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 چکیده 
ی که صحت جسمانی، روحی، روانی و تربیت وی با توجه به نیازها و مصالح حال و آینده او انگهداری و تربیت طفل است به گونه ،حضانت

آید که جزء حقوق و تکالیف والدین است و زمانی طفل بوجود میو وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. بحث حضانت از بدو تولد 

جا تواند طالق یا فوت باشد و در اینشود که دلیل آن میشود که بنیان خانواده از هم پاشیده میحضانت به عنوان یک اختالف مطرح می

توجه به این که هم حق و هم تکلیف است دارای شود. حضانت با دار حضانت و دعوای مربوط به آن مطرح میاست که بحث مسئولین عهده

تواند منشاء مسئولیت باشد و تخطی از این حق یا اهمال در آن سبب سقوط موقتی یا دائمی باشد. همچنین، میاجرای قانونی میضمانت

 .شودحضانت می

کنوانسیون حقوق کودک چه جایگاهی این مسئله مطرح است که حضانت در حقوق ایران و ضمن بررسی سرپرستی کودک مقاله در این 

نظام تحت بررسی والدین را به طور مشترک در درجه اول  دوکه تقریبا هر این شود.دارد و چه مسائلی تحت عنوان حضانت بررسی می

ارند و چنان ی حق و تکلیف بودن حضانت اصرار دجنبه دانند، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک بر هر دومسئول حضانت اطفال می

اجراهایی مثل سقوط دائمی یا موقتی چه طفل در معرض خطر قرار گیرد یا در خصوص او مسامحه و اهمال صورت گیرد، والدین با ضمانت

شوند. بنابراین، والدین در برابر مسئولیتی که در خصوص نگهداری طفل دارند، مسئول رو میدیده روبهحضانت و جبران خسارت زیان

که مسئول پرداخت نفقه پدر است و اگر به مسئولیت خود عمل نکرد این باشند وبار طفل تحت حضانت خود میو افعال زیاناقدامات 

 .توان از طریق قانونی نفقه را وصول کردمی

 

 کودک حقوق ایران،کنوانسیون حقوق تکلیف، حق، کودک، حضانت، سرپرستی، واژگان کلیدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 مقدمه  

حقوق دست  نینحو به ا نیدارند تا به بهتر یمورد توجه بوده است، افراد سع شهیبشر هم ین ها در تمام دوران زندگحقوق انسا

و  یعیطب یتهای. آنان به واسطه محدودندیتوانند از حقوق خود دفاع نماینم ییکودکان، به تنها نیب نیکنند و در ا دایپ

 .دینمایم دیآنها را تهد یتیو ترب یروح ،یجسم یبوده و خطرها ریپذبیساقشار جامعه آ ریاز سا شیب یاجتماع

آن را  یمطلوب و ضمانت اجرا یاز حقوق کودک دفاع و امکان اجرا دیهستند که با یالمللنیب یهاو سازمان نیقانونگذار، والد 

و  زیان از موارد بحث انگکودک یستموضوع حقوق و سرپر یجهان یهاونیمختلف کشورها و کنوانس نیفراهم آورند. در قوان

 ناظر یبشر حقوق سند نیترمهم عنوان به کودک حقوق ونیکنوانس حقوق ایران و در که یموضوعات از یکیبه همین دلیل است.  یمهم

 رد دولت دخالت زانیم نیهمچن و کودک برابر در نیوالد یهاتیمسئول و فیوظا حدود است، گرفته قرار بحث مورد کودکان از تیحما بر

 . است توجه قابل مربوطه، مسائل نیترمهم از یکی عنوان به «حضانت» مسئله دیتردیب است؛ مورد نیا
، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تالش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه حقوق کودک هدف اساسی کنوانسیون

ست و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی ا

ی نیاز محجورین به کمک از دیگران قانونگذار در حقوق ایران نیز به واسطه .بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است

داری و تربیت و حفظ و به حمایت آنها شتافته و امور ایشان را به اشخاص خاصی سپرده است. حمایت اطفال از دو جنبه نگه

 ،یکی از مسائل مهم فقهی 1حضانتاز اینرو اداره اموال ضروری است و هر یک از این دو تکلیف بر عهده افراد مختلفی است. 

و این مهم از نگاه ژرف  حقوقی و اجتماعی است که اجرای درست یا نادرست آن در آینده کودکان تأثیر بسزایی دارد

ه است و همواره تاکید گردیده که حضانت و نگهداری کودک باید در راستای تامین منافع و مصالح کودک قانونگذاران دور نماند

یم (. به طور کلی1386باشد. حضانت نگهداری مادی و معنوی)تربیت( طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است. )ساکت،

است.  نموده اعطاء آنان مادر و پدر به اطفال تربیت و هدارینگا منظور به قانون که اقتداری از است عبارت حضانتگفت  توان

 طاهری،.)حضانت فرزند هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکلیف است به ضرر آنها و به نفع طفل می باشد

 و دارای آثار متعددی می باشد.  (1392پورعبداهلل،()1375

 

موارد حق شرط( بر اساس  تی)با رعامیاست، متعهد وستهیکودک پ حقوق ونیبا حق شرط به کنوانس رانیا نکهیتوجه به ا با

 -توصیفی روش از استفاده باداریم  یسع مقاله نی. در امیو بر اساس مفاد آن عمل کن میآن گام بردار یو در راستا ونیکنوانس

میزان  ن حق حضانت و، وظایف سرپرستان، دارندگاماهیت حضانت، متعدد مقاالت و کتب و تطبیقی و با مطالعه  تحلیلی

 این خصوص را مورد بررسی قرار دهیم.در انطباق قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک 
 

 مفهوم کودک
( در قانون مدنی 1391()معین، 1393کودک در لغت به معنای کوچک، صغیر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده می باشد.)حسینی دشتی، 

شود که از لحاظ سن به بلوغ ه، ولی در اصطالح حقوقی به پیروی از فقه، کودک به کسی گفته میایران، تعریفی از کودک ارائه نشد

دماغی الزم برای زندگی اجتماعی و خانوادگی نرسیده باشد و مالک اصلی برای تعیین دوره کودکی، سن مشخص است که جسمانی و 

ولی کنوانسیون حقوق  سالگی ادامه دارد. 9سالگی و برای دختران تا  15قانون مدنی برای پسران تا  1210طبق نظر مشهور فقهاء و ماده 

های تر از سالبنابراین دوران کودکی در اسالم کوتاهسال را به عنوان طفل معرفی نموده است.  18کودک بدون توجه به جنسیت، افراد زیر 

عنوان سن کودک و نوجوان، سالگی به 18پذیرش سن  در کنار 1392ت اسالمی مصوب قانون مجازا کودکی در کنوانسیون است. هرچند

تا  12سالگی،  12تا  9سالگی،  9شامل بدو تولد تا  بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دورهیک تقسیم

، پایان سن کودکی گوناگون بیان شده سالگی تقسیم کرده است و از طرفی در دیگر قوانین حقوقی و سیاسی ایران 18تا  15سالگی و  15

سال بودن را در صورتی سبب اطالق واژه ی کودک می شمارد  18، زیر سن  1989ک مصوب ماده یکم کنوانسیون حقوق کودالبته   است.

