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چكيده

زمينه و هدف: جانشيني در بارداري يكي از شيوه هاي درمان ناباروري است كه به موجب اين شيوه تخمك زنان نابارور با اسپرم شوهران آن ها 
ــد و پرورش به رحم زن ديگري منتقل مي شود كه از اين زن تعبير به مادر جانشين  ــگاه لقاح يافته و جنين حاصله به منظور رش در محيط آزمايش
مي شود. حال چنان چه مادرجانشين متاهل باشد با انعقاد قرارداد مزبور و انجام تعهدات حاصل از آن، نمي تواند وظايف قانوني زوجيت در برابر 
شوهر خود را به طور كامل انجام دهد؛ لذا اين سوال مطرح مي شود كه در حالت فوق شوهر مادرجانشين داراي چه حقي نسبت به همسر خود 

مي شود؟ و آيا مي تواند قرارداد همسر خود را به دليل تعارض با حق خود فسخ نمايد؟  
ــر نهاده  ــري وظايفي را به عهده همس يافته ها: از مجموع مقررات قانوني در قانون مدني و قانون حمايت خانواده مي توان گفت قانون گذار يك س
ــوهر خود را كه از آن  ــين موظف بوده وظايف قانوني در برابر ش ــت. هر زني از جمله مادر جانش ــته اس و ضمانت اجراهايي را براي آن بيان داش
تعبير به تمكين مي شود انجام داده و چنان چه بدون عذر موجه از انجام آن تخطي كند مشمول ضمانت اجراهاي قانوني در اين زمينه مي شود. 

ــيني در بارداري نسبت به تخلف از اداي وظايف زوجيت در برابر شوهرش، مسؤوليت مي يابد  ــين با انعقاد قرارداد جانش نتيجه گيري: مادر جانش
ــقوط نفقه و غيره عليه همسر خود استفاده نمايد. همچنين او مي تواند قبل از فراكاشتن  ــوهر او مي تواند از ضمانت اجراهاي تمكين مانند س و ش

جنين در رحم همسر خود، قرارداد مزبور را برهم زند. 
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مقدمه

ــا پيش ذهن  ــه از قرن ه ــت ك ــكالتي اس ــي از مش ــاروري يك ناب
ــور حل آن تالش هاي  ــغول كرده و به منظ ــمندان را به خود مش دانش
ــت. در قرن اخير با پيشرفت دانش و فن آوري،  زيادي صورت گرفته اس
راه حل هاي جديدي براي درمان ناباروري ارائه گرديده كه يكي از آن ها 
استفاده از رحم زن ديگر براي بارداري است. برخي زنان با وجود داشتن 
ــالم، به دليل مشكالتي نمي توانند يك بارداري موفق را  تخمدان هاي س
تجربه كنند كه به موجب اين روش تخمك اين زنان با اسپرم شوهران 
ــراردادي جنين  ــاح يافته و به موجب ق ــگاه لق آن ها در محيط آزمايش
ــد و پرورش به رحم زن ديگري انتقال مي يابد كه  حاصله به منظور رش

ــين مي شود. انعقاد قرارداد جانشيني در  از اين زن تعبير به مادر جانش
ــين و والدين ژنتيكي، مباحث حقوقي متعددي  بارداري بين مادر جانش
را با خود به همراه دارد كه يكي از آن ها، بحث مسؤوليت مادر جانشين 
است. مادر جانشين از يك طرف ممكن است با نقض تعهدات قراردادي 
در برابر والدين ژنتيكي مسؤوليت يابد و از طرف ديگر با اجراي تعهدات 
ــخاص ثالث در قرارداد آسيب وارد كند. شوهر  اين قرارداد به حقوق اش
ــيني در بارداري  ــت كه قرارداد جانش ــين يكي از افرادي اس مادر جانش
ــكاح تحصيل كرده مانند اداي  ــوق قانوني او را كه به موجب عقد ن حق
ــر قرار مي دهد. از اين  ــر خود، تحت تاثي وظايف زوجيت از طرف همس
ــوهر مادر جانشين چه اقدام  ــؤال مي تواند مطرح باشد كه ش رو اين س
ــام داده و از طرف ديگر  ــر خود مي تواند انج قانوني در برابر عمل همس
آيا او توانايي انحالل قرارداد همسر خود را داراست؟ و در صورت پاسخ 
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مثبت به اين سؤال اين حق تا چه زماني براي شوهر متصور مي باشد؟ 

