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وکیل


خـواندگی
در مورد فرزند
ن چه میدانید؟
و قوانین آ 

فــرزنــد
آن دیگری
قطعاً همــه هدف ازدواج و تشــکیل زندگی
زهرا سپیدنامه
مشــترک فرزنــدآوری نیســت .آدم هــا بــا
وکیل پایه یک دادگستری
دالیل و اهــداف متفاوتی تشــکیل خانواده
میدهنــد ،اما قطعاً نمیتوان منکر عالقه انســانها به پدر و مادر شــدن ،شــد .ابتدای هر
ازدواجی فرزندآوری مســألهای فرعی اســت بر عشــق و عالقه و باال و پایینهای خانواده
جدید اما خیلی وقتها زمان که میخورد ،وقتی ســکوت خانه ناگهان به چشــم میآید
و همه فکر و ذکر و آدمها میشــود ســرو صدای بچهها ،آن وقت اســت که فرزند میشود
مهمترین دغدغه زوجین .آن وقت اســت که انواع و اقســام راهها را برای بچه دار شدن
امتحان میکنند و اگر نتیجه دربرنداشــت میروند سراغ آخرین گزینه ،فرزندخواندگی.
مهرانه بی قرار فرزند اســت 10 .سال است که چشم انتظار تولد نوزادی است که هیچگاه
قرار نیســت دنیــا بیاید .دکترها گفتهاند هرگز بچه دار نمیشــود .مشــکل هــم از خودش
اســت .همســرش بارها گفته که نیــازی به فرزند ندارد و همین جوری هم ســرش شــلوغ
اســت و یک ســر و هــزار ســودا دارد اما مهرانــه میداند که همســرش رعایت حــال او را
میکند؛ وگرنه همه میدانند رامین عاشــق بچه اســت .هر جا بچهای میبیند با حسرت
نگاه میکند؛ این شد که تصمیم گرفتند بروند بهزیستی و نوزادی را به فرزندی بپذیرند.

دغدغههای مهرانه
رامیــن و مهرانــه در بــه فرزندی گرفتن نــوزاد با هم
توافــق دارنــد «تنها دغدغه رامین ایــن بود که پیش
از اقــدام بــا وکیلی مشــورت کنیم تا ببینیــم دقیقاً از
نظــر قانونی فرزندخوانده چــه جایگاهی در خانه ما
دارد؟ تا چه حد فرزند خودمان خواهد شــد و ما و او
در آینده چه وظایفی نسبت به هم خواهیم داشت؟

این شــد که ســراغ شــما آمدیم تــا ســؤال هایمان را
بپرسیم».
برایشان توضیح دادم که به نظرم کار خیلی درستی
کردهانــد ،چــون قطعــاً فرزندخواندگــی زیــر و بــم و
ت ریزی دارد که بهتر اســت پیش از اقدام موارد
نــکا 
مرتبط بــا آن را بدانیم «خانم وکیل پیش از هر چیز
میخواهــم بدانــم که اصالً قانون خاصــی برای این

قضیــه وجــود دارد یــا خود بهزیســتی شــرایط آن را
معیــن میکنــد؟ » برایش توضیح مــی دهم قانون
خاصــی بــرای فرزندخواندگی وجــود دارد که در آن
شــرایط و همه مســائل به طــور کامل بیان شــده ،در
حقیقــت قانونگــذار در ســال  ۹۲قانــون حمایــت از
کــودکان و نوجوانان بیسرپرســت و بدسرپرســت را
تصویب کرده است.
چه کسانی و چگونه
مهرانــه میخواهــد بدانــد چــه بچههــا و والدینــی
شرایط فرزندخواندگی و سرپرستی را دارند؟ برایش
توضیح میدهم که براســاس مــاده  ۸همان قانون؛
سپردن سرپرســتی بچهها در صورتی مجاز است که
دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الــف .امــکان شــناخت هیچ یــک از پدر ،مــادر و جد
پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب .پــدر ،مــادر ،جد پــدری و وصی منصوب ازســوی
ی آنان در قید حیات نباشند.
ولیقهر 
ج .افــرادی کــه سرپرســتی آنــان بــه موجــب حکم
مراجع صالحیتدار به ســازمان (بهزیســتی) ســپرده
شــده و تــا زمــان دو ســال از تاریخ ســپردن آنــان به
ســازمان ،پدر یا مــادر یا جد پــدری و وصی منصوب
از ســوی ولــی قهری برای سرپرســتی آنــان مراجعه
نکرده باشند.
دـ هیــچ یــک از پدر ،مــادر و جد پدری آنــان و وصی
منصوب از ســوی ولی قهری صالحیت سرپرستی را
نداشــته باشند و به تشــخیص دادگاه صالح این امر
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حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
پدر پدر است.
در این ماده منظور از جد پدری همان ِ
ولی قهری هم عنوانی است که برای پدر و ج ِد پدری
بهصورت مشترک استفاده میشود.
همچنیــن آن دســته از اطفــال و نوجوانانی که هنوز
به بلوغ نرســیدهاند یا افرادی که به بلوغ رســیدهاند
اما ســن آنها زیر  ۱۶سال است ،میتوانند در صورت
وجود شرایط باال تحت سرپرستی قرار بگیرند.
اما بر اساس ماده  ۵همین قانون این افراد میتوانند
برای سرپرستی اقدام کنند:
الف .زن و شوهری که پنجسال از تاریخ ازدواج آنان
گذشــته باشــد و از ایــن ازدواج صاحب فرزند نشــده
باشــند ،مشروط به اینکه حداقل یکیاز آنان بیش از
ی سال سن داشته باشد.
س 
ب .زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل
ی سال سن داشته باشد.
یکی از آنان بیش از س 
ج .دختــران و زنــان بــدون شــوهر ،در صورتیکــه
ی ســال سن داشته باشــند ،منحصراً حق
حداقل ســ 
سرپرستی اناث را خواهند داشت.
در مــورد بنــد الف اگر براســاس تشــخیص پزشــکی
قانونــی مشــخص شــود کــه زن و شــوهر امــکان
فرزند دار شــدن ندارند ،نیازی نیســت که لزوماً پنج
سال از زمان ازدواج آنها بگذرد.
در بیــن افــراد مذکــور در بنــد ب اولویتبنــدی وجود
دارد .اولویــت بــا زن و شــوهر بــدون فرزنــد پــس از آن
دختران بدون شــوهر و در نهایت با زن و شــوهر دارای

