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چکیده
انسان ها برای دفع مخاطرات عقد جایز وکالت ،گاها به «وکالت بالعزل» روی می آورند .از مواردی که ،موضوع عقد وکالت
بالعزل قرار می گیرد؛ «حضانت فرزند» می باشد .ولی دغدغه ای که ذهن والدین را درگیر می کند آن است که این عقدنامه،
چه میزان معتبر می باشد؟ آثار «وکالت بالعزل» در «حضانت فرزند» از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در ابتدا ،به
نظر می رسد هرچند وکالت بالعزل در حضانت ،می تواند صحیح باشد ولی چون هر لحظه موکل با انجام مورد وکالت ،قادر
است؛ دست وکیل را خالی بگذارد ،ثمره عملی چندانی ،برای وکیل ندارد .برای یافتن پاسخ این مسائل ،از روش تحقیق
کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی بهره برده شد .نتایج این تحقیق آن است که اوال :هم در فقه امامیه و هم
در حقوق ایران اختالفات شدیدی در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت بالعزل در حضانت فرزند ،وجود دارد .ثانیا :رویه قضایی
وکالت بالعزل در حضانت فرزند را می پذیرد .ثالثا :هرچند اصل بر این است که هرگاه این وکالت نامه ها برای ایجاد حق و یا با
اخذ امتیازی منعقد شده باشند؛ نباید قابل تحدید باشند اما فقه و همینطور حقوق ما در این مورد نیز نظر واحدی ندارند و این
مخاطره آمیز است .رابعا :مصلحت کودک بر توافقات مقدم است .خامسا :از برآیند این تحقیق ،نتیجه می شود که «وکالت
بالعزل حضانت فرزند» راه مطمئنی برای اخذ حضانت فرزند نمی باشد.
واژههای کلیدی :وکالت ،حضانت ،بالعزل ،حضانت فرزند
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مقدمه
انسان ها برای مقاصد گوناگونی در امورات شخصی و اجتماعی زندگی شان به دیگران وکالت می دهند .طبق عقد وکالت ،وکیل
نایب موکل در زمینه ی موضوع عقد وکالت می باشد و تا زمانی که این عقد پابرجاست تمام اعمالی که وکیل به نیابت از موکل
انجام می دهد؛ مسِئولیت و حقوقش بر عهده ی موکل می باشد .اما چون وکالت عقدی جایز است و هر لحظه امکان فسخ آن از
سوی وکیل یا موکل وجود دارد و این مخاطراتی برای هر یک از طرفین ایجاد می کند؛ گاها مردم به وکالت بالعزل روی می
آورند .در این نوع از وکالت ،امکان عزل وکیل یا انعزال موکل یا هر دوی آنها ،حسب مورد سلب می شود و این موجب استحکام
بیشتر عقد وکالت بالعزل نسبت به عقد وکالت ساده می باشد.
یکی از مواردی که امروز مشاهده می شود که موضوع عقد وکالت بالعزل قرار می گیررد؛ مسرئله ی حضرانت فرزنرد مری باشرد.
زوجینی که در اثر طالق یا  ...زندگی مشترکشان به پایان رسیده است؛ یکری از مهمتررین دغدغره هایشران مسرئله ی حضرانت
(نگهداری  ،حفظ و پرورش فرزند) می باشد .لذا گاها در غالب عقد وکالتِ بالعزل ،به حل این مسئله می پردازند .امرا اینکره آیرا
«وکالت بالعزل» در «حضانت فرزند» از منظر فقه امامیه و حقوق ایران ،پذیرفته شده است یا خیر ،همچنان مورد بحرث جردی
فقها و محافل حقوقی است.
اهمیت مسئله آنجایی روشن تر می شود که دیده شده؛ متاسفانه با افزایش آمار طالق در سالهای اخیر (خبرگزاری برنرا1398 ،
ش) مسئله ی حضانت فرزندان حاصل از زندگی مشترک ،به دغدغه ی مهم بسیاری از زوجین تبدیل شرده اسرت؛ (خبرگرزاری
مهر 1395 ،ش) که گاهاً حتی با اعطای امتیازی به طرف مقابل درصدد اخذ وکالت بالعزل در حضانت فرزند هستند.
بررسی این موضوعات که مبتالبه ،مردم در دعاوی شان می باشد و زدودن غبار ابهامات و پاسخ به پرسش های بدون جواب آنهرا
از هرگونه تضییع حقوق مردم ،بویژه کودکان که در متن این ماجرا قرار دارند؛ جلوگیری می کند .و سوء اسرتفاده گرانری را کره
درصدند؛ حیله گری کرده و ضمن اینکه برای انعقاد عقدی مثل وکالت بالعزل در حضانت فرزند ،امتیازات مهمی از طرف مقابرل
می گیرند؛ سپس با استفاده ی از خالءهای قانونی و اختالفات فتاوا ،راهکارهایی برای دور زدن طرف مقابل پیدا کررده و براوجود
اخذ امتیاز ،عقد را هم بی ثمر کنند؛ ناکام می گذارد.
البته در سال های اخیر ،محققین توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند و سعی نموده اند با مراجعه به منابع معتبر فقه امامیره
و دکترین حقوقی به ابهام زدایی از موضوع بپردازند که از جمله ی آنها می توان به مقالره ی «بررسری فقهری حقروقی تاسریس
وکالت بالعزل» اثری از جناب آقای سیدمصطفی مصطفوی و نیز «سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین برر
سر حق حضانت» که به قلم سرکار خانم فاطمه پورمسجدیان نگاشته شد؛ اشاره کرد.
اما با وجود کتب ،پایان نامه ها و مقاالت متعددی که به موضوع «وکالت بالعزل» یا «حضانت» بطور جداگانه می پردازند؛ موفق
نشدیم به موردی از پژوهش های علمی دست پیدا کنیم که به تلفیق این دو موضوع یعنی «وکالت بالعزل در حضرانت فرزنرد»
که مبتال به ،بسیاری از زوجین و محاکم دادگستری می باشد پرداخته باشد .لذا وجه امتیاز این پژوهش بررسی امکران یرا عردم
امکان تلفیق این دو موضوع بعنوان یک نهاد حقوقی مستقل می باشد .از دیگر وجوه امتیاز این پژوهش استفتائاتی اسرت کره از
مراجع معظم تقلید راجع به جزئیات این موضوع انجام داده ایم تا بر غنا و کاربردی بودن این تحقیق افزوده شود.
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به نظر می رسد هرچند وکالت بالعزل در حضانت می تواند صحیح باشد ولی چون هر لحظه موکل با انجرام مرورد وکالرت مری
تواند دست وکیل را خالی بگذارد ،ثمره ی عملی چندانی ،برای وکیل ندارد.
.1مفاهیم
برای ورود به مباحث اصلی این تحقیق ،الزم است مفاهیم برخی از واژگان کلیدی را مورد بررسی قرار دهریم .دقرت در مفراهیم
کلمات «وکالت»« ،وکالت بالعزل» و «حضانت» که ارکان اصلی این تحقیق محسوب می شوند؛ خود هموار کننده ی مسیر نیل
به پرسش های این پژوهش خواهد بود.
.1-1

