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Background and Aim: The institution of adoption and its 

governing regulations is one of the important issues that have 

been considered by policy makers and legislators. The purpose 

of this study is to investigate the nature of the legal system 

governing adoption in Iran and the United States. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type 

and the research method is descriptive-analytical and the 

method of data collection is library and has been done by 

referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, 

while observing the authenticity of the texts, honesty and 

fidelity have been observed. 

Results: The findings of the present study show that in the US 

legal system, the institution of adoption has been identified in 

four different situations. However, in the Iranian legal system, 

this institution is only predicted in a fixed state. 

Conclusion: The multiplicity of the nature of the adoption 

legal system prevails in the United States, but in contrast to the 

adoption system, the nature of Iran is uniform in nature. As a 

result, in cases of ambiguity, in the Iranian legal system, this 

ambiguity must be resolved in the light of the principles and 

rules governing the public law environment. And in the United 

States legal system, ambiguities, depending on what instance 

of the institution of adoption is being discussed, may be 

resolved in the light of the principles of public or private law. 

Article history: 

Received: 20 Sep 2021 

Edition: 9 Nov 2021 

Accepted: 1 Feb 2022 

Published online: 14 Mar 2022 

Keywords: 
 

Adoption, Foster Care, Iran, USA, 

Guardian 

Corresponding Author:  

Ahmad Reza Khazaei 

Address: 

Department of Jurisprudence and 

Fundamentals of Islamic Law, 

Central Tehran Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran. 

Orchid Code:  

0000-0003-3137-0496  

Tel:  

021-22481747 

Email:  

dr.khazaei46@yahoo.com 

 

Cite this article as: 
Bohloli A, Khazaei AR, Masoumi J. Investigating the nature of the legal system governing adoption in 

Iran and the United States. Economic Jurisprudence Studies 2021-2022; Review on New Researches of 

Jurisprudence and Law. 



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /58

 باشد.تمامی حقوق انتشار این اثر، متعلق به انجمن علمی حقوق بشر اسالمی ایران می ©

 
 

 1400ویژه نامه جستارهاي نوین فقه و حقوق، ، فقه اقتصاديامه مطالعات صلنف
 

 ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا
 

 3جمشید معصومی، *2احمدرضا خزایی، 1عزیزه بهلولی

 .رانی، تهران، ای، دانشگاه آزاد اسالمیمرکز، واحد تهران یحقوق اسالم یفقه و مبانگروه  یدکتر یدانشجو. 1

 .رانی، تهران، ای، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزیحقوق اسالم یگروه فقه و مبان اریدانش. 2

 .رانی، تهران، ای، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزیحقوق اسالم یانگروه فقه و مب اریاستاد. 3

 

  چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 381-399 صفحات:
 

  سابقه مقاله:

 29/06/1400تاریخ دریافت: 

 18/08/1400تاریخ اصالح: 

 12/11/1400تاریخ پذیرش: 

 23/12/1400تاریخ انتشار: 

 
 

 موضوعات از یکی آن، بر حاکم مقررات و فرزندخواندگی نهاد زمینه و هدف:

 است. گرفته قرار گذارانقانون و گذارانسیاست توجه مورد که باشدمی مهمی

هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در 

 باشد.ایران و آمریکا می

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است و با مراجعه آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعتحلیلی می
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 مقدمه. 1

 تنظیم حقوقی، نظام هر در هنجارها اصلی رسالت

 که میزان هر به است؛ نظام آن تابعان میان روابط

 ظرافت و پیچیدگی باشد، ترپیچیده روابط مصداق

. یابدمی افزایش نیز حقوقی مقررات و هنجارها

 تابعان روابط مدرنیسم برپست شدن حاکم با امروزه

... و تکنولوژی جمله از فراوانی متغیرهای حقوق،

 از یکی است. شده حقوق تابعان روابط فضای وارد

 توجه مورد امر همین تبع به امروزه که موضوعاتی

 وضعیت است، گرفته قرار داخلی گذارانقانون

 در. باشدمی بدسرپرست و سرپرستبی اطفال

 مالی، هایبحران ایجاد علت به اخیر هایسال

 الـاطف عدادـت یـفرهنگ و ماعیـاجت صادی،ـاقت

 پیدا توجهیقابل افزایش بدسرپرست و سرپرستبی

 و هابیماری واسطه به دیگر سوی از .است کرده

 تعداد سال هر مختلف، جنسی و جسمی مشکالت

 پیدا سوق فرزندخواندگی سوی به زوجین از زیادی

 مقررات و فرزندخواندگی نهاد درنتیجه کنند؛می

 که باشدمی مهمی موضوعات از یکی آن، بر حاکم

 قرار گذارانقانون و گذارانسیاست توجه مورد

 شودمی مطرح اینجا در که پرسشی است. گرفته

 نهاد رـب مـحاک وقیـحق ظامـن هـک است نـای

 بخش کدام در داخل ماهیتی نظر از خواندگیفرزند

 حقوقی نظام تعبیری به باشد؟می حقوق فضای از

 جزئی یا و عمومی حقوق نظام از جزئی باید را مزبور

از  هدف نمود؟ قلمداد خصوصی حقوق نظام از

 پرتو در فوق هایپرسش به پاسخ پژوهش حاضر

 .آمریکا است متحده ایاالت و ایران حقوقی نظام

 مطرح فوق پرسش به پاسخ در که ایفرضیه

 نهاد بر حاکم حقوقی نظام که است این شودمی

 پررنگ نقش به توجه با ایران، در خواندگیفرزند

 محسوب عمومی حقوق فضای از بخشی دولت،

 آمریکا متحده ایاالت حقوقی فضای در اما شودمی

 خصوصی بخش و سساتمؤ آفرینینقش واسطه به

 .است خصوصی حقوق فضای از جزئی

 به توانیممی حاضر پژوهش پیشینه با ارتباط در

واکاوی »نسب و باقری تحت عنوان ی زرگوشمقاله

فرزندخواندگی درنظام حقوقی اسالم، انگلستان و 

در این پژوهش، موضوع اشاره کنیم. « اآمریک

مقررات قانونی و  کمک قواعد وفرزندخواندگی به 

نظام حقوقی اسالم، انگلستان و آمریکا بررسی شده 

است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را 

که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در 

شود؛ و تبنی گفته میعربی، به فرزندخواندگی دعی 

تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطالح، بر 

شود که مردی او را به دختری اطالق می پسر یا

خوانده پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسرفرزندی 

شود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل گفته می

ها به پدرانشان خواندهکه فرزند کرد و حکم نمود

نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند، 

ی شیوهآنان برادران دینی هستند. این تحقیق با 

تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم -توصیفی

آن؛  آثار مترتب بر فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات و

ای انسانی که فرزندخواندگی پدیده رد این ادعا

نظام حقوقی ایران،  است: مقررات فرزندخواندگی در

آمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در  انگلستان و

حال افزایش،  الت درمشک کنونی، یکی از عصر

تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان 
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نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد 

