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حقوق و اختیارات مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه

( .1نویسندهی مسئول) ،استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت 1396/10/21 :ـ تاریخ تصویب)1397/03/01 :

چکیده
اِعمال والیت پدر و اجداد پدری بر فرزند و نواده در حقوق ایران ،موجب شناسایی امتیازات عدیدهای برای
این سرپرستان ،جهت مداخله در امور مالی فرزند تحت سرپرستی آنهاست .قانون مدنی ایران ،والیت جد
پدری را در عرض والیت پدر پذیرفته و برای مادر ،والیتی جهت اداره امور مالی فرزند در نظر نگرفته است.
در حقوق فرانسه نیز پیش از اصالحات سال  1970میالدی قانون مدنی فرانسه ،قدرت مطلقه در مدیریت اموال
فرزندان ،به سانِ حقوق کنونی ایران ،از آنِ شخص پدر بوده است .به موجب اصالحات در قانون مدنی فرانسه،
«قدرت مطلقه پدری» ،جای خود را به «اشتراک و همکاری ابوین» در اداره اموال فرزند صغیر بخشیده است.
مقایسه بین دو شیوه متفاوت مدیریت اموال فرزند در حقوق ایران و فرانسه و بررسی مزایا و کاستیهای هر
کدام از این دو شیوه ،از اهداف نوشتار کنونی است .در تعقیب اندیشه فوق ،پژوهش حاضر با رویکردی
تطبیقی در مقامِ روشن نمودن این دو مساله است که بر پذیرش الگوی ریاستی پدر در خانواده و یا مدیریت
اشتراکی ابوین در این مورد ،چه احکام مالی مترتب میگردد و نظریه پدرساالری و تفویض اختیار مطلق
مدیریت اموال فرزند به پدر و یا جد پدری او تا چه حدی مبتنی بر مصلحت واقعی طفل در عصر کنونی است.
کلیدواژگان :اداره امور مالی ،مدیریت اشتراکی اموال صغیر ،قدرت پدری ،اقتدار ابوینی.
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مقدمه
دو الگوی حقوقی شناخته شده برای مدیریت خانواده در غالب نظامهای حقوقی دنیا ارایه
گردیده است :الگوی ریاستی مدیریت خانواده و الگوی مشارکتی مدیریت خانواده .حقوق ایران بر
ریاست پدر در مدیریت خانواده گام برداشته است .در حقوق ایران ،پدر از حق اقدام در تمام امور
مالی فرزند برخوردار است و بر وی والیت دارد .از طرفی ،والیت جد پدری بر والیت مادر ترجیح
داده شده است .در واقع ،موضع کنونی قانون مدنی ایران در حوزه اعمال اقتدار پدر بر فرزندان،
یادآورِ موضع قانونگذار فرانسه در سالهای پیش از  1970میالدی است.
در حقوق فرانسه نیز به قدرت مطلقه پدری میاندیشیدند و برای مادر ،در این خصوص نقشی
قایل نبودند .در نظام حقوقی فرانسه ،قدرت مطلقه پدری مطابق مقررات سال  1970میالدی ،به اقتدار
ابوینی محدود گردیده است .در این نظام حقوقی ،از سال  1970میالدی به بعد ،اقتدار مادر به طور
مستقل در کنار پدر در نظر گرفته شده است.
در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی و بررسی الگوی حقوقی مدیریت خانواده در فرانسه و هم
چنین مطالعه در سوابق فقهی ایران ،سعی بر آن است تا به پرسشهای زیر پاسخ داده شود .1 :نقایص
قانونی الگوی مطلق ریاستی پدر در مدیریت خانواده در حقوق ایران در مقایسه با الگوی فرانسوی
در حوزه آثار مالی ناشی از اِعمال قدرت پدری و اقتدار (والیت) ابوینی؛  .2وجوه تشابه و افتراق
حقوق مالی پدر و (مادر) بر فرزندان در حقوق ایران و فرانسه؛  .3ضرورت یا عدم ضرورت اصالح
و بازنگری الگوی حقوقی مدیریت خانواده در ایران.
این مقاله ،بر خالفِ برخی تحقیقات پیشین که درصدد توجیه مفاد مواد قانونی در حوزه والیت
مطلق پدر و جدپدری بودهاند ،از نیازها و مقتضیات کاربردی در حقوق ایران با توجه به الگوهای
حقوقی مدیریت خانواده در فرانسه بحث میکند .نوآوری پژوهش حاضر ،در آن است که با مطالعه
روند تحول مدیریت پدر بر خانواده در نظام حقوقی فرانسه و مبانیِ راهحلهای اتخاذ شده ،شیوههای
نوین دستیابی به مدیریت خانواده در نظام حقوقی ایران را بررسی نماید.
بنابر این ،هدف از نگارش این مقاله ،بررسی حقوق مالی ابوین در حقوق ایران و فرانسه و مطالعه
وجوه تشابه و افتراق ِاین دو نظام حقوقی ،با تاکید بر بررسی سیر تاریخی و مراحل تغییر و تحول
حقوق خانواده فرانسه در این خصوص میباشد .به منظور نیل به اهداف مورد نظر ،در پژوهش حاضر،
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ابتدا برخی از حقوق مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه بررسی و آن گاه وجوه تشابه و افتراق احکام
و راهحلهای نظامهای حقوقی فوق به کنکاش گذاشته میشود .با اتکا به مقایسه مالکها و مبانی
دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در رابطه با حقوق مالی پدر ،راهحلهای موجود سنجیده و در هر

 .1حقوق مالی پدر در ایران
در حقوق ایران دو مدل زندگی مشترک (نکاح دایم و موقت) به رسمیت شناخته شده است .در
نکاح موقت ،فرزندان از حیث برخورداری از نسب ،نفقه ،ارث و حضانت مانند فرزندان تولد یافته
از نکاح دایم میباشند؛ بنابر این ،اختصاص بخشی مستقل برای نکاح موقت ضرورت ندارد.
اختیار گسترده در انجام معامالت فرزند و برخورداری از حق دریافت نفقه اقارب ،مباحثی هستند
که باید در این قسمت مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
 .1-1اختیار گسترده در انجام معامالت فرزند
همانگونه که ماده  1183قانون مدنی بیان میکند؛ ولی ،نماینده قانونی مولیعلیه در کلیه امور
مربوط به اموال و حقوق مالی وی میباشد 1.در نتیجه ،پدر به عنوان ولی شرعی و قانونی ،چنانچه
مناسب تشخیص دهد ،امکان هر گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی مولیعلیه را دارد (صفایی و

