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 نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  7- 14: ، صفحه93 تابستان، دوماول، شماره  دوره
  

 
  رحم جایگزین از دیدگاه حقوقی

  
  

  1/6/93 :پذیرش مقاله          29/4/93: دریافت مقاله
  چکیده

 یک زوج نابارور، براي که اعالم آمادگی می نماید تا رحمی با صاحب موافقت الزم یعنی جایگزین رحم :سابقه و هدف

در رحم جایگزین، میزبان به طور کامل جانشین مادر واقعی شده و  .دهد تحویل آنها به را نوزاد و دوره بارداري را طی نموده
حقوقی رحم جایگزین را با مطالعه حاضر ابعاد . باشد با مادر دوم خود نداشته ممکن است فرزند مهمان، هیچ ارتباط ژنتیکی

  .توجه به مسائل مربوط به ایران و کشورهاي دیگر مورد بررسی قرار می دهد
، در خصوص رحم جایگزین NCBIو IranMedex در مطالعه حاضر از سایت هاي معتبر علمی مثل  :مواد و روش ها

وقی نویسندگان نسبت به رحم از مقاالتی که دیدگاه حق. و روش هاي کمک باروري جستجوي الزم صورت پذیرفت
جایگزین، مبتنی بر فقه اسالم به ویژه فقه شیعه بوده و توجهی به قوانین حقوقی مدنی و اجتماعی داخل نیز داشته اند، 

  .به مقاالتی در زمینه تحقیق، تتبع و جایگاه علمی رحم جایگزین و تاثیر آن در مسائل خانوادگی، استناد شد. استفاده گردید
 ،نروژ ،سوئد آلمان، اتریش، در .ه توجه داشتعاعتقادي هر جام مسائلباید به عرف، قانون و  جایگزین، در رحم :ایافته ه

تدوین نشده  یخاص در ایران قانون. و یا قانونی وجود ندارد است غیرقانونییا  ، استفاده از رحم جایگزین،یونان، ایرلند و فنالند
یا تابع . متقاضیان بیشتر به فتاوي فقهاي شیعه مراجعه کرده و در صورت مقلد بودن، از مرجع تقلید خود پیروي می نمایندو 

نفع و  عمل شده و صورت تبرعینیز به  ها بعضی از کشور در. مراکز ناباروري بوده و بر اساس دیدگاه آنها عمل می نمایند
  . استمصلحت کودك معیار 

 باعث رحم جایگزین استفاده از منع مفید دانسته و معتقدند طرفین درمانی را براي اقدام این اي عده :نتیجه گیري

. می دانند آن نفع از بیشتر را روش این بکارگیري خطر نیز اي عده. می شود نابارور هاي بعضی از زوج محدودیت براي
 انجام انگیزه و والدین حقوق کودك، یسرپرست مانند مسائلی دربارهگرچه خالء قانون به صورت فراگیر حس می شود، ولی 

  .دارد وجود نظرهایی اختالف کار، این
 ناباروري، رحم جایگزین، قانون، فقه اسالم :واژگان کلیدي

 

  مقدمه
که اعالم  رحمی با صاحب موافقت الزم یعنی جایگزین رحم

 و دوره بارداري را طی نموده یک زوج نابارور، براي آمادگی می نماید تا
در رحم جایگزین، میزبان  ).1(دهد  تحویل آنها به را نوزاد از زایمان، پس

در صورتیکه ممکن است، فرزند . به طور کامل جانشین مادر واقعی می شود
 به موجب تنها او و با مادر دوم خود نداشته مهمان هیچ ارتباط ژنتیکی

 تا بارداري خود را به صورت تجاري باشدیک قرارداد فیمابین، توافق کرده 

د تا مشکل کناین مسئله کمک می ). 3و2(انجام دهد  غیرتجاري و یا
ناباروري بسیاري از زوجین که داراي گامت هاي طبیعی بوده، ولی به 

 ).4(دالیل مختلف قادر به طی دوره بارداري خود نیستند، بر طرف شود 

و استفاده از رحم جایگزین،  کمک باروري گاهی اوقات در روش هاي
 هم بوده و لقاحرحم، اهداء کننده تخمک  ممکن است صاحب

 یا اینکه تخمک). 5(زن نابارور صورت پذیرد  همسر آزمایشگاهی، با اسپرم

 و ضمن شده تبدیل جنین به با روش کمک باروري زوج نابارور اسپرم و

 تشکیل شده  جنین رحم، صاحب سیکل فرد متقاضی و هماهنگ نمودن

 دو روش، صاحب رحم، دوره  این در هر یک از .به مادر جانشین انتقال یابد

 

بارداري را به طور کامل طی نموده و بعد از زایمان، نوزاد را به زوجین 
را به عنوان  جایگزین بعضی از مطالعات، رحم ).6(متقاضی بر می گرداند 

 دستیابی براي اي شیوه دانسته و آنرا در بارداري جانشین یک رحم

 وسیله به جانشین مادر این روش،در  .فرزند می دانند به هاي نابارور زوج

 و تخمک اسپرم از جنین حاصل از استفاده با کمک باروري و هاي روش

 جانشین، مادر قرارداد، این موجب به لذا .شود می باردار والدین اصلی،

تولد فرزند،  و بعد از کرده حمل آنها براي را جنینی نماید تا می موافقت
مانند ناهنجاري هاي  يدر موارد ).2(والدین اصلی نماید  تسلیم آنرا

