جایگزینی عمل از ناشی مشکالت رفع یا کاهش زمینۀ
 شوهر و زن سو یک از قرارداد این در را عقد طرفین. نماید می فراهم

 یلتشک(( جانشین مادر)) جنین، پذیرنده مادر دیگر سوی از و نابارور
 .دهند می

 هب باید جانشین مادر قرارداد آثار قراردادها، بودن نسبی اصل مطابق
. گردد محدود( حامل مادر و متقاضی شوهر و زن) متعاقدین خود
 زیان، عامل و دیده زیان میان که است آن قراردادی مسئولیت شرط

 قراردادی تعهدات نقض سبب به زیان و داشته وجود صحیحی قرارداد
  .باشد شده ایجاد

 قرارداد این اعتبار مورد در امامیه معاصر فقهای نظریات امروزه
 در را دیگر زن رحم از استفاده فقها از ای عده و است متفاوت

 غیر را قرارداد و حرام را عمل این دیگر ای عده و جایز تولیدمثل
  .دانند می معتبر

 برخی است، متفاوت مورد این در نیز ایران دانان حقوق دیدگاه
 علت به دیگر برخی و معتبر و صحیح را قرارداد این دانان حقوق

 رحم قرارداد صحت برای دانند می باطل عمومی نظم با مغایرت
 اراده حاکمیت اصل) مدنی قانون 10 ماده به استناد صرف جایگزین

 صحت شرایط در قرارداد عمومی قواعد و( قراردادها آزادی و طرفین
 نمی طرفین اراده اساس بر قرارداد آثار همۀ و که چرا. نیست کافی
 و قرابت اثر، مهمترین و است قهری آثار ای پاره و شود تعیین تواند
  .است قرارداد از حاصل نسب

 رایب خاص ها کمیته تشکیل و قوانین تصویب با رسد می نظر به
 بروز از توان می جایگزین رحم روش با نازایی درمان موارد بررسی

  .کرد پیشگیری احتمالی عواقب و عوارض
 

 رحم انواع جایگزین، رحم مصنوعی، تلقیح :کلیدی واژگان
 محدودیت فرهنگی، های محدودیت معایب، و مزایا جایگزین،

 قرارداد حقوقی ارزش جایگزین، رحم قرارداد های انگیزه قانونی،
 از جایگزین رحم شریعت، منظر از جایگزین رحم رحم، ی اجاره
 .الملل بین حقوق منظر

 12/04/1401تاریخ دریافت: 
 23/07/1401 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولmehdihariri20@pnu.ac.ir 
 مقدمه

داشتن فرزند آرزویی ارزشمند برای زنان نازاست و پیشرفتهای علوم 
پزشکی توانسته است این آرزو را به روشهای مختلف برای بسیاری 
از زنان نازا برآورده کند، با پیشرفتهای علوم پزشکی و ژنتیک، 
پزشکان روشهای متنوعی را ایجاد نموده اند که با استفاده از آنها از 

هی اقدام به تولیدمثل کنند، اما به نظر می رسد برای طریق آزمایشگا
 پرورش جنین محیطی مناسب تر از رَحِم نباشد. 

استفاده از رحم جایگزین، یکی از روشهای باروری و درمان نازایی 
است. ))جایگزینی رحمی روشی است که به واسطه آن بانوی 
 صاحب رحم جنینی را به جای زوجه نابارور در رحم خود حمل
می کند و متعهد می گردد که پس از طی دوران بارداری و زایمان، 
بر اساس قرارداد منعقد شدهای، نوزاد را به زوج نابارور متقاضی 

 (1تحول دهد.(()
بنا به روایت کتاب مقدس و قرآن کریم، سارا همسر حضرت ابراهیم 
)ع( زمانی که متوجه نازایی خود شد. کنیز مصری خود هاجر را به 

شوهرش درآورد و حاصل این ازدواج تولد فرزندی به نام  عقد
 اسماعیل بود.  

این اولین مورد مکتوب از روش جایگزینی مادر به منظور بچه دار 
شدن بوده است. راحیل، همسر حضرت یعقوب )ع( نیز چون خود 
 را نازا یافت کنیز خود بلهه، را به یعقوب داد تا از او اوالدی بیابد. 

طف خداوند متعال هر دو این زنان چندین سال بعد صاحب البته به ل
فرزندانی شدند، اسحاق از سارا و یوسف از راحیل، که هر دو از 
پیامبران بزرگ الهی بودند. در قرآن کریم از حضرت زکریا )ع( نیز 
یاد شده که زن نابارور او سرانجام در سنین پیری به خواست خداوند 

 متعال صاحب فرزند شد.
روز در کشور اتیوپی زن نازا با اصرار برای شوهر خود زن ))ام

دیگری اختیار می کند و زن دوم و بچه های او را در منزل خود 
جای می دهد و به این ترتیب خانواده های دو مادره تشکیل می 

 (2گردد.(()
))طی این تاریخچه مختصر از گذشته های دور افراد نازا که حدود 

 (3زوجهای ازدواج کرده را تشکیل می دهند.(()درصد از  15الی  10
دو پژوهشگر به نامهای پاتریک استپتو و  1978ژوئیه سال  25در 

