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 :دهیچک
 هیاست که در رو یمتداول شهیهمان اند يمقاله است در راستا نیرو که موضوع نقد ا شیپ يرا
از آن چون  یحقوق خانواده و اختالفات ناش کرديرو نیا دردادگاهها قرار گرفته است و  شتریب

مالقات  يدعوا يدارد که برا دیتاک شهیاند نیاست. ا شده یتلق یمال ریو غ یمال يدعاو ریسا
، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از ریخ ایفرزند مشترك بالغ است  د،ید دیفرزند مشترك با

 یمال ریغ يدعاو ریچون سا رادعوا  نیا رایز ،داندیمالقات فرزند مشترك م يبه دعوا یدگیرس
و معتقد است فرزند مشترك بالغ  ردیپذیپس از بلوغ طفل نم را دعوا استماع و کندمی یتلق
 شهیاند نیا رد،یبگ میتصم نشیدر مورد مالقات با والد دیساله باشد خود با 9 ياگر دختر یحت

 در کهآناز  شتریب ،کندمی یزندگ نیاز والد یکیکه با  يدر واقع امر فرزند رایمورد نقد است؛ ز
 یزندگ او با که است يوالدافکار  ریتحت تاث ،باشد رندهیگ میتصم اشیشخص یزندگ مورد
 نیادیهم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بن گریبه درخواست والد د یدگیکند و عدم رسمی

و آن را  باشندمعضل مکلف به ورود  نیدادگاهها را در حل ا دیبا نیبنابرا ؛سازدیخود محروم م
 نیو همچن یفقه يدگاههایو د ثیاحادبا  کرديرو نیا بدانند، نیالزمه حفظ حقوق کودك و والد

 .است سوهم  ياسناد حقوق بشر

  مالقات فرزند، بلوغ، حقوق کودك. ي، دعواییقضا هیرو :هادواژهیکل
                                                           

 . استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی1
Email: hoseindavoodi@khu.ac.ir 

  Email: m.ghb@khu.ac.ir خوارزمیسیاسی دانشگاهعلوموحقوقخصوصی دانشکدهحقوق.استادیار گروه2
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 مقدمه
 از یکی دختر فرزند مورد در مخصوصا و مادر يسو از ژهیبو مشترك فرزند مالقات
 نیزوج يجدا یزندگ ای طالق لیدل به که است يامروز جوامع در مهم اریبس مسائل
 است، دولت يبرا يافهیوظ نیا اختالفات فصل و حل باب از تنها نه است، شده متداول
 يراستا در است مکلف دولت زین نوجوانان و کودکان حقوق از تیحما جهت از بلکه

 . بکوشد نیوالد از کودکان يبرخوردار
 دادرسان و دانانحقوق است، آن ياجرا و حقوق اعمال نیبارزتر از دعوا اقامه جاکهآن از
 هیرو وحدت يرأ و یمدن قانون 1210 ماده به استناد با ما يدادگاهها طورنیهم و ما

 رشد لیدل را بلوغ یرمالیغ يدعاو در کشور، یعال وانید 3/10/1364 مورخ 30 شماره
 یبرخ اسیق نیهم به و رندیپذیم يدعاو نیا در را بالغ شخص يدعاو و کنندیم یتلق
 اریاخت در او رشد جهت به را بالغ فرزند مالقات دنظر،یتجد يدادگاهها شتریب و محاکم از

 از یبرخ مقابل در. دانندیم يدعاو نیا به ورود از فارغ را خود و دانسته بالغ فرزند خود
 بر یلیدل را بلوغ و رندیپذیم را يدعاو نیا ن،ینخست يدادگاهها شتریب و ما يدادگاهها

 برخالف دنظریتجد دادگاه زین نوشتار نیا نقد مورد دادنامه.در دانندینم دعوا استماع عدم
 .است رفتهینپذ استدالل نیهم با فرزند مالقات يبرا را پدر يدعوا نینخست دادگاه