آناتومیکی که مانع از النه گزینی جنین در رحم می شود، یا اینکه دوره 
بارداري با صدمات جبران ناپذیري براي مادر همراه هست، یا پرهیز از 
خطرات ناشی از بیماریهاي خاص که ممکن است به جنین انتقال پیدا کند 

زایمان، هر  و ش دوران سخت بارداريپذیر مادر از و همچنین اجتناب
 ).7(استفاده از رحم جایگزین باشد  ايکدام می تواند به نوبه خود دلیلی بر

بهتري از  درك به تواند می ،فرزند داشتنیا  و بارداريدر  تجربه
نسبت به جنین را براي  عاطفی همچنین وابستگی و بارداري مشکالت

  PhD(1( جورسراییسید غالمعلی 

  *PhD(2( ابوذر علی اکبري سفید داربن
  BS(3( فاطمه زهرا رجبی

 BS(3( حمیده کوهی

  
  
  
گروه آناتومی و جنین شناسی، مرکز تحقیقات . 1

بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه زهرا 
  ، بابل، ایران، دانشگاه علوم پزشکی بابل)س(
  ، ایرانه آموزشی حقوق، دانشگاه پیام نورگرو .2
  ، ایراندانشگاه پیام نور. 3

 

  
  
ابوذر علی اکبري سفید  :نویسنده مسئول*

، گروه آموزشی حقوق، دانشگاه پیام نور ،داربن
  ایران

  
  

 +98 11 32199936: تلفن
 +98 11 32192033: فاکس

Email:a_aliakbari@mpnu.ac.ir 
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   7-14: صفحه ،93 تابستان ،)2( شماره اول، دوره سالمت، و اسالم نشریه

دیگران وسید غالمعلی جورسرایی / حقوقی دیدگاه از جایگزین رحم   

٨ 

 سنگاپور، و از کشورها مثل انگلستان برخی). 8( مادران جانشین پدید آورد

مادر جایگزین و  شرط الزم براي را فرزند یا داشتن و در بارداري سابقۀ
 مدونی قوانین ،تقریبا نیمی از ایاالت متحده آمریکا .دانند می صاحب رحم

 که کلمبیا، ایالت در خصوص به .وضع نموده اند جایگزینرا براي رحم 

 هرگونه در این ایالت .ندسته قانونی و رسمی قرارداد عقد به معتقد

آن صورت گرفته  قانونی مجاري از خارجکه  کتبی یاو  شفاهی توافق
 کیفري مجازات موجب را قوانین اینگونه از سرپیچی و بوده ممنوع ،باشد

 بلژیک، انگلیس، نظیر اروپایی کشورهاي از برخیصورتیکه،  در. دانند می

  ).9( اعالم کرده اند مجاز رحم را جایگزینی روش فنالند، و هلند
به کرایه گرفتن خانواده هاي کم درآمد به  و استفاده اقتصادي

 ممکن است اصل موضوع است که مسائلی جمله از جایگزین مادر عنوان

 هایی زوج براي روش این از شاید استفادههمچنین . خدشه دار کندرا 

 عدم لحاظ اما به دارند، خود شدن در بارور الزم را مطرح باشد که توانایی

لذا ممکن است  .پذیراي این کار نیستند  بارداري،ناشی از  تازحم تحمل
کاذب و استفاده  تقاضاي را براي زمینه جایگزین، گرفتن مادر خدمت به

 عضی از افراد نیزب .)11و10(سازد  فراهم جامعه پذیر آسیب و از زنان فقیر
یک حقوق فردي تلقی کرده، اما قائل  جایگزین را به عنوان مادر انتخاب

مهمی نباید بنیان  به این هستند که آزادي عمل در انتخاب چنین تصمیم
  ). 9(را دچار مشکل سازد  خانواده و یا اعضاي خانواده

چنین مسئولیت مهمی براي طرفین در حقیقت  ضمانت اجرایی
و  آگاهانه یک رضایتجاري شدن است تا به لحاظ  اخالقی داشتن تعهد

). 12(خود بتوانند سالمت این کار را تضمین نمایند  الزمآزادي داشتن 
جایگزین، از جمله مسائلی است که باید مورد  جسمی و روانی مادر سالمت

در . توجه زوجینی قرار گیرد که بخواهند از رحم جایگزین استفاده نمایند
داري و همچنین این خصوص مشاوره با یک روانپزشک در زمان قبل از بار

  ).13(در طی دوره و پس از آن بسیار تعیین کننده است 
 و مردم عموم مخصوصا نزد موارد از بسیاري در جایگزین، رحم

این نام چندان . معروف است اي اجاره به نام رحم متخصصین، حتی
می تواند بیانگر نوعی رابطه غیر اخالقی و  خوشایند به نظر نمی رسد و

لذا بسیاري از محققین از آن به عنوان یک  .این موضوع باشدبهره کشی از 
به ). 14(چالش جدید که در پیش روي جامعه قرار گرفته، یاد می کنند 

تجاري شدن رحم  مخالفان دلیلی که مهمترین از همین خاطر یکی
سود جویی در این کار است  مسئله رابطه ند،بر می نامجایگزین از آن 

