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 چکيده

جوامع، ارزش  یجامعه، خانواده است که متاسفانه در برخ یاساس یادهایاز بن یکی

از کشورها با  یاریرو در بس نیو قداست خود را از دست داده است، از ا یواقع

بر اثر  زی. در کشور ما نمیشو یمواجه م« سرپرست یکودکان ب»به نام  یمعضل

 یسرپرست ییاقوام )که توانا قداناز آنها، ف یکیاینیچون مرگ والد یا دهیعلل عد

مانند که الزم است  یو سرپرست م یبدون حام یاز کودک را دارند( و... کودکان

 نیاز زوج یبرخ ی. البته گاهرندیقرار گ تیمورد حما یتتوسط مؤسسات دول

دسته  نیا یبرا رانیا نیشوند که به موجب قوان یاطفال م نیا رشیخواهان پذ

 یوضع شده است. در قانون مدن یسرپرست، شروط یب انکودک زیو ن نیاز زوج

با  1392و  1353 یمطرح نشده و قانونگذار در سال ها یفرزندخواندگ رانیا

از کودکان و نوجوانان  تیسرپرست و حما یاز کودکان ب تیقانون حما بیتصو

 یرا رفع کرد و به انتظام بخش صهینق نیا یسرپرست و بد سرپرست تا حد یب

نوع قرابت وجود دارد  کیاز کشورها  یاریپرداخت. در حقوق بس جودروابط مو

حاکم بر آوردن کودکان به  یاست. قانون فرزندخواندگ یاز فرزندخواندگ یکه ناش

آنها به  تیصرف نظر از مل ،ییایتانیبر ریجزا میمق رندگانیانگلستان، به همه گ

 شود.  یکار گرفته م

سرپرست، کودکان بدون  نیزوج ،یفرزندخواندگ :يديکل واژگان

قرابت ت،یحما ط،یسرپرست و بد سرپرست، لق
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 2حميده ره انجام، 1ستار بهرامی

 کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی واحد تاکستاندانشجوی  1
 مربی دانشگاه ازاد اسالمی واحد تاکستان 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 ستار بهرامی

 سيو انگل رانیدر حقوق ا ینهاد فرزندخواندگ یقيتطب یبررس
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 مقدمه
امر  نی. ادیآ یفرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود م نیفرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى ب

حقوقى پس از  سیتاس نیحقوق، سابقه نسبتا طوالنى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. ا خیدر طول تار

نهاد در دوران  نیا رشیبا وجود سابقه پذ رانیشده است. در ا رفتهیحال حاضر در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذ درتحوالتى  ریس

ه و استقرار مبرم جامع ازیفردى و اجتماعى و ن دیولى به علت فوا دیبا نفوذ اسالم منسوخ گرد ان،یو اعتبار آن در نزد زرتشت انیساسان حکومت

 رشیاست. پذ دهیگرد اءیبا آثار حقوقى مشخصى اح« سرپرستى اطفال بدون سرپرست»از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان  تیعدالت و حما

 لیکه به هر دل یپدران و مادران یمعنو یازهایخواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع ن ،یبه فرزند مانیتیسرپرست و  یکودکان ب

محسوب  نیزوج یعیو طب یکه فرزند واقع یفرد رفتنیرو، پذ نیمعمول و مرسوم بوده است. از ا یدر جوامع بشر ربازیفاقد فرزند هستند، از د

 طیشرا ،یمختلف حقوق یبرخوردار است و در زمان ها و نظام ها یطوالن یدر جوامع گوناگون از سابقه ا یگردد، تحت عنوان فرزندخواندگ ینم

روابط  جادیخانواده به ا کیفرزندخوانده در  رشیمتفاوت برخورد با موضوع، پذ یها وهیمختلف و ش یها دگاهیددارد. با توجه به  یر متفاوتو آثا

گردد.  یحاصل م یا دهیباشند، مشکالت عد یا ژهیو طیشرا یدارا ریکه فرزندخوانده و فرزندپذ یدر صورت ژهیشود که به و یمنجر م یحقوق

 تیو ترب میحضانت، نفقه، تعل نهیدر زم نیتعهدات و اقتدار والد ف،یتمام حقوق، تکال ،یندخواندگدر صورت صدور حکم فرز سیدر حقوق انگل

 .است افتهیپدرخوانده و مادرخوانده، تولد  ییفرزند، از روابط زناشو نیکه ا ییگردد، گو یبه پدرخوانده واگذار م

خود را از دست داده و فاقد  نیگوناگون والد عیکه به سبب حوادث و وقا یاطفال 1353قانون  بیت تا قبل از تصوالزم به ذکر اس البته

شدند. مقررات قانون مذکور پس  یسپرده م یستیمراکز بهز ایبودند به پرورشگاه و  یباشند، م شانیا یکه قادر به سرپرست ینسب اییاقوام سبب

 یاسالم یماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهور بیبا تصو رانیبلکه ا دهیتاکنون توسط قوه مقننه نسخ نگرد یاسالم یجمهور یراز برقرا

فرزندخوانده همان  یرا مورد قبول قرار داده و برا یفرزندخواندگ یاسالم یمجلس شورا 1/12/1372حقوق کودک مصوب  ونیبه کنوانس رانیا

 تیمحرم ت،یشامل نسب، ارث، وص یاحکام و مسائل فقه ،یقرر داشته است. حال آنکه از نظر فقه اسالمرا م یعیطب فرزند  یایحقوق و مزا

 نیدر ا میوجود دارد که قصد دار یبرقرار است و در خصوص فرزندخوانده ابهامات فراوان یبا پدر و مادر واقع یو... تنها در روابط فرزند اصل

 یو مقررات حاکم بر فرزندخواندگ نیکنند، قوان یقبول م  یکه او را به فرزند یو ارتباط فرزندخوانده با زن و مرد کاماح نیا یبه بررس قیتحق

  .میبپرداز نهیزم نیدر ا یو نظرات فقه سیو انگل رانیدر حقوق  ا

 

 رانیدر حقوق ا یفرزندخواندگ-1
 یاو انتخاب م یبدون اوالد بعد از فوتش برا یکه ورثه متوفا یو فرزندخوانده ا یقهر ،یانتخاب یباستان سه نوع فرزندخواندگ رانیا در

 (.1387 ،یکردند مرسوم بود )امام

 یوجود ندارد. از آنجا که حادثه ا نهیزم نیدر ا یبوده است؟ چندان اطالع ینییهمراه چه آ یکه فرزندخواندگ نیدر خصوص ا امّا

رسم و نظام را  نیا زیپا گذاشته شده اسالم ن رایاعراب معمول بود، ز انیکه در م یراه رسم کهن تبنّ نیآمد و از ا شیخالف قانون عرب پ

 یفرزندخواندگ نییآن، آ یبرود و پا به پا انیرسم پاک از م نیبود ا رفتهیاسالم را پذ نیکه د یرانیامر باعث شد که در ا نیمحکوم دانست و ا

 ینهاد حقوق کیشناخته نشد و  تیبه رسم یدگرگون و فرزندخواندگ یبه کل یسوره احزاب نظام تبن  5و  4 اتیشود. با نزول آ دیهم ناپد

آنان وجود ندارد،  نیبه انفاق ب فیبرد و بالعکس. تکل یمادرخوانده ارث نم ایباشد. فرزندخوانده از پدر  ینم یحقوق ثرو منشأ ا دینگرد یتلق

از  تیهم به تبع رانیا ی. در قانون مدنهذایو قس عل ستیمترتب ن یشود، بر فرزندخواندگ یاز لحاظ منع نکاح بار م یکه بر قرابت نسب یاثر

، 1353از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند  تیبه موجب قانون حما کنیشناخته نشده است. ل تیبه رسم یواندگفرزند خ ،یحقوق اسالم

توانست  ینهاد م نیاز آن بود. ا یسخن، نوع گریو به د یمشابه فرزندخواندگ یواقع شده بود که تا حد مورد قبول یبه نام سرپرست ینهاد خاص

مانع از آن نبود که  ،ینهاد حقوق کیبه عنوان  یقبل از قانون مزبور، نشناختن فرزندخواندگ یپر کند. حت ار یاز نبود فرزندخواندگ یخالء ناش

شد که  یم یتلق یو مذهب یوجدان ،یانسان فهیوظ کینیکنند. ا امیسرپرست و بد سرپرست ق یاطفال ب تیو ترب یبه نگهدار کوکاریاشخاص ن

 یبرا یاطفال ضوابط نیاز ا شتریب تیحما یسرپرست برا یاز کودکان ب تینبود. و قانون حما یرسمیبه فرزندخواندگ یازیانجام آن ن یبرا

