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  باسمه تعالي

  نامه كارشناسي ارشد داوران حاضر در جلسه پايانتاييديه اعضاء هيأت 

  

: تحت عنوان،  خانم منا مرادخاننامه كارشناسي ارشـد  اعضاي هيأت داوران نسخه نهايي پايان

را از نظر فرم  و  بررسي نهاد سرپرستي كودك توسط زنان مجرد در نظام حقوقي ايران

  .كنند كارشناسي ارشد تأييد ميرا براي تكميل درجه  محتوي بررسي نموده و پذيرش آن

  



  نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس آيين

  

دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و كرامت انسانها كه و فناوري هاي پژوهشي  با عنايت به سياست :مقدمه

فني است و رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگاه و پژوهشگران، الزم است الزمه شكوفايي علمي و 

آموختگان و ديگر همكاران طرح، در مورد نتايج پژوهشهاي علمي  اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش

، رساله و طرحهاي تحقيقاتي با هماهنگي دانشگاه انجام شده است، موارد زير را  نامه كه تحت عناوين پايان

  :ت نمايندرعاي

لي و مي باشدمتعلق به دانشگاه و درآمدهاي حاصل از آنها رساله / نشر و تكثير پايان نامهحق  -١ماده 

  .حقوق معنوي پديد آورندگان محفوظ خواهد بود

به صورت چاپ در نشريات علمي و يا ارائه  رساله / نامه انتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان - ٢ماده 

بوده و با تاييد استاد راهنماي اصلي، يكي از اساتيد راهنما، مشاور و بايد به نام دانشگاه  ي در مجامع علم

ولي مسئوليت علمي مقاله مستخرج از پايان نامه و رساله به عهده . يا دانشجو مسئول مكاتبات مقاله باشد

  .اساتيد راهنما و دانشجو مي باشد

بصورت تركيبي از اطالعات جديد و نتايج حاصل از  آموختگي در مقاالتي كه پس از دانش: تبصره

  .بايد نام دانشگاه درج شودنيز شود  رساله نيز منتشر مي/ نامه پايان

حاصل ) اثري هنري مانند فيلم، عكس، نقاشي و نمايشنامه(نرم افزار و يا  آثار ويژه  ،انتشار كتاب - ٣ماده 

كليه واحدهاي دانشگاه اعم از دانشكده ها، مراكز قاتي رساله و تمامي طرحهاي تحقي/ نامه از نتايج پايان

تحقيقاتي، پژوهشكده ها، پارك علم و فناوري و ديگر واحدها بايد با مجوز كتبي صادره از معاونت 

  .پژوهشي دانشگاه و براساس آئين نامه هاي مصوب انجام شود

كه المللي  اي و بين هاي ملي، منطقه وارهدر جشنيافته ها ثبت اختراع و تدوين دانش فني و يا ارائه  - ٤ماده 

هاي تحقيقاتي دانشگاه بايد با هماهنگي استاد  رساله و تمامي طرح/ نامه حاصل نتايج مستخرج از پايان

  .پژوهشي دانشگاه انجام گيردمعاونت راهنما يا مجري طرح از طريق 

 ٢٣/٤/٨٧وراي پژوهشي و در تاريخ در ش ١/٤/٨٧ماده و يك تبصره در تاريخ ٥نامه در  اين آيين -٥ماده 

و  هبه تصويب رسيدشوراي دانشگاه   ١٥/٧/٨٧به تاييد رسيد و در جلسه مورخ هيأت رئيسه دانشگاه در 

  .االجرا است الزمشوراي دانشگاه از تاريخ تصويب در 

ــب « ــان اينجانـ ــا مرادخـ ــته   منـ ــجوي رشـ ــان دانشـ ــات زنـ ــيلي   مطالعـ ــال تحصـ   ۱۳۹۱ورودي سـ

متعهد مي شوم کليه نکات مندرج در آئين نامه حق مالکيـت   علوم انسانيدانشكده  ارشدكارشناسي  مقطع

مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهش هاي  علمي دانشگاه تربيت مدرس را در انتشـار يافتـه هـاي علمـي     

در صـورت تخلـف از مفـاد آئـين نامـه فـوق       . رساله تحصيلي خود رعايت نمـايم / مستخرج از پايان نامه 

