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Abstract 

1989 Convention on the Rights of the Child emphasizes that the states 
shall act in accordance with the high interests of children. According to this 
Convention each child has special constitutional rights including right to life, 
right to name and identity, right to family relationships and the right to 
communicate with parents, even if separated from them. Today, despite the 
membership of most of the states in the Convention on the Rights of the 
Child, there are many similarities and differences between countries as 
regards the nature of international adoption, the high interests of the child 
and the competence of the adoptive. In the present research, through using a 
descriptive-analytic method, by a brief overview on the international 
adoption in laws of the Islamic Republic of Iran, France and Germany we 
come to this conclusion that despite the differences as to simple and 
incomplete adoption, influenced by international rules, these countries to a 
large extent have enacted similar rules especially in simple adoption. 
However, with regard to international adoption, despite the prediction of 
certain rules in French and German law, in Iran's law this institution is faced 
with the silence of the legislature. It seems that we can admit this institution 
in accordance with Islamic standards with solution for accepting an adoptive 
qualified Muslim parent for orphaned Muslim children and an adoptive 
parent for the orphaned children of the People of the Book in the framework 
of existing regulations and best interests of the child. 
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ن ی  د وا د ز ی  ط ه  ی طا ه و آل  المل ا ان،    مانوق  ا

  1منوچهر توسلي نائيني 
  
  

  چكيده 
اليه تاكيد دارد كه دولت ها بايد در راستاي منافع ع 1989كنوانسيون حقوق كودك 

 كودكان اقدام كنند. بر اساس اين كنوانسيون هر كودك حقوق اساسي ويژه اي شامل
ي ، حق نام و هويت، حق روابط خانوادگي و حق ارتباط با  پدر و مادر حتحق زندگي

در صورت جدايي از آنها را دارد. امروزه عليرغم عضويت اكثر كشورها در 
 كنوانسيون حقوق كودك، در مورد ماهيت فرزند خواندگي بين المللي، منافع عاليه

و تفاوت هايي در بين فرزند خوانده و صالحيت متقاضي فرزند خواندگي تشابهات 
ر كشورها وجود دارد. در تحقيق اخير با استفاده از روش توصيفي و تحليلي با مرو

مختصري بر موضوع فرزند خواندگي بين المللي در قوانين جمهوري اسالمي 
 فرزند"ايران،فرانسه و آلمان به اين نتيجه مي رسيم كه عليرغم تفاوت در عنوان 

رد اد بين المللي، اين كشورها تا حد زيادي بويژه در موو تحت تاثيراسن "خواندگي
د فرزند خواندگي ساده يا ناقص ، قواعد يكساني را اتخاذ كرده اند، ليكن در مور
ان فرزند خواندگي بين المللي عليرغم پيش بيني قواعد معين در حقوق فرانسه و آلم

ان به نظر مي رسد امك اين نهاد در حقوق ايران هنوز با سكوت قانونگذار روبروست.
راي بپذيرش اين نهاد در قوانين ايران با رعايت موازين اسالمي با درج راهكارهايي 

پذيرش پدرخوانده يا مادر خوانده مسلمان واجد شرائط براي كودكان بي سرپرست 
ي بمسلمان و پدر خوانده يا مادر خوانده اهل كتاب واجد شرائط براي براي كودكان 

  .موجود  و مصالح عاليه كودك وجود دارد اب در چارچوب مقرراتسرپرست اهل كت
  

سرپرستي، فرزندخواندگي،  قانون مدني فرانسه، قانون مدني آلمان،  :يديواژگان كل
  .هويت  كنوانسيون حقوق كودك،
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  مقدمهمقدمه

پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيم به عنوان فرزند خوانده از دير باز در جوامع بشري 
مرسوم بوده است. امروزه، عالوه بر فرزند خواندگي داخلي  توسط اتباع يك معمول و 

پذيرش فرزند توسط زوج يا فردي كه مليتي  يعنيكشور، فرزند خواندگي بين المللي 
فرزند خواندگي بين المللي تا نيمه دوم قرن  نيز مرسوم شده است. همانند كودك ندارد

از جنگ جهاني دوم و پذيرش كودكان يتيم از بيستم پديده اي ناشناخته بود ليكن پس 
در اياالت متحده گسترش زيادي پيدا كرد و با جنگ كره و ويتنام و  آلمان ، ژاپن و يونان

پذيرش كودكان يتيم اين كشورها در سوئد، اياالت متحده و ساير كشورها اين پديده 
ي دهد كه هر ساله آمارها نشان م) . 18: 2009گسترش بيشتري پيدا كرد (سازمان ملل،

اين نوع .  2مورد فرزندخواندگي بين المللي در سطح جهان اتفاق مي افتد 20000حدود 
انتقال فرزند خوانده از كشور محل تولد خود به كشور هاي فرزند خواندگي در زمان 

و بطور كلي  3با مسائل حقوقي متعددي روبروست و امكان سوءاستفاده هاتوسعه يافته 

                                  
  M. Hubing, 2014:660براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به  2
از جمله اين سوء استفاده ها در مورد فرزند خواندگي بين المللي  نقض حقوق بشري مي توان به نقض حقوق بشري   3

ني كودك،  افزايش قاچاق و استثمار در رابطه با مذهب كودكان ، زبان مادري و فرهنگ اوليه  و كرامت انسا
كودكان، روابط نامشروع با كودكان توسط خانواده پذيرنده و بدرفتاري با كودكان پذيرفته شده و در برخي موارد 
تبعيض نژادي اشاره كرد براي مشاهده برخي موارد سوء استفاده از كودكان فرزندخوانده بين المللي به سايتهاي زير 

  مراجعه كنيد:
https://cas.uab.edu/humanrights/2018/03/13/orphan-fever-the-dark-side-of-international-

adoption/  و سايتhttps://adoptiondoctors.com/is-child-abuse-more-prevalent-in-international-

adopters/وجود آثار مثبت تربيتي، اگر به درستي و   . برخي معتقدند فرزند خواندگي در حقوق داخلي نيز عليرغم
چالش هايي فقهي؛ مانند حرمت ناشي از عدم قرابت نسبي و سببي و ممكن است نگيرد،  در چارچوب شرع صورت

كه گذشته از نقض غرض  ه باشدعدم برقراري نفقه و رابطه ارث بري بين فرزندخوانده و فرزندپذير را به همراه داشت
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 يتيم كودكان پذيرفتن بخصوص ،بين المللي فرزندخواندگي راه سر بر ريبسيا موانعي

براي حل برخي ازاين  .(Rubeline Devichi, 1999: 528)دارد وجود ديگر كشورهاي
به تصويب  المللي بين فرزندخواندگي زمينه در ميالدي 1993 در الهه كنوانسيونموانع 
 اش مادري سرزمين در كودك امكان حد تا كه بوده اين كنوانسيون اين هدف .رسيد

 در فرزندي به سالگي سه از قبل تا را كودكان توان نمي كنوانسيون اين طبق .بماند

در حقوق فعلي ايران، نهاد سرپرستي كودكان تا حدودي شبيه به  .پذيرفت ديگر كشوري
ج در به مفهوم مندر فرزندخواندگيفرزندخواندگي در اسناد بين المللي است، ليكن نهاد 

اقليت هاي مذهبي مورد پذيرش  اسناد بين المللي يا فرند خواندگي كامل فقط در مورد
) ماده 3) و بند (39-60: 1379) (امامي،  Sardoueinasab. 2013: 34قرار گرفته است (

قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه واحده 
در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه  "كه مقرر مي دارد  1312

قانون اعمال خواهد شد.  " متداوله در مذهبي كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است
رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان 

نيز همين رويه  ت نظاممجمع تشخيص مصلح 3/4/1372زرتشتي،كليمي و مسيحي مصوب 
را تاييد مي كند. بنابر اين اقليتهاي مذهبي ضمن برخورداري از مقررات عام در مورد 

) قانون حمايت از 2( تبصرهسرپرستي از مقررات خاص نيز برخوردارند. در همين رابطه  
و سيزدهم )12(ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم  "مقرر مي دارد 1392خانواده 

قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در ) 13(
و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و  31/4/1312محاكم مصوب 

مجمع تشخيص  3/4/1372تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب 
راجع عالي اقليتهاي ديني مذكور درامور تصميمات م . مصلحت نظام رسيدگي مي شود

                                                                          
به فحشا و منكرات،  شارع از تجويز آن، خود، ممكن است مولد آثار تربيتي سوئي همچون اباحي گري، گرايش

علي محمدي، جمشيدي، ( .ايجاد اختالف ميان ورثه و فرزندخوانده، و در نتيجه اختالل در امنيت رواني آنها بشود
1397 :21(   
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، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون طالقحسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و 

  .رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد
انوني قجايگاه فرزندخواندگي و سرپرستي  نهاد 1353تا اواخر سال درحقوق ايران 

د كه شت سبب ها و لزوم حمايت از اطفال بدون سرپرسنياز جامعه و خانوادهليكن نداشت. 
صويب به ت "سرپرستقانون حمايت از اطفال بدون"ماه آن سال، قانوني با نام:  در اسفند

