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چکیده
در مقاله حاضر با تمرکز بر موضوع ارث فرزند و با روش توصيفي – تحليلي سعي شده تا تفاوت رویکرد دو سيستم
حقوقي ایران و انگلسمان در این خصوص مورد شناسایي قرار گيرد و در این راسما سه عنوان موجبتات و موانتا ارث
سه االرث فرزند و وضعيت ارث مصادیق خاص فرزند در دو سيسم حقوقي مورد تبيين قترار گرفمته و ایتن نمي ته
حاصل شده است که علي رغ اینکه در هر دو سيسم حقوقي نسب و سبب از موجبات ارث بوده و ضابطه درجاتي در
تقسي ارث وجود دارد ولي در حقوق انگلسمان از یکسو موانا ارث منحصر به قمل مورث مي باشد و از ستو دیگتر
ضابطه درجاتي نيز با وضا قاعده اولویت تعدیل شده و با وجود اوالد ارثي به والدین مموفي نمي رستد در خصتوص
وضعيت ارث سایر مصادیق فرزند نيز روشن شد که در حقوق ایران برا تحقق ارث وجود نسب مشروع الزم استت
در حالي که در حقوق انگلسمان با تصویب قوانين خاص در کنار ضابطه قرابت اعت از مشتروع و نامشتروع ضتابطه
قرارداد و توافق نيز مورد شناسایي قرار گرفمه است
کلید واژهها :ارث فرزند مشروعيت فرزندخواندگي ایران انگلسمان
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 -1مقدمه
قواعد حاک بر ارث در سيسم ها حقوقي ارتباط تنگاتنگي با سنتها آداب و رسوم و به ویژه قواعد
مذهبي کشورها دارند و حقوق ایران نيز از این قاعده مسمثني نبوده و با توجه به اسالميبودن نظام
قانونگذار

همبسمگي قواعد ارث با مباني فقهي بسيار زیاد است در این راسما قانونگذار ایران در عين حفظ

مباني خود در خصوص قواعد ارث فرزندان مشروع قوانين خاصي را نيز در جهت حمایت از مصادیق خاص
فرزند اع از فرزندخواندگان و فرزندان ناشي از روشها تلقيح مصنوعي وضا نموده است در حقوق
انگلسمان نيز وجود چالش ها فراوان در عرصه قوانين خانواده به ویژه حقوق ارثي فرزندان موجب تصویب
قوانين مخملف و ت دید نظرها زیاد گردیده است با بررسي قوانين و تأليفات حقوقي انگلسمان مشخص
مي شود که سيسم حقوقي حاک بر قواعد ارث و حقوق ارثي فرزندان در این کشور ادوار مخملفي را ت ربه
نموده است؛ به گونه ا که اخيرا ارتباط قواعد ارث با مباني سنمي کممر شده و با تصویب قوانين جدید
تاحدود قواعد ارث تعدیل شده یا تغيير یافمهاند
در خصوص بحث ارث و حقوق ارثي فرزندان در حوزه حقوق داخلي عالوه بر منابا غني و بيشمار
فقهي کمب ممعدد نيز توسط نویسندگان و اساتيد برجسمه حقوق به رشمه تحریر در آمده و کارها
پژوهشي و مقاالتي نيز در تفصيل بحث به ویژه در خصوص حقوق ارثي مصادیق خاص فرزند اع از
فرزندان نامشروع فرزندخواندگي و تدوین شده است با این وجود در خصوص تطبيق رویکرد دو سيسم
حقوقي ایران و انگلسمان راجا به حقوق ارثي تمام مصادیق فرزندان کار تحقيقي مسمقل و جامعي به چش
نمي خورد در حالي که با بررسي قوانين و تاليفات و تحوالت صورت گرفمه مشخص ميگردد که تفاوت-
هایي در خصوص رویکرد قانونگذار دو سيسم حقوقي ایران و انگلسمان راجا به حقوق ارثي فرزندان وجود
دارد که مسملزم بررسي تطبيقي و ارزیابي دقيق موضوع ميباشد بر این اساس در مقاله حاضر با تمرکز بر
موضوع ارث فرزند و با مدنظر قراردادن مفهوم عام فرزند سعي مي شود تا آخرین تحوالت و رویکرد دو
سيسم حقوقي ایران و انگليس در خصوص حقوق ارثي تمام مصادیق فرزندان به طور تطبيقي مورد بررسي
قرار گيرد در این راسما در قسمت اول مخمصرا موجبات و موانا ارث مطرح شده و در ادامه مباحث سه -
االرث فرزند و وضعيت ارث مصادیق خاص فرزند بررسي مي شود تا تفاوتها دو سيسم حقوقي در
خصوص قواعد حاک بر ارث اوالد روشن شود
-2موجبات و موانع ارث
در این قسمت قبل از طرح مباحث راجا به حقوق ارثي فرزند مخمصراً موجبات و موانا ارث در دو
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سيسم حقوق ایران و انگلسمان مطرح مي شود
-1-2موجبات ارث
در حقوق ایران در خصوص موجبات ارث ماده  861ق م مقرر مي دارد که موجب ارث دو امر است:
نسب و سبب ماده  864ق م در خصوص موجبات سببي ارث بيان داشمه که« :از جمله اشخاص که به
موجب سبب ارث ميبرند هریك از زوجين است که در حين فوت دیگر زنده باشد» لحن اجمالي ماده
این را مي رساند که عالوه بر زوجيت سایر اسباب وراثت که در فقه "والء" ناميده مي شود نيز مورد
شناسایي قانونگذار قرار گرفمه است با این وجود قانون مدني جز زوجيت هيچ اشاره ا به سایر اسباب
ننموده است و نویسندگان حقوقي تفاسير مخملفي از این ماده مينمایند به هرحال به نظر ميرسد که
معنا اخص "سبب" که نوعي خویشاوند ناشي از عقد نکاح دائ بين زن و مرد ميباشد مدنظر قانونگذار
بوده است زوجين در کنار همه طبقات وارثان نسبي فرض خود را از ترکه مي برند؛ نه حاجب دیگران مي
شوند و نه وارثي مانا ارث بردن آنها است
در قرابت نسبي نظام طبقاتي حکومت دارد؛ به گونها که طبقات و سلسله مراتبي از خویشاوندان
نسبي مموفي تعيين شده و با وجود وارثي از طبقه مقدم خویشاوندان طبقات بعد از ارث محروم مي شوند
ماده  862ق م مقرر مي دارد« :اشخاص که به موجب نسب ارث ميبرند سه طبقهاند )1 :پدر و مادر و
اوالد و اوالد اوالد؛  )2اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها؛  )3اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها»
مطابق ماده  863ق م خویشاوندان هر طبقه مقدم بر خویشاوندان طبقه مؤخرند و آنان را از ارث محروم
مي کنند بنابراین ترکه شخصي که فرزند و پدر و مادر دارد به اجداد و خواهر و برادر و نميرسد در هر
طبقه نيز خویشاوندان نزدیکمر خویشاوندان دورتر را از ارث محروم ميکند برا مثال در طبقه نخست تا
زماني که فرزند وجود دارد نوه ارث نميبرد و در طبقه دوم تا زماني که خواهر و برادر وجود دارد خواهرزاده
و برادرزاده ارث نميبرد
در این نوع طبقه بند

مرکز ارزیابي قرابت خود شخص مموفي ميباشد باید توجه داشت که سيسم

تقسي ارث در ایران مبمني بر ضابطه طبقاتي و درجاتي است (شهيد

 )23 1395در خصوص ضابطه

طبقاتي اسمثنایي وجود ندارد و با وجود وارث در طبقه مقدم طبقات بعد ارث نمي برند ولي در خصوص
ضابطه درجاتي تقسي ارث در هر طبقه دو اسمثناء وجود دارد اسمثنا اول بحث قائ مقامي مقرر در مواد
 889و  890ق م است؛ چرا که مثالً در طبقه اوّل در صورت نبودن اوالد نوه به قائ مقامي پدر و مادر خود
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در کنار پدر و مادر مموفي ارث ميبرد در حالي که بر اساس ضابطه درجاتي نوه دورتر از پدر و مادر مموفي
مي باشد و نباید ارث ببرد حال آنکه مطابق حک ماده نوه به قائ مقامي ارث مي برد اسمثنا دوم مربوط
به طبقه سوم است که مطابق ماده  936ق م جایي که وارث مموفي منحصر به یك پسرعمو ابویني و
یك عمو ابي باشد در این صورت بر خالف قاعده وراثت نزدیکمر پسرعمو ابویني تمام ترکه را به ارث
برده و عمو ابي را از ارث محروم ميکند
ارث 1در زبان انگليسي به معنا انمقال مال به وارث یا وارثين بعد از مرگ فرد است همچنين به
معنا پول مال یا هرچيز دیگر

