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 جایگزین در رحم انگاری جرماصول کاربردی 

 1سعید شیخ

 2راد محمدصادق جمشیدی

 چکیده

 های آزادینظام عدالت کیفری در کاربرد ابزار مجازات و به منظور محاط نمودن 

 کند میفردی و اجتماعی و توجیه به کارگیری کیفر، از اصول و مبانی مختلفی پیروی 

نوینی به کار گرفته  ةگزین، این معیارها به شیودرمان به روش رحم جای ةکه در زمین

مندی نوع دوستانه از  گر آن است که صرف بهره صورت گرفته نشان های بررسی .شوند می

و تنها  گیرد نمیآزادی جای  ةکنند رحم جایگزین در قلمرو هیچ یک از اصول محدود

ثار و پیامدهای رحم برخی ابهامات در رابطه با جایگزینی تجاری وجود دارد. در مورد آ

برخی از  توان میحقوق جزا  انگاری جرم معیارهایجایگزین نیز با استفاده از اصول و 

قرار داد. در این  انگاری جرمدرمانی را مورد  ةناشی از این شیو های ناهنجاریو  ها چالش

، مایندن میگرایی اخالقی و رفاه اجتماعی نقش فعالی را ایفا  زمینه اصول منع ضرر، قانون

 .کاربرد چندانی در این ارتباط نخواهند داشت ،ولی برخی اصول مانند اصل پترنالیسم

 

 :کلیدی واژگان

گرایی اخالقی، اصل  ، اصل ضرر، اصل قانونانگاری جرمرحم جایگزین، اصول 

 رفاه، اصل پترنالیسم.
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 مقدمه

 های نارساییناباروری مشکلی چندوجهی است و منجر به کمبودها و 

اخیر،  های سالدر (. 142 ص، م 2222و دیگران،  نژاد رودسری )لطیف شود میددی متع

ساز  تحول جوامع از نظامی ساکن و واگرا به ساختاری پویا و توسعه یافته، زمینه

ه شدژنتیک انسانی  ةای به ویژه در حوز علمی و پزشکی گسترده های پیشرفت

تحول علم ژنتیک، امکان است. برآیند این جهش علمی به خصوص در راستای 

خته و بدین امر تولید مثل انسانی فراهم سانوع خویش را در  استعانت بشر از هم

روی موضوع درمان نازایی ترسیم نموده است. در این سان افق روشنی را فرا

پس از بارداری  پذیرد میعمل آمده بانوی صاحب رحم بر مبنای توافق به  ،فرآیند

 ص، .م 2222)شنفیلد و دیگران، ل زوجین نابارور بدهد و زایمان کودک را تحوی

2022 .) 

نوین کمک باروری به خصوص  های شیوه ةبه موازات رشد و گسترش فزایند

 ةدر ارتباط با نقش و کارکرد این شیو ها پرسشرحم جایگزین، برخی ابهامات و 

درمانی در طبیعت و زندگی آدمی مطرح شده است، به طوری که برخی 

را در ارتباط با مسایل و مشکالت اخالقی و  هایی نگرانیمندان و محققان اندیش

گونه تحوالت  این ،در واقع(. 12ص، .م 2222)هیبینیو و ناگاتا،  اند نمودهشرعی آن ابراز 

گیر  علمی و پزشکی عالوه بر فواید و ثمرات قابل توجه و چشم های نوآوریو 

 سازند میمرو ارتباطات اجتماعی عیان نوینی را نیز در قل های ناهنجاریخویش، 

اری با نظم عمومی و مفاهیم اخالقی و فرهنگی جامعه، که از باب تنش و ناسازگ

گونه  گویی به این حل در جهت پاسخ راه ةاندیشی و ارائ علم حقوق را به چاره

حقوق جزا به عنوان عامل  ،. بدین ترتیبدارند میابهامات نوین و مستحدث وا 

ای از علم حقوق که جرایم و  نظم عمومی و امنیت جامعه و شاخهحراست از 
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 ةبه مثاب( 12 ص، .م 2222)گاردنر، اندرسون، نماید میرا مشخص  ها آنمجازات 

تا با تکیه بر قواعد و  گیرد میدانان قرار  های استنباط در اختیار حقوق مکانیسم

مواجهه با مسائل نوین موجود در این دانش بتوانند در  ةموازین کلی و اصول عام

کارآمدی به منظور  های حل راه ،علوم زیستی و پزشکی ةحقوقی به ویژه در حوز

 ارائه نمایند. ها آنبرآمده از  های ناهنجاریغلبه بر 

ابزار  ترین مهمنجار به عنوان ه رفتارهای نابه انگاری جرممیان موضوع  این در

مبنای اصول و معیارهای . بردوش میی در این زمینه مطرح دستگاه عدالت کیفر

، قوای عمومی حدود رفتارهای مشروع را از نامشروع مورد بازنگری قرار انگاری جرم

فردی و جمعی مردم جامعه  های آزادیو به تحدید و مداخله در  دهد می

 ،فردی و جمعی مردم جامعه های آزادیمداخله دولت در  ة. لیکن دایرپردازد می

که نهادهای مجری عدالت کیفری، تنها در  باشد میمحدود به اصول خاصی 

. بدین منوال، با توجه باشند میشهروندان  های آزادیمجاز به نقض  ها آن ةمحدود

جایگزینی رحم، مناقشات و ابهامات مختلفی نوین فناوری  فنیعلمی و  ةبه جنب

انی درم ةاین شیو انگاری جرممجاز دخالت قوای دولتی در امر  ةپیرامون محدود

که ضرورت انجام تحقیقی در این رابطه را بیش از پیش روشن  است پدید آمده

آن است که  آید مینخستین پرسشی که در این میان پیش  ،سان . بدینسازد می

نوین درمانی چه رویکرد  ةحقوق جزا در قبال این پدید انگاری جرماصول و مبانی 

 انگاری جرمنه مبانی و راهبردهای گو این ،چنین ؟ همنمایند میو موضعی را اتخاذ 

چه دستاورد و کارکردی به منظور حقوق جزا در قلمرو تکنولوژی جایگزینی رحم، 

مین اهداف سیاست جنایی و نظام حقوقی حاکم بر جامعه به همراه خواهند تأ

در ارتباط با مبانی  ها پرسشداشت؟ در این مقاله کوشش شده است تا پاسخ این 
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آن مورد مطالعه و  های ناهنجاریبر این روش درمانی و  ها آنبیق و تط انگاری جرم

 بررسی قرار گیرد.

 انگاری جرماصول و معیارهای  -ب

نظری گذار با تکیه بر مبانی  ی است که به موجب آن قانونفرآیند انگاری جرم

 های آزادینظر خویش، به تحدید  اخالقی و اجتماعی مورد های ارزشکید بر و با تأ

ثر ن در هر نظام سیاسی و حکومتی، متأاین میا. درپردازد میدر قلمرو جامعه  ادافر

سوی  و به سمت گذار قانونسیاسی حاکم بر جامعه، اقدامات کیفری  ةاز اندیش

نیز، نسبی و متناسب با  انگاری جرمهای سان معیار . بدینیابد میاصی سوق خ

 . گردند میسیم ه و نظام سیاسی طراحی و ترایدئولوژی حاکم بر جامع

مشی سیاسی، تا  عالوه بر ایدئولوژی و خط ،انگاری جرمهای سبی بودن معیارن

در  ،واقع. درگیرد میت نوین علمی نیز نشأ های حدود زیادی از تحوالت و پیشرفت

سیاست تقنینی کیفری اکثریت کشورهای مترقی جهان، گرایش  ،جوامع معاصر

 های ارزشوین علوم تجربی و پزشکی با ای نسبت به تجمیع دستاوردهای ن ویژه

پذیرش همگان، در مقام تدوین قواعد و  اخالقی، فرهنگی و اجتماعی مورد

 . دهند میهنجارهای حقوقی حاکم بر جامعه از خود نشان 

نجار نیز در هر مرحله از زندگی ه اعمال نابه انگاری جرمو معیارهای  مبانی

 راهبردهای. درواقع ندشو میای  یدهجوامع بشری دستخوش تغییر و تحوالت عد

پیوسته متناسب با  ،ای منسجم و پویا حقوق جزا ایستا نیستند و به عنوان مجموعه

 تحوالت اخالقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در حال تغییرند. 

