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Abstract
Using another woman's uterus for childbearing of infertile couples is
carried out with their sperm and eggs which are transferred to another
woman’s uterus. This method of therapy involves a contract which is led
series of rights and obligations for both parties. Rights of contract parties are
dividable to financial and non-financial rights. This study is aimed at nonfinancial rights of surrogate mother. She, in nowadays’ Iranian legal custom,
does not have any right to visit the baby and any right of breastfeeding.
Opting kind of delivery is another disputable right for surrogate mother
which is usually ignored. Moreover, legal experts have not a single view
point about surrogate mother’s right to abort or to refuse abortion. These
matters are more focused in this study.
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چکیده
استفاده از رحم زن دیگر در بارداری و بچهدارشدن زن و شوهر نابارور ،با لقاح اسپرم و تخمک آنها
و سپس انتقال آن به رحم زن دیگر انجام میشود .این شیوه درمانی با انعقاد قراردادی بین طرفین است
که از آثار این قرارداد میتوان به ایجاد یکسری حقوق و تکالیفی برای طرفین آن اشاره نمود .حقوق
طرفین قرارداد ،به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم میشود که موضوع این پژوهش بررسی حقوق غیر
مالی زن حامل میباشد .این زن نه حق مالقات با طفل متولدشده را دارد و نه حق شیردادن به او را .در
انتخاب نوع زایمان نیز تا حدودی اختیار از او سلب شده است و در باب حق سقط جنین نیز باید گفت
او حقی در جهت سقط یا جلوگیری از آن ندارد ،البته نسبت به هر یک از این حقوق اختالف نظرهایی
وجود دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
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قرارداد جانشینی در بارداری در مواردی مورد استفاده قرار میگیرد که زن و شوهر قانونی و
شرعی به دالیلی نمیتوانند صاحب فرزند شده و در عین حال دارای سلولهای جنسی سالم
قابل باروری میباشند .درمان این مشکل با استفاده از یک رحم دیگر امکانپذیر است؛ به این
نحو که سلولهای جنسی از زن و شوهر تحصیل و پس از لقاح در دستگاه انکوباتور ،به رحم زن
دیگری که آماده پذیرش جنین میباشد ،منتقل گردد .این شیوه درمانی که با انعقاد قراردادی
مابین زن و شوهر صاحب نطفه و زن صاحب رحم صورت میپذیرد ،به نوبه خود دارای یکسری
احکام و عوارضی است ،مانند بحث بررسی شرایط اساسی صحت معامله در اینگونه قراردادها،
مسؤولیت صاحبان نطفه در برابر زن باردار ،احکام وضعی طفل از قبیل نسب ،حضانت ،نفقه،
والیت و . ...در این مقاله به بررسی آثار این قرارداد در ایجاد حقوق و تکالیف طرفین آن
میپردازیم.
توضیح اینکه هر قراردادی موجد یکسری آثاری (اعم از حقوق و تکالیف) برای طرفین آن
میباشد ،صاحبان نطفه و زن حامل نیز که طرفین قرارداد مزبور میباشند یکسری حقوقی را به
موجب آن کسب و یکسری تکالیفی متوجه آنها میگردد .این حقوق و تکالیف پارهای مالی و
برخی دیگر غیر مالی میباشند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه موضوع قرارداد مزبور یک موجود
انسانی بوده و قانونگذار حمایتهای حقوقی از او به عمل آورده است و این موجود نیز در آینده
تبدیل به یک انسان میگردد ،فلذا حقوق ویژهای را داراست که میبایست بدان توجه نمود .در
این پژوهش تنها به بیان حقوق غیر مالی زن صاحب رحم پرداخته و بررسی سایر آثار را به
مقاالت دیگر موکول مینماییم.
در نظام حقوقی ،حق به حق مالی و حق غیر مالی تقسیم میکنند .حق مالی اختیاری است
که برای تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها اعطاء شده و یا حقی است که ارزش معاوضه یا
ارزش اقتصادی داشته باشد .حق غیر مالی نیز حقی است که هدف آن تأمین نیازهای عاطفی و
اخالقی انسان است و ارزش مبادله و داد و ستد اقتصادی ندارد ( .)1-2زن صاحب رحم که از
این پس در این مقاله با نام مادر جانشین نامیده میشود ،با انعقاد قرارداد و پذیرش جنین در
رحم خود یکسری حقوقی را تحصیل میکند .برخی از این حقوق مانند حق دریافت پاداش یا
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دیگر جنبه غیر مالی دارد .برخی از مهمترین این حقوق که برای این زن میتواند مطرح گردد
حق شیردادن به طفل مزبور پس از تولد ،حق مالقات با وی ،حق جلوگیری از سقط آن و حق
تصمیمگیری در مورد چگونگی تولد میباشد .با توجه به اینکه این موارد محل مناقشه جدی
است ،لذا در این پژوهش به بررسی وجود یا عدم وجود این حقوق برای مادر جانشین میپردازیم.
در زمینه حقوق غیر مالی مادر جانشین ،هنوز پژوهش مدونی صورت نگرفته است ،هرچند
به طور جزئی و در برخی نوشتهها ،مطالبی به طور نامنظم وجود دارد .همچنین در این زمینه،
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

اختالف نظر اساسی با توجه به مبانی و کلیات میتواند وجود داشته باشد .از این رو در مقاله به
طور مستقل به آن میپردازیم .ضرورت این تحقیق از آن رو است که با توجه به عدم وجود
قانون و حتی دکترین حقوقی واحد در این زمینه ،با بیان بحثهای تحلیلی و استداللی میتوان
از یک طرف موجب پاسخگویی به سؤاالت مطروحه باشد و از سوی دیگر نیز یار و یاور قانونگذار
در تدوین قانونی مناسب قرار گیرد .شیوه گردآوری مطالب کتابخانهای و شیوه تحقیق در این
مقاله تحلیلی ـ توصیفی است.
در ادامه ،این مباحث در ذیل چهار عنوان بررسی میشود :حق مادر جانشین در شیردادن
طفل بعد از تولد ،حق مالقات مادر جانشین با طفل ،حق مادر جانشین در جلوگیری از سقط
جنین و حق انتخاب نوع زایمان.
حق مادر جانشین در شیردادن طفل بعد از تولد
شیردادن طفل توسط مادر یکی از مهمترین مسائلی است که هم از جنبههای جسمانی و
هم از جنبههای عاطفی ،نقش و تأثیرات بسیار زیادی در مادر و کودک و در روابط بین آنها
ایفا مینماید .این امر در آیات و روایات نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ در قرآن کریم در سوره
ضعن اولاد ُه َّن َحولَین کام َلین »...و در روایات نیز بیان
بقره آیه  232بیان شده است «والوالدات ُیر َ
شده که دو چیز است جانشین ندارد« :مهر مادر و شیر مادر» .حضرت علی (ع) می فرمایند:
هیچ شیری برای طفل با برکتتر از شیر مادر نیست (.)3
فقها در زمینه شیردادن به طفل معتقدند که مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد و
همسر او نیز نمیتواند او را الزام به این امر نماید .شیخ طوسی در کتاب «الخالف» در این زمینه

