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In the legal system of Iran every contract has a specific nature, the explanation 

of which, has a significant role in exact understanding of it, including conclusion, 

termination and the resulting right and obligations. A contract is either mentioned in 

laws, and its conditions, rules and effects are explained there, or it accepted according 

to the principle of freedom of contract, there by its conclusion, in compliance with 

general legal rules, is completely dependent on mutual agreement of the involved 

parties.  

The Surrogacy contract for pregnancy is also an agreement to transfer the 

concepted egg of an unfertile couple to another woman's woman in order to keep it 

alive and let it grow there and then delivering the neonate to the donors of sperm and 

egg. The nature of this contract, considering the fact of its being a novelty and non-

existence of legislation in this regard, should be discussed.  

Some have regarded it as a new legal concept to be analyzed using current legal 

formats such as rent and deposit and others consider it an undetermined contract 

governed by the Article 10 of the Iranian Civil Law. The present study has tried to 

explain and criticize these points of view. 
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 انعقاد، جمله از عقد آن فهم درت، ین ماهین اییکه تب دارد یتیماههر قرارداد ران یا ینظام حقوقدر 

ن نام برده یا در قوانی یهر عقداز . است مؤثر...  و آن از منبعث فیآن عقد، حقوق و تکال یژگیو اسقاط،

رفته شده و انعقاد آن یپذ یقرارداد یا با توجه به اصل آزادیشده،  یط، احکام و آثار آن بررسیشده و شرا

 ن است.یکاماًل بسته به نظر طرف ی،قواعد کل ۀمالحظبا 

زن و  افتهیاست که به موجب آن اسپرم و تخمک لقاح  یز توافقین یدر باردار ینیقرارداد جانش

ان صاحبمنتقل شده که طفل پس از تولد به  یگریبه رحم زن دو رشد  یشوهر نابارور به منظور نگهدار

ن یدر ا ن قرارداد با توجه به نو بودن آن و نداشتن قانونیت ایل داده شود. ماهیاسپرم و تخمک تحو

عه و ... یاجاره، جعاله، ود ثلمموجود  یحقوق یآن را در قالب نهادها ینه محل تأمل است. برخیزم

ن یدانند. در ایم یمدن قانون 12 ۀمادن مشمول یرمعیز آن را قرارداد غیگر نید یل کرده و برخیتحل

 است. شده ک پرداختهیهر  ین نظرات و نقد و بررسیان ایق به بیتحق

 

 قانون مدن 12اجاره اشخاص، ماده  ت قرارداد،ی، ماهیدر باردار ینیقرارداد جانش :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

 ،طیعقود را برشمرده و شرا یسرکیران یا یقانون مدن

ک از آنها را بیان کرده است. عالوه بر قانون یآثار و احکام هر 

ح مطر یرا به طور اختصاص یز عقودیگر نین دی، قوانیمدن

 با نام ن عقودیا از که نداات آن پرداختهیفیان کیکرده و به ب

ن عقود، قانونگذار در ی. در کنار اکنندیاد می« نیعقود مع»

دارد که به موجب یشعار مرا اِ یاصل ی،قانون مدن 12 ۀماد

که آن را منعقد  ینسبت به کسان یخصوص یقراردادها»آن 

ح قانون نباشد، نافذ یکه مخالف صر یاند در صورتدهکر

ز خارج ا یتوانند توافقین مین ماده، طرفیبه موجب ا« است.

را  هاتوافقن یز ایند و قانونگذار نینما یچارچوب قواعد سنت

 ین ماده، آزادیان ایدر واقع قانونگذار با ب .شماردیمعتبر م

دگاه که ین دیعقود معتبر شمرده و به ا ۀنیافراد را در زم

ا به صورت یمنعقد شده،  یشکل خاص به ستیبایعقود م

 .نموده است ییاعتناین عقود باشد، بیاز ا یکیشرط ضمن 

 گریز رحم زن دو استفاده ا یدر باردار ینیقرارداد جانش

 یز قراردادین نابارور نیبه منظور صاحب فرزند شدن زوج

با زن صاحب رحم  فرزند یمتقاض ن نابارورِیاست که زوج

نیمادر جانش ـ و به موجب آن، زن صاحب رحمده کرمنعقد 

ت سیباین نابارور، باردار شده و مین متعلق به زوجیبا جن ـ

مان، یو پس از زا کندی ان مدت حمل، از آن نگهداریتا پا

است که  یهیل دهد. بدیتحو اشیکین ژنتیطفل را به والد

ن قرارداد را به یو ا نداشتهنه ورود ین زمیقانونگذار هنوز در ا

دگان سنیاز نو ین رو، برخیاز ا .ان نکرده استیب یشکل خاص

 یعه بررسیا ودیاجاره، جعاله  ثلمن یآن را در قالب عقود مع

ن توافق ین عقود را در ایقواعد و الزامات ا کوشندیو مکرده 

 یند. برخکنن عقود یت قرارداد را منتسب به ایو ماه یجار

قانون  12 ۀمادمشمول  یک قرارداد خصوصیگر، آن را ید

ور ن قرارداد با عقود مزبیکه ا یرغم تشابهاتدانسته و  به یمدن

 ارند.شمین برمیک قرارداد نامعین قرارداد را یت ایدارد، ماه

ق از آن رو است که با توجه به نو بودن ین تحقیت ایاهم

، نهین زمیدر ا یو نبودن قانون خاص یدرمان ۀویشن یا

ران نامعلوم بوده یا ین عقد در نظام حقوقیت ایماهنخست؛ 
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، ی، حقوقیمختلف فقه یکردهایاست. با توجه به رو

ن عقد یت ایماه یین باب، شناسایدر ا یو فرهنگ یاجتماع

حث ش رو در بیپ یهان بحثیترین و چالشیتریاز اساس یکی

ن یاست که تا چارچوب و سازمان ا یدر باردار ینیجانش

گر قرارداد را با ید یهاجنبه ی، بررسشودنن یقرارداد مع

ز با توجه به نوظهور یقانونگذار ن ؛کند. دومیمشکل مواجه م

 نیدر ا یران، به درستیا یحقوق ۀجامعده در ین پدیبودن ا

 در محافل یحقوق یهاار کرده است، تا بحثیباب سکوت اخت

ن یمختلف ا یهاو جنبهبگیرد صورت  یو دانشگاه یعلم

ن ین دست و در ایاز ا ییهاپژوهش .دشون ییموضوع تب

 .خواهد شدن باب یدر ا یل قانونگذاریسبب تسه هاموضوع

آن ت قرارداد فوق، احکام و آثار یبا مشخص شدن ماه ؛سوم

یمشخص م یادیز تا حد زیدر صورت فقدان قانون ن یحت

 شود.

