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 چکيده

یکی از مشکالت ناشی از طالق، مشکالت حقوقی حضانت کودک است. موضوع این 

کودک، در قانون مدنی جمهوری حقوقی قوانین حضانت  -نوشتار، آسیب شناسی فقهی

اسالمی ایران است و نویسنده، با بررسی نقائص و ابهامات این قوانین، پیشنهاداتی برای 

 اصالح یا ایجاد ماده قانونی حضانت ارائه می دهد.

خأل قانونی، اجرت حضانت، عود حضانت، مباشرت در حضانت،  :يديکل اژگانو

 موانع حضانت
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 بهروز جندقی

دکترای فقه و حقوق جزا و جرم شناسی، عضو شورای علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی 

 )ص(المصطفی 
 

 :نام نویسنده مسئول

 بهروز جندقی

 

 قوانين حضانت کودک در قانون مدنی ایران آسيب ها و راهکارها
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 مقدمه
انگیزد که فرزندان دختر و پسر خانواده را که حتی بعضی از هم پاشیدن کانون مهر و امنیت خانواده در ابتدای امر، این چالش را برمی

برند به چه کسی باید سپرد؛ زیرا مادر با احساسات و عواطف خاص خود مدعی حضانت سال به سر می 7دبستانی و زیر از آنان در سنین پیش

 دهی خود، مدعی تأمین کامل سرنوشت فرزند خویش است.فرزند است و از سوی دیگر پدر نیز با حق والیت و قدرت نفقه کامل

خود اشعار  6611شود و در ماده دار تبیین احوال شخصیه شیعیان ایران است وارد صحنه میدر این میان، قانون مدنی که عهده 

و سال از تاریخ والدت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است مگر دارد: برای نگاهداری طفل، مادر تا دمی

 نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

 ی کشور درصددهای فراوان در جوامع علمی فرهنگی، باألخره مجلس شورای اسالمی به عنوان نماد قانونگذارالبته پس از بحث و جدال

سالگی بدون تفاوت جنسیت به مادر بسپارد تا بدین ترتیب جنبه عاطفی کودک پسر نیز تا سن برآمد تا حضانت کودکان را تا سن هفت

قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه تحریر شده است، لذا این مصوبة  6611سالگی تأمین شده باشد، اما از آنجایی که ماده هفت

دار داوری در این امر لس مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس ارجاع داده شد، نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام عهدهمج

این  سالگی نقطة انتهای حضانت فرزند و سقوطسالگی داد، بدین ترتیب هفتگردید و حکم به اولویت مادر نسبت به حضانت پسر تا سن هفت

 ادر است.حق حضانت برای م

اند از: بلوغ، عقل، قدرت اند که عبارتای را برای متصدی حضانت برشمردهگانهفقها و حقوقدانان در مبحث حضانت کودک، شرایط نه

های مسری و مزمن، اسالم، امانت، حریت، عدم ازدواج مادر و اقامت. آنچه وجودش منافی با شرایط مذکور است، بر حضانت، سالمت از بیماری

های مسری و مزمن، کفر، اند از: صغر، جنون، عدم قدرت بر حضانت، ابتالی به بیماریگانة بازدارندة حق حضانت نیز عبارتی عوامل نهیعن

فسق، رقیّت، ازدواج مادر و سفر.  در مورد تشخیص اینکه کدام یک از عوامل بازدارندة مذکور، مانع حضانت هستند و کدام یک مسقط حضانت، 

قهای شیعه، مباحثی مطرح گردیده است. مانع حضانت با مسقط حضانت، متفاوت است، زیرا مانع، اجرای حق حضانت را به حالت در میان ف

برد. گردد، در حالی که مسقط، حق حضانت را برای همیشه از بین میآورد که با زوال آن، حق به حالت عادی و قابل اجرا بازمیتعلیق درمی

اند، اما با دقت در انع یا مسقط حضانت بودن کلیه عوامل بازدارندة حق حضانت، غیر از ازدواج مادر، اظهارنظر نکردهفقهای شیعه در مورد م

توان این نحوة استدالل را به سایر عوامل بازدارنده حضانت استدالل مشهور فقهای شیعه در مورد مانع بودن )مسقط نبودن( ازدواج مادر، می

حی گیری صریرا نیز مانع دانست نه مسقط. قانون مدنی نیز در مورد مانع یا مسقط بودن عوامل بازدارندة مذکور، موضعنیز تعمیم داد و آنان 

رسد که بازگشت حق حضانت به متصدی را اتخاذ نکرده است، اما با در نظر گرفتن مصلحت محضون در فلسفة قوانین حضانت، به نظر می

نده، قادر به تأمین مصالح محضون است، با روح قوانین مدنی سازگارتر خواهد بود. حال با بررسی فقهی حضانت که پس از زوال عوامل بازدار

 اند از:توان ده ایراد را به قانون مدنی وارد کرد که عبارتحقوقی مواد قانونی که در خصوص حضانت تصویب شده است در مجموع می

 انستن حضانت برای والدین؛در خصوص حق و تکلیف د 6671و م  6611ایراد به م  (6

 ؛6611ایراد به روند اصالح م  (1

 در خصوص عدم تعیین کامل موانع حضانت مادر و همچنین مقید نکردن اطالق ماده؛ 6671ایراد به م  (3

 ؛6371و بندهای الحاقی به آن در سال  6673ایراد به م  (4

 خأل قانون در خصوص پایان حضانت؛ (5

 ؛خأل قانون در خصوص مباشرت در حضانت (1

 خأل قانون در خصوص عود حضانت؛ (7

 خأل قانون در خصوص اجرت حضانت؛ (1

 خأل قانون در خصوص ترتیب در حضانت؛ (1

 خأل قانون در خصوص اشتراک پدر و مادر در شرایط و موانع حضانت. (61

 پردازیم.اکنون به بررسی اجمالی ایرادهای مذکور می

 

