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براساس ماده  ۱۱۶۹قانون
مدنی در مواردی که پدر
و مادر جدا از هم زندگی
میکنند ،وضعیت نگهداری طفل
به این صورت است که مادر
بهدلیل نیاز فرزند به محبت
مادری ،تا سن هفت سالگی طفل
برای نگهداری از او دارای
اولویت است و پس از آن حضانت
طفل بر عهد ه پدر است .حال تا
این سن که مادر حضانت را
برعهده دارد مواردی وجود دارد
که این حق را از او سلب مینماید
که ازدواج مجدد
جزو این موارد است

عوامل سلب حضانت از مادر و پدر

میدانســتم درک میکند .خوب میدانســت
هیــچ چیز برایــم مهمتر از عســل نیســت .از
همان جا راه شــرکتی را که محســن در آن کار
میکــرد در پیــش گرفتــم .وقتــی ســراغش را
گرفتــم جوابی شــنیدم که متعجبم کرد .ســه
روز بــود کــه بــه مأموریت رفتــه بود و تــا آخر
هفتــه نیــز نمیآمد .پس عســل ایــن هفته را
در خانــه مادربزرگــش میگذراند .حتی برای
اینکه من متوجه نشــوم حاضر نشده بود او را
نزد من بیاورد .هنــوز هم لجباز بود .حتی اگر
میدانست آسیب این لجبازیهایش متوجه
دختر خودش اســت برایش مهــم نبود .باید
منتظر میشدم تا از سفر بازگردد .چهارشنبه
طبق روال همیشه به مدرسه رفتم تا عسل را
بردارم که گفتند امروز مدرسه نیامده عجیب
بــود که محســن به مــن خبر نداده بــود .پس
حتماً برگشــته بــود .با تلفنــش تماس گرفتم
اما خاموش بود .راهی خانهاش شدم تا آنجا
عســل را تحویل بگیرم .وقتی رسیدم با دیدن
خانه سیاهپوش از بنرهای تسلیت پاهایم به
زمین میخ شــد .عکس بزرگ محسن جلوی
در خانــه راه هرگونه ســؤالی را میبســت .جز
اینکه حاال چه بر سر دخترکم میآید؟

از آنجایــی کــه تربیت فرزندان امری حائز اهمیت در جامعه کنونی میباشــد ،مســائل
مربوط به آنان از جمله حضانت مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار شرایطی برای سلب
حضانــت از هر یک از والدین را مقرر نموده اســت .حال بــه بیان مواردی که به پدر این
حق را میدهد تا با ارائه دادخواســت از دادگاه تقاضای سلب حضانت از مادر را نماید
میپردازیــم چراکــه اصوالً مطابق با ماده  ۱۱۷۵قانــون مدنی نمیتوان طفل را از پدر یا
مــادری کــه حضانت برعهده او میباشــد گرفت مگر در مواردی که قانون مقرر داشــته
باشــد .البته هرچند مواردی وجود دارد که برای ســلب حضانت از پدر یا مادر ،مشترک
است لکن در این بین مواردی نیز وجود دارد که مختص سلب حضانت از مادر است.
براســاس مــاده  ۱۱۶۹قانون مدنی در مواردی که پــدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند،
وضعیــت نگهــداری طفل به این صورت اســت که مــادر بهدلیل نیــاز فرزند به محبت
مادری ،تا ســن هفت ســالگی طفل برای نگهداری از او دارای اولویت است و پس از آن
حضانــت طفل بر عهد ه پدر اســت .حال تا این ســن که مادر حضانــت را برعهده دارد
مواردی وجود دارد که این حق را از او سلب مینماید که در ادامه به بیان آن میپردازیم.
همانطــور که قبالً نیز بیان شــد بنابر ماده  ۱۱۷۳قانون مدنــی پنج مورد از مصداقهای
عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخالقی ،ذکر شده که مشترکاً موجب سلب حضانت
از هر یک از والدین میگردد .این موارد عبارتند از:
 .۱اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر و قمار
 .۲اشتهار به فساد اخالق و فحشا
 .۳ابتال به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
 .۴سوءاســتفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشــاغل ضداخالقی مانند فســاد و فحشا،
تکدی گری و قاچاق
 .۵تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
حال مواردی نیز در ماده  ۱۱۷۰قانون مدنی منحصراً برای سلب حضانت طفل اعم از
دختر و پسر از مادر و تعلق حضانت به پدر ،بیان شده که شایان توجه است.
 .۱جنون مادر
 .۲ازدواج وی با فردی به غیر از همسر سابق خود یا به عبارتی همان پدر طفل.
البته حقوقدانان حکم ماده  ۱۱۷۰را در خصوص جنون پدر نیز جاری دانستهاند ،چراکه
تعلق حضانت به یک فرد مجنون به مصلحت طفل نیست و تفاوتی بین پدر یا مادر
وجود ندارد ،بنابراین اصالح ماده  ۱۱۷۰ضروری به نظر میرسد .همچنین ازدواج مادر
در صورتی موجب سلب حضانت میگردد که پدر طفل در قید حیات باشد در غیر این
صورت بنابر آنچه که از ماده  ۱۱۷۱قانون مدنی برمیآید ولو برای طفل قیم تعیین شده
باشــد ،حضانت طفل برعهده مادر اســت مگــر اینکه با توجه به آنچه مــاده  ۴۳قانون
حمایــت خانواده مقرر داشــته ،حضانت مادر خالف مصلحت فرزند باشــد که در این
صــورت دادگاه برای طفل قیم تعیین مینمایــد .بنابراین اگر حضانت از مادر بهدلیل
ازدواج او ســلب گردیده باشــد با فوت پدر فرزند ،اصوالً حضانت مجدداً برعهده مادر
قرار میگیرد .البته اصل این حکم نیز یعنی ســلب حضانت از مادر در صورت ازدواج
مجدد ،از دو جهت قابل انتقاد میباشد .اوالً اینکه اگر این حکم بر مبنای آثار سوء وجود
ناپدری مقرر شــده اســت چرا متقابالً آثار حضور نامادری نادیده انگاشــته شده است؟
ثانیــاً ایــن حکم زن را بــه لحاظ روانی تحــت تأثیر قــرار داده و بهدلیل از دســت ندادن
حضانت فرزند مانع ازدواج او بعد از جدایی میشود.
همچنین اگر این حکم به این دلیل مقرر شده است که با ازدواج مادر ،او از نگهداری طفل
باز میماند باید گفت حقوق شوهر مانع انجام سایر وظایف او نمیگردد .بنابراین شایسته
است بر مبنای مصلحت طفل که فلسفه حضانت نیز همان است ،تصمیم گرفته شود و به
عبارت بهتر مورد به مورد بررسی صورت گیرد نه بهصورت یک حکم کلی.
در پایان باید این مســأله را بیان داشــت که جدایی پدر و مادر و تعلق حضانت به یکی
از آنهــا مانع از این نیســت که والد دیگــر ،فرزند را ببیند .بنابراین قانونگــذار این حق را
صراحتاً در ماد ه  ۱۱۷۴قانون مدنی مقرر کرده است که در صورتی که به هر علتی والدین
در یک منزل سکونت نداشته باشند ،هر یک از آنها که حضانت متعلق به او نیست حق
مالقات طفل را دارد.

