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توانساله بسیاری را صااب یرزند يا امیدوار به آي ده در انالظار ن ه دارد .اسالفاده از راج جاي ين

4

يکي از روشهای نوين باروری و از موارد چالیبران ی در ایطة درمانهتای کتتک بته بتاروری
اس .
اين روش درماني چ انچه بهم ظور کتکرساني به زوجین نابارور ت که دي ر روشهای درمتان
برای آنان مؤثر ن وده ت انجام شود از رر برخي یقهای م اصتر پذيریالته شتده است ؛ امحتا محتاکج
یقهي اهل س ّ

دربار آن سفال یری بیشالری نتودهاند و االّي آنرا اترام دانستاله و م دتر دريتایالي

ااصل از آنرا نی ارام دانسالهاند .مثل شیخ رجب تتیتي شیخ ابراهیج شقره شیخ ع داهلل بن زيتد
آل محتود و . ...
اسالفاده از راج جاي ين برای ایا بفشیدن به يک نوزاد بهرغج سابقة تاريفي وتني آن
گ ي ه ای اس

که از ادود دو سه دهه ق ل به شیو امروزی مطرح شده اس

و لذا جا دارد کته بته

مسا ل پیرامون آن با تکیه بر ادله اسال ا ي و با هدر ت یین پديدهای که در عرصة پ شکي رخ داده
اس

پرداخاله شود.

صرر نظر از جواز يا عدم جواز اسالفاده از راج جاي ين اگتر ايتن شتیوه تحقتق يابتد ستؤات
یقهي و اقوقي بي شتاری درخصوص اقوق یرزند مالولد شده به وجود خواهد آمتد؛ لتذا در ايتن
پژوهی به بررسي نسب و ااکام وض ي مالي و غیر مالي اي ونه کودکان خواهیج پرداخ .

 )1نسب
 )1-1مفهوم لغوی و اصطالحی نسب
نسب از نظر لغ
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

ا

مصدر و به م ي عالقه رابطه قراب

و خويشاوندی بهويژه درخصتوص پتدران

الق ميگردد (مصطفوی  4142ج 59 :42؛ ابن م ظور  4141ج 599 :4؛ یراهیدی  4144ج .)254 :5

مفسحران یقها و اقوقتدانان در ت ريت
چ انکه برخي در ت ري

اصتطالاي نستب از م تای لغتوی آن دور ن شتالهانتد.

نسب چ ین مينويس د« :م ظور از نسب پیوندی اس

که در میان انسانها

از ريق زاد و ولد بهوجود ميآيد؛ مان د ارت اط پدر و یرزند يا برادران با يکتدي

ر» (مکتارم شتیرازی

نکترده است

لتیکن عدتتای

 4124ج 219 :44؛  4951ج  .)425 :49قانون مدني ايران «نسب» را ت ريت
اقوق س ي نتوده اند که سکو قانون ذار را با ت ري

نسب ج ران ک د .به ع وان نتونته :محتتد
1 . Surrogacy
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از آنها از دي ری يا تولدشان از شفص ثالثي اتادث متي شتود» (بروجتردی ع تده  .)214 :4995بتا ايتن
ت ري

نسب مالرادر با «قراب

ع ار اس

مقاله

بروجردی ع ده در ت ري

نسب گفاله اس « :نسب عالقهای اس

بین دو نفر که به س ب تولد يکي

نس ي» اس  .اين نسب به م ي عام اس ؛ اما نسب به م ي ختاص

از رابطة پدر یرزندی يا مادر یرزندی .م ظور متا از نستب در ايتن پتژوهی نستب بته

م ای خاص ي ي رابطة پدر یرزندی و مادریرزندی اس .
 )1-2چگونگی انتساب طفل به والدین
 )1-2-1چگونگی انتساب طفل به پدر:

از نظر دانی پ شکي (عرر خاص) م شأ پیدايی و ماد سازند ج ین از ناایه پدر اسپرم موجود
در م ي انسان اس

عرر (عام) نی م یار و مالك نسب و ارت اط بین دو انسان را پیدايی يکي از

دي ری مي داند و بر اين اساس برای بیان اين امر واق ي و تکوي ي ع تواني بته نتام «نستب» انالت ا
اس

که بچهای که از زن مالولد ميشود از لحاظ نسب پدری مدحق به مردی است

ترکیب اسپرم او با تفتک زن پديد آمده اس

کته ج تین از

االي اگر استپرم او در راتج زن بته صتور غیتر

مشرو اسالقرار يایاله باشد هر چ د قانون به آن رستی

نتي بفشتد ولتي صتااب استپرم بته تور

ی ي پدر محسوب شده و ب ضي از آثار نسب مان د ارم

نکاح در پي مي آيد و به هر اال بچته

م السب به مرد دي ری نتيشود (مهرپور  .)419 :4912قانون نی در مجتو مواد مربوط بته نستب نظتر
به پیدايی يکي از دي ری داشاله اس  .هتین مفهوم را مي توان در قرآن کريج نیت يایت ؛ چ انکته
آيه زير م شأ پیدايی انسان و مالك نسب را با ت یر بسیار زي ا چ ین بیان نتوده اس « :و هو التذی
خدق من التاء بشراً یج ده نس اً و صهراً« »...و اوس

کسي کته از آب بشتری آیريتد و او را [دارای

خويشاوندی] نس ي و دامادی قرار داد ( »...یرقان.)91 :

 )2-2-2چگونگی انتساب طفل به مادر:

در چ ون ي انالساب یرزند به مادر سه نظر مفالد

ارا ه شده اس :

الف) مالك زايیدن است :یقها و انديشت دان ریدار اين نظر اي ونه اسالدتل مي ک د که« :اساساً
در زمان ن ول آيا و صدور روايا مردم به ا العا جديد پ شتکي تتت کته کتودك ااصتل از
لقاح اسپرم و تفتک اس

تت آگاهي نداشال د و راج زن را ظررِ رشد ج ین ميپ داشال د با وجود

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

ميک د (رضا نیا م دتج 941 :4911؛  .)924 :4912آنچه از یالاوای یقها در دس

اس

نیت نشتانده تد آن

( س)
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اين زنِ صااب راج را مادر مي دانسال د .اين نشان مي دهد که م ای داوری آنها زايیدن بود؛ ي ي
زني که کودك را زايتان ميکرده مادر ميدانستال د و قانون تذار استالم نیت ايتن عترر را تحت
شرايطي امضا نتوده اس

 .از اين گروه مي توان صااب ايضاا الفوائاد (یفترالتحققین  4915ج )19 :9

خويي ( )951 :4144شیخ جواد ت ري ی (خويي و ت ري ی  )912 :4141و اراکتي ( )951 :4959و بستیاری از
یقهای اهل س ّ
اسالدتل ميک

را نام برد .اين گروه برای تأيید نظر خود به آيا  2مجادله؛  49ااقار؛  41لقتان
د.

چ ون ي اسالدتل اين گروه به آيا مذکور بدين شرح اس
مي ک د :مادر کسي اس
مي ک د .پس مفهوم مفال

که خداوند مادر را چ تین توصتی

که اتل و زايتان مي ک د و رنج و مشق

بارداری و سسالي آن را تحتل

آن اين مي شود که اگر زني اتل نک د و ن ايد و مشق های اتتل را

تحتحل نک د مادر نیس  .در یرض مسأله چون صااب تفتک ج ین خود را در راج خويی ن ه
نداشاله و او را وضع اتل نکرده اس ؛ ب ابراين مادر فل به شتار نتيآيد.
ب) مالك پیدايش از تخمك و والدت است :ریداران مالك یوق م یار پیدايی یرزنتد از ناایته
مادر را دو عامل مي دان د .4 :ارت اط تکوي ي و وراثالي یرزند با مادر که بته وستیدة تفتتک ااصتل
مي شود و  .2ارت اط اتدي وتدتي که به وسیدة راج محقق مي شود .ریداران اين مالك خود به
سه دساله تقسیج مي شوند يک عده مي گوي د زماني که تفتک از زنتي باشتد کته مستوولی
ج ین را به عهده نتيگیرد و اامل ج ین زن دي ری اس

اتتل

دو عامل انالسابِ یرزند به مادر در هیچ

يک از صااب تفتک و صااب راج وجود نداشاله و هیچ کدام مادر محسوب نتي شوند

(بکتربن

ع داهلل 191 :4141؛ خطیب  .)499 :4141عد دي ری از ریداران ايتن نظريته م القدنتد کته هتج صتااب
تفتک و هج صااب راج هر دو «مادر مشرو » (واق ي نست ي اقیقتي و قتانوني) یرزنتد تدقتي
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

مي شوند .اسالدتل آنها اين اس

که روايا به مواردی انصرار دارنتد کته راتج زن يکتي از دو

رکن تشکیل ده د ج ین اس ؛ ي ي ج ین از ترکیب اسپرم مرد و تفتک زن که به وستیده راتج
او تولید مي شود تشکیل شده باشد و در یرض بحث راج تولید ک ده و در نالیجه تشکیل ده تد
ج ین نیس

و ت ها ج ین در راج پرورش يایاله و نوزاد از او مالولد شده لذا ااالیا اً صتااب راتج

نی مادر تدقي خواهد شد و اين ق یل یرزنتدان دو متادری هستال د .از ايتن گتروه متي تتوان موستوی
اردبیدي (قربان نیتا 915 :4912؛ مرقتاتي 215-211 :4919؛  )419 :4919را نتام بترد .دستاله ستوم از ايتن گتروه
م القدند که اگرچه نتي توان هر دو را مادر نس ي (قانوني) به اساب آورد اما یرزند با هتر يتک از
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رضاعي» تدقي کرد زيرا هر دو در پیدايی و تکوحن نوزاد تأثیرگذار و سهیج بودهاند .از سوی دي ر

مقاله

صااب تفتک و صااب راج يک نو ارت تا ي دارد؛ لتذا هتر دو را متي تتوان بته ع توان «متادر
دلیل قا ي هج وجود ندارد که مادر بتودن شترعي بته هتر يتک از آن دو اخالصتاص داشتاله باشتد
(خطیب .)492 :4141

ج) مالك ،پیدايش از تخمك است :تتام نظريه هايي که مالك انالساب یرزنتد بته متادر را پیتدايی
یرزند از تفتک ميدان د مالکي بر يک يا چ د دلیل از اسالدتلهای زير ميباش د:
 )4ديدگاه عریي :مالك مادر بودن در نظر عترر هتان تد متالك پتدر بتودن است ؛ ب تابراين
صااب تفتک به ع وان «مادر» در نظر گریاله ميشود.
 )2تدقّي ج ین به ع وان موجود بشری :زي و به محض ايجاد و ق تل از انالقتال بته راتج متادر
جانشین هوي