 تکليف دانستن حضانت براي ابویندر خصوص حق و  6611و م  6611مبحث اول ـ ایراد به م 
داند، اشکال و نارسایی وجود دارد. زیرا حق و تکلیف قابل ق. م که حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می 6611. در تنظیم م 6

انت از رد که حضکای از حقوق و تکالیف است یا بیان میداشت که حضانت مجموعهاجتماع نیستند. یا باید مثل قانون مدنی فرانسه مقرر می

 گویی برطرف شود.کرد تا شائبه تناقضیک حیث تکلیف، و از حیث دیگر حق است و در خود ماده به آن حیثیات اشاره می
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خوانی ندارد. مشهور فقها حضانت را نسبت به پدر تکلیف و . صرف نظر از اِشکال شکلی فوق، مفاد این ماده با نظر مشهور فقها هم1 

دانند مگر اینکه پدر فوت کرده یا فاقد شرایط حضانت گردد یا به نگهداری فرزند اقدام نکند که در این صورت، حضانت می نسبت به مادر حق

 نسبت به مادر، تکلیف خواهد بود.

وت ف حضانت نسبت به پدر، تکلیف و نسبت به مادر، حق است مگر اینکه پدر،»گردد: ق. م به شرح زیر اصالح می 6611بنابراین ماده  

 «.کرده یا فاقد شرایط حضانت گردد یا به نگهداری فرزند اقدام نکند که در این صورت، حضانت نسبت به مادر، تکلیف خواهد بود

توان مادر را ق. م نیز نیازمند اصالح خواهد بود زیرا بر طبق این ماده، می 6671ق. م، ماده  6611. با توجه به ضرورت اصالح ماده 3 

ق. م حضانت نسبت به مادر  6611ال حضانت نمود یعنی حضانت را تکلیف مادر محسوب کرد در حالیکه با توجه به اصالح ماده ملزم به اِعم

 توان مادر را ملزم به اِعمال حضانت نمود.حق است لذا نمی

ه اوست از نگاهداری او امتناع پدر حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهد»گردد: ق. م بدین شرح اصالح می 6671بنابراین ماده  

ه پدر العموم، نگاهداری صفل را بکند، در صورت امتناع پدر، حاکم باید به تقاضای دیگر یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی

 ین صورت حضانت طفل به عهده مادرالزام کند مگر اینکه پدر فوت کرده یا فاقد شرایط حضانت گردد یا الزام او ممکن یا مؤثر نباشد که در ا

 «.خواهد بود

 

 ق.م 6611مبحث دوم ـ ایراد به روند اصالح م 
دانست و بعد از تر میسالگی شایسته 1سالگی و برای حضانت پسر تا  7ق. م پیش از اصالح، مادر را برای حضانت دختر تا  6611م 

 دانست.این مدت، حضانت را با پدر می

سالگی به مادر واگذار کرد.  7ای، حق حضانت کودک اعم از دختر و پسر را تا شورای اسالمی طی مصوبه ، مجلس6311در سال  

شورای نگهبان این مصوبه را خالف شرع دانست و به مجلس بازگرداند. با اصرار مجلس بر مصوبة خود، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت 

کند، تصویب شد و جالب آنکه فقهای شورای الف شرع که مصلحت نظام، وجود آن را اقتضا مینظام ارسال شد و در آنجا به عنوان یک قانون خ

 نگهبان نیز در مجمع به مصوبه مجلس رأی مثبت دادند.

ای را پشتوانة خود دارد باید برچسب ای که فتاوای معتبر و احادیث صحیحهشود که چرا مصوبهدر اینجا این اشکال جدی مطرح می 

بودن بخورد و آن گاه تحت عنوان حکم مصلحتی به تصویب برسد! این در حالی است که در تحقیقات بعضی از فقها و حقوقدانان خالف شرع 

 باشد.سالگی به مادر نظر اصلح می 7مشخص شد که سپردن حضانت فرزند اعم از دختر و پسر تا 

برانگیز را حل کنند. آیا فقهای شورای لحت این مسئلة چالشجا دارد که یک بار و برای همیشه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مص 

اند صرفاً نظر فقهی خود را مالک شرعی بودن مصوبات مجلس قرار دهند یا باید فتاوای فقهای دیگر را هم مد نظر داشته باشند نگهبان مؤظف

از  ای که مطابق نظر بعضیقهای شورای نگهبان باشد، مصوبهو یا اینکه صرفاً نظر مشهور فقها را مالک قرار دهند. اگر مالک، نظر فقهی خود ف

و آن  6شودفقیه شورای نگهبان در آن مورد، مخالف این فقها باشد، به عنوان مصوبة خالف شرع مطرح می 1تن از  4فقها باشد اما از قضا نظر 

 شود.مجلس، صحّه گذارده میشود که از روی ناچاری بر مصوّبه خالف شرع گاه احتماالً مصلحتی در آن دیده می

داند. در این میان بسیاری از صالح آنها را مشروع نمینتیجه چنین روندی، تصویب و اجرایی شدن مقررات بسیاری است که نهاد ذی 

 پرسند این چه شرعی است که رعایت بسیاری از مقررات آن به مصلحت نیست! حقیقت این است کهمردم خصوصاً قشر تحصیل کرده می

 شرع، مشکل ندارد، تعریف ما از مصلحت و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس اشکال دارد.