ت قرارداد یماه بارۀشده درن مقاله، نظرات طرحیدر ا

نظرات مختلف و  ایم. سپس،کرده یل بررسیبه تفص را مزبور

وجود داشت و  آنهاک از یکه در باب هر  ییهاینقد و بررس

 د.شان ینظرات ب هرکدام ازنواقص 

ر یکه از آن تعب یدر باردار ینیقرارداد جانشگفتنی است 

 یان و رحم اجارهین، مادر جانشیگزیارحم، رحم ج ۀاجاربه 

 ۀدهندن زن اجارهیاست که ب یشود، قرارداد مفصلیز مین

منعقد شده  یدرمان ۀمؤسسرحم، صاحبان اسپرم و تخمک و 

 ثلم ییهامختلف آن قابل بحث است. جنبه یهاو جنبه

صحت از جمله  یط اساسیو شرا ینیقرارداد جانشانعقاد 

آن،  یهایژگی، عنوان قرارداد، ویدرمان ۀوین شیت ایمشروع

ن آن به یک از طرفیهر یکه برا ین، حقوقیت طرفیاهل

زن صاحب  یهاتید، مسئولیآیموجب قرارداد به وجود م

زن حامل، نسب طفل  ۀنفقرحم و صاحبان اسپرم و تخمک، 

ر ل دیبه تفص یکه نگارنده در مقاالت متعددو امثال ذلک 

 ذکر ن مقاله ازین رو، در ایاز ا .ن باب سخن گفته استیا

ت یان ماهیو صرفًا به بکنیم می یمجدد آن مباحث خوددار

 دیت، ابتدا بایش از بحث ماهیم. پیپردازیقرارداد مزبور م

مشخص  کرد تا یبررسرا ن قرارداد یت ایصحت و مشروع

ر؛ یا خیران معتبر است یا ین قرارداد در نظام حقوقیا ایآد شو

ت یگر پرداخت. در باب صحت و مشروعید یهاسپس به بحث

ارداد با ن قریم که ایکنین نکته اکتفا مین قرارداد به ذکر ایا

ا و اکثر فقه داردن یرتیو اخالق حسنه مغا یقانون، نظم عموم

د. انشده یدرمان ۀویو شن قرارداد یت ایز قائل به مشروعین

ز متعلق به صاحبان اسپرم و تخمک بوده و یفرزند حاصل ن

 و البته یمادر رضاع ۀمثابطفل با زن صاحب رحم، به  ۀرابط

 تر از آن است.یبه نظر نگارنده قو

و  بوده یفیتوص یلین مقاله، تحلیق در ایتحق ۀویش

 است.شده  یگردآور یاکتابخانه ۀویبه ش مطالب

 اءیاش ۀاجارو  یدر باردار ینیجانشقرارداد 

است که به موجب آن مستأجر،  یعقد اجاره، قرارداد

 یسندگان حقوقینو یشود؛ برخین مستأجر میمالک منافع ع

ل یرا در قالب عقد اجاره تحل ینیقرارداد جانشاند دهکرتالش 

 یاک قسمت اعضین منفعت یرا مادر جانشی؛ زکنند نییو تب

ده کرواگذار  یکین ژنتیبدن خود که همان رحم است به والد

 یسندگان حقوقیدارد. نویافت میرا در یآن مبلغ یو در ازا

یح قلمداد میاس را ناصحین قیا یمختلف یهابا استدالل

گر دارند، یکدیبا  ییهان دو شباهتی. هر چند ا(0-1)ند کن

 .استنه قابل طرح ین زمیز در ایچند سؤال مهم ن یول

ان داشته است: در اجاره یب یگونه که قانون مدنهمان .1

ست مالک یبایو موجر م استت منافع مطرح یبحث مالک

بدن انسان را  یا اعضاین مستأجره باشد؛ حال آیمنافع ع

توان گفت انسان مالک یا مین در نظر گرفت؟ و آیتوان عیم

ود بدن خ یا حداقل مالک منافع اعضایبدن خود،  یاعضا

ود، شیم یبدن انسان مال تلق یا اعضاینکه آیا (0،3)است؟ 

بدنش چگونه است،  یانسان با اعضا ۀرابطنکه یر و ایا خی

ه ت دانستین رابطه را از نوع مالکیا یمحل اختالف است. برخ

بدن خود است، هر چند  یو معتقدند که انسان مالک اعضا

دارد؛  وجودسندگان اختالف ین نویز بیت نیت مالکیفیدر ک

 و یت ذاتیگر مالکید یبرخ یقیت حقیآن را مالک یاعده

هارم چ دانند، دستهیم یعیت تشریز آن را مالکیگروه سوم ن

بدن خود  یت منافع انسان نسبت به اعضایز به مالکین

 معتقدند که انسان یت، برخیمالک ۀرابطمعتقدند. عالوه بر 

ز ین یگریبدنش سلطنت داشته و گروه د ینسبت به اعضا

بدن خود حقّ انتفاع  یدارند انسان نسبت به اعضایان میب

ن است که ین نظرات ایا قدر متیقّن از همه .(7-0) دارد

ود بدن خ یاعضا یریکارگو به یبردارانسان حقّ تصرف، بهره

ر با شرع، عقل و اخالق نباشد یکه مغا ییرا دارد و تا آنجا

 رد.یو آنها را به کار گ کند ند در آنها تصرفتوایم

تواند رحم خود را در ین میا مادر جانشینکه آیا بارۀدر

و سکیتوان گفت از یا نه؟ مین نابارور قرار دهد یار زوجیاخت

 ن نحو کهیاست )به ا دهشفته ریزن مرضعه در فقه پذ ۀاجار

را  ،استکودک  یل غذا برایمنافع پستان زن که محل تشک

 یام انتقال اعضیریگر اگر بپذید ی( از سوتوان انتقال دادمی
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ز یجا یدر موارد ضرورو دارد  یخون ضرر کم ثلمبدن، 