از جمله مسائلی  زنان میزبان، جایگزین نیز بر روي اثر روانی رحم ).15(
 توجه محققین مورد شناختی همواره روان و است که از نظر اجتماعی

دوران بارداري بین مادر  در عاطفی که است به دلیل ارتباط ممکن و بوده
 ،زوجین متقاضی به نوزاد هنگام تحویل می شود، برقرار جانشین و جنین

 را آنکه جنین دلیل به یا اینکه زن میزبان،. آیدمشکالت خاصی بوجود 

 بارداري انجام ندهد زمان در را الزم هاي مراقبت داند، نمی خود فرزند

یکی دیگر از مسائلی ). 16(گیرد  خطر در معرض سالمت جنین احیاناًو 
چون ممکن . زایمان است از پس که باید به آن توجه داشت، افسردگی

 میزبان زن .اندازد خطر آینده به در میزبان را زن روانی سالمت است

شده باشد، ولی  چنین کاري انجام به مالی، حاضر دلیل مشکالت به شاید

. از بروز مشکالت بعدي آن بعد از تحویل نوزاد آگاهی الزم را نداشته باشد
فرزندان  بودن بعضی از مادران میزبان، خود داراي فرزند هستند، لذا آگاه

چون این احتمال وجود دارد که . از چنین کاري بسیار مهم است آنها
ي نوزاد اینکهفرزندان مادر جانشین نتوانند پس از زایمان مادر، با توجه به 

داشته  مناسبی با این اتفاقسازگاري یک ، از نظر روحی و روانی وجود ندارد
  . براي آنها تنش زا باشد وضوعباشند و اصل م

همچنین سرزنش و یا احیانا طرد چنین فردي از طرف دوستان، 
باشد  ناراحت کنندهنزدیکان و افراد فامیل هم می تواند براي مادر جانشین 

، یک نوع اعتماد قبلی زایمانداشتن البته تجربه بارداري و مخصوصا ). 17(
نفس و خود ارزشمندي خاصی را در مادران جانشین ایجاد خواهد کرد و ه ب

بعضی ). 18(د نموفرایند رحم جایگزین را با یک رضایتمندي همراه خواهد 
 باورهاي ارزشها، هم بر این تاکید دارند که توجه به فرهنگ، مفاهیم

جامعه هم باید تا حدودي در استفاده  یک و اخالقی حقوقی دینی، عرفی،
 یا در صورت لزوم توان می گرچه ).19(از مادر جانشین مد نظر قرار گیرد 

 .کرد پنهان دیگران از را یا جنین و تخمک ءاهدا فرایند تمایل فردي،
در  فیزیکیکه از نظر  تغییراتی ا توجه بهب جایگزین ولی در مورد رحم

 پنهان دیگران را از آن سادگی به توان اتفاق می افتد، نمی يرزمان باردا

 آگاهی محیط زندگی، فرهنگی زمینۀ و شرایط به داشتن لذا توجه .داشت

 بودن همسر، منطبق بودن آن با شرع و اعتقادات جامعه، مشروع رضایت و

 حل زیادي به مسلما کمک اقدام این دوستانۀ انسان جنبۀو  نطفه نسب

گرچه در خصوص ). 20( درگیر خواهد نمود هاي زوج ناباروري مشکل
رحم جایگزین از منظر مسائل فرهنگی، اجتماعی، اعتقادي و بسیاري از 

ارد دیگر که بعضا به آنها اشاره اي شده است، مطالعات زیادي صورت مو
اما به دلیل نوپا بودن روشهاي کمک باروري که به دنبال . پذیرفته است

خود رحم جایگزین را به عنوان یکی از راه حل هاي ناباروري مطرح نموده 
بتوان از است، لذا می طلبد تا ابعاد مختلفی از آن مورد بررسی قرار گیرد تا 

میان مجموعه اي از مطالعات انجام پذیرفته، راه حل مناسبی را براي کمک 
بدیهی است درمان بالینی اینگونه بیماران . به زوج هاي نابارور انتخاب نمود

لذا توجه به مسائل جانبی از اهمیت . به عنوان پایان این مشکل نیست
مطالعه حاضر ابعاد حقوقی رحم جایگزین را با توجه . برخوردار است اي ویژه

  .به مسائل مربوط به ایران و کشورهاي دیگر مورد بررسی قرار می دهد
  

  ها مواد و روش
حاضر به صورت استفاده از اطالعات موجود طراحی شده مطالعه 

، NCBIو IranMedex از سایت هاي معتبر علمی مثل . است
در خصوص چگونگی استفاده از رحم جایگزین و روش هاي مقاالتی که 

 .کمک باروري مطالبی را ارائه کرده بودند، جستجوي الزم صورت پذیرفت
بسیاري از مقاالتی که حسب ضرورت، دیدگاه حقوقی آنها در خصوص 
رحم جایگزین مبتنی بر فقه اسالم به ویژه فقه شیعه بوده و توجهی به 

تماعی داخل نیز داشته اند، مد نظر قرار گرفته و قوانین حقوقی مدنی و اج
فقها  فتاوي عمده يدیدگاه و از  تا حدودي هم. بهره الزم از آنها گرفته شد

همچنین . رحم جایگزین استفاده گردیدو علماي معاصر شیعه در خصوص 
حقوقدانان، قانون گذاران و محققین حقوقدانی که در زمینه علوم دیدگاه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

https://iahj.ir/article-1-52-fa.html


Islam and Health Journal. 2014; 1(2): 7-14 
Surrogacy from Legal Point of View/ Joursaraee GA, et al. 