 تیماه با شتریب نینخست يدادگاهها کرديرو رشیپذ و هیرو نیا رییتغ سندگانینو نظر به
 يامر دنظریتجد يدادگاهها کرديرو رییتغ و است همسو یخانوادگ يدعاو يهایژگیو و
 دادگاهها يسو از یاتیح و مهم يامسأله گذاشتن لهی صورتنیا ریغ در است، ریزناپذیگر
 در را یقانون فرا يامور به توسل و یخصوص انتقام قطعا که داشت خواهد یپ در را

 .بود میخواه شاهد کرديرو نیا رییتغ عدم صورت
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 پرونده  عیوقا .1
به  یدادخواست میبا تقد ،يارو خواهان به عنوان پدر دختر هشت ساله شیدر پرونده پ

وقت  نییمالقات فرزند که در واقع همان الزام خوانده به تع ،همسرش از دادگاه تیطرف
 – 341به موجب دادنامه شماره  نیاست و دادگاه نخست کرده تقاضامالقات باشد را 

 استدالل که: نیبا ا 01/03/1393
 کهنیاحراز نموده و از ا ادشدهیپرونده را با طفل  نیبودن طرف نیدادگاه رابطه والد[«...

حفظ احساسات و  ياست مسلم و برأ یپرونده حق نیاز طرف کیهر يمالقات فرزند برأ
 يرضرو ينسبت به فرزند خود امر نیاز والد کیهر يعواطف و ابراز عالقه از سو

و  یشرع فیدر صورت عدم مالقات و عدم ابراز محبت حقوق و تکال رایباشد زیم
به استناد ماده »] ..گرددیو مشکالت م یبسا موجب ناراحت يامخدوش و نیطرف یقانون

حکم به مالقات طفل مشترك را در هفته به مدت هشت ساعت در  یقانون مدن 1174
کند و متعاقب همان روز صادر می 17ساعت  تاصبح  8روز جمعه از ساعت 

استان  دنظریدادگاه تجد 47صورت گرفته با طرح پرونده در شعبه  یدنظرخواهیتجد
 استدالل که : نیبا ا 15/06/93-01008دادگاه به موجب دادنامه شماره  نیتهران، ا

با  ياست و دادگاه در خصوص حضانت و دهیرس یفرزند مشترك به سن بلوغ شرع[«
خود مالقات  نیخود با والد اریبه اخت تواندیباشد و فرزند مشترك میمواجه نم یفیکلت

 .است کرده صادر حکمخواهان  يبه رد دعوا يبدو يضمن نقض رأ»] ...دینما

 نیدادگاه نخست يرأ -1-1

همسرش خانم ل.خ. فرزند  تیف.ب. فرزند محمود به طرف يآقا يدر خصوص دعوا[«
و  کهزاریماه  وریم. به خواسته مالقات فرزند مشترك دختر به نام ن.ب. متولد اول شهر

پرونده را با طفل  نیبودن طرف نیو هشتاد و چهار، هشت ساله دادگاه رابطه والد صدیس
است  یپرونده حق نیاز طرف کیهر يمالقات فرزند برأ کهنیاحراز نموده و از ا ادشدهی
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نسبت  نیاز والد کیهر يحفظ احساسات و عواطف و ابراز عالقه از سو يمسلم و برأ
در صورت عدم مالقات و عدم ابراز محبت  رایز ؛باشدیم يضرور يبه فرزند خود امر

و مشکالت  یبسا موجب ناراحت يامخدوش و نیطرف یو قانون یشرع فیحقوق و تکال
 1174دانسته و به استناد ماده  یان را موجه و قانونخواه يهذا دادگاه دعوایشود. علیم

ساعت در روز  8را در هفته به مدت ادشدهیحکم به مالقات طفل مشترك  یقانون مدن
. پس از مدت مذکور دینمایهمان روز صادر م 17ساعت  تیصبح لغا 8جمعه از ساعت 

 »]....دیمادر نما لیمجدداً فرزند را تحو

 دنظریدادگاه تجد يرأ -1-2
موضوع دادنامه  يف.ب. نسبت به رأ يآقا تیخانم ل.خ. به طرف یدنظرخواهیتجد[«

