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خألهای قانونی حضانت فرزند

همیــن خأل قانونی کــه امکان نظــارت دادگاه بر وضعیت 
کودک را ســلب می کند، منجر به مشکالت روحی و روانی این 
کودکان می شود که در بسیاری موارد والدین به دلیل تنش های 
میان خودشــان از آن غافل می شــوند. طبق صحبت های لیال 
ابراهیمی، روان شــناس خانواده، گروکشــی هایی که در رابطه 
با فرزنــدان بعد از طالق صورت می گیرد و مادر و پدر ســعی 
می کنند با رفتارهایی از قبیل تهیه هدایای گران قیمت تا تهدید 
بچه هــا آنها را به ســمت خودشــان ببرند، با ایــن کار متوجه 
آسیب های وارده به فرزند خود نیستند و از هر لحاظ این عمل 
کامال مخرب اســت و حتی باعث افسردگی، اضطراب و اعتیاد 

این بچه ها در بزرگسالی خواهد شد.
درباره حضانت فرزند خأل قانونی داریم

زهرا مینویی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی 
مرکز، دربــاره قوانین حضانــت فرزند می گویــد: طبق قانون، 
حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر است که اگر دختر باشد 
بیــن هفت تا ۹ ســالگی اولویت در حضانت با پدر اســت و از 
۹ ســالگی به بعد دختر خارج از ســن حضانت قرار می گیرد و 
خودش بایــد تعیین کند که می خواهد با پدر یا مادرش زندگی 
کند. برای پســر هم بین هفت تا ۱۵ سالگی اولویت حضانت با 
پدر اســت و بعد از آن خودش بایــد انتخاب کند با کدام یک از 

والدین زندگی کند و توجه داشــته باشید وقتی فرزند خارج از 
ســن حضانت باشد، دیگر پدر و مادر نمی توانند اجباری داشته 
باشــند و کودک باید خودش تصمیم بگیــرد. البته معموال این 
اجبار غیرمستقیم اتفاق می افتد؛ مثال پدر اعالم می کند فرزندم 
خــودش نمی خواهد مادرش را ببیند، امــا از طرفی به کودک 
می گوید اگر بخواهد با مادر دیدار داشــته باشــد یــا او را ببیند 
موبایلش را می گیرد، مدرسه دلخواهش ثبت نامش نمی کند و 
سلب دسترسی به امکانات را به او یادآور می شود تا این اجبار 
را بر کودک اعمال کند. در این زمینه قانونی اعمال نمی شــود 
و می گویــد خودتان تصمیم بگیرید، ولی اگر در بســتر خانواده 
توافقی باشــد، معموال آن طرف که منابــع مالی دارد تصمیم 

می گیرد و او بچه را هدایت می کند.
این وکیل دادگســتری درباره ایجــاد فضای روانی که گاهی 
والدیــن برای منع دیدار کودک ایجــاد می کنند، اضافه می کند: 
وقتی کودک خارج از سن حضانت باشد، قانون دیگر نمی تواند 
کاری کنــد و این کامال یک خأل قانونی اســت که حتی قضات 
و حقوق دان هــا نیز به این موضوع اذعان دارند. به این شــکل 
کــه مادر می گوید دختر من ۱۵ ســال دارد و بــا پدرش زندگی 
می کنــد و من اصال نمی توانــم او را ببینم؛ این شــکل که پدر 
صفر تلفن خانه را بســته و موبایل کودک را هم گرفته، دادگاه 

پــدر را صدا می زند و از او جــواب می خواهد، اما پدر می گوید 
دختــرم خــودش نمی خواهد مادرش را ببیند، در این شــرایط 
قاضــی نمی تواند تصمیمی بگیــرد و پرونده را بایــد رد کند، 
چون طبق قانون ســن حضانت تمام شده و بچه باید خودش 
تصمیم بگیرد. البته پیشــنهادی که در این شــرایط وجود دارد 
این است که خود فرزند را به دادگاه صدا کنید تا مشخص شود 
تصمیم خودش چیست، ولی متأســفانه در این شرایط قاضی 
خیلی اختیاری ندارد و این مســئله یک خأل قانونی است. شاید 
بهتر بود قانون به شکلی تدوین می شد که دادگاه تا ۱۸سالگی 