است که خویشاوندان از شخص مموفي دریافت مي کنند (Pearsall

) and Trumble, 1996, p. 798حقوق ارث 2زیر شاخه ا از حقوق اموال 3محسوب ميشود و شامل
م موعه ا از اصول و مقررات است که تکليف اموال منقول و غير منقول شخص را پس از مرگ مشخص
مي سازد) (Ramsay McCulloch, 2001, p. 26در حقوق انگلسمان نيز همانند حقوق ایران موجبات
ارث بر دو نوع است :نسب و سبب در خصوص موجب سببي ارث باید توجه داشت که در حقوق این کشور
عالوه بر همسر قانوني مموفي شریك مدني نيز مطابق قانون شراکت مدني  2004ارث ميبرد به هر حال
در حقوق انگلسمان نيز همانند حقوق ایران همسر مموفي امکان اجمماع با سایر وارثين نسبي در درجات
مخملف را دارد و سه االرث خود را ميبرد
در خصوص موجبات نسبي ارث قواعد ارث در حقوق انگلسمان تا حدود بر پایه درجه خویشاوند و
تا حدود بر پایه سيسم اولویت پایه گذار شده است؛ بدین معني که ممکن است درجه دو شخص نسبت
به مموفي یکسان باشد ولي بر اساس قاعده اولویت خویشاوندان نزدیکمر خویشاوندان دورتر را محروم
سازند) (Hogget and others,1989, p. 10برا مثال ه فرزندان و ه والدین مموفي خویشاوندان
درجه یك و محسوب ميشوند ولي در فرضي که مموفي ه فرزند داشمه باشد و ه والدین بر اساس
قانون ارث انگلسمان و قاعده اولویت پذیرفمه شده در این کشور فقط فرزندان ارث ميبرند قرابت نسبي به
دو شکل وجود دارد  :خط مسمقي شامل پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و الي آخر و خط جانبي
(تبعي) که شامل اعمام و اخوال واخوه و اوالد آنها است
-2-2موانع ارث
موانا ارث در فقه زیاد است و برخي از فقها تا بيست مانا شمردهاند؛ امّا سه مانا قمل و کفر و برده-
1 . Inheritance
2 . law of succession
3 . law of property
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بودن مشهور دانسمه شده است (محقق حلي 814 4 1409؛ ن في 15 29 1366؛ طباطبایي 1422
 ) 438 12قانون مدني چهار مانا قمل کفر لعان و والدت از زنا را به عنوان موانا ارث بيان نموده است
برخي معمقدند که مان ا در جایي به کار مي رود که عاملي از نفوذ مقمضي جلوگير کند یعني باید اسباب و
شرایط چنان فراه آید که اگر مانعي نباشد خود به خود به انمقال ترکه به وارث منمهي گردد در خصوص
قمل و کفر وضا همين گونه است ولي در مورد لعان و والدت از زنا مقمضي وراثت فراه نيست و فرزند
یا ناشي از رابطه نامشروع است یا اینکه به اجمال فرض مي شود که منسوب به پدر نيست (کاتوزیان 1392
 )107با همه این اوصاف قانون مدني تحت عنوان "در شرایط و جمله از موانا ارث" ضمن مواد  880الي
 885موانا ارث را قمل کفر لعان و والدت از زنا برشمرده است:
-1قتل :ماده  880ق م مقرر مي دارد« :قمل از موانا ارث است بنابراین کسي که مورث خود را عمداً
بکشد از ارث او محروم مي شود اع از این که قمل بالمباشره باشد یا بالمسبيب و منفرداً باشد یا به شرکت»
-2کفر :ماده  881مکرر قانون مدني مقرر ميدارد« :کافر از مسل ارث نمي برد و اگر در بين ورثه
مموفا کافر

مسل باشد وراث کافر ارث نميبرند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسل باشند»

منظور از مسلمان شخصي است که معمقد به وحدانيت خداوند و نبوت نبي اکرم (ص) و ضروریات دین
اسالم باشد و کافر کسي است که به وحدانيت خداوند یا نبوت نبي اکرم (ص) یا یکي از ضروریات دین
اسالم اعمقاد نداشمه باشد (امامي )226 3 1389
-3لعان :لعان در لغت به معنا طرد کردن و راندن است و شرعاً مباهله بين زوجين است مباهله
یعني یکدیگر را نفرین کردن البمه نفرین یك جزء از پنج جزء لعان است؛ چرا که لعان مرکب از چهار یمين
و یك نفرین ميباشد (جعفر لنگرود

 )11584 4 1395در اصطالح فقهي لعان عبارتست از اینکه :مرد

با رعایت تشریفات خاص و در برابر حاک به همسر خود نسبت زنا دهد (لعان قذف) و مدعي گردد که شاهد
آن بوده است و یا فرزند خود را انکار کند (لعان نفي) بدون اینکه دليلي بر این ادعا داشمه باشد (طباطبایي
 16 11 1422و  ) 17امروزه این اقدام حقوقي ممروك و غير معمول است پس از وقوع لعان آثار بر آن
ممرتب مي شود که عبارتند از  -1 :انحالل نکاح  -2ای اد حرمت ابد بين زوجين  -3سقوط حد قذف از
زوج و حد زنا از زوجه  -4قطا انمساب فرزند به شوهر در صورتي که لعان به صورت نفي ولد صورت گرفمه
باشد
-4والدت از زنا :یکي دیگر از موانا ارث والدت از زنا است ماده  884ق م در این خصوص مقرر
مي دارد« :ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليکن اگر حرمت رابطها که طفل ثمره آن
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است نسبت به یکي از ابوین ثابت و نسبت به دیگر به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این
طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعکس» طبق ماده  1167ق م طفل ممولد از زنا ملحق به زاني نميباشد
بنابراین زنا مانا تحقق نسب مشروع و قانوني بوده و فقدان توارث زن و مرد زناکار با ولدالزنا یکي از نمایج
منمفيشدن نسب است
در حقوق انگلسمان تنها مانعي که برا ارث وجود دارد قمل مورث توسط وارث است این مانا در
قانون «قاعده جریمه»  11982بيان شده است مطابق بخش اوّل ماده  1قانون مزبور این مانا تحت عنوان
«قاعده جریمه» یاد شده و این گونه بيان شده که منظور از قاعده جریمه یك سياست عمومي است که
مطابق آن در شرایطي که فرد به نحو غير قانوني دیگر را مي کشد نميتواند منافا مقمول را تحصيل
نماید (ماده  1قانون) منظور از منافا هرگونه مالکيت منافعي مي باشد که بنابر وصيت نامه و یا قواعد ارث
برا قاتل در نظر گرفمه شده است بنابراین قاتل نميتواند از اموال و دارایي ها مموفي ارث ببرد و این
یك قاعده عمومي پذیرفمه شده در حقوق انگليس مي باشد همچنين منظور از قاتل در این قانون صرفا
منحصر به قاتل بالمباشره نيست بلکه حک معاو ن مسبب و مشاور و محرك ه مانند قاتل مي باشد و از
مموفي ارث نخواهد برد (ماده  2قانون) با وجود اینکه این قانون ممنوعيت قاتل از ارث را مورد شناسایي
قرار داده ولي موضا آن در خصوص تسر ممنوعيت به قائ مقامان قاتل مشخص نبود این مسأله در
سال  2000و در پرونده د عليه اس 2چالش ای اد نمود در این پرونده دادگاه حک ممنوعيت از ارث را به
قائ مقام قاتل نيز تسر داد و تقاضا ارث فرزند فرد قاتل از ترکه پدربزرگ را رد نمود ممعاقباً با پيشنهاد
کمسيون حقوقي( )Toulson, 2005, p. 2قانون تصفيه ترکه مموفي (قاعده جریمه و حقوق جانشيني) در
سال  2011به تصویب رسيد مطابق این قانون امروزه در صورتي که فرزند والدین خود را به قمل برساند
فرزندانش وارث اجداد خواهند بود
-3سهم االرث فرزند
در این قسمت موضوع سه االرث فرزند در فروض مخملف در دو سيسم حقوقي تبيين مي شود
-1-3سهم االرث فرزند در حقوق ایران
در حقوق ایران آنچه که مسل است اینکه فرزندان مشروع ناشي از نکاح یا نزدیکي به شبهه اسمحقاق
ارث از پدر و مادر مموفا خود را دارند امّا قبل از بررسي فروض مخملف ارث اوالد توجه به نکات زیر
. Forfeiture Act 1982
.D v. S [2001] Ch 568 (CA).
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ضرورت دارد:
 -1در خصوص جنين مالك اسمحقاق ارث انعقاد نطفه در زمان فوت و زنده به دنيا آمدن است و
ماده  875ق م در این خصوص مقرر ميدارد که« :شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر
حملي باشد در صورتي ارث مي برد که نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده ه ممولد شود اگر چه فوراً
پس از تولد بميرد»
 -2در حقوق ایران به تبعيت از فقه اماميه یك حق ویژه ا تحت عنوان "حبوه" برا فرزند پسر
ارشد مموفي در نظر گرفمه شده و روایات زیاد در مورد آن ذکر شده است؛ به طور که عده ا آن را از
ضروریات مذهب اماميه دانسمه اند (ن في  )127 29 1366به هر حال مشهور فقها قائل به اخمصاص
حبوه به انگشمر قرآن شمشير و لباس مموفي مي باشند(شيخ مفيد 684 1410؛ حلي 378 4 1412؛
عالمه حلي 19 9 1419؛ نراقي 212 19 1419؛ سبزوار

829 2 1423؛ آل بحرالعلوم 4 1403

 )319ماده  915ق م در این خصوص مقرر مي دارد که« :انگشمر که ميت معموالً اسمعمال مي کرده و
همچنين قرآن و رخت ها شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي رسد بدون این که از حصه او از این
حيث چيز کسر شود مشروط بر این که ترکه ميت منحصر به این اموال نباشد» البمه باید توجه داشت که
هر چند واژه "ميت" در ماده ذکر شده ولي با لحاظ اسمثنایيبودن حک و با توجه به مصادیق حبوه مثل
شمشير باید حک ماده را اخمصاص به اموال پدر دانست همچنين با توجه به اینکه امروزه این حک
فلسفه وضا خود را از دست داده و نيز فرزند ارشد در قبال این اممياز وظيفه به جا آوردن نماز و روزه ها
قضا شده پدر را به عهده دارد و این تعهد اخالقي فاقد ضمانت اجرا حقوقي مي باشد لذا مصادیق مندرج
در ماده را باید به طور محدود و منحصر به قرآن انگشمر