خانواده تهران که بر اجازه  یدادگاه عموم 262صادره از شعبه  93/3/10- 341شماره 
اشعار دارد مآالً به نظر وارد است  84/6/1مالقات پدر با فرزند مشترك به نام ن.ب متولد

 ياست و دادگاه در خصوص حضانت و دهیرس یبلوغ شرع فرزند مشترك به سن رایز
خود مالقات  نیخود با والد اریبه اخت تواندیباشد و فرزند مشترك میمواجه نم یفیبا تکل
صادر و اعالم  يخواهان بدو يحکم به رد دعوا ي. لذا ضمن نقض دادنامه بدودینما
 »]است. یقطع يرأ نیدارد ایم

 )دنظریتجد/ي(بدو يمشخصات رأ
  9309970224701008 شماره دادنامه:

  15/06/1393 :خیتار
 )دختر(مالقات فرزند مشترك اتهام:  ایخواسته 
 خانواده تهران یدادگاه عموم 262شعبه ): يبدو ي(صدور رأ یدگیمرجع رس
 استان تهران دنظریدادگاه تجد 47شعبه ): دنظریتجد ي(صدور رأ یدگیمرجع رس
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 استان تهران دنظریدادگاه تجد يرأ ینقد و بررس -2
دادگاه  يرأ رسد،یم نظر به دییچه قابل تارو آن شیپ ةصادر شده در پروند يدو رأ نیاز ب

 قضات مقابل، درو  است تر جیرا نینخست يدادگاهها نیدر ب هیرو نیااست.  نینخست
 پسندند،یم شتریدر پرونده حاضر را ب مرقوم دنظریدادگاه تجد يرأ دنظریتجد يدادگاهها

در  خانواده يدعاو و امور در بودن یتخصص جمله از یلیخانواده به دال يدادگاهها لذا
کنند. صدور یعمل م دنظریتجد يتر از دادگاههاصدور آراء مربوط به حقوق خانواده پخته

 نیادیاز حقوق بن یدر پرونده فوق نه تنها سبب نقض برخ دنظریدادگاه تجد ياز سو يرأ
خانواده که همانا مالحظه مصلحت  تیقانون حما 45ماده  اریبلکه از مع ،دشویکودك م
 نیچن دیشافاصله گرفته است.  ،مربوط به کودك است ماتیو تصم ریتداب یدر تمام

 .دهد جلوه یرفتنیپذ را دنظریتجد مرحله در یتخصص دادگاه ینیب شیپ یجینتا

  نیادیبن ينقض حقها -2-1

است، لذا  یقواعد اجتماع دیشاخه حقوق به اخالق و شا نیترکیحقوق خانواده نزد
اشتباه بزرگ است.  کی زور قیطر از تیحقوق خانواده به مثابه قلمرو اعمال حاکم یتلق

؛ گفتاري در فلسفه حقوق »حقوق کامجویانه«علیه » حقوق عاشقانه«سالها از مقاله 
محترم نقش استاد  سندهیگذرد که در آن نویتبار م ينوشته دکتر حسن جعفر» خانواده
کند به حقوق خانواده عاشقانه عنوان می انهیحقوق خانواده کامجو رییرا تغ انیکاتوز
هنوز مقنن  ،چرخدیم میما بر محور قد ی)، اما هنوز نظام حقوق211: 1388تبار، ي(جعفر

 کند.حقوق خانواده ناز بر فلک و حکم بر ستارگان می يدست کم در واد
حقوق خانواده جا داشت مورد توجه  نهیکه جا داشت در زم یاصالحات نیتراز مهم یکی

 تی، اهلینفعيچون، ذ یخانواده در مسائل ياقامه دعاو طی، توجه به شراردیمقنن قرار بگ
 زین یاز موارد به منافع اجتماع یبهتر بود در برخ نهیزم نیدر ا دیشا ،و سمت بوده است
 نکنند یتلق »نیمتعلق به طرف یش«تنها  یرا به قول برخ یدادرس نییتوجه نشان داده و آ