روش بررسي

ــي اين تحقيق تحليلي توصيفي است؛ بدين ترتيب كه  روش بررس
ــف در اين زمينه و مراجعه به نظرات  ــي مواد قانوني مختل ابتدا با بررس
ــه به موجب عقد نكاح  ــوهر ك فقها و حقوقدانان، ابتدا حقوق قانوني ش
ــود و از مهم ترين آن ها بحث تمكين زن بوده تبيين و در  تحصيل مي ش
ــي اين نكته مي پردازيم كه مادر جانشين با انقاد قرارداد  ادامه به بررس
ــر  ــارداري چگونه از اداي وظايف زوجيت در برابر همس ــيني در ب جانش
خود تخطي كرده و به چه صورت ضمانت  اجراهاي قانوني عدم تمكين 
ــوهر مادرجانشين چگونه  ــبت به او اعمال مي شود و عالوه بر آن ش نس
ــد. از مهم ترين قوانيني كه در  ــر خود را بر هم زن مي تواند قرارداد همس
مورد وظيفه تمكين زن وجود دارد قانون مدني و قانون حمايت خانواده 
ــوده كه قانون گذار به تفصيل در آن ها به بيان مقررات در باب خانواده  ب
مي پردازد. همچنين از آن جا كه اين مقررات ريشه در فقه داشته براي 

تبيين و فهم دقيق آن ها ناگزير از مراجعه به متون فقهي مي باشيم. 
ــي حقوقي آن  ــيني در بارداري و بررس ــا كه بحث جانش از آن ج
ــدارد، آثار چنداني در زمينه اين  ــابقه  زيادي در فقه و حقوق ايران ن س
ــي  ــمتي از پايان نامه كارشناس پژوهش نمي توان يافت. اين تحقيق قس
ــد نگارنده با موضوع «مباني و قلمرو مسؤوليت مادر جانشين» بوده  ارش

كه به صورت يك مقاله مستقل تنظيم شده است.

يافته ها

ــري وظايفي را به موجب عقد  قوانين ايران با توجه به فقه يك س
ــف زن مي توان به  ــت كه از تكالي ــده طرفين آن نهاده اس ــكاح بر عه ن
ــترك و ايجاد محدوديت شغلي توسط  ــكونت در منزل مش تمكين، س
همسر اشاره كرد. در اين قسمت تكليف تمكين زن و ضمانت اجراهاي 

نقض آن را از قوانين مختلف در اين زمينه بيان مي داريم.
ــت.  از مهم ترين تكاليفي كه زن در خانواده دارد، بحث تمكين اس
ــكارترين  ــي ترين، مهم ترين و در عين حال غير آش برخي آن را از اساس
ــته و از تكاليف حتمي زن  ــواده و در روابط زوج ها دانس ــأله در خان مس
ــته اند (1). تمكين در لغت به معني فرمان بردن، قبول كردن،  بيان داش
پذيرفتن، نيرو دادن، قدرت دادن، فرمان برداري، احترام و توانايي است 
ــبت  (2). تمكين در معناي اصطالحي به معني اظهار اطاعت زوجه نس
به زوج بوده (3) كه وابسته به عادات و رسوم اجتماعي و اخالق عمومي 
است (4). تمكين در اصطالح فقه  اماميه و در عرف حقوقي ما داراي دو 
ــد. در تمكين عام بايد دو عنصر از طرف زن  معناي عام و خاص مي باش
ــوهر 2-  ــبت به مرد رعايت گردد: 1- اطاعت فرمان پذيري زن از ش نس
خوشرويي و خوشرفتاري زن نسبت به شوهر. به نظر مي رسد در زندگي 
ــويي هر دوى اين موارد بايد رعايت گردد تا تمكين به معناي عام  زناش

را محقق بدانيم. تمكين به معني خاص نيز مربوط به رابطه جنسي زن 
ــوهر بوده كه «زن رابطه  جنسي با شوهر را به طور متعارف بپذيرد  با ش
ــته باشد از برقراري رابطه  و جز در مواردي كه مانع موجهي وجود داش
ــي با او سر باز نزند ...» (5) به عبارت ديگر زن بايد هميشه آماده   جنس

