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«رحم جایگزین» یکی از تحوالت علمی درباره درمان ناباروری در دهههای اخی ر
بوده است ک ه ت اکنون اث رات ممم ی در حوزهه ای م هه ی ،حق و ی ،اخال ی و
اجتماعی داشته است .شناخت واعد و مقررات خاص فقمی و حقو ی این مس لله،
بسیاری از چالشها ،مشکالت و انحرافات برآمده از عملکرده ای س لیقهای را در
این حوزه میتواند برطرف سازد.
یکی از مسائل اساسی در شناخت واعد ح اکم در موض و رح م ج ایگزین،
تعیین رابطهای راردادی میان والدین متقاضی و مادر جانش ین اس ت ک ه ب ا تط ی ق
این رارداد خاص با موارد مشابه در عقود معیّن میتوان به رابطه راردادی ح اکم
بر این موضو پی برد.
از سوی دیگر ،پس از شناخت نو رابطه راردادی ،بررسی شرایط اساسی ص حت
عقد از نظر اهلیت طرفین عق د ک ه وال دین داوطل و م ادر جانش یناند ،موض و ای ن
رارداد و همچنین مشروعیت آن باید به طور جدی مورد بررسی رار گیرد.
موضو اجاره رحم به عنوان موضوعی نوظمور ،هنوز تط یق مسلّمی ب ا وانین
وضعشده در این باره نداشته است .از این رو ،مطالعه تط یقی میان وانین موج ود و
تط ی ق آن ب ر واع د عقل ی ،در کن ار بررس ی وانین موج ود در برخ ی کش ورها
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همچون انگلیس ،فرانسه و ایالت ایلینوی امریکا میتوان د ت ا ان دازهای در ش ناخت
1
واعد حاکم بر موضو یاریگر باشد.
واژگان کلیدی :جانشینی حامل ،مادر جایگزین ،اجاره رحم ،مشروعیت رحم
اجارهای ،اهلیت.

مقدمه
قرارداد استفاده از رحم جایگزین یا تولیدمثل برای دیگری ،اینگونه تعریف شده است:
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توافقی است که بر پایه آن زنی (ماادر جانشاین) میپاییرد تاا باا
روشهای کمکی تولیدمثل و استفاده از اسارر و تمماو والادین
حکمی یا اشماص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین
تبدیل شده ،باردار شود و در حالی کاه ارتبااژ تنتیکای باا فرزناد
ندارد ،فرزند ناشی از آن تممو بارور شده یا به جنین تبدیل شاده
را حمل کند و پس از تولد ،او را باه زو رارت توافاو (والادین
حکمی یا متقاضی) تحویل دهد (علیزاده ،0131 ،ص.)031

لقاح مصنوعی یا تولید کودک در آزمایشگاه و سرس انتقاا آن باه رحام زنای کاه
توانایی بارداری داشته باشد ،از دستاوردهای پزشکی محساو میشاود و ایان مسالله
نوظهور ،پرسشهای حقوقی متعددی را به وجود میآورد که این موضوع میتواند ذیل
عنوان «اجاره رحم» نیز بررسی گردد.
استفاده از رحم جایگزین با توجه به ارتباژ والدین حکمی یا متقاضای باا جناین و
ارتباژ تنتیکی مادر جانشین ،به سه شکل میتواند صورت گیرد:
الف) جانشینی در بارداری :در این روش ،اسرر شوهر و تممو همسر وی پاس از
اسریرهشدن در محیط آزمایشگاه لقاح داده میشود و سرس سلو تمم یا جنین حاصال
را به زحم زنی غیر از همسر منتقل میکنند تا مراحل رشاد و نماو را در رحام زن دو
سرری کند .در این حالت ،مادر جانشین هیچ ارتباژ تنتیکی باا بهاه نادارد .ایان ناوع
 .0در ادامه این مقاله  ،قانون خاص جانشینی حامل در ایالت ایلینوی امریکاا مصاو
اختصار «قانون ایالتی» گفته میشود.

ساا  7114باه
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درمان مستلز عمل ) (IVFیا ) (ICSIاست (آخوندی ،0134 ،ص.)77
این روش معموالً زمانی استفاده میشود که سیستم تناسلی زن از نظار تمموگایاری و
تولید «اوو » مشکل نداشته باشد؛ ولی چون برای بارداری باید نمست اسرر و تمماو در
داخل لوله رحم با یکدیگر آمیزش یابند و پس از مهاجرت در جداره رحم النهگزینی کنناد،
ممکن است در این مسیر مانعی بر سر راه آمیزش دو سلو جنسی یا عبور از لولاه رحام و
یا النهگزینی در جداره رحم به وجود آید که مانع بارداری شود (همان).
ب) جانشینی سنّتی رحم :در این روش ،اسرر مرد به رور مصنوعی به داخال رحام
مادر جانشین منتقل میشود که پس از حامله شدن ،فرزند را بارای زو ناباارور حمال
کرده ،پس از تولد تسلیم آنها کند .در این روش ،تممو مادر جانشین با اسرر مرد کاه
پدر حکمی به شمار میرود ،بارور میشود و مادر جانشین تممو بارورشده خاود باا
اسرر پدر حکمی را حمل میکند؛ بنابراین هم پدر و هم مادر جانشین ،با جنین ارتباژ
تنتیکی دارند و زوجه نابارور هیچ ارتباژ تنتیکی با جنین ندارد (همان ،ص.)11
ج) جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی :در این روش ،زن و شوهر نابارور،
والدین متقاضی به حسا میآیند و زو دیگری حضور دارناد کاه ناباارور نیساتند و
صاحب اسرر و تممواند و جنین حاصل از اسرر و تممو این زو  ،به رحم ماادر
جانشین برای والدین متقاضی منتقل میشاود؛ بناابراین والادین متقاضای هایچ ارتبااژ
تنتیکی با جنین ندارند.
از میان ایان ساه روش ،اساتفاده از روش او یعنای جانشاینی در باارداری ،روا
بیشتری دارد و عمده بحث مجامع حقوقی در استفاده از رحم جایگزین ،بار پایاه ایان
روش است و تکیه اصلی این تحقیو نیز بر بررسی همین روش قرار دارد.
پرسش اساسی دربااره قارارداد اساتفاده از رحام جاایگزین ،شاناخت ناوع راب اه
قراردادی میان اررات این قرارداد است ،تا با شناخت دقی و آن بتوان در صورت ابها  ،از
قواعد حاکم بر آن وضعیت حقوقی استفاده کرد.
در این بررسی ،الز است هم ماهیت قرارداد و امکان گنجاندن آن در قالاب اجااره
اشماص و هم شرایط اساسی صحت قراداد و نسبت آن با نظم عمومی مورد توجه قرار
گیرد که در قسمت نمست مقاله به آن میپردازیم.
همهنین ،با توجه به اینکه در نظا حقوقی ایاران ،قاانون خااص یاا رویاه قضاایی

مشمصی که به حکام جانشاینی در باارداری پرداختاه باشاد ،وجاود نادارد؛ بناابراین
ضرورت دارد مقررات کشورهای دیگر که احیاناً در این باره وجود دارد ،بررسی گردند.

