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Abstract  
In this paper we have addressed the problem of womb loan - 

surrogate mothers from the perspective of Islamic law. In this paper it 

is explained that for this practice there are several names, such as 

"surrogate mother", "womb loan", "alternative mother", etc. The paper 

in question reveals the views of Islamic scholars on this issue, by 

mentioning their arguments, and it concludes that the most backed argu-

ment based on authentic opinion is the one that prohibits this practice. 

This is the attitude of the relevant Islamic law academies in the world.  

In this paper, along with analysis of relevant problems in terms of 

Islamic law, there are also mentioned some side effects of this practice, 

such as abuse of poor women by rich women; the possibility of indirect 

advancement of lesbianism and homosexuality; it can be used to cover 

many crimes and sexual betrayals by women; in the case of unmarried 

women, it creates confusion in the public and opens debate about the 

truth of the pregnancy of such a woman; the possibility of causing 

psychological consequences in women; it leaves room for negative 

developments in child-parent relations; leaves room for misuse by the 

voracious hunters of business opportunities and profits. 

Keywords: Islam, medicine, Islamic law academy, family, 

Islamic scholars. 
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HYRJE 

Zhvillimi i mjekësisë dhe provat e ndryshme të cilat i bëjnë 

shkencëtarët në fushën e gjenetikës dhe në shumë disiplina tjera, kanë 

hapur debate edhe në rrafshe tjera, si: rrafshi social, juridik, kulturor, 

psikologjik, etj. Në këtë kontekst, me theks të veçantë, duhet të poten-

cohet rrafshi fetar, i cili paraqitet edhe si një nga preokupimet bazë të 

legjitimimit të këtyre të arriturave dhe adoptimit të tyre nga njerëzit. 

Një nga çështje e reja e cila kërkon trajtim edhe në aspektin fetar, 

gjegjësisht kërkon qëndrim nga aspekti i të drejtës islame, është edhe 

ajo që quhet “nëna surrogate”, ose “huazimi i mitrës”, “nëna alternati-

ve”, etj.  

Me termin “nëna surrogate” dhe me termat tjera simotra, aludohet 

në femrat të cilat e bartin një embrion për nëntë muaj, dhe pas lindjes, 

nuk kanë të drejtë mbi fëmijën, por fëmija kalon te një femër tjetër e 

cila më pas njihet si nënë e tij. Sipas kësaj praktike, një grua ofron 

shërbime me pjesët e trupit të saj, për një grua tjetër, që ajo të bëhet me 

fëmijë, pa i vënë në funksion organet e saj. 

 

MËNYRAT E NGJIZJES ARTIFICIALE DHE HUAZIMIT 

TË MITRËS 

 Ka disa mënyra si mund të realizohet huazimi i mitrës, e që mund 

të trajtohen edhe në kuadër të mënyrave të ngjizjes. Në vazhdim, do t’i 

përmendim mënyrat e ngjizjes, që në fakt i kanë përmendur dijetarët e 

Akademisë së Fikhut Islam në Mekë të Aarabisë Saudite, dhe më pas, 

do ta tregojmë edhe qëndrimin islam ndaj kësaj praktike: 

“Ngjizja artificiale (jo në mënyrë natyrale, gjegjësisht jo përmes 

kontaktit seksual të drejtpërdrejtë ndërmjet mashkullit dhe femrës), 

bëhet përmes njërës nga këto dy mënyra themelore: 

-Ngjizja interne, duke bërë injektimin e spermës së mashkullit në 

vendin e përshtatshëm në brendi të organeve të femrës. 

-Ngjizja eksterne, e cila bëhet me ngjizjen mes spermës së mashk-

ullit dhe qelizës vezë të femrës në një epruvetë testuese në laboratorët 

mjekësorë, pastaj mbjelljen e qelizës së ngjizur në mitrën e femrës. 

Në të dy mënyrat, femra patjetër ta zbulojë trupin për atë që e 

kryen këtë veprim. 

 Nga studimi në fjalë për çështjen përkatëse, dhe nga diskutimet 

që u zhvilluan përkitazi me këtë çështje, Këshillit të Akademisë iu bë e 

qartë se gjithsej janë shtatë forma dhe mjete me të cilat bëhet ngjizja 

artificiale për shumim, sipas të dy mënyrat: interne dhe eksterne. 
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Ngjizja interne bëhet përmes dy metodave, ndërkaq ngjizja eksterne 

bëhet përmes pesë metodave. Kjo, për nga aspekti praktik, pa mos u 

ndalur në atë se a janë të lejuara apo të ndaluara fetarisht. 

 Metodat janë si vijon: 

 

NGJIZJA ARTIFICIALE INTERNE 

 

Metoda e parë: 

Merret sperma e burrit të martuar dhe injektohet në vendin e 

përshtatshëm në brendësi të organeve apo në mitër të gruas së tij, në 

mënyrë që spermatozoidi të takohet në mënyrë natyrale me qelizën vezë 

të bashkëshortes. Në këtë mënyrë bëhet ngjizja, e pastaj ngjiten në 

murin e mitrës, me lejen e Allahut të Madhërishëm, si në rastin e 

marrëdhënieve seksuale. 

Kjo metodë aplikohet kur burri, për ndonjë shkak të caktuar, është 

i pamundshëm ta çojë spermën e tij deri në vendin përkatës gjatë 

marrëdhënieve seksuale. 

 

 Metoda e dytë: 

Merret sperma e një burri dhe injektohet në vendin përkatës te 

bashkëshortja e një burri tjetër, në mënyrë që të ndodh ngjizja interne, 

dhe më pas ngjitja në murin e mitrës, si në rastin e parë. Kjo metodë 

aplikohet kur bashkëshorti është steril. Atëherë, sperma merret nga një 

mashkull tjetër, për ta injektuar në mitrën e gruas së tij. 

