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 چکیده :

کند. طبق قانون این سرپرست و بد سرپرست ایجاد میسرپرستی، یک رابطه حقوقی بین سرپرست وکودک بی

وظایف و تکالیفی هستند که مشابه وظایفی است که والدین واقعی و فرزندان اشخاص نسبت به یکدیگر دارای 

ایشان نسبت به یکدیگر دارند. با توجه به اینکه این رابطه ،  یک رابطه طبیعی نیست ، قانونگذار بحث تضمین ثالث 

پرستان را بررسی را در قانون مطرح نمود. ما در این مقاله سعی داریم که برای توصیف این تضمین، تعهدات سر

قانون حمایت  22باشند. در ماده غیرمالی و مباشرتی هستند و قابل تضمین نمی ،نماییم.ظاهر این است که این تعهدات

)جدید ( مقرر شده که در صورت تخلف  11/60/1132از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 

شود. لذا، این تضمین بیشتر بار اخالقی دارد به ثالث واگذار می گردد و کودکرابطه سرپرستی قطع می ،سرپرستان

زیرا تضمینات زمانی است که تخلف متعهد محرز شود و رابطه حقوقی برقرار باشد ؛ در حالیکه در قانون مطرح شده 

قانون گردد. لذا، این تضمین با تصویب ، در صورت تخلف سرپرست از انجام تعهدات، رابطه او با کودک قطع می

یک تضمین  صورت بهیک تضمین مالی یا  صورت بهتواند تضمین ، میاثر و بیمه عمر جایگزین آن گردید.جدید بی

( با توجه به این نظریه و 10/2/1102مورخ  7-1662شخصی باشد)نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 

خود قرارداده است ؛ ولی شاید با توجه با قسمت  نظرمدّایران تضمین مالی را  گذار قانونتوان گفت رویه عملی می

یک  عنوان به زینسرپرست را ضمانت ثالث از تعهدات زوجین متقاضی در برابر کودک بیبتوان اخیر نظریه مذکور 

حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب در قانون  هرچندنوع تضمین شخصی قبول نمود.

( ولی در گذشته 12تضمین تعهدات زوجین اشاره کرده است ) ماده  عنوان بهبه نهاد بیمه  گذار قانون،  11/60/1132

اند ؛ لذا با توجه به حدود چهل سال کودکان بدون این شرط به سرپرست واگذار شده 1132تا  1121یعنی از سال 

زندخواندگی از اهمیت بسیاری سرپرست و بد سرپرست، نهاد سرپرستی و فروجود کودکان و نوجوانان بی

برخوردار است. به خصوص اینکه این نهاد هم برای سرپرستان و هم برای کودک فواید بسیاری دارد ؛ برای 

-که باعث استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن غم محرومیت از داشتن فرزند می جهت نیازاسرپرستان 

ز از محبت پدر و مادر برخوردار شود و در محیطی سالم رشد کند؛ شود که کودک نیاز طرفی باعث می ؛ وشود
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و باید به شکلی عمل کرد که تا  شودآورد تا کودک به اشخاص صالحی سپرده  به عملبنابراین باید نهایت دقت را 

سرپرستان، نتوانند یا نخواهند که به وظایف خود عمل کنند  که یدرصورتحدودی آینده کودک تضمین شود تا 

و در صورت ورود خسارت و لطمه به او ، بتوان آن  کردورود خسارت به کودک تا حد ممکن خودداری  ازتوان ب

 .نمودرا جبران 

 

 سرپرست و بد سرپرست، سرپرستان، تضمین ثالث، تعهدسرپرستی، کودک بیواژگان کلیدی :

 الف  : ماهیت حقوقی تضمین ثالث   

نظریات مختلفی از جمله : عقد ضمان ، کفالت و یا تعهد به فعل ثالث مطرح  ،در مورد ماهیت حقوقی ضمانت

در تطبیق آنچه به عنوان مالک مورد پذیرش از قوانین حمایتی کودکان برداشت می شود، به  کهگردیده است 

 :تفکیک بیان می شود

 : در قالب عقود معین 1الف.

 عقد ضمان

 ایجاب و قبول صحیح، باید شرایط تحقق عقد صحیح نیز موجود باشد. ازبرای محقق شدن هر عقدی، گذشته 

قانون مدنی شرایط چهارگانه اساسی صحت معامله که در همه عقود الزم استرا بیان نموده است که  136ماده  که

 از: الف. قصد و رضای طرفین، ب. اهلیت طرفین، پ. موضوع معین که مورد معامله باشد، ت. مشروعیت ندعبارت

جمله  از جهت معامله. ولی بعضی از عقود، شرایط اختصاصی نیز دارند که در تعیین صحت و بطالن آن مؤثر است.

 1این عقود، عقد ضمان است که گذشته از شرایط عمومی معامالت، شرایط اختصاصی نیز دارد.

های این به بیان شرایط و ویژگی 721-086در قانون مدنی آمده است و مواد  کهعقد ضمان از عقودی است 

 عقد پرداخته است.

وجود دین یا سبب دین یکی از شروطی است که باید برای عقد ضمان وجود داشته باشد. دین کامل تعهدی 

ؤجل به شمار آید. پس اگر آمده است و قابل مطالبه باشد، هرچند که قابل فسخ یا م به وجوداست که بر ذمه مدیون 

گیرد. وجود خیار فسخ برای  بر عهدهتواند خریدار مالی بابت ثمن به فروشنده بدهکار باشد، این دین را ضامن می
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 که کند یمبیان  030کند ولی با وجود آن منافات ندارد. چنانکه ماده دین خریدار را متزلزل می ،خریدار یا فروشنده

همچنین مؤجل بودن، با توجه به اینکه موجود و قابل .«موداگرچهشرطفسخیدرآنموجودباشدهردینیراممکناستضمانتن»

 6کند.دار است، مانعی ایجاد نمیمطالبه است و تنها استیفای از آن مدت

، ضمان از دینی که سبب آن لذا به در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد.همچنین الزم نیست که دین مضمون

ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل »قانون مدنی:  031زیرا به موجب ماده ؛ صحیح استایجاد شده است 

البته باید سبب دین  .، مفهوم مخالف ماده این است که ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده، درست است«است

 2اصلی در حین عقد ضمان موجود باشد. گرچه خود دین اصلی هنوز تحقق پیدا نکرده باشد

دارد که: قانون مدنی مقرر می 033دین باید منجز باشد. ماده 

یعنی طرفین ؛«ضامنقیدکندکهاگرمدیونندادمنضامنمباطالستولی التزامبهتأدیهممکناستمعلقباشدکه نیتعلیقدرضمانمثال»

