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  به نام خدا
  

  رانياز كودك در حقوق ا تيحما يبر نهادها يمرور: عنوان 

  
  
  كارشناس حقوقي – ييفاطمه رضا:  سندهينو

  ينشر مقاالت حقوق گاهيشده در پا منتشر
  

  دهيچك
ع به در مسائل راج ميافراد مختلف به منظور اتخاذ تصم ايفرد  نييو تع رانيدر حقوق ا مومتيحضانت، ق ت،يوال ميمفاه تفاوت

در  ،يبر آن است تا به منظور شفاف ساز يمقاله سع نيلذا در ا. مواجه ساخته است يجد يكودكان، حقوق كودك را با چالش ها
موجود و اصالحات بعمل  نيكه در قوان يو به اشكاالت رديقرار گ يران به طور مختصر مورد بررسيدر حقوق ا يسرپرست يابتدا نهادها
ارائه  ييو اجرا ينياز نظر تقن رانيبهتر حقوق كودك در ا ياجرا نهيدر زم ييراه كارها تياشاره و در نها يتيحما نيآمده در قوان

  . شود
  
   مومتيخاص، ق يول ،يقهر تيحضانت، وال:  واژه ديكل
  

   مقدمه
خود  ييشكوفا يكودكان برا. ستين دهيكس پوش چيجوامع بر ه شرفتيآن بر پ راتيفرايند رشد و بالندگي كودكان و تأث تياهم
هستند،  ياجتماع تيو موقع يجسمان تيوضع ت،ي، صرف نظر از جنس... و  ياجتماع ،يپزشك يها تيحما ت،يحضانت، ترب ازمند؛ين
  اساس، حقوق كودكان؛ از  نيبرا). 1989حقوق كودك،  يجهان ونيكنوانس(
قانونگذار به  تيحما. مدنظر قرار داده است يدماغو  يجسمان يضعف قوا لياز كودكان را به دل تيقانون در مواد مختلف، حما 

وقف، سجل احوال، نفقه، عده و اقرار در  ت،يموضوعات مربوط به ارث، وص. گردد يباز م »ينيدوران جن« يعنيدوران قبل از تولد، 
از كودك در بطالن يا   تگاه حماي. مشهود آن است قياز مصاد) نيسقط جن هيد( يمجازات اسالم قانونو باب دوازدهم  يقانون مدن

به منظور » حضانت« ،»مومتيق« ،»تيوصا« ،»تيوال« يحقوق ينهادها ينيب شيپ. شود يم يعدم نفوذ اعمال حقوقي آنان متجل
و قاسم  ييصفا(از كودكان است،  يحقوق تيحما گريد يها هنمون زين گرياشخاص د اي نياز كودك توسط والد يپرورش و نگهدار

  ).1376زاده، 
بر فرزند و الزام به انفاق با رعايت قاعده  يقهر تيوال ،يدر نگهدار تياولو ايو فرزند در سه مقوله؛ حضانت  نيوالد  نيب بطهرا

اما علي رغم اختصاص موادي از قانون مدني و ساير قوانين به اين موضوع، اين مسئله . االقرب فاالقرب در قانون مطرح شده است
 يو سرپرست تيكه مسئول يافراد اراتيرسد تداخل قلمرو اخت يبه نظر م. ايران، مبهم باقي مانده است ههمچنان در قوانين موضوع

سازد و  يكودكان است منحرف م هيموصوف كه همانا حفظ منافع عال ينهادها يكودك را بر عهده دارد قانونگذار را از فلسفه وجود
  . آورد يرا بوجود م يموارد اشكاالت جد ياريدر بس
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  . ميموصوف بپرداز يحقوق يمختصر نهادها نيياست به تب يمنظور ابتدا ضرور نيهم به
  حضانت
» حضانت«را تحت عنوان  فيقانون مدني اين تكل. به علت ناتواني از تأمين نيازهاي خود، به نگهداري و مواظبت احتياج دارند اطفال

و مجنون است نه اداره امور  ريصغ يكيزيو ف يجسم ينگهدار حضانت؛ ناظر به. به صورت مشترك به عهده پدر و مادر سپرده است
شده است، حضانت اقتداري است  انيب نيهمچن). 1377 ،يلنگرود(از جانب محجور ،  ياعمال حقوق دنو انجام دا يرماليو غ يمال

  ).1375كاتوزيان، (كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است، 
 يزانيبه م يسالمت اخالق يدارا يستيبا فهيوظ نيا فاءيا يبرا نيتوان استنباط نمود كه؛ والد يم يمجموع مفاد مواد قانون مدن از