 .1بررسی حقوقی اجاره رحم
در این قسمت ،ضمن مقایسه اجاره رحم با برخی عقود معین ،شرایط اساسای صاحت
قراردادها را بررسی میکنیم و در ادامه به موافقت یاا ممالفات آن باا نظام عماومی و
اخالق حسنه خواهیم پرداخت.

1ـ .1تطبیق قرارداد رحم جایگزین با عقود معیّن
قرارداد استفاده از رحم جایگزین را میتوان در قالب چند عقد ،بررسی کرد که به آنهاا
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اشاره میگردد.
1ـ1ـ .1قرارداد رحم جایگزین و عقد جعاله
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جعاله عقدی است که به موجب آن ،عامل به موجب عقد ملتز مایشاود عملای را در
برابر پاداش یا اجرت معلو انجا دهد (ماده 160ق.). .
در وهله نمست ،به نظر میرسد میتوان قرارداد اساتفاده از رحام جاایگزین را در
قالب این عقد دانست؛ زیرا در این قرارداد ،مادر جانشین م ابو قرارداد متعهد میشاود
در برابر پاداش یا اجرت معلومی که زوجین معین میکنند ،جنین معین متعلو به والدین
حکمی را باردار شود.
اما قالب جعاله برای این قرارداد با ایر ادی مواجاه اسات و آن اینکاه عقاد جعالاه،
عقدی جایز است؛ بنابراین عامل و جاعل میتوانند هرگاه خواستند ،بدون نیاز به ارائاه
هرگونه دلیل ،آن را به هم بزنند و از انجا تعهد خود شانه خالی کنند ،در حالی کاه در
قرارداد استفاده از رحم جایگزین ،پایبندی ررفین به توافو و قرارداد تا زمانی که جنین
متولد میشود ،بسیار مهم است و با عقد جعاله قابل مقایسه نیست ،مگار آنکاه رارفین
این قرارداد را در قالب جعاله بیاورند و سرس عقد جعاله را ضمن عقد الزمی بیاورند تا
به هم خوردنش به راحتی امکانپییر نباشد.

2ـ1ـ .1قرارداد رحم جایگزین و عقد ودیعه
قرارداد استفاده از رحم جایگزین ،از جهتی شبیه عقد ودیعه است .به موجب ماده 612
قانون مدنی« ،ودیعه» عقدی است که یو نفر ما خود را به دیگری مایسارارد تاا باه
صورت مجانی آن را نگاه دارد .مقتضا و جوهره این عقد ،نگهداری و حفظ مالی اسات
که مورد امانت قرار گرفته است (کاتوزیان ،4 ،0124 ،ص .)71در قارارداد اساتفاده از
رحم جایگزین نیز مادر جانشین ،به حفظ و نگهداری از جنین متعلو به زوجین نابارور
تعهد میدهد؛ بنابراین به نظر میرسد میتوان این قرارداد را در قالب ودیعه دانست.

3ـ1ـ .1قرارداد رحم جایگزین و عقد عاریه
برخی صاحبنظران اینگونه اظهار داشتهاند که چنانهه قراداد استفاده از رحم جایگزین
به صورت غیرمعوض باشد؛ یعنی مادر جانشین به صورت تبرعی و رایگان و با هادت
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با این اوصات ،این قالب نیز برای قارارداد اساتفاده از رحام جاایگزین نمایتواناد
مناسب باشد؛ به این دلیل که در قرارداد استفاده از رحم جایگزین ،اگرچه مادر جانشین
به حفظ و نگهداری جنین متعلو به زوجین نابارور تعهد دارد؛ ولی این تعهد ،جوهره و
مقتضای اصلی این قرارداد نیست ،بلکه جوهره و مقتضای اصلی این قارارداد ،رشاد و
نمو جنین در رحم مادر جانشین است و تعهد مادر جانشین به حفظ و نگهداری جنین،
تعهدی فرعی برای انجا دادن تعهد اصلی قرارداد (یعنی رشاد و نماو و باه دنیااآوردن
جنین) به حسا میآید ،وگرنه اگر قرار بود مادر جانشین فقط باه نگهاداری و حفاظ
جنین تعهد داشته باشد ،چه بسا زوجین نابارور میتوانستند جنین را در آزمایشگاه نیاز
نگهداری و حفظ نمایند؛ بنابراین چیزی که برای زوجین ناباارور بیشاتر اهمیات دارد،
رشددادن جنین و تغییه او از راه خون مادر جانشین است و تکامل تدریجی او و سرس
زنده و سالم متولدشدن او میباشد و الزمه این تعهد اصلی ،نگهاداری جناین در رحام
است؛ بنابراین قالب ودیعه نیز برای این قرارداد مناسب نیست.
نکته مهم دیگر اینکه عقد ودیعه ،رایگان و مجانی است و امین و نگاهدارناده ماا
نمیتواند در قبا حفظ و نگهداری ،تقاضای وجه نماید و حا آنکه در قرارداد استفاده
از رحم جایگزین ،معموالً مادر جانشین در قبا دریافت پو و ساود ،باه انجاا تعهاد
خود مبنی بر رشد و نمو جنین در رحم خود حاضر میباشد.

انساندوستی به پییرش جنین در رحم خود مبادرت نماید ،قرارداد مزبور عاریه خواهد
بود (صفایی ،0131 ،ص.)771
پییرش این نظر با توجه به اینک ه عقد عاریه عقادی جاایز اسات و رارفین امکاان
برهمزدن آن را در هر زمان دارند ،دشوار است؛ زیرا ربیعت قارارداد اساتفاده از رحام
جایگزین به گونهای است که هیچیو از ررفین نباید بتوانناد تاا پایش از تولاد رفال،
قرارداد را فسخ کنند ،وگرنه هدت و جوهره اصلی قرارداد تأمین نمیگردد.
4ـ1ـ .1قرارداد رحم جایگزین و عقد اجاره اشخاص
قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از اجاره اشماص ارائه دهد ،در ماده  662باا شامارش
اقسا اجاره ،اجاره انسان را یکی از اقسا اجااره ذکار کارده اسات و در مااده  446در
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تعریف اجاره آورده است« :اجاره ،عقدی است که به موجب آن مساتأجر مالاو مناافع
بنابراین در تعریف اجاره اشماص میتاوان گفات :عقادی اسات کاه باه موجاب آن،
مستأجر مالو منافع اجیر می شود و به این اعتبار اجاره اشاماص نیاز عقادی تملیکای
است و به وسیله آن ،منافع اجیر با عوض معین مبادله میشاود (کاتوزیاان،0 ،0124 ،
ص .)162بر این اساس ،چنانهه قرارداد استفاده از رحم جاایگزین را قارارداد تملیکای
اجاره شمص بدانیم ،باید بگوییم قراردادی است که به موجب آن ،مادر جانشین (اجیر)
منفعت خاصی از خود را که به رحم اختصاص دارد ،در برابر عوض معین ،به والادین
حکمی یا متقاضی تملیو میکند .اگر قرارداد مزبور را قرارداد عهدی بدانیم؛ یعنی مادر
جانشین م ابو قرارداد متعهد میشود در برابر اجرت معینای باا اساتفاده از روشهاای
باروری کمکی تممو بارورشده یا جنین معین متعلو به والدین حکمای یاا اشاماص
ثالث ،باردار شده و با تحمل دوره بارداری و شرایط آن ،از تممو بارورشده یا جناین
در رحم خاویش نگهاداری کناد و آن را پارورش دهاد و پاس از زایماان نیاز ناوزاد
متولدشده را به والدین حکمی یا متقاضی تحویل دهد.
با بررسی همه عقود مشابه قرارداد رحم جایگزین ،به نظر میرسد ساختار اجاره شمص
که از عقود معین به شمار میرود ،با این قرارداد خاص ،مناسبتر و قابل ان باقتر باشد.

