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رشد ژو رش جنالن متعلق به ز جالن نابار ر در رحم ز دیگو که از آ تعبالو
به «مادرجانشالن» میشود ،مسائل حقوقی یوها را با خود به شمواه دارد که یکی از
آنها بحث نفقه حمل است .به تعبالو دیگو نفقه حمل در ایام باردار مادر جانشالن به
عهده

چه کسی است؛ ا دین نتالکی جنالن یا شوشو مادرجانشالن؟ شو چند در این

زمالنه حکم قانونی جود ندارد ی به نظو میرسد با حدت منک از ماده  1111ق .م.
در مورد مطلقه بائن حامل که قانونگذار مود را مکلف به داد نفقه میداند ،بوا حمل
نالز نفقه اختصاصی در نظو گوفته از اینو ا دین نتالکی مکلف به ژوداخت نفقه جنالن
خود می باشند .ا بته نفقه حمل جدا

از نفقه ز

بوده که شوشو مادر جانشالن

میبایس ت در صورت رضایت به انعقاد قوارداد جانشالنی در باردار آ را به شمسو خود
ژوداخت نماید.
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نفقه ،حمل ،حامل ،ا دین نتالکی

ژو ششیگو احید اژالیدمالو و

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیالن
سنمت بار ر موکز تحقالقات اژالدمالو و بار ر ژو ششگاه ر یا
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مقدمه
جانشالنی در باردار

1

استفاده از مادرجانشالن در کنار شالوهشا درمانی

دیگو که از آ شا تعبالو به «تکنالکشا کمکی بار ر  »2میشود ،در قو
بوا

درما نابار ر

ژزشکی نهاده

ژا به عوصه

امالد دیگو

اخالو

را در کا بد

خانوادهشایی که صاحب فوزند نمیشوند ،دمالده است .این شالوه عبارتست از
استفاده از رحم ز دیگو بوا رشد ژو رش جنالن متعلق به ز

شوشو که

نمیتوانند یک باردار موفق را تجوبه کنند .این امو ذشن فقها ،حقوقدانا  ،جامعه
شناسا  ،ر انشناسا

 ...را به خود مشغول کوده مسائل مختلفی را در شو یک

بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

از این علوم مطوح نموده است .در حقوق این شالوه با نهادشا حقوقی متفا تی از
جمله حقوق تعهدات ،حقوق مسؤ الت ،حقوق خانواده  ...در ارتباط میباشد.
یکی از مسائلی که در حوزه حقوق خانواده
میتواند مطوح شود ،بحث نفقه

ز

نفقه

بحث جانشالنی در باردار

جنالن در ایام باردار

با تبع

باردار مادرجانشالن میباشد .شو چند نفقه حمل در حقوق ایوا کمتو شناخته
شده است ی به نظو میرسد باید آ را از نفقه ز جدا نمود .تفا ت ایند نفقه
را در چند مورد میتوا بالا نمود:
 -1اگو نفقه از آ حمل باشد ز ج مدتی آ را نپودازد قضا آ

اجب

نالست ،در صورتی که اگو نفقه از آ ز باشد قضا آ بو مود اجب است.
 -2شمچنالن اگو طنق در حا ت نشوز اقع شود مطابق نظویه نفقه ز نفقه
بو ز ج اجب نالست در صورتی که اگو قائل به نظویه نفقه حمل باشالم ،نشوز
ز جه تأثالو در این امو ندارد باید نفقه مطلقه رجعاله ناشزه در زما حمل
داده شود زیوا متعهد ه حمل بوده نشوز رجعاله در عده نمیتواند حق حمل را
ساقط کند.
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 -3در صورتی که مستحق نفقه در ایام باردار ز مطلقه جنالن باشد در
این صورت قتی ژدر در این مدت فوت کند تعهدش بدا نفقه حمل ساقط
باید از مال طفل صوف نفقه خودش نمود نه از توکه ژدرش در اقع در این
خودش میخورد( نگو د  ،1331،ص .)133

زما طفل از کالسه

در نتالجه سؤاالتی در این زمالنه بوجود میآید که از جمله آ شا عبارتست از:
 -1ضعالت نفقه مادرجانشالن

