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 2مربی دانشگاه ازاد اسالمی واحد تاکستان
نام نویسنده مسئول:
ستار بهرامی

چکيده
یکی از بنیادهای اساسی جامعه ،خانواده است که متاسفانه در برخی جوامع ،ارزش
واقعی و قداست خود را از دست داده است ،از این رو در بسیاری از کشورها با
معضلی به نام «کودکان بی سرپرست» مواجه می شویم .در کشور ما نیز بر اثر
علل عدیده ای چون مرگ والدینیایکی از آنها ،فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی
از کودک را دارند) و ...کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که الزم است
توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند .البته گاهی برخی از زوجین
خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قوانین ایران برای این دسته
از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست ،شروطی وضع شده است .در قانون مدنی
ایران فرزندخواندگی مطرح نشده و قانونگذار در سال های  1353و  1392با
تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و حمایت از کودکان و نوجوانان
بی سرپرست و بد سرپرست تا حدی این نقیصه را رفع کرد و به انتظام بخشی
روابط موجود پرداخت .در حقوق بسیاری از کشورها یک نوع قرابت وجود دارد
که ناشی از فرزندخواندگی است .قانون فرزندخواندگی حاکم بر آوردن کودکان به
انگلستان ،به همه گیرندگان مقیم جزایر بریتانیایی ،صرف نظر از ملیت آنها به
کار گرفته می شود.

واژگان کليدي :فرزندخواندگی ،زوجین سرپرست ،کودکان بدون
سرپرست و بد سرپرست ،لقیط ،حمایت ،قرابت
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انجام2

مجله علمی تخصصی پژوهش در فقه و حقوق (سال دوم)

بررسی تطبيقی نهاد فرزندخواندگی در حقوق ایران و انگليس
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مقدمه
فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید .این امر
در طول تاریخ حقوق ،سابقه نسبتا طوالنى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است .این تاسیس حقوقى پس از
سیر تحوالتى در حال حاضر در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است .در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران
حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان ،با نفوذ اسالم منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار
عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقى مشخصى احیاء گردیده است .پذیرش
کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ،خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل
فاقد فرزند هستند ،از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است .از این رو ،پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب
نمی گردد ،تحت عنوان فرزندخواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طوالنی برخوردار است و در زمان ها و نظام های مختلف حقوقی ،شرایط
و آثار متفاوتی دارد .با توجه به دیدگاه های مختلف و شیوه های متفاوت برخورد با موضوع ،پذیرش فرزندخوانده در یک خانواده به ایجاد روابط
حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزندخوانده و فرزندپذیر دارای شرایط ویژه ای باشند ،مشکالت عدیده ای حاصل می گردد.
در حقوق انگلیس در صورت صدور حکم فرزندخواندگی ،تمام حقوق ،تکالیف ،تعهدات و اقتدار والدین در زمینه حضانت ،نفقه ،تعلیم و تربیت
به پدرخوانده واگذار می گردد ،گویی که این فرزند ،از روابط زناشویی پدرخوانده و مادرخوانده ،تولد یافته است.
البته الزم به ذکر است تا قبل از تصویب قانون  1353اطفالی که به سبب حوادث و وقایع گوناگون والدین خود را از دست داده و فاقد
اقوام سببییا نسبی که قادر به سرپرستی ایشان باشند ،می بودند به پرورشگاه و یا مراکز بهزیستی سپرده می شدند .مقررات قانون مذکور پس
از برقراری جمهوری اسالمی تاکنون توسط قوه مقننه نسخ نگردیده بلکه ایران با تصویب ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب  1372/12/1مجلس شورای اسالمی فرزندخواندگی را مورد قبول قرار داده و برای فرزندخوانده همان
حقوق و مزایای فرزند طبیعی را مقرر داشته است .حال آنکه از نظر فقه اسالمی ،احکام و مسائل فقهی شامل نسب ،ارث ،وصیت ،محرمیت
و ...تنها در روابط فرزند اصلی با پدر و مادر واقعی برقرار است و در خصوص فرزندخوانده ابهامات فراوانی وجود دارد که قصد داریم در این
تحقیق به بررسی این احکام و ارتباط فرزندخوانده با زن و مردی که او را به فرزندی قبول می کنند ،قوانین و مقررات حاکم بر فرزندخواندگی
در حقوق ایران و انگلیس و نظرات فقهی در این زمینه بپردازیم .

-1فرزندخواندگی در حقوق ایران
در ایران باستان سه نوع فرزندخواندگی انتخابی ،قهری و فرزندخوانده ای که ورثه متوفای بدون اوالد بعد از فوتش برای او انتخاب می
کردند مرسوم بود (امامی.)1387 ،
امّا در خصوص این که فرزندخواندگی همراه چه آیینی بوده است؟ چندان اطالعی در این زمینه وجود ندارد .از آنجا که حادثه ای
خالف قانون عرب پیش آمد و از این راه رسم کهن تبنّی که در میان اعراب معمول بود ،زیرا پا گذاشته شده اسالم نیز این رسم و نظام را
محکوم دانست و این امر باعث شد که در ایرانی که دین اسالم را پذیرفته بود این رسم پاک از میان برود و پا به پای آن ،آیین فرزندخواندگی
هم ناپدید شود .با نزول آیات  4و  5سوره احزاب نظام تبنی به کلی دگرگون و فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشد و یک نهاد حقوقی
تلقی نگردید و منشأ اثر حقوقی نمی باشد .فرزندخوانده از پدر یا مادرخوانده ارث نمی برد و بالعکس .تکلیف به انفاق بین آنان وجود ندارد،
اثری که بر قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار می شود ،بر فرزندخواندگی مترتب نیست و قس علیهذا .در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از
حقوق اسالمی ،فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است .لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ،1353
نهاد خاصی به نام سرپرستی مورد قبول واقع شده بود که تا حدی مشابه فرزندخواندگی و به دیگر سخن ،نوعی از آن بود .این نهاد می توانست
خالء ناشی از نبود فرزندخواندگی را پر کند .حتی قبل از قانون مزبور ،نشناختن فرزندخواندگی به عنوان یک نهاد حقوقی ،مانع از آن نبود که
اشخاص نیکوکار به نگهداری و تربیت اطفال بی سرپرست و بد سرپرست قیام کنند .اینیک وظیفه انسانی ،وجدانی و مذهبی تلقی می شد که
برای انجام آن نیازی به فرزندخواندگیرسمی نبود .و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست برای حمایت بیشتر از این اطفال ضوابطی برای
سرپرستی اطفال مقرر داشت و آن را به صورت یک نهاد حقوقی در آورد که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست.
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-2فرزندخواندگی در اسالم
در اسالم ،با نزول آیه 4سوره احزاب و قضیه زیدبن حارثه ،این موضوع که فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید .
نفی فرزندخواندگی در اسالم به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود ،زیدبن حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که
پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید و آزاد ساخته و به پسری خود برگزیده و در اسالم میان او و
حمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود .پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری و عقد نمود .پس از مدتی که زینب در
خانه زید بود ،با زید اختالف پیدا کرد و زید او را طالق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت .این کار که بر خالف عادت و عرف عرب بود
گفتگوهایی به میان آورده ،جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن
پسر ازدواج نمود ،چون این سخنان به میان آمد ،آیات  4و  5از سوره احزاب نزول یافت که:
و ما جَعَلَ أْدْعِیاءکُمْ أبْناءَکُمْ ذلکَمْ قَوْلُکُمْ بِأفْواهِکُمْ وَ اهللُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبیل» (احزاب ،آیه  .)4ادْعُوهُمْ ألبائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عنْدَ
اهللِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُکُمْ فِی الِّدینِ وَ مَوالِیکُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فیما أخْطَأتُمْ بِهِ وَ لکنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اهللُ غَفُوراً رَحِیماً»
(احزاب ،آیه  .)5خداوند فرزندخواندگان شما را فرزندانتان قرار نداده است .این گفتار شما به زبان هایتان است و خدا به حق سخن می گویدو
به راه راست هدایت می کند .پسرخوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا به عدالت نزدیک تر است ،و اگر پدرانشان را نمی
شناسید ،پس برادران و دوستان دینی شمایند و بر شما در آنچه (از انتساب هایی) که به خطا انجام داده اید ،گناهی نیست ،لیکن آن کار
زشتی که به عمد و به اراده قلبی می کنید بر آن گناه مواخذه می شوید و (اگر از این هم پشیمان بشوید و توبه کنید) باز خدا بسیار آمرزنده
و مهربان است.