امامی ،1392 ،ص.)169
در فقه شیعی ،میان فقها در مورد این که ولی قهری در دخل و تصرفهایش باید بر اساس
مصلحت مولیعلیه عمل نماید یا این که صرف نبودن مفسده در کارها و تصرفهای ولی کفایت
میکند ،اختالف نظر وجود دارد.
بسیاری از فقها رعایت مصلحت و غبطه مولیعلیه را در اقدامات و تصرفات ولی شرط دانستهاند
(شیخ طوسی1388 ،ق ،ص200؛ حلّی1418 ،ق ،ص135؛ عاملی1416 ،ق ،ص .)33این دیدگاه از سوی فقهای
معاصر نیز مورد تایید قرار گرفته است (مکارم شیرازی1411 ،ق ،ص .)433در مقابل ،فقهای دیگری بر
این اعتقاد هستند که ضرورتی در رعایت غبطه مولیعلیه در تصرفهای ولی وجود ندارد ،بلکه
صرف نبودن مفسده کافی است (نجفی1398 ،ق ،ص332؛ انصاری1416 ،ق ،ص331؛ موسوی خمینی،1379 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  1183قانون مدنی« :در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه ،ولی نماینده قانونی او میباشد».
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ص .)456شرط رعایت مصلحت مولیعلیه در مواد  1182تا  1187قانون مدنی و نیز مواد  79تا 83
قانون امور حسبی ،مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .الزم به ذکر است که در مورد ولی
قهری ،اصل بر رعایت شدن مصلحت مولیعلیه از جانب اوست بر خالفِ آن چه در مورد قیم دیده
در مورد این که آیا والیت جد به طور مشترک و در عرضِ والیت پدر ثابت است یا آن که در
طولِ والیت پدر بر فرزندان میباشد ،اختالف نظر وجود دارد .مشهور فقها قایل به اشتراک پدر و
جد پدری در والیت میباشند .در این راستا صاحب جواهر عنوان میدارد« :این که برخی به علت
شدت اتصال و ارتباط پدر کودک و این که والیت جد به واسطه والیت پدر تامین میشود ،معتقد
به تقدم والیت پدر شدهاند ،صرفاً ظن و گمان است و هر گمانی برای مجتهد حجت نیست؛ از سوی
دیگر قطع و دلیل معتبر از اجماع و غیر آن بر خالف این نظریه داریم( ».نجفی1398 ،ق ،ص.)101
از طرفی برخی از فقها ،والیت جد را در طول والیت پدر میدانند و معتقدند ،مادامی که پدر
در حیات است ،جد پدری حقِ هیچگونه تصرفی در امور محجور را ندارد .در راستای این نظر،
شهید ثانی بیان میدارد« :والیت بر کودک ،ابتدا برای پدر و آن گاه برای جد پدری نزدیک و سپس
برای اجداد پدری دورتر است و با وجود اقرب ،والیتی برای ابعد نیست».

(عاملی ،پیشین ،صص-265

.)264
قانون مدنی نیز با پیروی از نظریه مشهور ،والیت جد پدری را در عرضِ والیت پدر پذیرفته
است (مواد  1180و ) 1181؛ هر چند امروزه و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ،در عمل به ندرت
دیده می شود که جد پدری حتی با وجود داشتن صالحیت ،در امور صغار دخالت نماید.
مطابق ماده  1183ق.م ،پدر در اداره و اصالح اموال و حقوق مالی فرزند ،دارای نمایندگی عام
است و می تواند هر اقدامی را که مناسب تشخیص دهد ،به نام یا حساب او انجام دهد .پس ولی
قهری بدون کسب اجازه از مقام قضایی ،میتواند اموال منقول و غیرمنقول فرزند صغیر خود را
بفروشد (ماده  81و  83قانون امور حسبی) ،اسناد و اشیای قیمتی مولیعلیه را نزد دیگری ودیعه
گذارد یا پول او را به بانک بسپارد (ماده  84ق.ا.ح) ،دعوی مربوط به مولیعلیه را به صلح خاتمه
دهد (ماده  1242ق.م) ،اموال او را به رهن گذارد یا معاملهای کند که در نتیجه آن ،خود ،مدیون
مولیعلیه شود (ماده  1241ق.م) و حتی از طرف مولیعلیه با خود معامله کند (ماده  1240ق.م) و
موارد مانند آن .تنها عاملی که این اختیارات گسترده ولی را با محدودیت مواجه میسازد ،غبطه و
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مصلحت فرزند است که البته معیار تشخیص غبطه و مصلحت مولیعلیه ،عرف حاکم بر جامعه است
(صفایی و امامی ،پیشین ،ص.)170
حال اگر ولی قهری اقداماتی را انجام دهد که نتیجه کار برخالف خواست و نظر او و به زیان
آن چه که ولی تصور میکرده که در این صورت چنین اعمالی را فاقد اعتبار حقوقی دانستهاند (امامی،

 ،1388ص .)213از طرفی ،برخی از دیگر اساتید بیان میکنند که ولی قهری مانند هر امین یا نماینده
دیگر ،وظیفه دارد که در حدود متعارف برای حفظ مصلحت مولیعلیه بکوشد و بیش از این،
نمی توان از او انتظار داشت .به بیان دیگر ،تعهد ولی قهری در این باب ،از نوع تعهد به وسیله است
نه تعهد به نتیجه (کاتوزیان ،1389 ،ص.)225
چنانچه پیشتر ذکر گردید ،در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه ،پدر و مادر در والیت
قانونی و قهری برابرند .در حقوق فرانسه قبل از سال 1970میالدی ،پدر در والیت بر مادر مقدم بود،
ولی بعد از سال  ،1970در صورت دوام زوجیت ،والدین به طور مشترک و با مشورت ،والیت قانونی
را اعمال میکنند و اداره قانونی حقوق و اموال صغیر ،به طور مشترک به وسیله پدر و مادر اعمال
میشود؛ چنانچه زندگی مشترک ادامه نیابد و در سایر موارد ،امور کودک تحت نظر دادگاه ،به
وسیله پدر و مادر اداره میگردد (اصالحی  23دسامبر  1985ماده  383قانون مدنی فرانسه) و این
تکلیف به سایر اقوام نظیر اجداد و جدات پدری و مادری تعلق ندارد ،ولی آنان بعضی از حقوق
مانند حق مالقات با نوه خود را خواهند داشت (گرجی؛ صفایی؛ عراقی؛ امامی؛ قاسمزاده و همکاران،1384 ،

صص.)496-498
در مورد فرزندخواندگی نیز تبصره ماده  16قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست
و بدسرپرست مصوب  1392بیان میدارد ،اداره اموال و نمایندگی قانونی کودک به عهده سرپرست
خواهد بود؛ مگر این که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
الزم به ذکر است ،در فقه اسالمی به ویژه فقه امامیه ،والیت قهری برای مادر شناخته نشده است
(حلّی1419 ،ق ،ص .)92قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه ،والیت را صرفاً برای پدر و جد پدری
برشمرده است؛ هر چند قانونگذار اجازه تعیین مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور
را داده است .راهحل قانون مدنی و قرار دادن والیت پدر در عرضِ والیت اجداد پدری در دوره
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کنونی که شاهد افزایش خانواده هستهای و کاهش خانواده گسترده و پدرساالرانه گذشته هستیم،
باعث بروز مشکالتی شده است (کار ،1378 ،صص.)860-868
در موضوع مدیریت خانواده ،در واقع قدرت انحصاری پدر و جد پدری در امر والیت بر
قهری کودک نام برده نمیشود (اسدی ،1386 ،صص .)31-63در این مورد ،برخی پیشنهاد کردهاند که
با توجه به اوضاع و احوال زمان و مکان و با صالحدید دادگاه ،والیت پدر بعد از فوت به مادر منتقل
شود .افزایش اختیارات والیی برای مادر در امور مالی و انتقال والیت پدر به مادر بعد از فوت پدر
با تصمیم دادگاه صالح (خانواده) ،راهحلی مناسب و واقعگرایانه به نظر میرسد