رابرت ادوارد برای اولین بار نوزاد دختری به نام لوئیس براون را به 
و کاشت جنین انسانی در رحم  (IVF)روش تلقیح خارج رحمی 

 (4مادرش به دنیا آوردند.)
مان محققان، تولد نوزاد پسری را به این روش گزارش ))دو سال بعد ه

( از آن زمان تاکنون هزاران نوزاد سالم با این روشها و حتی 5دادند.)
طرق جدیدتر در اقصی نقاط جهان به دنیا آمده اند. اولین مورد 

از استرالیا  1983اهدای تخمک برای تلقیح خارج رحمی نیز در سال 
 ( 6گزارش شده است.(()

 15الی  10 (WHO)اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی  ))بر
میلیون( با مشکل ناباروری  80درصد از زوجهای جوان )بیش از 

مواجه بوده و به نوعی نیازمند استفاده از تکنولوژیهای کمک 
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هستند، استفاده از این روشهای درمانی امکان  (ART)باروری 
که به دالیل ضعف باروری زوجهای نابارور را فراهم نموده است 

در عوامل اصلی شکل گیری فرزند توان باروری طبیعی خود را از 
 (7دست داده اند.(()

 مبحث اول: لقاح مصنوعی
))تلقیح از ماده لقح است و در لغت مصدر است به معنای باردار 

 (8کردن و لقاح اسم مصدر آن است به معنای باردار شدن(()
ل کردن اسپرم مردی در رحم تلقیح مصنوعی عبارت است از ))داخ

یک زن بدون مقاربت جنسی، به وسیله ابزار مصنوعی پزشکی و 
 (9غیره به منظور بارور کردن تخمک زن و تکوین جنین(()

))تلقیح یا لقاح مصنوعی امروزه در سطح جهانی به عنوان یک پدیدۀ 
علمی در مورد حیوانات و انسان مطرح شده که در مورد نسل انسان 

حقوقی جدیدی را به دنبال دارد و مشکالتی نیز به وجود می مسائل 
آورد که حل آنها نیاز به بررسی علمی در زمینۀ حقوق دارد و باید 
روابط طفل حاصل از تلقیح مصنوعی با صاحبان اسپرم و تخمک 

 مشخص و آثار حقوق مترتب بر آن روشن گردد. 
و تخمک در انتقال جنین به رحم غیر به این معناست که اسپرم 

خارج از رحم به کمک ابزار پزشکی ترکیب و به رحم صاحب 
تخمک یا زنی غیر از صاحب تخمک انتقال داده شود تا در رحم 
این زن، جنین که اغلب متعلق به زن و مردی بیگانه است. طبق توافق 
با اجرت یا بی اجرت، رشد کند و پس از وضع حمل، کودک به 

 صاحبان جنین تحویل گردد. 
البته ممکن است از نظر زیست شناسی و علم پزشکی، انتقال جنین 
از رحم مادر به رحم غیر نیز صورت گیرد که از نظر حقوقی تفاوتی 

 بین این دو حالت قابل تصور نیست. 
این پدیده نیز از مسائل جدید و مستحدثه ای است که همانند تلقیح 

 مصنوعی آثار حقوقی مختلف ایجاد خواهد کرد. 
مسأله تلقیح مصنوعی در انسان پدیده ای است قدیمی تر از مسأله 

 (10انتقال جنین به رحم غیر است و سابقه حدود هشتاد ساله دارد.(()
 مبحث دوم: رحم جایگزین

 الف( رحم جایگزین

 ب( انواع رحم جایگزین
 الف( رحم جایگزین: 

 ))رحم جایگزین یعنـی توافق با بانوی صاحب رحمـی که آمادگی
 خود را برای حاملگی برای زوج نابارور اعالم

می نماید؛ به گونه ای که پس از زایمان، نوزاد حاصل را به زوج 
نابارور تحویل دهد. بانوی صاحب رحم که حامل بارداری است 
مادر جایگزین و زوجین نابارور والدین حقیقی فرزند تلقی می 

 (11گردند.(()
 

 ب( انواع رحم جایگزین
(گاهی زن را با اسپرم 1گزین یا جانشین دو گونه است ))رحم جای

مردی که می خواهد بچه دار شود باردار می کنند؛ یعنی از تخمک 
زنی که جنین را حمل خواهد کرد استفاده می شود. در این حالت، 
ممکن است این باروری تخمک زن به صورت لقاح خارج رحم 

تفاده شود؛ در هر باشد یا از شیوه ی دیگری از باروری کمکی اس

صورت نیمی از کروموزمهای جنین مربوط به مادر جانشین است. 
( در حالت دیگر، زنی که قرار است بارداری را انجام دهد هیچ 2

 (12سهمی در ژنهای جنین ندارد و تنها وی جنین را حمل می کند.(()
))نوع اول را رحم جایگزین سنتی یا مستقیم یا جزئی می نامند و به 

دوم، رحم جایگزین کامل، میزبان، بارداری یا لقاح خارج رحمی  نوع
می گویند. نظر به اینکه در نوع اول، در واقع اطالق رحم جایگزین 
به درستی صورت نگرفته است و زن به لحاظ بیولوژیکی مادر جنین 
محسوب می شود، نام مادر جانشین برای او بی مُسما به نظر می 

 ( 13رسد.(()
م بندی دیگری می توان برای رحم جایگزین قائل شد، و ضمناً تقسی

به نوع توافق یا قرارداد میان مادر جایگزین و والدین حقیقی برمی 
 گردد.