و اصدی

وابساله به پدر ومادری را کسب کرده اس

و اين نشان مي دهد که متادر

ژنالیکي مادر قانوني کودك اس .
اسپرم مرد اس ؛ در نالیجه هتانطور که هتیشه مرد صااب اسپرم پدر کودك تدقتي متيشتود زن
صااب تفتک نی مادر کودك محسوب ميگردد.
 )1قصد قراردادی :زوج نابارور که صااب اسپرم و تفتک بوده اند شوق بچهدار شتدن را در
ذهن داشاله و با یراهج کردن زمی تة ايجتاد قترار داد گتامهتای عتدتي را بترای تحقتق خواستاله شتان
برداشالهاند ي ي هدر آنان از ان قتاد قترارداد بچتهدار شتدن است

وگرنته آنهتا قصتد بفشتیدن

زي و به مادر جانشین را نداشالهاند.
 )9شرط تزم :اساس و م شأ تکون فل هتان اسپرم مرد و تفتک زن اس ؛ لذا تفتتک زن
يکي از دو عد

تزم برای به وجود آمدن فل مي باشد ب ابراين اين مادر ژنالیکي است

کته بايتد

مادر قانوني فل تدقي شود.
از جتده ریداران اين نظريه ميتوان امام ختی ي صان ي مؤمن شتهیدی و  ...از یقهتای اهتل
سّ

شیخ مصطفي زرقاء و يوس

قرضاوی و ...را نتام بترد .امتام ختی تي ايتن مستأله را در بحتث

مربوط به مسا ل مسالحدثه مطرح نتوده و به نالیجة قط ي در مورد ترجیح دوران اتتل يتا تفتتک
زن برای الحاق فل و نسب او به مادر نرسیده اند؛ ولي به نظر مي رسد بیشالر مالتايتل بتوده انتد کته
صااب تفتک را مادر تدقي ک د .ايشان ميیرماي د:

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

 )9قیاس با اسپرم مرد :نقی تفتک زن در ت یین هويح

ج ین يتک نقتی پويتا مشتابه نقتی

( س)
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اگر اتل در االى که عدقه يا مضغه اس

يا ب د از دمیده شدن روح از راج زنى به راج زنى

دي ر م القل شود پس در راج اين زن نشو نتايد و مالولد شود آيا یرزند زن اولى اس
بدون ش هه در صورتى که ب د از کامل شتدن خدقت
مىباشد چ انکه اشکالى در اين نیس

او و دمیتده شتدن روح بته او باشتد از اولتى

در صورتى که بیرون آورده شود و در راج مص وعى قرار

ب یرد و در آن رشد ک د .و اما اگر ق ل از آن در االى که مثدًا مضغه اس
آن اشکال اس  .ال اله اگر ثاب
مدحق مىشود

يا دومتى؟

بیترون آورده شتود در

شود که نطفه زوجین م شأ بچه مىباشد ظاهر آن اس

که به آنهتا

چه به راج زنى م القل شود يا به راج مص وعى (امام ختی ي  4955ج 2و 554 :4م .)44

نقد و بررسی
به نظر ميرسد در اسالدتلهای گروه نفس

بدين قرار ميتوان خدشه وارد نتود )4 :اسال اد به آيتة

ظهار وایي مقصود آنها نیس ؛ زيرا اوتً آيه در مقام ردح پ دار کساني اس
صرر «ظهار» زنانشان

که گتان مي کردند بته

مادرانشان مي شوند و در نالیجه برايشان ارام ابدی مي گردنتد (رضتا نیتا م دتج

 .)929 :4911ثانیاً به نظر مي رسد که مسالفاد از اين آيه برخالر نظر اين گروه آن اس
تفتک مادر ی ي و قانوني اس

کته صتااب

(ق دهای خويي 292 :4919؛  .)215 :4912زيرا وتد (ولد) به م تای
و ايتن اصتل در هتتة

زايیدن نیس

بدکه م ای اصدي آن بیرون شتدن چیت ی از چیت دي تر است

مشالقا لغ

«ولد» وجود دارد (مصطفوی  4142ج  .)455-244 :49بر اين اساس آيه ظاهر در اين اس

که مادران شتا کساني هسال د که شتا را به وجود آورده اند و زنتان شتتا چتون شتتا را بته وجتود
نیاورده اند مادر شتا محسوب نتي شوند .شاهد بر درسالي اين م ا آيا مال ددی اس

که در آنها

بر پدر هج ا الق «والد» شده اس  .نظیر آيه « و سوگ د به پدر و آن کسي را که او به وجود آورد»
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

(بدد )9 :و « ...هیچ پدری را به جتای یرزنتدش و هتیچ یرزنتدی را بته جتای پتدرش پتاداش و کیفتر
نتيده د ( »...لقتان .)99 :که مراد از «والد» پدر اس

و اال آنکه پدر نتتيزايتد بدکته او بتهوجتود

آورنده اس  .ثالثاً در قرآن کريج هر جا سفن از زايیدن و زايتان به میان آمده ع ار «وضع» بته
کار ریاله اس  :مان د« :یَدَتَّا وَضَ َالْهَا قَالَ ْ رَبِّ إنِّي وَضَت ْالههَا اَنثتي« »...پتس چتون یرزنتدش را بت اد
گف  :پروردگارا من دخالر زادهام ( »...آل عتتران...« )91 :اَتَدَالْته اهمُّته کهرْهتاً وَ وَضَت َالْه کهرْهتاً...« »...
مادرش با تحتل رنج به او باردار شد و با تحتل رنج او را به دنیتا آورد ( »...ااقتار...« )49 :وَ تَضَتع
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ر.ك :الق 1 :و  )1ب ابراين هر جا در قرآن وتد آمده بايد آن را به غیر م ای زايیدن اتل کرد.

مقاله

کهلُّ ذا

ِ اَتلِ اَتْدَهَا ...« »...و هر آبسال ي بار خود را یرو مينهتد و متيایک تد ( »...اتج2 :و هتچ تین

 )2اسالدتل اين گروه به آيا  49ااقار و  41لقتان خالي از م اقشه نیس ؛ زيترا اوتً ايتن آيتا
خ ر از يک واق ی

خارجي داده و به انسان تذکر مي دهد آن وق

اتل و زايتان کرده اس

که ج ین بودهايد مادر شتا را

پس از نیکي کردن در اقّ آنها درير نک ید؛ ثانیاً آيا یوق هیچکدام

مفهوم (مفال ) ندارد و يادآوری ويژگي اتل و زايتان در اين آيا از باب غد ه اس ؛ ثالثاً ق
اين آيا ا الق «ام» بر زن اامل پیی از زايتان صحیح اس

پس زايتتان متالك ت یتین متادر

نیس  .هتچ ین اگر بچه از ريق عتل جرااي س ارين به دنیا بیايد يا اي که مادری بتیرد و بچه در
شکج او باشد و بچه را با عتل جرااي خارج کرده او را زنتده بیترون آورنتد؛ در اي ونته متوارد
مادر یرزند را به دنیا نیاورده ب ابراين بايد گف

چون او بچه را ن ايیده مادر محسوب نتتي شتود و

اال آنکه عرر او را مادر اين یرزند ميداند.
دسالاوردهای عدتي و پ شکي زني که نفستالین مرادتة وجتود کتودك از وی است
مي شود و آن کسي نیس

ج صااب تفتک .در نقد دساله ای که م القد به نظرية دومتادری بترای

کودك هسال د نی بايد گف
درمفالف

متادر تدقتي

با آيا قرآني اس

که مدال م شدن به اين نظريته نیت ختالي از اشتکال نیست ؛ زيترا اوتً
چرا که خداوند در قرآن مي یرمايتد« :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسَانَ مِنْ سُللَال

مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَ ً فِي قَرارٍ مَكينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْف َ عَلَقْ ً« »...بته يقتین انستان را از گتل ختالص
آیريديج .سپس او را نطفه گردانیده در جاي اهي اسالوار (صدب و راج) قرار داديج .آن اه نطفته را
به صور عدقه در آورديج ( »...مؤم ون )42-41 :چ انکه مالاظه ميشتود آيتة شتريفه م تد انستان را
نطفه قرار داده و راج را يک قرارگاه م ریي یرموده اس

که نطفه را در ختود ن ته متي دارد .ثانیتاً

اين نظريه مسالد م تأسیس یقه جديد اس ؛ مثالً خداوند در قرآن مي یرمايد ...« :یَإنْ لَجْ يَکهنْ لَه وَلَتدح
وَ وَرِثَه اَبَواه یَالهمحهِ الثدهثه ...« »...اگر یرزندی نداشاله باشد ت هتا پتدر و متادرش از او ارث متيبرنتد
مادرش يک سوم ارث ميبرد [و مابقي به پدر ميرسد( » ]...نساء )44 :ي ي سهج اترث پتدر و متادر
در صور ن ود یرزند يک سوم از آنِ مادر و بقیه از آنِ پدر اس  .اگتر صتااب راتج هتج متادر
(شرعي و نس ي) باشد؛ بر اين اساس به هر يک از مادرها يک سوم ماترك را بدهیج به پدر م دغي

( س)

اخالصاص مي يابد که خالر نص قرآن اس

و تزمة آن تأسیس یقه جديد اس

يا اگر بته هتر دو

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

در نقتتد ديتتدگاه دوم بايتتد گفت

کتته در نظتتر عتترر و بتته نظتتر بستتیاری از یقهتتا و نیت از نظتتر

08
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مادر يک سوم بدهیج و آنان سهج مذکور را بین خود تقسیج نتاي د باز اشکال یوق به شکل دي ری
مطرح مي شود .چرا که ظاهر از ع ار «یَدِاهمحهِ الثهدهثه» آن اس

که هر شفص که مالّص

بته ع توان

«ام» گردد و مادر مالویي ش اخاله شود سهج اترث او يک سوم ماترك اس .
ب ابراين یرزند ااصل از راج جاي ين به صاا ان اسپرم و تفتتک م الستب است
راج اقّ نس ي با یرزند ندارد .ال اله اين بدين م ا نیس

و صتااب

که صااب راج با یرزند ارت ا ي ندارد يا

بر وی محرم نیس  .تفصیل اين بحث در جای خود خواهد آمد.
 )1-3بررسی نسب طفل متولد از حاالت مختلف رحم جایگزین
الف) نسب طفل حاصل از لقا (طبیعی يا غیرطبیعی) بین اسپرم و تخمك زوجاین و پارور

يافتاه

در خارج از رحم مادر :یرزند ااصل از اين نو تدقیح یرزند شترعي و قتانوني زن و شتوهر تدقتي
مي شود و از تتامي اقوق یرزندی برخوردار بوده او نی موظ

اس

به تتام مسوولی هتای م ال تي

بر یرزندی پاي د باشد .ب ا بر اين مسأله هیچ تفاوتي میتان لقتاح ختارجي و داخدتي از نظتر اقتوقي
وجود ندارد؛ زيرا در هر دو صور

تفتک و اسپرم زن و شتوهر باعتث بته وجتود آمتدن چ تین

یرزندی شدهاند.
ب) نسبت طفل حاصل از لقا (طبیعی يا غیر طبیعی) بین اسپرم و تخمك زوجاین و پارور

يافتاه

در رحم ثالث :در اي جا دو یرض قابل تصور اس  )4 :یرضي که ج ین مذکور به راج زنتي کته بتا
شوهر رابطه زوجی

دارد (به ع وان هتسر دوم) م القل گردد )2 .یرضي که ج ین مذکور بته راتج

زني که با شوهر رابطه زوجی

ندارد م القل گردد.