                                                           
1 Custody 
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ار بر حسب قوانین را نتوان یافت؛ لذا این معی« به موجب قانون قابل اعمال کمتر از آن سن بلوغ شمرده نشود»که استثناء ذکر شده یعنی 

 دهد.گون تطبیق امختلف قابلیت انعطاف پیدا می نماید و می تواند خود را با قوانین مختلف کشورهای گون

  حضانت يقلمرو و مفهوم
)دهخدا، کودک پرورش، تربیت و مراقبت از و کودک، از ینگهدار و تیحما پروراندن،کودک،  گرفتن پهلو در به و است مصدر حضانت واژه

. طفل یاخالق و یروح تیحما به ناظر هم و است کودک از یجسم تیحما به ناظر هم حضانت؛. است شده معنا (1390()انوری، 1338

معاونت است) نموده اعطاء آنان مادر و پدر به اطفال تربیت و نگاهداری منظور به قانون که اقتداری از است بنابراین حضانت عبارت

 و مراقبت ،ینگهدار در تکلیف و حق از ای آمیخته نیوالد یبرا اقتدار، این که (1390()بیگدلی، 1383آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،

 خالی شانه آن بار زیر از ندارند حق والدین از یک هیچ لذا و( م.ق 1168 ماده)  است شیخو طفل تیترب

  (.1392()صادقی،1375کنند)شایگان،

اند، ها موظف شدهت و محافظت از مصالح و منافع کودک توجه شده است و حکومتدر کنوانسیون حقوق کودک نیز به مسئله حضان

 اصول از یکی کودک، حقوق ونیکنوانس مقدمهامکانات الزم را برای رشد کودک فراهم سازند و از سوی والدین نگهداری شوند. 

 از (.1388)اسدی،است دانسته تفاهم و محبت ،یتخوشبخ از پر ییفضا در و خانواده طیمح در او شدن بزرگ را کودک یبرا شدهشناخته

می  نیوالد گاهیجا و کودک ینگهدار و حضانت با رابطه در ،( 5 و 18 ،22 ،21 ،20 ،10 ،9 ،7 مواد) کودک حقوق ونیکنوانس مفاد مجموع

و در مواد مختلفی در  ستبدین ترتیب بدیهی است که بر اساس این کنوانسیون رشد و تربیت کودک مترادف با حضانت مفروض ا باشد.

 ارتباط کودک با هر دوی والدین و مسئولیت مشترک والدین در پرورش و رشد کودک مورد تاکید قرا گرفته است. خصوص

 در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک حضانت ماهیت

 1172و  1175ضمانت اجرای آن را مواد  وت قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده اس 1168قانونگذار در ماده 

توانند آنان را از نگهداری حضانت حق والدین است بدین معناست که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی قانون مدنی قرار داده است. 

 حفظ جهت به قانونگذار که است والدین منع نمایند و یا فرزند را از آنها گرفته و جدا نماید و از طرفی تکلیف خود فرزندان و تربیت

توانند از حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزند خود، سرباز گذاشته، بدین معنا که پدر و مادر نمی والدین عهده بر جامعه و طفل مصلحت

براین حضانت فرزند ، بنارا ملزم نمود آنهامی توان  با رعایت مصالح عالیه طفل ، امتناع کند و در صورت امتناع کودک از نگهداریزنند و 

به ضرر آنها و به نفع  -اند چرا که والدین مکلف  به انجام آن شده-هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکلیف است 

 .(1387()وزیری،1375طفل)طاهری،

تکلیف قانونی خود را که از  توانند حضانت را اسقاط و یا واگذار به غیر نمایند، بلکه باید شخصاً در مدت مقررهیچ  یک از پدر و مادر نمی

توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود نظر قانونی و حفظ نظم اجتماعی به نفع طفل برقرار شده، انجام دهند و بدین جهت آنها نمی

نظر او انجام  تواند غیر را برای حضانت طفل بگمارد که تحتنمایند اگر چه طفل از خود دارائی داشته باشد ولی هر یک از پدر و مادر می

 ( 1383وظیفه نمایند. بنابراین حضانت از قوانین آمره می باشد.)امامی،

توانند بوسیله قرارداد خصوصی و تعیین وجه التزام، حق حضانت خود را اسقاط شود این است که آیا پدر و مادر میپرسشی که مطرح می

د و در قرارداد شرط کنند اگر تقاضای مالقات با کودک را کردند باید مبلغی را نمایند؟ مثالً پدر و مادر کودک، او را به شخص ثالثی بسپارن

 به عنوان وجه التزام بپردازند ، آیا چنین قراردادی معتبر است؟

 تواند مطرح باشد: در این مورد دو فرض می

 قرارداد میان پدر و مادر و شخص ثالث .1

 قرارداد در رابطه میان پدر و مادر .2

، با توجه به توضیحاتی که داده شد و با توجه به اینکه قواعد مربوط به حضانت به دلیل رعایت مصالح کودک، از جمله در مورد فرض اول

قواعد آمره است، هرگونه قرارداد یا شرطی که در رابطه با اسقاط حضانت و انتقال آن به غیر، میان والدین و شخص ثالث منعقد گردد، 

تواند با استناد به آن، از صدور حکم به بازگرداندن کودک به والدین خودداری کند. بنابراین با بطالن یز نمیباطل و بال اثر است. دادگاه ن

( 1385دانند. )کاتوزیان،قرارداد، وجه التزام تعیین شده نیز قابل مطالبه نیست. حقوقدانان نیز این قراردادها را باطل و بال اثر می

 (.1394)صدیقی،
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گیرد، معتبر و دارای شود و در آن انتقال حضانت از یکی از آنها به دیگری مورد توافق قرار میمیان پدر و مادر منعقد میاما قراردادی که 

توانند در زمان جدایی )طالق و فسخ نکاح( در این مورد با یکدیگر توافق کنند و در صورتی که اثر حقوقی است. چنانچه پدر و مادر می

 ق.م عمل خواهد کرد. 1169مطابق مادهتوافق نکردند، دادگاه 

توان گفت حق والدین در برابر اشخاص ثالث قابل اسقاط و واگذاری در توجیه توافق والدین در واگذاری حق حضانت کودک به یکدیگر می

ر برابر یکدیگر قابل باشد اما حق والدین دنیست. زیرا این حق در رابطه با شخصیت و هویت کودک و نیز مربوط به نظم عمومی جامعه می

اسقاط و واگذاری است زیرا این حق در رابطه با حفظ منفعت و مصلحت است و مخالف با نظم عمومی جامعه نمی باشد. بنابراین اگر 

تد مصلحت کودک ومنافع او تأمین گردد این توافق معتبر و قابل اجراست. اما اگر منافع و مصالح کودک در نظر گرفته نشده یا به خطر اف

این توافق باطل و بی اثر است. البته معیاری برای تعیین منفعت و مصلحت کودک وجود ندارد بلکه دادگاه با توجه به سن و  وضعیت 

 جسمانی و روحی کودک و با توجه به شرایط و موقعیت والدین، منافع و مصالح هر کودکی را تعیین می نماید.

؛ در صورتی که زوجه در ازای بخشش مالی مثل مهریه، حق  18/7/1381مورخ  6664/7ماره طبق نظریه مشورتی ش»نکته مهم دیگر آنکه 

ق.م و الزم االتباع  و غیر قابل رجوع است و قیاس آن با طالق خلع صحیح  10حضانت را با موافقت زوج کسب نماید این توافق تابع ماده 

 (1394()صدیقی، 1393بیات، «)نیست.

شود و از حقوقی مانند داشتن تولد کودک، بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می»دارد: کودک نیز مقرر می ماده هفت کنوانسیون حقوق

کنوانسیون مسئولیت مشترک «. باشدنام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرارگرفتن تحت سرپرستی آنها برخورار می

ادآور شده است. این مسئولیت بر اساس منافع و مصالح کودک بر عهده پدر و مادر قرار داده پدر و مادر در نگهداری و تربیت کودک را ی

کنوانسیون، موظف به حمایت از  18شده است، نه رعایت مصلحت و منفعت پدر و مادر. برای اجرای بهتر این بند، دولت ها بر اساس ماده 

شود و همه بر سرپرستی والدین از کودک تأکید اد قانونی و فقهی تعارضی دیده نمیاند. بنابراین، میان دیدگاه کنوانسیون و مفوالدین شده

 (1391نمایند)وفایی و بحرینی،می

 دارندگان حق حضانت در حقوق ایران

ظ واقعیت این است که کودک به مراقبت جسمی و روانی نیاز دارد و به  این هر دو باید در کنار یکدیگر توجه شود تا بتوان داعیه حف

اند از آنجا که نقطه آغاز حیات کودک در خانواده است، روشن است اولین کسانی که موظفمصالح کودک و حمایت از حقوق او را پذیرفت. 