رابطه جنسي با شوهر خود باشد. (6) 
در مقابل تمكين، قانون گذار در بند 3 ماده 8 قانون حمايت خانواده 
ــوب 1353 و ماده 53 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، از لفظ  مص
ــدم تمكين» و در ماده 1108 قانون مدني از عبارت «امتناع از اداي  «ع
ــتفاده مي كند كه اين عناوين معادل واژه «نشوز»  وظايف زوجيت» اس
ــه معني «ارتفاع»  ــوز را در لغت ب ــد (7). فقها واژه  نش ــه مي باش در فق
دانسته اند (11-8). در اصطالح فقهي از نشوز تعاريف متفاوتي به عمل 
آمده ولي آن چه از مجموع كالم فقها در مورد نشوز مي توان فهميد اين 
ــت كه خداوند متـعال آن ــت كه نشوز ترك اطاعت طرف مقابل اس اس
ــه در واقع عدم تمكين به  ــت ك ــت  پذيري را بر او واجب كرده اس اطاع
معناي خاص بوده و زني كه از استمتاع و مقدمات آن امتناع و نافرماني 

كند، ناشزه تلقي مي گردد.
ــوز زن در ماده 1108 مطرح شده است.  در قانون مدني بحث نش
ــروع از اداي وظايف  ــت: هرگاه زن بدون مانع مش در اين ماده آمده اس
زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. اكثر، حقوقدانان مقصود 
ــتا  از ماده 1108 را تمكين به معناي عام خود مي دانند. در همين راس
عده اي معتقدند: «... اگر زن بدون عذر موجه حاضر به زندگي با شوهر 
ــي با او امتناع كند يا در تشييد مباني  ــود يا از برقراري رابطه  جنس نش
ــدارد. به ظاهر مقصود از  ــا او همكاري ننمايد حقي بر نفقه ن ــواده ب خان
ــندگان  ــاير نويس ــت» (12) س ــف، تمكين به معناي عام اس اداي وظاي

حقوقي نيز چنين اعتقادي دارند. (13-15)
ــارع و مقنن به زن اجازه داده كه تمكين نكند  در برخي موارد ش
بدون اين كه آثار سوء نشوز بر او بارز بشود؛ از اين موارد در ماده 1108 
ــت. در تعاريف مانع مشروع چنين  ــده اس ــروع» ش تعبير به «مانع مش
ــروع به آن قبيل عذرهاي شرعي اطالق مي شود  آمده است: «مانع مش
ــت.» (16) كه به  ــرعاً معذور اس كه زن با وجود آن ها از انجام وظايف ش
ــه مورد بيان نمود: 1- معاذير شرعي:  ــد بتوان آن ها را در س نظر مي رس
مواردي كه با وجود رابطه  زوجيت، نزديكي با زوجه حرام است از قبيل 
ــكي: اگر زن به  ــال حيض، نفاس، احرام، روزه واجب 2- معاذير پزش ح
ــوهر به  ــك نزديكي را با او منع نمايد، يا ش ــود و پزش بيماري مبتال ش
امراض واگيردار از جمله ايدز مبتال شود (ماده 1127 ) 3- ساير معاذير: 
از جمله سفر زوجه با اذن زوج (17)، امتناع از ايفاء وظايف زن در برابر 
شوهر تا زماني كه مهر به او تسليم نشده در مورد اولين نزديكي (م 85 
ــرافتي براي زن در صورتي كه  10 ق م)، خوف ضرر بدني يا مالي يا ش

در يك مسكن با زوج زندگي كند (م 1115 ق.م). 
ــري ضمانت  ــون موضوعه و در رويه علمي دادگاه ها، يك س در قان
ــتحقاق زوجه نسبت  اجرايي نيز براي تمكين وجود دارد مانند: عدم اس
ــرد، مراجعه به دادگاه  ــه، اقامه  دعوي الزام به تمكين از طرف م ــه نفق ب
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ــازش، عدم امكان مطالبه اجرت  و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان س
المثل و يا نحله از طرف زوجه در هنگام طالق، امكان محكوميت زوجه 

به جبران خسارت.