در مورد اول نظر به اي که در نظام اقوقي اسالم هدر اصتدي قانون تذار ي تي جدتوگیری از
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

گسالرش موج ا انساب غیر مجاز در اين قستج از بتاروری تحقتق يایالته و پترورش ج تین نیت در
راتي صور مي گیرد که با مرد صااب اسپرم رابطة زناشويي دارد؛ لذا ترديدی در الحاق یرزند
به پدر و مادر صااب نطفه نفواهد بود و

اً کدیة آثار مالرتب بر نسب قانوني بین آنان (کودك و

پدر و مادر صااب نطفه) برقرار ميشود آنچه در اي جا قابل بحث و ترديدآمی اس
رابطة بین فل و زني اس

ت یین ماهی

که فل در راج او پرورش يایاله است  .بته بیتان دي تر در ايتن متورد

مسوده مورد بحث در خصوص زن صااب راج اس

که آيا متادر فتل تدقتي متيشتود يتا خیتر؟

برخي از محققین ميگوي د :اکج رضاعي بر زن صااب راتج بتار متيشتود و در نالیجته بتین او و
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وجود دارد (مکارم شیرازی 4914ج119 :4؛ یاضل ل کراني بتيتتا ج .)919 :4ال الته چ تین اکتتي در قترآن و
سّ

و م ااث یقهي سابقه ای ندارد ولي اال که چ ین پديده ای مصداق خارجي پیدا کرده ب ید

نیس

که راج زن در دوران تکوحن برای ج ین مان د پستالان هتای او در دوران رضتا و

بالوان گف

شیرخوارگي اس

مقاله

کودك محرمیح

و ارم

نکاح به وجود مي آيد هتان ونه کته در قرابت

رضتاعي ايتن االت

که موجب تغذيه ج ین متي باشتد ب تابراين هتتان مالکتي کته در متورد قرابت

رضاعي وجود دارد و فل در اثر شیرخوردن از پسالان زن اکج یرزند او را پیدا مي ک د و هتان تد
یرزند نس ي محرمی
اس

و ارم

اداقل اکج قراب

رويیدن گوش

نکاح برايی ايجاد مي شود در اي جا هتج کته آن متالك قتوی تتر

رضاعي برقرار متي شتود .بته بیتان دي تر متالك و ضتابطة رضتا ي تي

و محکج شدن اسالفوان در اي جا نی وجود دارد در نالیجه مي توان ااکام رضا را

جاری کرد .ال اله مادر رضاعي مادر اقیقي و اقوقي نیس

و ت ها مادر اکتي اس

بته

که نس

یرزند محرم ميباشد.

رضتاعي و ت قتیح م تاط در متورد اخیتر و

به نظر ميرسد با اتکاء به واد مالك ااکج بر قراب

اي که در یرض مورد بحث نی هتان مالك و م اط به وجته قتویتتری وجتود دارد؛ ب تابراين رابطتة
نسب را بین ثالث (که هتسر دوم مترد است ) و فتل پترورش يایالته در راتج او متي تتوان برقترار
دانس ؛ بدين توضیح که چون در قراب

رضاعي آنچه م شأ قراب

اسالفوان از شیرمادر رضاعي بر فل شیرخوار اس

مي گردد رويیتدن گوشت

و به ت یر یقها ان ا لحج و عظج عد

و

قرابت

رضاعي دانساله شده در اي جا نی بي ترديد ج ین از خون ثالث تغذيه نتوده و رشد مي نتايتد ي تي
چون ج ین انالقال يایاله به راج ثالث به نس

زماني که در راج مانده از ختون او تغذيته نتتوده و

می ان تأثیر اين تغذيه در هر شرايطي از تأثیر شیردادن نس

به کودك بیشالر اس

تت بتويژه کته در

اکثر موارد فل پس از زايتان از شیر ثالتث نیت استالفاده متيک تد تت برقترار دانستالن نتوعي رابطتة
خويشاوندی بین فل و ثالث بسیار م قول تتر و پتذيریال ي تتر است ؛ لتذا زن ثالتث در اکتج متادر
رضاعي بوده در نالیجه اين قراب
موجب محرمی

و ارم

نس ي مالضتن کدیة آثار آن از ق یل وراث

نکاح به می اني که از قراب

نفواهد بود بدکه بداهالاً

رضاعي ناشي ميشود خواهد گرديد.

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

نقد و بررسی

( س)
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در مورد دوم کته يکتي از متوارد شتايع و در عتین اتال بحتث بران یت لقتاح مصت وعي است
عدي رغج تشالّ

آرايي که در جواز يتا عتدم جتواز انالقتال ج تین بته راتج زن بی انته وجتود دارد

درخصوص امکان برقراری نسب و ساير آثار وض ي اين انالقال نظرا

هتاه گ تر و مث ت

بتوده

اس  .عد زيادی از یقها و محققین م القدند که رابطة بین کودك و صاا ان نطفه رابطهای قانوني
و از نو نسب صحیح بوده و موجب برقراری آثار نکاح صحیح بین دو

رر خواهد بتود (اتاتتي

 )11 :4951و بی انه بودن زني که راتج ختويی را ظترر پترورش نطفتة دي تران قترار داده است
تأثیری در قانوني بودن رابطة بین فل و صاا ان نطفه نفواهد داش  .آنچته قابتل بحتث و مطتتح
آرا قرار مي گیرد رابطة فل بتا زنتي است

تشالّ

کته کتودك در راتج او پترورش يایالته است .

گروهي از یقها م القدند که در اين قسج از باروری صااب راج با کودك تولد يایالته هیچ ونته
شترايطي

ارت ا ي ندارد االّي اگر کودك را شیر دهد؛ زيرا زني که کودك را شیر مي دهتد تحت
مادر رضاعي فل به شتار مي آيد و در یترض متورد بحتث متا آن شترايط محقّتق نیست

(ق دته ای

خويي291 :4919؛ 241 :4915؛  .)254 :4912برای اث ا اين مدعا بته اخ تار ذيتل استال اد متي شتود )4 :در
صحیحة بريد آمده اس  :از امام باقر( ) درخواس

کردم که برای من اتديث شتري

ن توی(ص) را

که یرموده اس « :يحرم من الرضا ما يحرم من ال سب» را تفسیر ک د .امام( ) یرمود« :هر زني که از
شیر شوهرش فل زن دي ری را شیر دهد خواه پسر باشد خواه دخالر اين هتان اس

که رستول

اهلل یرموده اس ( ».ارعامدي 4145ج911 :24؛ شیخ صدوق 4149ج )2 .)159 :9در صحیحة ع داهلل بن ست ان
آمده اس  :از امام صادق( ) از ل ن یحل (شیر شوهر) پرسیدم :امام( ) یرمود :زن تو از شیر تو و شیر
فل تو فل زن دي ری را شیر دهد پس آن کودك بر تو محرم متيشتود

4

(ارعتامدي  4145ج :24

.)915
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

از اين روايا اسالفاده ميشود که شیر بايد شیر شوهر صااب راج و شیر یرزندی باشد کته از
اسپرم وی (شوهر صااب راج) مالکوحن و نشأ يایاله اس

تا رابطة رضاعي بین زن صااب راج و

فل دي ری برقرار گردد در االي که در مفروض ما اسپرم مال دق به مرد دي ری است  .ب تابراين
کودك مالولد شده هیچ ونه رابطة نس ي و رضاعي با صااب راج ندارد.

« . 4سأل ابا ع داهلل( ) عن ل ن الفحل قال :هو ما ارض
ارام».

إمر تتک متن ل تک و لت ن ولتدك ولتد إمتر ة اختری یهتو
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الدحج و شد ال ظج» وجود دارد چون در دوران ج ی ي با تغذيه از مواد غذايي راتج بترای کتودك
ان ا لحج و عظج ايجاد مي گردد ولي از آن جه
کایي نیس

و نشر ارم

که مطدق اين مالك برای تحقق قراب

تحقق گردد؛ لذا ايتن مستأله قابتل بررستي و تأمتل است .

هرچ د که از لحاظ وجداني و اخالقي اين امر قابل ق ول نیس

که چ ین کتودکي بالوانتد قانونتاً بتا

زني که او را مدتي در راج خود پرورش داده ازدواج ک د .ب ابراين شايد بالوان گف
کودك در راج زن مي تواند موجب برقراری نوعي قرابت
قراب

خواهد داش

رضاعي

بدکه هتان ور که در ماده  4411ق.م به اقال اس از یقه امامیه آمده اس

بايد شرايطي موجود باشد تا نشر ارم

خوني يا قراب

کته پترورش

تحت

ع توان ختاص و ابتداعي (متثالً

ژنالیکي) که آثار خاصتي از ق یتل مت وعیت

نکتاح و امثتال آن را بته دن تال

گردد که هتان ور که گفاله شد اين مسأله جای تأمل و دق

اس .

ج) نسب طفل حاصل از حالت جانشینی با باروری مصنوعی (جانشینی جزيای) :در االت

جانشتی ي

را اتل مينتايد .با توجه به اي که در اين اال

ج ین از تفتک مادر جانشین تشکیل متيشتود و

خود مادر جانشین نی ج ین را اتل نتوده او را به دنیا مي آورد ت صترر نظتر از اکتج تکدیفتي و
و عدم مشروعی

عتل ت در هر اال فل مدحق به مادر جانشتین است

چترا کته

وی هج صااب تفتک اس

و هج صااب راج که وظیفة بتارداری و زايتتان بچته را انجتام داده

اس  .ب ابراين در اين اال

مادر جانشین مادر قانوني و بیولوژيکي کودك محسوب متي شتود و

بدون ترديد صااب اسپرم نی پدر قانوني و بیولوژيکي او بوده و لذا تتام اقوق و تکالی

والدين

ت یرزندی بین صاا ان نطفه و کودك برقرار ميشود .هتسر زوج نابارور متادر مالقاضتي بته شتتار
خواهد ری

که هیچ ونه ارت اط ژنالیکتي /بیولتوژيکي بتا کتودك نفواهتد داشت

و در صتور

تحويل یرزند به او رابطة بین آنها از نو یرزندخواندگي اس  .اال اگر بین مادر جانشین تکه هج
صااب تفتک اس

و هج صااب راج ت و هتسر زوجِ نابارور و مالقاضي یرزند رابطة زناشتويي

برقرار باشد (به ع وان هتسر دوم) دي ر مسألة جانشی ي (با باروری مص وعي) مطرح نتيباشد.
د) نسب طفل حاصل از حالت جانشینی با استفاده از اسپرم اهادايی :در ايتن شتیوه زوجتة نابتارورِ
صااب تفتک مادر بیولوژيکي و قانوني فل محسوب متي گتردد و بتین فتل و متادر جانشتین

