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Abstract
One of the social problems which has unprecedentedly affected all
societies in the post-world war II era is ‘Divorce’. This has, in turn, brought
into notice the vital children’s health-affecting notion of non-custodial
parent’s visitation right. This paper is trying to conduct a comparative study
of the problem of the right to visit an unaccompanied parent with a child in
two different legal systems.. As a result of performing this study, it was
found that the right of Actual Visitation of non-custodial parent has been
officially recognized in both Iran and the US. The way such a visitation
happens could be in accordance with both parents’ agreement or - when
there is no place for such an agreement - the court’s decision. Visitation
right, in the laws of both countries, is of the same nature; there are,
nevertheless, differences between the two legal systems in relation to Virtual
Visitation, its possibility, conditions, and the way it is performed, and there
are differences between the two legal systems in terms of the guarantee for
preventing the visitation right.
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چکیده
از جمله معضالت اجتماعي كه تمامي جوامع بشري را بعد از جنگ جهاني دوم به
صورت بيسابقهاي ،درگير خود كرده ،معضل افزايش طالق است .و متفرع آن،
موضوع بسيار مهم و تأثيرگذار در سالمت رواني كودكان ،مسألهي حق مالقات والد
غيرحاضن با كودك است .در اين مقاله در صدد اين هستيم كه مسألهي حق مالقات
والد غيرحاضن با فرزند را در دو سيستم حقوقي متفاوت مورد مطالعهي تطبيقي قرار
دهيم .در نتيجهي انجام اين پژوهش معلوم گرديد در اياالت متحدهي امريكا و ايران،
حق مالقات حقيقي براي والد غيرحاضن ،به رسميت شناخته شده و والدين ميتوانند
بر چگونگي انجام آن ،توافق كنند ،در غير اين صورت دادگاه اتخاذ تصميم ميكند .در
قوانين هر دو كشور ،مالقات داراي ماهيت واحديست؛ هرچند از نظر امكان استفاده و
شرايط استفاده از مالقات مجازي و از نظر ضمانت اجراي ممانعت از حق مالقات،
تفاوتهايي بين اين دو نظام حقوقي وجود دارد.
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ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا
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مقدمه

مالقات در لغت به معناي ديدن ،ديدار و رويارويي ميباشد( .دهخدا،کلمه مالقات،
احمدبن فارس )357:1979،در فقه عامه (عابدين )571:1992،و اماميه(نجفي)292 :1404،و
قوانين و مقررات کشورهاي اسالمي از جمله قانون مالقات در مصر 1،وقانون خانواده در
الجزاير( 2ترفاس) 357:2014 ،واژه هاي مالقات ،زيارت و رويت براي بيان حق مالقات
کودك با والدين غيرحاضن به کار ميرود.
اولين محيط اجتماعي که انسان در آن قرار ميگيرد و فرآيند جامعه پذيرشدن را سپري
ميکند محيط خانواده است .حال وقوع پديدهي ناگوارِ اجتماعيِ طالق و جداييِ والدين از
يكديگر حتي المقدور نبايد در کارکردهاي خانواده و تربيت کودك اثر بگذارد و
قانونگذار بايد تدابير مناسب اتخاذ کند تا بعد از طالق ،فرزند هم چنان از مواهب ،مزايا و
عواطف والدين برخوردار شود.
از جمله حقوق طبيعي کودکان زندگي در کنار والدين خود است و يكي از مهم ترين
مسائلي که بعد از طالق مطرح ميشود ،مسئلهي حق مالقات والد غير حاضن با کودك
است .اهميت و ضرورت مالقات والدين غيرحاضن با کودك ريشه در ضرورت نياز
کودك به محبت دارد و مؤثرترين و کارآمدترين روش در تربيت استفاده از محبت است.
(پيكهارت )128:1384،درمنابع معتبر حديثي مذهب اماميه هم بر انجام مالقات متقابل
کودك و والدغيرحاضن که يكي از مصاديق صله رحم است تاکيد شده است براي نمونه
فقط به دو حديث اشاره مي شود :نبي مكرم اسالم صلي اهلل عليه و آله ميفرمايند « :وصيت
مي کنم به حاضرين و غايبين امتم و کساني که در صلب مردان و رحم زنان هستند تا روز
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 . 1قانون االحوال الشخصيه1959
 . 2قانون االسره الجزايري

قيامت که صله رحم کنند اگرچه مجبور به طي مسير يكساله باشند (و بدانند که) صله رحم
از دين است(.کليني )151:1388،و اميرمومنان حضرت علي عليه السالم ميفرمايند« :قطع



رحم نكن ،اگرچه رحم( يعني خويشاوندان)با تو قطع ارتباط کند (».کليني)347:1388،
بررسي قرار مي گيرد سپس تكاليف والدين حاضن و غير حاضن نسبت به اجراي حق
مالقات و ضمانت اجراي آن ،کيفيت مالقات و روش حل و فصل اختالفات در حقوق
ايران و اياالت متحدهي آمريكا تشريح ميشود.
.1حق مالقات والد غیرحاضن با كودك در حقوق ايران

در اين بخش ابتدا ،به مبناي حقوقي مالقات کودك با والد غيرحاضن و سپس به
ماهيت حقوقي اين مالقات اشاره خواهد شد.
 .1-1مبنای فقهی و حقوقی مالقات در حقوق ايران

در فقه اماميه به موضوع مالقات طفل با در نظرگرفتن اثرات روحي و عاطفي آن توجه

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

در اين مقاله ،ابتدا ماهيت مالقات و مبناي فقهي،حقوقي و انواع آن ،اجماال مورد

شدهاست براي مثال برخي از فقهاء ،معتقدند در صورتي که يكي از والدين مانع مالقات
ديگري با طفل شود ،از يك طرف باعث قطع رحم خواهد شد و از مسلمات شرع ،حرمت
قطع رحم است و از طرف ديگر ،جلوگيري از مالقات باعث اضرار به پدر يا
مادرغيرحاضن و فرزند ميشود بنابراين طبق آيهي «التضار والده بولدها وال مولود له
بولده»1نه مادر حق ضرر زدن به کودك را دارد ،و نه پدر»و بر اساس قاعدهي الضرر تمام
احكام ضرري منتفي هستند ،چرا که پدر يا مادرغيرحاضن و فرزند توان تحمل دوري از
يكديگر را ندارن د و ممانعت از مالقات ،باعث وارد آمدن لطمه روحي و رواني به هر دو
ميگردد ).نجفي)287 :1404،و بر اين اساس ،ماده  1174قانون مدني ايران ،چنين مقرر
ميدارد« :در صورتي که به علت طالق يا به هرجهت ديگر ابوين طفل در يك منزل
سكونت نداشته باشند .هريك از ابوين که طفل تحت حضانت او نميباشد حق مالقات