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 8:38 +0330 on Wednesday February 20th 2019

حق دریافت هزینههای زندگی یا حق دریافت هزینههای درمانی ،جنبه مالی داشته و برخی

 / 55فصلنامه حقوق پزشكي

سال دهم ،شماره سیوششم ،بهار 5931

وارده اتفاق نظر وجود دارد ( .)1در نتیجه مادر در ازای شیردادن به طفل میتواند تقاضای
اجرت نموده و پدر طفل نیز میتواند شیردادن به طفل را به شخص دیگری واگذار نماید ،البته
چنانچه مادر بخواهد به طور داوطلبانه طفل خود را شیر بدهد و یا اینکه اجرت مورد مطالبه او
از میزان اجرت پرداختی به سایرین تجاوز نکند و یا کمتر باشد ،در این صورت مادر سزاوارتر به
شیردادن به طفل خود میباشد ( .)5شیخ طوسی نیز در مقام جمع بین دو حدیث که یک مورد
مادر را محق به نگهداری و روایت دیگر پدر را سزاوار میداند ،در یکی از توجیهات خود چنین
استداللی را بیان میدارد (.)1
شخص دیگری را برای شیردادن به فرزندش پیدا نکند و یا اینکه طفل مالی نداشته و یا پدرش
نیز مالی نداشته باشد و هیچ کس دیگر نیز به طور تبرعی حاضر به شیردادن به طفل نگردد ،در
این صورت مادر ملزم به شیردادن به طفل میباشد ( .)5-7استثنای دوم نیز اینکه برخی فقها
معتقدند مادر ملزم است اولین شیری که در پستان مادر پس از تولد جمع میشود و «لباء» نام
دارد ،را تا 3روز به طفل بخوراند.
قانون مدنی نیز در ماده  1171ق.م بیان میدارد :مادر مجبور نیست به طفل خود شیر
بدهد ،مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد .حقوقدانان در ذیل این
ماده بیان میدارند که اگر مادر بخواهد از حق شیردادن به طفل استفاده کند ،پدر یا مقام
عمومی نمیتواند مانع او شود ،مگر به استناد منع ضرر از طفل و با حکم دادگاه که در این
صورت میتوان مادر را اجبار کرد و در صورت ضرر وارده به طفل ،او مسؤول آن میباشد (.)8
سؤالی که در این زمینه مطرح میشود اینست که آیا در این موارد ،تکلیف رضاع از طرف
مادر نافی اجرت است یا خیر؟ در این زمینه نویسندگان فقهی حقوقی معتقدند که حکم صریحی
در قانون مدنی وجود نداشته ( ،)9ولی مادر کماکان میتواند اجرت عمل خود را از منفق بگیرد
( .)9-11حال این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان شیردادن به طفل ناشی از جانشینی در
بارداری را حقی برای مادر جانشین دانست یا خیر؟
در پاسخ ابتدا دو حالت را باید از یکدیگر تفکیک نمود .فرضی که تغذیه طفل به غیر از شیر
مادر جانشین ممکن است و حالتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نیست .در مورد
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شیر مادر غذای دیگری ندارد ،با سالمتی و حیات جنین مرتبط بوده و بر هر فردی واجب است
که از حیات فرد دیگر محافظت نماید .در واقع در فرض اخیر مادر جانشین مطابق قاعده حفظ
حیات مسلمان ،تکلیف به حفاظت از جان طفل و شیردادن به او را دارد.
در باب فرض اول نیز باید گفت که ممکن است مادر جانشین در قرارداد تعهد نماید که پس
از به دنیاآمدن طفل هیچ تالشی در جهت دستیابی به طفل یا در جهت شیردادن به وی انجام
ندهد .به نظر میرسد این توافق را باید مجری دانسته و مطابق آن رفتار نمود .فرض اصلی مورد
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