مورد توجه قرار گرفته  انگاری جرم ةعمده در عرص ةبه طور کلی دو شیو

 است:
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ه شده و انتقادات اخیر به شدت از ئارا 1اینبرگتوازن که از سوی ف ةشیو -1

 ؛اعتبار آن کاسته است

و در حال حاضر نیز  استه شده ئارا 2پاالیش که از سوی شنشک ةشیو -2

سیس روش أبا ت وی .شود میمحسوب  انگاری جرممبنای  ترین متداولبه عنوان 

 ةر به سیاهانگاری، ورود یک رفتا گیری راجع به جرم تصمیم فرآیندپاالیش در 

ها و  فرض )یعنی مراحل اصول، پیشقوانین کیفری را مستلزم عبور از سه مرحله 

، ترفیلاساس این  برها فیلتر اصول قرار دارد.  که در ابتدای آن داند میکارکردها( 

اول باید ثابت شود که رفتار براساس یک سری اصول نظری راجع به  ةدر وهل

 1334 زینالی، ،زاده )حبیب شود جرایم می ةارد حوزاصل صدمه( و انگاری )مثالً جرم

 3(.4 ، ص.ش

 ة، تعیین محدودانگاری جرم ةی در عرصگذار قانوناقدام نهادهای  ترین مهم

قرار گیرند.  انگاری جرمرفتارهایی است که الزم است بر اساس اصول مختلف مورد 

در نقش  صرفاً اریانگ جرمکه معیارهای  وداین امر واقف ب باید بر در این راستا

قرار دارند و نه معیار تشخیص ضرورت  گذار قانونخطوط کلی راهنما برای هدایت 

قوای عمومی بر  ةتوجیه مداخل ،یا عدم ضرورت جرم شناختن یک رفتار. در واقع

قوای  ةبه معنای وجاهت بخشیدن به مداخل اساس معیارها و موازین مذکور، لزوماً

، بلکه تنها به توجیه باشد نمیگرانه  کیفری و سرکوب عمومی و ضروری بودن اقدام

 ةفردی و جمعی و ورود آن به قلمرو مداخل های آزادیخروج یک رفتار از قلمرو 

مجاز دولت در به کارگیری ابزار کیفر را  ةمحدود صرفاًدولت اختصاص دارد و 

 .کند میمشخص و معین 

گی، مسالک فکری و فرهن مختلف، هر یک به فراخور های اندیشه ،بین این در

های  خویش، همگام و همسو با تحوالت و پیشرفتاصول اجتماعی و مبانی فلسفی 



 3131بهار ، وهشتم بیست، شماره هشتمسال      پزشكي   حقوق /  فصلنامه 711 

، خیش دیسع
دق

صا
مد

مح
 

مش
ج

 یدی
 راد

 

و ضمن وارد  اند داشتهمدنظر  انگاری جرمنوین علمی، معیارهای خاصی را در 

نمودن برخی انتقادها به معیارهای پیشین، در بسط و توسعه و ترمیم نقاط ضعف 

تمامی این اصول و معیارها دارای نقاط اشتراک فراوانی  . امااند نمودهکوشش  ها آن

گرایی  اصل منع ضرر، قانون 3را در قالب  ها آن توان میکه  باشند میبا یکدیگر 

به  توان می 4چنین از اصل پترنالیسم اخالقی و رفاه اجتماعی خالصه نمود. هم

حقوق  انگاری مجراصلی  معیارهایگونه  این 2شده نام برد. عنوان مکمل اصول یاد

ی دارند که متهافت و فرد به جزا در قلمرو رحم جایگزین، کارکرد ویژه و منحصر

در سایر روابط و مناسبات عادی و معمول اجتماعی و انسانی  ها آنثیر متمایز از تأ

را  ها آندر این بخش ضمن معرفی معیارهای مذکور، نقش  ،این اساس . برباشد می

شده ر قلمرو رفتارهای مرتبط با جایگزینی رحم بیان دولت د ةدر توجیه مداخل

 :است

 6اصل منع ضرر -1

انگاری  سود ةبار در ادبیات مکتب لیبرال و به ویژه نظری اولینمنع ضرر  اصل

 های آزادیدولت در حریم  ةتبیین و توجیه مداخل در «استوارت میل»توسط 

 ها سالبه کار گرفته شد و  اه آنمعیار تحدید آزادی  ترین مهم ةشهروندان، به منزل

مندی  فایده ةدیشاز این اصل بر مبنای ان «پارکر»و  «هارت»بعد نیز افرادی مانند 

 های آزادیتنها مجوز دولت به منظور مداخله در  ،این دیدگاه حمایت نمودند. در

از  ها آنشهروندان و توسل به قوای قهریه و اجبار در برابر افراد جامعه، بازداشتن 

مصلحت  ،ر و آسیب رساندن به دیگران است. به اعتقاد حامیان این اصلضر

این زمینه  توجیه و تضمین کافی در تواند نمیجسمی یا اخالقی فرد به تنهایی 

قبول و موجه در مورد تنها دلیل قابل  ،رتیعبابه (. 22 ص، .م 1333 رت،ااستو)باشد 

که چنین رفتاری اسباب واکنش کیفری در قبال اعمال افراد جامعه آن است 
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 ةانداز آسیب و صدمه زدن به دیگران را فراهم بیاورد. اما برای کاستن از دخالت بی

مین مصالح شهروندان، الزم است تا تضمین حداکثر آزادی در راستای تأ دولت و

در این اندیشه، معیار  انگاری جرمبرای میزان و شدت ضرر به عنوان مالک 

متضمن  تواند میبسا هر نوع رفتار آدمی  ، زیرا چهودشمشخص و مضبوطی تعیین 

  ضرر به دیگری باشد.

 7گرایی اخالقی اصل قانون -2

قبلی، رفتار افراد  های صورتگرایی قانونی رویکردی است که عالوه بر  اخالق

 انگاری جرمبرتر افراد جامعه مذموم و قابل  های ارزشرا به دلیل مغایرت با 

مختلفی وجود دارد. بدین  های دیدگاه ،ین معیارهای برتر. در تبیین اداند می

برتر مذکور،  های ارزشقرن بیستم در مقام تعیین و معرفی منافع و  ةمنوال در نیم

و پیروان این دو، تقابل میان  «هارت»و  «دولین»به تبع مناظرات وسیع 

 تر به وضوح تبیین شده است صرفاً اخالقی و نظریات معتدل های دیدگاه

 (.30 ص، .م 2222ویلسون، ؛42 ص، .م 2222)آشورث،

بر مبنای  توان میزندگی جمعی را  های ارزش ،اجتماعیمراتب  سلسله در

بندی نمود. در این میان حقوق جزا نیز با ابزار  فاکتورهای متفاوتی تقسیم

ست د هنجارهاییو  ها ارزش، به کنترل رفتارها و در نتیجه به تولید انگاری جرم

ل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ئهای حاکم بر مساو راهبرد ها مشی که خط دزن می

 (.124 ص، .م 2224)فارویزر،  کنند میرا ضروری و ارزشمند تلقی  ها آنجوامع، رعایت 

گرایی قانونی به دنبال  که تئوری اخالق هایی ارزش، رسد میبه طور کلی به نظر 

، به انواع عقل محور، وحی محور یا اشدب می انگاری جرمبا ابزار  ها آنحراست از 

 (. 30 ص، .م 2222)استون جان،  ندشو میانسان محور تقسیم 
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 ها ارزشاین  ترین مهمدینی و مذهبی از  های آموزهاخالقی و  موازین