ر د 1353ل ساقانون . بيني شدضوابطي پيشسرپرستي اين كودكان با برسد. در اين قانون 
سرپرست و بد سرپرست بي نوجوانان وحمايت از كودكان با عنوان قانون  1392سال 

مللي ين البحقوق موضوعه ايران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگي اصالح گرديد. 
فته ر گرقطع نظر از برخي كليات ، ساكت است ،و موضوع مذكور كمتر مورد بررسي قرا

گي بين واندخبررسي قوانين كشور آلمان و فرانسه كه در آنها فرزند  است. از اين نظر،
 هكبويژه آنكه  مي تواند از جنبه هاي مختلف سودمند باشد .لمللي مورد پذيرش واقع شده ا

ي در يراندر حال حاضر مراودات بين المللي گسترش يافته و از يك طرف ، ميليونها ا
رها در كشو كشورهاي ديگر حضور يافته اند و از طرف ديگر  شمار زيادي از اتباع ساير

ين تدو ر و پناهنده حضور دارند. موارد مذكور ضرورت عمليايران ، به عنوان مهاج
 ،ور) را مذك مقررات جامع و منسجم در مورد مسائل مربوط به بيگانگان ( از جمله موضوع
د  ويژه بعبدگي آشكارتر مي سازد. تحقيق حاضر ، با توجه به شرايط فوق الذكر فرزند خوان

سي ورد برره ، مخصوصي ايران ،آلمان و فرانسبين المللي آنرا از ديدگاه حقوق بين الملل 
  قرار مي دهد .

 
 . مفاهيم و تعاريف1

 . تعريف كودك1-1
در مفهوم حقوقي، كودك شخصي است كه از بدو تولد، حقوق، تكاليف و اهليت 
خاصي را كسب مي كند كه به وسيله ي قانون به رسميت شناخته شده است. ليكن اهليت 

ليه زندگي اش محدود  مي باشد به اين معني كه كودك قانوني كودك در مراحل او
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اهليت استيفاء محدود دارد و نمي توند طرف دعوا واقع و به دليل اشتباه متحمل مسئوليت 

  .(Dausab, 2015: 146)مدني يا كيفري شود 
مطابق با ") مقرر مي دارد : 1) در ماده (1989كنوانسيون بين المللي حقوق كودك (

بلوغ تحت  سال گفته مي شود  مگر اين كه سن 18ني،كودك به انسان زير كنوانسيون كنو
فرزند  پايي. كنوانسيون ارو"قانون قابل اجرا در كشورهاي عضو زودتر تعيين شده باشد

ح به تصويب رسيد تعريف واض 2008خواندگي كودكان كه در استراسبورگ در سال 
 18 ودك شخصي است كه زير سنتري از كودك ارائه مي دهد. طبق اين كنوانسيون ك

 :قرر مي دارد م) اين كنوانسيون راجع به دامنه اجراي كنوانسيون 1سال باشد و در ماده (
سال نرسيده  18زماني كه كودكي مي تواند به فرزند خواندگي قبول مي شود كه سن او به 
ه م نرسيدهوغ لبباشد، مزدوج نباشد و يا قرارداد ازدواج ثبت شده نداشته باشد و به  سن 

 تخصصي مراقبت و پرورش از كودكان تحت سرپرستي سازماندستور العمل باشد. 
كسي مي  نيز همانند كنوانسيون فوق الذكر كودك را1387 /30/8بهزيستي ايران مصوب 

  .است تمام شمسي سال 18كه سن او كمتر از داند 
ه ن بيدگاه قانودر سيستم حقوقي ايران،كودك مفهوم پيچيده اي دارد.كودك از د

ميت، :محرمفهوم طفل متولد شده از پدر و مادر قانوني است كه از حقوق قانوني شامل
 بل كودكمقا توارث، حمايت والدين، نام خانوادگي، تابعيت و... برخوردار ميباشد.  در

 ج از حدخار طبيعي يا كودك نا مشروع به مفهوم طفل متولد شده از آميزش بين زن و مرد
كودك فرزند  رعي و قانوني است كه مستحق هيچ گونه ارثي نميباشد. از اين نظر،و مرز ش

 ست وجخوانده،  كودك مشروع يا غير مشروعي ميباشد كه پدر و مادر ديگري كه در 
ندي به فرز و راجوي فرزند مي باشند و از نظر قانوني صالح براي پذيرش فرزند مي باشند ا

  قبول مي كنند.
 

  دگي بين الملليدگي بين الملليفرزندخوانفرزندخوان  ..11-22
عبارت است از به فرزندخواندگي گرفتن يك كودك از المللي فرزندخواندگي بين

توسط يك زوج يا يك فرد تنها كه در كشور ديگري زندگي مي خارجي يك كشور 
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فرزندخواندگي بين المللي پذيرش فرزند توسط زوج يا يك فردي به عبارت ساده تر، كند. 

با انتقال كودك فرزند خوانده از و غالبا اين پديده ندارد است كه مليتي همانند كودك 
فرزند . )Orr, 2018: 4( كشور محل تولد خود به كشور هاي توسعه يافته انجام مي گيرد

خواندگي بين المللي  در كشورهاي در گير جنگ و بالياي طبيعي يك نهاد كامال مفيد 
رند و بدرستي از آنان مراقبت نمي براي كودكاني است كه هيچ خانواده يا سرپناهي  ندا

شود. در مقابل بسياري از خانواده ها در نقاط ديگر دنيا نابارور بوده و امكان فرزند دار 
شدن را ندارند و در كشور خود با محدوديت تعداد فرزند خوانده روبرو مي باشند. 

زند خواندگي كنوانسيون حقوق كودك و ساير اسناد بين المللي ضمن تاكيد بر اولويت فر
ملي و داخلي، فرزند خواندگي بين المللي را فقط در چارچوب مصالح عاليه و رعايت 
حقوق بنيادي كودك به عنوان اصول راهنما مجاز مي دانند بويژه در مواردي كه در 
كشوري  متقاضيان فرزند پذيري كم و تعداد كودكان بي سرپرست زياد باشد. در غير اين 

مصالح عاليه و حقوق بنيادي كودك اين نهاد به عنوان عاملي در  صورت بدون توجه به
جهت سوء استفاده از فرزند خواندگان توسط فرزند پذيران و گروه هاي مافيايي در قاچاق 

  (  4كودكان و بهره برداري جنسي و استفاده ارزان از كار كودكان در خواهد آمد

Wallace,2003:689-691وگيري از اين سوء استفاده ها همكاري ). در اين راستا براي جل
دو كشور فرستنده و پذيرنده فرزند خوانده براي رعايت اصول فوق الذكر الزم و ضروري 
خواهد بود. با توجه به اينكه منافع فرزند خواندگي بين الملللي بيش از مضرات آن مي باشد 

اياالت  2000واندگي به نظر برخي نوسازي ، اصالح قوانين داخلي مانند قانون فرزند خ
الهه در مورد فرزند خواندگي بين  1993متحده و معاهدات بين المللي مانند كنوانسبون 

در جهت حمايت از كودكان مي تواند برخي از مشكالت فرزند  و نظاير آنها المللي
  )Orr, 2018: 19خواندگي بين المللي را كاهش دهد (

                                  
فرزندخواندگي بين المللي برخي مواقع به منبع درآمد زيادي براي آژانس هاي پذيرش بين المللي فرزندخواندگي  4

هزينه  ٪60دالر و با  40،000تا  5000هزينه فرزند خواندگي بين المللي  از  2018سال  در آمده به صورتي كه در
 )Orr, 2018: 7دالر درآمده است  (   30000تا 10،000آژانس بين  المللي بين 
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  ر خصوص فرزند خواندگيمرجع صالحيتدار براي تصميم گيري د  .3-1

ه ند كمعموال در موارد فرزند خواندگي دادگاههاي حقوقي كشورها تصميم مي گير
ر ادگاه ديم دچه مواردي داخل در شمول منافع عاليه كودك و خانواده ها قرار دارد. تصم
مه يت برناامن واين مورد به موضوعاتي مانند : داشتن شغل والدين، پايداري تصميم، ثبات 

ار اثير گذك) تها و موارد مشابه توجه مي كند زيرا اين موضوعات در (منافع عاليه كودآن
ز الف) آن دسته ا ") كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد كه 21است. ماده (

از ا مجيكشورهاي عضو پيمان كه سيستم كفالت و فرزندخواندگي را به رسميت شناخته 
و اآسايش  دك ونند كه در تمام اين مراحل، منافع كومي دانند، با اطمينان خاطرنشان ميك

گي فقط واندتامين مي شود.اين كشورها: الف) تضمين مي كنند كه امور مربوط به فرزندخ
ق حقو از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب

  شود. مي جاري و قوانين داخلي اجرا و كنترل
 اختيار ا درري فرزندخواندگي را هم به رسميت شناخته و اين امكان ب) شكل بين الملل