فرزند، اختیار نظارت را داشته باشد.
مینویی ادامه می دهد: توجه کنید اگر بچه زیر هفت ســال 
باشد حضانت حتما با مادر است که در این شرایط مثال مادری 
به  دلیل نداشــتن شــرایط حضانت انتخاب کرده کودک را نگه 
ندارد یا درخواســت ازدواج کرده، چون قانون می گوید اگر زن 
ازدواج کند، حضانت با پدر خواهد بود؛ بنابراین اگر زن ازدواج 
کند، دیگر امکان حضانت فرزند را ندارد. بر اساس قول مشهور 
فقها، با ازدواج مجدد زن حضانت از ایشــان ســلب می شود؛ 
چراکه فقها قائل به این هســتند که پس از ازدواج مجدد، زن 
بایــد همه وقت خود را به شــوهر اختصاص دهد و نمی تواند 

تکلیف حضانت را به درستی انجام دهد.

این وکیل دادگستری می گوید: همان طور که می دانید ریشه 
قوانین ما در فقه اســت، ولی در ماده قانونی چیزی که وجود 
دارد اولویــت درنظرگرفتن مصلحت اســت؛ یعنی بر اســاس 
رعایت مصلحت باید قاضــی اولویت را در نظر بگیرد. مثال در 
موردی پدر چند ســال ایران نبوده و حاال برگشته و می خواهد 
فرزنــدش را ببیند و طبق قانون هم حق ایــن را دارد، معموال 
برای بچه چهار تا هفت سال، نزدیک ۴۸ ساعت وقت مالقات 
می دهنــد؛ اما دربــاره این مورد خاص چون بچه چند ســالی 
پــدر را ندیده و امکان دارد غریبی کنــد، قاضی با درنظرگرفتن 
مصلحت کودك زمان مالقات را چهار ســاعت در هفته تعیین 
می کنــد؛ یعنی قاضی اختیار دارد کــه مصلحت را در اولویت 

قرار دهد.
طالق صددرصد به کودک آسیب می زند

لیــال ابراهیمی، روان شــناس خانواده، دربــاره تأثیر حضور 
والدین در کنار کودک و اثرات طالق بر روحیات کودک می گوید: 
از لحاظ فیزیکــی نمی توانیم بگوییم کودک چقــدر به ارتباط 
فیزیکــی با والدین خــود نیــاز دارد، ولی مهم این اســت که 
نقش پذیری بچه ها از بدو تولد تا هفت ســالگی شکل می گیرد 
که کل شکل گیری شــخصیت کودک در همین مدت است. در 
زمان یک تا دو ســالگی هر زمان که کودک به آغوش مادر نیاز 

نســترن فرخه: در امر طالق، کودکان جزء قربانی های بی دفاع یک خانواده محسوب می شوند؛ قربانی هایی که 
حتی در بســیاری موارد به ابزاری برای تحت فشــار قراردادن دو طرف دعوا قرار تبدیل می شوند. این اتفاق 
بارها در زمان حضانت فرزندان بعد از جدایی اتفاق می افتد. دختر بعد از  ۹ ســالگی و پسر بعد از ۱۵ سالگی که 
از ســن حضانت خارج می شوند، احتمال قرارگرفتن در گروکشی های والدین خود را دارند و چون در این زمینه 
خألهای قانونی وجود دارد، شــرایط برای آنها سخت تر خواهد شد. در همین مورد زهرا مینویی، وکیل پایه یک 
دادگســتری و عضو کانون وکالی مرکز، اشــاره می کند که وقتی کودک خارج از سن حضانت باشد، قانون دیگر 
نمی تواند کاری کند و این کامال یک خأل قانونی اســت که حتی قضات و حقوق دان ها هم به این موضوع اذعان 
دارند. به این شــکل که مادر می گوید دختر من ۱۵ سال دارد و با پدرش زندگی می کند و من اصال نمی توانم او 
را ببینم، از آن طرف پدر صفر تلفن خانه را بســته و موبایل کودک را هم گرفته، دادگاه پدر را صدا می زند و از او 
جواب می خواهد، اما پدر می گوید دخترم خودش نمی خواهد مادرش را ببیند، در این شرایط قاضی نمی تواند 