شمشير و رخمها شخصي نموده و نمي توان از

آن تفسير گسمرده ارائه داد و مثالً تفنگ شخصي پدر را جانشين شمشير نمود (کاتوزیان )181 1392
 -3باید توجه داشت که در حقوق ایران وراث به طورکلي به دو نوع فرض بر و قرابت بر تقسي مي
شوند زوجين هميشه فرض بر هسمند امّا بحث فرض و قرابت در فروض مخملف ارث اوالد مطرح ميشود
ماده  894ق م در این زمينه مقرر مي دارد که« :صاحبان فرض اشخاصي هسمند که سه آنان از ترکه
معين است و صاحبان قرابت کساني هسمند که سه آن ها معين نيست»
حال با توجه به مقدمات فوق فروض مخملف ارث فرزندان را به شرح ذیل مطرح مي نمایي :
فرض نخست) انحصار وراث به فرزند :در صورتي که مموفي ابوین و همسر نداشمه باشد :ماده 907
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ق م تقسي ارث بين فرزندان را مقرر داشمه که بر اساس آن فروض ذیل قابل طرح است:
 -1اگر وارث مموفي منحصر به یك پسر باشد کل ترکه را به عنوان قرابت مي برد چون در طبقه اول
وارثي نيست که مزاح او شود و به طبقات بعد نيز به حک آیه «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُ ْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي
کِمَابِ اللَّهِ» 1نوبت نميرسد قانون مدني نيز در ماده فوق به این حک تصریح نموده است
-2در صورتي که مموفي دو یا چند پسر داشمه باشد تمام ترکه به قرابت به آنها ميرسد و آنها ميان
خود به تساو تقسي ميکنند
 -3اگر وارث مموفي منحصر به یك دخمر باشد نصف ماترك به عنوان فرض و بقيه به رد به او مي-
رسد نصف فرضي را آیه شریفه «وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْف»2و نصف رد را آیه «أولو األَرحام» ثابت
مي نماید و ماده  905ق م در مقام بيان همين حک مي باشد
 -4در صورتي که مموفي دو یا چند دخمر داشمه باشد دو سوم ترکه به فرض و یك سوم آن به رد به
آنها مي رسد و بالسویه بين خود تقسي ميکنند
 -5اگر اوالد ممعدد بوده و بعضي از آن ها پسر و بعضي دخمر باشد تمام ترکه به قرابت به آنها مي
رسد و آنها طبق قاعده ذکور دو برابر اناث بين خود تقسي مي کنند ماده  907ق م نيز به تبعيت از آیه
شریفه « یُوصيکُ ُ اللَّهُ في أَوْالدِکُ ْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» 3همين قاعده را مقرر داشمه است
در خصوص فلسفه اخمالف زن و مرد در مساله توارث از دیدگاه اسالم تفاسير بسيار ارائه شده (قبله
ا خویي  1391صص  )18-22که از تفصيل آن صرفنظر مينمایي البمه باید توجه داشت که پدر یا
مادر مي تواند وصيت کند که به پسر و دخمر او ميراث برابر دهند چنين وصيمي تا حدود ثلث کل ترکه نافذ
است؛ یعني اگر تفاوت ارث پسر و دخمر که توصيه به برابر آنها شده است از ثلث ترکه ت اوز نکند یا
وارثان زیاده را اجازه دهند وصيت قابل اجرا خواهد بود
نوادهها نيز هر اندازه در خط نزولي دور باشند در صورتي که فرزند نزدیکمر نباشد مسمحق ارث
هسمند البمه ارث نواده به قائ مقامي از نسل واسطه خواهد بود و تقسي ترکه بر حسب نسل ان ام ميشود
و هر گروه از نوادگان ميراث کسي را ميبرند که به وسيله او به مموفي یا نسل نزدیكتر ممصل شده است

انفال  75و احزاب 6
 2سوره نساء فراز ازآیه 11
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پس اگر مموفي یك پسر و یك دخمر داشمه که هر دو قبل از او فوت کرده اند؛ فرزندان دخمر ثلث و فرزندان
پسر دوثلث از ترکه را مي برند (مواد  911و  912ق م )
فرض دوم) اجمماع اوالد با والدین :در چنين وضعيمي باید توجه داشت که صنف ابوین با صنف اوالد
م زا مي باشند؛ یعني هرچند درجه دورتر صنف ابوین در شمار وراث طبقه اوّل نبوده و اجداد در شمار وراث
طبقه دوم مي باشند ولي درجات دورتر صنف اوالد در صورت تحقق شرایط قائ مقامي با صنف ابوین قابل
جما بوده و مسمحق ارث ميباشند به هر حال در صورت اجمماع اوالد با ابوین حالتها زیر قابل طرح
است:
-1اجمماع یك دخمر با ابوین :در صورتي که وراث مموفي یك دخمر و ابوین باشد تمام وراث فرض
برند فرض هر یك از پدر و مادر به اسمناد آیه « وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ کَانَ لَهُ
وَلَدٌ » 1سدس ترکه است و فرض یك دخمر نيز همانگونه که بيان شد نصف ترکه ميباشد ماده  908ق م
در این خصوص مقرر مي دارد« :هر گاه پدر یا مادر مموفي یا هر دو ابوین او موجود باشد با یك دخمر
فرض هر یك از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دخمر نصف آن خواهد بود و ما بقي بين تمام وراث به
نسبت فرض آن ها تقسي ميشود مگر این که مادر حاجب داشمه باشد که در این صورت مادر از مابقي
چيز نمي برد» البمه باید توجه داشت که تعبير ماده به اینکه مابقي ترکه پس از اخراج فرضها باید به
نسبت فرض پدر و مادر و دخمر بين ایشان تقسي شود صحيح نيست؛ چرا که تقسي به نسبت فرض یك
دوم و یك شش مسملزم تکرار و امر نادرست است صحيح این است که باقيمانده ترکه باید به نسبت
سه فرضي ایشان به یکدیگر صورت گيرد (شهيد

 )142 1395بر این اساس در صورت انحصار وراث

به پدر یا مادر و یك دخمر سه پدر یا مادر یك چهارم از ما بقي ترکه و سه دخمر سه چهارم خواهد بود
همچنين در صورت اجمماع هر دو والدین با یك دخمر م موع سهام آنها پنج شش بوده و سدس ترکه
باقي مي ماند سدس باقيمانده به پنج قسمت تقسي شده و به پدر و مادر هر کدام یك سه و به دخمر 3
سه مي رسد
 -2اجمماع چند دخمر با ابوین :در این حالت نيز تمام وراث فرض برند؛ به گونها که فرض هر کدام از
پدر و مادر سدس ترکه بوده و فرض دخمرها به اسمناد آیه « فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَمَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما
سوره نساء فراز ازآیه 11
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تَرَك » 1دو ثلث ترکه خواهد بود ماده  909ق م فروض مخملف تقسي ارث در این حالت را بيان داشمه
است بر این اساس در حالت اجمماع هر دو والدین با چند دخمر فرض پدر و مادر یك سوم و فرض چند
دخمر دو سوم از ترکه بوده و سهمي از ترکه باقي نخواهد ماند و به همين جهت در ماده فوق نسبت به مانده
ترکه با قيد "اگر باشد" سخن گفمه شده است اما در صورت اجمماع هر یك از پدر یا مادر با چند دخمر
سه پدر یا مادر سدس ترکه و سه دخمرها دو ثلث ترکه بوده و یك شش از ترکه باقي خواهد ماند در
اینصورت با توجه به تعبير صحيحي که در خصوص نحوه تقسي مانده ترکه که قبالً اشاره شد عمل مي-
شود و نهایما م موع سه پدر یا مادر به فرض و به رد یك پن
چهار پن

و م موع سهام دخمرها به فرض و به رد

خواهد بود البمه باید توجه داشت که عبارت "مگر اینکه مادر حاجب داشمه باشد" مندرج در ماده

