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 چکيده

رسد اين است که در ن ميهالي که به ذؤدر بررسي مقررات مربوط به حضانت، در قانون مدني، س

با آنهاست و نيز در صورتي که آنان فاقد شرايط باشند،  کودک صورت فوت پدر و مادر که حضانت

. سؤال مهم ديگر آنست که آيا با صرف شودحضانت به عهده کيست و چه ترتيبي در آن رعايت مي

رسيدن کودک به سن بلوغ، حضانت پايان مي پذيرد يا تحقق رشد کودک نيز الزامي است. ضرورت 

مجموعه مباحث گسترده مربوط به حضانت به بررسي و  تحقيق در اين موضوع باعث شد تا از ميان

حقوقي قوانين در زمينه ترتيب و پايان حضانت بپردازيم تا بتوانيم ابعاد علمي  -آسيب شناسي فقهي 

زمان مورد بررسي قرار دهيم. مقاله حاضر با روش نظری و تحليلي و و کاربردی باب حضانت را هم

قانون مدني در زمينه حضانت و با استفاده از منابع فقهي نگاشته با استفاده از قوانين و به خصوص 

 شده است.

 اولويت حضانت والدين، ترتيب حضانت، پايان حضانت،حضانت کودک،  :يديکل اژگانو
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 بهروز جندقی

، عضو شورای علمي گروه حقوق دانشگاه بين المللي دکترای فقه و حقوق جزا و جرم شناسي

 )ص(المصطفي 
 

 :نام نويسنده مسئول

 بهروز جندقی

 

 ابهام ها و خأل ها حضانت انیو پا بيترت قوانين مربوط به
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 مقدمه
دارد: برای نگاهداری طفل، مادر تا دو خود اشعار مي 6611دار تبيين احوال شخصيه شيعيان ايران است در ماده قانون مدني که عهده

سال از تاريخ والدت او اولويت خواهد داشت، پس از انقضای اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت 

اند از: اند که عبارتای را برای متصدی حضانت برشمردهگانهر خواهد بود. فقها و حقوقدانان در مبحث حضانت کودک، شرايط نهآنها با ماد

های مسری و مزمن، اسالم، امانت، حريت، عدم ازدواج مادر و اقامت. آنچه وجودش منافي با بلوغ، عقل، قدرت بر حضانت، سالمت از بيماری

ای هاند از: صغر، جنون، عدم قدرت بر حضانت، ابتالی به بيماریگانة بازدارندة حق حضانت نيز عبارتيعني عوامل نه شرايط مذکور است،

مسری و مزمن، کفر، فسق، رقيّت، ازدواج مادر و سفر.  در مورد تشخيص اينکه کدام يک از عوامل بازدارندة مذکور، مانع حضانت هستند و 

ان فقهای شيعه، مباحثي مطرح گرديده است. مانع حضانت با مسقط حضانت، متفاوت است، زيرا مانع، اجرای کدام يک مسقط حضانت، در مي

گردد، در حالي که مسقط، حق حضانت را برای آورد که با زوال آن، حق به حالت عادی و قابل اجرا بازميحق حضانت را به حالت تعليق درمي

رد مانع يا مسقط حضانت بودن کليه عوامل بازدارندة حق حضانت، غير از ازدواج مادر، اظهارنظر برد. فقهای شيعه در موهميشه از بين مي

توان اين نحوة استدالل را به ساير اند، اما با دقت در استدالل مشهور فقهای شيعه در مورد مانع بودن )مسقط نبودن( ازدواج مادر، مينکرده

نان را نيز مانع دانست نه مسقط. قانون مدني نيز در مورد مانع يا مسقط بودن عوامل بازدارندة عوامل بازدارنده حضانت نيز تعميم داد و آ

بازگشت  رسد کهگيری صريحي را اتخاذ نکرده است، اما با در نظر گرفتن مصلحت محضون در فلسفة قوانين حضانت، به نظر ميمذکور، موضع

زدارنده، قادر به تأمين مصالح محضون است، با روح قوانين مدني سازگارتر خواهد حق حضانت به متصدی حضانت که پس از زوال عوامل با

دار حضانت است فاقد شرايط شود، ديگری حق بر اين است که هرگاه هر يک از پدر و مادر که عهده ی اماميهنظر مشهور فقهابود. همچنين 

، مجنون يا کافر شود حضانت به عهده مادر خواهد بود حتي اگر ازدواج کرده بر افراد ديگر اولويت دارد. بنابراين اگر پدراو حضانت داشته و 