  كودكاني كه داخل كشور از اين نظر تامين نيستند، مي گذارند.
ه تنها ك) كنوانسيون ، فرزند خواندگي كودك امري صالحيتي است 21از نظر ماده (

وثق و معات اطالتوسط مقام ذي صالح مطابق با قانون قابل اجرا در هر كشور و بر اساس 
رستان سرپ معتبر تصميم گرفته مي شود. در اين رابطه اطالعات والدين، خويشاوندان و
شخص ده مقانوني كودك و شخصي كه چنين اطالعاتي را مي دهد مهم ميباشد اما اين ما

  نكرده است كه چه كسي مقام ذي صالح مي باشد؟
مده است كه : اندگي كودكان نيز آدر مورد فرزند خو 2008) قانون اروپايي 3در ماده (

ار حيتدفرزند خواندگي تنها در صورتي معتبر مي باشد كه توسط مقامات اجرايي صال
رزند وارد اتخاذ ف) اين كنوانسيون صراحتا بيان مي دارد كه در م4تصميم گرفته شود. ماده (

ن كه آد مگر : مقامات صالحيتدار نبايد فرزند خواندگي كودكي را اجازه دهن 1خواندگي 
: در هر  2متقاعد شوند كه فرزند خواندگي در جهت منافع عاليه آن كودك خواهد بود 

ده انواخمورد مقامات صالحيتدار بايد به اهميت فرزند خواندگي و رشد كودك در يك 
  ثابت و پايدار توجه كنند.
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  تاس در ايران، متولي موضوع فرزندخواندگي و سرپرستي، سازمان بهزيستي كشور

حل مومي مع ليكن تصميم نهايي در مورد اعطاي سرپرستي يا فرزند خواندگي با دادگاه
مين زمينه در ه1392) قانون حمايت از خانواده 4) ماده (16است. بند ( اقامت متقاضي

گاه داد الحيتسرپرستي كودكان بي سرپرست در صتصريح دارد كه رسيدگي به موضوع 
 ا حضانتستي يان بهزيستي با كمك دادگاه  در موارد سرپراست. بنابر اين، سازمخانواده 

 واستخقانوني تصميم مي گيرد. متقاضيان فرزند خواندگي يا سرپرستي بايد يك در 
ا تي يرسمي به سازمان بهزيستي تسليم كنند و از دادگاه مجوزي براي شروع سرپرس

سرپرست و ينوجوانان بقانون حمايت از كودكان و  )32(مادهطبق  حضانت قانوني بگيرند.
كان و دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري كود "1392 بدسرپرست
) 33( مادهس . بر اسا"كننده استه محل اقامت درخواستسرپرست، دادگانوجوانان بي
 ودكان واي كبر ،در كليه مواردي كه به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح همين قانون 

ه گردد، دادگاه مكلف است رونوشت رأي را جهت اطالعبن سرپرست تعيين مينوجوانا
ته از ن دسسازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به اي

  .افراد نظارت كند
در فرانسه قضات دادگاه خانواده در دادگاه استان وظيفه رسيدگي به پرونده هاي فرزند 

). در آلمان نيز مرجع صالحيتدار در مورد 128: 1383ه دارند (غمامي، خواندگي را بر عهد
فرزند خواندگي دادگاه قيمومت محل اقامت فرزند خوانده است كه با كمك يكي از 

 قرار دارد،  تصميم مي گيرد. 5آژانس هاي فرزند خواندگي كه زير نظر مركز رفاه جوانان

  
  انفرزند خواندگي بين المللي در حقوق اير .2

در ايران باستان به ويژه در دوره حكومت ساسانيان فرزند خواندگي مورد پذيرش و 
شود؛ تبني ، به فرزندخواندگي دعي و تبني گفته مياعراب جاهلي نيزدر مرسوم بوده است. 

شود كه مردي او را در لغت يعني پسرخواندگي و در اصطالح، بر پسر يا دختري اطالق مي

                                  
5 Youth Welfare Office 
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شود. قرآن كريم اين سنت اشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته ميبه فرزندي پذيرفته ب

ها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر كه فرزند خوانده جاهلي را باطل كرد و حكم نمود
ليكن ) 1398(زرگوش نسب، باقري،  پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران ديني هستند

فهوم قبلي آن كه فرزند خوانده را شبيه به فرزند پس از پذيرش اسالم فرزند خواندگي به م
در نظام حقوقي اسالم نسب ). 92: 1388واقعي مي دانست، در ايران رد شد (توسلي نائيني،

فرزندخواندگي باعث ايجاد نسب  لذامنحصرا از طريق والدت مشروع ايجاد مي شود، 
عهده پدر و مادر واقعي  برخي تكاليف و وظايفي كه در اسالم بر ليكن قراردادي نمي شود

گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را مي توان براي حمايت از كودك بي سرپرست، در 
از سوره  40آيه در  ). 1388( موسوي بجنوردي، عالئي نوين، .مورد او هم لحاظ نمود

 انفرزند به مفهومتصريح شده كه فرزندخواندگان  8همين سوره 5و  47آيه  و 6احزاب
همين سوره ازدواج با  37در آيه و در تاكيد همين موضوع  وصلبي نيستند واقعي و 

به همين دليل برخي معتقدند كه آيات  9شمرده شده است مجازمطلقه فرزندخوانده همسر
فوق الذكر به مفهوم نسخ كامل فرزند خواندگي در اسالم نيست و فرزند خواندگي يا 

در بين اقوام و قبايل عرب و كه قبل از ظهور اسالم  » دُعي«و فرزند خوانده با عنوان  "تبني"
به صورت  به صورت كامل با تمام آثار حقوقي آن مورد قبول بود شبه جزيره عربستان

) و برخي ديگر آن را  27: 1379محدود در اسالم مورد پذيرش قرار گرفته است (امامي، 
ولي از  در صورت فقدانو  كه ايجاب از سوي ولي فرزند خوانده ( مي دانندنوعي عقد 

                                  
محمّد صلى اهللا عليه و »ء عليماشي اللّه و خاتم النّبيّين و كان اللّه بكلما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول« 6

آله، پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست، بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است؛ و خداوند به همه چيز آگاه 
  .است

(خداوند)  و »ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم و اللّه يقول الحق و هو يهدي السبيل«... 7
گوييد ؛ امّا ما را فرزند حقيقي شما قرارنداده است؛ اين سخن شماست كه به دهان خود ميهاي شفرزندخوانده

  .كندگويد و او به راه راست هدايت ميخداوند حقّ را مي
آنان را به نام پدرانشان ». الدين و مواليكم...ادعوهم البائهم هو اقسط عنداللّه فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في 8

دانيد، آنان برادران شما در دين و موالي شما 	تر است و اگر نام پدرانشان را نمي		ه اين نزد خدا عادالنهبخوانيد ك
  هستند

تا بر مؤمنان در مورد [ازدواج با] همسران  "...اليكون علي المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا" 9
  .ند، حَرَجي نباشد و امر خدا شدني استكه حاجتي از آنان برآورد	پسرخواندگانشان، وقتي
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اين عقد را مي  به نظر آنان حاكم شرع) و قبول از طرف فرزندپذير انجام مي گيرد طرف

توان در قالب عقد وكالت و يا به عنوان عقد جديدي در كنار عقود جديد مثل عقد بيمه به 
د )  و نهايتا برخي آن را نهادي منسوخ در اسالم مي دانن1392(علمي طامه، حساب آورد

والولد  "نقل شده). در حديثي از پيامبر اكرم (ص) نيز 1398(دارايي، ناصر و رضايي، 
 ئكه والوالم هللاللفراش و للعاهر الحجر من ادعي الي غير أبيه أو تولي غير مواليه فعليه لعنه ا

 ،موسوي(انتساب فرزند به غير پدرش نهي شده است كه بر اساس آن  "الناس اجمعين
  .)254: 15 ج،1558حر عاملي،  به نقل از 88: 1397، طالبي

در قانون مدني ايران كه بيشتر از اسالم و مباني فقهي شيعه الهام گرفته هيچ اشاره اي به 
اما فرزند خواندگي براي غير مسلمانان ودر قانون اجازه  . 10فرزند خوانده  نشده است

با توجه  ليكن،ته شده است. به رسميت شناخ 1310رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه 
به اين كه نوع دوستي وكمك به نيازمندان از عناصر اصلي فرهنگ ايراني و تعاليم اسالمي 

فرزند خواندگي "به جاي آن پيش بيني شده كه بعضًا از آن به  "نهاد سرپرستي"مي باشد 
(توسلي مشابه آنچه كه در حقوق فرانسه وجود دارد تعبير شده است  "ساده"يا  "ناقص 

) . بنابر اين،  نهاد سرپرستي با توجه به نيازهاي جامعه در 20 :1391نائيني، امير نيرومند، 
بعضي موارد خاص از جمله ياري رساندن به كودكاني كه هيچ گونه سرپرستي را ندارند 

براي شناخت فرزند خواندگي بين المللي در ايران در ابتدا الزم   مجاز شناخته شده است. 

