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ëëفرزندخواندگیدرایران
فرزندخواندگی در ایران نیز همانند سـ ــایر
کشـ ــورها به دلیل فواید فردی و اجتماعی
و نیاز فراوان جامعـ ــه و به جهت حمایت
از اطفال بدون سرپرسـ ــت و بد سرپرست
با آثار حقوقی مشـ ــخصی مـ ــورد پذیرش
قرار گرفته است .هر ساله ،تعداد زیادی از
کودکان به دالیل مختلف والدین خود را از
دسـ ــت میدهند و از سوی دیگر بسیاری از
زوجین نیز از نعمت داشتن فرزند محروم
هسـ ــتند و مایـ ــل به تحت سرپرسـ ــتی قرار
دادن کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
هستند .از این رو ،پرداختن به این موضوع

و بررسی قوانین حاکم بر این نهاد اهمیت
ویـ ــژهای مییابد و انگیـ ــزه پژوهش در این
زمینه را دو چندان میکند.
در حقـ ــوق ایـ ــران ،برخـ ــاف سـ ــایر
کشـ ــورهای اروپایـ ــی هماننـ ــد انگلیـ ــس و
فرانسـ ــه ،لفظ «فرزندخواندگی» در عنوان
قانون به کار نرفته است و قانونگذار از واژه
«سرپرستی» استفاده کرده است در حقوق
ایران برخالف حقوق انگلیس در دو مقطع
تاریخـ ــی در رابطه با فرزندخواندگی قانون
وضـ ــع شـ ــده اسـ ــت در حالی که در کشـ ــور
انگلیس تاکنون  4بـ ــار در این رابطه قانون
وضع شده که نشان از دغدغ ه مندی دولت

و مجلس نسبت به این امور دارد.
از یک سو با توجه به نیاز مبرم جامعه
بـ ــه حمایـ ــت از اطفـ ــال بدون سرپرسـ ــت
در اسـ ــفند  ۱۳۵۳بـ ــا اقتبـ ــاس از حقـ ــوق
کشورهای اروپایی ،بخصوص کشور فرانسه
کـ ــه در مـ ــواد  343الـ ــی  370شـ ــرایط آن
آمده ،قانـ ــون فرزندخواندگی به تصویب
رسـ ــید؛ اما چون پس از انقالباسـ ــامی،
قانون کشـ ــور ما برگرفته از فقه شیعه بوده
و اسـ ــام فرزندخواندگـ ــی را ب ه صورتی که
در نظام حقوقی فرانسـ ــه متداول اسـ ــت،
مجـ ــاز نمیشناسـ ــد ،در نتیجه نـ ــام آن را
«قانون حمایت از کودکان بیسرپرست»
گذاردند که در  17ماده تصویب شـ ــد که با
تصویـ ــب این قانون تا حـ ــدی این نقیصه
قانون مدنی را رفع کرد و به انتظام بخشی
روابط موجـ ــود پرداخت .در حالی که نهاد
«سرپرسـ ــتی و فرزندخواندگی» دو مقوله
مستقل از هم هستند و آثار متفاوتی بر آنها
از حیث حقوقی و قانونی حاکم است.
باوجوداین،قانونگذارایرانبااقتباساز
حقوق کشورهای اروپایی بخصوص ،کشور
فرانسـ ــه قانونی را در تاریخ 1353/12/29
در  17ماده به تصویب رسـ ــاند و از آنجا که
حقوق ایران در بخش مربوط به خانواده،

عکس :فردا

سایه روشن 
های
قانون فرزندخواندگی
فرزندخواندگـــی ،پدیده حقوقی نوظهوری اســـت
کـــه در نظـــام حقوقی ایـــران در پی تصویـــب قانون
حمایـــت از کودکان بیسرپرســـت ،مطرح شـــد و با
بازنگری در قانون حمایت از خانواده ،مصوب 1391
و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست
و بدسرپرست نیز مورد توجه بیشـــتر قانونگذار قرار
رئوف سیاری
گرفته اســـت .با وجود این ،ابعاد حقوقـــی و قانونی
پژوهشگر دکترای
آن چندان روشـــن نبوده و متناســـب بـــا ضرورتها
حقوق خصوصی
و نیازهای حقوقـــی خانوادههای ایرانی نیســـت .در
این یادداشـــت به بررســـی ابعاد حقوقی آن و جنبههای مختلف قانون جدید
حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست خواهیم پرداخت.