تصمیمی بگیرد.
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دارد، باید در آغوش گرفته شــود. اینکه در گذشــته می گفتند 
کــودک را به اصطالح بغلی نکنید، ایده اشــتباهی بود. تربیت 
کودک امر بســیار حساسی اســت و حتی درباره خواب کودک 
با وجود اینکه باید از یک تا دو ســالگی در اتاق خواب خودش 
باشــد، مادر برای کاهش اضطراب تا زمــان خواب کودک باید 
کنارش حضور داشــته باشد تا حس امنیت و آرامش در کودک 

ایجاد شود.
ایــن روان شــناس ادامه می دهــد: به طورکلــی نقش پدر 
و مــادر برای کودک خیلــی پررنگ اســت و در کنارش طالق 
والدین صددرصد به کودک آسیب وارد خواهد کرد. اگر کودک 
کم ســن تر باشــد، این آسیب بیشــتر خواهد بود. این شرایط در 
روحیات آینده کودکان هم اثر خواهد گذاشــت؛ یک نمونه آن 
اضطراب، عدم امنیت و افسردگی خواهد بود. همچنین مسئله 
طالق منجر به عذاب وجدان و حس گناه برای کودک می شود.
طالق عاطفی به یک شــکل و طالق فیزیکی به شــکل دیگری 
بــرای کودک مشــکالت روحی به همراه دارد کــه البته طالق 
عاطفی آســیب بیشــتری دارد، اما در جدایــی فیزیکی کودک 
متوجه می شود که باید در کنار یکی از والدین باشد، بدتر اینکه 
اگر خواهر و برادر باشــند، به طور مثال دختر پیش مادر و پسر 
پیش پدر بماند که این آســیب وحشتناک تری را به همراه دارد. 
طبق نظریه های روان شناســی بهتر اســت که فرزندان بعد از 
جدایی در کنار مادر خود باشــند. در کنار این گروکشی هایی که 
در رابطــه با فرزندان بعد از طالق صورت می گیرد و مادر و پدر 
سعی می کنند با رفتارهایی از قبیل تهیه هدایای گران قیمت تا 
تهدید بچه ها آنها را به سمت خودشان ببرند، با این کار متوجه 
آسیب های وارده به فرزند خود نیستند و از هر لحاظ این عمل 
کامال مخرب اســت و حتی باعث افسردگی، اضطراب و اعتیاد 

این بچه ها در بزرگسالی خواهد شد.
ابراهیمــی اضافــه می کند: مســائلی مثل طــالق، مرگ، 
ســفرهای طوالنی والدین و هر عامل دیگری که باعث شــود 
بچه ها از پدر یا مادر خود دور باشند، باعث ایجاد اضطراب های 
بسیاری در کودکان خواهد شد؛ حتی کودکان در زمانی که مادر 
برای کاری از خانه بیرون می رود قدرت تشــخیص آن را ندارند 
کــه تمایزی بین نبودن موقت مادر با نبود کامل قائل شــوند و 
بــرای همین باید کامــل به کودک توضیح داده شــود که مثال 
مــادر زمانی می رود و برمی گردد، بنابراین اگر در ســن خاصی 
سؤال هایی درباره نبود والدین برای کودک ایجاد شد، باید بدون 
انتقال اطالعات تخیلی اما بر اساس سن کودک، توضیحاتی به 

او داده شود تا نسبت به سنش متوجه شرایط شود.

چگونه حضانت فرزند را بگیریم؟
حامد امیری، وکیل پایه یک دادگســتری: موضوع حضانت فرزنــد و نکته های حقوقی 
مرتبط با آن اهمیت بســزایی دارد و دغدغه خیلی از والدین اســت که درباره حضانت 
فرزند مشترک خویش تصمیم بگیرند. رشد عقالنی و شخصیتی هر کودکی در سایه امنی 
تحت عنوان خانواده شکل خواهد گرفت که کودک می تواند در پناه آن احساس آرامش 
و خوشبختی داشته باشد. از آنجایی که کودکان بی دفاع ترین افراد جامعه هستند، قانون 
به جهت آنها موادی را در چارچوب شــرایط حضانت فرزند پیش بینی کرده اســت. این 
موضوع به قدری اهمیت داشته که در مواد ۴۰ تا ۴۷ قانون حمایت از خانواده همچنین 

۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی هم به آن پرداخته شده است.
حضانت فرزند به چه معناست؟