5ـ1ـ .1تطبیق قرارداد استفاده از رحم جایگزین با مادّه  11قانون مدنی
به موجب ماده 01ق ،. .اشماص میتوانند هرگوناه توافاو و قاراردادی را چنانهاه باا
قانون و نظم عمومی و اخالق حسنه مغایرتی نداشته باشاد ،در غیار از قالاب یکای از
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عمدهترین دلیل افرادی که این قالب را مناسب نمیدانند این است که منفعت موضوع
قرارداد مادر جانشین ،کارکرد ربیعی رحم مادر جانشین در پرورش جنین میباشد که این
منفعت ،بمشی از وجود شمصیت مادر است و چون جزء شمصیت انسان است؛ پاس
این منفعت متعلو حکم وضعی قرار نمیگیرد (نایبزاده ،0131 ،ص.)011
در رد این استدا میتوان گفت:
اوالً  ،اگر برییریم منفعتی که جزء شمصایت انساان اسات ،متعلاو حکام قارار
نمی گیرد ،باید گفت این امر عمومیت ندارد و مواردی وجود دارد که منفعت یکای
از اعضای وجودی انسان متع لو حکم وضعی قرار گرفته ،مور د حکم اجاره شمص
قرار گرفته است؛ مان ند فتوای فقهاا مبنای بار جاواز اجیر کاردن زن مرضاعه بارای
شیر دادن به نوزاد (خمینی[ ،بی تا] ،0 ،ص ) 12که منفعت موضوع این قرارداد کاه
آن را اجاره شمص دانسته اند ،عبارت است از کارکرد ربیعی پستان زن مرضعه ،در
تولید شیر .بیان این امر به معنای قیاس قرارداد استفاده از رحم جایگزین با رضااع
(اجاره زن برای شیردادن) نیست ،بلکه برای نقض عمومیتی است کاه بیاان شاد و
می توان گفت به منزله برهان خلف است.
ثانیاً ،برای هر عضو از بادن انساان ،منفعتای متصاور اسات .منفعات دسات و پاا،
انجا دادن کار ،منفعت مغز ،تجزیه و تحلیل و تفکر و تدبر و منفعت رحم ،رشد و نماو
و تولد نوزاد است؛ بنابراین هر استداللی را که برای صاحت اجااره مرباوژ باه دیگار
اعضای انسان ارائه گردد ،میتوان در اینجا نیز به کار برد .چه تفاوتی میان دسات یاو
انسان که عضوی از وجود اوست ،با رحم انسان که آن هم بمشی از شمصیت وجودی
اوست ،وجود دارد که ما بگوییم اجاره انسان برای استفاده از منفعت مربوژ به دست او
صحیح است؛ ولی اجاره انسان برای استفاده از منفعت رحم او صحیح نیست.
گفتنی است در این مقا به دنبا بیان صحت شرعی و حقوقی اجاره رحم نیستیم و
فعالً فقط در مقا بیان قالب مناساب و قابال ان بااق بارای قارارداد اساتفاده از رحام
جایگزین میباشیم.

عقود معین یا با نا قرار دهند و آثار آن را معین نمایند .در موضوع بحث یعنی قارارداد
استفاده از رحم جایگزین نیز میتوان گفت در مواردی که از نظر شرعی و قانونی مانعی
نسبت به انجا آن نباشد ،زوجین نابارور و مادر جانشین میتوانند راب ه حقوقی خاود
را در قالب قرارداد خصوصی انجا دهند و شرایط آن را ربو قواعد عمومی قراردادهاا
و اصل حاکمیت اراده تعیین کنند .اگرچه برخی قائلاند که توجیه این قرارداد براسااس
ماده 01ق . .صورت میپییرد (نایبزاده ،0131 ،ص)011؛ ولی با توجه به اینکه ضمن
بررسی انجا شده ،به این نتیجه رسیدیم که قالب اجاره اشماص ،قالب مناسبی برای این
قرارداد است؛ بنابراین نوبت به استفاده از ماده 01ق . .نمیرسد .به عبارت دیگر ،زمانی
که امکان رجوع و استفاده از قالب عقود معین نباشد ،میتوان به مااده  01اساتناد کارد؛
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حا آنکه درباره این قرارداد ،امکاان اساتفاده از قالاب اجااره اشاماص وجاود دارد و
ررفین به پییرش احکا و قواعد امری این عقد ملز اند ،مگر اینکه ررفین بمواهناد از
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برخی احکا و آثار تکمیلی این قالب صرت نظر کنند که در ایان صاورت ،مایتوانناد
نسبت به این موارد به ماده 01ق . .استناد کنند.

2ـ .1وضعیت حقوقی اجاره رحم از حیث شرایط اساسی صحت قراردادها
م ابو ماده 031ق . .در هر قرارداد الز است شرای ی وجود داشاته باشاد تاا قارارداد
صحیح قلمداد گردد؛ این شرایط عبارتاند از :اهلیت رارفین ،وجاود قصاد و رضاای
ررفین قرارداد ،وجود موضوع معی ن برای قرارداد و مشروعیت جهت قرارداد.
نکته قابل توجه در این باره ،ررفین قرارداد اجاره رحم اسات کاه در قاانون ایاالتی
(قانون خاص جانشینی حامل در ایالت ایلینوی امریکا) هرگاه از پدر و مادر اصلی ناا
برده میشود ،نگارش متن به گونهای است که لزو در کنار یکدیگربودن آنها را برنمیتابد
ا در همه موارد در این قانون خاص ،والدین اصلی به صورت «پدر  /یا مادر» آورده شده
است ا و حکایت از این معنا دارد که برای انعقاد قرارداد جانشینی حامل ،هریو از پدر و
مادر به تنهایی نیز میتوانند اقدا کنند ،در حالی که در حقوق ایران ،با توجه باه قاانون
«نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مصو  ،0137هردو والد بایاد عامال همزماان
باشند .این مسلله در قرارداد اجاره رحم نیز قابل ت بیو است (آسمانی ،0133 ،ص.)113

1ـ2ـ .1اهلیت طرفین
درباره اهلیت ررفین ،روشن است که در قانون ایران ،شرژ سنی خاصی بارای رارفین
وجود ندارد و براساس قواعد عمومی قراردادها ،ررفین قرارداد فقط باید واجد اهلیات
عا باشند؛ هم زوجین نابارور که یکی از اررات قراردادند و هم مادر جانشین که ررت
دیگر است ،باید بالغ باشند و روشن است با توجه به وضعیتی که در آن قرار گرفتهاند،
بلوغ آنها محرز است .همهنین ،باید خالی از موانع اهلیت مانند سفه و جنون باشاند و
چهبسا باید از رشد الز جهت انجا معامالت برخوردار باشند.