                                  
: زيد بن حارثه از قبيله بني عبدود بوده كه پيامبر اكرم (ص) پيش از بر مي گردد زيد بن حارثهدليل آن به داستان  10

. پسري خود برگزي(زيد بن محمد)به بعثت او را از جمله اسيران جاهليت در بازار عكاظ خريد و آزاد ساخته و 
خواستگاري و عقد نمود پس از مدتي كه زينب در خانه زيد بود با زيد اختالف  زيدزينب دختررا براي پيامبر اكرم 
در مورد پذيرش فرزند  اين كار كه برخالف عادت و عرف.  ازدواج كرداو با پيامبر اكرم  و طالق گرفت. پيدا كرد

ضيه زيدبن حارثه اين موضوع كه فرزند سوره احزاب و ق 5و 4ان صراحتاً در آيه نبراساس اين سخ خوانده بود.
هاي شما پسر شما نيستند. اين و پسر خوانده "اعالم گرديدخوانده در حكم فرزند واقعي باشد اساساً نفي گرديدو 
گوييد و خداوند سخن حق وراست مي گويد و اوست كه پسر خواندگي گفته خود شماست كه به زبان خويش مي

آنها برادران  ورها را به پدرانشان باز خوانيد، اين نزد خدا راست تر و درست تر است، نمايد آن پسراه راست را مي
به همين دليل فرزند خواندگي در حقوق فرزند خواندگي دراسالم منشاء اثر حقوقي نيست و آثار  ديني شما هستند.

   ). 1394قرابت نسبي بر فرزند خواندگي مترتب نيست (حسيني، بوذري و آالله، 
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كه نهاد سرپرستي و فرزند خواندگي داخلي را بررسي و سپس به جايگاه آن در است 

  حقوق بين الملل خصوصي ايران بپردازيم.
  1353قانون حمايت از كودكان بي سرپرست  .1-2

بدون فرزند  لغو گرديد با مجوز دادگاه خانواده هاي 1392طبق اين قانون كه در سال 
ي پرستي مب سربيشتر را بپذيرند. زوج هايي كه داوطل مي توانستند سرپرستي يك فرزند يا

ار  دفرزند  ر بهبودند بايد ثابت مي كردند كه پنج سال تمام از ازدواج آنها گذشته و قاد
سابقه  فري،شدن  نمي باشند.  آنها بايد همچنين ثابت مي كردند كه سابقه محكوميت كي

لكل يا ابه  ا صعب العالج ، اعتيادبيماري ذهني و مشكل اخالقي ، بيماري واگير دار ي
ل ندي قبوفرز داروهاي ديگري نداشته باشند، و ساكن ايران باشند.  كودكي مي توانست به
ي اي قضايهادهشود كه صغير بوده و داراي پدر، مادر يا جد پدري نباشد و در هيچ يك ازن

رپرستي اي ساو برعمومي در سه سال قبل از تقاضا، ادعايي توسط پدر، مادر يا جد پدري 
د. طبق ي بومطرح نشده باشد. و سن يكي از زوجين در زمان تقاضا حداقل بايد سي سال م

فق ند با تواهر زن و شوهر مقيم ايران مي توان " اين قانون كه مقرر مي كرد) 1ماده (
 امكان  "ينديكديگر ، طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نما

خارجي  وجينستي بين المللي (تا حدي مشابه فرزند خواندگي بين المللي)  براي  زسرپر
 مقيم ايران وجود داشته است.

  13921392  سرپرست و بدسرپرستسرپرست و بدسرپرستقانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيقانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي  .22-22
ذاري تعداد كودكاني كه امكان واگ كهقانون فوق الذكر با اين هدف تصويب شد 

 سرپرستي ي براي واگذاريهمچنين امكان قانون زايش يابد ورد، افها وجود داسرپرستي آن
 ين قانون ا) 1(مادهو دامنه متقاضيان گسترده تر شود. طبق  كودكان بدسرپرست فراهم 

، وي آنانمعن سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و
ين قانون ) ا2(مادهدر  .گيرداين قانون صورت ميبا اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات 

ان سرپرست، با سازمامور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي اشاره شده كه
 .بهزيستي كشور است
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كرده تسهيل را  سرپرستيو شرايط  ايجاد 1353در قانون  تغييرات اساسي 1392قانون 

 18ومت آنها به مكه كودك تحت قي ايحكم سرپرستي خانواده« در اين قانون  است. 
« ، »هاي داراي اوالدواگذاري فرزند به خانوده« همچنين،. مي شودفسخ » سالگي رسيده

 سال مجاز شناخته شده و بارعايت حقوق فرزند خوانده 30دختران و زنان مجرد باالي
اي به در اين قانون هيچ اشاره  . با اين حال، 11است پيش بيني شده» هاي ارثجايگزين«

  زوجين خارجي مقيم ايران و پذيرش تقاضاي سرپرستي آنان نشده است.
  شرايط متقاضيان سرپرستي شرايط متقاضيان سرپرستي     .22-22-11

ي بين امكان فرزند خواندگ 1353به نظر مي رسد بر خالف قانون  1392در قانون 
ن و اي زجالمللي و سرپرستي در مورد متقا ضيان داراي تابعيت خارجي  رد شده و به 

ي مقيم ايران كليه اتباع ايران 	 ") مقرر گرديده كه3(مادهكشور ايران در  شوهر  مقيم
ندرج در متوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مي

راني تباع ايابه  و از اين نظر سرپرستي را محدود "آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند
 نموده است.

ا يارتخانه توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفيم خارج از كشور ميايرانيان مق
ها و يا خانهارتنمايند. سف 	دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسالمي ايران به سازمان تقديم

ن موظف ازماسدفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و 
 .)4ماده( ه درخواست متقاضي رسيدگي نمايداست با حكم دادگاه صالح ب

ودكان كرپرستي د سميتوانن را داشته باشند زير ي كه شرايطافراد در بين اتباع ايراني نيز
 .و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند

سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج الف ـ زن و شوهري كه پنج
سال سن داشته از آنان بيش از سيكه حداقل يكيحب فرزند نشده باشند، مشروط به اينصا

                                  
در خصوص افرادي كه هيچگونه رابطه نسبي و سببي ندارند، ميتوانند با  الميدر فقه و حقوق اسبرخي معتقدند كه   11

عنوان يك راه مناسب براي ارث بردن  تواند به مي"ء ضمان جريره الو "انعقاد قراردادي از يكديگر ارث ببرند و 
  )103: 1397، البيط، موسوي( فرزندخوانده و فرزندپذير از يكديگر مطرح نمود
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تحقيقات نشان ميدهد در ايران اكثر متقاضيان فرزند پذيري از زوجهاي نابارور هستند  .باشد

 ).7- 32، 1395(رزاقي، 

 سالكه حداقل يكي از آنان بيش از سيب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين
 .سن داشته باشد

سال سن داشته باشند، كه حداقل سيج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي
  ).5(ماده  منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت

  شرايط كودكان مورد سرپرستي:شرايط كودكان مورد سرپرستي:  ..22-22-22
مود كه نزماني مي توان كودكي را به سرپرستي واگذار  1392) قانون 8طبق ماده (
 :باشند ذيلداراي شرايط 

 .اشدبپدري آنان وجود نداشته  الف ـ امكان شناخت هيچ يك از پدر، مادر و جد

آنان در قيد حيات  قهريپدري و وصي منصوب ازسوي ولي  ب ـ پدر، مادر، جد
 .نباشند

 پردهسج ـ افرادي كه سرپرستي آنان به موجب حكم مراجع صالحيتدار به سازمان 
 دپدري وجيا  يخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر وگرديده و تا زمان دوسال از تار

 .وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشند

دـ هيچ يك از پدر، مادر و جدپدري آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري 
ا ن يامي ا ضمصالحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي ب

 .ناظر نيز حاصل نشود

يران اقيم م. به نظر مي رسد قانون فوق الذكر به موضوع كودكان و نوجوانان خارجي 
  كه نيازمند سرپرستي مي باشند توجهي ننموده است.