بر طبق قسمت ند. ولی نتوانند انتقال دین از ذمه مدیون را منوط به تحقق شرایطی، از جمله رجوع طلبکار به او کنمی

دار پرداخت دین شود و التزام به تأدیه دین انتقال یافته را معلق به منجز عهده طور بهتواند ضامن می ،اخیر ماده

قائل شدن تفاوت بین این دو تعلیق، صرفاً جهت احترام به عقیده فقهایی است که نقل ذمه را  ؛ کهشرایطی سازد

 0دانند.ن میناپذیر آیی مقتضای ذات ضمان و اثر جدا

دارد: مقرر می 036ای است، ماده با توجه به اینکه عقد ضمان از عقود مسامحه

نمایدشرطنیست علمضامنبهمقدارواوصافوشرایطدینیکهضمانتآنرامی»

نیز  062و ماده « بداندآندینچهمقداراست ضمانصحیحاست...که نیابنابرایناگرکسیضامندینشخصبشودبدون

 .داندالزمنمیرا عنهونلهیامضمونمعرفتتفصیلیضامنبهشخصمضم

بایست معین شود، موضوع دین و با وجود این، چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی و اطراف آن می

ها الزم نیست اما حداقل طلبکار آن نباید به کلی مجهول یا مردد باشد. درست است که علم تفصیلی در مورد آن

 7باید قابل تعیین باشد.

 عقد کفالت

آن اختصاص داده شده است. کفالت یک عقد وثیقه است  به از قانون مدنی 721- 716عقدی است که مواد  

زند تا در موقع طرح دعوا در دادگاه به آسانی بتواند که صاحب حق با داشتن کفیل، دست به صیانت از حق خود می

 8آن گردد. یگرفتن حکم و اجرامکفول را احضار کند و دعوی را به طرفیت خود جریان دهد و موفق به 
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در مذاهب اهل تسنن از اقسام  که یدرحال3در قانون و فقه امامیه تنها از کفالت به نفس شناسایی شده است.

کفالت به نفس، کفالت از دیون ثابته، کفالت از محبوس، کفالت از دیوانه و  ماننددیگری از کفالت یاد شده 

ی در تعداد و نوع آن و حنبلم و...که البته بین مذاهب مالکی، حنفی، شافعی محجور، کفالت مالقات، کفالت از مته

 16اختالفاتی وجود دارد.

دانند و ضمان را نیز ها کفالت را اعم از ضمان میاین است که آن دیآ یبرمهای اهل سنت چیزی که از نوشته

کتب فقهی امامیه به عنوان ضمان به این بحث در  ؛ کهاندی از کفالت تحت عنوان کفالت به مال ذکر کردهجزئ

 11ای آورده شده است.معنای اخص در باب جداگانه

در برخی کتب خود از واژه کفالت  و اندالبته شایان ذکر است که اهل تسنن، سرپرستی را با کفالت توجیه کرده

قرآن برای بیان مفهوم سرپرستی  اند. علت آن هم ریشه داشتن این امر در قرآن است.در کنار حضانت استفاده نموده

در و  12ای در ارتباط با سرپرستی حضرت مریم )س(و حضانت، از مشتقات واژه کفالت بهره جسته است. در آیه

کفالت در لغت به معانی از واژه کفالت استفاده نموده است. 11مورد سرپرستی و نگهداری حضرت موسی )ع(

« فاعل»ن زوبر  و تربیت یتیم را به عهده گرفتن، به کار رفته است. گوناگونی همچون ضمانت، سرپرست و سرپرستی

کفیل( به معنای ضامن و ضمانت کردن «)فعیل»وزن بر )کافل(, اغلب به معنای سرپرستی و نگهداری از انسان و 

 16.شود یاستعمال م

، در اند ستهیز یائمه م ، مانند شیخ مفیدو سالرو ابوصالح حلبی که دور از زمان ما و نزدیک به عصرفقهقدمای 

اند. نخستین بار، برای بیان مفهوم سرپرستی  فقهی خود برای افاده این مفهوم، واژه )کفالت( را به کار برده یها کتاب

 یها اژه حضانت را در کتب فقهی شیعه مطرح کرد و پس از آن در کتابوو نگهداری از کودک، شیخ طوسی 

 12..دیگران نیز رواج یافت

اگر بر ذمه  که. به این معنا اند ی تقسیم کردهرمالیغبرخی نیز کفالت را به دو قسم کفالت مالی و کفالت 

( دیآ یبرمعنه، تعهد مالی وجود داشته باشد عقد کفالت، مالی است که )در این موارد کفیل از عهده آن حق مکفول

مانند اینکه در دعوای زوجیت، کفیل گرفته باشند ی است رمالیغی وجود داشته باشد عقد کفالت، رمالیغو اگر حق 

تواند از عهده آن حق برآید( یا یست چگونه مینعنه را حاضر نکندمعلوم )که در این موارد کفیل، اگر مکفول
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قانون مدنی ما در ماده کهشاکی خصوصی در بین نباشد. ایشان معتقدند  انیو زکفالت از متهم که موضوع ضرر 

 را مطرح کرده است:کفالت مالی  766

 ؛ و«شودبرآیدنمایدواالبایدازعهدهحقیکهبرعهدهمکفولثابتمیحاضرکفیلبایدمکفولرادرزمانومکانیکهتعهدکرده»

اگرکفیلملتزمشدهباشدکهمالیدرصورتعدماحضارمکفولبدهدبایدبهنحویکه »دارد یمقررم 761ماده

ی رمالیغگیرد و هم کفالت میدر برت مالی را این ماده شعاع عمل بسیار دارد هم کفال ؛ که«ملتزمشدهاستعملکند

 10را.

ها فقط ضمان که قلمروی اهمیت آن برخالفعقد کفالت ممکن است مربوط به دعوای مدنی باشد یا کیفری 

 و ردیگمی برتر است و همه مسائل بازرگانی و مدنی و جزایی را در شود و دامنه کفالت وسیعامور مدنی را شامل می

 شرایطی الزم است:برای تحقق آن 

شود الزم نیست، عقد کفالت از عقود مسامحه است و در آن، معرفت تفصیلی به شخصی که از او کفالت می

 17ی معلوم شود که متعلق قصد طرفین قرار گیرد؛ا گونه بهولی باید 

 : در  قالب عقود غیر معین  2الف . 