گاهی به منظور رفع  کند وخیرخواهانه اقدام می

مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند 

صورت غیرقانونی و غیرانسانی از گاهی به  است و

نسب )زرگوش گیردطریق دریافت وجه صورت می

 (.57-86، 1398و باقری، 

توانیم به آن اشاره ی دیگری که در زمینه میمقاله

 یحقوق لیتحل»ی نوریان تحت عنوان کنیم، مقاله

کودکان و  یسرپرست یمتقاض یتعهدات مال

باشد. از می« سرپرستو بد سرپرستینوجوانان ب

جمله امروزه بنا به دالیل گوناگون، ازنظر نویسنده، 

ها، بیماری نوزادان و مرگ والدین یا یکی از آن

ن ـضعف بنیه اقتصادی والدین در جهت تأمی

های درمان و نگهداری اطفال بیمار، طالق و هزینه

جدایی والدین و عدم توانایی آنان، نگهداری و 

ها، تأمین هزینه، اعتیاد شدید والدین یا یکی از آن

سرپرست بوده وجوانان، فاقد تعدادی از کودکان و ن

د. از سوی دیگر بنا به دالیلی باشنسرپرست مییا بد

های جمله افزایش نرخ ناباروری، انگیزهاز

خیرخواهانه و بشردوستانه و غیره، برخی از افراد، 

سرپرست یا پرستی از کودکان بیمتقاضی سر

سرپرست هستند. علیرغم عدم پذیرش بد

جهت  فرزندخواندگی در دین اسالم، قانونگذار در

ساماندهی نحوه نگهداری و سرپرستی از کودکان و 

به جهت اینکه دولت و به خصوص سازمان 

بهزیستی توان نگهداری و به سامان رساندن 

کودکان تا رسیدن به سن رشد و استقالل ایشان را 

ندارند، قصد دارد با تصویب مقرراتی که از یک سو 

شرایط زوجین و متقاضیان سرپرستی را تعیین 

کند و از سوی دیگر شرایط کودکان و نوجوانان می

نماید و سرپرست و بدسرپرست را مشخص میبی

نیز تشریفات درخواست و نحوه رسیدگی به آن و 

پرستی و فسخ و انحالل آن را تعیین صدور حکم سر

)نوریان، د کند، این موضوع را به نظم درآورمی

1399 ،31-50.) 

 که: است ینا در حاضر پژوهش ضرورت و اهمیت

 مقررات تزاحم و تعارض اجمال، سکوت، موارد اوالً،

 مبنایی قواعد و اصول پرتو در باید حقوقی نظام هر

 به توجه با مزبور، قواعد و اصول. شود فصل و حل

 یک ساختار در موضوع، هر هایجایگاه و ماهیت

 تر،ساده بیان به. شوندمی مشخص حقوقی نظام

 قرار عمومی حقوق قلمرو در موضوع یک چنانچه

 تعارض و تزاحم اجمال، سکوت، موارد گیرد،

 عمومی حقوق اصول پرتو در آن، بر حاکم مقررات

 آنکه حال گیرد؛ قرار بررسی و بحث مورد باید

 خصوصی حقوق قلمرو در مزبور موضوع چنانچه

 اصول بر تکیه با باید نیز آن هایچالش گیرد، قرار

 قرار تحلیل و تجزیه مورد خصوصی حقوق قواعد و

 به آمریکا حقوقی نظام که،این دوم نکته. گیرند

 تکیه با ال،کامن حقوقی نظام مصادیق از یکی عنوان

 قوانین اجرای در موجود هایءخال قضایی، رویه  بر

 همین به و بدهد نشان احسن نحو به تواندمی را

 یک تطبیقی مطالعه برای مزبور حقوقی نظام دلیل،

 .شودمی محسوب مناسب الگوی
 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

باشد و روش تحلیلی می -صورت توصیفی 
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ای است و با آوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع

مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته 

 است.
 

 . مالحظات اخالقی3

ضمن رعایت در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. یافته4

 نظام در که دهدمی نشان حاضر پژوهش هاییافته

 خواندگیفرزند نهاد آمریکا، متحده ایاالت حقوقی

 گرفته قرار شناسایی مورد مختلف وضعیت چهار در

 مزبور نهاد ایران، حقوقی نظام در که آن حال است.

. است شده بینیپیش ثابت وضعیت یک در صرفاً

 مصادیق از یک هر در دولت مداخله نوع و میزان

 متحده ایاالت حقوقی نظام در فرزندخواندگی نهاد

 همین تفاوت، تبع به باشد؛می متفاوت آمریکا

 اما. باشدمی حاکم مزبور نظام در نسبی چندگانگی

 و مقررات پراکندگی رغمعلی ایران حقوقی نظام در

 نهاد مانع و جامع مقررات مجموعه یک وجود عدم

 شناسایی مورد بسیط صورت به فرزندخواندگی،

 .است گرفته قرار
 

 . بحث5

. فرزندخواندگی در پرتو نظام حقوقی 1-5

 ایران

در این قسمت ابتدا به تحلیل فرزندخواندگی و 

 پردازیم.ی دولت در فرآیند میمداخله

 . تعریف فرزندخواندگی1-1-5

ای حقوقی است که فرزندخواندگی یا تبنی رابطه

ست یا بدسرپرست و زن یا سرپرمیان کودک بی

گیرد الشرایط قانونی شکل میو یا زوجین واجد مرد

آنان رسیدن  (، که برای246-247، 1400ی، )موالی

به لذت فطری والدین بودن و رشد و پروراندن یک 

انسان و برای کودک حمایت مادی و معنوی و 

آورد محیط خانواده را به همراه میبزرگ شدن در 

ترین هدف آن اما اصلی (،197، 1386آذرنوش، )

ی یک قانون حمایت همین حمایت است که در ماده

و بدسرپرست به آن سرپرست بیاز کودکان و نوجوانان 

همین  در (.112، 1399ی، )ارسطویشود اشاره می

راستا سازمان بهزیستی فرزندخواندگی را چنین تعریف 

 یعبارت است از اعطا یفرزندخواندگ" کند:می

کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت  یسرپرست

 یمتقاض یهاخانوادهبه  یستیسازمان بهز یسرپرست

ودکان ـاز ک تیحما یون جارـقان طیدالشراـکه واج

 "سرپرست باشند.یب
 

 . پیشینه تاریخی نهاد فرزندخواندگی2-1-5

فرزندخواندگی دوران جاهلیت فرزند با  در

شد، دین اسالم ی نسبی میپدرخوانده دارای رابطه

این ترتیب را برهم زد و از مسلمانان خواست برای 

است  شده، بهترمشکالت ایجادجلوگیری از 

در ایران باستان  فرزندان را با نام پدر خود بشناسند.