نفقه حمل در ایام باردار

چگونه است

چه

کسانی ملزم به ژوداخت نفقه آ شا در این مدت میباشند؟  -2آیا نفقه حمل
را جدا

مادرجانشالن باید در نظو داشت؟  -3آیا اجوت ژوداختی به

از نفقه

باید جداگانه ژوداخت شود؟
ضو رت این تحقالق از آ ر ست که حمل موجود انسانی با قوها بوده که
جود سنمتیاش ابسته به جود سنمتی حامل بوده چنانچه در تغذیه،
بهداشت  ....مادرجانشالن اشکا ی ارد گودد ،میتواند به حالات سنمتی جنالن
نالز آسالب جد

ارد شود؛ از اینر شناسایی کسی که ملزم به تأدیه نفقه

(مادرجانشالن جنالن) بوده ضو ر است.
شدف از این تحقالق نالز تبالالن این نکته اساسی است که نفقه
مادرجانشالن در حا ت جانشالنی در باردار

به عهده

حمل

چه کسی است

چه

مبنا حقوقی را میتوا بوا نفقه حمل در این فوض میتوا در نظو گوفت.
شمچنالن از آنجا که قانونی در این زمالنه جود ندارد قانو گذار را در تد ین قانو
مناسب یار کند.
شالوه ژو شش تحلاللی توصالفی بوده شالوه گودآ ر مطا ب به شالوه
کتابخانها میباشد.

عباس یدالهي باغلویي

مادرجانشالن توسط ا دین نتالکی شامل نفقه حمل میباشد یا نفقه حمل
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در این تحقالق ابتدا به بالا مبنا حقوقی نفقه حمل در حا ت جانشالنی در
باردار

ژوداخته

در ادامه به بالا مسائل مختلفی که در این زمالنه مطوح

میشود ،اختصاص دارد.
الف -مبنای حقوقی نفقهی حمل در حالت جانشینی
مادرجانشالن در درجه

ا ل یک ز بوده که در صورت داشتن شوشو،

نفقه ا مطابق ماده  1111ق .م .به عهده شوشو
جانشالنی در باردار

میباشد .انعقاد قوارداد
نمیتواند

یک حا تی را در ز به جود میآ رد که

بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

ظایف ز جالت را به طور کامل انجام داده حتی در ماهشا ژایانی باردار از
تمکالن به معنا خاص نالز میبایست امتناع کند .حال این امو ممکن است به شو
د اللی بد

رضایت شوشو مادرجانشالن صورت ژذیود که در این صورت

میتواند با استناد به ماده  1111ق .م .از ژوداخت نفقه به شمسو خویش خوددار
کند؛ ی چنانچه شوشو رضایت خود را به این قوارداد چه به صورت اذ

چه به

صورت اجازه بالا دارد حق استناد به این ماده را ندارد شمچنا باید نفقه شمسو
خود را بپودازد .در صورتی شم که مادرجانشالن فاقد شوشو باشد نفقه
رعایت مقورات ماده  1111به بعد قانو مدنی به عهده اقارب
در حا ت کلی ،چنانچه زنی باردار باشد نفقها که شوشو

با

میباشد.
به ا میدشد

مقدار اختصاص به خود ز داشته مقدار نالز به مصوف جنالن میرسد .بحث
نفقه حمل در صورت مزبور سؤال خاصی را ایجاد نمیکند ،زیوا حمل ز از این
شوشو بوده مود نفقه جنالن متعلق به خود را میژودازد .عمده بحث در این
زمالنه در جایی بو ز میکند که زنی که در علقه ز جالت مود است ،با جنالن
متعلق به دیگوا باردار شود؛ در این صورت نفقه حمل باید توسط چه کسی
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حمل با توجه به اینکه نص قانونی در مورد ژوداخت

حمل جود ندارد ،میبایست از نفقها که شوشو از بابت نفقه ز جه به

شمسو خود میدشد منظور گودد

یا ا دین نتالکی جنالن ملزم به ژوداخت

نفقه جنالن خود میباشند؟ این سؤال نه در فقه نه در حقوق سابقها ندارد
باید از منک مواد قانو مدنی در بحث نفقه ز جه مطلقه سابقه فقهی آنها به
دنبال یافتن ژاسخی بوا این سؤال باشالم.
قانو مدنی در ماده  1111در بحث نفقه مطلقه ،اصلی را بالا میدارد که
به موجب آ نفقه مطلقه رجعاله در زما عده به عهده شوشو است مگو اینکه
نفقه باشد -نفقه مطلقه بائن به عهده شوشو نالست مگو اینکه ز باردار
باشد .اینکه ز در ایام عده طنق رجعی مستحق نفقه میباشد از آنو ست که
ز در این مدت در حکم ز جه بوده بوخی احکام ز جه بو ا متوتب است .فقها
این امو را چنالن بالا میدارند« :المطلقه بالطلاق الرجعی بحکم الزوجه فی الاحکام ...
یترتب علیها حکمها مادامت فی العده من استحقاق النفقه و السکنی و الکسوه اذا لم تکن و لم
تصر ناشزه و من التوارث بینهما و عدم جواز نکاح اختها و الخامسه ،و کون کفنها و فطرتها
علیه» (امام خمالنی ،بی تا ،ص  )341در مورد طنق بائن نالز چنالن اظهار نظو شده
است که از آنجایی که بالن ز