  مراحل رسيدگي قانوني :  ..22-22-33
كنندگان سرپرستي بايد به تقاضانامه درخواستدر ايران براي طي مراحل سرپرستي، 

ارائه گردد و سازمان مكلف است حداكثر پس از دو ماه نسبت به اعالم  بهزيستي سازمان
دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين  نظر كارشناسي آن را به

ماهه اقدام  قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي شش
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در قانون قبلي مرجع  .گردددستان، متقاضي و سازمان ابالغ مينمايد. قرار صادره به دامي

 (است دادگاه بود، اما در قانون جديد مرجع تقديم دادخواست بهزيستي تقديم دادخواست
پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت ). 11ماده

صدور حكم سرپرستي و ابالغ آنبه اشخاص  ) اين قانون، اقدام به15) و (14مفاد مواد (
 .)13ماده(نمايد ) مي11مذكور در ماده (

نمايد كه دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر ميطبق قانون جديد 
تحت  كننده سرپرستي بخشـي از اموال يا حقوق خـود را به كودك يا نوجـواندرخواست

ه دگاه بتي، مفاد حكم از سوي داپس از صدور حكم قطعي سرپرس سرپرستي تمليك كند. 
م و ف است ناشود. اداره ثبت احوال مكلاداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابالغ مي

 ا درنام خانوادگي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حكم سرپرستي ر
احوال  ثبت اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد كند. همچنين اداره

 نام ومكلف است شناسنامه جديدي براي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام 
خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حكم 

 مايديد نقسرپرستي و نام و نام خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن، 
ويت و نسبت اداره ثبت احوال مكلف است سوابق ه) همين ماده 1طبق تبصره ( .)22(ماده 

تواند تي ميكودك يا نوجوان تحت سرپرسالبته  .واقعي طفل را در پرونده وي حفظ نمايد
م ج ناپس از رسيدن به سن هجده سالگي، صدور شناسنامه جديدي را براي خود با در

علوم ت مدر صور والدين واقعي در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگي مورد نظر وي،
موع به نظر در مج .)2(تبصره  از اداره ثبت احوال درخواست نمايدنبودن نام والدين واقعي، 

ن رد متقا ضياامكان فرزند خواندگي بين المللي و سرپرستي در مو 1392مي رسد در قانون 
  داراي تابعيت خارجي در ايران رد شده است.

  مرتبط با فرزند خواندگي بين الملليمرتبط با فرزند خواندگي بين المللي  . ايران و كنوانسيونهاي بين المللي. ايران و كنوانسيونهاي بين المللي22-33
است. به  راي موافق داده 1959مصوب نوامبر  اعالمية جهاني حقوق كودك ايران به 

 نياز به شخصيتش و متعادل كامل پرورش جهت كودك"اين اعالميه  )6(موجب اصل 
هر  خود، و به والدين و سرپرستي توجه تحت االمكاندارد و بايد حتي و تفاهم محبت
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را  خردسال . كودك"يابد ، پرورش، مادياخالقي در امنيت پرمحبت در فضائي صورت

 نسبت موظفند كه اجتماعي و مقامات ، نبايد از مادر جدا كرد. جامعهبجز در موارد استثنايي
 همچنين ايران دارند. مبذول خاص توجه بضاعتبي و كودكان خانواده بدون كودكان به

. به ه است تصويب كرد 1975ژوئن  24ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را در تاريخ 
شوند كه آزادي والدين و هاي طرف اين ميثاق متعهد ميدولت )18( هماد )4(موجب بند 

بر حسب مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخالقي كودكان 
  قدات خودشان محترم بشمارند.مطابق معت

يب تصو 1994جوالي  13را در تاريخ  1989ايران كنوانسيون حقوق كودك مصوب 
د ن وارايران در هنگام تصويب حق شرطي بدين مضمون بر كنوانسيو ليكننموده است. 

ير جرا مغاال احكرده است: ايران مقرراتي را كه با قوانين اسالمي و حقوق بين الملل در 
 سيستم كه كنوانسيون كشورهايي )21( هماد طبقرا اجرا نخواهد كرد.  باشند

را در  كودك عاليه دانند، بايد منافعو مجاز مي شناخته رسميت را به فرزندخواندگي
ندپذيري در مورد براي فرز 1392همچنين الويت بندي قانون  .قرار بدهند اولويت

اراي دنهايت زن و شوهرهاي ، سپس زنان مجرد و در هاي نابارورابتدا زوج كهسرپرستان 
يت بندي قبل اين الو زيرا كنوانسيون در تضاد است. )21(با مادة  نيزگيرد فرزند را در بر مي

 دشاي .هاي نابارور را در نظر گرفته استكه منافع كودك را تأمين كند منافع زوجاز اين
فرزند  اي قرار بگيرد كه به دليل عدم وجوددهدر خانواكودك  كهبوده  اينقانونگذار  نظر

قوق ح كنوانسيون )9(مادة خوشبختانه ديگري در مركز كانون محبت و توجه باشد. 
رفته مورد توجه قرار گ 1392در مورد كودكان داراي سرپرست بد در قانون  كودك 

  است.
اد حق با مرحله در مورد فرزند خواندگي بين المللي با توجه به  تفكيك بين مرحله ايج

 3). به نظر مي رسد كه اتباع خارجي با صراحت مواد (170: 1379اثر گذاري حق (متولي، 
) قانون جديد امكان پذيرش فرزند خوانده در ايران و در مرحله ايجاد حق را ندارند. 4و 

ليكن در مرحلة اثر گذاري حق ودر مواردي كه رابطه فرزند خواندگي توسط اتباع 
خارج از ايران صحيحاً ايجاد شده، آثار اين حق در ايران محترم شمرده مي خارجي در 
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شود. براي مثال فرزند خوانده خارجي در ايران بخواهد از پدر خوانده اش نفقه خود را 
مطالبه نمايد يا در مورد ارث مسأله اي داشته باشد. زيرا فرزندخواندگي جزو دسته ارتباطي 

) قانون مدني تابع قانون ملي است و در موارد تفاوت 7اده (احوال شخصيه است ، و طبق م
تابعيت پدر خوانده و فرزند خوانده و كودك تحت سرپرستي عليرغم سكوت قانونگذار و 

:  1388براساس منافع عاليه كودك تابع قانون فرزند خوانده خواهد بود (توسلي نائيني، 
اندگي  در ايران تابعيت كشوري را ). البته در مواردي كه متقاضي خارجي فرزندخو105

داشته باشد كه احوال شخصيه را تابع قانون اقامتگاه مي داند در اين حالت احاله درجه اول 
) قانون مدني ايران اين احاله را پذيرفته و طبق قانون اجازه 973بوجود مي آيد و طبق ماده (

  ).17: 1391يا، جرفي، رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه عمل مي كند (ارفع ن
  

  فرزند خواندگي بين المللي در حقوق فرانسه. 3
در  در حقوق فرانسه  فرزندخواندگي نهادي قديمي است كه شرايط و مقررات آن

ابع لي تقانون مدني اين كشورمشخص شده است. در اين كشور فرزند خواندگي بين المل
 ع قانونتاب ت رضايت فرزند خواندهقانون ملي متقاضي فرزند خواندگي و در مورد تشريفا

  ).21: 1391متبوع فرزند خوانده است ( ارفع نيا، جرفي، 
  فرزند خواندگي در قوانين مدني فرانسه .1-3

گردد كه همراه باز مي 1923ژوئن  19فرزندخواندگي در قوانين مدرن فرانسه به قانون 
امبر دس 23قانون  و در نهايت با هدر قالب قانون خانواده مطرح شد 1939ژوئيه  29با قانون 

كي از متداول يفرزند خواندگي به عنوان  1993در سال  شد.فرانسه وارد قانون مدني  1958
پا شناخته شد ( در كل ارو ترين روش هاي جايگزين ايجاد خانواده نه تنها در فرانسه بلكه 

امل و اندگي كبه دو صورت فرزندخوفرزند خواندگي  ) . در فرانسه12: 1383غمامي، 
)  مربوط به 370تا   343در قانون مدني  مواد ( وجود دارد.يا ناقص فرزندخواندگي ساده 

مل و مواد  ) مربوط به شروط فرزند خواندگي كا 350تا 343فرزندخواندگي است كه مواد(
  بعدي مربوط به اصل فرزند خواندگي كامل است.
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  فرزند خواندگي كامل .1-1-3

سب) ناز  واندگي كامل، جدايي كامل كودك از خانواده اصلي (غيرمنظور از فرزند خ
ژيكي و يولوبو پيوستن به خانواده ديگري است ، فرزند خواندگي كامل به غير از رابطه 

كند ( نتقل ميگي منسب تمام روابط فرزند خوانده را از اولياء اصلي به اولياء فرزند خواند
  قانون مدني). 351ماده 

) حكم فرزند خواندگي توسط مقام قضايي بنا به در خواست متقاضي 353طبق ماده (
بررسي  12»در شش ماه بعد از مراجعه به دادگاه «پذيرش كودك صادر مي شود كه بايد

) اين ماده  الزام قانوني وجود دارد كه فرزند خواندگي با آسايش و رفاه 1شود. طبق بند (
ردي كه پذيرنده كودك نوه داشته باشد كودك و منافع عاليه او هماهنگ باشد. در مو

دادگاه عالوه بر اين بايد بررسي كند كه فرزند خواندگي براي زندگي خانوادگي وي 
سال مقرّر داشته  15) در مورد فرزند خواندگي كودكان زير 345مخاطره آميز نباشد. ماده (

دگان براي حداقل كه به اين كودكان اجازه داده مي شود كه در خانه ي پذيرنده يا پذيرن
سال باشد و  15ماهه زندگي كنند. ليكن، در مورد كودكي كه سنش بيش از  6يك دوره 