(موسوی بجنوردی؛

ترکمان ،1385 ،صص.)131-148
اگر چه امروزه نقش مادر در خانوادهها پررنگتر شده و اقتدار پدرانه کاهش یافته است و در
عمل ،دخالت بیشتر مادر در امور مالی و غیرمالی کودک محسوس است ،اما با وجود مقررات قانونی
فعلی ،اقدامات عملی مادر ،از حمایتِ حقوقی چندانی برخوردار نیست و الزم است که با مداخله
قانون گذار و وضع مقررات مناسب ،اختیار مادران افزایش یابد .دیدگاهی که در حقوق فرانسه با
توجه به مقتضیات زمان ،اکنون حاکم است .برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر
در حقوق کشورهای اسالمی ،از جمله موارد اختالف نظامهای حقوق غربی و حقوق اسالمی است
(روشن ،1396 ،صص.)374-375
 .1نظریه عدم والیت مادر بر فرزند :صاحبان این نظریه که تقریباً عموم فقهای امامیه میباشند ،با
استناد به دالیل زیر معتقد به عدم والیت مادر و اجداد مادری بر فرزند صغیر خود هستند :الف)
کتاب :با استناد به آیه  34سوره نساء معتقدند که منظور این آیه ،زیادتی عقل و تدبیر در نزد مردان
است .ب) روایات :به روایتی از امام باقر (ع) در خصوص فسخ نکاح توسط پدر و روایتی در مورد
فرزندی که به پدر محتاج خود مالی را داده و باید آن مال بالعوض تلقی شود ،ولی در مورد مادر،
این مال قرض محسوب گردد و روایت دیگری از امام صادق (ع) که در خصوص ازدواج دو
کودک نابالغ ،قایل به عدم والیت مادر بر فرزند شدهاند نیز استناد شده است .ج) اجماع :دلیل
دیگری است که مورد استناد فقها در این رابطه قرار گرفته است (نجفی1398 ،ق ،ص .)481د) عقل :این
گروه معتقدند تفاوتهای جسمی ،روانی و مدیریتی زنان به گونهای است که نبایستی امر مهمی
چون والیت کودکان را به ایشان سپرد (حر عاملی1398 ،ق ،صص 205و .)211
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 .2نظریه والیت مادر بر فرزند :طرفداران این نظریه با استناد به موارد زیر از آن دفاع میکنند:
الف) کتاب :آیه  90سوره نحل و  152سوره انعام؛ با استفاده از اطالق آیه نخست و عدم خصوصیت
جنسیت در آیه دوم و آن چه که در آیه  75سوره انفال در خصوص اولیاالرحام آمده است؛ هیچ
پدری ،انحصار فهمیده نمیشود و لذا جعل والیت مادر امکانپذیر است .ج) عقل :به نظر میرسد با
توجه به آن که نهاد والیت قهری از امور امضایی شارع میباشد ،این امر در زمان امضا با رویه عقال
و عرف جامعه انطباق داشته که در این دوره نیز به فراخور شرایط جامعه باید تغییر کند (روشن ،پیشین،

ص.)380
طبق ماده  1183ق .م .در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه ،ولی ،نماینده قانونی
او می باشد؛ اگر چه والیت شامل بعضی از امور غیرمالی از قبیل نگهداری و مواظبت مولیعلیه نیز
میباشد .مواد  1188و  1235قانون مدنی و همچنین ماده  2به بعد قانون تامین وسایل و امکانات
تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی مصوب  ،1353موید این نظریه است (همان ،ص.)381
ضمن آن که مواد  1188تا  ،1190وظیفه تعیین وصی را بر عهده پدر یا جد پدری قرار داده که
در صورت زنده بودن هر یک ،تعیین وصی امکانپذیر نیست .این والیت تا زمانی که کودک صغیر
است معتبر می باشد و پس از کبیر شدن کودک در صورتی که سفیه یا مجنون (متصل به کودکی)
نباشد ،موضوع والیت منتفی میگردد .به استناد رای وحدت رویه شماره  ،518به تاریخ

« :1367/11/18سمت والیت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده  1180قانون مدنی تصریح شده که
تا رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد .سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد .لذا چنانچه سند
سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصالح
تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد».
قانونگذار در کنار اختیارات گستردهای که برای ولی در نظر گرفته ،ضمانت اجراهایی نیز برای
عدم رعایت مصلحت و غبطه کودک پیشبینی کرده است که از آن جمله ،میتوان به ماده 1043
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قانون مدنی در باب نکاح دختر باکره و اسقاطِ اجازه ولی قهری و مواد  1182و  11184قانون مدنی
در موردِ عزلِ ولی قهری که به ضرر مولیعلیه عمل کرده باشد ،اشاره کرد (حسینی ،1390 ،ص.)106
پیشبینی امکان عزل ولی قهری ،با اقتباس از برخی دیدگاههای فقهی صورت گرفته است.
اوضاع و احوال ،آشکار گردد که پدر و جد پدری موجب ضرر کودک یا مجنون شدهاند ،آنان را
عزل و از تصرف در امور محجور منع می کند( »...نجفی1398 ،ق ،ص.)102
 .2-1برخورداری از حق دریافت نفقه اقارب
از جمله حقوق پدر بر فرزند ،نفقه اقارب است که به موجب ماده  1200قانون مدنی ،پدر میتواند
در صورت نیاز و فراهم بودن شرایط ،نفقه خود یا مادر فرزند را از اموال وی تامین نماید که این نظر
مورد پذیرش بعضی فقها نیز میباشد (حلّی1418 ،ق ،ص .)512پرداخت نفقه توسط فرزند نیز در مواردی
شناخته شده و دارای شرایطی است :در صورتی که فرزند در حالت تجرد ،استطاعت پرداخت نفقه
ابوین را داشته باشد ،اما در صورت ازدواج ،تمکن خود را از دست بدهد و نتواند نفقه ابوین خود را
بپردازد ،ازدواج وی جایز است ،حتی اگر به عدم انفاق اقارب منجر گردد .اگر پدر و مادر تنها یک
فرزند داشته باشند ،همه نفقه به عهده اوست و در صورت تعدد فرزندان ،به طور مشترک و به نسبت
برابر ،باید نفقه را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی میان دختر و پسر نیست .همچنین با توجه به ماده
 1206قانون مدنی ،اقارب بر خالفِ زوجه ،فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند .ضمن این
که ماده  1202قانون مدنی بیان می دارد که اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه
همه آن ها را بدهد ،اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند
بود (بیات ،1394 ،ص.)534

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مطابق ماده  1184قانون مدنی« :هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی
علیه گردد ،به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات ،دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف
در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل ،فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه 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 امین به ولی قهری منضم میگردد.».
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 .2حقوق مالی پدر در فرانسه
یکی از مفاهیم بسیار مهمی که از محورهای اصلی تحوالت حقوق خانواده در قرن اخیر فرانسه
محسوب میشود ،مفهوم «برابری» مانند برابری پدر و مادر در مقابل فرزندان و برابری فرزندان
سالهای متعددی دچار تغییر شده است ( ،)Courbe, 2008, pp. 301-327نمونهای از تغییرات در قانون
مدنی فرانسه در زمینه اصل اساسی تساوی میان فرزندان طبیعی و مشروع است .قانون مدنی فرانسه
در پی اصالح  3ژانویه  1972میالدی ،این اصل را پذیرفت؛ در حالی که پیش از آن ،فرزندان متولد
از زنا که مشروع و قانونی نمیشدند ،از کلیه حقوق محروم بودند .در نظام پیشین حقوق فرانسه،
کودک طبیعی یا نامشروع ،پس از ازدواج پدر و مادر ،مشروع و قانونی شناخته شده و «کودک
قانونی شده» خوانده میشد (.)Ibid, pp. 331-337; Cornu, 2003, pp. 119-120
سپس در  4ژوییه  ،2005تقسیمبندی نسب به طبیعی و مشروع ،به کلی از قانون مدنی فرانسه
حذف گردید و در قانون مدنی کنونی ،نامی از فرزند یا نسب طبیعی برده نشده است ( Courbe, Op.cit,