 

NGJIZJA ARTIFICIALE EKSTERNE 

 

Metoda e tretë: 

Merret sperma nga bashkëshorti dhe qeliza vezë nga 

bashkëshortja e tij dhe vendosen në epruvetë në laborator mjekësor nën 

kushte të caktuara në mënyrë që spermatozoidet e bashkëshortit ta 

bëjnë ngjizjen e qelizës vezë të bashkëshortes në epruvetën përkatëse 

në laborator. Më pas, qeliza vezë e fekonduar, kur do të fillojë të 

ndahet dhe të shtohet, në kohë të përshtatshme, transferohet nga 

epruveta e laboratorit, në mitrën e bashkëshortes nga e cila është marrë 

qeliza vezë, që të ngjitet në murin e mitrës që të zhvillohet dhe të 

formësohet si çdo embrion tjetër. Pastaj, në fund të kohës së 

shtatzënisë natyrale, gruaja e lind këtë embrion foshnje, mashkull apo 

femër. Ky është “Fëmija i epruvetës”, një arritje e shkencës me 
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lehtësimin e Allahut të Madhërishëm. Në këtë mënyrë kanë lindur deri 

më sot një numër fëmijës: meshkuj, femra e binjakë. Për këtë kanë 

shkruar gazetat botërore dhe kanë informuar mediumet anembanë 

botës. 

Kjo metodë aplikohet në rast se gruaja është sterile për shkak të 

mbylljes së kanalit që bën lidhjen e vezorit dhe mitrës së saj (tuba 

fallopiane). 

 

 Metoda katërt: 

Fekondimi ekstern bëhet në epruvetën e laboratorit në mes 

spermës së marrë nga bashkëshorti dhe qelizës vezë të marrë nga një 

femër e cila nuk është bashkëshorte e këtij burri (këtë femër e quajnë 

dhuruese). Më pas, qeliza e ngjizur mbillet në mitrën e bashkëshortes 

së burrit në fjalë. 

Kjo metodë aplikohet kur vezori i femrës është hekur, apo nuk 

funksionon, por mitra e saj është e shëndoshë dhe qeliza vezë e ngjizur 

mund të ngjitet në të. 

 

 Metoda e pestë: 

Fekondimi ekstern bëhet në epruvetën e laboratorit mes spermës 

së burrit dhe qelizës vezë të një femre e cila nuk është bashkëshorte e 

tij (të dy këta quhen dhurues). Më pas, qeliza vezë e ngjizur mbillet në 

mitrën e një gruaje tjetër të martuar. 

Kjo metodë aplikohet atëherë kur gruaja e martuar, në të cilën 

është mbjellë qeliza vezë e ngjizur, është sterile për shkak të asgjësimit 

të vezorit, por mitra e saj është e shëndoshë. Po ashtu, edhe bashkë-

shorti i saj është steril, e që të dy dëshirojnë të kenë fëmijë. 

 

 Metoda e gjashtë: 

Ngjizja eksterne bëhet në epruvetë në laborator mes farës së dy 

bashkëshortëve, pastaj qeliza vezë e ngjizur mbillet në mitrën e një 

gruaje tjetër, e cila vullnetarisht pranon ta mbart në mitrën e saj këtë 

embrion. 

Kjo metodë aplikohet kur gruaja nuk ka mundësi të jetë shtatzë-

në për ndonjë mangësi që ka në mitër, por vezorin e ka të shëndoshë 

dhe produktiv. Apo, kjo grua nuk ka dëshirë të ngel shtatzënë që mos 

e prish pamjen e jashtme. Atëherë, del një grua tjetër dhe vullnetarisht 

e mbart shtatzëninë në vend të saj. 
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 Metoda e shtatë: 

Kjo është njëjtë metoda e gjashtë, por me dallimin se gruaja e 

cila vullnetarisht e mbart shtatzëninë është grua e dytë e burrit nga i 

cili është marrë sperma. Pra, ortakja vullnetarisht e bart qelizën vezë 

të ngjizur të ortakes. 

Kjo metodë nuk aplikohet në vendet ku është e ndaluar 

poligamia, por në vendet ku është e lejuar poligamia. “ 

 Mirëpo, me këtë rast, duhet nënvizuar dy fakte të rëndësishme 

të përgjithshme përkitazi me të drejtën islame dhe mënyrën e 

zbërthimit dhe klasifikimit juridik të çështjeve të ndryshme, para se të 

tregojmë konkretisht për qëndrimin islam ndaj çështjes në fjalë: 

a) Fakti se jo çdo gjë që ka arritur shkenca, dhe medicina në 

rastin konkret, është e lejuar. Kjo do të thotë se ka shumë gjëra që 

shkencëtarët mund t’i bëjnë dhe praktikisht mund të ndodhin, por sipas 

Islamit, nuk janë të lejuara. Me fjalë tjera, duhet të bëhet dallimi 

ndërmjet mundësisë praktike të bërjes së diçkahit, dhe lejimit të bërjes 

së saj nga aspekti Islam.  

b) Fakti se Islami e ka metodologjinë e vet autoktone në vlerësi-

min e gjërave dhe gjykimin e fenomeneve, dhe për rrjedhojë, edhe 

nxjerrjen e dispozitave. Nisur nga kjo, duhet kuptuar dispozita islame 

për një çështje në dritë të rregullave dh kritereve të të drejtës islame, e 

jo të cilësohet një dispozitë se duhet të jetë ashtu si e mendon dikush 

edhe në aspektin islam, bazuar në një metodologji krejt tjetër dhe të 

ndryshme nga ajo islame. Kjo na çon në përfundimin se edhe nëse një 

fenomen shihet si legjitim nga këndvështrimi i të drejtës pozitive, 

bazuar në arsyen e shkaqeve që e legjitimojnë një fenomen të tillë, 

konform kritereve dhe metodologjisë së të drejtës pozitive, nuk do të 

thotë se këto shkaqe janë të arsyeshme sipas metodologjisë dhe krite-

reve të të drejtës islame. Dhe pikërisht kjo është ajo që bën dallimin në 

konstatimin e dispozitave juridike dhe kuptimin e dallimeve në 

vlerësim dhe gjykim të çështjeve të ndryshme. 