٩ 

روشهاي استفاده از لقاح خارج رحمی، کنکاش هایی را  تجربی به خصوص
سازمان بهداشت  دیدگاهارزیابی . داشته اند، مد نظر این مطالعه بوده است

و قوانین به تصویب  تجربیعلمی دانشمندان  نظراتجهانی که متاثر از 
اعتقادي بیان می  مسائل معموال خارج ازبوده و رسیده کشور هاي مختلف 

همچنین تحقیق و تتبع در . توجه شده است ه آنب مطالعهن گردد، در ای
نظرات علمی و بیان نقطه نظرات دانشمندان معاصر و گذشته در خصوص 

ممانعت از بروز آسیب هاي اجتماعی و همچنین راستاي در  رحم جایگزین
کانون خانواده از جمله مواردي تحکیم خانوادگی، و  مسائلدر آن  تاثیر

  .گردیدا استناد بودند که به آنه
  

  ها یافته
ه عاعتقادي هر جام مسائلباید به عرف، قانون و  جایگزین، در رحم

. است استفاده از رحم جایگزین غیرقانونی آلمان، و سوئد در .توجه داشت
 و مریکاآهاي  از ایالت هلند و همچنین در بعضی دانمارك، فرانسه، در

 استفاده از رحم جایگزینون مصوبی براي قان ،ایالت ایلینویزغیر از استرالیا، 
هند و استرالیا، تنها در حد یک پیش قانون رحم جایگزین در  .وجود ندارد

در خصوص استفاده از در ایران نیز هنوز قانون خاصی  .استنویس اولیه 
در دین مبین اسالم خاصا فقه شیعه نیز اختالف . وجود نداردرحم جایگزین 

در نظام جمهوري اسالمی، دستورات . وجود داردیی در این خصوص انظره
و انجام آن با توجه به فتاوي جمعی از فقها و شرع مقدس خود قانون بوده 

   .حقوقی عام، انجام می پذیرد اعدبهره گیري از قو
 .دانند قانونی می را غیر جایگزین رحم از استفادهنیز  ،نروژ و اتریش

تجاري غیر استرالیا .دبراي آن ندارنخاصی  قانون ،یونان، ایرلند و فنالند
 هرگونه پرداخت هم هلند و دانمارك فرانسه، .مجاز می داندرا بودن آن 

 آریزونا، در .دانندرا خالف قانون می جایگزین رحم صاحب به وجهی
 و فلوریدا در. ممنوع استپرداخت وجه میشیگان آمریکا نیز،  و نیوجرسی
  . انجام می پذیرد پرداخت وجه خاصی شرایط تحت کالیفرنیا،

بعضی  در .می داند مجازرا  در حد معمول هزینه دریافت انگلیس،
مصلحت کودك معیار نفع و  عمل شده و صورت تبرعیبه  از کشورها

 اولیه والدت گواهی در رحم صاحب نام ویسکانسین، ایالت در .است

 صادر اصلی مادر و پدر به نام جدیدي گواهی ،تا دادگاه می شود، وارد

 جایگزین نمودن، روش با استفاده از رحمی خارج لقاح نیز کانادا در .کند

در کشور ما هم قانون  .می شود شمرده مجاز و مورد حمایت قانون بوده
متقاضیان . وجود ندارد) اهداء جنین(مدونی به جز در خصوص انتقال جنین 

قلد بودن، از مرجع بیشتر به فتاوي فقهاي شیعه مراجعه کرده و در صورت م
تقلید خود پیروي کرده و یا اینکه تابع مراکز ناباروري بوده و بر اساس نظر 

  .نمایندعلمی آنها عمل می
  

  نتیجه گیريو بحث 
لذا مراجعه . قانون مدونی براي رحم جایگزین در کشور ما وجود ندارد

رهبري متقاضیان این کار بیشتر نظر جمعی فقها و فتاوي مقام والیت و 
، زن یک این است که ،تعریف شده جایگزین رحم آنچه براي .است

تا آنجا  این مسئلهلذا دامنه . آورد می دنیا خانواده اي، به براي فرزندي را

حیطه درمان و  در انگیز بر بحث موضوعات از جمله گسترده شد که
در این خصوص باید به  ).21( قرار گرفته است روش هاي کمک باروري

توجه به مسائل  . ه توجه داشتعقانون و شرایط اعتقادي هر جام عرف،
روحی و روانی طرفین و همچنین میزان پذیرش جامعه بسیار ضروري 

 گرچه آلمان، و مثل سوئد کشورها بعضی از دربه عنوان مثال،  .است

اما این مسئله باعث نشده تا  ،است قانونی استفاده از رحم جایگزین غیر
  . در صدد حل چنین مسئله مهمی نباشند متخصصین ذیربط

بسیاري از خانواده هاي درگیر همچنین رویکرد جامعه علمی و چون 
بیشتر . در ناباروري، دستیابی به یک راه حل مناسب و منطقی است