از کودک نگهداری و مراقبت و برای تربیت او اقدام کنند، پدر و مادر هستند؛ اما شرایط همیشه بدین صورت نیست که کانون خانواده 

ممکن است به دالیلی خانواده از هم بپاشد و رابطه زناشوئی به صورت ارادی)طالق یا فسخ( و یا غیرارادی و قهری)فوت( قطع پابرجا باشد و 

 شود. 

 حضانت کودک در زمان زندگی مشترک والدین

 از یک هیچ و است آنان اب حضانت دارند، را خود فرزند از نگاهداری صالحیت که زمانی تا در زمان زندگی مشترک پدر و مادر با یکدیگر،

 و( م.ق 1168 ماده) آنهاست دو هر تکلیف و حق حضانت و (1385کنند)کاتوزیان،  ادعایی مورد این در توانندنمی مادری یا پدری خویشان

 . شود انجام مطلوب و صحیح نحو به حضانت تا نمایند کمک و یاری همدیگر به باید م.ق 1104 ماده مطابق

 جهت و به کودک حقوق از حمایت راستای در اطفال، حضانت زمینه در والدین شناختن ذیحق گفت توانمی مقررات یلقب این به توجه با

  .(1385شود)کاتوزیان،  برده یاد از نیز دیگران بر مادر و پدر تقدم حق اینکه بدون است طفل مصالح رعایت

 حضانت کودک پس از جدایی والدین)طالق یا فسخ(

ای که در زمان زوجیت وجود داشت، امکان اند دیگر همکاری آنان برای حضانت از طفل، به گونهو شوهر از هم جدا شده در موردی که زن

 سپرد. دو آن از یکی را به کودک باید ناچار ندارد. پس،

ظام تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت ن 8/9/1382اصالحی مصوب  1169در خصوص دوره اولویت هر یک از ابوین قانونگذار در ماده 

کرده است و تقدم مادر نسبت به پسر و دختر  را تا سن هفت سالگی بیان  داشته است و بنابراین حضانت فرزند بعد از هفت سالگی با پدر 

 خواهد بود. البته تاکید  قانونگذار بر این است که در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می

 باشد.
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 پدر از یکی تیاولو چه است؛ الزم یامر اوست، با طفل حضانت تیاولو که یگرید با نیوالد از کی هر یهمکار که است آن تأمل قابل نکته

 راجع یاگسترده اریاخت و شودیم محسوب طفل یقهر یول پدر که جهت آن از ژهیوبهپدر  یهمکار.کندینم فیتکل رفع یگرید از مادر و

 . است الزم اوست، عهده بر طفل ینگاهدار نهیهز و دارد او یرمالیوغ یمال امور به

 حضانت کودک بعد از فوت یکی از والدین

ق.م به صراحت اعالم شده که حضانت کودک با کسی است که زنده  1171در خصوص حضانت در صورت فوت یکی از والدین در ماده 

رتی که پدر فوت کند، حضانت فرزند با مادر است، خواه کودک پسر باشد یا دختر و حضانت است، خواه پدر باشد یا مادر. بنابراین در صو

 43ق.م و ماده  1171یابد. حتی اگر مادر شوهر دیگری اختیار کرده باشد، بر اساس ماده مادر در این فرض تا زمان بلوغ کودک ادامه می

بر جد  شود و وی مقدم بر همه اقارب است حتیه دار حضانت کودک می، در صورت فوت پدر هم عهد1391قانون حمایت خانواده مصوب 

 (.1394()جمشیدی نائینی،1338پدری)حائری،

 حضانت کودک در فقدان ابوین یا فوت پدر و مادر

و   1181قانونگذار نسبت به حضانت پس از ابوین تصریحی به عمل نیاورده است، اما حقوقدانان به استناد اثبات والیت جد پدری )مواد 

اند زیرا حقوق ایران او را ولی قهری و نماینده قانونی طفل قرار داده و اداره امور ق.م( وی را پس از ابوین واجد اختیار دانسته 1183و

 .(1392کودک را به او محول کرده است، پس باید در حضانت بر دیگران مقدم شود)گرجی و همکاران،

ری باید مصلحت کودک را بر همه چیز مقدم بدارد و مجبور نیست که حتی جدپدری را نیز در این گیدر هر حال دادگاه در هنگام تصمیم

شود که شود و در صورتی از انتخاب او منصرف میزمینه به حساب آورد ولی در چنین مواردی دادگاه بطور طبیعی متوجه جد پدری می

 .(1385)کاتوزیان، مصلحت واالتری آن را اقتضا کند

 گردد.ق.م حضانت کودک به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری واگذار می 1188ی که جد پدری نباشد مطابق ماده در صورت

قانون مدنی در خصوص حضانت کودک زمانی که هیچ یک از والدین و جد پدری و وصی نباشند ساکت است، اما با توجه به مقررات مربوط 

فقدان والدین و جد پدری و وصی، حضانت کودک بر عهده قیم خواهد بود زیرا در مورد  توان گفت که در صورتبه حجر و قیمومت می

 ق.م مقرر نموده بایستی نصب قیم شود. 1218کودکی که ولی خاص نداشته باشد ماده 

 دارندگان حق حضانت در کنوانسیون حقوق کودک

 ینگهدار فهیوظ و گرفته قرار دیتأک و توجه مورد کودک انتحض و یسرپرست مسئله کودک، حقوق ونیکنوانس هم و یجهان هیاعالم در هم

 منافع و مصالح به نظر راه نیا در تا است، کرده موظف را ها حکومت آنان، فقدان صورت در و مادر و پدر فهیوظ نخست مرحله در کودک

 .کنند نیمع کودک یبرا یسرپرستان ای سرپرست کودک،

 حضانت مشترک توسط والدین 
اعالمیه حقوق کودک مصوب  6المللی در مورد نقش والدین در حضانت کودک تأکید و اصرار بسیار دارند. به عنوان مثال اصل  قوانین بین

مسئله سرپرستی و  27ماده  2بند و  18، 7کنوانسیون حقوق کودک در مواد، حضانت کودک را از وظایف پدر و مادر برشمرده است. 1959

و در هر دو را به طور مساوی مسئول تربیت و نگهداری کودک شمرده ست وظیفه پدر و مادر دانسته و نگهداری کودک را در مرحله نخ

ها موظفند به مسئله حضانت توجه داشته باشند و اطمینان بدهند که والدین را از کودک جدا نکنند مگر تاکید کرده که حکومت 9ماده 

 و مادر به نفع کودک باشد.و جدایی کودک از پدر مصلحت مهمی وجود داشته باشد 

 حضانت توسط اشخاص ثالث 

اش کنوانسیون در مواردی که کودک به طور موقت یا دایم از خانواده محروم شده یا جدایی کودک از محیط خانوادگی به خاطر منافع عالیه

های قابل توجهی به ر این دوره کمکها را مکلف کرده است دضرورت دارد، مسئله حمایت کودک در دوران جدایی والدین مطرح و حکومت

و ماده  20ماده  3این کودکان داشته باشند و طرح خانواده جایگزین شامل فرزندخواندگی و کفالت در مقررات اسالمی را با توجه به بند 

 دار تحت سرپرستی و مواظبت قرار گیرند.کند تا چنین کودکانی از طرف افراد یا اشخاص صالحیتپیشنهاد می 21

 ها در امر حضانت کودکانتعهد دولت 
 رها کودک که مواردی در مورد اشاره قرار گرفته است. کودک حقوق کنوانسیون در کودکان و والدین دولت، میان روابط تعدیل برای تالش

 آنان مسئولیت باید اهدولت که است طبیعی کنند،می غفلت و اهمال کودک امور به رسیدگی در والدین یا ندارد، مشخصی والدین یا شده