و  شوداهلل سیدمحمدباقر صدر در این خصوص راهگشا باشد. در این طرح نه با آبروی شرع بازی میرسد طرح شهید آیتبه نظر می 

دمحمود اهلل سیی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که )توسط آیتشود. ایشان در طرح پیشنهادی خود برانه مصالح جامعه نادیده گرفته می

هاشمی شاهرودی که رابط او و امام بود( به محضر امام خمینی)ره( تقدیم کرد یکی از وظایف مجلس قانونگذاری را برگزیدن یکی از آرای 

ز فتاوای معتبر فقهی باشد )اعم از فتاوای مشهور فقها و بر این اساس، اگر مصوبه مجلس، موافق یکی ا 1داند.اجتهادی طبق مصالح مردم می

 رسد و اشکالی متوجه آن نیست.غیر آن( به تصویب نهایی می

                                                           
شود و باشد، نظر مشهور فقها نادیده گرفته میتن از فقهای شورای نگهبان نظر شاذی داشته باشند که مطابق مصوبه مجلس  4. و برعکس اگر در موردی، 6

 شود.مصوبه، مشروع تلقی می
 .64. لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة االسالمیة فی ایران، مؤسسه بعثت، تهران، ص 1
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شد، شورای نگهبان، مصوبه مجلس را که از میان فقهای قدیم و معاصر در خصوص مسئله حضانت کودکان اگر به نظر ایشان عمل می 

 6کشید.د و کار به مجمع تشخیص مصلحت نمیکرطرفدارانی دارد خالف شرع تلقی نمی

ر کند. برای توضیح این نکته باالمال جلوگیری میفایده دیگر طرح شهید صدر این است که از اتالف وقت و تحمیل هزینه بر بیت 

 کنیم.ق. م گذشته است را مرور می 6611دیگر آنچه در خصوص اصالح م 

نگهبان، مصوبه مجلس را خالف شرع اعالم کردند، این مصوبه به مجلس بازگشت و بار دیگر، در فرآیند اصالح آن قانون فقهای شورای  

نمایندگان در خصوص آن بحث کردند و چند جلسه از وقت مجلس، صرف این کار شد، با اصرار نمایندگان، این مصوبه به مجمع تشخیص 

نیز صرف بررسی این مصوبه مجلس شد و همان فقهای شورای مصلحت رفت و بعد از رسیدن نوبت بررسی این مصوبه، یک جلسة مجمع 

د ینگهبان که آن را به مجلس بازگردانده بودند، این بار آن را به مصلحت جامعه دانستند و از باب حکم ثانویه به آن رأی دادند. در طرح شه

و مجمع تشخیص مصلحت نظام صرف این کار شد و جلسات دیگری از مجلس صدر در جلسه شورای نگهبان بر این مصوبه صحه گزارده می

 شد.نمی

از فقهای شورای نگهبان هم باید پرسید، آیا احکام ثانویه در قلمرو شرع هستند یا نه؟ اگر هستند ـ که هستند ـ کدام یک از مواد  

م ود و یکم، نود و چهارم و نود و ششقانون اساسی، وظیفة شورای نگهبان را مقید به تطبیق مصوبات مجلس با احکام اولیه کرده است؟ اصول ن

داند، اعم از احکام اولیه و احکام ثانویه و هرگونه قید زدن به قانون اساسی، وظیفة شورای نگهبان را تطبیق مصوبات مجلس با احکام اسالم می

 این اصول، خالف صریح قانون اساسی است.

 

نع حضانت مادر و همچنين مقيد نکردن اطالق در خصوص عدم تعيين کامل موا 6611مبحث سوم ـ ایراد به م 

 ماده
ق. م که در مقام تعیین موانع حضانت مادر است به دو مورد از این موانع )جنون و ازدواج( اشاره کرده است اما به پنج  6671مادة 

 های مزمن( اشاره نکرده است.مورد دیگر )کفر، فسق، سفر، عدم قدرت، ابتال به بیماری

در باب دوم )نگاهداری و تربیت اطفال( از کتاب هشتم )اوالد( از قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، به سه مورد از موارد به طور کلی  

، مانعیت فسق را تبیین 6673به دو مانع جنون و ازدواج پرداخته است و ماده  6671گانة موانع حضانت مادر پرداخته شده است، ماده هفت

 ای نشده است، بنابراین بهتر است که هفت مورد از موانع حضانت مادر در این ماده، آورده شود.مانع دیگر اشاره کرده است، اما به چهار

در مورد مانع هشتم از موانع حضانت مادر )رقیت( نیز نیازی به ذکر آن در این ماده نیست چون رقیت در عصر ما، سالبة به انتفای  

 عنوان یک فرض مسلم حقوقی نزد همگان پذیرفته شده است.ها به موضوع است و حریت همه انسان

ق. م درخصوص  6671توان چنین استنباط کرد که اطالق ماده می 1قانون حمایت از خانواده 63و  61عالوه بر این با توجه به مواد  

اه تشخیص دهد مادر با وجود ازدواج، واگذاری حق حضانت طفل به پدر در صورت ازدواج مادر، مقید به تشخیص دادگاه است یعنی اگر دادگ

                                                           
شورای نگهبان این مصوبه را خالف شرع دانسته اینکه فقهای « عقل در تشیع»ای تحت عنوان در مقاله 61/1/11. جالب اینجاست که روزنامه همشهری در 6

 اند را نشانه پویایی فقه دانسته است!و بعد خود آنها در مجمع از این مصوبه دفاع کرده و به آن رأی داده
 . متن این دو ماده چنین است:1

ال و میزان نفقه ایام عدّه را با توجه به وضع اخالقی و شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفدر کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می( »61مادة 

کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص مالی طرفین و مصلحت اطفال معیّن می

از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی  66رّر در ماده نماید. نفقه زوجه را عواید و دارایی مرد و نفقه اوالد و مبلغ ماهانه مقمی

ای پرداخت بخشی بریناناستیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطم

کند. حق مالقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص ب مالقات اطفال را برای طرفین معیّن میکند. دادگاه همچنین ترتیآن مقرّر می

 دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

ی و حضانت نگاهداربخشی ترتیب هزینه و اند در صورتی که به طریق اطمینان. اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده6تبصره 

 آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 . پرداخت نفقه قانونی زوجه و اوالد بر سایر دیون مقدم است.1تبصره 

