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سلب حضانت از پدر
پیــش از ورود بــه بحــث ســلب حضانــت کــه
موضوع مورد نظر میباشــد ،شایسته است در
خصــوص حضانت توضیحاتی ولو اندک ارائه
شــود .باید بیان داشــت که حضانت ،مفهومی
مســتقل داشــته و نبایــد بــا والیــت ،وصایت و
قیمومــت خلط گــردد .بنابراین ممکن اســت
شــخصی کــه حضانت طفــل را برعهــده دارد
ولی طفل باشــد یا نباشد .حال مطابق با ماده
 ۱۱۶۸قانــون مدنــی هــر یــک از والدیــن حق و
تکلیــف حضانــت فرزنــد را دارا هســتند .ایــن
بدان معناســت که موظف به نگهداری فرزند
هســتند .لیکن در شــرایطی این حق از هر یک
از آنهــا کــه حضانت فرزنــد را برعهــده دارند،
ســلب میشــود و مــا در ایــن مطلــب تنهــا به
بیــان مواردی کــه موجب ســلب حضانت پدر
میشود میپردازیم.
دادگاه در صــورت ارجاع زوجین جهت گرفتن
طــاق ،در خصــوص حضانــت فرزنــد نیــز بــا
رعایــت مصلحت تصمیم میگیــرد .حال اگر
دادگاه حضانــت فرزنــد را بــه پدر دهــد ،مادر
میتواند در مــواردی که در ذیل بیان میگردد
دادخواســت ســلب حضانت را تقدیم دادگاه
خانــواده محــل اقامــت خوانــده (در این مورد
پدر) نماید.
مبنــای ایــن ســخن مــاده  ۱۱۷۳قانــون مدنــی
اصالحیــه ســال  ۱۳۷۶میباشــد کــه بنابــر آن،
هــرگاه در اثر عدم مواظبت یــا انحطاط اخالقی
پــدر و مــادری کــه طفــل تحــت حضانــت او
میباشد ،ســامت جســمانی یا تربیت اخالقی
طفــل در معــرض خطر باشــد ،دادگاه میتواند
بــه تقاضــای اقربــای طفل هــر تصمیمــی را که
مقتضــی میدانــد اتخــاذ کنــد .در ذیــل مــاده،
قانونگــذار بــرای پیشــگیری از بــه وجــود آمــدن
اختالف نظر در تشــخیص مــواردی که مصداق
ایــن ماده قرار میگیرند ،برای نمونه مصادیقی
از عــدم مواظبــت و انحطاط اخالقــی هر یک از
والدیــن را مقرر نمود .کــه این مصادیق عبارتند
از:
 .۱اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر ،قمار
 .۲اشتهار به فساد اخالق و فحشا
 .۳ابتــا بــه بیماریهــای روانــی بــا تشــخیص
پزشکی قانونی
 .۴سوءاســتفاده از طفــل یا اجبــار او به ورود در
مشــاغل ضــد اخالقــی ماننــد فســاد و فحشــا،
تکدی گری و قاچاق
 .۵تکرار ضرب و جرح خارج از حد تعارف

حق با مادرم بود
ســه ماهــی از آن روز میگذشــت .دانیــار دو روز
آخــر هفتههــا را در کنــار من می گذرانــد .تغییر
کرده بود .کمتر حرف میزد .شــهاب هم تغییر
کرده بود شکســته و افتادهتر شــده بــود .هرچند
با او رو به رو نشــده بودم اما هر پنجشــنبه صبح
که دانیار را میآورد ،پشــت پنجره میایســتادم
نگاهــش میکردم تا وقتــی که دانیــار را تحویل
پــدرم بدهد و بــرود .دروغ چرا ولی من انتخابم
را بــا تمــام وجــود دوســت داشــتم حتــی هنــوز
هم دوســت دارم اما من همیشــه ســعی کردم
تصمیــم عاقالنــه بگیــرم نــه از روی احســاس
و امیــدوارم ایــن بــار ایــن تصمیم لطمــهای به
آینــده دانیــار نزند .یکــی از هفتهها پــدرم گفت
ایــن هفتــه کــه دانیــار آمــد صبح بــا خــودم به
اســتخر میبرمــش .اســتخر تنهــا جایی بــود که

