
تحلیل حقوقی تعهدات مالی متقاضی سرپرستی کودکان و نوجوانان 

 سرپرست سرپرست و بد بی

 1علی نوریان

 چکیده

 در نیوالد یاقتصاد هیبن ضعف و نوزادان یماریب ،هاآن از یکی ای نیوالد مرگ جملهاز  ،امروزه بنا به دالیل گوناگون

 نیمأت و ینگهدار ،آنان ییتوانا عدم و نیوالد ییجدا و طالق، ماریب اطفال ینگهدار و درمان یهانهیهز نیمأت جهت

-یم سرپرست بد ای بوده سرپرست فاقد ،نوجوانان و کودکان از یتعداد ،هاآن از یکی یا نیوالد دیشد ادیاعت ،نهیهز

 یبرخ ،رهیغ و بشردوستانه و رخواهانهیخ یها زهیگ، انینابارور نرخ شیافزا جمله از یلیدال به بنا گرید یسو از. باشند

 نید در یفرزندخواندگ رشیپذ عدم رغمیعل .هستند سرپرست بد ای سرپرستیب کودکان از یسرپرست یمتقاض ،افراد از

 خصوص به و دولت نکهیا جهت به و کودکان از یسرپرست و ینگهدار نحوه یسامانده جهت در قانونگذار ،اسالم

قصد  ،ندارند را شانیا استقالل و رشد سن به دنیرس تا کودکان رساندن سامان به و ینگهدار توان یستیبهز سازمان

 طیشرا گرید یسواز  و کندیم نییتع را یسرپرست انیمتقاض و نیزوج طیشرا سو کی از که یمقررات بیتصو با دارد

 آن به یدگیرس نحوه و درخواست فاتیتشر زین و نمایدمیمشخص  را بدسرپرست و سرپرستیب نوجوانان و کودکان

 در مهم نکات از یکی .درآورد نظم به را کند، این موضوعتعیین می را آن انحالل و فسخ و یسرپرست حکم صدور و

 است آن ما یسع ،نوشتار نیا در. است یسرپرست تحت نوجوان ای کودک هیآت نیمأت و یمال حقوق به توجه ،ندیفرا نیا

 کودکان از تیحما دیجد قانون دگاهید از ،نوجوان و کودک هیآت نیمأت نحوه و یمال حقوق نیمأت نحوه یبررس به که

 در موجود یحقوق ساتیسأت و نهادها با را قانون نیا یهاینوآور و میبپرداز ۲۹۳۱ مصوب بدسرپرست و سرپرستیب

  . مهید قرار لیتحل و هیتجز مورد و داده قیتطب یمدن حقوق

 

 .لیتحص و ینگهدار و تیترب نهیهز، نفقه ،یخواندگ فرزند ،تعهد ،کیتمل، ی عینینیتضماخذ  ها:واژه کلید
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 مقدمه

او و پدر و  ،دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی نسلکسی است که از  ،فرزند در زبان حقوقی ما 

توان به پدر و فرزند طبیعی را در صورتی می ،مادر را به هم پیوند دهد و جز در موارد استثنایی

: ۲۹3۲، کاتوزیان) .وب کرد که ناشی از نکاح باشد یعنی پدر و مادر و زن و شوهر باشندسمادر من

 ،عدم امکان تولد فرزند در سطح جهان و در ایران دلیلها به  خانواده از بسیاری وجود، این با (۱

میلیون  هفتادامروزه حدود  .مند به در اختیار گرفتن فرزند و حمایت سرپرستی از او هستندعالقه

-در کشور ما نیز طبق اعالم رئیس پژوهشگاه فن .۲زوج در سطح جهان از ناباروری در رنج هستند

 شده انجام های بررسی آخرین اساس بر ،های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سیناوریآ

 (ایسنا -خبرگزاری دانشجویان ایران) .درصد اعالم گردیده است ۱/۱2کل کشور  در ناباروری میزان

 .میلیون زوج نابارور را به خود اختصاص داده است سهحدود  ،و آمار مذکور

در  .سرپرست مواجه هستنداز سوی دیگر اکثر کشورهای دنیا با معضلی به نام کودکان بی

 ،مختلفی از جمله مرگ والدین در اثر حوادث طبیعی و راهنمایی و رانندگی عللکشور ما نیز بر اثر 

عدم توان اقتصادی در نگهداری  ،رها کردن کودکان از سوی والدین طبیعی به علت بیماری کودک

تعداد این کودکان که نیاز به حامی به سرپرست دارند  ،های درمانی کودکان و غیرهمین هزینهأتو یا 

 .قابل توجه است

 .شود می فرزندخواندگی نامیده ،سرپرست در نظام حقوقی غرببی کودکان از حمایت

سرپرست را به وظیفه سرپرستی و نگهداری کودکان بی (سازمان بهزیستی) علیرغم اینکه دولت

فقدان امکانات مادی و نیروی انسانی کافی از یک سو  وعهده دارد اما تعداد زیاد این گونه کودکان 

ه و از این اشخاصی که به دالیلی قادر به فرزندآوری طبیعی نشدیا و  یکوکاراشخاص نو تمایل 

در کشور ما تدوین  ،اند باعث گردیده است که مقرراتی در این خصوص نعمت محروم گردیده

بنا و احکام قانونی و ممتقاضیان بدون از سوی سرپرست پذیرش کودکان بی ۲۹۳4تا سال  .شود

باعث گردید که معموالً زوجین  ،این خالء قانونی گرفت. ی معنوی صورت میهاصرفاً با انگیزه

های غیر عادی و همراه  کودکی بیگانه را به صورت مخفیانه پذیرفته و با توسل و روش ،سرپرست

                                                           
1
 . Rosenfeld Ja. Infertility And Adoption. Hand Book Of Womens Health An Evidence-Based Approach. 

Newyork. Cambridgeuniversit Press. 4002. 482-491. 



تابع هیچ  ،وی را به عنوان فرزند واقعی خود قلمداد کنند اما در هر حال این روابط ،سازیبا صحنه

 .قاعده و قانونی نبود

 ییاروپا یکشورها حقوق در یخواندگ فرزند قانون از قتباسا با ۲۹۳4 سال در قانونگذار لذا

 بیتصو به سرپرست بدون کودکان از تیحما قانون عنوان تحت را یقانون ،۲فرانسه خصوصه ب و

 نکاح و ارث ،خانواده به مربوط بخش در صوصخه ب آن قواعد که) رانیا حقوق رایز ؛رساند

 و انیساسان حکومت دوران در نهاد نیا رشیپذ سابقه وجود رغمعلی (است از فقه امامیه تهرفبرگ

 در اًاساس و شناخت ینم تیرسم به را یخواندگ فرزند نام به یسیسأت ،انیزرتشت نزد آن اعتبار

 یجا به لذا و است نشده رفتهیپذ یفرزندخواندگ اصطالح زین یاسالم یکشورها و اسالم حقوق

 همانند ،مذکور قانون ۲۹ ماده در نکهیا جزه ب  .شود یم استفاده یسرپرست عبارت از مذکور اصطالح

 مرداد مصوب ،محاکم در عهیش ریغ انیرانیا هیشخص احوال تیرعا اجازه قانون واحده ماده ۹ بند

 یفرزندخواندگ مورد در عهیش ریغ انیرانیا هیشخص احوال قانون مقررات» :که نمود صریحت ۲۹۲۱

 .«است یباق خود اعتبار به

                                                           
 با و بناپارت ناپلئون جیهتو به و دیگرد ظاهر ریکب انقالب وقوع از بعد فرانسه در یخواندگ فرزند یها بارقه نیاول -۱

 سال در نکهیا رغم یعل و دیگرد ایاح یخواندگ زند( فرباستان دوران به بازگشت دیام )با  parenviedesrefdrer a lantiquiteشعار