د ضرورت دار( در هر مورد حسب اعالم یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل 63مادة 

بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه )اعم از اینکه قبالً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد( و یا به طریق اطمینان

ف به جب تصمیم دادگاه مکلکند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موپس از رسیدگی به حضانت، طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محوّل می

 «.شودپرداخت آن می
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ق. م این قید باید  6671نماید، بنابراین برای تکمیل ماده تواند حضانت طفل را تأمین کند، امر حضانت را به مادر تفویض میبهتر از پدر می

تر به حال او صلحت طفل و مناسبمگر آنکه در صورت اخیر به تشخیص دادگاه، ادامه حضانت مادر به م»به انتهای این ماده اضافه گردد: 

 6«.باشد

جنون مادر )در مدت تصدی حضانت( »گردد: ق. م به شرح زیر پیشنهاد می 6671بنابراین با توجه به تحلیل ارائه شده، اصالح ماده  

ازدواج مادر، مانع تصدی  های مزمن وو کفر، فسق، سفر )در صورت محروم کردن پدر از حق مالقات(، عدم قدرت بر حضانت، ابتال به بیماری

کند مگر آنکه در صورت ازدواج مادر به تشخیص دادگاه، ادامه حضانت مادر به حضانت توسط مادر است و حق حضانت را به پدر منتقل می

 «.مصلحت طفل باشد

 

 6111ق. م و بندهاي الحاقی به آن در سال  6611مبحث چهارم ـ ایراد به م 
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری »گوید قانون مدنی است که می 6673ه ماده یکی از این ایرادها مربوط ب

تواند به تقاضای اقربای طفل یا به که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می

خص و در تکمیل آن نیز به طور مش« را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کندالعموم هر تصمیمی تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی

 بند ذکر شده است. 5

بند از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین است. آنچه که در این قسمت مورد اشاره قرار گرفته عبارت  5این  

های روانی با تشخیص مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخالقی و فحشا، ابتال به بیماری آور به الکل،است از مصادیقی چون: اعتیاد زیان

گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح پزشکی قانونی و سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود مشاغل ضد اخالقی مانند فحشا و فساد، تکدی

آورد، چراکه مشخص نیست این ماده درصدد حصر موارد م زیادی را با خود به همراه میبند، ابها 5رسد این خارج از حد متعارف. به نظر می

 اند از:بوده یا خیر، این موارد ابهام عبارت

آور به الکل، مواد مخدر و قمار، به درستی محصور نیست، چراکه مشخص نشده است که میزان اعتیاد چقدر ، اعتیاد زیان6در بند  (6

 شود.آور گفته میاصالً به چه اعتیادی زیانباید باشد و اینکه 

شوند و معیار و میزان تشخیص این موضوع مشخص نشده که پدر یا مادر چه زمانی مشهور به فساد اخالقی یا فحشا می 1در بند  (1

 چگونه است.

واع ها انبر اینکه این بیماری های روانی در افراد بسیار دشوار است عالوهاین ماده کامالً مبهم است، چراکه تشخیص بیماری 3بند  (3

مختلفی دارد و تشخیص اینکه کدام بیماری روانی موجب تحقق این موضوع خواهد شد که در اثر آن، پدر یا مادر صالحیت 

 نگهداری از بچه را از دست بدهند، دشوار است و قانونگذار چنین مواردی را به درستی در این بند مشخص نکرده است.

رسد، زیرا ضرب و جرح خارج از حد متعارف برای سلب حضانت کافی دانسته شده است و قید تکرار قد به نظر میهم قابل ن 5بند  (4

ضرب و جرحِ خارج از حدود متعارف، ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و همچنین قاضی را برای اتخاذ حکم صحیح و 

 مستند با مشکل مواجه کند.

قید نشده است، اما بهتر بود این موضوع در این ماده طرح  6673ر یا مادر برای تصدی حضانت در ماده بحث مانعیت زندانی بودن پد 

شد، چراکه الاقل این مسئله به راحتی قابل اثبات است. به عنوان مثال اگر یکی از والدین محکوم به زندان شود و حبس پدر یا مادر برای می

 ان آن را از موارد سقوط حق حضانت تلقی کرد، اما این مسئله در حال حاضر جنبه قانونی ندارد.توماه یا یک سال تعیین شود، می 1مدت 

 آید نه از مصادیق فسق و انحطاط اخالقیشمار میالبته شاید بتوان گفت که زندانی بودن والدین، از مصادیق عدم قدرت بر حضانت به 

ه ای است که منجر بآن است که زندانی بودن در اکثر موارد، معلول فسق و انحطاط اخالقیو بنابراین نباید در این ماده، قید گردد اما پاسخ 

 شود، بنابراین تصریح به آن در این ماده، خالی از فایده نخواهد بود.ارتکاب جرائم و در نتیجه مجازات مجرم می

که برای تصدی حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند تواند هر تصمیمی را اشکال دیگر این ماده آن است که بر طبق آن، دادگاه می 

 ولی تعیین نشده است که در این گونه موارد، دادگاه، اولویت تصدی حضانت را بر طبق کدام مادة قانونی، مشخص خواهد کرد.