بحث ،حالتی است که در قرارداد جانشینی در بارداری ،هیچ توافقی در این موضوع صورت
نگرفته و مادر جانشین بعد از تولد طفل خواهان استفاده از این حق خود و شیردادن به طفل
میشود .در این زمینه نیز دو نظر میتواند مطرح گردد .برقراری و یا عدم برقراری این حق برای
مادر جانشین که در ادامه استدالل هر دو گروه بیان میگردد.
1ـ استدالل موافقان برقراری حق شیردادن برای مادر جانشین
برای گروه موافقان استدالالتی مطرح میشود؛ استدالل اول بدین شرح است که بهترین غذا
برای طفل متولدشده شیر مادر است؛ حکیمی که این کودک را از دو سلول جنسی تخمک و
اسپرم خلق و در طی  9ماه یک سلول (زیگوت) را به یک موجود انسانی تبدیل نموده ،همو نیز
برای این طفل مقارن با تولد ،در پستان مادرش غذای طفل را فراهم کرده است .این امر
بیحکمت نبوده ،لذا توجه به حکمت این عمل میتواند ما را به پاسخ مثبت نسبت به این سؤال
رهنمون شود .شاید حتی میتوان پا را از این فراتر نهاد و بیان داشت که این امر بیانگر حق
طبیعی طفل بوده که از غذایی که خداوند مقارن با تولد او در پستان مادرش قرار داده ،بهرهمند
شود.
استدالل دوم نیز چنین میتواند مطرح شود که تغذیه طفل با شیر مادر در آیاتی از قرآن و
روایات نیز مورد توجه قرار گرفته است .مطابق آیه  232سوره بقره ،چنانچه مادران بخواهند
شیردهی فرزندان را کامل کنند ،باید به مدت خاصی طفل را شیر بدهند .این آیه هرچند به
نظر فقها در مقام بیان مدت شیردهی است ،ولی مطابق ظاهر آن ،مادران طفالن خود را شیر
میدهند؛ بدیهی است که توجه قرآن بر شیردادن مادر به طفل میباشد .در غیر این صورت
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این مدت خاصی شیر بخورد نه اینکه مادر به او شیر بدهد.
عالوه بر این در استدالل سوم مطابق نظر حقوقدانان و فقها ،شیردادن مادر به طفل حق او
تلقی شده و چنانچه بخواهد از این حق استفاده کند ،کسی توان جلوگیری از او را ندارد .این
شیر در نتیجه تولد این طفل به وجود آمده و این زن نیز خواهان این است که این طفل را از
همین شیر تغذیه نماید .هیچ دادگاه و هیچ وجدانی توان جلوگیری مادر را از این کار نخواهد
داشت.
2ـ استدالل مخالفان برقراری حق شیردادن برای مادر جانشین
مادر بهترین غذای کودک محسوب شده و همراه به دنیاآمدن کودک در پستان مادر او حاصل
میآید و این امر بر اثر حکمتی است که خداوند مقرر فرموده جای تردیدی وجود ندارد و
روایات نیز بر این امر تأکید دارند .این نکته هرچند مورد پسند هر انسان عاقلی است ،ولی باید
در نظر داشت که جنبه الزامی بر آن وجود ندارد .در واقع اینکه فقها برای مادر تخییر مقرر
داشتهاند میرساند که تغذیه طفل با شیر مادر موضوعیت نداشته و از این رو میتوان غیر آن
نیز رفتار نمود.
مطابق استدالل دوم شیردادن حق مادر تلقی میشود و چنانچه بخواهد از این حق استفاده
کند ،کسی توان جلوگیری از آن را ندارد ،مبتنی بر فرض مادربودن است و شیر او نیز از به دنیا
آمدن فرزندی حاصل شده است که جزئی از تشکیل این نوزاد از او بوده است .در واقع در حالت
جانشینی در بارداری ،به دلیل مجزابودن زن صاحب تخمک از زن صاحب رحم ،از یک طرف
نمیتوان شیر را از آن مرد صاحب اسپرم دانست ،زیرا اوالً شیر در پستان زن او قرار ندارد؛ ثانیاً
مادر جانشین نیز با تخمک خودش باردار نشده و از طرف دیگر نمیتوان زن را نیز صاحب شیر
ندانست .این شیر در اثر جنین متعلق به زن و شوهر دیگری در پستان این زن فراهم شده
است؛ این زن نیز مادر این طفل تلقی نشده که بتوانیم به صراحت این حق را برای او قائل
شویم که چنانچه بخواهد به طفل خود شیر بدهد ،نتوان او را از این امر محروم دانست.
در کنار این دو ،استدالل سومی نیز مطرح میباشد که جانشینی در بارداری شیوهای
میداند برای کاهش رنج ناباروری زوجین نابارور؛ بدیهی است مقصود آنها این بوده که برای
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بیخبر باشد .استمرار رابطه زن با طفل بعد از تولد ،سبب افزایش رابطه عاطفی او با طفل شده
و جدایی مادر جانشین را از طفل دشوارتر میکند که این امر میتواند در آینده مشکلآفرین
باشد .از این رو مصلحت طفل ایجاب میکند که تا حد ممکن مادر جانشین از طفل به دور
باشد .مصلحت والدین ژنتیکی نیز در این است که این دو از یکدیگر جدا باشند.
استدالل چهارمی که در رد نظریه موافقان میتواند مطرح شود ،این است که برخی شروط
در قراردادها شرط تبانی یا بنایی است ،یعنی هرچند در قرارداد نامی از آنها برده نشده ،ولی
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

قرارداد بر مبنای آن شکل گرفته است .به نظر میرسد اینکه مادر جانشین حقی در جهت شیردهی
ندارد ،یک شرط بنایی در توافق باشد ،زیرا آنها توافق میکنند که زن با جنین متعلق به زوجین
نابارور باردار گردیده و بعد از وضع حمل طفل را به آنها تحویل نماید .وی همچنین به طور
ضمنی متعهد است که در آینده تالشی به منظور دستیابی به بچه و شیردادن به او انجام ندهد.
بدیهی است والدین ژنتیکی نیز بر مبنای چنین شرطی اقدام به انعقاد چنین قراردادی مینمایند؛
هیچ پدر و مادری تمایل ندارد که هر از چند گاهی مادر جانشین به آنها مراجعه کرده و
خواهان شیردادن بچه باشد و از این طریق برای آنها مزاحمت ایجاد نماید.
البته هرچند دادن پاسخ قطعی به این سؤال چندان آسان نیست ،ولی به نظر میرسد با
توجه به استدالالت مطروحه ،نظر مخالفین از مبنای محکمتری برخوردار بوده و زن صاحب
رحم بعد از تولد طفل حقی در جهت شیردهی به طفل ندارد.
حق مالقات مادر جانشین با طفل
حق مالقات طفل یکی از احکامی است که قانونگذار در روابط بین ابوین و اوالد در مواد
 1171قانون مدنی و مواد  11و  11قانون حمایت خانواده سابق و جدید بیان میدارد .این حق
به طور طبیعی و غریزی در سرشت هر فردی وجود دارد ( )11و حق فطری ابوین و طفل است
که ممانعت از آن صدمات روحی و معنوی فراوانی برای آنها به همراه دارد ( .)11در حق مالقات
ابوین با طفل خود چند نکته الزم به توضیح میباشد.
نکته اول اینکه در قانون مدنی ،این حق تنها برای «ابوین» در نظر گرفته شده است ،ولی
حقوقدانان معتقدند که این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز باید
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مثل برادر و خواهر را ضروری یا مفید تشخیص دهد چنین دستوری صادر مینماید ( 8و .)11
نکته دوم نیز همانگونه که برخی حقوقدانان یادآور شدهاند در تمامی احکام حضانت،
مصلحت طفل اولویت اول را داراست .این امر در تبصره  11قانون حمایت خانواده سابق در مورد
خروج طفل از کشور بیان شده بود که برای رعایت حال افرادی که حق مالقات با طفل را دارند
انتقال طفل به شهر دیگر یا خارج از کشور جز در موارد معین ممنوع بوده ،ولی چنانچه دادگاه
ضرورت این خروج را با توجه به مصلحت طفل احراز نماید ،این امر مغایر با منافع هر یک از
ابوین نخواهد بود ( .)11مصلحت طفل به صراحت در ماده  11قانون حمایت خانواده جدید
سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت اوست ...میتواند ...با رعایت مصلحت طفل تصمیم
مقتضی اتخاذ کند».
نکته سوم عبارت است از اینکه قانون مدنی در ماده  1171صراحتاً از عنوان «حق» برای
ابوین استفاده نموده است .نظریه مشورتی  1375/5/11-7/2333اداره حقوقی با اشاره به «حق
مالقات» در ماده  1171قانون مدنی ،مالقات را نوعی حق برای مالقاتکننده دانسته و با توجه
به قابل اسقاطبودن حق ،اسقاط آن توسط مالقاتشونده را بالمانع دانسته است ،در حالی که به
نظر میرسد مالقات با والدین باید حق طفل نیز به شمار آید و از این رو تکلیفی برای والدین
باشد .از سوی دیگر اگر ماهیت حضانت را حق و تکلیف بدانیم میبایست مالقات را نیز هم حق
و تکلیف بدانیم .نظریه مشورتی  1312/9/11-7/1111اداره حقوقی که حق مالقات را به هیچ
وجه حتی از مادر فاسداالخالق نیز قابل سلب نمیداند ،به نظر میرسد تا حدی در تأیید نظریه
فوق باشد (.)12
در حالت بارداری به شیوه جانشینی این سؤال مطرح میشود که پس از به دنیاآوردن فرزند
و تحویل به والدین ژنتیکی ،آیا مادر جانشین حقی در جهت مالقات با طفل مزبور را دارد یا
خیر؟ این سؤال هنوز در جامعه حقوقی مطرح نشده است ،ولی در پاسخ به آن به نظر میرسد به
دو گونه میتوان اظهار نظر نمود که در ادامه برای هر یک از این دو استدالالتی را بیان میداریم.
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این گروه معتقدند که مادر جانشین میتواند طفل متولده را مالقات نماید و برای اثبات
ادعای خود دالیل مطرح مینمایند که در ادامه بدان میپردازیم.
 -1-1مداخله مادر جانشین در قسمتی از عملیات فرزندآوری :مطابق ماده 1171
ق.م .یکی از ابوین به دور از طفل خود زندگی میکند و از این رو دارای این حق میباشد که با
طفل مالقات نماید .به نظر میرسد فرض این ماده نسبت به مادر جانشین نیز قابلیت اجرایی
داشته باشد ،زیرا هرچند که قرابت نسبی از آن والدین ژنتیکی است ،ولی از آنجا که مادر
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