بحث 

ــي از دوران بارداري قادر  ــين در مراحل ــه طور يقين مادر جانش ب
ــود را برآورد.  ــر خ ــي همس ــته هاي جنس نخواهد بود تمايالت و خواس
همچنين در صورتي كه مادر جانشين در قرارداد خود متعهد شده باشد 
ــي خودداري  كه در طول دوران بارداري از برقراري هرگونه رابطه جنس
كند، مجبور است از تمكين خاص در برابر شوهر امتناع كند. خودداري 
ــوهر او حاصل شده  ــي، در بارداري زن كه از ش از برقراري رابطه جنس
ــد، مبتني بر خواست مشترك طرفين بوده و نمي توان زن را ناقض  باش
ــت. اما در فرضي كه مادر جانشين با جنين  وظايف تمكين خاص دانس
متعلق به ديگران باردار شود، در اين صورت از آن جا كه خواست شوهر 

در اين جا وجود ندارد، مي تواند از مصاديق نشوز زن محسوب گردد. 
ــول دوران بارداري و حتي  ــت در ط ــرف ديگر زن مجبور اس از ط
قبل از آن براي انجام معاينات و آزمايشات الزم به مراكز خاص مراجعه 
ــي  ــع تحت مراقبت هاي ويژه و اورژانس ــاً در برخي مواق ــرده يا احيان ك
ــترك خارج گردد. پيداست كه  درآيد كه بدين منظور بايد از منزل مش
ــت كه اين معاينات و  ــين در برابر والدين جنين متعهد اس ــادر جانش م
آزمايشات را انجام بدهد حتي اگر شوهر او را از انجام اين كار منع كند. 
ــبب تغيير در خلق وخوي  عالوه بر اين، بارداري به طور معمول س
ــوهر خود شده يا سبب تغيير در  زن و به تبع تغيير نوع برخورد او با ش
ــود، حتي برخي تغييرات تا مدتي بعد نيز باقي  ظاهر فيزيكي زن مي ش
ــت كه قابل كتمان باشد  ــت. به  هر حال عوارض بارداري چيزي نيس اس
ــي يا وسايل ديگر اين  ــل به لوازم آرايش يا بتوان در برخي موارد با توس

امر را پوشاند.
ــت اين است كه در بارداري زن براي  نكته اي كه بايد در نظر داش
ديگري (بدون اين كه رضايت همسر را تحصيل كرده باشد) از مصاديق 
ــود تا مشمول ضمانت اجراهاي تمكين  معاذير تمكين محسوب نمي ش
ــر  ــيني در بارداري از تمكين همس نگردد. درنتيجه زن با اقدام به جانش

تجاوز كرده و مشمول مجازات هاي عدم تمكين مي گردد.
ــا ضمانت اجراي موثر براي تخلف از  ــق ماده 1108 ق م تنه مطاب
ــبت به نفقه عنوان  ــتحقاق وي نس تمكين زوجه در قبال زوج، عدم اس
شده است (18). در اين ماده آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع 
ــوهر  ــتحق نفقه نخواهد بود» ش از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مس
ــتفاده نموده و  ــين نيز مي تواند از حكم ماده  1108 ق. م. اس مادرجانش
با مراجعه به دادگاه و اثبات اين كه همسرش، جنين متعلق به ديگران 
ــد و همچنين اين قرارداد  ــم خود نگه داري مي كن ــه و در رح را پذيرفت
بدون رضايت او منعقد شده، نشوز همسرش را از ايفاي وظايف زوجيت 

اثبات كند.

آيا شوهر مادر جانشين عالوه بر ضمانت اجراهاي قانوني مي تواند 
ــخ كند؟ قبل از ورود  ــر خود را فس ــيني در بارداري همس قرارداد جانش
ــي  ــوهر زن چه نقش ــخص گردد كه ش به اين بحث، بايد اين نكته مش
ــوهر  ــه عبارت ديگر آيا ش ــارداري دارد؟ ب ــيني در ب ــرارداد جانش در ق
ــت يا  ــين داخل در عقد بوده و اراده  او در انعقاد عقد موثر اس مادرجانش
اين كه اراده  او در انعقاد عقد موثر نبوده و تنها از جهت لطمه اي كه بر 
حقوق او به موجب قرارداد وارد مي شود بايد رضاي او نيز تحصيل گردد 
ــوهر  ــد و يا اين كه ش به طوري كه بدون رضاي او قرارداد غير نافذ باش