نمود و در نیز دین زرتشت به همان شیوه عمل می

فرزندخواندگی، فرزندخوانده، فرزند صورت قبول 

 نسبشد )زرگوشواقعی و صلبی پدر محسوب می

ی لقیط مسئله (. البته64-63، 1398، و باقری
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آن را به یعنی لزوم برداشتن نوزادی که والدینش 

ی نامشروع یا ترس تهمت رابطهخاطر گریختن از 

اند در اسالم از گرسنگی و فقر بر سر راه رها کرده

 (.70، 1398، و باقری نسبطرح شده بود )زرگوش

 

 . قوانین موجود در ایران3-1-5

ودکان ـه با کـدر رابط 21قانون اساسی در اصل 

آنان سرپرست سخن به میان آورده و حمایت از بی

مصوب  یماده واحده شمارد.را از وظایف دولت می

ودکان ـزنان و ک نیمأتحت عنوان قانون ت 1362

سرپرست و یبه کودک ب یدگیرس زیسرپرست نیب

 کندیدولت اعالم م یفهیرا وظ هاآن یمهیرفاه و ب

تبع سکوت  (. به75، 1398، و باقری نسب)زرگوش

شرع در رابطه با فرزندخواندگی قانون مدنی ایران 

رح ـوع بحثی مطـنیز به طور صریح از این موض

کند، اما نخست در قانون حمایت از کودکان نمی

و سپس در قانون  1353سرپرست در سال بی

جایگزین آن یعنی قانون حمایت از کودکان و 

از  1392سرپرست و بدسرپرست نوجوانان بی

نهادی تحت عنوان سرپرستی سخن به میان آورده 

، که شبیه به فرزندخواندگی است و در آن شرایط

ی، )ارسطویشود آن مطرح می تعهدات الزم و آثار

این قانون نیز در اجرایی  نامهآیین(. 113، 1399

تصویب شد. دولت ایران با گذاشتن  1394سال 

ون هایی در رابطه با مواردی که در کنوانسیشرط

ی حقوق کودک مغایر با اسالم است، با ماده واحده

ی الحاق تحت عنوان قانون اجازه 1372مصوب 

دولت جمهوری اسالمی ایران به کنواسیون حقوق 

کودک، به این کنواسیون پیوست که بر اولویت قرار 

 کندکید میدر فرزندخواندگی تأدن منافع کودک دا

 .(75، 1398، و باقری نسب)زرگوش

 

 . میزان مداخله و نقش دولت4-1-5

در قوانین مدون مربوط به سرپرستی، بخشی از 

ها گذار بوده و تخطی از آنقوانین امر مستقیم قانون

بخش  پذیر نیست.ها امکانو توافقی منافی با آن

ها در روند ابتدایی اعطای سرپرستی زیادی از آن

 قرار دارد:

ی وظیفه سازمان بهزیستی نهادی دولتی است که

پرست و سرنگهداری از کودکان و نوجوانان بی

سرپرست و رسیدگی به موضوع فرزندخواندگی بد

را بر عهده دارد. هر ایرانی چه داخل ایران زندگی 

تواند با دارا بودن شرایط چه خارج از آن می کند،

مندرج در قانون برای سرپرستی اقدام کند و در 

کند، یکه خارج از کشور زندگی م صورتی

سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع وظیفه دارد با 

اما این دادگاه صالح  سازمان همکاری داشته باشد،

ی ماده کند.است که حکم سرپرستی را صادر می

ان ـوانـوجـودکان و نـاز ک تـیون حماـقانج ـپن

، شرایط افرادی را 1392 سرپرست و بدسرپرستیب

د را ـدام کننـرستی اقـرای سرپـتوانند به میـک

شمارد: یکی از سرپرستان باید باالی سی سال می

سن داشته باشد.اگر فرزند ندارند باید پنج سال از 

دختر و زن مجردی که  ها گذشته باشد.ازدواج آن

باالی سی سال داشته باشد برای اعطای سرپرستی 

ها را به دختران. قانون گاه تشخیص شرایط آن

مانند پزشکی قانونی  رد،سپهایی دیگر میسازمان

شدن زوجین که اگر داردر تشخیص عدم امکان بچه
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زودتر از پنج سال هم قابل اثبات باشد قابل قبول 

است و برای بستگان متقاضی سرپرستی کودک یا 

شود که با نظر سازمان نوجوان نیز استثنا قائل می

توان سرپرستی را به و رعایت مصلحت کودک می

 ود.ها واگذار نمآن

خاب ـانت یسترـسرپ یت واگذارـجه یودکانـک

 یخانواده افتنی یبرا هاند که تمام تالشوشیم

 جهیها انجام شده و به نتو برگشت به آن شانیواقع

 ازین اینوجوان و  ایعدم رشد کودک و  باشد دهینرس

 دادگاه صالح محرز شود. یبرا دیاو با یبه سرپرست

حمایت از کودکان ی هشت قانون همچنین در ماده

سرپرست و بدسرپرست شرایط و نوجوانان بی

رده ـوان شمـودک یا نوجـدیگری را نیز برای ک

که قانون و سازمان در قانون  یگرید اریاختشود. می

 سرپرست نداشتند،یاز کودکان ب تیسابق حما

در اوضاع کودکان  اقدامدخالت و  تیقابل

ه عدم ک یزمان دیدر قانون جد سرپرست بود،بد

ود، ـداده ش صـیرا تشخ یرستـسرپ تـیصالح

واگذار  یگریکودک را به فرد د یوانند سرپرستتیم

 نیبه نظر برسد ا استممکن  نکهیبر خالف ا کنند،

ودک است و ـک یبرا یعواقب منف یحل داراراه

 نیتواند ایاما م دآییبه نظر نم یشگیهم یحلراه

 طیشرا رییو با تغ ندهیکند که در آ جادیامکان را ا

برگردد  هاآن شیکودک، دوباره پ یاصل یخانواده

 .(17، 1396، علی آبادی و سیفی علمی )خنجری

خود را به  یسرپرست یتقضانامه دیبا انیمتقاض

سازمان بهزیستی موظف  دهند، لیسازمان تحو

است بعد از وصول تقاضانامه و مدارک الزم، 

سالمت فیزیکی  ی گواهی عدم سوءپیشینه،ییدیهتأ

و روحی و توانایی نگهداری و تربیت فرزند، عدم 

العالج و های صعباعتیاد و مبتال نبودن به بیماری

ی واگیردار را از مراجع مربوطه گرفته و با ضمیمه

نظر کارشناسی خود طی حداکثر دو ماه به دادگاه 

 صالح ارسال نماید.

 ،یبه موارد سرپرست یدگیرس یدادگاه صالح برا

اما با تصویب  خانواده بود، تیدادگاه حما سابقاً

دادگاه  ،1385قانونی دادگاه مدنی خاص  یالیحه

خانواده شد و  تیدادگاه حما نیگزیخاص جا یمدن

 شد. یموضوع باعث اختالف محاکم دادگستر نیا

 یعموم ئتیه 816ی شماره هیوحدت رو یأر

 ،1400آذرماه سال  16مورخ  رکشو یعال وانید

 ینهیدر زم یدگیخاص را صالح به رس یدادگاه مدن

به موارد  یدگیصغار دانست و رس یبرا مینصب ق

و  دیدادگاه د نیا تیرا خارج از صالح یسرپرست

 یسرپرست یبه تقاضا یدگیدادگاه صالح در رس

کننده اعالم محل اقامت درخواست یدادگاه حقوق

 نمود.

پس از ثبت درخواست در جلسات  یمتقاض نیزوج

جلسات در  یجهیکنند و نتیمشاوره شرکت م

و  یستاد یتهیکم .ها ثبت خواهد شدآن یپرونده

کل ریاستان متشکل از مد یشبه خانواده یتهیکم

 کارشناس ،یتماعجمعاون امور ا استان، یستیبهز

 ن واستا شبه خانواده فرزندخواندگی، حقوقی و

 لـیرا تشک یدگـفرزندخوان یهـتیکم ،دکارـمم

در  کند، دییأرا ت یمتقاض تهیه کمچندهند، چنایم

که نوبت  یگرفت و زمان قرار خواهند نتظارا ستیل

و پس  یمعرف یستیو بهز رخوارگاهیها برسد به شآن

به دادگاه صالح  یستیاز انتخاب فرزند توسط بهز
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موقت شش  یو صدور حکم سرپرست یجهت بررس

، 1399ی، )ارسطوی خواهند شدایی راهنمماهه 

را  یدادگاه فرد متقاض نیا کهی در صورت .(132

بداند با کسب نظر از  یسرپرست طیواجد شرا

شش ماه  یرا برا یشیسرپرست موقت او قرار آزما

 نیاگر دادگاه و سرپرست موقت در ا کند.یصادر م

را که به  ینظر بخورند، دادگاه کاراختالف به نهیزم

 و انجام خواهد داد صیتشخاست صالح کودک 

-17، 1396)خنجری علی آبادی و سیفی علمی، 

19). 