آزادی فردی( عموماً بر این  ة. هرچند برخی )به ویژه طرفداران عقیدباشند می

طرف باشد،  به موضوعات اخالقی و مذهبی بینسبت  بایست میکه دولت  اند عقیده

اساس برداشت  پیوسته بر ،عمومی و غالب در این باب آن است که قانون ةاما عقید

 اصول اخالقی هستند. ةدهند نشان ،قوانین ةعمومی از اخالقیات است و هم

نیروی انحصاری جامعه یاد  ترین چنین از دین و اصول مذهبی به عنوان قوی هم

آمریکا تا حدود زیادی از  ةقانون جزای فعلی ایاالت متحد ،به عنوان نمونه .شود می

)اسچ جان،  گیرد میاصول اخالقی موجود در انجیل و نظریات کلیساها نشات 

 (. 132 ص، .م 2221

ابزار  کارگیری به ةی در حیطگذار قانونکارکرد دستگاه  ةنحو ،روی بدین

فراوانی با ایدئولوژی و طرز نگرش  رفتارها از همبستگی انگاری جرمکیفر و 

ب اسکه به تن باشد میدر موضوعات اجتماعی، اخالقی و مذهبی برخوردار  ها دولت

ی به گذار قانونسیستم  ،دیگر متفاوت است و در هر کشور ةای به جامع از جامعه

مذهبی، اخالقی و اجتماعی موجود در سطح جامعه، اصول و  های ارزشتناسب 

عمل خویش در تدوین سیاست تقنینی کیفری  ةا به عنوان سرلوحتدابیر خاصی ر

 گزیند. خود برمی ةو مناسب برای جامعمطلوب 

 8اصل رفاه -3

اعمال افراد، اصل  انگاری جرماصول و مبانی  ترین عمدهبدیهی و  ةزمر در

نقش حقوق  توان میدفاع از منافع و مصالح عمومی )اصل رفاه( است، تا جایی که 

مند و نهادین نظم اجتماعی یعنی نظمی که برای تداوم  مین ضابطهدر تأ کیفری را

دانان  اندیشمندان و حقوق ،و بقای جامعه ضرورت دارد، خالصه نمود. بر این مبنا

که عمل  دانند میرسانی به دیگری  آزادی را اصل نفع ةکنند یکی از اصول محدود
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ی که آزادی یا جز فرد ،اصبه آن برای تدارک و فراهم نمودن منافع سایر اشخ

به  توان میاصل رفاه را  ،. بر این اساساست، ضروری حقوق او محدود شده

نظیر حفظ و مراقبت از  ،اساسی ملت های وابستگیپاسداری و حمایت کردن از 

ایمنی، سالمت، توانایی و امکان در پی گرفتن سبک زندگی شخصی به انتخاب 

 های آسیبسان حتی زمانی که  بدین(. 124 ص، .م 2223)لزی، خود فرد تعریف نمود 

، به شوند میمذکور مستقیماً متوجه فرد معین است، عملی ضد اجتماعی تلقی 

، .م 1303)رز،  زنند می، آسیب است دلیل آنکه به نظمی که جامعه برقرار کرده

 های ارزشدیدگان اصلی جرایم، منافع و  زیرا ورای منافع خصوصی بزه(. 422 ص

منافع  ،رو حتی زمانی که اقدامات مجرمانهاین  ، ازبینند میعی نیز آسیب اجتما

گونه اعمال به دلیل  ، ایندهند میخصوصی اشخاص را مورد تعدی و تجاوز قرار 

و خطوط قرمز و هنجارهای حاکم بر  اند ساختهآن که نظام اجتماعی را مخدوش 

 . ندشو می، ضداجتماعی تلقی اند گذاردهاجتماع را زیر پا 

ای است که  عرصه ترین مهمرعایت نظم عمومی و حفظ نظام اجتماعی،  لزوم

مین : لزوم تأ. نظم عمومی عبارت است ازپردازد میاصل رفاه در آن به فعالیت 

، .ش  1332 )کاتوزیان، هستندمصالح و منافعی که برای حفظ نظام اجتماعی ضروری 

تار اقتصادی، نظام حقوقی و نظم عمومی را اخالق، مذهب، ساخ ةقاعد (.21 ص

 ةکه نظام جامع . چنانآورد میسیاسی و فرهنگ ملی در هر قوم فراهم 

مبنای نظم  های ارزشداری با سوسیالیستی یکسان نیست، چرا که قواعد و  سرمایه

 (. 22 ص، .م 2222)شنفیلد و دیگران، گوناگون است  ها آندر 

 ةمی و مصالح اجتماعی در حیطکلی تمامی امور مربوط به منافع عمو طور به

و عوامل مخل در این موضوع که سبب آسیب  گیرند میقلمرو نظم عمومی جای 
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را  ها آنو  شوند می، خالف مصالح و نظم عمومی محسوب ندشو میبه جامعه 

 قرار داد. انگاری جرممورد  ،بر مبنای اصل رفاه توان می

 جایگزین حقوق جزا و رحم انگاری جرماصول  -ج

، نوبت به تطبیق این انگاری جرماز تبیین و تشریح اجمالی معیارهای  پس

، تا کاربرد این اصول رسد میآن  های ناهنجاریرحم جایگزین و  فرآیندمعیارها با 

نیاز در قلمرو رحم جایگزین مشخص شود. بنابراین موضوعات مورد انگاری جرمدر 

 ةکه اگر در حوز ودخواهد بگویی به این پرسش  این بخش، در مقام پاسخ

اساس کدام یک برخی رفتارها احساس شود، بر انگاری جرمنیاز به  ،جایگزینی رحم

افراد جامعه پرداخت  های آزادیبه توجیه تحدید  توان می انگاری جرم معیارهایاز 

 و هر یک از این اصول چه نقشی در این زمینه خواهند داشت؟

 اصل ضرر و جایگزینی رحم -1

فردی و اجتماعی مردم جامعه را  های آزادیدولت در  ةاخلضرر، مد اصل

بار اشخاص به دیگر افراد جامعه  که بر اثر اعمال زیان کند میمحدود به مواردی 

مورد  توان نمیمندی از رحم جایگزین را  صرف بهره ،ضرر وارد آید. در این دیدگاه

وین درمان ناباروری ن های روش ةقرار داد. زیرا رحم جایگزین در زمر انگاری جرم

که واجد مزایا و منافع مختلف و فراوانی برای زوجین نابارور و  دشو میمحسوب 

درمانی، زوجین  ة. در پرتو این شیوباشد میدرمانی  ةکنندگان از این شیو استفاده

و بسیاری از  یابند میدار شدن دست  خویش مبنی بر بچه ةنابارور به آرزوی دیرین

. به عبارت دیگر، دشو میکن  ریشه ها آنانی ناشی از ناباروری مشکالت روحی و رو

 ،، به طوری کهباشد میرسان در درمان ناباروری  تکنیکی سود ،جایگزینی رحم

تلقی  IVFبخش و قابل قیاس با  تیموفقیت و بارداری به این شیوه رضا میزان
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مندی از رحم  رهبه نفسِ انگاریِ جرم ،. بنابراین(21 ص، .م 2222 من، )بک دشو می

 . باشد میجایگزین بر مبنای اصل ضرر، غیر ممکن و منتفی 

ناشی از رحم جایگزین الزم به ذکر  های ناهنجاریو  ها چالشدر رابطه با 

است، اموری چون منافات این عمل با نظم و اخالق عمومی و برخی آثار روانی، 

به اصل ضرر در  مجوز استناد تواند نمیشده بر آن  اجتماعی و پزشکی بار

گونه آسیب و ضرری  قرار گیرد. زیرا در این موارد هیچ ها ناهنجاریاین  انگاری جرم

که مفهوم ضرر را در معنای موسع آن در نظر  ، مگر ایندشو نمیمتوجه دیگری 

گرفته و شامل تمامی ضررها از جمله ضررهای بالقوه نیز بدانیم که چنین 

 های آزادیکافی در تحدید  ةه لزوم وجود ادلتفسیری از اصل مذکور با توجه ب

. لیکن در مورد برخی دیگر از آثار و پیامدهای ناشی از استفردی امری بعید 

را دستاویزی برای  ها آنبه اصل ضرر تمسک جست و  توان میجایگزینی رحم 

فردی و اجتماعی مردم جامعه و  های آزادیدولت در  ةتوجیه مشروعیت مداخل

 به حساب آورد.  ها آنبار  عمال زیانا انگاری جرم

ن در ارچوب به کارگیری این روش درمانی، مادر جایگزیهنظر روانی در چ از

. مادر جانشین ممکن گیرد میروانی قرار  های اختاللمعرض برخی معضالت و 

، .م 2222)پالمر، با آثار روانی ناشی از ترک نوزاد خود زندگی کند  ها سالاست تا 

باره ارائه شده است.  ه عقاید و نظریات گوناگون و اغلب متناقضی در اینالبت(. 2 ص

روحی و  های آسیباحتمال وقوع  ،برخی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه

)راگون،  اند دادهمندی از رحم جایگزین مورد توجه قرار  روانی را متعاقب بهره

 دهد میگرفته نشان  صورتدر این راستا هرچند اکثریت مطالعات  (.22 ص، .م 1334

مادر جانشین پس از تحویل نوزاد با مشکالت خاصی از لحاظ روحی و روانی 

ة این شیوه درمانی اشاره و بر تجارب مثبت و سازند ،و در حقیقت گردد نمی مواجه
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اما برخی  (،20 ص، .م 1332شن، سییِیسوا)بریتیش مدیکال  اند داشتهتری  کید بیشتأ

ماس پوستی، چشمی و شیر دادن با رهاسازی همزمان ت»محققان معتقدند 

زیستی بین مادر و فرزند، سبب ایجاد  ةضمن تسهیل رابط 3،هورمون اکستیویسن

. در نتیجه، شود می ها آنمین سالمت به منظور تأ بعدی های تماسعالقه برای 

ی و روانی خاصی را در بانوی تحویل نوزاد ممکن است افسردگی و مشکالت روح

کننده رحم به وجود آورد. اندیشه و تفکر مذکور در بعضی مواقع سبب اهدا

، .م 2223)چلوتاکیس و دیگران،  «گردد میتر مادر و جنین  وابستگی هر چه بیش

از تحویل نوزاد به والدین اصلی امتناع نماید. مادر تا جایی که ممکن است (، 10 ص

یل زوجین متقاضی نیست باب م ،در برخی موارد که نوزاد حاصل ،از سوی دیگر

ماندگی ذهنی، تشخیص ناتوانی پیش از  )خواه به دلیل نقایص جسمانی، عقب

وند زایمان یا هر عامل دیگر(، ممکن است والدین اصلی در پذیرش کودک مردد ش

سرباز زنند. عدم تحویل کودک به زوجین یا امتناع از تحویل گرفتن نوزاد توسط  و

و  باشد میف توافق صورت گرفته میان طرفین قرارداد ، در هر دو حالت برخالها آن

هدف اصلی  ،از یک سو ،. در واقعکند میاین موضوع طرف مقابل را متحمل ضرر 

که در صورت شکست در  باشد مییابی به نوزاد  دست ،از انعقاد قرارداد جایگزینی

 ، ضررهای هنگفتی از لحاظ مادی و معنوی متوجه زوجین متقاضیفرآینداین 

. از سوی دیگر نیز مادر جانشین تا زمانی معین )اغلب بالفاصله پس از به دشو می

این روند تا زمانی  ةداری وی شده است و ادام دنیا آوردن کودک( متعهد بر نگه

منفی  های هزینهنامعلوم، به هر دلیلی که باشد، برخالف توافق طرفین است و 

که این امر موجبات  نماید میتحمیل  اش خانوادهای را به مادر جانشین و  ناخواسته

 . آورد میرا فراهم  اش خانوادهاضرار وی و 
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 12،«قانون ایالت ایلینویز آمریکا 4بند ب قسمت »این اساس مستنبط از بر

داری از  زمانی را برای مادر جانشین یا شوهر او در نگه ةگونه دور هیچ گذار قانون

س از وضع حمل، آنان ملزم به تسلیم و بالفاصله پ است طفل، معتبر نشناخته

 نیز 11قانون جزای فرانسه 220-2 ة. مادباشند میکودک به پدر و مادر اصلی 

را مستوجب  «کودک صغیر به شخصی که حق مطالبه او را دارد ةامتناع از ارائ»

 صد و پنجاه هزار یورو جزای نقدی دانسته است.  یک یک سال حبس ساده و

تر موارد نسبت به جایگزینی رحم به  در بیشمردم ومی، عم نظر افکار نقطه از

طرفین  ،این رو از(. 1124 ص، .م 2223امیته ریپورت، )اتیچ ک نگرند نمیخوبی  ةدید

قرارداد به منظور مصون ماندن از تبعات منفی و نگرش سوء مردم جامعه و افکار 

جلوگیری و  هایشان خانوادهعمومی نسبت به شخصیت، هویت و زندگی کودک و 

تمایل زیادی دارند تا تمامی روند انجام  ،از وقوع تعارض و اختالل هویت در طفل

درمانی به صورت محرمانه و دور از چشم دیگران صورت گیرد.  ةاین شیو

محرمانگی رحم جایگزین اقسام مختلفی دارد و در ارتباط با اشخاص مختلف 

افشای اطالعات در  ،ا کودک. در ارتباط بدشو میاعمال  فرآینددرگیر در این 

کید أای پذیرفته شده و به نوعی حتی مورد ت سنین خاص و تحت شرایط ویژه

اما در ارتباط با سایر اشخاص جامعه (. 1334 ص، .م 2223، )مک کالوم و دیگراناست 

درمانی به طور محرمانه انجام پذیرد. بدین ترتیب  زمان، بهتر است رسد میبه نظر 

 فرآیندیا محرمانگی  نمایند میعات و اسرار بیماران را فاش اشخاصی که اطال

که ضرر و  ندشو مینجاری ه ، مرتکب عمل نابهکنند میجایگزینی رحم را نقص 

 ةکننده در این شیو زیان فراوانی را از بعد روحی و روانی متوجه افراد مداخله

را مورد  ها آنت اقداما توان میاز این رو به استناد اصل ضرر  .نماید میدرمانی 

 قرار داد. انگاری جرم
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مندی از  نیاز به منظور بهره چنین برخی آثار و مقدمات مورد منوال هم بدین

 های ناهنجاریرحم جایگزین ممکن است از لحاظ علمی و پزشکی، تبعات و 

اضافی در  های جنینناگواری را به همراه داشته باشد. در برخی موارد ممکن است 

شین به طور ناخواسته و برخالف توافق طرفین به وجود بیایند یا به رحم مادر جان

رحم وی انتقال داده شوند. از این رو مادر جانشین، والدین متقاضی یا سایر 

درمانی، نقص خلقت طفل یا است به این دلیل یا به دالیل غیراشخاص ممکن 

ر صورتی که قائل سایر عوامل، نسبت به سقط و از بین بردن جنین اقدام نمایند. د

موجود در رحم مادر وجود مستقلی نداشته و  های جنینبر این نظریه شویم که 

مصداق بارز  ها جنین، از بین بردن این باشد میوابسته به وجود مادر  ها آنزندگی 

با توسل به اصل ضرر این  توان میو  باشد میآسیب و ضرر و زیان به مادر جانشین 

حقوق  ةقرار داد. البته این امر منوط به تتبع در فلسف یانگار جرمعمل را مورد 

که  دشو میتر  . موضوع زمانی پیچیدهباشد میجزا پیرامون موضوع سقط جنین 

اقدام به سقط و از بین بردن جنین بنمایند. در  ،مادر جانشین یا والدین بیولوژیک

وجود جنین  صورتی که مادر جانشین اقدام به سقط جنین بنماید، در وضعیتی که

این رفتار بر مبنای اصل ضرر  انگاری جرمرا وابسته به وجود مادر در نظر بگیریم، 

صورت، در حالتی که وجود جنین را به صورت  . در غیر اینشود میغیر ممکن 

نظر بگیریم، با منتفی شدن فرض ورود ضرر به در مستقل و مجزا از وجود مادر 

سومی را  ةنظری ،. اما در این بیندشو می اصل ضرر خارج ةمادر، موضوع از حیط

مطرح نمود که بر مبنای آن، در صورتی که براساس قرارداد  توان می نیز

جانشین را تنها به  ق به زوجین متقاضی بدانیم و مادرشده جنین را متعل منعقد

عنوان میزبانی برای وی به حساب بیاوریم که براساس قرارداد تا مدتی جنین را 

تحویل  اش اصلیو پس از زایمان به والدین  نماید میداری  ویش نگهدر رحم خ
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و حتی اگر وجود  استمالکیت جنین متعلق به زوجین متقاضی  ،دهد، در واقع می

جنین را به طور مستقل از مادر هم در نظر بگیریم، سقط جنین در این فرض به 

 انگاری جرمر در استناد به اصل ضر ةو زمین زند میحقوق والدین متقاضی آسیب 

والدین بیولوژیک  ة. در حالت سقط جنین به وسیلدشو میدر این وضعیت فراهم 

 نیز چنین تفصیلی قابل طرح است. 