االشعار به دانشگاه وكالت و نمايندگي مي دهم كه از طرف اينجانب نسبت به لغو امتياز اختراع بنام بنـده و  

ضمناً نسبت به جبران فوري ضـرر و زيـان   . يا هر گونه امتياز ديگر و تغيير آن به نام دانشگاه اقدام نمايد

ق هر گونه اعتـراض را از خـود سـلب    حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدينوسيله ح

  »نمودم

   :مضاا                                                                                                               

١٢/٨/١٣٩٤: تاريخ                                                                                                                    



   هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس) رساله(نامه  آيين نامه چاپ پايان

بخشي از   ، مبين دانشجويان دانشگاه تربيت مدرسهاي تحصيلي ) رساله(نظر به اينكه چاپ و انتشار پايان نامه 

،دانش آموختگان اين  پژوهشي دانشگاه است بنابراين به منظور آگاهي و رعايت حقوق دانشگاه -فعاليتهاي علمي 

  :شوند دانشگاه نسبت به رعايت موارد ذيل متعهد مي

»  دفتر نشر آثارعلمي«قبالً به طور كتبي به ي خود، مراتب را ) رساله(در صورت اقدام به چاپ پايان نامه : ١ماده 

  .دانشگاه اطالع دهد

  :عبارت ذيل را چاپ كند)  پس از برگ شناسنامه(در صفحه سوم كتاب : ٢ماده 

در كه   است                     رشته رساله دكتري نگارنده در /كتاب حاضر، حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد«

دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي          در دانشكده                               سال

       جناب آقاي دكتر/ ، مشاوره سركار خانم      آقاي دكتر  جناب/ سركار خانم

  ». از آن دفاع شده است        جناب آقاي دكتر/ سركار خانم  و مشاوره

را )  چاپ در هر نوبت(، تعداد يك درصد شمارگان كتاب  ت دانشگاههاي انتشارا به منظور جبران بخشي از هزينه: ٣ماده 

تواند مازاد نياز خود را به نفع مركز نشر درمعرض فروش قرار  دانشگاه مي. دانشگاه اهدا كند»  دفتر نشر آثارعلمي«به 

  .دهد
،  مدرس انشگاه تربيتبه عنوان خسارت به د بهاي شمارگان چاپ شده را% ٥٠، ٣در صورت عدم رعايت ماده : ٤ماده 

  .تأديه كند

خسارت مذكور  تواند ، دانشگاه مي دانشجو تعهد و قبول مي كند در صورت خودداري از پرداخت بهاي خسارت: ٥ماده 

استيفاي حقوق خود، از  دهد به منظور را از طريق مراجع قضايي مطالبه و وصول كند؛ به عالوه به دانشگاه حق مي

  .، تامين نمايد نگارنده براي فروش  را از محل توقيف كتابهاي عرضه شده ٤جه مذكور در ماده ، معادل و طريق دادگاه

       مقطع       دانشجوي رشته       اينجانب: ٦ماده 

  . ، به آن ملتزم مي شوم تعهد فوق وضمانت اجرايي آن را قبول كرده

 

  : نام و نام خانوادگي

  

  :تاريخ و امضا
  

 

  



  

  دانشگاه تربيت مدرس

  دانشكده علوم انساني

  

  پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مطالعات زنان

بررسي نهاد سرپرستي كودك توسط زنان مجرد در نظام حقوقي 

  ايران

  :نگارنده 

  منا مرادخان

  

  :استاد راهنما

  سر كار خانم دكتر ليال سادات اسدي

  :مشاوراستاد 

  سركار خانم دكتر طوبي شاكري

  ۱۳۹۴آبان 



  تقديم

نمايم به محضر متبرك  ضمن تشكر و سپاس فراوان از خداوند متعال، اين پايان نامه را تقديم مي

گشاي همه امور مؤمنين خواهد بود و  ، با آرزوي تعجيل در فرج ايشان كه گره)عج(حضرت ولي عصر

  .آن روز كه خداوند مارا در ركاب ايشان و از دوستان و يارانشان قرار دهد اميد

  ان شاء اهللا

  