 ،یستیمفاد آن به بهزو ابالغ  پس از صدور حکم

صورت جلسه به سرپرست  با نوجوان ایکودک 

موظف است  یستیبهز .شودیداده م لیموقت تحو

موقت سه بار مددکاران خود را  یدر زمان سرپرست

نوجوان به  ایکودک  یاوضاع زندگ یابیارز یبرا

 یسازمان پس از ط موقت او بفرستد. یمحل زندگ

 یسرپرست یاعطا یمقدمات الزم برا یمراحل قانون

 امدنیو در صورت به وجود ن دهدیرا انجام م

مشکل پس از گذشت شش ماه و با در نظر گرفتن 

 یجسم طیدر رابطه با شرا یماعنظر مددکاران اجت

مورد نظر  یهاتعهد افتیکودک، پس از در یو روح

که شرایط  و درصورتی قانون از سرپرست موقت

خود مندرج در قانون رعایت شده باشند و 

باشند و دادگاه  متقاضیهمچنان  انیمتقاض

 یقطع یکم سرپرستح ه ودرک دییدتسرپرستی را 

 (.132، 1399ی، )ارسطویکرد صادر خواهد را 

نامه اجرایی قانون آیین 12با توجه به مفاد ماده 

سرپرست و حمایت از کودکان و نوجوانان بی

 یمرکز مشاورهنامه(، بدسرپرست )از این پس آیین

و مسائل مربوط  یدر خصوص احکام سرپرست ینید

نظر گرفتن دینی که متقاضیان دارند،  با در به آن

 هیعلم یحوزه یمکارکه با اقدام سازمان و با ه

 پردازد،یامور م نیشده و به مشاوره در ا سیسأت

باید جلسات مشاوره با سرپرستان را برگزار کرده و 

 با اعطای سرپرستی موافق باشد.

نامه آیین 13عالوه بر این، با توجه به مفاد ماده 

مزبور، پس از صدور حکم سرپرستی دادگاه باید 

 نظارتی فهیوظ کند.سازمان را از این حکم مطلع 

وانین و ـامور فرزندخوانده و اجرای صحیح قبر 

و در زمان  یسرپرست یمراحل اعطانامه در آیین

 سازمان و در خارج از کشور یبر عهده یسرپرست

افظ حدفتر  ایو  یکنسولگر، هاسفارتخانهی بر عهده

 منافع است.

خصوص خروج از کشور دادستان با نظر در

کارشناسی سازمان برای صدور  سرپرستان و نظر

گیرد. اگر در گذرنامه برای فرزندخوانده تصمیم می

از  افتد،ی موقت سرپرستی این اتفاق میدوره

سرپرستان توسط دادستان تضمین قانونی گرفته 

شود و سازمان وظیفه دارد از احواالت و شرایط می

سفر قانون  کودک در خارج از کشور باخبر باشد.

کند شده مستثنی اعالم میموارد ذکر واجب را از

اما در هر حال دادستان و سازمان باید از این سفر 

 خبر داشته باشند.

در ارتباط با وضعیت شناسنامه فرزندخوانده باید 

 یصدور حکم قطع زپس اخاطر نشان کرد که، 

ثبت احوال  یو با ابالغ مفاد آن به اداره یسرپرست

 یخانوادگبا نام فرزند یشناسنامه ،یستیو بهز

 ی ثبت احوالاما اداره، شودیسرپرست صادر م
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کودک یا  یواقع نیموظف است اطالعات والد

را در شناسنامه درج  یو مفاد حکم سرپرست نوجوان

 حفظ کندبه خوبی را  وی یتیهوطالعات اکند و 

تواند بعد از رسیدن به .فرد تحت سرپرستی می

شناسنامه با نام هجده سالگی درخواست صدور 

که آن را نداند،  خانوادگی حقیقی خود یا درصورتی

ی ثبت احوال نظر خود نزد ادارهنام خانوادگی مدبا 

 ینوجوان تحت سرپرست ایمدارک کودک ثبت کند. 

 ینشان داده نخواهد شد مگر با اجازه ریبه افراد غ

به صالح فرد تحت  نکهیدادگاه و در صورت ا

 .باشد یسرپرست

اد جا باید مدنظر قرار دی دیگری که در اینهنکت

همین، بازگشت سرپرستان سابق است. در صورتی 

که والدین یا جد پدری کودک یا نوجوان تحت 

ای که ولی قهری اعالم داشته سرپرست یا وصی

 برای گرفتن سرپرستی به دادگاه مراجعه کنند.

اگر  کند،ها را بررسی میدادگاه صالحیت آن

یید با ضم امین یا ناظر تأ ن حتی شدهصالحیتشا

شود و دادگاه صالح کودک را نیز در همین راستا 

دهد، همچنین ها تحویل میکودک را به آن ببیند،

حق حضانت مادر در نظر گرفته شده و بدین ترتیب 

یید نشود اولویت است و اگر صالحیت آنها تأدر 

حکم سرپرستی باقی خواهد ماند و مسئولیت قیم 

قانون مدنی نیز  1187و  1184ی امین در مادهیا 

پس از مشورت با سازمان توسط دادگاه به سرپرست 

 واگذار خواهد شد.

ی فوت سرپرست نیز حائز عالوه بر این، مسئله

موظف است در  یستیسازمان بهزاهمیت است. 

 هاآن ییجدا ایطالق زوج و  صورت فوت سرپرست،

ا در نظر گرفتن از دادگاه بخواهد ب ل،دلی هر به

از  یکیبه را فرزند  یسرپرست موجود، نیقوان

واگذار کند، اگر  گرید یشخص ایسرپرستان و 

 .ردینظر او مورد توجه قرار گ دیکودک بالغ باشد با

 یمیبا ق تیمسئول زیاموال او ن یها اداردر رابطه ب

ی، )ارسطویکند یم نییاو تع یاست که دادگاه برا

نامه آیین 7ی طبق ماده (. سازمان124، 1399

مکلف است در صورت بروز این گونه اتفاقات، مراتب 

را به صندوق بازنشستگی و سازمان محل خدمت 

ها نیز روند قانونی الزم سرپرست اطالع دهد، تا آن

 برای قطع یا برقراری حقوق و مزایا را اجرا نمایند.