 تعهد به فعل ثالث

تواند در فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند ساخته و پرداخته گردیده، میاین نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات 

 بسیاری از اعمال حقوقی باشد. کننده هیتوجها بسیاری از زمینه

آنان  مقام قائمقرارداد و  دو طرفدر توصیف این نهاد باید گفت که اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که 

د و تعهد ناشی از قرارداد به اشخاص ثالث سرایت پیدا نکند و نیز کسی نتواند با پایبند تعهدات ناشی از قرارداد باشن

فقط در ماده  گذار قانونولی  18مال دیگری را تملیک یا درباره آن به ضرر ثالثی تعهدی ایجاد کند. ،تشکیل قرارداد

در باب شرط به  216قانون مدنی تعهد به نفع ثالث را استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها دانسته ولی در ماده  130

 13انحراف از اصل نسبی بودن تلقی نشده است. عنوان بهاین  ،فعل ثالث

قانون مدنی  216ماده که ذیل شرط ضمن عقد قرار گیرد، چنان صورت بهتواند تعهد به ضرر شخص ثالث می

تعهد کفیل بر احضار مکفول نزد دادگاه تعهد به فعل او  که چنانشود: مستقل هم واقع می صورت بهآمده است و گاه 
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بگیرد این  بر عهدهدتوانرا که می آنچهبه اذن او کفالت کند.  هرچند کهای بر مکفول ندارد، کفیل هیچ سلطه .است

گیرد که بایستی از طرف مکفول می بر عهدهی به حضور در دادگاه کند؛ کاری است که مدیون یا متهم را راض

 26با تنفیذ این شخص معتبر است.که  ریغانجام گیرد یا مثل تعهد فضولی علیه غیر ویا فروش یا اجاره مال 

شخص اما از مواردی که به آثار قراردادها یا اسناد نسبت به ؛ در قانون مدنی شخص ثالث تعریف نشده است

-ها میمقام آنشود که منظور کسی است که غیر از طرفین قرارداد و قائمثالث اشاره کرده است چنین استنباط می

بنابراین، در قراردادی ؛ گرددآور عقد بر او تحمیل نمیباشد و عقد از جانب او یا برای او واقع نمیشود و آثار الزام

 21ان موکل را ثالث محسوب کرد.توکند نمیکه وکیل از جانب موکل اقدام می

قانون  216خاصی ندارد. ولی در پایان ماده  عنوانتعهد به فعل ثالث یا تضمین فعل ثالث در قانون مدنی ما 

تواند فعل ثالث را در مدنی به تعریف شرط فعل پرداخته است که مدلول این شرط این است که یکی از متعاقدین می

است. فقها در باب شرط  وردهگذار تعهد فعل ثالث را در باب شروط آنونمقابل طرف دیگر تضمین کند. قا

 22اند.شرط بر ثالث را مورد بحث قرار داده ،رمقدوریغ

گذار ایران تعهد به زیان ثالث را پذیرفته که از ای از مواد قانون مدنی و در مقررات خاص دیگر، قانوندر پاره

 اشاره نمود. 1161قانون دریایی ایران مصوب سال  31،32،37، 83توان به مواد جمله این موارد می

تعهد به ضرر 21اند.برخی از حقوقدانان از تعهد به فعل ثالث تحت عنوان تعهد به ضرر شخص ثالث یاد کرده

نماید که شخص شود یکی از طرفین تعهد میشخص ثالث به این معناست که در قراردادی که بین دو نفر منعقد می

-را به طرف قرارداد بدهد و یا عملی را برای او انجام بدهد و یا عملی را برای او انجام ندهد. این تعهد میثالث مالی 

قراردادی در مقابل طرف خود تعهد نماید که  موجب بهفردی  نکهیا مثلیکی از عوضین قرارداد باشد  صورت بهتواند 

البته برخی معتقدند که بکار بردن  26شرط ضمن عقد. صورت بهقرارداد بدهد.همچنین  طرف بهشخص ثالث، مالی را 

شمارند، زیرا ممکن است تعهد مذکور به نفع ی میرواقعیغعبارت به ضرر شخص ثالث برای تعهد به فعل ثالث را 

 20اند.برخی نیز آن را تعهد از طرف ثالث دانسته 22شخص ثالث تمام شود.

 سه چهره گوناگون است: برخی از حقوقدانان معتقدند که تعهد متعهد دارای

شخص ثالث تعهد مزبور را که به ضرر او شده  کهشود سعی و کوشش کند دار میمتعهد عهده آنکه نخست:

 که یدرصورتاست بپذیرد. تکلیف متعهد اصلی مذاکره با شخص ثالث و سعی و کوشش در قبول تعهد است. 
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درمقابل  ماًیمستقگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شخص ثالث شخص ثالث آن را قبول نماید متعهد اصلی هیچ

له اصلی تکلیف خود را انجام داده له مسئول است. ولی اگر شخص ثالث تعهد را نپذیرفت و رد کرد متعهدمتعهد

27پردازد.رد ثالث نمی در اثری را و خسارتاست 
 

در اثر  که یدرصورتاو شده است بپذیرد.  دار شود که شخص ثالثی تعهدی که به ضررکه متعهد عهدهدوم: آن

شود و هرگاه نپذیرفت متعهد مزبور مسئول اقدام متعهد اصلی، شخص ثالث را پذیرفت ذمه متعهد اصلی بری می

28باشد.له میخسارت وارده بر متعهد
 

گیرد. در این صورت قبول تعهد و یا می بر عهدهله که متعهد نتیجه عمل شخص ثالث را در مقابل متعهدسوم: آن

باشد تا هرگاه متعهد سعی و کوشش خود را نمود و یا تعهد را شخص ثالث یی مورد تعهد نمیتنها بهسعی و کوشش 

پذیرفت بری شود، بلکه انجام عمل و تحقق آن مورد تعهد است بنابراین هرگاه شخص ثالث تعهد را قبول نمود و ایفا 

تواند مستقیماً به طرفیت تعهد را قبول کرد ولی انجام نداد متعهدله می هرگاهگردد ولی رفع میکرد، مسئولیت متعهد 

متعهد و شخص ثالث اقامه دعوا بنماید و انجام مورد تعهد را خواستار شود. در این صورت هر دو متضامناً مسئول 

موده است ضامن است. شخص ثالث چون له خواهند بود، زیرا متعهد طبق تعهدی که در قرار اصلی نخسارت متعهد

شخص ثالث تعهد را نپذیرد هرگاه بتوان  که یدرصورتباشد. به آن نموده است ضامن می یتعهد را پذیرفته و ایفا

باشد و اال متعهد باید از عهده خسارت مورد تعهد را به وسیله شخص دیگری انجام داد، متعهد ملزم به انجام آن می

 23متعهد برآید.