 .)pp. 339-342; Rude-Antoine, 2007, pp. 527-543بنابراین ،قانونگذار فرانسه برای فرزندان متولد شده
از طریق ازدواج ،پیمان مدنی همبستگی ( 1)Pacte Civil De Solidaritéو یا همزیستی قانونی
( 2،)Concubinageتفاوتی قایل نمیگردد .با توجه به همین امر ،در این قسمت برای جلوگیری از
تکرار مطالب ،صرفاً به بیان حقوق مالی پدر در مدل ازدواج میپردازیم.
در ادامه ،به بحث از مبنای حقوق مالی پدر و ابوین؛ چگونگی اِعمال اقتدار ابوینی؛ محرومیت
از اِعمالِ اقتدار ابوینی؛ اِعمالِ قیمومت در فرضِ عدم امکانِ اجرای اقتدار ابوینی؛ واگذاری اقتدار
ابوینی و حق برخورداری از نفقه خواهد گذشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قرارداد مدنی زندگی مشترک ،پیمان مدنی همبستگی .این پیمان ،موضوع بند  1تا  7ماده  515قانون مدنی فرانسه میباشد.
 .2کونکوبیناژ به همراه پیمان مدنی همبستگی ،دو مدل قانونی موجد زندگی مشترک هستند که در  15نوامبر  1999به قانون مدنی
فرانسه اضافه گردیده اند .هر سه مدل موجد زندگی زناشویی در حقوق فرانسه امروز ،بین افراد همجنس نیز صورت میگیرد .مقنن
فرانسه ،به تعریف مدل کونکوبیناژ در ماده  515-8پرداخته است.
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 .1-2مبنای حقوق مالی پدر و ابوین
در دوره امپراتوری ژوستینین ( ،)Justinienاعالمیه خروج از حجر و قیمومت
( ،)L'émancipationتوسط نهاد دادگستری (یا مامور دولتی  )Déclaration en justiceانجام
میشد .قانونگذار زمان انقالب فرانسه ،برای قضاوت بین قیم و مولیعلیه ،به دادگاه خانواده
صالحیت اعطا کرد .قانون مدنی نیز سن بلوغ را  21سال تعیین کرد (تا سال  )1974و پدر را به عنوان
مدیر اموال فرزندش تعیین کرد .فرزند تا سن  18سالگی ،حق انتفاع از اموال را دارد و اگر یکی از
والدین فوت کند ،آن والدی که زنده است ،به طور خودکار قیم فرزند میشود و اداره اموال فرزند
را به دست میگیرد (.)Renaut, 2017, pp. 78-84
قانونگذار فرانسه به منظور کاهش اقتدار پدری به نفع فرزند ،مطابق قانون مصوب 3ژوئن 1971
تحت عنوان رفع حجر (بلوغ) ،1انجام یک خدمت ملی را نشانه رسیدن به بلوغ دانسته و چنین شخصی
را از تحت قیمومت خارج ساخته است .در این قانون ،اگر فرزندی ،یک خدمت ملی انجام دهد،
همانگونه که به وی حق سیاسی (حق رای) داده میشود ،باید به او حقوق مدنی (حق رسیدن به سن
بلوغ پیش از موعد) نیز داده شود .قانون  8ژانویه  1993اِعمال اقتدار ابوینی را مشترک اعالم کرد و
این اقتدار را به اصلی تبدیل کرد که حتی پس از طالق نیز ادامه داشت و حتی در مورد فرزندان
طبیعی نیز اِعمال میشد .قانون  4مارس  ،2002تحول پیشین در قانون  8ژانویه  1993را با ایجاد نهادی
که امروزه به آن «اِعمال اقتدار مشترک» ( )La coparentalitéمیگوییم ،تکمیل میکند

( Ibid, pp.

.)78-84

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سیر تحول سن رشد در حقوق فرانسه :سن بلوغ به موجب قانون (اعالمیه)  31ژانویه  1793از  25سالگی به  21سالگی تقلیل پیدا
کرد .در کد ناپلئون ( )1804سن قانونی برای ازدواج پسر و دختر  21سال است .صغیر ،در ماده  388قانون مدنی فرانسه« :شخصی
است با جنسیت زن یا مرد که هنوز دارای  18سال تمام نمیباشد ».همچنین به موجبِ ماده « :413-1صغیر به واسطه ازدواج ،به صورتِ
قهری از حجر ،خارج میگردد ».و جالب است که حتی با مرگِ همسر و یا طالق در دورانِ صغرِ شخص نیز ،این رفع حجر پابرجا
خواهد ماند .صغیر همچنین میتواند هر چند ازدواج نکرده باشد ،هنگامی که به  16سالگی تمام رسید ،از حجر خارج گردد .قاضی
قیمومت به درخواست پدر و مادر یا یکی از ایشان ،در صورت وجود ادله کافی و پس از استماع شخصِ صغیر ،حکمِ رفع حجر صغیر
را صادر خواهد کرد ( ...ماده  ) 413-2و صغیری که به هر دلیلی پدر و مادر ندارد ،با همین منوال و به درخواست شورای خانواده
خواهد توانست از حجر خارج گردد( .ماده .)413-3

Downloaded from jlviews.ir at 19:25 +0330 on Sunday February 17th 2019

میگرفت .در واقع تا سال  1789میالدی ،اقتدار و قدرت پدری معموالً با قدرتِ مطلقه شاه قیاس
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فرانسه در دوران روم باستان به قدرت مطلقه پدری ( )Patria Potestasمعتقد بود و برای مادر
جایگاه واالیی قایل نبود؛ همه تصمیمات طبق نظر پدر بود؛ پدر ،بر فرزندان و هم چنین بر اموال
آنها به شکل قابل مالحظه ای حاکمیت داشت .قانون سال  1970میالدی ،به اقتدار پدر خاتمه داد.
گردد .حقوق فرانسه از سال  1970به بعد ،قایل به بحث اقتدار مادر شد و والیت مستقلی در کنار
پدر برای وی در نظر گرفته است ( .)Hauser; Huet-Weiller, 1999, pp. 775-777در حقوق فرانسه به جای
صحبت از واژه والیت ،از واژه اقتدار ( )Autoritéصحبت میشود که واژهای عامتر از والیت است.
 .2-2چگونگی اِعمال اقتدار ابوینی
در حقوق فرانسه ،اصل بر اجرای اقتدار ابوینی به صورت اشتراکی میباشد .اما این اصل با
استثناهایی نیز روبهرو است (.)Courbe, Op.cit, pp. 454-457
 .1-2-2اعمال اقتدار اشتراکی
از آن جایی که فرانسه از الگوی اشتراکی مدیریت خانواده تبعیت کرده و این مهم در تمامی
حوزههای اداره خانواده و آثار آن به وضوح دیده میشود ،ماده  382قانون مدنی پدر و مادر را به
صورت اشتراکی ،دارای حقِ سرپرستی و برخورداری از اموال فرزند میداند و این حق را بر خالفِ
حقوق ایران ،صرفاً مختصّ به شخصِ پدر ندانسته و برای مادر جایگاهی کامالً برابر با پدر قایل است
که این نکته از مزایای نظام حقوقی فرانسه به شمار میرود .پدر و مادر عالوه بر اجرای مشترک
اقتدار ابوینی ،حق اداره قانونی اموال فرزند را نیز به صورت مشترک دارا میباشند

