اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج

وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ازدواج و ﻃﻼق در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻼق ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ در ﺧﺎرج و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮزﻧﺪان را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺷﺮح
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻟﺬا ﻃﯽ دو ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدک ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ و ﮐﺪام ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ دارد ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺬارد اﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو در رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد زﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺪر
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ را ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮود ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره در ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد در اﯾﺮان ﻃﺮح دﻋﻮی ﮐﻨﺪ و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
در اﯾﻨﮑﻪ زوﺟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ واﻟﺪﯾﻦ دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎدر
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﮑﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در اﯾﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﺣﮑﻢ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ

ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای زن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
آورد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻗﻮاﻧﻴﻦ « ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎده  6ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻜﺎح و ﻃﻼق و اﻫﻠﻴﺖ اﺷﺨﺎص و ارث در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺒﺎع اﻳﺮان وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﻴﻢ در ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺮي
»ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ « ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  15ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده:
ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ در اﯾﺮان اﺟﺮاء ﻧﻤﯽ
»…دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﮑﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬی ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎدر ﺗﺎ  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺴﺘﺤﻖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ (1).ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ  9ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎدر واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زاده ﺷﺪن
از ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک را از ﻣﺎدر اﺧﺬ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ زن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ در اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﯿﺮی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻨﺪ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺧﻮدداری
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﮑﻢ ﻃﻼق را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪوا ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻼق ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﺸﻮد ﻃﻼق ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﻮده و زن و ﻣﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﺻﺎدره از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎن ﻟﻢ
ﯾﮑﻦ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﺮ دو زوﺟﯿﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و وﻟﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﻗﻬﺮی اﺳﺖ و
در ﺻﻮرت ﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺎدر ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ ﻧﺪارد .ﻟﺬا ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﻔﻞ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺣﯿﺎت ﭘﺪر ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎدر ﮔﺬارده ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎدر در اﻣﻮال ﮐﻮدک و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮاردی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎدر ﺑﺮ ﻃﻔﻞ
ﺧﻮد را ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ(2).
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻋﻤﺎﻟﯽ در ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮم ﺑﻮده ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮارﺗﮑﺎب ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ آزاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در آن ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﻋﻮاﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼق و ﯾﺎ اﺧﺬ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و دادﮔﺎه
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ وی را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دﻋﻮی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر دارد؟
در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ زوﺟﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺮم ﻧﺒﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺪاﻧﺪ .زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮ از ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻟﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﻋﻮاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﻋﻮی در اﯾﺮان دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ دﻋﻮی را از اﺑﺘﺪا در دادﮔﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدک ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل در اﯾﺮان آزاد ﺑﻮده و ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده
و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﮑﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ زن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺜﻼ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ را ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک را ﺑﺨﻮاﻫﺪ؟

ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺰء اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ آن ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ زن از زﻣﺮه اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ راه ﻫﺎی اﺛﺒﺎت دﻋﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺟﺒﺎر زن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﺘﺒﺎری
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﻫﺮ دو اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻦ او ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده  1169ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ1. :
ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ درﺻﻮرت ﺣﺪوث – ﺗﺒﺼﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ.ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ
»ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻣﯽ اﺧﺘﻼف ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﯾﮏ ﮐﻮدک اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه وﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ 2.
ﮐﻮدک در ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد اﺳﺘﻨﺎدی اﮐﻨﻮن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده وﻟﯽ اﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
 ۱۰۹۴/۷ – ۵۱/۹/۹۵ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره :
در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﻣﻘﯿﻢ وﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﯾﺎ دادﮔﺎه وﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ و در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﻮال:
وﻓﻖ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 :ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻣﻘﯿﻢ وﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۷ﻗﺎون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ”اوﻻ
ﭼﻮن ﺻﻐﯿﺮی ﮐﻪ دادﮔﺎه وﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ”ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را دارﻧﺪ۰ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۶۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان وﻻﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع
ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۰۸۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺪر وﻟﯽ ﻗﻬﺮی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﯿﺎت ﭘﺪر
ﻣﻮردی از ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎدر ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻟﺬا دادﮔﺎه وﯾﻦ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ۰
ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذازﺗﺼﻤﯿﻢ وﺻﺪوررای اﮔﺮ ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺘﺮض وﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات وﻗﻮاﻧﯿﻦ ”ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۷ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮدرا ﺑﺎ
ذﮐﺮ دﻻﺋﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل دارد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ وﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