 جایگزینی تجاری -1
 جایگزینی غیر تجاری -2
 ( جایگزینی تجاری: 1

در این حالت، مادر جایگزین در مابه ازاء دریافت پول از والدین 
  حاضر به ایفای نقش می شود.

 ( جایگزینی غیر تجاری:2
در این حالت مادر جایگـزین که معموالً از بستگان یا دوستان 

 صمیمـی والدین حقیقـی است، بـدون دریافت
پول، از روی محبت و احسان و نوع دوستی حاضر به ایفای نقش می 

 شود. 
 مبحث سوم: مزایا و معایب لقاح خارج از رحم: 

 یبی دارد:لقاح خارج از رحم فواید و معا
 الف( مزایا لقاح خارج از رحم

 ب( معایب لقاح خارج از رحم 
 الف(مزایا لقاح خارج از رحم:

( این شیوه آرزوی داشتن فرزند برای برخی از 1))از جمله فواید: 
خانواده های نابارور را به واقعیت تبدیل می کند و موجب بقای 

 خانواده آنان می شود. 
( با این روش جنین هایی تولید می شود که با استفاده از آنها امکان 2

تحقیق و مطالعه در زمینه های مختلف ژنتیکی و درمان بیماریهای 
 مختلف چون سرطان فراهم می شود. 

( می توان برخی جنین ها را برای چند سال نگه داشت تا اگر 3
ند از آن استفاده زوجین در سالهای بعد مایل به بچه دار شدن گردید

شود و بدین ترتیب از تولد کودکان با سندرم داون ناشی از کهولت 
 (14جلوگیری کرد.(() سن زوجین

 ب( معایب لقاح خارج از رحم
لقاح خارج از رحم موجب انفکاک و جدایی رابطۀ جنین و  -1))

( ممکن است 2تولیدمثل می شود و این امر ذاتاً مذموم است؛ 
جنین، هنگام لقاح خارج از رحم یا انتقال جنین به  ناهنجاریهایی در

رحم به وجود آید، هر چند این امر تاکنون به طور علمی به اثبات 
( تحقیق و آزمایش روی جنین به دست آمده از لقاح 3نرسیده است؛ 

( لقاح خارج از 4خارج از رحم موجب رنج و درد جنین می شود؛ 
ه ما را به ورطه سقوط می رحم مانند شیب لغزنده ای می ماند ک

( ممکن است رحم جایگزین کامالً جای مادر ژنتیکی و 5کشاند؛ 
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طبیعـی را بگیرد و مـوجب اضمحالل واحد خانواده شـود. زنانی 
 که مایل به ازدواج نیستند یا مایل به داشتن 

رابطه جنسی با مردان نیستند یا نمـی خواهند رنج بارداری را تحمل 
 وه استفاده می کنند. به کنند از این شی

عالوه، جنینهای اضافه به دور ریخته می شود که این عمل تا حد 
 (     15زیادی شبیه سقط جنین است.(()

 مبحث چهارم: محدودیتهای فرهنگی )روانی ـ اجتماعی( ـ قانونی 
 الف( محدودیتهای فرهنگی )روانی ـ اجتماعی( 

 ب( محدودیتهای قانونی 
 الف( محدودیتهای فرهنگی )روانی ـ اجتماعی(: 

هم زمان با فراهم آمدن امکان روشهای نوین لقاح خارج رحمی و 
باروری شخص ثالث/ جایگزینی رحمی، متأسفانه زمینه سوء استفاده 
از این فنّاوری در موارد غیر پزشکی در برخی از جوامع شکل 

بدون تجربه ( گرایش به داشتن فرزندی از آن خود 16گرفت.)
حاملگی موجب شکل گیری گسترده فعالیت واسطه ها در ایجاد این 
بازارهای نو پدید گشت و بدین طریق اصطالح غلط ))اجاره رحم(( 

( اخالقیون و متشرعین برخی از کشورها این نگرش 17مطرح شد.)
و اقدام را سوء استفاده از شأن و کرامت انسانی و ترویج برده داری 

ن تلقی می کنند و با موضع گیری در مقابل آن موجبات و استثمار ز
توقف کلی جایگزینی رحمی را در برخی از کشورها فراهم 

 (18آوردند.)
 ب( محدودیتهای قانونی:

طبیعتاً توسعه و به کارگیری روش جایگزینی رحمی در درمان 
ناباروری مسائل قانونی متنوعی به دنبال خواهد داشت که به لزوم 

نینی در این زمینه منجر می گردد. در برخی از کشورها تدوین قوا
نظیر انگلیس و امریکا، به رغم وجود قوانینی مدون، هنوز دربارۀ 
مسائلی نظیر مسئولیت سرپرستی کودک، حقوق والدین و انگیزۀ 
طرفین در انجام این روش درمانی، از نظر اخالقی و قانونی اختالف 

مان وضع قانون در جایگزینی نظر وجود دارد. امریکا از پیشگا
، همواره 1983رحمی است که با وجود وضع قوانین مدون از سال 

با اختالف نظرهایی دربارۀ صدور یا عدم صدور جواز این روند 
مواجه گشته است. در این ارتباط، عده ای ضمن تجویز این اقدام 
درمانی، طرفین مرتبط با این قرارداد را منتفع می دانند و منع 

