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و 1989فرزند خواندگي در كنوانسيون حقوق كودك
 حقوق ايران مقايسه آن با

∗منوچهر توسلي نائيني

و علوم اداري دانشكدهاستاديار گروه حقوق  دانشگاه اصفهان اقتصاد
)10/8/1386:تاريخ تصويب- 15/5/1386: تاريخ دريافت(

:چكيده
و براي فرزند خوانده همان فرزند،در كنوانسيون حقوق كودك خواندگي مورد قبول قرار گرفته

و مزاياي فرزند طبيعي مقرر شده است  در،با حق شرط خود ايران. حقوق ايـن كنوانـسيون را

 بـر اسـاس فقـه اسـالمي. دهـد مواردي كه مغاير با موازين اسالمي باشد مورد قبول قرار نمي 

ر داخلي ايراننيانوق،لذا. فرزندخواندگي پذيرفته نيست  مـوردا بـه جـز در فرزند خوانـدگي

به 1353در سال. شناسدنميرسميت به هاي مذهبي اقليت نياز مبرم جامعه به حمايـت با توجه
"سرپرسـتي كودكـان بـدون سرپرسـت" عنوان تحت مشابهي نهاد،از اطفال بدون سرپرست 

 كـودك در مـورد فرزنـد تا حد زيادي بـا مقـررات كنوانـسيون حقـوق نهاد اخير.شد ايجاد

بي.خواندگي هماهنگ است سرپرسـت بـسيار اعـم از ايرانـي يـا در حال حاضر، وجود افراد

و ضرورت حمايت از آنان سواالت متعـدد را مطـرح سـاخته اسـت  . خارجي در قلمرو ايران

تحقيق اخير پس از تبيين مفهوم فرزند خواندگي، نحوه پـذيرش فرزنـد خوانـدگي در ايـران،

و غيرشيعه فرزند خواندگي بين تفاوت  اتباع خارجه در قلمـرو فرزندخواندگيو ايرانيان شيعه

و در خارجه ايران يا اتباع ايراني هـاي پاسـخو سواالت مرتبط ديگر را مورد بررسي قرار داده

.نمايدالزم را ارائه مي

: واژگان كليدي
.ككنوانسيون حقوق كود،تيسرپرس،كودك،فرزندخوانده

 :tavassoli2000f@yahoo.com Email 0311- 7933141: فاكس∗
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 مقدمه
و اعتبـار پذيرش نهاد فرزندخواندگي در دوران حكومت طوالني با وجود سابقه ساسـانيان

و  با توجه بـه تـاثير حقـوق آن در نزد زرتشتيان، اين نهاد با نفوذ اسالم در ايران منسوخ گرديد

ويانواسالمي در حقوق ايران، راجع به مسئله فرزند خوانـدگي قـ  ويمقرراتـن  خـاص وضـع

به حمايت از اطفال. يب نگرديد تصو و نياز مبرم جامعه و اجتماعى به علت فوايد فردى ليكن،

 بـا آثـار حقـوقى" سرپرسـتى اطفـال بـدون سرپرسـت" بدون سرپرست اين نهاد تحت عنوان 

 پـس از برقـراري جمهـوري" نهـاد سرپرسـتي"مقررات. گرديد احياء1353مشخص در سال

و مغايرت آنها بـا شـرع مقـدس اسـالم اسالمي تاكنون توسط قوه مقننه  صراحتاً نسخ نگرديده

و در در كنوانـسيون. شـود اجـرا مـي هـا دادگـاه اعالم نگرديده، لذا در حال حاضر قانوني بوده

طي مـاده واحـده قـانون اجـازه الحـاق دولـت  كه دولت جمهوري اسالمي ايران حقوق كودك

 مجلـس شـوراي1/12/1372مـصوب1جمهوري اسالمي ايران به كنوانـسيون حقـوق كـودك 

و بـراي فرزنـد خوانـده همـان به آن پيوسته، فرزند خواندگي مورد قبول قـرار گرفتـه اسالمي

و مزاياي فرزند طبيعي مقرر شده است   امكان دارد كـه فرزنـد، بر اساس اين كنوانسيون.حقوق

و و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند در. هب متفـاوتي باشـند يا داراي مذا خوانده

دريحال حاضر، تعداد ايـران، تحـت عنـاويني چـون پناهنـده، بيشمار از اتباع ساير كشورها

و يـا در مـواردي  و آواره حضور دارند، كه ممكن است بـداليلي بـي سرپرسـت شـوند مهاجر

و نياز به سرپرست داشته باشند  بي سرپرست شده  رابطـه،در اين حالت. امكان دارد كه ايرانيان

در اينجا ايـن سـواالت مطـرح. سرپرستي ممكن است تحت عنوان فرزند خواندگي بوجود آيد

كه آيا ايران با امضاء كنوانسيون حقوق كودك تاسيس فرزند خواندگي به مفهوم خاص مي شود

دررا آن و غيـر شـيعه  فرزنـد خـصوص پذيرفته است يا خير؟ چه تفاوتي بين ايرانيـان شـيعه

ود دارد؟ آيا اقدام به پذيرش فرزنـد خوانـده از طـرف اتبـاع خارجـه در قلمـرو خواندگي وج

سرزمين ايران يا بالعكس فرزند خواندگي اتباع ايراني در خارجه مخـالف نظـم عمـومي ايـران 

مي  قـصد داردكـه بـه ايـنبه مفهوم فرزندخواندگى شود يا نه؟ تحقيق اخير پس از اشاره تلقي

.سواالت پاسخ دهد

از.1  سال سن است، مگر اينكه طبـق قـانون قابـل18از نظر پيمان نامه حقوق كودك، منظور از كودك، هر انسان داراي كمتر

.اعمال در مورد كودك، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد
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 كليات-الف
 مفهوم فرزندخواندگي-1

و رابطه خـونى فرزند واقعى از ديدگاه حقوقي به كسى گفته مى كه از نسل ديگر باشد شود

و مادر وجود داشته باشد  و پدر  امكـان لـيكن در مـواردي.)1379،243كاتوزيـان،(و طبيعى بين او

و شوهرى بداليلي فرزند غير را بـه فرزنـدى بپذيرنـد  در بعـضي ارتبـاط ايـندر.دارد كه زن

و آثـارى مـى شـمار گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خـانواده بـه كشورها قانون آورد

مى   خوانـده يـا فرزنـد فرزنـد اين فرزند تحت عنـوان. شناسد براى اين رابطه حقوقى برسميت

به خانواده مجازي ظاهرى ناميده مي و انتساب وي ت. استشود حـت اين فرزند ممكـن اسـت

 فرزنـد در مـورد اول، يعنـي.)244، 1379پيـشين،( شرايطي در حكم فرزند خانواده ديگـر در آيـد 

و رابطهوواقعي، پيوند موجود بين فرزند و و طبيعى است و مادر وى حقيقى  بـين حقوقى پدر

و مـادر خوانـده چـون واقعـي نميرا آنها و پدر توان آنرا ناديده گرفت، ليكن پيوند بين فرزند

به داليلي زايـل شـود گذاريست لذا با نظر قانونن تـوان گفـت كـه بنـايراين، مـي. ممكن است

كه بدليل پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزنـد از جانـب فرزندخواندگى رابطه  اي حقوقى است

به وجود مى و مردى و مادر واقعى آن طفل باشند؛آيد زن . بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر

تا-2  ريخي فرزندخواندگى در ايرانپيشينه
به ويژه در زمان ساسانيان فرزند خواندگي مورد پذيرش بوده است در اين. در ايران باستان

را.فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود دوران،  كه بيـشتر مـردم ايـران زرتشتيان

مى  و تشكيل كه فرزند هر كس پل ب روددادند، بر اين باور بودند و افـراد فاقـد او ه بهشت است

پ و دنياى ديگر گونه افـراد اين؛ ندارند تا از طريق آن وارد بهشت گردندلياوالد در روز قيامت

و بدون  مى عقيم پل فرزند در.سازى نمايند توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت

طر همان دوران، در ميروم قديم، فرزندخواندگى نوعى توافق بين گرديـد كـه بـا فين محسوب

و علقه خـانوادگى مـي  و توليد رابطه  كاركردهـاى نظـامي، اقتـصادي،.نمـود رأى دادگاه ايجاد

و اجتماعي،  فرزندخواندگى در حقوق روم، مخـصوصاً نـسبت هايترين عملكرداز مهم عاطفى

حك.).Solange Betan, 2002, 3(شد به مقامات باالى اجتماع رومى محسوب مى ومت كليسا بـر با

و براساس قوانين مذهبي، فرزندخواندگى اهميت خود را از دست داد  به ايـن. اروپا زيرا كليسا