جانشین در قسمتی از عمل فرزندآوری مداخله داشته نمیتوان نقش مادری او را هیچ انگاشت
و تنها به مادر رضاعیبودن بسنده کرد .با توجه به این نکته که مادر جانشین نیز نوعی مادر
بوده و با توجه به اینکه به دور از طفل زندگی میکند میتوان او را نیز از مصادیق ماده 1171
قلمداد و حق مالقات طفل را برای او قائل گردید.
 -1-2وجود حق مالقات برای سایر خویشاوندان :حتی اگر نپذیریم که مادر جانشین
مادر طفل تلقی و مشمول نص ماده  1171ق.م .میشود ،باز هم میتوان گفت که مطابق نظر
حقوقدانان که برای سایر افراد مرتبط با طفل مانند جد پدری و مادری و یا برادر و خواهر طفل
نیز حق مالقات قائل شدهاند ،برای مادر جانشین نیز با توجه به وحدت مالک از این نظر
میتوان حق مالقات قائل گردید .چگونه برای خواهر یا برادری که ممکن است چندین سال با
طفل اختالف داشته و اشتراکات اندکی داشته باشند ،حق مالقات قائل شد ،ولی برای مادری که
نه ماه طفل را در رحم خود پرورش داده ،چنین حقی قائل نشد .انصاف و عدالت اقتضا میکند
که چنانچه مادر جانشین خواهان مالقات با طفل خود باشد نباید او را از این حق محروم داشت.
 -1-3قواعد فقهی :فقها و حقوقدانان برای حق مالقات با طفل یکسری مبانی در نظر
گرفته و بر اساس یکسری قواعدی چنین حکم نمودهاند .به نظر میرسد چنانچه بخواهیم به
مبانی حق مالقات توجه داشته باشیم این مبانی در مورد بحث جانشینی در بارداری نیز حاکم
میباشد که در ادامه بدان میپردازیم.
 -1-3-1قاعده الضرر :قاعده الضرر یکی از مهمترین قواعد فقهی است و بر همه ابواب فقه
حکومت دارد .از این قاعده در موضوع حق کودک بر بودن با والدین و خوشاوندان نیز میتوان
استفاده نمود و میتوان بر مبنای آن حکم به تکلیف و الزام والدین به مالقات با کودک و ارتباط
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شود بهتر میتواند خود را بشناسد و صاحب هویت شود .کودکان و نوجوانان وقتی احساس
کنند که به یک خانواده تعلق دارند ،احساس امنیت بیشتری نموده ،هویت محکمتری برای خود
میسازند و بدیهی است که از سالمت روانی بیشتری برخوردار میشوند .جدایی کودک از
والدین و خویشان ضررهای ثابتشدهای را برای وی به همراه داشته که با تمسک به قاعده
الضرر میتوان حکم به نفی این ضرر نمود (  .)13به نظر میرسد قاعده الضرر در روابط بین
مادر جانشین و طفل نیز از جانب مادر جانشین قابل اجرا باشد ،زیرا ممکن است که از عدم
مالقات مادر جانشین با طفل ،ضررهای روحی و عاطفی به مادر وارد آید .با استناد به این قاعده
قائل گردید.
 -1-3-2قاعده نفی عسر و حرج :در آیات و روایات حرج به معنای «ضیق و تنگی و
سختی» به کار رفته است .در بحث حق کودک در مالقات با والدین نباید کودک به دلیل
نداشتن ارتباط با والدین و خویشاوندان دچار سختی و تنگنا شود .یکی از مفاهیم قاعده نفی
عسر و حرج که شیخ مرتضی انصاری به آن معتقد است نفی حکم حرجی است؛ در صورت
پذیرش این مفهوم باید گفت به دلیل اینکه نبودن کودک با والدین و خویشاوندان ،کودک،
والدین و خویشان را با تنگی و سختی مواجه میکند و چون هیچ حکمی مبنی بر حرج تشریع
نشده است ،پس نتیجه میگیریم که کودک حق ارتباط با والدین و خویشانش را حتی بعد از
طالق آنها از یکدیگر دارد.
در قانون مدنی ،مالقات حق والدین است نه تکلیف آنها و همانطور که در نکته دوم در
آغاز این بحث بیان شد و همین طور مدلول قاعده نفی عسر و حرج میتوان گفت چنانچه یکی
از والدین به مالقات کودک نرود و به دلیل عدم ارتباط با والدین ،کودک در تنگنا قرار گیرد،
دادگاه با توسل به قاعده الحرج و حکومت آن بر ادله احکام اولیه ،میتواند وی را مجبور به
مالقات با طفل نماید ( .)13به نظر میرسد از این قاعده در مورد مالقات مادر جانشین با طفل
نیز میتوان استفاده نمود و بیان داشت که چنانچه در اثر عدم مالقات مادر جانشین با طفل ،او
دچار تنگنا و سختی و حرج گردد ،به نظر میرسد این قاعده در اینجا حکومت داشته و با
اعطای مالقات به او ،او را از این حرج خارج نمود.
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حرمت قطع رحم در آیات و روایات میباشد؛ این نکته در کالم فقها چنین بیان گردیده است:
«و لا یمنع من الاجتماع مع ا ّمه ،لان فی ذلک قطع الرحم و ذالک لا یجوز؛ و از باهمبودن طفل و مادرش