 .دانست رانیقرابت در حقوق ا یتوان آن را منشأ نوع یدر آورد که م یاد حقوقنه کیاطفال مقرر داشت و آن را به صورت  یسرپرست
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 در اسالم یفرزندخواندگ-2
 . دیگرد یباشد اساساً نف یموضوع که فرزندخوانده در حکم فرزند واقع نیحارثه، ا دبنیز هیسوره احزاب و قض 4هیاسالم، با نزول آ در

عبدود بوده که  یبن لهیاز قب یکلب لیحارثه بن شراج دبنیشود، ز یحارثه مربوط م دبنیدر اسالم به داستان ز یفرزندخواندگ ینف

او و  انیو در اسالم م دهیخود برگز یو آزاد ساخته و به پسر دیدر بازار عکاظ خر تیجاهل رانیاز بعثت او را از جمله اس شی)ص( پ غمبریپ

در  نبیکه ز یو عقد نمود. پس از مدت یخواستگار دیز یدختر حجش را برا نبی)ص( ز غمبریداده بود. پمؤاخات قرار  طلبحمزه بن عبدالم

کار که بر خالف عادت و عرف عرب بود  نیگرفت. ا ی)ص( او را به زن غمبریاو را طالق گفت و پ دیکرد و ز دایاختالف پ دیبود، با ز دیخانه ز

او با زن  یول میریبگ یرا به زن یزن پسر نکهیکند از ا یم یجهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نه ده،آور انیبه م ییگفتگوها

 :که افتیاز سوره احزاب نزول   5و  4 اتیآمد، آ انیسخنان به م نیپسر ازدواج نمود، چون ا

(. ادْعُوهُمْ ألبائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عنْدَ 4 هی)احزاب، آ «لیالسَّب یهْدِیَالْحَقَّ وَ هُوَ  قُولُیَأبْناءَکُمْ ذلکَمْ قَوْلُکُمْ بِأفْواهِکُمْ وَ اهللُ  اءکُمْیما جَعَلَ أْدْعِ و

 «ماًیأخْطَأتُمْ بِهِ وَ لکنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اهللُ غَفُوراً رَحِ مایجُناحٌ ف کُمْیْعَلَ سَیْکُمْ وَ لَیوَ مَوالِ نِیالِّد یاهللِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُکُمْ فِ

 دویگو یاست و خدا به حق سخن م تانیگفتار شما به زبان ها نی(. خداوند فرزندخواندگان شما را فرزندانتان قرار نداده است. ا5 هی)احزاب، آ

 یتر است، و اگر پدرانشان را نم کینزد خدا به عدالت نزد نیکه ا دیوانده ها را به پدرانشان نسبت دهکند. پسرخ یم تیراست هدا هبه را

آن کار  کنیل ست،ین یگناه د،ی( که به خطا انجام داده اییو بر شما در آنچه )از انتساب ها ندیشما ینیپس برادران و دوستان د د،یشناس

آمرزنده  اری( باز خدا بسدیو توبه کن دیبشو مانیهم پش نیو )اگر از ا دیشو یبر آن گناه مواخذه م دیکن یم یو به اراده قلب دکه به عم یزشت

  .و مهربان است

 

 یاز منظر فقه اسالم یفرزندخواندگ-3
 . فرزندخوانده ازستین یشناخته نشد و منشأ اثر حقوق تیمرسوم بود به رسم تیکه در عرب جاهل یدر اسالم به شکل یفرزندخواندگ

شود،  یاز لحاظ منع نکاح بار م یکه بر قرابت نسب یآنان وجود ندارد و اثر نیبه انفاق ب فیتکل نیبرد و بالعکس. همچن یپدر و مادر ارث نم

 (.350، ص1385 ،ی)بهشت ستیمترتب ن یگبر فرزندخواند

 

 یو صدور حکم سرپرست یدادرس نیيو آ تيصالح-4
 نیبه امر به خصوص، متضمن ا یدگیدادگاه در رس تیصالح»است.  یدگیرس یدادگاه صالح برا نییسؤال، تع نیاول یدادرس نییآ در

االصول، دستور  یو عل ،یحق و اعالم آن به موجب را یحق دار از ب زیبه امر مزبور و تم یدگیرس ستهیمعناست که قانونگذار آن دادگاه را شا

 .است ادهد صیآن تشخ یاجرا

 

 یحکم سرپرست ایقرار  -1-4

ارائه گردد. سازمان مکلف است  یستیبه سازمان بهز دیبا ،یاشاره شد، برابر قانون جدبد، تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرست چنانکه

ا لحاظ مقرر در قانون و ب طیدارد. دادگاه پس از احراز شرا میدرخواست را به دادگاه صالح تقد ،یحداکثر پس از دو ماه با اظهارنظر کارشناس

( و سازمان ابالغ انیمتقاض ای) ی. قرار صادره به دادستان، متقاضدیشش ماهه اقدام نما یشیآزما ینسبت به صدور قرار سرپرست هسازمان،ینظر

قانون، به  نیمقرر در ا طیاز شرا کیعدم تحقق هر  ایدر صورت زوال  ،یشیآزما یتواند در دوره سرپرست یدادگاه م(. »11گردد )ماده  یم

سازمان قرار صادره را فسخ  یبا تقاضا نیسازمان و همچن ینوجوان و با اطالع قبل ایسرپرستان کودک  ایسرپرست منحصر  ایاندادست یتقاضا

 صادر خواهد کرد، به شرط یحکم سرپرست ،یستیدادگاه با لحاظ نظر سازمان بهز ،یشیآزما یدوره سرپرست انی(. پس از پا12)ماده  «دینما

بر  ایکرده  کیتمل ،ینوجوان تحت سرپرست ایاز اموال خود را به کودک  یبخش د،یقانون جد 14برابر ماده  رپرستانس ایآنکه اوال، سرپرست 

تعهد مزبور معاف کرده  ایکینوجوان، آنان را از تمل ایالاقل دادگاه براساس مصلحت کودک  ایداده باشند  کیبه تمل یطبق نظر دادگاه تعهد کتب

نوجوان را  ایکودک  لیو تحص تیو ترب یمربوط به نگهدار یها نهیتعهد کرده باشند هز 15طبق ماده  سرپرستان ایسرپرست  ا،یباشد؛ ثان

 (.13نوجوان، با نظر سازمان منعقد کرده باشند )ماده  ایعمر به نفع کودک  مهیقرارداد ب  نیو همچن ندینما نیتام

 

 

 

 

http://www.joce.ir/


 54 -67، ص 1396 تابستان،  4پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 یفسخ حکم سرپرست 2-4

شده  ینیب شیپ ،یفسخ حکم سرپرست یبرا یو موارد ستیفسخ ن رقابلیو غ ریرابطه زوال ناپذ کی،یبر خالف قرابت نسب ،یسرپرست

حکم  د،یقانون جد 25شده است. برابر ماده  رفتهینوجوان پذ ایطفل  یخانواده اصل ایرندهینوجوان و خانواده پذ ایآن مصلحت طفل  یکه مبنا

 :شود یفسخ م ریدر موارد ز ،یستیسازمان بهز یپس از اخذ نظر کارشناس ،یسرپرست

 6الف تا ط ماده  یکه منطبق با بندها 22ش  12تا  4گردد )ر. ک. بند  یقانون منتف نیا 6مقرر در ماده  طیاز شرا کیهر  –الف

 (.قانون است

 .تحمل باشد رقابلیاز آنان غ کیهر  ینوجوان برا ایرفتار کودک  که سوء یسرپرستان، در صورت ایسرپرست منحصر  یتقاضا -ب

شخص به  دنیبا رس یسرپرستان توافق کند. قابل ذکر است که رشد بر طبق قواعد عموم ایطفل پس از رشد با سرپرست منحصر  -ج

 .سن و پس از بلوغ، رشد نوجوان را احراز کند نیبه ا دنیکه دادگاه، قبل از رس نیشود، مگر ا یحاصل م یسال تمام شمس 18سن 

 یالزم برا تیکه صالح یدر صورت ،یقهر یول یمنصوب از سو یوص اینوجوان و  ایکودک  یجد پدر ایمادر  ایمشخص شدن پدر  -د

 .دادگاه دارا باشد یناظر از سو اینیرا ولو با ضم ام یسرپرست

مراتب را به دادگاه صالح  ند،یرا احراز نما یکه ضرورت فسخ حکم سرپرست یدادستان و سازمان در صورت» دیقانون جد 24ماده  برابر

 «.کنند یاعالم م

 

 یآثار سرپرست-5
 یم جادیا نیطرف یبرا یحقوق و تعهدات یعنیآورد،  یبه بار م یشود، آثار یکه به موجب قانون و با حکم دادگاه بر قرار م یسرپرست