یابدکه موضوع آن انجام فعل برخی معتقدند که تعهد به فعل ثالث وقتی به معنای واقعی خود تحقق میولی 

شود تعهد به ، تعهدی که بدین نام خوانده میگرید انیب بهنتیجه باشد نه کوشش در راه تحصیل آن.  عنوان بهخارجی 

ار ملکی تعهد کند که تمام کوشش خود را در راه نتیجه است نه تعهد به مواظبت و وسیله. اگر داللی در برابر خرید

آورد و تعهد ای که مدیون خود به دست میتحصیل رضای مالک به کار برد، این التزام به فعل خویش است؛ نتیجه

است  آنگاهموافقت مالک را در برابر خریدار تضمین کند.  ،ی هرگاه همین واسطهولدهد. به کاری که او انجام می

البته در بیشتر  .گیردمی بر عهدهستقیم دو طرف کاری است که ثالث باید انجام دهد و متعهد آن را که مطلوب م

، نیباوجوداکند اجازه معامله فضولی است که برای دیگری انجام شده است. موارد، فعلی که متعهد تضمین می

 16کند و هم اجرای تعهدهای ناشی از آن را.متعهد هم اجازه را تضمین می
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ماهیت خود شرطی صحیح است اما نفوذ و اعتبار ِآن به قبول شرط  ازنظرن شرط فعل بر شخص خارجی ای

زیرا تعهد نسبت به متعهد از حقوق و ؛ کندتوسط ثالث است و بدون قبول ثالث هیچ تعهدی برای بیگانه ایجاد نمی

11شود.اموال و حقوق مالی او نمی اموال اوست و هیچ حق و مالی بدون اراده شخص، جز به وسیله ارث، داخل در
 

-در تعهد به فعل ثالث فقط متعاقدین متعهد می»ها نیز چنین آمده است: در فرهنگ حقوقی قراردادها و پروژه

شوند و شخص ثالث آزاد است که تعهد را قبول کند یا خیر. اگر شخص ثالث تأیید کند تعهد به روز قرارداد عطف 

 12.«ماندله باقی میتأیید نکند، تنها دعوای مسئولیت قراردادی برای متعهدشود. لیکن اگر به ماسبق می

شود، چرا که با تحصیل اجازه مطلوب ثالث تعهدی را که برای او شده اجازه کند، متعهد بری می که یدرصورت

آغاز بدون واسطه به عهد خود وفا کرده است. اجرای تعهد با اجازه کننده است و رابطه آن دو مانند این است که از 

بستند مگر اینکه اجرای تعهد را نیز تضمین کرده باشد که در این صورت ضامن اجرای تعهد اصلی هم پیمان می

شود که متعهد به التزام اصلی خود وفا نکرده است، هرچند ثالث اجازه ندهد، معلوم می کهدر صورتی  ؛ واست

به زیرا تعهد او تعهد به نتیجه است و ؛ ی نتوان به او نسبت دادکوشش را در راه تحصیل اجازه کرده باشد و تقصیر

ی ستیبا شود وبر طبق قواعد عمومی،نیامدن نتیجه مطلوب )اجازه( در چنین قراردادی خود تقصیر محسوب می دست

 11ی را جبران کند.عهدشکنخسارات ناشی از 

تواند عدم انجام کار باشد یا تسلیم یا می گفته شد که در تعهد به فعل ثالث، موضوع تعهد فعل است. این فعل

تعهد به انجام کار باشد به این شکل که متعهد )شخص  صورت بهتواند گاهی هم تعهد می ؛ ورد عین معین باشد

 16( باید تمام توان خود را به کار برد تا ثالث را به انجام تعهد خود وادار کند.کننده نیتضم

نماید که زندخواندگی نیز متعهد به فعل ثالث، در نزد بهزیستی تعهد میتوان گفت که در سرپرستی و فرمی

گیرد، اجرا نمایند. تعهدات مزبور عبارت سرپرستان، تعهدات خود را در قبال کودکی که تحت سرپرستی قرار می

-قیم طفل انتخاب می عنوان بهدر مواقعی که سرپرست  طور نیوهماست از نگهداری و تربیت طفل و دادن نفقه طفل 

گونه تعهدات جنبه حق و تکلیف دارند و ضمانت قیم انجام دهد. این عنوان بهشود سرپرست وظایف خود را 

 تعهدات را باید تعهد به فعل ثالث قلمداد کرد. گونه نیازا

شد و حالت تعهد مالی داشته با ،ولی در رد این مطلب باید گفت که تعهد به فعل ثالث جایی است که فعل

گیرد و مضاف بر این تعهد به فعل ثالث تعهدات به ی را در قالب تعهد به فعل ثالث قرار نمیرمالیغبنابراین تعهد 

شود. ولی تعهدات سرپرستان در قبال کودک تحت سرپرستی تعهدات مباشرتی و قائم به شخص نتیجه را شامل می
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 .نمایند که تکالیف خود را در قبال کودک انجام دهنداست و همچنین سرپرستان وظیفه دارند در این راه کوشش 

 گفته شد، تعهدات ایشان در زمره تعهدات به وسیله است نه تعهد به نتیجه. قبالًکه  گونه همانلذا 

 ،در این نوع تضمین که یدرحالعالوه بر این موارد باید گفت در تعهد به فعل ثالث حضور ثالث ضروری است 

طرفین عقد و  ءگردد و سرپرستان جزقراردادی در مورد سرپرستی از کودک بین بهزیستی و سرپرستان منعقد می

؛ شودگردند. لذا، در اینجا ثالثی وجود ندارد. ضمن اینکه در این قرارداد تعهد اضافی ایجاد نمیمتعهد محسوب می

 تعهد به فعل ثالث نیز مطابقت ندارد.توان نتیجه گرفت که این نوع تضمین با نهاد بنابراین می

 ضمانت به حسن اجرای تعهد

تر شود، در مواردی یک هرچه بهتر و کامل طور بهشود، برای اینکه آثار مورد نظر وقتی یک قرارداد منعقد می

طرف یا طرفین قرارداد از طرف مقابل ضمانت شخص ثالث را در مورد آن قرارداد و برای آثار مختلف آن طلب 

کند. این ضمانت ممکن است در اجرای تعهدهای مستقیم ناشی از قرارداد باشدکه ممکن است مورد ضمانت می

 طور بهها گونه ضمانتقرار گیرد، یا ممکن است تعهد ضامن به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد. این

-شود. امروزه ضمانت دولت از شرکتام میها یا اشخاص معتبر انجمعمول در قراردادهای تجاری و به وسیله بانک

که از  12های خارجی معمول است.های خارجی به هدف جذب بیشتر سرمایههای داخلی طرف قرارداد با شرکت

 باشد.مصادیق بارز تضمین به حسن اجرا می

ثالث به ی که شخص ا گونه بهشود در ضمانت به حسن اجرای تعهد، در واقع ضامن به نفع طرفین وارد عمل می

