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Abstract 

Adoption is a legal institution by which a child with no family is placed under the care 

and support of a family. In this regard, the adopters (or the single adopter) carry all 

responsibilities of the natural parents towards the child, and a parent-child-relationship 

will be created between them. Freedom of marriage is one of the fundamental principles 

of human rights. Nevertheless, today, the prohibition of consanguineous marriage is also 

a universal principle. In some societies, religions and various legal systems, there are, in 

respect of different kinship hierarchies, prohibited kinship degrees with whom a 

matrimonial relationship is forbidden. The “Law on the Protection of Children without a 

Guardian or with an Unworthy Guardian”, which was passed 2013, prohibits marriage 

between adopters adoptees during the custody period and thereafter, but allows it if the 

competent court finds out that the best interest of the child so requires. In the absence of 

an Islamic legal prohibition, there have been cases of marriage with an adoptee. This 

kind of marriage is now, at least, dependent on court’s permission based on the best 

interests of the child. On the other hand, it is forbidden for adopters to marry the adoptee 

in England and Germany, two countries whose laws are going to be analyzed in this 

study. In this regard, this article seeks to explain the legal status of three countries, i.e. 

Iran, England, and Germany, with a focus on the principle of the best interest of the child 

and the freedom of marriage. Although the conditional ban on marriage in Iran's legal 

system and its prohibition in two other countries indicate a common concern of the 

Iranian legislature with the above mentioned countries, it seems that the principle of 

freedom of marriage continues to be of particular importance and, therefore, has its 

impact on this ban. 
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 چکیده
تحبت سرپرسبتی و    ،موجب  نن یبک کبودح محبرو  از خبانواد       است که به  فرزندخواندگی نهادی حقوقی

های والدین طبیعی  مسئولیت ۀوالدین فرزندپذیر کلیه این ترتی ، و بگیرد  یک خانواد  قرار میهای  تحمای
اصل نزادی نکاح نیبز   گیرد. والد فرزندی بین این افراد شکل می ۀد و رابطنشو دار می نسبت به فرزند را عهد 

اسبت. در   امروز  اصل ممنوعیت ازدواج با محار  یک اصبل جهبانی   .یکی از اصول مسلم حقوق بشری است
د نب روابط خویشاوندی و خانوادگی طبقباتی وجبود دار   ۀهای حقوقی مختلف و در سلسل دیان و نظا جوامع، ا

و نوجوانبان  با تصبوی  قبانون حمایبت از کودکبان      در ایران که ایجاد پیوند زناشویی بین ننان ممنوع است.
نت و پب   ش و ممنوع کردن ازدواج با فرزندخواند  در زمان حضبا 1392سرپرست مصوب  بدسرپرست و بی

از نن، چنین ازدواجی به تشخیص مصلحت فرزندخواند  از سوی دادگا  صالح مشروط شد، به این دلیل کبه  
با عد  ممنوعیت شرعی و سکوت قانون، مواردی از ازدواج با فرزندخواند  وجود داشته است که الاقل با ایبن  

مصلحت فرزندخواند  خواهد شد و ببه ایبن   هایی موکول به اجازۀ دادگا  مبتنی بر  مقرر  انجا  چنین ازدواج
این درحالی است که ازدواج ببا فرزنبد     شود. های احتمالی حمایت می ترتی ، از فرزندخواند  در برابر نسی 

اسبت کبه ببا مطالعبۀ قبوانین نن،      ممنبوع   ،یعنی انگلبی  و نلمبان   ،در دو کشور دیگر مورد مطالعه خواند 
محوریت اصل مصالح عالیۀ کودح و اصل نزادی نکاح تبیبین خواهبد   وضعیت نظا  حقوقی این سه کشور با 

اگرچه ممنوعیت مشروط این ازدواج در نظا  حقوقی ایران و ممنوعیت نن در دو کشور دیگبر نشبان از    شد.
گفته دارد، لیکن ظاهراً اصل نزادی نکاح همچنبان دارای   گذار ایران با کشورهای پیش دغدغۀ مشترح قانون

 الشعاع قرار داد  است.   ی بود  و این ممنوعیت را تحتا اهمیت ویژ 

 واژگان کلیدی
 نزاری، کبودح  تطبیقبی،  خبانوادۀ  حقبوق  نکباح،  نزادی اصبل  ممنوعه، های ازدواج فرزندخواند ، با ازدواج
 . کودح عالیۀ مصالح
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 مقدمه

 کبه  شود می شناخته حقوقی نهاد یک عنوان به فرزندخواندگی جهان کشورهای بیشتر در امروز 
 رابطبۀ  نبوع  یک بگیرد، فرزندی به خواهد می وی که کودکی و فرزندپذیر شخص بین نن اثر در

 نهباد  معنبی  به ایبن . شود  می برقرار ها نن بیولوژیک نس  به توجه بدون والدینی -فرزند حقوقی
 نبی والدینی رابطۀ سرپرستی، در چراکه کند، می پیدا تفاوت کودح سرپرستی با فرزندخواندگی

 اش خبونی  خویشباوندان  ببا  کبودح  خبود  حقبوقی  رابطبۀ  و شبود  نمی برقرار کودح و سرپرست
 .ماند می برقرار همچنان
. انبد  شبد   نزدیک یکدیگر به کمابیش کودح سرپرستی و فرزندخواندگی مفهو  اما ایران در
 امکبان  1353 اسبفند  29 مصبوب  «سرپرسبت  ببدون  کودکبان  از حمایبت  قبانون » در بار اولین
 تبا  قانون این .شد بینی پیش فرزند فاقد های خانواد  به سرپرست بی کودکان سرپرستی اریواگذ
 و سرپرسبت  ببی  نوجوانبان  و کودکبان  از حمایبت » قبانون  سپ  و داشت اعتبار ش1392 سال

  .شد قبلی قانون جایگزین و ابالغ 1392مهر  در «بدسرپرست
سرپرست خبود ببود    با فرزندخواند  دواجاز امکان طرح اخیر برانگیز قانون یکی از نکات بحث

و چنانچه  دادگا  ۀبا اجاز ازدواج سرپرست و فرزندخواند  ،تبصر  نبر اساس ای (.26ۀ ماد ۀتبصر)
هبای   این تبصر  تاکنون واکبنش  مجاز شناخته شد  است. به مصلحت طفل تشخیص داد  شود،

دانبان در   شناسبان و حقبوق   جامعه شناسان، همرا  داشته است. بسیاری از فقها، روان متعددی به
 اند.  های اجتماعی و روانی نن هشدار داد  برابر نن اعال  موضع کرد  و نسبت به پیامدها و نسی 

رسمیت شناخته شبد  اسبت.    منع ازدواج فرزندپذیر و فرزندخواند  در بسیاری از کشورها به
ن دو کشور انگلسبتان و نلمبان در   مقالۀ حاضر در کنار بررسی حقوق ایران، نگاهی گذرا به قوانی

اندازد، تا به این وسیله امکان مقایسه و  خصوص شرایط ازدواج فرزندخواند  و سرپرست خود می
هبای حقبوقی    تحلیل مسئله در ابعاد گوناگون برای خوانندگان ایرانی فراهم گردد. از میان نظبا  

ی دو کشبور انگلسبتان و نلمبان    توانستند موضوع مقایسه واقع شوند، نظا  حقوق متنوعی که می
ال و ضبمناً   اند: انگلستان به علت برخورداری از نظبا  حقبوقی کبامن    طور موردی انتخاب شد  به
عنوان کشوری که با تأخیر بسیار زیاد نسبت به سایر کشورهای اروپایی نهاد فرزندخواندگی را  به
اش، ناشناخته بودن نن  ا  حقوقیفرد بودن نظ به رسمیت شناخته، و نلمان نیز به علت منحصر هب

برای بسیاری از خوانندگان ایرانی و نیبز ببه علبت پیشبینۀ تباریخی و بسبیار طبوالنی خبود در         
 رسد. نظر می برخورداری از نهاد فرزندخواندگی، برای بررسی تطبیقی ما مناس  به

ندگی در نظبا   در بخش اول مقاله به کلیاتی دربارۀ فرزندخواندگی، ازدواج و سابقۀ فرزندخوا
المللی، و در بخش دو  به بررسی تطبیقی قوانین ایران، انگلی  و نلمبان پرداختبه خواهبد     بین

طور قبانونی ببودن تعبدد زوجبات در      شد. تفاوت در حداقل سن ازدواج در این کشورها و همین
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اند  در هبر  انگاری ازدواج با فرزندخو عالو  عد  جر  ایران و ممنوعیت نن در نلمان و انگلی ، به
سه کشور با وجود ممنوعیت نسبی نن در ایران و ممنوعیت مطلق نن در دو کشور دیگبر مبورد   

 مطالعه، از موارد قابل توجه و تأثیرگذار در مطالعۀ این موضوع در سه کشور است.

 

 . اصل آزادی نکاح و الزامات فرزندخواندگی۱

 ازدواج و تشکیل خانوادهاصل آزادی  .۱. ۱
 هرچند کبه قانونمنبد   ؛ترین نهادها در اجتماعات مختلف بشری است اج یکی از قدیمینهاد ازدو

امروز  برای قانونمندسازی ایبن   رسد. قدمت خود این نهاد نمی خر و بهأمتاست کردن نن امری 
کننبد. در قبانون ایبن     هایی را ببر نن ببار مبی    ها با لحاظ شرایط و موانعی، محدودیت نهاد، دولت

وری که وجودشان برای درستی عقد ضرورت دارد و کیفیاتی که وجودشان مانع از کشورها به ام
هبا از   و ایبن  اسبت  اشار  شد  شود، شمرد  میوقوع عقد است یا نبودن ننان شرط درستی عقد 

 ها توافق کنند. توانند برخالف نن مواردی هستند که طرفین نمی
الو  بر قصد و رضا و اعبال  اراد  کبه   لحاظ قابلیت جسمی و بلوغ ع اهلیت طرفین ازدواج به
و از اسبت  ملی با حداقل سن ازدواج دارنبد، ازجملبه شبرایط ازدواج    أدو مورد اخیر ارتباط قابل ت

ای از قرابت سببی و نسببی، متأهبل ببودن یکبی از زوجبین،       وجود درجهبه توان  موانع نکاح می
کبه ایبن    اشبار  کبرد  ازدواج  جن  بودن طبرفین عقبد   تفاوت در مذه  یا تابعیت زوجین و هم

 متفاوت باشد. در کشورهای مختلفتواند  شرایط و موانع می
المللبی   میثباق ببین   (،16 ۀمباد ) جهانی حقوق بشر ۀحق ازدواج و تشکیل خانواد  در اعالمی

هبای   حمایبت از حقبوق بشبر و نزادی    ۀعهدنامب  12 ۀمباد  (، و23 ۀمباد )حقوق مدنی و سیاسی 
 16 ۀنن اشار  شد  و در مباد  در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به ( نمد  وECHR) بنیادین
رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنبان نیبز ببه براببری جنسبیتی در اجبرای ایبن حبق          ۀعهدنام

 پرداخته شد  است.
توانبد   اینکبه مبی   خصوص حق ازدواج با های موجود در اسناد حقوق بشری در بررسی مقرر 

نبد ایبن شبرایط را    ا ها مکلبف  این شرایط باشد و حتی در مواردی دولتمهر تأییدی بر برخی از 
نزادی اصبل  وضوح مغایر اصل عمومی منع تبعیض و  این شرایط و موانع به گاهیمقرر کنند، اما 
 ازدواج هستند.