2ـ2ـ .1قصد طرفین و رضایت آنها
درباره قصد ررفین قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز باا توجاه باه اصال حاکمیات
اراده ،نقش اراده ررفین روشن است و آنهه الز است بررسی شود ،اذن شاوهر ماادر
جانشین است (در صورتی که شوهر داشته باشد).
با توجه به اینکه مادر جانشین در علقه زوجیت شوهرش قرار دارد ،باه چناد دلیال
اذن شوهر این زن در انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین الز به نظر میرسد:
 .0م ابو ماده 0011ق . .ریاست خانواده بر عهده شوهر هر خاانواده اسات و ایان
ریاست ،آثار و نتایجی دارد که یکی از این آثار به تکلیف تمکین زن در مقابال شاوهر
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این شرایط در حقوق ایران در صورتی است که در قانون ایالتی ،مادر جانشین بایاد
دستکم  70سا سن داشته باشد.
مورد دیگر اینکه در نظا حقوقی ایران ،بر مبنای نظم عمومی و اخالق دینی ،حامل
باید شوهردار باشد؛ بنابراین ممنوعیت انجا جانشینی برای دختران و زنان بیوه پیشنهاد
شده است (قاسمزاده ،0132 ،ص .)031در حقوق انگلیس نیز از آنجاا کاه هادت ایان
روش ،استحکا خانواده به معنای سنتی آن است ،کاربرد آن فقط در صورتی است کاه
فرد خواستار فرزند ،به معنای سنتی تشکیل خانواده داده باشد .باه عباارت دیگار ،فارد
مجرد و همجنسباز نباید به استفاده از رحم جایگزین ،مجاز باشد ( Smith GP, 2005,
 .)p.74البته در قانون ایالتی میکور در امریکا چنین شرری وجود ندارد و یاا دساتکم
بدان تصریح نشده است؛ ولی در فلس ین اشغالی فقط زناانی میتوانناد بارای دیگاری
باردار شوند که ازدوا نکرده باشند (.)Ponzetti, 2003, p.1605
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مربوژ است .با توجه به اینکه تعهد ماادر جانشاین در مقابال زوجاین ناباارور باعاث
میشود این زن نتواند در مدت حاملگی به همه یا بمشای از وظیفاه تمکاین خاود در
مقابل شوهرش عمل کند؛ بنابراین الز است از شوهر خود اذن داشته باشد.
 .7یکی دیگر از آثار ریاست مرد در خاانواده ،باه اختیاار قاانونی شاوهر در ماورد
اشتغا همسر ،مربوژ میشود که ماده 0002ق . .در ایان بااره بیاان مایدارد« :شاوهر
میتو اند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خاود یاا
زن باشد ،منع کند» .برخی حقوقدانان در باره ایان مااده گفتاهاناد :اماوری باا مصاالح
خانوادگی منافی است که باعث سستی بنیاد آن یا اخال در نگهداری و تربیت فرزندان
یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هامزدن نظام حااکم بار خاانواده باشاد و بارای
تشمیص این امور نمیتوان قاعده ثابتی ارائه داد ،بلکه اخالق عمومی و وضاع خااص
هر خانواده در این داوری مؤثر است (کاتوزیان ،0120 ،ص.)711
بر این اساس ،می توان گفت از آنجا که قرارداد استفاده از رحم جایگزین معموالً بار
وظیفه زن در اداره و تربیت فرزندان و وظایف زناشویی مؤثر است و نیز ممکان اسات
با مصالح خانوادگی و یا حیثیات شوهر یا زن منافات داشته باشد؛ بناابراین اذن شاوهر
الز است و اینکه دستکم شوهر میتواند زن را از چنین عملی منع کند.
در قانون ایالتی امریکا نیز مانند حقوق ایران ،رضایت شوهر ماادر جانشاین حامال،
یکی از شرایط برقراری قرارداد است 1و او را در صورت اعاال رضاایت ،باه رعایات
مسائل مربوژ به قرارداد ملز میداند؛ زیرا او نیز خواسته یا ناخواسته درگیر این فرایند
شده است (آسمانی ،0133 ،ص.)101
اگرچه در مجموع اصل بر رضاعیبودن قراردادها در حقوق ایران است و همانگونه
که گفته شد ،عالوه بر رضایت مادر جانشین ،باید رضایت همسر وی نیز جلب شود؛ ولی
به نظر میرسد صرت ابراز اراده در چنین قراردادی کافی به نظر نمیرسد و از آنجا که
این قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد ،الز است برای جلوگیری از اختالفات
آینده و نزاعهایی که آثار بسیار سوء اجتماعی خواهد داشت ،قانونگیار کتبیبودن و یاا
حتی رسمیبودن چنین قراردادی را جزء شرایط صحت (قصد ،رضا و ابراز آن) قرار دهد
تا یو مقا صالحیتدار بر انعقاد آن نظارت کند (رحیمی ،0132 ،ص.)021
 .0بند ا 7قسمت  6قانون خاص جانشینی حامل در ایالت ایلینوی امریکا.

3ـ2ـ .1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد استفاده از رحم جایگزین از جانب زوجین ناباارور ،پرداخات مبلاغ و
وجهی به مادر جانشین و از جانب مادر جانشین ،عبارت از تملیاو منفعتای از بادنش
برای مدت حمل به زوجین نابارور و تسلیم کودک پس از بارداری است.

1ـ3ـ2ـ .1بررسی سلطنت و مالکیت انسان بر اعضایش

برخی از فقها قائلاند که انسان بر بدن خود تسلط دارد و این تسالط را اماری عقالیای
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نکتهای که در این میان وجود دارد و قابل بررسی ت بیقی است ،پرداخات پاو باه
مادر جانشین است .این عقیده در میان مارد و اندیشامندان روا دارد کاه انگیزههاای
مادی ،عمدهترین دلیلی است که باعث میشود شمص حاضر شود برای دیگاری رنا
بارداری را تحمل کند ( .)Ponzetti, 2003, p.1604انگلستان جزء کشورهایی است کاه
استفاده از رحم جایگزین را به هدت کسب درآمد ،ممنوع اعال کارده اسات؛ ولای در
فلس ین اشغالی این امر با هیچ مانع قانونی مواجه نیست (رحیمی ،0132 ،ص.)020
البته در قانون ایالتی امریکا ،از پرداختن به راب ه مالی مستقیم مادر جانشین و پدر و
مادر اصلی پرهیز میشود (برآمده از بند ا7ا 4قسمت  6قانون ایالتی) و تنهاا راب اه
مالی مورد پییرش میان والدین اصلی و مادر جانشین ،به جبران هزینهها مربوژ میشود
(آساامانی ،0133 ،ص)101؛ بنااابراین اگرچااه یااو اجماااع نساابتاً جهااانی درباااره
غیراخالقیبودن خرید و فروش رحام جاایگزین نازد صااحبنظاران وجاود دارد ،در
بسیاری از کشورهای پیشرفته همهون سوئد ،آلمان ،نروت و اتاریش ،اساتفاده از رحام
جایگزین چه تجاری و چه غیرتجاری ممناوع اسات (آراماش ،0132 ،ص)41؛ اماا در
حقوق ایران ،بنا بر آنهه گفته شد ،انعقاد قرارداد با قصد ایجاد ارتباژ مالی مستقیم میان
ررفین ،عالوه بر جبران هزینههای مادر جانشین ،میمو نیست و مورد پییرش است.
در ادامه این بحث ،الز است درباره تعهد مادر جانشین دو م لاب روشان گاردد؛
نمست ،اینکه آیا مادر جانشین بر اعضا و جوارح خود سل ه و مالکیت دارد تاا بتواناد
به استناد این مالکیت ،منافع آن را به دیگری تملکیو کند یا خیر؟ دو  ،اینکه آیاا حاو
انسان بر اندامش از حقاوق مرباوژ باه شمصایت اسات و قارارداد اساتفاده از رحام
جایگزین ،با آن منافات دارد یا منافاتی وجود ندارد؟