متقاضیان در صدد آن هستند تا ضمن در نظر گرفتن مسائل اعتقادي، 
  .بتوانند از حمایت قانون برخوردار باشند

هلند و همچنین در  دانمارك، فرانسه، برخی ازکشورها مثل در
استرالیا، هنوز قوانین خاصی که بتواند  و مریکاآهاي  از ایالت بعضی

استفاده از رحم جایگزین را تحت حمایت خود قرار دهد، تدوین نشده است، 
مبادرت به تصویب قانون  مستقالخود ولی ایالتی مانند ایلینویز آمریکا، 

این مسئله در . )23و22( نموده انداي استفاده از رحم جایگزین خاصی بر
بعضی از کشورها مثل هند و استرالیا، تنها در حد یک پیش نویس اولیه 
مطرح بوده و هنوز در اجراي آن به صورت یک قانون مصوب چالش هایی 

  گونه قوانین و تفاوت مقایسۀ اینذکر این نمونه ها براي . وجود دارد
 نحوة قانون برابردر ایران نیز . آن در کشورهاي مختلف است ساختاري

 هاي جنین انتقال با را ، درمان ناباروري29/4/1389 مصوب جنین اهداء
 با رحم از خارج در شرعی و قانونی هاي نطفۀ زوج از شده تشکیل

 قانون بدین این یک صراحت مادة .دانسته است شرایطی خاص مجاز
 صالحذي نابارور بیماران درمان مراکز تخصصی کلیۀ«صورت است که؛ 

 قانون این مندرج در شرایط و شرعی ضوابط رعایت با بود مجاز خواهند
 قانونی هاي زوج رحم از تلقیح خارج از حاصل هاي جنین انتقال به نسبت

 پس که زنانی رحم به جنین صاحب زوجین موافقت کتبی از پس شرعی و
 هر یا تنهایی یک به هر( آنها ناباروري پزشکی، اقدامات انجام و از ازدواج

  . »نمایند اقدام رسیده اثبات به )دو
آنچه در این قانون شاید به نحوي مغفول مانده و یا اینکه می طلبد 

جمله قانون استفاده از رحم از بند هاي تکمیلی به آن اضافه گردد، 
براي هنوز قانون خاصی  این مسئله حاکی از آن است که،. جایگزین است

و انجام آن با توجه به فتاوي  )24(شته وجود ندارحم جایگزین در ایران 
و بهره گیري از  ، به خصوص فتواي مقام والیت و رهبريجمعی از فقها

 نروژ نیز و سوئد آلمان، اتریش، ).25(حقوقی عام، انجام می پذیرد  عدقوا

 ولی کشورهایی مثل .دانندرا غیرقانونی می  جایگزین رحم از استفاده

خاصی در این زمینه  قانونی مقررات اینکه بدون یونان، ایرلند و فنالند
این مسئله می تواند حاکی از . د، مبادرت به این کار می نمایندنداشته باش

تقاضاي بسیاري از خانواده هایی باشد که به دالیل مختلف می خواهند از 
ی استفاده نموده و به نظر می رسد براي حل مطلوب نحوه رحم جایگزین ب

البته باید در نظر . مشکل خود چندان توجهی به روش قانونی آن ندارند
داشت که این مسئله می تواند همانند بسیاري از موضوعات دیگر مثل 
پیوند اعضاء نهایتا به یک کار تجاري تبدیل شده و راه سود جویی را براي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

https://iahj.ir/article-1-52-fa.html


   7-14: صفحه ،93 تابستان ،)2( شماره اول، دوره سالمت، و اسالم نشریه

دیگران وسید غالمعلی جورسرایی / حقوقی دیدگاه از جایگزین رحم   

١٠ 

 استرالیا، شاهده می گردد که کشورهایی مثلباز نماید، لذا م اي عده

 فرانسه، .تجاري بودن آن مجاز می دانندرا در غیر جایگزین استفاده از رحم

 رحم صاحب را به وجهی گونه هر پرداخت هم هلند و دانمارك

   .جایگزین خالف قانون می دانند
 میشیگان آمریکا نیز، انعقاد هرگونه و نیوجرسی آریزونا، ایالتهاي در

 متحده البته در ایاالت .ممنوع است جایگزین براي استفاده از رحم قرارداد

یکسانی بر مناطق مختلف حاکم نیست، لذا مشاهده می گردد که  قوانین
خاصی  شرایط تحت کالیفرنیا، همین عمل و فلوریدا مثل ایاالت هایی در

 دریافت بعضی از کشورها مثل انگلیس، ،در مقابل آن. انجام می پذیرد

  ).27 و26(می دانند  مجاز را در حد معمول هزینه
 متحده ایالت در جمله از جهان صنعتی هاي بعضی از کشور در 

 در حقیقت. دارد وجود هم جایگزین به صورت تبرعی رحم قانون امریکا

 این در را ممنوعیت خاصی و معتبر دانسته طرف را قانون، قرارداد بین دو

 و دادگاه طریق این قرارداد از اجراي اگرچه .وضع نکرده است زمینه
 قرارداد که به این معنی هم نخواهد بود ولی نیست، مقدور قضایی مراجع

اینگونه قراردادها تا قبل . است ارزش اجرایی نداشته و بی بین آنها ضمانت
 ظهور تعهد ایفاي شمرده شده و عدم جایز اجرایی، از رسیدن به مرحله

