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ط .اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساســی
جمهوری اســامی ایران ( ادیان زرتشــتی ،کلیمی و
مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده هستند.
بنابرایــن تنهــا افــرادی امــکان تقاضای سرپرســتی
دارنــد که از پیروان این ادیان باشــند و از طرف دیگر
براســاس تبصــره  ۱مــاده  ۶قانون مــورد بحث ،الزم
اســت کــه بیــن طفــل یــا نوجــوان و افــراد متقاضی
سرپرســتی اشــتراک در دین وجود داشــته باشد .اما
اگر مصلحت طفل غیرمســلمان اقتضا کند ،امکان
واگــذاری سرپرســتی او به متقاضی مســلمان وجود
دارد).
تمکن مالی:
مهرانه از شــنیدن پاســخ هایم خوشــحال میشــود
چون معتقد اســت که او و همســرش شرایط الزم را
برای سرپرســتی دارنــد تنها مورد ابهامش قســمت
تمکن مالی اســت« :یعنی چقدر باید ثروت داشــته
باشــیم؟ » تمکــن مالــی به معنــای ثروتمنــد بودن
فــرد نیســت ،بلکه برخورداری از شــرایط مناســب و
مســاعد برای زندگی کودک مهم است .به فردی که
در محل فرهنگی نامناسب زندگی میکند ،خانهای
نمور دارد یا نمیتواند مسائل زندگی خود را پوشش
دهــد ،طبیعتــاً فرزنــدی تعلق نمیگیــرد .فردی که
درآمد متوســط و خانهای نســبتاً خوب دارد ،باسواد
اســت ،بافرهنگ اســت و شــرایط اجتماعــی خوبی
دارد ،میتوانــد فرزندخوانده داشــته باشــد .در حال

در صورت طالق پدر و مادرخوانده چه اتفاقی برای فرزندخوانده میافتد؟
برابر ماده 1169ق.م برای نگاهداری طفل ،مادرخوانده تا ســن هفت سالگی اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این
مدت حضانت با پدرخوانده اســت ،اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند ،اولویت در حضانت و نگاهداری کودک،
مطرح نیســت و در صورت جدایی ناشــی از فســخ ازدواج یا طالق ،موضوع اولویت و تقدم سرپرست ها مورد توجه قرار
خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرســتی اقتضا کند ،یا در اثــر عواملی نظیر ابتالی مادرخوانده یا پدرخوانده
به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و مواظبت نکردن یا انحطاط اخالقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت
او است ،صحت جسمانی یا تربیت اخالقی کودک در معرض خطر قرار گیرد ،در این صورت دادگاه میتواند به تقاضای
اقاربونزدیکانطفلیاقیمیارئیسدادگستری،هرگونهتصمیمیراکهبرایحضانتطفلومصلحتاومقتضیبداند
اتخاذکندوامرحضانترابهیکیازسرپرستانیاشخصدیگریکهصالحیتنگاهداریطفلرادارد،واگذارکند.

فرزنــد اســت .به این صــورت کــه اگر برای سرپرســتی
ازســوی هــر ســه گــروه تقاضــا وجــود داشــته باشــد،
بر اساس این اولویت فرزندخواندگی اعطا خواهد شد.
پدر و مادر خوب
برای قانون مهم است که فرزندی که تحت حمایت
اســت بــرای رشــد و نمو به چگونــه والدینی ســپرده
میشــود برای همین هــم برای گزینش سرپرســتها
شرایط خاصی وجود دارد:
الف .تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب .نداشتن محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد
مقــرر در قانــون مجازات اســامی (که البتــه منظور
محکومیت های خاصی است که دارای آثار خاصی
است که در متن خود محکومیت آمده).
ج .تمکن مالی
د .نداشتن حجر(محجور در ماده  ۱۲۰۷قانون مدنی
به صغار ،اشــخاص غیر رشــید ،یعنی اشخاصی که
تصرفاتشــان در امــوال و حقوق مالی خــود عقالنی
نباشد و مجانین گفته میشود).
ه .ســامت جســمی و روانــی الزم و توانایــی عملی
بــرای نگهــداری و تربیت کــودکان و نوجوانان تحت
سرپرستی.
و .نداشــتن اعتیاد به مواد مخدر ،مــواد روانگردان و
الکل.
ز .صالحیت اخالقی.
ح .مبتــا نبــودن بــه بیماریهــای واگیــر یــا
صعبالعالج.