-3فرزندخواندگی از منظر فقه اسالمی
فرزندخواندگی در اسالم به شکلی که در عرب جاهلیت مرسوم بود به رسمیت شناخته نشد و منشأ اثر حقوقی نیست .فرزندخوانده از
پدر و مادر ارث نمی برد و بالعکس .همچنین تکلیف به انفاق بین آنان وجود ندارد و اثری که بر قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار می شود،
بر فرزندخواندگی مترتب نیست (بهشتی ،1385 ،ص.)350

-4صالحيت و آیين دادرسی و صدور حکم سرپرستی
در آیین دادرسی اولین سؤال ،تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی است« .صالحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص ،متضمن این
معناست که قانونگذار آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعالم آن به موجب رای ،و علی االصول ،دستور
اجرای آن تشخیص داده است.
- 4-1قرار یا حکم سرپرستی
چنانکه اشاره شد ،برابر قانون جدبد ،تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی ،باید به سازمان بهزیستی ارائه گردد .سازمان مکلف است
حداکثر پس از دو ماه با اظهارنظر کارشناسی ،درخواست را به دادگاه صالح تقدیم دارد .دادگاه پس از احراز شرایط مقرر در قانون و با لحاظ
نظریهسازمان ،نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام نماید .قرار صادره به دادستان ،متقاضی (یا متقاضیان) و سازمان ابالغ
می گردد (ماده « .)11دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی ،در صورت زوال یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون ،به
تقاضای دادستانیا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطالع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ
نماید» (ماده  .)12پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی ،دادگاه با لحاظ نظر سازمان بهزیستی ،حکم سرپرستی صادر خواهد کرد ،به شرط
آنکه اوال ،سرپرست یا سرپرستان برابر ماده  14قانون جدید ،بخشی از اموال خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ،تملیک کرده یا بر
طبق نظر دادگاه تعهد کتبی به تملیک داده باشند یا الاقل دادگاه براساس مصلحت کودک یا نوجوان ،آنان را از تملیکیا تعهد مزبور معاف کرده
باشد؛ ثانیا ،سرپرست یا سرپرستان طبق ماده  15تعهد کرده باشند هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل کودک یا نوجوان را
تامین نمایند و همچنین قرارداد بیمه عمر به نفع کودک یا نوجوان ،با نظر سازمان منعقد کرده باشند (ماده .)13
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 4-2فسخ حکم سرپرستی
سرپرستی ،بر خالف قرابت نسبی،یک رابطه زوال ناپذیر و غیرقابل فسخ نیست و مواردی برای فسخ حکم سرپرستی ،پیش بینی شده
که مبنای آن مصلحت طفل یا نوجوان و خانواده پذیرندهیا خانواده اصلی طفل یا نوجوان پذیرفته شده است .برابر ماده  25قانون جدید ،حکم
سرپرستی ،پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی ،در موارد زیر فسخ می شود:
الف– هر یک از شرایط مقرر در ماده  6این قانون منتفی گردد (ر .ک .بند  4تا  12ش  22که منطبق با بندهای الف تا ط ماده 6
قانون است).
ب -تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان ،در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد.
ج -طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند .قابل ذکر است که رشد بر طبق قواعد عمومی با رسیدن شخص به
سن  18سال تمام شمسی حاصل می شود ،مگر این که دادگاه ،قبل از رسیدن به این سن و پس از بلوغ ،رشد نوجوان را احراز کند.
د -مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری ،در صورتی که صالحیت الزم برای
سرپرستی را ولو با ضم امینیا ناظر از سوی دادگاه دارا باشد.
برابر ماده  24قانون جدید «دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند ،مراتب را به دادگاه صالح
اعالم می کنند».