همهون سل ه انسان نسبت به اموا می دانند و این سل ه را دلیل تصارفات انساان بار
نفس و بدن خود دانستهاند و معتقدند هرجا مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشاد،
این تصرفات امکان دارد (مؤمن ،0401 ،ص .)061برخی نیز گفتهاند انسان مالو اعضاا
و متعلقات نفس و بدن خود به گونه مالکیت اعتباری نیست و راب ه او با اعضای بدنش
همهون راب ه او با لباس و پو نیست ،بلکاه انساان نسابت باه اعضاای خاود دارای
مالکیت حقیقی است؛ بنابراین میتواند هرگونه تصرفی را که مایخواهاد ،انجاا دهاد
(رباربایی ،0 ،0161 ،ص.)70
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چنین استدال شده است که اعضا و اجزای انسان از نظر وجود قاائم و وابساته باه
وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد و میان انسان و اعضای وی ،راب های از
جنس مالکیت حقیقی وجاود دارد؛ بناابراین انساان میتواناد هرگوناه تصارفی را کاه
میخواهد ،در آن انجا دهد (همان).
در میان حقوقدانان نیز مرحو دکتر شهیدی به این دلیل کاه تصارت و حاو اختصاصای
نسبت به شیء ،موجب حصو مالکیت نسبت به آن میگردد و این موارد نسبت به اعضای
بدن انسان نیز وجود دارد ،به رغم نامأنوسبودن ذهن با مالکیت شمص نسبت باه اعضاای
بدن خودش ،این مالکیت را از روشنترین مصاادیو مالکیات حتای در مفهاو حقاوقی آن
دانستهاند که در حقیقت مالکیتی ذاتی و ربیعی است (شهیدی ،0122 ،ص.)143
در مجموع م ابو نظر فقها میتوان گفت از نظر عقلی و سیره عقال ،اصل بر توانایی
تصرت انسان در جسم خود و داشتن سل ه نسبت به آن برای منتفعشدن از مزایاای آن
است ،مگر اینکه مانع عقلی وجود داشته باشد .از نظر شارعی نیاز انساان تاا آنجاا کاه
تصرت وی در دایره شمو موانع شرعی قرار نگیارد ،اختیاار و تواناایی تصارت را در
اعضای خود دارد؛ بنابراین به نظر میرسد استفاده از رحم جاایگزین و تصارت در آن،
در دایره شمو موانع شرعی قرار نمی گیرد و مادر جانشین از اختیار و توانایی تصارت
در اعضای خود برخوردار است.
2ـ3ـ2ـ .1بررسی منافات عقد و قرارداد اجاره رحم با حقوق مربوط به شخصیت زن اجیر

با توجه به اینکه م ابو نظر حقوقدانان ،قراردادهایی که به حقوق مربوژ باه شمصایت
تجاوز میکند ،بارل است (مگر در موارد استثنایی و با وجود شرایط خااص)؛ بناابراین

الز است این موضوع درباره قرارداد استفاده از رحم جایگزین بررسی گردد.
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حقوق مربوژ به شمصیت ،عبارت است از حقوقی که به هر انساانی ق اع نظار از
وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلو دارد؛ حقوقی کاه بیشاتر از شامص انساان
حمایت میکند تا منافع مادی او .حقوق مربوژ به شمصیت ،بارخالت حقاوق ماادی،
غیرقابل انفکاک از شمص و شمصایت انساان اسات (صافایی ،0123 ،ص10اا.)731
حقوق مربوژ به شمصیت ،با دو عنوان حمایت از شمصیت جسمی انسان و حمایات
از شمصیت اخالقی و معنوی انسان مورد بحث قرار گرفته است (همان).
به نظر میرسد حو انسان بر انادامش ،از حقاوق مرباوژ باه شمصایت اسات کاه
موضوع آن اندا انسان یعنی یکی از عناصر تشکیلدهنده شمصیت میباشاد و قارارداد
استفاده از رحم جایگزین ،هم با حقوق مربوژ به شمصایت جسامی انساان و هام باا
حقوق مربوژ به شمصیت معنوی و اخالقی مرتبط است .باه دنیااآوردن فرزناد بارای
دیگری که مستلز بارداری و سرریکردن دوران حمل و زایمان است ،متضمن تعارض
جسمی به شمص مادر جانشین و مداخله بار حاو وی در ماورد تمامیات جسامی او
میباشد .از این رو ،با حقوق مربوژ به شمصیت جسمی انسان منافاات دارد .از ساوی
دیگر ،نظر به اینکه عمل استفاده از رحم جایگزین ،آزادیهای فردی ماادر جانشاین را
محدود میکند و باعث مداخله اشماص دیگر در زندگی خصوصی میگاردد ،باا حاو
تمتع از زندگی خصوصی که از حقوقی است که از شمصیت معناوی انساان حمایات
میکند ،منافات دارد (حمداللهی ،0133 ،ص.)014
براساس م الب پیشگفته ،از نظر حقوقدانان ،قراردادهای متضمن تجاوز به حقاوق
شمصیت ،بارل است ،مگر قراردادهایی که صدمه سبو و غیرق عی باه جسام انساان
وارد کنند؛ به شرژ اینکه موضوع آن منفعت عقالیی و مشروع باشد و قراردادهایی کاه
با انتفاع شرعی منعقدکننده آن توجیه میشود ،مثل قراردادهایی که شمص ربو موازین
فنی و علمی با پزشو یا جراح منعقد میسازد و قراردادهاایی کاه دارای نفاع عماومی
است نیز صحیحاند؛ مانند قرارداد اع ای عضو برای پیوند که با رضایت اع اکننده و با
رعایت موازین فنی و علمی و نظا های دولتی براساس بند  7ماده  13قاانون مجاازات
اسالمی مجاز است (صفایی ،0123 ،ص.)70
درباره قرارداد استفاده از رحم جاایگزین گفتاه شاده اسات :اوالً ،صادمه سابو و
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غیرق عی است؛ ثانیاً ،با نفع مشروع متعاقدین همراه است؛ ثالثاً ،نفع عمومی را همراه دارد؛
زیرا منفعت آن به رور مستقیم برای توده خاصی از مرد یعنی زو های ناباارور و باه
صورت غیرمستقیم برای جامعه به وجود میآید؛ رابعاً ،متضمن ضرر برای مادر جانشین
نیست؛ خامساً ،مادر جانشین آزادانه رضایت به انجا عمل میدهد؛ بنابراین به رغم اینکه
قرارداد استفاده از رحم جایگزین ،متضمن ل مه به حقوق مربوژ به شمصیت است؛ ولی
میتوان از نظر حقوقی آن را مجاز شناخت (نایبزاده ،0131 ،ص.)043
اما به نظر میرسد برخی از موارد این استدال  ،قابل خدشه باشد؛ زیرا از نظر عرت،
صدمه ناشی از بارداری و زایمان چندان سبو به نظر نمیرسد و چهبسا ممکن است با
مرگ مادر جانشین همراه باشد .همهنین ،اگرچه نفع عماومی بمشای از مارد جامعاه
یعنی زوجین نابارور را به دنبا دارد؛ ولی نفع بمش دیگر جامعه یعنای خاانواده ماادر
جانشین (همسر و فرزندانش) به خ ر میافتد .در مجموع میتوان گفت چنانهه شاوهر
مادر جانشین از جهت ریاستی که بر خانواده دارد ،به این کار رضایت دهد ،شاید بتوان
قرارداد استفاده از رحم جایگزین را به رغام ل ماهای کاه باه حقاوق شمصایت وارد
میآورد ،مجاز شناخت.
نکتااهای ک اه در اینجااا قاباال ذک ار اساات اینک اه در قااانون ای االتی امریکااا ،اهمی ات
فوقالعادهای به دریافت مشااورههای مساتقل حقاوقی ،پزشاکی و روانای بارای ماادر
جانشین ،شوهر او و پدر و مادر اصلی داده شده است (قسمت  1قانون ایالتی) .با توجه
به زیانهای احتمالی که پیشتر بدان اشاره شد ،آگاهی کامل از موضوع ماورد قارارداد،
بدون تأثیر ممر عوامل خارجی و به عبارت دیگر ،آگاهیهای سالمی که به انتماا
صحیح و بدون اثرپییری در ررفین قرارداد منجار شاود ،در سراسار علاو پزشاکی از
جمله درباره کسب رضایت آگاهانه در همه فرایندهای درمانی ،قویاً مورد تأکیاد اسات
(آسمانی ،0133 ،ص.)113
4ـ2ـ .1مشروعیت جهت قرارداد
«جهت قرارداد» استفاده از رحم جایگزین ،هم از جانب زوجین نابارور و هم از جانب
مادر جانشین قابل بررسی است و روشن است اگر انگیزه نامشروع باشد ،فقط در صورتی
که در قلمرو قصد مشترک ررفین قرار گیرد؛ یعنی ررت مقابل از آن آگاهی یابد ،باعث

