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 ی حضانت فرزنددعوا معرفی

 ونمونه دادخواست 

 فصل اول
 





 فرزند حضانتمعرفی دعوای 
عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطالح  واژه ای «حضانت»

عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توستط کستانی کته قتانون     

حضانت امری است دو چهره، یعنی هم حق تلقی می  .7تمقرر داشته اس

شود و هم تکلیف. حضانت از طرفی حق نگهداری و سرپرستتی از طفتل   

 سرپرستی و تربیت طفل. و از طرفی تکلیف ابوین مبنی براست 

 ،یعنتی   ددهت  سالم تشکیل می  سالم، پویا و موفق را خانواده ۀنیان جامعب

جامعه بشری است و به همین علت است کته   ۀاولی ۀتربیت فرزندان هست

گردد که در جهتت   در تمامی جوامع بشری قوانینی توسط مقنن وضع می

و نگهتداری   «حضانت»له مسئ د.حمایت از این نهاد بزرگ اجتماعی باش

 باشد که قتانون  ترین مباحث حقوقی جامعه ما می فرزندان یکی از اساسی

ایفتای نقتش والتدین در ایتن بتاره را       ۀستزایی در نحتو  ه گذاران سهم بت 

 اند. داشته

 فرزند حضانتشرایط دعوای  :مبحث اول
 فرزند حضانتفروض قانونی  گفتار اول:

های بزرگ زندگی خانوادگی حفت  و بقتای    در شرایطی که یکی از آرمان

باشد و ممکن استت بته    خانواده و حمایت از فرزندان، مادران و پدران می

علت فوت یکی از والدین یا مفارقت از یکدیگر بته ناچتار متوقعیتی بترای     

فرزند پیش بیاید که بایستی حق نگهتداری و سرپرستتی آن بته یکتی از     

واگذار گردد و برای نگهتداری و تربیتت طفتل مقتنن فروضتی را       والدین

                                                           
، ۴،ج۴۹27دانررش،.جعفررری گنگرررودی، معمرردجعفر، ترمینوگررو ی حشرروت، انتشررارات گررن   ۴

 .۴760ش
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تر این شرایط سخت را بگذراند در  تبینی نموده تا کودک بتواند راح پیش

 آن خواهیم پرداخت. به بررسی آن شروط و ضمانت اجرای این مختصر

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی مشترک دارند نگهتداری و تربیتت   

امتا هنگتامی کته پتدر و متادر از        ستت ها حق هر دو آنکودک تکلیف و 

ستالگی بتا متادر     1فرزند تتا ستن    حضانتکنند  یکدیگر جدا زندگی می

طفتل بتا    حضاانت ، گتردد  سالگی اختتالف حاصتل   1است و اگر بعد از 

 رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود.

 حضانتموارد نیاز به  گفتار دوم:

فرزنتدان   حضاانت  اند: فرزندانی که پدرشان فوت نموده حضانت .1

پدرشتان  کته  صغیر یا محجوری  حجری که متصل به زمان صغر باشتد(  

 ست مگر آنکه عدم صالحیت آنان از طریتق ها آن فوت نموده است با مادر

 حکم دادگاه ثابت شده باشد.  

پتس از انحتالل نکتاح و     در صورت انحالل نکاح یا طالق: حضانت .5

ستالگی بتا متادر و ستپس بتا پتدر        1تتا   ککود حضانتایی والدین، جد

ای دیگر اقتضاء کند به حکتم   خواهد بود مگر آنکه مصلحت طفل به گونه

فرزنتدانی کته پدرشتان فتوت      حضانتقانون حمایت از خانواده  49ماده 

مگر آنکه دادگاه به تقاضتای ولتی قهتری یتا      ،کرده است نیز با مادر است

ختالف مصتلحت فرزنتد تشتخیص      به متادر را  حضانت دادستان، اعطای

را بته نفتع پتدر ستاقط      حضاانت چه ازدواج مجدد متادر حتق   اگر ،دهد

ازدواج مجتدد متادر   در مواردی کته پتدر فتوت کترده باشتد،       اما  کند می

وی نخواهد شد در صورتی کته پتدر و متادر     حضانتموجب سقوط حق 

بتا جتد پتدری و پتس از آن بتا ستایر        حضاانت هر دو فوت کرده باشند 

 خویشاوندان طفل است.



 51 هافرزند در رویه دادگاهدعوای حضانت  

   حضانتموارد سقوط حق  گفتار سوم:

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی پدر و مادری کته طفتل   

اوست صحت جسمی یا تربیت اخالقتی طفتل در معترض     حضانتتحت 

وزه بستتگان، قتیم و یتا رئتیس حت      تواند با تقاضتای  خطر باشد دادگاه می

اهتم   .کودک اتخاذ نمایتد  حضانتی ترتیب مقتضی دیگری را برای قضائ

 ها عبارتند از:  آن

ار بته فستاد اختالق و    تهمواد مخدر و قمار، اش آور به الکل، . اعتیاد زیان7

های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده  ابتال به بیماری ،فحشا

فساد و فحشتاء   ،مانند  اخالقی داز طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ض

گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعتارف از جملته    تکدی

 7 موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر و مادر است

الزم به یادآوری است رعایت غبطته و مصتلحت کودکتان و نوجوانتان در     

مقاومتت در   .هتا و مقامتات اجرایتی الزامتی استت      کلیه تصمیمات دادگاه

کودکان و اجرا نکردن آن منجر بته   حضانتمقابل تصمیم دادگاه درباره 

قتتانون حمایتتت از ختتانواده  41متتاده  .شتتود بازداشتتت فتترد متخلتتف متتی

هرکس از اجرای حکم دادگاه در ماورد  » :مقرر کرده است 37مصوب

حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از اساترداد  

نفاع و باه دساتور دادگااه      رزد حسب تقاضاای یی طفل امتناع و

 «شود. کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می صادر
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   حضانتاجرای حکم ضمانت  گفتار چهارم:

اگر کسی از دادن اطفالی کته بته او    :قانون مجازات اسالمی 715ماده 

سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبته دارنتد   

ماه یا به جزای نقتدی از یتک    6ماه تا  9امتناع کند به مجازات حبس از 

 میلیون ریال محکوم خواهد شد. 9هزار ریال تا  611میلیون و 

 حضانتهرگاه مسئول  :41قانون حمایت از خانواده مصوب  27ماده 

از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا متانع مالقتات طفتل بتا اشتخاخ      

برای بار اول به پرداخت جتزای نقتدی درجته هشتت و در      ،حق شود ذی

 شود. می ار به حداکثر مجازات مذکور محکومصورت تکر

از ابتوین حتق ندارنتد، در متدتی کته       یک هیچ قانون مدنی: 1115ماده 

در صتورت   .طفل به عهده اوستت از نگهتداری او امتنتاع کننتد     حضانت

حاکم باید به تقاضای قیم یا یکتی از اقربتا و یتا بته      امتناع یکی از ابوین،

بته   حضانتیک از ابوین که العموم نگهداری طفل را به هر تقاضای مدعی

 عهده اوست الزام کند.

هترکس از   :دگویت  قانون حمایت خانواده نیز در این خصوخ می 41ماده 

طفل استنکاف کند یا مانع اجترای   حضانتاجرای حکم دادگاه در مورد 

نفتع و بته    آن شود یا از استرداد طفتل امتنتاع ورزد حستب تقاضتای ذی    

کننده رأی نخستین تا زمان اجترای حکتم بازداشتت     دستور دادگاه صادر

 شود. می

  