 ). 76: 1397گارث،  یو ج ی(کاپلت
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و حقوق بشر است هر چند در چند و چون  نیادیبن يحقها ياجرا نهیحقوق خانواده زم
قابل مناقشه است و  ریحقوق غ نیاز ا یبرخ یشود، ولیمطرح م یحقها گاه مناقشات نیا

، حق سالمت و.... ی، حق دادخواهاتیاست، مانند حق ح نیدست کم اصل حق چن
از نوجوانان در کنار  تیحما رانیا یدر نظام حقوق یکالن قانون يریگجهت نیهمچن
قانون الحاق به  1راستا ماده  نیدر ا 1درخور توجه است. ياز کودکان امر تیحما

حقوق  ی) و سند مل1399از اطفال و نوجوانان( تیحقوق کودك، قانون حما ونیکنوانس
 يسال را ضرور 18 ریدر ابعاد گوناگون از اشخاص ز تی) حما1400کودك و نوجوان (
 اعالم کرده است.

 نیو منظم با والد میحق بودن با خانواده و حفظ تماس مستق -2-1-1

مهم  نیکودك، خانواده است. ا تیرشد و توسعه شخص يبستر برأ نیو مؤثرتر نینخست
 قیاز طر دی) ضرورتاً با2دائم-ها (موقتیجداساز یدارد که نه تنها تمام تیتا بدانجا اهم

کودکان و  يجداساز يبرا يضرور طی، بلکه در شرا3ردیمقامات صالح صورت پذ
 طیفضا را به مح نیکترینزد دیبایم دیجد طیمح ینیگزينوجوانان از خانواده و جا

کودك  یمصالح عال« يریگمیتصم يکننده برانییتع اریراستا مع نی. در اکرد جادیاده اخانو
 . 4است» و نوجوان

                                                           
سال که به سن بلوغ  18هر فرد زیر  1399ن مصوبقانون حمایت از کودکان و نوجوانا 1به موجب بند ب ماده . 1

اند را مشمول سال نرسیده 18نیز کلیه اشخاصی را که به سن  2شود. ماده شرعی رسیده است نوجوان محسوب می
سند ملی حقوق کودك و نوجوان فرد نوجوان را فرد بالغی که به رشد  2داند. همچنین ماده حمایتهاي قانونی می

کند که تمامی حقوق شناخته شده براي کودك را نیز داراست. از نظر تکلیف نرسیده توصیف میمتناسب با حق و 
سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد  18کنوانسیون حقوق کودك منظور از کودك افراد انسانی زیر 

 .تشخیص داده شودکودك سن بلوغ کمتر
 کنوانسیون حقوق کودك. 20ماده  1. بند 2
 کنوانسیون حقوق کودك. 9ماده  3. بند 3
 .1391قانون حمایت خانواده مصوب  45کنوانسیون حقوق کودك و ماده  3. ماده 4
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 تیبه رسم یحقوق گریو بستگان به طور منظم از د نیبا والد میحق حفظ تماس مستق
 تیدر وضع یبتوانند حت دیشناخته شده کودکان و نوجوانان است. کودك و نوجوان با

 يامر تا حد نیا تی. اهم1ارتباط و تماس برقرار کنند يگریبا د نیاز والد یکیبا  یزندگ
 زیبا تجو یآماده نبودن کودك و نوجوان از نظر روان تیدر وضع یگذار حتاست که قانون

. 2کنداندازد، اما رها نمییم ریشناسان آن را به تأخمددکاران و روان تیاز ظرف يریگبهره
ارتباط کودك و نوجوان با  يرسد توجه به حق مالقات و برقراریرو به نظر م نیاز ا
و حضانت  نیوالد ییجدا تِیاست که تنها مختص به وضع یاز جمله حقوق نیوالد

 .بود خواهد ریامکان پذ طیو مطالبه آن در همه زمانها، مکانها و شرا ستینکودك 

  نیتوسط والد تیحق ترب -2-1-2

 یسنت يارزشها يبر مبنا نواختکی تیحقوق کودك ترب ونیکنوانس يهااز دغدغه یکی
مطرح  3ینیمشترك والد تیامر که به عنوان مسؤول نیدر هر کشور است. ا یو فرهنگ