ب الن قرارداد خواهد شد .انگیزه و جهت این قرارداد از جانب زوجین نابارور این است
که صاحب فرزند شوند و بدینوسیله در جهت استحکا پیوند زوجیت خود و خانوادهای
که تشکیل دادهاند ،گا بردارند؛ ولی چنانهه زوجین نابارور نباشند ،بلکه بمواهند از این
راه مشکالت ناشی از بارداری و زایمان را بر دوش دیگری قرار دهند ،این انگیزه مشروع
به نظر نمی رسد و اگر مادر جانشین از آن آگاهی یابد ،نمیتواند وارد چناین قاراردادی
شود .در ررت مقابل ،از جانب مادر جانشین ایان انگیازه ممکان اسات تجااری و یاا
غیرتجاری باشد .چنانهه انگیزه مادر جانشین ،غیرتجاری باشد؛ مثالً با انگیزه کمو باه
همنوع و کمو به زوجین نابارور صورت گرفته باشد ،مثل خواهری که با هدت کمو به
خواهر نازای خود ،چنین امری را برییرد ،در این مورد میتوان گفت از نظر حقوقی اگر
این قرارداد با رضایت همسر مادر جانشین توأ باشد ،صحیح قلماداد مایگاردد .البتاه
میتوان مواردی را نیز در نظر گرفت که این انگیزه غیرتجاری باشد؛ ولی مشروع نباشد،
قراردادی دست بزند که در اینجا ق عاً قرارداد بارل است.
همهنین ،انگیزه مادر جانشین میتواند تجاری باشد؛ یعنی برای رسایدن باه پاو و
کسب درآمد ،به انعقاد چنین قراردادی حاضر شود که در این صورت نیز باا توجاه باه
اینکه از نظر نگارنده بهترین قالب برای قرارداد استفاده از رحم جایگزین ،قالاب اجااره
اشماص است؛ بنابراین اگر بتوانیم مسائل مربوژ به نظم عماومی و مساائل شارعی را
حل کنیم ،این قرارداد از حیث «جهت» بدون اشکا خواهد بود.

3ـ .1وضعیت حقوقی قرارداد از جهت مغایرت بـا نمـم عمـومی و االـ ق
حسنه
درباره مغایرت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی ،برخی حقوقدانان معتقدند:
چنین قاراردادی تصارت در وضاعیت شامص و جسام انساان و
برخالت نظم عمومی و اخالق حسنه (ماده  )321به شمار میآید و
از این رو ،فاقد اعتبار است و تعهدی برای ررفین ایجااد نمیکناد
(صفایی ،0131 ،ص.)31
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مثل مادر جانشینی که با انگیزه فرار از حو تمکین خود در مقابل همسارش ،باه چناین
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برخی دیگر گفتهاند ربو اصل حاکمیت اراده ،اصل آن است که ارادههای افراد منشأ
اثر باشد .در قرارداد مورد بحث ،زنی رحم خود را برای پرورش جنین غیر ،به او اجاره
میدهد و به موجب این قرارداد ،با رضایت متعهد میگردد که رحم خود را برای پیوند
جنین در اختیار متعهدله قرار دهد و سرس اقدامات متعارت را که برای رشد جنین الز
است ،انجا دهد تا رفل حاصل از جنین اولیه ،وضاع شاود و پاس از تولاد ،رفال را
تحویل متعهدله بدهد و عالوه بر آن ،چنانهه در ممنوعیت و مشاروعیت چناین کااری
تردید داشته باشیم ،اصل اباحه و حلیت و همهنین اصال ةالصاحه ،داللات بار جاواز و
صحت چنین قراردادی دارد (گرجی ،0134 ،ص .)411به عالوه ،این قارارداد باا نظام
عمومی و اخالق حسنه مغایرتی ندارد و فواید فردی و اجتماعی زیادی نیز دارد کاه در
رفع مشکالت خانوادههای بدون فرزند که بالقوه استعداد فرزنددارشدن را دارناد؛ ولای
بالفعل با مشکل مواجهاند ،مؤثر است و کمو شایانی به آنان میکند (همان ،ص.)447
با توجه به اینکه قرارداد استفاده از رحم جایگزین ،با تأسیس خانواده ارتباژ دارد و
از راه این تأسیس ،با زوجیت و حضانت ارتباژ برقرار میکند ،باید در مسلله قائال باه
تفکیو شد .در مورد زوجیت ،با توجه به اینکه گفتیم اذن و اجاازه زو زن جانشاین،
ضروری و الز است؛ بنابراین چنانهه زو به چنین قراردادی رضایت دهاد ،گویاا از
بمشی از حقوق مربوژ به زوجیت خود با زن جانشاین بارای مادت حمال (و ناه باه
صورت دائمی) صرت نظر کرده است؛ بنابراین مشکلی به نظر نمیرسد.
درباره حضانت ،مسلله پیهیده تر است؛ زیرا م ابو قانون مادنی (ماواد  0063و
 ،)0027حضانت عالوه بر اینکه حو ابوین است ،تکلیف آنها نیز می باشاد و چاون
برخی فقها ،مادر جانشین را نیاز در حکام ماادر رفال قلماداد می کنناد ؛ بناابراین
تحویل دادن رفل به زوجه نابارور ا که هدت اصلی زوجین نابارور از انعقاد قرارداد
بود ا با قواعد حقوق مدنی تعارض یافته ،ایجاد مشکل می کند؛ مگر اینکاه پاس از
زایمان ،ارتباژ مادر جانشین با رفل ق ع نگردد و رفل ذیل حضانت توأماان ماادر
جانشین و مادر صاحب تممو (زوجه نابارور) ،پرورش یابد و البته الز است این
امر در قرارداد در گردد؛ یعنی قرارداد به گونه ای باشد که به محض زایمان ،مادر
جانشین ارتبارش با فرزند ق ع نگردد.
در این باره که مادر و پدر کودک حاصل از رحم جایگزین ،چه کسای اسات؟ ساه