حرف رفتنش هم دانیار بیحوصله را ســرحال
میآورد .اما عجیب بود که اصالً اســتقبال نکرد
و هرچــه پدرم اصرار کرد نپذیرفت .کمی شــک
برانگیز بود .من پسرم را خوب میشناختم .یک
چیزی بود که سعی میکرد مخفیاش کند .آن
موقــع چیزی نگفتم اما بعد از ظهر که به پارک
رفتــه بودیــم وقتــی دســتش را گرفتــم تــا کمی
بدویــم .آخ بلنــدی گفت و درحالــی که آن یکی
دستش را روی دست دیگرش گذاشته بود روی
زمین نشســت .فشــار زیادی به دستش نیاورده
بــودم .آرام بلندش کــردم و به خانــه بردمش.
داخــل اتــاق شــدم و گفتــم پیراهنــت را دربیار.
ترس را در چشمانش دیدم و وقتی دیدم تکان
نمیخــورد خودم به ســمتش رفتم و پیراهنش
را درآوردم .بــا دیــدن کبودیهــای روی بدنــش
شــوکه شدم .بدون اینکه توضیحی بخواهم لب

نکاتــی کــه شایســته اســت در خصــوص ایــن
ماده ذکر شــود این اســت کــه اوالً در خصوص
بنــد پنجم نباید اینطور پنداشــت کــه والدین
حــق تنبیه فرزند خــود را ندارند چراکه مطابق
بــا مــاده  ۱۱۷۹قانــون مدنــی ابوین حــق تنبیه
طفــل خود را دارند لکن نمیتوانند به اســتناد
ایــن حق طفل خود را خــارج از حدود تأدیب،
تنبیــه نمایند .بنابراین تنبیــه یا ضرب و جرح
در حــد متعارف هر یک از والدین که حضانت
فرزنــد را برعهــده دارنــد ،مشــمول مــاده قرار
نمیدهــد .ثانیــاً بــا توجه بــه واژه «زیــان آور»
در بنــد اول ،مقصــود قانونگــذار این اســت که
هر نــوع اعتیادی موجب ســلب حق حضانت
نمیگــردد .بلکــه لزومــاً بایــد اعتیاد زیــان آور
باشــد .ثالثاً از بــاب تأکید موارد ذکر شــده تنها
نمونه هستند.
مــادر فرزند باید در دادخواســت خود موردی از
نمونههای ذکر شده در ماده یا هر مورد دیگری
غیــر از مــوارد مذکور در ماده را که موجب شــده
وی اعتقــاد بــه عــدم صالحیــت پــدر بــرای امر
حضانت داشــته باشــد ،بیــان داشــته و بهدنبال
آن دالیل ادعای خود را نیز تقدیم دادگاه نماید
تــا دادگاه در ضمــن بررســی آنهــا تصمیم خود
را اتخــاذ نمایــد .برای مثــال در صورتی که مادر
مدعی اســت پدر فرزند او را مورد ضرب و جرح
قرار میدهد ،اگر آثار ضرب و جرح روی جســم
طفل قابل رؤیت نیست ،گواهی پزشکی قانونی
ارائه دهد.
حــال پــس از اینکــه قاضــی علیــه پــدری کــه
حضانــت را برعهــده دارد حکــم صــادر و
حضانت را از او ســلب کرد ،وی موظف اســت
حکــم را اجــرا نماید .در غیر ایــن صورت بنابر
مــاده  ۴۰قانــون حمایــت خانــواده مصــوب
 ،۱۳۹۱دادگاهــی که حکم را صادر کرده اســت
بــه تقاضــای خواهــان (مــادر فرزند) شــخص
مســتنکف از اجــرای حکــم را موقتاً بازداشــت
مینماید.
در پایــان بــرای زدودن تردیــد از ذهــن خواننده
باید گفت برخی مــوارد نیز وجود دارند که طبق
قانون موجب میگردند حضانت به مادر منتقل
شــود ولی این امــر نیازی به تقدیم دادخواســت
ســلب حضانت ندارد بلکه مبنای آن ماده ۱۱۷۱
قانون مدنی اســت که بیان میدارد پس از فوت
هر یک از ابوین نگهداری طفل با دیگری اســت.
بنابرایــن ایــن مــوارد را نباید با مصادیق ســلب
حضانت خلط نمود.