وکالت

واژه ی وکالررت ،برره ف رتح و کسررر واو ،مصرردر فعررل ( وَکَ رل – یَکِ رل) ) اسررت .در ریشرره ی لغرروی ای رن واژه برره نرروعی ،معنررای
عجررز از انجررام مسررتقیم کررار نهفترره اسررت( .فیروزآبررادی 1415 ،ق ،ج  ،3ص  )636و کلمرره ی وکیررل دارای معنررای
مفعولی از این مصدر اسرت .یکری دیگرر از معرانی ای کره لغرویین بررای واژه وکیرل ،مطرره نمروده انرد؛ «انسران برا جرئرت»
است( .ابن سیده 1421 ،ق ،ج  ،7ص .)144
شرراید مشررهورترین تعریررح اصررطالحی وکالررت ،کرره از سرروی فقهررا مطررره شررده اسررت؛ «نیابررت در تصرررف» باشررد( .عرراملی
شررهید اول 1410 ،ق ،ص  )157البترره تعریفررات تفصرریلی ای هررم بیرران شررده اسررت کرره از جملرره ی آنهررا« :وکالررت عبررارت
است از واگذاری کاری یا ارجراع سراماندهی و پیشربرد امرری از امرور بره غیرر ترا در زمران حیرات موکرل بره نفرع وی انجرام
دهد( ».موسوی خمینی ،بیترا ،ج  ،2ص )39و «وکالرت عقردی اسرت جرایز از سروی طررفین ،کره بره مررر هرر یرک باطرل
میشررود و همچن رین برره جنررون اطبرراقی و برره ارتررداد باطررل م ری شررود و بررا خررواب معمررولی و بیهوشری کوترراه باطررل نمری
شود( ».ابن سعید حلی 1405 ،ق ،ص  )319می باشد.
حقوقدانان نیز با الهرام از تعریرح فقهرا و مراده ی  656قرانون مردنی ،وکالرت را بره «عقردی کره بره موجرب آن ،شرخ

بره

دیگری اختیار انجام عملری را بره نرام و بره نفرع خرود مری دهرد» (جعفرری لنگررودی 1399 ،ش ،ص  )785تعریرح نمروده
اند .ایشان در تالیح دیگرری ،وکالرت را بره دو نروع مطلرق و مقیرد تقسریم مری کننرد؛ و وکالرت مطلرق را صررفا مربرو بره
امور مالی موکل مری داننرد و تاکیرد دارنرد امروری چرون حضرانت اطفرالِ موکرل ،داخرل در چنرین وکرالتی نمری باشرد .امرا
وکالت مقید آن وکرالتی اسرت کره صررفا بررای یرک عمرل حقروقی خاصری منعقرد شرده باشرد( .جعفرری لنگررودی1391 ،
ش ،ص )920_919
ماده  662قانون مدنی ،برای موکل و وکیل در عقد وکالت ،شرایطی را الزم دانسته است و آن اینکره موکرل خرود تروان انجرام
مورد وکالت و وکیل اهلیت انجام آن را داشته باشند .پس بلوغ _ اال در مواردی که تصرفات نابالغ جایز است مثل قبرول هبره_
عقل ،قصد ،اختیار و عدم حجر از شرایط وکیل و موکل است که البته هم ابتدائا شر است و هم اسرتدامتا( .خامنره ای1393 ،
ش ،ص )265
 .2-1وکالت بالعزل
پس از دانستن معنا و مفهوم وکالت ،الزم است برای فهم معنای لغوی «وکالت بالعزل» آن را تجزیه کنیم .این کلمه متشرکل از
حرف الی نافیه ی معترضه (ابن هشام 1378 ،ش ،ص  )237و کلمه ی عزل می باشد .واژه ی عزل« ،به معنرای از کرار برکنرار
کردن ،بازداشتن از کار و بی کار کردن است( ».معرین 1350 ،ش ،ج  ،1ص  )1064و وقتری برا الی نافیره ی معترضره همرراه
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میشود معنای برکنار نکردن و باز نداشتن از کاری می دهد .از این رو ترکیب آن با کلمه ی وکالت معنای برکنار نکرردن و براز
نداشتن کسی از وکالت را خواهد داد.
اختالفی در دیدگاه فقهای متقدم و متاخر راجع به جایز بودن عقد وکالت وجود ندارد .و این مسئله ی مسلمی می باشد که هرر
یک از دو طرف میتواند آن را هر وقت که بخواهد؛ به هم بزند( .طوسی 1387 ،ق ،ج  ،2ص  )368اما جایز برودن عقرد وکالرت،
منافاتی با الزم شدن و بالعزل شدن آن ندارد مثل زمانی که در ضمن عقد الزمی این موضروع شرر شرود( .غرروی اصرفهانی،
 1418ق ،ج  ،4ص  )180لذا در تعریح فقها از وکالت بالعزل گفته شد« :زمانی که وکالت به صورت شر نتیجه در ضمن عقد
الزمی شر شود الزم می شود و موکل نمی تواند وکیل را عزل کند( ».طباطبایی یزدی 1414 ،ق ،ج  ،1ص )122
اساتید حقوقی نیز در این باره بیان داشتند که« :امکان بر هم زدن وکالت را نباید مقتضای جروهر وکالرت دانسرت» (کاتوزیران،
 1380ش ،ج  ،2ص  )104و افزوده شد که «جواز عقد وکالت جواز حقیقی است یعنی از قواعد آمره نیست پس میتروان آن را
مبدل به لزوم کرد هر چند که در وکالت بالعزل هم ،موکل حق دارد خود در مرورد وکالرت اقردام کنرد( ».جعفرری لنگررودی،
 1391ش ،ص )363
 .3-1حضانت
حضانت به در کنار گرفتن ،زیر بال گرفتن ،در دامن خود پروردن و پرورش دادن و بغل گرفتن کودک و دایگی کردن و
پرستاری کودک معنا شده است( .دهخدا 1341 ،ش ،ج  ،9ص )2224
در کتب فقهی در تعریح حضانت آمده است که« :حضانت یعنی والیت و سلطنت بر تربیت طفل و آنچه بره ترربیتش تعلرق
دارد؛ از جمله مصلحت حفظ کودک ،او را در دامن گرفتن و سرمه کشیدن و نظافت کودک و شستن لبراس و ماننرد ایرن هرا».
(نجفی 1404 ،ق ،ه  ،31ص  )283و زنان نسبت به مردان لیاقت بیشتری در حضانت دارند به خاطرشفقت بیشتر و نوع خلقت
شان( .عاملی شهید ثانی 1413 ،ق ،ج  ،8ص  )421همچنین در تعریح دیگری آمده است که« :حضانت یعنی حفرظ و پررورش
نوزاد که برای نوزاد پسر تا دو سالگی و دختر تا  7سالگی حق مادر است به شر آن که مسرلمان و عاقرل باشرد و بره دیگرری
شوهر نکرده باشد در غیر این صورت پدر مقدم است و پس از این سنین حضانت با پدر است تا فرزند به سن بلوغ و رشد فکری
و جسمی برسد که پس از آن هیچ کس حق حضانت بر او را ندارد( ».صافی گلپایگانی ،1398 ،اسرتفتاء اخرذ شرده) البتره نظرر
فقهی دیگر که فعال نیز مورد قبول قانون مدنی است؛ فرقی بین نوزاد پسر و دختر قائل نشده و حضانت هر دو را تا  7سالگی برر
عهده ی مادر می داند( .شبیری زنجانی ،1398 ،استفتاء اخذ شده)
در کتب حقوقی نیز در تعریح این اصطاله گفته شده است که « :حضانت نگاهداشتن طفل ،مواظبت و مراقبت او و تنظریم
روابط او با خارج است؛ با رعایت حق مالقات که برای خویشان نزدیرک طفرل شرناخته شرده اسرت( ».صرفایی 1394 ،ش ،ص
)379
 .2بررسی آرای فقهی و حقوقی مخالف با وکالت بالعزل در حضانت فرزند
در فقه امامیه و حقوق موضوعه نظراتی وجود دارد که اصوال وکالت بالعزل در حضانت فرزند را نمی پذیرد .گاهی به علت اینکره
اصال وکالت بالعزل را قبول ندارند که این خود به دو علت است؛ علت مخالفت دسته ی اول به این خاطر است که جواز را جرزو
ذات عقد وکالت می دانند و دسته ی دوم به این ایراد می پردازند که چه از منظر فقه و چه از منظر حقوق ،اصوال امکان اسقا
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حق عزل وکیل ،وجود ندارد .و گاهی نیزعلت نپذیرفتن آن است که اصال حضانت را قابل وکالت نمی دانند .که حال به تفصریل،
این آراء مطره خواهد شد.
.1-2