 دارند؛ خود فرزند پرورش جهت در را الزم آمادگی و حاضرند کودک مادر و پدر که است تأمل قابل جایی در مسئله ولی بگیرند، عهده به را
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 انگیزبحث والدین وظایف و حقوق مسئله کنوانسیون، تدوین جریان دارند؟ در کودکانی چنین قبال در ایوظیفه هادولت آیا صورت این در

 مجموع از بنابراین. کند دخالت خانواده امور در باید استثنایی شرایط در تنها دولت که بودند پذیرفته را مفهوم این کشورها اغلب ولی بود،

 رب اصل کودک، رفاه و تربیت و تعلیم مورد در که گرفت نتیجه چنین توانمی( 25 و 18 ،3 مواد) است آمده خصوص این در که مواردی

 هایمراقبت و حمایت که است مکلف دولت حال، عین در. را دارد اصل بر استثنا جنبه هادولت وظیفه و است والدین مشترک مسئولیت

 نقشی به توجه با همچنین.نماند غافل او خانواده و طفل برابر در خود ارشادی و حمایتی وظیفه از و آورد عمل به کودکان رفاه برای را الزم

 به تمسک با بود نخواهند قادر کنوانسیون عضو هایدولت است، کرده تصریح بدان مواد دراین و گرفته در نظر هادولت برای یونکنوانس که

 مکلف خاصی موارد در بلکه زنند، سرباز خود تکالیف انجام از است، والدین خصوصی روابط حیطه در کودکان به مربوط مسائل که بهانه این

 میان روابط که معتقدند برخی. (1382هستند)توحیدی،  کودک سالمت و امنیت تأمین جهت در کودک با والدین روابط در دخالت به

 5 ماده مطابق چنانچه. برخوردارند تکالیفی از هم و حقوق از هم خود، کودکان قبال در والدین و نیست مستقیم اغلب دولت، و کودکان

 هادولت همچنین. بگذارند احترام خود فرزندان راهنمایی و ارشاد جهت والدین تکالیف و وقحق ها،مسئولیت به باید هادولت کنوانسیون،

 Cleland) یابدمی توسعه آن تحقق جهت در خدمات و امکانات که کنند تضمین و حمایت خود هایمسئولیت ایفای در والدین از باید

and Tisdall,2005)  های ت ایفای مسئولیت والدین؛ نظیر حضانت کودک، مساعدتهای عضو ملزم هستند که جهدولتبه عبارتی

کنوانسیون( که از جمله شامل مساعدت به والدین جهت فراهم کردن  18ماده  3و  2های قانونی را انجام دهند )بند مقتضی و حمایت

 (3ماده  2ند )بن است ( و تضمین حمایت و مراقبت الزم از کودکا27ماده  2شرایط ضروری زندگی برای پیشرفت کودک )بند 
که شناسایی و اعمال حقوق کودکان، تا حد زیادی مبتنی بر پیشرفت و منابع موجود برای کسانی است که سرپرستی کودک را جاییاز آن

برعهده دارند، بخشی از این اقدامات که دولت برای مساعدت به والدین یا دیگر سرپرستان قانونی باید انجام دهد، عبارتند 

  (:1393تابچی،ز)کا

شود و به طور غیرمستقیم بر توانایی والدین جهت ارتقای منافع عالیه پارچه و جامع که شامل مداخالت میاتخاذ رویکرد یک .1

گذارد )به طور مثال، مالیات، مسکن کافی و ساعات کار( و مواردی که دارای اثر فوری است )مانند خدمات کودک تأثیر می

 .(ن، آموزش والدین و بازدیدهای خانگیسالمت مادران و نوزادا

های جدید والدین و اقدامات و اعمال فشارهای الزم محقق شود تا خردساالن در این ها و مهارتکمک یا مساعدت کافی تا نقش .2

زشی و های آمودوران به عنوان کودکان با تحرک بیشتر، دارای اراده بیشتر و صالحیت اجتماعی رشد کنند و بتوانند در برنامه

 .مراقبت، مشارکت کنند

و دیگر افرادی  ای نسبت به پدر، مادر، خواهر و برادر، پدر بزرگ و مادربزرگارائه کمک جهت آموزش والدین و خدمات مشاوره .3

 .که ممکن است زمانی جهت ارتقای منافع عالی کودک مسئول شوند

مثبت و حساس با خردساالن و فهم )درک( حقوق و منافع هایی که روابط حمایت از والدین و دیگر اعضای خانواده به شیوه .4

 .عالیه کودک تقویت شود

های جامع دولت در رابطه با دوران های عضو به والدین، ممکن است به عنوان بخشی از سیاستبه تصریح کمیته، کمک مقتضی دولت

کنوانسیون،  18ماده  3ه زندگی است. خصوصاً بند های اولیخردسالی محسوب شود که از جمله شامل سالمت، مراقبت و آموزش در سال

اند، از خدمات و تسهیالت ها تمام اقدامات الزم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغلکند که دولتمقرر می

های الدین، در رابطه با خانوادهها مبنی بر مساعدت به وبه عالوه، این تعهد دولت د.مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آور

 .(CRC,2005) ای داردپذیر و فقیر، اهمیت ویژهآسیب

توان گفت در کنوانسیون نیز بهترین روش ممکن  اتخاذ گردیده و منافاتی با روح قوانین اسالمی ندارد. زیرا در حقوق به طور کلی می

سالگی وظیفه مادر شمرده  7در و مادر است و در صورت جدایی آنان، تا اسالم، وظیفه حضانت و نگهداری کودک در مرحله اول، وظیفه پ

شده و بعد از آن، چنین مسئولتی بر عهده پدر است و در صورت فقدان پدر و مادر، حضانت بر عهده پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان 

ها با توجه به قوانین داخلی که مبتنی بر و حکومت نهاده شد. لذا در کنوانسیون حقوق کودک این وظیفه بر عهده حکومت گذاشته شده

توانند این مسئولیت را به افراد صاحب صالحیت و شایستگی واگذار کنند. اینکه در اسالم نیز این دین و مذهب و عرف خواهد بود، می

فرزندان است. لذا تعرض قابل توجهی بین  مسئولیت به پدربزرگ  مادربزرگ و ... واگذار گردیده نیز از باب شایستگی و قرابت این افراد با

 شود.حقوق اسالمی و بالتبع حقوق ایران با کنوانسیون حقوق کودک مشاهده نمی
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 آثار حضانت

حضانت و نگهداری از فرزند امری است که بر اساس نیاز طبیعی فرزندان تنظیم شده است البته حضانت تنها پرورش طفل از جهت تامین 

رود. توجه به نیازهای معنوی طفل و فراهم ست، بلکه این کمترین چیزی است که در پرورش انسان، الزم به شمار مینیازهای مادی وی نی

هایی که از این لحاظ، طفل بدان نیاز دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین در پرورش کودک، اهتمام به کردن شرایط و زمینه

تر از توجه به نیازهای جسمی و مادی نباشد، کمتر نیست. از این رو اسالم، حقوق ایران و کنوانسیون اگر الزم نیازهای معنوی و غیر مالی،

 حقوق کودک به هر دو جنبه و آثار حضانت تاکید نموده است. 

هزینه حضانت یا نفقه  باشد و در اصطالح حقوقی به آنها و مخارجی است که اثر مالی حضانت مینگاهداری و تربیت کودک دارای هزینه

شود و برای اینکه حضانت به نحو صحیح و مطلوب انجام شود، باید این نفقه توسط شخص یا اشخاصی که قانونگذار مشخص گفته می

باشد اما آثار معنوی حضانت مربوط به به رشد کرده، پرداخت شود. در حقوق اسالمی اجرت شیردادن و اجرت حضانت جزو نفقه کودک می

طفل و اموری که مربوط به مسایلی نظیر تکلیف به نگهداری، تکلیف به شیردادن به کودک،  تربیت و آموزش  کودک و حق مالقات  روحی

 با طفل در صورت جدایی والدین را  شامل می شود.