10کند.قرارداد، اجرای تعهد مورد نظر را تضمین می طرف کنفع ی
 

 ،هایی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده و بر پایه آن، رویه قضاییدر خصوص ماهیت این عمل حقوقی، نظریه

 .های گوناگونی ابراز داشته استداوری

 

 

اند و معتقدند که ضمان حسن اجرای از آزادی قراردادی شمرده ای برخی ضمان حسن اجرای قرارداد را جلوه

آور قانون مدنی( الزام 16نام که در محدوده خود و در پرتو اصل آزادی قراردادی )ماده قرارداد پیمانی است بی

 17است.
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است  دیوان عالی کشور 26/7/66-2018در برخی از آراء ، این نظر تأیید شده است که نمونه آن رأی شماره 

چنین تنها که این نوع ضمان را منطبق با ماهیت ضمان؛ به شرح مقررات قانون مدنی؛ ندانسته است و ضمانتی این

 18آور است.قانون مدنی الزام 16نامی از ضمان را با خود دارد و در واقع توافقی است که بر مبنای ماده 

 نداند و معتقدامه بانکی این نظر را تأیید کردهنبرخی حقوقدانان نیز در حوزه حقوق تجارت، راجع به ضمانت

های حسن اجرای تعهد قراردادی نباید ملتزم را ضامن طرف قرارداد پنداشت و رابطه او و نامهکه در زمینه ضمانت

که او بر عهده گرفته است در زمان عقد وجود نداشته است و  یطلبکار را بر مبنای قواعد ضمان مطالبه کرد زیرا دین

 13ای از عقد و تقصیر طرف متخلف است.ارداد اصلی را نباید سبب دین دانست. این سبب مجموعهقر

قانون مدنی شناسایی  721دانند که در ماده برخی نیز ضمان حسن اجرای قرارداد را نوعی التزام به دین معلق می

م شود در این صورت تعلیق به ملتز یگریدین د هیممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به تأد»و مقرر شده است: 

.«او نماید تأدیهمعلق به عدم  ،دین مدیون تأدیهالتزام خود را به  یکس نکهیا التزام، مبطل نیست مثل
66 

به حکم قانون مدنی ضمان از دین آینده و پیش از تحقق اسباب آن باطل است،  نکهیباااین تفسیر؛  موجب به

ی که ایجاد التزام معلق به ا گونه بهرسد که التزام به پرداخت دین احتمالی آینده، قانون مدنی( به نظر می 031)ماده 

اگر پذیرفته شود تعلیق در التزام مانعی ندارد، چه تفاوت  رای؛ زحقوقی درست است ازنظرتحقق دین اصلی باشد، 

تعلیق به یکی از شرایط  تصور نیاکه در  ژهیو بهمدیون باشد یا تحقق دین؟ « عدم تأدیه»کند که شرط تعلیق می

گیرد. لذا اگر کسی ضامن حسن اجرای قراردادی شود صحت التزام است و ملتزم برای تحقق دین آن را بر عهده می

قانون مدنی  086تا اگر خسارتی از عدم انجام تعهد به بار آید از عهده برآید، نباید ملتزم را ضامن به معنای ماده 

است در زمان عقد وجود نداشته و سبب دین نیز تنها عقد نیست،  برگرفتهاو بر عهده  دینی که رایزآورد  حساب به

 61ای از عقد و تقصیر طرف متخلف است.بلکه مجموعه

هیأت  22/3/60-71نمونه آن رأی شماره  .کندرویه قضایی نیز در برخی از آراء خود این نظر را تأیید می

 62عمومی دیوان عالی کشور است.

قانون مدنی )قصد مشترک( بر  16انجامدو آن حکومت ماده نظر و عقیده نخست به یک نتیجه میگرچه این 

ی نزدیک ساختن چنین ضمانتی، به ضمان سو بهضمان حسن اجرای قرارداد است، لیکن میتوان عقیده دوم را گامی 

بینی شده قابل نون مدنی پیشقا 721آن تعهد حسن اجرای قرارداد، با آنچه در ماده  موجب بهزیرا ؛ مرسوم دانست

-ای است بر این امر که نویسندگان قانون مدنی، آن را گونهجود این ماده در باب ضمان عقدی، قرینهوانطباق است 
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اند. این نظر پاسخی است برای کسانی که ای از ضمان به معنای عام تلقی کرده و حکم آن را به اجمال بیان داشته

د و آن را ضمان نپنداراخص باطل می طور بهاعم و ضمان حسن اجرای قرارداد را  طور بهضمان از دین آینده را 

 61نامند.یجب میمالم

در هر  ازآنجاکهبرخی نیز، بر اساس آراء بعضی از فقیهان در خصوص شرط ثبوت دین در ذمه، عقیده دارند؛ 

در عقد بیع، ضمان  ؛ وازآنجاکهه باشدعنه قبل از عقد پدید آمدکافی است مقتضی وجود تعهد مضمون ،عقد ضمان

مقتضی ایجاد دین،  عنوان بهمطلق، حتی پیش از قبض ثمن، صحیح است. پس در این فرض بیع را  طور بهعهده بایع 

در هنگام  رای؛ زپایه، ضمان حسن اجرای قرارداد نیز ضمانی به معنای واقعی و مرسوم است نیبر اتوان پذیرفت. می

 66عنه که همانا قرارداد اصلی باشد به و جود آمده است.انعقاد آن، سبب تعهد مضمون

دائن( به مالی است که به نفع  -له له )متعهدمضمون بخش نانیاطمضمان حسن اجرای قرارداد، در واقع رسیدن 

در این نوع ضمانت، ذمه مدیون به ذمه  که نیااما در اینجا با توجه به ؛ باشدمدیون( می -عنه )متعهد او بر ذمه مضمون

شود، حسن اجرای قرارداد، با دخالت مدیون بری الذمه شمرده می ،شود و از لحظه وقوع عقد ضمانضامن منتقل می

له، نعنه است و مضموشود که اعتبار شخص ضامن برای دائن بیشتر از شخص مضمونشخص ثالث تضمین می

 62یابد.وصول بهطلب خود میاطمینان قابل قبولی برای 

تعهد به جبران خسارت، بدل و دنباله تعهد اصلی نیست و خود التزام جدیدی است که به اعتبار  باوجودآنکه

عرف، همین ممکن است مقتضی وجود به جبران خسارت قرار گیرد  ازنظرمنبع آن قراردادی نامیده شده است، ولی 

های ضمان، یعنی ضمان عهدی، تلویحاً این نظر را ی از مثالکیدرنون مدنی پذیر گرداند. قاو ضمان از آن را امکان