 1.باشد

قانون مدني ايران نظر صريحي در خصوص پايان حضانت ندارد. اما فقها و حقوقدانان در اين مسئله سه ديدگاه متفاوت را مطرح 

 اند:کرده

 قول اول: مالک بودن سن بلوغ برای پايان حضانت

 بودن سن رشد برای پايان حضانت قول دوم: مالک

 عالوة رشد برای پايان حضانتقول سوم: مالک بودن سن بلوغ به

 

 ترتيب در حضانتگفتار اول:

رسد اين است که در صورت فوت پدر و مادر که حضانت ن ميهالي که به ذؤدر بررسي مقررات مربوط به حضانت، در قانون مدني، س

تر شدن شود؟ برای روشنکه آنان فاقد شرايط باشند، حضانت به عهده کيست و چه ترتيبي در آن رعايت ميطفل با آنهاست و نيز در صورتي 

 گيريم:اشکال فوق، بحث را در دو قسمت پي مي

 

 مبحث اول ـ ترتيب حضانت در صورت فوت یا عدم صالحيت یکی از والدین
بوين اشاره نموده و در اين صورت حضانت طفل را با ديگری که زنده قانون مدني، به مسئله فوت يکي از ا 6616قانونگذار در ماده 

 بنابراين قانون مدني در مورد فوت يکي از ابوين، نظر صريح و روشني را ارائه داده است. 2.است دانسته است

واج مادر در مدت به جنون يا ازد یمقرر داشته است که در صورت ابتال 6611در مورد فقدان شرايط حضانت در مادر نيز ماده  

حضانت، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما نسبت به صورتي که پدر فاقد شرايط حضانت شود حکمي در قانون بيان نشده است، لذا اين سؤال 

ضانت يا حمبتال به جنون گردد و يا کافر شود آ دار حضانت است، فاقد شرايط حضانت شود، مثالًر در مدتي که عهدهدشود که هرگاه پمطرح مي

 رسد يا به کسي ديگر )مثل جد پدری( و به طور کلي، ترتيب حضانت در چنين مواردی چگونه است؟به مادر طفل مي

                                                           
؛ همچنين ر.ک: سيدعلي طباطبايي، رياض المسائل، 412و  412تا، ص ، بي1بيروت، چ  ، دار احياء التراث العربي،16الکالم، ج  محمدحسن نجفي، جواهر .6

 .421ق، ص  6264، 6، دار الهادی، بيروت، چ 1ج 
اهلل شد )حبيبکلمه وصي استفاده مي به جای کلمه قيم بايد از 6616اند که در م اهلل طاهری به درستي به اين نکته اشاره کردهدکتر حبيب .4

 .(111، ص 6111، 4، انتشارات اسالمي، قم، چ 1ج  طاهری، حقوق مدني،
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ولي به درستي مشخص نکرده است  ،در برخي موارد، به دادگاه اجازه داده است که تصميم مقتضي را بگيرد 6611از طرف ديگر ماده  

دني از اين لحاظ دچار خأل بوده مشود که قانون ترتيبي را در انتخاب افراد رعايت نمايد. بنابراين مالحظه ميکه در اين موارد دادگاه بايد چه 

 و اين مسئله با توجه به مباني و نظريات فقهي بايد مورد بررسي قرار گيرد.

ت فاقد شرايط شود، ديگری حق حضانت دار حضانت اسبر اين است که هرگاه هر يک از پدر و مادر که عهده ی اماميهنظر مشهور فقها 

 1.بر افراد ديگر اولويت دارد. بنابراين اگر پدر، مجنون يا کافر شود حضانت به عهده مادر خواهد بود حتي اگر ازدواج کرده باشداو داشته و 

 

 مبحث دوم ـ ترتيب حضانت در صورت فوت یا عدم صالحيت هر دو نفر والدین
 باشد که قانون مدنيشود، ترتيب حضانت در صورت فوت والدين يا عدم صالحيت هر دو ميمسئله ديگری که در اين باب مطرح مي 

 شود.متعرض آن نشده است و لذا از موارد سکوت قانون شناخته مي

ا اند و از آنجدر اين مورد بيان نموده متعرض حالت فقدان ابوين شده و ترتيب حضانت را، در مبحث حضانت معموالً و حقوقدانان فقها 