 ی، روانيمراحل مختلف رشد فکر نیدر حال تکامل و همچن يتهایشده متناسب با ظرف
 يمندکودك و نوجوان بوده و کودك را مستحق بهره یتیجنس تیو منطبق با هو یو عاطف

 1178مهم در ماده  نیبه عالوه ا 4داند.یبه نحو عادالنه م نیوالد ستهیاز محبت و رفتار شا
 5مطرح شده است. نیوالد فیاز تکال یکیبه عنوان  زین یقانون مدن

  

                                                           
 کنوانسیون حقوق کودك. 10ماده  1سند ملی کودك و نوجوان و بند  5ماده  5. بند 1
 .1393آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب  23. ماده 2
 کنوانسیون حقوق کودك. 18ماده  1. بند 3
 سند ملی کودك و نوجوان. 5ماده  8. بند 4
ابوین مکلف هستندکه درحدود توانائی خودبه ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند  –1178. ماده 5

 ونباید آنها را مهمل بگذارند.
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 یحق دادخواه -2-1-3

و احقاق  یخواهاز شهروندان حق تظلم کیهر  یقانون اساس 159و  34ل وبه موجب اص
که در منشور حقوق  یمراجع صالح خواهند داشت. موضوع قیحقوق خود را از طر

مورد اشاره است.  زین نیثاقیو م19481حقوق بشر  یجهان هی، اعالم67-56مواد  يشهروند
حقوق  ونیکنوانس ،و فرزندان است نیکه مربوط به والد یدر تمام اختالفاتبه عالوه 
شناخته  تیرا به رسم یدر مراحل دادرس نفعيذ يفرصت به تمام طرفها يکودك اعطا

مربوط به  یاز مراحل دادرس کیدر هر «است:  داشتهمقرر  9ماده 2و بر اساس بند
 یفرصت داده شود در مراحل دادرس نفعيذ يبه تمام طرفها دیبا 9پاراگراف اول ماده 

نه تنها به صورت  زیحق ن نیا ساختنمخدوش  ».راز کنندخود را اب و نظرات کنندشرکت 
 خواهد بود. نیخالف قوان میرمستقیبلکه به صورت غ میمستق

  يرأ لیتحل -2-2

به بلوغ  دنیرس 1169با استفاده از متن ماده  دنظریگرچه دادگاه تجد نظر مورد پروندهدر 
خواهان  ياساس حکم به رد دعوا نیرا سبب خروج از مدار حضانت دانسته و بر ا یشرع
از فقها مانند امام  یجامعه و اقوال برخ يهاتیلکن اوالً نظر به واقع ،است کرده صادر
)، 463تا: ی، بیعامل یاول در لمعه (مک دی)، شه312تا: ی، بینی(خم ری(ره) در تحر ینیخم

المبسوط  در یطوس خی)، ش312تا: ی، بيدر کشف اللثام (الفاضل الهند يفاضل هند
 اریو در کنار آن مع ستینخروج از حضانت  اریتنها مع» بلوغ«)، و...، 39: 1387، ی(طوس

 ریو تعب» مصلحت« اریتوجه به مع اًیاست. ثان يمنظور الزم و ضرور نیا يبرأ زین» رشد«
القاعده یساله عل 9گفت که کودك  دیبا» جلب منفعت«کودك در خصوص آن به  یسند مل
حق مالقات در صورت  ياجرا یتواند متقاضیحق خود را ندارد و نم يفایاست ییتوانا

                                                           
صلی که به موجب قانون اساسی یا تواند از تعدي به حقوق اهرکس می«دارد: اعالمیه مذکور مقرر می 8. ماده 1

 ».قانونهاي دیگر برأي او شناخته شده است به دادگاههاي صالحیت دار ملی متوسل شود تا حقش استیفا شود
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رو در پرونده مورد بحث گرچه  نیاز اکند باشد. می یکه با او زندگ يوالد نیعدم تمک
عدم  اما ،حق محروم نکرده است نیکودك و پدر را از ا ماًیمستق دنظریدادگاه تجد یقاض