جلوگیری نمیشود ،زیرا این امر قطع رحم بوده و مجاز نیست» (« .)11و حیث تسقط ولایتها عنه
ینبغی ان لا یمنع الولد من زیارتها و الاجتماع بها ،لما فی ذالک من قطع الرحم...؛ و هرچند والیت
مادر از فرزند خود قطع میگردد ،ولی شایسته است که مالقات فرزند با مادرش و باهمبودن

آنها جلوگیری نشود ،زیرا این امر موجب قطع رحم خواهد بود» (« .)15نعم ینبغی ان لا یمنع
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

الولد من زیارتها و لاجتماع معها کما لا تمنع هی من زیارته و الاجتماع معه لما فی ذالک من قطع الرحم
و المضاره بها...؛ بلی شایسته است که از زیارت فرزند با مادرش و باهمبودن آنها جلوگیری نشود،
کما اینکه این مالقات و باهمبودن از مادر نیز جلوگیری نشود ،زیرا این امر سبب قطع رحم
شده و برای مادر ضرر دارد» ( .)11از کالم این فقها میتوان فهمید که یکی از مبانیای که فقها
برای حق مالقات در نظر گرفتهاند حرمت قطع رحم میباشد.
البته به این نظر میتوان انتقاد وارد نمود که چگونه حرمت تکلیفی قطع رحم موجب اثبات
حق برای ذیرحم میشود؟ زیرا این احتمال وجود دارد که در عین حال ،برای قطع رحم،
حرمت تکلیفی وجود داشته ،اما حقی که ذیرحم بتواند به استناد آن به حاکم شرع رجوع کند،
وجود نداشته باشد .از این رو ممکن است عباراتی نظیر «ال یمنع من االجتماع» و یا «ینبغی ان
ال یمنع »...بر تکلیف محض و نه اثبات حق برای ذی رحم حمل شود .در هر حال ،چنانچه با
حرمت قطع رحم بتوان حکم اثباتی را بیان داشت ،از این قاعده میتوان در صورت مادر
جانشین نیز بهره جست ،زیرا به نظر میرسد مادر جانشین نیز جزء ارحام طفل محسوب شده و
عموم قاعده حرمت قطع رحم در مورد مادر جانشین نیز شمولیت داشته باشد.
2ـ مخالفان برقراری حق مالقات مادر جانشین
این گروه معتقدند که مادر جانشین حقی در جهت مالقات با طفل را ندارد که در ادامه
استدالل آنها مورد بحث قرار میگیرد.
 -2-1انحصار حق مالقات برای ابوین :اوالً ماده  1171در باب حضانت بوده و یکی از
لوازم حضانت محسوب میشود و حضانت نیز حق و تکلیف ابوین محسوب میگردد؛ ثانی ًا هرچند
حقوقدانان برای سایر خویشان از جمله جد ،جده و یا برادر و خواهر نیز چنین حقی قائل
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مادر جانشین نیز هرچند در شکلگیری طفل دخالت دارد ،ولی طبق نظر اکثریت قریب به
اتفاق فقها و حقوقدانان ،مادر نسبی طفل ،مادر ژنتیکی است .همچنین قانونگذار در این ماده در
مقام برقراری حقی برای ابوین بوده است و به نظر نمیرسد بتوان از این حکم تفسیر موسع
نمود که نسبت به سایر افراد نظیر مادر جانشین نیز قابل اجرا باشد .واژه ابوین که در این ماده
استفاده گردیده به طریقه عام مجموعی است که تنها افراد داخل در این مجموعه را شامل
میشود نه کس دیگری .ابوین نیز تنها اختصاص به پدر و مادر دارد و واردکردن افراد دیگر
داخل در آن نیاز به دلیل دارد.
جانشین نیز تسری دادهاند .این مبانی عبارتند از قاعده الضرر ،قاعده نفی عسر و حرج و
همچنین قاعده حرمت قطع رحم .در مورد قاعده الضرر و نفی عسر و حرج میتوان بیان داشت
که هرچند از عدم مالقات مادر جانشین با طفل ممکن است ضرری متوجه او گردد ،از مالقات
نیز ممکن است ضرری متوجه طفل گردد ،زیرا این امر ممکن است سبب آگاهی طفل از نحوه
تولد خود شود و از این طریق آسیبهای روحی و عاطفی شدیدی محتمل شود .عالوه بر طفل،
ممکن است از این مالقات ضرر عاطفی متوجه والدین نیز بشود .در مورد نفی عسر و حرج نیز
همین استدالل وجود دارد .اگر عدم مالقات موجب عسر و حرج مادر جانشین میگردد ممکن
است از مالقات نیز عسر و حرج برای والدین ژنتیکی و یا حتی خود طفل شود .از این رو این
قواعد با یکدیگر تعارض پیدا میکنند.
در مورد قاعده حرمت قطع رحم نیز همانطور که قائلین به آن بیان داشتهاند از حکم
حرمت نمیتوان ایجاد حق را استنتاج نمود .در واقع اینکه آیا از حکم تکلیفی میتوان حکم
وضعی استنتاج نمود ،مسألهای است که بین فقها محل اختالف و چالش میباشد ،ولی با این
حال فارغ از این مسأله ،سؤال عمدهای که در پاسخ به موافقان و استنادکنندگان به حرمت قطع
رحم میتواند مطرح شود ،این است که آیا اصالً میتوان مادر جانشین را رحم محسوب کرد یا
خیر؟ آیا میتوان مادر جانشین را در دایره خویشاوندان قرار داد یا خیر؟ زیرا به نظر میرسد
واژه صله رحم اشاره به حالتی دارد که رحم و در رحمبودن در خویشاوندی آنها نقش ایفا
میکند ،چه این حالت به طور مستقیم باشد مثل برادر و خواهر که از یک رحم هستند یا مادر
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 -2-2قواعد فقهی :نویسندگان موافق با استناد به مبانی این حق ،آن را برای مادر
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رابطه برادرزاده با عمو یا عمه و یا خواهرزاده با خاله و دایی یا نوه با پدربزرگ و مادربزرگ.
در رحمداشتن فرزند ناشی از حالت جانشینی در بارداری توسط مادر جانشین نیز قرینه
بسیار قوی بر این نکته است که مادر جانشین و طفل مزبور در دایره ارحام قرار میگیرند ،ولی
نکتهای که در اینجا باید بدان توجه نمود این میباشد که به نظر میرسد در گذشته و در زمان
وضع حکم صله رحم ،جامعه برای رحم کارکردی در تکون جنین قائل نبود و آن را تنها ظرفی
میدانستند که نطفه مرد در آن رشد یافته و تبدیل به جنین و طفل میشود .با پیشرفت دانش
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