را ید قائل به جواز شد؛ زیبا یق اولین مسئله به طریاست، در ا

 یشود و اصل بارداریمنافع رحم منتقل م فقطک طرف یاز 

مواجه  یت شرعیرساند که با ممنوعیبه زن نم یضرر هم

ز ین نابارور را نیاز زوج یادیاز قشر زیگر نیشود و از طرف د

منافع رحم زن به منظور  یِن رو، واگذاریکند. از ایبرطرف م

 ۀنکت یول ؛ستیمواجه ن یبا مشکل ،یگرید یبرا یباردار

زن با رحم خود  ۀم رابطیتوانین است که چگونه میا یاساس

ت، قائل یمالک ۀن رابطیجه به ات دانسته و با تویمالک ۀرا رابط

 ،ین نکته محل تأمل فقهیا .میبه جواز اجاره دادن آن بشو

 اد.د یحیپاسخ صربه آن توان یبوده و نم یو فلسف یحقوق

در  یهرچند قانون مدن. . اجاره ذاتاً عقد معوّض است3

 یول ؛اورده استیان نیاز اجاره بها به م یخود حرف 699ماده 

معتقدند که وجود اجاره بها از ارکان عقد اجاره دانان حقوق

مالک  ای ردیگان صورت گیک منافع به رایکه تملبوده و چنان

را مسلط بر حقّ انتفاع از مال خود سازد  یگریبدون عوض د

م یکه بخواهچنان .(3)ست یآنچه واقع شده عقد اجاره ن

 م،کنیان یاء بیاش ۀاجاررا در قالب عقد  ینیقرارداد جانش

معوّض در نظر  ین قرارداد را عقدیم که ایهستآن ز از یناگر

ن یاز ا یعیوس ۀگسترن گونه نبوده و یکه ا یم، در حالیریبگ

 شود.یگان منعقد میدوستانه و راقراردادها به صورت نوع

ل ین مستأجره را به مستأجر تحویست عیبای. موجر م2

 شد اجارهن مستأجره نبایم عیتسل هبکه قادر د و چنانکن

م یسلت ید در حالتین مستأجره بایگر عیباطل است. از طرف د

د. کنشود که مستأجر بتواند به طور مطلوب از آن استفاده 

 تیم وضعین قرارداد شویکه قائل به اجاره بودن اچنان ،حال

 یرخ؟ بردیگیمصورت  ین به مستأجر در چه حالتیم عیتسل

 ز چون با انعقاد عقدین یاز نظر فقه »نه معتقدند: ین زمیدر ا

د، شوین مستأجره در مدت اجاره میع منفعتِ مستأجر مالکِ

 یفای منفعت را دارد و از طرفیسلطنت، حق است ۀقاعدبنا به 

ت؛ ن مستأجره اسیم عیفای منفعت متوقف بر تسلیچون است

است.  یطرف موجر ضروراز  ]ن مستأجرهیع[ م آنیلذا تسل

 یرگین است که دیسلطنت ا ۀقاعد یمقتضا ،نیگذشته از ا

ن یداست که مادر جانشیمسلط نباشد. ناگفته پ یبر مال و

هوم به مف ین حکمیم والدیبدن خود را تسل یتواند اعضاینم

ت یصالح ،نیجانش اگر چه مادرِ»و  (3)« د.کنآن  یحقوق

ن حق یتواند ایخود را دارد با این وصف نم یانتفاع از اعضا

از انحا به  یت است به نحویبوط به شخصرا که از حقوق مر

در حق و  ین ویگر جانشیدیگران انتقال دهد که اشخاص د

 .(0)« او بر اندامش شوند ۀسلط

ن آ یحقوق یم به معناین صورت تسلیراد که در این ایا 

 296 ۀمادرا مطابق یوندد، قابل رفع است؛ زیپیبه وقوع نم

د یامختلف است و بات یفیع به کیم به اختالف مبیق.م. تسل

د ن ماده هر چنیند. ایم گویباشد که عرفاً آن را تسل یبه نحو

اده ن میح مناط از ایبا تنق یول ؛ع انشاء شده استیدر باب ب

ز به کار برد. اگر اجاره دادن یتوان آن را در باب اجاره نیم

را یست؛ زیم چندان موجّه نیراد عدم تسلیح باشد، ایرحم صح

ار ینکه زن رحم خود را در اختیبه صرف ارسد یبه نظر م

ن متعلق به آنها را در رحم یداده و جن ن نابارور قراریزوج

نکه در یمانند ا .شودیم محقق میکند، تسل یخود نگهدار

به  ون شده ینکه مسافر سوار ماشیل، به صرف ایاتومب ۀاجار

 نیم محقق است؛ هر چند صاحب ماشیرسد، تسلیمقصد م

 اشد.خود راننده ب

  میبدان اءیاش ۀاجاررا  ین قراردادیکه چننیحال، ا

یمواجه است و نم یجد یدهایترد باـ شد انیب کهچنان ـ

 .گرفتاء در نظر یاش ۀاجارتوان به صراحت آن را 

 اشخاص ۀاجارو  یدر باردار ینیقرارداد جانش

ک قسم از اقسام اجاره است که در یز یاشخاص ن ۀاجار

در چند ماده بدان اشاره شده است. هر چند در  یقانون مدن

دانان حقوق یول؛ از آن نشده است یفیتعر یقانون مدن

است معوّض که  یاجاره عقد: »اندبرای آن ارائه داده یفیتعار

شود ین ملتزم میدر برابر اجرت مع یبه موجب آن شخص

که در  یا( نکته111: 1261ان،ی)کاتوز« را انجام دهد. یکار

 اشخاص رۀاجان است که ید بدان توجه شود ایقسمت بان یا

 که یفیرا با تعریر؟ زیا خیاست  یکیا جزء عقود تملیآ

ن یمستأجر مالک منافع ع»... قانونگذار از اجاره داشته است: 