 909ق م بال وجه بوده و به نظر اشمباه نویسنده قانون مي باشد؛ چرا که صرف نظر از حالت اجمماع هر دو
والدین با دخمرها که به جهت عدم وجود مانده ترکه بحث رد و حاجب مادر منمفي است در وضعيت اجمماع
پدر یا مادر با چند دخمر نيز حاجبي برا مادر ممصور نيست زیرا یا تنها پدر با دخمران جما شده است و مادر
وجود ندارد تا حاجب داشمه باشد و یا تنها مادر با دخمران است که در این فرض نيز به جهت زنده نبودن پدر
و عدم تحقق شرایط حاجبيت اخوه مادر حاجبي نخواهد داشت
-3اجمماع فرزندان ذکور یا ترکيبي از ذکور و اناث با ابوین :این حالت در مبحث سه االرث طبقه اول
نيامده و شاید دليل آن این باشد که ارث فرزندان ذکور یا ترکيبي از ذکور و اناث به صورت قرابت بوده و
تنها پدر و مادر فرض یك شش را مي برند به هر حال محاسبه سهام در چنين وضعيمي آسان است ابمدا
فرض پدر و مادر یا هر دو (سدس یا ثلث) برداشمه مي شود و سپس آنچه مي ماند به فرزند یا فرزندان ذکور
ميرسد و در صورت تعدد و اخمالف جنس فرزندان مانده ترکه به نسبت پسر دو برابر دخمر ميان آنان
تقسي ميشود و هيچگاه ترکه ماندها نخواهد داشت که رد آن به صاحبان فرض یا ح ب مادر مطرح
باشد
فرض سوم) اجمماع زوج یا زوجه با فروض فوق :زوجين فرض بر بوده و ميزان سه االرث ایشان در
آیه  12سوره مبارکه نساء مشخص شده است بر این اساس ماده  913ق م مقرر ميدارد« :در تمام صور
مذکوره در این مبحث هر یك از زوجين که زنده باشد فرض خود را مي برد و این فرض عبارت است از
نصف ترکه برا زوج و ربا آن برا زوجه در صورتي که ميت اوالد یا اوالد اوالد نداشمه باشد و از ربا
سوره نساء فراز ازآیه 11
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ترکه برا زوج و ثمن آن برا زوجه در صورتي که ميت اوالد یا اوالد اوالد داشمه باشد و مابقي ترکه بر
طبق مقررات مواد قبل مابين سایر وراث تقسي مي شود» در خصوص توارث زوجين در مقام اجمماع با
فروض مخملف وراث طبقه اول توجه به موارد ذیل ضرورت دارد:
-1ماده  940ق م ارث را بين زوجيني که نکاح ایشان دائ باشد برقرار دانسمه است بنابراین زوجين
نکاح منقطا از یکدیگر ارث نميبرند
-2انحالل نکاح خواه در اثر فسخ یا انفساخ یا طالق در تاریخ تحقق سبب انحالل سبب توارث بين
زوجين را زائل مي نماید در خصوص شرط وجود زوجيت در زمان فوت دو حک ویژه در مواد  944و 945
ق م در رابطه با طالق و نکاح فرد مریض بيان شده است
-3به حک ماده  946ق م زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ولي زوجه صرفاً از عين اموال منقول
و قيمت اموال غير منقول همسر مموفا خود ارث خواهد برد؛ مگر اینکه ورثه از اداء قيمت اممناع کنند که
در این صورت زن ميتواند به حک ماده  948ق م حق خود را از عين اموال اسميفاء کند
-4در مقام اجمماع زوجين با سایر وراث طبقه اول اگر از ترکه زیاده آید مطابق حک ماده  905ق م
مانده ترکه به صاحبان فرض به اسمثنا زوج و زوجه رد شده و زوجين اسمحقاقي نسبت به رد از مانده ترکه
نخواهند داشت؛ مگر اینکه شرایط مقرر در شق آخر ماده در خصوص اسمحقاق زوج تنها وارث بر مانده ترکه
محقق شود که البمه تحقق چنين وضعيمي در چارچوب بحث ما که مموفي فرزند دارد منمفي است
 -5اگر به واسطه ورود زوج یا زوجه در شمار وراث م موع سهام فرضي وراث بيش از واحد باشد
نقص ترکه به یك یا چند دخمر تحميل مي شود (ماده  914ق م ) لذا در صورت کسر ترکه مقدار کسر
از سه یك یا چند دخمر فرض بر ک مي شود
-2-3سهم االرث فرزند در حقوق انگلستان
فرض اول) اجمماع فرزند با همسر مموفي :جایي که فرد بدون وصيت همسر در قيد حياتي دارد
فرزندان بالفصل مموفي بعد از کسر سه االرث همسر در قيد حيات از ترکه منمفا مي شوند در این صورت
سه االرث همسر عبارتست از اموال منقول شخصي مموفي و مبلغ  250000پوند به عنوان سه االرث
ثابت قانوني و اگر ارزش ما ترك مموفي بيش از مبلغ فوق باشد همسر در نيمي از سایر اموال نيز حق
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عمر خواهد داشت و ما بقي اموال به فرزندان مي رسد 1الزم به ذکر است که جدید ترین ميزان سه
االرث قانوني همسر در قانون مقررات خانواده  2009مورد تغيير و افزایش قرار گرفمه است به هر حال در
صورت اجمماع با همسر فرزندان نصف مانده ترکه را به طور مطلق و نصف دیگر مانده ترکه را مشروط به
واگذار حق عمر به همسر در قيد حيات تحصيل مي کنند
فرض دوم) وجود فرزند و فقدان همسر در قيد حيات :اگر مموفي همسر در قيد حياتي نداشمه باشد
اوالد کل ترکه را به ارث مي برد سه االرث اوالد بر اساس تراست قانوني به او داده مي شود شرایط
تراست قانوني در ماده ( 47 )1قانون اداره ترکه  1925بيان شده است این ماده مقرر مي دارد که سه اوالد
باید بين فرزندان مم وفي به طور مساو تقسي شود؛ به شرط اینکه آنها در تاریخ فوت فرد بدون وصيت در
قيد حيات بوده یا نطفه شان منعقد شده باشد و شرط دوم اینکه به سن  18سالگي برسند یا قبل از آن سن
ازدواج نمایند
اگر فرزند فرد بدون وصيت قبل از او فوت کرده یا بعد از او و قبل از رسيدن به سن  18سالگي فوت
نماید در این صورت اوالد آن فرزند در صورتي که در تاریخ فوت فرد بدون وصيت (پدربزرگ یا مادر بزرگ
خود) در قيد حيات بوده یا نطفه اش منعقد شده باشد؛ به شرطي که به سن  18سالگي رسيده یا قبل از آن
سن ازدواج نموده باشد همان سه االرث نسل واسطه را به عنوان قائ مقامي تحصيل خواهد کرد قائ
مقامي بدین معناست که اگر نسل واسطه واجد شرایط ارث نباشد و فرزند داشمه باشد؛ فرزند به شرط احراز
شرایط همان سه نسل واسطه را به ارث خواهد برد
الزم به ذکر است که در صورتي که اوالد صغير ازدواج نماید حق او نسبت به سه االرث خود مسمقر
مي گردد امّا مدیران ترکه تمایلي به دادن سه به او نخواهند داشت؛ چرا که نه خود به خاطر فقدان اهليت
امکان اخذ سه االرث و دادن رسيدها مربوطه را دارد و نه والدین یا سرپرسمان قانوني مي توانند به نيابت
از او چنين امر را ان ام دهند
نکمه دیگر در خصوص تحول در ساخمار محاسبه ارث 2اوالد است در مورد افراد که قبل از تاریخ 1
ژانویه  1996بدون تنظي وصيت نامه فوت مي نمودند ماده ( 47)1()IIIو ماده ( 49)1( )aدو مقرره را در
خصوص نحوه محاسبه ارث ارائه مي نمود که مبمني بر این فرض بود که والدیني که بدون تنظي وصيت
)1 . Administration of Estates Act 1925,.S46(1)(I)(2
2 . Hotchpot
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فوت نموده اند قصد داشمه اند که فرزندانشان در زمان تقسي ارث به طور مساو در نظر گرفمه شوند و
این اماره قانوني تا جایي که قصد خالفي احراز نمي شد قابل اجرا بود بر این اساس ماده ( 47)1( )iiiمقرر
مي داشت که در صورت بي وصيمي کلي یا نسبي کليه پرداخت ها صورت گرفمه توسط مورث به احد
از فرزندان باید در زمان تقسي ترکه؛ از سه االرث آن فرزند کسر گردد ماده ( 49)1( )aنيز مقرر مي
داشت که در صورت بي وصيمي نسبي ميزان هبه ها صورت گرفمه به موجب وصيت به نفا احد از
فرزندان بایسمي در زمان تقسي ترکه از سه االرث او کسر گردد
این مواد به طور ضعيفي تدوین شده و دارا ابهام بودند مثالً معلوم نبود که آیا اصطالح اوالد مقرر در
ماده فقط شامل اوالد بالفصل مي شود یا فرزندان دورتر را نيز شامل مي شود؟ و نيز معلوم نبود که آیا
هرچيز که توسط یك نسل تحصيل شده باید در اسمحقاق ارث هرعضو از آن نسل مورد لحاظ قرار گيرد؟
در حال حاضر ماده  2قانون حقوق اصالحي (توارث)  1995این دو ماده را نسخ نموده است( Sloan,

 )2017, p. 37گزارش کمسيون حقوقي که من ر به تصویب این قانون شد پيشنهاد لغو هر دو ماده را
ارائه داد و مبنا پيشنهاد کمسيون این بود که این دو ماده امر اداره ترکه را پيچيده و دشوار ميسازند و
همچنين این مقررات ناعادالنه جلوه مي نمایند؛ چرا که آنها نسبت به اوالد فرد بدون وصيت در نسل اول
اعمال مي شوند و نسبت به سایر خویشاوندان در طبقات دوم رسوم ارث اعمال نميگردند در مورد قاعده
محاسبه ارث مقرر در ماده ( 49)1( )aکه ناظر بر هبه ها مقرر در وصيت بود کمسيون حقوقي بر این
عقيده بود که لحاظ نمودن چنين هبه هایي در ميزان سه االرث به نوعي مقاصد واقعي مموفي از ای اد
یك وصيمي که تکليف تمام اموالش را روشن نکرده را نادیده مي گيرد لذا کمسيون حقوقي به این نمي ه
رسيد که نسخ قواعد محاسبه ارث امر اداره ترکه در صورت فقدان وصيت نامه را به مراتب سادهتر خواهد
کرد)(Rendell, 1997, p. 127

-3-3ارزیابی رویکرد دو سیستم حقوقی
در حقوق هر دو کشور فرزندان مموفي به عنوان وارث طبقه اول و در فروض مخملف مسمحق سه
االرث قانوني خود مي باشند به هر حال با بررسي رویکرد دو سيسم در این خصوص مشخص مي شود که:
-1در حقوق ایران مفهوم گسمرده خانواده در ارث کامالً اعمال شده و در طبقه اول فرزندان در کنار
والدین و همسر مموفي ارث مي برد در حالي در حقوق انگليس مفهوم گسمرده خانواده در ارث از دو جهت
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به نفا مفهوم خانواده هسمها