نوی  میثاق حقوق مدنی و سیاسی در دست تهیه بود، این موانبع عمبالً در    که پیش زمانی
طوری که دور از تصور ببود کبه کشبورهای عضبو ببا       ورها وجود داشت؛ بهقوانین بسیاری از کش

عبالو    ببه  .هبا تمایبل داشبته باشبند     ها و ممنوعیت تصوی  میثاق به الغای کامل این محدودیت
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وضوح خاطرنشان سباختند کبه ننبان     سو  مجمع عمومی به ۀت نمایندگی در کمیتئچندین هی
میثبباق  23(2) ۀازدواج را مطببابق بببا مبباد  ۀشببد رسببمیت شببناخته  موانببع ملببی عمومبباً بببه  

اینکه این تفسیر مورد  این ماد  به اتفاق نرا تصوی  شد، بدون  (Nowak, 2005: 529).دانند می
حبق   ،بحث و تردید قرار گیرد و این واقعیت که هیچ دولت عضبوی در هنگبا  تصبوی  میثباق    

ی تأکید، (Nowak, 2005: 529) تفسیری صادر نمود  ۀفقط بلژیک اعالمی نکرد ورا اعمال شرط 
منبع   نزادی و باید توجه داشت که اصول عامی چبون  ،ترتی  هر  بر چنین تفسیری. اما به است

 .ها باشد تواند معیار و محکی مجزا برای بررسی مشروعیت این محدودیت تبعیض، خود می
 

 فرزندخواندگی .2. ۱
تمایل دارند که گا  بنابه دالیلی مثل نازایی و های مختلفی به داشتن فرزند  انگیز ا افراد عموماً ب

 مقابل، پدر یا مادر یا والبدینی نیبز   شود. در طور طبیعی برای ننان فراهم نمی تجرد این امکان به
ایبن   ،قادر به نگهبداری فرزندشبان نیسبتند    ۀ خودهستند که بنابه دالیلی ارادی یا خارج از اراد

نمودن  ازجمله، نگهداری، فراهم خودهای  تکالیف و مسئولیت انجا  ناتوانی در دلیل  افراد گا  به
از حقبوق خبود شبامل حبق      ،امکانبات نموزشبی   و های بهداشتی مراقبت ،سرپنا  و لباس و غذا

سبت به نها به کودح و حضانت  خصوص نموزش، مراقبت، مذه ، انتقال ارزش گیری در تصمیم
طبور غیبرارادی و    های ننان به قوق و مسئولیتدالیلی این ح کنند و گا  به فرزندشان اعراض می

شبود )ازجملبه محکومیبت     سبل  مبی   یبا  حالت تعلیق درنمد  حتی برخالف میل ننان موقتاً به
 رفتار با کودح، غفلت یا سوءاستفاد  از او(. کیفری پدر یا مادر یا والدین یا فوت ننان، سوء

محیط خانواد  اسبت و کبودح    ،حعموماً اتفاق نظر وجود دارد که بهترین محیط برای کود
کنبد،   شبود، عشبق و محببت را تجرببه مبی      ، اجتماعی میگیرد یاد میها را  در همین فضا ارزش

پذیری را برای زندگی فردی و  گیرد و مسئولیت شود، مورد حمایت قرار می نیازهایش برنورد  می
 نموزد. اجتماعی نتی خود می
ها و تأمین  های عمومی نظیر پرورشگا  ر مکانسرپرست و بدسرپرست د ینگهداری کودکان ب

کنبد. در   ها تنها بخشبی از نیازهبای ننبان را مرتفبع مبی      خوراح و لباس و محل خواب برای نن
هبای بهداشبتی، تبوهین،     مواردی این کودکان در این مراکز ببا مسبایلی نظیبر کمببود مراقببت     

لباسبی و   مهری، بی شدن، بی هزدن و مجبورشدن به سکوت، گرسنگی، غفلت و نادید  گرفت کتک
دهبد   تحقیقات نشان مبی  شوند. نداشتن تعامل الز  با دیگران مواجه می دلیل مشکالت تکلم به

به رشبد و پبرورش جسبمی و روانبی مناسب        ،های مؤسسات به علت کیفیت پایین که مراقبت
طبور   و همینویژ  برای کودکان زیر سه سال  شود و عواق  منفی درازمدتی به نمی کودح منجر

 (.CRC, GC.no: 7, 2005:36 (b)) گذارد می زیر پنج سال برجای
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ای سپرد  شود  کند که با شرایطی مناس  به خانواد  کودح اقتضا می ۀدر اینجا مصالح عالی 
نهباد   نحبو مطلبوب انجبا  پبذیرد.     وی ببه  های والدینی نسبت ببه  که در نن تکالیف و مسئولیت
امروز  هدف اصبلی از  که ز این دو گرو  از افراد است؛ با این تفاوت فرزندخواندگی پاسخی به نیا

د. انب   هبر طریبق محبرو      به خود گویی به نیاز کودکانی است که از وجود والدین نن، بیشتر پاسخ
: 1392ی، غبدیر  و )روشبن  گیبرد  کودح در رأس مالحظات دیگر قرار مبی  ۀدرواقع، مصالح عالی

 شود.  نیاز یک کودح مرتفع می گویی به فرزند نیازشان از قِبَل پاسخ بدون و خانواد  یا افرادِ (87
 متقاضبی   ۀقبیل شرایط کبودح و شبخص یبا خبانواد     خصوص فرزندخواندگی مواردی از در

 گبرا، فرزنبد   زوجیت و عد  تجویز نن برای افراد مجبرد یبا همجبن     ۀفرزندخواندگی، وجود علق
کیفری، تمکبن  پیشینۀ های اخالقی، نداشتن  تهای سنی، صالحی داشتن متقاضیان، محدودیت

 و واگذاری نحوۀ و درنهایت های مذهبی ها و محدودیت مالی، عد  اعتیاد و ابتال به برخی بیماری
 ۀمنظور تأمین مصبالح عالیب   رسد اگر به نظر می از مواردی است که به واگذاری برای صالح مرجع

که نباید حل مشبکل افبراد ببدون فرزنبد، ببه      چرا ،پذیر است حدود زیادی توجیه کودح باشد تا
 قیمت تضییع حقوق یک کودح باشد.

ها و ایجباد امکبان داشبتن فرزندخوانبد       گیری در واگذاری سرپرستی کودکان به خانواد  سخت
سرپرسبت و   ببی و نوجوانبان  قبانون حمایبت از کودکبان     5مبادۀ  « ج»)بنبد   حتی برای افراد مجبرد 

 کند.  این کودکان احساس می که جامعه در مقابل  مسئولیتی داردش(، حکایت از 1392بدسرپرست 
ادارۀ امبوال و   نبا  خبانوادگی، نفقبه، سرپرسبتی، حرمبت نکباح،       ازجمله تسری نثار این نهاد

فرزندخوانبد  ببا    ۀاز فوت والدین، رابط پ وصایت، ارث، وضعیت فرزندخواند  نمایندگی قانونی، 
واندگی از مسایل مهم فرزندخوانبدگی هسبتند کبه در برخبی     فرزندخ ۀاصلی و قطع رابط ۀخانواد

کشورها مشابه حقوق و تکالیف بین فرزند و پدر و مادر واقعی اوست و در برخی دیگر تابع احکا  
 ۀ، در کشبورهای اسبالمی در قبار    2009خاصی است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد در سبال  

انی و مراکش، و در نسبیا، افغانسبتان، بحبرین، عبراق،     فریقا، الجزایر، جیبوتی، مصر، لیبی، موریتا
عربی،  ۀاردن، کویت، مالدیو، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، یمن و امارات متحد

بر اساس همین گزارش،  (UN Report, 2009:16).رسمیت شناخته نشد  است  فرزندخواندگی به
کبه در   (full adoption) وگو، فرزندخوانبدگی کامبل  در کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه، نلبانی و ت

شود،  حقوق و تکالیف والدینی برای او برقرار می ۀکلی ،فرزند طبیعی بود  ۀمثاب نن فرزندخواند  به
پذیرفته شد  است و در کشبورهایی نظیبر نرژانتبین، فرانسبه، بولیبوی و روانبدا، فرزندخوانبدگی        

یابد و تغییری  اصلی و فرزندپذیر ادامه می ۀبین خانواد ۀکه در نن رابط  (simple adoption)ساد 
 (UN Report, 2009: 26). شود، پذیرفته شد  است در نا  خانوادگی وارث ایجاد نمی
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 . ازدواج با فرزندخوانده در حقوق ایران2
 پیشینۀ فرزندخواندگی در قانون ایران. ۱. 2

ودح به پدر، مادر یا والبدینی کبه والبدین    موج  نن یک ک فرزندخواندگی عملی حقوقی است که به
، های حقوقی دنیا شبرایط و نثبار نن متفباوت اسبت     شود. البته در نظا  طبیعی او نیستند سپرد  می

کودح وجود  ۀها، هیچ تفاوت حقوقی بین والدین طبیعی و پدر یا مادرخواند در برخی نظا  که چنان
محرمیبت و ارث، ببا فرزندخوانبد  ماننبد فرزنبد       و لحاظ حقبوق و تکبالیف   معنا که به ینه اندارد؛ ب

ها، ازجمله ایران، پذیرش فرزندی که فرزند طبیعی شبخص   نظا برخی اما در  ،شود طبیعی رفتار می
لحاظ محرمیت و توارث برقبرار   تواند نثاری طبیعی به میو ن کند نیست، تنها قرابت حقوقی ایجاد می

( و 497: 1346ابطۀ ابوینی صوری است )جعفری لنگبرودی،  به عبارت دیگر، این نهاد موج  ر کند.
فرزندخواند  فرزند حکمی است و انتساب او به خانوادۀ جدید، مجازی اسبت و قابلیبت اختتبا  دارد؛    

دانبان   باور برخی حقبوق   برخالف فرزند طبیعی که پیوند طبیعی او با والدینش گسستنی نیست و به
 (.444: 1384دپذیر را قرابت شمرد )کاتوزیان، نباید رابطۀ کودح و خانوادۀ فرزن

با اقتبباس از حقبوق    ش1353در  پ  از چند دهه سکوت در قانون مدنی، گذار ایران قانون
و  سرپرسبت  ببی  و نوجوانبان  حمایبت از کودکبان  »کشورهای اروپبایی قبانونی را ببا نبا  قبانون      

را که در نظا  غربی متبداول  فرزندخواندگی  نهاد تصوی  رساند و هرگز تأسی  به« بدسرپرست
فرزندخوانبد    ،موجب  ایبن قبانون    ببه  (.67-101: 1388موسوی بجنوردی، ) بود مجاز نشناخت

ای جهبات در حکبم فرزنبد     فرزند حکمی و انتساب او به خانواد ، مجبازی اسبت و تنهبا از پبار     
اندگی عموماً (. تا قبل از تصوی  این قانون، فرزندخو381-384 :1387کاتوزیان، ) طبیعی است

 گرفت.  صورت غیررسمی صورت می از دو طریق وصایت یا از سوی اقوا  و اقربای طفل به
 ISS/IRC, fact sheet) نیسبت شبد    کلبی پذیرفتبه   این نهاد در اغل  کشورهای اسالمی نیز ببه 

no.51: 2007) ین عرب قبل از اسال  این سنت رایج بود و تفاوتی ب ۀو این درحالی است که درجامع
پ  از ظهبور اسبال     بردند. که از همدیگر ارث می فرزند طبیعی و فرزند خواند  وجود نداشت، چنان

حضبرت   ۀحارثه فرزندخوانبد  بن زید ۀنیات مربوط به قضی ها این سنت ادامه داشت تا نزول نیز سال
و ببه   1نبدگی را لغو نهاد فرزندخوا که مسلمانان نن اش محمد و ازدواج وی با همسر سابق پسرخواند 

 .2شود گردد و غریبه خویشاوند خونی نمی این معنا تلقی کردند که با یک اعالن، حقیقت عوض نمی