 آثار مالی حضانت

ح حقوقی به آن هزینه حضانت یا نفقه در اصطالاثر مالی حضانت است و ها و مخارجی است که نگاهداری و تربیت کودک دارای هزینه

و برای اینکه حضانت به نحو صحیح و مطلوب انجام شود، باید این نفقه توسط شخص یا اشخاصی که قانونگذار مشخص کرده  شودگفته می

 باشد. . در حقوق اسالمی اجرت شیردادن و اجرت حضانت جزو نفقه کودک میپرداخت شود

 فقهن

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجب با در نظر »دارد: ق.م بیان می 1204قانونگذار در ماده 

شود و قانونگذار چند نمونه از که باید توجه داشت موارد ذکر شده همه لوازم زندگی انسان را شامل نمی.« منفق گرفتن درجه استطاعت

ترین نیازهای زندگی است و جنبه انحصاری ندارد. پس هزینه ترین و اساسیای از مهمده است که نمونهموارد نفقه را به عنوان مثال ذکر کر

بهداشت و درمان و رفت و آمد و سوخت و همه آنچه که یک شخص در زندگی به طور متعارف به آن نیازمند است را باید بر آن افزود)کار، 

 (.1394( )حسینی، 1386

که به ترتیب عبارتند از: پدر، اجداد پدری)با رعایت االقرب  اندشده تقسیم طبقه چهار به اوالد بر کنندگان انفاق ق.م 1199بر اساس ماده 

 مستحق و فقیر شودمی انفاق او به که کسی ،کهاست  صورتی دراین موارد  همهفاالقرب(، مادر، اجداد و جدات مادری و جدات پدری. 

 .نماید تامین را خرجش صغیر مال از که است قیم یا وصی یا ولی بر باشد داشته مالی خود از صغیر اوالد اگر بنابراین و باشد

حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته 

)جمشیدی توانداعالم شکایت کند. وجود استطاعت مالی خودداری نماید، مادر می باشد. بنابراین در صورتی که پدر از پرداخت نفقه طفل با

داری نگه تواند بابت خود وظیفه حضانت وجاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمیاز آنباید توجه داشت البته (.1394نائینی، 

 .(1364، ) بهنود .طفل، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است

کنوانسیون حقوق کودک نیز به عنوان مهم ترین سند حقوق بشری مرتبط با کودکان، ناظر بر استاندارد کافی زندگی و مراقبت از سالمت  

ها، یک کند که اعمال این نیازمندیترین نیازها بر این واقعیت تأکید میکنوانسیون با توصیف حق کودک به مبنائی 27می باشد. ماده 

های رشد کودک است. و اینکه در وهله اول مسئولیت تأمین نیازها متوجه والدین یا دیگر افرادی است که شرط برای تمام جنبهپیش 

گردد که متعهدند از کودک حمایت مالی به باشند نیز میباشند و شامل والدین هنگامی که جدا از کودک میمسئول نگهداری کودک می

توانند به نحو کافی این حق کودک را تأمین کنند، دولت های عضو باید با اتخاذ وضعیتی که والدین نمیعمل آورند. با این حال در 

 های حمایتی داشته باشنداقداماتی در اعمال این حق به والدین کمک کنند و در موارد لزوم مساعدت مالی و برنامه

 اجرت شیردادن به کودک 

-کودک را حق مادر دانسته و معتقدند در صورتی که مادر به کودک شیر دهد مستحق اجرت میدر حقوق اسالمی اکثر فقها شیردادن به 

باشد اما قانون مدنی در خصوص در حقوق ایران نیز شیردادن به کودک حق مادر می( 1419()عالمه حلی، 1392)گرجی و همکاران، باشد. 

قانون آئین دادرسی مدنی، با مراجعه به منابع معتبر فقهی  3و ماده  قانون اساسی 167اجرت شیردادن ساکت است. اما با توجه به اصل 

شود که مادر مستحق اجرت شیردادن به کودک است زیرا تغذیه کودک جزء نفقه او بوده و پرداخت نفقه کودک بر عهده پدر مشخص می
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گردد و هرگاه  کودک از مال کودک پرداخت می است. بنابراین در صورتی که مادر برای شیردادن کودک خود اجرت مطالبه کند، اجرت او

ت دارایی نداشته باشد، پدر از باب نفقه اقارب باید آن را پرداخت کند و هرگاه پدر دارایی نداشته باشد مادر از باب نفقه اقارب ملزم اس

 .(1366()نجفی، 1423ی، )ترحینی العامل مجاناً کودک خود را شیر دهد و یا به دیگری واگذار کند و اجرت او را بپردازد

کنوانسیون حقوق کودک هم به این امور پرداخته شده است. یکی از بندهای این ماده عبارت است از: تضمین اینکه تمام اقشار  24در ماده 

وزش جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه، شیر مادر، بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث اطالع داشته و به آم

 دسترسی داشته و در زمینه استفاده از اطالعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه، مورد حمایت قرار دارند

 اجرت حضانت
دار حضانت یا یکی از والدین طفل یا جدپدری عهده -1گیرد از دو حالت خارج نیست: کسی که حضانت و مراقبت از کودک را بر عهده می

و جد پدری؛ این دو قسم در مورد اجرت حضانت متفاوتند. با این که در قانون مدنی، سخنی صریح از  یا کسی غیر از والدین -2اوست؛ 

توان می« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»دارد: ق.م که اظهار می 1168ی اجرت حضانت نشده ولی با استفاده از ماده

توانند در قبال انجام آن اجرتی مطالبه استنباط کرد که هر گاه پدر یا مادر مراقبت و سرپرستی از کودک خود را به عهده گیرند، نمی

چنین (. هم1392( )صفایی و امامی،1364نمایند، هر چند کودک دارای اموالی باشد؛ زیراحضانت تکلیف ایشان در مدتی معین است)بهنود،

ی پدر بوده و به موجب قانون و عرف و طبیعت قهری و به منزلهدار شوند؛ زیرا او ولیری نگهداری و پرورش از طفل را عهدهاگر جد پد

اما اگر حضانت و مراقبت از کودک را فردی غیر از ابوین و  .(1392ی امور و اموال اوست)صفایی و امامی،مکلف به حضانت کودک و اداره

در قسمت آخر خود به این  1172کننده قصد تبرع داشته باشد، ماده تواند طلب اجرت کند، مگر این که حضانتجد پدری متقبل شود می

که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در  یک از ابوین حق ندارند در مدتی هیچ»دارد: مطلب اشاره کرده و اعالم می

ر ه المعموم نگاهداری طفل را بهعیمدبتقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا بتقاضای  صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید

یک از ابوین که حضانت بعهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده 

ی اجرت تواند در قبال آن مطالبهموردی که حضانت کودک را به عهده دارد، میهمچنین قیم در « باشد بخرج مادر تامین کند.

 (.1382کند)صفایی و امامی،

 آثار غیرمالی حضانت

 تکلیف به نگهداري
( و در اصطالح شامل همه کارهایی است که برای 1387نگاهداری در لغت به معنای محافظت کردن، حراست کردن، مواظبت کردن)معین،

در و  ق.م یکی از آثار حضانت است 1169نگهداری طفل مستند به صدر ماده  (1385مواظبت از کودک الزم است)کاتوزیان،سرپرستی و 

 ترین وظایف پدر و مادردر بحث نگاهداری، حفظ کودک است.این راستا باید گفت که از مهم
شد و پرورش و نگهداری کودک در راستای حفظ منافع کنوانسیون، در مرحله اول پدر و مادر و سپس قیم قانونی را مسئول ر 18ماده 

 داند و دولتها را موظف کرده در این امر به آنان کمک کنند.عالیه کودک می

 تکلیف شیر دادن به کودک

ر ق.م آمده است: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد مگر اینکه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. مشهو 1176در ماده 

باشد مگر اینکه شخص دیگری به جز مادر وجود نداشته بین فقهای امامیه این است که رضاع مادر واجب نبوده بلکه امری مستحب می

