اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺧﻠﻊ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﮐﯿﻞ و -ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﻃﻼق از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ا ی روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
و اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻃﻼق ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ”ﻋﺪه زن ” اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،دوران
ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﻘﻪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻃﻼق اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ
از ﻃﻼق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ” ﻋﺪه ”ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻃﻼق و در زﻣﺎن
ﺑﺮ ﻃﻼق آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﺮزﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ او از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ازدواج آﻧﻬﺎ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﻼق ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻮق را در ﻓﺮض ﻫﺎی ”داد .ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺘﺼﺮا
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻃﻼق ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﻼق رﺟﻌﯽ و ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ .ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻃﻼﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻣﺪت ﻋﺪه زن ،ﺣﻖ رﺟﻮع دارد و ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮای ﻣﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد (1).ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻣﺪت ﻋﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از ﻃﻼق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ زن اداﻣﻪ دﻫﺪ (2) .ﻃﻼق
ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﻣﺮد ﮐﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ وی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺎل در ﻋﻮض ”ﻓﺪﯾﻪ“ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎل را در اﺻﻄﻼح
ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺮد داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی .در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ
از ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﮐﺮاﻫﺖ از ﻃﺮف زن اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات ﮐﺮاﻫﺖ از ﻃﺮف ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات دو ﻋﻨﺼﺮ

« ﮐﺮاﻫﺖ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺪﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﻣﺎده  1146ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ:
ﻃﻼق ﺧﻠﻊ آن اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺮاﻫﺘﻲ ﻛﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﻮﻫﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﻴﺮد اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر
« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  1147آن ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻋﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮاﻫﺖ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻮض ﺑﺎﻳﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ﻣﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﻼق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد داده ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی از ﺑﺬل آن ﻣﺎل رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﮐﺮده و ازدواج
را اداﻣﻪ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﺧﻮد
را دارد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻓﺮزﻧﺪ آوری در اﺛﺮ آن
اﮔﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و در ﭘﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﺪ ،آن ﮔﺎه اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮض ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﻟﺬا در ﭘﻨﺞ ﻓﺮض ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ زن و ﻣﺮد ﺟﺪا ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﻋﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﯾﺮان زﻧﺎ ﻓﺮض اول:
ﺑﻮده و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻮاد از آن وﻟﺪاﻟﺰﻧﺎ و ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از زن و ﻣﺮد ﻧﺒﻮده و
اﺣﮑﺎم ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮ وی ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1167ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﻃﻔﺎل ﻧﺎﺷﯽ از راﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ای
را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ زﻧﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻃﻼق و ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﻋﺪه زن و ﻣﺮد ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮام
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻃﻼق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن ﻋﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و زن ﻓﺮض دوم:
و ﻣﺮد ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ زن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
از وﻗﻮع ﻃﻼق ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﯾﻦ زن ،ﻋﺪه ﻧﺪارد .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ زﻧﺎ ﺑﻮده و ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای وﺟﻮد ﻧﺪارد
زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد داده اﺳﺖ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رﺟﻮع از ﺑﺬل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ واﺳﻄﻪ
ﻃﻼق را از ﺧﻠﻊ ﺑﻪ رﺟﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺑﺎﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻓﺮض ﺳﻮم:
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زن ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد داده اﺳﺖ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ از ﺑﺬل آن ﻣﺎل رﺟﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ زﻧﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮض ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ در اﯾﻦ دوران واﻗﻒ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان زﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﻃﻔﻠﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﺑﺮای ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق از ﻧﻮع ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در ﺳﻪ ﻓﺮض ﻓﻮق ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﻮده و از ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ 1167
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  884آن ﻗﺎﻧﻮن از واﻟﺪﯾﻦ و اﻗﻮام آﻧﻬﺎ ارث ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .در
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﻔﻘﻪ و ﻏﯿﺮه ﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺳﺖ
ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره  617ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺻﺮﻓﺎ از ارث ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق وی
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻀﺎﻧﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﻔﻘﻪ ،اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه واﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﺎن وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺸﺮوع دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ آرای وﺣﺪت روﯾﻪ ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع
اﺳﺖ(3).
اﮔﺮ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﺪت ﻋﺪه زن ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮض ﭼﻬﺎرم:
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ دو اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﻣﺎده  1164اﺣﮑﺎم ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﻃﻔﻞ ﻣﺸﺮوع داﻧﺴﺘﻪ
را ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ”ﻓﺪﯾﻪ“ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻓﺮض ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و در دوران ﻋﺪه ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده ﭘﺲ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی از ﻓﺮض ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﺬل آن ﻣﺎل رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮده و ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﻃﻔﻠﯽ ﻣﺸﺮوع ﻗﻠﻤﺪاد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ رﺟﻮع از ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده اﺳﺖ رﮐﻦ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻃﻼق ﺑﻪ رﺟﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 3
ﻣﺎده  1145ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ زن رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن از ﻣﺎل رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪت ﻋﺪه اﮔﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻃﻼق ﺧﻠﻊ را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﺎﻃﻞ و ازدواج ﺳﺎﺑﻖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﺬا در ﻓﺮض ﻣﺎ ،زن ﺑﺎ رﺟﻮع از ﻣﺎل داده ﺷﺪه
رﺟﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زن اﯾﻦ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زن و ﻣﺮد از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮده و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رواﻧﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و
زﻧﺎن ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان – :اﻟﻒ
رﺟﻌﻲ ﺑﺎﺋﻦ و  :ﻃﻼق ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ 1143-ﻣﺎده
 .در ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺮاي ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﻴﺴﺖ 1144-ﻣﺎده
 :در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ اﺳﺖ 1145-ﻣﺎده
ﻃﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد.

1-

ﻃﻼق ﻳﺎﺋﺴﻪ .

2-

ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﻣﺎدام ﻛﻪ زن رﺟﻮع ﺑﻌﻮض ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

3-

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻃﻼق ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ وﺻﻠﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ وﺻﻠﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻜﺎح ﺟﺪﻳﺪ .

4-

ﻣﻮاد  1148و  1149ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد – :ب
 .در ﻃﻼق رﺟﻌﻲ ﺑﺮاي ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺣﻖ رﺟﻮع اﺳﺖ 1148-ﻣﺎده
رﺟﻮع در ﻃﻼق ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﻳﺎ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ1149- .ﻣﺎده
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر 3-4-1376 :ﻣﻮرخ  617ﻣﺘﻦ رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره – ج
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ی ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1355ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺛﺒﺖ وﻻدت و ﺻﺪورﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ«
اﺳﺖ و ﻣﻘﻨﻦ دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ از راﺑﻄﻪ ای ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺎده ی  16و ﻣﺎده  17ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﭘﺪرو ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺗﻔﺎق دراﻋﻼم وﻻدت و ﺻﺪورﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ و زاﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﻃﻼق ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻠﻪ ی  3و ﻣﺴﺌﻠﻪ  47از ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،زاﻧﯽ
ﭘﺪرﻋﺮﻓﯽ ﻃﻔﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪراز ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ی وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎده 884
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮارث ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا رأی ﺷﻌﺒﻪ  130م دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮاﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ رأی ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده واﺣﺪه ی ﻗﺎﻧﻮن
»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  1328ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرو دادﮔﺎه ﻫﺎ درﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