                                                           
پ  از ازدواج به حضرت محمد هدیه کرد. خدیجه وی را زید بن حارثه از بردگان حضرت خدیجه بود که . 1

خواست  دخواندگی گرفت و دختردایی خود زین  را به عقد وی درنورد. وقتی زید میحضرت ایشان را به فرزن
که پیغمبر خواستند با  اما او همسر خود را طالق داد. زمانی ،حضرت او را منع کردند ،همسرش را طالق دهد

ت نمودند که کرد، حضرت را مالم فرزند طبیعی تلقی می ۀمثاب بهزین  ازدواج کنند، عرب که فرزندخواند  را 
نا  پدرشان  این مضمون که فرزندخواندگان را به شد به نازلاحزاب  ۀسورها نیات چهار  و پنجم  در پاسخ نن

 برادر دینی شما هستند.  ،بخوانید و اگر پدرشان معلو  نباشد
 :نک ،برای اطالع بیشتر از دالیل ممنوعیت فرزندخواندگی در کشورهای اسالمی2. 
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سرپرسبت   از تصوی  اولین قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی پ سال  40حدود 
برای رفع نیز قانون اساسی و  21و  10در راستای تحقق اصول  ش1392و بدسرپرست، در سال 

گذار به تصوی  قانون حمایت از کودکبان و نوجوانبان    ، قانونش1353های موجود در قانون خأل
اجرایی نن نیبز در سبال    ۀنام ینیتبصر  پرداخت و ن 17ماد  و  37سرپرست و بدسرپرست با  بی

بار به کلمۀ سرپرستی اشبار  و تنهبا    75در این قانون  ت وزیران رسید.ئبه تصوی  هی ش1394
( 35بار ببه فرزندخوانبدگی )در مبادۀ     ( و یک 26اصطالح فرزندخواند  )در تبصرۀ مادۀ  دو بار به

 خوانبدگی فرزند  تراز قانون قببل، امکبان ببه    مالی متنوع های بینی تضمین پیشاشار  شد  است. 
سبالگی ببا شبرایطی، امکبان ببه فرزندخوانبدگی گبرفتن         16گرفتن کودکان و نوجوانان تا سن 

 ۀسال، درج مفاد حکم سرپرستی در شناسبنام  30های بدون همسر باالی  نمخا از سویدختران 
 18در سن  وی  فرزندخواند  برای حفظ هویت او و امکان گرفتن شناسنامه به نا  والدین واقعی

رعایت اشتراکات دینی برای کودکان مسلمان و امکان عدول از نن برای واگذاری کودح  ،سالگی
ان، و طرح موضوع ممنوعیت ازدواج با فرزندخواند ، ازجملبه نکبات   غیرمسلمان به والدین مسلم

 این قانون است.در قابل بحث 

درج مفباد حکبم    ۀویبژ  درببار   هایی با برخبی مبواد ببه     در زمان تصوی  این قانون، مخالفت
سبال ببدون    30های بباالی   برای خانم پذیری فرزندفرزندخواند ، امکان  ۀسرپرستی در شناسنام

در قبانون   ،ببود  مانبد  مسبکوت   ش1353ازدواج با فرزندخواند  که در قانون سبال  یز نهمسر و 
 26، تبصرۀ مادۀ نظر به عد  ممنوعیت شرعی و امکان ازدواج با فرزندخواند و  ،شد جدید عنوان 

رسد موانع زیادی برای عد  تحقق این حمایبت   نظر می که البته به نورد  شد ننبرای حمایت از 
 وجود دارد.

 

۱در قوانین ایران های ممنوعه ازدواج .2. 2
 

در Wadlington 1963: 483)2. ) اسبت  امروز  اصل ممنوعیت ازدواج ببا محبار  یبک اصبل جهبانی     
وجود  یهای حقوقی مختلف و در سلسله روابط خویشاوندی و خانوادگی، طبقات جوامع، ادیان و نظا 

                                                                                                                                        
Ghaffar, Atika; "Adoption in Islam"; Available in:  www.every muslim.com, 13/4/2012  

 50 ۀدر شبمار  «ازدواج با فرزندخوانبد  از منظبر قبانون اساسبی ایبران     »عنوان  با ۀ اولنویسند ۀمقال. برگرفته از 1
 پژوهی. خانواد  ۀفصلنام

متمدن غربی  های تاصل تقریباً در بین دولبیان داشته که این   1963خود در سال  ۀ. البته نویسند  در مقال2
تأکید بر اصل  با وجودطور که گفته شد در زمان تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز  است و همان  جهانی

اند؛ لیکن به لحاظ درجات و شرایط ممنوعیت و ضمانت اجرا  نزادی نکاح، کشورها عموماً این مانع را پذیرفته
 وجود دارد.هایی بین کشورها  تفاوت
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هبا از قراببت نسببی تبا      این محرمیبت از رخی ب .د که ایجاد پیوند زناشویی بین ننان ممنوع استندار
پیوند زناشویی با پدر و مادر و اجداد و  1شوند؛ برای مثال، در احکا  اسالمی ای خاص ناشی می درجه

 .2خاله، عمه و عمو حرمت ابدی دارد طور با دایی، خواهر و برادر و فرزندان ننان وهمین
هبا، اهمیبت رواببط جنسبی در      گونبه ازدواج  نهای نهفته در فرزندان در ای خطر بروز بیماری

لبزو   نیبز  استحکا  پیوند زناشویی و عد  جاذبه، کشبش و تمایبل جنسبی الز  ببین محبار  و      
این ممنوعیبت اسبت. در    ۀاز علل عمد گسترش ارتباطات اجتماعی ازطریق ازدواج با غیرمحار 

برای حفبظ تقبدس    یمخرب توان عامل کنار نن، رواج دیدگا  جنسی میان بستگان نزدیک را می
 د. کرنهاد خانواد  و مناسبات خانوادگی و انسجا  نن تلقی 

ای از خویشاوندی سببی نیز از دیگبر موانبع نکباح     شد  است درجه سب همین عامل اخیر 
مبادر و والبدین،    پبدر یبا شبوهر     تلقی شود. در اسال  ازدواج با والدین همسر و اجبداد وی و زن  

 قانون مدنی نیز به نن اشار  شبد   1047 ۀماددر های ننان حرمت دارد که  و اجداد، فرزندان و ن
زن(  ۀزن، خواهرزاد  یا برادرزاد است و جمع بین زن و برخی اقوا  او که از محار  نسبی )خواهر  

قبانون مبدنی ببه نن     1049و  1048شوند نیز تابع شبرایطی اسبت کبه در مبواد      محسوب نمی
 پرداخته شد  است. 

ت ناشی از شیرخوارگی یا مانع رضاعی از موانع دیگر نکاح ببین مبادر رضباعی، والبدین،     قراب
تحریم محار  رضاعی این اسبت   ۀفلسف .3اجداد و خواهر و برادر و شوهر او با فرزند رضاعی است

که کودح بر اثر پرورش گوشت و استخوانش با شیر شخص معین، به فرزندان او شبباهت پیبدا   
دهد که بدن او با نن شبیر نمبو مخصوصبی     ای شیر می ی که کودکی را به انداز مثال زن ؛کند می
شبود و درحقیقبت    کند، یک نوع شباهت در میان نن کودح و سایر فرزندان نن زن پیدا می می

 (.327-328: 1374 )مکار  شیرازی، گردند هر کدا  جزیی از بدن نن مادر محسوب می
است که اگبر ببا پیشبرفت علبم پزشبکی بتبوان از        شود این که در اینجا مطرح می پرسشی

 ۀهای نهفته و غال  جلوگیری و همچنین اثبات کرد کبه جاذبب   اختالالت ژنتیکی و بروز بیماری
جنسی الز  برای حفظ خانواد  در این صورت نیز وجود دارد و با گسترش ارتباطات اجتمباعی،  

تبوان چنبین    نیبا مبی   ،دست داد  اسبت ین جهت ازه اازدواج با غیرمحار  دیگر اهمیت خود را ب
رسبد حبداقل در    نظر می به محدودیتی بر حق ازدواج را غیرمنطقی و خالف حقوق بشر دانست؟

تبوان   راحتی نمی ممنوعیت نکاح با محار  سببی، دالیلی فراتر از دالیل زیستی وجود دارد که به
ها نیز به دلیل لزو   دودیتاز تحدید موارد ممنوعیت نکاح سخن گفت و صدالبته توسعۀ این مح

                                                           
 .23، نیۀ نساءر.ح. سورۀ . 1
 . .ق 1045  ۀمادر.ح. . 2
 . .ق 1046 ۀماد .ح.. ر3
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اصل نزادی در نکاح باید با توجیهات معقول، منطقی و اصل ضرورت و با توجه به فلسفه، هبدف  
 ها و بُعد اخالقی نن باشد. و مبنای این محدودیت

 

 ازدواج با فرزندخوانده در ایران .3. 2
ز فرد بایبد در نن ورود  گذار هر کشوری برای حمایت ا سن ازدواج یکی از مواردی است که قانون

(. با توجبه ببه اینکبه از    120: 1395موج  قانون مشخص سازد )غدیری  کند و حداقل نن را به
سالگی  16سو در نظا  حقوقی ایران پ  از رسیدن به بلوغ تنها با شرایطی درنهایت تا سن  یک 
و نوجوانبان   قبانون حمایبت از کودکبان    9توان فردی را ببه فرزندخوانبدگی پبذیرفت )مبادۀ      می
ش( و از سوی دیگر تعدد زوجات نیز به شکل مشروط در 1392سرپرست و بدسرپرست سال  بی

ش(، پرداختن 1353قانون حمایت خانواد  سال  16نظا  حقوقی ایران پذیرفته شد  است )مادۀ 
 ای دارد.   به این دو موضوع در اینجا اهمیت ویژ 

سبال   15سبال و پسبر کمتبر از     13کمتر از  قانون مدنی، نکاح دختر 1041موج  مادۀ  به
ترتیب ،   تما  شمسی منوط به إذن  ولیّ و احراز مصلحت از سوی دادگا  صبالح اسبت. ببه ایبن     

شد  از سبازمان   حداقل سن ازدواج در نظا  حقوقی ایران مشخص نشد  و طبق نمار رسمی ارایه
ها با مجوز دادگا  صبورت   تربچهویژ  دخ ثبت احوال هرساله ثبت رسمی ازدواج زیر این سنین به

هایی  است که ازدواج دایم و موقت شرعی قبل از ثبت رسمی چنین ازدواج گیرد. این درحالی  می
هم مرسو  است. این موضوع در کنار امکان تعدد زوجات مستلز  وجود حمایت ویژ  از کودکان 

 ها است. ویژ  دختربچه فرزندخواند  و به
زا بودن این موضوع و با انگیبزۀ حمایبت از کبودح و ایجباد      م به نسی گذار ایران با عل قانون

روندی برای حفظ حقوق فرزندخواند  با علم به نبود مانع شرعی بنابر تفاسیر موجبود در مبورد   
قبانون   26 ۀماد ۀبصرنیات مربوط به موضوع فرزندخواند  در قرنن، تدبیری کرد که حاصل نن ت

ش بود که برخالف قانون سال 1392بدسرپرست مصوب سال  سرپرست و حمایت از کودکان بی
ازدواج چبه  »دارد:  قرر مبی ش که موضوع ازدواج با فرزندخواند  را مسکوت گذاشته بود، م1353

اینکبه دادگبا     در زمان حضانت و چه بعد از نن بین سرپرست و فرزندخواند  ممنوع است، مگر
 .«را به مصلحت فرزندخواند  تشخیص دهدخذ نظر مشورتی سازمان، این امر أصالح پ  از 