عدم قابلیت بالعزل شدن وکالت

آنچه که پیش از این راجع به عدم اختالف در جایز بودن عقد وکالت مطره شد و همچنین تعریح مشهور از وکالت که آن را
استنابه ی در تصرف ،می دانند مبنای اصلی این اشکال است.
 .1-1-2ذاتی بودن جواز عقد وکالت
در این دیدگاه ،عقد وکالت حدوثا و بقائا مبتنی بر اذن است .پس طبیعتا با از بین رفتن اذن ،عقد وکالت هم منحل مری گرردد.
همچنین اعمال وکیل به نام و برای موکل انجام می شود و تصور این انتساب تنها در صورتی است کره اعمرال وکیرل همرراه برا
رضایت موکل باشد( .مصطفوی 1383 ،ش ،ص  )7پس جمع کردن بین مخالفت موکل با اعمال وکیل و بره نرام و منتسرب بره
موکل بودن اعمال وکیل ،یک تناقض آشکار است.
اشکال دیگر آن است که چطور می توان پذیرفت که با شر کردن وکالت در ضمن عقد الزمی ،جایز بودن که الزمه ی طبیعت
عقد وکالت است دگرگون شده و تبدیل به عقد الزم می گردد؟ حال آنکه در این اختالفی نیست که به موت احردی از طررفینِ
عقد وکالت ،این عقد منحل می شود.
نهایت چیزی که می توان پذیرفت آن است که اگر وکالت در ضمن عقد الزمی ،شر شد و سپس موکل آن را بر هم زد؛ تخلح
از تعهد کرده است و مرتکب فعل حرام شده است و وکیل می تواند عقد اصلی را بر هم زده و تقاضای خسارت نماید.
لذا در برخی فتاوا و پاسخ مراجع معظم به استفتائاتی راجع به امکان عزل وکیل از وکالتی که ضمن عقد الزمی منعقد شده؛ می
بینیم که بیان داشته اند« :عزل تکلیفا حرام است و خالف شر  ،ولی پس از عزل منعزل میشود ،چرون وکالرت از عقرود اذنیره
است و از حقیقت خود خارج نمیشود و لو آن را به شر نتیجه غیر قابل عرزل مشررو کنریم( ».اراکری 1373 ،ش ،ج  ،1ص
 )171همچنین یکی دیگر از فقهای معاصر در پاسخ به استفتاء مشابهی بیان می دارند« :اگرر در ضرمن عقرد الزم شرر کررده
باشد که وکیل را در مورد وکالت عزل نکند شرعا واجب است طبق شر عمل نماید لکن اگر مخالفت کرده و عزل نمود به نظرر
حقیر از وکالت عزل میشود( ».گلپایگانی 1409 ،ق ،ج  ،3ص )55
در یکی دیگر از فتاوا نیز چیزی بیش از حرمت تکلیفی برای عقد وکالت شر شده در ضمن عقد الزم ،نمی بینیم و لرذا موکرل
در صورت عزل وکیل هرچند معصیت می کند و باید جبران خسارت نماید اما قطعا وکالت باطل مری شرود .تعبیرر فتروا چنرین
است که« :اساسا وکالت بالعزل نداریم و موکل در هر حال می تواند وکیل خود را عزل نماید .البته اگر پذیرفتره اسرت وکیرل را
عزل نکند؛ شرعا جایز نیست این کار را انجام دهد( ».شبیری زنجانی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ شده) و فتوایی مشابه« :اگر شر
وکالت درضمن عقد الزم نموده است واجب است وفاء به شر نماید ولی اگر مخالفت نمود او را عرزل کررد منعرزل مریشرود».
(نوری همدانی 1381 ،ش ،استفتاء)
و فتوایی دیگر در مخالفت با تحقق وکالت بالعزل این چنین است« :اگر زوج زوجره را از وکالرت ،عرزل نمایرد زوجره از وکالرت
منعزل مىشود و قید بالعزل در این جهت اثرى ندارد( ».صافی گلپایگانی 1417 ،ق ،ج  ،2ص )74
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مسئله ی مهم در اینجا آن است که باید توجه داشت عقود جایز به دو دسته ی اذنی مانند وکالت و غیراذنی مانند هبه ،تقسریم
می شوند .در وکالت ،وکیل نائب موکل است و با اختیاری که از او دارد به نام و به حساب او اعمال حقروقی را انجرام مری دهرد.
تعهداتی را بر موکل تحمیل می کند و یا منافعی را برای موکل حاصل می کند .وقتی هم حقیقرت وکالرت اعطرای نماینردگی و
نیابت به وکیل است؛ وکیل نمی تواند خالف خواسته ی منوب عنه عمل کند .و لذا ماهیت این عقد چیزی فراتر از ماذون برودن
وکیل نمی باشد .پس چگونه ممکن است با پذیرش وکالت بالعزل ،به انکار اذنی بودن این عقد روی بیاوریم و وکیل را که نائرب
موکل است؛ در انجام اعمالی خالف خواست و رضایت موکل آزاد بگذاریم؟
یکی از اساتید حقوقی در اینباره می نویسد « :وقتی در عنصر رضایت این عقد خللی حاصل میشرود نیابرت مرورد نظرر از برین
میرود و از طرفی ثمره ی وکالت الزم هم در جایی پیدا میشود که بین وکیل و موکل اختالف نظر پیدا شود و وکیل به استناد
لزوم وکالت بخواهد علی رغم رضایت و اذن موکل به اعمال حقوقی خود که به نرام و حسراب مروکلش نوشرته میشرود؛ ادامره
دهد .....با این وجود ،آیا میتوان گفت بین جواز اصلی و لزوم عرضی تنافی نیست و این لزوم جایگزین آن جواز می گردد؟ پرس
لزوم وضعی ،به معنای عدم تاثیر عزل وکیل از جانب موکل ،که نشانگر عدم رضایت و اذن اوست؛ قابل پذیرش نمری باشرد و برا