داری حضانت، تنها در مورد پدر و مادر، نص خاص وجود دارد و درباره کساني که بعد از پدر و مادر مستحق حضانت هستند که درباره عهده

 2:تدر اين زمينه ابراز شده اس چهار قول لذا الجمله وارد شده است(،است )البته نص في وارد نشده خاصي نص

 

 گفتار اول ـ قول اول: تصدي حضانت توسط جد پدري

صورتي که جدّ پدری نيز وجود نداشته يا فاقد شرايط  در و 3،اندمشهور فقها در صورت فقدان ابوين، حضانت را با جدّ پدری دانسته

قارب و ارحام طفل به ترتيب ارث است، نت با وصي پدر يا وصي جد پدری است. در مرحله بعد حضانت با اافقها حض نظر مشهور مطابقباشد، 

شود امر حضانت به حاکم محوّل مي ،د نباشند يا شرايط را نداشته باشندوشود و در صورتي که ارحام موجو در صورت تساوی با قرعه تعيين مي

 4تا تصميم مقتضي را اتخاذ کند.

 

 گفتار دوم ـ قول دوم: تصدي حضانت مطابق ترتيب ارث
هممْ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُ»به آيه شريفه  . ايناندانندبرخي از فقها حضانت را بعد از جد پدری مطابق ترتيب ارث مي ،مشهوردر مقابل نظر 

حضانت  يه، شامل ارث وآاند: اولويت در اين استدالل کرده و گفته «خويشاوندان نسبي شخص بعضي بر بعضي ديگر مقدم هستند 5؛بِبَعْضٍ أَوْلى

 6.دشومي

 

 گفتار سوم ـ قول سوم: تصدي حضانت بر اساس تصميم حاکم

 7.امر را به حاکم محول نمود تا تصميم مقتضي را اتخاذ کندمعتقدند که بعد از وصي پدر يا جد پدری، بايد  برخي ديگر از فقها نيز 

 8صاحب مفتاح الکرامه هم بعد از وصي پدر يا جد پدری مسئله را به حاکم حواله داده است.

                                                           
؛ همچنين ر.ک: سيدعلي طباطبايي، رياض المسائل، 412و  412تا، ص ، بي1بيروت، چ  ، دار احياء التراث العربي،16محمدحسن نجفي، جواهر الکالم، ج  .6

 .421ق، ص  6264، 6روت، چ ، دار الهادی، بي1ج 
 .211ق، ص 6261، 6، مؤسسة المعارف االسالمية، قم، چ 8الدين بن علي عاملي )شهيد ثاني(، مسالک االفهام، ج زين .4
حلي(، قواعد االحکام، ؛ همچنين ر.ک: حسن بن يوسف حلّي )عالمه 412تا، ص ، بي1، دار احياء التراث العربي، بيروت، چ 16محمدحسن نجفي، جواهر الکالم، ج  .1

، 6، مؤسسة النشر االسالمي، قم، چ 42؛ يوسف بحراني، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج 614ق، ص 6261، 6، مؤسسة النشر االسالمي، قم ، چ 1ج 

، 4؛ سيدابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين، ج 486ق، ص 6261، 2، مؤسسة المنار، قم، چ 42؛ سيدعبداالعلي موسوی سبزواری، مهذب االحکام، ج 11، ص 6111

 .116، ص 6111، 6، نشر مهر، قم، چ 4؛ محمد فاضل لنکراني، جامع المسائل، ج 1ق، ص 6261نشر مهر، قم، بدون چاپ، 
؛ 116، ص 6111، 6، نشر مهر، قم، چ 4امع المسائل، ج ؛ محمد فاضل لنکراني، ج411تا، ص ، بي1، دار احياء التراث العربي، بيروت، چ 16محمدحسن نجفي، جواهر الکالم، ج  .2

، قم، چ ، مؤسسة االمام الصادق4؛ جعفر سبحاني، نظام النکاح في الشريعة االسالمية الغرّاء، ج 1ق، ص 6261، نشر مهر، قم، بدون چاپ، 4سيدابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين، ج 

 .111ق، ص 6261، 6
 .1(، 11احزاب ) .2
الدين بن علي عاملي )شهيد ثاني(، ؛ زين614ق، ص 6261، 6، مؤسسة النشر االسالمي، قم، چ 1يوسف حلّي )عالمه حلي(، قواعد االحکام، ج  حسن بن .1