ای که به هدف حمایت از کودح در این قبانون گنجانبد  شبد      رغم وجود چنین مقرر  علی
شکستن قبح انسبانی و  »است.  هایی نیز در این خصوص وجود دارد که قابل توجه  است، دغدغه

یبا   به رابطۀ مقدس مبادر  عنوان فرزند وارد خانواد  شد  بدون توجه عرفی ازدواج با کسی که به
پدرب فرزندی، ازبین رفتن قداست خانواد  با رواج نگا  جنسی در نن، ایجاد زمینۀ گنا ، سوءظن 

های شدید روحی و روانی برای همسری کبه فرزنبد    بین زوجین و سوءمعاشرت بین ننان، نسی 
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هبای جسبمی،    کند، حتی اگر واقعیت نداشته باشد؛ تحبت خشبونت   خود را رقی  خود تلقی می
توجهی نسبت به او، رقابت و  روحی و روانی قرار گرفتن کودح، نزار جنسی کودح و غفلت و بی

ای که بنا بود  جدال و نزاع در خانواد  برای تصاح  یک موقعیت جدید و نهایتاً فروپاشی خانواد 
تبر  حضور یک کودح به دوا  و بقای نن منجر شود. امکان بیشبتر فسبخ سرپرسبتی، اقببال کم    

تببر بببرای  کودکببان دختببر بببرای پببذیرش سرپرسببتی ننببان، اسببتقبال کمتببر از کودکببان بببزر 
بینبی کبرد  اسبت؛     سالگی با شبرایطی امکبان نن را پبیش    16فرزندپذیری، هرچند قانونگذار تا 

دیرهنگا  بودن حمایت از فرزندخوانبد  ببا طبرح موضبوع ازدواج او در دادگبا  ببرای تشبخیص        
نزاد  ۀارادکببه امکببان ازدواج موقببت بببا وی و در خفببا وجببود دارد؛   ویببژ  ایببن مصببلحت وی بببه

مبالح تشبخیص مصبلحت     رد؛یازدواج قرار گ یالشعاع تسلط والد برا تحت تواند یفرزندخواند  م
تبوان   ویژ  بعد از پایان سرپرستی و در سنین بزرگسالی چه خواهبد ببود و نیبا مبی     در دادگا  به

ا رد کرد  و به سن اهلیت قانونی رسبید  را چبه دختبر و چبه     اصوالً ازدواج کسی که سن بلوغ ر
پسر موکول به نظر کارشناسی سازمان بهزیستی و تشخیص مصلحت توسبط دادگبا  کبرد؟ نیبا     
فاصله سنی بین پدرخواند  و فرزندخواند  و موقعیت مسلط او نسبت به فرزند برای ازدواج، خود 

ج دایمی بین ننان بدون حکم دادگا  انجا  شبود  تواند خالف مصلحت دختر باشد؟ اگر ازدوا نمی
 (.310: 1396)غدیری و اسماعیلی، « ضمانت اجرای نن چیست؟

دهد که در سیاق نظا  حقوقی ایران با توجه ببه نببود حبداقل سبن      ها نشان می این دغدغه
ن ویبژ  در سبنی   طور امکان تعدد زوجات، این سطح از حمایت از فرزندخواند  ببه  ازدواج و همین
رسد و مصالح عالیۀ کودح که بایبد در رأس سبایر مصبالح قبرار گیبرد       نظر نمی کودکی کافی به

 تأمین نخواهد شد.
در اینجا الز  است به موارد دیگری از حرمت شرعی در ازدواج اشار  شود. بر اساس تصبریح  

 23یبۀ  نکاح بین پسر شوهر با نامبادری خبود حرمبت دارد و ببر اسباس ن      از سورۀ نساء، 22نیۀ 
گرفتبه   همین سور ، با دختری که نزد ناپدری پرورش یافته از زنی کبه ببا وی نزدیکبی صبورت    

ننچه مسلم است در این نیۀ شریفه، پرورش دختر در دامان شوهر او تنها »توان ازدواج کرد.  نمی
شرط حرمت نکاح نیست و این امر صراحتاً منوط به وقوع نزدیکبی میبان زن و مبرد شبد ، امبا      

ید این واقعیت را نادید  گرفت که به هر حال نیمی از علت حرمت، در حجر مرد بودن اسبت  نبا
(. شاید ببا توجبه ببه تبعبات     110: 1393نس ،  )شریعتی« که در فرزندخواندگی هم وجود دارد

بسیار منفی ازدواج با فرزندخواند  در سیاق نظا  حقوقی ایران کبه ازدواج ببا کودکبان و تعبدد     
داند، بتوان با امعان نظر به چنین مواردی از باب حکم ثانویه به موضوع ورود  از میزوجات را مج

 و به نحو مقتضی نن را حل کرد.
ازدواج در زمان حضانت و پ  از »موج  این تبصر   توجه دیگر این است که به موضوع قابل
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سبن قبانونی و   شود بعد از رسیدن به  چگونه می«. نن بین سرپرست و فرزندخواند  ممنوع است
سنین بزرگسالی، همچنان بتوان مشاورۀ بهزیستی و تشخیص مصلحت از سوی دادگبا  را ببرای   

رسد با توجبه ببه اینکبه طببق قبانون       نظر می دلیل به ازدواج دو بزرگسال الز  دانست؟ به همین
درنهایبت  « پ  از سبن حضبانت  »گذار از  ایران پایان سن حضانت، سن بلوغ است، منظور قانون

سالگی را شامل شود و پب  از نن ببرای    18تواند ممنوعیت از سن بلوغ تا سن قانونی یعنی  یم
ورود بهزیستی و دادگا  برای تشخیص مصلحت یک فرد بزرگسال محملی وجود نخواهد داشبت  

 که این موضوع نیز جای تأمل دارد؛ هرچند که با اصل نزادی نکاح انطباق دارد.
میزان حمایتی که از فرزندخواند  در نظا  حقوقی دو کشبور  در بخش بعدی این پژوهش به 

 انگلی  و نلمان در سیاق قوانین و مقررات نن کشورها شد  است پرداخته خواهد شد.
 

 ازدواج با فرزندخوانده در حقوق انگلستان .3

 تاریخچۀ قوانین مربوط به فرزندخواندگی در انگلستان .۱. 3
ه موضبوع فرزندخوانبدگی پرداخبت قبانون کودکبان مصبوب       در انگلستان نخستین قانونی که ب

1926  (Children Act, 1926)   ،بود. تا قبل از نن، فرزندخواندگی چندان در ننجا مرسو  نببود
چراکه اکثر کودکان رهاشد  کودکان خارج از ازدواج بودند و کسی به نگهداری از ایبن کودکبان   

 (Herring, 2013: 144)شتند، تمایلی نداشت که حاصل گنا  بودند و برچس  عد  مشروعیت دا
بعببد از جنببا جهببانی اول و مواجببه شببدن اروپببا بببا سببیل کودکببان یتببیم حاصببل از ازدواج،  .

مثابۀ فرزند واقعی بود، ولی تا تصوی   فرزندخواندگی مورد توجه واقع شد. اگرچه فرزندخواند  به
 والببدین از توانسببت نمببی د ، فرزندخوانبب(Children Act, 1949)  1949قببانون کببودح سببال 

 بببه مربببوط مقببررات کلیببۀ و اصببالح،  1926 سببال قببانون نن از پبب  .ببببرد ارث فرزندپببذیر
 تصوی  با(. Lowe & Douglas, 2014: 683) شد تجمیع  1958 سال قانون در فرزندخواندگی

 گیفرزندخوانبد  هبای  نژانب   درببارۀ  ویبژ   به جزیی تغییراتی  1976 سال فرزندخواندگی قانون
  (Lowe & Douglas, 2014: 693). گردید ایجاد

 کبردن  خارج برای را مرحله دوChildren Act, 1989) )  1989فصل چهار  قانون کودکان 
 و اسبت،  مخباطر   تحت کودح اینکه از اطمینان: نمود بینی پیش والدین حضانت از کودح یک

 8 موج  مادۀ به. دهد قرار د نظرم او وضعیت دربارۀ گیری تصمیم در را کودح رفا  اصل دادگا 
 و تناسب   اصبل  خانوادگی نمد  است، زندگی به احترا  در خصوص بشر حقوق اروپایی عهدنامۀ
  2002 سبال  فرزندخوانبدگی  قبانون  در (.Douglas, 2016: 35) شبود  رعایت باید بودن قانونی

Adoption of Children Act, 2002  (ACA), section 1 (4) (a))بود، 1976خ قانون ( که ناس  
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شد  ارایه و تصریح شد که رفبا  کبودح در سراسبر زنبدگی      تری از موارد بررسی فهرست مفصل
 از فهرسبتی  منظبور  این به و است روند این در (Paramount consideration) «مالحظۀ اصلی»

 جملبۀ  از کبه  کنبد  مبی  اعال  فرزندخواندگی های نژان  و دادگا  دادن قرار مدنظر برای را موارد
 خباص  نیازهبای  او، درح میبزان  و سبن  به توجه با کودح تمایالت و احساسات به توجه ها، نن

 از وی کبردن  جبدا  تأثیر و او سوابق و جن  سن، لحاظ به  کودح های ویژگی روحی، و جسمی
کبودح  روشبنی  ببه  تست این. است ببیند، دارد امکان یا دید  که هایی نسی  اش، اصلی خانوادۀ
 & Lowe) دهبد  نمبی  تبرجیح  فرزندپبذیر  خبانوادۀ  ببه  را کبودح  اصبلی  خبانوادۀ  و است محور

Douglas, 2014: 694). 
 Children and Family Act, 2014)  نیز بخش اول قانون کودکان و خانواد 2014در سال 

(CFA))  خصبوص کودکبان ببا نیازهبای ویبژ ، مثبل        با هدف افزایش پذیرش فرزندخواند  و به
های شدید، مقرراتی را در ایبن   سنین باالتر، دارای خواهر و برادر، معلول یا با نسی  کودکان در

 .(Herring, 2013: 146) بار  دربر دارد

پذیرد، در انگلبی  سبن    ها که فرزندخواندگی در سنین بزرگسالی را می برخالف برخی نظا 
و در زندگی مشترح مبدنی  سال بود ، مجرد باشد )هرگز ازدواج نکرد   18کودح باید کمتر از 

جبن  یبا    کرد  یا ببدون ازدواج، هبم   نیز وارد نشد  باشد(. متقاضیان اعم از مجرد یا زوج ازدواج
سال  21جن  )مشروط بر اینکه در یک رابطۀ بلندمدت باشند( باید حداقل یکی از ننان  غیرهم

 The Adoption and Children Act) داشته باشد و هیچ حداکثر سنی برای ننان وجبود نبدارد  

2002 - guide to the Act)       شبود  ؛ هرچنبد ببرای رفبا  کبودح درنظبر گرفتبه مبی (Lowe & 

Douglas, 2014: 705)    رضایت والدین طبیعی برای فرزندخواندگی فرزندشان الز  اسبت مگبر .
دالیلی ازجمله معلولیت ذهنی قابلیبت دادن رضبایت نداشبته باشبند و      المکان باشند، به مجهول

مثابۀ فرزند طبیعبی اسبت و از    . فرزندخواند  به(Herring, 2013: 650)دح در مخاطر  باشد کو
 اگرچبه  درمجمبوع  .اسبت  برخبوردار (Full adoption)  کلیۀ حقوق او در فرزندخوانبدگی کامبل  

 حبل  رویکبرد  با بیشتر فرزندخواندگی،  1926 قانون از قبل و غیررسمی شکل به فرزندخواندگی
 حبل  طبور  همین و ازدواج از خارج فرزند و ها سرزنش از شدن خالص برای تنها و مادران مسئلۀ
 وی مصبالح  و کودح از حمایت رویکرد با نهاد این امروز  است، بود  فرزند بدون زوجین مشکل
 طبور  همبین  و ناببارور  زوجبین  ببرای  ناباروری درمان های فناوری وجود با چراکه گیرد. می شکل