 باشد یا وجود داشته باشد ولی به علت فقدان پدر یا فقر و نبودن مالی برای کودک نتوان رضاع را به زن دیگری واگذار نماید.
کودک به تضمین اینکه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه، شیر مادر، بهداشت محیط کنوانسیون حقوق  24ماده 

زیست و پیشگیری از حوادث اطالع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده از اطالعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه، مورد 

 .(1392() انصاری،1388ستمی زاده،حمایت قرار دارند، تصریح نموده است)ر

 تکلیف به تربیت
کنندگان نسبت به این ، تعلیم و تربیت نیز از نیازهای کودک است که باید پدر و مادر و حضانتعالوه بر نگاهداری و تأمین معاش کودک

  مطلب حساسیت نشان داده و خود را مسئول بدانند.
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آمده  کودک جسمی و روحی پرورش کلی طور به تماعی و اخالق را به کسی آموختن وتربیت به معنای پروردن و پروراندن و آداب اج

سازی طفل برای زندگی اجتماعی شود آماده(بطور کلی آنچه که در تربیت مهم تلقی می1378()عبادی،1384است.)عطایی،

 (.1385است)کاتوزیان،
ر عام در حیطه وظایف والدین و به طور خاص دارنده حضانت طفل ق.م تربیت بطو 1172، 1169، 1168به لحاظ حقوقی با توجه به مواد 

همچنین در  است. ایشان به جهت حقوقی واجد اختیارات تربیتی طفل بوده و به صورت نظری تعیین کننده شیوه تربیتی طفل هستند.

د. بنابراین تا زمانی که پدر و مادر کودک با کند که در تربیت اوالد همدیگر را یاری رساننق.م هر دو پدر و مادر را تکلیف می 1104ماده 

 کنند، تربیت کودک را به اشتراک به عهده دارند.هم زندگی می
تربیت اطفال ه ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود ب: »داردق.م در مقام قاعده کلی تکلیف پدر و مادر مقرر می 1178ماده 

 لفظ صرفاً و ننموده کودک کردن شیوه تربیت به ایاشاره قانونگذار«. آنها را مهمل بگذارندخویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید 

 هایمکان و هازمان ودر است نسبی امر یک آن موارد و تربیت که است این بیانگر مطلب این و است برده بکار را «مقتصی برحسب»

 .دارد تفاوت مختلف
 اختیار در که وسایلی و امکانات حدود در ابوین که است این بیانگر توجه این و نموده ابوین ناییتوا حدود به ایاشاره همچنین قانونگذار

 از نباید چون. نشوند حرج و عسر دچار راه دراین و نمایند کودک تربیت به اقدام برخوردارند، آن از که اقتصادی و مالی توان و دارند

 شود. درخواست آنها طاقت مافوق تکلیف اشخاص
های وی برداشته است و به تربیت کودکان و اهمیت تربیت در سن وانسیون حقوق کودک نیز گامی مثبت در توجه به کودک و نیازمندیکن

کودکی پرداخته است. این معاهده مشتمل بر نکات ارزشمندی از جهت تربیتی است که برخی مستقیماً تعلیم و تربیت کودک را مدنظر 

ساز بیت را گوشزد نموده و هشدار داده و بعضی دیگر بهداشت روانی کودک را به عنوان مقدمه ضروری و زمینهقرار داده، برخی موانع تر

 تربیت مورد تأکید قرار داده است.
از جهت کنواسیون حقوق کودک به اهداف تربیتی کودک توجه نموده است. بند اول این ماده، اشاره به نحوه اجرای تربیت دارد.  29ماده 

 ی محورهای زیر در کنوانسیون قابل مالحظه است:تربیت
 توجه به لزوم مراقبتهای ویژه در دوران کودکی)مقدمه( .1

 (6رشد کامل و متعادل شخصیت کودک در محیط خانواده، مملو از خوشبختی و محبت و تفاهم)ماده .2

 (6ابری و اتحاد)مادههای بشری در پرورش کودک از قبیل صلح، احترام، بردباری، آزادی، برآلتوجه به ایده .3

 (6عنایت به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در تعلیم و تربیت)ماده .4

 (18و  17مسئولیت مشترک والدین در رشد و پیشرفت کودک)مواد  .5

 حق مالقات کودک

 .(1389( )عمید،1387مالقات در لغت به معنی با کسی روبرو شدن، یکدیگر را دیدن و دیدار کردن، رویارویی، دیدار و مطابقت است)معین،

توان آن را از کودک سلب نمود مگر به حکم قانون کودکان حق دارند که در طول زندگی از حضور والدین خود استفاده و لذت ببرند و نمی

قانون مدنی در مورد حق  1174شود. ماده قانون مدنی(، از طرفی جدایی والدین باعث متزلزل شدن حقوق کودکان می 1175)ماده 

هرکدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق مالقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و »مقرر داشته قات طفل با والدین خود مال

 «.مکان مالقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختالف بین والدین با محکمه است

فواصل معین با کودک خود مالقات کنند و حتی فساد اخالقی مادر یا پدر  هر یک از والدین این حق را دارند که در با توجه به این ماده،

شود از مالقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات الزم برای مالقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد هم باعث نمی

 اعتماد اندیشیده خواهد شد.

برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و  از طرفی هر چند که قانون مدنی ایران حق مالقات را

اصالحی ق.م در هرمورد که دادگاه مالقات طفل با سایر خویشان  1173مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی با توجه به ماده 

()صفایی 1391این زمینه رأی مقتضی صادر کند.)پوراسدی و هاشمی، تواند درمثل برادران وخواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد، می

دادگاه همچنین ترتیب مالقات »دارد: نیز  در این زمینه چنین بیان می 1353قانون حمایت از خانواده مصوب  12( ماده 1392و امامی،

 «.مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباء خواهد بودکند. حق مالقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا اطفال را برای طرفین معین می
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توان چنین نتیجه گرفت که مالقات هم حق کودک و هم حق کسی است که حضانت  به او واگذار شده است. لذا این امر یک بنابراین می

یگر، قانون شخص غیر حاضن را توان از دیدار با دلبستگانش محروم ساخت و از طرف دباشد، از یک طرف کودک را نمیحق دو جانبه می

 دهد تشخیص دادگاه »هرگاهدارد: در این خصوص مقرر می 1391قانون حمایت خانواده مصوب  41داند. ماده نیز محق در این امر می

نجام ا از حضانت مسؤول که صورتی در یا است او مصلحت برخالف طفل به مربوط امور سایر و نگهداری ،حضانت ،مالقات به راجع توافقات

 امر واگذاری قبیل از اموری خصوص در میتواند ،شود حقذی اشخاص با حضانت تحت طفل مالقات مانع و یا کند خودداری مقرر تکالیف

و در « .کند اتخاذ مقتضی تصمیم طفل مصلحت رعایت با وی نظارت حدود بینی با پیش ناظر شخص تعیین یا دیگری به حضانت

 را کودک و خانواده مصالح با مناسب کار و ساز طفل با والدین مالقات نحوه برای است مکلف قضائیه » قوه ماده مذکور تأکید شده کهتبصره

تواند یکی از موجبات سقوط حق حضانت باشد. همانطور که گردد که ممانعت از مالقات با طفل میاز این ماده مستفاد می«. یدنما فراهم

 (.1394جبات عزل ولی دانسته است)جوادی و فتحی،عدم رعایت غبطه صغیر را از مو 1184ماده 

کنوانسیون حقوق کودک هم به کشورهای عضو تأکید کرده که کودکان باید در کنار والدین خود زندگی کنند و تا جایی که امکان دارد از 

جود در صورتی که کودک از خانواده هایی که جدایی بنا به مصلحت آنها باشد  با این وخانواده جدا نشوند مگر در شرایط خاص و در زمان

کنوانسیون حقوق کودک نیز بر حق مالقات  9ی ماده 3یا هر یک از والدین جدا زندگی کند، حق مالقات آنها را مدنظر قرار داده و  در بند 