هيچ نقشي در عقد همسر خود ندارد؟
ــه تحقيق از نظريه  اول نمي توان حمايت كرد زيرا در عالم ثبوت  ب
ــده و براي  ــين و زوجين نابارور منعقد ش ــن قرارداد بين مادر جانش اي
ــورد دو نظر ديگر بين  ــت. در م ــد، همين دو اراده كافي اس ــق عق تحق
حقوق دانان اختالف نظر وجود دارد. برخي قائل به نظر دوم بوده و براي 
ــتدالل هايى بيان مي دارند: «در مورد اجاره رحم به دليل آن كه  آن اس
ــوهر را مي طلبد.» (19)  ــوهر است، لزوماً اجازه ش مورد تعلق و حق ش
ــوهر دايه با منطق تعهدات قانوني،  همچنين بيان مي دارند: «رضاي ش
عرفي و نيز تعهدات ناشي از عقد نكاح دايه در برابر شوهر قابل توجيح 
است زيرا دايه به موجب عقد نكاح، قانون و عرف متعهد شده است كه 
جز فرزندان شوهر خويش را، در دوران زناشويي، در رحم خود نپرورد» 

 .(20)
ــتدالل ديگري نيز بيان شده است: با توجه به  در همين زمينه اس
ــالت فضولي و ماده 57 قانون  ــواد مختلف قانون مدني در مورد معام م
ــراي احكام مصوب 1356 و با توجه به روح و مفهوم قانون، مي توان  اج
ــراردادي به حق  ــه «در هر مورد، ق ــتنباط كرد ك ــن اصل كلي را اس اي
ــخص ثالثي لطمه وارد كند، نفوذ آن قرارداد، منوط به تنفيذ صاحب  ش
ــنده معتقد است: «بدين ترتيب نتيجه  حق خواهد بود.» در ادامه نويس
ــين به  ــين و تعهداتي كه مادر جانش ــم كه قرارداد مادر جانش مي گيري
ــوهر مادر  ــب آن به عهده مي گيرد در حقوق ايران بدون اجازه ش موج
جانشين نافذ نمي باشد و تنفيذ قرارداد منوط اجازه شوهر مادر جانشين 
است. قرارداد او در صورت رد شوهر مادر جانشين باطل مي شود» (21). 
ــين داخل در قرارداد جانشيني  ــوهر مادر جانش مطابق نظر اين گروه ش
در بارداري نبوده ولي عقدي كه مادر جانشين با والدين ژنتيكي منعقد 

مي نمايد قرارداد غير نافذي است كه نياز به تنفيذ دارد.  
در همين راستا برخي ديگر به رياست شوهر بر خانواده استناد كرده 
و بيان مي دارند: «بنابراين انجام هر آن چه كه به نحوي مرتبط با مصالح 
و اهداف خانواده است؛ نيازمند رضايت شوهر – به عنوان رئيس خانواده- 
است. در اين جا نيز به نظر مي رسد چون با پذيرش اين قرارداد و انتقال 
ــتمتاع  ــه رحم زوجه، حداقل در مدتي از زمان بارداري، حق اس جنين ب
ــوهر   [به نظر مي رسد مقصود نويسنده  ــي شوهر سلب مي شود و ش جنس
زوجه يا همسر بوده كه به اشتباه شوهر بيان شده است] مجاز به اين امر 
نخواهد بود و با عنايت به اين كه يكي از اهداف ازدواج و تشكيل خانواده، 
ــت لذا انتقال جنين به رحم زوجه، نيازمند رضايت  ــتمتاع جنسي اس اس

دكتر سيد محمد   اسدي نژاد و همكاران
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زوج است.» ولي در مورد ضمانت اجراي آن برخالف نظر دسته  اول عدم 
رضايت را سبب غير نافذ شدن عقد ندانسته و چنين مي گويند: «عدم اخذ 
ــؤوليت مدني  ــت زوج نيز در اين مورد، حداقل مي تواند موجب مس رضاي
ــه  درماني شود چرا كه ايشان سبب ورود ضرر (سلب  پزشك و يا مؤسس

حق استمتاع زوج) شده اند» (22).  
ــر اذن زوج در قرارداد  ــه عدم تاثي ــي ديگر قائل ب ــل، برخ در مقاب
ــيني در بارداري بوده و بيان مي دارند: «قرارداد مادر جانشيني در  جانش
ــين با زوج متقاضي منعقد  ــت كه بين مادر جانش هر حال قراردادي اس
ــوهر مادر جانشين يا عدول از آن  مي گردد و عدم صدور اذن يا اجازه ش
موجب عدم نفوذ يا بطالن عقد ايجاد شده نخواهد بود» (23). نويسنده 
ــت كه عدم رضاي زوج به عقد زوجه، قرارداد  مزبور در ادامه معتقد اس
ــود كه ضمانت اجراهاي قانوني  ــبب مي ش زن را باطل نمي كند ولي س
تخلف از حقوق شوهر نسبت به زن اجرا گردد و در صورت رضاي زوج، 