تعدیل شده است؛ چرا که قانونگذار این کشور از یکسو با وضا قاعده

اولویت با وجود فرزندان عمالً والدین مموفي را از شمار وارثين خارج کرده و از سو دیگر با افزایش سه
االرث همسر در صورت اجمماع با سایر اقارب مسمحق ارث تالش نموده تا عمده دارایي مموفي به همسر و
فرزندان او منمقل شود
-2در حقوق ایران در پرتو مباني فقهي و اصول دین اسالم که بر اساس مصالح و مفاسد زندگي بشر
پایه ریز شده تفاوت هایي در خصوص حقوق ارثي فرزندان ذکور و اناث وجود داشمه و پسر دو برابر دخمر
ارث مي برد در حالي که در حقوق انگلسمان در جهت تحقق عدالت آزاد و نوگرایي محض حقوق ارثي برابر
برا فرزندان ذکور و اناث در نظر گرفمه شده است
-4وضعیت ارث سایر مصادیق فرزند
وضعيت حقوق ارثي فرزندان مشروع مموفي در فروض مخملف مطرح شد و در این قسمت در نظر
داری وضعيت ارث مصادیق خاص فرزند از جمله فرزندخوانده و فرزند نامشروع و فرزند ناشي از نزدیکي
پيش از نکاح و فرزندان ناشي از روشها تلقيح مصنوعي در دو سيسم حقوقي ایران و انگليس را تبيين
نمایي
-1-4فرزندخواندگان
فرزندخواندگي در لغت از فرزند خواندن تشکيل شده است و بدین معناست که شخصي کسي را که با
و رابطه پدر یا مادر ندارد به فرزند بپذیرند (دهخدا  )10042 7 1377در زبان عربي دو واژه
دعي یا تبني را نيز معادل فرزندخواندگي در نظر گرفمه اند (آذرنوش  )197 1386در ترمينولوژ حقوق در
مورد فرزندخواندگي آمده است" :یك عمل حقوقي است که موجب پيدایش رابطه فرزند صور بين دو
شخص مي گردد  .یکي را فرزند خواه و دیگر را فرزند خوانده مي نامند و رابطه مزبور را فرزندخواندگي
خوانند" (جعفر لنگرود

)2782 4 1395

حقوق اسالم فرزندخواندگي را حمي به عنوان یك نهاد حقوقي صور

نپذیرفمه است و اسمناد

اندیشمندان در این رابطه آیات  4و  5سوره احزاب و به شرح زیر است:
"خداوند فرزندخواندگان شما را فرزندانمان قرار نداده است این گفمه شما به زبانهایمان است و خدا به
حق سخن ميگوید و به راه راست هدایت مي کند پسرخواندهها را به پدرانشان نسبت دهيد که نزد خدا به
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عدالت نزدیك تر

است"1

بر این اساس از آن ایي که از نظر فقها شيعه و سني فرزندخواندگي رابطه نسبي ای اد نميکند؛ در
منابا فقهي نيز در باب نسب یا اوالد بحثي در خصوص فرزندخواندگي یا نهاد مشابه آن به چش نميخورد
با این وجود با توجه به اینکه کمك به یميمان و اطفال بيسرپرست در اسالم بسيار مورد توجه قرار گرفمه و
توصيه ها اخالقي بسيار در خصوص آن صادر شده است؛ لذا نهاد مشابه فرزندخواندگي اما با کارکرد
ممفاوت یعني "حمایت از اطفال بيسرپرست" در اسالم وضا شده و احکام خاص آن در کمب فقهي در باب
"لقيط" آمده است در خصوص مفهوم لقيط باید توجه داشت لقيط صرفاً به معنا طفل گمشده نيست
بلکه طفل گمشدها است که سرپرست ندارد ) کل صبي ضائا ال کافل له) بنابر نظر شهيد ثاني گمشده
معلوم النسب حک لقيط را ندارد و باید او را به پدرش تحویل داد البمه سرپرسمي چنين طفلي ه تا پيدا
شدن پدر و مادرش واجب است ولي لقيط محسوب نميشود (شهيد ثاني بيتا  )67 7صاحب جواهر
عقيده دارند طفل معلومالنسب ه ميتواند لقيط محسوب شود چرا که طفل رها شده برا پيدا کنندهاش
م هولالنسب است ؛ البمه با وجود پدر جد پدر یا مادر یا غير آنها از کساني که حضانت بر آنها واجب
است عنوان لقيط بر چنين طفلي صدق نميکند (ن في )151 38 1366
به هر حال در حقوق ایران به تبعيت از مباني فقهي نهاد فرزندخواندگي موجب شناسایي قرار نگرفمه و
منشأ ای اد قرابت و به تبا آن توارث نميباشد (روشن  )498 1393عليرغ اینکه چنين نهاد در قانون
مدني پيشبيني نشده امّا سابقاً قانون حمایت از کودکان بيسرپرست مصوب  1353با رویکرد محماطانه
ضمن عدم تصریح به فرزند خواندگي نهاد سرپرسمي را که منشأ برخي آثار قرابت بود پيش بيني نمود
ممعاقباً قانون مزبور با تص ویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب
 1392نسخ شد و در این قانون برا اولين بار به جا لفظ سرپرسمي از عنوان فرزندخواندگي در تبصره
ماده  26اسمفاده شده است هرچند که ضوابطي در خصوص تکليف انفاق در رابطه با فرزندخوانده با لحاظ
مواد  15و  17قانون جدید وجود دارد ولي این قانون اشارها

به ممنوعيت توارث در خصوص نهاد

فرزندخواندگي ننموده است این در حالي است که در ماده  2قانون سابق صراحماً به عدم ای اد قرابت و
توارث اشاره شده بود به هرحال آنچه مسل است اینکه با لحاظ سوابق قانوني و مباني فقهي حک توارث
در حقوق ایران در نهاد فرزندخواندگي جار نميباشد البمه قانونگذار تمهيداتي را برا جبران محروميت از
 " 1ما جعل اءدعياءک اءبناءک ذلک قولک باءفواهک و اهلل یقول الحق و هو یهدى السبيل.ادعوه آلبائه هو اقسط عند اهلل "
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ارث این کودکان اندیشيده است؛ به گونها که ماده  15قانون جدید سرپرسمان را ممعهد به تامين هزینه-
ها مربوط به نگهدار

تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرسمي نموده است همچنين ساز وکار وصيت به

ثلث به سود کودك تحت سرپرسمي یکي از روشهایي است که سرپرسمان ميتوانند از آن برا حمایت از
کودك تحت سرپرسمي بهره برند
در حقوق انگلسمان به موجب بندها ( )1و ( )2ماده  39قانون فرزند خواندگي  11976به منظور
اسمحقاق ارث تحت قواعد بي وصيمي فرزند خوانده خویشاوند پدرخوانده و مادرخوانده محسوب مي شود؛ نه
خویشاوند والدین طبيعي در خصوص اینکه آیا فرزندخوانده در زمان فوت فرد بي وصيت (پدرخوانده یا مادر
خوانده) در قيد حيات بوده یا خير؟ مالك تصمي گير مبمني بر این فرض است که یك فرزند خوانده در
تاریخ به فرزند گرفمهشدن ممولد شده است بنابراین یك فرزندخوانده در صورت بيوصيمي والدین طبيعي
خود نمي تواند ادعایي در خصوص ارث داشمه باشد؛ امّا در صورت بيوصيمي پدرخوانده یا مادرخوانده خود
ميتواند ادعا ارث نماید ( )Herring, 2011, p. 684فرزند خوانده همچنين از ترکه سایر خویشاوندان
ناتني خود مثل اجداد و جدات و برادر و خواهر خوانده ارث ميبرد بر این اساس در صورتي که فرزند خوانده
بدون وصيت نامه فوت نماید پدرخوانده و مادرخوانده از او ارث ميبرند و والدین طبيعي حقي راجا به ارث
ندارند سایر خویشاوندان ناتني نيز تحت قواعد بيوصيمي از او ارث خواهند برد به طور خالصه مالك
توارث بين افراد در خانواده نهاد فرزند خواندگي است نه قرابت طبيعي و خوني
-2-4فرزندان نامشروع
فرزند نامشروع یا فرزند طبيعي طفلي است که از رابطه غيرقانوني و نامشروع از جمله زنا یا ازدواج با
محارم ممولد شده باشد با تمّبا در لسان فقها مي توان دریافت که نظریات ایشان در خصوص مساله توارث
ولدالزنا مبمني بر چهار رویکرد ذیل مي باشد:
رویکرد اول) عدم تعرّض به مسئله :برخي از فقها اصوالً ممعرّض مسأله نشدهاند فقهایي چون شيخ
مفيد سّيدمرتضي سلّر محقّق کرکي شيخ انصار

سيد یزد

آقا ضياء عراقي با وجود اینکه به موجبات

و موانا ارث پرداخمه و حمّي برخي از آ نها به مسأله توارث ولدِ مالعنه نيز اشاره داشمهاند لکن اشارها به
فرض مسأله نکرد ه و این فرع فقهي را مسکوت نهادهاند.
1 . Adoption Act 1976
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رویکرد دوم) عدم توارث مطلق :مشهور فقها توارث ميان ولدالزّنا و والدین طبيعياش را مطلقاً منمفي
ميدانند (ابن ادریس 276 3 1410؛ ابن براج 165 2 1406؛ شهيد اول 350 2 1417؛ شهيد ثاني
239 13 1416؛ طوسي 13 4 1387؛ عالمه حلي 382 3 1413؛ طوسي )402 1408
رویکرد سوم) وجود توارث بين مادر و فرزند :تعداد