همچنین در رابطه با متقاضیانی که درخواست 

اند، در طفلی را دارند که خود پیدا کردهسرپرستی 

اسرع وقت باید خود و طفل را به سازمان محل 

یافتن کودک معرفی کنند و مدارک و شواهد 

موجود جهت اثبات پیدا شدن طفل را نیز تحویل 

 تا زمان طی مراحل قانونی و صدور حکم، دهند،

کودک یا نوجوان پیدا شده با درخواست دادگاه 

شود اما اگر ضرورتی نگهداری میتوسط سازمان 

دید دادگاه توسط طفل طبق صالح پیش بیاید،

ی بهزیستی نگهداری خواهد شد و یا با نظارت اداره

به طور موقت تحویل سازمان به متقاضی سرپرستی 

 .نامه(آیین 4)ماده داده خواهد شد 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  21 طبق ماده

رست، مزایا و حقوقی که سرپرست و بدسرپبی

نظر  شوند دردار میها برای افرادی که بچهسازمان

یعنی حق اوالد و مرخصی نگهداری از  گیرند،می

ها نیز باید برای سرپرست فرزندان زیر سه سال،

اجرا شود. همچنین به فرد تحت سرپرستی مزایای 
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ی تکمیلی نیز تعلق مثل بیمه های موجود،بیمه

 گیرد.می

جا باید موضوع فسخ سرپرستی را نیز مدنظر ایندر 

 که یدادستان و سازمان در صورتقرار دهیم. 

و  ستین حیصح یسرپرست یدهند ادامه صیتشخ

 یعنی اتفاق افتاده است، 24 از موارد ماده یکی

ذکر شده  6 یکننده که در مادهدرخواست طیشرا

شده با سرپرست  دیکه رش یطفل رفته باشد، نیاز ب

سرپرست به علت رفتار سوء  یتقاضا ایتوافق کند و 

جد  ای نیشدن والد دایپیا و  یرپرستفرزند تحت س

 نیشده با ضم ام یکه حت یقهر یول یوص ای یپدر

، را داشته باشند بچه ینگهدار تیناظر صالح ای

دادگاه  ند،نماییمراتب را به دادگاه صالح گزارش م

از موارد  یکی صیپرونده و تشخ یبعد از بررس

قانون  25 یموجب فسخ مطرح شده در ماده

سازمان اقدام  یپس از کسب نظر کارشناس مربوطه،

)خنجری علی  خواهد نمود یبه فسخ حکم سرپرست

 زیخود دادگاه ن .(18، 1396، آبادی و سیفی علمی

 صیمندرج در قانون را تشخ طیاز شرا یکیاگر نبود 

با مطلع کردن سازمان اقدام به فسخ تواند یم دهد،

 .دینما یجکم سرپرست

 ی ازدواج سرپرست است.موضوع دیگر، مسئله

 ردیبگ میسرپرست تصم که یسازمان در صورت

موضوع را طبق قانون به  نی)که ا ازدواج کند

جام ـسازمان اعالم کرده است( پس از ان

گذاشتن  اریمربوطه و در اخت هاییکارشناس

در صورت وقوع  سرپرست، یالزم برا هایمشاوره

دادگاه  مراتب را به دادگاه اعالم کند. دیازدواج با

خواهد  میتصم یسرپرست یهادام تیوضع یبرا

حکم به  ایرا فسخ خواهد نمود  یسرپرست ای گرفت.

  .(نامهآیین 10 )ماده مشترک خواهد داد یسرپرست

 گذار در مواردی نیز با توجه به اینکه هدفقانون

قانون وابسته به صالح و منافع مادی و معنوی 

گیری کودک یا نوجوان است قاطع نبوده و تصمیم

ی عوامل اجرایی، نظیر بهزیستی، را بر عهده

رای مثال ـه است: بـدادستان و یا دادگاه گذاشت

ی ازدواج سرپرست با فرد تحت توانیم به مسئلهمی

با سکوت قانون مصوب سرپرستی اشاره کنیم. 

ده و انفرزندخو انیدر رابطه با ازدواج م 1353

سکوت به وجود آمده  نیدو برداشت از ا سرپرست،

و روح قانون از  یچون هدف اصل نکهینخست ا بود:

به خانواده  هیشب یطیمح جادیرابطه ا نیطرح ا

در آن  ییو ازدواج جا یل جنسائاست، طرح مس

سکوت در  ازده،یتوجه به ماده  با نکهیندارد و دوم ا

از آنجا که  اند،تلقی نموده یرا نظر منف انیمقام ب

است  یموضوع ،یحاکم بودن آثار نسب بر سرپرست

سکوت را در  دیقانون جد آن. عتیخالف اصل و طب

فرزندخوانده و  انیشکند و ازدواج میرابطه م نیا

اما تمام راه را  کندیسرپرست را ممنوع اعالم م

اگر دادگاه بعد  .کندیرح ممط ییو استثنا ددبنینم

صالح فرزند  یستیسازمان بهز یاز اخذ نظر مشورت

 .ردیتواند صورت بگیامر م نیا ندینکاح بب نیرا در ا

 دیبا و ستیچ قاًیاستثنا دق نیا تیماه نکهیفارغ از ا

ثبت نشدن آن  صرفاً ایآن را عدم نفوذ نکاح دانست 

 یموضوع با هدف اصل نیا ،یبه صورت قانون

 یخوانهم یخانوادگ طیمح جادیو ا یفرزندخواندگ

 .(7-9، 1394و جرفی،  نیا)ارفع ندارد
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عالوه بر این، شرایط مالی قبل و بعد از حکم 

ه ـسرپرستی نیز موضوعی است که مورد توج

ن ـوانده و والدیـرار دارد. فرزندخـذار قـگقانون

بنابراین قانون  برند.کدام از هم ارث نمیهیچ

شرایطی را اندیشیده که در صورت فوت سرپرست 

با وجود این خالء، حمایت مادی کافی از 

ی طبق قانون مربوطه فرزندخوانده انجام شود.

باید  ی سرپرستیکننده، درخواست1392مصوب 

ی زندگی فرزند قسمتی از مین هزینهبه جهت تأ

این  اموال یا حقوق خود را به تملک فرزند درآورند.

نوع و شرایط اموال یا حقوق  است که میزان، دادگاه

وان تعیین ـودک یا نوجـه مصلحت کـرا بسته ب

 اگر سرپرستی ضرورت داشته باشد، مثالً کند،می

کننده تعهد کتبی تواند از درخواستدادگاه می

مبنی بر تملیک میزانی از اموال یا حقوق در آینده 

ی دهرا درخواست کند و یا به طور کلی از این ما

عبارت تشخیص دادگاه در  پوشی کند.قانونی چشم

ی قضایی به رویه نبود اما عمالً 1353قانون مصوب 

رفت.گاه به صورت تملیک همین صورت پیش می

منقول با عقد صلح و تنظیم سند رسمی و غیرمال 

کننده کارمند دولتی بود درخواست که یا در صورتی

به صورت  یا در زمان سرپرستی اموالی نداشت،

وق در ـوال و حقـسوم امت یکـتنظیم وصی

 گرفت.که به تشخیص دادگاه انجام می نامه،وصیت

گاه دادگاه برای اطمینان از به جا آوردن این تعهد 

مثل نمود، از متقاضیان درخواست تضمین می

ضامن، اخذ وجه به عنوان سپرده، تودیع سند وثیقه 

، 1399)نوریان، و یا گواهی از محل دریافت حقوق 

50-31.) 