مود جدایی کامل حاصل شده است ،آثار ز جالت

را مطلقاً نمیتوا بو آ بار نمود اینکه مود در این حا ت مکلف به داد نفقه
میباشد به د الل آیه ر ایاتی است که در این زمالنه جود دارد.

3

در طنق بائن از یکطوف ز جالت که مقتضی نفقه میباشد به طور کامل بالن
ز

شوشو منقطع از طوف دیگو شارع مود را مکلف به ژوداخت نفقه مینماید.

سؤا ی که میتواند مبنا کار قوار گالود اینست که نفقها که در این صورت مود

عباس یدالهي باغلویي

طنق در حا ت نشوز اقع شده باشد -ا بته نشوز در ایام عده نالز میتواند مسقط
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بائن حامل ژوداخت میکند از بابت خود ز است یا نفقه

بوا حمل است که به ز ژوداخت میشود .به نظو میرسد ژاسخی که به این
سؤال میدشالم میتواند ژاسخ ما به فوض مسأ ه نالز باشد؛ زیوا بالن مود نابار ر
مادر جانشالن نالز شالچ علقه ز جالتی جود ندارد .چنانچه در این سؤال نفقه را
از بابت حمل بدانالم به نظو میرسد در فوض مسأ ه نالز باید قائل باشالم که مود
نابار ر باید نفقه متعلق به حمل خود را که در رحم مادرجانشالن است ژوداخت
نماید زیوا حمل از بابت حمل بود مستحق نفقه میباشد چنانچه نفقه متعلق
به خود ز باشد ،فوض مسأ ه نالز با فوض منفی ر بو ست .در ژاسخ به این سؤال
بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

قانو مدنی ساکت است ،ی در این مورد بالن فقها

حقوقدانا اختنف نظو

جود دارد.
مشهور فقها معتقدند که نفقها که ز مطلقه باردار در ایام عده طنق بائن
دریافت میدارد بوا

خود ا ست نه بوا

حمل (به نقل از محقق داماد،1331 ،

ص( )314طاشو  1411 ،ه ق ،ص )111بوخی از فقها بوخنف نظو مشهور معتقدند
که این نفقه از آ حمل میباشد (شالخ طوسی 1313 ،ه ق ،ص ( )21شهالد ثانی1411 ،
ه ق ،ص ( )31 31شمس ا دین حلی 1421 ،ه ق ،ص ( )11فاضل شند  1411 ،ه ق ،ص
 111تا ( )114عنمه حلی «ا ف» 1413 ،ه ق ،ص ( )111عنمه حلی «ب»1413 ،ه ق ،ص
( )324حائو طباطبایی1411 ،ه ق ،ص ( )131قاضی ابن بواج1411 ،ه ق ،ص .)341

شو د نظو در بالن حقوقدانا طوفدارانی داشته

شو گو ه استدالالتی را

بوا اثبات ادعا خود بالا میدارند .استدالل طوفدارا نظو مشهور فقها چنالن
است :شوچند قانو مدنی اشاره صویحی به موضوع نکوده ،ی میتوا گفت که
از نظو مشهور فقها ژالو

نموده است .زیوا آنچه در ماده  1111ق .م .استثناء

شده نفقه ز جه است نه حمل؛ (ز حق نفقه ندارد مگو )...به این معنا که ز در
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صورتی که باردار باشد حق نفقه دارد به ظاشو خودش حق دارد نه فوزندش»...
(محقق داماد ،1331 ،ص.)313

یکی دیگو از اساتالد نالز معتقد است با توجه به قوائنی که در قانو مدنی
جود دارد از جمله اینکه ظاشو ماده  1111ق .م .قوار داد آ در کنار مواد
که شمگی موبوط به نفقه ز جه بوده شمچنالن نفقه سایوین در کتاب نهم
قانو مدنی بالا شده قانو گذار نالز در ماده 1111ق .م .ژوداخت نفقه ا الد
را بو عهده ژدر گذاشته ،در شالچ جایی اشاره به حمل نکوده است .از طوف دیگو
ماده  1111ق .م .نالز قدرت تأسالس اصل را ندارد