 آن الزم اول، ادامه مرحله اجراي از بعد فی الواقع. دارد قرارداد فسخ در

اما اگر هرگونه اختالفی در  .باشند آن پایبند به باید طرفین و است االتباع
مصلحت  و براي رفع این مشکل، باید منافع زمینه حضانت بروز پیدا کند،

اشکال دیگري از ). 28(کودك را به عنوان معیار اصلی در نظر داشت 
ی استفاده از رحم جایگزین را می توان در جوامع مختلف مشاهده چگونگ

سیر اتعبیر و تف ها، برداشتنمود که می تواند حاکی از اختالف سلیقه، 
یا گروه خاصی از متخصصین علوم پزشکی،  صاحب نظر وافراد متفاوت 

. حقوقدانان و الهی دانان از موضوع اصلی یعنی قانون رحم جایگزین باشد
 گواهی در رحم صاحب نام ابتدا ویسکانسین، ایالت ن مثال، دربه عنوا

 و پدر به نام جدیدي گواهی دادگاه تا اینکه می شود، وارد اولیه والدت
 اجازه ابتدا باید دادگاه یوتا، ایالت یا اینکه در. کند صادر اصلی مادر

 کند و بعد از آن، گواهی صادر را جایگزین رحم روش با استفاده از درمان

  ).29(د شوبیولوژیک صادر  مادر و پدر نام به والدت
در بسیاري از کشورها، قوانین حاکم بر جامعه می تواند متاثر از  

در اینگونه موارد بیشتر به قوانینی بر می گردد که پایه . اعتقادات آنها باشد
و اساس آن در یک مذهب به نوعی تعریف شده و باید نبایدهاي آن تا 

لذا قوانین مدنی در اینگونه جوامع بیانگر . حدودي مشخص شده است
ممکن است الهی دانان یک مکتب خاص . رش دینی آنها نیز می باشدنگ

امر و نهی به مسائلی نمایند که حالت شهودي آن در قوانین مدنی، 
 آیینبه عنوان مثال، . اجتماعی و یا دستورالعمل هاي دولتی دیده شود

 ممنوع دیگر رحم زن را در شوهر و یک زن اسپرم و تخمک یهود، تلقیح

 نیز کاتولیک کلیساي .داند مجاز نمی را جایگزین رحم و اعالم کرده

 از استفاده رحمی را فقط براي زن و شوهر مجاز اعالم کرده و خارج لقاح

 و ارتدوکس کلیساي .می داند بشري کرامت خالف بر جایگزین را رحم
هاي  کاتولیک. جانشین را مجاز نمی دانند رحم استفاده از نیز پروتستان

رم و مسیحیان انگلیس هم رحم جایگزین را به دلیل اینکه با مسئله ازدواج 

در آیین یهود و بودا هیچگونه قانون خاصی  .پذیرند در تضاد است، نمی
 ما اگر مادرا. براي درمان با استفاده از روش هاي کمک باروري وجود ندارد

تحویل دهد، مسئله  یجانشین، نوزاد را به دنیا آورده و آن را به زوجین اصل
مالی قابل  حمایت حضانت، والیت و را در خصوص حقوق پدر و مادر،

، لذا به نظر می رسد که در اینجا تفکرات اعتقادي با بررسی می دانند
مسائل روز و آنچه که قوانین مدنی و اجتماعی یک کشور باید آن را ترسیم 

نفع زوجین و یا  نماید در یک نقطه اي بهم رسیده و اصل موضوع را به
  .)30( اند ر نظر گرفتهفرزند متولد شده د

در این  ییاه اختالف نظردر دین مبین اسالم خاصا فقه شیعه نیز  
فقه شیعه به عنوان یک فقه پویا که با توجه به مسائل . خصوص وجود دارد

مستحدثه، اجتهاد پذیر است، بستر مناسبی براي تدوین یک قانون مدنی و 
البته باید در نظر داشت که در نظام جمهوري . خواهد بود یا اجتماعی

اسالمی، دستورات شرع مقدس خود قانون است، لذا می طلبد تا در 
خصوص مسائل روز که در هر زمان عده اي از مردم جامعه را فصل 
الخطاب خود خواهد دانست، قانون گذاران را ترغیب به تدوین قوانینی 

این مقاله، مراکز باروري و ناباروري، خطی مشی نماید تا با توجه به سیاق 
اصلی نظام را در قوانینی که به علوم پزشکی مربوط می شود، مخصوصا در 

   .رحم جایگزین و مسائل مربوط به روشهاي کمک باروري رعایت نمایند
هنوز هم نمی توان قوانین متقنی در عین حالی که باید مبتنی بر فقه 

البته این خالء قانون تنها . شیعه باشد، به صورت یک دستورالعمل پیدا نمود
این نیست که در کشور ما وجود داشته باشد، بلکه در بسیاري از کشورها 

و یا یک افتراق بین نظر عالمان دینی، الهی دانان و آنچه که مجالس 
 استفادهگرچه کلیسا . محافل قانونی آنها به تصویب می رساند، وجود دارد

 23 بیش ازولی ، می داند بشري کرامت خالف بر جایگزین را رحم از

و ند ه ارا به تصویب رساند جایگزین ، قانون مربوط به رحمآمریکا ایالت
در هنوز قانون خاصی براي ما آن هستند کهبعضی از ایالت هاي  تنها