عزل موکل ،وکیل برکنار می گردد .هر چند این عقد وکالت در ضمن عقد الزمی به صورت شرر نتیجره ،شرر شرده باشرد».
(مصطفوی 1383 ،ش ،ص )38_7
در یکی دیگر از مقاالت حقوقی نیز پس از اشاره به اینکه جواز مقتضای ذات عقد وکالت است و امر ذاتری قابلیرت تبردل نردارد
مگر آنکه ماهیت شیء متبدل گردد؛ به این اشکال موافقین وکالت بالعزل پاسخ می دهند که« :برخی دیگر ،در ردّ اینکه وکالت
که استنابه ی در تصرف است؛ بقائا نیاز به اذن ندارد و همان اذن حدوثی کافی است؛ وصیت عهدی را بره عنروان مثرال نقرض،
مطره میکنند .اما پذیرش این موضوع منو به آن است که بپذیریم عقد وصیت ،استنابه ی در تصرف پس از مررر اسرت .در
حالی که درست تر آن است که ماهیت وصیت ،استنابه نیست؛ بلکه حقیقت آن احردا والیرت در تصررف اسرت( ».موسروی و
سیدحسینی 1392 ،ش ،ص )129_128
همچنین در نظری دیگر که موید این تفکر است پس از طره این ایراد که با شر شدن عقد اذنی در ضمن عقد الزم ،وابستگی
اذن به اراده ی طرفین از میان نمی رود؛ آمده است که آنچه که مد نظر موافقین وکالت بالعزل می باشد؛ از زمره ی عقد وکالت
خارج است و آن را باید اعطای حق نامید و «خالصه آنکه ماده  679قانون مدنی با هیچ منطقی قابرل توجیره نمری باشرد و در
اصالحات بعدی قانون مدنی باید حذف گردد( ».شهبازی 1384 ،ش ،ص)16
 .2-1-2عدم امکان اسقاط حق عزل وکیل
امروزه یکی از شیوه های رایج در دفاتر ثبت اسنادرسمی برای اعطای وکالت بالعزل آن است که حرق اسرقا عرزل وکیرل را از
موکل سلب می نمایند .و بدین ترتیب با عدم قدرت موکل بر عزل وکیلش ،حکم به غیر قابل عزل شدن وکالت مری دهنرد .امرا
این عملکرد مخالفت بزرگانی از فقها و اساتید حقوقی را برانگیخته است.
چند نمونه ی از این نظرات بدین قرار است« :آنچه که به اسقا  ،ساقط نمی شود و قابل نقل و انتقال نیسرت ماننرد حرق عرزل
وکیل که برای موکل ثابت است؛ صلح کردن در آن صحیح نیست( ».خمینی 1434 ،ق ،ج  ،1ص « )514جواز عرزل وکیرل در
وکالت حکم شرعی است و قابل اسقا نیست و آنچه وکالت بال عزل نامیده می شود شر وکالت به نحرو شرر نتیجره ضرمن
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عقد الزم است» (هاشمی شاهرودی 1392 ،ش) «موکّل نمىتواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند؛ ولى مىتواند ضمن عقرد
خارج الزم شر کند که عملًا عزل نخواهد کرد ،یا توکیل او بالعزل خواهد بود .و در این صورت ،باید به شر خود عمل کنرد».
(مکارم شیرازی 1427 ،ق ،ج  ،3ص )214
این فقها هرچند راه حل های دیگری برای بالعزل نمودن وکالت ارائه می دهنرد امرا یکری از روش هرای رایرج بالعرزل نمرودن
وکالت یعنی «اسقا حق عزل وکیل» را قبول ندارند و آن را در بالعزل نمودن عقد وکالت میران موکرل و وکیرل بری اثرر مری
دانند .و علت آن است که میان حق و حکم تفاوت وجود دارد .حق قابلیت اسقا تبرعی یا معوض دارد .می توان علیه آن تعهرد
کرد و قابل نقل و انتقال است .اما ویژگی های حکم ،خالف حق است .حکم قابلیت اسقا یا نقل و انتقرال و یرا تعهرد علیره آن
ندارد( .محقق داماد 1406 ،ق ،ج  ،2ص )284
در یکی از نظرات حقوقی موافق با نظریه ی فوق ،با استناد به ماده  959قانون مدنی که می گوید« :هیچکس نمىتواند بره طرور
کلى حقّ تمتّع و یا حقّ اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کنرد ».اینگونره در عردم پرذیرش وکالرت بالعرزل
استدالل شده است که« :شر مندرج در ماده  679قاعده ی خاص و در جلد اول قانون مردنی مرنعکس شرده و مراده ی 959
قاعده ی عام و مدتها بعد از تدوین جلد دوم قانون آمده است؛ و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر ،اگر قانون عام مروخر برر قرانون
خاص بیاید؛ بر حسب مصالحی که موجب تدوین عام بوده؛ این قانون ناسخ قانون خاص است؛ و در مورد مرذکور صررف نظرر از
داللت اوضاع و احوال بر نسخ با التفات به اینکه ماده  959از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و به همرین سربب در سررلوحه ی
جلد دوم قانون مدنی آمده؛ و اصول اولیه قانون مدنی بر سایر مواد آن حراکم اسرت؛ مراده  679در قسرمتی کره برا مراده 959
مباینت دارد؛ بوسیله ی ماده ی اخیر ،نسخ می شود( ».امیری قائم مقامی 1351 ،ش ،ص )53
 .2-2عدم قابلیتِ وکالت در حضانت
پس از بررسی اولین مانع بر سر وکالت بالعزل در حضانت فرزند ،که عدم قابلیت بالعزل شدن وکالت بود؛ به دومین مانع مهم
در آرای فقهی و حقوقی برای ایجاد عقد وکالت بالعزل در حضانت فرزند می پردازیم .و آن این است که حضانت اصال قابلیت
وکالت ندارد.
معتقدین به این نظر ،حضانت را حق نمی دانند که قابل واگذاری یا وکالت باشد؛ بلکه آن را حکم بر می شرمرند؛ و لرذا وکالرت