-5آثار سرپرستی
سرپرستی که به موجب قانون و با حکم دادگاه بر قرار می شود ،آثاری به بار می آورد ،یعنی حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می
کند که تا حدی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر نسبی و اوالد است .ماده  17قانون جدید که مشابه ماده  11قانون پیشین است مقرر می
دارد« :تکالیفسرپرست نسبت به کودک یا نوجوان یا از لحاظ نگهداری ،تربیت و نفقه ،با رعایت تبصره ماده  17 15احترام ،نظیر تکالیف والدین
نسبت به اوالد است .کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست ،احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند».
البته قانونگذار به قاعده کلی مندرج در ماده  17اکتفا نکرده و مواد دیگری نیز در ارتباط با تکلیف سرپرست یا سرپرستان از یک سو
و کودک و نوجوان از سوی دیگر آورده است .قابل ذکر است که قانون ،بیشتر از تکالیف آنان سخن می گوید ولی شک نیست که تکلیفیک
طرف با حق طرف دیگر مالزمه دارد .عالوه بر تکالیف ،پاره ای اختیارات نیز برای سرپرستان در نظر گرفته شده است .افزون بر آن ،حقوقی
برای افراد تحت سرپرستی پیش بینی شده که ناشی از حکم مستقیم قانون است نه وظایف سرپرستان .به هر حال مجموعه این تکالیف و
اختیارات و حقوق ،آثار سرپرستی را تشکیل می دهند که می توان آنها را در دو عنوان زیر بررسی کرد:
- 5-1آثار مالی
الف -ارث :با این که در حقوق غربی و مقررات اقلیت های دینی ،فرزندخواندگی کامل که دارای کلیه آثار نسب می باشد ،پذیرفته شده
و همان حقوق و تکالیفی که بین والدین و اوالد مقرر است ،میان پدرخوانده و مادرخوانده از یک سو و فرزندخوانده از سوی دیگر شناخته شده
است.
در قانون پیشین مصوب  ،1353با اینکه در آن زمان قانونگذار چندان مقید به رعایت شرع و انطباق قوانین موضوعه با موازین شرعی،
نبود تصریح شده بود که سرپرستی «از موجبات ارث نخواهد بود ».در قانون جدید به این قاعده تصریح نشده؛ ولی بدیهی است که براساس
حقوق اسالمی ،نمی توان سرپرستی را از موجبات ارث دانست .شاید بداهت امر سبب شده که قانونگذار جدید به این قاعده تصریح نکرده
است .در طول تاریخ فرزندخواندگی مقررات مربوط به ارث تغییر و تحوالت فراوانی را طی کرده است که باید مبنا و ریشه آنها را مورد تحلیل
قرار داد .امّا در تمام این دوران یک قاعده و قانون همواره به صورت غیر قابل خدشه ثابت و تغییر ناپذیر باقی مانده است و آن ممنوعیت ارث
مضاعف است (النجار ،1974 ،ص  .)132به این معنی که تحت هیچ شرایطی شخص نمی تواند هم از پدر هم از مادر واقعی خویش و هم از
پذیرندگان ارث ببرند و به عبارتی ارث دوگانه ممنوع است (بیدل ،1976 ،ص 18.)266پذیرش این قاعده خود سبب اعمال قانون (همه یا
هیچ) در خصوص مساله ارث فرزندخوانده شده است و حقوق ارثی ذاتاً ناشی از روابط خونی هستند (اسپیتکو ،2008 ،صص19.)106-120
بنابراین توارث تنها میان خویشاوند واقعی می تواند جاری باشد .از طرف دیگر استحکام روابط اعضاییک خانواده و جلوگیری از
فروپاشییا انحطاط آن مستلزم آن است که از ورود فردی که حق ارث آنها را تهدید می کند جلوگیری به عمل آید .منع رابطه توارث میان
فرزندخوانده با خانواده پذیرنده در عین حال به نفع خود او نیز هست چون سبب می شود حقوق ارثی اش در خانواده سابق تباه نگردد و
همچنین از سوء استفاده پذیرندگان برای تصاحب اموال او جلوگیری می کند .
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در مقابل گاهی به لزوم جایگزین خانواده اصلی به طور کامل با خانواده جدید (ناشی از فرزندخواندگی) تأکید و چنین استدالل شده
که فرزندخواندگی باید با فراهم نمودن خانواده ای نو شروعی مجدد به کودک اعطا نماید .از این رو حقوق باید به او تماماً به مثابه فردی که
در خانواده جدید متولد گشته رفتار نماید و در همین راستا قطع تمامی روابط میان کودک و خانواده واقعی سبب تلفیق و همسان سازی
بیشتر او با خانواده جدیدش می شود .از طرف دیگر تفسیر قصد و نیت طرفین درگیر در فرزندخواندگی نشان می دهد که اصوالً اعضای خانواده
جدید تمایل دارند که به عنوان خویشاوند وارث یکدیگر باشند و این در حالی است که خانواده واقعی و کودک احتماالً به دیده خویشاوندی به
یکدیگر نمی نگرند و به تعبیری قطع رابطه را پذیرفتند (همان) .بدین ترتیب همواره توارث فرزندخوانده با یکی از دو خانواده نفی شده است
و تنها امری که برای تعدیل نتایج قانون همه یا هیچ در نظر گرفته شده است ،وصیتیا چیزی شبیه به آن بوده که حسب مورد توسط خویشان
واقعییا پذیرندگان به نفع شخص پذیرفته شده صورت می گیرد20.
- 1آمرانه غیر قابل تغییر بودن قواعد ارث :سؤال این است که میان کودک و پذیرندگان که هیچ گونه رابطه خونی وجود ندارد چگونه
می توان توارث برقرار نمود؟ این مساله در حقوق اسالم شدت بیشتری به خود می گیرد به گونه ای که فرض تأثیر هر گونه قراردادی چه در
زمینه سلب و چه در زمینه ایجاد حقوق ارثی را منتفی می نماید ،همچنین به عدم امکان کاستن از حقوق ارثی سایر ورثه با افزودن شخصی
دیگر اشاره شده است (امامی .)1349 ،با این حال در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت :اوالً ،نوعی توجه بیش از حد نسبت به ارث
وجود دارد که قابل نقد است .نگاهی مادی گرایانه که به هیچ کس و هیچ چیز اجازه جوالن نمی دهد ،گویی مهمترین و اصلیترین موضوع
موجود در روابط خانوادگی ارث است .آنگاه در مورد نفقه لزوم احترام و با حق حضانت کودک سخن به میان می آید ،انعطاف پذیری بیشتری
به چشم می خورد .گویا اینها مسائل پیش پا افتاده هستند که ارزش حساسیت و صرف انرژی را ندارد امّا به هنگام سخن گفتن از ارث حتی
گاهی مخالفت با آن به معنی نفی ضروریات دینیا خروج از عدالت انگاشته می شود و این در حالی است که حضانت و سرپرستی که با نحوه
تربیت کودک ارتباط مستقیم دارد و در حقیقت میراث آینده زندگانی او را تشکیل می دهد ،ای بسا اهمیتی به مراتب بیشتر داشته باشد
ثانیاً ،تصور ورود لطمه به حقوق اشخاص ثالث را باید از ذهن زدود آیا کسی می تواند به دیگری خرده بگیرد که چرا اموالی برای او به
ارث نگذاشته و مثالً در زمان حیات آنها را وقف نموده است؟ آیا فرزند ارشد شخص می تواند به او خرده بگیرد چرا به تولید مثل ادامه داده و
صاحب فرزندان دیگری شده و بدین وسیله حق او را ضایع نموده است؟ درست است که تمامی این موارد مجازند و امّا جواز بار نمودن ارث در
فرزندخوانده مورد تردید و موضوع بحث است! امّا همین مساله دست کم نشان از آن دارند که اراده می تواند در اصل ارث بردن یا کاهش سهم
االرث دیگری مؤثر باشد22.
ثالثاً ،هنگامی که فرزندخوانده در حکم فرزند دانسته شود ،هیچیک از قواعد ارث خدشه دار نمی گردد ،همانگونه که شخص می تواند
از حیث نفقه ،حضانت ،احترام و ...در حکم فرزند پذیرندگان باشد ،در زمینه ارث باز هم پدری به فرزندی ارث می دهد نه به شخص بیگانه و
باز هم فرزندی در زمره ورثه قرار گرفته است با این تفاوت که مشبّه این تشبیه (فرزندخوانده) نیز از وجهی و در حدودی به مشبهبه (فرزند)
می ماند و اینیعنی احترام و باور به تفاوتها.
- 2ممنوعیت ارث مضاعف :قاعده ممنوعیت ارث مضاعف را در معنای عدم امکان اجتماع سمت واحد در اشخاص متعدد در زمان واحد
باید پذیرفت .یعنی نمی توان در آن واحد میان کودک و والدین واقعی و پذیرندگان او از بابت واحد (پدر و مادری و فرزندی) توارث قائل شد؛
مطابق اظهار نظر مقامات مسئول ،در صورت وجود وارث قانونی برای سرپرست و تقاضای آنها برای دریافت ارث ،یک سوم و در غیر
این صورت تمامی اموال متوفی به شخص تحت سرپرستی ارث خواهد رسید (روزنامه سرمایه ،86/10/3 ،شماره  ،636ص  23.)18این بدان
معناست که جامعه لزوم برقراری توارث میان پذیرندگان و فرزندخوانده را دست کم به معنای ارث بردن فرزندخوانده احساس نموده و در پس
گشودن راههایی برای نیل به این مهم است؛ زیرا رویه قضایی اصوالً در مقام اصالح کاستی ها و نواقص قانون ،عدالت زنده و موجود در بطن
اجتماع را مالک و معیار قرار می دهد و از آن الهام می گیرد.
ب -نفقه :نفقه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ،چنانکه گفته شد ،بر عهده سرپرست یا سرپرستان است .قانون جدید مانند قانون
پیشین به این قاعده تصریح کرده است (ماده ).17
همان گونه که گفته شد پذیرندگان کودک موظف به پرداخت نفقه فرزندخوانده خود هستند .امّا اگر به علت ناتوانی مالی چنین امکانی