گشــود و تعریــف کــرد از کتــک خوردنهــای هر
روزش .از اینکه بعد از رفتن من پدرش بیشتر از
قبل مواد مصرف میکــرد حتی در خانه جلوی
چشــمان او .از اینکه شــروع به فروختن وســایل
خانــه کــرده بــود .بایــد فکــرش را میکــردم که
ممکن اســت بعد از رفتن من اعتیاد شهاب به
این نقطه برســد .اما چطور میتوانســتم در روز
دادگاه ،قاضی را مجاب کنم که ممکن است به
مرور زمان مصرف کردن موادش به درجه زیان
آور بــودن برســد؟ بایــد فــردا در اولین فرصت
با وکیــل پرونــده طالقمان تمــاس میگرفتم و
موضــوع را بــا او در میــان میگذاشــتم .باالخره
بایــد راهــی وجــود داشــته باشــد .وگرنــه هیــچ
بعید نیســت چند وقت دیگر عــاوه بر ضرب و
جــرح دســت بــه کاری بزند که برایــش هیچ راه
چارهای نباشد.
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وكيل پايه يك دادگستري

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

مــن و همســرم در ایــران ازدواج کردیــم و بعد از
مدتیتصمیمبهمهاجرتبهخارجازکشورگرفتیم.
مدت  ٢ســال در خارج از کشور زندگی کردیم ولی به
علت اینکه همسرم نتوانســت در این مدت شغل
دلخواه خــود را پیدا کند ،تصمیم گرفت تا به ایران
بازگردیم .اما من موافــق این تصمیم نبودم چون
به هر حال تحصیل و زندگی در کشور جدید را شروع
کرده بودم و تمایلی به بازگشــت نداشــتم .شوهرم
پس از صحبت در این مورد با من و مواجه شدن با
مخالفت من ،در نهایت تصمیم گرفت تا به ایران
بازگردد .اما من همراه او بازنگشتم .بنابراین من در
ایران وکیل گرفتم و تقاضای طالق کردم .ایشان هم
متقابالً تقاضای تمکین و بازگشت من به ایران را از
دادگاه درخواست کرد که با توجه به عدم حضورم
و عدم تمکین من ،حکم به نفع ایشــان صادر شــد.
اما متأسفانه دادگاه تقاضای طالق مرا رد کرد و من
بشدت از این تصمیم دادگاه ناراحت هستم .چون
به هرحال من به ایران باز نمیگردم و شوهرم هم به
خارج از ایران باز نمیگردد ،آیا این زندگی همچنان
میتواند تداوم داشته باشد؟ چه باید کرد؟
وکیــل الرعایا :با توجــه به اینکه در قانــون ،اصوالً

ایــن مــرد اســت کــه مشــخص میکنــد زندگــی
زناشــویی در کجــا بایــد ادامه یابــد و به اصطالح
حق ســکونت با مرد اســت (مگر آن که این حق
توسط زوجه تحت عنوان شرط سکونت بهعنوان
شــرط اضافی و شــرط ضمن عقد نکاح در سند
ازدواج گرفته شــود) ،پس در چنین شــرایطی که
شــما این حق را دارا نیســتید و چنین شــرطی را
در عقدنامــه اخــذ نکرده ایــد ،علی رغــم توافق
اولیــه مبنی بر اقدام برای مهاجرت ،باز این مرد
است که در نهایت تصمیم نهایی را در خصوص
اقامت و ادامه زندگی مشــترک اتخاذ مینماید.
از این رو ،ایشان از دادگاه الزام به تمکین و ادامه
زندگــی مشــترک با شــما در ایران را درخواســت
نمودهانــد کــه ظاهراً شــما پاســخی نــداده اید یا
صراحتاً عنــوان کرده اید کــه تمکین نمیکنید و
حاضر به بازگشــت به ایران نیســتید که منجر به
صدور رأی به نفع شوهرتان شده است.
بــر این مبنــا ،تقاضای طالق یک جانبه شــما نیز
رد شــده اســت ،زیرا شــما بایــد در ایــن حالت در
ایران باشــید و از راههــای دیگری همانند مواردی
که در قانون پیشبینی شــده اســت ،حسب مورد
نظیر عدم پرداخت نفقه ،اعتیاد زوج و در نهایت
مــواردی که منجر به عســر و حرج شــما میشــود
و شــما ضمــن کراهتــی کــه از زوج داریــد ضمــن
بخشیدن بخش یا کل حقوق مالی خود ،تقاضای
ِ
طــاق یک جانبــه (خلعی) را مطــرح کنید چون
باید ابتدا مشــخص شــود که از شــوهرتان تمکین
میکنیــد ،ولــی بــه دالیــل دیگــر که معطــوف به
عملکرد منفی شــوهرتان اســت ،تقاضــای ترک
ایــن زندگی را دارید ،نه اینکــه از راه دور و با اصرار
به عدم تمکین و عدم بازگشت به ایران ،خواستار
طالق غیابی باشید چرا که در این صورت ،پروسه
طالق غیابی شما طوالنی خواهد شد.

