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نکته خیلی مهم این است
که والیت با پدر است و
پدر ولی قهری طفل است
بنابراین پارهای از اجازهها و
مسئولیتها همیشه بر دوش پدر
باقی میماند .و برای کودکی
که پدر و مادر او از هم جدا
شدهاند اما پدر در قید حیات
است قیم تعیین نمیشود .یعنی
مادر قیم طفل نیست تنها
سرپرستی بچه با مادر است و
تصمیمات مالی و حیاتی زندگی
طفل را همچنان پدرش
میگیرد

برای اینکه کار خانواده ویانا را آسانتر کنم نمونه دادخواستی را آماده کردم و برای او فرستادم که
برای شما هم میگذارم:
خواهان :مادر طفل سرپرست (نام کودک)
خوانده :پدر طفل
خواسته :صدور اجازه خروج از کشور طفل و اخذ پاسپورت
متندادخواست
ریاستمحترممجتمعقضایی
با عرض سالم
احترامــاً اینجانــب مــادر ....که طفل از مــورخ ...بــه علت جدایی پــدر و مادر تحــت حضانت
اینجانب میباشــد .از آنجاییکه همســر سابق بنده و پدر طفل مدت چهار ســال است (از تاریخ
جدایــی) هیچگونــه ارتباطــی با طفــل نداشــته و بنده هــم از محل زندگی ایشــان بهطــور کامل
ی که هیچگونه کمــک مالی برای تأمیــن هزینههای طفــل از جانب پدر و
بیاطالعــم و از آنجایــ 
خانــواده پدری به اینجانب صــورت نمیگیرد و بنا به تنهایی تأمینکننــده هزینههای طفل خود
هســتم و با توجه به شــرایط خاصی که بهلحــاظ کاری برایم ایجاد گردیده و نیاز بــه کار در خارج از
کشــور پیدا نمودهام لیکن پدر طفل در حال حاضر در دسترس نیســت تا اقدام به اخذ پاسپورت
کنــد .بنده نیز به اجبار مجبور به اقامت در خارج از کشــور گردیــدهام لکن موفق به بردن طفل با
خود نشدهام ،از ســوی دیگر بچه بشــدت برای اینجانب دلتنگی میکند و افسرده شده و در حال
درمان اســت لذا با توجه به نیازطفل به خروج از کشــور و عدم دسترســی و بیاطالعی اینجانب
از مــکان و حال و روز پدر تقاضای صــدور حکم به الزام پدر به صدور اجازه خروج از کشــور و اخذ
پاسپورت را از آن مقام محترم دارم.
با تشکر

تصرف کند ،آنها را مورد معامله قرار دهد ،بهجای
او قــرارداد منعقــد کند یا طرح دعوا و شــکایت کند
یــا به دعاوی مطروحه علیه او پاســخ دهد .به همه
اختیــارات اضافه کنید اجازههایــی را که قانون آنها
را مســتقیماً به پدر داده اســت نظیر خروج از کشور
و ازدواج بــرای دختران .اطفال تا زمانی که به ســن
بلوغ و رشــد نرســیدهاند ،تحت والیت قهری پدر و
جــد پدری خود قرار دارند .البته اگر طفل صغیر در
زمان بلوغ غیررشــید یا مجنون باشد ،یعنی سفه یا
جنون وی متصل به صغر او باشــد( ،از ابتدا از نظر
ذهنی مشــکل داشــته باشــد) والیت قهــری پس از
رسیدن به سن بلوغ و رشد نیز ادامه مییابد.
البته در مورد دختری که ازدواج نکرده و باکره است

نیز هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده باشد ،والیت
پــدر و جد پدری بر او فقــط در اجازه ازدواج او ادامه
دارد کــه آن هــم به شــرطی اســت که بــدون علت
موجــه از دادن اجازه ازدواج او خودداری نکند و اگر
بدون علت موجــه از دادن اجــازه ازدواج دخترش
امتناع کند ،اجازه او ساقط میشود.
تفاوت والیت و حضانت
ممکــن اســت از خــود بپرســید کــه پس اینکــه پدر
حضانت طفل را به مادر میدهد به چه معناست؟
تفــاوت والیت و حضانت در چیســت؟ در حقیقت
«حضانــت» در لغت از ریشــه «حضن» به معنای
«درآغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چســباندن
او به ســینهاش» آمده اســت و به کسى که حضانت