 ،(codsivil) فرانسه یمدن قانون کنندگان نیتدو ۲324 سال در یول بود گرفته صورت ییهاینیبشیپ یخواندگ فرزند مورد در ۲7۳۱

 کودکان یسرپرست و تیحما منظور به (۲۳۲4-۲۳۲3) اول یجهان جنگ از بعد یول .شدند دیترد دچار یخواندگ فرزند رشیپذ در

 و شد گرفته نظر در یخواندگ فرزند یحقوق آثار ۲۳۱۹ ژوئن ۱۳ قانون در ،آمد شیپ یخواندگ فرزند امر در یتحوالت ،جنگ یقربان

 منظور به یاساس تحوالت و راتییتغ ... و ۲۹۹۹ و ۲۳۹۹ ،۲۳۳7 ،۲۳4۲ یها سال در جیتدر به و لیتکم ۲۳۹۳ سال در سپس

 به که کامل یخواندگ فرزند -۲: گرفت شکل یخواندگ فرزندنوع  دو سرانجام و آمد وجود به سرپرست بدون اطفال از تیحما

 در .«باشدیم یگرید خانواده و وستنیپ و همسر و بسن از ریغ اشیاصل خانواده از کودک کامل ییجدا» ی،فرانسو نانداحقوق ریتعب

 و کودک رندهیپذ یخانوادگ نام از استفاده و وارثت و نکاح حرمت و تیوال و تیترب و حفاظت جهت خوانده فرزند نیب ،نهاد نیا

 و خوانده فرزند اراده توافق به ایرابطه» :است شده فیتعر نیچن که ساده یخواندگ فرزند -۱ .نداردوجود  تفاوت یواقع فرزند

 در که .«شود یم گفته یفرزندخواندگ یایاول با یو میق ای نیام توافق به فرزندخوانده بودن غیرص صورت در و یفرزندخواندگ یایاول

 .گردد یمن قطع یاصل خانواده فرزند و کودک رابطه و است فسخ قابل و شود یم مند بهره یواقع فرزند یایمزا از یبعض از حالت نیا

 ی(انسان علوم پژوهشگاه تیسا ،رانیا در یخواندگ فرزند حقوق وضع مقاله ی،امام اسداهلل)

 



 و نموده عمل مذکور قانون اساس بر ، محاکم۲۹۳۱ سال تا ۲۹۳4 قانون بیتصو زپس ا

 به مراجعه قیطر از قانون در مندرج طیشرا تیرعا با سرپرستیب اطفال یسرپرست یمتقاض نیزوج

 از یناش متعدد اشکاالت جهت به .شدند یم یسرپرست حکم افتیدر به موفق ،خانواده محاکم

 امر در لیسهت خصوصه ب و اشکاالت رفع منظور به آن یاجرا طول در مذکور قانون یاجرا

 نوجوانان و کودکان از تیحما حهیال عنوان تحت یاحهیال ،سرپرستیب کودکان یواگذار

 ۹۲/۹/۲۹۳۱ مورخ جلسه در بیتصو از پس و هیته ۲۹33 سال در سرپرست بد و سرپرست یب

 یرسم روزنامه در ۹/3/۲۹۳۱ خیتار در و دیرس نگهبان یشورا دییأت به ،یاسالم یشورا مجلس

 .باشد یم االجرا الزم کشور در اکنون و منتشر

 کی قالب در یعلم نظر از آن لیتحل و هیتجز و قانون نیا ابعاد تمام به پرداختن شکبی

 کی نگارش به ،قانون نیا موضوعات و موارد از کی هر خصوص در توان یم و ستین ریسم ،مقاله

 از یکی میدار یسع ،قانوناین  در مطرح موضوعات نیب از .پرداخت یپژوهش یعلم مقاله

 از یبخش تملیک» عنوان تحت است شده ذکر قانون ۲4 ماده در که را یاساس و مهم موضوعات

 و داده قرار لیتحل و هیتجز مورد «یسرپرست تحت نوجوان ای کودک به سرپرست حقوق ای و اموال

 تحت آن موازات به که یگرید تصطالحاا و یحقوق آثار و تملیک نیا تیماه ،یحقوق نظر از

 اموال از یبخش کیتمل به یکتب تعهد اخذ دستور» و «کننده درخواست از عینی نیتضم اخذ» عنوان

 .میده قرار یبررس مورد را است دهیگرد ذکر «ندهیآ در حقوق ای

 لیتما عدم رغمیعل که است الزم زین نکته نیا ذکر ،موضوع لیتحل و پرداختن از لقب

 مواد از یکی که مذکور قانون ۱۹ ماده تبصره در یفرزندخواندگ اصطالح یریکارگ به و قانونگذار

 نیب آن از بعد چه و حضانت زمان در چه ازدواج» :است آمده باشد یم زین قانون زیبرانگ مناقشه

 سازمان یمشورت نظر اخذ از پس صالح دادگاه نکهیا مگر ،است ممنوع فرزندخوانده و سرپرست

 «د.ده صیتشخ فرزندخوانده مصلحت به را امر نیا

  1۵۳۱ قانون در کودک و آتیه حقوق تأمین هایروش -1

 ارث موجبات از را خواندگی فرزند صراحتاً ۲۹۳4 سرپرست بدون کودکان از حمایت قانون ۱ ماده

 ولی آیندمی در او وراث زمره در زوجین نه و بردمی ارث از زوجین فرزندخوانده نه پس داند،نمی



 ۳ ماده اندازد، می خطر به را او تربیت و کودک آینده پذیرنده، خانواده میراث از ماندن محروم چون

 داده قرار طفل تا سن بلوغ تربیت و نگهداری هزینه تأمین را سرپرستی صدور حکم شرایط یکی از

 : ۲۹3۳)کاتوزیان،  شود. استفاده بخشیاطمینان محل از کنندگان،درخواست فوت صورت در تا

 کنندگاندرخواست که نمود خواهد صادر سرپرستی حکم صورتی در دادگاه» :۳ ماده (۹۳۹

تحصیل طفل  و نگاهداری و تربیت هزینه خود، فوت صورت در بخشیاطمینان کیفیت به سرپرستی

هرگاه وجوه یا اموالی که از طرف زوجین »تبصره:  «نمایند. تأمین بلوغ سن به رسیدن تا را

سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از 

 «طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.

مورخ  ۳7۱/7شماره  مشورتی در نظریه بخش،اطمینان کیفیت احراز نحوه خصوص در

 نظر به بستگی بخشاطمینان کیفیت این احراز» است: آمده قضاییه قوه وقیحق اداره ۲۳/۱/۲۹3۱

 که «وظیفه حقوق» و «اداری حقوق» مانند دیگر یا تضمین وجه سپردن طریق از خواه ،دارد دادگاه

 را متقاضی مالی موقعیت که است دادگاه بر صورت هر به  باشد. خوانده فرزند حق در مصرف قابل

 )معاونت «ندارد. قانونی وجاهت خاص موارد به حصر آن بدهد. را او آینده ترتیب و نماید احراز

 (۱۳۹ :۲۹34 جمهوری، ریاست مجلس امور و حقوقی

 اموال یا وجوه انتقال سرپرستی تحت کودک هایهزینه تأمین جهت در معمول طرق از یکی

 برسد او به سهمی زوجین دارایی از طفل، تربیت و نگهداری هزینه تأمین ضمن تا است طفل نام به

 که داشت وجود نگرانی این ،سرپرست های خانواده از بسیاری نشود. لیکن در نزد محروم ارث از و

 خانواده در فرزندخوانده یا به ورثه دولت به اموال آن کند فوت سرپرست فوت از قبل کودک اگر