 از لحاظ تعیین چگونگی ترتیب در حضانت نیز دچار خأل است. 6673بنابراین ماده  

 شود:بدین شرح پیشنهاد می 6673ا توجه به ایرادات مطرح شده باال، اصالح ماده توان گفت که بمجموعاً می 

 این قید باید اضافه گردد:« هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»... در قسمت اول ماده، قبل از عبارت  (6

 ؛«6676بر اساس ترتیب بیان شده در ماده »

                                                           
 . 311، ص 6314، 6، روز نو، تهران ، چ 1نیا و همکاران، بازپژوهی حقوق زن، ج . ناصر قربان6
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 ارائه گردد؛ 5و  3، 1، 6تشخیص مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخالقی در بندهای  توضیحات الزم در مورد معیار (1

 این عبارت به عنوان بند ششم به مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخالقی اضافه گردد:

 «.زمانی که عمالً امکان تصدی حضانت طفل وجود نداشته باشد. محکومیت به زندان به مدت1»
 

 در خصوص پایان حضانت مبحث پنجم ـ خأل قانون
قانونگذار مشخص نکرده است که پایان حضانت چه سنی خواهد بود. آیا صرف بلوغ، مسقط حق حضانت و طبعاً مسقط تکلیف والدین 

 در مورد آن است یا عالوه بر آن، رشد هم الزم است؟

حضانت از سنخ والیت است و والیتی بر بالغ رشید شود زیرا به نظر مشهور فقیهان، فرزند وقتی بالغ و رشید شود از حضانت خارج می 

ق. م موضوع حضانت، طفل است  6611اما مبنای قانون مدنی در این خصوص مبهم است. ممکن است گفته شود که به موجب ماده  6نیست.

فیه و بالغ رسد و لذا فرزند بالغ سشود بنابراین با رسیدن طفل به سن بلوغ، دوره حضانت نیز به پایان میو طفل به فرزند غیر بالغ گفته می

 مجنون )سفه و جنون متصل به صغر( تحت حضانت نخواهد بود. ولی این تحلیل با فتوای مشهور فقها مغایرت دارد.

بنابراین، حضانت به صرف  1گردد.از سوی دیگر برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که رشد نیز از شرایط پایان حضانت، محسوب می 

یابد، بلکه برای سقوط حضانت، تحقق رشد هم الزم است و تا رشد شخص احراز نشده، حضانت پدر یا سیدن شخص به سن بلوغ، پایان نمیر

 کند.مادر یا شخص دیگر، ادامه پیدا می

نظر  ضانت، ضروری بهبنابراین با توجه به نظریه مشهور فقها و بعضی از حقوقدانان، ایجاد ماده قانونی زیر درخصوص تعیین پایان ح 

 رسد:می

پذیرد بلکه برای پایان حضانت، تحقق رشد هم الزم است و تا رشد شخص، حضانت به صرف رسیدن شخص به سن بلوغ، پایان نمی» 

 «.احراز نشده، حضانت متصدی حضانت، ادامه خواهد داشت

 

 مبحث ششم ـ خأل قانون در خصوص مباشرت در حضانت

است که آیا مباشرت در حضانت ضروری است و در صورت عدم امکان مباشرت و عدم قدرت بر مباشرت،  قانون مدنی، مشخص نکرده

حق حضانت ساقط است یا آنکه در این موارد، استنابت نیز جایز است؟ همچنین در صورتی که استنابت در حضانت جایز باشد، آیا این جواز 

 ، قدرت بر حضانت نداشته باشد؟مطلق است یا مشروط بر این است که دارنده حق حضانت

کننده، قدرت بر مباشرت نداشته باشد و این مسئله را ذیل بحث اند که حضانتفقها معموالً نایب گرفتن را در صورتی جایز دانسته 

اند که مباشرت در حضانت شرط نیست و سپردن فرزند به شخص دیگر یا مؤسسات اما برخی از فقها تصریح نموده 1اند.مریض بیان نموده

 4نگهداری کودکان، مسقط حق حضانت نیست.

بنابراین با توجه به نظریة برخی از فقها و حقوقدانان قدیم و معاصر، ایجاد ماده قانونی زیر درخصوص مباشرت در حضانت، ضروری به  

 رسد:نظر می

                                                           
اهلل ز ر.ک: سیدروح؛ نی646، ص 6371، 61، دفتر تبلیغات اسالمی ، چ 1الدین بن علی عاملی )شهید ثانی(، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج . زین6

، دار احیاء التراث العربی، 16؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکالم، ج 111ق، ص 6411، 1، مؤسسة النشر االسالمی، قم، چ 1)امام( خمینی، تحریر الوسیلة، ج 

 .316تا، ص ، بی7بیروت، چ 
؛ سیدحسین صفایی و اسداهلل امامی، حقوق خانواده، 653ـ 641، ص 6375، 4، شرکت سهامی انتشار، تهران، چ 1. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج 1

 . 341، ص 6374، 6، دانشگاه تهران، تهران، چ 1ج 
کند، دو وجه دهد و او را از امور طفل غافل میکند یا نه، زیرا وقت حاضن و حاضنه را به خود اختصاص می. در اینکه آیا مرض مزمن، حضانت را سلب می3

، مؤسسة النشر 15ح این است که مانع نباشد، زیرا امکان استنابت وجود دارد )سیدیوسف بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج است: ارج

سیدمحمد  ؛413ق، ص 6461، 6، مؤسسة المعارف االسالمیة، قم، چ 1الدین بن علی عاملی، مسالک االفهام، ج ؛ نیز ر.ک: زین16، ص 6313االسالمی، قم، 

، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ 36؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکالم، ج 411ق، ص 6463، 6، مؤسسة النشر االسالمی، قم، چ 6عاملی، نهایة المرام، ج 

 (.117تا، ص ، بی7
اهلل )امام( خمینی، استفتائات، ج ز ر.ک: سیدروح؛ نی111ق، ص 6467، 4، مؤسسة المنار، قم، چ 15. سیدعبداالعلی موسوی سبزواری، مهذب االحکام، ج 4

 .663ق، ص 6311، 1، اسماعیلیان، قم، چ 1
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مباشرت در حضانت، شرط نیست، حتی در صورتی که متصدی حضانت، قدرت بر مباشرت داشته باشد، بنابراین متصدی حضانت، » 

تواند حق حضانت را از طریق سپردن کودک به شخص دیگر یا مؤسسات نگهداری کودکان اعمال کند و در این صورت، حتی با وجود قدرت می

 «.گرددوی، ساقط نمی بر حضانت، حق حضانت

 

 مبحث هفتم ـ خأل قانون در خصوص عود حضانت

دارد که اگر مادر مجنون شود یا ازدواج کند حق حضانت با پدر است. اما نسبت به اینکه موارد مقرر می 6671قانون مدنی در ماده 

کند یا نه، نظر صریحی ندارد و خأل ضانت بازگشت میفوق، مانع اجرای حق هستند، یا عامل سقوط آن و اینکه در صورت رفع آنها، آیا حق ح

 قانون در این زمینه کامالً محسوس است.