ایگزینی رحمی را موجب محدودیت جهت رفع نیاز زوجهای ج
نابارور متقاضی و بانوی صاحب رحم می دانند. عده ای نیز خطرات 
به کارگیری این روشها را بیشتر از منافع آن می دانند و در مورد 
عواطف ایجاد شده بین کودک و بانوی صاحب رحم و رضایت 

 (19آگاهانۀ بانوی صاحب رحم تردید دارند.)
تقریباً در نیمی از ایاالت امریکا قوانین مدونی جهت جایگزینی 
رحمی وجود دارد، به خصوص در ایالت کلمبیا، که معتقد به عقد 
قراردادی رسمی و قانونی است و هر گونه توافق شفاهی یا کتبی 
خارج از مجاری قانونی را، در هر یک از اشکال جایگزینی رحمی، 

قوانین را موجب مجازات کیفری می دانند. ممنوع، و سرپیچی از آن 
در برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، بلژیک، هلند و فنالند، 

( در انگلیس، این عمل بر 20روش جایگزینی مجاز شمرده می شود.)
مبنای انگیزه نوع دوستانه بانوی صاحب رحم، قانونی تلقی می شود 

اباروری می شود؛ رعایت و انجام آن محدود به مراکز مجاز درمان ن
))قانون جنین شناسی و باروری انسانی(( با لحاظ آگاهی کامل علمی 
و قانونی طرفین دخیل به ابعاد روش درمانی جایگزینی رحمی الزامی 

( در استرالیا نیز 21است و  هزینه ای برای متقاضیان دربر ندارد.)
 شمرده مانند انگلیس، جایگزین رحمی بر مبنای نوع دوستی مجاز

لقاح خارج رحمی با روش  2004می شود. در کانادا از سال 
جایگزینی رحمی قانونی و مجاز شده است ولی در بعضی از استانهای 

( در کشور ایران در حال 22کشور ضوابط متفاوتی حاکم است.)
حاضر ضوابط قانونی مدونی وجود ندارد و اگرچه بر مبنای نظر 

ام آن مقرر نگشته است، امید است فقهای عظام، محدودیتی در انج
که در آینده ای نزدیک محدودیتهای قانونی اجرای این اقدام درمانی 

 مرتفع و شرایط مناسبی برای اجرای آن مهیا گردد.      
 مبحث پنجم: انگیزه های توسل به قرارداد رحم  جایگزین:

))انگیزه های توسل به اجارۀ رحم متعدد و گوناگون است ولی به 
 ختصار می توان اهم آنها را در چند گروه ذیل جای داد: ا

 ( ناباروری زوجین،1
 ( بیماری زوجه و ترس از انتقال بیماری او به جنین؛2
 ( سقط جنین؛3
 ( استفاده از رحم سالم و مزایای مادر جانشین؛ 4
 ( راحت طلبی و گرایش به آسوده زیستن5
ظ موقعیت کاری، ( پیروی از باورهای شخصی یا عرفی برای حف6

 (23زیبایی ظاهری و غیره(()
 

 مبحث ششم: ارزش حقوقی قرارداد اجارۀ رحم:
 الف( اقسام قرارداد استفاده از رحم زن
 ب( منظر حقوقی قرارداد اجاره رحم

 الف( اقسام قرارداد استفاده از رحم زن
))قرارداد معوض: در این نوع قرارداد، زوجین نابارور یا زن و شوهر 
متقاضی فرزند تعهد می کنند که در قبال خدمات زن صاحب رحم 
مبلغی را به عنوان حق الزحمه بپردازند، مبلغ پرداختی به عنوان 

 عوض تعهدات زن صاحب رحم تلقی می گردد. 
احب رحم صرفاً به قراداد غیرمعوض: در این نوع قرارداد، زن ص

خاطر انگیزه های نوع دوستانه و انسان دوستانه تن به این کار مـی 
دهـد و حق الزحمه ای دریافت نمی کند و در قرارداد در قبال 
خدمات وی         حق الزحمه و پولی عوض تعهدات در نظر گرفته 
 نمی شود. این نوع قرارداد اغلب بین دوستان یا خویشاوندان انجام می

 (24پذیرد.(()
 ب( منظر حقوقی قرارداد اجاره رحم:

))قراردادی که به موجب آن یک زن )مادر جانشین( در مقابل یک 
زوج ازدواج کرده موافقت می کند که جنینـی را برای آنها حمل 
کـرده، بچه را به دنیا آورده و او را بـه مجرد تـولد به آن زوج 

 (25رزند خود بزرگ کنند(()بچه را مانند ف تسلیم نماید که آنها
 بنابراین قرارداد استفاده از رحم جایگزین عبارت است از: 

قراردادی که طبق آن زنی توافق می کند که با استفاده از اسپرم و 
تخمک والدین حکمی یا اشخاص ثالث که در محیط آزمایشگاهی 
بارور شده و به جنین تبدیل شده است، باردار گردد و پس از سپری 
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شدن مدت حمل و تولد فرزند، طبق توافق فرزند را تحویل دهد، در 
مقابل والدین حکمی بنا به نوع قرارداد معوض، پرداخت هزینه ها 
و حق الزحمه وی را پرداخت می کنند و در صورت قرارداد غیر 

 معوض، به ایفای تعهدات مربوطه مبادرت می ورزند. 
ایگزین در حقوق ایران دو با سکوت مقنن درباره استفاده از رحم ج

راه حل وجود دارد: راه حل اول تمسک به منابع معتبر اسالمی یا 
قانون اساسی تصریح شده است،  168فتاوی معتبر است که در اصل 

ولی به دلیل این موضوع نو پیدا )مستحدث( در فقه اختالف نظر 
 وجود دارد و عده ای فقها موافق و عده ای مخالفند. 