 اموالی یا هوجو هرگاه» :است آمده ۳ ماده ، در تبصرهنگرانیاین  رفع منظور به لذا .برسد وحقیقی ا

 وجوه طفل، فوت صورت در ،باشد شده صلح سرپرستی تحت طفل به سرپرست زوجین طرف از

 رسد می نظر به واقع در .«شد خواهد لیکتم سرپرست زوجین به دولت طرف از مذکور اموال و

 موضوع که است همراه ضمنی شرط این با به طفل بخشش هرگونه که است کرده فرض قانونگذار

-هدیه مانند؛ شود باید عقد منفسخ فوت صورت در و شود می داده وا شخص استفاده برای کملیت

 (۹۳7 :پیشین، کاتوزیان) .شود می داده نامزدبه  که ای



 نحوه خصوص در ماده متن در که حالی در است شده برده کار به صلح کلمه ،ماده تبصره در

 لفظ استعمال و است نشده معین خاص روش فلط تحصیل و نگاهداری و تربیت هزینه مینأت

 ۲صلح زیرا ؛است رفته کار به نابجا و نبوده صحیح حقوقدانان برخی نظر به ۳ ماده تبصره در صلح

 به اشاره قصودم رسد می نظر به در حالی که رود کار به معامله انجام مقام در و معوض است ممکن

 ببخشند کودک به را اگر زوجین مالی بنابراین .باشد (ناچیز عوض با یا) مجانی تملیک هرگونه

اگر  همچنین .شود مین ۳ ماده تبصره مشمول ه استنبود صلح عنوان به چون گفت توان نمی

 آنچه که پنداشت چنین نباید بکنند خود خوانده فرزند با ستد و داد زوجین معامله معوض در مقام

 )همان( گردد.می بعد از فوت او به زوجین بر است شده صلح فرزندخواندهبه 

 به صلح مورد والام بازگرداندن بر یمبن ۳ ماده تبصره در مذکور حل راه خصوص در

 که فرض در رایز ؛است اصول خالف و انهیناش مذکور حل  راه انیکاتوز رتدک نظر به ،نیزوج

 تواند یم چگونه پس ،او ندهینمانه  و شودمی محسوب نه وارث او دولت دارد گرید وارث کودک

 .کند لیکتم نیزوج به را صلح مورد

 طرف از مذکور اموال»... :است آمده که است آن است موجود تبصره در که یابهام دیگر

به طفل  نیزوج از یکی یسو از اموال هچچنان حال .«شودمی لیکتم سرپرست نیزوج به دولت

 ین؟زوج به مشترک صورت به ای شود یم تملیک شخص همان به ال، مفوت از بعد باشد شدهصلح 

 ای شود یم لیکتم موجود سرپرست همال ب کل ایآ باشد کرده فوت سرپرست نیزوج از یکی اگر و

 منظور یاجرا مقام در دینبا ماهر و عاقل قانونگذار رسدیم نظر به ؟گرددیم مال به او تملیک نصف

 دولت نکهیا یجا به ضفر نیا در .زدیبر هم در را نیقوان بر حاکم نظم و یحقوق اصول ،شیخو

 تملیکات ،کودک وتف با» :که آورد یم نیچن در تبصره بود یکاف شود زوجین به اموال کیتمل أمورم

 آنچه بیترت نیبد «شود یم فسخمن است شده انجام از طرف زوجین سرپرست به سود او که یمجان

 آنکه ضمن .شودینم نقض زین یحقوق اصول از کی چیه و گردد یم بر مالک به است شده لیکتم

و  رشد سن به دنیرس از شیپ کودک فوت و انآن بودن زنده به منوط نیزوج به اموال بازگشت

                                                           
 و شرایط لیکن دهدمی است شده واقع به جای آن که را معامله نتیجه هرچند معامالت مقام در صلح» مدنی: قانون ۲۳3 ماده -۲

 و شرایط اینکه بدون بود خواهد نتیجه بیع عوض مقابل در باشد عین صلح، مورد اگر بنابراین .ندارد را معامله آن خاصه احکام

  «شود. مجری خاصه بیع در آن احکام



 لحن از تواند یم ییقضا هیرو را کننده لیکتم بودن زنده شرط البته شد.نداشتن ورثه دیگر می

 کند هیهد خود فرزندخوانده ایچهیقال پدرخوانده هرگاه ۳ تبصره وجود با یول ،کند نباطاست تبصره

 دیبا و رسد یمن او همسر و فرزندان به چهیقال کند فوت ازدواج و شدر سن به دنیرس از پس او و

حقوقدانان  از تن دو یامام و ییصفا انیآقا (۹۳3 :همان) .شود لیکتم پدرخوانده به دولت طرف از

 ای و هبه یا صلح مانند ییهاروش که نداهآورد مذکور قانون ۳ ماده حیتشر در زین کشور مشهور

 بخش نانیاطم یها راه جمله از تواندمی ع طفلنف به تیوص ای عینی قهیوث مانند نیتضم سپردن

 (۱32 :۲۹3۹، یامام و ییصفا) .شود یتلق طفل ندهیآ نیتأم جهت

 در یتحوالت سرپرست بد و سرپرست یب نوجوانان و کودکان از تیحما دیجد قانون در

 تعداد ،ماده کی به جای و گرفته صورت یسرپرست تحت اننوجوان و انکودک هیآت نیمأت خصوص

 .پرداخت میخواه آن به مفصل طور به که است افتهی اختصاص ماده ۹

 

 خوانده فرزند به اموال کیتمل یحقوق تیماه -2

 ایهدا کیتمل با را سرپرست نیزوج یسو از خوانده فرزند به اموال کیتمل تیماه انیکاتوز یآقا 

 هر» :است آمده یمدن قانون ۲2۹7 مادهاند. در هکرد سهیمقا ،نکاح عقد وقوع از قبل نامزدها یسو از

 ای گرید طرف به که را ییایهدا ،منظور وصلت خوردن هم به صورت در تواند یم نامزدها از کی

 متیق مستحق نباشد موجود ایهدا نیع اگر .کند مطالبه است داده منظور صلتو یبرا ابوین او

 تلف گرید طرفتقصیر  بدون ایهدا آن نکهیا مگر شودیم داشته نگاه عادتاً که بود خواهد ییایهدا

 که یمورد در متیق به رجوع ثیح از قبل ماده مفاد: »است آمده زین ۲2۹3 ماده در .«باشد شده

 حسن دیس مرحوم .«بود نخواهد یمجر بخورد هم به نامزدها از یکی فوت اثر در منظور وصلت

 قراردادها در علت هینظر از تا نداهدیکوش ۲2۹3 و ۲2۹7 مواد حکم یبررس و لیتحل در یامام

 طرف به را آن کننده هیهد شود یم مصرف عادتاً که یاموال مورد در» :ندیگویم و نموده استفاده

 ییزناشو برابر در ،شود یم دارینگاه عادتاً که ییایاش یول است داده زین تلف اجازه و کرده اباحه

 و است نداشته علت معامله که شود یم معلوم بخورد هم به ینامزد گاه هر پس ،است شده کیتمل

 .«شود رد صاحبش به است مانده یباق طرف دست در علت بدون اکنون و شده هیهد که یمال دیبا



 (جهت) علت ینامزد خوردن هم به صورت در» :معتقدند همچنین ایشان (۱7۳: ۲۹۹3ی، امام)

 (۹3: پیشین، یامام و ییصفا) .بازگردد آن دهندهبه  هیهد که جاستب و است رفته انیم از هیهد

 

 1۵32 قانون در یسرپرست تحت نوجوان و کودک هیآت نیتام یهاروش -۵

 با سهیمقا در ۲۹۳۱ مصوب سرپرست بد و سرپرستیب نوجوانان و کودکان از تیحما قانون 

 از .باشد یم تر جامع و تر کامل ،متعدد جهات از ۲۹۳4 مصوب سرپرستیب کودکان از تیحما قانون