 

QËNDRIMI I TË DREJTËS ISLAME 

 

Përkitazi me çështjen në fjalë, dijetarët islamë shënojnë tre 

qëndrime: 

 I-Praktika e nënave surrogate, në këndvështrimin islam, është e 

ndaluar në të gjitha rastet, dhe ky është qëndrimi i akademive 

autoritative islame të kohës sonë, si dhe i pjesës dërmuese të dijetarëve 
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të njohur islam në këtë kohë, ngase çështja në fjalë nuk ka qenë objekt 

diskutimi dhe gjurmimi nga ana e dijetarëve të mëhershëm, kur kjo 

praktikë nuk është njohur. Këtu, sa për ilustrim, do t’i përmendim dije-

tarët vijues: Dr.Jusuf el-Kardavi, kryetar i Unionit Botëror të Dijetarëve 

Muslimanë, Shejh Xhadu-l-Hak Ali Xhadu-l-Hak, ish-Shejhu-l-Az’har, 

Dr.Mustafa ez-Zerka, anëtar i Akademisë së Fikhut Islam, Dr.Ahmed 

Abdu-l-Aziz el-Haddad, kryemufti në Drejtorinë e Vakëfeve dhe 

Çështjeve Islame në Dubai, Dr.Able Kehlavi, profesoreshë e të drejtës 

islame në Universitetin e Az’harit, etj.2 

 Ndalimi i kësaj praktike nga aspekti islam, bazohet në disa 

argumente të të drejtës islame: 

1-Ndalimi i zbulimit të pjesëve intime të gruas për dikë tjetër pos 

burrit. Allahu i Madhërishëm në Kur’anin famëlartë ka thënë: “Dhe ata 

të cilët e ruajnë nderin e vet (sa i përket jetës intime). Me përjashtim 

ndaj grave të veta (me kurorë) dhe ndaj atyre (robëreshave) që i kanë 

në pronësinë e vet, për të cilat nuk janë të qortuara. E kush kërkon 

përtej tyre (dëfrim nga të ndaluarat), të tillët janë ata që kanë shkelë 

normat e caktuara”.3 Ajeti është i qartë se pjesët e turpshme duhet 

mbrojtur, ndërkaq në rastin e huazimit të mitrës, ky urdhër thyhet. Po 

ashtu, urdhri për mbrojtjen e pjesëve të turpshme, e nënkupton edhe 

mbrojtjen e mitrës së gruas nga futja e qelizës vezë të një gruaje tjetër, 

të fekonduar nga spermatozoidi i një mashkulli. Fetarisht është e 

ndaluar që sperma e një mashkulli, në ndonjë mënyrë, jo vetëm përmes 

marrëdhënieve seksuale, të futet në mitrën e një gruaje me të cilën nuk 

ka kurorë valide.4  

 Kur jemi te zbulimi i pjesëve intime, duhet përmendur se përjash-

tim bën zbulimi i pjesëve intime në rast të sëmundjes, kur mjeku patjetër 

duhet ta kontrollojë gruan, nëse nuk ka mjeke përkatëse femër. Mirëpo, 

në rastin e nënave surrogate, nëse femra e cila nuk ka fëmijë, ka nevojë 

që të drejtohet te mjeku dhe të zbulojë pjesë të cilat nuk guxon t’i 

zbulojë, kjo nuk është nevojë për femrën e cila i ven në shërbim organet 

e saj, ngase kjo nuk ballafaqohet me problem të kësaj natyre. 

2-I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka ndaluar që sperma e mashkullit 

ta ushqejë, apo ujit, bimën e tjetrit. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: 

“Nuk i lejohet një personi që e beson Allahun dhe Ditën e Gjykimit, që 

                                                           
2 Shih: Hind el-Huli, Teëxhiru-l-erham fi-l-fikhi-l-islami, f.282, dhe Dr.Fadl ibn 

Abdullah Murad, el-Mukaddime fi fikhi-l-asër, vëll.I, f.128. 
3 El-Mu’minun: 5-7. 
4 Shih:Teëxhiru-l-erham, në: http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525. 
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uji i tij ta ujis bimën e tjetrit”.5 Hadithi argumenton ndalimin e praktikës 

së huazimit të mitrës, ngase gruaja e martuar e cila e huazon mitrën e 

vet, kur do të ketë marrëdhënie me burrin, pas transferimit të vezores së 

fekonduar nga një femër dhe një mashkull tjetër, në mitrën e saj, 

embrioni do të ushqehet me ujin-spermën e burrit të saj, gjë që ky hadith 

e ndalon. 

3-Rregulli juridik islam “Në marrëdhëniet intime, parim bazë 

është ndalesa”. Ky rregull i të drejtës islame konsiston në atë se në çësh-

tjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet intime, gjërat në bazë janë të 

ndaluara, me përjashtim të asaj që lejohet në mënyrë legale sipas rregu-

llave fetare, gjegjësisht marrëdhëniet intime lejohen vetëm me kurorë 

valide sipas rregullave të fesë islame. Në këtë kontekst, mitra është pje-

së përbërëse e kuadrit të organeve gjenitale dhe përfshihet në kuptimin 

më të gjerë të marrëdhënieve intime. Për atë, ashtu siç nuk lejohen 

marrëdhëniet intime përpos se me kurorë valide sipas rregullave fetare, 

ashtu nuk lejohet edhe përdorimi i mitrës për embrion që nuk është 

rezultat i marrëdhënieve intime me kurorë valide fetarisht të gruas 

përkatëse me bashkëshortin e saj. 