 شبرایط  ببود،  فرزندشبان  کبردن  رهبا  در مهمی عامل که تنها، مادران از برچس  شدن برداشته
 از نیمببی انگلببی ، در اخیببر هببای سببال در  (Herring, 2013: 635).اسببت کببرد  تغییببر

 پبدر  قبانون،  منظر از ناپدری ترتی   به این که گیرد می صورت ناپدری از سوی ها فرزندخواندگی
  (Herring, 2013: 635).شود می تلقی کودح
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 درجات ممنوعۀ ازدواج به لحاظ قرابت .2. 3
 کبه  دارد وجبود  ازدواج نزادی اصبل  ببر  استثناهایی عنوان به ازدواج برای موانعی کشوری هر در

 پژوهش این در اگرچه. است شناخته رسمیت به را نن شرایطی با نیز بشر حقوق المللی بین نظا 
 ایبن  در کشبوری  هبر  مقبررۀ  بهتر درح ایبر ولی است، فرزندخواند  با ازدواج موضوع بر تمرکز

 برخبی  شبرح  ببه  نخسبت  لبذا  نمود؛ مطالعه کشور نن قوانین کلی سیاق در را نن باید خصوص
 .شد خواهد پرداخته فرزندخواند  بحث به سپ  و مرتبط قوانین

توجهی به الزامات  ، بی1سال 16کنندۀ ازدواج، ازدواج زیر سن  در قانون انگلی ، از عوامل باطل
تشریفات شکلی ازدواج، تأهل قانونی یک یبا هبر دو طبرف، مشبخص نببودن جنسبیت طبرف و         و

 /blood relation)درجات ممنوعۀ ازدواج به لحاظ قرابت است که همان ارتباط خویشاوندی نسبی 

consanguinity) واسبطۀ ازدواج  خویشباوندی سبببی یبا ببه     و (by marriage/ affinity)   اسبت. در
ها، خبواهر   ممنوعیت ازدواج بین والدین و فرزندان، پدربزر  یا مادربزر  و نو  خویشاوندی نسبی

و برادر، عمه یا عمو، دایی یا خاله، برادرزاد  یا خواهرزاد  وجود دارد، ولی بین فرزندان دستۀ اخیبر  
ا در خویشاوندی سببی این سیستم، ازدواج نامادری یا ناپدری ب .(Herring, 2013: 44)وجود ندارد 

 طور مشروط پذیرفته شد  است: فرزند همسر و ازدواج با والدین همسر به
سال یبا بیشبتر    21تنها در صورتی جایز است که هر دو طرف  2ازدواج با فرزند همسر سابق

سبال، کبودح ایبن     18تر که اغل  فرزند همسر است و در سبن زیبر    داشته باشند و عضو جوان
که اگر ناپدری یا نامادری نقش پدری یا مادری را ببرای فرزنبد   خانواد  نبود  باشد؛ به این معنا 

نتیجه  (Herring, 2013: 44). توانند هرگز با هم ازدواج کنند  همسرش داشته باشد، این دو نمی
سالگی با مادر یا پدر و ناپدری یا نامبادری خبود ببه کیفیتبی      18اینکه اگر فرزند همسر تا سن 
یا نامادری برای وی نقش والدینی ایفا کرد  باشند یا ازدواج ببین  زندگی نکرد  باشد که ناپدری 

سالگی وی باشد، در صبورت انحبالل ازدواج    18مادر یا پدر و ناپدری یا نامادری وی بعد از سن 
پذیر اسبت. البتبه درصبورتی کبه      سال باشد، این ازدواج امکان 21اول و اینکه سن هر دو باالی 
ارای فرزند باشد و از ازدواج فعلبی خبود نیبز صباح  فرزنبد شبود،       ناپدری از ازدواج اول خود د

ها خواهد شبد؛ چراکبه فرزنبدان ازدواج قبلبی      چنین تجویزی موج  سردرگمی نسبت به قرابت

                                                           
وی  .تواند با دردست داشتن رضایت والدین اقدا  به ازدواج کند سال نوجوان می 18تا  16سن  ۀ. در فاصل1

ج بدون این رضایت هم . البته ازدوانمایداز دادگا  تقاضای مجوز  ،تواند در صورت عد  رضایت والدین می
های بدون رضایت  کند که دفاتر ازدواج چنین ازدواج لحاظ صوری این امکان را ایجاد می  معتبر است و فقط به

 را ثبت نکنند.
. در نظا  حقوقی انگلی  تعدد زوج و زوجات ممنوع و مستوج  کیفر است و این از موارد ابطال ازدواج یا 2

 .دیگر زوج خود فوت کند ر همسر اول در خالل زندگی مشترحِحتی اگ ؛های بعدی است ازدواج
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)ازدواج ناپدری با مادر همسر فعلی( با فرزندان ازدواج فعلی )ناپبدری ببا دختبر همسبر سبابق(      
عبالو  فرزنبدان    ه، خواهر و برادر یکدیگر نیبز باشبند و ببه   توانند عالو  بر دایی و خال زمان می هم

 .1شوند ناپدری سابق و شوهر فعلی، خواهرزن و برادرزن وی نیز محسوب می
های والدینی معادل حضانت است و طببق   ذکر است که در حقوق انگلی ، مسئولیت شایان 

هببا،  صببالحیت کلیببۀ حقببوق، تکببالیف،» : 1989قببانون کودکببان  3(1ایببن تعریببف در بخببش )
، «موج  قانون در مبورد کبودح و امبوالش دارد    ها و اقتداراتی است که والد کودح به مسئولیت
 (Douglas, 2016: 31). طور خودکار چنین مسئولیتی را نسبت به کودح خود دارند  والدین به

: بعبد از  پذیر بود طور مشروط امکان موج  قانون، ازدواج با پدر یا مادر همسر سابق نیز به به
سال داشتند، امکان ازدواج عروس  21فوت همسر  هر دو طرف، مشروط بر اینکه هر دو بیش از 

با پدرشوهر و داماد با مادرزن وجود داشت، ولی این امکبان ببا طبالق دو طبرف از همسرانشبان      
ای عد  تشویق به رقابت جنسبی ببین والبدین و فرزنبدان،      شد. هدف از چنین مقرر  ایجاد نمی

ایت از کودکان در برابر سردرگمی نسبت به اینکه چه کسی مادر یا پدر و یبا مبادربزر  یبا    حم
تواند امنیت روانبی   دو می  های خونی مرتبط است که این طور سایر قرابت پدربزر  ننان و همین

البته نظر به اینکه بعبد از فبوت همسبران دو طبرف      .(Herring, 2013: 44)زند  خانواد  را برهم 
ن مجوزی داد  شد  است، همچنان نتیجۀ نن عد  امنیت روانبی حبداقل در مبورد نسببت     چنی

خویشاوندی خواهد بود. ازننجا که بر اساس متوسط عمر طبیعی افراد معموالً امکان اینکه هر دو 
گبذار   رسبد قبانون   نظبر مبی   طرف همسرشان را در اثر فوت از دست بدهند بسیار نازل است، ببه 

برخورد کرد  باشد؛ هرچند این مقرر  احتمال تبانی برای قتل همسر به عنوان انگلی  با تسامح 
در سبال   2کند. این قانون بر اساس رأی دادگبا  اروپبایی حقبوق بشبر     حذف مانع را منتفی نمی

  که ممنوعیت ازدواج پدرشوهر با عروس سابق و مادرزن با داماد سبابق را خبالف مبادۀ    2007
تشبخیص داد، نن را   3بشر مبنی ببر حبق ازدواج و تشبکیل خبانواد     عهدنامۀ اروپایی حقوق  12

 معقول و منطقی ندانست و این ممنوعیت برداشته شد.
 

 . ازدواج با فرزندخوانده3. 3
دهد، ولبی تبأثیری    فرزندخواندگی معموالً ارتباط بین کودح با خانوادۀ طبیعی وی را خاتمه می

                                                           
شد، در مورد ازدواج با ربیبه، شرط عد  نزدیکی  بیان پیشینطور که در مباحث  همان ،موج  احکا  اسالمی . به1

نن نداشتن فرزند و عد  سردرگمی در  ۀبا مادر وی در کنار بزر  نشدن در نزد ناپدری ذکر شد  که نتیج
 ابت است. در مورد ازدواج با نامادری نیز که حرمت مطلق است. موضوع قر

2. The case of B and L v United Kingdom (Application No.36536/02) the European Court of Human 
Rights.  

3. “Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the 
national laws governing the exercise of this right”. 



 673  ...مطالعۀ تطبیقی قوانین ایران، انگلستان و آلمان

 

ین ننبان نبدارد. در انگلبی ، قبانون ازدواج مصبوب      واسطۀ قرابت نسبی ب بر ممنوعیت ازدواج به
  نسبت به موضوع ازدواج با فرزندخواند  ساکت ببود، ولبی قبانون فرزندخوانبدگی سبال      1949
صراحت ازدواج بین والدین فرزندپذیر و فرزندخوانبد  را ممنبوع کبرد  اسبت؛ گرچبه         به1950

 & Walter)ند  را نیز مطرح کردنبد  برخی موضوع ممنوعیت ازدواج با خواهرخواند  یا برادرخوا

Washington 1963: 488).    ازدواج فرزندخواند  و والدین فرزندپذیر نیز در قانون انگلبی  جبزء
لحاظ نکاح است، ولی این ممنوعیت فقط شامل فرزنبد ببا پدرخوانبد  یبا      های ممنوعه به  قرابت

 گیرد. شود و سایر خویشان را دربر نمی مادرخواند  می
و والبدین   شبود  سال وارد خانواد  فرزندپبذیر مبی   18ازننجا که فرزندخواند  زیر سن  ظاهراً

کننبد، هماننبد مبورد ازدواج ببا فرزنبد       را نسبت به او ایفا می 1های والدینی ها و مسئولیت نقش
همسر به شکل مشروط پذیرفته نشد  و ممنوعیت این نوع ازدواج مطلق است. با این ممنوعیت، 

جن  خود برای کس  جایگا  وی نزد والد غیبرهمجن  کبه    رقابت بین فرزندخواند  با والد هم
منجر به فروپاشی نن بشود، منتفی خواهبد شبد؛ یعنبی     تواند امنیت خانواد  را مختل کند و می

 ای که مبنای مشروط کردن ازدواج با پدر یا مادر همسر در این نظا  بود  است. همان دغدغه
  انگلبی ، فرزندخوانبد  و والبدین    2004موج  قانون زنبدگی مشبترح مبدنی مصبوب      به

شند. البته این ممنوعیت بر رواببط  توانند زندگی مشترح مدنی نیز باهم داشته با فرزندپذیر نمی
 .(Herring, 2013: 45)خواهر و برادر و سایر خویشاوندان فرزندپذیر با فرزندخواند  وجود ندارد 
 ، ننان مشبمول  2003اما در صورت نقض این مقرر  بر اساس قانون جرایم جنسی مصوب سال 

؛ چراکبه در نظبا     (Lowe & Douglas, 2014: 726)مجازات زنای با محار  قرار نخواهند گرفت
تر از ضمانت کیفبری رواببط جنسبی     ازدواج ممنوعه بین افراد گسترد  ۀدایر حقوقی این کشور،

ببالینی ببا پدرخوانبد  یبا      خانگی یبا هبم   است. بنابراین اگر فرزندخواند  وارد رابطۀ هم ننانبین 
 ی نشد  است.بین گونه ضمانت کیفری برای نن پیش اش شود، عمالً هیچ مادرخواند 

 