 . 1بقره233:
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طفل خود را دارد )....و مواد( )29(،)7و( )41قانون حمايت خانواده مصوب 1391و هم
چنين مواد()67(،)66و( )68آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393به حق
مالقات والدين غيرحاضن اشاره نموده است .طبق ماده ي ( )7اين قانون ،دادگاه ميتواند
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پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين ،در اموري از قبيل
حضانت ،نگهداري و مالقات طفل ...که تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين،
دستور موقت صادر کند و طبق مادهي()29اين قانون دادگاه بايد با توجه به وابستگي
عاطفي و مصلحت طفل ،ترتيب ،زمان و مكان مالقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را
تعيين کند )...مواد()67(،)66و( )68آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده به بيان نحوهي
مالقات والدين با طفل پرداخته است که در بخشهاي بعدي به تشريح اين مواد پرداخته
ميشود.
 .2-1ماهیت مالقات در حقوق ايران

در مورد ماهيت مالقات بين حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد ،برخي معتقدند که در
حقوق ايران ،اوال :با توجه به اينكه يكي از مباني فقهي مالقات ،قاعدهي الضرر است پس
اسقاط اين حق و عدم مالقات با فرزند باعث اضرار به کودك و حتي خود والدين ميشود.
ثانيا :درست است که مادهي ()1174قانون مدني حق مالقات را فقط براي والدين ذکر
نموده و به حق مالقات کودك اشاره ننموده است ولي در صورت عدم مالقات طفل با
والدين ،کودك بيش از والدين دچار صدمات روحي و عاطفي ميشود بنابراين بهتر است
مالقات حكم تلقي گردد تا قابل اسقاط و در نتيجه ،ايراد ضرر به کودك نباشد .ثالثا:
نظريه مشورتي 1362/9/10-7/444نيز مؤيد اين توجيه است که بيان ميدارد« :حق مالقات
مادر با طفل در هر صورت ثابت است و اين حق را نميتوان حتي از مادر فاسد االخالق
دريغ نمود».رابعا :هرچند در ماده ( )1174قانون مدني ،مالقات طفل بوسيلۀ هر يك از
ابوين ،با کلمۀ حق بيان شده است ،به نظر ميرسد مالقات يا حكم است و به طور مسامحه،
حق ناميده ميشود يا از حقوق غير قابل اسقاط است ،زيرا مالقات طفل از نظر رابطه
عاطفي بين والد غيرحاضن با طفل ،بسيار حائز اهميت بوده در حفظ رشته خانواده تأثير به
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سزائى دارد ،بنابراين ،هيچيك از ابوين نميتوانند حق مالقات طفل خود را اسقاط نمايند و

يا در مقابل اخذ عوض،آن را مورد صلح قرار دهند ،اگر چه ميتوانند تعهد کنند که در
صورت اعمال آن حق ،مبلغى به طرف ديگر بدهند در هر حال ،بنابر مستنبط از وحدت



مالك مادۀ ( )1174قانون مدني حتي نميتوان مادرى که مجنون شده است را از مالقات
گردد(».امامي)197:1363،با اين وجود ،برخي ديگر از حقوقدانان ،معتقدند مالقات ،حق
است و حق قابل اسقاط است زيرا اوال :به استناد ظاهر ماده ( )1174قانون مدني ،ميتوان
گفت که مالقات ،حق والدين غيرحاضن است .ثانيا :مادهي ( )12قانون حمايت خانواده
سال 11353نيز مالقات ساير اقربا با طفل را از مقولهي حق دانسته است .ثالثا :مادهي()41

2

قانون حمايت خانواده مصوب 91نيز با ذکر کلمهي اشخاص ذي حق ،مالقات والدين و
ساير اقربا با کودك را حق ميداند رابعا :طبق نظريهي شماره 1378/5/117/233اداره
حقوقي قوه قضائيه ،نيز که بيان ميدارد« :در مادهي ( )1174قانون مدني حق مالقات قيد
شده و حق هم قابل اسقاط است ،بنابراين اسقاط آن فاقد منع قانوني است».خامسا :طبق رأي
 74-741/6/20شعبه  203دادگاههاي عمومي تهران ،به عنوان يك برداشت حقوقي،

ت
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طفل خود محروم نمود ،بلكه حق مالقات او را دارد ،مگر اينكه موجب اضرار به طفل

انصراف زوجه از حق مالقات فرزند مشترك در شرايط درخواست صدور حكم طالق
نميتواند براي هميشه مسقط حق مالقات يك مادر با فرزندش باشد(.بازگير)629 :1378،
سادسا:حق مالقات ،فقط مر بوط به والدين نيست ،بلكه از باب صله رحم ،مربوط به نياز
عاطفي کودك نيز ميباشد،بنابر اين حتي توافق طرفين براي اسقاط اين حق ،به لحاظ اينكه
منافات با حقوق مسلم کودك دارد ،غيرقابل قبول است .سابعا:طبق رأي شعبه  26دادگاه
تجديدنظر استان تهران نيز شرط سلب حق مالقات مادر با فرزندان که به طور نامحدود و