در حضانت را نمی پذیرند .بطور مثال در پاسخ به استفتائی آمده است« :حضانت حق نیست تا قابل واگذاری باشرد بلکره حکرم
است .بنابراین به هیچ وجه قابل تغییر نیست و با توجه به اینکه حق نیست قابل وکالت نیز نمی باشد؛ چه در ضرمن عقرد و یرا
غیر آن .البته اگر فردی بخواهد با اجازه ی ولی برای مدتی زحمت حضانت را بپذیرد؛ عمال اشکال ندارد( ».سبحانی 1398 ،ش،
استفتاء اخذ شده)
فقیهی دیگر که پیش از این ،نظر فقهی ایشان مبنی بر عدم امکان بالعزل کردن عقد وکالت ،مطره شده بود؛ در باب وکالرت در
حضانت فتوا داده اند « :حضانت صرفا به معنای اولویت نگهداری از فرزند در موارد وقروع طرالق اسرت و لرذا وکالرت نسربت بره
حضانت معنا ندارد ».البته ایشان حضانت را قابل واگذاری می دانند و معتقدند در صورت واگرذاری ،قابرل عرودت نخواهرد برود.
(شبیری زنجانی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ شده)
یکی دیگر از مراجع شیعه نیز وکالت بالعزل در بحث حضانت را باطل می دانند و در پاسخ استفتایی که امکان اسرقا و انتقرال
یا وکالت در حضانت را پرسیده بود اینگونه پاسخ دادند که « :وکالت بالعزل در بحث حضانت باطل است .حضرانت حقری اسرت
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که قابل انتقال و اسقا بصورت همیشگی نیست اما اگر والدین برای واگذاری این حق به یکدیگر ،تفاهم کنند؛ مانعی ندارد امرا
این واگذاری را والدین هر وقت بخواهند [می توانند] در مدت حضانت مقرر از آن رجوع کنند .والدین حق واگذاری حضانت [به
ثالث] بصورت همیش گی را بگونه ای که خودشان نتوانند به فرزند رجوع کنند را ندارند و شر حضانت همیشگی در ضمن عقد
الزم ،باطل می باشد و نباید به آن ملتزم شد( ».جوادی آملی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ شده)
در فتوای مشابهی می بینیم با رد قابلیت وکالت در حضانت ،اینگونه توضیح داده شده است که« :حق حضانتی که برای شرخ
ثابت است؛ قابل انتقال به غیر نیست؛ بلی! هر یک از والدین می تواند از حق حضانت خود به نفرع دیگرری تنرازل کنرد و بررای
تنازل از حق ،شر وکالت در ضمن عقد الزم احتیاج نیست و اثر هم ندارد( ».سیستانی 1441 ،ق ،استفتاء اخذ شده)
برخی حقوقدانان قوانین مربو به حضانت را دارای کاستی ها و اشکاالتی می دانند؛ که از جمله ی آنها .1عدم تعریرح روشرنی
از حضانت .2عدم ذکر برخی از موانع حضانت مورد اتفاق در فقه امامیه همچون کفر .3عدم تصریح در مورد موانع حق حضرانت
پدر .4سکوت در مورد لزوم مباشرت در حضانت و یا عدم آن .5عدم تعرض نسبت به اجرت حضانت .6عدم اتخاذ موضع در مورد
پایان مدت حضانت ،می باشد( .میرداداشی 1381 ،ش ،ص )20
عالوه ی بر موارد فوق می توان سکوت قانونگذار در مورد امکان یا عدم امکان نقل و انتقال ،وکالت یا اسرقا حضرانت را نیرز از
کاستی های قانون فعلی دانس ت .و لرذا برا اسرتعالم از اداره حقروقی قروه قضرائیه ،نظریره ی مشرورتی شرماره  7/1347مرور
 1361/4/1صادر و بیان شد« :به موجب ماده  1168قانون مدنی ،حضانت و نگهداری اطفال برای ابروین هرم حرق اسرت و هرم
تکلیح؛ قابل اسقا یا مصالحه نیست زیرا حقوقی را که مقنن وشارع برای طفل پیش بینی کرده؛ جنبه ی امرری بررای مکلرح
دارد و اراده ی فردی نمی تواند چنین حکمی را تغییر دهد».
از جمع این نظریه و مواد  1172قانون مدنی که مقرر می دارد هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده
اوست از نگهداری طفل امتناع کند و ماده  1175این قانون که می گوید طفل را نمی توان از ابوین یا پدر و مادری که حضرانت
با اوست گرفت مگر به علت قانونی؛ تداعی می شود که اسقا و نقل حضانت طفل ،مجاز نمری باشرد( .مصرلی نرژاد 1390 ،ش،
ص  ) 85خصوصا وقتی نظریه ی مشورتی تصریحا آن را از قواعد آمره می شمرد و آن را حکم مری دانرد نره صررفا حقری بررای
ابوین ،معلوم می شود که تصمیمات ابوین درباره ی نقل و انتقال حضانت چه با وکالت و چه به هر شرکل دیگرری ،قابرل قبرول
نخواهد بود و بدین ترتیب « از نتایج تکلیح بودن حضانت ،بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یرا اسرقا آن و پرداخرت وجره
التزام از سوی پدر و مادر است( ».کاتوزیان 1394 ،ش ،ص )711
 .3آرای فقهی و حقوقی موافق وکالت بالعزل در حضانت فرزند
دو اشکال عمده بر وکالت بالعزل در حضانت فرزند وارد می شد .اشکال اول ،عدم مشروعیت وکالت بالعزل و اشکال دوم عدم
قابلیت وکالت در حضانت بود؛ که در این بخش پاسخ سایر فقها و اساتید حقوق به این اشکاالت را بررسی می کنیم.
.1-3