در حالتی که وجود جنین را وابسته به وجود مادر در نظر بگیریم  بنابراین

غیر این  کیفری در این باره تمسک جست و در ةبه اصل ضرر در مداخل توان می

حقوق جزا خارج  ةمداخل ةموضوع سقط جنین بر مبنای اصل ضرر از دایر ،تصور

روند  ة. البته در تمامی این موارد باید موارد درمانی و حاالتی که ادامدشو می

حقوق جزا  ةخلمدا ةاز حیط اندازد میسالمت مادر جانشین را به مخاطره  ،بارداری

از بین  قلویی،ز قبیل بارداری چندوعاتی اموض ،بر این عالوهمبرا و مجزا دانست. 

یا اصدار گواهی والدت برای نوزاد حاصل از رحم اضافی  های جنینبردن 

. به عنوان نمونه ممکن است مادر آورد میمشکالتی را به میان  12جایگزین

قلویی به دنیا آورده است، از تحویل جایگزینی، نوزاد دو فرآیندر اثر جانشینی که ب

در این قبیل موارد که مورد بررسی قرار  ،این اساس ناع نماید. برامت ها بچهیکی از 

گرفت با عنایت به قطعی بودن ورود ضرر و آسیب به طرفین قرارداد رحم 

 های آزادیحقوق کیفری در قلمرو  ةجایگزین، کودک یا اشخاص ثالث، مداخل

، به کننده در این روش درمانی فردی و اجتماعی افراد جامعه و اشخاص مشارکت

 .باشد میناپذیر  استناد اصل منع ضرر، امری ضروری و گریز
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 گرایی اخالقی اصل قانون -2

درمانی رحم جایگزین برای زوجین  ةعنایت به فواید و منافع متصور از شیو با

مندی از رحم جایگزین در قلمرو حقوق جزا  نفس بهره رسد نمینابارور، به نظر 

اصل  نظر داشت که پذیرشنه باید این نکته را مدر این زمیجای بگیرد. البته د

مبنای این رویکرد، همبستگی فراوانی با مصالح و  درمانی رحم جایگزین بر ةشیو

گونه  این ،شده در بطن هر جامعه دارد. بنابراین خاص پذیرفته های ارزش

و  ها ارزشتحت نظارت  ،امردر بدو  ،نوین علمی در جوامع مختلف های پدیده

بررسی و  ،و به دقت گیرند میاخالقی و مذهبی نظام اجتماعی قرار  های آرمان

گیری شود. به طور  تصمیم ها آنخصوص جواز یا ممنوعیت  تا در ندشو میبازبینی 

سوی عدم  و کلی واکنش اخالقی نسبت به موضوعات نوظهور معموالً به سمت

داعات علمی، گونه تحوالت و اب . در برابر اینکند میپذیرش و رضایت میل 

 های اعتراضمند همراه با  جمعی معموالً واکنشی تدافعی و نظام های ارزش

گونه  تا با بررسی و بازبینی ابعاد و زوایای مختلف این نمایند میهدفمند اتخاذ 

شده در بطن جامعه نسبت به آن  نهادینه های ارزشابداعات نوین علمی در پرتو 

و  ترین مهماز یکی  ،خالقی، بدون شکنظر نمایند. از نقطه نظر ا تجدید

دالیلی که منتقدان جایگزینی در توجیه عقاید و افکار خویش مطرح  ترین اساسی

آن است که در چنین توافقی جسم و جان انسان موضوع معامله قرار  ،نمایند می

. بدین جهت بسیاری از زنان تنها به دشو میو منافع آن با پول مبادله  گیرد می

رحم  فرآیندالت مالی و اقتصادی و بدون شناخت و آگاهی از مخاطرات دلیل مشک

ای ممکن است اسباب و مقدمات  چنین رابطه .نمایند میجایگزین در آن مداخله 

از یک  فرآیندبرداری مادی از زنان را ایجاد نماید. زیرا در این  استفاده و بهره سوء

رای خود و خانواده، از حق فقر مالی و کسب درآمد ب ةسو برخی زنان به واسط
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و از سوی  نمایند مینظر  انتخاب و رضایت خویش به صورت آگاهانه و آزادانه صرف

به طمع کسب درآمد، تمامی مخاطرات جسمانی، روانی و مالی را به جان  ،دیگر

، که این باورند جهت نیست که گروهی بر بی (.43 ص، .م 1332)اندرسون، خرند می

ه قرار دادن قدرت باروری یا رحم زنان در واقع نوعی بازگشت امروزه مورد معامل

که فقط منافع  باشد میداری با زبان استعمار نو  متقلبانه و فریبکارانه به دوران برده

ل ئیکی از طرفین معامله مدنظر قرار گیرد و برای منافع طرف دیگر ارزشی قا

 (. 22 ص، .م 1333)ان.اس.ام الو ریفورم کامیته ریپورت، نیستند 

های کمک باروری  ذهبی از تکنیکمنظر مذهبی نیز ارزیابی دینی و م از

اساس برداشت ژرف و عمیق از متون پیچیده هرمونوتیک مذهبی به ویژه کتب بر

در بین مسلمانان، رحم جایگزین از (. 43 ص، .م 2212)فرخ، گیرد میالهی صورت 

وای شورای فقه در سال . با وجود فتشود نمیسوی فقهای سنی مجاز شمرده 

در این شورا مندی از نوع خاصی از جایگزینی رحم،  در خصوص جواز بهره 1343

استفاده از رحم جایگزین را ممنوع اعالم نمود. در شریعت اسالم  1332سال 

درمان ناباروری با مواد غیر حرام مورد پذیرش و تشویق است و چه بسا اگر در 

)گاد اباروری در زوجین باشد، الزم و حیاتی است مثل و نة تداوم تولیدبرگیرند

مندی از رحم جایگزین در هر  مشروعیت بهره ،این مبنا بر (.3213 ص، .م 1332الهاک،

این  . ازباشد میقی و مذهبی آن جامعه اخال های آرمانجامعه تابعی از مصالح و 

 ةین شیومختلفی را در مورد ا های دیدگاهمذاهب و جوامع مختلف، نگرش و  ،رو

 .اند نمودهدرمانی اتخاذ 

گر آن است که به طور کلی  که پیش از این به عمل آمد، بیان هایی ارزیابی

وری زوجین رای مطلوب و پسندیده در درمان نابا جایگزینی رحم به عنوان شیوه

اجتماعی، اخالقی و مذهبی  های ارزشپذیرفته شده است و مغایرتی با مصالح و 
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ت. البته عقاید مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد که این جامعه نخواهد داش

نه عقاید و نظریات از غیرطبیعی و گو . اکثر ایننمایند میامور را تقبیح 

. زیرا تلقی این گیرد میت نوین علمی و زیستی نشأ فرآیندفرد بودن این  بهمنحصر

و در  گیرد میطبیعی و مرسوم مستحدثات شکل  فرآیندقشر از جامعه بر مبنای 

عناوین غیرطبیعی و خاص، قاصر و  ةاز درک و شناخت ترکیب پیچید ،بدو امر

واکنش متناقض و اغلب منفی ادیان و مذاهب گوناگون  رسد میعاجز است. به نظر 

جایگزینی رحم با مسائلی چون نقص  فرآیندچنین خلط  نیز از این امر و هم

ول و موازین مذهبی و دینی و به طور حیثیت و کرامت انسانی و زیرپا گذاردن اص

خالصه شک و تردید پیرامون نقش جایگزینی رحم در تعرض و تعدی به 

 .شود میمذکور ناشی  های ارزش

داوری اخالقی در مورد رحم جایگزین، اهداف  ةدر زمینکه باید توجه داشت 

تجارت و  ة. انگیزنماید میرا ایفا  مهمیمادر جانشین از انعقاد این قرارداد نقش 

 های ارزشامری مذموم و خالف  ،کسب و کار با این روش درمانی در اکثر جوامع

دوستانه که ناظر بر نجات یک  ، ولی نیت خیرخواهانه و نوعاستانسانی و اجتماعی 

، مسلماً امری مطلوب، پسندیده و منطبق باشد میزوج نابارور از درد و رنج نازایی 

آن است  ةدهند گرفته نشان . مطالعات صورتاستی اجتماعی و اخالق های ارزشبر 

 های انگیزهدوستی و خیرخواهانه در این روش درمانی نسبت به  که نیات نوع

تجاری و اقتصادی ارجحیت دارد. بنابراین باید تنها در راستای ترویج جایگزینی 

ان دوستانه گام برداشت و پرداخت مالی به مادر جایگزین تا حدی باشد که بتو نوع

آن را به عنوان جبران زمان، تالش، هزینه و از کارافتادگی وی در نظر گرفت و نه 

، .م 2224)استین چوک،ولیت ؤکننده برای پذیرش این مس به عنوان عاملی اغوا

 (.222 ص
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نظران در سراسر دنیا در مورد غیر اخالقی بودن تجارت  و صاحب اندیشمندان