( س)

مي توان قا ل به وجود نوعي قراب

تح

ع توان ختاص و ابتداعي شتد .امتا اي کته صتااب استپرم

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

ج يي مادر جانشین (زن بی انه) ج ین ااصل از امال اج تفتک خود با اسپرم هتسر زوجة نابتارور

بحث مشروعی

مقاله

به نظر ميرسد در اين قسج از باروری از اين جه

که متالك و ضتابطه رضتا ي تي «ان تا
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(اهدايي) پدر فل محسوب ميگردد يا نه؟ بايد گف

که کودك مالولد شده از اين نو تدقیح از
و در متورد نست

نظر لغوی عریي زيسالي و ژنالیکي به اهدا ک د اسپرم م الستب است
شوهر زني که فل ااصل از ترکیب تفتک او با اسپرم اهتدايي است

ِ فتل بتا

نیت بايتد ب تويیج کته بتر

اساس م ای یقهي و اقوقي اسالمي بین اين کودك و شوهرزن رابطة نس ي وجود نتدارد و هتیچ
يک از اقوق و تکالی

پدر ت یرزندی واق ي بتین آنهتا وجتود نتدارد م تر ااکتامي کته بته ت تع

هتسرش مال دق آن قرار مي گیرد؛ نظیر ارم

نکاح چرا کته کتودك مالولتد شتده یرزنتد هتستر

و در صورتي که دخالر باشد ربی ه اس

و شوهر نتيتواند با او ازدواج نتايد (گرجي و دي ران

اوس

 )199 :4911و بهالرين دلیل در عدم پیوسال ي نس ي بین شوهرزن و فتل ااصتل از تدقتیح بتا استپرم
اهدايي اسال اد به آية شريفة « ...وَ مَا جَ َلَ دْعِیتاءَکهج بْ تاءَکهج  ...« »...و پسترخواندگانالان را پستران
واق ي شتا قرار نداده اس

( »...اا اب )1:اس  .که به اکج اين آيه یرزند خواندگي اکتج یرزنتد

واق ي را ندارد و هیچ اثر اقوقي و اجالتاعي نی به دن تال نفواهتد داشت  .ولتي بتا ايتن وجتود متا
ميتوانیج در ظاهر (عرر عقال) کودك را به شوهر زن م السب ک یج.
ها) نسب طفل حاصل از حالت جانشینی با استفاده از جنین اهدايی :مسأله اساستي در ايتن االت
وض ی
گام

نسب کودك مالولد شده با صاا ان گام

(استپرم و تفتتک) از يتک ستو و گیرنتدگان

و صااب راج از سوی دي ر اس  .از تط یق نالايجي که در م ااث مربوط بته ت یتین نستب

پدری و مادری به دس

مي آيد در مورد نسب پدری و مادری در اين اال

مي تتوان گفت

کته

اهداک د اسپرم «پدر» و اهدا ک د تفتک «مادر» کودك مالولتد شتده محستوب خواه تد شتد.
سید اسین صفايي ميگويد که نظرية س ّالي اين اس

که فل بته صتااب نطفته مدحتق متيشتود؛

اغدب یقهای م اصر نی چ ین یالوا دادهاند .نالیجة اين نظر آن اس که رابطة نسب با آثار آن از ق یل
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

وتي

قهری اضان

نفقه و ارث بین فل و صاا ان گام

برقرار مي گتردد؛ در اتالي کته در

اين مورد (انالقال ج ین) آنها اغدب ناشت اخاله بتوده و خواهتان فتل نتتي باشت د و یقتط بته ان یت
خیرخواهي و نیکوکاری اقدام به اهدای نطفه يا ج ین کترده انتد در مقابتل زن و شتوهر مالقاضتي
مي خواه د از اين ريق صااب یرزند شوند و نیاز عا في و رواني ختود بته داشتالن یرزنتد را ریتع
نتاي د .پس از لحاظ م طقي و اجالتاعي شايساله اس

که فل به آنها مدحتق شتود نته بته صتاا ان

نطفه .عدم الحاق فل به زن و شوهر مالقاضي بيشک بته مصتدح
صور زن و شوهر تکدیفي به ن اهداری و تربی

کتودك نیست ؛ زيترا در ايتن

و تأمین ه ي ة زندگي فتل نفواه تد داشت

و
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به فدي که خواهان آن ن وده اند نتيک د و شتايد تحتیتل اضتان

و نفقتة فتل بتر آنتان

مقاله

توارثي هج بین آنان نفواهد بود .صاا ان نطفه هج بر یرض که ش اخاله شوند ااستاس مستوولی
غیرعادتنه باشتد .پتس اتلّ ايتن مشتکل بته اجالهتاد و قانون تذاری جديتد نیتاز دارد؛ چ انکته در
کشورهايي مان د یرانسه مشکل با مداخدة قانون ذار ال شده اس
گرچه اظهارنظرهای یوق اخالصاص به اال

«اهدای ج تین» داشتاله و ربطتي بته االت

جانشین با اسالفاده از ج ین اهدايي ندارد ولي از اين جه
بوده و گويای اين مطدب اس

(صفايي .)14 :4919

متادر

که قابل انط اق با مستألة متورد نظتر متا

که بر اساس قواعد س ّالي اقوق مدني فل مدحق به صاا ان ج ین

مي شود مفید یايده اس  .قانون ذار ايران با تصويب قانون نحو اهدای ج ین به زوجین نابارور در
ال مشکل زوجین نابارور توانس

 12/1/25هر چ د که در جه

تحتولي ايجتاد ک تد و مشتکل

خانوادههای نابارور را تا ادودی ال کرده و به آرزوی بچه دار شدن آنان پاسخ مث

بدهد؛ ولي

با اين وجود بررسي تط یقي آن نشان ميدهد که اين قتانون برداشتالي نتاقص از قتانون اتايت

و در زمی ة نسب فل ااصل از اين روش و آثار آن نارساس  .متاده 9
زوجتین اهتدا

و تکتالی

قانون نحوه اهدای ج ین به زوجین نابارور مقرّر داشاله اس

که« :وظاي

گیرند ج ین و فل مالولد شده از لحاظ ن هداری تربی

نفقه و ااالرام نظیر وظاي

و تکتالی

اوتد و پدر و مادر اس  .4».بتدين ترتیتب قانون تذار بتدون تصتريح بته الحتاق فتل بته زوجتین
پذيرنده یقط به ب ضي از آثار نسب اشاره نتوده و مسألة توارث را مسکو گذاشتاله است
آنکه مطدوب الحاق فل به دريای

اتال

ک دگان ج ین با تتامي آثار آن از جتده توارث است  .ال الته

پذيرش اين راه ال که با اقوق تط یقي 2نی هتاه ي دارد نیازم د اجالهاد جديد در راسالای اتلّ
مشکل یقهي و شرعي اس .
هتان ور که گفاله شد مطالب بات در واقع راه ال اقوق تط یقي مسأله اس
و یقهي هتان ور که ق الً نی گفاله شد فل به صاا ان گام

اما از نظر شرعي

مدحق ميشود و زوجتین گیرنتده

والدين اقوقي و قانوني کودك به شتار نتي آي د؛ اما با توجه به اي که در اين االت
صاا ان گام

اغدب ناش اخاله بوده و خواهان فل نیسال د سؤال اين است

 . 4اين ماده مشابه ماده  44قانون اتاي

از کودکان بدون سرپرس

 .2در قانون یرانسه فل به زن و مرد درخواس

کته ايتن کتودك کته

اس .

ک ده مدحق ميشود و اين الحاق دارای تتامي آثار نسب مشترو اعتج

م ع نکاح ااالرام و غیر آن اس .

( س)

از ارث نفقه وتي قهری اضان

از بتارداری

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

کودکان بي سرپرس

اس

از
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خود در تولدش هیچ نقشي نداشاله از يک سو پدر و متادر ی تياش مجهتول بتوده يتا خواهتان او
نیسال د و از سوی دي ر با گیرندگان ج ین نی رابطه اتصال از ريق وتد ندارد پس تکدی
لحاظ نسب چیس ؟ در اي جا مي توان گف

او از

که با توجته بته هتتان نظريته ست الي صتاا ان گامت

والدين اقیقي و قانوني کودك هسال د ولي برای اي که کودك بالتکدی

نتاند ميتتوان صتااب

راج و هتسر او را به ع وان مالولي کودك در نظر گری .

 )2آثار غیر مالی کودک متولد از رحم جایگزین
 )2-1حرمت نکاح
در قانون مدني نکاح با اقارب نس ي س ي و رضاعي تا درجة م ی ي مت و شده اس  .با توجته بته
مطال ي که در بحث مربوط به نسب مطرح نتوديج دريتایالیج فدتي کته از استپرم يتک موجتود بته
وجود مي آيد از جه
مقارب

بیولوژی و ی ي یرزند خوني او محسوب متي گتردد و بتا یرزنتد ناشتي از

با زن تت اعج از اي که زن زوجة او باشد يا ن اشد و اعج از اي که مقارب

ناشي از ش هه باشتد

يا غیر ش هه ت تفاو ندارد هتان ور که برابر ماده  4419قانون مدني ايران نکتاح انستان بتا یرزنتد
خود قانوناً و شرعاً مت و اس

در انوا اات راج جتاي ين نیت نکتاح بتین فتل و صتااب

اسپرم مت و و با ل اس  .در اين مسأله بین یرزند ااصل از مقارب
ااصل از عدم مقارب

صحیح و غیر صحیح و یرزند

تفاوتي وجود ندارد؛ زيرا از نظتر زيست ش استي کتودك رابطتة ختوني بتا

صااب اسپرم دارد و هتین رابطة خوني س ب ارم

نکاح بین آنان مي گردد .به هتین دلیتل ب تابر

قول مشهور یقهای امامیه که مالك قانون ذاری ايران در ماده  4419قانون مدني اس  .یرزند ناشي
از زنا و ش هه نی در ردي

یرزند مشرو با مقارب

ی ي از جه ارم

نکاح دانساله شده اس

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

و فل ناشي از اسپرم مردی ولو در راج زن بی انه چون زنتا مصتداق نتدارد بته صتااب استپرم
مدحق مي گردد و وجود رابطة ذاتي خوني باعث ارم

نکتاح متي شتود (موستوی بج توردی4919ج:1

941؛ صتدی اهتری  .)491 :4912صااب تفتک نی با یرزند مالولد از راج جتاي ين هتان تد صتااب
اسپرم رابطة خوني دارد و لذا مت و اس

که صااب تفتک با اين کودك ازدواج ک د .ب ابراين

از آنجا که اين کودك یرزند صاا ان اسپرم و تفتک اس
روشن اس

و نیازی به توضیح ندارد.

