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 چکيده
قانونگذار در جهت حمایت از صغیر به قیّم و ولیّ قهری او اجازه داده که معامالتی را بر 

که البته اختیارات ولیّ بسیار وسیع تر است نسبت به . اساس مصلحت و رعایت غبطه او انجام دهد

و چنانچه که ولیّ و قیّم بر اساس . شودیّ نمیشود، برکار ولقیّم و آنچنان نظارتی که بر کار قیّم می

تواند از دادگاه ابطال مصلحت صغیر معامله یا معامالت را منعقد نکند، صغیر پس از بلوغ می

امّا چنانچه ولیّ بر اساس مصلحت صغیر عمل نکند، قانگذار پیش بینی الزم را . معامالت را بخواهد

نکرده، و بر اساس قاعده لزوم و حمایت از شخص ثالث  در جهت پس گرفتن اموال صغیر را از ولیّ

لذا بر قانونگذار الزم است تا . توان ابطال معامالت را خواستار شدکه با ولیّ قرارداد منعقد کرده، نمی

پیش بینی ها و قوانین الزم را  در جهت حمایت از صغیر بنماید، و همچنان که بر کار قیّم نظارت 

 .نظارت داشته باشد تا در جهت حمایت از صغیر، اموال او محفوظ بماند دارد، برکار ولیّ نیز

 
 

 محجورین، ولیّ، قیمومیّت، صغر، رشد يديکل واژگان

 

 مقدمه
و امروزه نیزمسأله محجورین و حمایت از آن، از جمله مسائلی . از آغاز اسالم، فقه اسالمی توجه ویژه ای به حمایت از محجورین داشته است 

و قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران که نشأت گرفته از فقه اسالمی است، . نهادهای حقوقی جهان توجه خاصی  به آن دارنداست که 

حمایت از صغیر و حفظ اموال او چه در دوران صغر و چه برای .ی حمایت از محجورین را مورد عنایت و توجه کامل قرار داده استمسأله
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که با عنایت به این . در همین راستا قانونگذار قوانینی را وضع کرده است لذا. قانونگذار است دوران بلوغ یکی از مسائل مهم

  .قوانین حقوق و اموال صغیر محفوظ خواهد ماند

 تبین محل بحث

 یو از آنجا که مجال بررسی احکام همه. ابتدا الزم است تا تعریف دقیقی از محجور، اسباب و انواع محجور را داشته باشیم

در همین .محجورین نیست، فقط وضعیت صغار را پس از بلوغشان نسبت به عقود منعقد شده در زمان حجرشان را بررسی خواهیم کرد

تواند عقودی را که جهت پس از ارئه تعریف دقیقی از صغیر، قیّم و ولی قهری، باید به این سؤال پاسخ دهیم، آیا صغیر پس از رشد و بلوغ می

اند فسخ نماید؟ آیا عقودی که منعقد شده، و در زمان محجور بودن او الزم بوده است، در زمان محجور بودن او منعقد کرده قیّم و ولی قهری

  آیا همچنان نیز الزم است؟

 مفهوم شناسی حجر
( 83،،02 رضوان طلب،)به فتح حا و سکون جیم، در لغت به معنای منع و بازداشتن و ایجاد تضییق «  حجر»معنای حجر؛ ( الف

 جعفری ).باشدمی  است، شده دارا را آن شخص که حقی اعمال برای صالحیت نداشتن و معین حق شدن دارا در صالحیت و نداشتن

 (832 ،038 لنگرودی،

های مختلف، بر مصادیقی از این  و در کتب فقه و حقوق اسالمی این واژه با شکل( ع)در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود عنوان نمونه، می معنای کلّی، اطالق شده است که به مفهوم و

توجه صاحبان  یعنی آیا در این سوگندها، سوگندی هست که مورد{ 8هل فی ذلک قسم لذا حجر}:فرماید قرآن کریم می: عقل - 

 .در این آیه شریفه، حجر بر عقل اطالق گردیده است. قرار گیرد« عقل»

کاررفته است، شاید به این دلیل، که  جای حرام به واژه حجر به{  0و یقولون حجراَ محجورا} : فرماید می کریم قرآن: رامح -8

 .باشد ارتکاب حرام، ممنوع می

کتاب الحجر در کتب فقهی فقها حاوی بخشی از احکام حقوق اسالم است که به بیان حال و حقوق : ممنوعیت از تصرف -0

بنابراین حجر در اصطالح فقهی به معنای ممنوعیت از تصرف . پردازد اند می کسانی که از تصرف در اموال خود منع شده محجورین؛ یعنی

 .است

توانیم در تعریف آن معنای اصطالحی حجر؛ در اصطالح حقوقی، حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست و می( ب

که بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اراده کند و شخصاً حجرعبارت است از منع شخص به حکم قانون از این»بگوییم

