
  

   دادگاه تجدید نظر استان مازندران 12شعبه                                                         

 دادنامه  دادگستری کل استان مازندران  

 

 

 دادگاه تجدیدنظر مازندران نهایی شماره ......  12شعبه  -------پرونده کالسه 

  -----------به نشانی  ------تجدیدنظر خواه :

 ------به نشانی ----فرزند  ------با وکالت  ------فرزند  ------تجدیدنظر خوانده :اقای :

 رای دادگاه                                                     

 ----با وکالت آقای  ----بطرفیت آقای  -----به وکالت خانم  ------تجدید نظر خواهی آقای 

شعبه اول دادگاه عمومی را  صادره  18/05/1397مورخه  97نسبت به دادنامه شماره 

لغو حضانت تجدید نظر خواه )مادر(نسبت به فرزند بخش دابودشت که در بردارنده حکم به 

ساله بنام محمد می باشد وارد است زیرا از آنجاییکه بر اساس اسناد  4مشترک پسر 

قانون مدنی ایران مصوب سال  1169داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله تبصره ماده 

انواده مصوب قانون حمایت از خ 45و  41مصلحت نظام و مواد مجمع تشخیص  1382

که  1966میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  24ماده  1و بند  1391سال 

 2ماده  1آن را تصویب نموده و بند  1355دولت ایران بدون حق شرط تحفیظ در سال 

و مقدمه آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد  1989کنوانسیون حقوق کودک مصوب 

 9تصویب رسانیده که وفق ماده  1372آن به سال  جمهوری اسالمی ایران با حق شرط

قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است تربیت و تامین نیازمندیهای مادی و معنوی 

والدین  است .از سوییلدین ا،حق کودک شناخته شده و مسئولیت این امر نیز به عهده و

د کنوانسیون یاد شده و به )اصحاب دعوی (نیز متارکه ننموده و اصل راهبردی در تمام مفا

خصوص قوانین داخلی ایران این است که همه اقدامات مربوط به کودک، منافع عالیه 

کودک باید اهم مالحظات باشد ،کما اینکه قانونگذار ایران با پذیرش داوطلبانه توصیه 

کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد )شورای حقوق بشر فعلی آن سازمان (مبنی 

اصالح قوانین با پیروی از رهنمود های کمیته حقوق کودک )رکن ناظر اجرایی آن بر 



  

که در  1382قانون مدنی در سال  1169کنوانسیون (با تصویب تبصره الحاقی ماده 

و مصلحت صورت حدوث اختالف در مورد حضانت طفل این دادگاه است که با لحاظ منافع 

کنوانسیون حقوق کودک  3ماده  1نیز بند و غبطه طفل  تعیین تکلیف خواهد کرد .و 

دادگاههای داخلی را مکلف نموده که منافع عالیه کودک را مقدم بر هر چیزی داشته باشند 

از سویی بر خالف ادعای تجدید نظر خوانده )پدر (مبنی بر داشتن مشکل را مقدم بر هر 

(مبنی بر داشتن  چیزی داشته باشند از سویی بر خالف ادعای تجدید نظر خوانده )پدر

مشکل روحی و روانی مادر و عدم احساس مسوولیت وی در قبال فرزند استشهادیه 

تنظیمی ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه که در آن تعداد زیادی از اهالی محل زندگی آن 

 ز ا را گواهی نمودند حکایت از سوی سالمت روحی و روانی مادر دارد و در این مرحله

د نظر خوانده ادله و مدارکی اطمینان بخش ارائه ننموده که داللت بر اختالل رسیدگی تجدی

روحی و روانی مادر یا اینکه بودن طفل کنار مادر بر خالف منافع و مصالحه عالیه طفل 

و بین المللی حقوق بشر یاد  با استدالالت به عمل آمده به استناد اسناد داخلیباشد از این 

انون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ق 197و 358شده و مواد 

،حکم به بطالن دعوی اولیه تجدید نظر خوانده )خواهان اولیه (را صادر و اعالم می نماید 

 قانون یاد شده قطعی است  365این رای وفق ماده 

 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران  12مستشاران شعبه 
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