كه  مي«بهانه و تأمين ، بـا ايـن نهـاد سرسـختانه»شـود خانواده تنها با ازدواج قانونى شكل يافته

بر. كردمخالفت مي .اروپا بودبه هر حال، احياء اين نهاد، مقارن با زوال سلطه كليسا

سه نوع فرزندخواندگى اى كه ورثـه متوفـاى فرزندخواندهوقهرىي، انتخابدر ايران باستان

)33،23، 1378امامي،(مرسوم بود،كردند بدون اوالد بعد از فوتش براى او انتخاب مى
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و4آية پس از قبول دين اسالم توسط ايرانيان، چون در قضيه زيدبن حارثـه، سوره احزاب

سائي فرزند خوانده در حكم فرزند واقعي اساساً نفي شده بود، لذا اين نهـاد منـسوخ اعـالم شنا

و. گرديد بنا براين، برخورداري فرزند خوانده از همان حقـوق فرزنـد واقعـي از قبيـل تـوارث

و، بنابراين.مشابه آن مردود شناخته شد  فرزند خواندگي در اسالم منشاء آثـار حقـوقي نيـست

و امامي،( شودوقي تلقي نمي نهادي حق در مقابل، در تعاليم اسالمي از همـان ابتـدا.)1381،24صفائي

و كودكان بدون سرپرست مـورد عنايـت خـاص شـارع اعـالم شـده بـود به ايتام در. رسيدگي

من عال يتيماً حتي يستغني عنه اوجب اهللا عزوجل لـه": مده استآ،)ص(اكرم پيامبرروايتي از

اهللا،":دنـ فرماي در مورد يتيمـان مـي)ع( علي ضرتح.)1963،765محمدي ري شهري،("الجنةبذلك

و به همين دليل، پس از پذيرش اسالم.1" بحضرتكم اليضيعوااهللا، في االيتام، فال تغبوا افواههم

كه فرزند خوانده از همـه جهـات به عنوان فرزند خواندگي بدين مفهوم در حقوق ايران نهادي

ف و فرزند بهره در حكم و از آثار رابطة ابوين مند شود، وجود نـدارد، ولـي بـا رزند واقعي باشد

به تأكيدات دين اسالم در و خصوصتوجه و اطفال بـي سرپرسـت  ضرورت رسيدگي به ايتام

و به خصيصه نوع دوستي در كمك كه در فرهنگ ايراني وجود دارد، مقررات مدوني نيازمندان

بي سرپرست توسط قانون به منظور سرپرست 1353 و الزم گذاري اطفال االجراء گرديد كـه وضع

به نظر مي به تاسيس فرزندخواندگي در رسـد چـونيه نظر مـي.رسددر بسياري از موارد شبيه

جانب احتياط رعايت شـده اسـت 1353قانون مدني ما فرزند خواندگي وجود ندارد، در قانون

وبهو و ملي يكبا احترام سنن مذهبي و به طور صريح فرزند خواندگي عنـوان نـشده اسـت ره

.)291-293، 1383 قهفرخي، مدني( استفاده كرده است»سر پرستي« آن از واژه جايبه

به صورت يـك نهـاد حقـوقي در آورده اسـت،اين قانون و امـامي،( سرپرستي را .)1381،24صـفائي

دريكي از مهم اخير قانون  زمـان پـيش از انقـالب بي سرپرسـت در مورد كودكان ترين قوانين

، در خصوص مطابقت اين قانون با شرع بـين اسالمي پس از انقالب. بعد از آن استو اسالمي

و پـس از سـوال از اختالفمحاكم دادگستري كميـسيون اسـتفتائات شـوراي عـالي نظر افتـاد

ت جهـات شـرعي رعايـ": كرد چنين اعالم نظر27/6/1362 در تاريخ مزبورقضايي، كميسيون

 مـورد سـوال،6 الـف مـاده بنـدو5و سن بلوغ، موضوع تبصره مـاده وارثدر مورد ارث بال

به. رعايت نشده است  حـاكمو مذكور بالمانع اسـت قانونبا رعايت مصالح شرعي طفل، عمل

 طرف شوراي نگهبـان غيـر شـرعياز قانون اين".تواند حكم صادر نمايد شرع بر طبق آن مي

مي،بنابراين. نشده است اعالم مبه نظر كه صراحتاً با احكامي مواردجزر زبورسد قانون  خاص

ص47نهج البالغه، ترجمة فيض االسالم، نامة.1 ،977.
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و نوجوانان بـي سرپرسـت اليحه"تا تصويب،شرعي در تعارض است در"حمايت از كودكان

و تائيد شوراي .قابليت اجرائي داردهمچنان فوق الذكرمجلس

ا-ب و  الملليسناد بينفرزندخواندگي در كنوانسيون حقوق كودك
 فرزند خواندگي مورد قبول قـرار،د در كنوانسيون حقوق كودكش اشاره گونه كه قبالً همان

و از گرفته و مزاياي فرزند واقعي برخورداراست فرزند خوانده در. همان حقوق افزون بر ايـن،

نـد هـاي حقـوقي كـشورهاي مختلـف در مـورد فرز اين كنوانسيون با اذعان به اختالف سيستم 

هاي مختلف نيز مـورد قبـول قـرار گرفتـه خواندگي، پذيرش فرزند خوانده بين اتباع با تابعيت 

كه برخي كشورهاي اسالمي امضاء كننده كنوانسيون حقوق كـودك، بـه.است  بايد اشاره نمائيم

و تـصويبش،به عنوان نمونه. اندموضوع فرزند خواندگي قيد زده  كـشور مـصر در ذيـل امـضا

آ و ايـن ديـن دين اسالم از اساسي«:ورده است اينگونه ترين منابع قوانين حقـوقي مـصر اسـت

و طــرق متعــدد بــراي حمايــت از كودكــان دارد، ولــي در بــين ايــن طــرق، سيــستم  وســايل

ازه توضيح اسـت كـهبالزم.)http://hawzah.net،1381حبيبي،( فرزندخواندگي وجود ندارد پـس

و تصويب آن توسط مجلـسبهامضاي كنوانسيون حقوق كودك اين كنوانسيون با توجه   امضاء

 مـدني قانون9شود، چرا كه مطابق ماده شوراي اسالمي از جمله قوانين داخلي ما محسوب مي

كه طبق مقررات" و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون عهودي  اساسي بين دولت ايران

لذا بايد ديد كه آيا فرزند خواندگي جزو مواردي است كـه مـشمول حـق شـرط."تاس قانون

به كنوانسيون فوق الذكر بوده است يا خير؟1ايران براي پاسـخ بـه ايـن سـوال در هنگام الحاق

و حقــوق داخلــي ايــران الزامــي اســتبــه بررســي مــواد كنوانــسيون راجــع  .فرزندخوانــدگي

ب يكي از موارد حمايت از كودكـان در مقدمه كنوانسيون حقوق كودك ر فرزند خواندگي بعنوان

27و20،21،25 مواد خود ازجملـه مـوادازاين كنوانسيون در برخي.صغير اشاره شده است

بي سرپرست تأكيد دارد مي اين موادذيلدر.بر حقوق كودكان :دهيمرا مورد بررسي قرار

به صـراحت در و يك اين كنوانسيون :داردمقـرر مـي مزبـور بـا مـوارد ارتبـاط ماده بيست

به رسميت مي كه نظام فرزند خواندگي را شناسـند يـا آن را مجـاز آن دسته از كشورهاي عضو

 
و مقرراتي كه مغاير بـا شـريعت«: جمهوري اسالمي به اين شرح است حق شرط.1 جمهوري اسالمي ايران نسبت به مواد

و اين حق را براي خود محفوظ مي باشد، اعالم حق شرط مي اسالمي مي  دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را نمايد

و هاي عضو كنوانسيون برخي از دولت. اعالم نمايد  52 مـاده2بنـد ايرلند چون اين حق شرط را بـر اسـاس از قبيل آلمان

و موضوع كنوانسيون كنوانسيون  .www.unhchr.ch/french/html( انددانند با آن مخالف كردهميمغاير هدف
menu3/b/treaty15(.
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و اقـدامات دانند تضمين خواهند كرد كه منافع عاليه كودك مهم مي ترين نكته مورد توجه باشد

:به عمل خواهند آورد زير را

كه فرزند خوا) الف ندگي تنها با مجوز مقامات واجد صالحيتي صورت پـذيرد تضمين اين

و قابـل اطمينـان تعيـين  و براسـاس اطالعـات موثـق و مقررات قابل اعمال كه مطابق با قوانين

