
 حقوق کودک

 کتر علی اصغر عیسی زادهمجموعه مقاالت دکتاب از  

 2931 نظری تشاراتان

 378-055-183-535-5شابک:

 مقدمه

ی گیرد م علم روانشناسی ثابت نموده است که کودک به محض تولد و حتی پیش از آن شدیدا تحت تاثیر محیط پرورشی خود قرار

و عالوه بر آنکه ارزشهای رایج را فرا می گیرد از هر گونه اختالل و نارسایی موجود در محیط متاثر می شود هر چند آن اختالالت 

تاثیر چندانی در بزرگساالن نداشته باشد. شریعت مقدس اسالم با توجه به تاثیر پذیری کودک اهتمام ویژه ای به رعایت حقوق وی 

( و در دوران بارداری و 1( و قبل از والدت کودک)2مینه های رعایت حقوق کودک را حتی قبل از ازدواج والدین)داشته است و ز

 شیردهی و ایام طفولیت و دوران بلوغ مشخص نموده است .

 لی وقوانین و مقررات حقوقی کشور ما نیز عنایت خاصی به حقوق کودک داشته است و هدف اصلی ما در این مقاله بررسی اجما

آشنایی مختصری است با برخوردهای قوانین کشورمان با یک کودک یعنی حقوق کودک که منظور از آن بحث از حقوقی است که 

 کودک به مناسبت خردسال بودنش دارا می باشد و یا از آنها محروم است .

 تعریف کودک

جسمی و روحی الزم برای زندگی اجتماعی  کودک یا صغیر در اصطالح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به رشد

( و از این جهت فرقی با یزرگساالن ندارد اما قانونا نمی تواند حق خود 9نرسیده باشد. کودک از کلیه حقوق مدنی برخوردار است)

 ( . البته باید توجه داشت که کودک از حقوق سیاسی برخوردار نیست .4را اعمال و اجرا کند)

 زندگی آغاز و پایان دوران

( هر چند کودک قبل از تولد هم در حالیکه جنین می باشد نیز از حقوق مدنی برخوردار است 5دوران کودکی با تولد آغاز می شود)

 ( .0در صورتیکه زنده متولد شود)

سال 24ری )روز شمسی( و برای پسران پانزده سال تمام قم 24ماه و  25سال و  8پایان کودکی برای دختران نه سال تمام قمری )

(. البته این سن مربوط به امورغیر مالی است اما کودک برای دخل و تصرف در امور مالی خود 7روز شمسی( است) 24ماه و  3و 

باید رشد خود را ثابت نماید. منظور از رشد آن است که شخصی توانایی اداره اموالش را به نحو عقالئی داشته بگونه ای که از اموال 

(. به چنین فردی اصطالحا رشید گفته می شود. بنا بر 8برداری کند و آن را در راههای غیر عقالئی صرف نکند) خود درست بهره

 (.3سالگی اماره و دلیلی است بر رشد مگر اینکه خالفش ثابت گردد) 28قانون سن 

در دادگاه, در امور مالی خود  همچنین خوب است بدانیم که طفل پس از رسیدن به سن بلوغ می تواند با اثبات رشید بودن خود

 ( . 25دخل و تصرف کند)

 پایان دوران کودکی در مسائل مختلف حقوقی

 متاسفانه پایان دوران کودکی در مسائل مختلف حقوقی یکسان نمی باشد و در بعضی از امور متفاوت است:

سال قمری برای  25سال قمری برای دختران و الف( برای ازدواج پایان کودکی همان سن بلوغ معتبر می باشد یعنی تمام شدن نه 

( . البته شایان ذکر است که ازدواج قبل از سن بلوغ هم با اجازه ولی جایز می باشد. همچنین این سن برای مسوولیت 22پسران)

دارد که یک ساله ای که مرتکب جرمی شده است به همان اندازه مسوولیت  21کیفری و حقوقی نیز معتبر می باشد. بنابراین پسر 

 ساله . 45مرد 

 ( .21سالگی می باشد) 25ب( در مورد مسائل کارگری پایان دوران کودکی در دختر و پسر بطور یکسان 



 ( .29سالگی پایان می پذیرد) 28ج( در مورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات دوران کودکی دختر و پسر با ورود به سن 

 (.24) .سالگی است 28دولتی, صدور گذرنامه و اخذ گواهینامه برای دختر و پسر  د( پایان دوران کودکی برای استخدام

 سالگی هم افزایش یابد . 15ه( در مورد استفاده از حقوق وظیفه و مستمری, دوران کودکی می تواند تا 

 نامگذاری طفل

است . بر اساس قانون مدنی هر طفل  از جمله حقوق طفل بر والدین انتخاب نام نیکوست که دین اسالم هم بدان سفارش نموده

( . انتخاب نام کوچک با اعالم کننده والدت اما نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی 25بایستی دارای یک نام و نام خانوادگی باشد)

 (. نامهای کوچک ممنوع عبارتند از:20پدر می باشد)

 ند عبدالالت و عبدالعزی و... نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می گردد. مان -2

 عناوین و القاب مانند سروان, ملک الدوله, سلطانعلی و... -1

 نامهای زننده و مستهجن مانند گرگ, چنگیز, ژاکارد, شاهدوست, صدتومانی, گدا و... -9

 نامهای نامتناسب با جنس مانند نصرت برای دختر یا اکرم برای پسر -4

 شوند )مرکب ناموزون( مانند شهره فاطمه, سعید بهزاد و... اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمی -5