ضمانت  اجراهاي مزبور در مورد او مجري نخواهد بود (24).  
ــيم، ديگر بررسي امكان  در هر حال چنان چه قائل به نظر اول باش
ــوهر مادر  جانشين معنا پيدا نمي كند زيرا عقد  انحالل عقد از جانب ش
ــوهر به آن منضم نشود، نفوذ  ــين غيرنافذ بوده و تا رضاي ش مادر جانش
حقوقي نداشته و نمي توان مفاد آن را اجرا نمود. چنان چه مادر  جانشين 
ــد، ( از جمله  به هر نحوي بدون اذن زوج مبادرت به اين كار نموده باش
ــوهر در مسافرت باشد يا زنداني بوده و يا اصًال زن از عمد اين كار را  ش
انجام داده باشد) در اين صورت چنان چه شوهر قبل از انتقال جنين به 
ــود مي تواند عقد همسرش را منحل نمايد و چنان چه  رحم زن مطلع ش
ــوهر بعد از انتقال جنين از اين امر مطلع گرديد، ديگر بر عدم رضاي  ش
زوج اثري مترتب نيست زيرا ديگر برداشت جنين از رحم اين زن خالف 
ــوهر مادر  ــد. در اين صورت ش ــم عمومي بوده و امكان پذير نمي باش نظ
ــداي اين بحث آمده  ــد از ضمانت  اجراهايي كه در ابت ــين مي توان جانش
ــتفاده نمايد ولي اگر قائل به نظر دوم باشيم، شوهر حق انحالل عقد  اس

را به اعتبار غيرنافذ بودن آن ندارد. 
ــي فقها در  ــابقه اي ندارد ولي برخ ــن بحث در فقه س ــر چند اي ه
ــته و چنين بيان مي دارند:  ــوهر را شرط دانس اجاره  زن مرضعه، اذن ش
ــه باذن الزوج» (25) برخي  ــتيجار المرأه للرضاع مده معين «و يجوز اس
ديگر نيز هرچند رضاي زوج را شرط ندانسته ولي در صورتي كه مانع از 
ــتمتاع زوج بوده، اذن او را الزم مي دانند: «يجوز استئجار المرأه  حق اس
ــا مده معينه و إن لم  ــل للرضاع أيضاً بأن يرتضع الطفل منه ــاع ب لالرض
ــن منها فعل، و ال يعتبر في صحه إجارتها لذالك إذن الزوج و رضاه،  يك
ــتمتاعه منها، و مع  بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حق اس
ــد از  كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحتها...» (26) به نظر مي رس
ــرط وقوع عقد  ــتفاده نموده و رضاي زوج را ش ــن مبنا مي توان اس همي

جانشيني در بارداري دانست. 
ــت كه حق  ــود اين اس ــاره ش نكته اي كه در اين جا بايد به آن اش
انحالل قرارداد مادر جانشين تا چه زماني براي شوهر او محفوظ است؟ 
ــد از اين حق  ــان دوره  بارداري مي توان ــين تا پاي ــوهر مادر جانش آيا ش

ــتعمال اين حق را بايد محدود نمود؟ برخي در اين  ــتفاده كند يا اس اس
ــط شوهر مادر  زمينه صراحتاً بيان مي دارند كه حق انحالل قرارداد توس
جانشين پيش از انتقال جنين به رحم مادر جانشين و پس از آن براي 
او محفوظ است مگر در صورتي كه اين كار منجر به سقط جنين گردد 
ــت و به نظر بايد اختيار مرد در بر هم  ــخن محل تأمل اس (27). اين س
ــر خود را به زماني كه عقد منعقد شده ولي هنوز جنين  زدن عقد همس
ــت محدود نمود. وقتي جنين به رحم زن  ــده اس به رحم زن منتقل نش
ــده ديگر فسخ عقد هيچ تاثيري نمي تواند داشته باشد زيرا ما  منتقل ش
در اين جا با حيات يك موجود انساني مواجه هستيم كه هرگونه تعرض 
به آن خالف نظم عمومي و اخالق حسنه مي باشد؛ هيچ تضميني وجود 