و سرپرسـتان قـانوني، مي كه با توجه به وضعيت كودك در ارتباط با والدين، خويشاوندان كنند

و در صورت لزوم اشخا  ص ذيربط رضايت آگاهانه خود را در مورد فرزندخواندگي جايز است

.اند هاي مقتضي اعالم نموده فرزند خواندگي براساس مشاوره

به عنوان روش ديگري براي مراقبت از كـودك)ب فرزند خواندگي در كشورهاي ديگر را

به يك خانواده يا يـافتن هـيچ  به عنوان فرزند خوانده كه امكان سپردن كودك گونـه در مواردي

م  ، بـه رسـميت خواهنـد روش ناسب براي مراقبت از كودك در كشور متبوع وي وجود نـدارد

.شناخت

مي)پ به فرزندخواندگي پذيرفته كه در كشوري ديگر از تضمين برخورداري كودكي شـود

مي حمايت كه در صورت فرزندخواندگي دركشور خود از آنها برخوردار و معيارهايي .شد ها

در تدابير تمامياتخاد)ت به منظور حـصول اطمينـان از ايـن كـه فرزندخوانـدگي مناسب

. نادرست نباشدي درآمدهاي مالي كشور ديگر براي اشخاص ذيربط در بردارنده

دو)ث ترويج اهداف ماده حاضر در موارد مقتضي از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ تدابير

و در اين چارچوب،  ينان از اين كه فرزندخواندگي كودك تالش براي حصول اطم يا چند جانبه

.پذيرد در يك كشور ديگر تنها توسط مقامات يا نهادهاي واجد صالحيت صورت مي

هاي قاچاقچيان انسان در سطح جهـاني، نظـارت براي جلوگيري از سوء استفاده مزبور ماده

ميمقامات صالحيت .اردددار قانوني را براي پذيرش پدر يا مادر خوانده خارجي مقرر

 كنوانسيون حقوق كودك، به فرزندخواندگى خارجيان يا فرزنـد خوانـدگي21بندهاى ماده

و بر تضمين حقوق اين دسته از كودكان تأكيد مي1الملليبين مـاده يـاد شـده مقـرر: كند اشاره

كــودك خــارجى قبــول شــده بــراى فرزندخوانــدگى بايــد از همــان شــرايط برابــر"دارد مــي

اى اسـت اين شكل از فرزندخواندگى پديده."مند شود بهره) كشور مقصد(فرزندخواندگى ملى 

دركه عم  بدليل ضـعف، مخصوصاً چند دهه اخير، مدتهمين رى بيشتر از يك قرن ندارد ولى

به طور قابل توجه در اروپـا رشـد قوانين بعضي كشورها در مورد حمايت كودكان ودالئل مالي 

به منظور ايجاد رابطه فرزندخواندگى بـا آنـانضيبعمشخصات آمريكا،در.يافته است  كودكان

 
پدر يا مـادر خوانـده،و فرزندخوانده يعنيالمللي، تبلور شكلى از فرزندخواندگى است كه در آن طرفين فرزندخواندگى بين.1

متصف بـه يكـى از طـرفين باشـد،» عنصر خارجي«داراى تابعيت واحد نباشند به عبارت ديگر اگر در جريان فرزندخواندگى 

مي فرزندخواندگى بين .يابد المللى تحقق
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قاز.)RubelineDevichi, 1999, 528( بر روى اينترنت قرار دارد اچاق نتايج نامطلوب اين وضعيت،

تو هاى جنسى جويي كودكان، بهره  به عنوان يك و نهايتاً فرزندخواندگي و كارى  جـارت جسمى

 است
)Trillat et.Nabinges, 1997, nº428(.

ــرر مــي ــي سرپرســت مق ــان ب ــه وضــعيت كودك ــا اشــاره ب ــز ب ــاده بيــست ني ــهم :دارد ك

به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي خود محروم شده است يا كـودكي كـه-1  كودكي كه

وبه خاطر منافع عاليه كه در آن محيط بـاقي بمانـد، سـزاوار حمايـت به او اجازه داد اش نتوان

. دولت خواهد بودمساعدت ويژه از سوي

گونـه كودكـان مراقبـت جـايگزين كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود بـراي ايـن-2

.دكرتضمين خواهند 

دري چنين مراقبتي ممكن است از جمله شامل نگهدار-3  توسط خانواده جايگزين، كفالت

 مراقبـت يا در صورت لزوم اسكان در مؤسسات مناسب بـراييقوانين اسالمي، فرزند خواندگ

و نيـز بـه هنگام بررسي راه. از كودكان باشد به مطلوبيـت تـداوم در پـرورش كـودك حل، بايد

.دكر كودك توجه شايستهيو زباني، فرهنگيپيشينه قومي، مذهب

كه كنوانسيون بررسي مواد فوق نشان مي  بـدنبال تحميـل نهـاد فرزنـد حقـوق كـودك دهد

و در دري مـسلمانان از واژه سرپرسـتصخـصو خواندگي به همه كـشورها نبـوده  يـا كفالـت

 از حمايـت قـانون"دراسـت كـهبه همين دليـل شايد. استفاده كرده است20 ماده2پارگراف

 سرپرسـت بـي برحمايت از كودكـان"ينهاد سرپرست" با عنوان"1353 كودكان بي سرپرست

. تأكيد شده است

خاي اين پيمان نامه بر حق كودكان25 ماده به يشـود بـرا سـپرده مـييانواده يا مؤسسه كه

ميا دورهيبررس :نمايدي درمان تأكيد

، حمايـتي صالحيت جهت نگهدار واجد كه توسط مقاماتي عضو حق كودك كشورهاي"

ياي سالمت جسمي يا روانييا بازياب  سپرده شـده اسـت را بـراي انجـاميا موسسه به خانواده

وي درمان ارايه شده برايا دورهيبررس به نگهداري كليه كودك بهي شرايط ديگر مربوط  از او

."شناسنديمرسميت
ب27 ماده ي كودكان توسط كـشورهاي اقتصاديحمايت از حق بر خورداره اين پيمان نامه

م و ديگر اشـخاص مـسئول كـودكي در صورت پردازد،يعضو  نهايـتدر،كه با وجود والدين

به عمل آورنديپشتيبان ها متعهد خواهند بود از آنهادولت . الزم را

و"، در مـورد 1993 مـه29، كنوانـسيونيالمللدر بين ساير اسناد بين حمايـت از كودكـان

الملـل خـصوصىكه توسط كنفرانس حقوق بـين"المللي همكارى در زمينه فرزندخواندگى بين 

و در  شد الزم 1995مه5در الهه تصويب م،االجراء كهي راهكار بزرگى محسوب  زمينـه گردد
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را هـا را در ايـن بسيارى از سوءاستفاده و تـأمين اهـداف فرزندخوانـدگى مـورد از بـين بـرده

و نهايتاً، بين  طبـق.دن فرزندخواندگي را باعث گرديده اسـتكراخالقى«المللى را فراهم نموده

جد دولت،اين كنوانسيون و به ويژه با ارتبيها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ اط تنگاتنـگ ميـان،

و دستگاه  به اهداف ايـن كنوانـسيون نايـل گردنـد قضات و مقصد .هاى ادارى كشورهاى مبداء

المللـى بـه ويـژه گرچه اين كنوانسيون، قدم مهمى در تضمين حقـوق كودكـان در عرصـه بـين

مي  در فرزندخواندگى محسوب اروپا بسياري از مناطق از جمله در گردد، ولى در عمل هنوز هم

.)Trillat et.Nabinges ,1991, nº428(اچاق كودكان بسيار شايع استق

و هـرزه نگـاري پروتكل اختياري كنوانسيون حقـوق كـودك در خـصوص فروش،فحـشاء

در2000مه25كودكان مصوب  كه ايران به آن ملحق1386مجمع عمومي سازمان ملل متحد،

ي شده هر گونه توافق غير ارادي نامناسب، ك واسـط، بـه منظـور فرزنـد خوانـدگي به صورت

مي كند كودك با نقض اسناد حقوقي بين حقوق در. المللي حاكم در مورد فرزند خواندگي را رد

 ژنو در مـورد حقـوق كـودك، بيانيـه 1924هاى ديگرى چون، كنوانسيون الملل، كنوانسيون بين

ب24و23، ماده 1959 نوامبر20مجمع عمومى سازمان ملل در وين ميثاق المللى حقوق مـدنى

و مــاده  و فرهنگــى بــه كودكــانيالمللــى حقــوق اقتــصاد ميثــاق بــين10سياســى ، اجتمــاعى

.اند فرزندخوانده اشاره داشته

در حقوق داخلي معاصر ايران ـ فرزند خواندگي ج
و مجلـس ايـران، بطور كلي، علي  رغم پـذيرش كنوانـسيون حقـوق كـودك توسـط دولـت