کــودک را بــر عهــده گرفتــه «حاضنــه» مــى گویند.
در زبــان عربــى بــه مهد کــودک «الحضانــه» گفته
مىشــود .بنابرایــن ،ایــن واژه ،معموالً بــر موضوع
نگهــدارى و تربیــت و حفظ کــودک و فرزند اطالق
شــده اســت .فقهــای امامیــه حضانــت را اینگونــه
تعریــف کردهانــد« :حضانت والیت و ســلطنت بر
تربیــت کــودک اســت ...بهمنظــور تربیــت و آنچــه
بــه مصلحــت اوســت؛ ماننــد حفــظ و نگهــدارى،
قــراردادن او در تختــش ،بلنــد کردنــش ،ســرمه
کشیدن ،روغن مالیدن ،تمیز کردن ،شستن کهنه و
لبــاس و ..و گفتهاند هیچ ربطى به والیت بر ازدواج
طفــل و امــوال او نــدارد و فقط مربوط بــه تربیت و
حفظ و نگهدارى کودک میشود.
بنابرایــن طبــق قانون و شــرع مــا ،حضانــت صرفاً
متضمن حق نگاهداری کودک اســت و دربردارنده
اختیــار تصــرف در امــوال و امور حقوقی او نیســت.
باید توجه داشــت که حضانت عــاوه بر اینکه حق
والدین اســت ،تکلیف آنها هم هســت و پدر و مادر
نمیتواننــد از آن شــانه خالی کنند .البتــه در قانون
جدیــد خانــواده به مــادر یا شــخصی کــه حضانت
طفل را بر عهده دارد ،حق طرح دعوا برای مطالبه
نفقــه طفــل نیــز داده شــده کــه امــری اســتثنایی و
محدود به همین دعواست.
پیشگیری:
مادر بزرگ ویانا حاال به این نکته مهم پی برده که
آنچه دخترش با چنگ و دندان از داماد ســابقش
گرفتــه صرفاً حق نگهــداری و مراقبــت ویانا بوده
و در ســایر امــور مهــم زندگــی فرزنــدش تصمیم
گیرنده نیست« .حاال چه باید بکنیم خانم وکیل»
برایــش توضیح میدهــم که در حقیقــت هر زنی
هنگامــی کــه دارد حــق حضانــت فرزنــدش را در
قبــال بذل دار و ندارش میگیرد باید حتماً همراه
با آن همســرش را به دفترخانه ببرد و از او وکالت
بالعــزل با حق توکیل به غیر برای ســایر اموری که
هنــوز در اختیار همســرش باقی اســت بگیرد .یک
نمونــه جمله صحیح برای چنیــن وکالتنامههایی
عبارتنــد از «زوج به زوجه ،وکالــت بالعزل با همه
اختیــارات قانونی میدهد که از جانب موکل برای
فرزنــد مشــترک پاســپورت تهیــه کنــد و از جانــب
وی در دفتــر خانــه حضــور یافته و رســماً فرمهای
مربــوط به اجــازه خــروج از کشــور را در دفتر خانه
امضــا نموده و از جانب مــوکل اجازه خروج طفل
از کشور را بدهد».
درمان
امــا در مورد مســأله ویانــا که ممکن اســت مبتالبه
خیلی از افراد باشــد الزم به ذکر میدانم :اصوالً در
قانــون ما هر جا که به ولی قهری دسترســی نباشــد
یــا ولــی قهــری از وظایف قانونــی خــود بیدلیل یا
بدون رعایت غبطه صغیر دست بکشد وارد عمل
میشــود و در حقیقت قاضی بهعنــوان ولی قهری
طفل تصمیمات الزم را میگیرد.
در چنین شــرایطی مادر طفل بایــد از جانب طفل
دادخواستی به طرفیت پدر بدهد و اگر از جا و مکان
پدر با خبر نیســت او را مجهــول المکان اعالم کند.
امــا نکته بســیار مهــم در دادن چنین دادخواســتی
جلــب نظر موافــق قاضی بــا خروج طفل از کشــور
اســت .خواهــان باید بتوانــد ثابت کند کــه طفل به
خروج از کشور نیاز دارد و در حقیقت خروج از کشور
برای طفل حیاتی اســت .دادگاه داد خواســت شما
را بررســی میکند .و موضوع را از باب قاعده فقهی
الحاکــم ولی للممتنع بررســی میکند و در صورت
لــزوم این اجــازه را صــادر خواهد کرد .مــوارد لزوم
شــامل مســائلی چون معالجه و درمان در خارج از
کشــور یا امتحانات و المپیادها و ...اســت و کامالً به
تشــخیص قاضــی رســیدگیکننده اســت .بنابراین
اثبــات اینکــه ویانا بدون مــادرش در رنــج و عذاب
شــدید بســر میبــرد و تحــت درمــان روانی اســت،
بســیار مهم اســت و صــدور حکم به نفــع او در گرو
این مورد اســت .بدیهی اســت در صورت موافقت
دادگاه باید تأمین و وثیقه مالی مناســبی نیز جهت
مراجعت فرزند به کشور بسپارید.
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وکیل الرعایا
نازنین کیانی فرد

