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  .نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است – ۱۱۶۸ماده 
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت  – ۶۹۱۱ماده 

  .سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است
 تشخیص به کودک مصلحت رعایت با طفل حضانت ، اختالف حدوث صورت در سالگی هفت از بعد –تبصره 

که در جلسه علنی  ۱۳۱۴قانون مدنی مصوب (  ۱۱۶۹)  ماده اصالح قانون بموجب اصالحی. )باشد می دادگاه

وب و در تاریخ روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تص

 (با اصالحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . ۸/۹/۱۳۸۲
اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به او است مبتالبه جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق  – ۱۱۷۰ماده 

 .حضانت با پدر خواهد بود
خواهد بود هر چند متوفی پدرطفل درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است  – ۱۱۷۱ماده 

 .بوده و برای او قیم معین کرده باشد
هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است ازنگاهداری او امتناع  – ۱۱۷۲ماده 

مدعی  کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یا یکی ازاقربا و یا به تقاضای

العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن 

 .یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامین کند
اوست, صحت هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت  – ۱۱۷۳ماده 

جسمانی و یا ترتیب اخالقی طفل در معرض خطر باشد,محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت 

اخالقی طفل در معرض خطر باشد, محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای 

 .اند, اتخاذ کندرئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بد
  :موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین است

 .اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار- ۱
 ,اشتهار به فساد اخالق و فحشا- ۲
 .ابتال به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی – ۳
 .ود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاقسو, استفاده از طفل یا اجبار او به ور- ۴



 (۷۶قانون مدنی مصوب  ۱۱۷۳تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. )اصالحی بموجب قانون اصالح ماده - ۵
درصورتی که بعلت طالق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک  – ۱۱۷۴ماده 

تحت حضانت اونمی باشدحق مالقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان مالقات وسایرجزئیات  ازابوین که طفل

  .مربوطه به آن درصورت اختالف بین ابوین بامحکمه است
طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود  – ۱۱۷۵ماده 

  .علت قانونی
در مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادرممکن ما – ۱۱۷۶ماده 

 .نباشد
 .طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند – ۱۱۷۷ماده 
اقدام کنند ابوین مکلف هستند که درحدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی  – ۱۱۷۸ماده 

 .و نباید آنها را مهمل بگذارند
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود  – ۱۱۷۹ماده 

 .تادیب تنبیه نمایند