ارم

نکاح بتا ستاير ارقتاب نست ي
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که او با نوزاد بی انه نیس  .ب ابراين از جه

نکاح بايد م القد باشیج کته ايتن

مقاله

در مورد ارم

نکاح فل با مادر جانشین (که عدقة زوجیح

بتین او و صتااب استپرم وجتود

کودك یرزند وی محسوب ميشود و نکاح بین آنان مت و و شرعاً ارام اس  .بتا شتوهر ايتن زن
نی (اگر زن شوهر داشاله باشد) از جه

ارم

نکاح رابطه دارد گرچه یرزند او نیس

ولي ربی تة

زن وی محسوب مي شود که برابر ب د سوم ماده  4415قانون مدني ايران نکاح شوهر زن اجتاره ای
با دخالر مالولد از راج زوجه اش که در اجار غیر بوده با توجه به اي که با زن م بور قرابت

ختوني

دارد مت و دا تي اس .
ت ها مسألة مهج در اسالفاده از انوا راج جاي ين اال
بی انه اس

که در اين اال

سؤال اساسي اين اس

جانشی ي با اسالفاده از استپرم اهتدايي

که یرزند ناشي از اسپرم اهدايي بتا شتوهر زن

(صااب تفتک) که با اسپرم بی انه صااب آن یرزند شده چه رابطه ای از جه
نکاح دارد؟ از جه

نسب و قراب

جواز يا ارمت

خوني فل م بور چون از استپرم شتوهر (هتستر زن صتااب

کودك را به شوهر زن م السب ک یج .هتچین ق ب د سوم از متاده  4415قتانون متدني شتوهر زن
نتي تواند با اين فل ازدواج ک د به ع ار دي تر دخالتر زوجته در رديت
محارم محسوب ميشود مت و اس

دخالتر نست ي زوج و از

که شوهر با دخالر زوجة خود ازدواج ک د.

 )2-2حضانت طفل متولد از حاالت مختلف رحم جایگزین:

از نظر امام ختی ي اضان

ع ار اس

اين امر ت دّق مي گیرد «مادر به اضان
جه

مصدح

از :تربی

یرزند و تربی

یرزند و آنچه در مورد مصدح
او و آنچه کته بته اضتان

افظ بچه در مد شیر دادن -ي ى دو سال -س اوارتر اس

یرزنتد بته

او ت دتق دارد از

در صورتى که مادر

ارّ و مسدتان و عاقل باشد؛ چه بچه پسر باشد يا دخالر؛ چه او را خودش شیر دهد يا دي تر ،پتس
برا ،پدر جاي نیس

که او را در اين مد از مادر ب یرد اگرچه ب ابر ااوط (وجوبى) متادر او را

از شیر گریاله باشد» (امام ختی ي  4955ج 2و 592-599 :4م .)41

برابر ماده  4411قانون مدني ايران «ن اهداری ا فال هج اق و هج تکدیت
فل به هر کس نس

داده شود هتو اق و وظیفة اضان

ابتوين است  ».ب تابراين

فل را دارد .در اين مورد یرقتي میتان

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

تفتک) بهوجود نیامده درواقع رابطه ای بتا شتوهر آن زن نتدارد ولتي از نظتر ظتاهر متا متي تتوانیج

( س)
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ا فال ناشي از روابط ج سي و ا فال ناشي از تدقیح مص وعي و ياری شده وجود ندارد و بر استاس
ماده  4415ق .م .مادر (صااب تفتک) در ن اهداری فل از زمان تولد تا هف
اولوي

دارد و پس از انقضای اين مدح

که اضان

فل با اوس

اضان

ستال ي بتر پتدر

با پدر (صااب اسپرم) اس  .اگر مادر در مدحتي
فتل از وی

م الال به ج ون شود يا با دي ری ازدواج ک د اق اضان

ساقط و به پدر واگذار مي شود (ماده  4454ق.م) و در صور یو يکي از ابوين اضتان
خواهد بود (ماده  4454ق.م) و کسي که قانوناً عهده دار اضان

با آنکه زنده اس

فتل

کودك است

اق ندارد از ن اهداری او امال ا ک د و در صور امال ا برابر متاده  4452هتتان قتانون بته اکتجِ
خواهد شد و اگر ال ام متکن يا مؤثر ن اشد اضان

با خرج پدر

دادگاه خانواده مد م به اضان

و در صور یو پدر با ه ي ه و خرج مادر انجام مي گیرد و اگر در اثر عدم مواظ

يتا انحطتاط

اخالقي صااب اسپرم (پدر) يا صااب تفتک (مادر) که کودك تح
جستاني يا تربی

اضان

اوس

صتح

اخالقي کودك در م رض خطتر باشتد دادگتاه ختانواده متي توانتد بته تقاضتای

اقربای فل يا به تقاضای مدعي ال توم (ر تیس دادگستالری) هتر تصتتیتي را کته بترای اضتان
کودك مقالضي باشد اتفاذ نتايد (ماده  4459ق.م).
در مورد مادر جانشین بايد مشفص گردد که او مادر کودك محسوب ميشود يا خیر؟ که در
صور مادر بودن برابر ماده  4415قانون مدني تا سن هف

سال ي اتق و تکدیت

ولي با توجه به قرارداد مربوط به راج جاي ين به نظر مي رسد تکدی

اضتان

دارد

او ساقط باشتد م تر اي کته

صااب تفتک یو شده يا مج ون گردد و يا به هر عدّالتي قتادر بته افتظ و ن اهتداری کتودك
ن اشد که در اين صور شايد بالوان با توجه به مصدح
اجر اضان

فل اين تکدی

را بر او تحتیتل کترد و

را برعهد صااب اسپرم (پدر) قرار داد؛ هر چ د ق ول چ ین نظريته ای بتا توجته بته

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

اي که اين تکدی

خارج از قرارداد و تراضي ااصل اس

چ دان آسان ن اشد امحتا شتايد مصتدح

فل اين نظريه را توجیه ک د و نظرية خالر آن نی م طقي بته نظتر متيرستد .ب تابراين بترای متادر
جانشین اق اضانالي نیس  .اما اگر او به ع وان اق اضان
با توجه به مصدح

خواسالار ن هداری فل باشد شتايد

کودك بالوان برای او نی اقّ اضان

قا ل شد .صاا ان اسپرم و تفتک پتدر

و مادر کودك محسوب مي شوند ولي بي انصتایي است

کته متادر جانشتین را از مالقتا بتا ايتن

کودك محروم سازند (موسوی بج وردی  4919ج.)945 :1
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اي ونه ا فال بسیار دشوار مي نتايد؛ چرا که در اين روش کودك بتا دو پتدر و

مادر سروکار دارد )4 :پدر و مادر بیولوژيک که صاا ان گام
گیرندگان سدول های ج سي اند .شايد بالوان مشکل اضان

مي باش د  )2پدر و مادر قانوني که

اين کودکان را با توجه به نظر برخي از

یقها م ال ي بر نظر اراده و اعراض ال کرد .اعراض در اصطالح یقه و اقوق ع ار اس
قدع مالکی

از انشتاء

از مال :چشج پوشي مالک از اموال خود به قصد تترك مالکیت  .در نالیجته متالِ متورد

اعراض ج ء م ااا اس

هر چ د که اعراض ک ده قصد ابااة آن را نداشتاله باشتد اعتراض بته

م ای اذن در تصرر دي ران نیس
آنجا که اعراض نوعي ايقا اس
مالیح

مقاله

ت ها مسأله در مورد اضان

فل ااصل از اال جانشی ي با اسالفاده از گام

بی انه اس که

خود را از دس

بدکه اثر مسالقیج اعراض ساقط نتودن سدطة مالکانه اس

از

لذا اعراض از مال س ب بال مالک بودن مال متي شتود امتا متال

نتي دهد (ج فری ل رودی  .)151 :4951بر هتین م ا صان ي یالوای خود را بتر

پايه اعراض صاا ان سدول های ج سي اسالوار نتوده و مي یرمايد« :صااب اسپرم در صورتي کته از
اعراض کرده باشد (مثالً نطفه را در بانک اسپرم قرارداده تا هر کس خواس
پدر محسوب نتي شود (صان ي  .)429 :4912ال اله مشکل اضان
قابتتل اتتل اس ت

از آن استالفاده ک تد)

اين کودکتان از ريتق دي تری نیت

و آن هتتج بتتر استتاس اراد تتریین اس ت  .در مستتألة استتپرم و تفتتتک اهتتدايي

ارا هده دگان اسپرم وتفتک با اهدای سدولهای ج سي خود هدر تولید یرزند برای خودشتان را
ندارند؛ بدکه مي خواه د در یرآي د درمان زوجهای نابارور مشارک

نتاي د؛ هتچ ین گیرندگان نی

کودکان مالولد شده را برای خود ميخواه د؛ لذا اي جا اراد ریین م شأ اثر اس  .اهداک دگان در
اين یرآي د صریاً بر م ای اقدامي خیرخواهانه ولو گاه در ق ال دريای

وجه سدولهای ج سي خود

را در اخالیار مراک درماني قرار مي ده د و االّي به ذه شان خطور نتيک د که اين اسپرم و تفتتک
یرزندانشان خواهد شد .ب ابراين گیرندگان اسپرم و تفتتک صتاا ان کتودك تدقتي شتده و بايتد
اضان

کودك را برعهده ب یرند و درواقع تتام اقوق و تکتالیفي کته در امتر اضتان

والدين بیولوژيکي اس
در مورد اضان

برعهتد

برعهد گیرندگان سدولهای ج سي نی هس .
فل ااصل از اال

جانشی ي با اسالفاده از ج ین اهدايي نی بايد گف

کته:

در قانون نحو اهدای ج ین به زوجین نابارور گفاله شده کته ج تین از تفتتک و استپرم دو هتستر

( س)

شرعي تشکیل مي شود و سپس به زوجین نابارور اهدا متي گتردد .اگرچته بتین گیرنتدگان ج تین و

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

نطفة خود اعراض نکرده باشد پدر محسوب مي شود .آری در صورتي که مرد اج ي از نطفة ختود
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کودك مالولد شده رابطة ژنالیکي وجود ندارد اما قانون تذار بته م ظتور تضتتین آي تد کتودك
درصدد ايجاد هتان اقوق و تکالیفي اس

که والدين و اوتد با يکدي ر دارند .در ماد  9مصوب

 4914/1/9مجدس شورای اسالمي رعاي

ااکج بر روابتط یرزنتد و والتدين بتر

اقوق و تکالی

زوجین گیرند ج ین و کودك مالولد شده ال امي تدقي شده بود .در تاريخ  4912/9/41ايتن متاده
ه ان ارستال گرديتد (مرکت تحقیقتا شتورای

از رر مجدس شورای اسالمي اصالح و به شورای ن

ن ه ان )495 :4919که مجدداً مورد ايراد شورای ن ه ان قرار گری
در تاريخ  4912/1/25مقرّر شد که« :وظاي
لحاظ ن اهداری تربی

و تکالی

نفقه و ااالرام نظیر وظاي

با تصويب ايتن متاده

و در نهاي

اهدا گیرنتد ج تین و فتل مالولتد شتده از
اوتد و پدر و مادر اس .».