حقوقی

ارث و نـ ــکاح برگرفتـ ــه از فقـ ــه امامیه بود؛
هرگز نهادی ماننـ ــد فرزندخواندگی که در
نظامهای حقوق غربی رایج است ،مجاز
شـ ــناخته نشـ ــد و برای آن نـ ــام حمایت از
کودکان بیسرپرسـ ــت را برگزیـ ــد و در پی
آن نیز در سـ ــال  ،1392مورد بازنگری قرار
گرفتهاست.
ëëنوآوریدرقانونجدید
قانون حمایت از کـ ــودکان و نوجوانان
بیسرپرسـ ــت ،مصـ ــوب  1353بعـ ــد از
قریب به  40سـ ــال و در اجـ ــرای اصل 123
قانون اساسـ ــی در مهر ماه  1392نسخ شد
و قانـ ــون حمایـ ــت از کـ ــودکان و نوجوانان
بیسرپرسـ ــت و بدسرپرسـ ــت ،در راستای
آسـ ــانتر شـ ــدن فرآینـ ــد فرزندخواندگی
تصویب شـ ــد .این قانون برخـ ــاف قانون
حمایت از کودکان بیسرپرسـ ــت مصوب
 ،1353از نوآوریهـ ــای قانونـ ــی و حقوقی
متعـ ــددی برخوردار بوده اسـ ــت .اهم این
نوآوریها عبارت بودند از:
تغییر نـ ــام قانون و اضافه شـ ــدن واژه
«بدسرپرست» به آن :این تغییر ،گامی رو
به جلو از حیث قانونگذاری بوده است .زیرا
در برخـ ــی مواقع« ،کودک بدسرپرسـ ــت»
وضعیت نابسامان تری نسبت به «کودک

بیسرپرسـ ــت» دارد و این کودکان با اینکه
در ظاهر پدر و مادر دارند ،اما در عمل ،پدر
و مادری که صالحیـ ــت نگهداری کودکان
را داشته باشد ،ندارند و از لحاظ بهداشت
روانی در وضعیت بدی هستند و جای آن
دارد که از کودک بدسرپرست که والدینش
توانایـ ــی و شایسـ ــتگی کافی و وافـ ــی برای
اجرای وظایف شـ ــان را ندارنـ ــد ،حمایت
کامل صورت گیرد .مطابق ماده  10قانون
جدید در همه مواردی که هیچ یک از پدر،
مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی
ولی قهری صالحیت سرپرسـ ــتی را ولو ،با
ضم امین یا ناظر نداشـ ــته باشند ،دادگاه
میتوانـ ــد مطابـ ــق این قانـ ــون و با رعایت
مـ ــواد ( )۱۱۸۴و ( )۱۱۸۷قانـ ــون مدنی و با
اخذ نظر مشورتی سازمان ،مسئولیت قیم
یـ ــا امین مذکـ ــور در این مواد را بـ ــه یکی از
درخواستکنندگان سرپرستی واگذار کند.
تجویـ ــز قانونی اجـ ــازه سرپرسـ ــتی به
زنـ ــان مجـ ــرد :از دیگـ ــر نوآوریهـ ــای این
قانـ ــون ،میتوان به اجازه اخذ سرپرسـ ــتی
به زنان مجرد تحت شـ ــرایطی اشـ ــاره کرد
که گامی مثبـ ــت در کاهش تعداد کودکان
بیسرپرسـ ــت و بدسرپرسـ ــت بـ ــه شـ ــمار
میرود .این امر ،بدان جهت اهمیت دارد