نداشته باشند و یا این که آن را از دست بدهند و از طرف دیگر ابوین واقعی کودک موجود و دارای توانایی مالی کافی باشند وضعیت چگونه
خواهد بود؟ ممکن است چنین استدالل شود که افزودن بر تعداد متمکنان نفقه مغایرتی با کارکرد نفقه فرزندخوانده ندارد و می تواند منافع
کودک را بهتر تأمین کند مضاف بر این که حکمی بودن رابطه پدرخوانده و مادرخوانده با طفل مانع تداخل سمت آنها با والدین واقعی است.
بنابراین می توان همزمان و به طور مشترک آنان را مسئول دانست .زیرا تصور وجود دو پدر با مادر که هر دو از بابت سمت واحد مسئول
پرداخت نفقه باشند دشوار است .سمت پدر یا مادری در آن واحد در دو شخص جمع نمی شود اگر چه از حیث تکلیف به پرداخت نفقه باشد.
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اگر والدین و یا اجداد واقعی فرزندخوانده موجود و مستحق بوده و وی متمکن از پرداخت نفقه آنها باشد مکلف به پرداخت خواهد بود .امّا
تکلیف او نسبت به پذیرندگان چگونه است؟ در این خصوص باید به چند نکته توجه نمود:
از آنجا که پذیرندگان از حیث نفقه در حکم والدین کودک محسوب می شوند نمی توان فرزندخوانده را مکلف به انفاق دو پدر یا دو
مادر نمود ،در صورت فقدان یکی از آنان دیگری جایگزین او در حق می شود و در هیچ حالتی بیش از یک پدر یا مادر از حیث نفقه وجود
نخواهد داشت.
- 2-5آثار غيرمالی
الف -نگهداری و تربیت (حضانت) :نگهداری و تربیت طفل بر عهده سرپرست یا سرپرستان است .همان طور که پدر و مادر مکلف به
نگهداری و تربیت طفل خود هستند ،سرپرست یا سرپرستان نیز همین تکلیف را بر عهده دارند .به نظر می رسد مقصود از نگهداری همان
نگهداری و حضانت مقرر در قانون مدنی است که احکام آن در مورد طفل یا نوجوان تحت سرپرستی هم اصوال قابل اعمال است .با وجود این،
برابر ماده  20قانون جدید« ،در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طالق بین آنها ،دادگاه می تواند با
درخواست سازمان و با رعایت مفاد اینقانون ،سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجینیا شخص ثالث واگذار نماید .رعایت نظر کودکان
بالغ در این خصوص ضروری است ».بنابراین ،در صورت جدایی زن و شوهر سرپرست ،اولویت در امر حضانت مقرر در ماده  1169ق.م( .برای
مادر تا  7سالگی و پس از آن برای پدر) در اینجا قابل اعمال نیست .همچنین واگذاری حضانت به یکی از والدین در صورت فوت دیگری نیز
در مورد فوت یکی از سرپرستان اجرا نمی شود ،مگر این که دادگاه سرپرستی را به همسری که زنده است واگذار نماید.
ب -اداره اموال :در حالی که قانون پیشین ،اداره اموال طفل را به عهده سرپرست گذارده بود مگر این که دادگاه تصمیم گیری در این
خصوص اتخاذ می کرد (تبصره ماده  ،)10قانون جدید در صورتی اداره اموال صغیر را به سرپرست یا سرپرستان واگذار می کند که طفل فاقد
ولی قهری باشدیا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و دادگاه قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد
(ماده  .)16فقدان ولی قهری اعم از این است که ولی قهری (پدر و جد پدری) فوت کرده یا به دلیل ناشایستگی برابر ماده  1184ق.م .عزل
شده باشد .
به هر حال این قاعده ،هر چند از لحاظ حمایت از صغیر و حفظ اموال او می تواند مفید باشد ،لیکن تفکیک بین امور مالی و غیرمالی
و واگذاری اداره اموال طفل به شخصی غیر از سرپرست ،مشکالتی در عمل پدید می آورد وانگهی این قاعده ،حاکی از بی اعتمادی به سرپرست
در اداره امور مالی صغیر است ،در حالی که دادگاه او را برای نگهداری و تربیت طفل و به طور کلی سرپرستی او واجد شرایط و صالحیت
شناخته است .
ت -نام خانوادگی کودک یا نوجوان :در قانون جدید ،پس از صدور حکم قطعی سرپرستی ،مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت
احوال و اداره بهزیستی مربوط ابالغ می شود .اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین
مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند .همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه
جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد
حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید .
قابل ذکر است که طبق تبصره  2ماده  22قانون جدید« ،کودک یا نوجوان می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی ،صدور
شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام (و نام خانوادگی) 26والدین واقعی ،در صورت معلوم بودن ،یا نام خانوادگی مورد نظر وی در صورت
معلوم نبودن نام والدین واقعی ،از اداره ثبت احوال درخواست نماید».
ث -برخورداری از مستمری وظیفه :برابر ماده  19قانون جدید ،در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از
صندوق های بازنشستگی بوده اند ،افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید ،از
مزایای مستمری وظیفه بازماندگان،
ج -مزایای حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت :شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد( ،در صورتی
که مشمول قوانین استخدامییا قانون کار و قانون اجتماعی باشد) از ،مزایای حمایتی حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه
سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می شود (ماده  .)21این مزیت حمایتی ،که برای سرپرست در نظر گرفته شده ،در واقع برای
حمایت از کودک است؛ زیرا سرپرست با دریافت حق اوالد یا استفاده از مرخصی ،بهتر می تواند وظایف سرپرستی را انجام دهد.
چ -احترام :تنها تکلیفی که به صراحت برای فرزندخوانده مقرر شده است ،احترام به سرپرست یا سرپرستان است .ماده  17قانون جدید
مقرر می دارد« :کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ،نیز مکلف است نسبت به سرپرست ،احترامات مناسب با شان وی را رعایت کند ».
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ح -منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه :در قانون پیشین اشاره ای به منع نکاح سرپرست یا طفل تحت سرپرستی نشده بود و شک
نیست که در عرف این نکاح مذموم و شاید بی سابقه بود .در الیحه اولیه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سر پرست نیز این ازدواج
ممنوع اعالم شده بود و در متن نخستین مصوب مجلس شورای اسالمی هم مقرر گردیده بود که« :ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از
آن ،فیمابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد» (تبصره ماده  .)27لیکن پس از ایراد شورای نگهبان به غیر شرعی بودن تبصره مذکور ،این
قاعده به عنوان تبصره ماده  26به شرح زیر اصالح شد :
«ازدواج ،چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ،بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است ،مگر اینکه دادگاه صالح ،پس از اخذ نظر
مشورتی سازمان ،این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد ».این تبصره که از یک سو ازدواج را ممنوع اعالم کرده و از سوی دیگر با
رعایت مصلحت فرزندخوانده آن را با تشخیص دادگاه ،مجاز شناخته است از جهات مختلف قابل ایراد است:
اوال ،نوعی تناقض بین صدر و ذیل تبصره دیده می شود؛ زیرا صدر تبصره ،این ازدواج را به طور مطلق ممنوع دانسته ولی در ذیل
آنٰ،ازدواجبارعایت مصلحت فرزندخوانده ،مجاز شناخته است.
ثانیا ،این نوع ازدواج بر خالف عرف و اخالق حسنه است؛ زیرا عرف فرزندخوانده را در حکم فرزند نسبی می داند و ازدواج با او را به
هیچ وجه نمی پسندد .
ثالثا ،این قاعده چه بسا موجب سوء استفاده اشخاص هوسران خواهد شد .ممکن است مردی دختری را با رعایت مقررات و حکم
دادگاه ،تحت سرپرستی قرار دهد ،با این نیت که بعدا با او ازدواج کند ،حتی امکان دارد بدون نیت و قصد اولی ،پس از رسیدن دختر به سن
ازدواج ،پدرخوانده از روی هوی و هوس و با انگیزه شهوت رانی با او ازدواج کند و چون پدرخوانده ،معموال مورد احترام فرزندخوانده و تحت
نفوذ معنوی او است ،بعید است دختر بتواند با پیشنهاد ازدواج ،علیرغم میل باطنی خود ،مخالفت کند.
رابعا ،به نظر می رسد که تبصره یاد شده مغایر کنوانسیون حقوق کودک می باشد که ایران در سال  1372به آن پیوسته است (ر .ک .به ویژه
به مواد  21 ،19 ،1و  34کنوانسیون).
خامسا ،درست است که از نظر شرعی و فقهی سرپرستییا فرزندخواندگی اصوال رابطه محرمیت و منع نکاح ایجاد نمی کند؛ ولی با
توجه به عرف و مصلحت کودک ،شاید بتوان به عنوان حکم ثانوییا حکم حکومتی ،ممنوعیت و حرمت نکاح را پذیرفت ،چنانکه برخی از فقهای
معاصر به آن فتوا داده اند .