و تکالی

 )2-3تربیت
 )2-3-1کسانی که عهدهدار تربیت طفل هستند:

تربی

فل مراال مفالدفي دارد که مدحتي پس از وتد نوزاد شرو خواهد شد .در مراال اولیة

زندگي و در س ین پايین ت ها مادر و پدر هسال د که تربی
ب دی دول

فل را به عهده دارنتد ولتي در مرااتل

و سازمانها و ارگانهای عتومي و دولالي نی در اين امر مهج مداخدته دارنتد و ابتوين را

ياری ميک د.
هتان ور که گفالیج در ماده  4451ق.م اي ونه بیان شتده است
توانايي خود به تربی
اثر عدم مراق

ا فال هتح

گتارند و آنها را خودسر رها نکرده مهتل ن ذارنتد و اگتر بتر

يا انحطاط اخالقي پدر يا مادری که فل تح

جستاني و يا تربی
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

ق.م)؛ ب ابراين در ک ار اضان
وتي

تربی

جدای از امر اضان

اضان

اضان

ن اهتداری و تربیت

نی به عهده کسي اس
نیس

که مکدّ

هر چ د متکتن است

ناشي مي شود و مقوله ای جدای از اضان

زوجین و در مدتي که فل تح
اس

و تربی

صتحح

اوست

اخالقي فل در م رض خطر قرار گیرد دادگاه مي تواند  ...تصتیج شايستاله ای

اتفاذ ک د و فل را به هرکس که مقالضي بداند جه
و در واقع تربی

کته ابتوين مکدف تد در اتدود

مادر اس

اس

بستپارد (متاده 4459
به ن اهداری فل اس

گفالته شتود تربیت

از قتدر

ولي ناگفاله نتاند کته در صتور جتدايي
تفکیک تربی

و پدر هر چ د که به ع وان ولي قهری مسوول تربی

فل اس

او نقی چ داني داشاله باشد ب ابراين در صورتي کته متادر در تربیت

از اضان

تقري اً غیترمتکن

ولي عتالً نتيتواند در تربی
فتل تحت

اضتان

ختود
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ک د به نحوی که فل از جه

اخالقي در م رض خطر قرار ن یرد و خودسر بار نیايد.

مقاله

مسامحه ک د ناچار دادگاه بايد به م ظور اتاي
تربی

از کودك تصتتیج مقالضتي و شايستاله ای اتفتاذ

در صور یقدان پدر و مادر جدح پدری و پتس از او وصحتي م صتوب از ترر پتدر يتا جتدح
پدری و در صور ن ودن وصي قیحج بته ترتی تي کته در بحتث اضتان
مقرّر اس

عهدهدار تربی

فل خواه د بود .ب ابراين با توجه به مطالب ارا ه شده درمتييتابیج کته

در هر يک از اات راج جاي ين تربی
آنهاس

متواد  4411و  4299ق.م.

و ت ها چی ی که قابل بحث اس

فل بر عهد یرد يا ایرادی اس
اين اس

که اضان

فل بتا

که آيا مادر جاي ين هج در اين زمی ه تکدیفي

دارد يا خیر؟ که با توجه به مطال ي که در م حث اضتان
صورتي که او اضان

کودك را به عهده ب یرد تربی

ولي در غیر اين صور

او تکدیفي نفواهد داش .

بیتان شتد در ايتن بتاره بايتد گفت
وی ج ء اق و تکدیت

در

او خواهتد بتود

 )2-4-1والیت بر اطفال ناشی از رحم جایگزین:

برابر ماده  4414ق .م .فل صغیر تح

وتي

پدر و جدح پدری خود اس

و هتچ ین است

فتل

غیر رشید يا مج ون در صورتي که عدم رشد يتا ج تون او مالصتل بته صتغر باشتد .در یقته استالمي
خصوصاً در یقه شی ه گرچه در رابطه با وتي

قهری مادر بر یرزند بین یقها اختالالر نظتر وجتود

دارد چ انکه صان ي م القدند که با وجود مادر پدر ب رگ بر فل وتي
 )291 – 299و امام ختی ي م القدند که وتي

نتدارد (صتان ي  4915ج :2

تصرر در مال فل و مالاظه مصالح و شتؤون او بتا

پدر و جد پدر ،اس  .و با ن ود آنها قیحج يکى از آنها چ ین وتيالتى دارد .و قتیحج کستى است
ک د که ناظر در امور فل باشد .و با ن ود قیحج وتي

يکى از پدر و جدح وصی

اس  .و اما مادر و جد مادر ،و برادر تا چه رسد به ساير ن ديکان

کته

او با اتاکج شتر

وتيالى بر او ندارنتد (امتام ختی تي

 4955ج  4و  924 :2م .)9

قانون مدني ست

وتي

قهری را به پدر و جد پدری اخالصاص داده و ايتن ستت

نش اخاله اس  .قانون اتاي
ردي

را بترای متادر

از خانواده مصوب  4999در ماده  49خود مادر را نی ولتي قهتری در

پدر و جدح پدری قرار داده بود ولي ب د از پیروزی انقتالب بته موجتب متاده وااتد تيحتة

قانونيِ الغای مقررا مفال

با قانون مدني راجع به وتي

و قیتومت

مصتوب  4991/5/41متاده

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

 )2-4والیت قهری

( س)
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 49قانون اتاي

خانواده به ور ضت ي یسخ گرديد و در اال ااضر مادر بر کودك خود وتي

ندارد.
وتي

ب ابراين فل ناشي از لقاح مص وعي تا زماني که به سنّ بدوغ و رشد برسد تح

قهتری

پدر و جدح پدری خواهد بود هتچ ین اگر ب د از بدوغ م دوم شود که اين کودك غیر رشید است
يا دارای ج ون مي باشد و سفه يا ج ون وی به زمان صغر اتصال دارد وتي

پدر (صااب اسپرم) و

جدح پدری بر او ادامه مي يابد و اگر پدر و جدح پتدری در قیتد ایتا ن اشت د و بترای ن اهتداری و
کودكِ تح ِ وتي

خود وصي م صوب نکرده باشت د در ايتن صتور قتیج م صتوب بته

تربی

اکج دادگاه وظیفه وتي

دادگتاه متادر (صتااب

را عهده دار خواهد بود .در اي جا متکن اس

تفتک) يا هر کس دي ر از جتده متادر جتاي ين را بترای قیتومت
وتي

ت یتین نتايتد .لتذا در بحتث

ا فال ناشي از راج جاي ين با مشفص شدن پدر کودك مستأله وتيت

بتر او نیت اتل

مي شود .ب ابراين نه صااب تفتک و نه زن صااب راج بر فل مالولد از راج جاي ين وتيت
نفواهد داش .
مسأله مهج در اي جا بحث وتي
(اهدايي) و ج ین اهدايي اس

بر ا فال ناشي از راج جتاي ين بتا استالفاده از استپرم بی انته

که با توجه به ماده  4414ق.م بايد ب ويیج که وتي

بر عهده پدر (صااب اسپرم) و جدح پدری اس

بر ايتن ا فتال

اما در بیشتالر متوارد اهتدا ک تده استپرم و ج تین

ناش اخالهاند هتچ ین قانون نحو اهدای ج ین به زوجین نابارور تت که در م ااث گذشاله مطرح شتد
ت مي گويد وظاي

و تکالی

زوجین دريای

ااالرام نظیر وظاي

و تکالی

اوتد و پدر و مادر اس ؛ ب ابراين در اال

ج ین اهدايي قانون تکدی
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اهدايي اس

ک د ج ین از لحاظ ن اهتداری و تربیت

و نفقته و

جانشتی ي بتا استالفاده از

را مشفص کرده اس  .ت ها مسأله در اال جانشی ي با اسالفاده از اسپرم

که شايد بالوان گف

چون صااب اسپرم از اسپرم خود اعراض کرده هتانطور که در

م ااث ق دي توضیح داده شد؛ در اين یرآي د درصدد اين ن وده که خود صااب یرزند شود بدکه
مي خواساله در یرآي د درمان زوجین نابارور مشارک

نتايد؛ هتچ تین گیرنتدگان نیت

فتل مالولتد

شده را برای خود مي خواه د؛ لذا اراد ریین در اي جتا م شتأ اثتر است  .ب تابراين متي تتوان گفت
و آن اي کته رابطتة پتدر و

گیرند اسپرم بر فل وتي

مي يابد اما بر اين اسالدتل ايتراد وارد است

یرزند هتان د م ااا نیس

که بر اساس عدم اعراض به وجود آيد و با اعراض صااب نطفه او از

پدر و صااب نطفه بودن در آيد بدکه يک رابطه واق ي خارجي و يک امر تکوي ي اس

و صااب
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ناش اخاله بوده و گیرندگان نطفه نی والدين واق ي کودك محسوب نتي شوند؛ لذا کتودك مالولتد
شده از مصاديق «من ت ولي له» مي باشد که تولی
مي توان د به خا ر مصدح

مقاله

نطفه بودن باعث وتي

يایالن مي شود م الها در ايتن قستج از بتاروری چتون صتاا ان نطفته اغدتب
او با ااکج شر اس ؛ صااب راج و هتسر او

کودك از سوی ااکج شر مالصدی و مالولي کودك شوند.

 )3آثار مالی کودک متولد شده از رحم جایگزین
 )3-1توارث
 )3-1-1توارث در حالت مادر جانشین:

رابطتة تتوارث بتتین فتل و والتتدين اکتتي (صتتاا ان گامت ) برقتترار است ؛ زيتترا هتج از جهت
بیولوژيکي و خوني هج در عرر و هج در اقوق اسالم فل یرزند آنهتا است

و در متواد  114و

پتدر و متادر و اوتد و اوتدِ اوتد است

و اوتد در

اولین قه ای که بین آنها توارث برقرار است

عرر و اقوق و شر به کساني گفاله مي شود که از اسپرم و تفتک مترد و زنتي بته وجتود آمتده
باش د که صاا ان اسپرم و تفتک پدر و مادر آنها محسوب مي شوند و از جتده موانع توارث بتین
چ ین ایرادی به موجب ماده  111ق.م وتد ناشي از زناس ؛ ب ابراين م حصراً یرزنتدان ناشتي از
زنا از جه

توارث رابطهای با زاني و زانیه ندارند؛ زيرا عتتل زنتا مان یت

 )91 :4951نه عدم وجود عدقة زوجی

دارد (صتفايي و قاستجزاده

بین زن و مردی که فل ااصل از ترکیب استپرم و تفتتک

آنهاس  .قانون مدني ايران به پیروی از یقه امامیه یرزند ناشي از مقارب

به واسطه اکراه يا ش هه را

از موانع ارث قرار نداده اس ؛ ب ابراين به ريق اولي در مورد فتلِ ناشتي از راتج جتاي ين کته
مقاربالي بین صااب اسپرم و مادر جاي ين صور ن ریاله مي توان گف
وجود ندارد و بین صاا ان گام
شده توارث برقرار اس

کته مت وعیت

تتوارثي

و فلِ ناشي از آنها که در راج جاي ين رشتد کترده و مالولتد

و آنان از يکدي ر ارث ميبرند.