 آلمان. ازدواج با فرزندخوانده در حقوق ۴

 سابقۀ تاریخی قاعدۀ منع ازدواج با فرزندخوانده. ۱. ۴
ای  نهاد حقوقی فرزندخواندگی از طریق حقوق رو  باستان وارد نلمان شبد  اسبت و لبذا سبابقه    

کمتبر حقبوق    بسیار طوالنی دارد. برخالف انگلستان که فرزندخواندگی در نن به علبت تبأثیرات  
 . (Paulitz, 1997: 17)رومی تا پیش از قرن نوزدهم میالدی ناشناخته بود

                                                           
1. The concept of parental responsibility is defined in section 3 of the CA 1989 as "all the rights, duties, 

powers, responsibilities, and authority that by law a parent of a child has in relation to the child and 
his property". 
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منبع ازدواج ببا    (. (Paulitz, 1997: 17فرزندخواندگی در رو  باستان بسیار رواج داشته است
شد  بود؛ این منع تنها شبامل ازدواج والبدین    ای شناخته فرزندخواند  نیز در حقوق رومی قاعد 

شد، بلکبه ازدواج سبایر کودکبان درون خبانواد  )خواهرخوانبد  و       با فرزندخواند  نمی فرزندپذیر
 . (Meincke, 2016: 51)گرفت  ( با فرزندخواند  را نیز دربر می برادرخواند 

مقامات کلیسا نیز ببه تبعیبت از حقبوق رومبی همبین قاعبد  را در قبانون کلیسبایی خبود          
کودکانی که طبق قانون مبدنی  »نون کلیسای کاتولیک قا 110رسمیت شناختند. مطابق مادۀ  به

هبا را ببه    انبد، در حکبم فرزنبدان کسبانی هسبتند کبه نن       )دنیوی( ببه فرزنبدی پذیرفتبه شبد     
دارد:  قبانون کلیسبایی مقبرر مبی     1094؛ بر همین اساس، مبادۀ  1«اند فرزندخواندگی قبول کرد 

قیم و یا در خط اطراف طبقۀ دو  نکاح میان اشخاصی که از طریق فرزندخواندگی در خط مست»
 .2«اند فاقد اعتبار است با یکدیگر قرابت پیدا کرد 

منع ازدواج با فرزندخواند  در قانون دول پروس )قانون عمومی ایالتی برای دول پروس مصبوب  
کبه   -عنبوان نخسبتین مجموعبۀ مبدون دول پبروس      خورد. این قانون به چشم می نیز به 3 (1794

 13در دفتبر دو ، مبادۀ    -ن مدنی، جزایی و بخشی از قوانین حقوق عمبومی ببود  شامل کلیۀ قوانی
ها دیگری را به فرزندی پذیرفته اسبت، تبا زمبانی     میان اشخاصی که یکی از نن»داشت:  خود مقرر 

 «.که ]قرارداد[ فرزندخواندگی قانوناً لغو نشد  باشد، نکاح معتبری برقرار نخواهد شد
  منعک  شد. 1900قانون مدنی نلمان مصوب  1311عد  در مادۀ در نهایت، مفاد همین قا

هببا و  البتببه ایببن قببانون، ماننببد قببانون دول پببروس، در ابتببدا در خصببوص ازدواج خواهرخوانببد 
ها سکوت کرد  بود، اما با تغییرات و اصالحات بعدی این منبع نیبز ببه سبایر موانبع       برادرخواند 

 اهیم پرداخت.نکاح افزود  شد که در ادامه به نن خو
 

 . تحوالت در مفهوم و شرایط نهاد فرزندخواندگی2. ۴
 ( تباکنون تغییبرات و تحبوالت بسبیاری در     1900قانون مدنی نلمان از زمبان تصبوی  خبود )   

خصوص نهاد فرزندخواندگی و نثار حقوقی نن داشته است. فرزندخواندگی در گذشته با اهبدافی  
ترین این اهداف در وهلبۀ نخسبت داشبتن یبک وارث و      مهمشد.  کامالً متفاوت از امروز اجرا می

. شاید به (Reinhardt, 2016: 4)های ازکارافتادگی و سالخوردگی والدین بود در سال  دهند  یاری

                                                           
1. Codex Iuris Canonici, Can. 110: Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel 

eorum qui eos adoptaverint. http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents 
/cic_liberI_la.html (Accessed 01.07.2019). 

2. Codex Iuris Canonici, Can. 1094: Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex 
adoptione orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. 
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberI_la.html (Accessed 01.07.2019). 

3. Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (PrALR). 

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberI_la.html
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberI_la.html
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberI_la.html
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همین دلیل است که قبولی بزرگساالن به فرزندی بیشتر از پذیرفتن اطفال صبغیر رواج داشبته   
. در مببورد 1سببال مقببرر شببد  بببود 50یر اسببت، لببذا در ابتببدا حببداقل سببن شببخص فرزندپببذ 

خانمان در  بضاعت و بی فرزندخواندگی صغار نیز در بیشتر موارد کمک و رسیدگی به کودکان بی
ها مد نظر بود  است، بدون ننکه لزومباً ایبن    ها و نیز قبول سرپرستی نن خانه ها و یتیم  پرورشگا 

یبا رابطبۀ خویشباوندی ببا او برقبرار       اطفال به درون خبانوادۀ فبرد فرزندپبذیر منتقبل شبوند و     
سایر شرایط فرزندخواندگی عبارت بود از: والدین پذیرنبد  بایبد   .  (Schubert, 1997: 952)کنند

شد، به این معنی که  ایجاد می« عقد قرارداد»بودند؛ فرزندخواندگی از طریق  خود فاقد فرزند می
فرزندخواند  صغیر ببود، وظیفبۀ صبدور    دادگا  اطفال بدون بررسی ماهوی و تنها در موردی که 

مانبد و   اش محفبوظ مبی   حکم تنفیذی داشت؛ قراببت نسببی میبان کبودح و خبانوادۀ طبیعبی      
شبد؛ لبذا خبانوادۀ پذیرنبد  از      خویشاوندی حقبوقی میبان او و خبانوادۀ فرزندپبذیر ایجباد نمبی      

دین پذیرند  ارث بببرد  توانست از وال بردند، بلکه تنها فرزندخواند  می فرزندخواندۀ خود ارث نمی
 . (Neukirchen, 2005: 107)که این امر نیز طبق قرارداد قابل تغییر بود

توان گفت که نهاد فرزندخواندگی در نن زمان بیشتر ببه صبورت نباقص و     به این ترتی ، می
شد. با این حال از نیمۀ دو  قبرن بیسبتم و در جریبان     اجرا می (schwache Adoption)ضعیف 

  تغییراتبی اساسبی در خصبوص نهباد     1974و  1961هبای   قوانین خبانواد  در سبال  اصالحات 
چشبم     ببه 1976تبرین تحبوالت در سبال     فرزندخواندگی و شرایط نن صورت گرفت. اما عمبد  

، با هدف رعایت مصلحت کودح و  (Volladoption)خورد که در پی نن فرزندخواندگی کامل می
بلیت اجرا پیدا کرد. در پی همین اصالحات بود که نلمان پذیر قا با محوریت حقوق اطفال نسی 

 ( پیوسبت؛ هرچنبد کبه    1967  به معاهدۀ اروپبایی فرزندخوانبدگی کودکبان )   1981در سال 
 ,Neukirchen)  گنجانبد  شبد  ببود    1976تر در قانون سبال   تقریباً تمامی مفاد معاهد  پیش

 ببر  حبق  شرایط در جزیی تغییراتی سیون،کنوان این به پیوستن این حال در پی . با(134 :2005
 شود. های بعد این قانون دید  می در اصالحات سال فرزندخواند  برای تابعیت و کس  نا 
 

 مفهوم و آثار حقوقی فرزندخواندگی در قوانین کنونی آلمان . 3. ۴

 -برقراری حقوقی یبک رابطبۀ فرزنبد   »فرزندخواندگی در ادبیات حقوقی کنونی نلمان به معنای 
ببدون توجبه ببه نسب  طبیعبی      »اسبت،  « والدینی میان شخص یا اشخاص فرزندپذیر و کودح

اش  سابق قانون مبدنی نلمبان و نسبخۀ کنبونی     1741مقایسۀ مادۀ  . (Ihlfeldt, 2014: 3)«ها نن
 .کندتغییر پارادایم و میزان تحوالت مفهومی نهاد فرزندخواندگی را بیش از هر چیز مشخص می

                                                           
 .کاهش یافتسال  35حداقل سن پذیرند  به  کرد وتغییر   1961این شرط در  .1
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تواند به واسطۀ قراردادی شبخص   شخصی که فرزندی ندارد می»ق مقرر داشت: ساب 1741مادۀ 
پبذیرفتن  »، اما این ماد  اکنون به این صورت اصالح شبد  اسبت:   «دیگری را به فرزندی بپذیرد

کودکی به فرزندی تنها در صورتی مجاز است که این امر در راسبتای مصبلحت کبودح باشبد و     
درواقع «. والدینی برقرار شود -ندپذیر و کودح یک رابطۀ فرزندانتظار برود که میان اشخاص فرز

گذار کنونی نلمان انگیز  و دلیل اصبلی فرزندخوانبدگی، مصبلحت کبودح اسبت و       از نظر قانون
طور مشخص به این معناست کبه پبذیرفتن او ببه فرزنبدی بایبد محبیط        مصلحت کودح نیز به

رایط زندگی را برای وی به نحبو محسوسبی ارتقبا    خانوادگی امنی را برای او به ارمغان نورد و ش
شرط دیگر فرزندخواندگی، عالو  بر مصلحت طفبل، برقبراری یبک     . (Botthof, 2014: 4)بخشد

است که منطببق ببا متوسبط رابطبۀ والبدین        ای ست. منظور از نن رابطه والدینی ا -رابطۀ فرزند
قع، مفهو  مصلحت طفل در پرتبو ایبن   . در وا(Botthof, 2014: 4)طبیعی با فرزندان خود باشد 

شرط نیز قابل تفسیر است: مصلحت طفل از الگوی ارتباط معمول والبدین طبیعبی ببا فرزنبدان     
مندی از محیط خانوادگی و پرورش یافتن در  کند و لذا مصلحت او متضمن بهر  خود پیروی می

فرزندخوانبدگی در نلمبان   توان گفت که هدف از  کامل و سالم است. بر این اساس میای  خانواد 
شان بامعنا شود و یا  ها مستحکم و یا زندگی فرزند نیست تا ازدواج نن های بی دیگر رفع نیاز زوج

برای بعد از فوت خود وارثی داشته باشند، بلکه هدف اصلی این است که کودکان نیازمند ماننبد  
 .رشد و پرورش یابند شوند که بتوانند در محیط امن نن ای سایر کودکان دارای خانواد 

البته نباید نادید  گرفت که چنین تغییر پارادایمی خود در بستر تاریخی مشخصبی صبورت   
هبای اصبلی    اجتماعی حاصل از فجایع جنا جهانی دو  از محرح -گرفته است. بحران سیاسی

کبرد.   هبا  خانمان و نیازمند بسیاری را روانه پرورشگا  چنین تغییراتی بود. این جنا کودکان بی
ها  مدت در پرورشگا   نشان داد که اقامت طوالنی1972های دولت در سال  تحقیقات و پژوهش

مرا  داشته باشد ه ها به ناپذیری برای نن های روانی و اجتماعی جبران ها و اختالل تواند نسی  می
ن (. از طرف دیگبر نگهبداری کودکبان در ایب     Deprivationssyndromزدگی، )سندر  بیمارستان

 (Schwab & Zenz, 1982: 15)های عمومی بسیار پرهزینه بود ها برای دولت و دستگا  پرورشگا 