-6فرزندخواندگی در حقوق انگليس
قانون فرزندخواندگی حاکم بر آوردن کودکان به انگلستان ،به همه گیرندگان مقیم در جزایر بریتانیایی ،صرف نظر از ملیت آنها به کار
گرفته می شود .بطور خالصه ،قانون انگلستان به موارد زیر نیاز دارد:
- 1ارزیابی توسط یک آژانس فرزندخواندگی شایستگی گیرندگان آینده نگر برای گرفتن یک کودک،
- 2موضوع یک گواهی،
- 3گیرندگان آینده و سایرین ،جهت گام های متنوعی– اینها به شرایطیک مورد خاص بستگی خواهد داشت (یک نگاه کلی در مجموعه
در بخش  .)7گیرندگان آینده که با نیازمندی های مربوطه موافق نباشند ،مرتکب کوتاهی و گناه می شوند .
ایالت انگلیس،یک امضاء کننده ی انجمن الهه است و انجمن مزبور را در یکم ژوئن سال  2003اجرا کرده است .ایالت انگلیس همه
سفارشات فرزندخواندگی ایجاد شده در سایر کشورهای الهه را می داند.
در انگلیس با صدور قرار فرزندخواندگی از ناحیه دادگاه ،حقوق و تکالیف والدین طبیعییا قیم ملغی می شود و این حقوق و تکالیف به
کسانی که کودک را به فرزندخواندگی پذیرفته اند ،منتقل می شود .با وقوع فرزندخواندگی ،فرض می شود که کودک ،فرزند مشروع پدر و
مادر اکتسابی بوده و بسیاری از عالیق قبلی از بین می رود .حتی گاه والدین طبیعی از هویت سرپرستان مطلع نمی شوند .فرزندخوانده ها
دارای همان حقوق ارث که براساس وصیت نامه ،اسناد و فوت بدون وصیت ایجاد می شود و کودکان طبیعی متولد شده از سرپرستان در خالل
زناشویی دارند ،مگر این که فرزندخوانده به صراحت استثناء شده باشد). (Padfild and barker, op,cit