  تقديم

كه در تمام لحظات زندگيم، با دستاني مهربان نوازشگر جان هست و  مهربان مادرمتقديم به 

هميشه دستان پر نورت بدرقه راهم خواهم  مش دهنده دل، مادرم دوستت دارم و از خداوند مي آرا

  .باشد

هاي بيكرانش را نثارم كرد و هميشه  كه در تمام طول زندگيم محبت پدر بزرگوارمو تقديم به 

  .حامي و پشتيبانم بود، پدرم دوستت دارم

  

گري مطمئن و همراهي صادق در  گر ادامه راه و حمايت كه تشويق همسر فداكارمتقديم به 

ه صدرش هستم، همسرم دوستت دارم، اميدوارم هميشه استوار و سعشه مرهون زندگيم بوده و همي

  .پاينده باشي

ها را با بزرگواري تحمل  هستي كه سختي ام فرزند خوب و دوست داشتنيو تقديم به 

اي كوچك ولي   نمود و با دركي عميق و رفتار پر مهرش، زندگي را به زينت آرامش آراست و با جثه

  .دخترم دوستت دارم. زده كرد و در تمام لحظات همراه مادر بود ه مرا شگفتروحي بزرگ هموار

  



  شكر و قدردانيت

 محضر استاد گرانقدر و ارزشمند سر كار خانم دكتر اسديو به جاست كه از 

ننمودند و  عه صدر و با حسن خلق و فروتني از هيچ كمكي در اين عرصه از من دريغسكه در كمال 

  .زحمت راهنمايي اين پايان نامه را بر عهده گرفتند، كمال تشكر و قدر داني را داشته باشم

كه  استاد صبور و با تقوا و محترم سر كار خانم دكتر شاكريهمچنين از 

  .زحمت مشاوره اين پايان نامه را بر عهده گرفتند نيز كمال تشكر و قدرداني را دارم

  منا مرادخان 

  وي مطالعات زناندانشج

  دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس 

  ۱۳۹۴آبان 

  



  :چكيده

، نسبت به ۱۳۹۲مصوب  ،سرپرست سرپرست و بد حمايت از كودكان و نوجوانان بيقانون جديد 

ارائه نمود و  ۵از ماده ) ج(وضع شده بود حكم جديدي را در بند  ۱۳۵۳كه در سال پيشينه اين قانون 

را به زنان و دختران بدون شوهر با  و بدسرپرست تا شانزده سال سرپرست اجازه سرپرستي دختران بي

 از شرايط زنان مجرد براي سرپرستي. ر استضهش حاوكه موضوع اصلي پژداده حداقل سي سال سن 

سوال اصلي و و انطباق آن با شرايط زنان مجرد، هاي كودك تحت سرپرستي  نين نيازكودك و همچ

تحليلي، به توصيف و تحليل   - پژوهش با استفاده از روش توصيفياين در . مطرح در اين پژوهش است

سرپرست و توصيف قوانين  سرپرست و بد قوانين و فلسفه بوجود آمدن قانون حمايت از كودكان بي

بررسي امكان انطباق سرپرستي كودك توسط زنان و دختران مجرد با  همچنين كودكان و حمايتي از

حقوق و تكاليف والديني در نظام سرپرست و همچنين  فلسفه قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي

دهد كه سرپرستي  نتايج اصلي بدست آمده از اين تحقيق نشان مي .پرداخته شده است حقوقي ايران

در جامعه امروز ) دو والدي(در نظر گرفتن تعريف خانواده بهنجار با وسط زنان و دختران مجردكودك ت

كه حمايت از منافع  سرپرست سرپرست و بد ون حمايت از كودكان بيفلسفه  و هدف اصلي ايجاد قان با

عاليه كودك است منافات دارد، همچنين با توجه به شرايط و عرف جامعه امروز و مشكالت و مسائل 

زنان و دختران مجرد، سرپرستي از يك كودك در بسياري از موارد، هم براي كودك تحت سرپرستي 

ازدواج و ادامه سرپرستي، و هم براي سرپرست منحصر باعث ايجاد مشكالت فراواني، از جمله در مورد 

مربوط به  و مشكالت همچنين مسائل خواهد شد، داري از كودك ايجاد محيط امن و مناسب براي نگه