 .211ق، ص 6261، 6، مؤسسة المعارف االسالمية، قم، چ 8مسالک االفهام، ج 
 .11، ص 6111، 6، مؤسسة النشر االسالمي، قم، چ 24سيديوسف بحراني، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج  .1
 .422ص تا، ة، دار احياء التراث العربي، بيروت، بدون چاپ، بيمفتاح الکرام، محمدجواد عاملي .8
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کميسيون استفتائات شورای عالي قضايي نيز در پاسخ به سؤالي در مورد ترتيب حضانت، نظريه مشهور فقها را پذيرفته است که متن 

 آوريم:سؤال و جواب آن را در اينجا مي

زوج متمول، متواری بوده و يا به عللي صالحيت حضانت طفل را نداشته باشد و زوجه نيز حاضر به حضانت نباشد سؤال: در صورتي که 

 در اين ميان چه کسي را بايد ملزم به حضانت نمود؟

ال سباشد و همچنين قبل از رسيدن به دو اگرچه حضانت فرزند حسب مورد بعد از دو سالگي و هفت سالگي به عهده پدر مي»جواب: 

يا هفت سال در صورتي که مادر از حضانت فرزند امتناع نمايد باز هم پدر مکلّف به حضانت است، وليکن با فرض متواری بودن زوج )پدر( يا 

فاسداالخالق يا غير مأمون بودن آن، محکوم نمودن او از سوی دادگاه )در حالي که شرع مقدس محکوم کرده است( به حضانت فرزندش مثمر 

المثل يا کمتر از آن باشد، در اين واهد بود. بنابراين چنانچه زوجه )مادر طفل( حاضر به قبول حضانت به طور مجاني يا در برابر اجرتثمر نخ

صورت مادر احقّ و اولي به حضانت است از هر کس ديگر حتي از جد پدری، اگرچه ازدواج هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوت 

)که متواری شده يا شرعاً صالحيت حضانت ندارد( پرداخت خواهد شد )در صورت مکنت و يسار او( و هرگاه در فرض فوق،  طفل از مال پدر

شود الزام به زوجه )مادر( نيز غير مأمون باشد يا از قبول حضانت امتناع کند يا بيشتر از ديگران اجرت بخواهد، در اين صورت مادر را نمي

رسد به ترتيب به پدرِ پدر و وصيِ پدر اگر فوت کرده باشد يا وصي پدری و در صورت بت حضانت به نحو الزام ميحضانت نمود که قهراً نو

بردگان يا عدم صالحيت آنان، اقربا و کسان طفل احق از ديگران هستند و در صورت نبودن اقارب بايد بچه را تحت حضانت فقدان همه نام

نيز اجرت حضانت و نفقه و کسوت از مال پدر است و در صورتي که مادر مطلّقه، حضانت بچه را تقبل  کس ديگر قرار داد و در اين سه صورت

 1«.کند حق تقاضای مسکن و نفقه مختص به خود را ندارد

 

 گفتار چهارم ـ قول چهارم: تصدي حضانت توسط قيم

در صورت فقدان  2ق.م 6412رسد، زيرا مطابق م ميگاه به اقارب نيکي از نويسندگان معتقد است حضانت بر اساس قانون مدني هيچ

 3رسد.وصي، نوبت به قيم مي

رسد قانونگذار در ماده فوق در مقام بيان اختيارات و وظايف قيم است نه بيان ترتيب حضانت و مقايسه ميان قيم و البته به نظر مي 

اين ماده  تواني که قانونگذار در مقام بيان ترتيب حضانت نيست، نمياقارب در به عهده گرفتن امر حضانت در صورت فقدان وصي، لذا از آنجاي

 را به عنوان دليل مورد تمسک قرار داد.

 

 گفتار دوم:پایان حضانت
قانون مدني ايران نظر صريحي در خصوص پايان حضانت ندارد. اما فقها و حقوقدانان در اين مسئله سه ديدگاه متفاوت را مطرح 

 اند:کرده

 

 ـ قول اول: مالک بودن سن بلوغ براي پایان حضانت مبحث اول

اند ق. م چنين استنباط کرده 6461کند( و جمع آن با م ق. م )که راجع به نگهداری اطفال صحبت مي 6618. برخي حقوقدانان از م 6

 در واقع، طفل را مترادف صغير دانسته است. 4داند.که قانون مدني پايان حضانت را سن بلوغ مي