حاضر برای اثبات تمکن فرد باید یکســوم اموال را
ی که
ب ه شکل محضری ب ه نام کودک بزند یا درصورت 
بهزیستی بپذیرد ،کودک را بیمه عمر کند».
حقوق و تکالیف
اینکــه فرزنــدی پــا بــه خانه مــا بگــذارد و مــال خود
مــا بشــود اتفــاق بســیار خجســتهای اســت امــا بــه
تبــع آن انســان درگیــر نگرانیهایــی هــم میشــود.
نگرانیهایــی که هر پدر و مــادری دارند .مهرانه هم
نگرانیهــای زیــادی دارد« :میخواهــم بدانــم مــا
بهعنوان سرپرست چه وظایفی نسبت به فرزندمان
داریــم و چه کارهایــی باید بکنیــم؟ برایش توضیح
میدهــم که قانــون ما وظایفــی را به عهــده پدرها ،
مادرها و سرپرســتها قرار داده و آن را صراحتاً بیان
کرده اســت در حقیقــت با صدور حکم سرپرســتی،
حقــوق و تکالیفــی برای سرپرســتان و کــودک تحت
سرپرســتی بــه وجــود میآیــد کــه از جهاتی مشــابه
حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی اســت.
هزینــه حضانت در وهلــه اول با پدرخوانده اســت و
در صــورت فــوت پدرخوانــده برعهــده مادرخوانده
خواهــد بــود .پدرخوانــده و مادرخوانــده در انجــام
وظیفه و تکلیف حضانت ،استحقاق مطالبه اجرت
ندارند و اقدام آنها بالعوض و مجانی اســت و دینی
بــه وجود نمــیآورد .تربیت فرزندخوانــده نیز الزاماً
همراه با حضانت و متناســب با ســن کودک صورت
خواهد گرفــت اما فرزندخوانده نیــز در مقابل پدر و
مادرخوانــده وظایفــی دارد ،برابر مــاده 1177ق.م و

مــاده یازده قانون حمایت از اطفال بیسرپرســت»،
فرزندخوانــده بایــد مطیــع پــدر و مادرخوانــده در
حــدود متعــارف باشــد و در هر ســنی که باشــد باید
به آنهــا احترام بگذارد و در صــورت اطاعت نکردن
فرزندخوانــده از سرپرســتان بــه منظــور تأدیــب
فرزندخوانــده نافرمــان ،برابر مــاده 1179ق.م تنبیه
وی در حــدود متعــارف مجــاز اســت و برابر بند یک
ماده  59قانون مجازات اســامی ،اقدام سرپرســتان
جــرم محســوب نخواهــد شــد .تشــخیص تنبیــه در
حدود متعارف با دادگاه رســیدگیکننده به شکایت
شاکی خواهد بود».
پایان فرزندخواندگی
نگرانــی بــزرگ مهرانــه در مــورد انتهای کار اســت:
خیلی میترســم خانم وکیل ،اگر اتفاق بدی بیفتد،
ببینــم فرزندی که بــه خانه آوردهام مشــکلی دارد و
نمیتوانــم بزرگــش کنم یــا اصالً خودم یا همســرم
دچار بیماری شدیم یا اگر کس و کار بچه پیدا شد چه
میشــود؟ بــرای مهرانه توضیح میدهــم که قطعاً
قانــون هم نگرانیهــای تــو را دارد و فرزندخواندگی
یــک حکم ازلــی و ابــدی نیســت و ممکن اســت به
دالیلی از بین برود:
بطــان فرزندخواندگــی :مهمتریــن تهدیــد بــرای
فرزندخواندگــی ناشــی از مراجعــه والدیــن واقعــی
طفل میباشــد ،الزم اســت قانونگذار در این زمینه
را ه حل منطقی بیابد و بهتر است دعوی افراد ثالث
پس از قطعیت دادنامه سرپرستی غیرقابل استماع
باشــد و قضیه مختومه تلقی شــود متأســفانه قانون
برای این قضیه هنوز راهکاری نیندیشیده است.
فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی :ممکن
اســت زوجیــن سرپرســت یــا یکــی از آنهــا اهلیت و
شایســتگی الزم بــرای نگاهــداری و تربیــت طفــل
تحت سرپرســتی را از دست بدهد یا سوءرفتار شدید
آنان نســبت بــه فرزندخوانده مســلم باشــد؛ دادگاه
بــه درخواســت مقــام صالــح قضایی یعنــی رئیس
دادگستری به جای دادستان سابق ،بعد از رسیدگی
الزم ،اقــدام بــه صــدور حکــم بــر فســخ سرپرســتی
دائمی خواهد کرد.
فســخ سرپرســتی به درخواســت سرپرست :ممکن
اســت سوءرفتار شــدید فرزندخوانده ســبب شود که
ادامه سرپرســتی را برای زوجین سرپرست یا یکی از
آنها غیرقابل تحمل کند و همچنین ممکن است در
مــواردی قدرت و توانایی مالی و جســمی یا روحی از
زوجین سرپرست سلب شود و نتوانند فرزندخوانده
را نگاهــداری و تربیت کنند که در این صورت دادگاه
صالحیتدار پس از رســیدگی به ادعای سرپرست و
احراز واقعیت ،حکم برفسخ سرپرستی خواهد کرد.
گام ب ه گام با مهرانه و رامین
مهرانــه و رامیــن میخواهنــد بــرای فرزندخواندگی
اقدام کنند اما نمیدانند از کجا باید شروع کنند برای
همین هــم تصمیم گرفتم تا به زبان ســاده مراحل
کار را برایشان توضیح دهم:
بتازگــی برای اقــدام بــه فرزندخواندگی ســامانهای
ایجاد شده است ب ه نام سامانه فرزندخواندگی .این
ســامانه هماکنون در تهران و بعضی از شهرستانها
فعال اســت .به همیــن دلیل مــا آن را بهعنوان گام
اول در نظر میگیریم.
گام اول :ثبتنام در سامانه فرزندخواندگی.
گام دوم  -تشــکیل پرونــده در بهزیســتی ســتاد
شهرستان محل زندگی
گام سوم -جلسه با مشاور معتمد سازمان
گام چهــارم  -گواهــی عدم ســوء پیشــینه و نداشــتن
اعتیاد
گام پنجم  -بازدید مددکار سازمان
گام ششم  -انتظار در لیست انتظار
گام هفتم -معرفی کودک
گام هشتم -تکمیل پرونده و طرح در کمیسیون
گام نهم  -صدور حکم سرپرستی موقت
گام دهــم  -صــدور حکــم سرپرســتی دائــم و حکم
صدور شناسنامه
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وکیل الرعایا
نازنین کیانی فرد