حضانت در لغت به معنای پرورش و نگهداری از کودک است. همان گونه که پیش تر 
بیان شــد، در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی هم به اهمیت این مســئله 
بسیار اشاره شده است. باید توجه داشت که از نظر قانون، حضانت اکثرا به جهات کمال 
و تأدیب جسمی فرزند پافشاری کرده و آن چنان مسائل تربیتی و تأدیب اخالقی را تحت 

رسیدگی قرار نداده است.
سن حضانت طفل از چه زمانی است؟

با اســتناد به قوانین جمهوری اســالمی ایران، بلوغ فرزند مؤثر در محدودیت سنی 
حضانت خواهد بود؛ به طورکلی شرایط حضانت فرزند قبل از طالق پدر و مادر بر عهده 
هر دو طرف اســت، به جز آنکه یکی از آنها فوت کند یا از پذیرش مسئولیت شانه خالی 
کند. مطابق با قانون برای دختر ۹ ســالگی و برای پسر ۱۵ سالگی به منظور سن حضانت 
در نظر گرفته شــده است. در این زمان هیچ یک از والدین که حضانت فرزند به او سپرده 
شده است، حق ندارند مسئولیت های خود را در برابر فرزند ترک کند. الزم به ذکر است که 

معموال حضانت فرزند بر ذمه پدر و مادر است؛ جز در مواقع ویژه ای که عدم صالحیت 
یکی از والدین یا هر دو آنها به منظور شرایط حضانت فرزند به طور قانونی تأیید شود.

شرایط حضانت فرزند بعد از طالق زوجین
بعد از طالق پدر و مادر از هم، اولویت نگهداری از فرزند (دختر و پسر) تا هفت سالگی 
بر ذمه مادر است. بعد از هفت سالگی فرزندان، حضانت آنها به پدر واگذار خواهد شد. 
اگر پدر و مادر در حضانت فرزند با همدیگر مشکل پیدا کنند، قاضی درخصوص وضعیت 
حضانت فرزند قانونا تصمیم گیری می کند. الزم به ذکر اســت چنانچه پدر به اعتیاد و... 
گرفتار باشد، شرایط حضانت فرزند پس از هفت سالگی نیز به مادر سپرده می شود و این 
حضانت تا هنگام بلوغ فرزند نیز ادامه خواهد یافت. بعد از رسیدن بلوغ فرزند، خودش 
حق دارد به منظور ادامه زندگی مادر یا پدر را انتخاب کند. البته پدر مکلف است در تمام 
مدتی که فرزند تحت حضانت مادر است، هزینه ها و مخارج مربوط به آن را تأمین کند.

شرایط حضانت فرزند بعد از طالق توافقی
بــه موجب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، قاضی مکلف اســت درباره حضانت 
فرزند در هر قســم از طالق تصمیم گیری کند. درصورتی که والدین در پی طالق توافقی 
باشند و دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، باید درباره حق حضانت 
فرزندان، مقدار بازدید شــخص مقابل با فرزنــدان، پرداخت نفقه فرزندان و مقدار نفقه 
به توافق برســند. بااین حال باید توجه داشت که قاضی مکلف است در مشخص کردن 
حضانــت فرزنــد پس از طالق، مصلحت آنهــا را نیز در نظر بگیــرد. در قوانین طالق و 
حضانــت فرزند، حضانت کــودک از مادری که تجدید فراش کند، گرفته شــده و به پدر 
واگذار می شــود؛ اما در طالق توافقی با توافق والدین، فرزند می تواند بعد از ازدواج مادر 

هم همچنان در حضانت او باقی بماند.

شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین
بر اســاس قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند بر ذمه والد در قید 
حیات است؛ یعنی اگر پدر فوت کند، مادر حضانت کودک را بر عهده می گیرد. بااین حال 
درصورتی که قاضی بعد از شــکواییه ولی قهری، مــادر را برای حضانت از فرزند فاقد 
صالحیت الزم بداند، حضانت از او گرفته می شــود. در وضعیتی که پدر و مادر کودک 
هــر دو از دنیا رفته باشــند، تکلیف نگهداری از کودک بر ذمه جــد پدری خواهد بود. 
چنانچه جد پدری نباشــد، نزدیک ترین بســتگان به ترتیب ارث این تکلیف را بر عهده 

