ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ

●

ـ۰۴ﻣﺎده ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻔﺎل و ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده:
ﻫﺮﮐﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای آن ﺷﻮد ﯾﺎ از اﺳﺘﺮداد ﻃﻔﻞ اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،ﺣﺴﺐ
ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ـ۱۴ﻣﺎدهﺗﻘﺎﺿﺎی ذی ﻧﻔﻊ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﻫﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ او اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆول
ﺣﻀﺎﻧﺖ از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ وﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ذی ﺣﻖ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص
اﻣﻮری از ﻗﺒﯿﻞ واﮔﺬاری اﻣﺮ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺪود ﻧﻈﺎرت وی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﻔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﻣﻼﻗﺎت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک را ﺗﺒﺼﺮه ـﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﺷﺸﻤﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ ،ﻗﯿﻢ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺠﻨﻮن را ﻧﻤﯽ ـ۲۴ﻣﺎدهرﺳﺪ.
از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه آن را ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت اﺷﺨﺎص ذیﺣﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺟﺎزه دﻫـﺪ .دادﮔﺎه درﺻـﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﺧـﺎرج ﮐﺮدن ﺻﻐﯿـﺮ و ﻣﺠﻨﻮن از ﮐﺸﻮر ،ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ذیﻧﻔﻊ ،ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺠﻨﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺧﺬ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎدر آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﯾﺎ دادﺳـﺘﺎن ،اﻋﻄﺎی ـ۳۴ﻣﺎدهﮐﻨﺪ.ﻣﯽ
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ـ۴۴ﻣﺎدهﺣﻀـﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر را ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
 ،۶۸۳۱ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻤﻠﯿﮏ اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺠﻮران ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﺳﺘﺎن/۷/ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب ۸
در ﺣﺪود ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺠﻮر را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ـ۵۴ﻣﺎدهآﻧﮑﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﮐﻪ دادﮔﺎه ـ۶۴ﻣﺎدهاﺟﺮاﺋﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
دادﮔﺎه در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ زن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ ،ﻣﯿﺰان و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ آﻧﺎن ـ۷۴ﻣﺎدهﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﺤﮑﻮمٌ ﻋﻠﯿﻪ وﺻﻮلدرﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ـرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺷﻮد ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎدام ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮای  ۹۶۱۱-ﻣﺎدهﻧﮕﺎﻫﺪاری اﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺑﻮﯾﻦ اﺳﺖ ۸۶۱۱- .ﻣﺎدهﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل)از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ(
ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻦ او ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺪر
ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺻﻮرت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺗﺒﺼﺮه:اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ او اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺷﻮد  ۰۷۱۱-ﻣﺎده ۲۸۳۱ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻈﺎم(/۹/ﺑﺎﺷﺪ).اﺻﻼﺣﯽ ۸ﻣﯽ
در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از اﺑﻮﯾﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ آن ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ  ۱۷۱۱-ﻣﺎدهﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ  ۲۷۱۱-ﻣﺎدهﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﭘﺪر ﻃﻔﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮای او ﻗﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی آنﻫﺎﺳﺖ از ﻧﮕﺎﻫﺪاری او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﯾﮑﯽ از اﺑﻮﯾﻦ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎ
اوﺳﺖ اﻟﺰام ﮐﻨﺪ و اﻟﻌﻤﻮم ،ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ
ﻫﺮ  ۳۷۱۱-ﻣﺎدهدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﺰام ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﭘﺪر و ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺎدر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺎه در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ ،ﺻﺤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻃﻔﻞ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺮﺑﺎی ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ او ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻋﺘﯿﺎد １-ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ:ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
４ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ３-اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﻓﺤﺸﺎ ２-آور ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﻤﺎرزﯾﺎنﺗﮑﺮار ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺧﺎرج ５-ﮔﺮی و ﻗﺎﭼﺎقﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻔﻞ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ ورود در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺪاﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ،ﺗﮑﺪی
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۴۷۱۱-ﻣﺎدهاز ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف
اﺑﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ او ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را دارد ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ در
ﺗﻮان از اﺑﻮﯾﻦ و ﯾﺎ از ﭘﺪر و ﯾﺎ از ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖﻃﻔﻞ را ﻧﻤﯽ  ۵۷۱۱-ﻣﺎدهﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﺑﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ.