دوم، عده کثیری از حقوق دانان به آن سوق دارند، استناد  اما راه حل
 به عمومات قواعد کلی قراردادها در فرایند رحم جایگزین است.   

قانون مدنی مقرر کرده است که قراردادهای  10))طبق ماده 
خصوصی در مورد کسانی که آن را منعقد   نموده اند در صورتی که 

ت، و مخالفت صریح با قرار دادن مخالف صریح قانون نباشد نافذ اس
قانون مدنی نیز اصل صحت  223رحم جایگزین وجود ندارد. مادۀ 

را در قراردادها اعالم می کند و هر معامله ای را که واقع شـده باشد 
همین قانون نیز چنین مقرر می  219محمول بر صحت می داند. مادۀ 

 کند: ))عقودی که بر طبق
متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع  قانون واقع شده باشد بین

 (26است(()
هر چند برخی از بزرگان و استادان حقوق ایران، به علل مختلف از 
جمله اینکه توالد بدون عشق صورت خواهد گرفت و خانواده ای با 
هدف داشتن فرزند تشکیل نخواهد شد، در مورد استفاده از رحم 

دید دارند، و برخی دیگر، جایگزین و قرارداد مربوط به آن تر
قرارداد رحم جایگزین را موجب تصرف در وضعیت شخص و جسم 

ق. م( قلمداد  975انسان و برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه )ماده 
 کرده اند. 

 223به نظر می رسد با امعان به اصل صحت در قراردادها )ماده 
ین وجود قانون مدنی( و اینکه قانونی در منع قرارداد رحم جایگز

ندارد و اینکه با تصویب قانون اهدای جنین مقنن به صورت ضمنی 
بحث رحم جایگزین را نیز تأیید نموده است و ضمناً این قرارداد با 
توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و آزادی قراردادها و با نظم 
عمومی و اخالق حسنه مغایرتی ندارد. با حقوق جسمی انسان آن 

یست که حیات او را با خطر مواجه سازد و مادر قدر در تعارض ن
جانشین با اراده و اختیار آزاد مبادرت به انعقاد قرارداد می کند و با 

و  10خطرات احتمالی این امر آگاه است فلذا استنباط از مادتین 
 قانون مدنی قرارداد معنونه صحیح می باشد.  975

 مبحث هفتم: رحم جایگزین از منظر شریعت:
میان ادیان الهی نیز این تمایل وجود دارد که رحم جایگزین به  ))در

رسمیت شناخته نشود؛ زیرا حق تولیدمثل به این معناست که انسان 
حق دارد تا کودک خود را پرورش دهد و آن را به دنیا آورد و 
هرگاه توانایی یا قصد بچه دار شدن برایش وجود ندارد، هیچ حق 

 (27با روشهای دیگرنیز وجود ندارد(() بنیادینی درباره تولیدمثل
))در دین یهود، به گزارش سمینار بیواتیک و اخالق، که در سال 

در دانشگاه کاتولیک رم برگزار شد، تلقیح حاصل از نطفه  1995

زن و شوهر در رحم زن دیگر ممنوع است و عاریه یا اجاره دادن 
 (28رحم نیز مجاز نیست.(()

 یسای انگلیس با کاربرد هیچ یک از فنون))کلیسا کاتولیک رم و کل
کمکی تولیدمثل موافق نیستند. در تعالیم کاتولیک، جدا ساختن 
تولیدمثل از رابطه عاشقانه بین زن و شوهر مجاز نیست. کلیسای 
کاتولیک با اهدای گامت )تخمک یا اسپرم( به دلیل اعتقاد به 
 وحدت شریک جنسی مخالف است. مقاربت جنسی بدون آزادی

برای تولیدمثل را صحیح نمی داند و از این رو با کاربرد وسایل 
پیشگیری از بارداری مخالف است. همچنین با تولیدمثل بدون ارتباط 
جنسی هم مخالف است و کاربرد روشهای کمکی تولیدمثل را مجاز 
نمی داند. در نتیجه، استفاده از رحم جایگزین از دیدگاه کلیسای 

مجاز نیست: اول، ورود شخص سوم به زندگی کاتولیک به دو دلیل 
زناشویی و دوم: اشتباه تولیدمثل بدون ارتباط جنسی طبیعی. به هر 

می پذیرد که وادار نمودن غیر کاتولیک به  حال کلیسای کاتولیک
 پذیرش این عقاید غیرمحتمل است. 