-7صالحيت قضایی براي صدور دستور فرزندخواندگی در انگليس
قانون فرزندخواندگی سال  1976صدور حکم فرزندخواندگی در انگلیس را بیان می نماید .این قانون بیان می نماید که متقاضیان
بایستی حداقل  21سال داشته و متقاضییا در مورد تقاضای مشترک یکی از متقاضیان بایستی مقیم بخشی از بریتانیای کبیر 27،باشد مگر
این که درخواست براییک حکم قراردادیباشد .یک حکم فرزندخواندگی ممکن است صرفاً نسبت به شخص زیر سن  18سال بوده و هرگز
ازدواج نکرده باشد ،صادر شود .اقامتگاه یک بچه بر صالحیت قضایی تأثیر نمی گذارد .نسبتاً به خاطر این که ممکن است اقامتگاه یکی از
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وابستگی ها بوده و این به عنوان مانعی برای فرزندخواندگی خارجی باشد .این قانون که اجرایی خواهد شد ،قانون انگلیس بود و آن قانون در
مورد والدین متأهل ،هر کدام از والدین نیاز به توافق دارد و اگر والدین متأهل نیستند در مورد مادر و نه پدر می باشد .این توافقنامه بایستی
آزادانه انجام گشته و قانوناً تا زمانی که بچه شش هفته شود نمی توان انجام داد .این قانون شامل موادی برای بطالن از توافقنامه در موارد
مناسب می باشد .دادگاه در یک مورد اختالف الزم است در نظر گیرد که آیا فرزندخواندگی بیشترین منافع را برای بچه دارد و پس این که آیا
توافقنامه والدین بایستی باطل گردد.