حفظ كودك از سرما، گرما، عوامل  يبنابراين، كليه تدابير والدين برا. ندينما نيطفل را تأم ياخالق تيو ترب يباشند كه صحت جسمان
  . شود يكودك را شامل م يرشد اخالق يها نهيفراهم كردن زم زيو ن ياقدامات درمان نيو پوشاك، تأم هيغذت نيتأم ن،يخطرآفر
كه مسئول حضانت است عبارتند از؛ عقل، شايستگي اخالقي، توانايي عملي، عدم ابتال به بيماري  يفرد طيشرا ،يقانون مدن مطابق

ين است، مگر آن كه در اعمال آن موانعى از قبيل جنون، فوت، ازدواج زوجه، حضانت حق انحصارى والد. واگيردار و عدم ازدواج مادر
  .رخ مي دهد... و  يانحطاط اخالق ،يشخص يماريب ،يگريحضانت به د يبر واگذار يمبن نيتوافق طرف ن،يداز وال كيهر  اقتيعدم ل

حق والدين است، از آن جهت كه جز در . »تنگاهداري اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين اس«قانون مدني  1168موجب ماده  به
موارد استثنايي نمي توان آنان را از حق نگهداري و تربيت فرزندان خود محروم كرد؛ تكليف والدين است، از آن رو كه با به وجود 

موجب قرارداد منتقل حضانت قابل اسقاط و واگذاري نيست و نمي توان به . او را برعهده گيرند ربيتآوردن فرزند، بايد نگهداري و ت
كرد يا ضمن شرط عقد خارج الزم، آن را ساقط يا منتقل نمود، بلكه تكليفي است كه قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه 

 ياداره حقوق. و ثبوت عدم لياقت، اين حق از آنها قابل سلب نيست اخالقيبر عهده والدين گذاشته و جز در مواردي مانند انحرافات 
كه  يحقوق. ستيمصالحه ن اياست و قابل اسقاط  فيحضانت تكل« : كرده است اني، ب4/1/1361-1347 يمشورت هيدر نظر هيقضائقوه 

حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل  اندتو يپدر نم نيبنابرا. ستيدارد و قابل اسقاط ن يكرده جنبه امر نييمقنن و شارع تع
  » .دياسقاط نما

و اگر از  ديخود استنكاف نما فيتواند از تكل يحضانت را دارد نم تيمسئول يكه به طور قانون يكس ؛يقانون مدن 1172حكم ماده  به
) مسئول حضانت(  هياگر محكوم عل. توان او را ملزم نمود يدادستان م اياقربا  اي ميق لهيخود سرباز زند، به وس يقانون فياعمال تكل

به خرج پدر و هر گاه پدر  ديكند، حضانت را با يم نيكه دادگاه مع يگريشخص د لهيه وسكند، ب يچيسرپ حكمهمچنان از اجراء 
  .انجام داد ديفوت شده باشد به خرج مادر با

نداشته باشد به  ياما چنانچه طفل اموال. بر عهده خود كودك است يداشته باشد، پرداخت مخارج نگهدار يكودك خود اموال چنانچه
است با  يعدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدر اينفقه اوالد بر عهده پدر است پس از فوت پدر  ،يمدن قانون 1199صراحت ماده 

 ايهر گاه مادر هم زنده و . عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است ايو  يصورت نبودن پدر و اجداد پدر در. االقرب فاالقرب تيرعا
اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور . واجب النفقه است يالقرب به عهده اجداد و جدات مادراالقرب فا تيقادر به انفاق نباشد با رعا

  .كنند  هيتأد يبه حصه متساو ديبا راباشند نفقه  يمساو تيدرجه اقرب ثياز ح
ورت وجود علت كه حضانت با اوست گرفت مگر در ص يمادر ايپدر  اي نيتوان از ابو يطفل را نم يقانون مدن 1175صراحت ماده  به

و  نيكودك به موجب قانون سلب نشود كودك حق دارد در كنار والد ينگهدار يپدر و مادر برا تيكه صالح يتا زمان نيبنابرا. يقانون
آنها در  يهر دو ايدرصورت اهمال پدر و مادر  نيبنابرا. مصلحت او باشد نيتر يبا عال ريمغا نكهيمگر ا د،كن يخانواده زندگ طيدر مح
از  شيدر رابطه با حضانت، آن چه ب رايز. ديحضانت طفل صادر نما يبرا يمقتض ميتواند تصم يطفل، محكمه م يد نحوه نگاهدارمور