از فقيهان در انمفا توارث ميان ولدالزّنا و

پدرش با مشهور همراه هسمند؛ امّا در مورد ارث بر ميان فرزند و مادر این توارث را همانند توارث ميان
ولدِ مالعنه با مادرش برقرار ميدانند (ابن جنيد 337 1416؛ صدوق 505 1415؛ حلبي 377 1403؛
خویي 378 2 1410؛ ن في بي تا )153
رویکرد چهارم) ارث بر فرزند از والدین :دیدگاهي که ارث بر فرزند نامشروع از والدین را پذیرفمه
است؛ امّا والدین را محکوم به منا از این حق مالي مي کند این دیدگاه در ميان فقها ممقدّم و ممأخّر
قائلي به جز فقيه معاصر آیت اهلل صانعي ندارد (صانعي )146 1392
به هرحال قانون مدني ایران به تبعيت از نظر مشهور فقهاء در ماده  884مقرر مي دارد که« :ولدالزنا از
پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليکن اگر حرمت رابطه ا که طفل ثمره آن است نسبت به یکي از
ابوین ثابت و نسبت به دیگر به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث
مي برد و بالعکس» در را وحدت رویه شماره  617مورخه  1376/4/3نيز به طور صریح توارث بين
کودك نامشروع و پدر و مادر و اقوام آنها منمفي دانسمه شده است حقوقدانان برا توجيه این محروميت
دالیلي را ذکر مي کنند؛ از جم له اینکه برابر حقوق ولدالزنا و فرزندان مشروع مالزمه با نفي نکاح و به
منزله انکار ضرورت تشکيل خانواده مي باشد (کاتوزیان  )102 1392و نيز بيان شده است که شناسایي
توارث برا ولدالزنا و والدین طبيعي من ر به افزایش رابطه آزاد ميان زن و مرد و در نمي ه افزایش فرزندان
نامشروع خواهد شد و از حقوق فرزندان دیگر که ناشي از نکاح و روابط قانوني هسمند به ویژه از سه
االرث آنان خواهد کاست (صفایي و امامي )326 1385
اما واقا آن است که عدم توجه به این کودکان یا تحقير آنان سبب بروز مخاطرات فراواني برا جامعه
مي شود بر این اساس حقوقدانان و جامعهشناسان سعي دارند که تفاوت این کودکان را با کودکان دارا
نسب مشروع کممر کنند و به طرق مخملف از این کودکان حمایت الزم را به عمل آورند؛ زیرا معمقدند که
نسب و تبعيض بر اساس آن را باید دو مقوله جدا از ه تصور نمود بر این اساس گروهي از حقوقدانان
پيشنهاد نموده اند که از طریق وصيت تمليکي یا از طریق انمقال اموال از طرف پدر به این کودکان مسائل
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و مشکالت مالي و ماد کودکان نامشروع را مي توان حل نمود ولي راهي برا اجبار پدر به انمقال مال یا
بخشيدن آن به فرزند از طریق توسل به مراجا قضایي به نظر نميرسد (گرجي )420 1385
در حقوق انگلسمان تا سال  1970بر اساس قواعد کامن ال فرزندان نامشروع برا اهداف توارث بر
اساس قواعد بي وصيمي مورد شناسایي قرار نمي گرفمند و مشروعيت نسب شرط اسمحقاق ارث بود که
موجب محروميت فرزندان نامشروع از ارث ميشد قانون اصالح حقوق خانواده  11969به طور محدود
وضعيت کودکان نامشروع را مورد شناسایي قرار داده و حقوق ارثي آنان را نسبماً بهبود بخشيد اما این قوانين
فراتر از روابط کودك نامشروع و والدین طبيعي توسعه نميیافت و شامل سایر خویشاوندان ناشي از زنا نمي-
شد وضعيت کامن ال در حال حاضر تحت تأثير قانون اصالح حقوق خانواده  21987به طور کامل تغيير یافمه
است( )Bainham, 2009این قانون مقرر مي دارد که در مورد فوت هایي که بعد از تاریخ  4آوریل 1988
به وقوع مي پيوندند در زمان شناسایي روابط خانوادگي به منظور اجرا قواعد بيوصيمي هيچ تمایز نباید
بين یك کودکي که والدین او قبل یا بعد از تولد ازدواج کردهاند و کودکي که والدین او قبل یا بعد از تولد
ازدواج نکردهاند قائل شد
در فرضي که کودکي خارج از ازدواج ممولد مي شود و پدر و مادر آن کودك نامشروع به رابطه خود
ادامه نميدهند احراز هویت پدر آن کودك جهت اجرا قواعد ارث ممکن است امر دشوار باشد برا
تسهيل اداره ترکه در چنين شرایطي ماده ( 18)2قانون اصالحي حقوق خانواده  1987مقرر ميدارد  :جایي
که والدین در زمان تولد کودك با ه ازدواج نکردهاند فرض مي شود که پدر کودك یا هر شخص که به
عنوان پدر ادع ا مي شود همان مموفي است؛ یعني بر اساس این اماره فرض مي شود که مموفي همان پدر
کودك نامشروع است و نمایندگان شخصي 3مي توانند بر اساس این اماره از ترکه آن شخص برا کودك
سه االرث فرزند را در نظر بگيرند مگر آنکه خالف اماره و فرض قانوني اثبات شود
-3-4طفل ناشی از روابط پیش از نکاح
همانگونه که روشن شد وجود نسب مشروع الزمه اسمحقاق ارث فرزند از والدین است برا اینکه

1 . The Family Law Reform Act 1969
)2 .Family Law Reform Act 1987 (s. I and s. 18
. Personal representatives
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نسب طفلي مشروع قلمداد گردد بایسمي در زمان انعقاد نطفه علقه زوجيت و نکاح صحيح بين والدین وجود
داشمه باشد در این راسما آثار رابطه ا که زن و مرد با یکدیگر دارند تابا واقعيت آن است نه اعمقاد طرفين
بنابراین اگر یکي از طرفين آگاه به وجود رابطه زناشویي نباشد این اعمقاد خللي به نسب طفل نميرساند
برا مثال اگر وکيل مرد

زني را برا او عقد کرده باشد و آن مرد بدون اطالع از اقدام وکيل و با تصور

اینکه زن بيگانه است با او نزدیکي کند طفل حاصل از این رابطه مشروع و منسوب به پدر و مادر خویش
است زیرا در واقا آن دو زن و شوهر بوده اند به همين جهت است که فقها گفمه اند که مقصود از نکاح
صحيح آميزشي است که شخص به حک قانون اسمحقاق آن را دارد تعبير صاحب جواهر در این خصوص
بدین گونه است " :النسب یثبت ما النکاح الصحيح في نفس األمر والمراد به هنا الوطي المسمحق في
نفس األمر بأصل الشرع " ( )243 29 1366در فرضي ه که نکاح صحيح بين زوجين وجود دارد ولي
نزدیکي بين آنها به دالیل عارضي ممنوع باشد مثال جایي که زوجين در حال احرام نزدیکي دارند و طفلي از
این رابطه ممولد مي شود نباید تردید در مشروعيت نسب این طفل و انمساب آن به والدین خود نمود؛ چرا
که صرف نظر از اینکه ظاهر ماده  1158ق م داللت بر این امر دارد به لحاظ سابقه تاریخي قواعد مربوط
به نسب فقها اماميه تردید ندارند که اگر نزدیکي بين زن و شوهر به دليل عارضي حرام شود این
حرمت مانا از مشروعيت نسب طفل نمي گردد (شهيد ثاني 1202 7 1416؛ نراقي 220 16 1419؛
ن في )243 29 1366
به هر حال عالوه بر وجود علقه زوجيت بين والدین الزمه مشروعيت نسب طفل انعقاد نطفه در زمان
زوجيت است عقد نکاح مانند هر پدیده طبيعي و حقوقي دیگر در آینده اثر دارد ولي رابطه نامشروع پيش
از آن را تصحيح نمي کند بنابر این نسب جنيني که پيش از ازدواج ای اد شده است نامشروع خواهد بود
صرفنظر از اینکه این امر از لحن ماده  1158ق م به خوبي برداشت مي شود به لحاظ مباني قانوني نيز
فقها چنين طفلي را نامشروع قلمداد مي نمایند در این خصوص صاحب جواهر در توضيح عبارت محقق که
مي نویسد اگر مرد با زني زنا کند و زن آبسمن شود و پس از آن با زن ازدواج کند بچه ملحق به او نمي-
شود تصریح مي نماید" :المراد من الولد للفراش المنعقد في الفراش ال الممولد مطلقا " ()236 31 1366
صاحب مسالك در توجيه همين عبارت مي افزایند" :ألنه ممولد من الزنا والممولد من الزنا ال یلحق بالزاني
" 1ال خالف بين العلماء في أن النسب یثبت بالنکاح الصحيح والمراد به الوطي المسمحق شرعا ولو في نفس األمر و إن حرم بالعارض
کالوطي في الحيض واالحرام "
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وت دد الفراش ال یقمضي إلحاق ما قد حک بانمفائه" ()383 8 1416
روشن شد که درحقوق ایران تولد طفل ناشي از روابط پيش از نکاح به جهت فقدان رابطه زناشویي و
به شرط تحقق شرایط زنا باعث نامشروعشدن نسب و به تبا آن محروميت کودك از ارث مي گردد و اصوالً
ازدواج بعد زن و مرد موجب مشروع شدن نسب چنين کودکي نميشود با وجود این به لحاظ اجمماعي
این دغدغه وجو د دارد که آیا به مصلحت است که چنين کودکي از سایر خواهران و برادران خود دور بماند و
افمضاح ناشي از نزدیکي نامشروع زن و مرد که اکنون تشکيل خانواده دادهاند در پيش رو چنين کودکي
باقي بماند؟ بر این اساس جایي که طرفين رابطه نامشروع بعدا با یکدیگر ازدواج مي کنند و کودك نيز در
زمان زوجيت ممولد مي شود به نظر ميرسد سازو کار اماره فراش در این خصوص راهگشا باشد(کاتوزیان
 )33 2 1395ماده 1158ق م مقرر ميدارد« :طفل ممولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است » ظاهر
این ماده به رویه قضایي این امکان را مي دهد که نسب طفلي را که در زمان زوجيت و از نزدیکي پيش از
آن به وجود آمده مشروع بداند و چنين کودکي را از حقوق فرزندان مشروع به ویژه حقوق ارثي در جهت
تحقق عدالت بهرهمند کند
برخي سيسم ها حقوقي به ویژه حقوق انگلسمان ازدواج بعد زن و مرد را موجب مشروعيت نسب
کودکان قلمداد نموده و از آن کودکان تحت عنوان "کودکان مشروعيت یافمه" 1بحث نموده و با وضا
قوانين اصالحي آنان را از تمام حقوق کودکان مشروع برخوردار مي نمایند بر این اساس در حقوق
انگلسمان به موجب بندها ( )1تا ( )4ماده  5و ماده ( 10)1قانون مشروعيت  21976کودك ممولد شده از
رابطه خارج از ازدواج به واسطه ازدواج بعد والدین مشروعيت مي یابد؛ یعني ازدواج والدین کودك زنازاده
موجب مشروع شدن نسب کودك مي شود بر این اساس کودکان مشروعيت یافمه به عنوان کودکي که به
طور مشروع ممولد شده قلمداد مي گردند و در صورت فوت والدین تحت قواعد بيوصيمي مي توانند
همانند فرزندان مشروع مسمحق ارث باشند
-4-4فرزندان ناشی از روشهای تلقیح مصنوعی
روشها مخملفي برا کمك به بارور انسان وجود دارند که یکي از روشها ممکن لقاح مصنوعي
1 . Legitimated children
2 . Legitimacy Act 1976
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است لقاح مصنوعي فرایند است که به وسيله آن غير از روش مقاربت جنسي نطفه در رح یك زن قرار
ميگيرد اگر اسپرم شوهر زن مورد اسمفاده قرار گيرد این فرایند تحت عنوان روش  AIHشناخمه ميشود
اگر اسپرم مورد اسمفاده ممعلق به یك مرد بيگانه باشد این فرایند تحت عنوان  AIDشناخمه ميشود روش
دیگر