مسیحیان ارتودکس در چهارچوب مشخصی با جایگزینی رحم 
 (29موافق هستند.(()

))کلیسای پروتستان نیز در ضمن مسائل مربوط به ازدواج و تولیدمثل 
 (30اعتدال بیشتری به خرج داده و خیلی سختگیرانه عمل نمی کند(()

))در دین اسالم نیز، فقهای اهل سنت بیشتر بر حرمت استفاده از لقاح 
خارج از رحم تأکید کرده، رحم جایگزین را پذیرفته اند. ظاهراً 

این است که نیازی به لقاح خارج از رحم وجود ندارد و دلیل آنان 
مردان           می توانند با برگزیدن همسر دیگر تولیدمثل کنند. به 
عالوه، این کار موجب انجام دادن امور حرامی می شود که نباید 
صورت گیرد. البته امروز لقاح خارج از رحم در برخی شرایط مجاز 

استفاده از رحم جایگزین را فقهای اهل شمرده شده است، اما هنوز 
سنت مجاز نمی دانند. برای مثال، شورای تحقیقات اسالمی دانشگاه 

استفاده از رحم جایگزین را محکوم  2001االزهر در آوریل 
 ( 31کرد(()

 ))اما در میان فقهای شیعه دو نظر وجود دارد: 
آیت ال... برخی همانند مرحوم مغنیه، آیت ال... شیخ جواد تبریزی، 

فاضل لنکرانی، آیت ال... بهجت و آیت ال... نوری همدانی با استفاده 
از رحم جایگزین مخالفت کرده اند، اما عده دیگری از فقهای شیعه 
با آن موافقت کرده اند. از میان می توان به فتاوی آیت ال... خامنه 

... ای، آیت ال... ناصر مکارم شیرازی، آیت ال... سیستانی، آیت ال
موسوی اردبیلی، آیت ال... صافی گلپایگانی و آیت ال... بجنوردی 

 اشاره کرد.((
 مبحث هشتم: رحم جایگزین از منظر حقوق بین الملل

))در کشورهایی همچون اتریش، آلمان، سوئد، نروژ استفاده از رحم 
جایگزین غیرقانونی است. در فنالند، یونان و ایرلند، این کار بدون 

قانونی صورت می گیرد؛ در استرالیا رحم جایگزین  هیچ مقررات
مجازات اما نه بر مبنای تجارت، در حالی که در فرانسه، دانمارک 
و هلند پرداخت هر گونه وجهی به صاحب رحم جایگزین ممنوع 
اعالم شده است. در انگلستان پرداخت هزینه های معقول مجاز 

کنواختی وجود ندارد شمرده شده است. در ایاالت متحده نیز قانون ی
و قوانین هر ایالت خاص است. برای مثال، ایالتهای آریزونا، نیوجرسی 
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و میشیگان قرارداد رحم جایگزین کامالً ممنوع اعالم شده است، 
اما سایر ایاالت همانند فلوریدا و کالیفرنیا این قرارداد را تحت 

مد آشرایطی صحیح می دانند، هر چند مبتنی بر انتفاع و کسب در
 (32باشد.(()

 الف( رحم جایگزین از منظر ایاالت متحده آمریکا:
))در ایاالت متحده آمریکا فردی می تواند تحت عنوان رحم 
جایگزین باردار شود که یا ازدواج کرده باشد یا روابط تعهدآور و 
سالمی را با دیگری داشته باشد و عالوه بر آن مادر جانشین باید 

باشد، تا احتمال مخالفت وی با تسلیم کودک به فرزندانی هم داشته 
زوجین متقاضی پس از به دنیا آوردن آن به حداقل ممکن کاهش 

 (33یابد.(()
، در حدود 2003))اجرت کار در ایاالت متحده آمریکا به سال 

 (34بیست هزار دالر بوده که مبلغ زیادی است.(()
درصد داوطلبان  60))البته برخی مطالعات نشان می دهد که بیش از 

رحم جایگزین تنها به دلیل وضعیت اقتصادی و به دست آوردن پول 
اقدام به چنین کاری نکرده اند، بلکه به دالیل معنوی دیگری انگیزۀ 
اصلی آنان بوده است. به عبارت دیگر، هر چند انگیزه های مادی 

 ( 35مهم است، اولین انگیزه محسوب نمی شود.(()
 نظر کشور انگلستانب( رحم جایگزین از م

))در حقوق انگلیس استفاده از رحم جایگزین تنها آخرین روش 
درمان ناباروری است؛ یعنی فقط در صورتی ممکن است که زنـی 
که بچه مـی خواهد یا اساساً نمـی تواند یا به دالیل پزشکی نباید 

 باردار شود. به عبارت
رفه ای است و دیگر، زنـی که سالم است، برای مثال، ورزشکاری ح

 به دالیل شخصی نمی خواهد باردار شود، 
 ( 36نمی تواند از این روش استفاده کند.(()

))از آنجا که هدف این روش استحکام خانواده به معنای سنتی آن 
است، تنها در صورتی مجاز است که فرد خواستار فرزند، خانواده 

رد ، فرد مجبه معنای سنتی آن را تشکیل داده است. به عبارت دیگر
یا هم جنس باز نباید اجازۀ استفاده از رحم جایگزین را داشته 

 (37باشد.(()
 1990انجمن پزشکان بریتانیا نیز پس از سلسله بحثهای بسیار در سال 

اعالم کرد که: ))مقدور و مطلوب نیست که مداخله پزشکان در 
را  قرارداد رحم جایگزین محدود یا ممنوع گردد زیرا دولت این امر