البته از آنجا که تشخیص مصادیق نامهای ممنوع کار آسانی نیست, شورای عالی ثبت احوال بنا به وظیفه قانونی خود دستورالعملی 

 نموده است .در رابطه با تشخیص نامهای ممنوع به کلیه ادارات ثبت احوال ابالغ  20/21/2990را در تاریخ 

پس از انتخاب نام طفل بایستی تولد و نام وی جهت صدور شناسنامه را تا پانزده روز از تاریخ والدت )بدون اجتناب روز والدت و 

روز و عدم ثبت والدت,  25تعطیل رسمی( توسط والدین یا یکی از آنها به نماینده یا مامور ثبت احوال اعالم شود .پس از انقضای 

هده دار انجام این وظیفه قانونی هستند )به ترتیب پدر, مادر, جد پدری, قیم یا امین یا وصی, اشخاصی که قانونا کسانی که ع

متخلف محسوب و تحت تعقیب   (27)نگهداری طفل را بر عهده دارند, متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده

 (28).حکوم به پرداخت جزای نقدی هم می شوندقرار گرفته و عالوه بر الزام به ثبت والدت م

والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مامور کنسولی ایران در محل اقامت واگر نباشد به نزدیکترین ماموران کنسولی و 

 یا به سازمان ثبت احوال کشور اعالم گردد.

خود را به ثبت نرسانیده باشند و ضمنا هر دو طفل را منسوب به خود  در صورتیکه والدین طفل شرعا ازدواج کرده باشند ولی ازدواج

( اما اگر فرضا به یکی از آنان 23بدانند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال تقاضای صدور شناسنامه برای طفل را نمایند) 

م می توانند در خواست تنظی -پدر یا مادر–م دسترسی نباشد و یا نسبت طفل مورد تائید یکی از آنها نباشد در این حالت هر کدا

 شناسنامه را بدهند.

در مورد اطفالی که والدین آنها معلوم نیست )مانند کودک سر راهی( باید گفت که مسوولیت آنها با نامهای فرضی و نام خانوادگی 

 در در شناسنامه طفل منعکس شود .آزاد و شهر محل پیدا شدن طفل صادر می شود. نبایستی موضوع فرضی بودن اسامی پدر و ما

 حضانت 

در حقوق اسالمی و حقوق مدنی ایرانی به نگاهداری و ترتیب طفل اصطالحا حضانت گفته می شود . بنا بر قانون نگاهداری اطفال 

وی (. نگاهدار طفل یعنی آنکه زمینه های الزم برای رشد طفل و بهداشت جسمی و روحی 15هم حق و هم تکلیف ابوین است)

مانند غذا دادن, پوشاندن لباس و ... و بطور کلی اقتضائات سنی او فراهم شود. در صورتیکه پدر و مادر با یکدیگر زندگی کنند 

سال برای دختر حق  7سال از تاریخ والدت برای پسر و تا  1حضانت اطفال مشترکا بر عهده آنهاست اما در صورت جدایی, مادر تا 

 (11).(. و در صورت فوت هر کدام از والدین حضانت اطفال بعده دیگری است12حضانت بر عهده پدر است) اولویت دارد و پس از آن

 چند نکته درباره حضانت



با وجود آنکه شیرمادر برای رشد کودک بسیار مفید و موثر است و هر مادری هم وظیفه خود بداند اما قانون با هدف حمایت از  -

(.و 19مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه به غیر شیر مادر ممکن نباشد)حقوق زن مقرر می دارد: مادر 

در صورتی هم که مادر برای شیر دادن مطالبه اجرت نماید در صورتیکه کودک توانایی مالی داشته باشد ) مثال ارثی به وی رسیده 

اجرت شیردادن را بپردازد یا به نحو دیگری نیاز کودک را رفع نماید.  باشد( از مال کودک و در غیر اینصورت پدر کودک مکلف است

 ) اجیر کردن دایه , شیر خشک و...( و چنانچه پدر هم استطاعت مالی نداشت مادر مکلف است مجانا به کودک خود شیر بدهد.

از مسکن و لباس و غذا و وسایل نگاهداری طفل مستلزم پرداخت مخارجی است که اصطالحا نفقه گفته می شود . نفقه عبارتست  -

(. همچنین هزینه مداوا و تحصیل طفل نیز جزء 14خانه به اندازه رفع نیاز البته باید توانایی مالی نفقه دهنده را هم در نظر گرفت )

فقه نیست. ننفقه محسوب می شود. البته در صورتیکه طفل خود دارای مالی باشد مثال ارثی به او رسیده باشد دیگر مستحق دریافت 

بنا برقانون کسانیکه قانونا ملزم به پرداخت طفل فاقد دارایی هستند به ترتیب در زیرآمده است که در صورت فوت هر یک یا عدم 

 می رسد. توانایی نوبت به بعدی 

تباهی کب خطا و یا اشبنا بر قانون,اطفال باید مطیع والدین خود باشند و در هر سنی به آنها احترام کنند .و در صورتیکه طفل مرت -

شود که مستلزم تنبیه باشد والدین حق تنبیه وی را دارند اما در حد ادب کردن و بشرطی که در حد متعارف تادیب باشد, در غیر 

 اینصورت و در صورتیکه بیش از حد متعارف باشد عمل والدین بنا بر قانون جرم محسوب می شود.

 :منابع
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