( Courbe, Op.cit,

)p. 483; Cornu, Op.cit, pp. 190-199; Terré; Simler, 2008, pp. 16-17؛ به این معنا که اگر اقتدار ابوینی به
طور مشترک توسط والدین اجرا میگردد ،هر دوی آنها نیز مدیران قانونی اموال فرزند هستند 1و
این اداره قانونی مشترک ،به صورت تام و کامل است .بنابر این ،زمانی که یکی از والدین فوت کرده
باشد یا از حقِ اجرای اقتدار ابوینی محروم شده باشد و یا این اقتدار را به صورت انفرادی اجرا نماید،
اداره قانونی ،مختص به والدی است که اقتدار ابوینی را اجرا مینماید که بایستی تحت نظارت قاضی
قیمومت انجام گیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  382قانون مدنی فرانسه
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پدر و مادر عالوه بر اداره اموال فرزند ،از حق انتفاع قانونی از اموال وی نیز برخوردار هستند
( .)Courbe, Op.cit, p. 483; Cornu, Op.cit, pp. 201-203این حق منضم به همان اداره قانونی اموال فرزند
میباشد که یا به طور مشترک به پدر و مادر در صورت اجرای مشترک اقتدار ابوینی و یا به یکی از
حق انتفاع قانونی پدر و مادر از اموال فرزند ،به صورت مطلق در مورد همه اموال فرزند قابل
اعمال نمیباشد ()Cornu, Op.cit, pp. 201-203؛ اموالی که به کودک هبه شده یا به او ارث رسیده است
یا آن اموالی را که صغیر با تالش خود به دست آورده است ،چنانچه تصریح گردد که پدر و مادر
بهره ای از آن اموال نداشته باشند ،در این صورت حقِ انتفاع از آن اموال را نخواهند داشت.
انتفاع قانونی از اموال فرزند ،مخارجی نیز به همراه دارد .مخارج این انتفاع مطابق با ماده 386-3
قانون مدنی فرانسه از این قرار میباشد .1« :مواردی که به طور کلی دارندگان حق انتفاع مسوول
انجام آنها هستند؛  .2خوراک ،نگهداری و تعلیم و تربیت کودک متناسب با دارایی او؛  .3دیون
متعلق به سهماالرث کودک به لحاظ این که پیشتر باید از ناحیه درآمدها پرداخت میشدند .».قابل
ذکر است که حق انتفاع قانونی پدر و مادر از اموال فرزند از حقوق دایمی ایشان نمیباشد

( Cornu,

 .)Op.cit, pp. 201-203به استناد ماده  386-2قانون مدنی فرانسه ،حق انتفاع قانونی پدر و مادر در صورتِ
تحقق مواردی همچون رسیدن کودک به سن شانزده سالگی یا حتی ازدواج زودتر از این سن و یا
به واسطه عواملی که به حقِ اداره قانونی اموال فرزند خاتمه میدهد و یا عواملی که موجبِ اسقاط
هرگونه انتفاع میشوند ،خاتمه پیدا میکند (.)Courbe, Op.cit, p. 483
 .2-2-2اجرای انفرادی اقتدار ابوینی
چنانچه یکی از پدر یا مادر فوت نمایند و یا به هر دلیلی از اجرای اقتدار ابوینی بر فرزند محروم
گردند ،والد دیگر به تنهایی (مطابق با ماده  373-1قانون مدنی فرانسه) ملزم به اجرای اقتدار ابوینی
میباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Article 386-1: "La jouissance légale est attachée à l'administration légale: elle appartient soit
"aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
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ایشان که اجرای اقتدار ابوینی و اداره اموال را بر عهده دارد،

تعلق میگیرد1.
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به منظور اجتناب از دخالت در امور فرزند به دلیل حق نظارت ،رویه قضایی فرانسه در آرای
خود اشاره داشته است 1که حق نظارت به دارنده آن قدرت عمل نمیدهد ( Malaurie; Fulchiron, 2016,

.)p. 712
اجرای اقتدار ابوینی را به یکی از ابوین بسپارد  .»...به نظر میرسد نحوه تنظیم و نگارش (تقنین) این
ماده ،نشان دهنده استثنایی بودن این قاعده است ( .)Ibid, p. 718کسی که با اعمال و اجرای مشترکِ
اقتدار ابوینی مخالف است ،اوست که باید وجودِ دالیلِ مهم برای اثبات ادعای خود را ثابت نماید2.

دادرس ،در اعطای اقتدار ابوینی به یکی از والدین ،شخصیت (وضعیت) او را با در نظر گرفتن این
موارد مورد بررسی قرار میدهد -1 :الکلی بودن -2 ،خشونت (بد رفتاری) -3 ،ریسک دزدیدن بچه
(بدین معنا که والدی که به وی صالحیت داده شده است؛ اجازه مالقات به والد دیگر را ندهد)-4 ،
تهدیدهای مبتنی بر تجاوز یا سوء استفاده جنسی 3و عدم ثبات و ناهنجاریهای رفتاری -5 4،عدم
مسوولیتپذیری -6 5،شیوههای تربیتی آسیبزننده و مخرب -7 6،عضویت در یک فرقه یا گروه
خاص (به دلیل عواقب خطرناک عضویت در گروههای خاص برای کودک) -8 7،بیتوجهی به
مصلحت کودک یا قطع ارتباط بلند مدت با او 8.هر کدام از این موارد میتواند توجیهگر این امر
باشد که صالحیت اعمال و اجرای اقتدار ابوینی از یک والد گرفته و به والد دیگر داده شود.
جدایی پدر و مادر از یکدیگر؛ خواه به موجبِ طالق باشد و خواه به موجبِ جدایی جسمانی
( )Séparation de corpsیا جدایی عملی ( ،)Séparation de faitتفاوتی از حیثِ اِعمال اقتدار ابوینی
نمینماید؛ همچنین تاثیری بر قواعد واگذاری اجرای آن اقتدار ندارد ()Courbe, Op.cit, p. 458؛ چرا
که هر یک از پدر و مادر مکلف به حفظ روابط شخصی خود با کودک هستند و باید به روابط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cass. civ. 2e, 16 mars 1973, Bull. civ. II, n°166; RTD civ. 1974, 139.
2. Cass. civ. 1re, 20 février 2007, Bull. civ. I n°63; Dr. famille 2007, n°103.
3. Cass. civ. 1re, 20 février 2007, Bull. civ. I n°63; Dr. famille 2007, n°103.
4. Cass. civ. 1re, 11 février 2009, n°08-11. 337.
5. Cass. civ. 1re, 22 juin 1999, JCPG 1999. IV. 2274.
6. Cass. civ. 1re, 23 octobre 1996, JCPG 1997. IV.2165.
7. Cass. civ. 1re, 25 juin 1998, JCP 1999, I, 101, n°5.
8. Cass. civ. 1e, 4 novembre 2010, JCP 2011, n°09-15. 165.
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کودک با والد دیگر احترام بگذارند ( .)Malaurie; Fulchiron, Op.cit, pp. 714-715بر این اساس ،اصالحیه
سال  2002ماده  373 -2قانون مدنی فرانسه مقرر مینماید ،تغییر در محل اقامت هر یک از پدر و
مادر ،زمانی که در شرایطِ اجرای اقتدار ابوینی هستند ،میبایست از پیش و در زمانِ مناسب به والد
بود مساله را به اطالعِ قاضی خانواده برساند تا دادرس دادگاه ،با توجه ویژه به اقتضای مصلحت
کودک ،در این خصوص و همچنین تعیینِ مخارج تغییر مکان و تقسیم آن بینِ پدر و مادر و نیز
تنظیمِ سهم هر یک از ایشان جهتِ نگهداری ،تعلیم و تربیت کودک ،حکم صادر نماید.
بنا بر تصریح مقنن فرانسه (ماده  286قانون مدنی) ،نتایج و آثار طالق در خصوصِ فرزندان ( Ibid,