 و ماده  ۹7 یدارا ۲۹۳۱ قانون یول تبصره ۹و  ماده ۲7 یدارا ۲۹۳4 سال قانون ،مواد تعداد ثیح

 یمال مسائل به تبصره ۱ و ماده ۹ اختصاص ،قانون نیا توجه قابل نکات از .باشد یم تبصره ۲7

 به مقاله نیا در شودیم یسع که باشدیم یسرپرست تحت نوجوان ای طفل هیآت نیمأت به مربوط

کمبود  به توجه با است یهیبد .شود پرداخته ۲۹۳4 قانون با آن سهیمقا و مواد نیا لیتحل و هیتجز

 موضوع نیا به کشور در یلفؤم ای حقوقدان کمتر گفت توانیم ،خصوص نیا در یعلم منابع

 .باشدیم سابقه کم و دیجد قیتحق نیا موضوع ،جهت نیا از و است پرداخته

 یسرپرست تحت نوجوان ای کودک به سرپرست یسو از حقوق ای اموال از یبخش کیتمل -۵-1

 مسئول افراد یسن طیشرا که است آن ۲۹۳4 سال قانون به نسبت دیجد قانون یها ینوآور از یکی 

 به یول بود شده نییتع تمام سال ۲۱ از کمتر طفل سن سابق قانون در .است داده رییتغ را یسرپرست

 به که سال ۲۹ ریز بالغ افراد زین و نابالغ نوجوانان و کودکان هیکل ،دیجد قانون ۳ ماده موجب

 3 ماده در مذکور طیشرا واجد و شود احراز یسرپرست به آنان ازین یا و رشد عدم دادگاه صیتشخ

 به سرپرستیب کودکان عبارت از زین قانون عنوان لذا گردندیم قانون نیا مشمول ؛باشند قانون نیا

 آمده ۲۹۳4 سال قانون ۳ ماده در .است کرده رییتغ بدسرپرست و سرپرستیب نوجوانان و کودکان

 و تیترب نهیهز ،خود فوت صورت در یبخشنانیاطم تیفیک به یسرپرست کنندگاندرخواست که بود

 دیجد قانون ۲4 ماده صدر در اما ندینما نیمأت بلوغ سن به دنیرس تا را طفل لیتحص و ینگهدار

 نوجوان و کودک به را خود حقوق اموال از یبخش یسرپرست کننده درخواست» :که است آمده

. در مواردی است دادگاه با مزبور حقوق یا مال زانیم و نوع صیتشخ و کند لیکتم یسرپرست تحت



تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و که دادگاه 

سرپرستی کودک و یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از 

اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی 

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد »تبصره:  «صادر می کند.

 رغمیعل «نماید.باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام میاین ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می

 نیا به ییقضا هیرو ،عمل در یول بود نشده صریحت دادگاه صیتشخ عبارت ،سابق قانون در نکهیا

-روش لذا و نمود یم میتصم اتخاذ طفل هیآت نیمأت نحوه خصوص در دادگاه که دیگرد جادیا شکل

 ریغ اموال از یسرپرست انیمتقاض یگاه که ینحو به .شدیم گرفته کار به محاکم در یمختلف یها

 سند میتنظ و عقد صلح  انعقاد وهیش به ملیکت نیا عمدتاً و کردندتملیک می را یبخش خود منقول

 موجود اموال ای و بودند دولت کارمند ،یسرپرست انیمتقاض که یموارد در .گرفت یم صورت یرسم

 و اموال از سوم کی تا ،فوت صورت در که کردندیم تیوص ،نامهتیوص میتنظ قیطر از دنداشتن

 مدت طول در شدندیم متعهد نکهیا ضمن .باشد داشته تعلقطفل  به آنان به متعلق یایمزا و حقوق

 از دادگاه یموارد در یحت .بپردازند را طفل لیتحص و تیترب و ینگهدار یهانهیهز خود اتیح

 نیتضم ای و اخذ سپرده عنوان به یمبلغ تعهد نیا یاجرا نیتضم منظور به یسرپرست انیمتقاض

-یم اخذ ،شخص حقوق افتیدر محل یسو از یگواه ارائه ای و قهیوث سند تودیع جمله از یگرید

این  ،ضامن عنوان به نفر دو ای کی و نمودیم ضامن یمعرف یتقاضا شخص از یگاه و نمود

 .کردندیم نیتضم را تعهد و تیمسئول

 یسرپرست کنندگاندرخواست از ینیع نیتضم اخذ -۵-2

 در محاکم ،عمل در یول بود نشده ذکر سابق قانون ۳ ماده متن در ینیع نیتضم اخذ عبارت گرچه

 مبادرت داشت وجود ندهیآ در وی ئتمال احتمال یول بوده موجود اموال فاقد شخص که یموارد

 صراحت به نه روش نیا دیجد قانون در شد باعث مذکور هیرو .کردند یم عینی نیتضم اخذ به

 کیتمل ،ماده صدر در نکهیا رغمیعل لذا .ردیگ قرار قانونگذار دییأت مورد یحیتلو صورت به بلکه

 ادامه در شده ذکر دادگاه لهیوس به یسرپرست حکم صدور شرط عنوان به حقوق ای اموال از یبخش

-درخواست از ینیع نیتضم اخذ دهد صیتشخ دادگاه که یموارد در»... :که است آمده گونه نیا



 لذا ...«باشد داشته ضرورت نوجوان ای کودک یسرپرست و ستین مصلحت به ای ممکن کننده

 «حقوق و اموال کیتمل» روش بدل و نیگزیجا روش عنوان به را «ینیع نیتضم اخذ» ،قانونگذار

 و است سرپرست به حقوق و اموال انتقال دادگاه تالش ،اول وهله در به نحوی که است کرده ذکر

 حقوق و اموال عین نیتضم اخذ قیطر از نباشد دسترس در و تملک قابل موجود اموال چنانچه

 نظر به .گرددیم کیتمل ندهیآ در یسرپرست تحت نوجوان ای طفل به سرپرست به متعلق ندهیآ

 :است آمده یمدن قانون 77۲ ماده در رایز دانست رهن ینوع را نیتضم نیا تیماه دیبا رسد یم

 هنرا را دهنده رهن دهدداین می به قهیوث یبرا را یمال ونیمد آن موجب به که است یعقد ،رهن»

 مشکل یقدر ،سرپرست شخص به ونیمد عنوان ابسانت گرچه .«ندیگو یم نمرته را گرید طرف و

 ونیمد را خود واقع در قانون در مقرر طیشرا و تعهد نیا رشیپذ با سرپرست اما رسد یم نظر به

 به که یمال لذا و باشد نیمع نیع دیبا مرهون مال رهن عنوان تحقق صورت در لذا ،است هساخت

 حساب به یوجه ای و باشد نیمع رمنقولییا غ منقول مال است الزم شودیم سپرده نیتضم عنوان

 با میکن دیترد زین سرپرست بودن ندیوم عنوان صدق در چنانچه .گردد زیوار یدادگستر سپرده

 رهن است ممکن باشد ذمه در که یمال هر یبرا» :دیگو یم که یمدن قانون 77۳ ماده صن به توجه

 بر یمبن حکم صدور میتوان یم .«باشد سخف قابل ذمه است اشتغال موجب که یعقد لوو شود داده

 و  میکن یتلق ذمه اشتغال موجب قرارداد ینوع را یسرپرست یمتقاض به طفل یسرپرست یواگذار

 .میریبگ نظر در تعهد جادیا یبرا ییمبنا و عام یمعنا به را عقد اصطالح

 با نوجوان ای طفل به حالت نیا در تهنمر عنوان صدق که است الزم زین نکته نیا ذکر البته 