 نظر دارند و تقریباً ا حدود زیادی اتفاقبا رحم جایگزین و خرید و فروش آن ت

ای را ممنوع نمودند و تنها اهدای  فروش رحم اجاره ،یافته تمامی کشورهای توسعه

به عنوان (. 223 ص، .م 2220، )ریلی اند نستهدادوستانه و خیرخواهانه را مجاز  نوع

و دوستانه  قانونی رحم جایگزین، نوع انسان ةنمونه در انگلستان تنها شیو

 ةماد»آن است و استفاده از روش تجاری مجاز نیست. در این زمینه  ةخیرخواهان

را که  هایی هزینهتنها  13«1332شناسی و تلقیح انسانی مصوب  قانون جنین 3

مادر جانشین در ارتباط با ترتیبات جانشینی متحمل شده است قابل پرداخت 

 ةشده است، مگر با اجازو پرداخت مازاد بر آن به عنوان جرم محسوب  داند می

دادگاه. به موجب قوانین کانادا نیز پرداخت یا پیشنهاد هرگونه وجهی به یک زن 

 برای استفاده از رحم او جرم شناخته شده است. 

ابهاماتی را در  ،برخاسته از رحم جایگزین های ناهنجاریو  ها چالشبرخی 

رایی قانونی در این گ حقوق کیفری بر مبنای اصل اخالق ةضرورت مداخل ةزمین

جایگزینی رحم با موضوعات اساسی  ،درمانی برانگیخته است. به طور کلی ةشیو

مربوط به ماهیت، ارزش و کرامت انسانی پیوند خورده است. با شیوع جایگزینی 

ای از زنان مستمند و نیازمند به دلیل معضالت  دور از ذهن نیست، عده ،رحم

آمد و تمتع مالی بدین تجارت پرسود روی اقتصادی و فقر مالی جهت کسب در

را به این ورطه سوق  ها آنمادی  های انگیزه ،رغم عدم رضایت ظاهری و علی آورند 

دهد. افزون بر این، برخی اعمال غیر قانونی و مجرمانه نیز در این زمینه مانند 

 گونه این ای خواهد داشت. خرید و فروش و قاچاق زنان، رونق و شدت فزاینده

برخی آن را  دشو میصرف به این ابداع علمی سبب  ةگونگرایانه و کاال گرش مادین

راهی برای کسب درآمد زنان تلقی نمایند، به طوری که امروزه در برخی کشورها 
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های  و در میان سایت دشو میمشاهده  ها روزنامهتبلیغات رحم جایگزین در 

هرگونه تحریک،  ،در این راستانیز رواج یافته است.   «بوک فیس» اینترنتی مانند

تر  تسهیل و تبلیغات در مورد رحم جایگزین که به ترویج و گسترش هرچه بیش

و  نشأ واخالقی  های ارزشنیز مغایر  انجامد میدرمانی  فرآیندشدن این  تجاری

قانون ترتیبات مادر جانشینی  2 ةماد». بدین ترتیب باشد میحیثیت انسانی 

هر شخص حقیقی یا حقوقی را که برای دریافت » 14،«1332انگلیس مصوب 

 «مبلغی پول، قرارداد جانشینی را برای طرفین تنظیم یا وقوع آن را تسهیل کند

تبلیغات برای ترتیبات مادر جانشینی را به صورت » 3 ةمادمجرم شناخته و در 

را ممنوع و  «ها آگهییا توزیع این قبیل  ها رسانهآگهی در روزنامه یا سایر 

 ،این قانون برای مرتکبان این جرایم 4 ةمادنموده است که طی  انگاری مجر

قانون »، 12«قانون ایالت آریزونا 22-213ماده »مجازات در نظر گرفته شده است. 

نیز از  12«قانون مجازات فرانسه»و  «1333 مصوبوالدین جانشین کوئیزلند 

هرگونه آگهی، فراهم  ةه ارائاقدام ب» . در کانادا نیزاند نمودهچنین رویکردی پیروی 

تر از بیست و یک  ساختن مقدمات چنین عملی و مشاوره دادن به هر شخص کم

 .باشد می، جرم «سال در این زمینه

 

 اصل رفاه -3

که روابط آن  باشد میصمیمی و مملو از عاطفه و محبت  خانواده کانونی گرم،

امیال و آرزوهای  ترین ممهو در زمره  گیرد میبر مبنای صداقت و مهرورزی شکل 

. اما ورود جایگزینی رحم به روند تولیدمثل باشد میآن تولید فرزند و تداوم نسل 

ت از وجود پر حرارت و محبت مادر نشأطبیعی را که  ةدر خانواده، این چرخ

نقض حریم انحصاری خانواده و تعرض  ةو به مثاب سازد میرا دچار اختالل  گیرد می
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مصنوعی و  ةظهور چنین پدید ،. در واقعباشد میشان به روابط عاطفی ای

گونه مناسبات عاطفی و انسانی موجب اختالل در روابط  غیرطبیعی و این

. بدین ترتیب زنانی که گراید میو کانون خانواده را به سردی  دشو میخانوادگی 

یا  باشند نمیمایل به ازدواج نیستند یا مایل به برقراری ارتباط جنسی با مردان 

 کنند میمایل نیستند درد و رنج بارداری را تحمل نمایند از این شیوه استفاده 

ل بر این نظر شد که ئقا توان می بنابراین (.123 ص، .م 2222)اسمیت، گئورگ، 

اجتماعی و  های نظمی انسانی و بی نشأ وسبب تنزل کرامت  ،جایگزینی رحم

رخورداری از نعمت فرزند، بدون . فراهم آمدن امکان بارداری و بدشو میاخالقی 

زناشویی زوجین، موجب دلسردی جوانان نسبت به  ةتشکیل خانواده و رابط

دستاوردی جز فراری شدن  ،و در این مسیر شود میتشکیل کانون مقدس خانواده 

عاید  ،در آینده ها آنخطیر  های ولیتؤمسجامعه از زیر بار تکالیف و  ةقشر سازند

امر کیل زندگی زناشویی نیز، رواج این از ازدواج و تش جامعه نخواهد شد. پس

و جدایی و  شود میموجب کاهش میل و تماس جنسی زوجین نسبت به یکدیگر 

چنین  . همزند میاز زندگی مشترک با همدیگر را رقم  ها آنناامیدی روزافزون 

نظر زوجین را به همراه  مورد های ویژگیفرزند حاصل ممکن است خصوصیات و 

ارچوب زندگی زناشویی زوجین را هشته باشد که این امر روابط حسنه در چندا

این رو برخی معتقدند رحم جایگزین بر خالف نظم  از. سازد میدچار اختالل 

و از تعهدات و ترتیبات آن به فحشای در تولید  باشد میعمومی و منافع اجتماعی 

رتیب مجموعه قوانین بسیاری بدین ت (.33 ص، .م 1333)آرنستین،  کنند میمثل تعبیر 

از کشورها قرارداد رحم جایگزین را به استناد مغایرت با نظم عمومی و مصالح 

قانون ایاالت کوئیزلند  4بخش ». اند نمودهاجتماعی باطل یا غیر قابل اجرا اعالم 

صراحتاً  10«1332قانون ایالت ویکتوریا مصوب  21بخش »و  «1333 مصوب
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. اند نمودهیا غیرقابل استناد در محاکم ایاالت مذکور اعالم  داد مزبور را باطلقرار

فرانسه اتخاذ نموده و قرارداد جایگزینی رحم  گذار قانونمشابه چنین رویکردی را 

، .م 1333)بل و دیگران، را به استناد مغایرت با نظم عمومی باطل اعالم نموده است 

 (. 201 ص

این قبیل موضوعات مهم و حساس  نسبت به تواند نمیتردید نظام حقوقی  بی

مورد در تفاوت باقی بماند. شاید با کمی اغماض بتوان برخی ایرادات فوق را  بی

جایگزینی تجاری پذیرفت، اما در رابطه با جایگزینی غیرتجاری )نوع دوستانه( به 

نیکوکارانه و نیات  های انگیزهوارد دانست.  توان نمیهیچ وجه اشکاالت مذکور را 

ندانه در این حالت از جایگزینی، سبب مصون ماندن آن از شر آفات و خداپس

درمانی که با  ةاین شیو ،. بی تردیددشو میجایگزینی تجاری  های آسیب

زدایی از  انسان و محرومیت های نیازمندیواال و متعالی و با هدف رفع  های انگیزه

کشی و  چون بهرهبا مفاهیم پست و سخیفی  توان نمیرا  گیرد میاجتماع صورت 

 استثمار دیگران یا کلیه فروشی برابر و یکسان دانست.