 ، )p. 354مطابق با مقررات مذکور در بابِ اعمال اقتدار ابوینی در کتابِ اشخاص قانون مدنی فرانسه
مترتب خواهد شد .چنانچه به هر دلیلی کودک به اشخاص ثالث برای نگهداری سپرده شود ،حقِ
اعمال اقتدار ابوینی برای پدر و مادر کودک همچنان محفوظ خواهد ماند؛ چرا که اقتدار ابوینی در
حقوق فرانسه ،هم حق و هم تکلیف ِابوین محسوب میگردد و نباید کامالً از ایشان سلب گردد
( .)Malaurie; Fulchiron, Op.cit, pp. 714-715با وجود این ،شخصی که کودک برای نگهداری به او
سپرده شده ،مکلف است همه اعمالی که در خصوصِ مراقبت ،تعلیم و تربیت کودک ضروری است
را انجام دهد.
 .3-2محرومیت از اعمال اقتدار ابوینی
از عواملی که موجبِ محروم شدن پدر و مادر از اِعمال اقتدار ابوینی به عنوانِ مهمترین حقِ
ایشان بر فرزند میگردد ،می توان به عدم اهلیت قانونی هر یک از پدر یا مادر؛ غیبت هر یک و یا به
طور کلی ،به موجبِ هر دلیلی که پدر و مادر قادر نباشند اراده و خواست خود را در رابطه با فرزند
و مصالح وی ابراز نمایند ،اشاره نمود (.)Courbe, Op.cit, pp. 495-497
 .1-3-2محرومیت ناشی از ارتکاب جرم
یکی از عواملی که به موجب قانون (ماده  373قانون مدنی فرانسه) ،منجر به محرومیت از اعمال
اقتدار ابوینی در حقوق فرانسه میگردد ،سلبِ کلی این اقتدار ،بنا بر تصریح حکم کیفری در
خصوصِ عدم صالحیت پدر و مادر است که خواه به عنوان مباشر ،شریک یا معاون جرم بر روی
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دیگر اطالع داده شود .چنانچه یکی از والدین با تغییر اقامتگاه کودک مخالفت نماید ،قادر خواهد
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شخصِ کودکشان و خواه به عنوان شریک یا معاون جرمی که کودکشان مرتکب شده و خواه به
عنوان مباشر ،شریک یا معاون جنایتی بر والد دیگر ،محکوم شده باشند (.)Courbe, Op.cit, pp. 451-453
قانونگذار فرانسه ،عالوه بر سلب اقتدار پدر و مادر به این شکل ،در موردِ سایر اولیای کودک،
این ترتیب ،به موجبِ حکم دادگاه ،حقِ حفظ روابط شخصی با کودک ،از پدر و مادر یا سایر
اولیای قانونی سلب خواهد گردید (.)Ibid, pp. 451-453

 .2-3-2محرومیت ناشی از رفتارهای ناپسند
یکی دیگر از موارد سلب کاملِ اقتدار ابوینی (فارغ از هر گونه محکومیت کیفری ایشان) ،در
جایی است که پدر و مادر به موجبِ رفتارهای بد خود و به صورت کامالً آشکار ،نظیرِ مصرف
دایمی و بیش از حد مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر ،فساد اخالقی آشکار و یا رفتارهای
بزهکارانه و یا به دلیلِ بیتوجهی یا سوء تدبیر؛ امنیت ،سالمت یا اخالق کودک را در معرض خطر
قرار میدهند .عالوه بر موارد مذکور ،حتی زمانی که اقدامی کمک تربیتی برای کودک اتخاذ
گردیده باشد ،در صورتی که پدر و مادر برای مدت بیش از دو سال به طور عمدی از اجرای حقوق
و ایفای تعهدات خود امتناع ورزند ،امکان دارد اقتدار ابوینی به صورت کامل از ایشان سلب گردد.
دادگاه تجدیدنظر لیون فرانسه در رای مورخ  9ژانویه  2002خود ،رییس شرکتی بزرگ بودن
را امتیازی برای به دست آوردن حق تعیین محل سکونت فرزندان دانست و الکلی بودن پدر را به
آن حدی ندانست که باعث تعلیق حقوق وی در خصوص اعمال اقتدار ابوینی گردد

( Cadars

.)Beaufour, 2012, p. 488
سلب کاملِ اقتدار ابوینی به علل ذکر شده در قانون ،به طور قهری ،موجبِ سلبِ تمامی
ویژگیهای اقتدار ابوینی ،چه مالی و چه شخصی میگردد .آثار این سلب در صورتِ عدمِ اخذ
تصمیم دیگری از جانب دادگاه ،در خصوصِ تمامی فرزندان صغیر موجود در زمان صدور رای،
الزم به رعایت میباشد .از آثار مهم این رای مطابق با ماده  379قانون مدنی فرانسه ،معافیت کودک
از تعهد به پرداخت نفقه پدر و مادر خواهد بود ،مگر آن که در رای سلب اقتدار ،خِالف این مورد
علی رغمِ صدور حکم سلب اقتدار ابوینی از ایشان ،مقرر گردیده باشد .الزم به ذکر است ،طرح
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نسبت به آن جنبه از اقتدار ابوینی که میتوانند بر اوالدشان داشته باشند را نیز قابل اجرا میداند .به
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دعوای سلب کامل اقتدار ابوینی از جانبِ دادسرا ،یکی از اعضای خانواده کودک و یا قیم وی در
دادگاه شهرستان صورت میپذیرد.
همچنین ،در مواردی امکان دارد که به جای سلب کلی اقتدار ابوینی ،به سلب جزیی آن اقتدار
آن تصریح خواهد شد و حتی ممکن است مطابق با بند آخر ماده  379-1قانون مدنی فرانسه ،سلب
چه به صورت کلی و یا به صورت جزیی ،تنها در خصوصِ برخی فرزندان موجود دارای اثر باشد.
 .3-3-2محرومیت به موجب صدور حکم سلب کلی یا جزیی اقتدار ابوینی
به موجب مقررات قانون مدنی فرانسه ،در صورتِ صدور حکم سلب کلی یا جزیی ،چنانچه
والد دیگر فوت کرده باشد و یا از حق اجرای اقتدار ابوینی به هر دلیلی محروم شده باشد ،مرجع
قضایی مکلف است که شخص ثالث یا سرویس دپارتمانی مددکاری اجتماعی کودکان را به منظورِ
سپردن موقت کودک به وی تعیین نماید ( .)Courbe, Op.cit, pp. 451-453هر گاه در پی سلب کلی
اقتدار ابوینی از پدر یا مادر ،این اقتدار به دیگری واگذار گردد ،دادگاه میتواند اقدامات فوق را
انجام دهد.
پدر و مادری که موضوع حکمِ سلب کلی اقتدار ابوینی یا سلب حقوق به واسطه یکی از علل
محرومیت از این اقتدار قرار گرفتهاند ،میتوانند با ارایه درخواست و توجیه شرایط جدید ،دادگاه را
متقاعد سازند که همه یا بخشی از حقوقی که از آن محروم شده بودند ،به ایشان بازگردانده شود .به
موجب ذیل ماده  381قانون مدنی فرانسه ،تقاضای بازپسگیری حقوق ،پس از گذشت حداقل یک
سال از قطعیت یافتن رای سلب کلی یا جزیی اقتدار ابوینی ممکن میباشد.
 .4-2اِعمال قیمومت در فرضِ عدم امکانِ اجرای اقتدار ابوینی
در صورتی که پدر و مادر کودک فوت کرده باشند و یا به هر دلیلی به ایشان دسترسی نباشد
( ،)Malaurie; Fulchiron, Op.cit, p. 718به استناد ماده  373-5قانون مدنی فرانسه ،ضروری است که
قیمومت ،طبق مقررات پیش بینی شده در خصوصِ فرزندان آغاز گردد ،حتی اگر اموالی برای اداره
کردن فرزند موجود نباشد.
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اکتفا شود .سلب جزیی اقتدار ابوینی محدود به ویژگیهایی خواهد بود که در رای سلب اقتدار به
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 .5-2واگذاری اقتدار ابوینی
به استناد ماده  377-1قانون مدنی فرانسه« :واگذاری کلی یا جزیی اقتدار ابوینی با رای قاضی
امور خانواده صورت میگیرد  .»...در واقع دادرس دادگاه میتواند ضمنِ رای واگذاری اقتدار
در اجرای همه یا بخشی از اقتدار ابوینی ،با شخص ثالثِ پذیرنده واگذاری ،مشارکت نمایند .این
مشارکت ،نیاز به موافقت یک یا هر دوی پدر و مادر در این مدت را اقتضا مینماید ( Courbe, Op.cit,