 1، مطابق نظر مشهور اماميه، سن بلوغ آنان را 6461مادة  6رش بلوغ به عنوان پايان حضانت، خصوصاً در دختران که تبصرة پذي 

دهد و مصالح بلندمدت آنان را تأمين سالگي فرض کرده است، دشوار است. اين مسئله، اختيار انتخاب و گزينش زودهنگام را به کودکان مي

ي که به دنبال بروز اولين اختالف و يا حتي به دليل برنتابيدن نصايح يکي از والدين، با استناد به بلوغ و پايان حضانت، کند. چه بسا کودکاننمي

سالگي  1سالگي و فرزند دختر بعد از  62های ارتباط خود با آنها اقدام کنند. بر اساس نظر ديوان، فرزند پسر بعد از نسبت به گسستن رشته

 5حوه زندگي، اختيار تام دارد.نسبت به انتخاب ن

 

                                                           
 .21، ص 6111، 6، روزنانه رسمي، تهران، چ 4شورای عالي قضايي، پاسخ و پرسش از کميسيون استفتائات قضايي، ج . 6
 ت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در کليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.: مواظب6412م  .4
 .111، ص 6111، 4، انتشارات اسالمي، قم، چ 4اهلل طاهری، حقوق مدني، ج حبيب .1
 .681، ص 6111، 2، کتابفروشي اسالميه، تهران، چ2سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج  .2
 .626و  661، ص 6111يداهلل بازگير، علل نقض آراء محاکم در ديوان عالي کشور در موضوعات احوال شخصيه و مدني، ققنوس، تهران، بدون چاپ، ر.ک:  .2
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 مبحث دوم ـ قول دوم: مالک بودن سن رشد براي پایان حضانت

يا  زمان با بلوغ باشددانند )اعم از اينکه هم. در مقابل اين عقيده )که بلوغ پايان حضانت است( غالب فقها، رشد را پايان حضانت مي4

 1بعد از آن(.

 

 عالوة رشد براي پایان حضانتبلوغ بهمبحث سوم ـ قول سوم: مالک بودن سن 

استدالل ايشان آن است که کودکان با رسيدن به سن بلوغ، هنوز  2اند،عالوة رشد را پايان حضانت دانستهبرخي حقوقدانان نيز بلوغ به

رسد چون ان صحيح به نظر نميقادر به تأمين هزينه زندگي و کار کردن نيستند، لذا بايد شرط رشد را نيز به بلوغ افزود، اما استدالل ايش

رزند که ف پذيرد حضانت است،اما پرداخت نفقه مادامياند، آنچه با بلوغ پايان ميظاهراً ايشان، حضانت را با واليت و پرداخت نفقه خلط نموده

 قادر به تأمين هزينه زندگي خويش نيست ادامه دارد.

« د مطيع ابوين خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آنها احترام کندطفل باي»گويد: ق. م که مي 6611ايشان همچنان به م  

ق.م( و ضمانت اجرايي برای  6612اند. در حالي که اين ماده بيشتر از آنکه تکليف قانوني باشد، دستوری اخالقي است )نظير م استناد کرده

 آن در نظر گرفته نشده است.

د که هرجا در قانون کلمه طفل به کار رفته منظور فرد نابالغ نيست و استناد امثال مرحوم شوق. م به خوبي استفاده مي 6611از م  

 امامي )که به آن اشاره شد( صحيح نيست.

 

 گفتار سوم ـ ضمانت اجراي حضانت
 اند از:توان مورد بررسي قرار داد که عبارتضمانت اجرای حضانت را از دو بعد مي

 

 نت در برابر کودکمبحث اول ـ مسئوليت متصدي حضا

ق. م  6614مطابق م  3اند. شهيد اول به مسئله اجبار پدر در صورت امتناع مادر اشاره کرده است.فقها کمتر به اين مسئله پرداخته

ادر م شوند و اگر الزام ممکن يا مؤثر نباشد حضانت به خرج پدر و هرگاه فوت شده باشد به خرجحاضن يا حاضنه ممتنع به اين کار الزام مي

 قانون حمايت از خانواده جريمه نقدی برای ممتنع در نظر گرفته است. 62شود. م تأمين مي

مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهدة کسي قرار چنانچه به حکم دادگاه مدني يا قائم»آمده است:  44/2/6112در مادة واحد مصوب  

يا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکنندة حکم، وی را الزام به عدم  گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگری مانع اجرای حکم شود و