در نهایت به د الل تنوع

به صواب نزدیکتو است(ر شن ،1311 ،ص .)113

استداللشا دیگو نالز توسط طوفدارا این نظویه بالا شده که این نفقه
بوا تأمالن گذرا ز

جبوا زحمتی است که متحمل میشود (کاتوزیا ،311 ،

 )111یا اینکه قانو گذار در ماده 1111ق .م .بطور کلی ز جه متوفی را از نفقه
محو م کوده است چه باردار باشد چه غالو باردار از اینجا دانسته میشود که
نفقه حق ز جه است ،زیوا اگو نفقه بوا حمل میبود تا زمانی که حمل باقی است
باید به مادر نفقه داده شود ،چه در زما حالات ژدر چه بعد از فات ژدر از مال
حمل نفقه بدشند ( نگو د  ،1311 ،ص .)131

در بوابو این نظو عده دیگو معتقدند که این نفقه از آ حمل میباشد .از
مهمتوین طوفدارا این نظو میتوا از دکتو نگو د نام بود .ایشا معتقد است:
به نظو میرسد قول مشهور باطل است .تفا ت نفقه معتده بائنه حامل معتده
بائنه غالوحامل ما را به چنالن نتالجها رشنمو میکند .در طنق بائن رابطه
ز جالت از حالن طنق قطع شده تعهد ز ج به داد نفقه ز نالز به د الل عدم

عباس یدالهي باغلویي

تضمالن بالشتو نفقه ز جه به منظور امنالت معالشت مادر ،نظویه استحقاق ز جه
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جود رابطه ز جالت ساقط میگودد .بااین حال قتی که ز باردار باشد باید به
ا نفقه بدشند ژس این نفقه به خاطو حمل داده میشود یعی نفقه نفقه حمل
است نه حامل .در علم اصول فقه قاعدها

جود دارد مبنی بو اینکه «تعلالق حکم

بو صف مشعو بو علالت است» بنابو این قتی که میگویند :به حامل نفقه بدشالد
معنی آ اینست که بخاطو حمل به ا نفقه بدشالد ( نگو د  ،1311 ،ص .)131

ایشا شمچنالن در جا دیگو در ژاسخ به این ایواد که عنوا « د» که در
ماده 1111ق .م .در بحث نفقه اقارب آمده شامل جنالن نمیشود چنالن بالا
میدارند« :جا تأسف است که میگویند :اصل ،بوائت ذمه ژدر از نفقه حمل
بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

است .طبالعت بدایت عقلی میگویند که اصل اشتغال ذمه ژدر به حمایت از
موجود است که سازنده ا ست ،اگو ذمه ا مشغول نباشد ذمه چه کسی
مشغول است؟» ( نگو د  ،1311 ،ص .)111

بوخی شو چند از نظو ا ل حمایت میکنند ی این نظو را در راستا عدا ت
محو م نمود حامل

حمل از نفقه در موارد خاصی مانند مطلقه

رجعی

ناشزه میدانند (ر شن ،1311 ،ص  .)113عدها شوچند به صواحت در این موضوع
اظهار نظو نکوده ی چنالن بالا میدارند« :در این مورد میتوا گفت قانو گذار
بوا رعایت حال بچه ،ز را مستحق نفقه شناخته ،شو چند رابطه نکاح کامنً
منقطع شده است( ».صفایی امامی ،1311 ،ص.)141

شمچنالن دکتو امامی در بحث نفقه ز حامل در عده فات نالز معتقد به
چنالن نظو بوده آ را از یک طوف مطابق انصاف عدا ت قضایی میداند از
طوف دیگو بالا میدارد که از ر ح ماده « »1111ق .م .که استحقاق ز را به
نفقه در مدت عده طنق بائن منوط به حمل قوار داده میتوا استنباط نمود
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که نفقه به ز مطلقه در مدت حمل بوا