اگر مادر جاي ين را مادر نس ي به م ای عریي و قانوني ندانیج و چ ین اسالدتل ک یج که مادر
نس ي کودك صااب تفتک اس

نه مادر جاي ين و م القد باشیج که مادر جتاي ين بتا اي کته

اشالراك خوني با کودك دارد مادر قانوني محسوب نتي شود و رابطة وی با کتودك شت یه رابطتة
یرزند رضاعي اس

تت ال اله با توجه به ماده  4411ق.م یرزنتد رضتاعي اتدود و مشفصته ای دارد

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

 112قانون مدني ايران به اقال اس از اقوق اسالم و یقه امامیه موج ا ارث نسب اس

و ست ب و

( س)
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شده اگر کودکي به وجتود آيتد بته آن

که در شر و قانون مقرر شده و خارج از محدود ت ري

کودك یرزند رضاعي نتي توان ا الق کرد؛ عدتي الفصتوص کته یرزنتد رضتاعي دارای وضت ي
اسالث ايي اس

و م حصراً آثار آن در ارم

نکاح ظاهر مي شود به اين ترتیب یرزند ناشي از راج

جاي ين را (هتانطور که در بحث نَسَب به تفصیل پیرامون آن صح
رضاعي دانس
قراب

ت در اين صور با اي کته از جهت

نکتاح ارمت

کترديج) نتتي تتوان یرزنتد
و مت وعیت

وجتود دارد ولتي

نس ي که موجب تحقق ارث بین آنها باشتد تحقتق نیایالته است ؛ ب تابراين موج تا قتانوني

توارث بین آنها یراهج نشده و از هتدي ر ارث نفواه د برد و بدين ترتیب مشتکل دو متادر وارث
نی ال ميگردد.
جانشی ي با اسالفاده از اسپرم يا تفتک بی انه (اهتدايي) است

سؤال در مورد توارث در اال

اگر در تدقیح اسپرم يا تفتک صاا ان آنها م دوم ن اشد ت که غال اً هج چ تین است
جدوگیری از ايجاد مشکال ب دی بترای گیرنتدگان گامت

کته

و بايتد بترای

ده تدگان مجهتول باشت د تتت مستألة

توارث کودکي که در اين میان مالولد ميشود چ ونه خواهد بود؟ هتان ور که ق الً نی بیتان شتد
یقط بین صاا ان گام

و کودك رابطة ی ي (خوني) وجود دارد و بین آنها نسب ثاب ميشود

لذا زوج یاقد اسپرم يا زوجة یاقد تفتک که گیرند اسپرم يا تفتک هسال د پدر و مادر (اقیقتي
و قانوني) کودك به شتار نتي آي د تا رابطة توارث بین آنها برقرار باشد .اال ستفن در اي جاست
که اين کودك که خود در تولدش هیچ نقشي نداشاله و مان د ساير کودکان بايد از برختي اقتوق
مجهول بودن پدر و مادر ی ي اش از آنها ارث نتي بترد از ستوی

مادی بهره م د گردد به جه

دي ر با گیرندگان اسپرم يا تفتک نی رابطة اتصال از ريتق وتد را نتدارد پتس تکدیت

ايتن

کودك از نظر بهرهم دی مايتدک پدر و مادر اکتي چ ونه خواهد بود؟ در اي جتا راه ادتي کته
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

که ب د از اهدای گام

مي توان پیش هاد نتود اين اس

و ان قاد نطفه در راج در ضتن يک عقتد

تزم دي ر گیرندگان اسپرم يا تفتک مال هد شوند که اضان
بود و آنها مد م باش د وصیح

ک د که اين کودك به انداز سهج يکي از وراث قتة اول در اتد

ثدث سهج ب رد .ال اله اصل وصی
تزم

بچه و نفقة او بر عهد آنها خواهد

از عقود جاي اس

ولیکن بتا آوردن آن بته ع توان شترط عقتد

تزم خواهد شد (ق دهای خويي .)225 – 294 :4919

در رابطه با توارث در اال

جانشی ي با اسالفاده از ج ین اهدايي نی بايد گفت

ايران الحاق کامل فل به زن و شوهر مالقاضي یرزند پذيریاله نشده اس

کته در اقتوق

چرا که متاده  94قتانون
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ب ضي از آثار نسب از ق یل ن هداری تربی
تکالی
وظاي

نفقه و ااالرام اشاره نتتوده و متي گويتد« :وظتاي

زوجین اهدا گیرند ج ین و فل مالولد شده از لحاظ ن هداری تربی
و تکالی

و

مقاله

نحو اهدای ج ین به زوجین نابارور بدون تصريح به الحاق فل به زوجین اهدا گیرنده یقتط بته
نفقه و ااالرام نظیر

اوتد و پدر و مادر اس  ».و مسألة توارث را مسکو گذاشاله اس  .بدين ستان

قانون ذار ايران با توجه به نظر س ّالي یقها م ي بر اي که فل از لحاظ نسب به صاا ان نطفه مدحتق
مي شود اثر توارث برای اين رابطه قا ل نشده اس  .اين نظر از لحتاظ مصتدح

فتل و ختانواده و

جام ه قابل ايراد اس ؛ زيرا صاا ان نطفه در اي ونه موارد ناش اخاله اند وان هي آنان نتي خواسال د
صااب یرزند شوند و تحتیل الحاق فل به آنها با آثاری کته بتر ايتن الحتاق مالرتّتب است

نته بتا

فل و مصالح اجالتاعي سازگار است  .ب تابراين مطدتوب

خواس

آنها توایق دارد و نه با مصدح

آن اس

که فل به کساني مدحق شود و از اشفاصي ارث ب رد کته خواهتان او بتوده رابطتة پتدر

یرزندی و مادر یرزندی و آثار مالرتب بر آن را صريحاً يا ضت اً پذيریالهاند .ال اله پذيرش اين راه ال
مشکل یقهي و شرعي اس

(صفايي .)414 :4919

مطالب بات در واقع راه ال اقوق تط یقي مسأله اس

و هتان ور که در م حث نسب اي ونه

ا فال نی گفالیج از نظر شرعي و یقهي فل به صاا ان نطفه مدحق ميشود و از آنها ارث ميبترد و
گیرندگان نطفه والدين اقوقي و قانوني کودك به شتار نتي آي تد امتا بتا توجته بته اي کته در ايتن
اال

از بارداری صاا ان گام

يک سو کودك به جه

اغدب ناش اخاله بوده يا خواهان فل نیسال د سؤال اين اس که از

مجهول بودن پدر و مادر ی ياش از آنها ارث نتيبرد و از سوی دي ر

با گیرندگان ج ین رابطه اتصال از ريق وتد را ندارد پس تکدی

اين کودك از لحاظ توارث

چ ونه خواهد بود؟ در اين مورد نی ميتوان هتان راه ال مطرح در بات را پیش هاد نتود.
 )3-2الزام به انفاق (نفقه):
قانون مدني در ماده  4445در ت ري
مال اسب با وض ی

نفقه مي گويد« :نفقه ع ار اس

از هتة نیازهتای مال تارر و

زن از ق یل :مسکن ال سه غذا اثاث م ل و ه ي ته هتای درمتاني و بهداشتالي و

خادم در صور عاد يا ااالیاج به واسطة نقصان يا مرض» و در ماده  4241ميگويد« :نفقة اقارب

( س)

ع ار اس

از مسکن ال سه غذا و اثتاث ال یت

بته قتدر ریتع ااجت

بتا در نظتر گتریالن درجتة

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

که با اقوق تط یقي (اقوق یرانسه) نیت هتتاه ي دارد نیازم تد اجالهتاد جديتد در راستالای اتل
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اسالطاع

م فق ».ب ابراين مي بی یج که قانون مدني اين نیازم دیها را ذکر کرده ولتي مقتدار نفقته را

م ین ن توده و آن را به درجة اسالطاع

م فق و به قدر ریع ااالیاج م فقعدیه موکول نتوده اس .

 )3-2-1نفقه طفل متولد از حاالت مختلف رحم جایگزین:

که يکي از آثار نسب قتانوني بته شتتار

نفقه ای که در اي جا مطرح مي گردد ج ء نفقة اقارب اس

ميآيد .اقارب جتع اقرب و به م ي عام شامل خويشان نس ي س ي و رضتاعي متيشتود ولتي در
اي جا مقصود از اقارب خويشان نس ي اس

زيرا بین خويشان ست ي و رضتاعي تکدیت

وجود ندارد .در مورد خويشتان نست ي هتج یقتط بترای کستاني کته قرابت
(عتودی) باشد تکدی

انفاق مقرر شده است

بته نفقته

آنهتا در ختط مستالقیج

(صتفايي و امتامي  .)959 :4951چ انکته متاده  4451ق.م

تصريح مي نتايد که «یقط اقارب نس ي در خط عتودی اعج از ص ودی يا ن ولي مد م به انفتاق بته
يکدي ر مي باش د ».بر اساس ماده  4455ق.م« :نفقة اوتد بر عهد پدر اس  .پتس از یتو پتدر يتا
عدم قدر او به انفاق بر عهد اجداد پدری اس

اتقرب یتاتقرب .در صتور ن تودن

با رعاي

پدر و اجداد پدری و يا عدم قدر آنها نفقه بر عهد مادر اس  .هرگاه مادر هج زنده يا قتادر بته
انفاق ن اشد با رعاي
اس

اتقرب یاتقرب به عهد اجداد و جدا مادری و جدا پدری واجب ال فقه

و اگر چ د نفر از اجداد و جدا م بور از ایث درجة اقربیح

مساوی باش د نفقه را بايتد بته

اصة مساوی تأديه ک د».
با توجه به مطالب یوق الذکر صااب اسپرم پدر قانوني فل محسوب مي شود و او مکدت
تأمین نفقة کودك خواهد بود و اين تکالی

ب د از او به اجتداد پتدری ستراي

صور یقدان قه اول و دوم يا عدم قدر آنها در پرداخ
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

ج ء قه سوم اس

خواهتد کترد .در

نفقه متادر (صتااب تفتتک) کته

مد م به انفاق کودك خواهد بود و اين تکدی

جدا پدری با توجه به ماده  4455ق.م سراي

بته

به اجداد و جتدا متادری و

خواهد کرد.