حسن اجرای قرارداد را نیز به اعتبار وجود سبب دین )قرارداد  ،توان با اتخاذ مالک از آن ضمانپذیرفته است و می

قانون  261 اصلی( ضمان به معنای مرسوم دانست و در چارچوب قواعد عمومی ضمان عقدی، بررسی کرد ؛ ماده

به واسطه  آنچهمتعاملین برای  ازمعامله شرط شود که یکی  درممکن است » :داردمدنی در تأیید این نظر مقرر می

های شود که برای اجرای تعهدبر طبق این ماده بر متعهد شرط می«. شود رهن یا ضمان دهدالذمه میمعامله مشغول

ضمان از دینی که بر ذمه مدیون ثابت شده یا  .صحیح و نافذ استخود، ضامن معرفی کند و چنین ضمانی بیگمان 

-سبب آن ایجاد شده است و تحقق آن به صورت مطلق موجب انتقال تعهد مدیون قراردادی به ضامن می کم دست

 60گردد.
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به  گردد کههایی میفراتر از این ظاهر است و التزام به معرفی ضامن، شامل تمامی تعهد 261لیکن معنای ماده 

تعهد به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد که مبنای آن  پسگیرند ؛واسطه عقد بر ذمه مدیون قرار می

 67تواند پایه شرط معرفی ضامن باشد.نیز می ،حکم قانون و واسطه تعلق آن به ذمه مدیون، وجود پیمان است

قانون مدنی( و اثر مستقیم  038ر ضمان )ماده اثر این شرط و تحقق ضمان حسن اجرای قرارداد، با شرط تنجیز د

منجز انشاء  صورت بهی ندارد. در ضمان حسن اجرای قراردادی، عقد منافات (038و مطلق آن، یعنی نقل ذمه )ماده 

انگیزند که شود؛ طرفین سببی بر میی است که انتقال ذمه منوط به کاملمقتضی میا گونه بهگردد اما کیفیت انشاء می

گیرد و در صورت فراهم آمدن شرایط، تعهد بر عهده او آن، مقتضی وجود دین، بر ذمه ضامن قرار می بموج به

عنه باشد. بدین ترتیب، از میان نظرهای ارائه شده در تحلیل گردد  مگر اینکه ذمه ضامن وثیقه طلب مضمونایجاد می

اد را برگزید و خوبی این تعبیر در آن است توان عقیده ضمانت حسن اجرای قراردضمان حسن اجرای قرارداد، می

گیرد و نتیجه آن، لزوم اثبات این تخلف یا قانون مدنی قرار می 086که چنین تعهدی در قلمرو ضمان عقدی و ماده 

له عنه در دعوای بر ضمان است. در واقع، اثبات این تخلف مقدمه دعوا است ؛ زیرا مضمونتقصیر قراردادی مضمون

68رط و کامل شدن سبب و سرانجام تحقق دین را ثابت کند.باید حصول ش
 

توان گفت که بهترین نهادی که قادر است تضمین ثالث را توجیه و توصیف نماید نهاد با دقت در این نهاد، می

شود، برای در قراردادی که بین بهزیستی و سرپرستان منعقد می کهتضمین حسن انجام کار است. به این صورت 

ضمانت  ،تر توسط سرپرستان صورت گیرد، بهزیستی از سرپرستانهرچه بهتر و کامل طور بهر قرارداد اینکه آثا

با توجه به اینکه تعهدات سرپرستان در  و کند شخص ثالث را در مورد آن قرارداد و برای آثار مختلف آن طلب می

باشند این نوع ضمانت برای هستند که قابل واگذاری به غیر نمی یمورد نگاهداری و تربیت و پرداخت نفقه تعهدات

 باشد نه اجرای مستقیم تعهدات ناشی از قرارداد.شکنی سرپرستان میهای ناشی از عهدجبران خسارت

ی و از نوع تعهد رمالیغله را نیز در نظر داشت که با توجه به اینکه تعهدات سرپرستان، تعهداتی أالبته باید این مس

گیرد، تضمین ثالث تطابق کاملی با باشد و این نهاد برای تعهدات مالی و به نتیجه مورد استفاده قرار میبه وسیله می

 نهاد تضمین حسن انجام کار ندارد.

 ب . ضمانت اجرای تضمین ثالث 

والدین واقعی کودک در قبال فرزندان خود تعهداتی دارند که در صورت کوتاهی در انجام آنبا ضمانت 

گیرند می بر عهدهاجراهایی روبرو خواهند شد؛ لذا به طریق اولی اشخاصی هم که سرپرستی کودکان را 
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در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند ، مشمول ضمانت اجراهایی که در مورد والدین متخلف می  که یدرصورت

هایی را برای او البته تخلف سرپرستان پای ضامن را نیز به میان خواهد کشید و مسئولیت ؛ کهباشد ،خواهند شد

 ضامن ایجاد خواهد کرد.  عنوان به

پرستان است، علت عدم انجاموظایف ایشان در قبال کودک تحت از تعهدات سر برگرفتهتعهد ضامن  ازآنجاکه

ناشی از دالیل است سرپرستی در میزان و نوع مسئولیت ضامن مؤثر خواهد بود. که عدم انجام وظایف ممکن 

 .ها باشدمختلفی مانند کوتاهی و تخطی از اجرای وظایف یا فوت آن

 فوت سرپرستدر صورت 

در استیفای حقوق و مسئول اجرای  حق یهاذ آنشود و وی به وارث منتقل میبا مرگ انسان، حقوق و تعهدات 

 63باشند، مگر تعهداتی که قائم به شخص متوفی بوده و غیر قابل انتقال بوده است.تعهدات مورث خود می

 :قانون مدنی 1171بر طبق ماده و حق و تکلیف ابوین است ،حضانت ؛مطابق قانون مدنی

که « .متوفی پدرطفلبودهوبرایاوقیممعینکردهباشدهرچندزندهاستخواهدبودباآنکهدرصورتفوتیکیازابوینحضانتطفل»

تکلیف کودک تحت سرپرستی را  26سرپرست و بدون سرپرست در ماده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی

 ا شخص ثالث سپرده شود.ممکن است کودک به زوجی که زنده است ی کهصورت نیبدمشخص نموده است. 