ن ـمیفند برای تأطبق قانون سرپرستان موظ

ی تحصیل، تربیت و نگهداری فرزند، به نفع هزینه

ی عمر کنند، این اتفاق با نظر او، خود را بیمه

ن ـمین ایو برای تضمین تأسازمان بهزیستی 

ها حتی پس از فوت سرپرست تا تعیین هزینه

تواند با دادگاه می، گیردسرپرست جدید انجام می

در نظر گرفتن مصلحت فرزند از این ماده نیز چشم 

ی میزان سرمایه (.50-31، 1399بپوشد )نوریان، 

ی کودک و وضعیت های آیندهنیاز بیمه با توجه به

صندوق  شود.حاکم بر جامعه تعیین می

بازنشستگی نیز موظف است پس از فوت سرپرست 

زمان تعیین به فرد تحت سرپرستی او نیز تا 

سرپرست جدید مقرری و مزایایی که به طور 

کند را به معمول به افراد تحت تکفل پرداخت می

 آیین نامه(. 5)ماده  او نیز پرداخت نماید
 

. فرزندخواندگی در پرتو نظام حقوقی 2-5

 ایاالت متحده آمریکا

در این قسمت به بررسی نهاد فرزندخواندگی در 

کا ـده آمریـت متحچهارچوب نظام حقوقی ایاال

 پردازیم.می
 

. تعریف فرزندخواندگی در چهارچوب 1-2-5

 نظام حقوقی آمریکا

ی آمریکا از نظر فرزندخواندگی در جامعه

روانشناسی یک تصمیم کامالً شخصی و -اجتماعی

ی افراد درگیر در آن بسیار تأثیرگذار برای همه

شود. از طرفی فرزندخوانده و فرآیند محسوب می

ن و ـود قوانیـه واسطه وجـفرزندخواندگی ب
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های مناسب، به بهترین نحو حفظ شوند تا سیاست

در درجه اول بیشترین منافع کودک و در درجه 

دوم والدینِ سرپرست تضمین شود. در ایاالت 

یند متحده آمریکا یک تعریف واحد برای فرآ

بر تعریف مزبور: فرزندخواندگی وجود دارد. بنا

ی فرآیندی برای ایجاد یک رابطه فرزندخواندگ

باشد که والدین قانونی میان فرزند و والدینی می

مزبور به عنوان والدین طبیعی )بیولوژیک( در زمان 

 شوند.تولد محسوب نمی

 

. مقررات داخلی نظام حقوقی ایاالت 2-2-5

متحده آمریکا راجع به فرزندخواندگی و 

 هاتعهدات موضوع آن

ایاالت متحده، یک قانون واحد که در نظام حقوقی 

بر نهاد فرزندخواندگی در تمام ایاالت حاکم باشد، 

ای از مقررات خاص وجود ندارد. هر ایالت مجموعه

خود را برای فرزندخواندگی درون ایالتی، 

فرزندخواندگی داخلی و دوران پس از پذیرش 

فرزندخواندگی تصویب کرده است. در این قوانین 

ی دهندهی از جمله مقامِ ترتیبموضوعات مختلف

گران، مشاوران، )وکال، تسهیل فرزندخواندگی

های فرزندخواندگی و...(، شرایط الزم برای آژانس

فرزندخواندگی، شرایط مربوط به تحصیل 

فرزندخوانده، حقوق پدران بیولوژیک مجرد در 

مواردی که مادر بخواهد فرزند خود را برای 

... مورد بحث و بررسی ومعرفی کند فرزندخواندگی 

گیرد. عالوه بر قوانین ایالتی، قوانین فدرالی قرار می

المللی نیز وجود دارد و حتی برخی معاهدات بین

نهاد فرزندخواندگی در آمریکا حاکم است که بر 

 (.11-15، 2016)استیلز، 

درگاه اطالعاتی رفاه کودکان قوانین ایالتی را در 

ی فرزندخوانده دربارهمورد اطالعاتی که والدین 

کی، پیشینه پیشینه کودک اعم از پیشینه پزش

... باید ارائه کنند را به صورت خانوادگی، اجتماعی، و

خالصه مورد اشاره قرار داده است. عالوه بر این، 

به فرزندخواندگی توسط اقوام و مقررات راجع 

خویشاوندان نیز در این درگاه ارائه شده است 

، بررسی تمام الوصف(. مع22-23، 2022سون، )وات

قوانین ایالتی در پژوهش حاضر میسر نیست. بلکه 

موضوعات مهم و اساسی فرزندخواندگی در قوانین 

ین ایالتی فدرال و معاهدات بیان شده است که قوان

باشند. در نتیجه، ما ن مینیز مکلف به تبعیت از آ

ر ـنیز به بررسی و معرفی قوانین و معاهدات اخی

 پردازیم.می

 

 . مقررات پناهگاه ایمن1-2-2-5

ای از مقررات پناهگاه ایمن، در واقع مجموعه

دهد باشد که به مادران اجازه میهایی میاساسنامه

به صورت قانونی و محرمانه نزد تا نوزادان خود را 

هایی از قبل تعیین شده سرپرستان مجاز در مکان

هدف از  (.835-836، 2012واگذار کنند )فدرل، 

ای کاهش مرگ و میر نوزادان این مقررات اساسنامه

و تروماهای ناشی از رهاکردن ناایمن است. به 

تعبیری، مقررات مزبور با ارائه یک راهکار امن برای 

خروج مادر از بحران بدون آسیب دیدن کودک 

کند. پس از رها کردن طفل از طریق این فراهم می

رار ـواندگی قـندخسازوکار، طفل مزبور برای فرز
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گیرد. این مقررات عموماً سنی را که یک طفل می

قلمداد کرد، « طفل تازه متولد شده»توان را می

شوند و یمایمن محسوب هایی که پناهگاه مکان

سازوکار حفاظت از مادر را مورد بحث و بررسی قرار 

(. از فوریه 105-107، 2017دهند )دوگالس، می

استثنای  پنجاه ایالت )بهمیالدی، تمام  2008

بخش کلمبیا(، مقررات پناهگاه ایمن را برای 

حمایت از نوزادان و مادران در معرض خطر تصویب 

 اند.کرده

 

 . حقوق راجع به ثبت پدر فرضی2-2-2-5

حقوق راجع به ثبت پدر فرضی )که در برخی موارد 

تحت عنوان دفتر ثبت پدری یا دفاتر ثبت دعاوی 

شوند( حدود مداخله و تأثیرگذاریِ پدری نامیده می

پدر بیولوژیِک مجرد را در تصمیم مادر برای تحت 

کند. به فرزندخواندگی قرار دادن نوزاد را تنظیم می

کلی این مقررات یک چهارچوب زمانی تعیین  طور

کند که در آن پدر فرضی باید در یک سازمان می

فرآیند نام کند تا حق اطالع از معتبر دولتی ثبت

مربوط به پایان دادن به حقوق والدین یا عدم 

رضایت به قراردادن طفل برای فرزندخواندگی را 

ها دارای مقررات راجع به ثبت پیدا کند. تمام ایالت

پدر فرضی هستند. نکته جالب توجه این است که، 

کند در برخی از این مقررات، پدر فرضی را ملزم می

بیولوژیک یا طبیعی طفل که اوالً ثابت کند که پدر 

ترین منافع باشد و ثانیًا متعهد به تأمین عالیمی

 (.205-206، 2016طفل است )مکبراید،  مادر و

 