ی ﻃﻔﻞﻣﺎدر ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ۶۷۱۱-ﻣﺎدهﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
ﻣﺎدهﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ.ﻃﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ اﺑﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ آن  ۷۷۱۱-ﻣﺎدهﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﺎ را ﻣﻬﻤﻞاﺑﻮﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ۸۷۱۱-
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺗﺄدﯾﺐ ،ﺗﻨﺒﯿﻪاﺑﻮﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ  ۹۷۱۱-ﻣﺎدهﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻃﻔﻞ ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن در ﺻﻮرﺗﯽﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ،ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺧﻮد ﻣﯽ  ۰۸۱۱-ﻣﺎدهﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎدهﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻻد ﺧﻮد وﻻﯾﺖ دارﻧﺪ ۱۸۱۱- .ﻣﺎدهﮐﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن او ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻐﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﻔﻞ ،ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺟﺪ ﭘﺪری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ۲۸۱۱-
ﻋﻠﯿﻪ ،وﻟﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اوی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﯽدر ﮐﻠﯿﻪ  ۳۸۱۱-ﻣﺎدهﺷﻮد.وﻻﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮددی ﺻﻐﯿﺮ را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﻮﻟﯽﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻃﻔﻞ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ  ۴۸۱۱-ﻣﺎدهﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب وی و ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ،دادﮔﺎه وﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﻋﺰل و از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال
ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻨﻊ و ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻃﻔﻞ ،ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮐﺒﺮ ﺳﻦ و ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎری و اﻣﺜﺎل آن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻟﻌﻤﻮم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ﻣﺪﻋﯽ  ۵۸۱۱-ﻣﺎدهﮔﺮدد.اﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻣﻨﻀﻢ ﻣﯽ
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم اﻣﺎﻧﺖ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻃﻔﻞ ،اﻣﺎرات ﻗﻮﯾﻪ  ۶۸۱۱-ﻣﺎدهﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت او را ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﻣﺤﮑﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده در
ی ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ۷۸۱۱-ﻣﺎدهﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻣﺎﻧﺖ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴۸۱۱رﻓﺘﺎر ﻣﯽ
ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۸۸۱۱-ﻣﺎدهﻋﻠﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر راﺟﻌﻪ ﺑﻪ او ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.ی اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽاﻟﻌﻤﻮم ﺑﺮای ﺗﺼﺪی و ادارهﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣﺪﻋﯽ
ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اوﻻد ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺧﻮد در
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﺎتﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻧﻤﯽ  ۹۸۱۱-ﻣﺎدهﻫﺎ را اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻫﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮده و اﻣﻮال آنﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ آن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺻﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده  ۰۹۱۱-ﻣﺎدهﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ.دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻟﯽ
اﮔﺮ وﺻﯽ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﯾﺎ  ۱۹۱۱-ﻣﺎدهﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ.اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺻﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻟﯽ
ﺗﻮاﻧﺪوﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻤﯽ  ۲۹۱۱-ﻣﺎدهﺷﻮد.ی اﻣﻮر او اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﺰل ﻣﯽﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ادارهﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻮﻟﯽ
ﺷﻮد و اﮔﺮﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ،ﮐﺒﯿﺮ و رﺷﯿﺪ ﺷﺪ از ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ  ۳۹۱۱-ﻣﺎدهﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد وﺻﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﻮﻟﯽ
ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری و وﺻﯽ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ،وﻟﯽ ﺧﺎص  ۴۹۱۱-ﻣﺎدهﺷﻮد.ﺑﻌﺪاً ﺳﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﻮد ﻗﯿﻤﯽ ﺑﺮای او ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد.ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ

