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چکیده
استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤاالت و ابهامات
متعددی مواجه است .از آن جا که نوزادانی که با روش رحم جایگزین متولد میشوند
مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند ،پرداختن به حقوق
آنان در فرآیند باروری تا تولد و حتی پس از آن ضروری مینماید .یکی از مسائلی که
در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته ،بررسی آثار حقوقی تولد کودک
از طریق رحم جایگزین است .نگارندگان کوشیدهاند با بررسی آثار حقوقی تولد کودک
از طریق رحم جایگزین از جهت نسب ،حضانت ،والیت ،ارث و نفقه کودکان،
جنبههای آن را روشن نمایند ،بنابر این هدف این تحقیق بررسی آثار مالی و غیر مالی
عقد قرارداد رحم جایگزین میباشد .دستاورد این پژوهش این است که مهمترین
مسئله تعیین نسب کودک است و با مشخص شدن نسب ،تعیین تکلیف سایر حقوق
مالی و غیرمالی کودکان مزبور ،با توجه به مبانی موجود در نظام حقوقی ایران چندان
دشوار نخواهد بود.
کلیدواژگان :رحم جایگزین؛ قرارداد رحم جایگزین؛ آثار حقوقی قرارداد؛ نسب پدری؛
نسب مادری

 .0دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی ،استادیار دانشگاه عدالت
 .0نویسنده مسئول و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالتhamidraha14@gmail.com ،
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مقدمه

برای رفع مشکل زنانی که به طور طبیعی نابارورند یا به علت موجه پزشکی نمیتوانند جنین خود را
در رحم خویش تا روز تولد نگه دارند ،استفاده از «رحم جایگزین» در قالب یکی از قراردادهای معتبر،
راه کار مناسبی به نظر میرسد .این پدیده نسبت به رهآوردهای دیگر علمی امتیاز ویژهای دارد و آن،
توجه به نهاد خانواده و مسائل مربوط به آن است .منظور از رحم جایگزین مداخله زن دیگری (غیر
همسر) در تولید مثل مصنوعی است که مادر جایگزین هم نامیده میشود ،به این صورت که زن ثالث
قدرت پرورش فرزند را در رحم خود دارا میباشد و با قبول اسپرم و تخمک یا جنین از پدر و مادر
حکمی ،آن را برایشان پرورش میدهد و این شیوه ،موضوع حقوقی و فقهی جدیدی است که
پرسشهای زیادی را بر انگیخته است .انجام روز افزون این شیوه درمانی در ایران و وجود متقاضیان
بی شمار به همراه وجود نکات مبهم فراوان در این زمینه ،مانع بزرگی در راه استفاده از این دستاورد
مهم پزشکی به شمار میآید و تأمل و تفحص زیادی را از سوی متخصصین فقهی و حقوقدانان
میطلبد تا با نگاهی عمیقتر تمامی زوایای این موضوع مورد بررسی قرار گیرد .بدیهی است که
استفاده از مبانی معمول در حقوق کودکان متولد از طریق طبیعی نمیتواند در بررسی حقوق نوزادان
تولد یافته از روش رحم جایگزین کامالً ثمر بخش باشد (طباطبائی و جلیلی .)94 :0939 ،و از طرفی
عدم تبیین دقیق این حقوق ،زمینه ساز بروز مشکالت بسیاری میشود .از این رو الزم است با توجه
به پیامدهای این روش جدید تولید مثل انسانی ،نسبت به اظهار نظر و قانونمند کردن مراحل مختلف
آن از زمان انعقاد قرار داد مادر جانشین تا تولد و پس از آن اقدام نماید تا در صورت بروز مشکالت
احتمالی ،پاسخ صریح حقوقی وجود داشته باشد .بنابر این هدف این تحقیق بررسی آثار مالی و غیر
مالی عقد قرارداد رحم جایگزین میباشد .در این مقاله ابتدا گونههای مختلف روش رحم جایگزین از
نظر ارتباط ژنتیکی مادر جانشین با جنین به اختصار بررسی شده سپس در دو قسمت ،حقوق غیرمالی
یعنی نسب ،حضانت ،والیت و حقوق مالی یعنی ارث و نفقه کودکان متولد شده از این روش تبیین
شده است.
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 .1تعریف رحم جانشین و ویژگیهای آن

رحم جایگزین یا جانشین ،از زمره شیوههای درمان ناباروری است که با استفاده از رحم زن دیگر
واقع میشود .این جایگزینی ممکن است به صورت جزئی (نسبی) یا کلی صورت پذیرد .در نوع کامل
آن ،از تخمک زن حملکننده کودک برای جنین استفاده نمیشود و فاقد هرگونه ارتباط ژنتیکی میان
مادر و کودک است ،اما در نوع جزئی ،از تخمک صاحب رحم برای باروری استفاده شده و مادر و
کودک از ارتباط ژنتیکی برخوردار هستند (رحیمی.)061 :0946 ،
در این ر وش ،تخمک و اسپرم از زوج نابارور گرفته شده و ضمن لقاح آن در محیط آزمایشگاهی،
در رحم مادر داوطلب حمل جنین یا جانشین رحم گذارده میشود .در این حالت ،انتقال جنین یا
جنین های ناشی از لقاح تخمک و اسپرم زوج نابارور به رحم یک زن دیگر صورت میپذیرد .زن
حملکننده جنین ،در وضعیت یادشده ،تنها یک میزبان برای جنین است و از نظر ژنتیکی هیچگونه
مشارکتی با جنین حاصله ندارد .در چنین حالتی ،اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاهی
لقاح داده میشود و جنین مزبور در رحم زن دیگری که قابلیت بچهدار شدن را داشته باشد ،جایگزین
میشود و نوزاد متولدشده ویژگیهای ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث میبرد .مادر جانشین از نظر
قانونی ،فاقد وجاهت حقوقی نیست.
توافق زوج قانونی نابارور برای بهرهمندی از رحم زن دیگر جهت حمل و پرورش جنین متعلق به
آنها و سرانجام تحویل و استرداد نوزاد تولدیافته به زن و شوهر مزبور ،اصوالً در قالب یک قرارداد
استدعا و اجابت تحقق می یابد .طرفین عقد در این قرارداد را از یک سو ،زن و شوهر نابارور و از
سوی دیگر ،مادر پذیرنده جنین «مادر جانشین» تشکیل میدهند و مطابق قواعد عمومی قراردادها،
اراده انشایی این دو طرف است که منجر به پیدایش عمل حقوقی مورد بحث میگردد (سیفی،
.)61 :0941
در قرارداد استفاده از رحم جایگزین ،به موجب آن یک زن بهعنوان مادر جانشین ،بنا به
درخواست یک زن و شوهر (والدین حکمی) موافقت میکند که ضمن حمل جنین و طی ایام
بارداری ،به ترتیب مقرر در قرارداد ،نسبت به بهدنیا آوردن جنین مزبور به عنوان فرزند آنها اقدام کند
و پس از آن ،نوزاد مزبور را به آنها تحویل نماید .موجبات استفاده از این روش به علت عدم وجود
رحم در زن اصلی به صورت مادرزادی ،ابتالی زن به بیماریهای مخرب و بدخیم مانند سرطان،
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قلبی ،فشار خون و دیابت ،ابتالی زن به سقطهای مکررکه منجر به ناباروری و توقف خود به خودی
حاملگی گردیده است ،عدم موفقیت در تکرار درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی ،وجود نقص
یا بیماری که قادر به حمل جنین نباشد ،آسیب دیدن رحم و برداشتن رحم طی یک بیماری یا
تصادف و مانند آنهاست.
بدین ترتیب ،رحم جایگزین روشی است که طی آن زن صاحب رحم ،جنین فرد دیگری را در
رحم خود حمل میکند و بر مبنای توافقی که از قبل صورت گرفته است ،تعهد مینماید که پس از
طی دوران بارداری و زایمان ،نوزاد حاصل را به زوجین نابارور تحویل دهد .حملکننده جنین ضروری
است از نظرجسمی و سالمت فردی و شخصی؛ سالم ،فاقد وضعیت بارداری خطرناک ،برخوردار از
تجربه قبلی بارداری و زایمان ،فاقد بیماریهایی چون ایدز و هیپاتیت و عادت به مصرف دارو و الکل
یا اعتیاد بدان ها ،دارای حسن سابقه و معاشرت و برخوردار از رضایت همسر یا خانواده وی و دارای
آمادگی روحی و روانی مناسب برای پذیرش این مسئولیت باشد.
 .2جنبههای مثبت و منفی رحم جایگزین
 .1-2جنبههای مثبت

 -0با استفاده از این روش ،آرزوی دیرینه خانوادههای فاقد فرزند و نابارور ،به واقعیت تبدیل شده
و موجب بقای خانواده و نسل آنها میگردد و خود زمینهساز کاهش آمار طالق در کشور و حل
مشکالت زوجهای نابارور در این رابطه خواهد شد.
 -0در این روش ،به جهت تولید جنینهای مربوطه ،امکان استفاده از آنها و مطالعه در زمینههای
مختلف ژنتیکی و درمان بیماریهایی مانند سرطان فراهم میشود.
 -9روش رحم جایگزین ،همراهی با پیشرفت فنآوریهای نوین پزشکی در زمینه ژنتیک و
درمان ناباروری میتوان محسوب گردد.
 -8روش مزبور متناسب با عرف و فرهنگ و نظام حقوقی و اجتماعی هر کشور و دولتی قابل
پذیرش یا منع و رد است.
 -1فرزند صالح از این روش از لحاظ ژنتیکی تمام خصوصیات والدین صاحب نطفه را دارد و
نسبت به روشهای غیرشرعی و یا فرزند خواندگی ارجحیت دارد.
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 -6این روش به زنانی که از لحاظ تخمکگذاری مشکلی نداشته و دالیل دیگری برای ناباروری
دارند ،کمک میکند .از اینرو درصد باالیی از مشکالت ناباروری حل میشود.
 -1از لحاظ فقهی فرزندی که در رحم جایگزین رشد یافته ،مشروع محسوب میگردد.
 -2-2جنبههای منفی

 -0لقاح خارج از رحم سبب جدایی رابطه جنین و تولیدمثل میگردد که به هیچوجه ،شایسته
نیست.
 -0بروز و ظهور احتمالی برخی از نابههنجاریها در جنین هنگام لقاح خارج از رحم یا هنگام
انتقال جنین.
 -9این روش هنوز مورد قبول همه مردم واقع نشده و اکثر آنها از آن بیاطالع بوده و درنتیجه
دید و نگاه مناسبی نسبت به فردی که در مقام حملکننده جنین برخواهد آمد ،وجود ندارد.
 -8احتمال انتقال بیماری های ویروسی و عفونی مانند ایدز و هیپاتیت و ...از مادر جانشین به
جنین یا برعکس ،وجود دارد .
 -1تحمیل قهری درد و رنج و آسیبهای احتمالی به جنینِ حاصل از لقاح خارج از رحم در انجام
تحقیق و آزمایشات در دستور کار.
 -6ممکن است رحم جایگزین کامالً ،جای مادر ژنتیک و طبیعی را بگیرد و موجب نابودی
خانواده گردد و زمینه توسعه تجارت رحم جانشین و و دور ریختنِ جنینهای اضافه را فراهم کند.
 -1ظهور و بروز اشکاالت متعدد حقوقی و خانوادگی و فقدان مکانیسم قانونی الزم برای حل و
فصل آنها.
 -4ضعف نظام حقوقی ،عرفی و قانونی مرتبط برای مدیریت و هدایت حقوقی و حل و فصل
اختالفات حاصله.
 -3توسعه روابط پنهانی احتمالی بین حملکننده جنین با همسر و شخص ثالث و آثار و
پیامدهای حاصله نسبت به جنین و والدین ژنتیکی آنها.
 -01بروز و ظهور بسیار از مشکالت روحی و روانی در حملکننده جنین و خانواده وی و والدین
ژنتیکی کودک.
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 -00آگاهی بعدی نوزاد حاصل از استفاده از رحم جانشین ،ممکن است سبب بروز مشکالت
روحی ،روانی و اجتماعی برای وی گردد.
 -00امکان سوءاستفاده های حقوقی ،مالی و پزشکی در این روش منتفی نبوده و گسترش بازار
داللیهای این حوزه نشان از این واقعیت دارد (زمانی درمزاری.)01 :0930 ،
 .3نگاهها و رویکردهای موجود نسبت به رحم جایگزین

 -0نگاه و رو یکرد نخست ،مبتنی بر حق افراد در تعیین سرنوشت خویش و حاکمیت اراده آنان با
رعایت حفظ و احترام به حقوق دیگران و عدم ورود هرگونه خسارت و لطمه به آنان است .در این
حالت ،قرارداد توافق شده بین افراد تا زمانی که مضر نسبت به دیگران نباشد ،نافذ و معتبر بوده و
طبق قواعد عمومی قراردادها قابل اعمال است.
 -0نگاه و رویکرد دوم ،دائر بر تأکید بر نظام هنجاری و ارزشی جامعه است .بدین معنا که با
وجود حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش و اعتبار اصل آزادی قراردادهای بین آنها ،ممکن است رحم
جایگزین ،ارزشهای جامعه را به شدت زیر سؤال برده و شأن و کرامت انسانی جنین را مخدوش
نماید و در نتیجه ،تزلزل و نیستی بنیان خانواده و عشق و دوستی زوجین را همراه داشته باشد .در این
دیدگاه ،قرارداد تنها در چارچوب ارزشهای اجتماعی قابل تأیید و تنفیذ است و نه در خارج از آن.
شایان ذکر است؛ در سال  0316یک وکیل حقوقی در آمریکا به نام نوئل کین ،نخستین
توافقنامه رسمی میان یک زوج و مادر جایگزین را تنظیم کرد و از آن زمان «رحم جایگزین» به
عنوان یک راه حل مهم در درمان نازایی زنان به کار گرفته شد .مانند هر تجارت دیگری ،در این مورد
نیز دالالن و واسطهها وارد صحنه شدند و با شناسایی زنان مایل به استفاده از رحم جایگزین،
بارداری آنها از راه مصنوعی با اسپرم مردی که همسرش نابارور بود ،صورت میگرفت .
استفاده از بارداری جایگزین در سال  0341که فنآوری این عرصه پیشرفت کرد و تکنیکهای
جدید به کار گرفته شد ،افزایش یافت .درحقیقت ،از این زمان از تکنیک رحم جایگزین که براساس
آن ،تخمک و اسپرم یک زوج در شیشه لقاح مییابد و سپس به رحم جایگزین منتقل میشود ،مورد
استفاده قرار گرفت .
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در آمریکا اولین بار در قضیه ""Baby Mبه شکل گستردهای به موضوع رحم جایگزین
پرداخته شد .در این پرونده ،مادر جایگزین کودکی که در  0346متولد شده بود از تحویل وی به
والدین طبیعی او امتناع نمود .دادگاه نیوجرسی بهرغم وجود موافقتنامهای که به امضا دو طرف
رسیده بود ،مادر جایگزین را مادر قانونی طفل قلمداد کرد و موافقتنامه منعقده را بالاثر و غیر قانونی
دانست ،لکن با درنظر گرفتن منافع طفل ،حضانت وی را به والدین طبیعیاش (پدر بیولوژیکی و
همسرش) واگذار کرد (زمانی درمزاری.)00 :0930 ،
در این میان ،برخورد دولتها و کشورها مبتنی بر دو رویکرد یاد شده است .در تمامی ایالتهای
استرالیا (به جز تاسمانیا که به موجب قانون قراردادهای رحم جایگزین ،مورخ  ،0339این موضوع را
در هرحالتی غیر قانونی میداند) ،رحم جانشین با هدف نوع دوستی و کمک به غیر ،تنها موردی است
که قانونی قلمداد میشود و در تمامی ایاالت ،بهرهبرداری تجاری از رحم جایگزین ،عملی مجرمانه
قلمداد میشود .
برخالف سایر ایالتهای استرالیا ،در استرالیای شرقی و و جنوب استرالیا ،استفاده از رحم
جایگزین تنها برای زوجهای غیرهمجنس امکانپذیر بوده و استفاده از این امکان برای
همجنس بازان غیرقانونی است .در کانادا ،موضوع رحم مزبور به موجب قوانین این کشور پذیرفته شده
و قانونی است و کلیه هزینههای این امر میتواند توسط والدین طبیعی طفل پرداخته شود .این در
حالی است که در کبک ،قراردادهای ناظر بر موضوع رحم جایگزین غیرقابل اجرا هستند .به موجب
ماده  180قانون مدنی مصوب  0330؛ هرگونه قراردادی که به موجب آن زنی متعهد به حمل یا زادن
طفل دیگری شود ،مطلقاً باطل است.
دادو ستد رحم جایگزین در هند به موجب حکم دادگاه عالی هند در سال  0110امری قانونی
است .هند بهطور ویژه ،مقصد زوجهایی است که نمیتوانند بارور شوند و به فکر استفاده رحم زنی
دیگر برای رشد دادن فرزند خود در طول دوران حاملگی هستند .رحم جایگزین آنچنان در هند رواج
پیدا کرده که در کل هندوستان  9111کلینیک به این امر اختصاص یافته است و بیشتر مشتریان این
کلینیکها از آمریکا ،استرالیا ،اروپا و آسیا مراجعه میکنند .
برخالف هند ،در ایتالیا ،به موجب قانون ،تمامی قراردادها و توافقات مربوط به رحم جایگزین
غیرقانونی است .شورای پژوهش ژاپن نیز در وضعیت مشابه ایتالیا ،در مارس  0114ممنوعیت استفاده
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از رحم یاد شده را اعالم کرد و تأکید کرد که پزشکان و مشتریان آنها که خالف این قانون عمل
نمایند به موجب قانون مجازات خواهند شد .
با این وجود ،در بلژیک و هلند رحم جایگزین در قالب نوعدوستانه آن پذیرفته شده و قانونی
است ،لکن استفاده تجاری از این امکان ،غیرقانونی است .با این حال ،محدودیتهایی که توسط
دولت در این عرصه اعمال میگردد ،مانع از آن است که زوجها در داخل کشور خود از این روش
استفاده نمایند و غالباً به کشورهای دیگری مراجعه میکنند .
در این میان ،در الهور و کراچی پاکستان ،بسیاری از مراکز درمانی به تجارت رحم جایگزین
میپردازند و دولت تاکنون قانونی جهت ساماندهی این اقدامها به تصویب نرسانده است .عالوه بر
این ،مقامات مذهبی در عربستان سعودی استفاده از مادر جانشین را مجاز نمیدانند .آنها معتقدند که
پزشکان باید تمامی تالش خود را برای بازگرداندن باروری زن به کار گیرند و اولین پیوند رحم در
جهان را در یک زن نابارور تحریم کردهاند .
در انگلستان نیز به موجب قانون ناظر بر توافقات رحم جایگزین ،مصوب  ،0341بهرهبرداری
تجاری از آن ممنوع است و پرداخت هرگونه مبلغی به مادر جایگزین بیش از مبلغ تعیینشده به
موجب قانون ،غیر قانونی است .بدون توجه به مالحظات قراردادی یا مالی ناظر بر هزینههای دوران
بارداری ،مادر جایگزین می تواند از حق قانونی خود برای نگه داشتن طفل پس از تولد استفاده کند؛
حتی در مواردی که وابستگی ژنتیکی میان آنها وجود ندارد (زمانی درمزاری.)00 :0930 ،
در کشورهایی مانند اتریش ،سوئد ،آلمان و نروژ ،استفاده از رحم جایگزین ممنوع بوده و
غیرقانونی است .در فنالند ،یونان و ایرلند ،استفاده از آن بدون هیچگونه مقررات قانونی صورت
میگیرد .در فرانسه ،دانمارک و هلند ،پرداخت هرگونه وجهی به صاحب رحم جایگزین ممنوع اعالم
شده است .در ایاالت متحده نیز رویه مشترکی وجود ندارد و هر ایالت تابع قوانین خاص خود است.
در ایالت های آریزونا ،نیوجرسی و میشیگان ،قرارداد رحم جایگزین کامالً ،ممنوع اعالم شده ،اما در
سایر ایاالت مانن د فلوریدا و کالیفرنیا ،تحت شرایطی مجاز شمرده شده است؛ ولو آنکه مبتنی بر سود
و منفعت احتمالی باشد (علیزاده)04 :0941 ،
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 .4تفاوت رحم جانشین با شیوههای دیگر ناباروری

 -0در حقوق ایران ،تعریف و ضابطه قانونی نسبت به رحم جانشین تعریف نشده و فاقد قانون
خاص در این رابطه است ،اما نسبت به اهداء جنین ،قانون اهداء جنین به زوجین نابارور ،مصوب 03
تیر  ،0940تصویب و الزماالجراء شده است.
 -0نظر به فقدان قانون خاص نسبت به استفاده از رحم جانشین ،اقدام والدین ژنتیکی و
حملکننده جنین یا اشخاص ثالث ،نوعاً مبتنی بر انعقاد قرارداد خصوصی در چارچوب ماده  01قانون
مدنی و با رعایت الزامات مربوط به قواعد عمومی قراردادها و تجویز شرعی حاصله ،حسب مورد
است ،اما این موضوع در خصوص اهداء جنین و گامت متفاوت بوده و طرفین در چارچوب شرایط
قانونی مقرر در آن باید عمل کنند.
 -9برخالف اهداء جنین ،در روش استفاده از رحم جایگزین ،دادگاهها و محاکم قضایی مجاز به
صدور مجوز قانونی الزم و صدور رأی در این باره ،جز نسبت به مطالبات یا خساراتِ موضوع
قراردادهای ارجاعی ،نیستند.
 -8برخالف روش استفاده از رحم جایگزین ،وضعیت حقوقی جنین حاصل از اهدای جنین ،از
حیث نفقه ،نسب ،وراثت و مانند آن به جهت تصویب قانون خاص و آثار حاصل از آن مشخص است.
 -1نظر به تصویب قانون اهداء جنین ،نحوه درخواست و اعمال آن ،به ترتیب مقرر در این قانون
تعریف و مشخص شده است ،اما نسبت به روش استفاده از رحم جانشین ،به لحاظ فقدان قانون
خاص ،روشها و اقدامات طرفین ،جز نسبت به امور پزشکی ذیربط و ضروری ،بنا به تعدد و تفاوت
توافقات و تصمیمات متفاوت خواهد بود.
 -6شرط لزوم دارا بودن تابعیت ایران در کنار سایر شروط قانونی مقرر در قانون اهداء جنین مانند
طرح و تقدیم تماشای مشترک زوجین به دادگاه برای درخواست صدور مجوز ،گواهی پزشک مربوطه
مبنی بر عدم توانایی زوجین به بچهدار شدن و مستعد بودن زوجه برای دریافت جنین ،صالحیت
اخالقی و اهلیت قانونی آنها ،عدم ابتالء به بیماریهای صعبالعالج و اعتیاد ضروری است ،اما
شرایط یادشده لزوماً ،نسبت به روش استفاده از رحم جایگزین معمول نبوده و حتی ،میتواند مغایر آن
نیز درعمل ،باشد (زمانی درمزاری.)00 :0930 ،
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 -1برابر ماده یک قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ،مصوب  ،0940اهدا و انتقال
جنینهای حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام
اقدامات پزشکی ،ناباروری آنها به اثبات رسیده است ،اما در بحث رحم جایگزین ،زن میپذیرد تا
ضمن قرار گرفتن جنین در رحم وی و رشد آن ،پس از بهدنیا آمدن کودک ،آنرا به زوجین متقاضی
تحویل دهد (زمانی درمزاری.)991 :0943 ،
 -4نسبت به کودک حاصل از تولد ناشی از اهداء جنین ،با تجویز حاصله از سوی دادگاه برای
وی شناسنامه صادر خواهد شد ،اما نسبت به کودکان متولد از روش رحم جایگزین ،نظر به ممنوعیت
صدور گواهی والدت به نام غیر از زن زایمانکننده و لزوم صدور بعدی شناسنامه برابر آن طبق ماده
 03قانون ثبت احوال -والدین ژنتیکی برای تحصیل شناسنامه برای وی به نام خود بهعنوان پدر و
مادر او دچار مشکالت حقوقی و قانونی خواهند شد .با این وجود ،در این حالت ،برای آنکه نسبت به
زوجهایی که از شیوه رحم جایگزین استفاده میکنند ،با مشکل روبهرو نشوند ،ثبت احوال براساس
گواهی صادره از سوی بیمارستان و تصریح به این واقعیت و مهم ،مبنی براینکه شخصی که زایمان
میکند ،بهعنوان رحم جایگزین و حملکننده جنین بوده است ،نام مالک تخمک و اسپرم یا والدین
ژنتیکی به عنوان پدر و مادر واقعی در شناسنامه کودک ثبت مینماید.
اقدام سازمان مزبور ،نه از حیث الزام قانونی ،بلکه با توجه به نظریه مشورتی صادره از سوی اداره
کل حقوقی قوه قضائیه در سال  0948که فاقد وصف قانون یا هرگونه الزام یا ضمانتاجرایی است،
به منظور حل مشکالت حقوقی والدین ژنتیکی صورت میپذیرد .
 .5ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین

عنوان اجاره یا عاریه بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز منطبق با هیچ یک از دو عقد
معین یادشده نیست .اگر عقد اجاره باشد ،باید اوصاف عقد اجاره مانند مالکیت مستأجر نسبت به
منافع (رحم اجارهای) مفروض شود ،اما درعمل و واقعیت ،اینگونه نیست .همچنین ،برابر ماده ،896
با توافق طرفین جهت فسخ یا با فوت هر یک ،قرارداد منفسخ نمیگردد .از طرفی ،بینام یا بدون نام
ماندن این قرارداد نیز از حیث حقوقی چاره کار نبوده و مشکالت را افزایش خواهد داد و طرفین
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مجبور میگردند نسبت به همه مسائل قابل طرح مذاکره و تصمیمگیری نمایند (رحیمی:0946 ،
.)019
در اجاره ،مورد اجاره جزئاً یا کالً ،در صورت عدم منع مستأجر از سوی موجر ،قابل واگذاری یا
اجاره به غیر خواهد بود .این تجویز نسبت به قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه تنها بیمعنا بوده،
بلکه دارای تالی فاسد نیز هست و بیانگر عدم شمول قواعد مربوط به عقد اجاره در این باره نیز
خواهد بود .در حقوق ایران ،موضوع رحم جایگزین مشمول قانون خاصی نیست و همانند فنالند،
یونان و ایرلند ،بدون وجود قانون خاصی ،این شیوه مورد استفاده قرار میگیرد .
درباره رحم جایگزین در حقوق ایران مقررات خاصی وجود ندارد و وضعیت حقوقی آن ناشی از
قواعد عام حقوقی ،فقه ،توافق ارادی طرفین و تجارب دیگر کشورها ،با استفاده از فنآوریهای نوین
پزشکی است .برای صحت قرارداد رحم جایگزین ،صرف استناد به ماده  01قانون مدنی و قواعد
عمومی قراردادها ،کافی نیست و تصویب و وضع مقررات ویژه و خاص در این باره ضرورت دارد.
تعریف و تدقیق تعهدات طرفین و حدود مسئولیت قراردادی آنها نیز دراین باره ضروری است.
همچنین در مسئولیت خارج از قرارداد ،یا اساساً ،قرارداد نافذی میان زیاندیده و عامل ورود ضرر
وجود ندارد یا اینکه ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست ،بلکه تکالیف عمومی زیر پا گذاشته
شده و از رفتار انسان متعارف تجاوز شده است .
رحم جایگزین به جهت خاص و نوین بودن آن ،فاقد هرگونه عرف یا مقررات قانونی خاصی بوده
و ضرورت دارد نظام حقوقی آن تصویب و مورد اجرا گذارده شود و دخالت قانونگذار در این باره الزم
است .رحم جایگزین دارای ابعاد و آثار اجتماعی متعدد است که در صورت نادیده گرفتن آن ،ممکن
است موجب بروز آسیبهای جدید در جامعه گردد و نظم عمومی نادیده گرفته شود (رحیمی:0946 ،
.)061
با سکوت قوانین و مقررات درباره استفاده از رحم جایگزین 0 ،راه برای حل موضوع به نظر
میرسد:
 -0مراجعه به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر به موجب اصل  061قانون اساسی که به
جهت نوین بودن موضوع و عدم تجارب خاص در این باره و فقدان وجود متن صریحی در آیات و
روایات در این خصوص و برداشتهای اختالفی موجود در این زمینه ،چندان مؤثر و سودمند نیست .
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 -0مراجعه به عمومات و قواعد کلی قراردادها در بحث استفاده از رحم جایگزین است که مورد
توجه بیشتر حقوقدانان قرار دارد .درهمین رابطه ،ماده  01قانون مدنی ،ناظر به نفوذ و اعتبار
قراردادها و توافقات خصوصی موافق با قانون افراد و عدم مخالفت صریح آن با قراردادن رحم
جایگزین ،ماده  003همان قانون در اعالن اصل لزوم صحت در قراردادها و نیز الزماالجرا بودن
عقود مبتنی بر قانون بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها برابر ماده  003قانون مزبور و اصول و قواعد
فقهی مربوطه مانند اصاله اللزوم ،اصاله الصحه ،قاعده احترام و...در تقویت این دیدگاه نقش مهمی
دارند (صفایی و امامی.)901 :0931 ،
دراین میان ،برخی از حقوقدانان ایرانی با تأکید بر لزوم حفظ شأن و کرامت انسانی و رعایت
عشق و حرمت خانواده ،نسبت به استفاده از رحم جایگزین و قرارداد مربوط به آن ابراز تردید کرده و
برخی دیگر همانند حقوقدانان فرانسوی ،قرارداد رحم جایگزین را موجب تصرف در وضعیت شخص و
جسم انسان و برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه مذکور در ماده  311قانون مدنی برشمردهاند
(صفایی.)49 :0949 ،
 .6آثار غیر مالی مربوط به کودک متولد از رحم جایگزین

منظور از آثار غیر مالی این است که کودک از جهت قرابت نسبی و آثار ناشی از آن نظیر حرمت
نکاح و حضانت و تربیت و والیت هم رابطهای با صاحب اسپرم و تخمک و مادر اجارهای و خانواده
آنها خواهد داشت که در اینجا به بررسی این موارد میپردازیم.
 .1-6نسب پدری

پیرامون این موضوع که پدر کودک متولد شده از روش رحم جایگزین چه کسی است ،سه
دیدگاه عمده وجود دارد .ابتدا به تبیین مختصر این دیدگاههامیپردازیم و سپس ضمن نقد و بررسی
آن ،نظریهای را که با مبانی فقهی و حقوقی ما انطباق بیشتری دارد بر میگزینیم.
الف) دیدگاه اول :فاقد نسب پدری

در این دیدگاه کودک متولد از روش رحم جایگزین ،فاقد نسب پدری است؛ زیرا حمل و والدت
باید در فراش و با نزدیکی بین زن و شوهر صورت گیرد در حالی که در بارداری به روش رحم
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جایگزین ایجاد حمل در فراش و با نزدیکی بین زن و شوهر صورت نگرفته است پس کودک به زوج
که صاحب اسپرم است منتسب نمیشود (گواهی)004 :0946 ،
تحلیل :این دیدگاه صحیح به نظر نمیرسد ،زیرا آن چه سبب انتساب کودک به پدر و مادر
میشود رابطه زوجیت بین آن هاست و خصوصیتی در نزدیکی بین زن و شوهر وجود ندارد تا در
تحقق نسب مؤثر باشد (کاتوزیان )00 :0910 ،در واقع این که نطفه زوجین در چه مکانی نهاده و
تکثیر شده است اهمیتی ندارد ،آن چه مهم است تعلق نطفه به زوجین میباشد که در بارداری به
روش رحم جایگزین ،چنین وصفی موجود است و طبیعی یا غیرطبیعی بودن روند به وجود آمدن
فرزند ،هیچ تأثیری در حقوق و وظایف فرزندی و آثار مترتب بر آن ندارد ،زیرا نزدیکی بین زن و
شوهر به عنوان مصداق معمول بارداری میباشد و ایجاد رابطه مشروع ،منحصر به آمیزش طبیعی
نیست ،بنابراین آمیزش طبیعی به خودی خود خصوصیتی ندارد تا بود و نبود آن مالکی برای الحاق یا
عدم الحاق کودک به پدر و مادر باشد (مؤمن قمی.)41 :0801 ،
ب) دیدگاه دوم :نسب پدری براساس توافق در قرارداد

در این دیدگاه از آنجا که قرارداد منعقده به وسیله افراد عاقل و بالغ میباشد تعیین والد نیز
براساس آن توافقات صورت میگیرد (رحیمی)918 :0946 ،
تحلیل :این دیدگاه نیز نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد ،زیرا نسب به واسطه انعقاد نطفه از
نزدیکی بین زن و مرد به وجود میآید و منشأ تکوینی و واقعی دارد ،پس با انعقاد قرارداد نمیتوان
این رابطه را تغییر داد .به عبارت دیگر ،اگرچه قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین با توجه به اصل
حاکمیت اراده میتواند در قالب ماده  00قانون مدنی پذیرفته شود و بر اساس اصل حاکمیت اراده،
تعهدات طرفین قرارداد بر اساس اراده آن ها ایجاد شود ،اما در قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین،
همه آثار قرارداد نمیتواند بر اساس اراده طرفین تعیین گردد و پارهای آثار قهری مانند نسب ،به
صورت قهری و غیرارادی بر آن مترتب میشود (رخشنده رو)811 :0946 ،
ج) دیدگاه سوم :نسب پدری براساس ارتباط ژنتیکی:

این دیدگاه به ارتباط ژنتیکی کودک توجه دارد و کسی را پدر این کودک میداند که اسپرم او در
تشکیل جنین نقش داشته است.
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تحلیل :این دیدگاه با مبانی فقهی و حقوقی سازگارتر است از نظر پزشکی نیز ماده سازنده جنین
از ناحیه پدر ،اسپرم موجود در منی وی است (دهقانی و همکاران )083 :0944 ،و همسر مادر
جانشین ،هیچ رابطهای با کودک متولد شده ندارد تا پدر او به حساب آید اما از جهت حرمت نکاح،
این طفل فرزند زوجه اوست و اگر دختر باشد شوهر نمیتواند با چنین دختری ازدواج کند (گرجی و
همکاران )899 :0941 ،در عرف عام نیز انتساب به پدر ،مبتنی بر پیدایش کودک از نطفه اوست .اکثر
فقها نیز بر آن اعتقادند ،این است که کودک به صاحب اسپرم ملحق میشود .بر این اساس ،پدر
کسی است که صاحب نطفه باشد (یزدی)00 :0911 ،
 -2-6نسب مادری

برای تولید و پرورش جنین ،زن دو نقش عمده دارد :یکی دادن تخمک و ترکیب تخمک با
اسپرم مرد و دیگری جای دادن این موجود مرکب در رحم ،جهت تغذیه و رشد و نمو (مهرپور:0913 ،
)940
در واقع ،پدر تنها از نظر ژنتیکی با فرزند خود رابطه طبیعی و خونی دارد ،اما مادر هم از نظر
ژنتیکی ،یعنی از طریق تخمک و هم از نظر فیزیولوژیک ،یعنی از طریق نگهداری کودک در رحم
خود با فرزند خویش رابطه خونی و طبیعی دارد (حمداللهی؛ روشن)061 :0944 ،
اگر اسپرم مردی با تخمک زنی ترکیب گردد و جنین تشکیل شده در رحم آن زن پرورش یابد،
بدون هیچ گونه تردیدی ،زن ،مادر این کودک و مرد ،پدر اوست .اما در روش استفاده از رحم
جایگزین ،اسپرم و تخمک زوجین (پدر و مادر حکمی) پس از لقاح در رحم زن دیگری (مادر جانشین)
کاشته شده و باردار میشود .در این حالت هر یک از این دو زن ،یکی از طریق تخمک و دیگری از
نظر نگه داری در رحم خویش با کودک متولد شده ارتباط طبیعی دارند .حال این سؤال مطرح میشود
که مادر این کودک کیست؟
الف) دیدگاه اوّل :فاقد نسب مادری

عده قلیلی به علت عدم وقوع نزدیکی بین زن و شوهر ،کودک متولد شده را فاقد نسب میدانند
(حاتمی)61 :0914 ،
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ب) دیدگاه دوم :مادرجایگزین مادر قانونی طفل است.

طرفداران این دیدگاه بر این اعتقادند که مالک اثبات نسب مادری ،والدت کودک از مادر است و
این والدت دلیل قاطعی است بر این که زنی که کودک را به دنیا میآورد ،از نظر بیولوژی مادر
حقیقی طفل است .در عین حال که نمیتوان از وابستگی کودک نسبت به مادر جانشین که ماهها
کودک را در رحم خود ،چون جزئی از پیکر خویش نگه داشته و همه وجود و رشد روانی و جسمی
جنین ،متأثر از اوست ،چشم پوشید (رضانیامعلم)908 :0941 ،
از جمله طرفداران این نظریه (آیت اهلل روحانی (استفتای  04صفر  0806ق)؛ آیتاهلل تبریزی
(استفتای )48/0/91/819؛ آیت اهلل موسوی اردبیلی (استفتای )0948/0/01 ،0/100؛ (نقل از رخشنده
رو و صادقی)0944 :
آیتاهلل اراکی و بیشتر فقهای اهل سنت میباشند .به عنوان نمونه آیتاهلل اراکی چنین استدالل
مینمایند که نطفه زن صاحب تخمک ،معد است برای زن صاحب رحم ،و عامل دوم یعنی رحم جزء
اخیر علت تامه به دنیا آمدن کودک است ،پس اوالد به دومی یعنی زن صاحب رحم ملحق میشود
(گرمارودی)909 :0946 ،
طرفداران این دیدگاه ،جدای از آن که برای اثبات ادعای خود به تعریف مادر در لغتنامهها
استدالل مینمایند ،به بعضی از آیات نیز استناد میکنند (مجادله  /آیه  .)0استفاده این دسته از فقها
از این آیات به این صورت بوده است که مادر را زنی میدانند که کودک را به دنیا میآورد ،نه زنی که
تخمک متعلق به اوست.
ج) دیدگاه سوم :مادر حکمی (ژنتیکی) مادر قانونی طفل است

این دیدگاه در میان فقها طرفداران زیادی دارد از جمله آیت اهلل خمینی (موسوی خمینی،0969 ،
ج  )160 :0آیتاهلل خامنهای (حسینی خامنهای( ،)040 :0940 ،آیتاهلل صافی گلپایگانی (استفتای
)0330/49؛ آیتاهلل منتظری (استفتای )0948/0/01 ،8691؛ آیتاهلل مکارم شیرازی (استفتای ،3689
)48/0/08؛ آیتاهلل صانعی (استفتای )0948/0/91 ،09013؛ (نقل از رخشنده رو و صادقی)0944 :
دالیل این دیدگاه از این قرارند:
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حقایق علمی :پر واضح است که دستاوردهای پزشکی ،کودک تولدیافته را ،محصول اسپرم پدر
حکمی و تخمک مادر حکمی میدانند و هیچ نقش اصلی و کلیدی برای رحم مادرجایگزین قائل
نیستند (ناصری.)066 :0946 ،
عرف :مفهوم نسب از مفاهیم عرفی است و عرف هم ،طفل را فرزند صاحب نطفه یا تخمک
میشناسد( .حمداللهی؛ روشن)18 :0944 ،
تشابه با اسپرم :تکوین جنین و پیدایش طفل ،همواره با دو عنصر اسپرم و تخمک حاصل
میآید ،و چون همیشه صاحب اسپرم ،پدر کودک محسوب میشود ،طبعاً صاحب تخمک نیز مادر او
به شمار خواهد رفت .دلیل دیگر ،این که صفات وراثتی کودک فقط از زنی منتقل میشود که تخمک
از اوست (مرقاتی .)086 :0941 ،این دیدگاه قابلیت پذیرش بیشتری را در جامعه ایرانی دارد.
د) دیدگاه چهارم :کودک دارای دو مادر قانونی است.

گروهی از فقها و حقوق دانان سعی کردهاند با ارائه ادلهای این نظریه را تقویت نمایند که امکان
تعلق طبیعی کودک به دو زن وجود دارد و هر یک از آنان میتوانند مادر طبیعی و قانونی طفل به
شمار آیند (مرقاتی.)081 :0941 ،
از میان فقها و حقوق دانان معاصر ،آیات عظام موسوی اردبیلی و صادقی تهرانی (گرمارودی،
 )909 :0946و دکتر قاسم زاده (قاسم زاده )68 :0941 ،کودک متولد شده از رحم جایگزین را دارای
دو مادر میدانند و برای آن اشکالی جز خالف عادت بودن ،قائل نیستند و بر این باورند که کودک را
باید هم به صاحب تخمک نسبت داد و هم به مادر جانشین ،زیرا اگرچه هسته نخستین انسانی را
صاحبان اسپرم و تخمک ،تولید میکنند ولی این مقدار کافی نیست و تولید اعضاء و جوارح به ویژه
در جریان تبدیل جنین به هیأت انسانی به مادر جانشین نسبت داده میشود ،بنابراین ،نسبت دادن
چنین کودکی به دو مادر با مبانی و اصول پذیرفتنی است.
مبنای این احتمال نیز عرف ،قلمداد شده است و عرف مادر چنین کودکی را ،هر دو زن میداند.
روشن است که افزون بر غرابت و نامتعارف بودن این سخن ،پشتوانه عرفی هم ندارد زیرا چنانچه
گفته شد ،عرف ،کودک را به زن صاحب تخمک ملحق میکند .عالوه بر این ،مشکالت و پیامدهای
حل ناشدنی دیگری مانند نابسامانی در توارث ،محرمیت و نفقه نیز در مسئله رخ خواهد نمود.
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از دیدگاههای ذکر شده طرفداران دیدگاه سوم دارای استداللهای محکمتری هستند ،زیرا بدون
شک و بر اساس یافتههای پزشکی ،نطفه کودک متولد شده از این روش که آغاز آفرینش وی و
نخستین جزء وجود اوست ،از لقاح اسپرم و تخمک مادر حکمی او به دست میآید و همین آفریده
نخست ،نخستین مرحله وجود این کودک است و صرف گذراندن مراحل رشد در رحم سبب تحقق
نسب نمیباشد (مؤمن قمی)10 :0918 ،
 -3-6حضانت

حضانت ،نگه داشتن طفل ،مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است (صفایی و امامی،
)094 :0931
حضانت به منظور حمایت از صغیر و برای نگه داری جسمی و روحی اوست که مطابق مواد
 0064و  0010قانون مدنی و نظر بسیاری از فقها ،هم حق و هم تکلیف والدین به حساب میآید
(جبعی عاملی ،بیتا ،ج )868 :1
اما سؤال این است که حضانت کودک متولد شده از روش رحم جایگزین با چه کسی است؟
برخی بر این اعتقادند که با توجه به آن که علیاالصول قراردادی بین پدر و مادر حکمی و مادر
جانشین منعقد میشود احتمال اختالف نسبت به سرپرستی کودک ،منتفی است و اختالفات احتمالی
بر مبنای قرارداد منعقده ،حل و فصل میشود و کودک به کسی داده میشود که در قرارداد ،مشخص
شده است (قاسم زاده)11 :0941 ،
این دیدگاه صحیح به نظر نمیرسد ،زیرا قوانین حضانت و نگه داری از کودک ،جزء قوانین آمره
میباشد که ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد و از همین رو والدین نمیتوانند بر خالف آن تراضی
نمایند و به عنوان نمونه ،حضانت طفل را به شخص دیگری بسپارند ،چرا که حضانت ،هم حق و هم
تکلیف والدین است.
برخی دیگر هم بر این اعتقادند که باید دید فرزند چه کسی را هم چون مادر خود میداند،
صاحب تخمک یا مادر جانشین را؟ (مستولی)81 :0944 ،
به عبارت دیگر ،مصلحت کودک میتواند معیار تمیز شخصی باشد که دادگاه حضانت کودک را
به او میسپارد .با همین معیار باید پدر یا مادر را برگزیند یا بیگانهای را بر آنان ترجیح داد .حضانت
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تنها حق پدر یا مادر نیست ،سِمَتی اجتماعی است که در اعطای آن شایستگی و توان به عنوان شرط
ضروری مورد توجه قرار میگیرد (کاتوزیان)814 :0946 ،
این نظر نیز قابل خدشه است ،زیرا حضانت ،حق و تکلیف والدین است نه اشخاص دیگر .بر
اساس نظری که در بحث نسب پذیرفتیم ،صاحب اسپرم ،پدر و صاحب تخمک ،مادر این کودک
است ،بنابراین حضانت کودک بر اساس ماده  0063اصالحی سال  40مجمع تشخیص مصلحت نظام
با رعایت مواد باب دوم کتاب هشتم قانون مدنی ،تا هفت سالگی برعهده صاحب تخمک و سپس بر
عهده صاحب اسپرم خواهد بود .واگذاری حضانت به اشخاص ثالث در راستای رعایت مصلحت
کودک هم منوط به احراز عدم صالحیت والدین است که در مورد تمام کودکان صدق میکند خواه
به طریق طبیعی متولد شده باشد یا به روش رحم جایگزین.
و البته به مفاد قراردادی که بین طرفین بسته میشود نیز بستگی دارد ،چنانچه بعضی ممکن
است کودک را برای مدتی برای استفاده از شیر مادر واسطه ،به او بسپارند.
 -4-6تربیت

در زمینه فرزند ناشی از رحم جایگزین میتوان گفت صاحب اسپرم و تخمک بطور یقین والدین
ط فل محسوب هستند و تربیت کودک از تکالیف قانونی و شرعی آنان است که در این زمینه تردیدی
وجود ندارد و آنچه قابل بحث است در مورد مادر جایگزین است ،بی تردید در صورتی که حضانت
کودک بر عهده مادر جایگزین باشد تربیت کودک نیز جزء حق و تکلیف وی خواهد بود ولی در غیر
این صورت تکلیفی نخواهد داشت.
 -5-6والیت

والیت در اصطالح حقوقی عبارت است از سلطه و اختیاری که قانون به جهتی از جهات به
شخصی برای انجام دادن امور مربوط به غیر میدهد ،به کسی که این سمت را دارد ،ولی گویند و
والیتی که به حکم قانون اعطا شده است ،اصطالحاً والیت قهری نامیده میشود (یثربی قمی،
)016 :0944
با توجه به این که ما در مبحث نسب ،صاحب اسپرم را ،پدر واقعی کودک دانستیم و با عنایت به
ماده  0041قانون مدنی که در مقام تعیین اولیای قهری ،مقرر میدارد «هر یک از پدر و جد پدری
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نسبت به اوالد خود والیت دارند» میتوان اعالم نمود در بحث رحم جایگزین ،پدر حکمی و به تبع او
پدرِ پدرِ حکمی ،اولیای قهری کودک محسوب میشوند.
اگر پدر و جد پدری در قید حیات نباشند و برای نگهداری و تربیت فرزند تحت والیت خود وصی
منصوب نکرده باشند در این صورت قیم منصوب به حکم دادگاه وظیفه والیت را عهده دار خواهد
بود که ممکن است دادگاه مادر صاحب تخمک و یا هر کس دیگر از جمله مادرجایگزین را برای
قیومیت تعیین نماید.
 -7آثار مالی کودک متولد از رحم جایگزین
 -1-7نفقه

نفقه کودک متولد از روش رحم جایگزین در دو دوره زمانی قابل بررسی است؛ یکی از زمان
انتقال نطفه لقاح یافته والدین حکمی به رحم مادر جانشین تا زمان تولد و دیگری پس از تولد.
انفاق مصدر باب افعال به معنای صرف و خرج کردن مال و در اصطالح حقوقی عبارتست از
تأمین مخارج ضروری فردی اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و اثاثالبیت که قانوناً تحت تکلف
دیگری است .در روابط اقارب ،فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی الزام به
انفاق دارند.
الف) دوران حاملگی

با توجه به ماده  0013قانون مدنی و این که بر اساس مباحث گفته شده در بحث نسب ،صاحب
اسپرم را پدر کودک دانستیم ،میتوان اینگونه استنباط نمود که در دوران حاملگی ،پدر حکمی
موظف به پرداخت نفقه مادر جانشین خواهد بود ،زیرا پدر حکمی از باب نفقه اقارب ،ملزم به پرداخت
نفقه فرزند خود که در حالت حمل است ،میباشد ،اما چون حمل مستقیماً نمیتواند از این نفقه
استفاده نماید و تغذیه و پرورش او از راه خون مادر جانشین صورت میگیرد ،بنابر این ،پدر حکمی
ملزم به پرداخت نفقه به مادر جانشین است تا به وسیله خون او تغذیه به جنین برسد (ساعدی،
)11 :0946
ب) دوران پس از تولد

با توجه به مشخص شدن پدر و مادر کودک متولد شده از روش رحم جایگزین در بحث نسب ،و
هم چنین مفاد ماده  0033قانون مدنی ،پدر حکمی کودک یعنی صاحب اسپرم طبق مقررات فقهی
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مکلف است نفقه کودک خود را که در رحم جایگزین رشد کرده و متولد شده است بپردازد و در
پرداخت نفقه درجه اقربیت مالک تکلیف است بنابر این در صورت نبودن پدر تکلیف انفاق با جد
پدری و سپس با پدر جد پدری و الی آخر خواهد بود و اگر پدر و اجداد پدری در قید حیات نباشند و یا
با وجود در قید حیات بودن قدرت پرداخت نفقه را نداشته باشند نفقه کودک بر عهده مادر است .چون
در این شیوه لقاح ،صاحب تخمک مادر است ،بنابر این او موظف به تأمین نفقه میباشد.
 -2-7توارث

پیرامون رابطه توارث بین کودک متولد شده از روش رحم جایگزین و مادر نیز ،با توجه به آن که
در بحث نسب ،زن صاحب تخمک را مادر کودک دانستیم ،رابطه توارث بین کودک و مادر حکمی
(زن صاحب تخمک) برقرار است.
الف) توارث بین صاحبان اسپرم وتخمک و کودک

بر اساس ماده  460قانون مدنی ،نسب یکی از موجبات ارث است و بدون شک ،کودک متولد
شده از روش رحم جایگزین ،دارای نسب مادری و پدری میباشد و مطابق مقررات ارث مذکور در
مواد  460به بعد قانون مدنی ،ارث میبرد .منشاء حیات انسان از نطفه آغاز میشود و تنها کسانی به
صورت مطلق ،پدر و مادر واقعی تلقی میشوند که در پیدایش این نطفه سهیم بوده و از آنجا که بین
صاحبان اسپرم وتخمک و کودک قرابت نسبی وجود دارد ،طبق مقررات قانونی و فقهی اقارب نسبی
از یکدیگر ارث میبرند و جای هیچ گونه شبه ای نیست که کودک از جهت ژنتیکی منتسب به
صاحبان اسپرم و تخمک است ،بنابراین بین آنها توارث برقرار است
ب) توارث بین مادر جایگزین و کودک

برای بررسی برقراری ارث بین کودک و صاحب رحم ابتدا باید به این مسئله توجه شود که
صاحب رحم چه رابطهای با کودک متولد شده دارد؟ با توجه به مباحثی که مطرح شد ،مادر جایگزین
در حکم مادر رضاعی کودک محسوب میشود ،در این صورت با این که از جهت حرمت نکاح به
مثابه مادر و فرزند هستند و بین فرزندان آنها نیز این حرمت وجود دارد ولی قرابت نسبی که موجب
تحقق ارث بین آنان باشد ،تحقق نیافته است بنابراین از یکدیگر ارث نخواهند برد .آیتاله مکارم
شیرازی بر این عقیده هستند .البته عدهای بر این اعتقادند که این کودک از مادر جانشین نیز ارث
میبرد با این استدالل که مادر جانشین را مادر رضاعی کودک میدانند (مقصودی .)38 :0944 ،اما
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این عقیده صحیح به نظر نمیرسد ،زیرا از یک سو کودک هیچ ارتباط ژنتیکی با مادر جانشین ندارد و
از سوی دیگر بر فرض که مادر جانشین را مادر رضاعی کودک بدانیم ،باز هم هیچ رابطه توارثی بین
آنها به وجود نخواهد آمد زیرا بر اساس ماده  0186قانون مدنی و هم چنین متون فقهی ،تنها اثر
رابطه رضاعی ،ایجاد محرمیت در مسأله نکاح است نه ایجاد رابطه توارث.
به هر حال سؤال این است که در صورتی که عالوه بر صاحب تخمک ،صاحب رحم نیز مادر
باشد و هر دو ،مادر کودک محسوب شوند آیا میتوان در آن واحد رابطه توارث را با دو مادر محقق
دانست؟
با توجه به ماده  461قانون مدنی که اجتماع موجبات متعدد ارث را در یک نفر پذیرفته است باید
گفت هر کس که یکی از اقسام خویشاوندی مذکور در قانون مدنی را که موجب ارث است داشته
باشد به لحاظ هر خویشاوندی نصیب خود را از ترکه میبرد زیرا قانون هر یک از آن روابط را به
تنهایی از موجبات ارث دانسته است (امامی)011 :0983 ،
بنابراین ،کودک ،هم از مادر حکمی و هم از مادر جانشین ارث خواهد برد و در صورتی که کودک
مت ولد از روش رحم جایگزین پیش از آن دو بمیرد ،آن دو بر روی هم یک سوم ماترک در صورت
نداشتن حاجب و یک ششم ماترک در صورت داشتن حاجب را به ارث میبرند که باید بین خود به
تساوی تقسیم کنند (شهیدی)014 :0913 ،
 -8تعهدات و تکالیف مادر جانشین