 ،معامالت صحت یاساس طیشرا از یکی ،یمدن قانون ۲۳2 ماده استناد به رایز است مواجه اشکال

 یبرا الزم تیاهل است دهینرس رشد سن به الزاماً که ینوجوان ایطفل  است یهیبد و است تیاهل

 تیشخص کی عنوان به که میبدان یستیبهز سازمان را مرتهن که آن مگر داردن رهن عقد انعقاد

 زین قانون نیا ۱ ماده .دارد عهده به را سرپرست یب کودکان حقوق حفظ فهیوظ یعموم یحقوق

 یستیبهز سازمان با سرپرستیب نوجوانان و کودکان یسرپرست به مربوط امور» :که دارد حیتصر

 .«شودیم دهینام سازمان اختصار به قانون نیا در که است کشور



 و دادگاه یسو از ندهیآ در حقوق ای اموال از یبخش کیتمل به یکتب تعهد اخذ دستور -۵-۵

 یمتقاض قبول

 در که است آن سرپرست بد و سرپرست یب کودکان از تیحما قانون ۲4 مادهدر  جمندر سوم وهیش

 نوجوان ای کودک یسرپرست و باشدینم مصلحت به و ستین ممکن عینی نیتضم اخذ که یموارد

 از یبخش کیتمل به یکتب تعهد اخذ دستور مذکور شرط دو احراز با دادگاه ،باشد داشته ضرورت

 قبول و رشیپذ صورت در دستور صدور از پس و کند یم صادر را ندهیآ در حقوق ای اموال

  .کند یم صادر یسرپرست حکم دستور انجام کننده درخواست

 ،یدیشه دکتر نظر به :اند کرده ارائه یمختلف فیتعار حقوقدانان ،«تعهد» کلمه خصوص در

 آمده کردن موظفو  ونیمد را خودو  گرفتن عهده به یمعن به لغت در و تفعل باب صدرم تعهد

 یمعن در .است یمحصول ای مفعول اسم و صدریم یمعن دو یدارا ،یحقوق اصطالح و در است

 برابر در خواه یگرید برابر در یعمل ترک ای انجام گرفتن عهده به از است عبارت تعهد صدریم

 مبلغ عوض در و گردد متعهد یا کارخانه کمال برابر در یکس نکهیا مانند .نباشد ای باشد عوض

 فهیوظ از است عبارت تعهد فعولی،م اسم یمعن در .کند نصب را کارخانه آن آالت نیماش ینیمع

 به آن انجام از یخوددار صورت در که شود یم ثابت متعهد شخص عهده به اًقانون که یحقوق

 به یمعن نیا در تعهد .شد خواهد آن انجام به ملزم ییقضا مرجع لهیوس به و لهمتعهد یتقاضا

 خصش اراده بدون که یا فهیوظ به زین و ردیگ یم قرار بر عهده او شخص اراده به که یحقوق فهیوظ

 یگرید مال کردن تلف از یناش خسارت جبران فهیوظ مانند شودیم ثابت قانون حکم به ماًیمستق و

 .است رفته کار به یمدن قانون ۱۱۹ و ۱۱۱ ماده در یمعن نیا در تعهد ،مثال یبرا .رودیم کار به

 به که است یحقوق رابطه» :دنیگویم تعهد فیتعر در زین انیکاتوز دکتر (4۱: ۲۹۳2، یدیشه)

 خواه شود یم یکار دادن انجام ای مال میتسل و انتقال به مکلف یگرید برابر در یشخص آن موجب

 و لتزمم یگرید برابر در را که یشخص و «یقهر الزام ای ایقاع ای باشد عقد ،رابطه آن جادیا سبب

 ای ندائ است کرده دایپ را دیونم اجبار و مطالبه حق که را آن و بدهکار ای ونیمد ،است شده مجبور

، تعهد موضوع اقسام انیب در یگرید یجا در شانیا (7۲-7۱: ۲۹۳۲، انیکاتوز) .نامندیم طلبکار

 و دادن انجام به ،کیتمل به تعهد -۲ :از عبارتند که اندنموده یبندمیتقس قسم چند به را تعهد



 یعاد تعهد -4 جهینت به تعهدو  لهیوس به تعهد -۹ کاال و ارزش ،پول به تعهد -۱ کار از یخوددار

 .ینیع تعهد و

 (obligation dedonner) مال انتقال کیتمل به تعهد حیتشر و اول بند حیتوض در سپس

 :شود یم مطرح ضفر دو در و است نادر حقوق در باشد لیکتم آن موضوع که یتعهد» :ندیگو یم

 است روش نیا به ،نامندیم یکیتمل عقود را هاکه آن اجاره و عیب مانند یکیتمل عقود در تعهد -۲

 در را تعهد که است افتهی را روین نیا طرف دو توافق لیکن ،ردیگیم ذمه به را مال انتقال ،متعهد

 به تملیک درنگیب و به خود خود ،کیتمل به تعهد یعنی .کند اجرا درنگیب ،جادیا لحظه همان

 به که دارد وجود هاتعهد از یا پاره -۱ .نداهدینام یکیتمل را آن جهینت نیهم به توجه با و انجامد یم

 کند ملیکت یگرید به آن اصخ اسباب کردن فراهم با را یمال شود یم لتزمم شخص آن موجب

 التزام مورد در این .بفروشد یگرید به را خود خانه که کند یم تعهد قولنامه ضمن یمالک نکهیا مانند

 انتقال سبب قانون موجب به که است یگرید یحقوق عمل دادن انجام به تعهد واقع در ،تملیک به

 جهینت ،انتقال ،کیتمل به تعهد در پس .مال انتقال نه است کار دادن انجام آن موضوع و شود یم مال

 به تعهد آن در که نینخست عقد و است گرفته عهده به را آن یانشا ،مالک که است یگرید عقد

 قرار توافق مورد (یکیتمل) یاصل عقد قراردادشیپ عنوان به (قولنامه مانند) است شده لیکتم

 (4۳: ۲۹۳۲، انیکاتوز) .ردیگ یم

 اخذ» عنوان تحت سرپرست بد و سرپرست یب کودکان از تیحما قانون ۲4 ماده در که آنچه

 از مطروحه دوم فرض بر منطبق است آمده «ندهیآ در حقوق ای اموال از یبخش کیتمل هب یکتب تعهد

 سرپرست فاقد نوجوان ای طفل یسرپرست یمتقاض حالت نیا در رایز ؛است انیکاتوز استاد یسو

 واقع در .کند لیکتم کودک و طفل به را یمال حقوق ای یمال ندهیآ در تا شود یم لتزمم و متعهد

 مثابه به واقع در یسرپرست یواگذار حکم و ردیگیم عهده به را ندهیآ در یحقوق عمل کی انجام

 آن موجب به که یاصل قراردادیا  و عقد به نسبت (قولنامه هیشب) است قرارداد شیپ و هیاول قرارداد

 .ردیگ یم صورت کیتمل

 متعهد حالت نیا در که ،متعهد و لهمتعهد ؛دارد وجود طرف دو تعهد هر در آنکه گرید نکته 

 به او یسرپرست است قرار که است ینوجوان ای کودک لهمتعهد و است یسرپرست یمتقاض شخص

 عنوان به یستیبهز سازمان ندارد قرارداد انعقاد یبرا او اهلیت چون کنیل شود واگذار یمتقاض



 یقانون مجوز کنیل دینمایم اخذ تعهد یمتقاض از و امضا را قرارداد نیااو  طرف از یقانون یمتول

 .باشدیم دادگاه یسو از ییقضا دستور صدور تعهدنامه اخذ عبارت به و قرارداد نیا انعقاد