حمل داده میشود اال طنق بائن

خصوصالتی در بو ندارد که این حکم انحصار

را دارا باشد (امامی ،1311 ،ص .)111

نکتها

که در مورد عده

فات باید بدا اشاره شود اینست که قبل از

اصنحات سال  11قانو گذار بالا میداشت «در عده

فات ز حق نفقه

ندارد ».بسالار از حقوقدانا بالن ز حامل غالوحامل قائل به تفکالک میشدند،
به طور که ز حامل را مشمول ماده  1111اطنق ماده  1111را تنها منحصو
به ز غالوحامل مینمودند (صفایی امامی ،1311 ،ص ( )142موسو بجنورد ،1311 ،

ص ( )311کاتوزیا  ،1311 ،ص  .)111این امو نظویه نفقه حمل را تقویت مینمود
بائن چه در عده فات بوا ز باردار نفقه مقور نموده از آنجا که شم در طنق
بائن شم در فات ز جالت به طور کامل منحل میشد ،نفقها که به ز ژوداخت
میشد بخاطو حمل در اقع نفقه حمل میتوانست محسوب شود.
در سال  11قانونگذار ماده  1111ق .م .را اصنح
ز جه در ایام عده
شوایطی به عهده

فات را به عهده

به موجب آ نفقه

اقارب ز که ژوداخت نفقه با حصول

آنها بوده نهاده است .به نظو میرسد این ماده تغالالو

در

حکم نفقه ز ایجاد نکوده است زیوا این قاعده از گذشته نالز جود داشته که
نفقه ز در شوایط خاصی به عهده اقارب
میتوا بالن نفقه

ز باردار

نفقه

میباشد در نتالجه شمچنا

ز غالو باردار در عده

فات قائل به

تفکالک شد.
در کنار این د نظو ،نظو سومی نالز توسط بوخی نویسندگا حقوقی مطوح
شده است که به موجب آ نفقها که مود در ایام عده طنق بائن به ز باردار
میدشد از آثار ازد اج بوده

تا زمانی که آثار ازد اج به طور کلی در رابطه

عباس یدالهي باغلویي

زیوا میتوا بوداشت نمود که قانو گذار به حمل موضوعالت داده چه در طنق
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طوفالن از بالن نوفته ،تعهد به ژوداخت نفقه نالز باقی است؛ چه این آثار ،آثار
حقوقی باشد مانند طنق رجعی

چه این آثار فالزیکی باشد مانند جود حمل

(امالو محمد  ،1311 ،ص  .)114شوچند این نظو به طور صویح داخل در شالچ یک از
د نظویه فوق نمیباشد ی از آنجا که ژوداخت نفقه در ایام عده را از آثار ازد اج
میداند ،بالشتو تمایل خود را به نظو ا ل نشا داده

جود

از اینر نمیتوا

مستقلی بوا این نظویه قائل شد.
به نظو میرسد از آنجا که قانو گذار در ماده  113ق .م .به طور کلی حمل را
متمتع از حقوق مدنی میداند -ا بته مشو ط به زنده متو د شد -

در مواد

بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

دیگو از جمله مواد  111ق .م .در بحث صالت مواد  131تا  131در بحث
ارث بوخی حقوق مدنی حمل را احصاء شمچنالن در مواد  413تا  413ق .م .ا.
دیه جنالن احکام آ را بالا داشته است ،در اینجا نالز نباید نسبت به جنالن
نفقه مختص به ا بیتفا ت بود.
ژالشوفت تکنو و

امکا تشخالص بوخی بالمار شا جنالن در رحم به

اسطه آزمایششا د ا ا

4

آمالنالو سنتز

1

گوفتن عکسشا چند بعد

شمچنالن توانایی درما تمام یا بخشی از آ بالمار در خود رحم ،تغذیه یوه
استفاده از بوخی مکملشا

دار یی توسط مادر که صوفاً نافع به حال جنالن

میباشد موارد دیگو از این دست که در ارتباط با تغذیه سنمتی جنالن بوده
تنها تنها اختصاص به جنالن دارد نالازمند شزینه قابل توجهی است ،این
احتمال را در نظم نوین حقوقی تقویت میکند که میبایست نسبت به جنالن نالز
نفقه اختصاصی در نظو داشت .سکوت شوشمندانه قانو گذار در این زمالنه در
ماده  1111ق.م .با توجه به اینکه نظویه
مشهور فقهاست نالز موید

نفقه

حامل دارا

ژشتوانه

نظو

بو این استدالل میباشد .شوچند استداللشا
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مطو حه از جانب طوفدارا نظویه مشهور فقها نالز دارا قوت اعتبار است ی
ژالشوفت تکنو و