4-Mbrojtja e gjenezës është një prej pesë domosdoshmërive të 

cilat i mbron Islami. Kjo praktikë hap dilema për gjenezën e vërtetë të 

fëmijës të lindur përmes kësaj praktike, si dhe shkakton dyshim për 

mundësinë e përzierjes së gjenezës, edhe përskaj arritjeve të medicinës 

në konfirmimin e gjenezës së fëmijës. Ka pasur raste kur qeliza vezë e 

fekonduar nga një grua tjetër, dhe e transferuar në mitrën e nënës 

surrogate, nuk është zhvilluar, gjegjësisht procesi ka dështuar, por është 

zhvilluar qeliza vezë e fekonduar nga spermatozoidi i bashkëshortit të 

nënës surrogate. Kjo më vonë ka shkaktuar konflikt mes palëve. Edhe 

pse përmes mekanizmave të ndryshëm, medicina mund ta vërtetojë 

gjenezën e vërtetë të fëmijës, pasi të lind, kjo gjë shkakton dyshime dhe 

komplikime gjatë periudhës së shtatzënisë, e bile edhe një joseriozitet 

me qenien njerëzore, pasi të lind. 

 Po ashtu, përzierja e gjenezës, në një formë, duhet të shihet edhe 

në mundësinë që mitra të bart disa cilësi gjenetike tek embrioni, gjatë 

periudhës së shtatzënisë, krahas cilësive të cilat i trashëgon nga vetë 

akti i fekondimit të vezores së femrës nga spermatozoidi i mashkullit. 

Kjo çështje është objekt debati edhe mes vetë ekspertëve të mjekësisë, 

                                                           
5 Hadithin e ka transmetuar Ebu Davudi, kitabun-nikah, babu: vetus-sebaja, hadithi 

nr.2158; dhe Tirmidhiju, kitabun-nikah, babu: ma xhae fir-rexhuli jeshteri el-xharijete 

ve hije hamil, hadithi nr.1131. 
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ashtu që disa mohojnë mundësinë që mitra të bart disa cilësi tek 

embrioni, ndërkaq disa mjekë tjerë e pohojnë një mundësi të tillë.6 Kjo 

çështje nuk i takon lëmisë fetare, por është objekt gjurmimi i lëmit të 

mjekësisë, megjithatë, është e rëndësishme të përmendet si dilemë, gjë 

që e forcon edhe më tepër qëndrimin kundër nënave surrogate, në rast 

se vërtetohet bartja e cilësive te embrioni përmes mitrës. 

5-Kompensimi për këtë shërbim, apo mbulimi i harxhimeve gjatë 

periudhës së shtatzënisë për nënë surrogate, në aspektin e të drejtës 

islame, shihet si lloj pagese për shërbim dhe huazim. Por, nga aspekti i 

të drejtës islame pagesa për huazim mund të bëhet për gjërat të cilat 

lejohet të jenë objekt huazimi, ndërkaq mitra dhe organet e njeriut, nuk 

mund të jenë objekt huazimi. 

 

PASOJA TË MUNDSHME ANËSORE 

 

Krahas kontesteve dhe përplasjes me argumente konkrete të të 

drejtës islame, kjo praktikë ka edhe pasoja tjera anësore për shoqërinë, 

fjala vjen: 

-Ka mundësi që keqpërdorimi të arrijë deri në atë nivel, sa që 

femrat e varfra të shndërrohen në “punëtore” për femrat e pasura, dhe 

kjo praktikë të paraqet një profesion dhe mundësi për pasurim nga ana 

e tyre. Kjo do ta devalvonte amësinë dhe pozitën e nënës, dhe në të 

njëjtën kohë, fëmijët do t’i shndërronte në mall për tregti dhe përfitim 

material nga ana e femrave të varfra. Fjala është se femrat e varfra, duke 

vrapuar pas profitit material, mund të ofrojnë shërbime të këtilla për 

femrat e pasura të cilat duan të kenë fëmijë, por nuk duan që të kenë 

telashe dhe dhimbje të shtatzënisë, apo ta prishin pamjen e trupit të tyre 

për shkak shtatzënisë. Në të njëjtën kohë, si pasojë anësore, në këtë 

kontekst, mund të përmendet edhe numri enorm i fëmijëve që një 

familje mund t’i lind për një vit, përmes kësaj metode, që po ashtu, do 

të paraqiste një lloj anarkie dhe jo serioziteti në edukim dhe mbikëqyrje. 

Gjegjësisht, një familje e pasur, mund të përdor disa nëna surrogate për 

të lindur fëmijë brenda një viti, gjë që në raste normale është e 

pamundur. 

-Kjo praktikë, në mënyrë indirekte do ta avanconte edhe lesbeiz-

min dhe homoseksualizmin, ngase do t’u jepte mundësi atyre që nuk 

ndjekin një rrugë normale të kënaqjes seksuale me partnerë të gjinisë 
                                                           
6 Shih: Hind el-Huli, “Teëxhiru-l-erham fi-l-fikhi-l-islami”, mexhel-letu xhamiati 

Dimeshk li-l-ulum el-iktisadijje ve-l-kanunijje, voll. XXVII, nr.3, 2011., f. 292. 
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tjetër, të kenë fëmijë. Kjo do të thotë se nëse dëshira për të lindur fëmijë 

ka mundur të jetë një nga shkaqet e braktisjes së lesbeismit dhe 

homoseksualizmit, pos adoptimit, kjo më tash nuk funksionon përkrah 

nënave surrogate. 

-Kjo praktikë mund të përdoret mbulesë për shumë krime dhe 

tradhti seksuale nga ana e femrave. Ekziston mundësia që një grua të 

bëjë tradhti bashkëshortore, dhe në rast se ngelet me barë, ta arsyetojë 

këtë para burrit me atë se ka bërë huazimin e mitrës, gjegjësisht është 

shndërruar në nënë surrogate. 

-Praktika e nënës surrogate, në rastin e femrave të pamartuara, 

krijon huti në opinion dhe hap debate për të vërtetën e barrës së gruas 

së tillë. Me këtë rast, bëhet edhe përfolja e gruas përkatëse dhe 

nëpërkëmbja e dinjitetit dhe nderit të saj. 