  ). 31( ندارندجانشین 
استرالیا، نگرش مردم به  انگلیس و ها مثل بعضی از کشور در

و با  بودهآن دوستانه  بیشتر به صورت انسان استفاده از رحم جایگزین
تواند جایگاه یک قانون  گرچه نگرش مردم نمی .تجاري شدن آن مخالفند

مدون را پر نماید، ولی نشان از تقاضایی است که به دنبال یک قانون 
 به که آمده استوجود بانجمن هایی  انگلیس، درفراگیر می گردد، لذا 

 رغم یعل یسانگل در ).32(د نکمک می کن جانشین مادر یافتن در زوج ها
 آن انجام ولی ،دوستی دارد نوع مبناياستفاده از رحم جایگزین،  اینکه

مراکز کمک کننده به  .و ناباروري است باروري مراکز به محدودتنها 
 را رعایت نموده و شناسی جنینمربوط به اصول  قوانین ناباروي هم باید

این  ).33( موجود در انجام این روش لحاظ گردد قانونی و علمی مسائل
موضع قانون، مبین آن خواهد بود که قانون گذاران یک جامعه نیاز به آن 
دارند تا براي تدوین و تصویب یک قانون، مخصوصا در حیطه سالمت و 
بهداشت زندگی، یا خود، از مسائل علمی آن با خبر باشند و یا اینکه بهره 

را تصویب نمایند الزم را از کارشناسان ذیربط داشته باشند تا بتوانند قانونی 
که خواسته اکثر افراد متقاضی را بر آورده ساخته و در عین حال نگاهی هم 

یا به عبارتی در روند تصویب . به اعتقادات حاکم بر آن جامعه داشته باشد
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یک قانون خاص مثل رحم جایگزین، فقها، علماي دینی و الهی دانان 
یک همبستگی الزم هم توانند با اعالم نظر خود که در عین حال از  می

  .برخوردار باشد، کمک زیادي را در تدوین یک قانون بنمایند
شکل دیگري از یک قانون که ممکن است چندان به آموزه هاي  

 ایالت دردینی توجهی نداشته و صرفا به بیان یک قانون اکتفا کرده باشد را 

از رحم  باید براي استفاده در این ایالت .می توان مشاهده نمود کلمبیا
 شفاهی توافق لذا هرگونه. انجام پذیرد قانونی و رسمی جایگزین، قرارداد

آن صورت پذیرد، تخلف شمرده شده  قانونی مجاري از که خارج کتبی یا
 کشورهایی مثل بلژیک،اما در مقابل  .می شود کیفري و باعث مجازات

   ).34( دانند می مجاز رحم جایگزین رااستفاده از  روش ،فنالند و هلند
 جایگزین نمودن، روش با استفاده از رحمی خارج لقاح نیز کانادا در

 اتریش، کشورهاي). 35( می شود شمرده مجاز و مورد حمایت قانون بوده

 .اند م کردهاعال غیرقانونی جایگزین را رحم از استفاده نروژ و سوئد آلمان،
وضع  جایگزین رحم گرچه قانون مدونی براي ایرلند یونان و فنالند، در

در این حالت  ).35(نشده است، اما ممانعتی هم براي انجام آن وجود ندارد 
به نظر می رسد انجام . می توان گفت که قانون نسبت به آن ساکت است

در کشور . دادن و یا ندادن آن چندان براي قانون گذاران حائز اهمیت نباشد
اضیان بیشتر به فتاوي متق. ما هم قانون مدونی در این خصوص وجود ندارد

فقهاي شیعه مراجعه کرده و در صورت مقلد بودن، از مرجع تقلید خود 
پیروي می نمایند و یا اینکه تابع مراکز ناباروري بوده و بر اساس نظر علمی 

اینکه آیا در مراکز ناباروري به چه میزان به مسائل . آنها عمل می کنند
مربوط ) 37(و تکلیفی ) 36(وضعی فقهی اهمیت داده می شود و آیا احکام 

شاید اگر قانون در  .به آن در نظر گرفته می شود، جاي تامل بشتري دارد
این خصوص ساکت باشد، مراکز ناباروري به تبع سکوت قانون، گوشزد 

  . نمودن مسائل شرعی و فقهی آن را جزء وظایف خود ندانند
استفاده از رحم ممکن است مراکز درمان ناباروري که الجرم در 

جایگزین نیز نقشی خواهند داشت، یا به گفته هاي بیمار و متقاضیان امر، 
اکتفا نمایند و یا در صورت توجه به مسائل فقهی، میزان این کار را بر 

به هر حال یک سردرگمی در صورت . اساس اعتقادات خود در نظر بگیرند
همچنین متقاضیان به فقدان قانون و یا سکوت قانون بر مراکز درمانی و 

در خصوص پرداخت هزینه به فردي که  .این مسئله حاکم خواهد شد
گرچه . متقبل رحم جایگزین می شود، نیز دستورالعمل خاصی وجود ندارد

این مسئله می تواند به طرفین قرارداد واگذار شود، اما این را هم باید در 
نظر داشت که سکوت قانون ممکن است راه سود جویی را براي عده اي 