د که یآید مین احتمال در ذهن پدیا« شودیمستأجره م

ع آن مناف ۀلیو به وس یکیاست تمل یز عقدیاشخاص ن ۀاجار

 نیا یاز نظر حقوق یول ؛شودین مبادله میر با عوض معیاج

 یاشخاص به واقع عقد ۀاجارا یماند که آیم یپرسش باق

ر و منافع حاصل یرا که مستأجر بر اج یاست و حق یکیتمل

 مرسوم یت به معنایتوان به مالکیکند میدا میاز کار او پ

 (3)؟ دکرر یخود تعب

منفعت کار انسان »... اند: ن ابهام پاسخ دادهیبه ا یبرخ 

 یر جداشدنیت اجیاوست، از شخص ۀارادکه وابسته و تابع 

ود مالک بودن خ ۀمنزلبه بودن  ین منفعتیچن ست و مالکِین

لتزم م یگریتواند در برابر دیانسان م یاوست. در حقوق کنون
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سازد،  ین التزام وادار میا یز او را به اجراین نیشود و قوان

را به عنوان مالک بر خود مسلط کند.  یگریحق ندارد د یول

سان ان بارۀن مستأجره دارد دریکه مالک منفعت بر ع یاسلطه

ژه در مقاطعه که کار با نظارت و دستور یبه و .ستین یعمل

ز امکان ندارد. ین دو نیاس اید. قشویکار انجام نمصاحب

کار را جزء  دِقراردا،  22 ۀمادح در یز به طور صریقانون کار ن

ن یبا استدالل مزبور به ا (3)« شناخته است. یعقود عهد

ارج خ یکیاشخاص از عقود تمل ۀاجارم که عقد یرسیجه مینت

 است. یبوده و عهد

را در قالب  یدر باردار ینیتوان قرارداد جانشیا میحال آ

 ب که مادرِین ترتیبه ا ؟دکرن ییاشخاص تبۀ اجارعقد 

ا ب ینیافت مبلغ معیدر ید که در ازاینماین تعهد میجانش

 ن متعلق بهید مثل با جنیتول یکمک یهااستفاده از روش

، طفل یدوران باردار یده و پس از طشن نابارور، باردار یزوج

نه یمن زیل دهد؟ در ایاو تحو یکین ژنتیمتولد شده را به والد

به ها آنت یسندگان اختالف نظر وجود دارد؛ اکثرین نویز بین

ه را ین نظریت ایاقل یول اند؛پرداخته ین تئوریمخالفت با ا

یبه نظر م»ه معتقدند: ین نظریدانند. موافقان ایدرست م

ن ین عقود معیرسد که ساختار عقد )اجاره اشخاص( در ب

 یاردر بارد ینیبا توافق و تعهد به جانش یترساختار مناسب

 ۀاجاررارداد را ن قینکه ایز به رغم ایگر نید یبرخ (9)« دارد.

 یول ؛کنندیت میحمادیدگاه ن یاشخاص دانسته و از ا

اشخاص بوده  ۀاجارتواند صرف ین قرارداد نمیمعتقدند که ا

قد ع» :جملهآن از  دشوتوأم  یگریست با عقود دیر بایو ناگز

د کن ز مراقبتین نیشود که از جنیرا او متعهد می؛ ز«عهیود

نان از رفع یت و اطمیمحرم جادیبه منظور ا«  عقد نکاح»و 

 .(13) یموانع شرع

 یاثبات ادعا یز براین نظر نیگر، مخالفان ایاز طرف د

 کنند:ین استدالل میخود چن

م یاشخاص، تسل ۀاجارکه در  ندکنیان میب ی. برخ1

نوع مص یم کاالیتعهد و تسل موضوعِ منفعت با انجام دادن کارِ

ر یآن تلف شود اج شود و اگر موضوع تعهد قبل ازیسر میم

رد یگیجه مین نتین نکته چنیان ایبر اجرت ندارد و با ب یحق

که طفل قبل از تولد سقط  یدر قرارداد مزبور در صورتکه 

را مستحق  جیرااشخاص  ۀاجارتوان براساس قواعد یشود، نم

 نیاز جن یبر نگهدار یرا او به تعهد مبنیاجرت ندانست؛ ز

مقصود از حد توان او خارج  ۀجیدن به نتیعمل کرده و رس

ه ن عادالنیمادر جانش ادِین امر با وجود مشقت زیاست و ابوده 

ن ین موضوع چنیدر ا یحقوق نظریۀاما   .(0)رسد یبه نظر نم

 ۀاجاردر »رند: یپذینبوده و توافق خالف آن را در قرارداد م

رد توان ادعا کینم یریچ تعبیان کار به هیش از پایاشخاص پ

م شده است. یمنفعت موضوع عقد به مستأجر تسلکه 

 ان کار حق ندارد از مستأجر مطالبهیش از پایر پین، اجیبنابرا

باشند.  اشتهگذ ین باب قرارینکه در ایاجرت کند، مگر ا

ها مرسوم است که اجرت در یکارشتر مقاطعهیکه در بچنان

 (3) «شود.یشرفت کار پرداخته میچند قسط و به تناسب پ

ن یرفرا طیست؛ زیراد وارد نین ایتوان گفت ایر مین تعبیا اب

 ینید. در قرارداد جانشکنن یتوانند در باب اجرت توافقاتیم

 یطشده شود که کل مبلغ توافق یز مقرر مین یدر باردار

ع شود و حسب یتود یدرمان ۀمؤسسچند فقره چک در 

مشخص مثال ًسه ماه و شش  هایدر موعد یشرفت بارداریپ

. دشول یماه و بعد از وضع حمل، چک به زن صاحب رحم تحو

ن ینه صورت نگرفته و جنین زمیدر ا یکه توافقالبته چنان

، با دشور زن صاحب رحم سقط یر از تقصیغ یدر اثر عامل

ن یرفاء و دکتیدر باب جعاله و است یحقوق یتوجه به اصول کل

زن را محروم از اجرت دانسته و به  ید به طور کلینبا یحقوق

که متحمل  یاز باب زحمت یو یبرا ینظر کارشناس، اجرت

 شده در نظر گرفت.

