اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح اصالح تبصره ماده ( )33قانون
حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست»

مقدمه
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب سال  ،1931توانسته است موضوع
سرپرستي كودكان ياد شده را نظاممند سازد و طبق مقدمه توجيهي طرح كنوني تاحدودي توانسته است شرايط و
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم
شماره ثبت:
333

تشريفات قانوني براي موضوع سرپرستي را تسهيل نمايد .طبق تبصره ماده ( )16اين قانون ازدواج فرزند خوانده با
سرپرست ممنوع است مگر اينكه طبق تشخيص دادگاه پس از اخذ نظر مشورتي سازمان بهزيستي به مصلحت
فرزندخوانده باشد.
تبصره ماده ( )16اين قانون با موضوع ايجاد امكان ازدواج بين فرزندخوانده و سرپرست در مواردي كه به
تشخيص دادگاه پس از اخذ نظر مشورتي سازمان بهزيستي اين ازدواج به مصلحت فرزندخوانده باشد ،موجب ايجاد

شماره چاپ:
383
تاريخ چاپ:
9313/8/8

نگرانيها و ابراز انتقاداتي ازسوي برخي فعاالن اين حوزه شد .طرح حاضر در راستاي رفع اين نگرانيها و انتقادات
ارائه شده است .طراحان اين طرح معتقدند كه تبصره ماده ( )16اين قانون موجب تزلزل نظام عرفي و اجتماعي
است و باعث ايجاد معضل در بنياد خانوادهها خواهد شد و همچنين موجب كاهش انگيزه خانوادهها براي پذيرش
دختران بهعنوان فرزند خوانده است.
در اين گزارش به بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع ميپردازيم.

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي

بررسي طرح
طرح حاضر تبصره ماده ( )16قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب سال  1931را
بهصورت زير تغيير ميدهد « :ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده

مشخصات گزارش

ممنوع است».
ابتدا به بررسي پيشينه تقنيني اين تبصره ميپردازيم .در ماده ( )12اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان

شماره مسلسل:
30391133-9
تاريخ انتشار:
9311/0/1

بيسرپرست و بدسرپرست ،ازدواج سرپرست با كودك يا نوجوان چه در زمان سرپرستي و چه بعد از آن منوط به
اجازه دادگاه با اخذ نظر كارشناسي سازمان بهزيستي بوده است .با اعالم وصول اليحه و با بررسيهايي كه در
كميسيونهاي مربوطه انجام شد در نهايت مجلس شوراي اسالمي با تغيير حكم مذكور در ماده ( )12اليحه،
ازدواج بين سرپرست و طفل را ممنوع كرد و در نهايت مصوبه مجلس به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مجلس در ايراداتي كه به مصوبه مذكور وارد كرده بود ،ايرادي نيز به
مصوبه مجلس (مبني بر ممنوعيت ازدواج طفل با سرپرست) وارد نمود .طبق نظر شوراي نگهبان اطالق ممنوعيت
ازدواج طفل با سرپرست پس از بلوغ و رشد طفل و مصلحت وي مخالف موازين شرع است.
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در توضيح نظر شوراي نگهبان بايد گفت طبق فتاواي فقهاي اماميه افرادي كه ازدواج با آنان ـ چه مرد و چه زن ـ ممنوع است بهصورت
كامل تصريح شده و در كتب فقهي وجود دارد و در قانون مدني نيز عيناً ذكر شده است .طبق نظر مشهور يا اجماعي فقيهان ،رابطه
محرميت بين فرزند خوانده و سرپرست وجود ندارد و با توجه به نبود رابطه محرميت و همچنين نبود مانعي ديگر جهت ازدواج اين دو،
وقوع عقد نكاح بين آنان مجاز و صحيح است ،لذا اطالق ممنوعيت ازدواج بين طفل و سرپرست كه در مصوبه ابتدايي مجلس وجود
داشت مغاير با اجماع يا مشهور فتاواي فقهاست.
پس از وصول ايراد شوراي نگهبان و در راستاي اصالح مصوبه مجلس ،تبصره ماده ( )16پس از بررسي در كميسيونهاي مربوطه و
صحن علني بهصورت زير مصوب گرديد:
« ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است ،مگر اينكه دادگاه صالح پس
از اخذ نظر مشورتي سازمان اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد».
شوراي نگهبان به مصوبه مجلس ايرادي وارد نكرد و در نهايت همين مصوبه ابالغ گرديد و شكل قانوني بهخود گرفت.
مالحظه ميشود كه مفاد طرح كنوني در زمان بررسي اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مطرح بوده و
به تصويب كميسيون اجتماعي و همچنين صحن علني مجلس شوراي اسالمي نيز رسيده ،لكن همانگونه كه بيان گرديد بهدليل
مخالفت با اجماع يا نظر مشهور فقها ،ازسوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي اعالم شده است ،در نتيجه حتي در صورتيكه طرح
كنوني به تصويب مجلس نيز برسد با توجه به سابقه مذكور با ايراد م جدد شوراي نگهبان روبرو خواهد شد و در صورت اصرار نمايندگان
محترم به مجمع تشخيص مصلت نظام ارجاع خواهد شد.
با توجه به سابقه وجود نظر شوراي محترم نگهبان و همچنين اتقان مصوبه فعلي مجلس بهنظر ميرسد تغيير اين حكم عالوهبر مغايرت با
موازين شرعي طبق نظر شوراي نگهبان ،در مواردي كه ازدواج بين سرپرست و طفل ،پس از رسيدن به بلوغ و رشد و سن ازدواج ـ بهخصوص
پس از پايان دوران سرپرستي و علياالخص در مواردي كه فرزندخوانده پسر باشد ـ به مصلحت طفل باشد و اين موضوع توسط دادگاه احراز
شود و سازمان بهزيستي و كارشناسان آن سازمان نيز آن را تأييد نكند ،از لحاظ حقوقي نيز صحيح نخواهد بود.
اين موضوع در كميسيون قضايي و حقوقي نيز در دستور كار قرار داشت و مقرر گرديد كه بررسيهاي الزم حقوقي در اين مسئله
صورت گيرد و همچنين مقرر گرديد كه از شوراي نگهبان در اين زمينه استعالم گردد كه بدون وصول گزارش كميسيون قضايي ،اين
موضوع در دستور صحن علني قرار گرفته است ،لذا بعد از وصول گزارش كميسيون قضايي ،موضوع در دستور كار صحن مجلس قرار
ميگرفت.
نتيجهگيري
با توجه به مخالفت تبصره پيشنهادي در طرح كنوني با احكام شرعي كه قبالً نيز توسط شوراي محترم نگهبان اعالم شده است و با
توجه به اينكه درحال حاضر به تصريح قانون ،ازدواج بين سرپرست و طفل چه در دوران سرپرستي و چه پس از آن ممنوع است ،مگر
اينكه پس از رسيدن به سن ازدواج تنها بهشرط اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان بهزيستي اين ازدواج را به مصلحت طفل
تشخيص دهد ،مجاز خواهد بود و اين حكم در راستاي مصالح فرزندخوانده نيز بايد باشد لذا مالحظاتي كه ممكن است مورد نظر بوده
باشد ،حتماً در حكم دادگاه و نظر مشورتي سازمان همواره مورد لحاظ قرار ميگيرد ،بنابراين رد كليات طرح كنوني پيشنهاد ميگردد.
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