. 1م ...« :12دادگاه هم چنين ترتيب مالقات اطفال را براي طرفين معين ميکند .حق مالقات با طفل در صورت غيبت
يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود».
 . 2م  :41هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به مالقات ،حضانت ،نگهداري و ساير امور مربوط به طفل
برخالف مصلحت او است يا در صورتي که مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري کند و يا مانع مالقات
اشخاص ذي حق شود ،مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با
پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند.
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بدون محدوديت زمان ،مطلق قيد شده است باطل و بالاثر ميباشد 1و چنانچه مالحظه
ميشود دو راي اخير متضمن اين مطلب است که اساسا اسقاط حق مالقات به طور کلي و
براي هميشه امكان پذيرنيست.با توجه به مجموع مطالب فوق ،به نظر ميرسد حكم بودن2يا
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الاقل حق غيرقابل اسقاط بودن مالقات ترجيح داشته باشد زيرا به لحاظ اينكه در بحث
مالقات ،بايد بيشتر رعايت منفعت و مصلحت کودك ،مد نظر قرار گيرد و اين در حالي
است که کودك نياز شديد عاطفي به والدين دارد و طالق و جدايي خود ضربه ي مهلكي
به سالمت رواني طفل مي زند،بنابر اين قابل اسقاط بودن يك طرفه اين حق توسط والد غير
حاضن ،جفا و ضربه ي مهلك ديگري است که لطمات جبران ناپذيري بر شخصيت طفل
مي زند و چه بسا اين محروميت ،از چنين طفلي که دچار عقده ي کمبود عاطفه و احساس
حقارت و حقد و کينه شده است ،بعدها ،عنصري خطرناك ،مضر يا افسرده و منزوي
بسازد و هم براي خود و هم براي اجتماع ايجاد مشكل نمايد،به عبارت ديگر ،به نظر
ميرسد ،حق مالقات ،هم حق کودك و هم حق والد غيرحاضن است بنابراين والد
غيرحاضن نميتواند يك سويه آن را اسقاط نمايد.
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 . 1رأي دادگاه مذکور عبارت است از«:اعتراض خانم ع.غ نسبت به رأي موضوع دادنامهي شمارهي 1217در تاريخ
 84/10/7صادره از شعبه  237دادگاه عمومي خانواده که به رد درخواست مالقات مادر با فرزندان خردسال به اسامي
«س» شش ساله و «ا» دو ساله اشعار دارد مأالبه نظر موجه ميرسد زيرا مطابق قانون شرط سلب حق مالقات مادر با
فرزندان که به طور نامحدود و بدون محدوديت زمان قيد شده است ،باطل و بالاثر ميباشد و چنين حقي را فقط
ميتوان به طور محدود و جزيي سلب و ساقط نمود و از آنجا که حق مالقات والدين با فرزندان حقي پذيرفته شده
در قوانين جاري است و سلب آن حق در شرايط صدور حكم طالق نبوده تا با تحقق اين شرط حكم طالق صادر
شود لذا ضمن نقض دادنامه صادره که بدون توجه به اين مهم صادر شده است اجازه داده ميشود که فرزندان
مشترك را هر دو هفته يك بار در روز جمعه از ساعت  9صبح تا  7بعد از ظهر به مدت ده ساعت مالقات نمايند .اين
رأي قطعي است».
 . 2آيت اهلل مكارم شيرازي در پاسخ به اين سوال که :آيا در صورت طالق ،والد غيرحاضن که حق مالقات با کودك
را دارد ،مي تواند اين حق خود را مجانا يا در عوض اخذ مالي موقتا يا دائما اسقاط نمايد ،اساسا از نظر معظم له،
مالقات،ماهيتا حق است يا حكم؟ فرمودند :بسم اهلل الرحمن الرحيم با اهداء سالم و تحيت؛ مالقات حكم است و
الزم است صله رحم به مقدار واجب آن انجام شود لذا قابل اسقاط نيست .هميشه موفق باشيد.

 .3-1انواع مالقات در حقوق ايران

در حقوق ايران تقسيم بندي خاصي در مورد انواع مالقات وجود ندارد اما ميتوانيم به



منظور تكميل مباحث و جبران خأل موجود ،انواع مالقات را تبيين کرده و در واقع
راهكاري به قانونگذار ايراني براي تدوين آن ارائه نمائيم .مالقات را ميتوان از يك جهت
 .1-3-1مالقات حقیقی

مالقات حقيقي يا فيزيكي يا حضوري همان مالقات معمول و رايج بين اشخاص و از
جمله والد غير حاضن با کودك است که براساس توافق والد حاضن و غيرحاضن ،کم و
کيف آن معين گرديده و در صورت عدم توافق ،به امر ماده ()1174قانون مدني ،توسط
قضات محاکم ،چگونگي انجام آن ،مشخص شده و به موجب آن مثال هفته اي يك بار
چند ساعتي والد غير حاضن با طفل مستقيما در محل کالنتري يا پارك محل يا منزل والد
غيرحاضن يا  ...اين مالقات صورت ميگيرد.
 .2-3-1مالقات مجازی

به ارتباط اشخاص از جمله والد غيرحاضن با کودك از طريق اينترنت و سيستمهاي

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

به مالقات حضوري يا فيزيكي و از جهت ديگربه مالقات مجازي تقسيم نمود.

کاميپوتري و نرم افزارها و دوربينهاي وب و شبكه هاي اجتماعي ،مالقات مجازي اطالق
ميشود و در حقوق ايران تاکنون ،هيچ مقرره اي به تبيين و تقنين اين نوع مالقات نپرداخته
است ولي هيچ منعي براي انجام چنين مالقات هايي وجود ندارد مگر اينكه انجام چنين
مالقات هايي به دليل استفاده زياد و افراطي از آنها در حضانت فرزند ،اخالل ايجاد کند،
که به حكم ثانوي مي تواند محدود گردد ،در هر حال چنانچه در بخش دوم خواهد آمد ،به
نظر ميرسد با الهام از قوانين ايالت هايي از کشور اياالت متحده آمريكا که پيشگام در
تدوين مقرراتي در خصوص کم و کيف مالقات مجازي به عنوان مكمل يا جايگزين
مالقات حقيقي ،در شرايط خاص بودهاند ،قانونگذار ايران هم ،نسبت به تدوين ،تعيين
حدود و ثغور اين نوع مالقات ،اقدام نمايد و البته مشروط به اينكه از حد متعارف خارج
نشده و به آموزش و پرورش طفل ضرري وارد ننموده ،زندگي روزمره او را مختل نكرده و
تداخل در حضانت ،ايجاد ننمايد.
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.4-1حل و فصل اختالفات راجع به مالقات در حقوق ايران

اختالفات در خصوص مالقات يا به وسيلهي توافق طرفين و يا توسط حكم دادگاه حل
و فصل ميشودکه در اين بخش به بررسي اين موارد ميپردازيم.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال پنجم – شماره سوم – پا یز 1397