ن است یه وارد شده این نظریکه بر ا یگری. اشکال د3

از تعهدات  یان متشکل از مجموعهیگزیکه قرارداد رحم جا

عقد  از ین تعهدات را ناشیا ۀیتوان کلیکه نم یاست به نحو

 ثلمگر ین عقد، آثار عقود دیاشخاص دانست. در اۀ اجار

اجاره )در  و منفعت )در قرارداد نوع دوستانه( ۀهبعه و یود

ن قرارداد را به یز وجود دارد که الحاق ایقرارداد معوض( ن

راد ین ایرسد ای. به نظر م(0)سازد یاشخاص دشوار م ۀاجار

 را بر یتعهداتقانون ،  یرا در هر عقدیاست؛ زشدنی ز رد ین

د که خارج از آن عقد است؛ مثالً در عقد ینماین بار میطرف

ل یا در عقد وکالت وکی دشویمن محسوب یاجاره، مستأجر ام

ن رو، یره. از ایدر دست دارد و غ کهاست آن چیزی ن یام

ین بار میرا بر طرف یگرین قرارداد تعهدات دینکه ایصرف ا

ن یتوان به صراحت اید، نمآن قرارداد باش از کند که خارج

 .دکره را رد ینظر

ن است که یند اکنیان میکه مخالفان ب یگریراد دی. ا2

م در یاشخاص بدان ۀاجارن را قرارداد یاگر قرارداد مادر جانش»

ر رحم ماد یعین صورت، منفعت موضوع عقد که کارکرد طبیا

رد، یگمیبه خود  یمال ۀچهرن است ین در پرورش جنیجانش

ادر م یپول در قبال آن برا یمبلغ ۀمطالبکه حق  یصورتبه 

 تین حقوق جزء شخصیکه .... ا یجاد شود در حالین ایجانش
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توان آنها را با یندارد و نم یمال ۀچهرو  ن استیمادر جانش

د. منفعت موضوع کر یابیارز گونهایند و یپول سنج یمقدار

ست که بتوان آن را در قالب ین یاگونهن بهیقرارداد مادر جانش

حقوق  یازاجه آن را مابهیاشخاص قرار داد و در نت ۀاجارعقد 

 ۀاجارن به آن نحو که عقد یبه مادر جانش یپول پرداخت

از  یکی (3)« نگرد در نظر گرفت.یاشخاص به آن م

: ن پاسخ داده استین چنیراد این ایبه ا  یسندگان حقوقینو

 یز اجاره تلقیکار انسان و ن یرویموضوع منفعت بودن ن»... 

 یها از سواز اجاره یکی عنوان اشخاص، تحت ۀاجارشدن 

ت ین امر است که صرف جزء وجود و شخصیانگر ایقانونگذار ب

قرار گرفتن آن  ی، مانع از متعلق حکم وضعیبودن منفعت

 ۀدربار یحیشود، مگر آنکه منع خاص و نص صریمنفعت نم

د یمؤ زیفقها ن یوجود داشته باشد. عالوه بر آن فتوا یمنفعت

 یر کردن زن برایکه قائل به جواز اجاست  یین نظر تا جایا

که حال آن .اندر خوردنی، ش«رضاع»ر دادن و ی، ش«ارضاع»

گر یان دیردادن نوزاد و به بیش یزن برا ۀاجار ،منفعت موضوع

ان پست یعیدر کارکرد طب« یر دهیدر ش ینیقرارداد جانش»