 .2مطالعه تطبیقی سِیر تاریخی و مشروعیت اجاره رحم
در کشورهای جهان ،یکی از دو رویکرد پیشگفته مورد پاییرش قارار گرفتاه اسات و
براساس آن ،مقررات الز تصویب شده است .البته در برخی کشورها هناوز قانونگایار
تصمیم خاصی اتماذ نکرده است .در کشورهایی همهون اتریش ،آلمان ،سوئد و ناروت،
استفاده از رحم جایگزین غیرقانونی است .در فنالند ،یونان و ایرلناد ،اساتفاده از رحام
جایگزین بدون هیچ مقررات قانونی صورت میگیرد .در استرالیا رحم جایگزین از نوع
غیرتجاری آن مجاز است و در انگلستان نیز فقاط پرداخات هزیناههای معقاو مجااز
دانسته شده است (.)Ponzetti, 2003, p.1605
در ایاالت متحده نیز قانون یکنواختی وجود ندارد و قوانین هر ایالت ،خااص خاود
آن ایالت اسات؛ ماثالً در ایالتهاای آریزوناا ،نیوجرسای و میشایگان ،قارارداد رحام
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دیدگاه وجود دارد؛ یو دیدگاه به قرارداد منعقدشده به وسیله افراد بالغ و عاقل و تعیین
والد براساس آن توافقات توجه دارد .این دیادگاه ماورد پساند کشاورهایی اسات کاه
قرارداد رحم جایگزین را کامالً صحیح و الز االتباع میدانند (رحیمی ،0132 ،ص.)027
در قانون ایالتی ،ارتباژ کودک و والدین از راه قرارداد جانشینی حامل ،پیش از تولد
و به وسیله وکیلی که نماینده ررفین قرارداد است ،تعیین میشود و باه صاورت فرمای
مشمص تکمیل میگردد «قسمت  3و بند (الف) قسامت  02قاانون ایاالتی» (آسامانی،
 ،0133ص.)113
دیدگاه دو  ،تعیین والد با توجه به زایمان و وضع حمل است .در این دیدگاه ،زنای
که کودک را به دنیا آورده است ،مادر قانونی رفل محسو میشود .انگلیس و اساترالیا
جاازء کشااورهای ررفاادار ای ان دیدگاهانااد ک اه معتقدنااد مساالولیت والاادین ،ناش ای از
به دنیاآوردن کودک است.
دیدگاه سو نی ز توجه به ارتباژ بیولوتیو و تنتیو کودک دارد .در این دیدگاه
کسی والد محسو می گردد که اسرر یا تممو او در تشکیل جنای ن نقاش داشاته
است .ظاهراً فلس ین اشغالی براساس تعلیم دین یهود ،از این دیدگاه پیروی میکند
(رحیمی ،0132 ،ص.)027

جایگزین کامالً ممنوع میباشاد؛ ولای در بقیاه ایالتهاا همانناد فلوریادا ،کالیفرنیاا و
ایلینوی ،این قرارداد تحت شرای ی صحیح قلمداد شده است.
در ذیل برای نمونه ،مقررات کشورهای فرانسه ،انگلستان و ایالت ایلینوی امریکا باه
اختصار مورد اشاره قرار میگیرد.

1ـ .2حقوق فرانسه
قانونگیار فرانسه در سا  0334در تبصره  2ماده  06قانون مادنی در بماش دو ایان
قانون با عنوان احترا به اعضای بدن انسان ،قراردادهای مادر جانشاین را بارال اعاال
کرد .براساس این تبصره ،هرگونه قرارداد در مورد تولیدمثل یا حاملگی بارای دیگاری،
چه معوض و چه غیرمعوض باشد ،ممنوع است .پیش از تصویب این قانون نیز در سا
208

 0330از دیوان تمیز فرانسه رأیی صادر شده بود و در واقع این قانون هماان راه حال
رویه قضایی را تأیید کرده است (صفایی ،0131 ،ص .)24م ابو این رأی ،قراردادی که
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به موجب آن یو زن هرچند به رایگان ،تعهد میکند کاه رفلای را آبساتن شاود و باه
محض تولد ،او را به شمص دیگری واگیار کند ،بارل میباشد و اینگوناه قراردادهاا،
هم خالت اصل غیرقابل تصرت بودن جسم انسان که مربوژ به نظم عمومی است و هم
مغایر اصل غیرقابل تصرتبودن وضعیت اشماص است (همان) .ضمانت اجرای قاعده
شدید است؛ یعنی از آنجا که قاعده مزبور به نظم عمومی مرباوژ میشاود و باه مناافع
جامعه ارتباژ دارد ،ضمانت اجرای آن ب الن م لو است که هر ذینفع تاا مادت سای
سا و نیز دادستان میتوانند به آن استناد کنند و قرارداد قابل تنفیی نیسات .باه عاالوه،
ضمانت اجرای کیفاری بارای واسا هها مقارر شاده اسات و رویاه قضاایی از قباو
فرزندخواندگی در مورد این ارفا  ،خودداری کرده است (همان ،ص.)21
در ایران ،قانون « نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» در تاریخ  0137/4/73به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که هرچند در مقایساه باا قاانون کشاورهای
دیگر مانند فرانسه ناقص است؛ ولی باه هار حاا  ،سارآغاز تحاولی در ایان بااره
محسو میگردد .آیین نامه این قانون نیز در سا  0131به تصویب هیلت وزیاران
رسید؛ ام ا در قانون مزبور ،هیچ مقرره ای درباره اساتفاده از رحام جانشاین وجاود

ندارد و محاکم ایران نیز تاکنون فرصت به کارگیری تصمیم نسبت به این موضوع را
نیافته اند و روی ه قضایی وجود ندارد .در این قانون برای مشکل خانواده های عقایم،
راه حل ارائه شده است و به زن و شوهر عقیم محدود اسات ؛ بناابراین نسابت باه
دریافت جنین به وسیله زن بیوه یا مجرد ،این قانون ساکت می باشد .همهنین ،ایان
قانون به اجاره یا عاریه رحم و حکم آن اشاره ای نکرده است؛ ولی تادابیری بارای
حمایت از جنین پیش بینی کارده کاه والادین متقاضای در ماورد نفقاه و تربیات و
نگهداری ،همهون پدر و مادرها ی دیگر تکلیف دارند.

