حضانت فرزند
حضانت به معنای نگهداری و سرپرستی است تا زمانی که والدین در کنار یکدیگر زندگی میکنند اختالفی در این مورد وجود ندارد مشکل
زمانی شروع می شود که والدین از یکدیگر جدا می شوند
مظلوم ترین قربانیان معضل اجتماعی طالق فرزندان هستند که والدین بدون توجه به شرایط روحی فرزند هر کدام فرزند را به سمت خود می
کشند و خود این موضوع باعث آسیب بیشتر به فرزندان می شود
حضانت فرزند به عهده کیست
حضانت از والیت تبعیت می کند همانگونه که پدر ولی محسوب می شود اصوالً حضانت نیز به عهده پدر است منتها قانونگذار با توجه به
اهمیت نقش تربیتی مادر در تربیت فرزندان و همچنین نیازهای عاطفی کودک تا سن هفت سالگی حضانت را بر عهده مادر قرار داده است

حضانت بعد از هفت سالگی به عهده چه کسی است
همانطور که قبالً گفتیم حضانت فرزند تا سن  ۷سالگی با مادر است و از هفت سالگی تا رسیدن به سن تکلیف ( دختران  ۹سال و پسران ۱۵
سال ) حضانت فرزند به عهده پدر است نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که چنانچه به تشخیص دادگاه مصلحت کودک اقتضا کند در
فاصله بین هفت سالگی تا سن تکلیف نیز حضانت فرزند به مادر واگذار میشود
نفقه فرزند
همانطور که در مقاله مربوط به نفقه گفتیم نفقه فرزند به عهده پدر است و پدر نمیتواند به این بهانه که حضانت فرزند با مادر است از زیر بار
این مسئولیت شانه خالی کند و نفقه را نپردازد
اگر پدر فوت کند حضانت با چه کسی است
چنا نچه پدر فوت کند قانونگذار حضانت را به مادر واگذار نموده اگر پدربزرگ پدری زنده باشد و یا اینکه طفل قیم داشته باشد  ،به غیر از اینکه
دادگاه صالحیت مادر را برای حضانت تایید نکند
الزم به ذکر است در صورت فوت پدر نفقه فرزند بر عهده جد پدری است و ارتباطی ندارد که حضانت با مادر باشد یا شخص دیگر

چطور میتوان فرزند تحت حضانت را به خارج از کشور برد
همانطور که گفتیم ممکن است حضانت با پدر باشد یا با مادر در هر صورت طرف دیگر حق مالقات طفل را خواهد داشت و به همین دلیل
مادر یا پدر که حضانت فرزند را به عهده گرفته اجازه ندارد فرزند را از کشور خارج کند مگر با کسب اجازه از دادگاه
آیا مرد میتواند حضانت واگذار شده را پس بگیرد

بارها دیده ایم که زنان از حقوق مالی خود گذشت کرده و در عوض خواستار حضانت فرزند شده است
حالسوال اینجاست که آیا مرد میتواند پس از این توافق و وقوع طالق حضانت را پس بگیرد
باید بگوییم که پاسخ این سوال منفی است چرا که در جلسه طالق در خصوص این موضوع تعیین تکلیف شده است و طرفین می بایست به
توافق خود پایبند باشند.
عکس این مطلب نیز صدق میکند یعنی خانمی که حضانت فرزند را به عهده گرفته نمی تواند شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کند و به
تکلیف خود در خصوص حضانت عمل نکند مگر این که طرف مقابل رضایت داشته باشد

در چه شرایطی حضانت سلب میشود
قانونگذار اهمیت خاصی برای سرنوشت فرزندان طالق قائل شده و سعی بر آن بوده که قوانین طوری تنظیم شود که آسیب های اجتماعی
طالق را به حداقل ممکن برساند و به همین دلیل تحت شرایطی ممکن است از هر یک از والدین سلب حضانت نموده و حضانت را به ولی
دیگر یا به شخص ثالث واگذار کند
در ادامه برخی از شرایط منتج به سلب حق حضانت را ذکر میکنیم:
 _۱مشهور بودن به فساد اخالقی
 _۲مبتال بودن به اعتیاد به الکل یا مواد مخدر
 _۳مبتال بودن به بیماری های روانی
 _۴به کارگیری تفت در تکدی گری یا مواد مخدر یا فحشا
 _۵ضرب و جرح مکرر خارج از عرف تادیب
و ...