وکیل الرعایا
نیلوفر اشتری

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.
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مدتی پیش بابت طلبی که از شخصی داشتم،
ازاویــکفقرهچک 20میلیــونتومانیدریافت
کــردم ولــی وقتی چــک را بــه بانک بــردم چک
برگشتخورد .در نهایتمجبورشدمعلیهاو به
خاطرچکبرگشتیشکایتکنم.بعدازآنهمه
رفت و آمد باالخره بدهکار در دادسرا حاضر شد
و به دستور قاضی یک نفر ضامن معرفی کرد اما
االنکهقاضیاحضارشکردهاستهیچخبری
از او نیســت و ضامــن هم از این موضــوع اظهار
بیاطالعی میکند .اکنون ســؤال من این است
که اگر به این شــخص دسترســی حاصل نشــود،
تکلیف پرونده چه خواهد شــد؟ آیا من میتوانم
طلبم را از محل مالی که ضامن به دادگاه سپرده
استوصولکنم؟
وکیــل الرعایا :در پروندههایی کــه دارای جنبه

جزایی یا کیفری است (مانند شکایت صدور
چک بالمحل) ،قاضی پــس از حضور متهم
در دادســرا و تفهیم اتهام ،جهت اطمینان از
حضــور متهم در دادســرا  -با توجــه به مبلغ
مندرج در چک  -ممکن است به صدور قرار
وثیقه یا قــرار کفالت (با تعیین وجه الکفاله)
اقــدام نمایــد .در ایــن شــرایط متهم ممکن
اســت حســب مــورد ،شــخصی را بهعنــوان
وثیقهگذار یا کفیل (که در ســؤال با مســامحه
ضامن نامیده شــده است) معرفی کند .قرار
وثیقه یا کفالت به این معنا است که هر زمان
دادســرا متهــم را احضــار کــرد ،وثیقهگــذار یا
کفیل موظف است متهم را در دادسرا حاضر
کند .در این صورت چنانچه دادســرا متهم را
احضــار کنــد و وثیقهگــذار یا کفیــل  -به رغم
اطالع از دســتور دادسرا -نتواند ظرف مهلت
مقــرر متهم را در دادســرا حاضر کند در مورد
قرار وثیقه ،مال موضوع وثیقه ضبط میشود
و در مــورد قــرار کفالت ،وجــه الکفاله از کفیل
اخذ میشــود .توضیــح آنکه ضبــط وثیقه یا
اخذ وجه الکفالــه ،نتیجه تخلف وثیقهگذار و
کفیل در انجام تعهد (حاضر کردن متهم در
دادسرا به دستور مقام قضایی) است.
ایــن موضــوع با پرداخــت خســارت و ضرر و
زیان شــاکی  -که قاعدتاً پس از قطعیت رأی
مرجع قضایی و از «اموال متهم» و نه شخص
ثالــث (در اینجــا منظــور وثیقهگــذار و کفیل)
قابل وصول است  -تفاوت دارد.
بنابراین در پاسخ به سؤاالت باال باید گفت ،در
صورت نبودن متهم ،رســیدگی به پرونده در
دادســرا کماکان ادامه مییابــد و  -در صورت
حصول شــرایط قانونــی – منتهی بــه صدور
«حکم غیابــی» علیه متهم میشــود؛ لیکن
وجه چک از مال مورد وثیقه یا وجه الکفالهای
کــه «بــه جهــت ناتوانــی در حاضــر نمــودن
متهــم» ضبــط یــا از کفیل اخذ شــده اســت،
علــی االصول قابل برداشــت نیســت و شــما
ابتدائــاً بــرای دریافــت آن بایــد بــه متهــم
(صادرکننده چک) و اموال او مراجعه کنید.