که زوجین نابارور با درک و شناخت کامل و منطقی نسبت به اوضاع  هنگامی

، بدون گیرند میو احوال نامساعد خویش تصمیم به استفاده از رحم جایگزین 

و پر محبت خویش  شک نوزاد حاصل از درمان را نیز با عالقه فراوان در آغوش باز

، هیچ «باشد نمیهیچ انسانی کامل ». در واقع به تبع این سخن کهن که پذیرند می

مدنظر والدین  های خصیصهتمامی از کودکی نیز وجود ندارد که به طور کامل 

ای که طفل به خانواده  برخوردار باشد، بلکه تنها گرمای محبت و عاطفه خود

، هزاران برابر بیش از کند میر از امید و نشاط و فضای خانواده را سرشا بخشد می

. بدین ترتیب با در باشد میظاهری آن برای پدر و مادر واجد اهمیت  های جنبه

چه بسا در بارداری طبیعی نیز  ،ثر علمی و پزشکیؤنظر گرفتن تدابیر کامل و م
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الخلقه وجود بیاید یا فاقد خصایص مطلوب و  کودک ممکن است معلول و ناقص

خواه والدین باشد، در چنین وضعیتی آیا باید بارداری طبیعی را نیز به دلیل دل

مخالفت با منافع عمومی جامعه، خالف نظم عمومی اعالم نمود؟ بنابراین با 

 خطر توان می، شود میای انجام  نیاز که به صورت دورهمورد های آزمایشمعاینات و 

 آیندکاهش داد. از سوی دیگر،رین فالخلقه را در ا والدت کودک معلول و ناقص

 توان نمیرف دریافت مبلغی پول را نیز پولی و مالی و صِ ةایجاد نوعی رابط

در  توان میکشی و استثمار دیگران پنداشت، بلکه چنین مناسباتی را  بهره

ارچوب روابط اقتصادی و خدماتی عادی مردم جامعه به منظور رفع هچ

ای براین باورند که  سان عده مود. بدیناساسی خویش مستحیل ن های نیازمندی

اقدام مادر جانشین یک عمل بصیرتی و سنجیده و از روی حزم و احتیاط است که 

و بدین لحاظ مخالف نظم عمومی و منافع  دشو میمنتهی به انعقاد قرارداد 

 (.20 ص، م 2222)جیلیان داگالس،  باشد نمیاجتماعی 

ری بر مبنای اصول و مبانی نوین ارچوب مطلوب کیفهرو، تدوین چ این از

و  نماید میشده جلوگیری  اجتماعی اشاره و مفاسد اخالقی و حقوق جزا از عوارض

مشاوره و تدوین  ة. در این راستا به وسیلرساند میآثار تبعی منفی آن را به حداقل 

مندی افراد بدون همسر )دائمی( را از این درمان  بهره توان میقوانین کیفری، 

نمود و امکان استفاده از رحم جانشین را محدود به افرادی  انگاری جرمو  ممنوع

 .باشند مینمود که فاقد توانایی و قدرت کافی برای بارداری طبیعی 

 

 گرایی قانونی( )حمایت 18پترنالیسم -4

بر اصول و معیارهایی که مورد بحث قرار گرفت، سایر مبانی  عالوه

تکمیلی مورد توجه  معیارهایباب به عنوان  حقوق جزا نیز در این انگاری جرم
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گرایی قانونی یا پترنالیسم قرار  اصل پدرساالری، حمایت ،این اصول ةاست. در زمر

محدود کردن آزادی فرد به »پترنالیسم عبارت است از، ،دارد. در معنای مصطلح

به منظور محافظت فرد از برخی  گذار قانون، در واقع «خاطر مصلحت خود مرتکب

و نقض این  نماید میوی را محدود  های آزادی ،جسمانی و روانی های سیبآ

خود  ةبانآم . همانند پدری که با رفتار قیمدهد میممنوعیت را با مجازات پاسخ 

هرگاه انجام یا ترک فعلی را به ضرر فرزندان خویش ببیند، مانع از انجام آن 

اعمال افراد که مضر به  اریِانگ جرم ةنظام کیفری به وسیل ،. بدین ترتیبشود می

. رساند میخویش را به نحو مطلوبی به انجام  ة، وظیفباشد میحال خود ایشان 

دلیلی مناسب جهت توجیه ممنوعیت  ای بر این باورند که پترنالیسم معموالً عده

است که از ایراد ضرر اعم از جسمانی، روانی یا اقتصادی به فاعل آن  ای کیفری

 (. 201 ، صم 1333 )بل، کند میگیری  پیش

برخی به ویژه اندیشمندان لیبرال با این رویکرد به مخالفت  هرچند

استقالل فردی افراد است و  ةکنند محدود ،و معتقدند که پدرساالری اند پرداخته

هر شخص در آن است که به مصلحت خویش زندگی کند تا اجبار  ةنفع و فاید

متمدنی جوامع غیر ل اجرای این قانون راحمدیگران و از سوی دیگر نیز تنها مَ

، .م 1333 )میل،فردی ارزشی قائل نیستند  های آزادیکه برای حقوق و  دانند می

رحم  فرآیندساالری در ارتباط با  کاربرد اصل پترنالیسم یا پدر ،. در این میان(22 ص

د در طی شهمان طور که عنوان  ،جایگزین مورد تردید و ابهام است. در واقع

 ،نیازقواعد و ضوابط علمی و پزشکی مورددرمانی بر طبق  ةمندی از این شیو بهره

آسیب جسمانی به فرد نخواهد رسید و مشکالت احتمالی روانی نیز که در آینده 

فعالیت  ةگیر مادر جانشین و نوزاد شود، خارج از محدود ممکن است گریبان

 .باشد میپترنالیسم 
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گونه قرارداد بردگی را داوطلبانه تنفیذ  د هیچاعتقاد دارند دولت نبای برخی

 نماید میکه به حقوق سایر اشخاص لطمه وارد  هایی پیمانکند زیرا نه تنها 

، بلکه قراردادهایی که به موجب آن به خود طرفین قرارداد آسیب وارد آید اند باطل

 د صرفشطور که عنوان  اما همان(. 222 ص، .م 1332)فاینبرگ،نیز باطل است 

کشی و استثمار دیگران متفاوت  مندی از رحم جایگزین با عناوینی چون بهره بهره

عمومی  های سیاست. در این راستا باشد می ها آن های آسیبو عاری از مضرات و 

فردی  های آزادیقوای دولتی در  یحداکثر ةمخالف مداخل ،به طور غالب ها دولت

تمایل و رغبتی ندارد تا به هر  و قوای حاکم نیز استو اجتماعی مردم جامعه 

مناسبات اجتماعی مداخله نماید و بدین ترتیب مشروعیت و  ای در روابط بهانه

 توان میصورت گرفته  های بررسیبا عنایت به  ،ال ببرد. بنابراینؤخویش را زیر س

 انگاری جرم ةز اهمیتی را در عرصئنقش حا ،که اصل پترنالیسم بیان کردگونه  این

 و کاربرد چندانی در این زمینه نخواهد داشت. نماید نمیین ایفا رحم جانش

 

 گیری نتیجه

مندی نوع دوستانه  رف بهرهگر آن است که صِ صورت گرفته نشان های بررسی

و  گیرد نمیآزادی جای  ةکنندن در قلمرو هیچ یک از اصول محدوداز رحم جایگزی

ود دارد و در مورد آثار و تنها برخی ابهامات در رابطه با جایگزینی تجاری وج

 ها چالشبرخی از  توان میپیامدهای رحم جایگزین نیز با استفاده از مبانی مذکور 

مل و قرار داد. تأ انگاری جرمدرمانی را مورد  ةناشی از این شیو های ناهنجاریو 

آن است که اصول و مبانی  ةدهند گرفته نشان صورت های بررسیتدبر در 

ا در قلمرو رحم جایگزین نقش و کارکرد متفاوت و متمایزی حقوق جز انگاری جرم

. دهد مینوینی را در لیست جرایم کیفری قرار  ةو عناوین مجرمان نمایند میرا ایفا 
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مندی مطلوب و  مناسب در بهره انگاری جرمبدین سان گزینش معیارهای 