 نه چندان زیاد را هاي هزینه پرداخت لیسانگبه عنوان مثال، . باز نگهدارد

 در .می داند، ولی در استرالیا ممنوع است براي رحم جایگزین مجاز

مادر جانشین به وجهی گونه هر پرداخت هلند نیز و دانمارك فرانسه،

 در ایاالت یک نواختی خصوص پرداخت هزینه، قوانین در. است ممنوع 

 ).27( دکن میاجرا خود را  خاص ایالت قانون هر و نداشته وجود متحده
تدوین شده  2010 جایگزین که در سالحقوق مربوط به رحم توجه به 

البته بومی سازي . است، می تواند تا حدودي راه گشاي این مسئله باشد
  .قانون و یا یک دستورالعمل، به نفع مردم آن کشور خواهد بود
که بسیاري از استفاده از رحم جایگزین در جمهوري اسالمی ایران 

قوانین آن مبتنی بر فقه شیعه و به صورت اولی منطبق بر قرآن کریم و 
تواند به استفاده از رحم جایگزین تنها به صورت  احادیث خواهد بود، نمی

بلکه باید در این خصوص مسائل . یک موضوع صرفا درمانی نگاه کند
ا توجه انت و مسائل دیگر ررا که شامل محرمیت، ارث، حض جانبی آن

 ،اي اجاره مرح بسیاري از کشورها به این نتیجه رسیدند که استفاده از .نماید
داشته  نوع دوستانهحالت و براي اشخاص بوده به صورت غیرانتفاعی  اگر

اقدام به انعقاد قرارداد ولی هرگونه . ، غیر قانونی به حساب نمی آیدباشد
  .خواهد بودقانونی غیر ،رحم با مقاصد تجاريیک اجاره براي 

 قرارداد تجاريجمع بندي اینگونه قوانین، تصریح دارد که اگر، یک  
اینکه بخواهند هرگونه پاداشی را  امنعقد گردد و یرحم یک اجاره براي 

 دبپردازند و یا اینکه یک سود مادي دیگري را در نظر داشته باشند که مور
درخواست حکم نسب قبول توافق براي اینکه با یا  قبول طرفین نیز هست،

متعارف باید در  پرداخت و یا بازپرداخت مخارج معقول و ،همراه باشد
   .قرارداد رحم اجاره اي قید شود

از اینکه دادگاه حکم انتساب نسب  لمادر یا زوجین متقاضی قب
 .آنها اباحه کند باید موارد قانونی آن را در نظر گرفته باشند کودك را به

حکم رحم جایگزین را به صورت آمریکا  انگلیس و اینکه قوانین علی رغم
 کودك، یسرپرست مانند مسائلی دربارههمچنان  ، ولیایجابی می پذیرد

 هایی نظر اختالف این کار، انجام در طرفین ي انگیزه و والدین حقوق

رحم  قانون وضع پیشگامان ازکه خود  آمریکاهنوز هم در . دارد وجود
اشکاالتی  این مسئله برايالزم مجوز  صدور ، درخصوصهستند جایگزین

   .وجود دارد
مفید دانسته و معتقدند،  طرفین درمانی را براي اقدام این اي عده

 رنابارو هاي بعضی از زوج محدودیت براي رحم باعث جایگزینی منع
می  آن نفع از بیشتر را روش این بکارگیري خطر نیز اي عده .شود می

 و مادر جانشین و نوزاد بین بوجود آمده عواطفنقض  مورد در و دانند
  ).38(تردید دارند  آگاهانه، رضایت

  
  تقدیر و تشکر

از دوستان و همکاران محترمی که از راهنمایی آنها استفاده الزم را 
 .برده ایم، کمال تشکر را داریم
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Abstract 
Introduction: Surrogacy means necessary agreement with the womb owner who 
is ready for pregnancy and delivering the infant for an infertile couple. In a 
surrogacy, the host replaces the real mother totally and the guest child may not 
have any genetic relationship with his/her second mother. This study investigated 
the surrogacy legal dimensions according to the related issues of Iran and other 
countries. 
Methods: In this study, necessary searches were used from scientific reliable sites 
such as Iran Medex and NCBI about surrogacy and ART methods. The articles 
with the author's legal point of view toward surrogacy were used based on Islamic 
jurisprudence especially Shia jurisprudence that paid attention to Iranian civil legal 
and social laws. This study also was referred to the articles about scientific 
position of surrogacy and its' effect on family problems. 
Findings: Tradition, law and doctrinal issues of each society should be considered 
in a surrogacy. In some countries such as Astralia, Germany, Swedish, Norway, 
Greece, Irland and Finland, using of surrogacy is illegal or there is no law about 
this. Any specific law does not codified in Iran. Therefore, the applicants refer to 
shias jurists' judgments and if they imitate of someone, they follow their Marja 
Taghlid. Alternatively, they follow up infertility centers and act based on their 
viewpoint. In some contries, the benefit of infant is more important. 
Conclusion: Some people believe that this treatment is useful for both parties and 
that forbiddance of using surrogacy causes restriction for some infertile couples. 
Some people deem that the risk of using this method is more than its benefit. 
Although the vacancy of law feels universally, there is disagreement on some 
issues such as guardianship, parental rights and motivation of doing this work. 
Keywords: Infertility, Surrogacy, Law, Islamic law 
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