 1۱ ماده مفاد یاجرا بدون یسرپرست یواگذار -۵-۱

 مفاد یاجرا بدون یسرپرست یاعطا دهد صیتشخ دادگاه که یصورت در ۲4 ماده تبصره موجب به 

 ینیب شیپ .دینمایم اقدام یسرپرست حکم صدور به باشدیم نوجوان و کودک مصلحت به ماده نیا

 از مختلف لیدال به یمتقاض افراد که باشد یکودکان مشکل حل جهت در رسد یم نظر به تبصره نیا

 طیشرا با آنان یسرپرست رشیپذ به لیما گرید علل ای و یروان یروح تیوضع ،سن ،یماریب لیقب

 به یمتقاض افراد قیتشو جهت در صرفاً و یارفاق نظر با قانونگذارلذا  و نباشند ۲4 ماده در مندرج

 را کودک ،دادگاه صیتشخ با و کودک مصلحت گرفتن نظر در با و افراد نیا یسرپرست رشیپذ

 ندهیآ در حقوق ای اموال کیتمل به تعهد اخذ ای ینیع نیتضم اخذ ای و حقوق ای اموال کیتمل بدون

 .کند یم واگذار

 تحت نوجوان یا کودک حقوق نیتأم جهت در یسرپرست و انیمتقاض تعهدات ریسا -۱

 یسرپرست

 یسرپرست تحت افراد لیتحص و تیترب و ینگهدار به مربوط یها نهیهز نیمأت به تعهد -۱-1

 منحصر کننده درخواست» :سرپرست بد و سرپرست یب کودکان از تیحما قانون ۲۳ ماده جببه مو

 و ینگهدار به مربوطه یهانهیهز یتمام که گردند متعهد دیبا یسرپرست کنندگاندرخواست ای

 سرپرست فوت از پس حتی حکم نیا .ندینما نیمأت را یسرپرست تحت افراد لیتحص و تیترب

 نیبد .باشدیم یجار نوجوان ای کودک یبرا دیجد سرپرست نییتع تا زین سرپرستان ای منحصر

 مهیب یها شرکت از یکی نزد را خود ،سازمان نظر با موظفند سرپرستان ای منحصر سرپرست ،منظور

 در ،۲۳ ماده تبصره موجببه  ضمناً .دنکن عمر مهیب یسرپرست تحت نوجوان یا کودک نفع به

 ای کودک مصلحت به ماده نیا مفاد یاجرا بدون یسرپرست یاعطا دهد صیتشخ دادگاه که یصورت

 .«کندیم اقدام یسرپرست حکم صدور به باشد یم نوجوان



 دیکأت و ریحتص «لیتحص» و «تیترب» و «ینگهدار» به مربوط یهانهیهز واژه سه به ماده صدر

 حتی و است نموده مذکور یهانهیهز نیمأت به متعهد را یسرپرست کننده درخواست و است کرده

 .است داده سریت دیجد سرپرست نییتع زمان تا سرپرست فوت از بعد به را حکم

 به «طفل تیترب و ینگهدار» معادل را حضانت واژه ،خانواده حقوق کتاب در انیکاتوز دکتر

 به قانون که است یاقتدار از است عبارت حضانت» :دنیگو یم حضانت فیتعر در و است برده کار

 دو» :دنیگو یم ادامه در سپس .«است کرده اعطا آنان مادر و پدر به اطفال تیترب و ینگهدار منظور

 ینگهدار وهیش رایز ؛شود یم تصور هم از یجدا عمل در یدشوار به طفل تیترب و ینگهدار عنصر

 وجود با .سازدیم فراهم زین را او به آموزش نهیزم و است ثرؤم وا یاستعدادها پرورش در کودک

 یمعنو و یماد یازهاین نیمأت و یپرستار و کودکان رفتنیپذ به ناظر میمستق طور به آنچه ،نیا

 یول است ینگاهدار به مربوط یکارها زمره در پرستار و لباس و مسکن و غذا هیته مانند اوست

 لیتحص لهیوس نیمأت و آن رسوم و عادت و یزندگ تجربه آموختن و طیمح ییشناسا در او تیهدا

 (۲۹۳-۲42: ۲۹3۳، انیکاتوز) .«است کودک تیترب به مربوط فیتکال شمار در هانیا مانند و

 و یسرپرست یبرا که است ییکارها همه شامل لمهک عام یمعنا به ینگاهدار ،گرید ریتعب به

 است طفل ینگاهدار گرید چهره و یو سکونت محل نیمأت جمله از است الزم کودک از مواظبت

 یکارها انجام از طفل را ،سرپرست لذا .شود گرانید به او رساندن بیآس از مانع سرپرست که

: پیشین ،انیکاتوز) .سازد گرانید حقوق به احترام و یشیدوراند به وادار را او و دارد باز خطرناک

۲4۱) 

 را «اطفال تیترب و ینگاهدار» اصطالح ،هشتم کتاب از دوم باب عنوان تحت زین یمدن قانون

 و ۲۲۹۳ ماده در و نموده فرض هم معادل را «ینگهدار و حضانت» واژه دو و است برده کار به

 و نکرده فیتعر را ینگهدار و حضانت واژه اما است نموده استعمال مترادف صورت به گرید مواد

 حقوقدانان نظرات به یستیبا حضانت واژه مفهوم نییتب جهت لذا .است نمودهن انیب را آن قیمصاد

 به از است عبارت حضانت که است آمده فقه در .کرد مراجعه ییقضا هیرو و عظام یفقها ریتعاب و

 در یو دنیخوابان و حفظ از است مربوط وا مصالح نیمأت به که آنچه و تیترب آوردن سامان

 طفل، چشمان دنیکش سرمه و شیها لباس و او یشستشو و نظافت و کردن بلند ،رختخواب

 (۹34: ۲4۲3، ینجف) .است ازمندین آن به که یامور ریسا و پوشاک ،خوراک



 زین و ۹/۳/۲۹۹4 مصوب هاآن مادران به محجور ای و ریصغ فرزندان حضانت حق قانون

 البته ،است نکرده فیتعر را حضانت واژه زین ۱۱/4/۲۹۹۳ مصوب حضانت حق به مربوط قانون

 قانون در است دهیگردنسخ  ۲۹۳۲ مصوب خانواده تیحما قانون بیتصو از پس قانون دو نیا

 .است نشده ارائه حضانت اصطالح از یفیتعر زین مذکور

 آن مقررات و است وستهیپ آن به زین رانیا دولت که ۲۳۳۳ مصوب کودک حقوق ونیکنوانس

 است پرداخته موضوع چهار به کودک حقوق از تیحما و حفظ بحث در یداخل نیقوان حکم در

-provision   ۱کودکان هیاول یازهاین ساختن فراهم -۲ :از عبارتند و است مشهور p که به چهار

 .participation مشارکت -prevention  4 یریشگیپ -protection  ۹ تیحما

 یاساس یازهاین آن اساس بر که است یمقررات نیتدو خواستار نامهمانیپ ،اول مورد در

 رهیغ و نام داشتن حق ،یول ای مادر ،پدر داشتن حق ،لیتحص ،بهداشت ،یزندگ حق همانند کودک

 ابوین» :دارد یم مقرر مادر و پدر فیتکل یکل قاعده مقام در یمدن قانون ۲۲73 ماده ۲.گردد نیمأت

 و کنند اقدام یقتضم حسب بر شیخو اطفال تیترب به خود ییتوانا حدود در که هستند مکلف

 است آن ،انیکاتوز دکترآقای  ریتعببه  بگذارند هملم نکهیا از منظور .«بگذارند لمهم را هاآن دینبا

 منظور به الزم امکانات نیمأت رسد یم نظر به (۲۳۳: پیشین، انیکاتوز) .«نرود هدر شیاستعدادها» که

 شود یم باعث که است طفل سرپرست و مادر و پدر فیتکال قیمصاد از یکی ل طفل،یتحص

 و لیوسا نیمأت قانون 4 ماده نهیزم نیا در .نشود گذاشته مهمل و نرود هدر به کودک یاستعدادها

 سرپرست و مادر و پدر امتناع ،۹2/4/۲۹۳۹ مصوب یرانیا نوجوانان و اطفال لیتحص امکانات

 .است نموده نییتع مجازات و یتلق رمج را کودک لیتحص موجبات و لیوسا هیته از کودک یقانون

منع تحصیل  ۲۹۳۳قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  7ماده  ،در این خصوص

اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را مستوجب مجازات جزای نقدی تا درجه شش قانون 

 ۱مجازات اسالمی دانسته است.