قانون مجازات  114از طرفي، مطابق  ماده«. نمايد و در صورت ممانعت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شدممانعت به استرداد طفل مي

مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع »اسالمي: 

 «.سه  تا شش ماه حبس يا به جزای نقدی از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد

استرداد طفل خودداری کند، دادگاه بنابراين اگر حکم دادگاه مبني بر استرداد طفل، صادر شده باشد و پدر و مادر يا شخص ديگری از  

تواند حکم به الزام استرداد طفل صادر و قيد نمايد که در صورت مخالفت ممتنع تا استرداد طفل در حبس نگهداری شود. صادرکننده حکم مي

 114ازات مقرر در ماده تواند اقامه دعوی کيفری نموده و تقاضای تعقيب کيفری ممتنع را نمايد که دادگاه، مجنفع ميدر صورت فوق ذی

 قانون مجازات اسالمي را درباره او اعمال کند.

 

 مبحث دوم ـ مسئوليت مدنی متصدي حضانت در برابر دیگران
يکي از وظايف حاضن يا حاضنه جلوگيری از آسيب رساندن محضون به ديگران است. در غير اين صورت، مسئول جبران خسارت ناشي 

حوی از انحاء به غير زيان وارد کند )اعم از اتالف يا تسبيب( بايستي زيان متضرر را جبران کند. و در اين امر باشد. هر کس به ناز طفل مي

اين جبران خسارات  4ای است که در آن عقل و بلوغ شرط نيست.فرقي بين کبير و صغير و عاقل و مجنون نيست، زيرا ضمان از احکام وضعيه

                                                           
 .116تا، ص ، بي1، دار احياء التراث العربي، بيروت، چ 16محمدحسن نجفي، جواهر الکالم، ج  .6
 .612، ص 6112، 2شرکت سهامي انتشار، تهران، چ  ،4کاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ج  . ناصر4
 .684تا، ص جا، بدون چاپ، بيمحمد بن مکي عاملي )شهيد اول(، القواعد، چاپ سنگي، بي .1
 .116و  111تا، ص ، بي1جا، چ ، کانون الثاني، بي4محمدجواد مغنيه، الفقه علي مذاهب الخمسة، ج  .2
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شود و اگر مالي نداشته باشد متضرر بايد منتظر بماند تا طفل بالغ شود و برای استيفای حق خود تأديه مي بر عهدة خود طفل است و از مال او

 1کننده را ندارد.به او رجوع کند و حق رجوع به ولي يا حضانت

ا عابری غزد و بکننده کوتاهي نکرده باشد، مثل کودکي که در يخبندان زمستان پايش بلالبته اين مطلب در جايي است که حضانت 

اشد او کننده بکه در حال حمل وسايل شکستني است برخورد کند و باعث شکستن آنها شود. ولي اگر خسارت وارده ناشي از کوتاهي حضانت

 ق.م.م(. 1مسئول جبران خسارت است )م 

است نه داشتن قرابت با آنان يا  ق.م.م ناشي از تکليف مربوط به نگاهداری و مواظبت از محجوران 1بيني شده در م مسئوليت پيش 

دارد، در برابر تقصير در نگاهداری و مواظبت، مسئول زيان اشخاص ثالث قرار اقتدار پدر بر خانواده. بنابراين هر کس، حضانت را بر عهده 

برند و به اشتراک، حضانت را بر مي سرگيرد، خواه پدر باشد يا مادر يا قيم و دادستان، ولي در فرض شايع و معمول که پدر و مادر با هم بهمي

دارند، بايد پذيرفت که مسئوليت تضامني دارند و بر طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني نيز در جايي که چند سبب در ورود ضرر دخالت عهده 

 2آيد.دارند، تضامن همة مسئوالن از قوانين به خوبي برمي

ي توانند طفل را به شهرستانيا مادر کساني که حضانت طفل به آنها واگذار شده نميپدر »همچنين وفق تبصره يکم از ماده ياد شده،  

غير از محل اقامت مقرر بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طالق و يا به خارج از کشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در 

شود که آيا عدم رعايت مقررات ياد شده دارای چه ضمانت اجرا، يا اجراهايي يحال، اين سؤال مطرح م« صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه

باشد؟ مثالً زني که از شوهرش به حکم دادگاه، جدا شده و طالق گرفته است و دادگاه نيز در اجرای مواد ياد شده حضانت فرزندان مشترک مي

ها )يعني شوهر حکم دادگاه و مقررات قانوني و بدون کسب اجازه از پدر بچهرا بر عهده پدر واگذار کرده است و زن مزبور نيز بدون توجه به 

 سابق خود که حضانت اطفال مشترک با وی بوده است( اطفال را با خود به خارج از کشور برده است.