 ز جزء وجودین منفعت نیو ا است« رید شیتول» یمادر رضاع

یبه نظر م (9)« د.یآیبه شمار م یت مادر رضاعیو شخص

ن بد یرا منفعت اعضایح باشد؛ زیرسد استدالل مزبور صح

ن رو، یاز ا .دشویم یابیاشخاص با پول ارز ۀاجارفرد در عقد 

ن یمادر جانش تیل که جزء شخصین دلیتوان آن را به اینم

 .دکر یاست، باطل تلق

آن را  یسندگان حقوقیاز نو یکیراد که ین ای. چهارم6

 ۀاجار ین قرارداد را نوعیاگر ا »ن است که یان داشته، ایب

د بر یز بایم، در آن صورت ناگریا شخص بدانیخدمت 

 یقراداد یم و آزادین رابطه رضا دهیت قانون کار بر ایحاکم

ا جز آن یم. آیمحدود ساز ین قانون امریفراغ ا ۀمنطقرا به 

 یکسره به دور از چارچوب تراضی یتین وضعیاست که چن

که قرارداد ه چنانین نظریمطابق ا (1)« اطراف عقد است؟

ن قرارداد یم، ایریاشخاص در نظر بگ ۀاجارمزبور را قرارداد 

ن فکر با یرسد ایبه نظر م یول ؛مشمول قانون کار است

قانون  1 ۀمادو  1 ۀمادرا مطابق  یجه است زموا ییدهایترد

و  ندگان آنانیکارگر و کارفرما و نما ۀرابطن قانون بر یکار، ا

، یدیها و مؤسسات تولن بر کارگاهیکارآموزان و همچن

 یحکومت دارد. برخ یو کشاورز ی، خدماتیصنعت

ول که شم یدر موارد»نه معتقدند که ین زمیسندگان در اینو

 د باشد،یمورد ترد یخاص نسبت به فرد یمقررات استخدام

او درست باشد مشمول بارۀ که عنوان کارگر در یدر صورت

 یرا شمول قانون کار نسبت به تمامیقانون کار خواهد بود؛ ز

 آنها درست است و بارۀف کارگر و کارفرما دریکه تعر یکسان

به شمار  ییارفرماکارگر و ک ۀرابط یهاشان از مصداقرابطه

ه ین نظریمطابق ا (11)« شود.ید )اصل( محسوب میآیم

م یحاکم بدان یابر رابطهم قانون کار را ینکه بخواهیا یبرا

ز ین ف کارگرین کارگر باشد. در تعریاز طرف یکیست یبایم

ت یتبع»ار ین آنها معیترکه مهم شودیارائه م ییارهایمع

 است.« یحقوق

اختالف نظر وجود داشته  یت حقوقیمفهوم تبع بارۀدر

و حق  یدارت ایا تبعیم، یبدان یفن یتیت را  تبعین تبعیکه ا

ن یک مثال ایمزبور در ضمن  ۀسندینظارت و دستور؛ نو

مشاغل ممکن  ید: صاحبان عرفکنیان مین بیمفهوم را چن

ا آن به طور یخود را به دو شکل اجرا کنند،  ۀحرفاست 

 یپزشکثل مار استفاده کننده قرار دهند؛ یم در اختیمستق

 یراکه ب یا نقاشیکند ینه میماران را معایکه در مطب خود ب

 ،یعوک دیکه در  یلیا وکیکشد یم ینقاش یتابلو یشخص

ها قرارداد ن نمونهیا ۀدر هم .کندیرا قبول م یوکالت فرد

بوده و از قلمرو حقوق  یمنعقد شده تابع  قواعد حقوق مدن

مارستان مشغول به یکه پزشک در باما چنان ؛ارج استکار خ

 به یاا مؤسسهیدر شرکت  یدانل و حقوقیا وکیکار شود 

در مؤسسه یا معلم و استادیکار کند،  یعنوان مشاور حقوق

کار و  یهاک از لحاظ ساعتیس کند و هر یتدر یآموزش یا

محل کار خود  ۀمؤسست نظم یملزم به رعا ینظام سازمان

را هر چند یز شوندین افراد، کارگر محسوب میا ۀهمباشد، 

؛ دکننین افراد به لحاظ علم و تخصص خود مستقل عمل میا

 نندکمحل کار عمل  یست مطابق مقررات داخلیبایم یول

 «هم وجود دارد. یت حقوقیتبع یت اداریکه به سبب تبع

 یت حقوقیتبعن مفهوم یین مثال در مقام تبیهر چند ا (11)

-ینم یت حقوقیدهد که هر تبعیدست مبه یمالک یول ؛بوده

 او با طرف یحقوق ۀرابطو  یتواند طرف مقابل را کارگر تلق

ز یگر نیدانان دمقابل را مشمول قانون کار قرار دهد. حقوق

با جدا شدن حقوق کار از  »ند: هست ین نظریقائل به چن

 ۀشعبن یص از قلمرو ااشخا ۀاجاراز  یبخش مهم یحقوق مدن

 یهامهین کار و بیب قوانیحقوق خارج شده و دولت با تصو

د یار گرفت. لکن بایکارگر و کارفرما را در اخت ۀرابط، یاجتماع

 ۀاجار یرا که بر مبنا یروابط ۀهمتوجه داشت که حقوق کار 

 یبرا یرد. شما وقتیگیبر نم د دریآیاعمال به وجود م

 یکشمیا سید، یکنیاط رجوع میدوختن لباس خود به خ

 ید. به زبان قانون مدنیدهیخانه خود را به مقاطعه کار م
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ر اد شده کارگینکه اشخاص ید، بدون ایکنیر میگران را اجید

کومت ح ،مان بسته شدهیند و قانون کار بر پیشما به حساب آ

 (3)« کند.

را هر چند او یگونه است؛ زنیز این نیعمل مادر جانش

 یت آنهاست ولیبوده و در تبع یکین ژنتینظارت والدتحت 

 یگرکار ۀرابط ین رابطه را بر مبنایرسد بتوان ایبه نظر نم

گر ممکن است قرارداد ی. از طرف ددکره یتوج ییکارفرما

چیه یکین ژنتیبه طور مطلق منعقد شده و والد ینیجانش

ا ینکه زن صاحب رحم از اقوام یمانند ا)را  یاینه و امر گونه

ا خود یبوده،  یکین ژنتیا مورد وثوق والدیکان آنان بوده، ینزد

ن ینشمادر جا یبرا دلیلیبه هر  (ن مسائل کامال آگاه باشدیبا ا

ز ین یدر باردار ینین رو، قرارداد جانشیمقرّر ندارند.  از ا

 ن بوده وین چنیاد شویم یاشخاص تلق ۀاجار یکه نوعچنان

 توان آن را مشمول قانون کار دانست.ینم

د کرتوان مطرح ینه مین زمیکه در ا یرادین ای. آخر1

معوّض است و وجود عوض از  یعقد ،ن است که اجارهیا

 نییذات آن است. تع یعقد اجاره و مقتضا یعناصر اصل

عقد را  ۀاجارعوض بودن؛ یب ۀدربارا توافق یاجاره،  نکردن

م احتمال دارد قرارداد یدانیکه م یحال ؛ در(3)کند یباطل م

رمعوض و نوع دوستانه یبه صورت غ یدر باردار ینیجانش

گان، آن را از ین قرارداد به صورت رای. انعقاد ادشومنعقد 

 یگریست دنبال عنوان دیبایو مده کرت اجاره خارج یحاکم

 آن بود.  ایبر

جاره اسندگان با اشاره به معوّض بودن یاز نو یکیالبته 

ن را یگزیو حال آنکه قرارداد حمل جا »دارد: یان مین بیچن

 ینیهرچند قرارداد جانش« گان دانستیاصوالً را ید عقدیبا

گان و نوع دوستانه منعقد یتواند به صورت رایم یدر باردار

م یگان برشماریاصوالً را یم آن را عقدینکه بخواهیا یول ؛دشو

 نیدر هم یبرخرا یه باشد؛ زمواج یجد ییدهایتواند با تردیم

 که به موجب قرارداد یفیاصوالً هرگونه تکل» معتقدند:  باره

نکه یست، مگر این یازا دارد و مجانبهجاد شود، عوض و مایا

اعالم کند و از باب  یحاً تعهد خود را مجانیطرف قرارداد صر

گان ارائه یرا یل باشد خدمتیما یرخواهیخ ۀزیاحسان و انگ

گان یح به رایکه تصرز چنانیموضوع مورد بحث ندهد. در 

است. اگر در  یبودن خدمت نشود، اصل عدم تبرع جار

د نشو ینیش بیپ یا حق مالیزان اجرت، دستمزد یقرارداد م

نخواهد بود و در برابر نظر کارشناس  ین خدمت مجانیا

ن طرف قرارداد مکلف به ید که زوجشوین مییتع المثلةاجر

 .(13)« پرداخت آن خواهند بود.