-Kjo praktikë ka mundësi të shkaktoj pasoja psikologjike tek 

femra, gjegjësisht tek nëna surrogate, e cila e ngarkuar nga veprimi që 

ka bërë, mund të pësojë lëndime psikologjike nga sugjestioni se e ka 

shitur gjënë më të shtrenjtë për njeriun-fëmijën, edhe pse materiali 

gjenetik i fekonduar ka ardhur prej jashtë. Por, marrë parasysh se ai 

embrion është zhvilluar në mitrën e saj, dhe se ajo e ka lindur, lind edhe 

dilema e të qenit e atij fëmije fryt i saj. Kjo është ajo që i shkakton 

dhimbje shpirtërore nënës surrogate, dhe sipas disa psikologëve, kjo 

praktikë len edhe pasoja psikologjike te nëna surrogate.7 Kjo dhe çdo 

lloj dëmi, në Islam, është i ndaluar bazuar në hadithin e të Dërguarit të 

Allahut s.a.v.s.: “Nuk lejohet dëmi fillestar dhe reciprok”.8 Sipas një 

rregulli juridik në Islam “dëmi nuk eliminohet me dëm tjetër”, që do të 

thotë se në rastin e nënës surrogate, ne i ndihmojmë një femre, por e 

dëmtojnë një femër tjetër dhe i shkaktojmë probleme serioze në jetë për 

shkak mundësisë që te kjo femër të paraqiten probleme të natyrës 

psikologjike. Me këtë, ne bëjmë një veprim të kundërt me këtë rregull 

juridik islam. 

-Kjo praktikë len hapësirë për zhvillime negative në raportet 

fëmijë prind, bile len mundësi edhe për ngarkesa psikike te fëmijët të 

cilët kur do të rriten do ta kuptojnë se kanë lindur përmes kësaj praktike. 

                                                           
7 Shih: Hind el-Huli, Teëxhiru-l-erham fi-l-fikhi-l-islami, f.287. 
8 Hadithin e ka shënuar Ibn Maxhe në Sunen, kitabu-l-ahkam, babu: men bena fi 

hakihi ma jedurru bi xharihi, hadithi nr.2341; Darekutniju në Sunen, kitabu-l-ekdije, 

hadithi nr.86; Maliku në el-Muvetta, kitabu-l-ekdije, babu: alkadau fi-l-mirfek, hadithi 

nr.31. Këtë hadith e konsideron autentik hadithologu Nasirudin Albani. Shih:Silsiletu-

l-ehadith es-sahiha, vëll.I, f.498. 
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Duhet llogaritur se fëmijët e tillë mund të jenë arrogantë ndaj prindërve, 

ngase këtë veprim e cilësojnë si jo respekt dhe jo dashuri e vërtetë ndaj 

tyre si fëmijë, si dhe jo gatishmëri nga ana e nënës, që t’i përballojë 

vështirësitë e shtatzënisë dhe lindjes. Kjo do të nxisë pyetjen tek ata: 

nëse nëna ka paguar dikë tjetër të më lind, atëherë pse unë duhet ta dua 

dhe ta respektoj këtë nënë? Më e logjikshme do të ishte ta dua nënën 

surrogate që më ka lindur. Por, pasi edhe ajo qenien njerëzore, gjegjë-

sisht fëmijën, e ka shndërruar në mundësi për biznes, atëherë edhe ajo 

nuk meriton respekt. Me këtë, njeriu do të krijonte marrëdhënie të ftohta 

me nënën e vërtetë dhe nënën surrogate, edhe pse është problematike të 

përcaktohet se cila është nëna e vërtetë. Për pasojë, do të kishim edhe 

trandje të themelit të shoqërisë-familjes, dhe përkeqësim të marrëdhë-

nieve familjare dhe shoqërore. 

-Kjo praktikë len hapësirë për keqpërdorime nga gjuetarët e pan-

gopur të mundësive të biznesit dhe fitimit. Me qëllim që të përfitojnë 

materialisht, shumë njerëz këtë praktikë do ta shndërronin në burim të 

ardhurash dhe punë fitimprurëse, duke hapur edhe byro për ndërmje-

tësime të këtilla. Me këtë, njeriu do të nënçmohej, ngase gjëja më e 

dashur dhe më e shtrenjtë për njeriun-fëmija dhe amësia, do të 

shndërroheshin në biznes. 

 Në lidhje me këtë çështje është prononcuar edhe Akademia e 

Fikhut Islam pranë Ligës së Botës Islame. Në vendimin e dytë të 

sesionit të tetë të kësaj Akademia, qëndron: 

“Për sa u përket metodave tjera të ngjizjes artificiale, në 

të dy rastet, edhe në at interne edhe eksterne, e që u 

përmendën më parë, të gjitha janë të ndaluara sipas fesë 

islame (me përjashtim të metodës së parë dhe të tretë të 

ngjizjes artificiale interne-B.A.). Nuk ka hapësirë që 

këto të lejohen, ngase sperma mashkullore dhe qeliza 

vezë, nuk janë prej dy bashkëshortëve, apo për atë se 

gruaja e cila vullnetarisht e bart embrionin, nuk ka 

asgjë të përbashkët me të dy bashkëshortët nga të cilët 

janë marrë këto gjëra.” 

 

 Në lidhje me qëndrimin islam ndaj kësaj praktike, dijetari i madh 

islam i kësaj kohe, Jusuf el-Kardavi thotë:9 “Kjo çështje është gjurmuar 

në një nga konferencat të cilat i organizon Organizata Islame për 

                                                           
9 Fetava Muasire, vëll. III 
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Shkencat Medicinale në Kuvajt, ku si zakonisht mblidhen dijetarë të 

shquar të fushave islame dhe ekspertë të medicinës. Pas gjurmimeve 

dhe analizave të bëra, është miratuar fetva se lejohet për bashkëshortët, 

njëri apo të dy, t’i shfrytëzojnë mundësitë që ofron sot shkenca për ta 

ndihmuar procesin e lindjes, mirëpo, me kusht që spermatozoidi të jetë 

i burrit dhe qeliza vezë e gruas, dhe mos ndërhyjë asnjë palë e tretë 

ndërmjet tyre. Kjo njihet te njerëzit si “Fëmiju i epruvetës”. 