هاي . قانون فرزندخواندگی و خانواده3-2-2-5

 ایمن

های ایمن یک قانون قانون فرزندخواندگی و خانواده

به تصویب رسیده  1997فدرال است که در سال 

های زمانی و الزاماتی را قانون چهارچوباست. این 

کند تا کودکان را در صورت ها تعیین میبرای ایالت

اقتضاء به موقع از مراکز نگهداری خارج و به فرآیند 

فرزندخواندگی منتقل کند. این قانون امکان 

ریزی و به طور همزمان تحقیق برای الحاق هـبرنام

های راجع طفل به یک خانواده و حتی سایر گزینه

کند. عالوه بر به ماندنِ دائمی طفل را فرآهم می

کند که پس از ها را ملزم میاین، این قانون ایالت

ماه، به جز در موارد استثنائی،  15گذشت 

درخواست پایان دادن به حقوق والدین طبیعی را 

های شدیدی به طفل ارائه دهند و در مواردی آسیب

ی زمانی کمتر در بازه وارد شده است، این فرآیند را

 (.111-112، 2016انجام دهند )کارنس، ماه  15از 

 

جایی . توافق بین ایالتی راجع به جابه4-2-2-5

 کودکان

ایالت،  50این توافق در واقع یک قرارداد میان 

ناحیه کلمبیا و جزایر ویرجین آمریکا است که به 

دهد تا از طریق همکاری با یکدیگر، ها اجازه میآن

این اطمینان را ایجاد کنند که تمام اطفالی که برای 

گیرند از سرپرستی و فرزندخواندگی قرار می

خدمات حمایتی و حفاظتی کافی و مناسب 

ها در موارد نیاز به برخوردار شوند. این همکاری

جایی کودکان از یک ایالت به ایالت دیگر جابه

قبل از  کاربرد دارند. برای مثال الزاماتی را که باید
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قرار گرفتن کودک جهت سرپرستی یا فرزندخواندگی 

قانون مورد  در خارج از ایالت انجام گیرد، در این

اشاره قرار گرفته است. مقررات این توافق، ایمنی و 

رای سرپرستی و های احتمالی بمناسب بودن مکان

کند؛ عالوه بر این، یید میفرزندخواندگی را تأ

کند که فرد یا نهادی که کودک را برای تضمین می

فرزندخواندگی قرار داده است، از نظر قانونی و مالی 

حتی پس از قرار گرفتن تحت در قبال کودک 

فرزندخواندگی یا سرپرستی، مسئول باقی خواهد 

 (.595، 2020ماند )استاتسکای، 
 

 پوست. قانون رفاه کودکان سرخ5-2-2-5

پوست یک قانون فدرال قانون رفاه کودکان سرخ

کند کدامیک از کودکان بومی است که تصریح می

توان به فرزندخواندگی آمریکای شمالی را می

ای در پذیرفت. این قانون در واقع مشارکت قبیله

همه مصادیق فرزندخواندگی با در نظر گرفتن 

کند. قانونی که میراث بومی آمریکا را تضمین می

اکمیت قبیله را در تصویب شد، ح 1978در سال 

کند. به مورد انصراف و فرزندخواندگی حفظ می

که آیا تعبیری، مطابق با این قانون برای تعیین این

کودک واجد شرایط عضویت در قبیله است یا خیر، 

ی مناسب باید ارسال شود. اگر ای به قبیلهاطالعیه

کودکی واجد شرایط عضویت باشد، و از طرفی نیز 

گیرد که مداخله کند، در این صورت م بقبیله تصمی

قبیله باید به فرزندخواندگی رضایت دهد )رایلی، 

2021 ،39-41.) 

 

 

 

 . قانون استقرار چندقومیتی6-2-2-5

قانون استقرار چندقومیتی در واقع یک قانون فدرال 

باشد که نهادهای درگیر در فرآیند سرپرستی و می

گیری کند که از شکلفرزندخواندگی را مکلف می

اساس سرپرستی صرفاً برفرآیند فرزندخواندگی یا 

نژاد، رنگ و ملیت ممانعت به عمل آورند. این قانون 

اصل عدم تبعیض و تعهدات حقوق بشری براساس 

)ویجیسینق، اشی از آن طراحی و تصویب شده است ن

2021 ،112-113.) 

 

المللی نظام حقوق داخلی . مقررات بین3-2-5

آمریکا راجع به فرزندخواندگی و ایاالت متحده 

 هاتعهدات موضوع آن

المللی که در در این قسمت به بررسی مقررات بین

نظام حقوق داخلی آمریکا در ارتباط با نهاد 

فرزندخواندگی قابل اعمال هستند و همچنین 

قوانین داخلی راجع به مقررات مزبور خواهیم 

 پرداخت.

 

 . کنوانسیون الهه1-3-2-5

از کودکان و  تیالهه در مورد حما ونیکنوانس

 یکشور نیب یدر رابطه با فرزندخواندگ یهمکار

 1994جانبه است که در سال معاهده چند کی

 2008 لیمتحده امضا شد و در آور االتیتوسط ا

اجرا توسط  یبرا سینوشیپ نیا .االجرا شدالزم

 یالملل خصوصنیکنفرانس الهه در مورد حقوق ب

منفرد، از  یکشورها. شد هیته 1993 یم 29در 

 ستند،یکه عضو کنفرانس الهه ن ییجمله کشورها

؛ در واقع همه شرکت کردند ونیکنوانس لیدر تشک
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 توانستند طرف معاهده باشند.کشورها می

 یالمللنیب یحقوق یهاهیالهه رو ونیکنوانس

 نیحفاظت از منافع کودکان، والد یرا برا یکسانی

 یفرزندخواندگ ندیدر فرآ پذیرنده نیو والد طبیعی

 ونیبر اساس کنوانس. کندیم نییتع یکشور نیب

متحده مرجع  االتیامور خارجه االهه، وزارت 

 نیب فرزندخواندگی یمتحده برا االتیدر ا یمرکز

 تا آوریل (.635-636، 2021)جورج،  است یکشور

 نیکشور طرف متعاهد ا یکصد و دو، 2022

 .هستند ونیکنوانس
 

ي کشور نیب فرزندخواندگیقانون . 2-3-2-5

 2000سال  مصوب

 ونیکنوانس یهاجنبه یقانون، اجرا نیهدف از ا

وزارت امور  نییبا تع یالهه در مورد فرزندخواندگ

متحده،  االتیا یعنوان مرجع مرکزخارجه به

 یبرا یمؤسسات اعتباربخش یالزامات برا نییتع

 ،یدهندگان خدمات فرزندخواندگنظارت بر ارائه

 گاندهنداعتبار ارائه دییتأ یالزامات برا نییتع

انتشار  یبرا یادیبن نیو وضع قوان ،یفرزندخواندگ

 نیب یفرزندخواندگ یهاوهیمقررات حاکم بر ش

عضو  یکشورها ریمتحده و سا االتیا نیب یکشور

باشد میی الهه در مورد فرزندخواندگ ونیکنوانس

 (.556-557، 2021)اهالوران، 
 

 یجهان سنجیقانون اعتبار. 3-3-2-5

به تصویب رسید و از سال  2013این قانون در سال 

دهندگان خدمات ارائه شد. االجراالزم 2014

را  یکه همان الزامات کندیرا ملزم م یفرزندخواندگ

 یدر کشورها رشیو پذ سنجیاعتبار یهاهیرو یبرا

 یکشورها یکنند که برا تیرعا ونیکنوانسعضو ریغ

راستا،  نیدر ا. کنندیم تیرعا ونیعضو کنوانس

را در  یشتریب یکنواختقانون اعتبارسنجی ی

از  یاریبه ارمغان آورد و به بس رشیپذ یهاوهـیش

 یالهه و کشورها یکشورها نیب هایتفاوت

 یامر برا نیا یمعنا داد. انیپا ونیکنوانسریغ

 نیا قصد پذیرش فرزندخوانده را دارندی که نیوالد

دهندگان خدمات ها با ارائهکار آن ،است که

و  یسازهمان آموزش، آماده یفرزندخواندگ

 کی یهاخانوادهکند که یرا دنبال م ییندهایفرآ

 یفرزندخواندگ در فرآیند ونیکنوانسعضو کشور 

 (.177-176، 2015)زیمرمن،  رندیپذیم
 

فرزندخواندگی و سرپرستی . اقسام 4-2-5

 در ایاالت متحده آمریکا

المللی حاکم نظر گرفتن مقررات داخلی و بین با در

بر نظام حقوقی ایاالت متحده آمریکا، نهاد 

فرزندخواندگی به طور کلی به چهار نوع تقسیم 

 پردازیم.ها میشود که در ادامه به تشریح آنمی

 عیطبی نیکه والد یهنگاموضعیت سرپرستی: 