در راستای انفاق به اقارب این  و پدر و مادر است بر عهدهگفته شد که دادن هزینه حضانت  قبالًدر مورد انفاق 

 واسطه بهگیرد. ولی چون فرزندخواندگی عرفی نهاد حقوقی است که اجداد پدری و مادری قرار می بر عهدهوظیفه 

ژنتیک( متعلق  ازنظرو فرزندی که شرعاً یا طبعاً )سو کها از یت یا احد از آنآن رابطه خاصی بین زن و مرد سرپرس

با اجداد و که شود کودکی به سرپرستی و فرزندخواندگی پذیرفته می؛ شودها نیست، از سوی دیگر ایجاد میبه آن

-فوت سرپرستان ساقط میبنابراین تکلیف به پرداخت نفقه با 26های سرپرست خود هیچ نسبتی ندارد.فرزندان و نواده

 گردد.

پذیرد. وانگهی قیمومت نوعی نمایندگی رسد و با فوت قیم پایان میقیمومت سمتی است که به میراث نمی

 1گردد )بند دانیم که وکالت با فوت وکیل منحل میشود و میاست و قواعد وکالت درباره انحالل آن رعایت می

 حکم بهنند فوت او باعث پایان یافتن قیمومت شود. قیم، بدون اینکه نیاز قانون مدنی(. حجر قیم نیز ما 078ماده 

قانون مدنی در  1263تواند این انعزال را اعالم کند. ماده شود و دادگاه تنها میدادگاه باشد، از سمت خود منعزل می

 21«.شوداگرقیممجنونیافاقدرشدگرددمنعزلمی» :کند کهاین زمینه اعالم می
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توجه به اینکه امر حضانت )تربیت و نگهداری(، انفاق به اوالد و حق قیمومت از حقوقی است که  بنابراین، با

گردد و از باشد. لذا این تعهدات به شخص ضمانت کننده منتقل نمیقابل وارثت و انتقال نمی هست وقائم به شخص 

وجود نخواهد داشت که بتوانیم ضمان را ای دیگر گردد و رابطهطرفی نیز نهاد سرپرستی با فوت سرپرستان منحل می

 .شویممسئول بدانیم.در نتیجه باید قائل به عدم مسئولیت ضامن 

 تخلف سرپرست در صورت 

بایستی به تعهدات خود در قبال کودک عمل نمایند و در نگهداری و تربیت وی همت گمارند و زوجین می

 ضمانت اجرای تخلف زوجین از انجام وظایف و تعهداتنفقه وی را پرداخت نمایند. در گفتار دوم بیان شد که 

 بصورت حقوقی یا کیفری باشد.می تواند خود 

او به عهد خود وفا کرده  بیترت نیا بهپذیرد چه اگر سرپرستان به تعهدات خود عمل کنند، تعهد ثالث پایان می

 باشند. نکرده عملجایی است که سرپرستان به وظایف خود  ،است. ولی بحث

بحث تعیین ماهیت ضمانت ثالث از تعهدات زوجین گفته شد که ماهیت این نوع تعهد با نهاد ضمان حسن در 

این ضمانت ممکن است در اجرای تعهدهای مستقیم گفته شد  ضمان حسن اجرای کاردر  اجرای کارمطابقت دارد.

ضامن به جبران خسارت ناشی از ناشی از قرارداد باشدکه ممکن است مورد ضمانت قرار گیرد. یا ممکن است تعهد 

 .نقض قرارداد باشد

اصل تعهدات سرپرستان در امر نگهداری و تربیت کودک تحت  له اشاره شد،أکه بارها به این مس طور همان

در مورد پرداخت نفقه نیز گفته شد که جزء نفقه  و ی و مباشرتی استکه قابل انتقال به دیگری نیسترمالیغ،سرپرستی

توان شخص ثالث را ضامن و مسئول نگهداری، تربیت بنابراین، نمی؛ شود و قابل ضمان نیستاقارب محسوب می

اگر  و توان از وی به علت عدم ایفای تعهد مطالبه خسارت نمودطفل، دادن هزینه حضانت و نفقه او دانست. ولی می

از میزان  نظر صرفوجه التزامی نیز قرار داده شده باشد ثالث  کننده نیتضمین سازمان بهزیستی و شخص در قرارداد ب

 بایستی وجه التزام را پرداخت نماید.خسارت، می

ها با توجه به اصل شخصی بودن های کیفری نیز باید گفت که این نوع محکومیتدر خصوص محکومیت

 .توان مسئولیت کیفری این تعهدات را در مورد ضامن اجرا نمودنمی و گرددها متوجه دیگری نمیمجازات

 گیری نتیجه

گونه که در مقدمه گذشت، این تحقیق در پی پاسخ دادن به این پرسش است که ماهیت ضمان از همان

این  ،آیا( چیست؟ و با تعیین ماهیت این نوع تعهد، در صورت تخلفکننده نیتضمتعهدات زوجین توسط ثالث )

 گردد؟منتقل می کننده نیتضمتعهدات به شخص 



منظور کمک به آنان و خواهدر جهت رفع نیازهای  سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به پذیرش کودکان بی

معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، ازدیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. 

در جوامع  سرپرستی، تحت عنوان گردد یفتن فردی که فرزندواقعی و طبیعی زوجین محسوب نمرو، پذیر این از

در کشورهای گوناگون جهان امریمعمول و  یطوالنی برخوردار است. امروزه فرزندخواندگ یا گوناگون ازسابقه

 یها و خانواده ها متداول و رایج هست و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت ازفرزندخوانده

 .جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است

است که پیوند موجود بین  هایی وجود دارد و آن اینفرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى تفاوتبین 

ها هرگز ازبین نخواهد رفت،  فرزندحقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آن

به آن محکمى نیست وعواملى نظیر انحالل خانواده و غیره بسته به عرفی ى پیوند بین فرزند و پدر و مادرخوانده ول

. حتی ممکن است که والدین مجازی کودک گذار، ممکن است رابطه حقوقىموجود را زایل کند سیاست قانون

کن است حیات خود را از دست دهند. پس از مدتی از انجام وظایف خود در قبال کودک سرباز بزنند و حتی مم

و تا حد ممکن از ورود صدمه به کودک ممانعت  نظر گرفتهسعی نموده که احتماالت مذکور را در  گذار قانونلذا، 

 به عمل بیاورد. 

بنابراین متقاضیان سرپرستی مکلف بودند که برای حمایت از کودک و ایجاد یک اطمینان خاطر جهت اینکه 

کنند؛ تضمینی بدهند. که این تضمین، یک تضمین و تکالیف خود در قبال کودک عمل می ها به وظایفآن

 شخصی باشد. 