وكيل پايه يك دادگستري

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

حدود ۱۰سال است که با همسر اولم زندگی مشترک
داریم ولی تاکنون با وجود درمانهای مختلف و بسیار
هزینه بردار ،نتوانســتیم دارای فرزندی شــویم .ایشان
بعد از مأیوس شــدن از این مســأله خودشان پیشنهاد
کردنــد که من ازدواج مجددی داشــته باشــم تا بتوانم
صاحب فرزندی شــوم .مدت  ۲ســال است که همسر
دوم اختیــار کردهام ولی متأســفانه بهدلیل مشــکالت
اقتصادی ،شــرکتی که در آن مشغول کار بودم اقدام به
تعدیل نیروی انســانی خود کرد و مــرا از کار بیکار کرده
است .مدتی اســت که با هزینههای سرسام آور فعلی
که بــرای من مضاعف هم شــده ،نتوانســتم نفقههای
شــخصی همســرانم را بپردازم .البته مخارج زندگی و
خانه را پرداخته و چیزی کم نگذاشتهام اما توانی برای
پرداختهزینههایشخصیآنانندارم.اخیراًمتوجه
شدم که هر دو همســرم از این بابت شکایت کردهاند.
من چه کاری در این وضعیت بسیار سخت میتوانم
انجامدهم؟
وکیــلالرعایا :اگر همســر دوم شــما همســر موقت

(مبتنــی بر عقد ازدواج موقت) باشــد و در صورتی
که بین شما و ایشان توافقی مبنی بر پرداخت نفقه
نبوده باشــد ،موجبی برای پرداخت نفقه ایشان از
جانب شــما نیســت .زیــرا در عقــد ازدواج موقت،
الزام شــوهر به پرداخت نفقه نیســت .اما چنانچه
همســر دوم شــما همســر دائم از عقد نــکاح دائم
بوده باشــد ،باید نفقه ایشــان را هم عالوه بر نفقه
همسر اول خود بپردازید.
همــان طــور کــه میدانیــد« ،نفقــه» تنهــا شــامل
خرجهــای خانــه بــه طــور کلــی نیســت ،بلکــه
هزینههای متعارف و متناســب ب ا شــأن زن و البته
متناســب با وضعیت اقتصادی شــما نیــز در نظر
گرفتــه میشــود .به هرحال ،شــما میتوانیــد با در
میان گذاشتن وضعیت کاری خود با همسرانتان،
وضعیت نامناســب شغلی خود را شرح دهید و از
آنــان بخواهید کــه فعالً از یک ســری از هزینههای
غیر ضروری منصرف شوند تا بعد از بهبود کارتان
مجــدداً پرداخت نمایید .این امــر البته تا حدودی
میتواند مشــکل باشد و باید حسن اعتماد آنان را
بر صدق گفتارتان جلب نمایید.
در هر صورت پرداخت نکردن نفقه ،عالوه بر اینکه
هریک از همســران شما میتوانند در صدد مطالبه
آن از طریــق دادگاه خانــواده بــر آیند ،تــرک آن هم
یک جرم است .بنابراین مردی که دو همسر دارد و
نسبت به هر دوترک انفاق کرده و طالق هم ندهد،
مرتکب دو جرم شــده اســت .پس توصیه میشود
در اولین فرصت نسبت به پرداخت نفقه شخصی
همســرانتان هرچند مختصــر و با توجه به شــرایط
اقتصادی خود ،اقدام کنید و در دادســرا هم ضمن
بیان شــرایط خود ،زمینــه پرداخت نفقــه را فراهم
آوریــد تا پرونده کیفری ترک انفاق مختومه شــود و
مجازاتی برایتان پیشبینی نشــود .شــما میتوانید
نســبت بــه میــزان پرداخــت نفقــه همســرانتان با
کارشناس حقوقی تعیینی از طرف دادگاه صحبت
کــرده و شــرایط کاری اخیرتــان را توضیــح دهیــد تا
میزان آن را با تناسب به وضعیتتان بررسی نماید.