درفرزندخوانــدگي و جــزو مــواردي اســت كــه ــشده  حقــوق ايــران بــه رســميت شــناخته ن

 مستقل تحت عنوان سرپرستي كودكان بدون سرپرستيتاسيس 1353در سال ارايرانيذگقانون

و و را بوجود آورده، به هر زن كه متقاضي سرپرستي باشند قابـل آن را نسبت شوهر مقيم ايران

. اجرا دانسته است

ا و اصـول طـور مـستقيم بـه قانون اساسي29و21 اصول نقالب اسالمي نيز در پس از تـر

و و چهل سي ام بي سرپرست اشـاره شـدهبهسوم سوم، به مسئله كودكان  صورت غيرمستقيم

 حـضانتي،بـاردار مادران، بالخـصوص در دوران حمايتبه: اساسي قانون21 اصلدر. است

و حمايت از كودكان بي و بيمـه ايجـادو سرپرستفرزند و زنـان سـالخورده  خـاص بيوگـان

و  فرزندان به مادران شايسته در جهـت غبطـه آنهـا در صـورت قيموميت اعطايبي سرپرست

و  برخـورداري از تـأمين اجتمـاعي از نظـر"بـه: اساسي قانون29 اصلدر نبودن ولي شرعي

 تمـامي در بردارنـده در اصـل اخيـر"بي سرپرسـتي"ژهوا.، اشاره شده است"بي سرپرستي"
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و سرپرستان اعم از زنان، دختران، بي كه بايد... كودكان بي سرپرست  ايـن اصـل مطابقاست

.از تأمين اجتماعي برخوردار شوند

مـصوب( بر اساس ماده واحده اليحه قانوني راجـع بـه تـشكيل سـازمان بهزيـستي كـشور

 از اهداف سازمان بهزيستي، حمايت از كودكان بـي سرپرسـت عنـوان شـدهيكي)24/3/1359

 اساسـي جمهـوري قـانون29و21 در جهت تحقق مفاد اصـول"طبق اين ماده واحده. است

به منظور تأمين موجبات برنامه و و تهيـه نظـارت،ريزي، همـاهنگي اسالمي ايران و ارزشـيابي

و و توسع استانداردهايهنجارها هاي بهزيستي در زمينـه حمايـته دامنه اجراي برنامه خدماتي

وخانواده ميسازمان،...نيازمند هاي بي سرپرست ."گردد بهزيستي كشور تشكيل
بي سرپرست قانون به و كودكـان" ايرانيگذار منظور حمايت از كودكان قانون تأمين زنـان

و آيين نامه اجرايي آن و افـراد يـك ماده.دكر را تصويب"بي سرپرست  ايـن قـانون، منظـور

 پيروي از تعاليم عاليه اسالم در جهت حفـظ شـئونبه": كندتحت شمول اين قانون را بيان مي

بييو حقوق اجتماع و كودك و بـه منظـور سرپرست زن و زدودن آثار فقر از جامعه اسـالمي

يكمياجراي قسمت و و كودكـان اسـالمي ايـران، زنـاني اساسي جمهـور قانون از اصل بيست

 ايـن قـانونيهـا نـسيتند، از حمايـتي ديگـريحمـايتكه تحت پوشش قوانينيبي سرپرست

."شدمند خواهند بهره
بـ2 ماده4 بند موجب به مـ سرپرسـت ايـني اين قانون، كودكـان :شـونديگونـه تعريـف

مي بي كودكان" به كودكاني اطالق كه سرپرست به طور دايم يـا موقـت، شود و به هر علت بنا

، كـشوريبهزيـست سازمان اين قانون،9به موجب ماده". خود را از دست داده باشند سرپرست

مي9همچنين در تبصره ماده. خواهد بود قانونمجري اين كه عنوان اجـراي ايـن قـانون«دارد

ينامه كميتـه امـداد امـام خمينـ شـده در اساسـيو موارد پيش بيني انجام وظايف قانونازمانع

و كميته مزبور در چارچوب وظايف قانونينم  خويش، كماكان نسبت به ارائـه خـدماتيباشد

و كودكـان نامـه آيين14 ماده4 تبصره». ادامه خواهد داد مربوطه  اجرايـي قـانون تـأمين زنـان

مي) 11/5/1374مصوب(بي سرپرست  داوطلـب واجـديهـا خـانواده شـرايط"دارد كـه بيان

و نحوه نگهدار  مـورد عمـل سـازماني اجرايـ دسـتورالعمل اين كودكـان بـر اسـاسيشرايط

ميبهزيست ."شودي كشور تعيين
ب در مخ فصل اول از و مسئوليت نشورش دوم  ايـران اسالمي جمهوريدر زنانيها حقوق

ح)ي انقالب فرهنگيلعايشورا 31/6/1384مصوب( هـاي دختـران مسئوليتوقوق، با عنوان

و بـد سرپرسـت19در خانواده، در ماده  سرپرسـتي توسـطدر بر حق دختران بـي سرپرسـت

و برخورداري از حمايت  نظارت حكومتوبستگان يا داوطلبان تكفل با رعايت مصلحت آنان

. شده است تأكيد
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و تأمين اجتماعي4و1مواد  طور مستقيمبه)1383مصوب( قانون ساختار نظام جامع رفاه

و بي سرپرست مي هايحمايتبه مسئله كودكان  درمانـدگي،، يـك مـادهدر.پردازد قانوني آنها

بيبي سرپرستي، آسيب و زنان و حمايت از كودكان  مورد اشاره واقـع سرپرستهاي اجتماعي

و و4 مادهدر شده و توانبخـشي در نظـام جـامع رفـاه و وظايف حوزه حمايتي مين تـأ اهداف

 مربـوط بـه حمايـت از بـي سرپرسـتان»ز«و»د«اجتماعي مورد اشاره واقع شـده كـه دو بنـد

:باشدمي

) هيأت وزيـران 22/3/1384مصوب(1ي آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماع3 ماده موجب به

 رفـاه اجتمـاعي قـراريبه صورت كامل تحت پوشش چتـر ايمنـ شديد داراي فقريهاخانواده

و اولويت ارائه مي  فقر مطلق بـه ترتيـب زيـر بـه كودكـانيهاي دارا به خانواده خدماتگيرند

ووسرپرستبي . خواهد بودسرپرست خودزنان سرپرست خانوار

) هيـأت وزيـران24/4/1384مـصوب(دهي كودكان خيابـاني نامه سامان يك آيين ماده طبق

به كودكان كودكان خيا مراكز« كه در آنها خدمات تخصصي  ارائـه خيابـاني باني، مراكزي هستند

 كودكـان اقامـت مراكزي هستند كـه امكانـات) اقامت درازمدت(و مراكز سطح چهار».شودمي

مي18بي سرپرست يا بدسرپرست را تا پايان .كنند سالگي تأمين

و وضعيت احوال شخصيه اقل در بايدهاي مذهبي در ايرانيتبا عنايت به موارد فوق الذكر

و اتباع خـارجي،و سرپرستيمورد فرزندخواندگ و غير مسلمان و مقـيمي بين ايرانيان مسلمان

شدغير مقيم به تفكيك . ايران قائل

 ايرانيان غير مسلمان-1
 كه به موجب اصليزرتشتوي، يهودي از جمله مسيحي غير مسلمان ايراني دينيهااقليت

ق  خـصوصدر.انـد پذيرفتـهراياند فرزندخواندگبه رسميت شناخته شدهيانون اساس سيزدهم

قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محـاكم"3ها به موجب بند اين اقليت

مر،"1312مصوب وبدر مسائل به فرزنـد خوانـدگي، عـادات در وط قواعـد مـسلمه متـداول

كه پدر خوانده يا م مادرخوانده پيرو مذهبي بنابراين، طبق ايـن قـانون،.شوديآن است، رعايت

و امـامي،(باشـد هاي ديني منـشاء اثـر حقـوقي مـي فرزند خواندگي براي اقليت .)278، 1379صـفائي

ي اقليـت دينـ،رعايت مقررات مذهب پدر خوانده يا مادر خوانده مشروط بر اين است كـه اوالً

ويهامورد بحث يكي از اقليت و. زرتشتي باشدسه گانه مسيحي، يهودي قواعـد ثانياً عـادات

و و مورد استناد، مسلم و متداول بوده و از جمله رسوم و عادات مردد در يـا منـسوخ متـروك

 
از.1 ـ اي از سياسـت مجموعـه«: مطابق ماده يك، چتر ايمني رفاه اجتماعي عبارت اسـت و اقـدامات جبران و هـا ي، پيـشگيرانه