 یاست مقرر م نیشیقانون پ 11که مشابه ماده  دیقانون جد 17و اوالد است. ماده  یپدر و مادر نسب فیمشابه حقوق و تکال یکند که تا حد

 نیوالد فیتکال ریاحترام، نظ 17 15تبصره ماده  تیو نفقه، با رعا تیترب ،یاز لحاظ نگهدار اینوجوان  اینسبت به کودک  فسرپرستیتکال»دارد: 

 «.کند تیرا رعا یمکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شان و زین ینوجوان تحت سرپرست ایبت به اوالد است. کودک نس

سو  کیسرپرستان از  ایسرپرست  فیدر ارتباط با تکل زین یگریاکتفا نکرده و مواد د 17مندرج در ماده  یقانونگذار به قاعده کل البته

 کیفیکه تکل ستیشک ن یول دیگو یآنان سخن م فیاز تکال شتریآورده است. قابل ذکر است که قانون، ب گرید یو کودک و نوجوان از سو

 یسرپرستان در نظر گرفته شده است. افزون بر آن، حقوق یبرا زین اراتیاخت یپاره ا ف،یگر مالزمه دارد. عالوه بر تکالیطرف با حق طرف د

و  فیتکال نیسرپرستان. به هر حال مجموعه ا فیقانون است نه وظا میاز حکم مستق یشده که ناش ینیب شیپ یافراد تحت سرپرست یبرا

 :کرد یبررس ریتوان آنها را در دو عنوان ز یدهند که م یم لیتشک را یو حقوق، آثار سرپرست اراتیاخت

 

 یآثار مال -1-5
شده  رفتهیباشد، پذ یآثار نسب م هیکل یکامل که دارا یفرزندخواندگ ،ینید یها تیو مقررات اقل یکه در حقوق غرب نیارث: با ا -الف

شناخته شده  گرید یسو و فرزندخوانده از سو کیپدرخوانده و مادرخوانده از  انیو اوالد مقرر است، م نیوالد نیکه ب یفیو همان حقوق و تکال

 .است

 ،یشرع نیموضوعه با مواز نیشرع و انطباق قوان تیبه رعا دیدر آن زمان قانونگذار چندان مق نکهی، با ا1353مصوب  نیشیدر قانون پ

است که براساس  یهیبد ینشده؛ ول حیقاعده تصر نیبه ا دیدر قانون جد« از موجبات ارث نخواهد بود.» یشده بود که سرپرست حینبود تصر

نکرده  حیقاعده تصر نیبه ا دیبداهت امر سبب شده که قانونگذار جد دیست. شارا از موجبات ارث دان یتوان سرپرست ینم ،یحقوق اسالم

 لیآنها را مورد تحل شهیمبنا و ر دیکرده است که با یرا ط یو تحوالت فراوان رییمقررات مربوط به ارث تغ یفرزندخواندگ خیاست. در طول تار

ارث  تیمانده است و آن ممنوع یباق ریناپذ رییقابل خدشه ثابت و تغ ریقاعده و قانون همواره به صورت غ کیدوران  نیقرار داد. امّا در تمام ا

و هم از  شیخو یتواند هم از پدر هم از مادر واقع یشخص نم یطیشرا چیکه تحت ه یمعن نی(. به ا132، ص 1974مضاعف است )النجار، 

 ایقاعده خود سبب اعمال قانون )همه  نیا رشیپذ 18(.266، ص1976 دل،یممنوع است )بارث دوگانه  یارث ببرند و به عبارت رندگانیپذ

 19(.106-120، صص2008 تکو،یپهستند )اس یاز روابط خون یذاتاً ناش ی( در خصوص مساله ارث فرزندخوانده شده است و حقوق ارثچیه

از  یریخانواده و جلوگ کییاستحکام روابط اعضا گریباشد. از طرف د یتواند جار یم یواقع شاوندیخو انیتوارث تنها م نیبنابرا

 انی. منع رابطه توارث مدیبه عمل آ یریکند جلوگ یم دیکه حق ارث آنها را تهد یانحطاط آن مستلزم آن است که از ورود فرد اییفروپاش

اش در خانواده سابق تباه نگردد و  یشود حقوق ارث یمهست چون سبب  زیحال به نفع خود او ن نیدر ع رندهیپذ ادهفرزندخوانده با خانو

  .کند یم یریتصاحب اموال او جلوگ یبرا رندگانیاز سوء استفاده پذ نیهمچن
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استدالل شده  نیو چن دی( تأکیاز فرزندخواندگ ی)ناش دیبه طور کامل با خانواده جد یخانواده اصل نیگزیبه لزوم جا یمقابل گاه در

که  یبه او تماماً به مثابه فرد دیرو حقوق با نی. از ادیمجدد به کودک اعطا نما ینو شروع یبا فراهم نمودن خانواده ا دیبا یکه فرزندخواندگ

 یو همسان ساز قیسبب تلف یکودک و خانواده واقع انیروابط م یراستا قطع تمام نیو در هم دیمتولد گشته رفتار نما دیجد وادهدر خان

خانواده  یدهد که اصوالً اعضا ینشان م یدر فرزندخواندگ ریدرگ نیطرف تیقصد و ن ریتفس گریشود. از طرف د یم دشیاو با خانواده جد شتریب

به  یشاوندیخو دهیو کودک احتماالً به د یاست که خانواده واقع یدر حال نیباشند و ا گریکدیوارث  شاوندیدارند که به عنوان خو لیتما دیجد

شده است  یاز دو خانواده نف یکیهمواره توارث فرزندخوانده با  بیترت نی)همان(. بد رفتندیقطع رابطه را پذ یرینگرند و به تعب ینم گریکدی

 شانیبه آن بوده که حسب مورد توسط خو هیشب یزیچ ایتیدر نظر گرفته شده است، وص چیه ایقانون همه  جینتا لیتعد یراکه ب یو تنها امر

 20.ردیگ یشده صورت م رفتهیبه نفع شخص پذ رندگانیپذ اییواقع

وجود ندارد چگونه  یگونه رابطه خون چیکه ه رندگانیکودک و پذ انیاست که م نیبودن قواعد ارث: سؤال ا رییقابل تغ ریآمرانه غ -1

چه در  یهر گونه قرارداد ریکه فرض تأث یبه گونه ا ردیگ یبه خود م یشتریمساله در حقوق اسالم شدت ب نیتوان توارث برقرار نمود؟ ا یم

 یورثه با افزودن شخص ریسا یبه عدم امکان کاستن از حقوق ارث نیهمچن د،ینما یم یرا منتف یحقوق ارث جادیا نهیدر زم هسلب و چ نهیزم

از حد نسبت به ارث  شیتوجه ب یبه چند نکته توجه داشت: اوالً، نوع دیخصوص با نیحال در ا نی(. با ا1349 ،یاشاره شده است )امام گرید

موضوع  نیتریو اصل نیمهمتر ییدهد، گو یاجازه جوالن نم زیچ چیکس و ه چیکه به ه انهیگرا یماد ی. نگاهاستوجود دارد که قابل نقد 

 یشتریب یریاف پذانعط د،یآ یم انیارث است. آنگاه در مورد نفقه لزوم احترام و با حق حضانت کودک سخن به م یموجود در روابط خانوادگ

 یرا ندارد امّا به هنگام سخن گفتن از ارث حت یو صرف انرژ تیپا افتاده هستند که ارزش حساس شیمسائل پ نهایا ایخورد. گو یبه چشم م

که با نحوه  یاست که حضانت و سرپرست یدر حال نیشود و ا یخروج از عدالت انگاشته م اینید اتیضرور ینف یمخالفت با آن به معن یگاه

 داشته باشد شتریبه مراتب ب یتیبسا اهم یدهد، ا یم لیاو را تشک یزندگان ندهیآ راثیم قتیدارد و در حق میکودک ارتباط مستق تیترب

او به  یبرا یکه چرا اموال ردیخرده بگ یگریتواند به د یم یکس ایاز ذهن زدود آ دیتصور ورود لطمه به حقوق اشخاص ثالث را با اً،یثان

مثل ادامه داده و  دیچرا به تول ردیتواند به او خرده بگ یفرزند ارشد شخص م ایآنها را وقف نموده است؟ آ اتیارث نگذاشته و مثالً در زمان ح

ارث در موارد مجازند و امّا جواز بار نمودن  نیا ینموده است؟ درست است که تمام عیحق او را ضا لهیوس نیشده و بد یگریفرزندان د احبص

کاهش سهم  ایتواند در اصل ارث بردن  یمساله دست کم نشان از آن دارند که اراده م نیو موضوع بحث است! امّا هم دیفرزندخوانده مورد ترد

 22مؤثر باشد. یگریداالرث 

تواند  یگونه که شخص مگردد، همان یاز قواعد ارث خدشه دار نم کیچیکه فرزندخوانده در حکم فرزند دانسته شود، ه یهنگام ثالثاً،