 Nëse spermatozoidi është prej një mashkulli i cili nuk është 

bashkëshortë i gruas, pa marrë parasysh a dihet se kush është apo jo, 

kjo është pa diskutim haram. 

 Po ashtu, të njëjtin tretman e ka edhe nëse qeliza vezë është prej 

një femre tjetër e jo prej bashkëshortes. 

 Po këtë status e ka edhe nëse qeliza vezë është prej femrës, 

mirëpo mitra është prej një gruaje tjetër. Do të thotë, edhe kjo formë 

është e ndaluar.” 

 

II- Praktika e nënave surrogate, në këndvështrimin islam është e 

lejuar në të gjitha rastet. Ky është mendimi i profesorit të Universitetit 

të Az’harit Abdu-l-Muëtij Bejjumi.10 

 Profesori Bejjumi, kryesisht bazohet në dy argumente për 

legjitimin e një praktike të këtillë në këndvështrimin islam: 

1-Mos ekzistimi i argumentit konkret autentik në burimet autorit-

ative islame që e ndalojnë një veprim të këtillë, gjë që me automatizëm 

e bën të lejuar bazuar në rregullin juridik islam: “El-Eslu fi-l-eshjai el-

ibahatu” (Në parim gjërat janë të lejuara). Pra, sipas tij, pasi nuk ka 

argument që e ndalon, konstatojmë se kjo praktikë është e lejuar, në 

veçanti, kur kihet parasysh se në këtë mënyrë i ndihmohet një gruaje e 

cila vetë nuk mund të lind dhe ka probleme shëndetësore. 

2-Analogjia e nënës surrogate me nënën për nga gjiri, gjegjësisht, 

ashtu siç është e lejuar që një grua t’i japë gji një fëmije, është e lejuar 

që ta pranojë në mitrën e saj një fëmijë edhe si embrion që të zhvillohet, 

e pastaj edhe ta lind.11 

 

III-Praktika e nënës surrogate është e lejuar vetëm në rast se bëhet 

fjalë për grua e cila në kurorë legale sipas Islamit me të njëjtin burrë me 

                                                           
10 Ndoshta mund të ketë edhe autorë tjerë që e mbështesin këtë praktikë, por, nga 

literatura që kemi në disponim, arritëm ta dallojmë vetëm këtë profesor që e mbështet 

praktikën e nënave surrogate në të gjitha rastet. 
11 Shih: Hind el-Huli, Teëxhiru-l-erham fi-l-fikhi-l-islami, f. 284. 
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të cilin ka edhe gruaja e cila e kërkon këtë shërbim. Kjo bazohet në 

qëndrimin islam të lejimit të poligamisë, gjegjësisht nëse një burrë, fjala 

vjen, ka dy gra me kurorë legjitime sipas Islamit, lejohet që qeliza vezë 

e fekonduar të transferohet në mitrën e gruas tjetër.  

 Ky është qëndrimi i prof. Abdu-l-Kadir el-Amarij, ish-gjykatës 

në kryesinë e gjykatave të sheriatit në Katar, Dr. Ali Muhamed Jusuf 

el-Mehmedij, profesor i të drejtës islame në Universitetin e Katarit dhe 

tjerë.12 Ky ka qenë edhe qëndrimi i Akademisë së Fikhut Islam pranë 

Ligës së Botës Islame i miratuar në seancën e shtatë. Në vendimin e 

pestë të sesionit të shtatë të Akademisë së Fikhut Islam të mbajtur prej 

11-16 Rabiu-l-ahir të vitit 1404 të Hixhretit, thuhet: 

 

”Këshilli i Akademisë, mendon se edhe metoda e 

shtatë kur “Ngjizja eksterne bëhet në epruvetë në 

laborator mes farës së dy bashkëshortëve, pastaj qeliza 

vezë e ngjizur mbillet në mitrën e gruas së dytë të burrit 

nga i cili është marrë sperma, ashtu që ortakja 

vullnetarisht e bart qelizën vezë të ngjizur të ortakes”, 

është e lejuar në rast nevoje, konform kushteve të 

përgjithshme të përmendura. 

Akademia konstaton se në të tre rastet e lejuara të 

ngjizjes artificiale: gjeneza e fëmijës u atribuohet të dy 

prindërve si burim i dy spermave, e kjo pastaj ndiqet 

nga e drejta e trashëgimisë dhe të drejtat tjera që dalin 

nga vërtetimi i gjenezës. Kur konstatohet gjeneza e 

fëmijës prej burrit apo gruas, atëherë konstatohet edhe 

trashëgimia dhe dispozitat tjera në mes fëmijës dhe 

personit të cilit i është atribuar fëmija. 

Ndërkaq, gruaja e cila vullnetarisht e bart 

embrionin në vend të ortakes së saj (në metodën e 

shtatë), merr statusin e nënës nga gjiri për foshnjën e 

lindur, ngase ky fëmijë ka fituar shumë ma tepër nga 

trupi dhe organet e kësaj gruaje, se sa që fiton fëmija 

nga gruaja e cila i jep gji, aq sa parashihet që gjiri të 

ndalojë atë që ndalon edhe gjaku.” 

 

                                                           
12 Shih: Dr.Hissa binti Abdu-l-Aziz es-Sudejs, Istiëxharu-l-erham, dirasetun 

fikhijjetun mukarene, pjesa e dytë. Available at: 

http://www.almoslim.net/node/140361 
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 Mirëpo, Akademia e Fikhut Islam, këtë qëndrim e ka korrigjuar 

me një vendim të më vonshëm, gjegjësisht me vendimin e dytë të 

sesionit të tetë, të mbajtur në selinë e Ligës së Botës Islame në Mekke 

duke filluar prej ditës së shtunë 28 Rebiu-l-Ahir 1405 e deri ditën e Hënë 

7 Xhumade-l-Ula 1405h/ 19-28 Janar 1985, në të cilin thuhet: 

 

“Këshilli i Akademisë së Fikhut Islam në seancën 

e tetë të mbajtur në selinë e Ligës së botës Islame në 

Mekke duke filluar prej ditës së shtunë 28 Rebiu-l-

Ahir 1405 e deri ditën e Hënë 7 Xhumade-l-Ula 1405h/ 

19-28 Janar 1985, i shqyrtoi vërejtjet të cilat i 

paraqitën disa nga anëtarët rreth lejimit të asaj që u 

përmend në pasusin e katër të pikës së dytë të vendimit 

të pestë, përkitazi me ngjizjen artificial dhe fëmijën e 

epruvetave, vendim ky i marrë në sesionin e shtatë të 

mbajtur prej 11-16 të muajit Rebiu-l-Ahir të vitit 

1404h. Në këtë pikë, tekstualisht qëndron: 

“Këshilli i Akademisë, mendon se edhe metoda e 

shtatë kur “Ngjizja eksterne bëhet në epruvetë në 

laborator mes farës së dy bashkëshortëve, pastaj qeliza 

vezë e ngjizur mbillet në mitrën e gruas së dytë të 

burrit nga i cili është marrë sperma, ashtu që ortakja 

vullnetarisht e bart qelizën vezë të ngjizur të ortakes”, 

është e lejuar në rast nevoje, konform kushteve të 

përgjithshme të përmendura”. 

Për këtë pikë, janë paraqitur disa vërejtje... Pas 

debatimit të çështjes në fjalë dhe këmbimit të 

mendimeve për këtë problematikë, Këshilli morri 

vendim: Ta tërheq lejimin e rastit të tretë në metodën 

e shtatë, në vendimin e Këshillit të Akademisë, në 

sesionin e shtatë të vitit 1404h, ashtu që vendimi i 

përmendur më parë, në sesionin e shtatë...” 

 

 Aprovuesit e kësaj forme të nënës surrogate, këtë qëndrim e 

argumentojnë me atë se këto dy femra janë bashkëshorte të të njëjtit 

person, ashtu që njëra grua vullnetarisht ka pranuar që ta bart në mitrën 

e saj qelizën vezë të fekonduar të gruas tjetër që është në kurorë me 

burrin e saj, ngase fekondimi është bërë nga spermatozoidi i burrit të 

saj. Në këtë rast, babai është i njëjtë, përkatësia familjare është e njëjtë, 
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familja nuk pëson tronditje dhe nuk ka rrezik të përzierjes së gjenezës 

së fëmijës nga ana e burrit. Po ashtu, ky rrezik nuk ekziston edhe në 

raport me gruan, nëse zbatohen masat e parapara nga aspekti medicinal 

për sigurimin e mos përzierjes së gjenezës.13 Sipas këtyre profesorëve, 

dyshimi për përzierjen e gjenezës së fëmijës nga ana e nënës, gjë që 

pastaj do të tërheq edhe pasoja tjera në fushën e trashëgimisë dhe në 

disa fusha tjera, edhe pse teorikisht mban, praktikisht është i pa 

mundshëm duke u thirrur në konstatime të disa ekspertëve të mjekësisë 

se një gjë e tillë nuk mund të ndodh nëse u përmbahemi instruksioneve 

të mjekëve përkatës në këtë drejtim. 

 Mirëpo, dijetarët të cilët e kundërshtojnë edhe këtë formë të 

praktikës së nënës surrogate, ngrenë disa dilema përkitazi me këtë, e që 

janë elaboruar edhe në vendimin e dytë të sesionit të tetë të Akademisë 

së Fikhut Islam, në të cilin qëndron: 

“Për këtë pikë, janë paraqitur disa vërejtje, e që 

do t’i rrumbullakojmë në sa vijon: 

“Gruaja e dytë në të cilën është vënë qeliza vezë 

e ngjizur e gruas së parë, mund të ngelet edhe me një 

barë tjetër gjatë marrëdhënieve me bashkëshortin, 

para se të mbyllet mitra, në një kohë të përafërt me 

mbjelljen e qelizës vezë të ngjizur, e pastaj të lind 

binjakë. Në këtë rast, nuk dihet cila është nëna e 

fëmijës së lindur nga qeliza vezë e ngjizur, e marrë nga 

gruaja tjetër, dhe cila është nëna e fëmijës të lindur 

nga marrëdhëniet intime të gruas me bashkëshortin e 

saj. Po ashtu, ndodh që njëri embrion të vdes dhe të 

del i vdekur kur do të lind embrioni tjetër. Në këtë 

rast, nuk dihet, ky që ka lindur, a është fëmija i lindur 

nga qeliza vezë e ngjizur e marrë nga gruaja tjetër, apo 

është fëmija i lindur nga marrëdhëniet intime të kësaj 

gruaje me bashkëshortin e saj. Kjo çon në përzierjen e 

gjenezës së të dy embrioneve për nga ana e nënës, e për 

rrjedhojë shkakton konfuzion edhe në dispozitat të 

cilat vlejnë për këtë rast. E gjithë kjo determinon që 

Akademia mos të japë mendim për rastin në fjalë”. 

                                                           
13 Shih: Dr.Hissa binti Abdu-l-Aziz es-Sudejs, Istiëxharu-l-erham, dirasetun 

fikhijjetun mukarene, pjesa e dytë. Available at: 

http://www.almoslim.net/node/140361 
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 Po ashtu, Këshilli i dëgjoi edhe mendimet e 

gjinekologëve të cilët prezantuan në seancën e 

Këshillit, të cilët e mbështetin mundësinë e shtatzënisë 

së dytë nga marrëdhëniet intime të burrit me gruan e 

cila veç e mban një qelizë vezë të ngjizur nga gruaja 

tjetër. Me këtë, bëhet përzierja e gjenezës, ashtu siç 

theksohej në vërejtjet në fjalë.” 

 

 

PËRMBYLLJE 

 

Në fund, do të theksojmë se ajo që është elaboruar në këtë punim, 

është vetëm një pjesë e asaj që mund të thuhet për çështjen në fjalë në 

këndvështrimin islam. Kjo çështje është trajtuar nga shumë autorë 

islamë dhe vazhdon të trajtohet, bile edhe do të vazhdojë të trajtohet 

ngase ka implikime në qelizën themelore të shoqërisë- familjen, si dhe 

në një nga elementet thelbësore për jetën dhe nderin e njeriut, trashëgi-

minë e pasurisë dhe tipareve, traditave dhe specifikave familjare dhe 

fisnore e komunitare-gjenezës. Pikërisht debati i zhvilluar mes dijeta-

rëve islamë për çështjen në fjalë, në mes tjerash, është dëshmi e qartë 

se mbrojtja e gjenezës është një prej pesë domosdoshmërive të cilat i 

mbron Islami. Kjo praktikë hap dilema për gjenezën e vërtetë të fëmijës 

të lindur përmes kësaj praktike, si dhe shkakton dyshim për mundësinë 

e përzierjes së gjenezës. Nga ana tjetër, mënyra e realizimit të lindjes 

përmes kësaj mënyre, ka implikime në një nga çështjet themelore dhe 

qartë të definuara të mbrojtjes së nderit dhe privatësisë së njeriut-

mbulesës së pjesëve të domosdoshme dhe mos zbulimin e tyre, përpos 

se në raste të jashtëzakonshme për arsye të justifikueshme, siç janë 

rastet shëndetësore, apo raste tjera të rangut të njëjtë, në veçanti kur 

është në pyetje femra. Debati për këtë çështje e cila është e natyrës 

medicinale, flet për gjithpërfshishmërinë e Islamit, i cili nuk kufizohet 

vetëm në fushën e ritualeve praktike brenda tempujve të adhurimit, por 

dispozitat dhe rregullat juridike islame, shtrihen në të gjitha fushat e 

jetës së njeriut, përfshi këtu edhe medicinën, dhe se Islami e ka meto-

dologjinë e vet autoktone në vlerësimin e gjërave dhe gjykimin e feno-

meneve, dhe për rrjedhojë, edhe nxjerrjen e dispozitave. Në të njëjtën 

kohë, debati për këtë çështje nga aspekti i të drejtës islame, flet për 

fleksibilitetin e parimeve dhe normave juridike islame që të integrohen 

në të gjitha çështjet që e preokupojnë njeriun. Në këtë kontekst, analiza 
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e çështjes së huazimit të mitrës në dioptrinë e të drejtës islame dhe 

rregullave të saj, si dhe shtrimi i argumenteve pro dhe contra në këtë 

plan, do të thotë se ka shumë gjëra që shkencëtarët mund t’i bëjnë dhe 

praktikisht mund të ndodhin, por sipas Islamit, nuk janë të lejuara. Me 

fjalë tjera, duhet të bëhet dallimi ndërmjet mundësisë praktike të bërjes 

së diçkahit, dhe lejimit të bërjes së saj nga aspekti islam. 

Duke marrë parasysh implikimet e kësaj çështje në gjenezë, 

dispozitat islame rreth mbulesës së pjesëve të trupit të njeriut dhe nda-

lesa e zbulimit të pjesëve të caktuara përpos se në raste të domosdosh-

me, si dhe marrë parasysh edhe disa implikime anësore, në këtë punim 

miratohet qëndrimi i akademive relevante të të drejtës islame, si dhe 

shumë dijetarëve tjerë autoritativ se huazimi i mitrës është i ndaluar nga 

aspekti i dispozitave islame. 

 

CONCLUSION 

 

 Finally, we would emphasize that what is outlined in this paper, 

is only a part of what can be said on this matter from Islamic point of 

view. This issue has been addressed by many Muslim authors and 

continues to be treated, even will continue to be treated because it has 

implications in the basic cell of society-family, as well as in one of the 

essential elements for human life and honor, inheritance of property and 

features, family and tribal particulars and community traditions-origin. 

The debate among Islamic scholars on this matter, among others, is 

clear evidence that the protection of origin is one of the five imperatives 

which Islam protects. This practice opens the dilemma for the real 

origin of the child born through this practice, as well as causing doubt 

about the possibility of mixing of origin. On the other hand, the method 

of birth in this way has implications in one of the basic issues and 

clearly defined of honor protection and human privacy-coverage of 

essential parts and their non-disclosure, except in emergency cases for 

justifiable reasons, such as health cases or other cases of the same rank, 

especially when it comes to women. The debate on this issue which is 

of a medical nature, speaks of inclusiveness, which is not limited to the 

field of practical rituals in temples of worship, but provisions and 

Islamic legal rules, extended to all areas of human life, including 

medicine, and that Islam has its own indigenous methodology in 

assessing things and understanding of phenomena, and therefore the 

issuance of provisions. At the same time, the debate on this issue from 
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the perspective of Islamic law, speaks to the flexibility of Islamic 

principles and legal norms to be integrated into all issues that preoccupy 

man. In this context, analysis of uterus loan issue in view of Islamic law 

and its regulations, as well as the pros and cons in this respect, means 

that there are many things that scientists can do and they practically can 

happen, but according to Islam, they are not allowed. In other words, 

difference should be done between the practical possibilities of doing 

something and allowing it from the Islamic aspect. 

 Taking into account the implications of this issue at its origin, 

Islamic provisions about covering the human body parts and stop the 

disclosure of certain parts except that in specific cases as well as 

considering some side effects, this paper adopted the opinion of relevant 

Islamic law academies, as well as many other authoritative scholars that 

the uterus loan is prohibited in terms of Islamic provisions. 
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