پزشکی این امر اثبات شد که زن عالوه بر رحم ،دارای تخمدان نیز بوده و یک جزء جنین از زن
میباشد .در واقع رابطه خویشاوندی در مورد صله رحم ناشی از این امر بوده که دو فرد رابطه
ژنتیکی با هم دارا بودند نه اینکه تنها صرفاً از یک رحم رشد و نمو یافته باشند .با به وجودآوردن
حالت جانشینی در بارداری این امر به طور وضوح جلوهگر شده و حالتی پیش آمد که مادر
ارتباط ژنتیکی با طفل ندارد و صرفاً طفل در رحم او رشد نموده است .از این رو استدالل به
اینکه چون طفل در رحم زن رشد نموده جزء ارحام او محسوب میگردد ،به نظر میرسد با
خدشه مواجه است ،البته نباید از نظر دور داشت که صرف عنوان رحم در عبارت صله رحم بار
معنایی خاصی دارد که مطابق آن میتوان مادر جانشین را در زمره ارحام طفل به شمار آورد.
حال با فرض اینکه مادر جانشین نیز جزء ارحام طفل به شمار آید ،مشکل دیگری مطرح
میشود و آن اینکه حکم صله رحم یک حکم اخالقی صرف بوده که هنوز به عالم حقوق وارد
نشده است ،هرچند این امر دارای ضمانت اجرای اخالقی بوده و برای آن پاداش و برای ترک آن
عقاب در نظر گرفتهاند ،ولی دارای ضمانت اجرای حقوقی نمیباشد.
 -2-3مصلحت طفل :همانگونه که در طلیعه بحث و در نکته دوم بیان شد ،در تمامی
احکام مربوط به حضانت و مالقات طفل ،مصلحت او بر هر چیزی اولویت دارد .به نظر میرسد با
توجه به اینکه در صورت برقراری حق مالقات این زن با طفل ،ممکن است سبب افشای
چگونگی والدت او و در نتیجه آسیبهای روحی و روانی به طفل شود ،از این رو مصلحت طفل
چنین ایجاب میکند که این زن از برقراری مالقات با طفل خودداری نماید ،هرچند از یک
دیدگاه اخالقمدارانه ،ممانعت مادر جانشین از مالقات با طفلی که نه ماه وی را در رحم خود
پرورش داده و از شیره جان خود به وی تغذیه نموده است ،چندان امر پسندیده و اخالقی
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از چنین حقی برخوردار نباشد.
 -2-4توافق بنایی :به نظر میرسد مبنای زوجین نابارور از انعقاد چنین قراردادی این
باشد که مادر جانشین تنها در عملیات فرزندآوری دخالت داشته و بعد از تولد طفل نقشی در
ادامه حیات و چگونگی زیستی او نداشته باشد .مادر جانشین نیز در این مبنا که بعد از تولد
طفل در ادامه زندگی او نقش نداشته باشد ،با زوجین نابارور مشترک است .از این رو عدم
مالقات مادر جانشین با طفل ناشی از جانشینی شرط بنایی طرفین در انعقاد چنین قراردادی
میباشد و در نتیجه مادر جانشین بعد از مدتی نمیتواند مدعی حق مالقات با طفل خود با
با بررسی نظرات به نظر میرسد ،نظرات گروه مخالف از مبنای حقوقی دقیقتری برخودار
بوده و با واقعیتهای جانشینی در بارداری و مصلحت طفل سازگارتر باشد ،البته این اختالف
نظر در حالی است که در قرارداد جانشینی در بارداری در این زمینه چیزی مقرر نشده باشد.
چنانچه مادر جانشین در قرارداد متعهد گردد که بعد از تولد تالشی در جهت مالقات با طفل
ننماید ،بعد از تولد چنین حقی نخواهد داشت.
سؤالی در حالت فوق ایجاد میگردد و آن میباشد که ممکن است چنین توافقی برخالف
دستورات اخالقی اسالم بوده و از این رو مخالف اخالق حسنه تلقی میگردد .اسالم دستور به
صله رحم داده و مادر جانشین در توافق خود این امر را ساقط مینماید .در پاسخ به این سؤال
میتوان گفت اوالً مطابق مطالب پیشگفته در اصل رحمبودن مادر جانشین مردد هستیم و از
طرف دیگر عرف خاصی در این زمینه شکل نگرفته که گفته شود که این تعهد مادر جانشین
خالف عرف مسلم جامعه و اخالق حسنه تلقی میگردد .به نظر میرسد جامعه نیز (با توجه به
اینکه جانشینی در بارداری یک شیوه درمانی بوده که با آن مشکل زوجین نابارور حل شود نه
اینکه مشکلی دیگر در سر راه آنها قرار گیرد) نسبت به این امر بیمیلی نشان دهد .از این رو
نمیتوان این تعهد را خالف حسنه و باطل تلقی نمود.