و  گانهیدهد نه به شخص ب یارث م یبه فرزند یارث باز هم پدر نهیباشد، در زم رندگانینفقه، حضانت، احترام و... در حکم فرزند پذ ثیاز ح

به )فرزند( به مشبه یو در حدود یاز وجه زی)فرزندخوانده( ن هیتشب نیتفاوت که مشبّه ا نیدر زمره ورثه قرار گرفته است با ا یدباز هم فرزن

 .احترام و باور به تفاوتها یعنینیماند و ا یم

عدم امکان اجتماع سمت واحد در اشخاص متعدد در زمان واحد  یارث مضاعف را در معنا تیارث مضاعف: قاعده ممنوع تیممنوع -2

 ( توارث قائل شد؛یو فرزند یاو از بابت واحد )پدر و مادر رندگانیو پذ یواقع نیکودک و والد انیتوان در آن واحد م ینم یعنی. رفتیپذ دیبا

 ریسوم و در غ کیارث،  افتیدر یآنها برا یسرپرست و تقاضا یبرا یاظهار نظر مقامات مسئول، در صورت وجود وارث قانون مطابق

بدان  نیا 23(.18، ص 636شماره ، 3/10/86 ه،ی)روزنامه سرما دیارث خواهد رس یبه شخص تحت سرپرست یاموال متوف یصورت تمام نیا

ارث بردن فرزندخوانده احساس نموده و در پس  یو فرزندخوانده را دست کم به معنا رندگانیپذ انیتوارث م یرمعناست که جامعه لزوم برقرا

ها و نواقص قانون، عدالت زنده و موجود در بطن  یاصوالً در مقام اصالح کاست ییقضا هیرو رایمهم است؛ ز نیبه ا لین یبرا ییگشودن راهها

 .ردیگ یو از آن الهام م هدد یقرار م اریاجتماع را مالک و مع

مانند قانون  دیسرپرستان است. قانون جد ایچنانکه گفته شد، بر عهده سرپرست  ،ینوجوان تحت سرپرست اینفقه: نفقه کودک  -ب

 .(17کرده است )ماده  حیقاعده تصر نیبه ا نیشیپ

 یامکان نیچن یمال یکودک موظف به پرداخت نفقه فرزندخوانده خود هستند. امّا اگر به علت ناتوان رندگانیگونه که گفته شد پذ همان

چگونه  تیباشند وضع یکاف یمال ییتوانا یکودک موجود و دارا یواقع نیابو گریکه آن را از دست بدهند و از طرف د نیا اینداشته باشند و 

تواند منافع  یبا کارکرد نفقه فرزندخوانده ندارد و م یرتیاستدالل شود که افزودن بر تعداد متمکنان نفقه مغا نیاست چن ممکنخواهد بود؟ 

ت. اس یواقع نیبودن رابطه پدرخوانده و مادرخوانده با طفل مانع تداخل سمت آنها با والد یکه حکم نیکند مضاف بر ا نیکودک را بهتر تأم

تصور وجود دو پدر با مادر که هر دو از بابت سمت واحد مسئول  رایهمزمان و به طور مشترک آنان را مسئول دانست. ز نتوا یم نیبنابرا

به پرداخت نفقه باشد.  فیتکل ثیشود اگر چه از ح یدر آن واحد در دو شخص جمع نم یمادر ایپرداخت نفقه باشند دشوار است. سمت پدر 
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متمکن از پرداخت نفقه آنها باشد مکلف به پرداخت خواهد بود. امّا  یموجود و مستحق بوده و و رزندخواندهف یاجداد واقع ایو  نیاگر والد

 :به چند نکته توجه نمود دیخصوص با نیچگونه است؟ در ا رندگانیاو نسبت به پذ فیتکل

دو  ایتوان فرزندخوانده را مکلف به انفاق دو پدر  یشوند نم یکودک محسوب م نینفقه در حکم والد ثیاز ح رندگانیآنجا که پذ از

نفقه وجود  ثیمادر از ح ایپدر  کیاز  شیب یحالت چیشود و در ه یاو در حق م نیگزیجا یگریاز آنان د یکیمادر نمود، در صورت فقدان 

 .نخواهد داشت

 

 یرماليآثار غ -5-2

سرپرستان است. همان طور که پدر و مادر مکلف به  ایطفل بر عهده سرپرست  تیو ترب ی)حضانت(: نگهدار تیو ترب ینگهدار -الف

همان  یرسد مقصود از نگهدار یرا بر عهده دارند. به نظر م فیتکل نیهم زیسرپرستان ن ایطفل خود هستند، سرپرست  تیو ترب ینگهدار

 ن،یهم اصوال قابل اعمال است. با وجود ا ینوجوان تحت سرپرست ایاست که احکام آن در مورد طفل  یمدن قانونو حضانت مقرر در  ینگهدار

تواند با  یآنها، دادگاه م نیوقوع طالق ب ایاز سرپرستان  کیهر  ییمستقل و جدا یزندگ ایدر صورت فوت » د،یقانون جد 20برابر ماده 

نظر کودکان  تی. رعادیشخص ثالث واگذار نما اینیزوج از یکینوجوان را به  ایکودک  یسرپرست نقانون،یمفاد ا تیدرخواست سازمان و با رعا

 یق.م. )برا 1169در امر حضانت مقرر در ماده  تیزن و شوهر سرپرست، اولو ییدر صورت جدا ن،یبنابرا« است. یخصوص ضرور نیبالغ در ا

 زین یگریدر صورت فوت د نیاز والد یکیحضانت به  یواگذار نی. همچنستیاعمال ن قابل نجایپدر( در ا یو پس از آن برا یسالگ 7مادر تا 

 .دیکه زنده است واگذار نما یرا به همسر یکه دادگاه سرپرست نیشود، مگر ا یاز سرپرستان اجرا نم یکیدر مورد فوت 

 نیدر ا یریگ میکه دادگاه تصم نیاداره اموال طفل را به عهده سرپرست گذارده بود مگر ا ن،یشیکه قانون پ یاداره اموال: در حال -ب

کند که طفل فاقد  یسرپرستان واگذار م ایرا به سرپرست  ریاداره اموال صغ یدر صورت دی(، قانون جد10کرد )تبصره ماده  یخصوص اتخاذ م

 طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد مومتینکرده باشد و دادگاه ق نییرا تع یاداره اموال او شخص یبرا یو یقهر یول ایدباش یقهر یول

ق.م. عزل  1184برابر ماده  یستگیناشا لیبه دل ای( فوت کرده ی)پدر و جد پدر یقهر یاست که ول نیاعم از ا یقهر ی(. فقدان ول16)ماده 

  .شده باشد

 یرمالیو غ یامور مال نیب کیتفک کنیباشد، ل دیتواند مف یو حفظ اموال او م ریاز صغ تیقاعده، هر چند از لحاظ حما نیهر حال ا به

به سرپرست  یاعتماد یاز ب یقاعده، حاک نیا یآورد وانگه یم دیدر عمل پد یاز سرپرست، مشکالت ریغ یاداره اموال طفل به شخص یو واگذار

 تیو صالح طیاو واجد شرا یسرپرست یطفل و به طور کل تیو ترب ینگهدار یکه دادگاه او را برا یاست، در حال ریصغ یمال ردر اداره امو

  .شناخته است

دادگاه به اداره ثبت  یمفاد حکم از سو ،یسرپرست یپس از صدور حکم قطع د،ینوجوان: در قانون جد ایکودک  ینام خانوادگ -ت

 نیو همچن ینوجوان تحت سرپرست ایکودک  یشود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگ یمربوط ابالغ م یستیاحوال و اداره بهز

اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه  نیسرپرست وارد کند. همچن نیزوج ایو شناسنامه سرپرست  یرا در اسناد سجل یسرپرست مفاد حکم

مفاد  حاتیسرپرست صادر و در قسمت توض نیزوج ایسرپرست  یبا درج نام و نام خانوادگ ینوجوان تحت سرپرست ایکودک  یبرا یدیجد

  .دینما دیرا در صورت مشخص بودن ق یو یواقع نیوالد یو نام و نام خانوادگ یحکم سرپرست

صدور  ،یبه سن هجده سالگ دنیتواند پس از رس ینوجوان م ایکودک » د،یقانون جد 22ماده  2ذکر است که طبق تبصره  قابل

در صورت  یمورد نظر و ینام خانوادگ ایت معلوم بودن، در صور ،یواقع نیوالد 26(یخود با درج نام )و نام خانوادگ یرا برا یدیشناسنامه جد

 «.دیاز اداره ثبت احوال درخواست نما ،ین واقعیمعلوم نبودن نام والد

از  یکیسرپرستان که مشمول  ایدر صورت فوت سرپرست منحصر  د،یقانون جد 19: برابر ماده فهیوظ یاز مستمر یبرخوردار -ث