                                                           
 یقاض و شیاتر در اطفال یقاض ،ترین و نانهر ،«یهمکار ضرورت و یاجتماع یمددکار و سیپل ،نوجوانان ژهیو یدادرس» :مقاله -۲

  (۲۹3۲ مهر ،هییقضا قوه یآموزش کارگاه در یسخنران). متحد ملل سازمان یسو از یالمللنیب
نوجوان و تمام هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و : »۲۹۳۳قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  7ماده  -۲

اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه برخالف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات 



 یهانهیهز نیمأت به سرپرستان ای منحصر سرپرست تعهد که است آن گرید توجه قابل نکته

 منظور به قانونگذار و ابدی یم ادامه شانیا فوت از پس حتی ،لیتحص و تیترب و ینگهدار به مربوط

 سازمان نظر با است نموده موظف را سرپرستان سرپرست یا ،پرداخت نیا استمرار نیتضم

 .ندینما عمر مهیب یسرپرست تحت نوجوان و کودک نفع به را خود ،یستیبهز

 شود یم متعهد مهیب حق افتیدر برابر در گر مهیب آن موجب به که است یقرارداد ،عمر مهیب

 شده نییتع دیرس سر در شده مهیب ماندن زنده صورت در ای شده مهیب شخص فوت صورت در که

 از سوی او شده نییتع کننده استفاده ( یاشده مهیب) گذارمهیب به را شده نییتع مبلغ ،قرارداد از

 از بعد دیبا که عمر مهیب وجه» :مهیب قانون ۱4 ماده موجب به (۲7۳: ۲۹3۲ ،یمحمودصالح) .بپردازد

 از بعد ای مهیب دقع موقع در نکهیا مگر شود یم پرداخت یمتوف یقانون ورثه به شود پرداخت فوت

 که بود خواهد یکس به متعلق مهیب وجه صورت نیا در که باشد شده یگرید دیق مهیب سند در ،آن

 .«است شده برده اسم مهیب سند در

 متعلق گذارمهیب فوت از پس عمر مهیب هیسرما که میریگ یم جهینت فوق ماده مفاد به توجه با

 یمتوف ترکه هیسرما نیا لذا .است شده برده نام او از مهیب سند در که است ثالث شخص ای ورثه به

 از پس ،مهیب قانون طبق که است یحق و خاص یحقوق سیسأت بلکه ،ستین وارث خاص یمعنا به

 مهیب تیماه حقوقدانان اکثر لذا و گردد پرداخت ثالث اشخاص ای شخص به دیبا گذارمهیب فوت

 بودن ینسب کلی اصل بر ییاستثنا را آن و دانسته منطبق ثالث شخص نفع به تعهد با را عمر

 غرض و است یاستحسان عقود جمله از عمر مهیب عقد ،صورت هر . بهنداهکرد یتلق قراردادها

 .اندنموده سهیمقا زین صلح و تیوص به،ه با را آن یبرخ یحت و ستین یماد نفع آن از یاصل

سرپرست و بدسرپرست قانون حمایت از کودکان بی ۲۳ ماده تبصره در ضمناً (۳۳: ۲۱7۳ ،زنگنه)

 به ماده نیا مفاد یاجرا بدون یسرپرست یاعطا دهد صیتشخ دادگاه که یصورت در» :که است آمده

 .«کندیم اقدام یسرپرست حکم صدور به باشد یم نوجوان ای کودک مصلحت

                                                                                                                                               
از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل  ۹2/4/۲۹۳۹تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 

ه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت تا پایان دوره متوسط

  «شوند.قانون مجازات اسالمی محکوم می



 تحت ریصغ تیمالک در که یاموال اداره نحوه خصوص در زین مذکور قانون ۲۹ ماده

 تحت ریصغ تیلکما در که یاموال» :است داشته مقرر و نموده فیتکل نییتع دارد قرار یسرپرست

 فاقد طفل که شود یم سپرده قانون نیا موضوع سرپرست به آن هادار یصورت در دارد قرار سرپرستی

 مرجع و باشد نکرده نییتع را یشخص وا اموال اداره یبرا قهری وی یول ای و باشد یقهر یول

 .«باشد داده قرار سرپرست عهده به را طفل تیومیق ییقضا صالح

 سرپرستی تحت نوجوان یا کودک نفقه تأمین و نگهداری به سرپرست تعهد -۱-2

 تحت نوجوان و طفل و سرپرستان یا سرپرست متقابل تکالیف مورد در نیز قانون ۲7 ماده 

 یا کودک به نسبت سرپرست تکالیف» :دارد می مقرر یکدیگربه  احترام خصوص در سرپرستی

 والدین تکالیف نظیر احترام و ۲۳ ماده تبصره رعایت با نفقه و تربیت ،نگهداری لحاظ از نوجوان

 ،سرپرست به نسبت است مکلف نیز سرپرستی تحت نوجوان یا کودک .ستا اطفال به نسبت

 .«کند رعایت را با شأن وی متناسب احترامات

 باشد که سنی هر در و بوده خود ابوین مطیع باید طفل ،مدنی قانون ۲۲77 ماده موجب به

 به خود توانایی حدود در که اندگردیده مکلف ابوین نیز ۲۲73 ماده در .بگذارد احترام آنها به باید

 .دنبگذار مهمل را هاآن نباید و کنند اقدام ضیقتم حسب بر خویش اطفال تربیت

 طفل تواند نمی حق این استناد به ولی است دادهطفل را  تنبیه حق به ابوین  یزن ۲۲7۳ ماده 

 به است ممکن و باشد أدیبت قصد به بایستی تنبیه این .نمایند تنبیه أدیبت حدود از خارج را خود

 باشد اینها مانند و شماتت و ضرب ایراد و خاص اتاق در موقت کردن محبوس ،غذا ندادن صورت

 امور الزمه انعطاف که و مالیمت نوعی با اقدام و شود پرهیز خشونت و جویی انتقام از باید ولی

 (۲۳7: پیشین، کاتوزیان) .باشد همراه است تربیتی

 نگهداری و تربیت به تعهد به ،نفقه پرداخت به سرپرست تکلیف و تعهد بر عالوه ۲7 ماده

 تفاوت توافق ولی است ۲۳ ماده مصرح در تکلیف تکرار ماده این ،اول نگاه در .است کرده صریحت

 تربیت و نگهداری هزینه مینأت تکلیف ۲۳ ماده در مندرج تکلیف که است آن ماده دو این ظریف

 اصل تکلیف ۲7 ماده موضوع تکلیف ولی است کرده بینی پیش نیز فوت از پس برای حتی و است

 .است تربیت و نگهداری وظیفه



به  تکلیف با را نگهداری هزینه ،خانواده حقوق کتاب دوم جلد در نیز کاتوزیان دکتر آقای

 که معتقدند واند هدانستن متفاوت ،جهت چهار از را دو آن و ندانسته یکی اقارب نفقه پرداخت