مشروعیت وکالت بالعزل

زیر سوال بردن مشروعیت و قانونی بودن وکالت بالعزل ،مبتنی بر دو اشکال اساسی بود؛ اول آنکه جواز جزو ذات عقد وکالت
است و توافق بر خالف آن ممکن نیست؛ دومین اشکال ،که در دل این بحث مطره می شد تناقض نیابت وکیل بالعزل از موکل
و عدم رضایت موکل از اعمال او بود و سوم آنکه اسقا حق عزل وکیل هم مشروعیت ندارد و هم با تصویب ماده  959قانون
مدنی ،غیر ممکن شده است.
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 .1-1-3پاسخ به اشکال ذاتی بودن جواز عقد وکالت
دو پاسخ مهم به این اشکال مطره شده است؛ اولی مب نی بر اینکه وقتی وکالت را در ضمن عقد الزمی مثل بیع شر می کنیم؛
در حقیقت داریم عقد بیع وکالتی منعقد می کنیم که الزم است نه اینکه ماهیت و ذات وکالت را که جایز بودن است متبدل
کرده باشیم .اما پاسخ دوم که به نحوی رد پاسخ اول نیز می باشد آن است که جواز ،مقتضای اطالق عقد وکالت است و نه ذات
آن.
 .1-1-1-3پاسخ صاحب جواهر به اشکال اول
مرحوم صاحب جواهر با وجود اینکه می پذیرد؛ جواز مقتضای ذات عقد وکالت است اما در دفاع از اینکه وکالت با وجود آنکه
جواز مقتضای ذات آن است در ضمن عقد الزم ،لزوم پیدا می کند اینطور بیان می دارند که وکالت هرچند از عقودی است که
جایز بودن جزو ذات آن می باشد ولی هیچ ایرادی در این نیست که بوسیله ی عارضی مثل شر و مانند آن ،لزوم پیدا کند .و
ادعای اینکه کسب لزوم مخالح ذات عقد وکالت است اینگونه دفع می شود که مراد از شر وکالت ،شر بیع است ولی بصورت
وکالتی .و این غیر نفس وکالت است ،پس نباید به عزل منعزل شود( .نجفی 1404 ،ق ،ج  ،25ص )166
 .2-1-1-3پاسخ صاحب عروه به اشکال اول
اما عالم بزرر جناب صاحب عروه که ایشان نیز از موافقین وکالت بالعزل است؛ در کتاب خود به نام «سوال و جواب» ضمن
عدم پذیرش این نظر صاحب جواهر ،دالیلی بر رد آن هم اظهار می دارند .از نظر ایشان اینگونه حاصل می شود که جواز
مقتضای ذات عقد وکالت نمی باشد بلکه مقتضای اطالق عقد وکالت است.
وی در تبیین نظر خود مبنی بر لزوم عقد وکالت شر شده در ضمن یک عقد الزم ،اینگونه بحث می کند که« :شر در ضمن
عقد الزم ،الزم الوفاء است مطلقا ....بنابراین وکالت مشروطه در ضمن عقد الزم ،باطل نمىشود .بلکه باقى است تا إتیان به عمل
موکل فیه ،یا تا زمان معینى که شر کرده باشند  ...و دعواى این که وکالت از عقود جایز است پس باید بتواند او را عزل کند و
لذا به موت أحدهما باطل مى شود ،مدفوع است به این که :آن چه مسلم است از جواز وکالت ،صورتى است که شر در ضمن
عقد نباشد .چون مقصود از شر  ،وکالت مستمره است نه مجرد حدو آن ،فی الجمله .و اگر صریحا ذکر کند و بگوید به شر
این که تا یک سال مثال وکیل باشد ،پس امر اوضح است .زیرا که مقتضاى لزوم شر  ،این است که در تمام مدت مذکوره وکیل
باشد .و الزم آن این است که به عزل ،منعزل نشود ....حاصل این که وکالت اگر از روى شر باشد ،الزم است .و آنچه جایز
است؛ وکالت عقدیه است( ».طباطبایی یزدی 1415 ،ق ،ص )164
از همین باب است که علمای دیگری نیز فتوا داده داده اند بر اینکه هرچند عقد وکالت به حسب اصل خودش عقدی جایز می
باشد ولی این موضوع منافاتی با الزم شدن این عقد به سبب علتی مثل شر شدنش در ضمن یک عقد الزم ،ندارد( .عاملی
شهید ثانی 1413 ،ق ،ج  ،4ص )37
در نظرات مشهور حقوقی نیز با پیروی از این نظر فقهی ،آن را اینگونه با اصطالحات حقوقی تبیین می کنند که« :جواز عقد
وکالت ،جواز حقی است یعنی از قواعد آمره نیست پس می توان آن را مبدل به لزوم کرد( ».جعفری لنگرودی 1391 ،ش ،ص
 )363و نیز بیان شده است « :امکان بر هم زدن وکالت را نباید مقتضا و جوهر وکالت دانست و هیچ مانعی ندارد که در نتیجه ی
پیمان بین موکل و وکیل ،اختیار آنان محدود شود یا از بین برود .چنانکه ماده  679قانون مدنی درباره ی عزل موکل مقرر می
دارد « :موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد الزمی شر شده
باشد( ».کاتوزیان 1380 ،ش ،ج  ،2ص )104
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 .2-1-3پاسخ به اشکال تنقاض نیابت وکیل و عدم رضایت موکل
البته این اشکالی هم که دغدغه ی مستشکلین بو د که چطور با عدم رضایت موکل ،وکیل به کار خود ادامه می دهد؛ و این