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

زوجی افغان و مقیم ایران هستیم و با  2فرزند
بهدلیــل مشــکالت پیــش آمــده قصد طــاق از
یکدیگر داریم .متأسفانه در اثر جنگ و سفرهای
مکــرر ،نــکاح نامه خــود را گــم کردهایــم .حال
باید بــه دادگاه خانــواده ایــران مراجعه کنیم؟
ثبت طالق ما در حالی کــه ازدواجمان در ایران
نبوده و عقد نامهای هــم نداریم ،چهطور انجام
میشود؟ آیا مراجعه به سفارت افغانستان برای
این منظور کافی است؟
وکیــل الرعایــا :صــرف نظــر از مشــکالت

اجتماعــی ،اقتصــادی و معیشــتی کــه
پناهجویــان بــه نحــو مضاعف با آن دســت
به گریبــان هســتند ،در خصوص مناســبات
خانوادگــی و ازدواج و طالقهــای درون
گروهــی (بین زوجین افغان) و برون گروهی
(بیــن زنان و مــردان ایرانی با زنــان و مردان
اتبــاع خارجــی) نیــز بحثهایــی پیرامــون
سرنوشــت فرزندان ناشی از این ازدواجها به
وجــود آمده که قابل تأمل اســت .در پاســخ
بــه ایــن ســؤال شــما هــم نظــرات گوناگــون
و متعارضــی صــادر شــده اســت ،امــا آنچه
مســلم به نظر میرســد این اســت کــه برابر
مــاده  7قانــون مدنــی ،اتباع خارجــه مقیم
در خــاک ایــران از حیــث مســائل مربوط به
احوال شــخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث
حقــوق ارثیــه در حــدود معاهــدات ،مطیع
قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند
بــود .در مورد مقیم بودن کــه در این ماده از
آن یــاد شــده ،بایــد بیــن افغانهایــی که در
ایران پناهنده ،آواره یا اقامت و کارت هویت
ویژه اتباع خارجی داشــته یا کســانی که تنها
بــا گذرنامه در ایران ســاکن هســتند ،تفاوت
قائل شــد .امــا در هر صــورت زوجین افغان
میتواننــد بــه ســفارت افغانســتان در ایران
در بخــش کنســولی مراجعــه کرده و توســط
روحانیــون خــود ،اگــر ســند نکاح در دســت
ندارنــد ،ابتدا نکاح شــرعی بین آنان منعقد
شــود و ازدواج ثبت شده و نکاح نامه قانونی
دریافــت دارنــد .عقد نکاح بر اســاس قانون
کشور متبوع زوجین خواهد بود و قانون ایران
در آن نقشی نخواهد داشت.
طــاق نیز از حیث اســلوب تعارض قوانین،
تابع قانون کشــور متبــوع زوجین اســت ،اما
شــرایط شــکلی طالق تابع ماده  969قانون
مدنی اســت .اگر اجرای قانون کشور متبوع،
مخالــف نظــم عمومــی و اخالق حســنه در
ایران نباشــد و رعایت حدود معاهدات هم
بشــود ،دادگاه ایــران بــه دعــوی طــاق آنها
رســیدگی کــرده و حکــم مقتضــی را صــادر
خواهــد کــرد .اگــر زوجیــن تبعــه بیگانــه به
اســتناد قانون ایران ،درخواست طالق کرده
باشند ،دادگاه میتواند بر اساس قانون ایران
بهعنوان قانون محل وقوع ،رسیدگی و حکم
صادر نماید.