قبل از رسيدن به اين سن به فرزندي پذيرفته شود اين الزامات قانوني اجرا نمي شود. 
همچنين در موردي  كودكي كه با عنوان فرزند خواندگي ساده پذيرفته شده و قبل از 

در طول دوره «سن شرايط فرزند خواندگي كامل را پيدا كند اگر اين شرايط  رسيدن به اين
  انجام شده باشد نيز الزامات فوق الذكر اجرا نمي شود.» ي صغير بودن كودك 

) تاثير فرزند 355مواد بعدي در مورد آثار فرزند خواندگي كامل است. طبق ماده (
ندگي بوجود ميايد. فرزند خواندگي به خواندگي از تاريخ ثبت دادخواست براي فرزند خوا

                                  
فرزند خواندگي ممكن است  "قانون مدني فرانسه  در مورد متقاضيان فرزند خواندگي آمده است  343در ماده  12

توسط زن و شوهري كه از نظر قضايي از هم جدا نشده اند در صورتي كه  از ازدواج آنها بيش از دو سال گذشته 
شروط سني بيان شده ليكن  343_2. در ماده  "شد، در خواست شود، سال با 28باشد يا اينكه سن هر دو باالتر از 

مقرر شده  343باشد. در ماده   اشاره شده كه ماده قبلي  در مورد فرزند خواندگي فرزند همسر قابل اعمال نمي
ا در مورد سال بزرگتر از كودكي باشد كه ميخواهد سرپرستي او را به عهده بگيرد. ام 5پذيرنده فرزند غير همسر بايد 

سال الزم است.در هر صورت، دادگاه ممكن است اگر داليل موجهي وجود  10فرزندان همسر تنها اختالف سني 
داشته باشد  در جايي كه اختالف سني كمتر از ميزان بيان شده  در ماده قبل باشد. اقدام به صدور دستور فرزند 

  خواندگي كند. 
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كودك نسبي را اعطا ميكند  كه جانشين نسب اصلي او ميشود. در اين زمان تعلق فرزند 
خوانده به خانواده خوني او (بيولوژيكي) متوقف مي شود.  ليكن در صورتي كه فرزند 

ماند.(  ماده خوانده، فرزند همسر باشد ،نسب اصلي متعلق به همسر و خانواده اش باقي مي
).  اين كودك در 357).  فرزند خواندگي به كودك نام پذيرنده را اعطا ميكند. (ماده 356

خانواده پذيرنده همان حقوق و تكاليفي را دارد كه يك كودك در خانواده نسبي خود 
  ).359) و فرزند خواندگي غير قابل فسخ ميباشد.( ماده 358دارد. (ماده 

 رد. اينزند خواندگي بين المللي در قوانين فرانسه اشاره دافر ) به پذيرش357-1ماده (
ند ماده مقرر مي دارد كه  پذيرندگاني كه  درخواست صدور حكم اجرايي يك فرز

ت در مد  واده خواندگي خارجي را دارند بايد از اختيارات قانوني قابل دسترس خود  استف
 نند..در كشور خارجي اقدام كزمان تقديم دادخواست براي ثبت حكم فرزندخواندگي 

تر از در فرانسه بيشكودكان خارجي پذيرش فرزندخواندگي آمارها نشان مي دهد كه 
ش ي پذيرماليات بيشتري را براقانونگذار  كودكان فرانسوي است و اين در حالي است

  ).15: 1384(غمامي،  فرزندخواندگي كودكان خارجي تعيين نموده است
  ساده (عادي)فرزندخواندگي  .2-1-3

فرزند خواندگي عادي يا ساده نوعي فرزند خواندگي است كه در آن نسب به فرزند 
) قانون  مدني فرزند خواندگي عادي صرف نظر از 360خوانده منتقل نمي شود. طبق ماده (

سن فرزند خوانده اجازه داده شده است. طبق اين ماده اشخاص كبير هم مي توانند موضوع 
). در مواردي كه 99: 1395ساده قرار گيرند ( صالحي، باقري مطلق، فرزند خواندگي 

وجود داليل جدي و قابل توجيهي در مورد كودكي كه موضوع فرزند خواندگي كامل 
است،  او را مشمول فرزند خواندگي عادي مي كند. و در مواردي كه سن فرزند خوانده 

  .1دگي رضايت دهدسال باشد او بايد شخصا به فرزند خوان 13باالتر از 

                                  
ر كودكي كه به فرزند خواندگي داده مي شود و همچنين رضايت و درقوانين فرانسه رضايت پدر و يا ماد 1

سال رضايت شخصي  15درخواست پذيرندگان ويا موسسه اي كه طفل را نگه ميدارد ودر مورد كودك باالتر از 
پدر و مادر كودك بايد  348) و اين رضايت بايد ثبت شود. طبق ماده 9، 1391وي الزامي است (ارفع نيا، جرفي، 

رضايت به اين فرزند خواندگي داشته باشند. اگر يكي از آنها فوت كرده باشد يا قادر به بيان رضايت خود نباشد بايد 
نسب  348_1يا صالحيت حضانت كودك را از دست داده باشد كسب رضايت از ديگران كفايت ميكند. طبق ماده 
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را به فرزند  ) فرزند خواندگي عادي نام پذيرنده363از نظر آثار حقوقي،  طبق ماده (

 ه فرزنددي كخوانده مي دهد. اين نام  به وسيله اضافه كردن آن به آخر اسم و در موار
 ز اضافهاد و خوانده و پذيرنده يا يكي از آنها، يك نام خانوادگي دو قسمتي داشته باش

خاص خود  ) وي از حقوق364ن نام پذيرنده به اسمش حاصل ميشود و بر اساس ماده (كرد
  در رابطه با ارث برخوردار است .

 ن ماده د. مفاد اي) به پذيرش فرزند خواندگي عادي بين المللي اشاره دار1بند  363ماده (
ر اي  آثاارد فرزند خواندگي قانوني عادي  ايجاد شده در كشور هاي خارجي را در فرانسه

  حقوقي فرزند خواندگي عادي مي داند.
قل وانده منت) ارتباط خويشاوندي در تنيجه فرزند خواندگي به فرزند خ366طبق ماده (

همسر  ده وميشود. لذا ازدواج ببن پذيرنده ،فرزند خوانده و همچنين بين فرزند خوان
ان انده همخو ه هاي فرزندپذيرنده ،متقابال بين پذيرنده و همسر فرزند خوانده و بين بچ

وعيت ممن شخص  و بين فرزند خوانده و بچه هاي پذيرنده ممنوع شده است با اين وجود
دي جيل ايجاد شده براي ازدواج مقرر شده در موارد سوم و چهارم  در زماني كه دال

ت نوعيوجود داشته باشد ممكن است توسط رئيس جمهور وقت برداشته شود. همچنين مم
ه كردي قرر شده در بند دوم  ممكن است در شرايط يكسان و در موردي كه فازدواج م

  رابطه را بوجود آورده فوت شده باشد برداشته شود.
درخواست فسخ توسط فرزندخوانده در صورتي قبول است كه ) 370البته طبق ماده (

د ،پدر و سال باشد. در موردي كه فرزند خوانده  صغير باش 15سن فرزندخوانده باالتر از 
                                                                          

رضايت به فرزند خواندگي بدهد . و طبق ماده  كودك تنها از طريق پدر و مادرش ايجاد مي شود و بايد يكي از آنها
اگر پدر و مادر كودك فوت كرده باشند يا قادر به بيان قصد خود نباشند يا اين كه از صالحيت والديني  348_2

محروم شده باشند رضايت بايد از طريق هيئت خانوادگي وشخصي كه واقعا از كودك محافظت ميكند. كسب شود 
دادگاه باشد. شخصي كه رضايت مي » نماينده «ت به فرزند خواندگي بايد قبل از اقدامات رضاي348_3و طبق ماده 

دهد بايد در حضور يك سردفتر رسمي فرانسوي يا خارجي اقامتگاه خود يا در حضور مامورديپلماتيك يا كنسولي 
ا ثبت كند. .رضايت به رضايتش ر» سازمان تامين اجتماعي كودكان « فرانسه در خارج از كشور  و همچنين توسط 

فرزند خواندگي ممكن است در طول اين مدت پس گرفته شود و اين باز پس گيري بايد به صورت نامه ثبت شده به 
شخص يا سازماني شود كه رضايت به فرزند خواندگي را دريافت كرده است تسليم شود. واگذاري كودك به 

تاكيد  4بند  348نه براي انصراف از رضايت تلقي شود. و ماده والدينش با در خواست شفاهي بايد به عنوان يك نشا
  مي كند كه رضايت به فرزند خواندگي بايد به صورت كتبي تسليم مقام ذي صالح شود.