همان طور که در فصل مربوط به عود حضانت در همین نوشته، بررسی شد، مشهور فقها و حقوقدانان شیعه، قائل به عود حضانت در  

خأل قانون مدنی درخصوص تعیین عود یا عدم عود حضانت در صورت رفع صورت رفع عوامل بازدارندة حضانت هستند بنابراین با توجه به 

 گردد:عوامل بازدارندة حضانت، ایجاد مادة قانونی زیر پیشنهاد می

ا گردند نه مسقط حضانت، بنابراین بکلیة عوامل بازدارندة حضانت از قبیل جنون، کفر، فسق، سفر و غیره مانع حضانت محسوب می» 

 «.یابدبازدارندة حضانت، حق حضانت به متصدی حضانت، عودت می برطرف شدن عو.امل

 

 مبحث هشتم ـ خأل قانون در خصوص اجرت حضانت
 قانون مدنی در مواد راجع به حضانت نسبت به اجرت حضانت سکوت کرده است و تکلیف آن را مشخص نکرده است.

ل حضانت، عالوه بر هزینه و نفقه، مزد دریافت نماید؟ پاسخ به این تواند در مقابآیا مادر در مدتی که حضانت را بر عهده دارد، می 

 گردد.سؤال به ماهیت فقهی و حقوقی حضانت برمی

اگر حضانت را یک تکلیف بدانیم، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نیست، زیرا در فقه و حقوق، دریافت اجرت برای انجام تکلیف  

تنها امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت که حتی امکان نقل و ه حضانت را یک حق بدانیم، نهشخص پذیرفته نشده است. اما در صورتی ک

 اند:تواند پذیرفته شود. در این مورد فقها و حقوقدانان دو قول را مطرح ساختهانتقال آن در مقابل عوض نیز می

 

رسد که قول دوم یعنی جواز اخذ اجرت در مقابل ر میق. م به نظ 6671و  6611در مجموع باید گفت با توجه به ضرورت اصالح ماده 

 تر است.تر و مناسبعمل حضانت قوی

 گردد:بنابراین با توجه به خأل قانون مدنی درخصوص اجرت حضانت، ایجاد ماده قانونی زیر درخصوص اجرت حضانت، پیشنهاد می 

المثل ، جدای از نفقة فرزند و هزینة شیردهی او، به مقدار اجرتشودتواند برای زحمتی که نسبت به حضانت فرزند متحمل میمادر می» 

 تواند مطالبه نماید.المثل را نمییا کمتر از آن، اجرت مطالبه کند و بیشتر از اجرت

باشد و در صورت اعسار یا فوت پدر، پرداخت اجرت بر عهدة جد پدری و هرچه باال رود مسئول پرداخت اجرت حضانت نیز پدر می 

 «.جد...( خواهد بود )جد

 

 مبحث نهم ـ خأل قانون در خصوص چگونگی ترتيب در حضانت
شود ، نسبت به صورتی که پدر فاقد شرایط حضانت شود حکمی را بیان نکرده است. بنابراین مالحظه می6671قانون مدنی در ماده 

 نظریات فقهی باید در قانون لحاظ گردد. که قانون مدنی از این لحاظ دچار خأل بوده و این مسئله با توجه به مبانی و

قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه که در مبحث ترتیب در حضانت بیان شد، به این صورت اصالح گردد  6676اگر ماده  

قید  اضافه کردن ، مشکل مزبور مرتفع خواهد شد، یعنی با«در صورت فوت یا عدم صالحیت یکی از ابوین، حضانت طفل با دیگری است»که 

 شود.، وضعیت پدر نیز روشن می6676به ماده « عدم صالحیت»

این است که ترتیب حضانت در صورت فوت هر دو نفر پدر و مادر یا عدم صالحیت هر دو، بیان نشده  6676اما اشکال دیگر ماده  

 شود.است و لذا از موارد سکوت قانون شناخته می
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و در صورتی که جدّ پدری نیز وجود  6اند،قها در صورت فقدان ابوین، حضانت را با جدّ پدری دانستهطور که گفته شد مشهور فهمان 

نداشته یا فاقد شرایط باشد، مطابق نظر مشهور فقها، حضانت با وصی پدر یا وصی جد پدری است. در مرحله بعد حضانت با اقارب و ارحام 

شود و در صورتی که ارحام موجود نباشند یا شرایط را نداشته باشند، امر عه تعیین میطفل به ترتیب ارث است، و در صورت تساوی با قر

 1شود تا تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.حضانت به حاکم محوّل می

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نیز در پاسخ به سؤالی در مورد ترتیب حضانت، نظریه مشهور فقها را پذیرفته است که متن  

 آوریم:ل و جواب آن را در اینجا میسؤا

 

: در صورتی که زوج متمول، متواری بوده و یا به عللی صالحیت حضانت طفل را نداشته باشد و زوجه نیز حاضر به حضانت سؤال

 نباشد در این میان چه کسی را باید ملزم به حضانت نمود؟

 

باشد و همچنین قبل از رسیدن به دو سالگی به عهده پدر میاگرچه حضانت فرزند حسب مورد بعد از دو سالگی و هفت : »جواب

 سال یا هفت سال در صورتی که مادر از حضانت فرزند امتناع نماید باز هم پدر مکلّف به حضانت است، ولیکن با فرض متواری بودن زوج )پدر(