كرده، اگر با  انيب زين 1376مصوب  يقانون مدن 1173ماده . حق حضانت آنها و نيدارد، مصلحت طفل است نه والد تياهم زيهر چ
دادگاه محرز شود؛ هر يك از پدر يا مادر كه حضانت طفل را  ياز سو گر،ياشخاص د ايفل، دادستان ط ياقربا ن،ياز والد كياعالم هر 

عهده دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانوني خود را انجام دهد و يا به هر ترتيب عدم شايستگي و لياقت وي جهت انجام چنين امر 
و چنانچه مصلحت طفل ايجاب كند  دينما يضانت را بر عهده دارد صادر مكه ح ياحراز شود، دادگاه حكم عزل والد يخطير و حساس

  . كند يشخص ثالث صادر م يكه فرزند نزد هيچ يك از آنها نباشد، دادگاه حكم حضانت كودك را برا
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 يقيمصاد يصالحا 1173در ادامه ماده  ن،يوالد يانحطاط اخالق ايعدم مواظبت  قياز اشكال در احراز مصاد يريبه منظور جلوگ مقنن
آور به الكل و مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخالقي و فحشا، ابتال به بيماريهاي رواني، سوء استفاده از طفل  انياز جمله؛ اعتياد ز

 انيبه ورود در مشاغل ضد اخالقي مانند فساد و فحشا، تكدي گري و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را ب ويا اجبار ا
بنابراين ناظر به موارد ديگر كه . دارد يلينكته قابل توجه آن كه موارد ياد شده در تبصره، حصري نيست و جنبه تمث. كرده است

  . كه تشخيص اين امور با دادگاه است گرددمشابه موارد ياد شده باشد نيز مي 
 نيممكن است والد نيهمچن. كودكان آنان وجود نداردحضانت  يبرا يمشترك دارند، مشكل يزندگ گريكديبا  نيكه والد يزمان تا

آن كه مادر تعهد كند  ايكنند  نييرا تع يگريد بيدر مورد حضانت اطفال ترت گريكديبا موافقت  گر،يكدياز  ييدرصورت جدا
حضانت فرزند  نهيدر زم نيچنانچه والد يول. مطالبه نكند يحضانت اطفال را شخصاً بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجه

اطفال، مقررات ويژه اي را در مورد واگذاري امر حضانت به » سن«و » جنسيت«توافق نداشته باشند، قانون گذار با توجه به دو ضابطه 
 خيطفل مادر تا دو سال از تار ينگاهدار يبرا« : مقرر داشته بود 1314مصوب  يقانون مدن 1169ماده . پدر يا مادر وضع كرده است

مدت حضانت با پدر است مگر نسبت باطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با  نيخواهد داشت پس از انقضاء ا تيت او اولووالد
مداخله دادگاه درصورت  زيسال و ن 7سال به  2سن حضانت پسران از  شيفوق با افزا يذكر است ماده قانون انيشا» .مادر خواهد بود

منبعد؛   نيبنابرا. مجمع تشخيص مصلحت نظام اصالح شد بيبا تصو 1382كودكان در سال  هيعال منافع يوقوع اختالف، در راستا
 چنانچه ز،يپس از هفت سالگي ن. رديگ يسالگي به عهده مادر است و از آن به بعد در عهده پدر قرار م 7حضانت به طور كلي تا 

  .حل اختالف دادگاه مي باشدحضانت كودك موصوف نداشته باشند، مرجع  نهيدر زم يتوافق نيطرف
حق « با » حق حضانت « چرا كه . است نيقبل از طالق والد يمحل اقامت و نياز صدور حكم حضانت، محل اقامت كودك، آخر پس

 يوالد يمنزل سكونت نداشته باشند، برا كيدر  رهيغ ايبه علل گوناگون چون طالق  نيمعنا؛ اگر والد نيبد. ندارد يمنافات» مالقات 
 نهيزم نيو چنانچه در ا رديگ يزن و شوهر صورت م يزمان و محل مالقات با تراض. وجود دارد ته حق حضانت ندارد، حق مالقاك

  . مربوط به حق مذكور، با دادگاه صادر كننده حكم طالق و حضانت كودك است اتيجزئ نيينباشد، تع يتوافق
باشد اما اجازه خروج از  گريبا اجازه والد د دياست با نياز والد كير كه حضانت به عهده ه يطفل در دوره ا يمحل زندگ رييتغ 