که در آن کمك به افراد در فرایند لقاح ميتواند ارائه گردد از طریق لقاح آزمایشگاهي یا IVF

است در این روش قبل از قرار دادن اسپرم در رح زن دارنده تخمك یا زن دیگر (اهداء کننده) تخمك از
تخمدان زن گرفمه شده و با اسپرم در محيط آزمایشگاهي تلفيق شده و سپس در رح زن قرار مي گيرد
اسپرم مورد اسمفاده ممکن است ممعلق به شوهر زن یا ممعلق به یك فرد اهداءکننده اسپرم باشد رح
جایگزین نيز مي تواند به عنوان یکي دیگر از روشها کمك بارور مورد اسمفاده قرار گيرد این روش
زماني به کار گرفمه ميشود که ابمدا با اسمفاده از یکي از روش ها  IVF AID AIHیا روش مقاربت
طبيعي نطفه تشکيل و در رح یك زن اهداء کننده رح قرار ميگيرد؛ به گونه ا که حسب توافقات
صورت گرفمه زن اهداء کننده رح بایسمي پس از به دنيا آوردن کودك آن را به زن موردنظر تحویل دهد
عليرغ تنوع و پيچيدگي روشها و مسائل تلقيح مصنوعي قانونگذار ایران صرفاً در سال  82به
تصویب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور اکمفا نموده و در بسيار از فروعات بحث موضا سکوت
اخميار کرده است در نبود قانون چاره ا جز طرح دیدگاه ها مخملف و ارائه اسمداللي مناسب مطابق با
مباني و اصول حقوقي نيست؛ بر این اساس در این قسمت سعي مي شود به بررسي مخمصر مسائل مربوط
به نسب و ارث طفل ممولد از تلقيح مصنوعي در فروض ذیل پرداخمه شود:
الف) تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر :در صورتي که تولد طفل در نمي ه تلقيح مصنوعي زن با نطفه
شوهر حاصل شده باشد تردید در برقرار نسب قانوني بين طفل و زن و شوهر وجود ندارد؛ چرا که طفل
ملحق به کساني است که از نطفه ایشان به وجود ميآید به عالوه عمل مزبور مصداق زنا نيست تا موجب
منمفي شدن نسب گردد و به تبا آن طفل ممولد از چنين روش تلقيح مصنوعي مسمحق ارث از والدین مي
باشد (مکارم شيراز

612 2 1381؛ نور همداني 300 1377؛ خویي بي تا 42؛ فاضل لنکراني بي تا

)564
ب) تلقيح مصنوعي با نطفه غير شوهر :در صورتي که تولد طفل در اثر تلقيح مصنوعي زن با نطفه مرد
اجنبي حاصل شده باشد با دقت در آرا و نظرات علما فقه و حقوق مي توان دو نظر کلي را دراین باره
مشاهده نمود:
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دیدگاه اول) طرفداران این دیدگاه صرفاً طفل ممولد از زنا را دارا نسب نامشروع دانسمه و در صورتي
که انعقاد نطفه در اثر سایر روشهایي غير از نزدیکي و زنا باشد تردید در مشروعبودن نسب طفل و بهره
مند او از ارث نمي نمایند و به تبا آن طفل ممولد از تلقيح مصنوعي با نطفه مرد اجنبي را مشروع و
مسمحق ارث مي دانند (خامنها

304 1386؛ صفایي و امامي 318 1385؛ شهيد

)100 1395

دیدگاه دوم) صاحبان این دیدگاه دو دسمه اند :برخي از ایشان صرف انعقاد نطفه خارج از نکاح را برا
نامشروع بودن نسب طفل کافي ميدانند و در این خصوص بين مورد زنا و سایر تماسها بدني تمایز
قائل نمي شوند و به تبا آن طفل ممولد از تلقيح زن با نطفه مرد اجنبي را ولدالزنا قلمداد نموده و از ارث
محروم مي نمایند (صافي گلپایگاني 98 1371؛ کاتوزیان  )33 2برخي نيز به تفکيك موضوع در فرض
عل و جهل طرفين به چنين امر پرداخمهاند و معمقدند که اگر بر اثر لقاح مصنوعي بين دو بيگانه که
جاهل به رابطة زوجيت اند یا اینکه به تصور اینکه نطفة شوهر تلقيح مي شود ولي نطفة بيگانه باشد و بر
اثر این تلقيح طفلي ممولد گردد در حک ولد شبهه است و به صاحبان نطفه ملحق مي گردد .بدیهي است
چنانچه فقط یك طرف در جهل و ناآگاهي به سر برد طفل فقط به همان طرف ملحق خواهد گردید
(خميني 322 2 1390؛ امامي )234 3 1389
به نظر مي رسد که فرزند مذکور را نمي توان مصداق ولدالزنا دانست؛ چرا که طبق تعریف فقه و قانون
برا تحقق زنا یا چيز که در حک زناست نوعي رابطه جنسي الزم است و روشن است که این رابطه در
تلقيح مصنوعي منمفي مي باشد بنابراین تلقيح مصنوعي زنا نيست و طفل ممولد از آن را نمي توان ولدالزنا
قلمداد نمود بر این اساس ميتوان بيان داشت که حک تکليفي حرام و ممنوع بودن تلقيح نطفه مرد بيگانه
به ز ن مالزمه با حک وضعي قطا نسب فرزند ممولد از این عمل از صاحبان نطفه ندارد بنابراین طفل
ناشي از تلقيح مصنوعي ولدالزنا نيست و دارا نسب قانوني با مرد و زن صاحب نطفه است
به هر حال قانونگذار ایران حسب ضرورت و نياز جامعه در سال  82اقدام به تصویب قانون نحوه اهداء
جنين به زوجين نابارور نمود ماده  1این قانون مقرر مي دارد که« :به موجب این قانون کليه مراکز
تخصصي درمان نابارور ذ صالح م از خواهند بود با رعایت ضوابط شرعي و شرایط مندرج در این قانون
نسبت به انمقالجنينها حاصله از تلقيح خارج از رح زوجها قانوني و شرعي پس ازموافقت کمبي زوجين
صاحب جنين به رح زناني که پس از ازدواج و ان ام اقدامات پزشکي نابارور آنها (هر یك به تنهایي یا هر
دو) به اثبات رسيده اقدام نمایند» قانونگذار برا تامين منافا و مصلحت کودکان ناشي از این روش ها

85

بررسي تفاوتها ارث فرزند

درماني در ماده  3این قانون مقرر مي دارد که« :وظایف و تکاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل ممولد
شده از لحاظ نگهدار و تربيت و نفقه و احمرام نظير وظایف و تکاليف اوالد و پدر و مادر است» این ماده
اشاره ا به وضعيت نسب و ارث ننموده ولي با لحاظ اصول و مباني حقوقي مي توان دریافت که نسب طفل
به شرط رعایت حدود شرعي و قانوني به صاحبان اسپرم و تخمك ملحق بوده و به طریق اولي رابطه توارث
کودك با پدر و مادر طبيعي خود برقرار خواهد بود به هر حال قانونگذار ایران با تصویب قانون فوق گامي
مثبت در جهت شناسایي رح جایگزین به عنوان یکي از روشها تلقيح مصنوعي برداشمه است و اميد
است که مقنن در اقدامات بعد ضمن پيش بيني سازوکار نظارتي در بهره گير از چنين روشهایي نسبت
به تنظي مقررات جاما در خصوص موضوع همت گمارد و به نياز خانوادهها و مصلحت کودکان ناشي از
روشها تلقيح مصنوعي توجه ویژها نماید
در حقوق انگلسمان توافقات راجا به اسمفاده از رح جایگزین برا مقاصد ت ار

به واسطه قانون

توافقات راجا به رح جایگزین  11985به عنوان یك عمل م رمانه قلمداد شده است امّا توافقات راجا به
اسمفاده از رح جایگزین برا مقاصد غير ت ار

م از مي باشد( )Hibbs, 1997; Douglas,1993در

حقوق انگلسمان از تاریخ  4آوریل  1988به بعد یك اماره قانوني ای اد شده که بر اساس آن در صورتي که
یك زن مماهل در نمي ه روش ( AIDتلقيح با اسپرم مرد بيگانه) حامل شده و کودکي به دنيا آورد فرض
مي شود که کودك ممولد شده ملحق به شوهر آن زن است 2این اماره قانوني عالوه بر اهداف توارث شامل
مزایا دیگر چون بهره مند از نام خانوادگي والدین مفروض نيز مي گردد 3این اماره یا فرض قانوني

1 . the Surrogacy Arrangements Act 1985
2 . Family Law Reform Act 1987 s. 27(1): Where after the coming into force of this section a
child is born in England and Wales as the result of the artificial insemination of a woman
—who
(a)was at the time of the insemination a party to a marriage (being a marriage which had
not at that time been dissolved or annulled); and
(b)was artificially inseminated with the semen of some person other than the other party to
that marriage,
then, unless it is proved to the satisfaction of any court by which the matter has to be
determined that the other party to that marriage did not consent to the insemination, the child
shall be treated in law as the child of the parties to that marriage and shall not be treated as
the child of any person other than the parties to that marriage.
3 .Family Law Reform Act 1987 s. 27(3): Nothing in this section shall affect the succession
to any dignity or title of honour or render any person capable of succeeding to or transmitting
a right to succeed to any such dignity or title.
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)27)1( مي تواند به واسطه اثبات اینکه شوهر به اسمفاده از روش لقاح مصنوعي راضي نبوده رد گردد (ماده
الزم به ذکر است که این اماره صرفاً نسبت به یك زن ازدواج کرده اعمال مي شود در خصوص زن ازدواج
نکرده کودك ملحق به فرد اهداء کننده اسپرم خواهد بود به همين ترتيب مقررات قانون لقاح و جنين
 (لقاحIVF  مقرر مي دارد که کودك ممولد شده از یك زن ازدواج کرده در نمي ه روش1990 شناسي
آزمایشگاهي) ف رض مي شود که باید ملحق به شوهر آن زن باشد مگر اینکه اثبات شود شوهر راضي به
 در صورتي که شوهر زن راضي به این روش بارور نبوده باشد اهداء1فرایند لقاح آزمایشگاهي نبوده است
 جایي که زن ازدواج نکرده و علقه ازدواج بين زن و مرد وجود2کننده اسپرم نباید پدر کودك قلمداد گردد
 به عنوان بخشي از درمان آنها ت ویز مي گردد در این ا نيز حمي اگر اسپرم ممعلق بهIVF ندارد و روش
 تخمكIVF  جایي که در روش3مرد تحت درمان نباشد باز ه کودك باید ملحق به آن مرد قلمداد گردد
قرار گرفمه در رح زن تخمك یك زن اهداءکننده دیگر باشد زن حمل کننده کودك در رح خود مادر آن
4شد

کودك قلمداد خواهد

1 . Human Fertilisation and Embryology Act 1990 s. 28(2): If—
(a)at the time of the placing in her of the embryo or the sperm and eggs or of her
insemination, the woman was a party to a marriage, and
(b)the creation of the embryo carried by her was not brought about with the sperm of the
other party to the marriage,
then, subject to subsection (5) below, the other party to the marriage shall be treated as
the father of the child unless it is shown that he did not consent to the placing in her of the
embryo or the sperm and eggs or to her insemination (as the case may be).
2 . Human Fertilisation and Embryology Act 1990 s. 28(6): Where—
(a)the sperm of a man who had given such consent as is required by paragraph 5 of
Schedule 3 to this Act was used for a purpose for which such consent was required, or
(b)the sperm of a man, or any embryo the creation of which was brought about with his
sperm, was used after his death,
he is not to be treated as the father of the child.
3 . Human Fertilisation and Embryology Act 1990 s. 28(3): If no man is treated, by virtue of
subsection (2) above, as the father of the child but—
(a)the embryo or the sperm and eggs were placed in the woman, or she was artificially
inseminated, in the course of treatment services provided for her and a man together by a
person to whom a licence applies, and
(b)the creation of the embryo carried by her was not brought about with the sperm of that
man,
then, subject to subsection (5) below, that man shall be treated as the father of the child.
4 . Human Fertilisation and Embryology Act 1990 s. 27(1): The woman who is carrying or
has carried a child as a result of the placing in her of an embryo or of sperm and eggs, and no
other woman, is to be treated as the mother of the child.
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-5نتیجهگیری
با لحاط موارد فوق روشن مي شود که تفاوتهایي در خصوص ارث فرزند در حقوق ایران و انگلسمان
وجود دارد که عمدترین آنها بدین شرح ميباشد:
 -1سيسم تقسي ارث در حقوق ایران اصوال مبمني بر ضابطه طبقاتي و درجاتي است و در طبقه اول
امکان اجمماع اوالد با والدین مموفي وجود داشمه و اوالد در سه فرض انحصار یا اجمماع با والدین مموفي یا
اجمماع با والدین و همسر مموفي به صورت فرض یا قرابت مسمحق سه االرث قانوني مي باشد این در
حالي است که در حقوق انگلسمان ضابطه درجاتي ارث به واسطه قاعده اولویت تعدیل شده و با وجود اوالد
ارثي به والدین مموفي نمي رسد و اوالد در دو فرض انحصار یا اجمماع با همسر مموفي سه االرث قانوني
خود را مي برد
-2در حقوق ایران چهار عنوان قمل کفر لعان و والدت از زنا از موانا ارث به شمار مي آیند؛ این در
حالي است که در حقوق انگليس تنها مانعي که برا ارث وجود دارد قمل مورث توسط وارث است
-3در حقوق هر دو کشور مالك اسمحقاق حمل بر ارث انعقاد نطفه در زمان فوت است در حقوق
ایران در خصوص حمل عالوه بر انعقاد نطفه در زمان فوت حمل باید زنده ممولد شود تا مسمحق ارث گردد
در خصوص اوالد غير حمل صرف زنده بودن در زمان فوت مموفي کافي است این در حالي است که در
حقوق انگليس در خصوص حمل و غيرحمل صرف انعقاد نطفه یا زنده بودن در زمان فوت مموفي کافي
نبوده بلکه اوالد باید به سن  18سالگي برسد یا قبل از آن سن ازدواج نماید تا اسمحقاق او بر ارث مسمقر
گردد
-4در حقوق ایران حق ویژه ا تحت عنوان حبوه برا فرزند پسر ارشد مموفي وجود دارد که به
موجب آن انگشمر قرآن رخت ها شخصي و شمشير مموفي به پسر ارشد مي رسد؛ در حالي که در حقوق
انگليس چنين حق ویژه ا وجود ندارد نکمه دیگر این است که در حقوق ایران سه االرث پسر دو برابر
دخمر است در حالي که در حقوق انگليس سه االرث دخمر و پسر برابرند به هرحال عمده ترین تفاوت در
خصوص ميزان سه االرث اوالد است که در مباحث مطروحه به تفصيل بيان شد
-5در حقوق ایران در صورت نبودن اوالد برا مموفي اوالد اوالد به قائ مقامي سه نسل واسطه را
به ارث مي برد و برا تحقق قائ مقامي باید هيچ فرد از نسل واسطه وجود نداشمه باشد؛ این در حالي
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است که در حقوق انگلسمان در صورت نبودن هر یك از فرزندان یا عدم احراز شرایط ارث اوالد آن فرد در
کنار نسل نزدیکمر سه نسل خود را بر اساس تراست قانوني به ارث مي برد مشروط بر اینکه در زمان فوت
مموفي در قيد حيات بوده یا نطفهاش منعقد شده باشد و به سن  18سالگي رسيده یا قبل از آن ازدواج نماید
-6در حقوق ایران برا تحقق ارث وجود نسب مشروع الزم است بر این اساس رابطه توارث بين
فرزندان نامشروع و والدین طبيعي و نيز فرزندخوانده با سرپرسمان برقرار نمي شود ازدواج بعد والدین
طبيعي نيز موجب مشروعيت نسب طفل ممولد شده خارج از نکاح نخواهد بود در خصوص کودك ممولد از
روشها تلقيح مصنوعي در حقوق ایران مطابق قواعد حاک بر نسب چنين کودکي فقط با فرد دارا
تخمك و اسپرم قرابت و خویشاوند داشمه و بر فرض مشروعيت نسب قواعد ارث فقط در رابطه با کودك
و صاحبان نطفه برقرار خواهد بود این در حالي است که در حقوق انگلسمان با تصویب قوانين خاص عالوه
بر ضابطه قرابت نسبي مشروع قرابت نسبي نامشروع نيز مورد شناسایي قرار گرفمه و فرزند نامشروع و
فرزند مشروعيت یافمه به واسطه ازدواج بعد والدین نيز مسمحق ارث از والدین طبيعي خود شده اند
همچنين در کنار ضابطه قرابت ضابطه قرارداد و توافق نيز مورد شناسایي قرار گرفمه و ضوابط خاصي نيز در
خصوص ارث فرزندخوانده و فرزند ناشي از روشها تلقيح مصنوعي مقرر شده است البمه باید توجه داشت
که قانونگذار ایران نيز در چارچوب مباني شرعي و قانوني خود سعي نموده تا در خصوص شناسایي و حمایت
ها مالي از مصادیق خاص فرزند مقرراتي را نيز وضا نماید
نهایما با لحاظ موارد فوق مي توان بيان داشت که هر چند رویکرد لزوم مشروعيت نسب برا
اسمحقاق ارث در حقوق ایران در جهت تحقق پاره ا مصالح و حفظ حری خانواده مي باشد ولي با لحاظ
چالش هایي که محروميت فرزندان نامشروع از ارث در پي دارد پيشنهاد ميشود همانگونه که دیوان عالي
کشور بر مبنا فماو حضرت امام (ره) در را وحدت رویه شماره  617مورخه  1376/4/3تکليف انفاق را
بر عهده پدر عرفي قرار داده است رویه قضایي نيز باید تدابير را جهت جبران محروميت این کودکان از
ارث بياندیشد قانونگذار نيز با بهره گير از دیدگاه ها اجمهاد فقها و نظریات حقوقدانان بایسمي در
جهت تعدیل اطالق قاعده محروميت ولدالزنا از ارث چارها کند در این راسما به نظر ميرسد بهره گير از
سازوکار وصيت مفروض یا الزام به صلح اموال راهگشا باشد
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