 (21 ،028 صفایی، )« اعمال حقوقی را انجام دهد

را ممنوع در تصرفات مالی و برخی از فقها محجور را   در همین راستا برخی از فقها باتوجه به معنای اصطالحی حجر، محجور

 .لی دانسته اندممنوع در تصرفات مالی و غیر ما

صاحب جواهر محجور را شخصی می داند که نزد شارع، ممنوع از تصرف در مالش باشد ولو آن که محدودیت تصرف مربوط به 

 (0281ه ق، ج 3  نجفی،اصفهانی.) بخشی از اموال باشد

ه 32  حلّی،) « 1باشد از نظر شرع محجور کسی است که از تصرف در اموالش ممنوع» نویسدهمچنین محقق حلی در شرایع می

 ( 8،2ق،جلد

صغیر، اعم از ممیز یا غیر »با این وجود، برخی از فقیهان حجر را شامل امور مالی و غیر مالی می دانند، عالمه در تذکره می فرماید

ه 022 حلی،)« 3ممیز، به موجب نص و اجماع در جمیع تصرفات خود، به جز آنچه استثنا شده است، مانند عبادات و اسالم ممنوع است

 (8،30ق،جلد

                                                           
5
 - Innterdiction 

 
  فجر، آیه  - 8
  8فرقان ، آیه  - 0
 
 - Interdictory 

 المحجور شرعاً هو الممنوع عند الشرع من التصرف فی ماله ولو البعض -  
  ماله فی التصرف من الممنوع هو شرعا المحجور - 1
 الصغیر و هو محجور علیه  بالنص  و االجماع  سواء  کان ممیزا او ال فی جمیع التصرفات اال ما یستثنی کعباداته و اسالمه- 3
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حجر شرعاً به معنای منع از تصرف در مال به جهات خاصی است، بنا براین اگر تصرفات غیر : شافعی در تعریف حجر می گوید

 .در این تعریف معنا ندارد مانند خلع و طالق و ظهار و اقراررهایی که موجب عقوبت بدنی می شود« فی المال»مالی باشد با نظر به قید 

بنابراین با توجه به ممنوعیتی که . اما امروزه، حجر معنای وسیعی دارد و بر خالف نظر مشهور فقها، محدود به امور مالی نیست

برای شخص ایجاد می کند، این مفهوم می تواند جنبه های مختلفی در عرف داشته باشد که حسب مورد، متفاوت بوده و « حجر»مفهوم 

ممنوع است و سفیه صرفاً ( مالی و غیر مالی)شود؛ برای نمونه مجنون به دلیل حجر از تمام اعمال حقوقیامل میامور مالی و غیر مالی را ش

عالی .)از اعمال مالی ممنوع است؛ لذا به طور مطلق نباید حکم نمود، بلکه حسب مورد و در حاالت مختلف باید قائل به تفصیل شد

 (،،، 0،8 پناه،

 انواع حجر

 :گرفتن نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خود، می توان تقسیماتی را برای حجر به شرح زیر ذکر کرد با در نظر     

حجر عام و خاص؛ منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع ( الف

از تصرفات ممنوع می باشد، نه همه آنها؛ برای مثال حجر سفیه  اما درحجر خاص، شخص از پاره ای. برای مثال حجر مجنون عام است. باشد

 (،2 ،028 صفایی،.) و همچنین است حجر تاجر ورشکسته. حجر خاص به شمار می آید، زیرا محدود به امور مالی است

صغر، : تند ازاسباب این گونه حجر عبار. حجر حکمی و قضایی؛ حجر حکمی آن است که نیاز به حکم قاضی یا دادگاه ندارد( ب

اگر چه در برخی از موارد و برای انجام تصرفات محدود با .به تعبیر دیگر به این نوع حجر، حجر ذاتی هم می گویند. جنون، رقیت و مرض

 .حضور حاکم و نماینده او، اجازاتی صادر گردیده است، لکن ثبوت حجر، ربطی به حکم حاکم ندارد

شود که اعمال آن مشروط به حکم قاضی یا دادگاه است به طوری که بدون نظر ق میهایی اطالاما حجر قضایی، به ممنوعیت

این دو صنف . گردد عبارتند از سفها و ورشکستگانها، شامل آنان میافرادی که این گونه ممنوعیت. گرددقاضی این محدودیت ها تنفیذ نمی

گونه تصرفی در اموال خود داشته توانند هرورشکستگی و سفاهت،  می باشند، اما قبل از حکم حاکم بهگرچه جزو اصناف محجورین می

 (83، ،02 طلب،رضوان.)باشند

حجر حمایتی و حجر سوءظنی؛ در حجر حمایتی، حمایت از محجور مورد نظر قانونگذار است، ولی در حجر سوءظنی مقصود ( ج

حجر حمایتی به شمار می رود، زیرا این اشخاص به سبب اختالل یا  حمایت از منافع دیگران است؛ برای نمونه حجر صغیر، مجنون و سفیه