  . باشد يدادگاه م اراتيمصلحت كودك از اخت تيدوره با رعا نيكشور طفل در ا
اگر كسي از دادن طفلي كه به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق «  ،يقانون مجازات اسالم 632ماده  مطابق
به دارندامتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال مطال

 گريوالد د اي ند،ينما ياز استرداد طفل خوددار ايحكم حضانت شوند  يكه مانع اجرا نياز والد كيهر  ن،يبنابرا» .محكوم خواهدشد 
  . محكوم خواهد شد  يريمجازات تعز را از مالقات منع كند، به

پدر طفل بوده و  يحضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوف نياز ابو يكيدر صورت فوت  ؛يقانون مدن 1171ماده برابر
ت است و ، تا زماني كه مادر در قيد حيا»ره«تحرير الوسيله حضرت امام خميني  17مطابق مسئله . كرده باشد نيمع مياو ق يبرا

دار  تكليف الزامي است كه عهده يباشد جد پدري استحقاق تصدي حضانت طفل را ندارد و براي مادر به لحاظ شرع داراي عقل مي
قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران « نكته قابل عنايت اينكه هر گاه مادر ازدواج كند، مطابق . حضانت بچه خود باشد

  . حق حضانت نخواهد شد زمانع ا طيشرا  نيازدواج مادر در چن، 1364مصوب » آنها 
شود و مخير است تا يكي از والدين را انتخاب كند و بعد از انتخاب به دادگاه  يبه سن بلوغ، از حضانت خارج م دنيپس از رس طفل

  .مراجعه مي كند و به آن كس كه خود انتخاب كرده تحويل داده مي شود
  تيوال
كودك اعطاء كرده است و  تيو گاه ترب ياست كه قانون گذار به منظور اداره امور مال يعبارت از اقتدار ،يخانوادگ در روابط تيوال
اختصاص  يرا صرفاً به پدر و جدپدر يقهر تيسمت وال ه،ياز فقه امام يرويبه پ يقانون مدن. است يو اضطرار يجبر يبه معنا يقهر

 يامر تيچون وال. ستين... و قابل اعطاء توسط حكومت، دادگاه و  گردد يم جاديبه خود ابا تولد طفل خود  يحق نيچن. داده است
  . ميپرداز يكه بعداً به آن م) 1383 ان،يكاتوز(آن را ندارد مگر در موارد خاص،  ذيتنف اي رييحق تغ يمقام چيلذا ه ؛ياست قهر

درمورد تعارض تصرف . دارند تير كدام به طور مستقل حق والقرار گرفته اند و ه گريكدي فيهر دو در رد ،يپدر و جدپدر تيوال
 اتيح ديچنانچه پدر در ق ،يگفت؛ مطابق با عرف فعل دياما با. اختالف است يگرياز آن دو بر د يكينسبت به تقدم  ،يپدر و جدپدر
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موال و ساير اموري مربوط به فرزند خود را داشته باشد ولي قهري منحصر است و اداره ا ريامور صغ رهادا يستگيو شا تيباشد و اهل
 ان،يكاتوز( شود، يمورد درجه دوم محسوب م نيرا بر عهده دارد و پدربزرگ در ا ديآ يخود را كه از وظائف ولي قهري به شمار م

1377 .(  
ماده . دينما نيمع يخود وص) كودك( هيعل يمول يبرا يگريد اتيتواند با ح ينم ياز پدر و جد پدر كي چيداشته؛ ه انيب 1189 ماده

از  كي چيكرده بود كه ه يرا محدود به مورد يوص نييپدر در تع اريبوده، اخت 1189كه مخصص ماده  1353قانون حمايت خانواده  15
ماده  نيكه ا ديآ يبر م نيقانون، چن ياما با اصالحات بعد. نبوده يا صالحيت واليت را نداشته باشند اتجدپدري و مادر در قيد حي

 -خارج از خانواده است  يكه شخص -رسد تقدم مادر بر وصي پدر  يهر چند كه به نظر م). 1383 ان،يكاتوز(شده است،  يضمننسخ 
 گريبهتر از هر شخص د ،يارتباط عاطف ليچرا كه مادر به دل. سازگارتر باشد هجامع يبا مادر با مصلحت كودك و عرف فعل سهيدر مقا

  . دينما نيفرزند خود را تأم يو معنو يتواند منافع ماد يم
 ييبه كسب اجازه از مرجع قضا ازينامحدود و بدون ن اراتشياموال و امور كودك است و اخت هيدر اداره كل يقانون ندهينما يقهر يول