))قانون جنین  1990غیر قانونی اعالم نکرده است. در همان سال 
شناسی و باروری(( انگلیس به تصویب رسید و در این قانون نیز 
جایگزینی ممنوع اعالم نشده بود. جدیدترین گزارش انجمن پزشکان 
بریتانیا نیز چنین بیان            می کند که جایگزینی رحم یک 

قبول در مورد مادری است که برای وی، حمل  گزینه نهایی و قابل
جنین خودش ناممکن و یا به دالیل پزشکی بسیار نامطلوب 

 (38باشد.(()
 ج( رحم جایگزین از منظر کشور سوئد: 

))وارد کردن نطفه از راه غیرطبیعی در رحم زن را با این نام یاد می 
 کنند. 

هنگی کتبی این کار فقط نسبت به زن شوهردار و یا همزی با هما
مرد، مجاز است و تفاوتی نمی کند که همزی خود دهندۀ نطفه باشد 

یا دیگری اما باید هویت دهنده معلوم باشد؛ در هر دو فرض در پی 
موافقت با این جریان و بسته شدن نطفه، مرد این زن، مانند پدر 
جنین، از تاریخ امضای موافت نامه، دارای مسئولیت پدری می گردد 

و پس گرفتن رضا، پس از تلقیح، روا نیست. به عبارت دیگر پشیمانی 
شوهر یا همزی زن حق دارد پیش از تلقیح به رضای خود رجوع 

 کند. تلقیح باید در زمان حیات دهندۀ نطفه روی دهد. 
تلقیح در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان و بیمارستان های دارای 

یک آزمایش مقدماتـی،  بخشهای یاد شده انجام می شود. پیش از آن
تـوسط پـزشک و با کمک روانشناس و مـددکار اجتماعـی 

 بیمارستان، در مورد
مناسب بودن وضعیت جسمی و روانی زوجین یا همزیان برای این 

 عمل، صورت می پذیرد. 
هرگاه پزشک از پذیرش خواهان خودداری کند، او می تواند به 

میم آن نهاد قطعی و هیأت مدیرۀ خدمات اجتماعی رجوع کند تص
 غیرقابل اغماض است. 

روز  70اطالعات راجع به دهنده نطفه باید ثبت و به مدت حداقل 
 در بیمارستان نگهداری شود. 

اگر زن همزی باشد، باید اقرارنامۀ پدری مردی که همزی اوست و 
با این کار موافقت کرده بود، نوشته شود و در صورت خودداری 

 ه دادگاه رجوع کند. مرد، زن می تواند ب
اقامۀ دعوا علیه مرد نطفه دهنده، ممکن نیست. اما اگر او خود 
بخواهد، می تواند داوطلبانه در مورد نسب کودک، با تسلیم 
اقرارنامۀ پدری اقدام نماید؛ به شریط که همسر آن زن، خواه شوی، 

 خواه همزی، در زمان تلقیح، با آن موافقت نکرده باشد.(( 
 

 رینتیجه گی
( در اسالم خلقت و بقای حیات انسان بسیار ارزشمند است و 1

مداخله پزشکی در حیات و تولید انسان به هیچ وجه مذموم نیست، 
و با امعان به اینکه ناباروری به عنوان یک بیماری است، رحم 
جایگزین در حقیقت یک نوع درمان جدید برای این نوع بیماری 

 محسوب می شود. 
( تحقیقات موید این قضیه است که در طی سالهای اخیر در ایران 2

و اکثریت کشورهای جهان، تعداد معدودی از زنان داوطلب رحم 
 جایگزین هستند. 

( در فـرایند رحم جایگـزین، قبل از هـر گونه اقدام درمانی، 3
مشاوره و آماده سازی طرفین )زوجین نابارور ـ بانوی صاحب 

با روش رحم جایگزین، نقش خطیری در موفقیت  رحـم( در درمان
 و درمان ایفا می کند. چنان

که تداوم نظارت و مشاوره حین درمان و بعد از آن نیز ضروری به 
 نظر می رسد. 

( رحم جایگزین تنها در صورتی از لحاظ اخالقی پذیرفتنی است 4
که از روی نوع دوستی باشد، در روش احراز نوع دوستی باید کمیته 
ای متشکل از افراد که دخالت مادی یا معنوی مستقیمی در فرایند 
رحم جایگزین ندارند تأیید کنند که مادر جایگزین از بستگان 
نزدیک یا از دوستان قدیمی و نزدیک زوجین متقاضی است و از 

 روی محبت و عشق حاضر به این کار شده اند. 
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می تواند  ( مددکاری اجتماعی به منزلۀ یک حرفه یاری رسان5
خدمات مناسبی را به متقاضیان روش رحم جایگزین و زنان داوطلب 
این کار ارائه دهد. مددکاران برای ارائه این خدمات از نقشهای 
متعددی همچون، مشاور، تسهیل گر، میانجی گر، مذاکره کننده، 
رایزن، جمع آوری اطالعات، تصحیح گر باورها، استفاده           می 

 کنند. 
قرارداد استفاده از رحم، قراردادی است که به موجب آن یک ( 6

زن در مقابل یک زوج )بارور یا نابارور( موافقت می کند که جنین 
را برای آنها حمل کند و به دنیا آورد و پس از تولد، کودک را به 