که امروزه ،خانمهـ ــای مجردی در جامعه
زندگـ ــی میکننـ ــد و صالحیـ ــت تقاضـ ــای
فرزندخواندگـ ــی را از هر جهت دارند .افراد
مزبور ،گاه به سبب اوضاع و احوال موجود
ناشـ ــی از بیعالقگی به ازدواج یا مطلقه و
بیوه بودن آنها و نیزنبود امکان یا تمایل به
ازدواج مجدد ،مایل به سرپرستی کودکی یا
کودکانیمیشوند.
در کشـ ــور انگلیس برای افزایش موارد
سرپرسـ ــتی آقایـ ــان مجـ ــرد نیـ ــز میتوانند
متقاضی فرزندخواندگی شوند که در ایران،
بنا بـ ــه مالحظات فرهنگی ایـ ــن امر ،فعالً
مورد قبول واقع نشـ ــده است .تفاوت دیگر
قانون ایران با قانـ ــون انگلیس در موضوع
متقاضیـ ــان سرپرسـ ــتی بـ ــرای خانمهای
مجرد این است که با اینکه درحقوق ایران
همانند حقـ ــوق انگلیس ،تقاضـ ــای افراد
مجرد بـ ــرای فرزندخواندگی تجویز شـ ــده
اسـ ــت ،ولی دامنه این امر در حقوق ایران،
محدود اسـ ــت؛ به طـ ــوری ک ه بنـ ــد ج ماده
 1قانـ ــون حمایـ ــت از کـ ــودکان و نوجوانان
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عنـ ــوان م ـ ـیدارد؛ «دختران و زنـ ــان بدون
شـ ــوهر ،درصورتی که حداقل  30سال سن
داشـ ــته باشـ ــند ،منحصراً حق سرپرسـ ــتی
دختران را خواهند داشت».
حقـ ــوق ایران برخالف حقوق انگلیس
اولویـ ــت بندیهایـ ــی را بـ ــرای اشـ ــخاص
متقاضی معین کرده و عنوان داشته است
که اولویت در پذیرش سرپرستی ،به ترتیب
با زن و شـ ــوهر بدون فرزند ،سـ ــپس زنان و
دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت
زن و شوهردارای فرزند است.
پیشبینی قوانین مالی حمایتی برای
فرزند خوانده :از نوآوری دیگر قانون جدید
که در راسـ ــتای پوشـ ــش خأل عدم ارثبری
فرزندخوانـ ــده از فرزندپذیـ ــر وضـ ــع شـ ــده
اسـ ــت؛ وجـ ــود حمایتهـ ــای مالـ ــی مانند
بیمه ،تملیک اموال و برخـ ــورداری از حق
مسـ ــتمری سرپرسـ ــت اسـ ــت که در جهت
حفظ منافع کودک مشـ ــمول سرپرسـ ــتی
مورد اسـ ــتقبال جامعه قرار گرفته اسـ ــت و
از تعداد کودکان نیازمند سرپرستی کاسته
اسـ ــت .افتتاح حسـ ــاب پـ ــس انـ ــداز ،بیمه
آتیه یا روشهـ ــای اطمینان بخش دیگری
نیـ ــز میتوانند از راهکارهایی باشـ ــند که به
موازات صلـ ــح اموال انجـ ــام گیرد .تملک
بخشـ ــی از اموال متقاضیان سرپرسـ ــتی به
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پیش از تصویب
قانون مصوب 1392؛
متقاضی ،ابتدا
دادخواست خود
را به دادگاه ارائه
میکرد و بعد از آن
در دادگاه صالحیتش
بررسی میشد و
سپس ،به بهزیستی
ارجاع داده میشد
و این درخواست
در کمیتهای تحت
عنوان «کمیته
فرزندخواندگی»
بررسی میشد که
امروزه ،این روند،
تغییر یافته است
نفـ ــع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسـ ــناد
رسـ ــمی ،بیمـ ــه کـ ــردن عمـ ــر متقاضیان
سرپرستی نزد یک شـ ــرکت بیمه سهامی
ایران به نفع آینده کـ ــودک و به هر نحو که
دادگاه صـ ــاح بدانـ ــد ،با توجه به شـ ــرایط
اقتصـ ــادی و اجتماعی خانواده ،سـ ــهمی
برای فرزندخوانده در نظر گرفته شـ ــود ،از
جمله«،جایگزینهایارث»هستند.
افزایش سـ ــن فرزند خوانده :در اسناد
بینالمللی ،سـ ــن فرد یک خصوصیت یا
عامل فردی انتقالی و نشـ ــان گـ ــذار از یک
مرحله بـ ــه مرحلـ ــه دیگر اسـ ــت؛ چنانکه
نـ ــوع رفتارو واکنش هر شـ ــخص به محیط
و اطرافیان از یک دوره به دوره سـ ــنی دیگر
متغیراست.بدینترتیب،حقوقوتکالیف
افراد و انتظارات جامعه از آنان به اقتضای
خصوصیات جسـ ــمانی و روانی انسان در
ادوار سنی مختلف متفاوت است.
از دیگـ ــر نوآوریهای قانـ ــون مزبور در
افزایش سـ ــن فرزندخوانده از  12سـ ــال به
16سال اسـ ــت .گرچه ،سن فرزندخواندگی
در حقوق کشـ ــورهای دیگر مانند انگلیس
تا  18سـ ــال نیز اسـ ــت .با توجه بـ ــه این امر
که هر چه سـ ــن فرزندخوانده بیشتر شود،
اصوالً ،شـ ــکل آنان تکمیل میشود و شاید