خواهند داشت.
حضانت فرزند بر  عهده کیست؟

درباره کسانی که حضانت فرزند را بر عهده می گیرند، نظریه های بسیاری وجود دارد 
کــه باید آنها را تفکیک کنیم: در نظریه ای که والدین بــا یکدیگر زندگی می کنند، واضح 
است که حضانت بر عهده هر دو آنهاست. در هنگام جدایی، مادر تا هفت سالگی و پدر 
پس از آن اولویت خواهد داشــت. ولی اگر پس از هفت ســال اختالفی درباره حضانت 
رخ دهد، قاضی با توجه به مصلحت فرزند تصمیم می گیرد. ازاین رو امکان دارد کماکان 
حضانت با مادرش باشد. در نظریه ای که یکی از والدین فوت   شده باشد، اولویت با کسی 
اســت که در قید حیات اســت؛ یعنی به طور مثال با فوت پدر حضانــت با مادر خواهد 
بود؛ حتی با وجود اینکه جد پدری (پدربزرگ پدری) در قید حیات باشــد و اگر هردو آنها 
یعنی پدر و مادر فوت شــده باشند، در درجه اول حضانت با جد پدری، پس از آن وصی 
(نماینده  ای که از جانب پدر یا جد پدری انتخاب شده) و در نهایت قیم (نماینده  قضائی 
که از جانب قاضی انتخاب شــده و می تواند از خویشان کودک باشد) است. گفتنی است 
که قانون گذار تفاوتی بین فرزند دختر و پســر نگذاشته و احکام مذکور را به منظور تأمین 

بهتـر صالح فرزند وضع کرده است؛ ازاین رو اگر به هر صورت خالف این مصلحت ثابت 
شود، قاضی فرد دیگری را عهده  دار حضانت می کند. عالوه بر آن، فرض شده که کودک 
پس از ســن بلوغ (دختران پس از ۹ سال قمری و پسران پس از ۱۵ سال قمری) بهتر از 
هر فردی می تواند مصلحت خویش را تشخیص دهد؛ ازاین رو پس از این سن، خود حق 

انتخاب خواهد داشت.
موارد سلب حق حضانت فرزند کدام است؟

مواردی که می تواند در سلب حضانت مؤثر باشد، عبارت اند از: اعتیاد به مواد مخدر، 
فساد اخالقی، محجور و ازدواج مجدد مادر.

در نظریه اخیر باید در نظر داشت که به احتمال قانون گذار، مادر تا هنگامی که ازدواج 
نکرده بهتر می  تواند از طفل خود نگهداری کند؛ اما چنانچه مادر کماکان خواهان ادامه  
حضانت باشــد باید در محضر دادگاه اثبات کند ایــن ازدواج خللی در تکالیفش ایجاد 

نخواهد کرد و این نگهداری بیشتر به صالح کودک است.
موارد مزبور فقط امثالی از دالیل سلب حضانت هستند و اگر بنا بر علل دیگری مانند 
تأدیــب بیش از میزان متعارف، ســاعات کاری طوالنی یا مبتالبودن به مریضی واگیردار، 
اثبات شود که مصلحت فرزند به درستی تأمین نمی شود، دادگاه فرد دیگری را به منظور 

حضانت تعیین می کند.
آیا می توان در ازای حضانت فرزند، مطالبه دستمزد کرد؟

باید در نظر داشــت که حضانت همان گونه که بیان شد، تکلیف افراد است؛ بنابراین 
آنها حــق ندارنــد در ازای انجام ایــن تکلیف قانونی درخواســت دســتمزد کنند، جز 
درصورتی که قاضی فرد دیگری به غیر از پدر و مادر را تحت عنوان قیم مشــخص کرده 
باشــد. بااین حال این ممنوعیت، منافاتی با درخواست نفقه  فرزند نخواهد داشت. برای 
مثال چنانچه حضانت بر عهده  مادر باشد، پرداخت هزینه های مربوط به نگهداری فرزند 

مثل پوشاک و مدرسه، باز هم بر عهده  پدر است.
مضاف بر این مســئله، مقنن تعیین کرده اســت اگر فرد مکلف با داشــتن توانایی از 
نگهداری کودک خودداری کند یا فرد دیگری مانع اجرای حکم حضانت شــود، ذی نفع 

امکان دارد بازداشت فرد را تا هنگام اجرای حکم تقاضا کند.