از  د،یسرپرست جد نییو تا تع دهیمحسوب گرد یدر حکم افراد تحت تکفل متوف یبوده اند، افراد تحت سرپرست یبازنشستگ یصندوق ها

  بازماندگان، فهیوظ یمستمر یایمزا

 ی)در صورت رد،یگ یقانون را بر عهده م نیا تیافراد تحت حما یکه سرپرست یدوره مراقبت: شخص یحق اوالد و مرخص یایمزا -ج

سه  ریکودکان ز یدوره مراقبت برا یحق اوالد و مرخص یتیحما یایباشد( از، مزا یقانون کار و قانون اجتماع اییاستخدام نیکه مشمول قوان

 یسرپرست در نظر گرفته شده، در واقع برا یکه برا ،یتیحما تیمز نی(. ا21شود )ماده  ی( بهره مند ممانیزا رهدو یسال )معادل مرخص

 .را انجام دهد یسرپرست فیتواند وظا یبهتر م ،یاستفاده از مرخص ایحق اوالد  افتیرپرست با درس رایاز کودک است؛ ز تیحما

 دیقانون جد 17سرپرستان است. ماده  ایفرزندخوانده مقرر شده است، احترام به سرپرست  یکه به صراحت برا یفیاحترام: تنها تکل -چ

  «.کند تیرا رعا یمکلف است نسبت به سرپرست، احترامات مناسب با شان و زین ،ینوجوان تحت سرپرست ایکودک »دارد:  یمقرر م
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نشده بود و شک  یطفل تحت سرپرست ایبه منع نکاح سرپرست  یاشاره ا نیشیآن به حکم دادگاه: در قانون پ زیمنع نکاح و تجو -ح

ازدواج  نیا زیسر پرست ن یاز کودکان و نوجوانان ب تیقانون حما هیاول حهیسابقه بود. در ال یب دینکاح مذموم و شا نیکه در عرف ا ستین

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از »بود که:  دهیهم مقرر گرد یاسالم یمصوب مجلس شورا نیو در متن نخست ودممنوع اعالم شده ب

 نیبودن تبصره مذکور، ا یشرع رینگهبان به غ یشورا رادیپس از ا کنی(. ل27)تبصره ماده « باشد یسرپرست و طفل ممنوع م نیمابیآن، ف

  :اصالح شد ریز رحبه ش 26قاعده به عنوان تبصره ماده 

دادگاه صالح، پس از اخذ نظر  نکهیسرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر ا نیچه در زمان حضانت و چه بعد از آن، ب ازدواج،»

با  گرید یسو ازدواج را ممنوع اعالم کرده و از سو کیتبصره که از  نیا« دهد. صیامر را به مصلحت فرزندخوانده تشخ نیسازمان، ا یمشورت

 :است رادیدادگاه، مجاز شناخته است از جهات مختلف قابل ا صیآن را با تشخ دخواندهمصلحت فرزن تیرعا

 لیدر ذ یازدواج را به طور مطلق ممنوع دانسته ول نیدر تبصره، اص رایشود؛ ز یم دهیتبصره د لیصدر و ذ نیتناقض ب ینوع اوال،

 .مصلحت فرزندخوانده، مجاز شناخته است ت،ازدواجبارعایٰ  آن

داند و ازدواج با او را به  یم یعرف فرزندخوانده را در حکم فرزند نسب راینوع ازدواج بر خالف عرف و اخالق حسنه است؛ ز نیا ا،یثان

  .                                                      پسندد یوجه نم چیه

مقررات و حکم  تیرا با رعا یدختر یقاعده چه بسا موجب سوء استفاده اشخاص هوسران خواهد شد. ممکن است مرد نیا ثالثا،

دختر به سن  دنیپس از رس ،یو قصد اول تیامکان دارد بدون ن یکه بعدا با او ازدواج کند، حت تین نیقرار دهد، با ا یدادگاه، تحت سرپرست

با او ازدواج کند و چون پدرخوانده، معموال مورد احترام فرزندخوانده و تحت  یشهوت ران زهیو هوس و با انگ یهو یروازدواج، پدرخوانده از 

             خود، مخالفت کند.                                                                                                              یباطن لیم رغمیازدواج، عل شنهادیاست دختر بتواند با پ دیاو است، بع ینفوذ معنو

 ژهیبه واست )ر. ک.  وستهیبه آن پ 1372در سال  رانیباشد که ا یحقوق کودک م ونیکنوانس ریشده مغا ادیرسد که تبصره  یرابعا، به نظر م

 .(ونیکنوانس 34و  21، 19، 1به مواد 

با  یکند؛ ول ینم جادیو منع نکاح ا تیاصوال رابطه محرم یفرزندخواندگ اییسرپرست یو فقه یدرست است که از نظر شرع خامسا،

 یاز فقها یچنانکه برخ رفت،یو حرمت نکاح را پذ تیممنوع ،یحکم حکومت اییبتوان به عنوان حکم ثانو دیتوجه به عرف و مصلحت کودک، شا

  .معاصر به آن فتوا داده اند

 

 سيدر حقوق انگل یفرزندخواندگ-6
آنها به کار  تیصرف نظر از مل ،ییایتانیبر ریدر جزا میمق رندگانیحاکم بر آوردن کودکان به انگلستان، به همه گ یفرزندخواندگ قانون

 :دارد ازین ریشود. بطور خالصه، قانون انگلستان به موارد ز یگرفته م

 کودک،  کیگرفتن  ینگر برا ندهیآ رندگانیگ یستگیشا یآژانس فرزندخواندگ کیتوسط  یابیارز -1

 ،یگواه کیموضوع  -2

در مجموعه  ینگاه کل کیخواهد داشت ) یمورد خاص بستگ کیطیبه شرا نهایا –یمتنوع یجهت گام ها ن،یریو سا ندهیآ رندگانیگ -3

  . شوند یو گناه م یمربوطه موافق نباشند، مرتکب کوتاه یها یازمندیکه با ن ندهیآ رندگانی(. گ7در بخش 

همه  سیانگل التیاجرا کرده است. ا 2003ژوئن سال  کمیانجمن الهه است و انجمن مزبور را در  یامضاء کننده  کیس،یانگل التیا

 .داند یالهه را م یکشورها ریشده در سا جادیا یسفارشات فرزندخواندگ

به  فیحقوق و تکال نیشود و ا یم یملغ میق اییعیطب نیوالد فیدادگاه، حقوق و تکال هیاز ناح یبا صدور قرار فرزندخواندگ سیانگل در

شود که کودک، فرزند مشروع پدر و  یفرض م ،یشود. با وقوع فرزندخواندگ یاند، منتقل م رفتهیپذ یکه کودک را به فرزندخواندگ یکسان

شوند. فرزندخوانده ها  یسرپرستان مطلع نم تیاز هو یعیطب نیگاه والد یرود. حت یم نیاز ب یقبل قیاز عال یاریو بس ودهب یمادر اکتساب

متولد شده از سرپرستان در خالل  یعیشود و کودکان طب یم جادیا تینامه، اسناد و فوت بدون وص تیهمان حقوق ارث که براساس وص یدارا

 (Padfild and barker, op,cit) .فرزندخوانده به صراحت استثناء شده باشد که نیدارند، مگر ا ییزناشو

 

 سيدر انگل یصدور دستور فرزندخواندگ يبرا ییقضا تيصالح-7
 انیکه متقاض دینما یم انیقانون ب نی. ادینما یم انیرا ب سیدر انگل یصدور حکم فرزندخواندگ 1976سال  یفرزندخواندگ قانون

باشد مگر  27ر،یکب یایتانیاز بر یبخش میمق یستیبا انیاز متقاض یکیمشترک  یدر مورد تقاضا اییسال داشته و متقاض 21حداقل  یستیبا

سال بوده و هرگز  18سن  ریممکن است صرفاً نسبت به شخص ز یحکم فرزندخواندگ کی. باشدیحکم قرارداد کییکه درخواست برا نیا

از  یکیکه ممکن است اقامتگاه  نیگذارد. نسبتاً به خاطر ا ینم ریتأث ییقضا تیبچه بر صالح کیاقامتگاه  ازدواج نکرده باشد، صادر شود.
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بود و آن قانون در  سیخواهد شد، قانون انگل ییقانون که اجرا نیباشد. ا یخارج یفرزندخواندگ یابر یبه عنوان مانع نیها بوده و ا یوابستگ

 یستیتوافقنامه با نیباشد. ا یدر مورد مادر و نه پدر م ستندیمتأهل ن نیبه توافق دارد و اگر والد ازین نیمتأهل، هر کدام از والد نیمورد والد