عباس یدالهي باغلویي ،سیدمحمد آذین ،رضا عماني ساماني

استناد ماده  1171قانون مدنی گردد.
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نیست .با این حال باید در نظر داشت آینده طفل و سرنوشت او ایجاب میکند که مادر جانشین
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فرضی میتواند مطرح گردد که مطابق آن موجبات سقط جنین ناشی از جانشینی در
بارداری به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب  1381فراهم باشد (تشخیص قطعی
پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا
ناقصالخلقهبودن موجب جرح مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد
قبل از ولوج روح) والدین ژنتیکی نیز خواهان سقط بچه بوده ،ولی مادر جانشین به هر دلیلی
مخالف با سقط میباشد .در اینجا آیا میتوان این حق را برای مادر جانشین قائل شد که بتواند
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

از سقط خوداری نماید یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال دو نظر مختلف میتواند مطرح گردد ،ولی مستلزم آن است که ابتدا
نکاتی به عنوان مقدمه جهت تبیین بیشتر بیان و سپس بر اساس آن پاسخ سؤال فوق داده شود.
مقدمه اول چنین است که جنین در ابتدای خلقت متعلق به والدین ژنتیکی بوده (به این
معنی که پیدایش آن از تخمک و اسپرم آنها بوده است) و پس از به دنیاآمدن نیز با آنها رابطه
نسبی داشته و فرزند آنها تلقی میگردد .نقش مادر جانشین نیز تنها در یک برهه از زمان و به
عنوان پرورشدهنده و نگهدارنده به شمار میآید ،حتی نحوه نگهداری و انجام برخی امور و یا
عدم انجام برخی کارها نیز زیر نظر والدین ژنتیکی و با نظارت آنها میباشد و مادر جانشین در
این زمینه اختیار محدودی دارد.
مقدمه دوم نیز عبارتست از اینکه در قانون سقط درمانی ،با رعایت یکسری قیود اجازه
سقط را به زن داده شده است .در اینجا باید به نکتهای توجه نمود و آن اینکه منظور از زن در
این قانون ،زنی است که تخمک از آن او بوده و خود نیز باردار شده است .حال باید دید آیا «در
رحمداشتن» موضوع بحث بوده یا اینکه به طور کلی مادربودن مالک بحث است؟
در پاسخ به این سؤال باید دید آیا مقصود قانونگذار اجتناب از خطری است که در دوران
بارداری با جنین معلول یا ناقص ممکن است متوجه زن باردار باشد یا مقصود جلوگیری از به
دنیاآمدن فرزند معلول و ناقصی است که این زن میبایست در آینده از او نگهداری کند .واضح
است اگر فلسفه وضع این ماده هدف اول باشد ،این حق مادر جانشین است ،ولی چنانچه مقصود
هدف دوم باشد این حق باید متعلق به والدین ژنتیکی باشد که در این زمینه تصمیم بگیرند.
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نگاه اول ،تنها ناظر به حالت در رحمداشتن فرزند میشود ،زیرا همانگونه که از عنوان این
قانون برمیآید این قانون ناظر به جنین ناقصالخلقهای است که نگهداشتن آن موجب حرج مادر
است .از این رو زن مجوز سقط را پیدا نموده و برای حفظ جان خود میتواند جنین را سقط
نماید ،البته هرچند نظر مخالف نیز میتواند بسیار قوی باشد ،بدین معنی که منظور قانونگذار از
حرج ناشی از فرزند معلول ،حرج بعد از تولد است نه حرج در حین بارداری!
مطابق مقدمه سوم ،والدین ژنتیکی در قرارداد تعهد مینمایند که «چنانچه به تشخیص
پژوهشگاه ادامه بارداری برای سالمت حامل خطری جدی به همراه داشته باشد ،والدین ژنتیکی
در اثر آزمایشات ،این امر به اثبات برسد که ادامه بارداری برای مادر جانشین خطر بسیار مهمی
به همراه دارد ،نمیتوان او را مجبور به نگهداشتن جنین نمود .این الزام از آنجا که با سالمتی و
حیات حامل در ارتباط است ،خالف نظم عمومی بوده و چنانچه مادر جانشین در قرارداد متعهد
به نگهداری حمل در هر صورتی باشد این الزام قابل ابطال است.
تعهد مورد اشاره بیانگر اعطای حق سقط با شرایط ویژه به مادر جانشین است که دقیقاً
برعکس فرض مساله مورد بحث میباشد ،البته به نظر میرسد از فحوای این تعهد میتوان
چنین برداشت نمود حق سقط یا عدم سقط از آن والدین ژنتیکی است که آنها در یک مورد
خاص ،این حق را به مادر جانشین واگذار مینمایند .از این رو در خارج از این مورد باید به اصل
رجوع کرد و این حق را از آن والدین ژنتیکی دانست.
مقدمه دیگر اینکه ممکن است مادر جانشین از سقط جنین دچار ضرر روحی و معنوی
شود و در نتیجه میبایست این امر را به او سپرد که در مورد سقط یا عدم سقط تصمیم بگیرد،
ولی اگر بخواهیم بر مبنای ضرر وارده حکم صادر کنیم ضرری که از تصمیم مادر جانشین بر
عدم سقط به والدین ژنتیکی وارد میآید ،بسیار شدیدتر از ضرری است که از سقط به مادر
جانشین حاصل میآید ،زیرا آنها از یک طرف برای صاحب فرزندشدن هزینههای هنگفتی
نموده که هدف آنها از این کار ،داشتن یک فرزند سالم میباشد و از طرف دیگر فرزند ناقص یا
معلول ،پس از تولد نیز عالوه بر هزینههای یک فرزند سالم یکسری هزینههای دیگری نیز پیدا
میکند که این هزینهها از عدم سقط جنین ناقص به بار میآید.
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حق اعتراض به تصمیم حامل مبنی بر خاتمه زندگی حمل را ندارند» .مطابق این تعهد ،چنانچه
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عذابآور بوده و تألمات روحی سنگینی را برای آنها و خانوادههایشان به همراه دارد ،به ویژه
که والدین ژنتیکی فرزند دیگری نداشته و تا آخر عمر خود میبایست از این فرزند مراقبت
نمایند .از طرف دیگر نگرانی مراقبت از این فرزند معلول پس از مرگ آنها ،نیز دغدغه دیگری
است که آنها در تمام زندگی با آن مواجه میباشند.
در نتیجه مادر جانشین حقی در جهت ممانعت از سقط جنین در صورت وجود مجوز قانونی
ماده واحده قانون سقط درمانی ندارد .چنانچه مادر جانشین از این امر ممانعت به عمل آورد به
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

نظر میرسد میبایست با اعمال جریمههایی نسبتاً سنگین او را از این کار بازداشت .شایسته
است در قرارداد شرطی گنجانده شود که به موجب آن مادر جانشین تعهد بنماید در صورت
وجود موجبات قانونی سقط و اصرار والدین ژنتیکی بر سقط ،مادر جانشین حقی در جهت
ممانعت نداشته باشد و در صورت جلوگیری از سقط به جریمه مالی در حدود پاداش اعطایی و
یا کمتر یا بیشتر از آن محکوم گردد.
حق مادر جانشین در انتخاب نوع زایمان
یکی از مواردی است که گاهی اوقات ممکن است به نظر زن باردار و صالحدید او واگذار
شود ،نوع زایمان میباشد .توضیح اینکه در برخی موارد به تشخیص پزشک معالج ،برای رعایت
سالمتی مادر و طفل ،میبایست زایمان زن باردار حتماً به صورت جراحی و سزارین انجام شود.
در حالی که برخی موارد چنین نیست و این امر کامالً به نظر زن باردار بستگی داشته که
بخواهد از زایمان طبیعی و یا از سزارین استفاده نماید .این امر ممکن است در حالت جانشینی
در بارداری نیز مطرح گردد؛ به این نحو که پزشک با رعایت همه مسائل و مشکالت و حفظ
سالمتی مادر و طفل بیان دارد که هم میتوان به صورت طبیعی زایمان صورت پذیرد و هم
سزارین ،در این فرض ،در انتخاب نوع زایمان چه کسی باید اظهار نظر نماید؛ مادر جانشین یا
والدین ژنتیکی؟
به نظر میرسد در این زمینه میتوان از دو جهت استدالل نمود .از یک طرف میتوان این
حق را برای والدین ژنتیکی قائل و آنها مختار در انتخاب نوع زایمان بشوند ،زیرا در این حالت
عموماً آنها سزارین را انتخاب مینمایند .انتخاب این حق برای والدین ژنتیکی از آن جهت
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والیت قهری دارند .از طرف دیگر سالمتی طفل نیز مسألهای است که بیش از همه برای آنها
مهم بوده ،زیرا آنها ابوین او بوده و تصمیمگیرنده اصلی در موضوعی که با سالمتی طفل
مرتبط میباشد ،آنها هستند ،زیرا نوع زایمان به ویژه زایمان طبیعی ممکن است گاهی اوقات
مخاطراتی را برای طفل به همراه داشته باشد .از این رو این حق والدین ژنتیکی است که در این
زمینه تصمیم بگیرند.
در مقابل میتوان گفت این حق مادر جانشین بوده که در این زمینه تصمیم بگیرد ،زیرا از
یکسو هر یک از این دو شیوه با مشکالت و تألمات خاصی همراه است .زایمان طبیعی همراه با
زایمان و مسائلی از این دست مواجه است و این مادر جانشین بوده که میبایست متحمل این
دردها و تألمات باشد .به نظر میرسد اینکه والدین ژنتیکی بخواهند در مورد نحوه زایمان
تصمیم بگیرند ،دخالت در مسائلی است که جزء حقوق مربوط به شخصیت فرد بوده ( )17و
نمیتوان تا این حد قائل به دخالت والدین ژنتیکی در امور مادر جانشین شد .در واقع این امر
ریشه در حق بر تمامیت جسمی دارد که هر فردی بر جسم خود و نحوه مداخله در آن دارد.
علت آن نیز چنین بیان شده است که این قواعد جزء قواعد آمره بوده و مرتبط با نظم عمومی
است (.)18
از این رو هرچند جنین موجود در رحم زن از آن والدین ژنتیکی میباشد و والدین ژنتیکی
نیز بسیاری از هزینهها را در این زمینه تحمل نمودهاند ،ولی نمیتوانند دخالت در تمامیت
جسمی مادر جانشین نموده و آزادی و حریت را از مادر جانشین ساقط نمایند .در نتیجه به نظر
میرسد انتخاب نوع زایمان را نیز میبایست از حقوق غیر مالی مادر جانشین دانست.
باید توجه داشت که وزارت بهداشت در مصوبهای تحت عنوان «دستورالعمل برنامه ترویج
زایمان طبیعی» به شماره  111/89که در چارچوب مجموعه برنامههای تحول نظام سالمت
تدوین و در تاریخ  1393/2/7ابالغ و از تاریخ  1393/2/15الزماالجراء گردیده است ،مقرر
داشته که زایمان زن تا حد ممکن میبایست به صورت طبیعی بوده و مرکز درمانی تحت
پوشش علوم پزشکی و پزشکان متخصص مکلف میباشند میزان نرخ سزارین را تا حد قابل
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درد بسیار شدید همراه بوده و زایمان با جراحی نیز با مسائلی از قبیل بیهوشی ،درد پس از
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بررسی حق مورد نظر مطابق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت دگرگونی محسوسی یافته است.
نتیجهگیری
از مجموع آنچه که بیان گردید ،چنین نتیجه میگیریم که در اثر قرارداد جانشینی در بارداری
برای زن حامل حقوقی ایجاد میگردد که از مهمترین آنها عبارتند از حق او در شیردادن
طفل ،حق مالقات با وی ،حق جلوگیری از سقط و حق انتخاب نوع زایمان .هر یک از این حقوق
بررسي حقوق غیر مالي زن حامل در قرارداد جانشیني در بارداری

در این پژوهش از نقطه نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی تفصیلی واقع شده و استداللهای
موافق و مخالف در این باب مورد تبیین و ارزیابی قرار گرفته است .با عنایت به اینکه انجام این
شیوه درمانی در نهایت منجر به صاحب فرزندشدن زوجین نابارور گردیده و آنها بدین طریق
میتوانند از بار تألمات روحی خود بکاهند ،لذا مقتضی است که زن صاحب رحم پس از به دنیاآمدن
فرزند طفل را به آنها تحویل داده و از جهت قانونی نیز حقی در جهت مالقات یا شیردادن
طفل نداشته باشد.
از سوی دیگر ،سقط درمانی یک راه گریزی برای زن و شوهر بوده که چنانچه مطابق
آزمایشات ادامه حیات جنین خطرآفرین باشد ،از ادامه حیات او جلوگیری نمایند .این امر صرفاً
حقی برای پدر و مادر بوده که در این زمینه اظهار نظر نمایند نه شخص دیگر .از این رو مادر
جانشین حقی در جهت جلوگیری از سقط جنین نیز نخواهد داشت .در مورد انتخاب نوع
زایمان نیز هرچند تا پیش از ابالغ و اجراییشدن مصوبه وزارت بهداشت در این زمینه اختالف
مطرح بود ،ولی با اجراییشدن این دستورالعمل ،مادر جانشین نیز میبایست مانند هر زن باردار
دیگری از این مصوبه در مورد چگونگی زایمان پیروی نماید.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی جایگزین سربازی نگارنده در پژوهشگاه جهاد دانشگاهی
رویان بوده و بدین وسیله از اساتید راهنما و ناظر این طرح آقایان دکتر عمانی سامانی و دکتر
آذین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
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