 .1-4-1توافق در خصوص چگونگی انجام مالقات

در حقوق ايران ،اگر پدر و مادر درخصوص چگونگي مالقات با کودك با يكديگر
توافق کنند و آن توافق از نظر دادگاه مطابق با مصالح کودك باشد طبق توافق عمل مي-
شود و در زمان و مكان مورد توافق ،والدين با کودك مالقات ميکنند .مثال ممكن است
والدين اين گونه توافق کنند که کودك يك روز از هفته را با پدر و بقيه ايام را با مادر
بگذراند .اين گونه توافق ها در صورتي نيك فرجام است که محل اقامت والد حاضن و
غيرحاضن ،در نزديكي يكديگر باشد و والدين با هم همكاري داشته و در کارها تشريك
مساعي کنند و اگر پدر و مادر پيوسته با هم در حال نزاع باشند و يا يكي از ديگري نزد بچه
بدگويي و انتقاد کند ،اين برنامه زيان بخش است (صديقي )20-21:1390،و اين توافق
فرجام خوشي نداشته و استمرار نخواهد داشت.
 .2-4-1تصمیم دادگاه در خصوص چگونگی انجام مالقات

هنگامي که والدين نتوانند در موضوع مالقات با يكديگر توافق نمايند به موجب مادهي
()1174قانون مدني و مادهي( )29قانون حمايت خانواده مصوب ،1391دادگاه در مورد
زمان و مكان مالقات ضمن رأي خود در مورد طالق اتخاذ تصميم مينمايد .همانطور که
نظريه مشورتي نيز اشاره ميکند 1.مبنا و مالك اصلي دادگاه براي تصميم گيري در اين
مورد ،به موجب مادهي( )45قانون حمايت خانواده رعايت مصالح کودك است.
مالك هايي که نوعا محاکم ،براي تعيين زمان و مكان و مدت مالقات در نظر گرفته يا بايد
در نظر گيرند ،با توجه به ش رايط خاص هر خانواده ،مختلف و متفاوت است ،از جمله ،بايد
به وضعيت خاص کودك از قبيل جنس ،سن(،حبيبي تبار )347:1383،سالمت ،بيماري،
معلوليت ذهني يا جسمي و وضعيت خاص والد غيرحاضن ،از نظر اخالقي ،داشتن يا
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 . 1نظريه شماره :1380/2/3-7/427به استناد مادهي ( )13و ()14قانون حمايت خانواده مصوب  1353دادگاه مكلف
است ترتيب مالقات طفل را براي طرفين معين کند و نيازي به تقديم دادخواست نيست.

نداشتن سوء پيشينه ،حسن يا سوء شهرت داشتن ،شاغل يا بيكار بودن،آزاد يا در حبس
بودن ،بيماري ،سالمت جسمي ،رواني يا معلوليت ،اقامت يا عدم اقامت در يك



منطقه،تمول يا فقر ،توجه ويژه شود ،تا تصميم دادگاه واقع بينانه و منطبق با عدالت بوده و
به موجب تبصره مادهي( )41قانون حمايت خانواده ،قوه قضاييه مكلف است براي
نحوه ي مالقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده وکودك را فراهم کند
که مواد()67( ،)66و ()68آيين نامه اجراي قانون حمايت خانواده سال  1391نيز در
خصوص اين تبصره ساز و کارهايي را در نظرگرفته است مثال بر اساس دستور مادهي(،)68
رئيس کل دادگستري هر استان ،موظف است در هر حوزهي قضايي ،محل يا محل هايي با
فضاي مناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان
بهزيستي و ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان جهت مالقات والدين با
اطفال اختصاص دهد .همچنين به موجب ماده ي ( )20آيين نامه مذکور ،در مواردي که
طفل به هر دليل از مالقات امتناع کند واحد اجراي احكام دادگستري ،بايد با هماهنگي

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

قابليت عملي داشته باشد(.نوريان)35:1385 ،

دادگاه ،تدابير الزم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعي يا مرکز مشاوره خانواده
براي جلب تمايل طفل به مالقات اتخاذ نمايد اگر با توجه به نظر مشاور خانواده و قرائن
ت کودك به سالمت رواني وي آسيب
موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكمِ مالقا ِ
وارد خواهدکرد ،اجراي احكام ميتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي
طفل اجراي حكم را به تأخير اندازد.
 .5-1تکالیف والدين در انجام مالقات در حقوق ايران

در حقوق ايران ،به تكاليف والدين حاضن و غير حاضن با ورود به جزئيات و در
اجراي مالقات هيچ اشاره اي صورت نگرفته است و الزم است قانونگذار با توجه به بايد ها
و نبايدهاي اخالقي و اجتماعي و مذهبي براي والدين حاضن و غير حاضن ،تكاليفي را
مقرر نمايد که در زير بخشي از پيشنهادات عرضه ميشود.
الف)سعي در رعايت مصالح و منافع کودك
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هر يك از پدر و مادر بايد اختالفات خود را ناديده گرفته و فقط به مصالح کودك
توجه نمايند و در جهت شكل گيري يك مالقات سالم با کودك با يكديگر همكاري و
مشارکت مثبتي داشته باشند (.حجاري) 36:1385 :
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ب)عدم استفاده از کودك براي کسب خبر و خبرچيني
هيچ کدام از والدين نبايد از کودك به عنوان وسيله اي براي جاسوسي و کسب
اطالعات از والد ديگر استفاده کنند و کودك را در يك وضعيت پر تنش قراردهند
ج) عدم استفاده ابزاري از کودك براي عقده گشائي عليه همديگر
د)عدم تخريب شخصيت هريك از والدين ،توسط ديگري نزد کودك،درآشكار
ونهان ،هم چنين والدين نبايد با توصيفات منفي و مخرب ذهنيت کودك را نسبت به والد
ديگر تغيير دهند.
ه)آماده نمودن کودك براي مالقات توسط والد حاضن بنابر اين والد حاضن بايد
کودك را با گفت و گو و تدابير قانع کننده آمادهي مالقات با والد غيرحاضن کند
و)عدم بهانه تراشي براي انجام مالقات
ز)مطلع نمودن والد غيرحاضن ،نسبت به بيماري هاي کودك
ح)تشريك مساعي والد حاضن براي حسن انجام امور مربوط به مالقات
اگر حضور والد غيرحاضن به منظور روحيه دادن و تقويت اعتماد بنفس و عدم احساس
حقارت نزد ساير همساالن ضرورت داشته باشد ،والد حاضن بايد اطالعات الزم را در
اختيار والد غيرحاضن در خصوص فعاليتهايي آموزشي يا ورزشي کودك مانند مسابقه
ها قراردهد تا او هم احيانا در اين جلسات و فعاليت ها حسب مورد شرکت نمايد.
ط)همكاري صميمانه براي برقراري مالقاتي مفرح و شادي آفرين و مثبت
والد غير حاضن نيز بايد تمام تالش خود را در جهت شكل گيري يك مالقات مفرح
در مكاني امن بدون اينكه هيچ خطري براي کودك به همراه داشته باشد ،به کار گيرد.
ي)تامين هزينه هاي نقل و انتقال و انجام مالقات
به نظر مي ر سد هزينه ي مالقات با کودك به عهده والد غيرحاضن مي باشد زيرا
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هزينه هايي مانند نقل و انتقال کودك به منظور مالقات با او از باب مقدمه ي واجب،
واجب است حتي اگر والد حاضن به همراه کودك به شهر يا کش ور ديگري بروند،