بطالن از توافقنامه در موارد  یبرا یقانون شامل مواد نیتوان انجام داد. ا یکه بچه شش هفته شود نم یمانآزادانه انجام گشته و قانوناً تا ز

 ایکه آ نیبچه دارد و پس ا یمنافع را برا نیشتریب یفرزندخواندگ ایکه آ ردیمورد اختالف الزم است در نظر گ کیباشد. دادگاه در  یاسب ممن

 .رددباطل گ یستیبا نیتوافقنامه والد

 

 یالملل نيب یفرزندخواندگ-8
المللی، تبلور شکلی از فرزندخواندگی است که در آن طرفین ـ فرزندخوانده اولیاء فرزندخواندگی ـ دارای تابعیت بین فرزندخواندگی

المللی تحقق متصف به یکی از طرفین باشد، فرزندخواندگی بین« عنصر خارجی»واحد نباشند به عبارت دیگر اگر در جریان فرزندخواندگی 

المللی نشان داده شده است. به عنوان مثال یونسکو بسیاری از طرف مجامع بین یها تیفرزندخواندگی حساس . نسبت به تأسیس حقوقیابدییم

ـ که تقاضای بیشتری  تیاین گونه حساس 36مهمترین دلیل را سوءاستفاده از این نهاد ذکر کرده است. هاا بیشتر در کشورهای پذیرنده )مقصد( 

المللی کشورها و سازمان بین یها تیابراز شده است. البته توجه مطلوب به این وضعیت، مدیون فعال دارند ـ ندگیبرای این گونه فرزندخوا

 باشد یملل م

که توسط کنفرانس حقوق « المللیحمایت از کودکان و همکاری در زمینة فرزندخواندگی بین»، در مورد 1993مه  29 کنوانسیون

گردد که موانع بسیاری از سوءاستفاده ها را االجراء شد. راهکار بزرگی محسوب میالزم 1995مه  5الملل خصوصی در الهه تصویب و در بین

را باعث  37اخالقی نمودن فرزندخواندگی»المللی را فراهم نموده است و نهایتاً، و تأمین اهداف فرزندخواندگی بین بردهدر این زمینه از بین 

اداری  یتا با تعامل تنگاتنگ و جدی، به ویژه با ارتباط تنگاتنگ میان قضات و دستگاه هاگردیده است طبق این کنوانسیون دولتها موظفند 

 38اهداف این کنوانسیون نایل گردند. بهکشورهای مبداء و مقصد 

ـ د ماده  بندهای ـ ج  ت کنوانسیون حقوق کودک، به فرزندخواندگی خارجیان اشاره دارد، ضمن آنکه تلویحاً و مصرانه بر حساسی 21ب 

کودک خارجی قبول شده برای »دارد  یکند: ماده یاد شده مقرر م یآن صحه گذاشته و بر تضمین حقوق این دسته از کودکان تأکید م

 44«مند شود.شرایط برابر فرزندخواندگی ملی )کشور مقصد( بهره انفرزندخواندگی باید از هم

ژنو در مورد حقوق کودک، بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در  1924دیگری چون، کنوانسیون  یها ونیالملل، کنوانسحقوق بین در

المللی حقوق میثاق بین 10المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده میثاق بین 24و  23، در خصوص کودکان فرزندخوانده، ماده 1959نوامبر  20

 .ندااقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشاره داشته

 یرا به آنها م ییفرصت ها یرا تجربه کنند و برخ یخانوادگ یدهد تا زندگ یشانس را م نیبه کودکان ا یالملل نیب یفرزندخواندگ

 یرحضوریتوانند به شکل غ یکند. کودکان م یرا مطرح م یمشکالت و خطرات قابل توجه نیدهد که در کشور مبدأ خود نداشته اند. اما همچن

مدت بدون  یطوالن یو مشکالت عاطف یو روان یتوانند در برابر ضربه روح یکنند و م یرا رد م شاوندانیخود و خو نیوالدبا  یفرصت زندگ

  .حفاظت باشند

شود.  تیفیکم ک یخانه ها میتیادیکند و موجب ازد قیتواند سمت اداره کردن را تشو یم ،یالملل نیب یفرزندخواندگ یمال یها جنبه

 .کودکان در جوامع خودشان منحرف کنند یخوب برا تیفیمراقبت متناوب با ک یتوانند منابع را از توسعه  یآنها م نیهمچن

 

 يکشور نيب یفرزندخواندگ-9
واژه است که توسط  کینیست. ا ایتانیبر یها رهیخارج از جز گرید یکودک از کشور کییفرزندخواندگ ،یکشور نیب یفرزندخواندگ

 .رود یبه کار م "من" یرهیو جز ییایدر ریانگلستان شامل جزا  یپادشاه فیتوص یبرا (DCSF) دپارتمان کودکان، مدارس و خانواده ها

 کیاییمقامات محل یگروه فرزندخواندگ یاندرزها یدر جستجو دیبا رد،یگ یرا در نظر م یکشور نیاش ب یکه فرزندخواندگ یکس هر

مستقل  یمشورت قانون دیبا نیثبت شده است، آنها همچن یالملل نیب یفرزندخواندگ یکار رو یداوطلبانه باشد که برا یآژانس فرزندخواندگ

 .انجام دهند

امضاء کننده در ان  کیانگلستان  التیشود که ا یمربوط قرار داده م یالملل نیب یکه در انجمن ها یکشور نیب یفرزندخواندگ قواعد

 :است ریاست، به شرح ز

در  یخانواده دائم کیاز  یداده شود تا به عنوان بخش یبه آن فرصت دیکنند با یتوانند با خانواده تولد خود زندگ یکه نم یکودکان -1

 .کنند یکشور خودشان هر جا که ممکن باشد زندگ
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که در نظر  یکودک یبرا یخانواده دائم کیفراهم کردن  یبرا نیگزیابزار جا کیممکن است به عنوان  یالملل نیب یفرزندخواندگ -2

  .اخالق و رفتار مناسب مراقبت شود کیتواند در کشور خودش در  یگرفته شود که نم

 .او در نظر گرفته شود ییافتد که به نفع کودک باشد و حقوق ابتدا یاتفاق م یفقط زمان یالملل نیب یفرزندخواندگ -3

 یبرا یالملل نیب یدر فرزندخواندگ دیروند، با یبه کار م یداخل یکه در فرزندخواندگ ییمعادل آنها یحفاظت ریاستانداردها و تداب -4

  .کودک به کار روند شیحفاظت از رفاه و آسا

 .بعد از تولد کودک بدهد یخود را جهت فرزندخواندگ تیافتد که مادر مولد، رضا یاتفاق م یفقط وقت یالملل نیب یفرزندخواندگ -5

 .دیاز دوره عمل به دست آ دیمنافع نبا -6

 :رندیتوانند در خارج از کشور فرزند بگ یم ریز اشخاص

 

 زوج ها -الف

 .باشد میانگلستان مق یدر پادشاه نیاز زوج یکیحداقل  -1

  .ساکن باشند دیبا نیهر دو زوج ای -2

 

 مجرد  انيمتقاض-ب
 ساکن باشند.   ایمیمق دیبا-1 

 یتر نییپا یدارند، هم محدوده سن یباالتر یکشورها محدوده سن یکشور مورد نظر خود آگاه باشند. برخ ژهیو اجاتیاز احت دیبا-2

                                                                                 .کنند یمتأهل را قبول م یزوج ها یفقط تقاضا یدارند، و برخ

شوند. در بخش  دییمتحده انگلستان تأ االتیا یفرزندخوانده داشتن توسط آژانس فرزندخواندگ یبه عنوان زوج مناسب برا دیبا -3

 .خواهد بود یمورد مقامات محل نیا ،یو چلس گتونیکنز ن یسلطنت

 از خارج وجود دارد؟ یو فرزندخواندگ سیانگل التیاز ا یفرزندخواندگ نیب یتفاوت هچ

  .شوند یدر هنگام تولد توسط پدر و مادر خود داده م سیانگل التیاز کودکان فرزندخوانده از ا یکم اریبس تعداد

آنها قادر به مراقبت  نیوالد رایشوند. ز یم ینگهدار یمقامات محل یپرورشگاه نیهستند که توسط مراقب یاز آنها کودکان یاریبس

 :رایدارند ز یخاص یازهایاز کودکان فرزندخوانده ن یارینبوده اند. بس

 .رنج ببرند یتوجه یو ب یکیزیف ،یجنس ،یممکن است آنها از سوءاستفاده عاطف -1

  .دارند یا دهیچیپ یازهایاز آنها ن یاریباشد که بس یمعن نیتواند به ا یتجارب آنها م -2