ندارد كه انتقال جنين به سالمتي و حيات او آسيب نرساند.
از طرف ديگر اگر قرارداد جانشيني در بارداري بعد از انتقال جنين 
چنين تزلزل پذير باشد هيچ گاه والدين ژنتيكي به آن تن در نمي دهند 
ــخ  ــين عقد مربوطه را فس ــوهر مادرجانش زيرا هر لحظه امكان دارد ش
نمايد و آنان را در اضطراب پيدا كردن زن ديگري كه بتوان جنين را به 
ــروط بر اين كه اين امر از لحاظ  رحم او منتقل نمود قرار دهد البته مش
ــكي ممكن باشد. در نتيجه زن بايد تا انتهاي بارداري مراقبت هاي  پزش
ــل آورده و نمي تواند به  ــژه دوران بارداري را به عم ــات وي الزم و اقدام
ــخ عقد توسط شوهر يا بطالن عقد در صورت حكم دادگاه در  دليل فس
ــتاي اجراي ماده 1117 ق م، نسبت به جنين هيچ گونه كوتاهي يا  راس

سهل انگاري روا دارد. 
ــي حقوق قانوني شوهر و نقض اين حقوق توسط مادر  بعد از بررس
ــؤال مطرح مي شود  ــين و ضمانت اجراهاي آن، در اين جا اين س جانش
ــين در برابر شوهرش قابل اسقاط مي باشد  ــؤوليت مادرجانش كه آيا مس
ــد حقوقي كه شوهر بر زن دارد از حقوقي نيست  يا خير؟ به نظر مي رس
ــد؛ اين حقوق قابل اسقاط بوده و با اذن  ــقاط بوده باش كه غير قابل اس
ــبت به قرارداد همسر خود، مادرجانشين مسؤوليتي  يا اجازه شوهر نس
ــيني  ــر خود به موجب اجراي قرارداد جانش در قبال نقض حقوق همس
ــت  ــت اين اس در بارداري ندارد. نكته اي كه بايد در اين جا مد نظر داش
كه آيا اذن يا اجازه زوج قابل عدول مي باشد؟ به عبارت ديگر آيا شوهر 
ــبت به قرارداد مادر جانشين  ــت اذن يا اجازه خود را نس مي تواند نخس
ــخ به اين  ــد پاس ــپس از آن عدول كند؟ به نظر مي رس اعالم نموده، س
سؤال مثبت باشد زيرا اين امر حق شوهر است و نمي توان آزادي وي را 
از او سلب كرد. البته بايد در نظر داشت كه عدول از اذن اعطايي توسط 
شوهر در صورتي ممكن است كه هنوز جنين به رحم زن منتقل نشده 
باشد در صورت انتقال جنين از آن جايي كه ممكن است عدول از اذن 
ــبب آسيب به حيات جنين شود،  ــتن جنين از رحم اين زن س و برداش

نمي توان اين حق را براي شوهر قائل شد.

نتيجه گيري

ــين با انعقاد قرارداد جانشيني در بارداري حقوق شوهر  مادر جانش

بررسي تعارض قرارداد جانشيني در بارداري و مقررات مربوط به تمكين زن در قوانين ايران
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ــد از ضمانت  ــوهر نيز مي توان ــرار مي دهد و ش ــورد تعرض ق ــود را م خ
ــتفاده نمايد. عالوه بر اين در صورتي  ــاي قانوني در اين زمينه اس اجراه
ــده شوهر مي تواند مانع از انتقال  كه هنوز جنين به رحم زن منتقل نش
ــؤوليت در صورتي است  ــود. البته اين مس ــرش ش جنين به رحم همس
ــوهر رافع  ــوهر منعقد گردد و اذن يا اجازه ش ــه قرارداد بدون اذن ش ك
ــود. عدول از اين اذن نيز تا قبل از انتقال  ــرش مي ش ــؤوليت همس مس

جنين ممكن و بعد از آن از آن جا كه در ارتباط با حيات جنين مي باشد 
به دليل ارتباط با نظم عمومي ممكن نيست.

ــيني در بارداري  ــابقه بودن موضوع جانش با توجه به جديد و بي س
ــت قانون گذار در اين زمينه ورود پيدا كرده و  ــد الزم اس به نظر مي رس
ــب به بسياري از ابهامات و اختالف نظرها خاتمه  با تدوين قانوني مناس

دهد.
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