و پايداري جامعه سالم انجام مي و كاهش فقر .»شودارتقايي كه براي كنترل
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قانون حمايت از كودكان. نشودي ايران تلقي مخالف نظم عموم،ثالثاً. نباشده مربوطياقليت دين

 قـانون مقـررات":دارد با تاكيد بر مـورد فـوق مقـرر مـي خود13 در ماده1353بي سرپرست

." استيباق به اعتبار خودياحوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در مورد فرزند خواندگ

 ايرانيان مسلمان-2
ر اين در بين مسلمانانببنا.به رسميت شناخته نشده استيدر حقوق اسالم فرزند خواندگ

و آثار بـه. مورد قبـول قـرار گرفتـه اسـتيگر تحت عنوان سرپرستديياين تاسيس با شرايط

مييمقررات سرپرست مباحث بعديدرهمين دليل  و.گيرد مورد بررسي قرار يكـم اصل بيست

ب  و كودكان قـانون. دانـد سرپرسـت مـييقانون اساسي، دولت را موظف به حمايت از مادران

من1353حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب  به يو معنـويظور تـأمين منـافع مـاد، نيز

مي خاص را براي خانوادهيآنان، شرايط كه بهيخواهند سرپرست هايي  اطفال بدون سرپرست را

 كنوانسيون حقوق كودك بر مراقبـت20 اين قانون همانند ماده.عهده بگيرند وضع نموده است

. دارد تأكيديكودك از طريق سرپرست

 شوندميسپرده ستي شرايط اطفالي كه به سرپر-1-2

و رواني طبق تأييد دكتر مجتمـع يـا سـاير پزشـكان و سالمت جسمي .ـ احراز بالصاحبي

و نيـز داراي والـدين كـه حكـم و رواني موجـود در مجتمـع ـ تحويل فرزندان معلول جسمي

و آگاهي كامـل آنـان در ايـن صادر بالصاحبي آنان به رضايت به متقاضيان منوط گرديده است

.باشدميزمينه 

 سـپردهي كـه بـراي سرپرسـتيطفلـ: دارد مقرر مـي 1353 قانون حمايت از كودكان9ماده

: شرايط زير باشديشود بايد دارامي

از«-الف كه معموالًا تعيين حداكثر سن طفل براي اين.» سال كمتر باشد12سن طفل ست

و ماندن در خانواده مستعدتريتا اين سن برا  و اگر بيشتر از اين سن داشته باشـد، تربيت است

مـينگهدار و گـاهي غيـر ممكـن  بـه عبـارت ديگـر،.گـردديو تربيت او در خانواده دشـوار

. برقرار كنديو روحيگذار خواسته است ميان آن دو رابطه معنوقانون

و يـا طفل شناخته نشده يا در قيد حيايو مادرييك از پدر يا جد پدر هيچ-ب ت نباشـد

كهيكودكان و مادر يا جد پـدريبه باشند و سه سال تمام پدر  مؤسسه عام المنفعه سپرده شده

و جد پدري مـالك واگـذاري كـودك،بنابراين. او مراجعه نكرده باشند و مادر عدم وجود پدر

.)98، 1382، ابراهيمي( است
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جـد داراي والـدين يـا كودكان اين است كه امكان واگذاري مزبوريكي از اشكاالت قانون

به خانوادهيپدر ن فاقد صالحيت را  درصـد كودكـان85كـهي ده اسـت در حـالكرها مشخص

)com/npview http://www.magiran( داراي اين شرايط هستنديتحت پوشش بهزيست

به اينكه همراه با توسـعه،هينزمفزون بر اين قوانين مصوب موجود در اينا وي رفـاهي با توجه

و كارگشا نيستند، نبودهيو تامينياقتصاد .)/NewsView http://www.isna.ir/Main( مناسب

 شرايط متقاضيان سرپرستي-2-2

ا-1-2-2 و آداب و اخالق و داراي حسن شهرت  نساني مسلمان بودن

 فاقد فرزند يا فرزند خوانده باشند-2-2-2

و علـت آن نيـز براي متقاضيان مانع خستينندر شرايط فوق ، وجود فرزنـد مـشروع بـوده

به عنـوان. واضح است اين علت در مفهوم سنتي سرپرستي نيز تقريباً وجود دارد كه آن را فقط

به نفع آناني كـه نتوانـستهميي تلقييك وسيلة تسل  و  انـد صـاحب فرزنـد شـوند، وضـع كنند

به نظر حقوقدانان. اندكرده ،كاتوزيـان( فرزند خواندگي نبايد موجب تهديد خانواده شود بنابراين،

به منظور تأمين منافع ماد.)1378،383 مييو معنوي اين سرپرستي گردد ولي در هـر طفل برقرار

ن   بـدنيا بيايـد،ي، كـودكيهر گـاه پـس از سرپرسـت).2 ماده(خواهد بود حال از موجبات ارث

نميسرپرست به همين جهت تبصره يك مـادهي فسخ  قـانون حمايـت از كودكـان مقـرر3شود

از«: داردمي باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يـا پـس

.»خواهد بودني موجب فسخ سرپرستحكمصدور 

و آگاهي نسبي-3-2-2  داشتن علم

ميكرده افراد تحصيلاولويت اين شرط .دهدرا نشان

و حداكثر25 داشتن حداقل-4-2-2  سال50 سال

سن يكي از زوجين حداقل بايـد سـي« قانون حمايت از كودكان بي سرپرست3طبق ماده

ميول» سال تمام باشد  به دالئل پزشكهر«: افزايدي تبصره آن ماده صايگاه زوجين بح نتوانند

م ب اين ماده معاف نمايديتواند آنان را از شرايط بندهايفرزند شوند دادگاه و .» الف

و كودك معين كرده ،زيـرا،انـد در قوانين بيشتر كشورها اختالف سن را نيز ميان سرپرست

كه يك نسب صوري ايجاد سرپرستي هدف  شـرايط طـرفين تطـابق تا حد امكان بـا بايد است

و در برخـ15 كشورهاياين اختالف در برخ. داشته باشد آني سال  ديگـر بيـشتر يـا كمتـر از

ول. است ازيدر حقوق ايران اختالف سن صريحاً ذكر نشده كه سن طفل بايـد به اين  با توجه

مي 12 و سال كمتر باشد كه اختالف سن ميـان يكـي از زوجـين سرپرسـت  توان نتيجه گرفت

ميكه به سرپرستيكودك ازي پذيرفته كهيهمچنين وجود كودك. سال باشد18 شود بايد بيش



خ  101و مقايسه آن با حقوق ايران 1989واندگي در كنوانسيون حقوق كودك فرزند

به سرپرستي قبول شده است مانع از سرپرستي كودك ديگر نم مـيقبالً و يك نفر توانـديشود

به سرپرست .)10ماده( قبول نمايديچند كودك را

ـ داشتن حداقل پنج سال زندگي مشترك5-2-2

و شوهري فقط براي قانون حمايت كودكان، سرپرستبه موجب  مقدور بصورت مشترك زن

و اشخاص مجرد خواه مرد باشند يا زن، نم به عهـده گيرنـديتوانند سرپرستياست . كودكي را

ازي اطفال به منظور سرپرستيواگذار و شوهر مقيم ايران كه پـنج سـال تمـام به زن  آنها صرفاً

ب و سن آنهـا حـداقل تاريخ ازدواجشان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند اشد

م30 . گيردي سال تمام باشد صورت

و كار معتبر6-2-2 ـ داشتن شغل

ازي در بدو شناسائيـ سپردن تعهد محضر7-2-2 و قبل  طفل منتخب توسط متقاضيان

مماي بر تخصيص نصف داراييتحويل طفل به آنها مبن ت به فرزنـد در طول قيد حيات يا

و واگذار . دونگ از مستغالت در صورت مالكيت3يخوانده

بي سرپرست شرايط زير نيز الزم است :طبق قانون حمايت از كودكان

به علت ارتكاب جرائم عمـدي نباشـدـ هيچ . يك از زوجين داراي محكوميت جزائي مؤثر

. يك از زوجين محجور نباشدـ هيچ

. باشندي اخالقـ زوجين داراي صالحيت

. باشنديـ زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مال

به بيمارـ هيچ . هاي واگير صعب العالج نباشندييك از زوجين مبتال

و سـاير اعتيـادات مـضر نباشـدـ هـيچ . يـك از زوجـين معتـاد بـه الكـل يـا مـواد مخـدر