پدر در مالقات به طور  ياو و رد دعوا طیتوسط خود کودك نظر به شرأ اامکان اقامه دعو
 نفعياز اساس حقوق ذ شده است و یو در عمل منجر به نقض حق دادخواه میرمستقیغ

 کند.می یرابطه را نف نیرا در ا
با ورود به موضوع و درك مصلحت طفل و خانواده،  دیبایم تیحاکم رسدیبه نظر م 

حق مزبور را فراهم آورد. حکم به رد دعوا جز پاك کردن صورت مسأله  يسازادهیامکان پ
 به دنبال نخواهد داشت.  ياجهیکشور نت ینظام قضائ ییایپو ساختنو مخدوش 

 يرأ یو روان یاجتماع جیعدم توجه به نتا -2-2-1

قواعد آن بر جامعه است و به  يو معنو یروان راتیحقوق خانواده به جهت تاث تیاهم
. هست زیافراد جامعه ن یو روان یروح تیکننده روان و امنمیقواعد تنظ نیا گرید يمعنا
 ياانتظار جامعه ،کندمی جادیو ظلم را ا يقواعد آن احساس نابرابر که یتوان از حقوقینم

موجد آرامش  از بزرگساالن به قواعد شتریبا روان سالم را داشت، مخصوصاً کودکان ب
 .ازمندندین

و اعمال  ریجامعه تفس يو معنو یروان يازهایما اگر بدون در نظر گرفتن ن یقواعد حقوق
 يامور یاجتماع يازهای. نساخترا فراهم خواهند  ياریبس يهاشوند موجبات خالء

 زین یسالگ جدهی. امروزه فرزندان تا هاست یواقع اریبلکه بس ست،ین يو اعتبار یفرض
از آن به  شتریهستند و ب نیوالد ياز سو یزندگ يهانهیهزتأمین  حضانت و ازمندین

مورد نقد قادر به  يرأ ژهیوبه رانیا ییقضا هی. رواندمحتاج شانیا يمعنو يهاتیحما
 يماد يازهایتر از ن نییپا يرا در تراز يمعنو يازهاینشده است و ن ازهاین نیا صیتشخ

 1210از ماده  03/10/64-30شماره هیوحدت رو يرأ ریاست و همان تفس کردهقلمداد 
 يکه در اکثر کشورها رفتیتوان پذیاست. نم رفتهیپذ يدعاو نیرا در چن یقانون مدن



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /312 

 

اما در کشور ما  د،شو رفتهیاستاندارد پذ کیبه عنوان  یسالگ 18تا  يازمندین نیا ایدن
 . میریبگ دهیناد یقانون یرا با اعتبارات و فروض یواقع يازهاین نیچن

موثر در  يهاتیوضع نییو حسبه مکلف به تع فهیبلکه از باب وظ ،دولتها نه از سر لطف
او  تیو ترب يسال از نگهدار جدهیه ریفرزند ز مومتیق دیامور کودکان هستند، چرا با

در باب  يافهیاما وظ ،عاجر و ناتوان است رمردیمهم تر باشد؟ دادستان متکفل امور پ
داده و از مادر حق  یدادخواست یرانیبه دادگاه ا ياساله 9ندارد؟ اگر دختر  فرزندحضانت 

است و خود  دیاستناد که مادر بالغ و رش نیبه ا دیدادگاه با ایآ ،مالقات را مطالبه کند
 !د؟یرا استماع ننما ییدعوا نیچن ردیبگ میتصم یمال ریدر امور غ تواندیم

 یو اخالق یشرع نیبا مواز يمخالفت رأ -2-2-2

 گریکدیحق مالقات با  يهر مادر و فرزند یعیو طب یاز حقوق ذات یکیکه جااز آن
وجود دارد و نظر  یحق نیچن زیو بعد از بلوغ تا سن رشد ن استباالخص فرزند دختر 