 ضمنها مراقبت کنند، توانند از آنینم گریکودک د

 یمراقبت فرآیند از ، کودکنیحقوق والد توقف

سپس کودکان به طور  شوند.یخود حذف م نیوالد

قرار  یگروه ای یسرپرست یهاموقت در خانه

 ای یفرزندخواندگ یبرا و در عین حال رند،یگیم

در  .شوندیشان آماده مبه خانواده وستنیپحتی 

طول این مدت، خانواده و یا سرپرستان، در واقع 

کنند؛ برای نگهداری از کودک به دولت کمک می
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این مدت دولت مسئول اصلی تر، در به بیان ساده

عهده دارد سرپرستی و حمایت از کودک را بر 

 (.117-119، 2022)رابرتس، 

سرپرستی برای فرزندخواندگی: در این حالت، 

خانواده برای سرپرستی قرار  کودک در اختیار یک

گیرد با این تفاوت که کودک از نظر قانونی برای می

ای شدن به عنوان فرزندخوانده در خانوادهپذیرفته 

اند، منعی وجود که سرپرستی وی را بر عهده گرفته

 (.171-172، 2021و همکاران،  ندارد )مونی

فرزندخواندگی نوزادان از طریق واسطه: این نوع 

خواندگی یک روش بسیار مرسوم در ایاالت فرزند

که نوزاد  یاز افراد یاریبسباشد. متحده آمریکا می

مانند واسطه  کی قیکنند از طریم یخواهند سعیم

مانند مؤسسات  گریکننده دلیتسه ایپزشک  ل،یوک

اقدام  یفرزندخواندگ رایب فرزندخواندگی و سرپرستی

فرزندخوانده تبدیل به کنند. در این نوع از فرزندخواندگی، 

شود و حدود دخالت دولت در خانواده می عضو دائم

باشد وی، مانند سایر اعضا خانواده میارتباط با 

 (.63-65، 2022)گلسر، 

فرزندخواندگی مستقل: در این فرزندخواندگی، 

والدین پذیرنده از طریق مؤسسات سرپرستی اقدام 

کنند بلکه به شناسایی و پذیرش فرزندخوانده نمی

به صورت مستقیم و مستقل وارد فرآیند 

شوند. این نوع از فرزندخواندگی فرزندخواندگی می

مواردی که شناخت قبلی نسبت به عموماً در 

گیرد )میلر، فرزندخوانده وجود دارد، انجام می

2021 ،516-517.) 
 

 

 . نتیجه6

 بر حاکم حقوقی نظام ماهیت با ارتباط در

 نهاد که داشت عنایت باید ایران در فرزندخواندگی

 مستقل حقوقی عنوان یک قالب در فرزندخواندگی،

 به باشدمی نیز منحصر مصداق یک دارای که

 نظام در طرفی از است. شده شناخته رسمیت

 به که مستقل مقررات مجموعه یک ایران حقوقی

 را فرزندخواندگی وضعیت مانع و جامع صورت

 مجموعه بلکه ندارد؛ وجود باشد، داده قرار مدنظر

 پراکنده صورت به فرزندخواندگی به راجع مقررات

 بهزیستی هایبخشنامه و هانامهآیین قوانین در

 عام معنای در) دولت میان این در است. شده بیان

 جهت در موجود، مقررات و قوانین حدود در( کلمه

 هـب واندهـفرزندخ عـمناف و وقـحق از تـحمای

 و پررنگ نقش به توجه با پردازد.می آفرینینقش

 فرآیند در نظارت وجود همچنین و دولت اساسی

 در باید را آن بر حاکم حقوقی نظام فرزندخواندگی،

 تعبیری به و نمود قلمداد عمومی حقوق نظام قلمرو

 عنصر فرزندخواندگی، بر حاکم حقوقی نظام در

 یندفرآ در افراد خصوصی توافقات و اراده

 بسیار اهمیت و اعتبار درجه از فرزندخواندگی،

 نهاد با ارتباط در اما .است برخوردار کمتری

 توجه باید آمریکا متحده ایاالت در فرزندخواندگی

 مصداق و حالت چهار در مزبور نهاد که داشت

 است. گرفته قرار گذارقانون شناسایی مورد مختلف

 دولت مداخله میزان مزبور مصادیق از کدام هر در

 هایصالحیت و اختیارات نوع و میزان به بسته

 .است متفاوت فرزندخوانده به نسبت سرپرست
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 کلی نظارت صرفاً دولت وضعیت فرزندخواندگی، در

 در سرپرستان و دارد فرزندخواندگی فرآیند بر

 آزادی دارای خود اختیارات و هاصالحیت اعمال

وضعیت  در اما باشند؛می توجهی قابل عمل

 ترینجزئی در دولتی نهادهای و دولت سرپرستی،

 نظارت و دخالت فرزندخوانده به راجع موضوعات

 دلیل همین به کنند؛می اعمال را خود مستقیم

 ایاالت در فرزندخواندگی بر حاکم حقوقی نظام

 در باشد.می دوگانه ماهیتی دارای آمریکا، متحده

 جزئی مزبور، نظام محیط وضعیت فرزندخواندگی،

وضعیت  در اما باشدمی خصوصی حقوق قلمرو از

 حقوق فضای از جزئی آن ماهیت سرپرستی،

 شد بیان آنچه به توجه با باشد. درنتیجهمی عمومی

 در فرزندخواندگی حقوقی نظام ماهیت چندگانگی

 مقابل در اما باشدمی حاکم آمریکا متحده ایاالت

 ایران ماهیتی نظر از فرزندخواندگی حقوقی نظام

 نتیجه در موارد باشد درمی یکپارچگی دارای

 نظام در مقررات تزاحم و تعارض اجمال، سکوت،

 بر حاکم قواعد و اصول پرتو در باید ایران، حقوقی

 آن حال و شود فصل و حل عمومی حقوق فضای

 موارد آمریکا، متحده ایاالت حقوقی نظام در که

 بر حاکم، مقررات تزاحم و تعارض اجمال، سکوت،

 فرزندخواندگی نهاد از مصداقی چه کهاین حسب

 و اصول پرتو در است ممکن باشد،می بحث مورد

 و حل خصوصی حقوق یا و عمومی حقوق مبانی

 .شود فصل

 

 

 

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این پژوهش 
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