2ـ .2حقوق انگلیس
در دهه هفتاد و سرس دهه هشتاد میالدی ،استفاده از رحم جانشین باعث ررح دعااوی
متعددی در محاکم انگلیسی شده است .در ابتدا قضات باه ماهیات قارارداد اساتفاده از
رحم جانشین نمیپرداختند و فقط به تعیین وضعیت حقوقی کودک میپرداختناد؛ ولای
سا  0331تصویب کرد 1و در بماش دو قاانون گفات هرگوناه مایاکره ،فعالیات و
ترتیبات در جهت انعقاد توافو استمدا رحم جانشین با هدت تجاری ،ممناوع و جار
است .قانونگیار انگلیس در بمش ساو ایان قاانون نیاز هرگوناه تبلیغاات در جهات
تسهیلیافتن توافو را ممنوع و جر اعال کرد؛ ولی در ایان قاانون ،وضاعیت حقاوقی
قرارداد میان صاحب رحم جانشین و متقاضیان استفاده از رحم ،روشان نشاده باود .در
سااا  0331قااانون دیگااری بااا عنااوان «»Human Fertilization and Embryology
(تلقیح مصنوعی انسان و جنین شناسی) به تصویب قانونگایار انگلیسای رساید کاه باه
موجب بمش  16آن که ذیل عنوان بند  Aبه قانون ساا  0331ملحاو شاد ،هرگوناه
ترتیبات قراردادی مربوژ به استفاده از رحم جانشین ،الز االجرا نبوده ،برای هیچیو از
ررفین حقوق و تعهدات قراردادی ایجاد نمیکند و هیچیو از آنان در محاکم انگلیسی
نمیتوانند به آن استناد کنند (.)Otlowsli, 1999, p.38
0. Surrogacy Arrangements Act 1985, England.
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به هر حا  ،قانونگیار انگلیس ،قانونی را با عنوان «ترتیبات استفاده از رحم جانشین» در
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به دنبا وضع قانون در انگلیس ،کشورهای متأثر از این سیستم حقوقی نیاز قاوانین
مشابهی پیشبینی کردند؛ از جمله در استرالیا با اینکه تاکنون یو قاانون فادرا جاامع
پیشبینی نشده؛ ولی در تعدادی از ایالتهای این کشور ،مقررات مشابهی در ایان بااره
پیشبینی شده اسات؛ باه عناوان مثاا  ،در ایالات کوئیزلناد ،قاانون والادین جانشاین
( )Surrogate Parenthoodدر سااا  0333تصااویب شااد و بااه موجااب آن هرگونااه
تبلیغات ،اقدامات و فعالیت در جهت تسهیل انعقاد قارارداد اساتمدا رحام جانشاین،
ممنوع و جر اعال شد .برخالت حقوق انگلیس که قرارداد استفاده از رحم جانشین را
غیرقابل استناد در محاکم اعال داشت ،قانون مزبور آشکارا قرارداد مزبور را بارل اعال
کرد و مقرر داشت هیچ محکمهای در ایالت مزبور ،به ترتیب اثردادن باه مفااد قارارداد
مزبور مجاز نیست.
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تنها قانون خاص و مشمصی که به بحث درباره رحم جاایگزین میپاردازد و آن را باه
رسمیت شناخته است ،به ایالت ایلینوی امریکا مربوژ میباشد کاه در ساا  7114در
این ایالت تصویب شد.
در این قانون ،به رور آشکار و مشمصی ،زنی که بهه را به دنیا آورده اسات ،ماادر
کودک تلقی میشود؛ ولی در مقابل ،هیچ بازه زمانی را برای مادر جانشین یاا شاوهر او
در نگهداری رفل معتبر نمی شناسد و بالفاصله پس از حمل ،آنان را به تسلیم کودک به
پدر و مادر اصلی وامیدارد.
این قانون در بحث اهلیت ،داشتن  70سا سن و سابقه تولد یو کودک سالم را از
شرایط مادر جانشین تلقی میکند و در مقابل ،پدر و مادر اصلی را متعهاد کارده اسات
همه هزینههای ناشی از والدت کودک را بر عهده گیرند.
همهنین ،این قانون هیچ مسلولیت مدنی را برای رارفین قارارداد اجااره رحام ،باه
رسمیت نشناخته است (آسمانی ،0133 ،ص.)112

نتیجه
از مجموع مباحث پیشگفته ،نتای ذیل مستمر میگردد:

ن فه زن صاحب تممو ،معد بوده برای زن صاحب رحم که این دومی
جزء اخیر علت تامه به دنیاآوردن بهه بوده است؛ پس اوالد ملحاو باه
دومی یعنی زن صاحب رحم میشود (اراکی[ ،بیتا] ،ص.)133

 .1با توجه به اختالت نظرهایی که درباره آیات و روایات مربوژ به موضوع اجااره
رحم و قراردادن ن فه مردی به جز همسر مادر جانشین در رحام وی وجاود دارد ،باه
نظر می رسد پییرش نظریه احتیاژ و اجتنا از جواز این امر ،از نظر شارعی من قیتار
به نظر میرسد.
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 .0با توجه به ایرادهایی که در مورد ان بااق قارارداد «تولیادمثل بارای دیگاری» باا
هریو از عقود ودیعه ،عاریه ،جعاله و ماده  01قانون مدنی وجود دارد ،به نظر میرساد
بهترین قالب برای این قرارداد ،اجاره اشماص باشد و با پییرش این امر ،ارالق عناوان
«اجاره رحم» بر این قرارداد صحیح خواهد بود.
 .7در صورتی که به صحت شرعی و حقوقی اجاره رحم قائل باشیم ،باید گفات در
این قرارداد عالوه بر ضرورت وجود قصد و رضای زوجین نابارور و مادر جانشین ،در
صورتی که مادر جانشین دارای همسر باشد ،رضایت همسر وی نیز باید وجاود داشاته
باشد.
 .1به نظر میرسد از جهت حقوقی ،قرارداد اجاره رحم در اغلب مصادیو و ماوارد
با نظم عمومی و اخالق حسنه جامعه ایرانی منافات داشته باشد ،مگر در برخی مصادیو
خاص مانند جایی که مردی دو همسر داشته باشد و یکی از زوجاین ،ناباارور باشاد و
مرد ،جنین تشکیل شده از اسرر خود و تممو زوجه نابارور را در رحم زوجاه دیگار
خود قرار دهد؛ همهنانکه در فتوای برخی مراجع به چنین مصداقی اشاره شده است.
 .4حتی اگر قائل شویم که با رضایت همسر مادر جانشین ،قارارداد اجااره رحام از
جهت تأسیس خانواده ،مغایرتی با نظم عمومی ندارد ،همهنان با توجه به مقررات قانون
مدنی ،این قرارداد با تأسیس حضانت ناسازگاری دارد؛ به ویژه در جایی که بنا بر نظار
برخی مراجع ،مادر جانشین در حکم مادر جنین متولدشده محسو میشاود؛ چنانهاه
آیتاهلل اراکی در رساله خود آوردهاند:
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