گفتیم این ضمانت  که طور همانتضمین ثالث تضمین محکم و مطمئنی نبود و کارکرد مؤثری نداشت زیرا، 

شباهت زیادی به نهاد ضمان به حسن اجرای کار داشت و با توجه به اینکه تعهدات والدین، تعهداتی بود که قائم به 

-ثالث به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد محکوم می ؛به غیر نیست انتقال قابلهاست و شخص خود آن

 .عدم مالئت کافی قادر به جبران خسارت مالی نباشد به علته ثالث رفت کشد. و از طرفی این احتمال نیز می

شد را توانست کل خسارت خصوصاً خسارت معنوی که از این راه به کودک وارد میبنابراین، این تضمین نمی

با  گذار قانونبنابراین، جایگاه حقوقی درستی برای نهاد تضمین ثالث وجود نداشت که این باعث شد ، .جبران نماید

این قانون سرپرست موظف  موجب بهحذف و بحث بیمه عمر را مطرح نماید که  ،تصویب قانون جدید این تضمین

 برداشت.  جلو روبهکه با این اقدام گامی  می باشدبه بیمه ساختن خویش به نفع کودک تحت سرپرستی 

 ،بر این قانون نیز باید انتقاداتی وارد ساخت و آن این است که این قانون برای سرپرستی کودک حال نیباا

تضمینات مالی زیادی در نظر گرفته است و مواد زیادی از این قانون به این امر اختصاص داده شده است. 

ن است با مشکالت مالی زیادی نیست و خانواده ممک آل دهیازیچ همههای طبیعی نیز همیشه در خانواده که یدرحال



بهتر بود حد تعارف را رعایت  گذار وقانون دهدخود ادامه می یمشکالت به بقا نیباوجوداروبرو باشند اما خانواده 

کرد. چون اشخاص زیادی هستند که خواهان کودکی از بهزیستی هستند ولی امکان فراهم نمودن تمامی می

 در قانون نیستند. مذکورتضمینات 

برانگیز این بود که اگر طفل فاقد پدر مباحث بحث ازیکی  1121توجه به قانون حمایت از کودکان مصوب  با

ها ساقط یا جد پدری بود یا در صورت وجود، امکان والیت منتفی باشد مانند اینکه شناسایی نشده یا والیت آن

این مورد برخی قائل به عدم تسری والیت هستند گردد یا خیر؟ در خوانده منتقل میآیا والیت بر طفل به پدر ؛شده

شوند. کدام حائز سمت والیت نمی یچهکنند که برای توجیه سخن خود به وضعیت مادر و قیم و وصی اشاره می

کدام از این افراد قرار نیست سمت  یچهاین قیاس درست نیست زیرا » :دارد کهباره بیان می یندرادکتر شریعتی نسب 

ها شکل بگیرد و کارکرد قیمومت و بگیرند تا صحبتی پیرامون حقوق پدرانه در رابطه با آن هدهبر عپدری را 

 22«.باشندوصایت مشخص است و در حدود آن نیز دارای اختیار می

ی جا وبه است تهنسندااین سمت را قابل تسری به سرپرستان  ،با تصویب قانون جدید گذار قانونکه  یدرحال

سپردن اموال و دارایی کودک به سرپرست  ؛ کهمومت را جایگزین این نهاد نموده استسمت والیت، نهاد قی

ضمن اینکه قیم دارای اختیارات محدودتری نسبت به ولی قهری است  و قیم نیز نیازمند وجود شرایطی است عنوان به

 ودک اقدام نماید.بایستی تحت نظارت دادستان به بسیاری از امور مربوط به اداره اموال و دارایی کو می

شودو اینکه با که در نهاد سرپرستی گفته شد که پدرخوانده عرفی در حکم پدر کودک محسوب می یدرحال

توجه به قابلیت سقوط حقوق ولی که خود دال بر غیر انحصاری بودن و نگاهی کارکردگرا به سمت والیت است 

در این حالت نیز، از  باز ابل تسری به سرپرستان نباشد.باید قائل به تسری این سمت بود. به فرض هم که این سمت ق

که قبالً هم گفته شد سرپرستان در  طور همانقاعده انحصاری بودن والیت به پدر تخطی صورت نگرفته است زیرا 

همانند کودک واقعی خود با فرزندخوانده برخورد  اند موظفها آن و د.نشوحکم والدین کودک محسوب می

له توجه بیشتری مینمود أبه این مس گذار قانونبنابراین بهتر بود ؛ ای مشابه با خانواده واقعی ایجاد کنندنمایند و خانواده

اعث کرد تا بها برخورد میهمانند والدین واقعی کودک با آن ؛ وشناختو این سمت را برای سرپرستان نیز می

 دلگرمی بیشتر سرپرستان شود. 
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از مباحثی که در سرپرستی و فرزندخواندگی ممکن است مطرح شود بحث ضمانت اجرای تخلف سرپرستان 

زیرا ؛ مطرح نبود 1131ست که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ااز تعهدات خود در قبال کودک 

حقیقی طفل در  نیوالدو همان ضمانت اجراهایی که مشمول شدند سرپرستان در حکم والدین کودک تلقی می

کرد. ولی با تصویب قانون شد در خصوص سرپرستان صدق میصورت استنکاف از وظایفشان در قبال فرزند می

ضمانت اجرای کیفری که در صورت استنکاف  ،صراحت به 21گذار در تبصره ماده جدید حمایت از خانواده، قانون

شود را مشمول سرپرستان کودک نیز قرار داده است. در باب حضانت گرچه از دادن نفقه طفل مشمول والدین می

توان گفت و ماده قبلی می 26در ماده « مسئول حضانت»از عنوان  استفادهاین صراحت وجود ندارد ولی با توجه به 

 این خود یکی از نکات قوت این قانون است. ؛ کهل خواهد شدسرپرستان را نیز شام

سرپرست را جدیداً به تصویب با توجه به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی گذار قانونالبته اگر 

یکجا بیان  صورت بهنمود مسائل مربوط به سرپرستی و فرزندخواندگی را در همین قانون سعی می ،رسانده

جلوگیری و باعث تسهیل دسترسی به مسائل مربوط  ،زیرا تا حدود زیادی از سردرگمی ؛تر بودناسبم نمود یم

قانون جامع پیرامون سرپرستی و فرزندخواندگی با آگاهی و آشنایی  بامطالعهشد و سرپرستان سرپرستی می

قبال کودک اقدام به شرایط و ضوابط و ضمانت اجراهای ناشی از استنکاف از وظایف خود در  به کامل نسبت

کنند تسلط دانیم اشخاص عادی که در جامعه ما زندگی میکه می طور همانزیرا ؛ فرزندخواندگی عرفی نمایند

شود که سرپرستان با آگاهی کاملی از این نهاد و ها ندارند و این باعث میکاملی بر قوانین و محتوای آن

 ...ضمانت اجراهایی که در خصوص این نهاد وجود دارد کودکی را به سرپرستی بگیرند 
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