-8فرزندخواندگی بين المللی
فرزندخواندگی بین المللی ،تبلور شکلی از فرزندخواندگی است که در آن طرفین ـ فرزندخوانده اولیاء فرزندخواندگی ـ دارای تابعیت
واحد نباشند به عبارت دیگر اگر در جریان فرزندخواندگی «عنصر خارجی» متصف به یکی از طرفین باشد ،فرزندخواندگی بینالمللی تحقق
مییابد .نسبت به تأسیس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت های بسیاری از طرف مجامع بینالمللی نشان داده شده است .به عنوان مثال یونسکو
مهمترین دلیل را سوءاستفاده از این نهاد ذکر کرده است 36.این گونه حساسیت هاا بیشتر در کشورهای پذیرنده (مقصد) ـ که تقاضای بیشتری
برای این گونه فرزندخواندگی دارند ـ ابراز شده است .البته توجه مطلوب به این وضعیت ،مدیون فعالیت های بینالمللی کشورها و سازمان
ملل می باشد
کنوانسیون  29مه  ،1993در مورد «حمایت از کودکان و همکاری در زمینة فرزندخواندگی بینالمللی» که توسط کنفرانس حقوق
بینالملل خصوصی در الهه تصویب و در  5مه  1995الزماالجراء شد .راهکار بزرگی محسوب میگردد که موانع بسیاری از سوءاستفاده ها را
در این زمینه از بین برده و تأمین اهداف فرزندخواندگی بینالمللی را فراهم نموده است و نهایتاً« ،اخالقی نمودن فرزندخواندگی 37را باعث
گردیده است طبق این کنوانسیون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدی ،به ویژه با ارتباط تنگاتنگ میان قضات و دستگاه های اداری
کشورهای مبداء و مقصد به اهداف این کنوانسیون نایل گردند38.
بندهای ب ـ ج ـ د ماده  21کنوانسیون حقوق کودک ،به فرزندخواندگی خارجیان اشاره دارد ،ضمن آنکه تلویحاً و مصرانه بر حساسیت
آن صحه گذاشته و بر تضمین حقوق این دسته از کودکان تأکید می کند :ماده یاد شده مقرر می دارد «کودک خارجی قبول شده برای
فرزندخواندگی باید از همان شرایط برابر فرزندخواندگی ملی (کشور مقصد) بهرهمند شود44».
در حقوق بینالملل ،کنوانسیون های دیگری چون ،کنوانسیون  1924ژنو در مورد حقوق کودک ،بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در
 20نوامبر  ،1959در خصوص کودکان فرزندخوانده ،ماده  23و  24میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده  10میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشاره داشتهاند.
فرزندخواندگی بین المللی به کودکان این شانس را می دهد تا زندگی خانوادگی را تجربه کنند و برخی فرصت هایی را به آنها می
دهد که در کشور مبدأ خود نداشته اند .اما همچنین مشکالت و خطرات قابل توجهی را مطرح می کند .کودکان می توانند به شکل غیرحضوری
فرصت زندگی با والدین خود و خویشاوندان را رد می کنند و می توانند در برابر ضربه روحی و روانی و مشکالت عاطفی طوالنی مدت بدون
حفاظت باشند .
جنبه های مالی فرزندخواندگی بین المللی ،می تواند سمت اداره کردن را تشویق کند و موجب ازدیادیتیم خانه های کم کیفیت شود.
همچنین آنها می توانند منابع را از توسعه ی مراقبت متناوب با کیفیت خوب برای کودکان در جوامع خودشان منحرف کنند.

-9فرزندخواندگی بين کشوري
فرزندخواندگی بین کشوری ،فرزندخواندگییک کودک از کشوری دیگر خارج از جزیره های بریتانیا ست .اینیک واژه است که توسط
دپارتمان کودکان ،مدارس و خانواده ها ) (DCSFبرای توصیف پادشاهی انگلستان شامل جزایر دریایی و جزیرهی "من" به کار می رود.
هر کسی که فرزندخواندگی اش بین کشوری را در نظر می گیرد ،باید در جستجوی اندرزهای گروه فرزندخواندگی مقامات محلییایک
آژانس فرزندخواندگی داوطلبانه باشد که برای کار روی فرزندخواندگی بین المللی ثبت شده است ،آنها همچنین باید مشورت قانونی مستقل
انجام دهند.
قواعد فرزندخواندگی بین کشوری که در انجمن های بین المللی مربوط قرار داده می شود که ایالت انگلستان یک امضاء کننده در ان
است ،به شرح زیر است:
- 1کودکانی که نمی توانند با خانواده تولد خود زندگی کنند باید به آن فرصتی داده شود تا به عنوان بخشی از یک خانواده دائمی در
کشور خودشان هر جا که ممکن باشد زندگی کنند.
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- 2فرزندخواندگی بین المللی ممکن است به عنوان یک ابزار جایگزین برای فراهم کردن یک خانواده دائمی برای کودکی که در نظر
گرفته شود که نمی تواند در کشور خودش در یک اخالق و رفتار مناسب مراقبت شود .
- 3فرزندخواندگی بین المللی فقط زمانی اتفاق می افتد که به نفع کودک باشد و حقوق ابتدایی او در نظر گرفته شود.
- 4استانداردها و تدابیر حفاظتی معادل آنهایی که در فرزندخواندگی داخلی به کار می روند ،باید در فرزندخواندگی بین المللی برای
حفاظت از رفاه و آسایش کودک به کار روند .
- 5فرزندخواندگی بین المللی فقط وقتی اتفاق می افتد که مادر مولد ،رضایت خود را جهت فرزندخواندگی بعد از تولد کودک بدهد.
- 6منافع نباید از دوره عمل به دست آید.
اشخاص زیر می توانند در خارج از کشور فرزند بگیرند:
الف -زوج ها
- 1حداقل یکی از زوجین در پادشاهی انگلستان مقیم باشد.
- 2یا هر دو زوجین باید ساکن باشند .

ب-متقاضيان مجرد
-1باید مقیمیا ساکن باشند.
-2باید از احتیاجات ویژه کشور مورد نظر خود آگاه باشند .برخی کشورها محدوده سنی باالتری دارند ،هم محدوده سنی پایین تری
.
دارند ،و برخی فقط تقاضای زوج های متأهل را قبول می کنند
- 3باید به عنوان زوج مناسب برای فرزندخوانده داشتن توسط آژانس فرزندخواندگی ایاالت متحده انگلستان تأیید شوند .در بخش
سلطنتی کنز نیگتون و چلسی ،این مورد مقامات محلی خواهد بود.
چه تفاوتی بین فرزندخواندگی از ایالت انگلیس و فرزندخواندگی از خارج وجود دارد؟
تعداد بسیار کمی از کودکان فرزندخوانده از ایالت انگلیس در هنگام تولد توسط پدر و مادر خود داده می شوند .
بسیاری از آنها کودکانی هستند که توسط مراقبین پرورشگاهی مقامات محلی نگهداری می شوند .زیرا والدین آنها قادر به مراقبت
نبوده اند .بسیاری از کودکان فرزندخوانده نیازهای خاصی دارند زیرا:
- 1ممکن است آنها از سوءاستفاده عاطفی ،جنسی ،فیزیکی و بی توجهی رنج ببرند.
- 2تجارب آنها می تواند به این معنی باشد که بسیاری از آنها نیازهای پیچیده ای دارند .
- 3والدین آنها ممکن است احساس کنند آنها نمی توانند با والد بودن آنها مواجه شوند .
کودکان بسیار زیادی که از خارج به فرزندی گرفته شدند ،در سن بسیار کمی ترک شده اند .اگرچه ،کودکان فرزندخوانده خارجی
نیازهای اضافی (بیشتری) دارند.
چالش هایی که کودکان فرزندخوانده از کشور خارجی و والدین آنها ،با آن مواجه اند؟
- 1کودکان از خارج از کشور که برای فرزندخواندگی قرار می گیرند ،اغلب از یتیم خانه هایی می آیند که توسط چندین مراقبت کننده
که در یک شیفت کار می کنند نگهداری می شوند .این می تواند برای آنها مواجهه با خانواده جدید را مشکل سازد .
- 2اغلب موارد آنها به مقدار کمی از خانواده خود آگاهی دارند ،اغلب کودکان گواهی تولد ندارند .
- 3این بدان معنی است که خانواده جدید ممکن است همه اطالعاتی که نیاز دارند در مورد سالمت کودک بدانند نداشته باشند .برای
مثال ،ممکن است شرایط ارثی وجود داشته باشد که والدین فرزندخوانده ندانند .
- 4بسیاری از فرزندخواندگی های بین کشوری ،فرا نژادی است ،به این معنی که کودکان نه تنها از خانواده ها و کشورهای خود ،بلکه
از میراث فرهنگی ،زبانی و اخالقی خود جدا می شوند .کودکی که به شکل قابل مالحظه ای از خانواده جدید خود متفاوت است ممکن است
به سختی احساس کند که متعلق به خانه انهاست و ممکن است احساس کند آنجا در مدرسه و جامعه ایستادگی می کنند .
- 5زمانی که آنها میانسال می شوند و کشور مبدأ خود را مالقات کنند ،آنها اغلب با مردم و فرهنگ احساس بیگانگی دارند.