 زوجین تحویل دهد. 
قرارداد ممکن است معوض یا غیرمعوض باشد. در قرارداد معوض در 
مقابل خدمات زن صاحب رحم مبلغی را به عنوان حق الزحمه در 
نظر می گیرند، و در فرض دوم قرارداد غیرمعوض و زن صاحب 
رحم که معموالً از بستگان و فامیل زوجین نابارور می باشد به قصد 

 ل می نماید. احسان و تبرئی قرارداد را قبو
( طرفین اصل قرارداد اجاره رحم زوج نابارور و مادر جانشین 7

هستند و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که به نحوی با این قرارداد 
مرتبط اند عبارتند از پزشک متخصص ناباروری، شوهر زن 

 جایگزین، بیمارستان محل تولد و . . . 
ی که با حقوق مربوط به ( ماهیت حقوقی این قراردادها، از آنجای8

شخصیت انسان ارتباط کامل دارند، نباید با قواعد مربوط به حقوق 
و قراردادهای شخصیت انسان معارض باشد. این نوع قرارداد در قالب 
عقود معین قرار نمی گیرد و باید در قالب قراردادهای خصوصی و 

 قانون مدنی گنجانده شود.  10موضوع ماده 
د، در مواردی که به دالیل موجه پزشکی بارداری ( به نظر مـی رس9

 و نگهداری از جنین به طور طبیعی برای
زن و شوهر صاحب نطفه امکان نداشته باشد، )نه برای راحت طلبی 
یا تنوع یا استثمار دیگران(، اجاره رحم جایگزین، راهکار مناسب 
حقوقی است؛ ولی از این راهکار باید در حد ضرورت و به طور 

 ثناء استفاده شود. است
 

 پیشنهادات
( نظر به اینکه مسائل و قراردادهای مربوط به رحم جایگزین از 1

جمله مسائل مستحدثه و نوظهور در کشورمان است و حالیه 
اختالف نظرهایی در میان حقوق دانان و فقها دیده می شود، فلذا 

مینه قانونی در این زمینه تدوین نشده است، و تنها قانون در این ز
(( می 1382قانون ))نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 

باشد، که راهگشا نمی باشد چرا که آنچه در قانون معنونه مجاز 
شمرده می شود اهداء و انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارج از 
رحم زوجهای قانونی به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام 

 روری شان به اثبات رسیده است. اقدامات پزشکی، نابا
در حالی که مبحث رحم جایگزین و جانشین، زن می پذیرد تا جنین 
در رحمش قرار بگیرد و رشد کند تا پس از به دنیا آوردن به دیگری 

تحویل داده شود. فلذا تدوین قانون مدون در این زمینه ضروری بنظر             
 می رسد. 

ر این زمینه توسط رسانه های گروهی، ( برقراری فرهنگی صحیح د2
به خصوص صدا و سیما، جهت روشن شدن اذهان عمومی و ترویج 
روشهای نوین باروری مصنوعی کمک شایانی به زوجین نابارور 

 خواهد کرد. 
( برای جلوگیری از سوء استفاده های مالی از فرایند رحم 3

جانشین در جایگزین، در قانون مبلغ حق الزحمه پرداختی به مادر 
حد عرفی و متناسب با شخصیت واالی زن در حقوق اسالم تجویز 

 شود. 
( با توجه به اصل صحت در قراردادهای رحم جایگزین، در صورت 4

تخلف هر یک از متعاقدین، ضمانت اجراهای متناسب با تخلف در 
 نظر گرفته شود. 

 ر( بنظر می رسد جهت جلوگیری از اختالفات و نزاعهایی که آثا5
سوء اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، الزم است قرارداد به طور 

 مکتوب و حتی با تنظیم سند رسمی منعقد گردد. 
( به نظر می رسد نظم عمومی و اخالق حسنه اقتضا دارد که مادر 6

 جانشین پیش از تولد متأهل باشد. 
( بـرای حفظ قـداست و کیان خانـواده از یک سـو و عـدم تناسب 7
 مانت اجراهای نامالیم حقوقی از سویض

دیگر اقتضا دارد که تحصیل رضایت شوهر مادر جانشین برای انعقاد 
 قرارداد الزامی شناخته شود. 

( شرایط متعاقدین قرارداد را باید مقنن معین کند و نباید مقررات 8
کلی مربوط به اهلیت را در این مورد مجری بدانیم و به نظر می 

خالت احتمالی ولی قهری مادر جانشین در انعقاد رسد جهت حذف د
 سالگی( برای مادر جانشین منظور شود.  20قرارداد حداقل سن )

( در رابطه با حفظ حقوق فرزند صغیر مادر جانشین و خود جنین 9
مورد حمل، چهارچوب نظارت مراجع دولتی و سرپرست قانونی 

 معین گردد. 
منجر به تولد نوزاد زنده ( چنانچه ماحصل و نتیجه بارداری 10

گردد، پروندۀ مذکور و گواهیهای مرکز درمانی، که والدت نوزاد 
از بانوی صاحب رحم است، تکمیل گردد و زوجین نابارور جهت 
اصدار سند سجلی نوزاد حاصل به نام خودشان به اداره ثبت احوال 

 مراجعه نمایند. 
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