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ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱۶۸ق.م :ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺑﻮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱۶۹ق.م .ﺑﺮای 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 اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺻﻮرت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺎدهی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻗﺘﺪاری ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﻧﺎن
اﻋﻄﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ﭘﺪر و ﻣﺎدر وﺳﯿﻠﻪی
اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮕﻬﺪاری و

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮد.

اﺷﺨﺎص ﻋﻬﺪه دار ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ در درﺟﻪ اول ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ  .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎد ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد
دارﻧﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از
واﻟﺪﯾﻦ  ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .در درﺟﻪ ﺑﻌﺪی اﺷﺨﺎص ﻋﻬﺪه دار
ﺣﻀﺎﻧﺖ  ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﺪ ﭘﺪری و وﺻﯽ ﻣﻨﺼﻮب از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .

ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان )ﭼﻪ دﺧﺘﺮ و ﭼﻪ ﭘﺴﺮ( ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎدر اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺪر ﺣﻖ
ﻧﺪارد ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل را از ﻣﺎدر ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺬر
ﻣﻮﺟﻪ و دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺪر از دادن ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺑﺮای ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد )ﭘﺲ دادن( ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدر اﺳﺖ،
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی را در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه ﺑﯽدرﻧﮓ ﺣﮑﻢ
اﺳﺘﺮداد ﻃﻔﻞ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﻮراً ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان )ﭼﻪ دﺧﺘﺮ و ﭼﻪ ﭘﺴﺮ( ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ
ﭘﺪر اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﻣﺎدر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را در دادﮔﺎه
اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ ،و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﻔﻞ اﻗﺘﻀﺎء ﮐﻨﺪ،
دادﮔﺎه ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﮔﺬار

ﮐﻨﺪ.

ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮ و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی ﺑﺮای
ﭘﺴﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻦ ،ﺧﻮد ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق
در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر و
ﭘﺲ از آن  ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺪر اﺳﺖ .
در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ  ،دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه اوﺳﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻟﺰام ﻧﻤﻮدن او ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﭘﺪر
و ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺪر ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺎدر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،واﻟﺪﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ  ،دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺰام او را از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ
.

ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﭘﺪر
در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﭘﺪر ﻃﻔﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺎدر را از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪر ﻃﻔﻞ
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺬر ﻗﺎﻧﻮن ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری ﻣﺎدر از
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻞ ﮐﻨﺪ و
اﮔﺮ اﻟﺰام ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﭘﺪر و اﮔﺮ ﭘﺪر زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻣﺎدر ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﺪرانﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
واﻻی ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ واﮔﺬار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دوﻟﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر ﺑﻨﯿﺎد اﯾﺜﺎرﮔﺮان
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان را در ﺣﺪود ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺎدر آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺻﻮرت ازدواج ﻣﺎدر
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﺎدر اﺟﺎزه داده اﺳﺖ در ﺻﻮرت ازدواج ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اداﻣﻪ دﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه
ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ در اداره
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﮐﺘﺒﺎً رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽدارد .در اﯾﻦ ﺟﺎ
ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ :اوﻻ ً ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﻋﻤﻪ ﻧﻘﺸﯽ
در ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه از وی ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮء ﺷﻬﺮت دارد ﯾﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار او ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺪ ﭘﺪری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم
و ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺎدر را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎران ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺎدر اﯾﺸﺎن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺣﻀﺎﻧﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ،از راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ،
ﭘﺮورش ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی وی ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﻮر
ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻠﮑﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ و
اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻣﻮرﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ اﺟﺎزه ازدواج را
ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻫﺮﮔﺎه در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺻﺤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد دادﮔﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ او ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ
اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ:
اﻋﺘﯿﺎد زﯾﺎن آور ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﻗﻤﺎر.
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻔﻞ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎء و ﺗﮑﺪی ﮔﺮی و ﻗﺎﭼﺎق.

ﺗﮑﺮار ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف.
اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺤﺸﺎء.
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
در ﺿﻤﻦ در ﺻﻮرت ﺟﻨﻮن ﻣﺎدر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ او اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺻﻮرت ازدواج ﻣﺎدر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر ﻫﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻃﻔﻞ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﻋﻮای ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
دﻋﻮای ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ
واﻟﺪی ﮐﻪ دارای ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻃﻔﻞ ﮐﻨﺪ .از ﻣﻮارد ﻃﺮح دﻋﻮای ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﮏ زدن ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،اﺟﺒﺎر ﮐﻮدک ﺑﻪ
ﺗﮑﺪی ﮔﺮی ﯾﺎ ﻓﺤﺸﺎ و ﻗﺎﭼﺎق ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک،
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺷﻬﺮت ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺤﺸﺎ و اﻋﺘﯿﺎد
ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی و ﯾﺎ ﻓﻮت واﻟﺪی ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ را دارد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد وی ﭘﺪر
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮای ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺎدر را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.در دﻋﻮای ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎوی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮد ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻠﺐ ﺷﻬﻮد وﺳﺎﯾﺮ ادﻟﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮ:
اﮔﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدک را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
آﺛﺎر ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻣﺸﻬﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اذﯾﺖ و آزار روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ آﺛﺎر ﺿﺮب و ﺟﺮح روی ﺑﺪن ﮐﻮدک وﺟﻮد دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش
ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺷﻮد.

او ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻮدﮐﺶ را دارد و اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ،ﻣﺜﻼ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،دادﮔﺎه در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺷﻮد ،دادﮔﺎه وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ را از
ﻓﺮد ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ )ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺧﺎﻧﻮاده(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﻮدک
ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺒﺮد؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه آن را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺟﺎزه دﻫﺪ.