اين والد غيرحاضن است که بايد هزينه ي اجراي حق مالقات خود را متحمل شود
را به والد حاضن مي دهد مگر اينكه مالقات را يك عمل دو جانبه و نياز دو طرفه تلقي
کنيم که در اين صورت الاقل بخشي از آن به عهده ولي قهري است.
در هر حال پيشنهاد ميشود قانونگذار موارد فوق را به شكل قانون درآورد و ضمانت
اجراي مناسب هم در مورد هريك از آنها پيش بيني نمايد.
 .6-1پايان مالقات در حقوق ايران

در پاسخ به اين سؤال که تا چه زماني والدين حق مالقات با کودك را دارند؟ بايد
گفته شود که قوانين ايران ،صراحت ندارد ولي با استفاده از وحدت مالك موضوع
حضانت کودك که با رسيدن به سن بلوغ وفق مادهي ( )1210قانون مدني منتفي ميشود و
والدين حق و تكليفي در قبال حضانت کودك ندارند بنابراين حق مالقات با والد

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

زيرا دادگاه با توجه به مصلحت کودك اجازه ي مهاجرت ،تغيير اقامتگاه و مسافرت

غيرحاضن با کو دك نيز تا زمان بلوغ وي بوده و بعد از آن مانند ساير بزرگساالن الزام
قانوني براي انجام مالقات وجود ندارد ،نظريه مشورتي 81380/2-7626ا.ح.ق.ق نيز مويد
اين مطلب است و مقرر ميدارد «:بارسيدن به سن بلوغ ،موضوع حضانت اطفال منتفي است
در مورد مالقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به مالقات پدر و مادر نداشته باشد .الزام وي
به انجام مالقات موجه نيست( .اسدي )14:1388،در آراء دادگاهها نيز مالقات با کودك تا
سن بلوغ الزام آور شده است 1.لكن بر اساس عمومات و اطالقات توصيه هاي کتاب و
 . 1دادنامهي شمارهي  253شعبهي  26دادگاه تجديدنظر تهران مورخ  85/2/25در تجديدنظر از رأي شعبه 248
دادگاه عمومي تهران عبارت است از « :در خصوص تجديدنظرخواهي خانم م.ك به طرفيت آقاي ا.ع نسبت به
دادنامهي شمارهي  253دادگاه خانواده تهران که بر تعيين مالقات فرزندان مشترك به اسامي پ.پ با پدرشان اشعار
دارد .چون فرزندان مذکور متولد 1373و  1375بو ده هر دو نفر به سن بلوغ رسيده و از سن حضانت خارج ميباشند.
لذا تجديد نظرخواهي را وارد تشخيص و اعالم مي دارد که حق مالقات با پدر ،در اختيار خود فرزندان ميباشد و در
صورت تمايل و موافقت در هر زمان و هر مكان ميتوانند با پدر خود مالقات داشته باشند و در صورت امتناع،
دادگاه نمي تواند آنان را الزام و اجبار نمايد لذا به استناد مادهي(  )358ق.آ.د.م دادنامهي تجديد نظرخواسته نقض و
قرار رد دعوي خواهان بدوي صادر ميشود ،رأي صادره قطعي است».
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سنت مبني بر استحباب موکد انجام صله رحم و نهي از قطع رحم ،کماکان حكم تكليفي
انجام مالقات فيمابين فرزندان با والدين ،همچنان پابرجاست.
 .7-1ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه در حقوق ايران
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امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودك به شخصي که حق مالقات دارد و يا امتناع
شخص از تحويل کودك به کسي که حق حضانت را داراست تا قبل از تصويب قانون
حمايت خانواده مصوب 1391موجب بروز اختالفات و به تبع آن تشكيل پروندههايي در
دادگاههاي کيفري و حقوقي شد ولي از زمان بي اعتباري قانون حمايت خانواده مصوب
 1353و الزم االجرا بودن قانون حمايت خانواده مصوب  1391اختالفات مذکور پايان
يافت .به موجب مادهي( )58اين قانون ،ماده واحده قانون حق حضانت مصوب1365و
قانون حمايت خانواده  1353نسخ شده است.
مادهي ( )54قانون حمايت خانواده مصوب  1391به ضمانت اجراي حضانت و مالقات
اشخاص ذي حق اشاره نموده است که اشعار ميدارد« :هرگاه مسئول حضانت از انجام
تكاليف مقرر خودداري کند يا مانع مالقات طفل با اشخاص ذي حق شود ،براي بار اول به
پرداخت جزاي نقدي درجه  8و در صورت تكرار به حداکثر مجازات مذکور محكوم مي-
شود و طبق مادهي( )40اين قانون« :هرکس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل
استنكاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد ،حسب تقاضاي ذي
نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت ميشود».
هم چنين در صورت امتناع مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر و خودداري از
مالقات اشخاص ذي حق دادگاه طبق مادهي ( )41اين قانون ميتواند در خصوص اموري
از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت
وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند که مادهي ( )66آيين نامه اجرايي
قانون حمايت خانواده  91نيز در خصوص انتخاب شخص ناظر نكاتي را ذکر نمودهاست.
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 .2حق مالقات والد غیرحاضن با كودك در حقوق اياالت متحده ی آمريکا



مالقات يا ()visitationيك مفهوم سنتي حقوق خانواده است که به موجب حكم
دادگاه يا توافق والدين شرايطي را براي والد غيرحاضن به منظور برقراري روابط با کودك
غيرحاضن والدي است که معموال و غالبا ،کودك بعد از طالق يا جدايي با او زندگي
نميکند يك حق طبيعي به نام حق مالقات با کودك را دارد که در نهايت همان گذراندن
اوقاتي با کودك است .البته الزم به ذکر است که حق مالقات مطلق نيست و وقتي که
شرايط ،اقتضا کند ،محدود يا حتي انكار خواهد شد( .خاوندگار)164:1375،
 .1-2مبنای حقوقی مالقات در اياالت متحده آمريکا