از27 مادهاين بند با وي اقتـصادي حق بر خـوردار كنوانسيون حقوق كودك در مورد حمايت

. الزم از آنان مطابقت دارديپشتيبان

ينحوه واگذاري طفل به متقاضيان سرپرست-3-2

 روشن شدن شرايط-1-3-2

 قانون حمايت از كودكان3و1ماده(دنداشته باش در ايران اقامتگاه بايديسرپرستمتقاضيان

كه مقيم ايران باشن.)بي سرپرست  يـا نـه چـه مليـت ايرانـي داشـته باشـنددبنابراين اشخاصي

 در ايـن مـورد خـاص. توانند كودكان ايراني يا خـارجي را نيـز بـه سرپرسـتي قبـول كننـد مي

درذگقانون ار ايراني با عدول از قاعده شخصي بودن قوانين حاكم بر احـوال شخـصيه منـدرج

آن7و6مواد  اق قانون مدني .)446، پيشين، كاتوزيان(امتگاه دانسته است را تابع قانون
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و تكميل فرم مصاحبه توسط مسئولين واحد تحقيق در سه برگ-2-3-2  تنظيم

معرفي متقاضيان به دادگاه استان يا شهرسـتان محـل سـكونت جهـت ارائـه-3-3-2

و تشكيل پرونده  دادخواست

اي در اختيار مقامات قضائيصدور حكم سرپرست و با تـشريفات قـانون گذاشته شده يست

و سرپرسـت تحقيقـاتي دادگاه براي اين كه بتواند درباره تقاضـاي سرپرسـت.گيردصورت مي

به بررسي وضع اخالقـيكاف همي بكند مبادرت و  سرپرسـتيچنـين وضـع خـانوادگو مـالي

كه حكم سرپرست.نمايدمي از ممكن است در مـواردي بايد توجه داشت ابـ اعتي مـر مختـوم ار

آن. باشدبرخوردار نشده  و مادر واقعي كـودك حـق دارنـد بـه لذا اشخاص ثالث از جمله پدر

و فسخ حكم دادگاه را درخواست نمايند  ، كاتوزيـان() قانون امـور حـسبي44ماده(اعتراض كنند

).449پيشين،

و عقدنامه زوجين4-3-2 ـ تطبيق اصل شناسنامه

ت5-3-2 و ارسال نتايج ازـ ارائه و مـشاوران و مـشاوره توسـط مـددكاران حقيقـات

و بلوغي حداقل سالي قطعيوضعيت طفل در دوران سرپرست  يكبار تا رسيدن به سن رشد

يتآثار سرپرس-4-2

و اعتبار حقوق و اعتبار خـانواده سرپرستي خانوادهيبه طور كلي وسعت  واقعـي، از وسعت

و احتـرام آن سـت از اداا عبـارت سرپرسـتي آثار.محدودتر است  واگـذاري نـام،مـه خـانواده

و كودك،خانوادگي البته روابـط نـامبرده تنهـا. واليت پدري، ايجاد رابطه انفاق ميان سرپرست

مي  و سرپرست ايجاد و خويـشاوندان سرپرسـت هـيچ ميان كودك و ميـان كـودك  گونـه شـود

و نيز مياننه مانعي ايجاد نميگوهيچي سرپرست،اما از لحاظ نكاح. گرددينم اي ايجاد رابطه كند

و سرپرست هيچ  از. آيد بوجود نمي گونه رابطه وراثت كودك به نظر بعضي نويسندگان حمايت

كه مي بي سرپرست بصورت يك نهاد حقوقي در آمده را منشاء نـوعي قرابـت توان آن كودكان

و امامي،(در حقوق ايران دانست  .)278، 1379صفائي

دائمدوره آزما-5-2 و حكم سرپرستي  يشي
و را انجاميهاي قانون رسيدگي،دادگاه پس از وصول پرونده ششداده مـاه بـصورت براي

مي  و،اين دوره.دهدآزمايشي طفل را در اختيار سرپرستان قرار  مقدمـه سرپرسـتي دائـم اسـت

.امكان لغو سرپرستي در صورت عدم حصول اطمينـان از مفيـد بـودن سرپرسـتي وجـود دارد

 آنـانيند دادگاه بنا بـه درخواسـت كتبـكني را با موفقيت سپريچنانجه زوجين دوران آزمايش

ميي سرپرستيحكم قطع را صادر و موضوع ـ كند دره اداره ثبـت احـوال ابـالغ مـي ب كنـد تـا

و شناسنامه جديد براي طفل مورد سرپرست  و طفل درج البتـه. صـادر شـوديشناسنامه زوجين
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نمرباين شناسنامه و طفلياي زوجين نسب ايجاد و موجب ايجاد حق توارث بين زوجين كند

نم. نخواهد بود و طفل در صورت فوت از يكديگر ارث .برندييعني زوجين

و فرزند خوانده-6-2  حقوق متقابل زوجين سرپرست
هـاي شناسـنامه زوجين سرپرست تكليف دارند نسبت به ثبت موضوع فرزند خوانـدگي در

ط  و و فل خود ودرو وي را پرداخت نفقه اقدام يطفـل مـورد سرپرسـت.ي كوشا باشند تربيت

كه والدين واقعي بر فرزندان خـود دارنـد از جملـهينيز وظيفه دارد مانند فرزند واقع ، حقوقي

به آن و صـالحديد آنـاناناحترام به امور مختلف بدون اجـازه و عدم اقدام راو تربيت پذيري

.ست قائل باشدبراي زوجين سرپر

در هيچي،ت كه قانون مربوط به سرپرست الزم به توضيح اس  حـق خـصوص گونـه تكليفـي

به خانواده يا مؤسسه كه مياكودكاني در( درمـانيا دورهيبررسـ شوند برايي سپرده  منـدرج

.ده استنكريپيش بين) كنوانسيون حقوق كودك25 ماده

آني قطع رابطه سرپرست-7-2 و اعالم فسخ

و شايستگ در صورت دائم زوجينيحكم سرپرست ازي سوء رفتار يا عدم اهليت  هـر يـك

با آنان،ياستطاعت مالعدم،و تربيت طفلي نگاهداريزوجين سرپرست برا و مـادر توافق پدر

بـه سوء رفتار طفل براي هـر يـك از زوجـين قابل تحمل نبودنو همچنين طفل صغيريواقع

باتقاضاي دادستان مي دادگاهحكمو :شودفسخ

كه بر اساس ي هيئـت عمـوم60/8 رديـف22راي وحدت رويـه شـماره بايد توجه داشت

و قيمومت6/4/1360ديوان عالي كشور مورخ  زوجيني جدائ،در مورد تفاوت فرزند خواندگي

يكي از آنان موجب بطالن سرپرست  نصب قيم مـشمول قـوانينيو بطور كل شودينمييا فوت

.ت نيسيسرپرست

كه در جهت سرپرسـت تسهيل واگذاري كودكـان بـي در خاتمه اين مبحث بايد اشاره كنيم

هاي مراقبـت شيوهبهتر شدنو هاي موجود در سيستم سرپرستي رفع محدوديتوهابه خانواده

بـهو دولـت سوي سازمان بهزيستيازاليحه تسهيل فرزندخواندگي هاي جايگزين، در خانواده

» محرميـت«بـا مـسايلي همچـون در رابطه ايرادات شرعيباكهمي تقديم مجلس شوراي اسال

شد»شناسنامه«و» نسبت خانوادگي«تغيير به اليحه.روبرو كـه سبب شد مزبورايرادات شرعي

سرپرسـتي ايـن طـرح، بر اساس.را ارائه دهند» امين موقت« كارشناسان سازمان بهزيستي طرح

و شناسـ در.شـود مـي ديگـر واگـذار اي نامه خـودش، بـه خـانواده فرزند با حفظ هويت اصلي

در اليحه جديـد شـرط گذشـت پـنج. خصوص اين طرح نيز اختالف نظرات زياد وجود دارد

و در صورتي كه پزشك ناباروري زوجين را تاييد كند، امكـان سال از زمان ازدواج حذف شده

آ به ميواگذاري فرزند به وجود در.آيدنها و زنان مجرد نيـز  صـورت داشـتن شـرايط مناسـب
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به فرزند خواندگيتوانند فرزندمييتاييد نظر كارشناسان بهزيست . قبول كننديبي سرپرست را

ايرانيـان. سال عنوان شده اسـت50در اصالحيه جديد حداكثر سن دست كم يكي از همسران

م ايمقيم خارج از كشور نيز و پس ز شش مـاه اقامـت در توانند تقاضاي فرزند خواندگي كنند

به محل اقامت خود سفر كنند، از كودكيايران، در صورت احراز صالحيت نگهدار . دوباره

، مجلس كليات اين اليحه را تصويب وبه منظور همـاهنگي بـين8/7/88 در مورخه خوشبختانه

آنو عنوان اليحه به،متن و" عنوان اليحه را بي سرپرسـت  بـد حمايت از كودكان ونوجوانان

. تغيير داد"1سرپرست

 اتباع خارجه ساكن در قلمرو ايران اعم از مسلمان يا غير مسلمان-3
كه اشاره شـد ب مـاده همانگونه فرزنـد بـا شـرايطي، كنوانـسيون حقـوق كـودك21بنـد

ب خواندگي بين  به رسميتوي براي مراقبت از كودك در كشور متبوعيعنوان روشه المللي را

بـي بندهادر. شناسديم و تـضمين برخـورداري ايـن كودكـان از حمايـته ديگر اين مـاده هـا

دريمعيارها ازو متبوعشان كشور فرزندخواندگي بـراي فرزندخوانـدگي عـدم سـوء اسـتفاده

لـيكن در رابطـه بـا.)136-119، 1383غمـامي،( نادرست اشـاره شـده اسـتي ماليدرآمدهاكسب 

اي اين كنوانسيون به قانون حاكم بر فرزند خواندگي اشاره در مشكالت ناشي از تعارض قوانين 

.نشده است

دريايران سواالت متعدد حضور بيشمار اتباع خارجي در و خصوص را  فرزنـد خوانـدگي

مي در قلمرو ايران سرپرستي آنان تـوان در كنوانـسيون حقـوقكه پاسخ آن را نمـي سازد مطرح

الملـل حقـوق بـين حـل تعـارضدعـ حل مراجعه بـه قوا در اين موارد تنها راه.كودك پيدا كرد 

در.خصوصي ايـران اسـت   اطفـاليو سرپرسـتي فرزنـد خوانـدگ بـاره يكـي از سـواالتي كـه

ميب  در مورد آنـانيشود قانون حاكم بر فرزند خواندگي سرپرست اتباع بيگانه در ايران مطرح

قويالملل خصوص از ديدگاه حقوق بين. است و اعد حل تعارض مندرج در قـانون مـدني ايران

ت2كه امور را در چند دسته ارتباطي  و دات قرار داده، فرزنـدعه قراردادها، اموال، احوال شخصيه

بيو سرپرستيخواندگ ايـن موضـوع.گيرديم سرپرست در دسته احوال شخصيه قراري اطفال

 
و،براساس قوانين موجود در كشور.1  والديني دارند، كودكان تحت حمايت بهزيستيبيشتر واليت قهري غير قابل سلب است

به كه به علت اعتياد، بزهكاري، انواع بيماري و يا مسايل اخالقي طور موقت صالحيت سرپرستي كـودك خـود را از دسـت ها

 اصـطالحاً بـه ايـن كودكـان عنـوان كودكـان.اند به همين دليل امكان واگذاري سرپرستي آنها بـه ديگـران وجـود نـدارد داده

ا"كودكان بد سرپرست"ان مجلس نمايندگ، اين مشكلپيگيري براي.بد سرپرست را داده اند .اندضافه نموده را نيز به اليحه

و يافتن راه.2 حل درست موضوعات مطروحه، روابط حقوقي افراد با توجه به تجـانس آنهـا به منظور سهولت در طرح مسائل

و در دسته  ميبندي گرديده كه به آنها دستهقراردادها تقسيم هاي مختلف مانند، اموال  قانون كه براي هر كدام گويندهاي ارتباط

.الملل خصوصي تعيين شده استه حقوق بينخاصي از ديدگا
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 قـانون13در مـادهو1312در قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيـان غيرشـيعه مـصوب

. تصريح شده است1353 حمايت از كودكان بدون سرپرست

 صـريحي قانون حاكم بر فرزند خواندگي در خصوص بيگانگان ساكن ايران مقرراتـ بارهدر

و قانون در اين مورد  قـانون مـدني7ليكن طبق ماده. ساكت است در قوانين ايران وجود ندارد

 قـانون مـدني در مـورد نظـم978ماده. بع قانون ملي آنان است احوال شخصيه اتباع خارجه تا

كه استثنائي بر ماده مي همين قانون7عمومي مي،شود تلقي چنانچـه اجـراي قـانون: دارد مقرر

خارجي در مواردي با نظم عمومي يا اخالق حسنه ايران مغايرت داشـته باشـد در ايـران قابـل 

چنانچه قانون احوال شخـصيه(گي در مورد اتباع خارجه فرزند خواند، از اين نظر. اجراء نيست 

و)آنان اين تأسيس را شناخته باشد  يقـانون حـاكم بـر فرزنـد خوانـدگ مورد قبول قرار گرفته

و رسـيدگي اسـت ،بنـابراين. قانون متبوع تبعه خارجي است كه فرزند خواندگي او مورد بحث

كه فرزند خوانده نيـز خـارجي باشـد فرزندخواندگي در روابط خصوصي خارجيان در صورتي

پـذيرش نبـودن مخالف نظـم عمـومي در توجيه. گذار ايراني قرار گرفته است قانون مورد قبول 

 از ايـن حـق ايرانيـان غيرشـيعه توان گفـت كـهميفرزند خوانده توسط اتباع خارجي در ايران 

به تبع اولي اتباع خارجي نيز مي و بربرخوردارند .1خوردار باشندتوانند از اين حق

در اين. اتباع ايران را ارائه نمايد خصوصاما اگر تبعه خارجي تقاضاي فرزند خواندگي در

را تابع قانون ايران بدانيم يا قانون متبوع تقاضـا كننـده الت اين سوال مطرح است كه موضوعح

سكه علت طرح اين سوال اين است خارجي؟ به رپرستي مقررات ايران براي طفل واگذار شده

 ممكـن اسـت از ارث برخـوردار كه در قانون خارجي اين فـرد حق ارث قائل نيست در حالي 

 قـانون5 مـاده بر اسـاس طبق اين نظر. داندميقانون ايران را حاكم بارهدر اين اول نظر. باشد

و خارجه مطيع قوانين ايران بوده مگر در مواردي تماممدني، كه سكنه ايران اعم از اتباع داخله

 حاكميت قانون،قانون مدني 965و964ساير موارد، از جمله مواددرو. قانون استثنا كرده باشد

و،متبوع متقاضي خارجي ودر استثنا بر اصل بوده به قدر متيقن اكتفاء نمود با موارد استثنا بايد

به سكوت قانون در اين مورد بايد قانون ايران را مالك ا. قراردادتوجه  ايـن اسـت نظرين ايراد

آنيكه قانون ايران، فرزندخواندگ وبه مفهوم خاص يبر آن آثار حقـوق را به رسميت نشناخته

با. داندي از قبيل ارث را مترتب نم  كـه در كـشوريا فرزنـد خوانـده،مزبـورهپذيرش نظري لذا

و و مادر خوانده متبوع خود به پدر خوانده در ايرانه طور صحيح به چنين حقي دست يافت اش،

و   از قبيل ارث يا الزام بـه انفـاق روبـروي فرزند خواندگيعدم صحت آثار حقوق با عدم اعتبار

.45ص،1386 212شماره» قانون حاكم بر فرزند خواندگي» ماهنامه كانون وكال.1
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و كه اين خالف عدالت و اعتبار بين اصل خواهد شد حقـوق مكتـسبه خواهـد المللي شناسائي

. بود

ون قـان964زيرا با توجـه بـه مـاده. است قانون خارجي حاكم بر قضيه،براساس نظر ديگر

و اوالد را تابع قانون دولت متبوع پدر مي و مدني كه روابط ابوين از داند  امـاره نيز بـا اسـتفاده

و قواعد مربوط به اير كه عادات را پدر خوانده يا مادر خوانـده در مذهبمتداوله انيان غيرشيعه

ع پـدر خوانـده قانون دولت متبو، تابع فرزند خواندگي اتباع خارجه در ايران نيز داند، مالك مي

كه در حقوق ايـران اساسـاً ايراد.خواهد بود يا مادر خوانده اين نظر همانند نظر قبلي اين است

و  وجـه در حكـم فرزنـد فرزند خوانده بـه هـيچ نهاد فرزند خواندگي به رسميت شناخته نشده

و غيره برقرار نمـي  و آثار آن از قبيل ارث و فرزندي و رابطه پدر ، بنـابراين.دگـرد واقعي نبوده

و مـادر خوانـده را نـسبت بـه موضـوع حـاكم دانـست نمي . تـوان قـانون دولـت متبـوع پـدر

و حقوق ايران به)170،1379،يمتـول(به نظر بعضي حقوقدانان  چون فرزند خواندگي در فقه اسالم

و قانون ار ايران نهاد مستقلي را بـه عنـوان سرپرسـتي كودكـان بـدونذگرسميت شناخته نشده