 . نماید میجانبه از رحم جایگزین نقش حائز اهمیتی را ایفا  همه

مندی از معیارهای  بهرهناشی از رحم جایگزین با  های ناهنجاری انگاری جرم

یافته در این  الهام گیری از قوانین کشورهای مترقی و توسعهمناسب و  انگاری جرم

این پدیده از آثار و پیامدهای منفی و مخرب آن  ةتا با استحال شود میزمینه سبب 

راستا، از یک سو مشروعیت و و ایجاد نظام حقوقی هماهنگ و منسجم در این 

مندی از رحم جایگزین نزد اذهان عمومی مردم جامعه توجیه گردد تا  جواز بهره

ثیر و ة تأنبا فراغ بال و آسایش خاطر از آن بهره ببرند و از سوی دیگر نیز زمی

کارآمد از این تکنولوژی نوین کمک باروری در درمان برداری مطلوب و  بهره

انتخاب معیارهای متناسب و نخست،  ةدر وهلبنابراین هم آید. زوجین نابارور فرا

برخاسته از رحم  های ناهنجاریو  ها چالش انگاری جرمشایسته به منظور 

چنین کارکرد  جواز، مشروعیت و هم ةجایگزین، نقش حائز اهمیتی را در زمین

ایفا  درمانی ةمطلوب و مناسب رحم جایگزین برای جامعه و نیازمندان به این شیو

 ةدر گام بعدی نیز، در راستای تدوین قوانین جامع و کارآمد در زمین .نماید می

اندیشی تمامی جوامع در سطح  گرایی و هم مندی از رحم جایگزین، هم بهره

االجرا برای نظام  المللی در راستای تدوین و تصویب قوانین مطلوب و الزم بین

ناپذیر  مری ضروری و اجتنابمرزی کشورها، ا قضایی و سیستم حقوقی درون

 ةو استفاد پیشنهادات ذیل در راستای نیل بدین آرمان زمینه،این  درباشد.  می

 هستند:ارائه  قابل بهینه از رحم جایگزین

اجتماعی، مذهبی و  های ارزشانتخاب معیارهای مطلوب و متناسب با  .1

خاسته های بر یهنجارنا انگاری جرمجامعه برای  فرهنگی پذیرفته شده در

 ؛از رحم جایگزین
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درمانی رحم  ةشیو ةزمین تدوین قوانین و سیاست کیفری خاص در .2

ی مربوط به این جایگزین به منظور متمرکز نمودن قوانین و هنجارها

 ؛موضوع

رسیدگی خاص به منظور رسیدگی به جرایم  فرآیندتدوین آیین دادرسی و  .3

 ؛سرعت و دقتو اختالفات برخاسته از رحم جایگزین با لحاظ اصول 

 فرآینداین  اقتصادی( از ةتجاری )و نه هرنوع رابط ةسوءاستفاد انگاری جرم .4

 ؛درمانی

درمانی در بین  ةر پذیرش این شیووایجاد فرهنگ و بستر مناسب به منظ .2

 .بهینه از آن ةافکار عمومی جامعه و استفاد
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 ها نوشت پی

1 - Fienberg. 
2 - Shenshek. 

اول از مراحل مختلف جرم انگاری، در این تحقیق تأکید  با توجه به اهمیت و حساسیت مرحلة -4

 آیند جایگزینی رحم قرار گرفته است.نگارندگان بر توضیح و تبیین این مرحله در فر
4 - PeterNalysm. 

 بنگرید به: اند، اصل معرفی نموده 12انگاری را بیش از  هرچند برخی اندیشمندان اصول جرم -2

بندی بر مبنای اصول یکسانی بوده که دارای  رسد این تقسیم ، اما به نظر می142 ، صم 1334شنشک، 

اصلی که مورد بحث قرار  4تا  3انگاری را در  صول کاربردی جرمباشند و بدین سان ا پوشانی می هم

 گرفته است، خالصه نمود.
6- Principle of harm.  
7
 - Legal moralism. 

8  - The welfare. 
9  - AkstivSin. 
10- Illinois adoption act. 
11- Penal code. 

قانون  13ت از آن که، برطبق مادة اما ابهامی که در این میان ممکن است به وجود آید عبارت اس - 12

ثبت احوال، گروه پزشکی مکلف است تا گواهی والدت را به نام مادر زایمان کننده و بر اساس نص 

قانون تخلفات، جرایم و  2صریح قانون تنظیم نماید. در غیر این صورت، چنین پزشکی بنابر مادة 

ی خواهد بود. این در حالی است هدف اصلی های مربوط به اسناد سجلی، دارای مسؤولیت کیفر مجازات

باشد، اما مسؤولیت کیفری  از درمان به شیوة رحم جایگزین، انتساب و تعلق کودک به والدین اصلی می

قانون مذکور مانع ازآن است که گواهی والدت به نام شخص دیگری غیر از مادر  2مندرج در مادة 

بین مادر بانوی صاحب رحم و زوجین نابارور اصوالً کننده صادر شود و قرارداد منعقده ما زایمان

قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد  2تواند رافع مسؤولیت کیفری مندرج در مادة  نمی

باشد. در این  اندیشی پیرامون این معضل امری ضروری و حتمی می سجلی قرار بگیرد. بنابراین چاره

باشد. در وهلة اول، پس از اتمام درمان به شیوة رحم  گشا می ساز و راه حل به نظر چاره میان دو راه

گردد. در این وضعیت، زوجین نابارور نیز به  جایگزین، گواهی والدت به نام بانوی صاحب رحم صادر می

توانند از دادگاه  شده مابین ایشان و مادر جایگزین، طی درخواستی می اعتبار و استناد توافق منعقد

دادگاه خانواده(، تقاضای ابطال اسناد سجلی موجود و اصدار شناسنامة جدید طفل به نام صالح )

 3قانون اساسی و مادة  122و  120خودشان را بنمایند. بدیهی است در این صورت دادگاه حسب اصول 

ن باشد. البته ای قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به قبول درخواست و رسیدگی وفق موازین قانونی می

ای از جمله طوالنی بودن روند کار، بالهویت ماندن کودک تا صدور اسناد  شیوه با مشکالت عدیده
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حلی که طی آن عالوه بر سهولت و تسریع در  ترین راه باشد. بنابراین مناسب سجلی جدید و ... روبرو می

ح قوانین و شود، اصال رسیدگی حقوق زوجین نابارور نیز به بهترین شکل ممکن حفظ و رعایت می

توان مرکز  باشد. به عنوان نمونه می گشا دراین زمینه می هنجارهای موجود و تصویب قانون مناسب و راه

فر  درمان ناباوری را از شمول این قانون مستثنی نمود و تحت قوانین و نظامات خاصی قرار داد. )میالنی

 .(222 -224 ، ص1330و دیگران، 
13 -Human fertilization and embryology act. 
14

- Surrogacy arrangements act (1985). 
15

 -Art. 227-12 n. c. pen. 
16

 -Art. 227- 12 n. c. pen. 
17

 -Family relationship’s act amendment. 
18 - Paternalism. 
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Applied criminalization principles in the process of surrogacy 

Saeed Sheikh 

Mohammad Sadegh Jamshidi Rad 

Abstract 

The criminal justice system in application of penal instruments and in 

order to incorporate personal and social freedoms and for justifying 

employing punishment, follows different fundamentals and principles 

and in the field of surrogacy treatment, these criteria are applied in a 

new style. 

Conducted studies indicate that the mere altruistic use of surrogacy is 

considered among none of the principles restricting the freedom and 

there are only certain ambiguities with respect to commercial 

replacements. Also about the implications and consequences of 

surrogacy, using the principles and criteria of criminalization of 

criminal law, some of the challenges and anomalies resulting from this 

treatment method can be criminalized. In this context, the principles of 

prohibition of harm, ethical commitment and social welfare will play 

an active role, but some principles such as the paternalism principle 

may have limited application in this regard. 

 

Keywords 

surrogacy, the criminalization principles, harm principle, principle of 

ethical commitment, the welfare principle, paternalism principle 

 