ه شرع مقدس محکوم کرده است( به حضانت فرزندش یا فاسداالخالق یا غیر مأمون بودن آن، محکوم نمودن او از سوی دادگاه )در حالی ک

المثل یا کمتر از آن باشد، در مثمر ثمر نخواهد بود. بنابراین چنانچه زوجه )مادر طفل( حاضر به قبول حضانت به طور مجانی یا در برابر اجرت

هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوت این صورت مادر احقّ و اولی به حضانت است از هر کس دیگر حتی از جد پدری، اگرچه ازدواج 

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

شود الزام به ن صورت مادر را نمیزوجه )مادر( نیز غیر مأمون باشد یا از قبول حضانت امتناع کند یا بیشتر از دیگران اجرت بخواهد، در ای

رسد به ترتیب به پدرِ پدر و وصیِ پدر اگر فوت کرده باشد یا وصی پدری و در صورت حضانت نمود که قهراً نوبت حضانت به نحو الزام می

اید بچه را تحت حضانت بردگان یا عدم صالحیت آنان، اقربا و کسان طفل احق از دیگران هستند و در صورت نبودن اقارب بفقدان همه نام

کس دیگر قرار داد و در این سه صورت نیز اجرت حضانت و نفقه و کسوت از مال پدر است و در صورتی که مادر مطلّقه، حضانت بچه را تقبل 

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

 6676 گردد که مادهفتائات شورای عالی قضایی، پیشنهاد میبنابراین با توجه به نظریة مشهور فقها و همچنین رأی کمیسیون است 

 قانون مدنی به شرح زیر اصالح شود:

در صورت فوت یا عدم صالحیت یکی از ابوین، حضانت طفل با دیگری است و در صورت فوت یا عدم صالحیت ابوین، حضانت با جد » 

تیب با وصیّ پدر یا وصیّ جد پدری و سپس با اقارب طفل به ترتیب پدری است و در صورت فوت یا عدم صالحیت جد پدری، حضانت به تر

شود و در صورتی که اقارب زنده نباشند یا صالحیت الزم را نداشته باشند، تعیین متصدی ارث است و در صورت تساوی، با قرعه تعیین می

 «.حضانت طفل بر عهده دادگاه خواهد بود

 

 پدر و مادر در شرایط و موانع حضانتمبحث دهم ـ خأل قانون در خصوص اشتراک 
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کند »دارد: قانونی مدنی مقرر می 6671ماده 

ود )جنون و ازدواج( شاین ماده به دو مورد از مواردی که به عنوان مانع اعمال حق حضانت مادر شناخته می«. حق حضانت با پدر خواهد بود

ای نشده است. در حالی که جنونی که در این ماده آمده و همچنین کفر اشاره نموده است، اما به شرایط و موانع اعمال حق حضانت پدر اشاره

                                                           
، مؤسسة 3، ج قواعد االحکام؛ همچنین ر.ک: حسن بن یوسف حلّی، 115تا، ص ، بی7، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ 36، ج جواهر الکالممحمدحسن نجفی، . 6

؛ 17، ص 6313، 6، مؤسسة النشر االسالمی، قم، چ 15، ج الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة؛ سیدیوسف بحرانی، 611ق، ص 6461، 6النشر االسالمی، قم، چ 

دون ، نشر مهر، قم، ب1، ج الصالحین منهاج؛ سیدابوالقاسم خویی، 116ق، ص 6467، 4، مؤسسة المنار، قم، چ 15، ج مهذب االحکامسیدعبداالعلی موسوی سبزواری، 

 .316، ص 6377، 6، نشر مهر، قم، چ 1، ج جامع المسائل؛ محمد فاضل لنکرانی، 3ق، ص 6461چاپ، 
، 6377، 6، نشر مهر، قم، چ 1؛ محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج 111تا، ص ، بی7، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ 36محمدحسن نجفی، جواهر الکالم، ج . 1

، 1؛ جعفر سبحانی، نظام النکاح فی الشریعة االسالمیة الغرّاء، ج 3ق، ص 6461، نشر مهر، قم، بدون چاپ، 1اسم خویی، منهاج الصالحین، ج ؛ سیدابوالق316ص 

 .337ق، ص 6467، 6مؤسسة االمام الصادق، قم، چ 
 .43، ص 6313، 6چ  ، روزنامه رسمی، تهران،1شورای عالی قضایی، پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات قضایی، ج . 3
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نع اختصاصی اند و فقط ازدواج است که به عنوان ماو برخی موارد دیگر، در کتب فقهی به عنوان مانع مشترک بین پدر و مادر شمرده شده

 برای مادر مطرح گردیده است.

 «ازدواج»اند که همه این موانع به جز فقها معموالً در بحث از موانع حضانت، ابتدا موانع حضانت مادر را برشمرده و سپس متذکر شده 

 1اند.حقوقدانان نیز متذکر اشتراک موانع بین پدر و مادر شده 6شود.درباره پدر نیز وجود دارد و مانع از اعمال حق حضانت توسط پدر می

 6671ای بدین شرح به ماده شود که برای رفع خأل قانون مدنی درخصوص اشتراک پدر و مادر در موانع حضانت، تبصرهبنابراین پیشنهاد می

 قانون مدنی اضافه گردد:

ا مادر مشترک است جز ازدواج که فقط به عنوان مانع اختصاصی حضانت مادر تبصره: پدر در کلیه موانع شمرده شده در این ماده، ب» 

 «.مطرح گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1الدین بن علی عاملی )شهید ثانی(، مسالک االفهام، ج ؛ زین141ق، ص 6461، 6، دار الهادی، بیروت، چ 7. سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 6

 .411ق، ص 6461، 6مؤسسة المعارف االسالمیة، قم، چ 
، 1؛ سیدحسین صفایی و اسداهلل امامی، حقوق خانواده، ج 671، ص 6375، 4ار، تهران، چ ، شرکت سهامی انتش1. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج 1