با توجه به اينكه طبق قانون اساسي فدرال آمريكا ،قانونگذاري در مورد ازدواج و
انحالل آن خارج از صالحيت دولت فدرال است هريك از اياالت وظيفه دارند براي توابع
خود دربارهي مسائل مربوط به خانواده و به خصوص ازدواج و طالق قانون وضع
کنند(.آنسل )117:1357،بنابراين در اين کشور ،به لحاظ اينكه هر ايالتي قواعد خاص خود

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

تعريف ميکند (Kindregan, 2002:39 & (Desimone, 2002:51) .بنابراين والد

را دارد ،يك مبناي واحد حقوقي براي مالقات نميتوان ذکر کرد و در قانون متحد الشكل
صالحيت قضايي و اجراي آن که توسط تمام اياالت پذيرفته شده است به مالقات مستقال
اشاره نشده ولي به آيين دادرسي و روش رسيدگي مالقات در ضمن رسيدگي به حضانت
گوشزد مي کند به اين صورت که اوال :خواهان و خوانده بايد ادله ي خود را تقديم دادگاه
بنمايند.ثانيا،اگر در ايالتي که صالحيت رسيدگي به مساله حضانت را ندارد ،ذينفع،
درخواست مالقات کند ،آن ايالت ،ميتواند دستور موقت مالقات را تا زمان تعيين تكليف
در خصوص حضانت را صادر نمايد(Rosen,1999:536 & Katza, 2003:117).
 .2-2ماهیت مالقات در حقوق اياالت متحده آمريکا

در مورد ماهيت مالقات ،دو ديدگاه مختلف وجود دارد،در گذشته و تا سال
( 1973م)،نظام حقوقي آمريكا ،ارتباط و مالقات والد غيرحاضن با کودك،حق والد
غيرحاضن،تلقي مي گرديد اما امروزه ،اين حق ،دو سويه بوده و حق کودك نيز محسوب
ميشود بنابراين مالقات ازحقوق متقابل کودك و پدر و مادر است و طبعا وظايف متقابلي
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را نيز بر ايشان تحميل ميکند و بر مبناي آن پدر و مادر بايد خواستار برقراري مالقات با
کودك باشند و در مقابل ،کودك نيز اگر به حدي از رشد رسيده باشد که بتواند خود
زمينهي ارتباط با والدينش را فراهم کند بايد اين کار را انجام دهد اما اگر کودك نوزاد يا

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال پنجم – شماره سوم – پا یز 1397

بسيار خردسال باشد که به تنهايي نتواند با والدين خود مالقات کند ،والد حاضن بايد امكان
مالقات کودك با والد غيرحاضن را فراهم کند(Balnham, 2003:74-76).
 .2-3انواع مالقات در حقوق اياالت متحده آمريکا

با توجه به پيشرفت شگفت و سريع شبكه هاي اينترنتي و مجازي ،مالقات والد
غيرحاضن با کودك را ميتوان به دو نوع تقسيم نمود.
 .2-3-1مالقات حقیقی

درايالت متحده آمريكا مالقات حقيقي يا فيزيكي يا حضوري يا همان مالقات معمولي
و رايج بين اشخاص و از جمله والد غيرحاضن با کودك ،داراي يك مفهوم سنتي حقوق
خانواده است که به موجب حكم دادگاه يا توافق والدين شرايطي را براي والد غيرحاضن
به منظور برقراري روابط با کودك تعريف ميکند .و البته وقتي دادگاه در اين مورد ورود
ميکند که والدين به توافق نرسند و در اين صورت ،دادگاه در هر پرونده با توجه به شرايط
خاص محيطي ،وضعيت ويژه ي زوجين و فرزندان ،محل اشتغال ،نوع اشتغال ،تمول ايشان
و ميزان وقت گذاري آنان ،حسب مورد مدت ،دفعات و نحوه ي مالقات را تعيين کرده و
در مورد آن اتخاذ تصميم مي کند .از جهت ديگر نيز مالقات ممكن است يا به شكل
نظارت شده يا بدون نظارت انجام شود که با توجه به شرايط پرونده و توافق يا عدم توافق
طرفين ،صورت ميگيرد(Desimone, 2002:51).
 .2-3-2مالقات مجازی
2

مالقات مجازي 1يا مالقات اينترنتي به استفاده از ابزارهايي مانند ايميل ،پيام فوري،

وب کم3و ساير ابزارهاي اينترنتي ديگر اشاره دارد تا ارتباط منظم بين والدين غيرحاضن و
کودك فراهم شود( .ولش 215 :2008 ،و واسر )363 :2004،اين نوع مالقات نيز مانند
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1. Virtual visitation.
2. Jastant messaging.
3. Web cam

مالقات حقيقي ،ممكن است حسب مورد به صورت نظارت شده يا بدون نظارت انجام
بگيرد .در حال حاضر عالوه بر ايالت يوتا ،اياالت فلوريدا ،ويسكانسين و تگزاس نيز در



قوانين خود ،مالقات مجازي را به رسميت شناختهاند و بسياري از اياالت ديگر در حال
آمادهسازي پيشنويس مواد قانوني مالقاتِ مجازيِ والدينِ غيرحاضن با کودك هستند و يا
الزم به ذکر است مالقات مجازي والدين غيرحاضن با کودك به موجب حكم دادگاه
و متعاقب درخواست يكي از والدين الزامآور ميشود .البته دادگاه در خصوص صدور
حكم مالقات مجازي ،معيار بهترين منافع کودك را در نظر ميگيرد و ممكن است مالقات
مجازي را تجويز کند و در اين صورت ساعات و ايام آن را تعيين ميکند(Spotz, .
)2011:170
 .4-2حل و فصل اختالفات راجع به مالقات در حقوق اياالت متحده آمريکا

والدين ممكن است هنگام طالق در خصوص کيفيت انجام مالقات ،زمان و مكان و
ساير مسائل مربوط به آن ،با هم به توافق برسند و گاهي ممكن است به علت اختالفات
فيمابين ،درمورد اصل مالقات وکم و کيف آن نيز توافق حاصل نشود که در اين صورت

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

استفاده از اينترنت را در پروندههاي حضانت الزامآور نمودهاند(Horn, 2008:180).