در مورد انفاق بین کودك و صااب راج جاي ين چون مسأله جديد اس

مطد ي در قانون

مدني مشاهده نتيشود و یقها و اقوقدانان هج اظهارنظری نکردهاند .کودك پرورشيایاله در راج
جاي ين گرچه بر اساس نظر برخي رابطة خوني با صتااب راتج دارد و از ب ضتي جهتا نظیتر
ارم

نکاح در اکج یرزند صااب راج جاي ين اس

ولي قانون و عرر و قرارداد تکدیفي از

جها نفقه برای صااب راج پیی بی ي نکرده و به ور ضت ي نی تکدیفي از آن اسال اط نتي شود
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ب ابراين در اين زمی ته صتااب راتج

ايجاد شود لذا در صور ترديد اصل عدم قابل اجراس

مقاله

و چون تکدی

خالر اصل اس

و هر تکدیفي بايد توسط قانون يا عرر يتا قترارداد بترای کستي

تکدیفي در مورد انفاق کودك ندارد و به قرارداد ریین مربوط ميشود.
در رابطه با نفقه فل در اال

جانشی ي با اسالفاده از اسپرم بی انه ميتوان گف

نظر اراده و اعراض پدر اکتي که در اثر نداشالن اسپرم (سالج) اقدام به دريای
مد م به پرداخ

که با توجه بته
اسپرم غیر نتوده

نفقه کودك اس ؛ زيرا صااب اسپرم از اسپرم خود اعراض نتوده و اراده کترده

که کودك مال دق به زوجین نابارور باشد و زوجین نابارور نی اراده کرده اند که کودك مال دتق بته
آنها باشد .و اين با خواس

ریین تت ده ده و گیرند اسپرم تت و هتچ ین مصدح

فل و خانواده

و جام ه سازگارتر اس  .ب ابراين در وهده اول نفقه فل با پدر اکتي و ب د از او بر عهتده اجتداد
پدری و در وهده سوم بر عهده مادر و در آخر بر عهده اجتداد و جتدا متادری و جتدا پتدری
اس .
که نفقة کودك در وهدة اول بر عهد اوس

هتان صااب اسپرم اس

یو يا عدم توانايي او در پرداخ

نفقه اجداد پدری موظ

در وهدة سوم با تحقق شرايط قانوني متذکور پرداخت

به پرداخ

و در وهدة دوم در صور
نفقه کودك مي باش د و

نفقته بتر عهتد متادر (صتااب تفتتک)

خواهد بود که با تکیه بر نظر اراده و اعراض مي توان گف

که چون صتااب تفتتک از تفتتک

بتته پرداختت

نفقتته نفواهتتد بتتود و از ریتتي چتتون

ختتود اعتتراض نتتتوده لتتذا دي تتر موظتت
دريای ک دگان با اراد خود اقدام به دريای
بپردازند؛ ي ي در اين اال

تفتک نتوده اند موظ

هسال د کته نفقتة فتل را

هج برای وجوب نفقه به جای اي که به نسب ی ي و شرعي تتستک

نتايیج به نسب قانوني اسال اد ميک یج .ب ابراين در وهدته ستوم متادر اکتتي و در وهدته چهتارم در
صور یو يا عدم توانايي او اجداد و جدا متادری و جتدا پتدری مدت م بته انفتاق کتودك
ميباش د.
درخصوص اال

جانشی ي با اسالفاده از ج ین اهدايي در ماده  9قانون نحتو اهتدای ج تین بته

زوجین نابارور آمده اس « :وظاي
لحاظ ن هداری تربی

و تکالی

زوجین اهداء گیرند ج تین و فتل مالولتد شتده از

نفقه و ااالرام نظیر وظاي

اوتد و پدر و مادر است  ».ب تابراين قتانون در

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

در مواردی که عالوه بر راج جاي ين از تفتک اهدايي نی اسالفاده متي شتود پتدر کتودك

( س)
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خصوص نفقة اين کودکان ت یین تکدی

نتوده و اين تکدی

را بتر عهتده گیرنتدگان ج تین قترار

داده اس .

منابع
-

ابن م ظور محتدبن مکرم4141( .ق) لسان العرب بیرو  :دار صادر چاپ سوم.

-

اراکي محتدعدي )4959( .استفتائات رساله توضیح مسائل قج :مؤسسه چاپ الهادی چاپ اول.

-

امام ختی ي سیدروحاهلل )4955( .تحرير الوسیله تهران :مؤسسة ت ظیج و نشر آثار امام ختی ي چاپ اول.

-

بروجردی ع ده محتد)4995( .کلیات حقوق اسالمی تهران :انالشارا دانش اه تهران چاپ دوم.

-

بکربن ع داهلل ابوزيد4141( .ق) « رق اتنجاب یي الطب الحديث و اکتهتا الشترعي» مجلاه مجماف فقاه

اسالمی.
-

ج فری ل رودی محتدج فر )4951( .ترمینولوژی حقوق تهران :کالابفانه گ ج دانی چاپ دهج.

-

ااتتي عدياصغر )4951( .لقاح مص وعي از ديدگاه اقوقي مجله ديدگاههای حقوقی شتاره  41و .49

-

ارّ عامدي محتدبناسن4145( .ق) وسائل الشیعه تحقیق و تصحیح گروه پژوهی مؤسسة آل ال ی
السالم قج :انالشارا مؤسسه آل ال ی

-

عدتیهج

عدیهج السالم چاپ اول.

خطیب يحیي ع دالراتن4141( .ق) احکام المرآة الحامل فی الشریعة االسالمیة اردن :دارال فا س چاپ
اول.

-

خويي سیدابوالقاسج4144( .ق) مستتحدثات المسائل قج :چاپفانه عدتیه.

-

_________ و شیخ جواد ت ري ی4141( .ق) صراط النجاة فی اجوبة االستفتائات قج :بينا چاپ اول.

-

رضانیا م دج محتدرضا  )4911( .باروریهای پزشکی از ديدگاه فقه و حقاوق قتج :مؤسسته بوستالان کالتاب
چاپ دوم.
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-

_________ « .)4912( .وض ت ی

اقتتوقي (نستتب) کتتودك ناشتتي از انالقتتال ج تتین» مجموعااه مقاااالت

رو های نوين تولیدمثل انسانی از ديدگاه فقه و حقوق تهران :انالشارا ست

و پژوهشکده ابن سی ا چاپ

دوم.
-

شیخ صدوق محتدبنعديبنبابويه4149( .ق) من اليحضره الفقیه قج :دیالر انالشارا اسالمي چاپ دوم.

-

صان ي يوس  )4915( .التعلیق علی تحريرالوسیله امام خمینی (ره) تهران :مؤسسه چاپ و نشر عروج.

-

_________  )4912( .مجمف المسائل قج :انالشارا میثج تتار چاپ هفالج.

-

صفايي سیداسین )4919( .نارسايیهای قانون ايران (دربارهی اهدای گامات و جناین باا توجاه باه حقاوق

تطبیقی ،اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری) ،تهران :انالشارا ست
-

چاپ دوم.

_________ « )4919( .تولیدمثل مص وعي با کتک پ شکي و انالقال ج تین در اقتوق یرانسته و ايتران»

اصالح سوم 4951/1/29
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-

_________ و سیداسداهلل امامي )4951( .مختصر حقوق خانواده تهران :نشر دادگسالر چاپ دوم.

-

_________ و سیدمرتضي قاسج زاده )4951( .حقوق مدنی :اشخاص و محجورين تهران :ستت

مقاله

تهران :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شتاره .11
چتاپ

چهارم.
-

صتدی اهری محتدهاشتج )4912( .نسب ناشی از لقا مصنوعی در حقوق اياران و اساالم تهتران :کالابفانته
گ ج دانی چاپ اول.

-

یاضل ل کراني محتد( .بيتا) جامف المسائل قج :انالشارا مط وعاتي امیر چاپ يازدهج.

-

یفر التحققین محتدبناسن 4915( .ق) ايضاا الفوائاد فای شار اشاکاالت القواعاد ،تحقیتق و تصتحیح
سیداسین موسوی کرماني شیخ عدي پ اه اشالهاردی و شیخ ع دالرایج بروجردی قج :مؤسسته استتاعیدیان
چاپ اول.

-

یراهیدی خدیل بن ااتد4144( .ق) العین قج :م شورا الهجره چاپ دوم.

-

قانون مدنی.

-

ق دهای خويي خدیل )4915( .بررسی احکام ارث کودکان ناشی از اهدای گامات (مستا ل مستالحدثه ج تین
چاپ اول.

-

_________ « )4912( .بررسي مسا ل یقهي و اقوقي انالقال ج تین» مجموعاه مقااالت رو هاای ناوين

تولیدمثل انسانی از ديدگاه فقه و حقوق تهران :انالشارا ست
-

_________  )4919( .بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت در رابطاه باا تاوارث( ،اهتدای
گام و ج ین در درمان ناباروری) تهران :انالشارا ست

-

پژوهشکده ابن سی ا چاپ دوم.
چاپ دوم.

قرباننیا ناصر « )4912( .اکج تکدیفي و وض ي انالقتال ج تین تکتون يایالته از استپرم و تفتتک زن و شتوهر
قانوني به راج زن دي تر» مجموعه مقاالت رو های نوين تولیدمثل انسانی از ديدگاه فقاه و حقاوق ،تهتران:
انالشارا ست و پژوهشکده ابن سی ا چاپ دوم.

-

گرجي ابوالقاسج و دي ران )4911( .بررسی تطبیقی حقوق خانواده تهران :انالشارا دانش اه تهتران چتاپ
اول.

-

مرقاتي سید ه )4919( .حقوق کودکان در اهدای گامت (اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری) ،تهران:
انالشارا ست

-

چاپ دوم.

_________ « )4919( .نسب ناشي از لقاح مص وعي بتا دخالت

عامتل بی انته» بتيجتا :مجلاه مقااالت و

بررسیها شتاره .59
-

مرک تحقیقا شورای ن ه ان )4919( .مجموعه نظريات شورای نگهبان تهران :نشر دادگستالر دوره ششتج
سال سوم.

-

مصطفوی اسن4142( .ق) التحقیق فی کلمات القارنن الکاريم تهتران :انالشتارا مرکت الکالتاب لدالرجتته

بررسي وضعيت حقوقي كودك متولد شده از رحم جايگزين با رويكردي بر نظر امام خميني

کودکان نامشرو کودکان ب هکار توارث در اهدای گام

تشريح و اجب) تهتران :انالشتارا ستت

( س)
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وال شر چاپ اول.
-

مکارم شیرازی ناصر )4951( .تفسیر نمونه تهران :دارالکالب اتسالمیه چاپ اول.

-

_________ 4124( .ق) االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل قج :انالشارا مدرسه امام عدي بن ابیطالتب

( )

چاپ اول.
-

_________  )4914( .استفتائات جديد قج :انالشارا مدرسه امام عدي بن ابیطالب .

-

موسوی بج وردی سیدمحتد« )4919( .کودکان مالولد از راج اجارهای» مجموعه مقااالت فقهای ،حقاوقی،

( )

(س)

فلسفی و اجتماعی تهران :انالشارا پژوهشکده امام ختی ي
-

مهرپور اسین« )4912( .ن رشي به وض ی

و انقالب اسالمي چاپ اول.

اقوقي و شرعي باروری مص وعي» مجموعه مقاالت رو های

نوين تولیدمثل انسانی از ديدگاه فقه و حقوق تهران :انالشارا ست و پژوهشکده ابنسی ا چاپ دوم.
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