ات، پس از اثب د،يمصلحت كودك را ننما تيهرگاه ولي قهري رعا - 1379مصوب  اصالحي – يقانون مدن 1184اما مطابق ماده . است
. از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد ودادگاه ولي مذكور را عزل 

و امثال آن قادر به اداره اموال كودك نباشد و شخصي را هم براي اين امر  يماريب ،يريبه واسطه پ اي ،يقهر يچنانچه ول نيهمچن
  .تواند مادر كودك باشد يفرد م نيالبته ا. عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد بهبق مقررات اين ماده فردي  را تعيين ننمايد ط

مطابق ماده . در ازدواج دختر باكره از مصاديق واليت است زيبه سن بلوغ و ن دنيدر ازدواج فرزند خود قبل از رس يقهر يول اجازه
سال تمام شمسي به اذن  13پسر قبل از رسيدن به سن  اي، عقد نكاح دختر 1370مصوب  يمدن قانون اصالح موادي از قانون 1041

  . رديگ يدادگاه صالح صورت م صيتشخمصلحت با  تيبه شرط رعا يول
 ).1383 ان،يكاتوز(شود،  يقرار گرفتن خارج م تيشد از تحت وال ديو رش ريكه طفل كب نيهم ،يقانون مدن 1193چند برابر ماده  هر

كه هنوز  يازدواج دختر ،يقانون مدن 1043طبق ماده  رايز. ادامه دارد زيدرمورد ازدواج دختر بعد از بلوغ او ن ،يقهر تياما سلطه وال
  . است يجد پدر ايباشد، موقوف به اجازه پدر  دهيبه سن بلوغ هم رس هشوهر نكرده اگر چ

  
  خاص يول
 ياو م تياوالد خود كه تحت وال يتواند برا يم يگريبعد از وفات د يو جد پدر از پدر كيهر  ،يقانون مدن 1188صراحت ماده  به

در اصطالح حقوق . ديآنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نما تيو ترب يكند تا بعد از فوت خود در نگاهدار نيمع يباشند وص
كه  يبه كس يجد پدر ايممكن است پدر . نديگو يمخاص طفل  ياز آنان ول يكيمنصوب از طرف  يوص و يبه پدر و جد پدر ،يمدن

به  يقهر يمنصوب از طرف ول ياگر وص. بدهد هيعل يمول يبعد فوت خود را برا يوص نييتع اريكرده، اخت نيمع تيبه سمت وصا
وظيفه و سمت وصي . شود يمنعزل م ديخود نما فيا امتناع از انجام وظاياداره امور او اقدام نكند  ايو  هيعل يمول تيترب اي ينگاهدار

نيز يك نوع واليت است كه غير از ) قانون مدني 1181ماده (كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد 
به اجازه  ازيخود ن تياداره امور طفل تحت وال يخاص برا يول. واليت قهري است، هرچند كه مشمول عنوان واليت خاص مي باشد

  ). 1383 ان،يكاتوز(رد، دادگاه ندا
  ميق
( شود،  يم نيياو تع يو وص يقهر يدر صورت نبودن ول يقضائ دار تيمحجور است كه از طرف مقامات صالح يقانون ندهينما م،يق

خاص  يهستند كه ول يمنصوب شود؛ صغار ميآنان ق يبرا ستيبا يكه م ياز جمله اشخاص 1218به صراحت ماده ). 1377 ،يلنگرود
 يم نييتع ميطفل ق يمنصوب از طرف آنها نباشد، دادگاه برا يو وص يقهر يكودك، ول اداره يكه برا يدرصورت نيبنابرا  .ندارند
امور  يالزم برا تيموجود است و اهل - يجد پدر اياز طرف پدر  -منصوب  يوص اي يجد پدر ايكه پدر  يتا زمان گريبه عبارت د. كند
پدر  انتيخ اي اقتيكه عدم ل يمگر درصورت ديانتخاب نما ميكودك ق يتواند برا يباشد، دادگاه نمخود را داشته ) كودك( هيعل يمول