دادگاه اتخاذ تصميم مينمايد.
 .1-4-2توافق در خصوص چگونگی انجام مالقات

اگر والدين به تنهايي يا از طريق ميانجيگري بتوانند درخصوص برنامهي مالقات والد
غيرحاضن با کودك به توافق برسند و دادگاه آن را تأييد کند بيشتر به سود کودکان خود
عمل نمودهاند زيرا والدين « منافع و مصالح کودك» را بهتر درك ميکنند .ايجاد يك
توافق در تنظيم برنامهي مالقات غالبا کار مشكلي نيست اما بايد متضمن جزئيات بسياري
باشد که از به وجود آمدن هر گونه ابهام يا اختالفي در آينده جلوگيري کند .والدين در
توافق مواردي مانند سن و نيازهاي خاص کودك ،نحوه ي آماده و مهيا نمودن کودك به
منظور مالقات ،هزينه هاي نقل و انتقال او ،مشخص نمودن دقيق روزها و ساعات مالقات،
تقسيم روزهاي تعطيل ،مالقات با اشخاص غير از پدر و مادر و  ...را در نظر ميگيرند
) (Smith,2000:8توافق نامه به صورت کتبي نوشته شده و هنگام رسيدگي به دعواي
طالق يا حضانت ضميمهي پرونده ميشود تا قاضي آن را مشاهده و تأييد کند و در نتيجه
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از قدرت اجرايي برخوردار شود .الزم به ذکر است مالقات کودك با والدين غير حاضن
بايد با ساير فعاليتهاي کودك هم راستا و سازگار باشد .در برنامهي مالقات بايد به
فعاليتهاي آموزشي ،ورزشي و فوق برنامهي کودك توجه نمود هم چنبن سن کودکان
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يك عامل مهم در تعيين توالي و طول مدت مالقات است .در کودکان خردسال دفعات
مالقات بايد بيشتر باشد اما مدت زمان آنها کوتاهتر و هرچه کودك بزرگتر ميشود،
دفعات مالقات کمتر ولي طول مدت آن بيشتر باشد .اگر تعداد کودکان بيشتر از يكي و در
سنين مختلف هستند برنامهي مالقات والد غيرحاضن با کودکان به تناسب هريك بايد
متفاوت باشد .اگر يكي از والدين مشكالت پزشكي داشته باشد که بر توانايي والد ديگر
براي مالقات اثر بگذارد يا والد غيرحاضن مبتال به بيماري خاصي باشد ،اين موارد را نيز
بايد با مالحظات خاص خود در نظر داشت(Michigan family independence agency, .
)2007:24
 .2-4-2تصمیم دادگاه در خصوص چگونگی انجام مالقات

در اياالت متحدهي آمريكا مانند جمهوري اسالمي ايران ،در ضمن رسيدگي به
پروندهي طالق يا حضانت به مسئلهي مالقات هم رسيدگي ميشود و دادگاه دستور مربوط
به آن را بر مبناي «بهترين منافع کودك» صادر مينمايد .دادگاه در صدور دستور مالقات
به منظور لحاظ بهترين منافع کودك مواردي مانند سن کودك ،نيازهاي خاص و
فعاليتهاي متنوع او ،مسافت بين خانه والد حاضن و منزل والد غيرحاضن و مدرسه ي
کودك ،تقسيم هزينه ها بين والدين براي آوردن و بردن کودك را لحاظ ميکند.
)(Services of Oregon and Oregon Law center,2010:22

به طور کلي قضات در تصميم گيري زمان بندي مالقات ،برنامهي استاندارد شدهاي را
در نظر ميگيرند که شامل مالقات آخر هفتههاي متناوب  ،مالقاتهاي هفتگي و مالقات
در روزهاي تعطيل خاص ميشود (Connell,2006:25).مثال در روز مادر ،کودك تمام
روز را با مادر خود و در روز پدر تمام روز را با پدر خود سپري ميکند .والد غيرحاضن
م مكن است قاضي را اقناع کند که مالقات استاندارد مطابق با بهترين نفع و مصلحت
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1. Alternating weekead parentiny time.
2. Weekday parenting time.

کودك نميباشد در اين صورت قاضي تغييراتي را در زمانهاي مالقات او صورت مي-
دهد .دستور دادگاه در خصوص مالقات در ساير اياالت آمريكا طبق قانون متحدالشكل



صالحيت قضايي حضانت و اجراي آن معتبر است(Michigan family independence .
)agency, 2007:5 & Connell, 2006:25

پس از طالق اولين نكته اي که بايد والدين به منظور کاهش اثرات منفي طالق
برکودکان در تربيت بهتر کودك توجه داشته باشند ،ناديده گرفتن اختالفات مربوط به
روابط خود و تشريك مساعي يكديگر در جهت سازگاري فرزندان ميباشد .تحقيقات
زيادي نشان دادهاند که در سالهاي پس از طالق هرچه عصبانيت ،خصومت و خشونت
ميان والدين بيشتر باشد مشكالت بچههايشان بيشتر خواهد بود(Amato & Keith, .

) 1997:26ه ر کدام از والدين در مدت زماني که کودك با اوست ،مسئول تضمين
امنيت کودك است .والدي که حق مالقات با کودك را دارد و درصدد اجراي آن
است مسئول آوردن و بردن کودك است مگر اينكه والد حاضن کودك را از
ايالت محل زندگي او خارج کند که دراين صورت هزينه ي مالقات بر عهده ي والد

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

 .5-2تکالیف والدين در انجام مالقات در حقوق اياالت متحده آمريکا

حاضن است .هيچ کدام از والدين نبايد از مالقات به عنوان يك فرصت براي
مبادله ي صورت حساب هاي مالي يا پيغام هاي يكديگر و انجام رفتارهاي نادرست
استفاده کنند.
والد حاضن بايد همه ي دستورالعمل هاي مربوط به مراقبت هاي پزشكي کودك
را در اختيار والدي که حق مالقا ت دارد ،بگذارد اگر در طول زمان اجراي مالقات،
کودك نياز به پزشك داشته باشد والد غيرحاضن بايد او را به مراکز درماني ببرد و
به والد حاضن هرچه سريعتر اطالع دهد(Michigan family independence .
)agency, 2007:19