تالش برای رفع این معضل اجتماعی و سیاسی منتهی ببه اصبالحاتی بنیبادین و گسبترد  در      .
تبوان   بنبابراین مبی  .  (Reinhardt, 2016: 7)  شد1976مفهو  و شرایط فرزندخواندگی در سال 

زندخواندگی در نلمان کنونی بیش از هر چیز یک اببزار حمبایتی در جهبت رعایبت     گفت که فر
مصلحت و ارتقای شرایط زندگی کودکان است. کلیۀ قوانین و مقررات مربوط به فرزندخوانبدگی  
نیز باید در پرتو همین اصل، تفسیر و اعمال شوند. بر همین اساس، قوانین کنونی نلمان تأکیبد  
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چنانچبه  »دارد:  مقرر می 1754مادۀ  1. بند 1دگی کامل اطفال صغیر دارندبیشتری بر فرزندخوان
زوجی کودکی را به فرزندی بپذیرد و یا یکی از زوجین کودح همسرش را به فرزنبدی بپبذیرد،   

همچنین مطابق «. ها خواهد بود نن کودح از حیث وضعیت حقوقی در حکم کودح مشترح نن
به فرزندخواندگی رابطبۀ خویشباوندی او و فرزنبدانش ببا     با پذیرفتن کودح » 1755مادۀ  1بند 

به این ترتیب  ببه   «. یابد... بستگان سابقش و نیز حقوق و وظایف حاصل از این رابطه خاتمه می
و نه مانند سابق ببا   - (Vormundschaftsgericht; Betreuungsgericht)سرپرستی  حکم دادگا 
های حقوقی جایگا  کودکان  کامل و در کلیۀ زمینه کودکان فرزندخواند  به صورت -عقد قرارداد

تنها با والدین قبانونی خبود، بلکبه ببا      کنند. بنابراین، فرزندخواند  نه حاصل از نکاح را کس  می
کنبد. در حقیقبت، خویشباوندی حاصبل از      ها نیز رابطۀ خویشاوندی پیبدا مبی   کلیۀ بستگان نن

ی تفاوتی ندارد. این امر بر قبوانین مرببوط ببه    فرزندخواندگی از نظر حقوقی با خویشاوندی خون
گذارد، لذا در ارث نیز میان فرزندان بیولوژیک و فرزندخواندگان تمایزی دیبد    ارث نیز تأثیر می

قانون مدنی نلمان، چنانچه فرزندخواند  کبودح نببود ،    1770مادۀ  2شود. البته طبق بند  نمی
ثار حقوقی فرزندخواندگی بر خویشاوندان و بستگان سال تما (، ن 18بلکه بزرگسال باشد )دارای 

فرزندپذیر سرایت نخواهد کرد، مگر ننکه دادگا  به درخواست فرزندخواند  و فرزندپذیر و مطابق 
قانون مدنی نلمان مقرر نماید که نثبار فرزندخوانبدگی فبرد بزرگسبال تبابع نثبار        1772با مادۀ 

 فرزندخواندگی کودکان خواهد بود.
ع ازدواج با فرزندخواند  نیز باید در همین راسبتا و در پرتبو مصبلحت طفبل و نیبز      قاعدۀ من

ای  وضعیت حقوقی یکسان او با کودکان طبیعی مد نظر قرارگیرد. ببا اینکبه ایبن قاعبد  سبابقه     
 ، 1976ویبژ  در پبی اصبالحات سبال      طوالنی در حقوق نلمبان دارد، امبا در قبرن بیسبتم، ببه     

 که در ادامه به نن خواهیم پرداخت. دستخوش تغییراتی شد  است
 

 و آثار آن آلمان یکنون نیمنع ازدواج با فرزندخوانده در قوان . قاعدۀ۴. ۴
قانون مدنی نلمان اکنون تنها سه مانع از میان موانع مختلفبی را کبه در گذشبته مطبرح ببود       

 شناسد: رسمیت می به 2است

                                                           
 نلمان(. . .ق 1767 ادۀشناسند )م رسمیت می بزرگساالن را نیز به هرچند همچنان فرزندخواندگی . 1
ها در پی اصالحات  شناخت که بیشتر نن رسمیت می ان در گذشته موانع متعدد دیگری را بهقانون مدنی نلم .2

ازجمله منع نکاح در زمان عدۀ زنان مطلقه و یا بیو  )مدت عد  در صورت  ،مرتفع شد  1998و  1976 سال
بی در خط ما ، و در صورت فوت همسر یک سال بود(؛ منع نکاح با خویشاوندان سب 10فسخ نکاح یا طالق، 

اند؛ و نیز منع نکاح میان افرادی که یکی از  مستقیم؛ منع نکاح میان افرادی که مرتک  زنای محصنه شد 
  تر رابطۀ جنسی داشته است. کی از فرزندان دیگری پیشیها با یکی از والدین، اعقاب و یا  نن
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 ق. . نلمان(؛ 1306خص دیگری )مادۀ منع نکاح در صورت وجود نکاح یا اتحاد مدنی با ش 

        منع نکاح میان خویشاوندان در خط مسبتقیم و نیبز میبان خبواهران و ببرادران تنبی و
ها به علت فرزندخواندگی  ناتنی. این منع شامل بستگان سابقی که رابطۀ خویشاوندی نن

 ق. . نلمان(؛  1307شود )مادۀ  خاتمه یافته است نیز می

 ( از طریبق  1307هبا )مبذکور در مبادۀ     که رابطۀ خویشاوندی نن منع نکاح میان افرادی
فرزندخواندگی برقرار شد  است؛ مگر ننکه رابطۀ فرزندخواندگی قانوناً و به حکم دادگبا   

هبا(،   ها و برادرخواند  پایان یافته باشد. چنانچه قرابت در خط اطراف باشد )خواهرخواند 
ها استثنایی بر این منع قایل شود؛ مگبر ننکبه ببه     تواند به تقاضای نن دادگا  خانواد  می

 ق. . نلمان(. 1308دالیل مهمی چنین نکاحی به مصلحت نباشد )مادۀ 

چبه بسبتگان سبابقی کبه دیگبر رابطبۀ        -به این ترتی ، ازدواج فرزندخواند  با بستگان خود
ببت قبانونی پیبدا    ها ندارد و چه بستگانی که بعداً با او به علبت فرزندخوانبدگی قرا   حقوقی با نن

در خط مستقیم )مادر، پدر و اجداد( و در خط اطراف )خواهر و برادر( منع شد  است.  -اند کرد 
شود، اما باید توجه داشت که  هرچند با ختم رابطۀ فرزندخواندگی این ممنوعیت نیز برداشته می

ای ببرای نن مقبرر    پایان دادن به رابطۀ فرزندخواندگی ابداً راحت نیست و شرایط و دالیل ویبژ  
پذیر است که فرزندخواند  به سن بزرگسالی رسید  باشد  شد  است. پایان نن فقط زمانی امکان

زمبان   و او و والدین فرزندپذیر )رضایت هر دو طرف شرط است(، با استناد به دالیبل مهبم، هبم   
مل برقرار نشبد   تقاضای خاتمۀ نن را داشته باشند؛ مگر ننکه فرزندخواندگی از ابتدا با صحت کا

باشد که در این صورت نیز قانون شرایط خاصی را برای پایان دادن به نن درنظبر گرفتبه اسبت    
 ق. . نلمان(. 1771و  1760)مواد

گفته دارای نثار حقوقی و بعضاً ضمانت  با این حال باید توجه داشت که هریک از موانع پیش
وانع نکاح این است کبه در صبورت وجبود    اجرای کیفری متفاوتی هستند. قاعدۀ کلی در مورد م

ق. . نلمبان(.   1310کنبد )مبادۀ    ها، مأمور ثبت از اجرای صیغۀ نکاح و ثبت نن خودداری می نن
گبذار   رغم وجود موانع یادشد  به هر دلیلی عقد نکاح جاری و ثببت شبد، قبانون    اما چنانچه علی

ق. . نلمان(. با  1314داند )مادۀ  ر مینلمان نن را تا زمان انحالل )یا فسخ( از سوی دادگا  معتب
این حال نثار انحالل نن بسته به شرایط و میزان نگاهی و یا عمد هریک از طرفین نکاح متفاوت 

گبذار کیفبری نیبز ببرای      ق. . نلمان(. جدای از این نثار حقوقی، قبانون  1315خواهد بود )مادۀ 
قبانون جبزای نلمبان ببرای ازدواج      172موارد اول و دو  مجازات تعیین کرد  است: طبق مبادۀ  

دوگانه تا حداکثر سه سال حب  درنظر گرفته شد  است. ازدواج ببا بسبتگان یادشبد  در مبادۀ     
قانون جزای نلمان زنا با محار  محسبوب شبد ، قاببل     173قانون مدنی نیز مطابق مادۀ  1307

میبان فرزندخوانبد  و   مجازات است )حداکثر سه سال حب (. بنابراین ازدواج یا رابطبۀ جنسبی   
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 قانون جزای نلمان خواهد شد. 173اش زنا با محار  بود ، مشمول مجازات مادۀ  بستگان طبیعی
تنهبا فاقبد ضبمانت اجبرای      اش )مانع سو (، اما نه ازدواج فرزندخواند  با خویشاوندان قانونی

رای مبدنی  ضبمانت اجب   -گبذار  رغبم منبع صبریح قبانون     علی -رسد نظر می ست، بلکه به کیفری ا
اندازیم به افبرادی   شود. برای درح این مسئله، نخست نگاهی می توجهی نیز متوجۀ نن نمی قابل

 اند: از ازدواج با یکدیگر منع شد  1308که طبق مادۀ 
ای که قبل از بزرگسالی به فرزنبدی پذیرفتبه    موانع ازدواج با فرزندخواند  1308بر اساس مادۀ 

مانع دو ( اسبت؛ ببه ایبن معنبی کبه ازدواج فرزندخوانبد  ببا اقبارب         ) 1307شد  باشد، تابع مادۀ 
اش( و هبم در خبط اطبراف     اش هم در خط مستقیم )مانند ازدواج پدرخواند  با دخترخواند  قانونی

)مانند ازدواج خواهرخواند  و برادرخواند ( منع شد  است. در خصوص مبورد اخیبر تفباوتی میبان     
 . (Rixecker & Rebmann, 2015: §1308)دگان وجود نداردفرزندان خونی و سایر فرزندخوان

چنانچه فرزندخواند  در بزرگسالی به فرزندی پذیرفته شبد ، و دادگبا  نثبار فرزندخوانبدگی     
(، منع ازدواج عالو  بر فرزندخواند  شبامل  1770مادۀ  2کودکان را بر او حمل نکرد  باشد )بند 

ها پبیش از رابطبۀ فرزندخوانبدگی     صرف نظر از اینکه ننشود؛  حال فرزندان و نوادگان او نیز می
شود. لذا ببرای مثبال    متولد شد  باشند یا پ  از نن، اما این منع شامل بستگان فرزندپذیر نمی

 مانعی برای ازدواج فرزندخواند  با یکی از فرزندان و یا با پدر شخص فرزندپذیر وجود ندارد.
پبذیر ببا    درصبورتی کبه فبرد فرزنبد    »دارد:  مقرر مبی  1766گذار مدنی نلمان در مادۀ  قانون

ای  فرزندخواند  و یا یکی از اعقاب او، برخالف مقررات مربوط به نکاح ازدواج کند، رابطۀ حقوقی
و  1764شبود. مبواد    وجود نمد  ببود، ملغبی مبی    ها در اثر پذیرش فرزندخواندگی به که میان نن

والبدینی و رابطبۀ    -گذار نلمان نیبز رابطبۀ فرزنبد    ونمسلماً از نظر قان«. اجرا نخواهند شد 1765
زناشویی در تضاد با یکدیگر هستند. با این حال، چنانچبه علیبرغم منبع قبانونی، نکباحی میبان       