ژپوش
صناه 

  
سالم وق ا

طی 
١٣٩٩     ھار   –یک        ماره – م     الس –بو    

 

 

 

٤٨  


مادر اصلي يا در صورت نبود آنها يكي از اعضاي خانواده اصلي  تا درجه عمو زاده  هم 

فسخ موجب متوقف شدن  )2بند  370ماده (. طبق چنين ممكن است درخواست فسخ دهد
مقرر  )6بند  348تمام آثار در آينده ميشود. بطور كلي در مورد فسخ فرزند خواندگي ماده (

ممكن است حكم فرزند خواندگي به علت سوء رفتار با كودك يا بيماري  مي دارد دادگاه
سازمان «ترك فرزند خواندگي كودك بايد به اطالع  )350وي را فسخ كند و طبق ماده (

  برسد.»تامين اجتماعي كودكان
  فرانسه  و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با فرزند خواندگي بين الملليفرانسه  و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با فرزند خواندگي بين المللي  .2-3

واندگي بين المللي برسميت شناخته شده است. اين كشور بعد از فرانسه فرزند خدر 
مورد، دومين كشور از لحاظ پذيرش فرزند  3995با  2003اياالت متحده امريكا در سال 

) اين كشور، كنوانسيون  United Nations, 2009: 74خوانده بين المللي بوده است (
ا آنرا  تصويب نكرده وهمچنين را امضاء ام 1 1967اروپايي فرزند خواندگي كودكان 

را نه امضاء و نه تصويب كرده است.  ليكن كنوانسيون  2008اصالحيه كنوانسيون در سال 
) كنوانسيون در مورد 21را تصويب و طبق ماده ( 1989حقوق كودك سازمان ملل متحد 

 مه  29 كنوانسيونفرانسه فرزند خواندگي متعهد شده كه منافع عاليه كودك را تامين كند. 
حمايت از كودكان و همكاري در خصوص احترام به فرزند «در زمينه ي "الهه 1993

را بعد از تجديد نظر در قوانين فرزند خواندگي خويشا وندي 2 " كشوري ميانخواندگي 
اجرا نموده است. اين كنوانسيون  1/10/1998به تصويب رسانده و از تاريخ  30/6/1998در 

ميشناسد كه كودك براي پيشرفت مناسب و هماهنگ با  در مقدمه خود به رسميت
شخصيتش بايد در يك محيط خانوادگي ، در يك فضاي شاد، محبت آميز و قابل درك 
رشد كند. كنوانسيون از طريق وضع قوانين فرزند خواندگي بين المللي و كمك كردن به 

ير اساسي ايجاد كاهش فساد در كشور هايي كه قاچاق كودك در آنجا شايع شده بود تغي
  كرد.

                                  
1  European Convention on the Adoption of Children (Revised) Strasbourg, 27.XI.2008 
2 Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter country 

Adoption Hague Adoption Convention  
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  فرزند خواندگي بين المللي در حقوق آلمان. 4
ان به ه آلمكفرزند خواندگي در آلمان در قالب قوانين مدني و كنوانسيونهايي شرايط 

  آنها ملحق شده مشخص مي شود.
  فرزند خواندگي در قوانين مدني آلمانفرزند خواندگي در قوانين مدني آلمان  ..44-11

واندگي دارد. در فرزندخ وجود دو شكل ساده و كاملفرزند خواندگي به در آلمان 
ده نش قطعاش عيساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگي از پدر و مادر واق

ست، به اصلي است. اما فرزندخواندگي كامل، جدايي كامل، غير از نسب، از پدر و مادر ا
 وق وعبارت ديگر والدين فرزندخواندگي، جاي پدر و مادر حقيقي را در ايفاي حق

  .)7: 1393(غمامي، گيرندتكاليف آنان به عهده مي
  فرزند خواندگي كامل .2-4

فرزند خواندگي در قوانين آلمان زماني كامل است كه نسب كودك فرزند خوانده به 
پدر يا مادر خوانده منتقل شود. در قوانين آلمان فرزند خواندگي در صورتي قابل قبول 

جهت منافع عاليه كودك باشد. طبق بند يك  ماده است كه  داراي مجوزهاي قانوني و در 
فرزندخواندگي در صورتي كه در جهت منافع عاليه  )BGB1) قانون مدني آلمان( 1741(

فرزندي بين والدين انتخابي  -ي ابوينيرود رابطهكودك باشد قابل قبول است و انتظار مي
فرزندخوانده  نسب اصلي سري بودن و آن فرزند به وجود خواهد آمد. طبق قوانين آلمان

لذا افشاي فرزندخواندگي بدون تصويب و تاييد والدين و  بايد رعايت شود در برابر سايرين
كودك و الزام به وجود داليل خاص و به دليل منافع عمومي امكان پذير نيست. طبق ماده 

يكن در اين ) قانون مدني امكان ازدواج والدين انتخابي با فرزند خوانده وجود دارد ل1766(
ايران شباهت  1392) قانون 26حالت فرزند خواندگي لغو مي شود  كه از اين نظر با ماده (

  .2دارد با اين تفاوت كه در قانون ايران به لغو فرزند خواندگي اشاره نشده است

                                  
1 Bundesgesetzblatt 

حق ازدواج سرپرست با » اسقاط پذيري«و » اسقاط ناپذيري«دو ديدگاه درباره بر خي معتقدند كه گرچه در فقه  2
؛ زيرا ازدواج همچون را تاييد مي كندديدگاه دوم  اتمستندفرزند خوانده ميان فقهاي مسلمان وجود دارد اما بررسي 

حضانت، از يك جهت، حكم شرعي و از جهت ديگر، حق است و به همين خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند 
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) 1741رد ماده (رسيده باشند يا در مو 25) والدين انتخابي بايد به سن 1743طبق ماده (

ن طبق ماده رسيده باشد. همچني21و زوج ديگر به سن  25زوجين بايد به سن  ) يكي از2(
ي ) بند يك  براي فرزندخواندگي رضايت فرزند خوانده ضروري است و برا1746(

ماينده حقوقي وي سال ندارد ، صرفا ن14فرزندي كه ناتوان از انعقاد قرارداد است يا هنوز 
يتهاي ز ملاوردي كه والدين انتخابي و فرزند مي تواند رضايت بدهد. اين رضايت، در م

  متفاوت هستند، منوط به تصويب دادگاه خانواده است.
 رزند همسرف) بند يك ، اگر زوجي فرزندي را بپذيرند يا اگر همسري 1754طبق ماده (

كند و يمديگر را بپذيرد، فرزند وضعيت حقوقي به عنوان فرزند هر دو همسر را كسب 
  نام خانوادگي والدين  انتخابي را كسب مي كند.معموال  فرزند 

  فرزند خواندگي ساده .3-4
د مي دار نگه طبق قوانين آلمان زماني كه كودك فرزند خوانده نام فاميل اصلي خود را
ه ن فرانسوانيفرزند خواندگي وي ساده يا عادي است و از اين نظر قوانين آلمان مشابه ق

ي رد. براد دايخي اين نهاد بين اين دوكشور تفاوت وجواست. ليكن از ديدگاه تحوالت تار
ر شد و بناب فقط فرزند خواندگي ساده در آلمان به رسميت شناخته مي 1976مثال تا سال 

ي ن المللي بياين دادگاههاي آلمان با مشكل قواعد نظم عمومي در شناسايي فرزند خواندگ
اين  ). ولي از The American society of International law , 1993: 48روبرو بودند  (

قوق ان حزمان فرزند خواندگي كامل نيز به رسميت شناخته شد و فرزند خوانده از هم
  فرزند بيولوژيك بر خوردار شد.

) قانون مدني آلمان ، شخص مجرد مي تواند فرزند را به تنهايي 1741طبق بند دو ماده (
به طور مشترك بپذيرند و مرد يا زن ممكن  قبول كند. زن و شوهر مي توانند فرزندي را

است فرزند همسرش را به تنهايي بپذيرد. يكي از زوجين مي تواند فرزند همسر را در 
صورتي كه همسر ديگر نتواند فرزند را بپذيرد (بخاطر اينكه او از انعقاد قرارداد ناتوان است 

                                                                          
خوانده به عنوان حكم شرعي قابل اسقاط از سوي سرپرست قانوني نيست اما حق سرپرست قانوني براي ازدواج با 

 1397(نظري توكلي، نظري،  خود او دست كم براي مدت زمان معين قابل اسقاط خواهد بود فرزند خوانده، توسط
،302-301(.  
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) قانون شراكت 9( 7طبق بند   .نرسيده است) را به تنهايي بپذيرد 21يا اينكه هنوز به سن 

اصالح گرديد،  زوجين هم جنس فقط فرزند  2004ثبت شده بين زوجين كه در سال 
  بيولوژيك زوج ديگر را مي توانند به عنوان فرزند خوانده تقاضا كنند..