 وهمچنين مشكالت  و هم براي كودك تحت سرپرستي و هم براي سرپرستان ،شرط سني

  .بل ذكر استامور حضانت و واليت كودك براي سرپرست منحصر وجود دارد، قايي كه در  ها محدوديت

سرپرست، كودك بدسرپرست، سرپرستي كودك، زن مجرد، واليت، حضانت،  كودك بي :كليد واژگان

  قيمومت
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  كليات: اولفصل 

در اين فصل به بيان مسئله و ضرورت انجام پژوهش وهمچنين اهداف و سواالت تحقيق  و جنبه 

  .شود پرداخته مينوآوري كار و مواد و روش پژوهش 

  طرح تحقيق  -۱-۱

  مقدمه - ۱-۱- ۱

ما نيز پذيرش فرزند در خانواده ريشه عميق در فرهنگ جوامع مختلف دارد، فرهنگ اسالمي و ايراني 

ها و اعتقادات مثبت در ارج نهادن به پذيرش و پرورش فرزند در خانواده است، پيامبر  مملو از سنت

  .اي جايگزين و مهربان پرورش يافتند هاي گرانقدر و خانواد خود در دامان دايه ،بزرگ اسالم

يا  كامل وهاي ساده و  سرپرست پس از سير تحوالتي در حال حاضر به صورت سرپرستي كودكان بي

 سرپرستيهاي ديگر با آثار متفاوت پذيرفته شده است، در ايران با وجود سابقه  ناقص در حقوق كشور

خواندگي منسوخ گرديد، ولي به دليل فوايد فردي و اجتماعي و نياز  كودك، در زمان نفوذ اسالم فرزند

بدون سرپرست با آثار مبرم جامعه و حمايت از كودكان بدون سرپرست با عنوان سرپرستي اطفال 

هر ساله تعداد زيادي از كودكان، به داليل مختلف والدين خود را از  .حقوقي مشخصي احيا شده است

ها به مراكز  شوند، بسياري از آن و هر ساله شمار زيادي از كودكان در جامعه رها ميدهند  دست مي

هزار كودك تحت  ۲۳از حدود بيش از با توجه به گزارش دفتر شبه خانواده . شوند بهزيستي داده مي

درصد فاقدسرپرست با صالحيت مؤثر  ۸۷سرپرست كامل و  درصد بي۱۳سرپرستي سازمان بهزيستي، 

از سوي ديگر بسياري از زوجين از نعمت فرزند محروم بوده و مايل به سرپرستي  ).۱۳۹۲الوند،(هستند

شرايط كنوني و جوامع امروزي، براي سرپرست در  سرپرستي كودكان بي .سرپرست هستند كودكان بي
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سازي جامعه و رفع مشكالت   هاي بدون اوالد و سالم استحكام و گرمي بخشيدن به كانون خانواده

دار شدن    هاي رواني زن و شوهري كه از نعمت فرزند هنجاري اطفال بدون سرپرست و كاستن نا

 شد  دولت نيز كاسته خواهد محروم هستند نقش و فايده چشمگيري دارد و از بار مسئوليت

  ).۱۳۸۷بجنوردي،(

هاي زندگي كودكان حكومت  خانواده براي ادامه زندگي كودك حياتي است، خانواده بر همه جنبه

كند و مركزي براي حمايت از فرهنگ، اقتصاد و سالمت رواني و اجتماعي كودكان است، در  مي

ها در محور خانواده معنا پيدا  سياسي آنو حتي  هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي حقيقت فعاليت

  .كند مي

 هاي اقتصادي، اجتماعي حضور كودك در خانواده راهي براي گريز از مفاسد اجتماعي، نيل به پيشرفت

باشد و بديهي است كساني كه از حمايت خانواده برخوردار نيستند،  ها براي كودك مي و ساير موفقيت

  .فساد و تباهي قرار گيرند پناه بوده و ممكن است در معرض بي

در نظام حقوقي ايران كه ريشه در حقوق اسالمي و فقه متعالي اماميه دارد، مسئوليت حمايت از   

اي  اطفال به طور معمول به عهده والدين در دو بخش حضانت و واليت نهاده شده است، اما شبكه

هايي براي  ه جايگزين و مكملبيني شده است ك حمايتي پيش–هاي حقوقي زنجيروار از ديگر نهاد