عظام از جمله  يفقها ییمطلب است و از سو نیهم دیمو 24/2/93-399/93/7 یمشورت
که کودك  ستی) سزاوار ن292: 1274، یاند (نجفکرده دیحق تاک نیصاحب جواهر بر هم
با  یاز مالقات و همراه دیکه مادر نبانامنع شود، هم چن نیوالد یاز مالقات و همراه

 يشاوندی، قطع رحم و رفت و آمد خوتیممنوع نیالزمه ا رایفرزند محروم باشد، ز
مالقات در مواقع  نیا وارد خواهد ساخت. یضرر عاطف نیامر بر طرف نیواجب است، و ا

. افتیخواهد  ژهیو تی، اهمشانیفوت ا ای نیاز والد یکی ایفرزند  يماریچون ب یخاص
خصوص وارد شده است از جمله نی(ع) در ا نیاست که از معصوم یثی، احادنیباالتر از ا
موجب  يزیچ چیشده است که ه دیحق تأک نیاز امام صادق (ع) که در آن بر ا یتیدر روا

 نیتفاوت مذهب و د کهنیضمن ا نی). بنابرأ157تا: ی، بینی(کل ستیجواز قطع رحم ن
 يتواند، مجوزینم زیکودك ن نیوالد یی، بلکه متارکه و جداستیموجب جواز قطع رحم ن

 باشد. نیممنوع ساختن کودك از مالقات و رفت و آمد با والد يبرأ
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 نتیجه:
از حقوق فرزند و والد است و  رحاضرینوجوان با والد غمالقات فرزند اعم از کودك و 

 نیخالف مصلحت بودن ا صیبه جز حکم مرجع صالح و تشخ یطیشرا چیتحت ه
نظر  ينقض حق در واد تی. بدون شک محدود کردن ممنوعستیمالقات، قابل سلب ن

دو حوزه نظر  شیجامع از حقوق مستلزم پا تینخواهد برد و ضرورت حما ییره به جا
دارا بودن حقوق مستلزم امکان به اجرا گذاشتن و مطالبه آن  گرید انی. به باستعمل  و

دادگاه  48شعبه  يوجود ندارد. رأ یواقع يصورت حق به معنانیا ریاست و در غ
حاکم بر پرونده و به صرف برداشت از قانون  طیاستان بدون توجه به شرا دنظریتجد
دانند، موضوع یرا سبب خروج از حضانت م یکه بلوغ شرع ینظرات فقه یو برخ یمدن

 یدر حال نیداده است. ا ابه رد دعو يمالقات را خارج از مدار حضانت اعالم کرده و رأ
پرونده آن هم  طیو صلب نسبت به الفاظ قانون و عدم توجه به شرا یاست که نگاه جزم

 تواند راهگشا باشد. یاست نم انیمخاطب کودك در م يکه پا ییدر جا
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A Critique on Decision Regarding Dismissal of Child Visitation 
Who Reaches Puberty 

Hosein Davoodi1 
Maryam Ghanizadeh2 

Abstract: 
The present judgment that is criticized in this article is in line with the 
common idea that has been taken into consideration in the judicial 
precedent of most courts. In this approach, family rights and the 
disputes arising out of them are considered like other financial and non-
financial claims. This idea emphasizes that in child visitation case, it 
must be seen whether the parents’ son or daughter has reached puberty 
or not. In cases where the child in question has reached puberty, the 
court considers itself free from dealing with the child visitation case,  
since it considers such a case to belong to the same category as other 
non-financial cases and therefore refuses to hear it after the child has 
reached puberty and holds that the child in question, even if she is a 
nine-year-old girl, should make his or her own decision about meeting 
his or her parents, and this idea can be criticized; This is so because the 
son or daughter who lives with one of the parents is more influenced by 
the opinions of the parent with whom is living than he or she is a 
decision-maker about his personal life and failure to consider the other 
parent's request deprives both the son or daughter and parent of their 
basic rights. Therefore, the courts should be obliged to make a decision 
in such cases and this should be considered necessary to protect the 
rights of the child and the parents. This approach would be in line with 
hadiths and jurisprudential views as well as human rights instruments. 

KeyWords: judicial precedent, child visitation litigation, age of puberty, 
rights of the child.. 
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