به اين سؤال مثبت شود يا خير؟ با توجه به قوانين ايران پاسخ سؤال اين است که آيا از نظر کيفری عمل اين زن جرم محسوب مي 

 3است.

حق  قرار نگيرد، جرم ارتکابي همچنان شود، و چنانچه تا زماني که طفل در اختيار ذیجرم مزبور از جمله جرايم مستمر محسوب مي 

 4ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .116و  111تا، ص ، بي1جا، چ ، کانون الثاني، بي4الخمسة، ج  محمدجواد مغنيه، الفقه علي مذاهب .6
 .216، ص 6112، 6، يلدا، تهران، چ 6ناصر کاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ج  .4
 .44/2/6112ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب  .1
 شود و قابل مجازات است.وب مي( قانون گذرنامه نيز جرم محس68عمل ارتکابي فرد مزبور، بر اساس ماده ) .2
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 گيري  نتيجه

ق. م اصالً در مقام بيان پايان حضانت نبوده است، بلکه صرفاً جهت ايجابي حضانت را بيان کرده  6618به نظر ما، قانونگذار در م  

 است.

 گيری از مکند، اما از تالي فاسدی که ممکن است با مفهوماين عقيده اشکال خأل قانوني در خصوص پايان حضانت را برطرف نمي 

ق. آ. د. م، محاکم  1قانون اساسي و م  611کند. بنابراين تا زمان رفع اين خأل قانوني، بر اساس اصل آيد جلوگيری مي ق. م به دست 6618

از  يبايد با استناد به منابع معتبر فقهي يا فتاوای معتبر اقدام به صدور رأی نمايند و چنانچه گفته شد مشهور فقها معتقدند فرزند در صورت

 د که عالوه بر بلوغ به سن رشد نيز برسد و بعد از آن مختار است که با چه کسي زندگي کند، اعم از والدين يا ديگران.شوحضانت خارج مي

در مورد ضمانت اجرای حضانت بايد گفت که يکي از وظايف حاضن يا حاضنه جلوگيری از آسيب رساندن محضون به ديگران است. 

باشد. هر کس به نحوی از انحاء به غير زيان وارد کند )اعم از اتالف يا تسبيب( ي از طفل ميدر غير اين صورت، مسئول جبران خسارت ناش

ه در ای است کبايستي زيان متضرر را جبران کند. و در اين امر فرقي بين کبير و صغير و عاقل و مجنون نيست، زيرا ضمان از احکام وضعيه

شود و اگر مالي نداشته باشد متضرر بايد منتظر هدة خود طفل است و از مال او تأديه ميآن عقل و بلوغ شرط نيست. اين جبران خسارات بر ع

 کننده را ندارد.بماند تا طفل بالغ شود و برای استيفای حق خود به او رجوع کند و حق رجوع به ولي يا حضانت

در يخبندان زمستان پايش بلغزد و با عابری  کننده کوتاهي نکرده باشد، مثل کودکي کهالبته اين مطلب در جايي است که حضانت 

اشد، کننده بکه در حال حمل وسايل شکستني است برخورد کند و باعث شکستن آنها شود. ولي اگر خسارت وارده ناشي از کوتاهي حضانت

 قانون مسئوليت مدني ايران او مسئول جبران خسارت است . 1مطابق ماده 
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 تا.ث العربي، بيروت، بدون چاپ، بية، دار احياء الترامفتاح الکرام، محمدجواد عاملي [62]

 .6111، 6، روزنانه رسمي، تهران، چ 4شورای عالي قضايي، پاسخ و پرسش از کميسيون استفتائات قضايي، ج  [61]

 .6111، 2، کتابفروشي اسالميه، تهران، چ2سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج  [61]

ات احوال شخصيه و مدني، ققنوس، تهران، بدون چاپ، يداهلل بازگير، علل نقض آراء محاکم در ديوان عالي کشور در موضوع [68]

6111. 

 تا.، بي1، دار احياء التراث العربي، بيروت، چ 16محمدحسن نجفي، جواهر الکالم، ج  [61]

 .6112، 2، شرکت سهامي انتشار، تهران، چ 4کاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ج  ناصر [41]
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