در دين مبين اسالم نسبت به با توجه به اين كه  .باشد مي در صورت لزوم هاي والدين مسئوليت

به نياز مبرم جامعه به  با توجه همچنين هاي فراواني داريم و  سرپرست توصيه كودكان يتيم و بي

سرپرستي كودكان بدون (تحت عنوان  قانوني ۱۳۵۳در سال ، حمايت از اطفال بدون سرپرست

مشكالت مربوط به سرپرستي كودكان ايجاد شده و با تصويب اين قانون تا حدي ) سرپرست

   .رفع گرديد سرپرست بي

سرپرست، براي حمايت از  سرپرست و بد از طرف ديگر با توجه به اين كه قانون حمايت از كودكان بي

هاي كودكي  همانطور كه در قانون هم ذكر شده است، بررسي نيازمنافع مادي و معنوي كودكان است، 
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شود و بررسي امكان انطباق سرپرستي كودك توسط سرپرست با حقوق و  كه به سرپرستي گرفته مي

بايد توجه داشت كه هدف از . رسد تكاليف والديني در نظام حقوقي ايران بسيار ضروري به نظر مي

اهم كردن غذاي كافي، بهداشت مناسب، سرپناه براي او نيست، سرپرست فقط فر سرپرستي كودك بي

هاي بالقوه خويش را  بلكه هدف پرورش كودكي است كه بتواند در يك محيط امن و آرام تمام توانايي

بالفعل ساخته و دوره تحول به بزرگسالي را با سالمت پشت سر گذاشته و به يك عضو فعال در جامعه 

  .تبديل گردد

ي فكري كودك در اه ل صالح و فساد جامعه است، از آن جهت كه بنيانئوتين مسخانواده نخس

را براي اجتماع صالح يا فاسد  شود و والدين و سرپرستان كودك هستند كه او خانواده گذارده مي

كشاند و  فرد را به زندگي اجتماعي مياي دانست كه  توان خانواده را نخستين مؤسسه پرورند، مي مي

،  استهاي افراد اغلب از آن  تمايالت و عقايد ديني، سياسي، عقيدتي و اجتماعي و ايده آلريشه تمام 

آموزد، درس محبت، گذشت، فداكاري، تعاون  در خانواده، آداب صحيح زندگي اجتماعي را مي كودك

ي گذار كند، بنابراين پايه گيرد و آن را در محيط خود پياده مي را ياد مي...  و و كمك به همنوع

قائمي، (شود پرورشي صحيح و تربيت عضوي مفيد براي جامعه نخست از سوي خانواده انجام مي

خانواده نقش اساسي در زندگي فرد و جامعه دارد، خانواده مقدمه حيات اجتماعي . )۴۲-۴۳: ۱۳۶۰

است و كودك  در خانواده براي حيات جمعي، پختگي اخالقي و رسيدن به مرحله كمال آماده 

  .شود مي

سرپرست در كشور و با توجه به اهميتي كه خانواده  سرپرست و بد با توجه به باال بودن آمار كودكان بي

شرايط سرپرستان و  بررسي، براي اين كودكان دارد و همچنين توجه به سرپرستي اين كودكان

 ،رستانهاي كودك تحت سرپرستي و انطباق اين نيازها با شرايط سرپ هچنين بررسي و توجه به نياز

  .دبسيار ضروري به نظر مي رس
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  لهأبيان مس -۱-۲- ۱

عشق حضرت  عشق و عالقه به فرزند همواره در ميان همه ابناي بشري جايگاه خاصي داشته است، 

و ) ع(، عشق فرعون و همسرش به حضرت يوسف)ع(ه فرزند و سرپرستي حضرت موسي آسيه  ب

پروري و سرپرستي از كودكان در  عالقه به فرزند و فرزندهايي از  نمونه ،داري از وي سرپرستي و نگه

براي رشد و تربيت كودك، كانون گرم خانواده است، كم نيستند بهترين محل . طول تاريخ است

هايي كه به علل طبيعي يا غير طبيعي از نعمت داشتن فرزند محروم هستند، عالوه بر آن  خانواده

داشتن فرزند و فرزند پروري و   .تن پدر و مادر محروم هستندكودكاني هم كه به علل گوناگون از داش

و در هر دوره و هر  خواندگي جزو نيازهاي بشر در طول تاريخ بوده است همچنين سرپرستي و فرزند

  .شود اي شكلي از آن ديده مي جامعه

و با  ١سوره احزاب  ۳۷و  ۴با استناد به آيات  خواندگي مورد قبول واقع نشده است، فرزند اسالمدر 

توجه به تفسير اين آيات درتفسير الميزان و تفسير نمونه، اعراب، كودكان را به عنوان فرزند خود 

خواندند و به دنبال اين نامگذاري تمام حقوقي را كه يك  ها را فرزند خود مي كردند و آن انتخاب مي

برد و  اش ارث مي شدند، به طوري كه از پدر خوانده او قائل ميفرزند از والدين خود داشت براي 

شد و همچنين تحريم زن پدر و همسر فرزند در مورد آنها حاكم بود يعني  خوانده نيز وارث او مي پدر

اي كه او را  خوانده و خانواده هاي نسبي وسببي هم بين فرزند با توجه به فرزند خوانده شدن محرميت

شد، ولي با توجه به نزول اين آيات و ازدواج پيامبر با همسر  كرده بودند ايجاد ميبه فرزندي قبول 

  ).۱۹۷:ص، ۱۷ج، ۱۳۷ ،مكارم شيرازي(زيدبن حارثه كه پسر خوانده پيامبر بودند اين سنت باطل شد 

                                                
١ هأُم ننْهم ونري تُظَاهاللَّائ كُماجلَ أَزْوعا جمو هفوي جنِ فين قَلْبلٍ مجرل لَ اللَّهعا جلُكُم مقَو كُمذَل نَاءكُمأَب اءكُميعلَ أَدعا جمو كُمات

 اللَّهو كُماهبِيلَبِأَفْوي السدهي وهو ققُولُ الْح۴(ي(  اتَّقِ اللَّهو كجزَو كلَيع كسأَم هلَيتَ عمأَنْعو هلَيع اللَّه مي أَنْعلَّذإِذْ تَقُولُ لو
ا اللَّهم كي نَفْسي فتُخْفو أَن تَخْشَاه قأَح اللَّهو تَخْشَى النَّاسو يهدبلَى  مع كُونلَا ي كَيا لنَاكَهجا زَوطَرا ونْهم دا قَضَى زَيفَلَم

  )۳۷(الْمؤمنِين حرج في أَزْواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضَوا منْهن وطَرا وكَان أَمر اللَّه مفْعولًا
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به ، پذيري كودكان خواندگي منسوخ شد، ولي با توجه به آسيب در ايران نيز با ورود اسالم فرزند

ان در از حقوق اين كودكت حمايت تدوين قوانين خاص در جه ،خصوص كودكان بدون سرپرست

قانون حمايتي از كودكان  ۱۳۵۳رسيد، در قوانين ايران تا سال  به نظر ميجامعه بسيار الزم و ضروري 

ماده  ۱۷اولين قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست در  ۱۳۵۳سرپرست وجود نداشت، در سال  بي

بعد  همچنين. سرپرست بود بدوننوي كودكان عكه هدف اين قانون تامين منافع مادي و مب شد ويتص

سرپرست به  وظيفه حمايت از كودكان بيقانون اساسي  ۲۹و  ۲۱اجراي اصول در  ،از انقالب اسالمي

  .سازمان بهزيستي سپرده شد

و محرميت بين كودك و  خواندگي متفاوت است و در سرپرستي موارد ارث سرپرستي با فرزند  

نخستين  ۲۹/۱/۱۳۵۳مصوب  ،سرپرست قانون حمايت از كودكان بي خانواده سرپرست برقرار نيست،

ها برداشته  روابط اين گونه كودكان با خانوادهاسايي و منظم ساختن براي شن ،گامي است كه حقوق ما

سرپرستي تفاوت قائل شده  خواندگي و است، در اين قانون جانب احتياط رعايت شده و بين فرزند

، داري، تربيت اين قانون تكاليف سرپرست نسبت به كودك از لحاظ نگه ۱۱با توجه به ماده  ولي است،

، ۱۳۸۷/ ۴/۱۲در تاريخ ها  پس از سال نفقه و احترام نظير تكاليف والدين نسبت به اوالد است،

 ۸۷ /۱۱ /۱۳، مصوب ))سرپرست ت و بدسرپرس حمايت از كودكان و نوجوانان بي))اي تحت عنوان  اليحه

تاريخ طي تشريفات قانوني در  باالخرهتقديم مجلس شوراي اسالمي گرديد و  هيات وزيران

با  سرپرست تصويب شد، سرپرست و بد قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان بي، ۳۱/۶/۱۳۹۲

به كودك از لحاظ نگهداري،  ، تكاليف سرپرست نسبتنيزقانون اين  ۱۷١وماده  ۱۵١توجه به ماده 

   .تربيت، نفقه و احترام نظير تكاليف والدين نسبت به اوالد است

                                                
هاي مربوط به نگهداري و  هزينه رستي بايد متعهد گردند که تماميکنندگان سرپ کننده منحصر يا درخواست ـ درخواست۱۵ماده ١

اين حکم حتي پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين  .تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين نمايند
سازمان خود  فند با نظربدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظ. باشد کودک يا نوجوان جاري مي سرپرست جديد، براي

  .کنند نفع کودک يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر را نزد يکي از شرکتهاي بيمه به



٦ 

 ضوابطي براي سرپرستي كودكانبراي حمايت بيشتر از اين ، سرپرست قانون حمايت از كودكان بي  

فهوم آورد، سرپرستي در اين قانون داراي م مقرر داشت و آن را به صورت يك نهاد حقوقي در كودكان

اي دارد و هدف از اين سرپرستي تامين منابع مادي و معنوي طفل  خاصي است و شرايط و آثار ويژه

قانون حمايت از كودكان  ۱، ماده ۱۳۵۳مصوب سرپرست، قانون حمايت از كودكان بي ۲ماده ( است

  ).۱۳۹۲بي سرپرست و بد سرپرست مصوب 

در پاورقي به آن اشاره شده بود كه به اختصارشرايطي براي سرپرستان مقرر  ۱۳۵۳در قانون سال 

  . ٢شده است

قانون جديد حمايت از  ۱۳۹۲بر آن شد كه در سال جود تحوالتي در جامعه قانونگذار دليل و  به  

قانون جديد حمايت  ۵٣سرپرست را با تغييراتي تصويب كند، بند ج از ماده  سرپرست و بد كودكان بي

منتشر شد،  ۶/۸/۱۳۹۲تصويب و در تاريخ  ۳۱/۶/۱۳۹۲پرست كه در سر سرپرست و بد از كودكان بي

بدون شوهر با حداقل  و دختران موضوع بحث پژوهش حاضر يعني واگذاري سرپرستي دختران به زنان

رابطه ۱۳۵۳ ، مصوبسرپرست با توجه به اين كه در قانون حمايت از كودكان بي. سال است سيسن 

كننده سرپرستي كودكي بودند، از شرايط الزم  خواستي كه درو مردنكاح و علقه زوجيت بين زن 

توانستند  نمي ،بوده است و زن و مرد مجرد يا زن و مردي كه علقه زوجيت بين آنان وجود نداشت

                                                                                                                                         
و احترام، ) ۱۵(رعايت تبصره ماده  ـ تکاليف سرپرست نسبت به کودک يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با۱۷ماده ١

نوجوان تحت سرپرستي نيز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات  کودک يا. نظير تکاليف والدين نسبت به اوالد است
  .رعايت کند متناسب با شأن وي را

سال  ۳۰قل سن أحد، سال ۵صاحب فرزند نشدن تا ، توافق براي سرپرستي، اقامت در ايران، وجود رابطه نكاح بين زن و مرد ٢
  .يكي از زوجين

  .سازمان درخواست نمايند ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول اين قانون را از ۵ماده ٣
که  باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته الف ـ زن و شوهري که پنج

       .داشسال سن داشته ب بيش از سي از آنان حداقل يکي
  .دسال سن داشته باش آنان بيش از سييکي از  که حداقل و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين زن-ب

  .سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت که حداقل سي درصورتي ج ـ دختران و زنان بدون شوهر،