.)pp. 451-453
بدین ترتیب ،اصل بر این است که هر یک از والدین و پذیرنده واگذاری ،حق انجام اعمال
معمول در خصوصِ اجرای اقتدار ابوینی را بدون نیاز به کسبِ رضایت دیگر مجریان آن دارد.
واگذاری اقتدار ابوینی ممکن است به موجبِ رای جدیدی به پایان برسد و یا به شخص دیگری
منتقل گردد .چنانچه کودک دوباره به پدر و مادر خود بازگردانده شود ،قاضی امور خانواده ،پدر
و مادر را به تادیه همه یا بخشی از مخارج نگهداری کودک البته در صورتِ عدم اعسار ایشان ،ملزم
خواهد نمود .این مهم در ماده  377-2قانون مدنی فرانسه مورد تبیین قرار گرفته است.
 .6-2حق برخورداری از نفقه
به استناد ماده  205قانون مدنی فرانسه ،فرزندان به شرطِ نیازمندی پدر و مادر و نیز دیگر اولیای
خود ،متعهد به پرداخت نفقه ایشان میباشند .اما این تعهد بنا بر تصریح ماده  207قانون مدنی فرانسه،
متقابل و دوجانبه میباشد .به عنوان مثال چنانچه پدر و مادر ،پیش از این به شدت از تعهداتشان در
قبالِ بدهکار نفقه یعنی فرزند ،شانه خالی کرده باشند و از انجام تعهدات خود در دوران کودکی
فرزند امتناع ورزیده باشند ،قاضی می تواند فرزند را از همه یا بخشی از دینِ ناشی از نفقه بری نماید
(.)Cornu, Op.cit, pp. 227-238
رویه قضایی ،از یکی از فرامین دهگانه تورات چندین نتیجه حقوقی گرفته است

( ;Malaurie

« :)Fulchiron, Op.cit, pp. 692 & 748-754به موجب رای شعبه اول دیوانعالی فرانسه به تاریخ  12ژوییه
 ، 1994عمل فرزندی که پولی را به دست آورده است ،با توجیهِ حمایت و معاضدت و پرستاری که
در سالهای پایانی زندگی پدر و مادر یا یکی از ایشان از آنها انجام داده است را مصداقِ دارا شدن
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ابوینی ،چنین مقرر نماید که به منظورِ تامین نیازهای تربیتی کودک ،پدر و مادر و یا یکی از ایشان
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بال جهت فرزند ،طبق قانون وقت دانسته و عمل فرزند را محکوم کرده است 1.».به موجبِ ماده 1303
قانون جدید فرانسه مصوب « 2016عالوه بر اداره امور مربوط به غیر و ایفای ناروا ،هر کس که به
ضرر دیگری به ناحق منتفع گردد ،باید به شخصی که دارایی وی نقصان یافته است ،منفعتی معادل
همچنین رای شعبه اول دیوانعالی در  14مه  ،1992فرزندی که از پرداخت هزینههای مربوط به
مراسم تشییع و خاکسپاری پدر یا مادر خویش با توجیه ناکافی بودن ماترک خودداری میکند را
محکوم میکند2.