است و  ) رضايت والدين فرزند براي فرزندخواندگي  فرزند ضروري1747طبق ماده (
 يازمندن رضايت نك ) رضايت بايد به دادگاه خانواده اعالم شود. اعالبند ي1750طبق ماده (

ست ده اثبت محضري است. رضايت در تاريخ زماني كه توسط دادگاه خانواده دريافت ش
  شود.موثر مي

توسط  ) بند يك فرزندخواندگي بر طبق درخواست والدين انتخابي1752طبق ماده (
  شود،دادگاه خانواده اعالم مي

) به دنبال بند يك 1765انين آلمان فرزند خواندگي قابل فسخ است و طبق ماده(در قو
ز بي را انتخافسخ فرزند خواندگي، فرزند خوانده حق استفاده از نام خانوادگي والدين ا

  دهددست مي
  و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با فرزند خواندگي بين الملليو كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با فرزند خواندگي بين المللي. آلمان  . آلمان  44-44

لي در قوانين آلمان نيز به رسميت شناخته شده است. اين فرزند خواندگي بين المل
مورد پذيرش فرزند خوانده بين المللي در رتبه سوم جهان قرار دارد  2000كشور با 

)United Nations, 2009: 74  ،آلمان كنوانسيون ). در مورد فرزند خواندگي بين المللي
امضاء  و در  1393) را در سال 2008اروپايي در رابطه با فرزند خواندگي (استراسبورگ 

آنرا تصويب و الزم االجراء كرده است. آلمان همچنين كنوانسيون حقوق  1394سال 
حمايت از كودكان و همكاري در خصوص و كنوانسيون الهه در مورد   1989كودك 

را به تصويب رسانده و الزم االجراء نموده 1993 كشوري مياناحترام به فرزند خواندگي 
نابر اين دادگاهها و مراجع قانوني آلماني بايد الزامات اين كنوانسيون را رعايت كنند است. ب

تا فرزند خواندگي قانوني تلقي شود. براي مثال فرزند خواندگي فقط در صورتي اتفاق مي 
افتد كه مقامات ذي صالح آلماني مشخص كرده باشند كه كه فرزند خواندگي بين المللي 

است. آلمان در جهت  تاكيدات كنوانسيون الهه مبني بر  "يه كودكمنافع  عال"در جهت 
حمايت از كودكان و همكاري در رابطه با فرزند خواندگي بين المللي  (كنوانسيون فرزند 
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خواندگي الهه) الزامات كنوانسيون در مورد كودكان آلماني مشمول كنوانسيون را رعايت 

نافع عاليه كودك را فراهم آورد برسميت مي كند و اين نهاد در صورتي كه بهترين م
شناخته شده است. طبق قوانين آلمان اگر پدر خوانده و مادر خوانده آلماني فرزند خوانده 
خود را از كشور خارجي قبول كرده باشند به وي تابعيت آلماني اعطاء خواهد شد ( ماده 

  قانون تابعيت آلمان). 6) و بخش 3(33
 

  نتيجه گيري
از  ياريگي و در حقوق ايران سرپرستي بهترين نهاد براي حمايت ازبسفرزند خواند

ز ااري كودكان يتيم و كودكاني است كه خانواده اي را براي نگهداري ندارند. بسي
ازهاي ، نيكودكان به اين نهاد براي برخورداري از حقوق خود از جمله ، غذا ، تغذيه

تواند در يمندخواندگي، نهادي است كه فرزپزشكي، امنيت، آموزش و پرورش نياز دارند. 
ي، مع امروزدر شرايط كنوني و جوا اين نهاداي را ايفاء كند. استحكام خانواده، نقش ويژه

امعه و جازي براي استحكام و گرمي بخشيدن به كانون خانواده هاي بدون اوالد و سالم س
ه كري ي زن و شوهرفع مشكالت روحي اطفال بدون سرپرست و كاستن ناهنجاريهاي روان

يت سؤولماز نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فايده چشمگيري دارد و از بار 
رفا صالب دولت نيز مي كاهد. به دليل همين اهميت نهاد فرزند خواندگي امروزه از ق
 ه كه درنگونداخلي خارج و به يك نهاد داراي ابعاد بين المللي گسترش يافته است. هما

وق ن حقوحقوق دوكشور اروپائي فرانسه و آلمان مالحظه و در كنوانسيو حقوق ايران
پرستي، ا سريكودك نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، هدف اصلي از نهاد فرزند خواندگي 

ايد بحمايت از كودكان بي سرپرست يا بد سرپرست است. از اين نظر همه تالش ها 
اي هنبه جيه كودكان است كه عالوه بر درجهت رعايت هر چه بيشتر مصالح و منافع عال

ر بود. شاقتصادي و اجتماعي ، شامل رعايت جنبه هاي عاطفي و رواني موضوع نيز مي 
ند كه  افته اساس همين مصالح عاليه، بسياري از كشورها از جمله آلمان و فرانسه پذير

  ود.شسرپرستي يا فرزند خواندگي مي تواند به اتباع كشورهاي ديگر نيز واگذار 
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ر فقه، دآن  در حقوق ايران عليرغم عدم شناسايي فرزند خواندگي با تمام آثار حقوقي

اي هانواده نهاد سرپرستي پيش بيني و با شرايطي كودكان بي سرپرست به خ 1353در سال 
مقيم  ارجيمتقاضي واگذار مي شدند. در اين قانون امكان واگذاري كودكان به زوجين خ

ريشة  1392 قانون.  مورد بازنگري قرار گرفت  1392قانون در سال  ايران وجود داشت.اين
شرط  رمات،تقيد به انجام واجبات و ترك مح ،شرايط سرپرستان دراسالمي دارد چرا كه 

رة تر مشاود دفاعتقاد به اديان مصرح در قانون اساسي، مشخص است. همچنين قانون به ايجا
اين است كه  1352سبت به قانون ن 1392قانون  ها اشاره دارد. مزيتديني براي خانواده

شمول يز مدامنة شمول سرپرستان و كودكان را افزايش داده است و كودكان بدسرپرست ن
 يش بينين المللي پدر قانون جديد امكان سرپرستي يا فرزند خواندگي بي شوند.قانون مي

  نشده است.
رزند نين فساده و كامل و همچدر حقوق آلمان و فرانسه فرزند خواندگي به دو صورت 

ز همان ده اخواندگي  بين المللي پذيرفته شده است. در حقوق اين دو كشور فرزند خوان
ي شود مهده حقوق فرزند حقيقي برخوردار است. گرچه تفاوتهايي بين قانون دو كشور مشا
م واج هزداي ا، ليكن هر دو كشور راهكارهايي را نيز براي فرزند خواندگي در خانواده ه
انين ي در قولمللجنس پيش بيني كرده اند. تحقيق اخير در مقايسه نهاد فرزندخواندگي بين ا

  ايران با قوانين دو كشور آلمان و فرانسه به نتايج زير دست مي يابد::
 يان نص قانوني ويا رويه قضايي در خصوص پذيرش فرزند خواندگدر حقوق اير -1

وانده خزند عيت و يا اختالف تابعيت پدرخوانده و فربين المللي چه در صورت وحدت تاب
گي ندخواندفرز وجود ندارد. بنابر اين،  از ديدگاه حقوق بين الملل خصوصي ايران چنانچه

يا وانده (در خدر مرحله ايجاد حق باشد ، در هر حال اعم از وحدت و يا اختالف تابعيت پ
ايران  انونقپرستي قرار مي گيرد ، مادر خوانده) با فرزند خوانده يا طفلي كه تحت سر

  حاكم بر موضوع خواهد بود كه اين تاسيس را نپذيرفته است .
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خارج  ثر گذاري حق ودر موردي كه رابطة فرزند خواندگي صحيحاً دردر مرحله ا  -2

 تدر صورت وحد ،از ايران به وجود آمده ودر ايران به اثري از آثار آن استناد شده باشد 
ل ويا طف اندهون ملي طرفين و در صورت اختالف تابعيت قانون ملي فرزند خوتابعيت ، قان

  تحت سرپرستي ، حاكم بر موضوع مي باشد.
شان نفقهي  و برخي از ديدگاههايبررسي شرايط مقررات نهاد سرپرستي  درايران  -3

ن آان به اير مي دهد كه تحت تاثير اسناد بين المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك كه
ه و ر فرانسوكشوملحق شده است اين نهاد در ايران بسيار شبيه به فرزندخواندگي ساده در د

  آلمان است
ه در دو نهاد فرزند خواندگي در ايران را مشابه فرزندخواندگي ساد در صورتي كه -4

ي حق اع خارجاتب كشور فرانسه و آلمان بدانيم با اين تفاوت روبرو خواهيم شد كه در ايران
ي بين اندگيرش فرزند خوانده يا كودك تحت سرپرستي و يا به عبارتي ديگر فرزند خوپذ

  المللي از ايران را ندارند.
ي و به نظر مي رسد الزم است در مقررات جارا توجه به تحوالت جامعه جهاني ب -5

 كارهاييراه قانون مدني تجديد نظر و اصالحاتي صورت پذيرد و با رعايت موازين اسالمي
مادر  ه يااي پذيرش فرزند خواندگي بين المللي در ايران به صورت پذيرش پدرخواندبر

در ا مايخوانده مسلمان واجد شرائط براي كودكان بي سرپرست مسلمان و پدر خوانده 
ب ارچوخوانده اهل كتاب واجد شرائط براي براي كودكان بي سرپرست اهل كتاب در چ

  فراهم گردد.موجود  و مصالح عاليه كودك  مقررات
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