 موضوع و شده ای ویژه کام اح با همراه کهنفقه اقارب است  از خاصی چهره کودک نگهداری هزینه

 (۲4۹: همان) .دندار گردن به مادر و پدر تنها را تعهد این و است یافته گسترش آن

اثاث  و اغذ و هسالب و مسکن از است عبارت اقارب نفقه» :مدنی قانون ۲۱24 ماده جببه مو

 و گذران وسایلبه  محدود لذا و منفق استطاعت درجه گرفتن نظر در با حاجت رفع قدر به البیت

 و روح سالمت از دائم مواظبت و نظارت و امنیت ایجاد شامل مادر و پدر تکالیف ولی است معاش

 تحصیل و تفریح وسایل کردن فراهم و بیماری ضد واکسن زدن مانند اموری انجام و کودک جسم

 وسایل امروزه رسد می نظر به (۲47: همان) .دارد انفاق تکلیف از تروسیع دامنه و هست نیز کودک

 ،خاص آموزشی هایکالس ،دبستانی پیش دوره و کودک مهد در کودک نگهداری به مربوط

 های هزینه ءجز اینها مشابه و تحصیل محل به و آمد و رفت سرویس هزینه ،فراغت اوقات گذراندن

 در را نفقه پرداخت به تکلیف و ۲۳ ماده در را نگهداری هزینه نیز قانونگذار لذا و است نگهداری

 .است نموده ذکر ۲7 ماده

 کودکان از حمایت قانون ۲4 ماده موضوع حکم که است الزم نیز نکته این ذکر پایان در

 صورت به نوجوان یا کودک سپردن هنگام دادگاه زیرا است انتقاد قابل سرپرست بد و سرپرست بی

 طفل نیز و متقاضی شرایط احراز به صرفاً (قانون ۲۲ ماده موضوع) ماهه شش دوره برای و آزمایشی

 به تملیک متقاضی زاملا به مکلف و کند می توجه بهزیستی سازمان نظریه و شرایط واجد کودک یا

 صورت در است بدیهی .باشدنمی کودک آتیه منظور به تملیک به تعهد یا و عینی اخذ تضمین یا

 امکان عدم جهت به آن استرداد سپس متقاضی خانواده طفل به تحویل و آزمایشی قرار صدور

 بود نخواهد جبران قابل متقاضی کودک به وارد عاطفی آسیب تضمین عینی، اخذ یا و اموال تملیک

 این به آزمایشی دوره قرار صدور هنگام دادگاه که داشت می مقرر نحو این به قانون بود بهتر لذا و

 این به است شده داده دادگاه ین اختیار بها ۲4 ماده تبصره در نماند ناگفته البته .نماید توجه موضوع

 به ماده این مفاد اجرای بدون سرپرستی اعطای دهد تشخیص دادگاه که صورتی در که نحو

 رسد می نظر به .نمایدمی اقدام سرپرستی حکم صدور به باشد می نوجوان و کودک مصلحت

 در را شرایط واجد نوجوان یا کودک که باشد یمتقاضیان مشکل حل منظور به تبصره این بینی پیش



 مصلحت حال عین در و باشدمین ۲4 ماده مفاد اجرای به قادر ولی نداهگرفت تحویل آزمایشی دوره

 .بماند باقی خانواده این کنار در کند می بایجا نوجوان یا کودک

 گیری نتیجه

-بی نوجوانان و اطفال سرپرستی واگذاری ،قانونگذار تعبیر به و امروزی جامعه در خواندگی فرزند 

-خانواده کانون به بخشیدن گرمی و استحکام برای سو یک از متقاضیانبه  بدسرپرست و سرپرست

 از ناشی روانی عوارض رفع و خانواده بنیاد تحکیم و خانوادگی اختالفات کاهش و اوالد بدون ای

 فاقد نوجوانان و کودکان عاطفی و روحی مشکالت حل جهت در دیگر سویاز  و ناباروری

 و هاناهنجاری از پیشگیری و جامعه سازی سالم و صحیح آنان تربیت و بدسرپرست یا سرپرست

 دارای و بوده ارزشمند بسیار ،نوجوانان و کودکان اینگونه اجتماعی ضد رفتار و جرایم ارتکاب

 .هدکا می نیز بهزیستی سازمان خصوص به و دولت مسئولیت بار از و است انکار غیرقابل فواید

 قضات و حقوقدانان و گرفته قرار توجه مورد کودک حقوق کنوانسیون در که مهمی موضوع

 بیشتر هرچه رعایت دارند توجه آن به ایران در همچنین و مختلف کشورهای در قانونگذاران و

 اجتماعی و روانی و عاطفی هایجنبه بر عالوه موضوع این و است کودکان عالیه منافع و مصالح

 و نگهداری و تربیت هایهزینه مینأت و مالی نظر از کودکان آتیه مینأت و اقتصادی ایجنبه شامل

 .باشد می غیره و تحصیل

 قانون در هم و ۲۹۳4 سال سرپرست بی کودکان از حمایت قانون در هم ایران قانونگذار 

 توجه موضوع این به ۲۹۳۱ مصوب سرپرست بد و سرپرستبی نوجوانان و کودکان از حمایت

 متنوعی های روش و نموده ویژه توجه موضوع این به ۲۳و  ۲4 مواد در خصوص به و است نموده

 :از عبارتند اولویت ترتیب که به است نهاده محاکم قضات روی پیش

 .نوجوان یا کودک به سرپرستی کنندهدرخواست حقوق یا اموال از بخشی تملیک -۲

 .آینده در حقوق یا اموال از بخشی تملیک منظور به عینی تضمین اخذ -۱

 .آینده در حقوق یا اموال از بخشیبه تملیک  کتبی تعهد اخذ -۹

 و نگهداری به مربوط هایهزینه که ردندگ متعهد باید سرپرستی کنندگاندرخواست اًضمن

 تا سرپرست فوت از بعد تکلیف این اًضمن .دننمای مینأت سرپرستی را تحت افراد تحصیل و تربیت



 سرپرستی متقاضیان ،بیشتر هرچه تضمین منظور به و نموده پیدا یسرت جدید سرپرست تعیین زمان

 تحت ،بیمه های شرکت از یکی نزد بهزیستی سازمان نظر با را نوجوان و کودک نداهگردید موظف

 .دهند قرار عمر پوشش
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Legal analysis of  the financial obligations of the applicant for custody of 

homeless and abused children and adolescents 

Abstract 

Today, for a variety of reasons, including the death of a parent or both of them, the 

illness of infants and the poor financial situation of parents to pay for the treatment and 

care of sick children, divorce and separation of parents and their inability to support 

themselves, and the severe addiction of a parent or both of them, many children and 

adolescents are homeless or do not have a suitable caregiver. On the other hand, for 

some reasons, such as rising infertility rates, benevolent and humanitarian motives, etc., 

some people want to take care of orphaned or abused children. Despite the rejection of 

adoption in Islam, because the government and the welfare organization are not able to 

take care of children until they reach the age of growth and independence, by adopting 

regulations that on the one hand determine the conditions of couples and applicants for 

custody On the other hand, by specifying the conditions of orphaned or abused children 

and adolescents, and also by explaining the application procedures and how to deal with 

it and issuing a custody order and terminating and dissolving it, the legislator has tried to 

organize how to care for children. One of the important points in this process is to pay 

attention to the financial rights and future of the child or adolescent under guardianship, 

and therefore in this article, we try to explain how to ensure the financial rights and 

future of the child and adolescent from the perspective of the new law to protect 

orphaned children approved in 4041 and to adapt and analyze the innovations of this law 

with the existing legal institutions and facilities in civil law. 

Keywords: obtaining an objective guarantee- Ownership- obligation - alimony- 

adoption- the cost of training and maintenance and education. 

 