اقعالت موجود در جامعه ما را به سمت نظویه

ژزشکی

نفقه حمل رشنمو میکند.
با توجه به نکات ارائه شده اینکه نفقه حمل جدا از نفقه مادر بوده
که توسط اجب ا نفقه

یعنی ژدر نتالکی ا باید ژوداخت گودد ،در فوض

مورد بحث در این مقا ه نالز باید قائل به این نظو شد حملی که در رحم مادر
جانشالن جود دارد ،دارا نفقه مختص خود بوده عن ه بو نفقها که شوشو
مادر جانشالن از باب نفقه ز جه به شمسو خود میدشد ،ا دین نتالکی نالز باید
نالز قائل به چنالن نظو شدهاند

(ر شن ،1311 ،ص .)211

در اقع مادرجانشالن مستحق د نفقه میباشد؛ ا از یک طوف نفقه جنالن
را از ا دین نتالکی دریافت میدارد که مطابق نظویه

مختار در این مقا ه،

جنالن دارا نفقه جداگانه بوده میبایست توسط ا دین نتالکی ا ژوداخت
گودد .از طوف دیگو مادر جانشالن از آنجا که یک شمسو بوده نفقه خاصی دارد
که بو عهده شمسو ا ست عملی شم از ا صادر نگودیده که مسقط این حق ز
باشد .نشوز ز از جمله مسقطات نفقه ا میباشد

شوچند در این حا ت ز

نمیتواند در تمکالن کامل شوشوش باشد ی از آنجا که با رضایت ا اقدام به این
عمل نموده است نفقه ا میبایست توسط شوشوش ژوداخت گودد.
بوخی نویسندگا حقوقی بد

اشاره به تفکالک مزبور اینکه نفقه حمل

نفقه حامل در جانشالنی در باردار به عهده کالست مبنا حقوقی نفقه
حمل ،ابتدا نفقه حامل را به تبع حمل بو عهده

ا دین نتالکی دانسته ز را

اجب ا نفقه ژدر نتالکی میدانندکه ا میبایست نفقه متعارف زنا باردار در

عباس یدالهي باغلویي

نفقه جنالن متعلق به خود را به مادر جانشالن ژوداخت نمایند .بوخی حقوقدانا
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ژوشاک ،خوراک مناسب با زما

ژزشکی حامل ژوداخت کند

باردار  ،درما

از طوف دیگو معتقدند که ژوداخت

شزینهشا حامل که به گونه مستقالم غالو مستقالم به باردار
ندارد به عهده

جنالن ارتباط

شوشو حامل میباشد (شویفی شمکارا  ،1311 ،ص .)13

نکتها که در اینجا باید بدا توجه داشت اینست که این مسأ ه شاید در
معوض چندا بو ز نکند ،زیوا در اجوت ژوداختی

قوارداد جانشالنی در باردار

توسط ا دین نتالکی چگونگی شزینه قسمتی از آ که موبوط به حمل بوده
مشخص میباشد .ی در قوارداد جانشالنی در باردار غالو معوض یا نوع د ستانه،
بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

این مسأ ه مجال بو ز ظهور ژالدا میکند .در این نوع قوارداد ،مادرجانشالن به شو
د اللی در ازا

باردار

نگهدار

حمل مبلغی دریافت نمیدارد ،ی نفقه

حمل میبایست توسط ا دین نتالکی ژوداخت گودد .از آنجا که ژوداخت نفقه از
مسائل موبوط به نظم عمومی بوده که قانو گذار در مواد مختلف قانو از جمله
مواد  1211ق .م  ،ماده  12ق .ح .خ .ماده  124ق .م .ا .ضمانت اجواشا مدنی
کالفو بوا آ در نظو گوفته است ،غالو قابل با توافق خصوصی بوده نمیتوا
فود ملزم به ژوداخت نفقه جنالن را به شو د الل از ژوداخت آ معاف دانست.
بعد از بالا اینکه نفقه

حمل

حامل در حا ت جانشالنی در باردار به

عهده کالست بو چه مبنایی میتوا نفقه حمل را به عهده
ا نهاد ،اینک به بالا

سایو مسائلی که در این زمالنه میتوا

میژودازیم.
ب -نفقهی مادر جانشین در صورت عدم رضایت شوهر

ا دین نتالکی
مطوح نمود
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سؤال سؤا ی که مطوح این است که چنانچه مادرجانشالن به شو د الل بد
رضایت شوشو مبادرت به انعقاد قوارداد جانشالنی در باردار