-10مقایسه حقوق ایران و انگليس
از دیدگاه تاریخی پذیرش کودکان به فرزندخواندگی در کشوری به جز کشور متبوع آنان بیشتر در اثر جنگها و جا به جایی جمعیت و
مهاجرت های دسته جمعی رخ داده است .
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فرزندخواندگی تا قرن  19دچار فراز و نشیب های بسیاری شد ولی اوج بهرهگیری از آن ،مربوط به سال های بعد از جنگ جهانی اول
 1914تا  1918می باشد ،جنگی که در آن کودکان و زنان بی شماری آواره شدند ،کودکان در جستجوی خانواده و خانواده ها در جستجوی
کودکانشان از این شهر به آن شهر و از این کشور به آن کشور روانه گردیدند .اندیشه های خیرخواهانه و سیاستمدارانه اروپائیان همگی با هم،
از نهاد فرزندخواندگی بیش از پیش حمایت نمودند .بدین گونه حقوقدانان معتقدند فرزندخواندگی نهادی است که از اهداف سیاسی دولتها
دور نمانده است56.
در سده های  19و  20میالدی دولت انگلستان برای ازدیاد جمعیت در مستعمرات خود ،کودکان را از انگلستان به سایر مستعمرات
اعزام می کرد .بسیاری از این کودکان توسط خانواده به فرزندخواندگی پذیرفته نمی شدند و در اوضاع و احوال نامناسب قرار داشتند .پس از
پایان جنگ جهانی دوم بزرگترین کشور پذیرنده کودکان مهاجر ایاالت متحده آمریکا بود .در دهه  50میالدی موج دوم کودکان مهاجر در اثر
جنگ کره پدید آمد .اینها کودکانی بودند که در اثر جنگ پدر و مادر خود را از دست داده بودند یا کودکانی که در اثر روابط زنان کره ای با
نظامیان آمریکایی به دنیا آمده بودند .موج سوم کودکان بی سرپرست طی جنگ ویتنام شکل گرفت که عالوه بر کودکان یتیم ،کودکانی که
در اثر تجاوزهای جنسی دسته جمعی به زنان به دنیا می آمدند را باید افزود .در سال  2000میالدی هجده هزار کودک برای فرزندخواندگی
وارد ایاالت متحده آمریکا شدند .این رقم در سال  2003به بیست و یک هزار کودک رسید .طبق آمار تعداد کودکانی که خارج از مرزهای
دولت متبوع خود به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند در سالهای واپسین دهة سدة  20میالدی بین پانزده تا بیست هزار نفر در سال است .
این رقم در سال  2003به حدود سی هزار کودک در سال میان بیش از یکصد کشور جهان رسیده است که با توجه به درگیری های
خونین و کشتارهای گروهی در دارفور سودان ،کنگو ،عراق ،نوار غزه ،افغانستان و مناطق قبیله نشین پاکستان در دهه های آغازین سال 2009
میالدی و افزایش کودکانیتیم و بی سرپرست نمونه های آشکاری هستند که نیازمند پذیرش به فرزندخواندگی به عنوان جایگزین خانواده های
نابود شده آنان است (عابد خراسانی ،1389 ،صص 98و .)99
حال سؤال بسیار مهمی که در این خصوص ،به ویژه در لحظه تشکیل رابطه فرزندخواندگی در ایران مطرح می باشد این است که چه
قانونی می بایست در ایجاد رابطه فرزندخواندگی حاکم گردد .آیا قانون دولت متبوع افراد (در خصوص خارجیان) و دین و مذهب پدرخوانده یا
مادرخوانده یا فرزندخوانده (در صورت فرزندخواندگی اقلیت های دینی ایرانی) می بایست از جانب قاضی ایرانی مراعات گردد؟ یا اینکه حسب
مورد قاضی ایرانی می بایست به لحاظ اعمال ماده  964قانون مدنی ایران و بند  3ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
در محاکم مصوب  ،1312در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوع پدرخوانده یا مادرخوانده و در خصوص اقلیتهای دینی ،قواعد و مقررات
مسلم و متداول دین و مذهب پدرخوانده را به موقع اجرا گذارد؟ و یا قاضی صالحه ایرانی با استناد به ماده  965قانون مدنی ایران ،مکلف است
قانون دولت متبوع مولی علیه (فرزندخوانده) را مالک عمل خود قرار دهد؟ و در صورت عدم وجود تابعیت مولی علیه ،قانون مقر دادگاه را به
موقع اجرا گذارد؟
بر این دیدگاه ایرادات فراوانی است :اوال ً،قاعده اعمال قانون اقامتگاه در حقوق ایران ،در رابطه فرزندخواندگی (پذیرش سرپرستی
کودکان بی سرپرست) از باب صالحیت محاکم ایرانی است نه از باب اعمال قانون حاکم .به عبارت دیگر شرط الزم برای ایجاد رابطه
فرزندخواندگی در ایران ،اقامت داشتن پذیرندگان فرزندخوانده در ایران است و این مفهوم اعمال قانون ایران بر دعوی فرزندخواندگی (در
کلیهی صورتهای آن اعم از اینکه طفل ایرانی باشد یا خارجی) نخواهد بود .ثانیاً ،اگر بخواهیم در دعوی فرزندخواندگی ،قانون ایران را به موقع
اجرا گذاریم (در صورت ایرانی بودن فرزندخوانده یا ایرانی بودن پذیرندگان فرزندخوانده) اعمال قانون ایران در حالت اول از باب اعمال ماده
 965یا قسمت اول ماده  5قانون مدنی است و در حالت دوم اجرای قانون ایران به واسطه رعایت مادتین  6و  964قانون مدنی خواهد بود ،نه
اعمال قانون اقامتگاه ،بنابراین مشاهده می شود که اکثریت موارد مربوط به فرزندخواندگی به شخصی بودن قوانین راجع می باشد و به هیچ
وجه قانونگذار ایران از شخصی بودن قوانین عدول ننموده است (فدوی ،1385 ،ص).343
عده ای دیگر از حقوقدانان ایرانی ،اعتقاد دارند که قاضی ایران می بایست در لحظه ایجاد رابطه فرزندخواندگی ،قانون دولت متبوع
مولی علیه (فرزندخوانده) را از باب اعمال ماده  965قانون مدنی ایران و هماهنگی با قواعد و مقررات بینالمللی من جمله کنوانسیون حقوق
کودک لحاظ نماید .صدر ماده  21کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد« :کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و
مجاز می دانند باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند ».همچنین ماده  20کنوانسیون مزبور اشعار می دارد« :کودک نباید به طور
موقتییا دائمی از محیط خانوادگی و منافع شخصی محروم شود و می بایست از جانب دولت متبوع خود مورد مراقبت و رسیدگی قرار گیرد».
آخرین نکتهای که الزم به ذکر می داند آن است که مبحث سرپرستی(یا فرزندخواندگی) با مفهوم والیت و قیمومت متفاوت می باشد
و این تفاوت با تحقیق و بررسی در رأی وحدت رویه شماره  22مورخ  1360/4/6هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته
است57.
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نظر به این که حقوق بین الملل خصوصی در ایران ،رشته نسبتاً جدیدی است و مباحث مختلف و فروع متفاوت موضوعات حقوق بین
الملل خصوصی ،از جمله این مبحث ،کمتر مطرح رسیدگی قرار گرفته است ،موضوع جای بحث و بررسی بیشتری دارد و نگارنده با بضاعت
اندک علمی خود ،دیدگاهی را مطرح و در خصوص آن اظهار نظر و استدالل نموده است که خالی از نقص نبوده و نیازمند نقد و تذکرات
مشفقانه اساتید محترم و صاحب نظران می باشد مواد  20و  21در کنوانسیون حقوق کودک به فرزندخواندگی پرداخته است و از کشورهایی
که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته اند ،خواسته است که منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند .هر ساله تعداد زیادی از
کودکان ،به دالیل مختلف والدین خود را از دست می دهند و از سوی دیگر بسیاری از زوجین از نعمت فرزند محروم بوده و مایل به تحت
سرپرستی قرار دادن کودکان بی سرپرست هستند .لذا پرداختن به این موضوع و بررسی قوانین حاکم برای انتظام بخشی این روابط از اهمیت
برخوردار است .با توجه به مطالب پیش گفته فرزندخواندگی در اسالم به طور مطلق منع نشده بلکه از نظر علمای شیعه ،کوذک بی سرپرست
نباید مهمل گذارده شود و الزم است به نحوی تحت سرپرستی قرار گیرد.
محدودیت ها و شرایط پذیرندگان آینده نگر در انگلستان ،در رابطه با آوردن کودک به  UKبرای فرزندخواندگی در کشوری دیگر در
اسکاتلند ،ایرلند شمالی و ولز نیز به کار می رود .همچنین قانون جداگانه برای فرزندخواندگی های انجمن الهه در اسکاتلند و ایرلند شمالی
وجود دارد .
برای فرزندخواندگی های تحت تأثیر انجمن الههDFE ،فقط کاربردهایی برای انگلستان را به کار می اندازد .دولت های تفویض در
اسکاتلند ،ایرلند شمالی ،جزیرهی "من" و ولز مقامات مرکزی تحت انجمن الهه هستند و مطالعاتی برای کاربردها در کشورهای مورد نظر را
به جریان می اندازند .
ایاالت انگلستان یک امضاء کننده ی انجمن الهه است و همه سفارشات فرزندخواندگی ایجاد شده در سایر کشورهای الهه را می داند.
کودکان فرزندخوانده ی والدین بریتانیایی که در کشور الهه خوانده شده اند ،می توانند یک پاسپرت بریتانیایی در کشور محل تولد خود بگیرند
به عنوان شهروند بریتانیایی ،ایاالت انگلستان را وارد کنند .
برخی کشورها ،کشورهای تعیین کننده تحت انجمن الهه هستند ،اما از امضاء کننده آن نیستند .کودکان والدین بریتانیایی که در این
کشورها خوانده می شوند ،تحت پاسپرت بریتانیایی نیستند و به ویزای ورود برای آمدن به انگلیس نیاز خواهند داشت .اگر چه ،کشوری که
شما انتخاب کرده اید،یک کشور غیر تعیین کننده تحت انجمن الهه باشد ،ایاالت انگلستان ،فرزندخواندگی را تشخیص نمی دهد و شما
نیازمندید کودک خود را در یک دادگاه بریتانیایی مجدداً به فرزندخواندگی بپذیرید .
فرزندخواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه ،در مورد ایرانیان غیر شیعه به موجب بند  3قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر
شیعه در محاکم مصوب  ،1312در مسائل مریوط به فرزندخواندگی ،عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده
پیرو آن است ،رعایت می شود .ولی در این مورد باید گفت که در حقوق اسالم فرزندخواندگی در مورد مسلمانان به دلیل صراحت آیه 4سوره
احزاب که قبالً بیان گردید ،به رسمیت شناخته نشده است .زیرا به موجب آیه مذکور فرزندخوانده به هیچ وجه حکم فرزند واقعی را ندارد.
بنابراین ،در مورد مسلمانان غیر شیعه اعمال و اجرای بند مذکور موضوعاً منتفی می باشد.
در حقوق انگلیس تصویب قانون فرزندخواندگی  1968به منظور اجرای مقررات کنوانسیون حقوق کودک بوده است .
همان گونه که در حقوق ایران و حقوق انگلستان ،مالحظه گردید و در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته است،
تالش حقوقدانان ،قضات و قانونگذاران در کشورهای مذکور ،در جهت رعایت هر چه بیشتر مصالح و منافع عالیه کودکان می باشند ،و این
رعایت مصالح عالیه کودک ،عالوه بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی ،شامل رعایت جنبه های عاطفی و روانی موضوع نیز می شود و این مسأله
از جمله ،به صورت صدور شناسنامه ،اوراق و اسناد سجلی و مدارک هویت طفل به نام خانواده جدید متجلی میگردد .بدیهی است که وقتی
این تالشها با میراث فرهنگی و دینی و سنت های جوامع مختلف تلفیق و هماهنگ می شود ،آثار بعضا متفاوتی را در مقررات کشورهای مذکور
به وجود می آورد59.
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-11بحث و نتيجه گيري
با توجه به یافته های تحقیق درمیابیم که:

فرضیات  1و  2مورد تایید است .ولی در فرضیه  3با توجه به اینکه فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه ،در ماده واحده مربوط به احوال
شخصیه به رسمیت شناخته شده است و در فقه اسالم نیز احوال شخصیه غیر مسلمین طبق عقاید دینی آنها می باشد ،همچنین از آنجا که
نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دایره شمول محدودتری نسبت به حقوق داخلی دارد ،لذا به نظر می رسد که اصوالً اقدام به پذیرش
فرزندخوانده از طرف اتباع خارجه مخالف نظم عمومی ایران نباشد .
با توجه به قانون انگلیس می توان نتیجه گرفت که در صورت صدور حکم فرزندخواندگی ،تمام حقوق ،تکالیف ،تعهدات و اقتدار والدین
در زمینه حضانت ،نفقه ،تعلیم و تربیت به پدرخوانده واگذار می گردد.
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که نفی و قطع رابطه نسبی و نیز هر آنچه که با بقای آن منافات داشته باشد مورد
نهی شارع قرار گرفته است.
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