مسئله را تنقاضی آشکار می دانستند با پیش بینی هایی که در قانون مدنی شده است؛ مرتفع شده است.
درست است که وکالت بالعزل می باشد اما اوال ماده ی  663قانون مدنی به هیچ وکیلی اجازه ی خروج از محدوده ی وکالت
خود را نمی دهد و در ماده  674همان قانون ،تنها تعهداتی را بر عهده ی موکل می داند که وکیل در حدود وکالت خود کرده
باشد و بیش از آن را اگر وکیل مرتکب شود فضولی دانسته و نیاز به اذن مجدد موکل ،دارد .ثانیا قید دیگری که همه ی وکالت
ها از جمله وکالت بالعزل را شامل می شود و قانونگذار در ماده ی  667قانون اخیرالذکر پیروی از آن را الزم دانسته ،رعایت
مصلحت موکل می باشد .و ثالثا در ماده  666قانونگذار وکیل را ملزم کرده است که اگر در اثر تقصیری که عرفا به او منسوب
است خسارتی به موکل وارد آورد؛ باید جبران نماید.
پس می بینیم با سه قید  . 1در محدوده ی وکالت بودن اعمال وکیل  .2به مصلحت موکل بودن اعمالش و  .3عدم تقصیر وکیل
از انجام وظایح محوله ،وکالت بالعزل از آن حالت تناقض با خواست و رضایت موکل که مستشکلین تصویر کرده بودند؛ خارج
می شود .و اینها قیودی است که در میان فقها نیز مخالفی ندارد و در فتاوا نیز امده است که در صورت سوء استفاده ی وکیل از
وکالت ،اثری بر آن مترتب نمی شود( .خامنه ای 1420 ،ق ،ج  ،2ص .)267
 .3-1-3پاسخ به اشکال عدم امکان اسقاط حق عزل وکیل
هرچند در صفحات گذشته متذکر نظراتی فقهی مبنی بر عدم امکان اسقا حق عزل وکیل توسط موکل شدیم؛ اما در همان
فتاوا آمده بود که راه های دیگری برای بالعزل کردن وکالت وجود دارد.
اساسا دو راه مهم برای تبدیل عقد وکالت جایز به وکالت بالعزل معرفی شده است که با انجام هر یک از این دو راه ،عمال نیازی
به این نیست که به «اسقا حق عزل» رج وع کنیم که در شرعیت آن شبهه بوجود بیاید .یکی شر عدم عزل در ضمن عقد
الزم بود که البته چون شر فعل است قریب به اتفاق فقها و اساتید حقوق معتقدند تخلح از آن صرفا اثر تکلیفی دارد و دارای
اثر وضعی نیست .البته قطعا این امکان را برای وکیل بوجود می آورد که به علت تخلح طرف مقابل از شر ضمن عقد ،عقد
الزم اولیه را فسخ کند .و راه دوم که بهتر و محکم تر است اینکه وکالت در ضمن عقد الزم شر شود؛ که آنگاه خود به خود ،از
عقد الزم کسب لزوم کرده و دیگر عزل وکیل ،عمال امکان پذیر نخواهد بود .البته این راه دوم بر طبق نظر فقهایی است که
بالعزل شدن وکالت به این نحو را قبول دارند.
اساتید حقوقی نیز به این اشکال سایر حقوقدانان که مبتنی بر ماده  959قانون مدنی بود اینگونه پاسخ دادند« :ممکن است ادعا
شود که چون در ماده ی  959قانون مدنی ،بطور کلی اسقا حقوق مدنی ممنوع شده است؛ این قاعده ی عام ،حکم مربو به
اسقا حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند .ولی ،این ادعا را رویه ی قضایی و عرف حقوقدانان ما به طور قاطع مردود دانسته
است .حق نیز همین است .زیرا گذشته از اینکه عام جدید را بدون یاری قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم قرار داد؛ پیش بینی
اسقا حق در قو انین جدیدتر ،قرینه ی بارزی بر عدم نسخ است .وانگهی ،ماده  959ناظر به سلب حق «به طور کلی» است و
منافاتی با سلب حق در رابطه ی معین «به طور جزئی» ندارد( » .کاتوزیان 1380 ،ش ،ج  ،2ص  )104و « منظور ماده ی 959
از کلمه (بطور کلى) آن است که کسى نمی تواند تمامى حقوق مدنى و یا یک نوع خاص از آن را از خود سلب کند که نتواند از
آن متمتع شود  ...و نخواسته است کسى را منع از سلب کردن حق مدنى یا عدم اجراى آن از خود بطور جزئى یعنى در مورد
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خاص بنماید .بنابراین در صورتى که قانون صراحتا در مورد خاصى ،سلب حق را منع ننموده باشد؛ هیچگونه اشکالى سلب حق
تمتع یا اجراء آن نخواهد داشت (.امامی ،بیتا ،ج  ،2ص )234
 .2-3حل اشکال عدم امکان وکالت در حضانت
اینگونه نیست که همه ی فقها در فتاوایشان ،وکالت در حضانت را ممنوع بدانند .فقهایی نیز صریحا به قابل وکالت بودن
حضانت ،ولو آنکه والدین وکالت در حضانت را ،به شخ

ثالثی بدهند؛ فتوا داده اند( .مکارم شیرازی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ

شده) ( علوی گرگانی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ شده)
و البته بدیهی است که پدر و مادر برای واگذاری حضانت فرزند به یکدیگر نیازی به وکالت دادن نیز ندارند و صرف توافق
طرفین ،کافی است.
و ا ین نکته نیز در اینجا قابل طره است که برخی از مراجع تشیع ،هرچند قابل وکالت بودن حضانت را نپذیرفتند اما به قابل
اسقا بودن حضانت در زمانی که حضانت بر عهده ی یکی از زوجین است؛ نظر داده اند و افزودند در این صورت قهرا ،دیگری (
پدر یا مادر ) ذی حق می شود(.صافی گلپایگانی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ شده) و یا گفته اند :حق حضانت به اسقا  ،ساقط
میگردد و حق بازگشت ندارند( .سبحانی 1434 ،ق ،استفتاء) و در نظری که مضیق تر از نظرات پیشین است مطره شده
است؛ که صرفا مادر می تواند؛ حق حضانت را از خود ساقط کند و پدر چنین حقی ندارد( .هاشمی شاهرودی 1389 ،ش)
در استفتاء دیگری اینطور پاسخ داده شده است که حضانت چه به یکی دیگر از والدین و چه به ثالث قابل واگذاری است و در
صورت واگذاری قابل عودت نخواهد بود( .شبیری زنجانی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ شده) و برخی نیز این قابلیت واگذاری را
مقید می کنند به اینکه همیشگی و غیر قابل رجوع ،نباشد( .جوادی آملی 1398 ،ش ،استفتاء اخذ شده)
امروزه در میان اساتید حقوق و رویه ی قضایی ،دیگر تردیدی در قابل وکالت بودن حضانت دیده نمی شود .چنانکه دکتر
جعفری لنگرودی می نویسد « :هرچه که قابل استنابه باشد می تواند مورد عقد وک الت قرار گیرد مانند اجرای عقود و ایقاعات (
چون طالق و شفعه و جعاله ) و حضانت اطفال 1391 ( ».ش ،ص )919
به نظر می رسد؛ مهمترین موضوع در حضانت کودک ،رعایت مصلحت او است .به همین دلیل است که قانون حمایت خانواده
سال  ،1392در ماده  ،41به دادگاه اجازه ی بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را میدهد« .هرگاه دادگاه تشخی
دهد که توافقات راجع به مالقات ،حضانت ،نگهداری و سایر امور مربو به طفل بر خالف مصلحت او است یا در صورتی که
مسئول حضانت از انجام تکالیح مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود ،میتواند در
خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخ

ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت

طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند».
و لذا در یکی از مقاالت حقوقی می خوانیم « :به موجب همین ماده ،توافقات انجام شده در خصوص حضانت به طور ضمنی به
رسمیت شناخته شد .استعمال عبارت «توافقات راجع به حضانت» در این ماده ،موید آن است که اجازه ی توافق در خصوص
این نهاد حقوقی به والدین اعطا شده است و قانونگذار و محاکم قضایی توافقات را اساس ًا بر خالف نظم عمومی تلقی نکردند ...در
عقد وکالت ،والدی که حق حضانت دارد در قبال اسقا

حق یا اعطای امتیاز از سوی والد دیگر ،به وی وکالت در اجرای

حضانت می دهد» این نویسنده در ادامه ی همان مقاله چنین بیانی دارد که چون از مفهوم ماده  1172قانون مدنی ،بر می آید
که مباشرت ابوین شر تحقق حضانت نیست؛ لذا اعطای وکالت در حضانت فرزند به شخصی غیر از والدین منع قانونی ندارد؛
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هرچند به علت نقا ضعفی که در عقد وکالت وجود دارد بهتر است کسی از عقد وکالت برای اعطا یا اخذ وکالت استفاده نکند.
(پورمسجدیان و عباسی 1396 ،ش ،ص )138
اداره حقوقی قوه قضائیه هم طبق نظریّه شماره  7/7494مور  ،1378/10/20وکالت دادن به غیر والدین را به شرطی که
اعمال وکیل تحت نظارت والدین باشد را می پذیرد« :چون حضانت و نگهدارى ابوین قائم به شخ

و این حق و تکلیح با توجه

به صراحت مادتین  1172و  1173قانون مدنى در شرائط خاصى قابل واگذارى و انتقال است؛ لذا چنانچه مقصود از تنظیم
وکالت نامه رسمى واگذارى حضانت طفل به وکیل باشد ،به طورى که دخالت موکّل ضرورت نداشته باشد ،با قائم به شخ
بودن آن که به حکم دادگاه مقرر شده است ،مباینت دارد و خالف قانون و باطل است .لیکن هرگاه مقصود آن است که با
نظارت مادر ،فرد یا افراد دیگرى ک مک و مساعدت الزم را بنمایند ،نه نیازى به وکالتنامه رسمى دارد و نه به منزله ی واگذارى
حضانت به فرد دیگرى تلقى مىشود( ».مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ،نرم افزار دستور ،نسخه )2/5
نتیجه گیری
در این تحقیق دریافتیم؛ هم در میان استنبا فقهای عظام از فقه امامیه و هم در میان استنبا اسراتید حقروقی از حقروق
موضوعه ،اختالف نظرهای شدید و تفسیر های متفاوتی از حضانت ،وکالت بالعزل و بسیاری از موارد مربرو بره ایرن دو وجرود
دارد .بطوری که این اختالفات در زمان پایان حضانت ،امکان وکالت در حضانت ،امکان اسقا یا نقل و انتقرال حضرانت ،امکران
سلب حق عزل وکیل ،و  ...بروز کرده است.
اما از جمع آرا و نظریات فقهی و حقوقی ،می توان دریافت که «وکالت بالعزل در حضانت فرزنرد» هرچنرد راهکرار فقهری و
حقوقی قابل توجه و دفاع دارد اما به علت اینکه تاویالت و تفسیرهای گوناگون چه از نظر فقها و چه از نظر اساتید حقوقی راجع
به بخش های مختلح آن وجود دارد؛ راهکار چندان مناسبی برای اخذ یا واگذاری حضانت فرزند نمی باشد.
قانون دارای اجمال و سکوت مبهمی در این زمینه می باشد که همین موجب نرسیدن به یک رویه ی ثابت در این خصوص
می شود .و با توجه به اینکه مهترین مسئله در حضانت فرزند ،رعایت غبطه ی کودک می باشد و ایرن از هرر قرراردادی مهمترر
است؛ لذا بدیهی است رعایت مصلحت طفل تمام قراردادهای نوشته و نانوشته ی در خصوص حضانت را مری توانرد ملغری االثرر
کند.
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