والد غير حاضن بايد تا آنجا که ممكن است سعي کند در فعاليتهاي کودك
مشارکت کند تا کودك احساس طردشدگي از جانب او نكند( .نيومن )77:1387 ،هم
چنين والد غير حاضن نبايد در وظايفي که بر عهدهي والد حاضن است دخالت کند و يا
حتي ذهنيت کودك را نسبت به والد ديگر منفي کند و از کودك به عنوان يك جاسوس
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استفاده کند زيرا قرارگيري کودکان در چنين موقعياتي براي آنها بسيار مشكل زا مي-
باشد(Butler & etc.,2003:138).
.6-2پايان مالقات در حقوق اياالت متحده آمريکا
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در اياالت متحده ي آمريكا صراحتا زماني براي پايان مالقات ذکر نشده است ولي طبق
قانون متحد الشكل صالحيت قضايي حضانت کودك و اجراي آن 1حضانت کودك
هميشگي و دائمي نبوده و در صورتي که کودك به سن  18سال برسد ،حضانت خاتمه
مييابد بنابراين در اياالت متحدهي آمريكا نيز حق مالقات با کودك نيز تا سن  18سالگي
است و بعد از آن کودك مختار است در تداوم و يا عدم تداوم مالقات با اشخاص ذي
حق و از جمله والدين تصميم بگيرد.
.7-2ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه در حقوق اياالت متحده آمريکا

هنگامي که والد حاضن حق مالقات والد غيرحاضن با کودك را انكار نمايد دادگاه
ايالت پنسيلوانيا مالقات جبراني و تنظيم زمان مالقات جديد از همان نوع مالقات و به همان
اندازه که والد غيرحاضن محروم شده است را در نظر ميگيرد و والد حاضن را به پرداخت
ل والدِ غير
 500دالر به عنوان خسارت مادي و هزينههاي دادرسي و حق الوکالهي وکي ِ
حاضن و جبران هر گونه خسارت ديگر که دادگاه طبق «بهترين منافع کودك» الزم بداند،
محكوم مينمايد (Desimone, 2002:95) .در مواردي که والد غير حاضن مرتكب
خشونت خانوادگي ميشود بر اساس مقررات ايالت ايلينيس والد غير حاضن به جبران
خساراتي مانند هزينههاي پزشكي ،حق الوکاله ي وکيل و  ...که در اثر اعمال نادرست او با
کودك يا والد حاضن وارد شده است ،ملزم مي شود ،اين مقررات ،هم چنين والد غير
حاضن را از ورود به محل اقامت کودك در حالتي که از الكل يا مواد مخدر استفاده نموده
است ،منع مي کند (Connell, 2006:61).دادگاههاي ايالت ميشيگان در چنين مواردي
ممكن است گواهي نامهي رانندگي يا پروانهي کسبِ متخلف را معلق کند و يا به جريمه-
ي مالي باالي 100000دالر محكوم نمايند(Michigan family independence agency, .
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ي
) 2007:30در آخر اين مبحث ضروري است که به اين رأي هم اشاره شود که در دعوا ِ
مِمِّر بطرفيت مِمِّر ،دادگاه مادر را به پرداخت  250000دالر غرامت به پدر محكوم نمود



زيرا کودك را از ديدن پ درش ممنوع کرده بود و در اين راستا پدر از افسردگي ناشي از
عدم مالقات با دخترش صدمهي روحي ديده بود( .خاوندگار)167:1375،
مقرر ميدارد« :هر گاه شخصي متعرض حق حاضن يا دارندهي حق مالقات با کودك که
براساس رأي دادگاه ،داراي اين حق شده ،بشود ،مثال آن کودك را حبس کند ،پنهان
نمايد ،ببرد يا فريب دهد به اين منظور که ذيحق را از حق حضانت يا مالقات محروم کند
به  16ماه تا سه سال حبس در زندان ايالتي يا يك جريمهاي که بيش از ده هزار دالرنباشد
يا به هر دوي آنها محكوم مي شود و يا به حبس در زندان بخش براي مدتي که بيش از
يكسال نباشد يا جريمهاي که بيش از يك هزار دالر نباشد يا هر دو مورد ،محكوم ميشود.
(خاوندگار)167:1375،
طبق قوانين ايالت پنسيلوانيا در صورت کودك ربايي اگر والد غيرحاضن با کودك در

ت
حلیل تطبیقی حق مالاقت والد غیر حاضن با فرزند رد حقوق جمهوری اسالمی اریان و ایاالت متحدهی آمری کا

بخش  278/bقانون کيفري ايالت کاليفرنيا در مورد ضمانت اجراي کيفري ،چنين

ايالت باقي بماند مرتكب بزه شده اما اگر به مرز ايالت برسد مرتكب جنايت شده است که
قابل مجازات به بيشتر از يكسال حبس ميباشد(Connell, 2006:65).

در ايالت ميشيگان متخلف از دستور مالقات به زنداني باالي  45روز براي اولين نقض
دستور و باالي  90روز در صورت تكرار نقض محكوم ميشود(Michigan family .
)independence agency, 2007:24

نتیجه گیری

حقوق ايران و آمريكا در خصوص مالقات حقيقي تفاوت چنداني با هم ندارند ابتدا بر
اساس توافق والدين تعيين ميگردد و در صورت عدم توافق ،دادگاه اتخاذ تصميم ميکند.
در رويه قضايي آمريكا در تبيين تكاليف والدين به منظور اجراي صحيح مالقات
موضوعات جزئي را مورد توجه قرار داده و اين امر موجب کاهش بروز اختالفات آتي

1. Memmer
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مي گردد ولي قانونگذار ايران در اين مورد ،مداخله نكرده و در صورت عدم توافق ،اتخاذ
تصميم را مطلقا به عهده دادگاه گذاشته و اين موضوع ،منشاء به وجود آمدن اختالفات
زيادي بين والدين حاضن و غيرحاضن ميشود در رويه قضايي اياالت تكزاس ،يوتا،
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ويسكانسين در مورد مالقات مجازي والد غير حاضن با کودك به عنوان جايگزين يا
مكمل مالقات حقيقي مقررات دقيقي وضع شده و به سرعت در حال گسترش به ساير
ايالت ها است ،ولي در ايران با وجود افزايش روزافزون استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
اينترنتي هيچ نص قانوني در اين مورد ،وجود ندارد و بهتر است قانونگذار ايران هم ،اين
نوع مالقات را به رسميت شناخته و کم و کيف انجام آن را با وضع مقررات مناسب ،تبيين
نمايد و آخرين نتيجه اين که مقررات دو کشور در خصوصِ تخلفِ والدِ حاضن يا
غيرحاضن ،ضمانت اجراهاي متفاوتي دارند.
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