  .توانند با والد بودن آنها مواجه شوند یآنها ممکن است احساس کنند آنها نم نیوالد -3

 یترک شده اند. اگرچه، کودکان فرزندخوانده خارج یکم اریگرفته شدند، در سن بس یکه از خارج به فرزند یادیز اریبس کودکان

 .( دارندیشتری)ب یاضاف یازهاین

 آنها، با آن مواجه اند؟ نیو والد یزندخوانده از کشور خارجکه کودکان فر ییها چالش

مراقبت کننده  نیکه توسط چند ندیآ یم ییخانه ها میتیاغلب از  رند،یگ یقرار م یفرزندخواندگ یکودکان از خارج از کشور که برا -1

  .را مشکل سازد دیآنها مواجهه با خانواده جد یتواند برا یم نیشوند. ا یم یکنند نگهدار یکار م فتیش کیکه در 

  .تولد ندارند یدارند، اغلب کودکان گواه یاز خانواده خود آگاه یاغلب موارد آنها به مقدار کم -2

 یدارند در مورد سالمت کودک بدانند نداشته باشند. برا ازیکه ن یممکن است همه اطالعات دیاست که خانواده جد یبدان معن نیا -3

  .فرزندخوانده ندانند نیوجود داشته باشد که والد یارث طیمثال، ممکن است شرا

خود، بلکه  یکه کودکان نه تنها از خانواده ها و کشورها یمعن نیاست، به ا یفرا نژاد ،یکشور نیب یها یاز  فرزندخواندگ یاریبس -4

خود متفاوت است ممکن است  دیاز خانواده جد یشکل قابل مالحظه اکه به  یشوند. کودک یخود جدا م یو اخالق یزبان ،یفرهنگ راثیاز م

   .کنند یم یستادگیکه متعلق به خانه انهاست و ممکن است احساس کند آنجا در مدرسه و جامعه ا نداحساس ک یبه سخت

 .دارند یگانگیشوند و کشور مبدأ خود را مالقات کنند، آنها اغلب با مردم و فرهنگ احساس ب یم انسالیکه آنها م یزمان -5

 

 سيو انگل رانیحقوق ا سهیمقا-10
و  تیجمع ییدر اثر جنگها و جا به جا شتریبه جز کشور متبوع آنان ب یدر کشور یکودکان به فرزندخواندگ رشیپذ یخیتار دگاهید از

  .رخ داده است یدسته جمع یمهاجرت ها
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بعد از جنگ جهانی اول  یگیری از آن، مربوط به سال هاهای بسیاری شد ولی اوج بهره دچار فراز و نشیب 19تا قرن  فرزندخواندگی

آواره شدند، کودکان در جستجوی خانواده و خانواده ها در جستجوی  یشمار یباشد، جنگی که در آن کودکان و زنان ب یم 1918تا  1914

خیرخواهانه و سیاستمدارانه اروپائیان همگی با هم،  یها شهیبه آن شهر و از این کشور به آن کشور روانه گردیدند. اند رکودکانشان از این شه

معتقدند فرزندخواندگی نهادی است که از اهداف سیاسی دولتها  از نهاد فرزندخواندگی بیش از پیش حمایت نمودند. بدین گونه حقوقدانان

 56دور نمانده است.

مستعمرات  ریدر مستعمرات خود، کودکان را از انگلستان به سا تیجمع ادیازد یدولت انگلستان برا یالدیم 20و  19 یسده ها در

شدند و در اوضاع و احوال نامناسب قرار داشتند. پس از  ینم رفتهیپذ یکودکان توسط خانواده به فرزندخواندگ نیاز ا یاریکرد. بس یاعزام م

موج دوم کودکان مهاجر در اثر  یالدیم 50بود. در دهه  کایمتحده آمر االتیکودکان مهاجر ا رندهیکشور پذ نیدوم بزرگتر یجنگ جهان انیپا

با  یکه در اثر روابط زنان کره ا یکودکان ایبودند که در اثر جنگ پدر و مادر خود را از دست داده بودند  یکودکان نهایآمد. ا دیجنگ کره پد

که  یکودکان م،یتیشکل گرفت که عالوه بر کودکان  تنامیجنگ و یسرپرست ط یآمده بودند. موج سوم کودکان ب ایبه دن ییکایآمر انینظام

 یفرزندخواندگ یهجده هزار کودک برا یالدیم 2000افزود. در سال  دیآمدند را با یم ایان به دنبه زن یدسته جمع یجنس یدر اثر تجاوزها

 یکه خارج از مرزها ی. طبق آمار تعداد کودکاندیهزار کودک رس کیو  ستیبه ب 2003رقم در سال  نی. ادشدن کایمتحده آمر االتیوارد ا

  .هزار نفر در سال است ستیپانزده تا ب نیب یالدیم 20دهة سدة  نیواپس یشده اند در سالها رفتهیپذ یدولت متبوع خود به فرزندخواندگ

 یها یریاست که با توجه به درگ دهیکشور جهان رس کصدیاز  شیب انیهزار کودک در سال م یبه حدود س 2003رقم در سال  نیا

 2009سال  نیآغاز یپاکستان در دهه ها نینش لهیافغانستان و مناطق قب در دارفور سودان، کنگو، عراق، نوار غزه، یگروه یو کشتارها نیخون

 یخانواده ها نیگزیبه عنوان جا یبه فرزندخواندگ رشیپذ ازمندیهستند که ن یآشکار یسرپرست نمونه ها یو ب میتیانکودک شیو افزا یالدیم

 (.99و  98، صص1389 ،ینابود شده آنان است )عابد خراسان

است که چه  نیباشد ا یمطرح م رانیدر ا یرابطه فرزندخواندگ لیدر لحظه تشک ژهیخصوص، به و نیکه در ا یمهم اریسؤال بس حال

 ایو مذهب پدرخوانده  نی( و دانیقانون دولت متبوع افراد )در خصوص خارج ایحاکم گردد. آ یرابطه فرزندخواندگ جادیدر ا ستیبا یم یقانون

حسب  نکهیا ایمراعات گردد؟  یرانیا یاز جانب قاض ستیبا ی( میرانیا ینید یها تیاقل ی)در صورت فرزندخواندگ ندخواندهفرز ایمادرخوانده 

 عهیش ریغ انیرانیا هیاحوال شخص تیماده واحده اجازه رعا 3و بند  رانیا یقانون مدن 964به لحاظ اعمال ماده  ستیبا یم یرانیا یمورد قاض

قواعد و مقررات  ،ینید یهاتیمادرخوانده و در خصوص اقل ایمورد اتباع خارجه قانون دولت متبوع پدرخوانده  در، 1312در محاکم مصوب 

مکلف است  ران،یا یقانون مدن 965با استناد به ماده  یرانیصالحه ا یقاض ایو مذهب پدرخوانده را به موقع اجرا گذارد؟ و  نیمسلم و متداول د

قانون مقر دادگاه را به  ه،یعل یمول تی)فرزندخوانده( را مالک عمل خود قرار دهد؟ و در صورت عدم وجود تابع هیعل یقانون دولت متبوع مول

 موقع اجرا گذارد؟

 یسرپرست رشی)پذ یدر رابطه فرزندخواندگ ران،یاست: اوال،ً قاعده اعمال قانون اقامتگاه در حقوق ا یفراوان راداتیا دگاهید نیا بر

رابطه  جادیا یشرط الزم برا گریاست نه از باب اعمال قانون حاکم. به عبارت د یرانیمحاکم ا تیسرپرست( از باب صالح یکودکان ب

)در  یفرزندخواندگ یبر دعو رانیمفهوم اعمال قانون ا نیاست و ا رانیفرزندخوانده در ا رندگانیران، اقامت داشتن پذیدر ا یفرزندخواندگ

را به موقع  رانیقانون ا ،یفرزندخواندگ یدر دعو میاگر بخواه اً،ی( نخواهد بود. ثانیخارج ایباشد  یرانیطفل ا نکهیا آن اعم از یصورتها یهیکل

در حالت اول از باب اعمال ماده  رانیفرزندخوانده( اعمال قانون ا رندگانیبودن پذ یرانیا ایبودن فرزندخوانده  یرانیا صورت)در  میاجرا گذار

خواهد بود، نه  یقانون مدن 964و  6 نیمادت تیبه واسطه رعا رانیقانون ا یاست و در حالت دوم اجرا یقانون مدن 5قسمت اول ماده  ای 965

 چیباشد و به ه یراجع م نیبودن قوان یبه شخص یموارد مربوط به فرزندخواندگ تیشود که اکثر یمشاهده م نیبنابرا تگاه،اعمال قانون اقام

 .(343، ص1385 ،یعدول ننموده است )فدو نیبودن قوان یاز شخص رانیر اوجه قانونگذا

قانون دولت متبوع  ،یرابطه فرزندخواندگ جادیدر لحظه ا ستیبا یم رانیا یاعتقاد دارند که قاض ،یرانیاز حقوقدانان ا گرید یا عده

حقوق  ونیمن جمله کنوانس یالمللنیبا قواعد و مقررات ب یو هماهنگ رانیا یقانون مدن 965)فرزندخوانده( را از باب اعمال ماده  هیعل یمول

شناخته و  تیرا به رسم یفرزندخواندگ ستمیکه س ییکشورها»دارد:  یحقوق کودک مقرر م ونیکنوانس 21. صدر ماده دینما ظکودک لحا

به طور  دیکودک نبا»دارد:  یمزبور اشعار م ونینوانسک 20ماده  نیهمچن« قرار دهند. تیکودک را در اولو هیمنافع عال دیدانند با یمجاز م

 «.ردیقرار گ یدگیاز جانب دولت متبوع خود مورد مراقبت و رس ستیبا یمحروم شود و م یو منافع شخص یخانوادگ طیاز مح یدائم اییموقت

باشد  یمتفاوت م مومتیو ق تیوال( با مفهوم یفرزندخواندگ ای)یداند آن است که مبحث سرپرست یکه الزم به ذکر م یانکته نیآخر

قرار گرفته  دییکشور مورد تأ یعال وانید یعموم أتیه 6/4/1360مورخ  22شماره  هیوحدت رو یدر رأ یو بررس قیتفاوت با تحق نیو ا

 57است.
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 نیاست و مباحث مختلف و فروع متفاوت موضوعات حقوق ب یدیرشته نسبتاً جد ران،یدر ا یالملل خصوص نیکه حقوق ب نیبه ا نظر

دارد و نگارنده با بضاعت  یشتریب یبحث و بررس یقرار گرفته است، موضوع جا یدگیمبحث، کمتر مطرح رس نیاز جمله ا ،یالملل خصوص

نقد و تذکرات  ازمندینبوده و ناز نقص  یو در خصوص آن اظهار نظر و استدالل نموده است که خال طرحرا م یدگاهیخود، د یاندک علم

 ییپرداخته است و از کشورها یحقوق کودک به فرزندخواندگ ونیدر کنوانس 21و  20باشد مواد  یمحترم و صاحب نظران م دیمشفقانه اسات

از  یادیقرار دهند. هر ساله تعداد ز تیکودک را در اولو هیشناخته اند، خواسته است که منافع عال تیرا به رسم یفرزندخواندگ ستمیکه س

به تحت  لیاز نعمت فرزند محروم بوده و ما نیاز زوج یاریبس گرید یدهند و از سو یخود را از دست م نیمختلف والد لیکودکان، به دال

 تیروابط از اهم نیا یخشانتظام ب یحاکم برا نیقوان یموضوع و بررس نیسرپرست هستند. لذا پرداختن به ا یقرار دادن کودکان ب یسرپرست

سرپرست  یکوذک ب عه،یش یدر اسالم به طور مطلق منع نشده بلکه از نظر علما یگفته فرزندخواندگ شیبرخوردار است. با توجه به مطالب پ

 .ردیقرار گ یتحت سرپرست یمهمل گذارده شود و الزم است به نحو دینبا

در  گرید یدر کشور یفرزندخواندگ یبرا UK نگر در انگلستان، در رابطه با آوردن کودک به ندهیآ رندگانیپذ طیها و  شرا تیمحدود

 یشمال رلندیانجمن الهه در اسکاتلند و ا یها یفرزندخواندگ یقانون جداگانه برا نیرود. همچن یبه کار م زیو ولز ن یشمال رلندیاسکاتلند، ا

  .وجود دارد

در  ضیتفو یاندازد. دولت ها یانگلستان را به کار م یبرا ییفقط کاربردها DFEنجمن الهه، ا ریتحت تأث یها یفرزندخواندگ یبرا

مورد نظر را  یکاربردها در کشورها یبرا یتحت انجمن الهه هستند و مطالعات یو ولز مقامات مرکز "من" یرهیجز ،یشمال رلندیاسکاتلند، ا

  .زنداندا یم انیبه جر

داند.  یالهه را م یکشورها ریشده در سا جادیا یانجمن الهه است و همه سفارشات فرزندخواندگ یامضاء کننده  کیانگلستان  االتیا

 رندیدر کشور محل تولد خود بگ ییایتانیپاسپرت بر کیتوانند  یکه در کشور الهه خوانده شده اند، م ییایتانیبر نیوالد یکودکان فرزندخوانده 

  .انگلستان را وارد کنند االتیا ،ییایتانیبه عنوان شهروند بر

 نیکه در ا ییایتانیبر نی. کودکان والدستندیکننده تحت انجمن الهه هستند، اما از امضاء کننده آن ن نییتع یکشورها، کشورها یبرخ

که  یخواهند داشت. اگر چه، کشور ازین سیآمدن به انگل یورود برا یزایو به و ستندین ییایتانیشوند، تحت پاسپرت بر یکشورها خوانده م

دهد و شما  ینم صیرا تشخ یانگلستان، فرزندخواندگ االتیکننده تحت انجمن الهه باشد، ا نییتع ریکشور غ کید،یا دهشما انتخاب کر

   .دیریبپذ یمجدداً به فرزندخواندگ ییایتانیدادگاه بر کیکودک خود را در  دیازمندین

 ریغ انیرانیا هیاحوال شخص تیقانون اجازه رعا 3به موجب بند  عهیش ریغ انیرانیدر مورد ا عه،یش ریغ انیرانیدر مورد ا یفرزندخواندگ

مادرخوانده  ایکه پدرخوانده  یعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب ،یبه فرزندخواندگ وطی، در مسائل مر1312در محاکم مصوب  عهیش

سوره  4هیصراحت آ لیدر مورد مسلمانان به دل یگفت که در حقوق اسالم فرزندخواندگ دیمورد با نیدر ا یشود. ول یم تیآن است، رعا رویپ

را ندارد.  یوجه حکم فرزند واقع چیمذکور فرزندخوانده به ه هیبه موجب آ رایشناخته نشده است. ز تیبه رسم د،یگرد انیاحزاب که قبالً ب

 .باشد یم یبند مذکور موضوعاً منتف یاعمال و اجرا عهیش ریغ لماناندر مورد مس ن،یبنابرا

  .مقررات کنوانسیون حقوق کودک بوده است یبه منظور اجرا 1968 یقانون فرزندخواندگ بیتصو سیحقوق انگل در

ت، گونه که در حقوق ایران و حقوق انگلستان، مالحظه گردید و در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته اس همان

باشند، و این  یمذکور، در جهت رعایت هر چه بیشتر مصالح و منافع عالیه کودکان م یتالش حقوقدانان، قضات و قانونگذاران در کشورها

شود و این مسأله  یموضوع نیز م یو روان یعاطف یشامل رعایت جنبه ها ،یو اجتماع یاقتصاد یعالوه بر جنبه ها ،رعایت مصالح عالیه کودک

 یاست که وقت ی. بدیهگرددیم یو مدارک هویت طفل به نام خانواده جدید متجل یبه صورت صدور شناسنامه، اوراق و اسناد سجل از جمله،

مذکور  یرا در مقررات کشورها یشود، آثار بعضا متفاوت یجوامع مختلف تلفیق و هماهنگ م یسنت ها و یو دین یاین تالشها با میراث فرهنگ

 59آورد. یبه وجود م
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 يريگ جهيبحث و نت-11
 :که میابیدرم قیتحق یها افتهیتوجه به  با

در ماده واحده مربوط به احوال  عه،یش ریغ انیرانیا یفرزندخواندگ نکهیبا توجه به ا 3 هیدر فرض یاست. ول دییمورد تا 2و  1 اتیفرض

از آنجا که  نیباشد، همچن یآنها م ینید دیطبق عقا نیمسلم ریغ هیاحوال شخص زیشناخته شده است و در فقه اسالم ن تیبه رسم هیشخص

 رشیرسد که اصوالً اقدام به پذ یدارد، لذا به نظر م ینسبت به حقوق داخل یشمول محدودتر رهیدا یالملل خصوص نیب وقدر حق ینظم عموم

  .نباشد رانیا یفرزندخوانده از طرف اتباع خارجه مخالف نظم عموم

 نیتعهدات و اقتدار والد ف،یتمام حقوق، تکال ،یگرفت که در صورت صدور حکم فرزندخواندگ جهیتوان نت یم سیتوجه به قانون انگل با

 .گردد یبه پدرخوانده واگذار م تیو ترب میحضانت، نفقه، تعل نهیدر زم

آن منافات داشته باشد مورد  یر آنچه که با بقاه زیو ن یو قطع رابطه نسب یگرفت که نف جهیتوان نت یتوجه به آنچه گفته شد م با

 .شارع قرار گرفته است ینه
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