 توانیرسد میان شد به نظر میکه ب یاز مجموع مباحث

 یراب ید قالب مناسبیاشخاص شا ۀاجارن گفت که عقد یچن

عقد  یرا اصول کلیباشد؛ ز یدر باردار ینیانعقاد قرارداد جانش

تفاوت که ن یدانست با ا یز جارینجا نیتوان در ایاجاره را م

یم ینیکه قرارداد جانشیدر حال .استمعوض  یعقد ،اجاره

 د.یز در آیرمعوّض نیتواند به صورت غ

 و عقد جعاله  یدر باردار ینیقرارداد جانش

د: کنیف مین تعریعقد جعاله را چن یقانون مدن 191ۀماد

، یاجرت معلوم در مقابل عمل یجعاله عبارت است از ادا»

 زین عقد نیا« ن.یرمعیا غین باشد یمعنکه طرف یاعم از ا

 یدر باردار ینیانعقاد قرارداد جانش یبرا یممکن است قالب

شود، تا در برابر ین متعهد میباشد و به موجب آن مادر جانش

ن یبا جن یکمک یبارور یهابا استفاده از روش یاجرت معلوم

 گران باردار شده و پس از تولد، نوزاد را به آنهایمتعلق به د

بدان  بارهنیسندگان در ایکه نو یرادین ایترل دهد، مهمیتحو

ز بوده و ین است که عقد جعاله از عقود جایاند ااشاره داشته

توانند هر زمان که بخواهند از آن رجوع یجاعل و عامل م

ین نمیطرف یدر باردار ینیکه در عقد جانشیکنند، در حال

هر وقت بخواهند از عقد ار را داشته باشند که ین اختیتوانند ا

 ز را به حالت اوّل برگردانند.یو همه چده کرخود عدول 

 یبراتوان ینمگر ین در رحم زن، دیبعد از کاشت جن 

 ن عقد مالزمیرا فسخ ایقائل شد؛ ز ین حقین عقد چنیطرف

ا ر بین امر مغاین بوده و ایبا در معرض خطر قرار گرفتن جن

هر چند قبل از  .شودیم یو اخالق حسنه تلق ینظم عموم

ر ند. البته دیتوانند آن را فسخ نماین مین طرفیکاشت جن

توان جعاله را در ضمن یاند که مان داشتهیب یبرخ بارهنیا

عقد  یق، حق فسخ ارادین طریشرط کرد و از ا یالزم عقدِ

 .(9)د کرن آن سلب یرا در طرف

ه است کن ینجا بدان اشاره داشت اید در ایکه با یانکته

با  دهیچیپ یک سازمان حقوقی ،یدر باردار ینیقرارداد جانش

ه ک ی، در حالاستاد یار زیت بسیار گسترده و اهمیآثار بس

 یهایریگبوده که قانونگذار سخت یاعقد جعاله مسامحه

ن رو، به یاز عقود را در آن مجرا نداشته است. از ا یاریبس

را بتوان در قالب  یدر باردار ینیرسد قرارداد جانشینظر نم

 .دکرجعاله منعقد 
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 عه یو عقد ود یدر باردار ینیقرارداد جانش