نموده

رحم ا

مالزبا جنالن متعلق به دیگوا شود ،در اینصورت شوشو مادرجانشالن میتواند با
استناد به ماده  1111ق .م .از ژوداخت نفقه به ا خوددار نماید؛ در این فوض
نفقه

مادرجانشالن چگونه است ،آیا میتوا

ا دین نتالکی جنالن را ملزم به

ژوداخت نفقه به مادرجانشالن نمود؟
در مورد ضعالت رضایت شوشو در انعقاد قوارداد جانشالنی در باردار
ضمانت اجوا

آ نگارنده در مقا ه

ی به نظو میرسد در ژاسخ به این سؤال

باید بالن د فوض قائل به تفکالک شد .در فوض ا ل مادرجانشالن ا دین نتالکی
را از عدم رضایت شوشو خود مطلع نموده آنها با اطنع از این امو مبادرت به
انعقاد قوارداد مزبور نمودهاند؛ در این صورت ا دین نتالکی مطابق قاعده اقدام
میبایست نفقه حمل نفقه حامل را ژوداخت نمایند .در اقع آ شا از این امو
که عدم رضایت شوشو در این قوارداد میتواند منجو به سقوط نفقه ز حامل
گودد مطلع بوده از طوف دیگو از آنجا که حالات سنمتی جنالن نالز ابسته به
سنمتی آرامش ر حی جسمی حامل میباشد ،از اینر اطنع از عدم رضایت
شوشو مادرجانشالن میتواند قوینها باشد که ا دین نتالکی نفقه ز حامل را
نالز به طور ضمنی متعهد شدهاند.
فوض د م نالز این چنالن است که مادر جانشالن تعهد به جلب رضایت شوشو
خود نموده است؛ در این صورت ا دین نتالکی طفل تعهد در قبال ژوداخت
نفقه

حامل ندارند

صوفاً میبایست نفقه

حمل متعلق به خود را ژوداخت

نمایند .در این فوض چنانچه در اثو عدم رضایت ز ج

سقوط نفقه

ز جه،

عباس یدالهي باغلویي

تفصالل به بورسی آ ژوداخته است.

1

دیگو

که در دست چاپ میباشد ،به
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صدمها به جنالن ارد آید ،مادرجانشالن ملزم به جبوا خسارت ارده به ا دین
نتالکی خود طفل بعد از تو د میباشند.
ا بته این سؤال ژاسخ دیگو نالز میتواند داشته باشد آ اینست که در
شو حال در اثو عدم رضایت شوشو مادرجانشالن

سقوط نفقه

حامل ،ا دین

نتالکی ملزم بوده که نفقه مادرجانشالن را به نحو مناسبی تأمالن نمایند .زیوا
حفظ حالات

سنمتی جنالن که یک موجود بشو

است ایجاب میکند که

ا دین نتالکی محالط مناسب آرامی را بوا مادر جانشالن مهالا نموده تا رشد
ژو رش جنالن به نحو مناسبی صورت ژذیود از ر د شوگونه صدمه آسالب به
بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

جنالن جلوگالو به عمل آ رد .حفظ سنمتی حالات جنالن شما طور که ژالشتو
بالا شد مورد توجه قانو گذار جزایی قوار گوفته این امو بالانگو اشمالتی است
که قانو گذار به این امو داشته است.
نهایت آنکه اگو مادرجانشالن تعهد به اخذ رضایت شوشو خود نموده باشد
ا دین نتالکی میتوانند شزینهشا

ژوداختی جهت نفقه

حامل را از مادر

جانشالن مطا به نمایند؛ در اینصورت شم حالات جنالن حفظ شده شم شزینه
نفقه حامل بیجهت به عهده

ا دین نتالکی جنالن قوار نمیگالود ،از اینر

ژاسخ د م به صواب نزدیکتو است.
ج -نفقهی حمل درقرارداد جانشینی در بارداری معوض
سؤال بعد که مطوح میشود این است که در قوارداد جانشالنی در باردار
معوض ،آیا ا دین نتالکی عن ه بو اجوت ژوداختی میبایست مبلغ دیگو را نالز
از بابت نفقه حمل به مادر جانشالن ژوداخت کنند یا این مبلغ مالزانی از اجوت
ژوداختی به ا میباشد؟
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جانشالنی در باردار