جدا  یا هر دو والدین ز یکا را که کودکی ، حقکنوانسیون طرف کشورهای»کودکان و والدین تأکید شده است، در بند فوق آمده است: 

 امر مغایر منافع این که خواهند نمود، مگر در مواردی رعایت طور منظم به با والدین مستقیم و تماس شخصی روابط بر حفظ ، مبنیشده

 (1391()وفایی و بحرینی،1390)مدنی قهفرخی و زینالی، «باشد کودک

 ضمانت اجراي حضانت

ث حضانت، اقدام به وضع قوانینی نموده است و برای اینکه این موارد وضع شده، جنبه اجرایی پیدا کند و حضانت کننده قانونگذار در بح

که خود را ملزم به اجرای موارد مورد انظار قانونگذار نماید، ناچار در برخی موارد حضانت، ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده و در صورتی 

اوست از انجام این امور غفلت کند  و یا از انجام آن امتناع ورزد یا شخصی مانع حق حضانت اوشود، با مجازات  شخصی که حضانت بر عهده

 قانونی  روبرو خواهد شد. بنابراین در بسیاری از موارد قانونگذار ضمانت اجراهای خاصی پیش بینی نموده و در برخی موارد که قانون فاقد

 ، قانون فقط جنبه اخالقی و اجتماعی دارد.ضمانت اجرای مشخص و معلوم است

یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، هیچق.م  1172ماده طبق 

به یکی از ابوین یا غیره که العموم، نگهداری طفل را حاکم باید به تقاضای دیگری به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی

حضانت به عهده اوست الزامی کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر 

  د.تواند پدر یا مادری که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظیفه الزام کنتامین کند و دادگاه فقط می

دهند موجب انحطاط اخالقی کودک کنند بلکه با اعمالی که انجام میپدر و مادر به طور علنی از وظیفه حضانت خود امتناع نمیگاهی نیز 

تواند حضانت را به شخص گیرد، در این صورت نیز دادگاه میکنند که مواظبت و مراقبت الزم صورت نمیای عمل میشوند، یا به گونهمی

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل »دارد: ق.م بیان می 1173در این رابطه ماده دیگری واگذار نماید، 

تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای قیم 

 «ی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کنداو یا بتقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیم

هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد »در زمینه حضانت طفل چنین مقرر داشته است:  1391قانون حمایت خانواده مصوب  40ماده 

ستور دادگاه صادرکننده حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به د

، هرگاه مسئول حضانت از 1391قانون حمایت خانواده مصوب  54ماده و بر اساس « رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود

حق شود برای بار اول پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذی

تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم خوهد شد.)مجازات درجه هشت: حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلون ریال، شالق تا ده 

 ضربه(

حق مطالبه  که قانوناً یموقع مطالبه اشخاص که به او سپرده شده است در یاز دادن طفل یاگر کس»ق.م.ا مقرر داشته:  632همچنین ماده 

محکوم خواهد  الیر ونیلیو پانصد هزار تا سه م ونیلیم کیاز  ینقد یبه جزا ایمجازات از سه ماه تا شش ماه حبس کند به دارند امتناع 

 «.شد
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گاهی اوقات پدر و مادر یا یکی از آنها برای اینکه خود را از زیر بار سنگین وظیفه نگاهداری و پرورش کودک خود رها کند و تکلیف و 

گذارد که امکان یافتن او نباشد. در هایی میکند و کودک را در مکانها و محلم ندهد اقدام به رها کردن کودک خود میوظایف خود را انجا

اینصورت ممکن است خطرات جسمی و روحی او را تهدید کند و حتی امکان فوت و نابود شدن کودک وجود دارد. بنابراین قانونگذار با 

که قادر  رایشخص ایطفل  یگریبه دستور د ایشخصا  یهرگاه کس»ق.م.ا  مقرر داشته:  633خته و در ماده ای، به این موضوع پرداوضع ماده

تا  ونیلیازسه م ینقد یجزا ایبه حبس از شش ماه تا دوسال و  دیاست رها نمااز سکنه یکه خال یدر محل باشدیبه محافظت خود نم

رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و  شدسکنه با یکه دارا ییجا وی ادمحکوم خواهد شد و اگر در آب الیر ونیلیدوازده م

 زیارش ن ای هید ایقصاص  فوت شود رها کننده عالوه بر مجازات فوق حسب مورد به ای بیآس ایاقدام سبب وارد آمدن صدمه  نیچنانچه ا

 «.محکوم خواهد شد

ولی به د توان به تربیت اطفال خود بپردازند و ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت باید در ح

توانند طفل را خارج از حدود تادیب تنبیه کنند و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد قانونگذار نیز او را مجبور استناد این حق نمی

دارد، از ( بیان می11/8/76ق.م ) اصالحی  1173از حد متعارف، آنچنانکه ماده  همچنین ضرب و جرح خارج  ت.به اطاعت از آنها کرده اس

شود. چون تنبیه و تأدیبی که منجر به مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخالقی والدین است از مصادیق بارز جرم کودک آزاری محسوب می

 شود.عارف تلقی میضرب دیدگی و پارگی در اعضاء و جوارح کودک شود، عرفاً خارج از حد مت

و به طور کلی روح کنوانسیون، تأکید بر این است که کشورها باید تالش کنند قوانین خود  19در کنوانسیون حقوق کودک با توجه به ماده 

ول عضو ای اصالح و تصویب کنند که اعمال خشونت بار، به هیچ میزان، درباره کودکان اعمال نشود. پس، دولتها و مخصوصاً درا به گونه

المللی ای به ظاهر حقوقی، راه فرار قانونی برای سرپیچی از مقررات بینالمللی گام برداشته و به گونهباید همراستا و هم هدف با قوانین بین

 (.1392ی مفاد قانون داخلی، تشکیل و تدوین ننمایند)شادمان پور،برای خود به وسیله

 حضانتجهات سقوط 

حق حضانتی که به عهده والدین  گهداری کسی است که خود واجد صالحیت و شایستگی اخالقی و رفتاری باشد.کودک نیازمند مراقبت و ن

قانون گذار در این راستا  جهاتی را  است ممکن است درشرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.

فقدان یا از دست دادن یکی از شریط، حضانت به دارنده دیگر منتقل خواهد شد که برای سقوط حضانت مقرر داشته است و در صورت 

 ترین آنها عبارتند از:مهم

شود باید عاقل باشد، بدیهی است که کودک را نباید به دیوانه و مجنون سپرد کسی که نگاهداری طفل را متکفل می جنون مادر و پدر:

ه نگاهداری و تربیت طفل نخواهند بود و از طرفی خود نیاز به کسی دارد که از او محافظت نماید و هر چند پدر یا مادر او باشد زیرا قادر ب

ق.م فقط به جنون مادر اشاره شده است اما با توجه به  1170از طرفی حضانت نوعی والیت است که مجنون استحقاق آن را ندارد. در ماده 

شود و گفت جنون مادر خصوصیتی ندارد و شرایط حضانت در مورد پدر نیز رعایت می توانعقاید فقهاء امامیه و نظر اساتید حقوق می

 اشاره و قانونی یهماد این اصالح فرقی بین والدین نیست. بنابراین اگر پدر نیز مبتال به جنون شود حق حضانت او ساقط می شود. بنابراین

 (1392است. )صفایی و امامی، ضروری دو طرف هر جنون به

: هرگاه نکاح بین مادر و پدر در اثر طالق منحل گردد و مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و شوهر دیگری را نیز انتخاب اج مادرازدو

-() عاملی1423، )ترحینی العاملی شود و در این صورت حق حضانت با پدر استمادر ساقط می ق.م حضانت 1170نماید بر اساس ماده 

افع زن متعلق به شوهر است و بواسطه ازدواج مادر با فردی غیر از پدر طفل، وی فراغت رسیدگی به طفل چون من(.1425شهید ثانی،