  ).1376و قاسم زاده،  ييصفا(  د،ينما يرا عزل م يصورت دادگاه و نياثبات شود كه در ا يو جد پدر
 فاءيا) كودك( هيعل يرا نسبت به مولخود  فيتحت نظارت دادگاه وظا ديبا ميمنصوب از طرف آنها، ق يو وص يقهر يخالف ول بر
فروش و رهن اموال  ريامور نظ يدر انجام برخ زيصورت درآمد و مخارج كودك را به دادگاه ارائه دهد و ن ستيبا يو هر ساله م دينما
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. ندارد تيوالدر حقوق ما، مادر بر فرزند . را به دست آورد) ياداره سرپرست(نظر موافق دادگاه   قبالً ،يو صلح دعو رمنقوليغ
 ياز دادگاه م مومتياز اخذ حكم ق ريكودك خود، ناگز يها ياداره دارائ يبرا) يپدر و جد پدر( يقهر يدر صورت فقدان ول نيبنابرا

  ). 1383 ان،يكاتوز(باشد، 
 كيوام درجه از اق يكي ينباشد، معموالً ادارات سرپرست مومتيسمت ق رشيحاضر به پذ ايباشد  تيكه مادر فاقد صالح يدرصورت

صالح نباشند،  ايكدام از افراد مذكور وجود نداشته  چيو اگر ه دينما يمنصوب م ميرا، به سمت ق يستگيمادر بعد از احراز شا ايپدر 
  . شود يم تصابان ميعنوان ق يگريفرد د
   ست؟يبا ك يحضانت و نگهدار تيمسئول

كه  يكودك در درجه اول بر عهده پدر و مادر است و درصورت يگهدارگرفت؛ حضانت و ن جهيتوان نت يشده م اديمجموع موارد  از
 يو درصورت فقدان ول يبر عهده جد پدر فهيوظ نياو باشند ا ينگهدار يبرا تيآنان فاقد صالح ايكودك پدر و مادر نداشته باشد 

هر گاه كودك، . ر حضانت خواهد بودبه او داده است عهده دا يكه موص ياراتيدر حدود اخت ،يرقه يمنصوب از طرف ول يوص ،يقهر
دادستان از طرف دادگاه  شنهادياست كه به پ يمينداشته باشد حضانت با ق) منصوب يو وص يپدر، جد پدر(خاص  يمادر و ول
  ).1383 ان،يكاتوز( مقدم هستند،  گرانيردب تيكودك با دارا بودن صالح شانيفرد خو نيا نييدر تع. شود يمنصوب م

   يسرپرست ينهادها سهيمقا
  : نمود سهيمقا ليتوان به شرح ذ يموصوف را م يسرپرست ينهادها
منصوب  يوص اي يقهر يول لهياست كه به وس يسمت تيوصا. شود يم جاديقانون ا مياست كه به حكم مستق يسمت يقهر تيوال �

قانون امور  73طبق ماده . كند يمشخص م) كودك يقهر يول(يرا موص اراتشيشود و اخت يم نييتع يقبل يوص اياز جانب او 
  .ندارد يمأذون از طرف آنها دخالت يو وص يقهر يول تياالصول بر فعال يدادستان عل يحسب

 ميق تيدادگاه بر فعال. كند يرا دادگاه مشخص م ميق اراتياخت. خاص است يدادگاه درصورت فقدان ول يسمت انتصاب م،يق� 
  . او را محدود كرده باشد اراتياخت يموص نكهيت مگر ااس مياز ق شيب يوص اراتياخت. نظارت دارد

. ندارد ارياخت يو يرماليو غ يكودك است و در اداره امور مال يكيزيو پرورش ف يحضانت، صرفاً عهده دار نگهدار يمتصد� 
جاي خود محفوظ  واليت پدر در. كه حضانت طفل به مادر داده مي شود به منزله واليت مادر بر كودك نيست يدرصورت نيبنابرا

  ). 1376و قاسم زاده،  ييصفا(داده مي شود، ادراست و حضانت و تعهدات مادي كودك به م
  
   جهينت

آمرانه حقوقي يا  نيقوان بيصرفاً با تصو اياما آ. يهياست بد يفرزندان امر تيآن بر پرورش و ترب راتينهاد خانواده و تأث تياهم
و  اجاتياحت يرا سر و سامان داده و پاسخگو ينهاد ارزشمند اجتماع نيتوان ا يم -نقصهر قدر هم كامل و عاري از  -حكومتي، 

  عاطفي و اجتماعي كودك بود؟   ي،نيازهاي جسمي، رواني، روح
بر مسائل  يحقوق يو اختالف نظرها ييقضا ستميبا س يدادگاه ها و مواجهه و ليو طو ضيعر ينهادن كودك به راهروها قدم

 ياساساً با ظرافتها ايآ ،يدر اختالفات خانوادگ يشدن و ريسرنوشت خود و درگ نييبه منظور تع... و  مومتيق ،يقهر تيحضانت، وال
   ست؟يدر تعارض ن يدوره كودك

در امور مهم و حساس  يريگ ميبه منظور تصم گريفرد د نييكودك و تع يو جسمان يروح تيبه منظور ترب يافراد ايفرد  نييتع
حضانت،  يحقوق ياز تفاوت نهادها يكه ناش... ازدواج و  ،يثبت نام مدرسه، خروج از كشور، اعمال جراح ليكودك از قب يزندگ
كه  يباشد؟ در فرض يو آرامش كودك نم يو موجب اختالل در نظام زندگ يتياصول ترب با ريمغا اياست، آ مومتيق ،يقهر تيوال

 نيشده و در ع نييتع مياو ق يصرفه و صالح برا تيعدم رعا ليبه دلتحت حضانت مادر خود است و  نيطالق والد ليكودك به دل
توان سخن از حقوق  ياست، چگونه م يقهر تيوال حتت... ثبت نام مدرسه و ريخود نظ يحال كودك به منظور انجام امور مهم زندگ

  آورد؟  انيكودك به م
قرار داده است و با  ديهمواره حقوق كودكان را مورد تأك يالماس يبر منابع غن هيبا تك رانياست كه قانون گذار ا يخرسند يبس يجا
 طهيدر ح يموضوع اجتماع ني، حقوق كودك را به عنوان مطرح تر1373حقوق كودك در سال  يجهان ونيبه كنوانس رانيا وستنيپ

 1381 يقانون كودك آزار بيوتص زيو ن يقانون مدن 1041و  1169، 1173 ياصالح مواد قانون.  انداخته است انيبه جر يمسائل حقوق
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نارسائي هاي  يموجود همچنان دارا نيقوان رياذعان نمود، اصالحات مذكور و سا دياما با. است رفتهيصورت پذ ياز تالش ها ينمونه ا
  :  است ريآن به شرح ز يآشكاري است كه نمونه ها

 ينينقش والد فاءياز ا يسهل انگار ليكه به دل ينيلددرخصوص وا يقانون مدن 1172مؤثر در ماده  يضمانت قانون ينيب شيعدم پ �
  . شوند يم ينگهدار يستيسازمان بهز يخود استنكاف نموده و باالجبار كودكان آنان در مراكز شبانه روز

 يقهر يعزل ول يسلب حضانت را بر شمرده است اما برا يپدر برا تيعدم صالح قيمصاد يقانون مدن 1173قانون گذار در ماده  �
  .كودك بسنده كرده است يصرفه و صالح در مسائل مال تيرفاً به عدم رعاص
مصلحت فرزند خود را  ياست كه در مسائل مال يقهر يمداخله ول تيبر ممنوع يقانون مدن 1184قانون گذار در ماده  ديتأك �
كودك توسط  يو روح يجنس ،يجسم يچون آزارها يرا به موارد يقهر يرسد، ماده فوق موارد عزل ول يبه نظر م. كند ينم تيرعا

  .    نداده است ياست، تسر يمال ئلمهم تر از مسا اريكه بس يپدر و جدپدر
 يكودك از دست م يصرفاً سمت خود را در انجام امور مال يقهر يول ايآ ،يقانون مدن 1184ماده  يدر راستا يقهر يبعد از عزل ول �

خروج از  ،ياخذ شناسنامه، افتتاح حساب بانك ،يثبت نام در مدرسه، انجام عمل جراح ر؛نظي –امور كودك  ريانجام سا يدهد و برا
كه در  نيا اياست  يهمچنان با و -اجازه ازدواج دختر باكره  زيسال تمام شمسي و ن 13كشور، اجازه ازدواج قبل از رسيدن به سن 

  . شود يواگذار م ميبه ق اراتشيدهد و اخت يسمت خود را از دست م يقهر يول ،يرماليو غ يمسائل اعم از مال هيكل
توسط دادگاه ها در صدور حكم حضانت  يو مددكاران اجتماع يتيو موشكافانه و كسب نظر متخصصان ترب قيدق يعدم بررس �
بلوغ بودن سن  نييبا توجه به پا(حضانت خود دارد  يرا برا نياز والد يكياست و حق انتخاب  دهيكه به سن بلوغ رس يكودك يبرا

  ).  رانيدر حقوق ا
 يشرط نيكودك و عدم وجود چن يقانون گذار به موضوع سقوط حق حضانت مادر پس از ازدواج در نگهدار يتيجنس دگاهيد �
و همچنان حضانت فرزند خود  ديتواند ازدواج مجدد نما يم ياز همسر حت ييمرد خانواده بعد از جدا ايمعنا كه پدر  نيبد. پدر يبرا

  .دهد يار باشد، حال آن كه مادر با شوهر كردن حق حضانت خود را از دست مرا عهده د
. شده است زين ياز محدوده خانواده فراتر رفته و شامل جدپدر يتيجنس دگاهيعالوه بر د يقهر تيوال نهيدر زم رانيا نيقوان �

در . فرزند خود را ندارد يامور مهم و حساس زندگدر  يريگ ميتصم ايگونه مداخله  چيمادر حق ه ران،يا نيمطابق قوان نكه؛يا حيتوض
  .  برخوردار است تيهم  بر مادر رجحان دارند و از حق وال يجد پدر لكهباب، نه تنها پدر، ب نيا

  
و  نيوالد حيكه توأم با شناخت صح رديپذ يسامان م حياز كودكان به شكل صح يمربوط به حضانت و سرپرست نيقوان يهنگام

و رواج  يخانواده پدرساالر اديبا توجه به سست شدن بن نيهمچن. طفل از رفتار آنان باشد رييپذ بيو آس فيجامعه از وظا
موارد  انيدر پا. موجود اصالح شوند نيقوان ستيبا يزنان جامعه، م يو رشد فكر نشو ارتقاء سطح دا يروزافزون خانواده هسته ا

  :  شود يم شنهاديبه عنوان راه كار پ ريز
  .رهيو غ يبودجه بند ،يزيبرنامه ر ،ياستگذاريس ن،يقوان نيتدو نهيدولت به موضوعات مربوط به كودكان در زم دنيبخش تياولو� 
  .مردم نهاد يتشكل ها لياز پتانس يريامور كودكان در كشور  و بهره گ ينهاد متول ليتشك �
از دانش روان شناسان، مددكاران و  يريره گبا به يبه مسائل حضانت و سرپرست يدگيرس يبرا ژهيو يدادگاهها ليتشك �

  .حضانت خود دارد يرا برا نياز والد يكيبه سن بلوغ حق انتخاب  دنيكه كودك با رس يدر موارد يحت يتيعلوم ترب نيمتخصص
  آموزش حقوق كودك در ابعاد مختلف  �
  : نهيدر زم ژهيزمان به و اتيمتناسب با عرف و مقتض نيقوان يبازنگر �
  .يقانون مدن 1173ماده  يپس از صدور حكم سلب حضانت پدر و مادر در راستا يبانيپشت يتيحما ريخاذ تدابات) الف
در  ندينما يمواجه از حضانت كودك خود استنكاف م ليكه بدون دل ينيوالد يبرا يقانون يريشگيو پ ينياتخاذ اقدامات تأم) ب

  .يقانون مدن 1172اصالح ماده  يراستا
 تينگرش جامعه نسبت به موجود رييو تغ يمرتبط با حقوق كودك با ارتقاء سطح آگاه نيقوان ياجرا يها نهيمفراهم كردن ز �

  . يو اجتماع ياخالق يبر شناساندن ارزش ها هيكودكان با تك
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  منابع
   

  .، تهران)سفيوني( از كودكان سازمان ملل متحد  تيصندوق حما) 1991(نامه حقوق كودك  مانيپ -
 يستيتهران، سازمان بهز ،يمراقبت و پرورش كودكان تحت سرپرست يدستورالعمل تخصص) 1388(تر امور شبه خانواده دف -

  . كشور
  . نهم، تهران، نشر گنج دانش شيرايحقوق، و ينولوژيترم) 1377(محمد جعفر ،يلنگرود يجعفر -
  . دوم، قم، نشر سمت شيرايو ن،يو محجوراشخاص  يحقوق مدن) 1376(يمرتض ديو س نيحس ديو قاسم زاده، س ييصفا -
  .دوم، نشر دادگستر شيرايو ،يكنون يدر نظم حقوق يقانون مدن) 1377(ناصر  ان،يكاتوز -
 يششم، نشر شركت سهام شيراياوالد، روابط پدر و مادر و فرزندان، و -خانواده، جلد دوم يحقوق مدن) 1383(ناصر  ان،يكاتوز -

  . انتشار
  .تهران، انتشارات آگاه ،يو مقررات حقوق نيمجموعه قوان -

  