تعهدات مادر جانشین ،به شرح ذیل خواهد بود:
 مادر جانشین باید تعهد نماید جنین را تا پایان دوره جنینی حمل و در موعد مقرر وضع و تازمان تسلیم به والدین از او نگهداری کند و تمام تکالیف قراردادی یا عرفی خود را اجرا کند.
 مادر جانشین باید از ارتکاب کارهای زیانبار و خطرناک به حال جنین خودداری نماید.باید از انجام مقاربت و نزدیکی با همسر خود یا اشخاص ثالث خودداری نموده و مانع از اختالط
نسل احتمالی گردد.
 مادر جانشین باید کلیه تجویزهای پزشک مسئول مربوطه و آزمایشات پزشکی را انجام و درجلسات مشاوره پزشکی و روان شناسی و تخصصی شرکت نماید.
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 همچنین مادر جانشین باید اطالعات درست مربوط به وضعیت سالمت یا بیماری احتمالیخویش را به والدین ژنتیکی و پزشک مسئول مربوطه ارائه نماید.
نتیجه گیری و پیشنهادات

کودکان مانند سایر افراد جامعه از حقوقی برخوردارند که ملیت ،نژاد ،رنگ ،دین و حتی نحوه تولد
آنان نمیتواند مانع از احقاق حقوق آنان شود .به عنوان مثال ،میتوان به حق داشتن پدر و مادر
شایسته ،حق نسب ،حق برخورداری از سالمت جسم و روان ،حق تغذیه با شیر مادر ،حق بهرهمندی
از حمایت پدر ،حق تعلیم و تربیت ،حق نفقه ،اداره اموال کودک توسط ولی ،ارث و غیره اشاره کرد.
ب دون تردید کودکان متولد از روش رحم جایگزین ،مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از همه
حقوق مدنی برخوردارند .با توجه به این که شمار این کودکان رو به افزایش است استفاده غیر ضابطه
مند از روش کمک باروری مادر جایگزین ممکن است حاللزادگی را کنار بزند و حسب و نسب را در
جامعه به هم بریزد .از این رو ضروری است قانون گذار با بررسیهای همه جانبه در این پدیده
مداخله کند و با وضع قانونی جامع ،مسأله را سامان دهد و حقوق و تکالیف این قبیل کودکان و نیز
سایر اشخاص دخیل در این روش تولید مثل انسانی را به طور دقیق مشخص نماید .مهمترین
وضعیتی که قانون گذار باید تکلیف آن را مشخص کند نسب این کودکان است ،زیرا با مشخص
شدن نسب ،تعیین تکلیف سایر حقوق مالی و غیرمالی کودکان مزبور ،با توجه به مبانی موجود در
نظام حقوقی ایران چندان دشوار نخواهد بود .کاری که قانونگذار در سال  0940در باره روش کمک
باروری اهدای جنین انجام داد و به صراحت ،وظایف و تکالیف پدر و مادر را بر عهده زوجین
اهداگیرنده جنین گذاشت .عالوه بر این ،امروزه در مراکز درمان ناباروری برای انجام این روش،
قراردادهای متنوع و غیر کارشناسی تنظیم میشود که دخالت قانون گذار را میطلبد.
بهتراست برای رفع مشکل ناباروری افرادی که به طور طبیعی به این عارضه مبتال هستند و با
توجه به نقص قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب  0940باید مقررات جامع و کاملی
در این خصوص تصویب شود که همه صور شرعی باروری مصنوعی در آن گنجانده شده و حقوق
اشخاص ثالث شناسایی و از آنها حمایت شود.
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همچنین جهت جلوگیری از اختالف نسب و جلوگیری از نکاح کودک تولد یافته از روش استفاده
از رحم جایگزین با محارم باید اطالعات مربوط به هویت صاحبان تخمک و اسپرم مانند دیگر
فرزندان که از روش طبیعی متولد میشوند در اسناد سجل احوال موضوع ماده  09قانون ثبت احوال
و نه در شناسنامه که در دست افراد است ،ثبت شود و دسترسی به آنها تابع مقررات ویژه باشد .و نیز
الزم است که دایه جنین با توجه به فرهنگ جامعه ما و رعایت نظم عمومی و اخالق حسنه متأهل
باشد.
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ناباروری ،دوره  ،3شماره  ،0مسلسل .06
کاتوزیان ،ناصر ( ،)0910حقوق مدنی خانواده ،تهران :شرکت انتشار ،چاپ دوم.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)0946توالد بدون عشق مجموعه مقاالت رحم جایگزین ،تهران :انتشارات سمت و پژوهشکده
ابن سینا.
گرجی ،ابوالقاسم و همکاران ( ،)0941بررسی تطبیقی حقوق خانواده ،تهران :انشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
گرمارودی ،شیرین ( ،)0946بازاندیشی خویشاوندی؛ سخنی درباره رحم جایگزین در ایران مجموعه مقاالت رحم
جایگزین ،تهران :انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا.
گواهی ،زهرا ( ،)0946بررسی احکام وضعی استفاده از رحم جایگزین مجموعه مقاالت رحم جایگزین ،تهران:
انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا.
زمانی درمزاری ،محمدرضا ( ،)0943چالشهای حقوقی استفاده از رحم جایگزین ،صص 00-00
زمانی درمزاری ،محمد رضا ( ،)0943حقوق خانواده (ازدواج و طالق) ،جلد دوم ،چاپ سوم ،انتشارات کلک سیمین.
مرقاتی ،سیدطه ( ،)0941حقوق کودکان در اهدای گامت ،مجموعه مقاالت اهدای گامت و جنین در درمان
ناباروری ،تهران :انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا ،چاپ دوم.
مستولی ،سیدعلی ( ،)0944نگاهی نو به قرارداد رحم جایگزین ،مجله عدالت ،سال اول ،شماره .9
مقصودی ،علی ( ،)0944بررسی آثار قرارداد رحم جایگزین ،مجله عدالت ،سال اول ،شماره .1
مهرپور ،حسین ( ،)0913حقوق زن ،تهران :انتشارات اطالعات.
موسوی خمینی ،سید روح اهلل ( ،)0969تحریرَألوسیله ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
مؤمن قمی ،محمد ( ،)0918سخنی درباره تلقیح ،فقه اهل بیت (ع) ،سال اول ،شماره چهارم.
مؤمن قمی ،محمد (0801ق) ،کلمات سَدیدة فَی مَسائل جَدیدة ،چاپ اول ،قم :انتشارات نشراسالمی.
ناصری ،حسین ( ،)0946واکاوی احکام فقهی نسب در کودک متولد از روش رحم جانشین مجموعه مقاالت رحم
جایگزین ،تهران :انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا.
یثربی قمی ،سیدعلی ( ،)0944حقوق خانواده ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ دوم.
یزدی ،محمد ( ،)0911باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن ،فقه اهل بیت (ع) ،سال دوم ،شماره  1و .0