شوطی را میگنجانند که به

ا دین نتالکی متعهد میشوند عن ه بو مبلغی تحت عنوا اجوت،

کلاله شزینهشا درمانی ،بالمارستانی ،دار یی سایو شزینهشا ضو ر جهت
بار ر  ،باردار را تماماً ژوداخت نمایند (ژو ششگاه ر یا  ،1311 ،ص  .)114بدیهی
است که نفقه حمل جدا از اجوت ژوداختی به حامل بوده که میبایست توسط
ا دین نتالکی طفل ژوداخت گودد.
حال چنانچه این تفصالل در قوارداد بالا نشود به طور کلی مبلغی را در
قوارداد جانشالنی در باردار بوا مادر جانشالن مقور بدارند ،شاید در نگاه ا ل
میباشد ی شما طور که صاحب نظوا ایند را مجزا از یکدیگو بالا میدارند
(شویفی شمکارا  ،1311 ،ص )13از آنجایی که عوف موجود در این زمالنه این د
را از یکدیگو تفکالک نفقه حمل را به طور جداگانه ژوداخت مینمایند ،از
آنجا که اصل بو عدم ژوداخت نفقه حمل میباشد نباید این د را یکی دانست.
نتیجه گیری
از مجموع مباحثی که بالا شد میتوا نتالجه گوفت که در بحث نفقه در
حا ت جانشالنی در باردار  ،مادر جانشالن از یکطوف در ارتباط با اجب ا نفقه
خود بوده از طوف دیگو از آنجا که با جنالن متعلق به دیگوا باردار است ،در
ارتباط با ا دین نتالکی حمل میباشد .نفقها که شوشو مادر جانشالن در صورت
رضایت به قوارداد مزبور به شمسو خود ژوداخت میکند ،از باب نفقه ز جه بوده
که مطابق قانو ملزم به ژوداخت آ میباشد.

عباس یدالهي باغلویي

اینچنالن به نظو بوسد که مبلغ ژوداختی شم نفقه حمل شم اجوت ژوداختی

 / 106فصلنامه فقه پزشكي

سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان 1392

در مورد نفقه جنالن شو چند حکم صویحی در قانو مدنی جود ندارد ی
میتوا گفت قانو گذار در بحث مطلقه
مود ،مود را مکلف به داد

بالن ز
استداللشا

بائن حامل ،با توجه به جدایی کامل
نفقه میکند

با بورسی نظوات

موجود به نظو میرسد قانو گذار این نفقه را بوا

حمل در نظو

گوفته است .با حدت منک از این ماده ،میتوا این حکم را در فوض مزبور
ا دین نتالکی حمل را ملزم به ژوداخت نفقه

جنالن متعلق به خود

جار

نمود .از اینو مادر جانشالن میتواند شم از شوشو خود

شم از ا دین نتالکی

جنالن نفقه دریافت کند.
بررسي فقهي حقوقي نفقهی حمل ناشي از جانشیني در بارداری

چنانچه مادرجانشالن بد

رضایت شوشو خود مبادرت به جانشالنی در

باردار نموده باشد ،به نظو میرسد ا دین نتالکی بوا حفظ حالات سنمتی
جنالن ملزم به ژوداخت نفقه الزم بوا مادرجانشالن میباشند در صورتی که
مادرجانشالن تعهد به اخذ رضایت شوشو خود در حالن انعقاد قوارداد نموده باشد،
ا دین نتالکی میتوانند مبلغ ژوداختی جهت نفقه

حامل را از مادرجانشالن

مطا به نمایند.
ا بته نفقه الزم ا تأدیه به حمل ،جدا از اجوتی است که ا دین نتالکی
به مادرجانشالن ژوداخت مینمایند نباید صوف ژوداخت اجوت را ژوداخت نفقه
تلقی نمود.
از آنجا که قانونی در موضوع جانشالنی در باردار به تصویب نوسالده است
ژالشنهاد میشود قانونگذار با تصویب قانونی جامع کامل به بسالار از ابهامات
مسائل از قبالل نفقه حمل حامل ژاسخ مناسبی بدشد.
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1

surrogacy
A.R.T
 3آیه  1سوره طنق چنالن بالا میدارد ...« :ا کن ا الت حملٍ فانفقوا علالهن حتی یضعن حملهن »...
که فقها این آیه را در مورد طنق بائن نالز حاکم میدانند.
4
D.N.A
5
Amniuocentesis
 1این مقا ه در مجله ژزشکی قانونی مورد ژذیوش قوار گوفته در د ره  11شماره ،1 4زمستا 11
بهار  12به چاپ رسالده است.
2
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