قابل ذکر است یکی از آثار مهم فرزندخواندگی در حقوق فرانسه ،تعهد فرزندخوانده به
پرداخت نفقه پذیرنده فرزند در صورت نیازِ ایشان میباشد .این تعهد دوسویه است ،چنان که در
ماده  367قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است ،پذیرنده فرزند متقابالً نیز ملزم به انفاق
فرزندخوانده است .تعهد فرزندخوانده به انفاق پدر و مادر ،از زمانی که به عنوان صغیر ،تحت تکفل
دولت در آمده یا در مهلت مقرر در ماده  132-6قانون اقدامات اجتماعی و خانوادگی تحت
سرپرستی در آید ،خاتمه میپذیرد (.)Courbe, Op.cit, pp. 420 & 437
نتیجه
 .1از جمله حقوق مالی پدر در حقوق ایران ،آثار مالی ناشی از اعمال والیت پدر بر فرزند
میب اشد .قانون مدنی ایران نیز با پیروی از نظریه مشهور فقها ،والیت جد پدری را در عرض والیت
پدر پذیرفته و برای مادر به تبعیت از فقه امامیه ،والیتی در نظر نگرفته و تنها اجازه تعیین مادر به
عنوان وصی یا قیم برای اداره اموال محجور را داده است .در واقع ،پدر از حق اقدام در تمام امور
مالی و غیرمالی فرزند برخوردار است و بر وی والیت دارد .از طرفی ،والیت جد پدری بر والیت
مادر ترجیح داده شده که قابلیت بازنگری آن با توجه به مقتضیات کنونی ،به وضوح احساس می
گردد .همچنین اختیارات گستردهای که به ولی در رابطه با امور مالی و غیرمالی فرزند داده شده و
تنها محدودیت را رعایت غبطه و مصلحت فرزند دانسته است ،امروزه قابلیت دفاع ندارد و الزم است
نظارت مرجع صالح قضایی برای موارد مهم اِعمال والیت و همچنین انعقاد معامالت شناسایی شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cass. civ. 1re, 12 juillet 1994, Bull. civ. I, n°250.
2. Cass. civ. 1re, 14 mai 1992; JCPG 1993. II. 22097.
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کمترین مبلغ میان دارا شدن و کاهش دارایی ،پرداخت نماید.».
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در خصوص فرزندان ناشی از نکاح موقت نیز تفاوتی بین آنها و فرزندان ناشی از نکاح دایم وجود
ندارد.
 .2رژیم پیشین فرانسه نیز به قدرت مطلقه پدری معتقد بود و برای مادر والیتی نمیشناخت.
وی در نظر گرفته است که حتی پس از طالق نیز ادامه مییابد و در مورد فرزندان طبیعی نیز اِعمال
میشود .قانون  ،2002تحول پیشین را با ایجاد نهادی که امروزه به آن «اِعمال اقتدار مشترک»
میگوییم ،تکمیل میکند .در واقع ،قانون مدنی فرانسه ،پدر و مادر را به صورت اشتراکی ،دارای
حقِ سرپرستی و برخورداری از توانایی اداره اموال فرزند میداند و این حق را بر خالفِ حقوق ایران،
صرفاً مختص به شخصِ پدر ندانسته و برای مادر جایگاهی کامالً برابر با پدر قایل است .اما زمانی
که یکی از والدین فوت کرده باشد ،یا از حقِ اجرای اقتدار ابوینی محروم شده باشد و یا این اقتدار
را به صورت انفرادی اجرا نماید ،اداره قانونی ،مختص به والدی است که اقتدار ابوینی را اجرا
مینماید .همچنین پدر و مادر به طور مشترک از حق انتفاع قانونی از اموال فرزند عالوه بر حق اداره
اموال وی برخوردار هستند.
 .3در حقوق ایران ،از جمله حقوق والدین بر فرزند ،پرداخت نفقه اقارب است که این حق،
اختصاصی به شخص پدر ندارد .پدر میتواند در صورت نیاز و فراهم بودن شرایط ،نفقه خود یا مادر
فرزند را از اموال وی تادیه نماید .در حقوق فرانسه نیز ،فرزندان به شرط نیازمندی پدر و مادر و نیز
دیگر اولیای خود ،متعهد به پرداخت نفقه ایشان میباشند و این تعهد متقابل و دوجانبه میباشد.
مقایسه بین دو شیوه متفاوت مدیریت اموال فرزند در حقوق ایران و فرانسه ،مزایا و کاستیهای
هر کدام از این دو شیوه را پدیدار نمود و بر این اساس ،الگوی مناسبتر مدیریت اموال صغار مورد
بررسی قرار گرفت .در واقع ،موضع کنونی قانون مدنی ایران در حوزه اعمال اقتدار پدر بر فرزندان،
به موضعِ قانونگذار فرانسه در سالهای پیش از  1970میالدی شباهت بیشتری دارد .بنابر این ،نظریه
پدرساالری و تفویض اختیار مطلق مدیریت اموال فرزند به پدر و یا جد پدری او ،علیرغمِ تحوالت
روز جامعه ایرانی ،قابلیت توجیه چندانی ندارد و ضرورت بازنگری الگوی ریاستی پدر در حوزه
مدیریت بر اموال فرزند در حقوق ایران ،به وضوح احساس میگردد .سوق دادن الگوی ریاستی به
سمت الگوی اشتراکی در مدیریت خانواده و به تبع آن ،اِعمال آثار این اقتدار به صورت اشتراکی
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از جانب پدر و مادر ،به احتمال قریب به یقین ،فضای بهتری را در خانواده و جامعه کنونی ایران به
وجود خواهد آورد.
پیشنهادها
در حوزه مدیریت خانواده است .پیشنهادات این مقاله ،در جهت تغییر یا بازنگری برخی از مقررات
ایران میباشد:
در راستای اعطای والیت مستقل به مادر در کنار پدر و اعمال اقتدار (والیت) ابوینی بر فرزندان
در جهت اتخاذ الگوی مشارکتی و با در نظر گرفتن برخی دیدگاههای فقهی و با توجه به تحوالت
جامعه کنونی ایران ،به قانونگذار ،بازنگری در برخی از مواد قانونی (مواد ،1183 ،1182 ،1181
1242 ،1241 ،1240و  1199قانون مدنی ،و مواد  83 ،81و  84قانون امور حسبی) پیشنهاد میگردد:
« .1پدر و مادر به صورت اشتراکی ،دارای حق سرپرستی و برخورداری از اموال فرزند میباشند.
تبصره :چنان چه هر یک از پدر و مادر فوت کرده یا به هر دلیلی از سمت والیت خود عزل گردند،
حق اداره قانونی اموال فرزند با والدی خواهد بود که اعمال والیت میکند .اگر هر دوی ایشان فوت
کرده و یا به هر دلیلی از سمت والیت عزل گردند ،اداره قانونی اموال فرزند با جد پدری خواهد
بود».
« .2فرزند صغیر ،تحت والیت اشتراکی پدر و مادر خود میباشد( » .ماده  1180پیشنهادی).
تبصره « :1در صورت حدوث اختالف بین والدین در اداره امور مالیِ فرزندِ تحت والیت
ا شتراکی آنها ،دادگاه صالح با استماع نظر هر یک از ایشان و با مد نظر قرار دادن مصلحت صغیر،
اتخاذ تصمیم می نماید».
تبصره « :2در انجام معامالت معارض احتمالی ،معامله مقدم معتبر است مگر اینکه به تشخیص
دادگاه ،مصلحت صغیر به گونه ی دیگر اقتضا نماید».
« .3هر یک از پدر و مادر نسبت به اوالد خود والیت دارند( ».ماده  1181پیشنهادی).
« .4هر گاه پدر و مادر کودک ،هر دو زنده باشند و یکی از ایشان محجور یا به هر علتی ممنوع
از تصرف در اموال مولیعلیه گردد ،والیت قانونی او ساقط میشود( ».ماده  1182پیشنهادی).
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« .5در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه ،پدر و مادر به طور مشترک ،نماینده
قانونی او میباشند( ».ماده  1183پیشنهادی).
« .6پدر و مادر به طور مشترک ،بدون کسب اجازه از مقام قضایی و با رعایت غبطه و مصلحت
صورت اختالف عقیده بین ایشان ،دادگاه صالح رسیدگی و با رعایت مصلحت کودک ،اتخاذ
تصمیم مینماید( ».مواد  81و  83پیشنهادی در قانون امور حسبی).
« .7پدر و مادر به طور مشترک میتوانند اسناد و اشیای قیمتی مولیعلیه را با رعایت مصلحت
کودک ،نزد دیگری به ودیعه گذارند یا پول صغیر را به بانک بسپارند( ».ماده  84ق.ا.ح پیشنهادی).
« .8پدر و مادر کودک صغیر به طور مشترک ،میتوانند از طرف مولیعلیه با خود به شرط
رعایت غبطه و مصلحت کودک و نظارت دادرس دادگاه بر این امر ،با خود معامله نمایند( ».ماده
 1240پیشنهادی).
« .9پدر و مادر به طور مشترک ،میتوانند با رعایت غبطه و مصلحت کودک صغیر ،اموال فرزند
صغیر خود را به رهن گذارند .در صورتی که ایشان معاملهای نمایند که در نتیجه آن معامله ،خود
مدیون مولیعلیه گردند ،به منظور الزماالجرا شدن آن معامله ،تصویب دادرس دادگاه ضرورت
دارد( ».ماده  1241پیشنهادی).
« .10پدر و مادر به طور مشترک ،میتوانند دعوی مربوط به مولیعلیه را با رعایت غبطه و
مصلحت کودک و با نظارت دادرس دادگاه به صلح خاتمه دهند( ».ماده  1242پیشنهادی).
« .11هر یک از پدر و مادر به صورت اشتراکی ،در تامین مخارج نگهداری ،تعلیم و تربیت فرزند
به نسبت تمکن مالی خود ،و مشروط به نیازمندی فرزند سهیم میباشند( ».ماده  1199پیشنهادی).
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