گذار در انتخاب میبان انحبالل نکباح و یبا انحبالل       فرزندخواند  و فرزندپذیر صورت گیرد، قانون
 انسته تا فرزندخواندگی سابق. فرزندخواندگی، ترجیح را بر بقای نکاح الحق د

 ریفرد فرزندپبذ »باید گفت که این ماد  تنها از نکاح میان  1766در مورد دایرۀ شمول مادۀ 
کند، درحالی که ممنوعیبت یادشبد  در مبادۀ     صحبت می« از اعقاب او یکی ایبا فرزندخواند  و 

 شبود،  مبی  اش یاقارب قبانون  کلیۀنکاح فرزندخواند  با طور کلی شامل منع  فراتر رفته، به 1308
در خط اطراف  چه( و ۀ فرزندشپدرخواند  با دخترخواند پدر )مانند ازدواج میدر خط مستق چه

گبذار جبز در مبورد ازدواج شبخص      (. شق اول را قانون)مانند ازدواج خواهرخواند  و برادرخواند 
رد ازدواج ببا اقبارب در   ( مسکوت گذاشته است، اما در مبو 1766فرزندپذیر و فرزندخواند  )مادۀ 

استثنا قایل شد  است، به این  1308تر گفته شد، بند دو  مادۀ  طور که پیش خط اطراف، همان
 ممنوعیت نکاح را در این مورد بردارد. طرفین یتقاضا اب تواند یدادگا  خانواد  ممعنی که 
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 1765و  1764مبواد  »باید گفت که ذیل ایبن مباد  نمبد  اسبت:      1766در مورد نثار مادۀ 
طور کلی بیان شبد  اسبت، امبا     در این مواد نثار انحالل فرزندخواندگی به«. مجری نخواهند بود

صراحت قانون، این نثار شامل انحالل فرزندخواندگی در اثر ازدواج فرزندخوانبد  و فرزندپبذیر    به
ببه   1766مادۀ  توان در مورد نثار می 1765و  1764شود. لذا با نگا  به مفهو  مخالف مواد  نمی

 نکات زیر اشار  کرد:
شبود، ببرخالف سبایر     عطف به ماسببق مبی   1766نخست، نثار انحالل فرزندخواندگی طبق 

 (.1764مادۀ  1حاالت انحالل که تنها متوجۀ نیند  است )بند 
تنها متوجۀ فرزندخواند  و فرزندپبذیر و اقبارب اوسبت، لبذا ببا ازدواج       1766دو ، نثار مادۀ 

  و فرزندپذیر هیچ تغییبری در ارتبباط حقبوقی میبان فرزندخوانبد  و خویشباوندان       فرزندخواند
ایجباد نخواهبد شبد؛ ببرخالف سبایر       تر در اثر فرزندخواندگی ازبین رفته بود، که پیش اش خونی

 (.1764مادۀ  3موارد انحالل )بند 
ف ناشبی از  شد  در اثر فرزندخواندگی و حقبوق و تکبالی   سو ، سایر روابط خویشاوندی ایجاد

 (.1764مادۀ  2است )برخالف سایر شقوق انحالل، بند   نن به قوت خود باقی
، فرزندخواند  همچنان حق برخورداری از نبا  خبانوادگی فبرد فرزندپبذیر را خواهبد      چهار 

 (.1765داشت )برخالف سایر شقوق انحالل، مادۀ 
 

 نتیجه
رۀ ازدواج ببا فرزندخوانبد  نتبایج زیبر     درمجموع با مطالعۀ قوانین و مقررات این سه کشبور درببا  

 دست نمد  است: به
 لحباظ محرمیبت،    ویبژ  ببه   مثابۀ فرزند طبیعبی ببه   در نظا  حقوقی ایران فرزندخواند  به

جز در مورد ازدواج با  شود و قانوگذار نیز به تبعیت از شرع، به ازدواج و ارث محسوب نمی
سرپرسبت و سرپرسبتی اسبتفاد  کبرد       فرزندخواند ، در قانون مربوطه بارها از اصطالح

رسمیت شناخته شد  اسبت.   است. حداقل سن ازدواج وجود ندارد و تعدد زوجات هم به
سرپرسبت و ببا شبرایط خاصبی ببرای کودکبان        عالو  فرزندخواندگی برای کودکان بی به

رسمیت شناخته شبد  اسبت و فرزندخوانبدگی بزرگسباالن جایگباهی در       بدسرپرست به
هبایی کبه ببا     ش ببا وجبود مخالفبت   1392. در قانون جدیبد مصبوب سبال    قانون ندارد

دلیبل مغبایرت ببا شبرع وجبود داشبت، سبرانجا ،         ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانبد  ببه  
ممنوعیت مشروط نن مورد استقبال قرار گرفت که بر اساس نن، ازدواج با فرزندخوانبد   

را به مصبلحت فرزندخوانبد     در دوران حضانت و پ  از نن ممنوع است؛ مگر دادگا  نن
تشخیص دهد. بنابراین، این ممنوعیتِ مشروط فقط در رابطۀ والدین و فرزندان اسبت و  
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شود. نظر به نبود حداقل سن ازدواج در ایران، امکبان   سایر اعضای خانواد  را شامل نمی
انگاری نقض این مقرر ، همچنان دغدغۀ جدی  ازدواج موقت و تعدد زوجات، و عد  جر 

سال( و استحکا  خانوادۀ فرزندپذیر وجود دارد؛  18برای حفظ مصالح عالیۀ کودح )زیر 
 هرچند که درظاهر گرایش به سمت اصل نزادی نکاح است.

 مثابۀ فرزند طبیعی، از کلیبۀ حقبوق برخبوردار     در نظا  حقوقی انگلی ، فرزندخواند  به
منبوع و مسبتوج  مجبازات    است؛ حداقل سن ازدواج تعیین شد  و ازدواج با کودکان م

اسببت و تعببدد زوجببات جایگبباهی در نظببا  حقببوقی نببدارد؛ فرزندخوانببدگی کودکببان    
موج   سرپرست نیز رایج است و فرزندخواندگی افراد بزرگسال محمل قانونی ندارد. به بد

قانون، مصبالح عالیبۀ کبودح دغدغبۀ اصبلی ببود ، ازدواج و ورود ببه اتحباد مبدنی ببا           
انگباری نشبد  اسبت و ایبن ممنوعیبت در مبورد سبایر         ، ولبی جبر   فرزندخواند  ممنوع

رسبد کبه اهمیبت رابطبۀ      نظر مبی  خویشاوندان ازجمله خواهر و برادر نیز وجود ندارد. به
های والدینی و درمجموع مصلحت فرزندخوانبد    فرزندی و انجا  مسئولیت -دوسویۀ والد

مل اتفاق بیفتد ضمانت کیفری مستلز  چنین ممنوعیتی بود ، ولی اگر این ازدواج در ع
بینبی نشبد  اسبت. البتبه اگبر ارتبباط جنسبی در زیبر سبن قبانونی ببا             برای نن پبیش 

فرزندخواند  صورت بگیرد، مشمول مجازات ارتباط جنسی با کودح خواهد بود، ولی در 
گذار با توجه به ارادۀ نزاد طرفین، گرایش ببه اصبل نزادی    سنین بزرگسالی ظاهراً قانون

 داشته است.نکاح 

 تری نسبت به دو کشور ایبران و انگلسبتان دارد.    گیرانه نظا  حقوقی نلمان قوانین سخت
 تیب در جهبت رعا  یتیاببزار حمبا   کیب  زیچ از هر شیب یدر نلمان کنون یفرزندخواندگ

. منع ازدواج فرزندپذیر و فرزندخواند  نیز کودکان است یشرایط زندگ یمصلحت و ارتقا
سال تما ، و تعدد زوجات نیبز   18واج دتبیین است. حداقل سن از در همین راستا قابل

ممنببوع اسببت. در نلمببان، بببرخالف انگلسببتان، عببالو  بببر فرزندخوانببدگی کودکببان،    
رسمیت شناخته شد  است. فرزندخواندگی بزرگسباالن   فرزندخواندگی بزرگساالن نیز به

( و یا متفباوت از  1772ۀ تواند در حکم فرزندخواندگی کودکان باشد )ماد در مواردی می
(. منع ازدواج با فرزندخواند  شامل هر دو نوع فرزندخوانبدگی  1771تا  1768نن )مواد 

)مانند ازدواج پدرخواند   میهم در خط مستقطور کلی ازدواج با فرزندخواند   شود. به می
 (اش( و هم در خبط اطبراف )ماننبد ازدواج خواهرخوانبد  و برادرخوانبد       با دخترخواند 

ممنوع بود ، قابل ثبت نیست؛ هرچند از منبع ازدواج ببا خواهرخوانبد  یبا برادرخوانبد       
توان با حکم دادگا  معافیت دریافت کرد. اگر در اثر خطای مبأمور دولبت، ازدواج ببا     می

گذار نلمبانی ببا    ای که به سن قانونی رسید  است، جاری و ثبت شود، قانون فرزندخواند 
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نقص دو بزرگسال، ازدواج را نافذ دانسته، پیوند فرزندخوانبدگی را   فرض ارادۀ کامل و بی
 کند. ملغی اعال  می

  طبق نمار پژوهشگران، کودکان فرزندخواند   اشار  کرد که زینکته ن نیبه ادر پایان باید
های روحی و روانی بیشتری  توجهی نسبت به سایر کودکان در معرض نسی  طور قابل به

ر سنین جوانی بیشتر از دیگران به دالیل غیرطبیعی، مانند خودکشی، قرار دارند و نیز د
شناسان ببرای ایبن پدیبد  توضبیحات      روان(. Vinnerljung, Ribe 2001)کنند  فوت می

شد  بر نقش غیرقابل انکار  اند، اما وجه مشترح تمامی تحقیقات انجا  متعددی ارایه داد 
هبا و یبا بهببود بخشبیدن و تبرمیم       نسبی   والدین فرزندپذیر در جلوگیری از بروز ایبن 

در اغلب   (. Vinnerljung, Ribe 2001)شبد ، تأکیبد دارد    هبای کودکبان پذیرفتبه    زخم
، حب  اطمینبان، اعتمباد، توجبه،     «والبدین »عنبوان   موارد، صِرف حضور فرزندپذیران به

 هبای  نسایش، امنیت و فراغت از ترس را در کودکان تقویت کرد ، مبانع از ببروز نسبی    
توانبد   سال مبی  18شود. از این رو، ازدواج فرزندپذیر با فرزندخواند  زیر سن  یادشد  می

به معنای محرو  کردن مجدد او از داشتن والدین باشد؛ نسیبی کبه شباید دیگبر قاببل     
 ترمیم نباشد. 

 هایی کبه اکنبون ببرای ممنوعیبت ازدواج کودکبان در       رسد با تالش نظر می درمجموع به
سبال ممنبوع شبود، دغدغبۀ کمتبری       18انجا  است، اگر ازدواج زیر سن  ایران در حال

راجع به مصلحت کودح وجود خواهد داشت و اگر در سنین بزرگسالی چنین ازدواجبی  
نقص بزرگسبال و ببا توجبه ببه      اتفاق بیفتد، مانند کشور نلمان، با فرض ارادۀ کامل و بی

رغبم ممنوعیبت ایبن     اکنون علی هماصل نزادی ازدواج، پذیرفته خواهد شد؛ درحالی که 
دلیبل امکبان ازدواج ببا کودکبان و       ازدواج، مگر با احراز مصبلحت از سبوی دادگبا ، ببه    

های جدی دربارۀ نسی  به کبودح و خبانواد     طور تعدد زوجات، همچنان دغدغه همین
 وجود دارد.
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