وس به هر زن شوهر مقيم ايـران كـه متقاضـي سرپرسـتي رپرست تأسيس نموده، وآن را نسبت

و نه قواعد حل تعارض ايـران را حـاكم بـر ايجـاد  باشند قابل اجرا دانسته لذا بايد قواعد مادي

بنابراين، هـر گـاه اتبـاع خـارجي در ايـران بخواهنـد، فرزنـدي را تحـت. رابطة مذكور بدانيم 

 قانون حمايت از كودكان بـدون سرپرسـت كـه مقـرر1ه باشند با توجه به ماده سرپرستي داشت 

مي«: داردمي و شوهر مقيم ايران و هر زن  توانند با توافق يكديگر طفلي را بـا تـصويب دادگـاه

و«عبارت؛ چون»طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند اعـم از اتبـاع» شوهر مقيم ايران زن

و خارجه مي  و قانون حاكم در مرحله ايجاد حـق، ايران باشد لذا تقاضاي آنان مورد قبول گرفته

 بايـد داراي شـرايطي سرپرسـتيبه همين دليل زوجين خارجي متقاض. قانون ايران خواهد بود 

و ايـن دادگـاه بـه3مذكور در ماده و احراز شرايط نيز با دادگـاه ايـران اسـت  قانون فوق بوده

و قـانون قانو8و7استناد مواد ن مذكور، قوانين عمومي ايران از قبيـل مقـررات قـانون مـدني

مي 1353 حمايت از كودكان بدون سرپرست در توجيه حـاكم بـودن قـانون. دهد را مالك قرار

مي  كه طبق ماده ايران يسرپرستي به منظور تأمين منافع ماد« قانون فوق الذكر2توان اشاره كرد

مييمعنوو در» ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بودگردد طفل برقرار و تأكيد اخيـر ؛

كه قانون  ايران ار درمرحله ايجاد حق در ايران صرفاً مقرراتذگمورد ارث دليل بر اين امر است

م .دانديرا حاكم بر موضوع

 باشد كه احوالي در ايران از اتباع كشورهائي فرزند خواندگي متقاضيحال اگر تبعه خارج

مي شخص م) مانند انگلستان(دانند يه را تابع اقامتگاه و طبق مادهيموضوع احاله بوجود 973 آيد

به قانون ايران شده باشد گذار ايراني در صورتي قانون مدني قانون ) احاله درجـه اول(كه احاله
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م آن  اگر تبعـه خـارجي سـاكن ايـران مـسيحي، يهـودي يـا،راينببنا. دهديرا مورد قبول قرار

ميز توان وي را مشمول مقررات فرزند خوانـدگي قـانون اجـازه رعايـت احـوال رتشتي باشد

. در مورد احوال شخـصيه ايرانيـان غيرشـيعه دانـست1312 مصوب شخصيه ايرانيان غير شيعه 

در«اين قانون3طبق بند و قواعد مـسلمه متداولـه به فرزند خواندگي، عادت در مسائل مربوط

 مـسلمانياما اگر تبعه خارج.»ده يا مادر خوانده پيرو آن است اجراء شود مذهبي كه پدر خوان 

ويباشد فرزند خواندگ و قانون حمايت خانوادهي در مورد  در مـورد1353 اعمال نخواهد شد

.وي اجراء خواهد شد

كه با  مطـرح الملـل خـصوصي حقـوق بـين تعارض متحرك در بحث توجه به سوال ديگر

 حق بخواهند از رابطـه فرزنـدي اثر گذارهچنانچه اتباع خارجي در مرحلهك استاين،شودمي

ازكرصحيح در خارجه به وجود آمده است، در ايران استفاده بطوركهيخواندگ و بـه اثـري ده

آثار آن مانند نفقه يا ارث استناد نمايند قانون ايران را حاكم بر دعوي آنان بدانيم يا قانون كشور 

را  ه رابطـي؟ در پاسخ چنانچه قانون ايران را حاكم بر موضوع بدانيم بايد از شناسـاي متبوع آنان

كه اين موضوع بـرخالف اصـل را ناديده بگيريم فرزند خوانده حقوقو كردهيخوددارمزبور

و المللي بين وشناسائياعتبار و انصاف است اصول حقوق مكتسبه در مقابل بـا عنايـت. عدالت

به ايرانيـان غيـر شـيعه بـا صـراحت معتبـر اينكه قانون ايراهب ن، نهاد فرزند خواندگي را نسبت

كه در خارج بوجود آمده است نه تنها بـا نظـم عمـوم  يدانسته است، پذيرش فرزند خواندگي

 بـا،در اين مورد. نخواهد داشت، بلكه حقوق مكتسبه افراد هم رعايت شده استيايران منافات

ك7توجه به ماده در دانـد، آنـان مـييه احوال شخصيه بيگانگان را تابع قـانون ملـ قانون مدني

امـا در صـورت. صورت وحدت تابعيت آنان، موضوع تابع قانون دولت متبوع آنان خواهد بود

، لـيكن.نـدارد اختالف تابعيت فرزند خوانده با پدر يا مادر خوانده، قانون ايران پاسخ مشخص 

و مـصلحت مـولگرسد چون منظور اصلي ازاين بنظر مي ويونه مقررات، رعايـت غبطـه  عليـه

م 20مـادهدرو قانون حمايـت از كودكـان بـدون سرپرسـت2در مادهو باشديفرزند خوانده

منافع عاليه كودك اشـارهو طفليو معنويموضوع تأمين منافع مادبه كنوانسيون حقوق كودك

مي  به نظر و رسد كه در اين خصوص، بايد قانون دو شده لذا كـودك لت متبوع فرزنـد خوانـده

.تحت سرپرستي را مالك عمل قرارداد

 گيري نتيجه
ودر 1989 كنوانسيون حقوق كودك منـافع عاليـه جهت رعايـت هـر چـه بيـشتر مـصالح

و انتظـار دارد كـه كـشورهاي عـضو كودكان  تاسيس فرزندخواندگي را مورد قبـول قـرار داده

دا  ايران اين كنوانسيون را با حـق شـرط. پذيرندبخلي خود كنوانسيون اين تاسيس را در حقوق



 1388 زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 108

كه موادي از كنوانسيون مغاير با موازين اسالمي باشـد آن و در مواردي را مـورد قبـول پذيرفته

و. بر اساس فقه اسالمي فرزند خواندگي پذيرفته نيـست. دهدقرار نمي  لـيكن توجـه بـه ايتـام

ق. بي سرپرست مقبول شارع است كودكان ،هـاي مـذهبي بجز براي اقليـت انون داخلي ايران لذا

ويفرزند خواندگ به عنـوان سرپرسـتي كودكـان بـدونينهاد رابه رسميت نشناخته  مستقل را

درياين مقررات تا حد زياد. ده استكر ايجادسرپرست  با مقررات كنوانسيون حقـوق كـودك

المللي يا فرزند خواندگيي بينرابطه با فرزند خواندگدر. هماهنگ استيمورد فرزند خواندگ

مي اتباع بيگانه در ايران،  احـوال دسـته ارتبـاطي فرزند خواندگي را بايـد جـزو رسد كه به نظر

ليكن با توجـه.دانست قانون مدني تابع قانون متبوع7را طبق مادهو آن در نظر گرفته شخصيه 

ا به اينكه فرزند خواندگي در ايران برسميت شناخته نشده  رسـد كـه در ين مـورد بنظـر مـي در

و مرحله ايجاد  ) يا مادر خوانده(اختالف تابعيت پدر خواندهيا حق، در هر حال اعم از وحدت

به موجب ماده با فرزند خوانده يا طفلي كه تحت سرپرستي قرار مي از1گيرد،  قـانون حمايـت

در. بـود قانون ايران حاكم بـر موضـوع خواهـد،1353كودكان بدون سرپرست مصوب لـيكن

كه رابطه فرزند خواندگ  صحيح در خارج از ايران به بطوريمرحله اثر گذاري حق ودر موردي

و  در ايران به اثري از آثار آن استناد شده باشد، در صورت وحدت تابعيـت، قـانون وجود آمده

و در صورت اختالف تابعيت  و،ملي طرفين ي، يا طفل تحت سرپرست قانون ملي فرزند خوانده

م  مي در خاتمه.باشديحاكم بر موضوع و تطـابق رسد با توجه به ضرورت به نظر هـاي جامعـه

و  بيبيشتر با كنوانسيون حقوق كودك اصـالح،ها سرپرست به خانواده تسهيل واگذاري كودكان

الزامـيو تصويب قوانين جديديي در ايـن مـورد قانون كودكان بدون سرپرست برخي از مواد 

.درسبنظر مي
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