عه یود » کند:یف مین تعریعه را چنیعقد ود یقانون مدن

 یگریک نفر مال خود را به دیاست که به موجب آن  یعقد

جوهر و « آن که آن را مجاناً نگاه دارد یسپارد، برایم

عبارت است از: سپردن مال به منظور  عهیود یمقتضا

 یمعلوم شود مقصود اصل یکه در عقدو چنان ینگهدار

قد د تابع عیآن دو را نبا ۀرابطست؛ یاز مال ن ین نگهداریطرف

هرچند  یدر باردار ینیدر قرارداد جانش .(10)عه دانستیود

ن نابارور در رحم زن قرار گرفته و زن ین متعلق به زوجیجن

به نظر  یول ؛کندیم یاز آن نگهدار یدت بارداران میتا پا

 از ین قرارداد، صرف نگهداریاز ا یرسد که مقصود اصلینم

گر ین خود را در رحم زن دین نابارور جنین باشد. زوجیجن

 یان بارداریتا رحم زن آن را پرورش داده و تا پادهند میقرار 

شد ر ،نیطرف یبماند. مقصود اصل یو تکامل رشد در رحم باق

ل نوزاد پس از تولد یو تحو یان باردارین تا پایو پرورش جن

ن یاز جن یهرچند نگهدار .دارد یجنبه فرع یبوده و نگهدار

 .(9)شود یمحسوب م یتعهد اصلۀ الزمبه عنوان 

ز در ضمن عقد جعاله یعه نیز بودن عقد ودیجابارۀ در 

د بدان یکه با یگریراد مهم دیا یول ؛بدان اشاره شده است

اموال ۀ بارعه را دریود ،ین است که قانون مدنیاد کرتوجه 

یم یگریک نفر مال خود را به دیدارد یان میرفته و بیپذ

است را  یبالقوّه انسان ین که موجودینجا جنیسپارد. در ا

 یو اخالق یحقوق یهاد و چالشیتوان به صراحت مال نامینم

عه ینکه ودیگر اید ۀنکتاست.  ناشدنینه انکارین زمیدر ا

ز در ضمن یهر چند شرط پاداش ن .است یذاتًا مجان یعقد

در  ینیدر قرارداد جانش یول؛ ن امر نداردیبا ا یآن منافات

 ین قرارداد ذاتاً مجانیتوان گفت که ایبه صراحت نم یباردار

در ضمن  یفرع قرارداد شکل به نیجانش مادر و اجرتاست 

 .ردیگ قرارعقد  نیب

  یقانون مدن 13 ۀمادو  یدر باردار ینیجانشقرارداد 

معتقدند که قرارداد  یسندگان حقوقیاز نو یاریبس

ینم ین قانون مدنیدر قالب عقود مع یدر باردار ینیجانش

ط و آثار مختص به خود یمستقل با شرا یگنجد و قرارداد

 یست بررسیبایم یقانون مدن 12 ۀمادکه براساس است 

ت اراده با توافق یمطابق اصل حاکمن قرارداد ید. طرفشو

که ند کنین مییتع ییط و آثار آن را تا جایگر شرایکدی

ک یو اخالق حسنه نباشد و هر  یمخالف قانون، نظم عموم

 یز مطابق اصل لزوم قراردادها ملزم به اجراین نیاز طرف

تواند به صورت یم ین قرارداد حتی. ااز آن است یتعهدات ناش

بال در ق یچ تعهدیه یکین ژنتیو والد شود رمعوّض منعقدیغ

که در  یانکته .(15-10،0-1)پرداخت اجرت نداشته باشند

ن قرارداد مرکب یا ایاست که آ کرد آند بدان توجه ینجا بایا

 یط است؟ برخیبس یا عقدین بوده، ین و نامعیاز چند عقد مع

ن یذات ا ینکه مقتضایسندگان معتقدند با توجه به اینو

ن متعلق به یگران از جنید یوجود آوردن فرزند براقرارداد به

ن در مراحل مختلف یآنها بوده و تمام تعهدات مادر جانش

 ۀرابطن، یذات عقد است. بنابرا یمقتضا راستایقرارداد در 

 ک عقدیست و یاز چند عقد ن یبیجاد شده ترکیا یحقوق

 نیل ایگر معتقدند با تحلید یبرخ ی؛ ول(3) ط استیبس

 یشود که مجموع تعهدهایجه حاصل مین نتیقرارداد ا

 کیتوان تنها به ین عقد وجود دارد را نمیکه در ا یمتفاوت

ن ین قرارداد مرکب از چند عقد معین نسبت داد. ایعقد مع

 ۀهبن، یجن ۀعیتوان آن را به عقود ودین بوده و میو نامع

ن )در یجانشمادر  ۀاجاررمعوّض( یقرارداد غبارۀ منفعت )در

. در هر حال، چه آن (0)ه کرد یمعوّض( و قرارداد رضاع تجز

ه بآن را توان یما مرکب یم، یریط در نظر بگیبس یرا عقد

 منعقد نمود. صورت قرارداد مستقل

 که با توجه به ح استین بحث الزم به توضیا یدر انتها

ن ینکه اینهد و این قرارداد برجا میکه ا یژه و آثاریط ویشرا

امعه بر ج یمیر مستقیبوده و تأث یقرارداد مربوط به فرزندآور

ن ید بودن ایگذارد و از آنجا که با توجه به جدینده میو آ

ر د یقرارداد مربوط به آن، عرف خاص ،و به تبع یدرمان ۀویش

کم حا ،نه شکل نگرفته که در صورت سکوت قراردادین زمیا

 12ۀماد ثلم یقالب در را آن میبخواه نکهیا صرف .باشدبر آن 

 بر حاکم را افراد ۀاراد مطلق طوربه و داده جا یمدن قانون

 ت،سین صالح به چندان میبدان ییهامانیپ نیچن سرنوشت

قانون  نبودکشورمان با توجه به  یهرچند در نظام حقوق

ن قرارداد در قالب یل ایجز تحل یانه چارهین زمیدر ا یخاص

نه ین زمیست در ایبایقانونگذار مم. بنابراین، یندار 12ۀماد

ان یسندگان بینو یگونه که برخدا کرده و همانیورود پ

 حقوق یو فلسف یکرد اخالقیبا توجه به رو  ،(17)اند داشته

وافق ا تیمان یک نوع پیت موضوع یل نوع رابطه و اهمیو به دل

س یمستقل تأس یقیک سازمان حقیدر قالب  یانسان یاخالق

 کند.

  یریگجهیبحث و نت

ت یجه گرفت که ماهیتوان نتیاز مباحث طرح شده م

 یران با برخیا یدر نظام حقوق یدر باردار ینیقرارداد جانش
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 ۀاجاراء، عقد یاش ۀاجاراز جمله عقد  یحقوق ینهادها

دارد. از  یاریعه و عقد جعاله شباهت بسیاشخاص، عقد ود

 ۀجارابا عقد ن شباهت را یشترین عقود، قرارداد مزبور بین ایب

و رفته ن سیسندگان بدینو یکه برخ یاشخاص داشته؛ به نحو

 یدانند؛ ولیاشخاص م ۀاجاررا عقد  ینیو قرارداد جانش

معوّض بوده و  یعقدذاتاً ه ان شد عقد اجاریطور که بهمان

ن قرارداد را از قالب اجاره ین قرارداد، ایخالف آن در ا شرط بر

 م. قراردادیگر هستیمراجعه به عقود در از یخارج کرده و ناگز

هم به صورت معوّض و هم به صورت  یدر باردار ینیجانش

 رمعوّضیکه به صورت غت انعقاد داشته و چنانیقابل یمجان

خاص اش ۀاجارل در قالب عقد یت تحلیگر قابلی، ددشومنعقد 

طلبد که ین قرارداد میبودن ا ایرفتن اجارهیرا ندارد. پذ

که به صورت چنان یدر باردار ینیقرارداد جانشم ییبگو

که به و چناناست اشخاص  ۀاجار، عقد دشومعوّض منعقد 

 است. از یگریگر اجاره نبوده و عقد دیباشد د یصورت مجان

ر د یقرارداد یرفتن اصل آزادیرسد با پذین رو، به نظر میا

 کی مزبور قرارداد ذارتوسط قانونگ یقانون مدن 12ۀماد

ت یکه مورد توافق اکثر یامر .است 12 ۀماد یخصوص قرارداد

 . استسندگان و محققان ینو

د وشیشنهاد میحات فوق پین رو، با توجه به توضیاز ا

 ۀنیع صورت گرفته در زمیقانونگذار با توجه به مطالعات وس

ن قرارداد در یت ایژه ماهیو به طور و یدر باردار ینیجانش

ن یدر ا یقانون خاصنداشتن ن وجود ین پژوهش و همچنیا

 یبرا یدا کرده و با انتخاب نام و عنوان خاصینه، ورود پیزم

(، آن را به یدر باردار ینیمثال، جانش ین قرارداد )برایا

ن یط، احکام و آثار این در آورده و شرایمع یصورت قرارداد

م ان دارد. با انجایل بیبه تفص یقرارداد را در قالب مواد قانون

ن امر، هم به اختالف نظرها و تشتت آراء خاتمه داده و هم یا

 ییو محاکم قضا یمتقاض یها، خانوادهیمؤسسات درمان یبرا

 .دکنیمف ین تکلییبه طور قاطع تع

 تقدیر و تشکر
ن امر یکه در ا یکسان یتمام ینجا الزم است از همکاریدر ا

داشته را بودند کمال سپاس و قدردانی  ی ماهمراه و راهنما

 م.یباش

 رض منافععات
 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین
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