نتوانند با خیلی از مسائل بخوبی کنار بیایند
در مقام اجـ ــرا این مقـ ــرره میتواند ایجاد
مشـ ــکل کند .ایراد وارده بر قانـ ــون ایران در
موردی که کودک باالی سـ ــن 7سال باشد
و اصوالً ،ممیز به شـ ــمار م ـ ـیرود؛ موضوع
جلب رضایـ ــت و عدم رضایت فرزند پذیر
است که میتواند؛ آثاری سوء داشته باشد.
همانطور که متخصصـ ــان امر کودک نیز
بدرستی بیان داشتهاند؛ بهترین سن برای
پذیـ ــرش سرپرسـ ــتی کودک ،همـ ــان زیر 2
سـ ــال اسـ ــت که کودک بخوبی میتواند با
سرپرست انس پیدا کند و به عبارتی ،خمیر
مایه او شکل نگرفته است.
ëëساز و کار قانونی و اجرایی فرزندخواندگی
درایران
نهاد فرزند خواندگـ ــی در حقوق ایران
مربـ ــوط به یک نهاد ویژه نیسـ ــت و در این
مقوله نهادهای مختلفی چون بهزیستی،
قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال نیز درگیر
هستند .در حقوق ایران نیز همانند حقوق
سایر کشـ ــورها ،مؤسسـ ــات ویژهای ،متولی
نگهداری و سرپرستی کودکان بیسرپرست
وبدسرپرستهستندکهسازمانبهزیستی،
عهـ ــده دار این امر در ایران اسـ ــت .وظیفه
شـ ــناخت متقاضیـ ــان فرزندخواندگی نیز
توسـ ــط هیأت تخصصی که در بهزیسـ ــتی
تحـ ــت عنـ ــوان مـ ــددکار ،روانشـ ــناس،
روانپزشک و ...تشکیل میشود را بر عهده
دارد .وظیفه سازمان بهزیستی ،حتی بعد
از اعطـ ــای سرپرسـ ــتی نیز ادامـ ــه مییابد؛
ب ـ ـ ه طوری کـ ــه سـ ــازمان میتواند بـ ــا احراز
ضرورت ،فسخ سرپرستی این عقد را به هم
بزند .فرآیند واگذاری سرپرسـ ــتی در قانون
جدید برخالف قانون پیشین نیز در جهت
سهولت سرپرستی تغییر پیدا کرد که نمونه
آن در رابطه با درخواسـ ــت فرزندخواندگی
هسـ ــت؛ بدین گونـ ــه که پیـ ــش از تصویب
قانـ ــون مصـ ــوب 1392؛ متقاضـ ــی ،ابتـ ــدا
دادخواسـ ــت خود را به دادگاه ارائه میکرد
و بعد از آن در دادگاه صالحیتش بررسـ ــی
میشد و سپس ،به بهزیسـ ــتی ارجاع داده
میشد و این درخواست در کمیتهای تحت
عنوان «کمیتـ ــه فرزندخواندگی» بررسـ ــی
میشد که امروزه ،این روند ،تغییر یافت و
ضروری است؛ درخواست فرزندخواندگی،
ابتدا از سازمان بهزیستی مطرح شود و پس
از تأیید صالحیت افراد به لحاظ اجتماعی
و فرهنگی به دادگاه معرفی میشوند.