ق خویش را ندارد. البته باید توجه داشت که اگر زوج هنگام طالق، با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند، با ازدواج مجدد مادر این ح

هر گاه یکی از پدر و مادر طفلی که مسلمان است کافر باشد حق حضانت او ساقط  کفر:(.1392()قرائتی،1394)صدیقی، شود.سلب نمی

 سوره نساء برای کافر بر مؤمنین والیت مقرر نفرموده است. 141گردد زیرا خداوند طبق صریح آیه می

ظبت و یا انحطاط اخالقی پدر و چنانچه در اثر عدم مواق.م  1173طبق ماده  عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخالقی پدر و مادر:

تواند با تقاضای بستگان، قیم دادگاه می ،مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد

 به اشتهار ،قمار و مخدر مواد الکل، به آور زیان . اعتیادو یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید

ود در مشاغل ضد اخالقی رفاده از طفل یا اجبار او به وسوءاست قانونی، پزشکی تشخیص با روانی بیماریهای به ابتال فحشا، و اخالق فساد

و پدر   گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخالقیمانند فساد و فحشاء، تکدی
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گیری که ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت. مادر است

توجهی مداوم به سالمت جسمانی یا تربیت اخالقی طفل که تشخیص آن با دادگاه انگاری و بیداری شایسته طفل باشد، یا سهلمانع نگه

 .است

دار مانند سل، حصبه و... دچار چنانچه پدر یا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به یک بیماری العالج و واگیر سري:بیماري م

 .که شخص بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را انجام دهدشود، مگر اینشود که بیم سرایت آن به طفل باشد حق حضانت باطل می

 تصمیمات کلیه در نوجوانان و کودکان مصلحت و غبطه رعایت» خانواده حمایت قانون 45 ماده موجب ه بهالبته باید توجه داشت ک 

 .ها و مقامات اجرایی الزامی استهدادگا

 پایان مدت حضانت

اری طفلی برای حضانت و نگهد»دارد: بیان می 1169در زمینه پایان مدت حضانت در ق.م حکم صریحی وجود ندارد. قانون مدنی در ماده 

و در تبصره آن نیز مقرر شده: « مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است کنندکه ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می

با این ترتیب « بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.»

پذیردبا توجه به عدم موضوعیت انتهای حضانت مادر را ذکر نموده اما روشن نیست تکلیف پدر در چه زمانی پایان می قانونگذار ایران

 توان گفت حضانت پدر از هنگام پایان حضانت مادر تا زمان بلوغ کودک است. حضانت پس از رسیدن به سن بلوغ می

اند و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به حمایت و ساله که تازه به سن بلوغ رسیده 15ساله و پسر  9رسد خارج ساختن دختر اما به نظر می

گیری به آنها در کلیه امور غیرمالی خود، بر خالف مصلحت و منفعت آنها همراهی والدین خود دارند، از تحت حضانت و دادن اختیار تصمیم

او تا رسیدن به سن رشد ادامه یابد. همچنان که از دیدگاه فقهی  باشد. شایسته است به جهت تأمین منافع و مصالح کودک حضانتمی

خروج طفل از تحت حضانت والدین منوط به بلوغ و رشد است و بمانند خروج از تحت والیت،  برای پایان دوره حضانت عالوه بر بلوغ، رشد 

الحضانه عنه. برخی به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه،  نیز شرط است و نظر مشهور فقهاء امامیه این است که : اذا بلغ الولد رشیداً سقط

همانگونه که  (.1385)کاتوزیان، اند.رسیدن به سن بلوغ را برای پایان دوره حضانت کافی ندانسته و رشد فرزند را نیز شرط دانسته

 داند.سالگی می 18کنوانسیون حقوق کودک پایان کودکی و بالتبع حضانت را 

باشد و اینکه لزوم رعایت مصلحت کودک به عنوان یک اصل کلیدی در کنوانسیون بر بودن کودک با والدین خود می علی رغم اینکه اصل

باشند به طور دائم یا موقت قادر نمیبه مواردی که کودکان  20حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته است امادر مواد مختلفی از جمله ماده 

انتقال -3رها کردن،  -2مرگ اعضای خانواده،  -1حیط خانواده زندگی کنند، اشاره شده است. از قبیلکه با اعضای خانواده خود و در م

کنوانسیون؛ مواردی از قبیل: بازداشت، زندانی کردن، تبعید،  9ماده  4کودک توسط دولت ازکنار والدین و دیگر اعضای خانواده)طبق بند 

د مراقبت جایگزین را برای آنان فراهم آورند. البته باید توجه داشت که در صورتی که اخراج یا مرگ(.در این موارد دولت های عضو بای

 جدایی موقتی باشد، بعد از رفع مانع و در صورت صالحدید و حفظ مصلحت کودک، کودکان می توانند با والدین خود زندگی کنند.

توان گفت که پایان حضانت کودک، داند، میسال می 18ی را کنوانسیون حقوق کودک که پایان کودک 1عالوه بر موارد فوق، طبق ماده 

 سالگی می باشد. 18رسیدن او به سن 

 گیرينتیجه

قانونگذار در ماده . به طوریکه ی حق و تکلیف بودن حضانت اصرار دارندجنبه حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک بر هر دو

شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن . وین قرار داده استقانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف اب 1168

است که دادگاه بتواند جز در موارد مقرر در قانون آنان را از این حق محروم سازد پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از 

مچنین هیچ یک ه .چون تکلیف آنهاستدادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ 

را  آناند و در صورت امتناع می توان ن، از نگهداری او امتناع کنآنهاستاز ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده 

حیط خانه برای با توجه به عالقه ذاتی والدین به فرزند خود، حضانت امری متعلق به درون خانواده است؛ مگر اینکه م. البته ملزم نمود

ای جز جدا کردن کودک از سرپرستی والدین، پیش کودک از حیث اخالقی و حمایتی خطرناک باشد و برای حمایت از کودک، هیچ گزینه

 مقررات مربوط به حضانت کودک، باید در راستای تأمین منافع و مصالح کودک باشد در هر صورت  اما رو نباشد
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حضانت حق والدین است بدین  ت.مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده اسقانون  1168قانونگذار در ماده 

منع نمایند و یا فرزند را  خود فرزندان توانند آنان را از نگهداری و تربیتمعناست که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی

 والدین عهده بر جامعه و طفل مصلحت حفظ جهت به ذارقانونگ است که والدین از آنها گرفته و جدا نماید و از طرفی تکلیف

توانند از حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزند خود، سرباز زنند بنابراین حضانت فرزند گذاشته، بدین معنا که پدر و مادر نمی

 ر آنها و به نفع طفل.به ضر -اند چرا که والدین مکلف  به انجام آن شده -هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکلیف است 

 نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از:

 بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر. .1

 مکلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ .2

 در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می توان مکلف را ملزم نمود. .3

مدنی ذکر شده که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست، از قانون 1172ن نکته در ماده ای

البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق  و نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود

ه دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است ک

توانند در قبال اجرای تکالیف توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمیق.م( همچنین پدر و مادر می 1175سازد)ماده

 .خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تکلیف آنهاست.

شود و از حقوقی تولد کودک، بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می»دارد: کودک نیز مقرر میماده هفت کنوانسیون حقوق 

«. باشدمانند داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرارگرفتن تحت سرپرستی آنها برخورار می

دآور شده است. این مسئولیت بر اساس منافع و کنوانسیون مسئولیت مشترک پدر و مادر در نگهداری و تربیت کودک را یا

مصالح کودک بر عهده پدر و مادر قرار داده شده است، نه رعایت مصلحت و منفعت پدر و مادر. برای اجرای بهتر این بند، دولت 

د قانونی و فقهی اند. بنابراین، میان دیدگاه کنوانسیون و مفاکنوانسیون، موظف به حمایت از والدین شده 18ها بر اساس ماده 

 نمایند.شود و همه بر سرپرستی والدین از کودک تأکید میتعارضی دیده نمی
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