 .633، ص 6374، 6دانشگاه تهران، تهران، چ 
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 گيري نتيجه
شناسی فقهی حقوقی قوانین موجود در زمینه حضانت، آنچه پس از بررسی فقهی حقوقی مباحث مربوط به حضانت و همچنین آسیب

نتیجة کاربردی این مقاله مطرح کنیم عبارت است از پیشنهاد نه مورد اصالح یا ایجاد ماده قانونی در باب دوم )نگاهداری را که باید به عنوان 

 و تربیت اطفال( از کتاب هشتم )اوالد( از قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران:

 گردد:ق. م به شرح زیر اصالح می 6611. ماده 6

بت به مادر، حق است مگر اینکه پدر، فوت کرده یا فاقد شرایط حضانت گردد یا به نگهداری فرزند حضانت نسبت به پدر، تکلیف و نس»

 «.اقدام نکند که در این صورت، حضانت نسبت به مادر، تکلیف خواهد بود

 

 گردد:بدین شرح اصالح می 6611ق. م با توجه به اصالح ماده  6671. ماده 1

ل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع پدر، حاکم باید به تقاضای پدر حق ندارد در مدتی که حضانت طف»

العموم، نگاهداری طفل را به پدر الزام کند مگر اینکه پدر، فوت کرده یا فاقد شرایط دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی

 «.شد که در این صورت حضانت طفل به عهده مادر خواهد بودحضانت گردد یا الزام او ممکن یا مؤثر نبا

 

 گردد:ق. م به شرح زیر پیشنهاد می 6671. اصالح ماده 3

جنون مادر )در مدت تصدی حضانت( و کفر، فسق، سفر )در صورت محروم کردن پدر از حق مالقات(، عدم قدرت بر حضانت، ابتال »

کند مگر آنکه در صورت ازدواج تصدی حضانت توسط مادر است و حق حضانت را به پدر منتقل میهای مزمن و ازدواج مادر، مانع به بیماری

 مادر به تشخیص دادگاه، ادامة حضانت مادر به مصلحت طفل باشد.

 رتبصره: پدر در کلیه موانع شمرده شده در این ماده، با مادر مشترک است جز ازدواج که فقط به عنوان مانع اختصاصی حضانت ماد 

 «.مطرح گردیده است

 

 گردد:قانون مدنی به شرح زیر پیشنهاد می 6676. اصالح ماده 4

در صورت فوت یا عدم صالحیت یکی از ابوین، حضانت طفل با دیگری است و در صورت فوت یا عدم صالحیت ابوین، حضانت با جد »

وصیّ پدر یا وصیّ جد پدری و سپس با اقارب طفل به ترتیب پدری است و در صورت فوت یا عدم صالحیت جد پدری، حضانت به ترتیب با 

شود و در صورتی که اقارب زنده نباشند یا صالحیت الزم را نداشته باشند، تعیین متصدی ارث است و در صورت تساوی، با قرعه تعیین می

 «.حضانت طفل بر عهده دادگاه خواهد بود

 

 گردد:شنهاد میقانون مدنی به شرح زیر پی 6673. اصالح ماده 5

این قید باید اضافه « هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»... . در قسمت اول ماده، قبل از عبارت 5ـ6

 ؛«6676بر اساس ترتیب بیان شده در ماده »گردد: 

 ارائه گردد؛ 5و  3، 1، 6بندهای . توضیحات الزم در مورد معیار تشخیص مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخالقی در 5ـ1

 . این عبارت به عنوان بند ششم به مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخالقی اضافه گردد:5ـ3

 «.زمانی که عمالً امکان تصدی حضانت طفل وجود نداشته باشد. محکومیت به زندان به مدت1»

 

 گردد:ی. ایجاد ماده قانونی زیر درخصوص تعیین پایان حضانت، پیشنهاد م1

پذیرد بلکه برای پایان حضانت، تحقق رشد هم الزم است و تا رشد شخص، حضانت به صرف رسیدن شخص به سن بلوغ، پایان نمی»

 «.احراز نشده، حضانت متصدی حضانت، ادامه خواهد داشت

 

 گردد:. ایجاد ماده قانونی زیر درخصوص مباشرت در حضانت، پیشنهاد می7

نیست، حتی در صورتی که متصدی حضانت، قدرت بر مباشرت داشته باشد، بنابراین متصدی حضانت،  مباشرت در حضانت، شرط»

تواند حق حضانت را از طریق سپردن کودک به شخص دیگر یا مؤسسات نگهداری کودکان اعمال کند و در این صورت، حتی با وجود قدرت می

 «.گرددبر حضانت، حق حضانت وی، ساقط نمی
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 گردد:ده قانونی زیر درخصوص عود حضانت، پیشنهاد می. ایجاد ما 1

ا گردند نه مسقط حضانت، بنابراین بکلیه عوامل بازدارندة حضانت از قبیل جنون، کفر، فسق، سفر و غیره مانع حضانت محسوب می»

 «.یابدعودت می برطرف شدن عوامل بازدارندة حضانت، حق حضانت به متصدی حضانت،

 

 گردد:نونی زیر درخصوص اجرت حضانت، پیشنهاد می. ایجاد ماده قا1

المثل شود، جدای از نفقة فرزند و هزینة شیردهی او، به مقدار اجرتتواند برای زحمتی که نسبت به حضانت فرزند، متحمل میمادر می»

 تواند مطالبه نماید.المثل را نمییا کمتر از آن، اجرت مطالبه کند و بیشتر از اجرت

باشد و در صورت اعسار یا فوت پدر، پرداخت اجرت بر عهدة جد پدری و هرچه باال رود رداخت اجرت حضانت نیز پدر میمسئول پ 

 «.)جد جد...( خواهد بود
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