اره نقض قوای دماغی نمی توانند امور خود را، چنانکه باید، اداره کنند، بدین جهت قانونگذار با برقراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اد

رشکسته حجر سوءظنی است، زیرا منظور از آن حفظ حقوق امور این اشخاص به حمایت از آنان اقدام کرده است؛ اما حجر بر تاجر و و

 (،2 ،028 صفایی،. )بستانکاران و جلو گیری از تصرفات مالی مضر به حال آنان بوده است

ای از موارد حجر مبتنی بر فقدان درک، شعور و اراده است و حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده؛ در پاره( د

از موارد مبنای حجر نقص یا عدم کفایت اراده است؛ چنانکه حجر مجنون از نوع اول و حجر صغیر ممیز یا سفیه از نوع دوم  در پاره ای

 (3، همان، .)است

 اسباب حجر
شهید اول در کتاب لمعه . کننداسباب حجر در فقه اسالمی؛ معموالً فقهای امامیه اسباب حجر را شش سبب ذکر می         

: داردشهید ثانی در توضیح سخن شهید اول بیان می. را؛ صغر، سفه، جنون، افالس، مرض متصل به موت و رقیت نام برده است اسباب حجر

کنند و اال اسباب حجر زیادتر از این شش مورد و در جای جای کتب فقهی پراکنده عادت چنین است که اسباب حجر را شش مورد ذکر می

اط با عین مرهونه و ممنوعیت مشتری از تصرف در آنچه خریده است قبل از پرداخت ثمن و منع بایع از حجر راهن در ارتب: است مانند

از تصرف در دارایی خود، تصرفی که برای غیر از ادای قرارداد کتابت یا در  2تصرف در ثمن معیّن قبل از تسلیم مبیع و ممنوعیت مکاتب

 ( 3 ،  ه ق، ج3   شهید ثانی،.)یت مرتدی که ممکن است به اسالم برگرددمورد غیر از هزینه روزمره زندگی باشد و ممنوع

اند، ولی روش فقهای عامه در احصا و شمارش اسباب حجر فقهای عامه نیز مانند فقهای امامیه اسباب حجر را متعدد بیان کرده

 (8، ،028 صفایی،.)دکننمعموال فقهای عامه اسباب حجر را صغیر، جنون، سفه معرفی می. اندکی متفاوت است

م اسباب حجر صغیر، سفیه، و مجنون ذکر شده است و همچنین در قانون .ق833 اسباب حجر در حقوق موضوعه؛ در ماده 

لکن با مقایسه آنچه که به عنوان اسباب حجر در فقه اسالمی بیان . تجارت، قانونگذار ورشکسته را به عنوان یکی از محجورین نامبرده است

که در قانون مدنی به عنوان اسباب حجر ذکر شد، متوجه می شویم که بین اقسام محجورین در حقوق موضوعه و آنچه در منابع شد و آنچه 

                                                           
 بنده ای است که با موالی خود قراردادی امضا کرده که در صورت انجام کاری، آزاد شود « اتبمک»مراد از  - 2
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که، قانونگذار صرفاً به مواردی که ارتباط زیادی با نظم عمومی دارند، رسد این استآنچه که به نظر می. ،فقهی ذکر شده، تفاوت وجود دارد

 ( 30 ، 0،8 عالی پناه،. )ین سبب صرفاً درباره صغیر، سفیه، مجنون و ورشکسته صحبت کرده استاهمیت داده و به هم

و به واسطه نقص قوای عقلی و به تعبیر دیگر به علت فقدان . البتّه الزم به ذکر است که حجر مدنظر این ماده، حجر حمایتی است

و در حقوق امروز معوالً اصطالح حجر برای مواردی که سبب منع، نقص ( 0 ، ،0 مقصودی،. )باشدیا عدم کفایت اراده، شخص محجور می

شود و باشد، مانند حجر تاجر ورشکسته، بندرت استعمال میدر مالکیت، مانند حجر راهن، یا منع تصرف به دلیل حمایت از حقوق دیگران 

و لکن حجری که ما در این مقاله بررسی ( 3، ، 028 یی،صفا.)گونه موارد از اصطالح حجر استفاده نکرده استقانون مدنی هم برای این

 .باشد، نه انواع دیگر حجرکنیم حجر حمایتی میمی

 مفهوم صغير

 گفته کسىبه صغیر حقوقى اصطالح در و( 028،830 صفایی،.)تعریف صغیر؛ صغیر در لغت به معنی کوچک و خرد است       

در فقه امامیه و در ( 0 8،  ،ج 03 امامی،).باشد نرسیده اجتماعى زندگانى براى الزم روحى و جسمانى نمو به سن نظر از که شودمی

سال تمام  ،سال تمام قمرى و در دخترها    ، پایان صغر و رسیدن به سن بلوغ  در پسرها  1م مصوّب سال . ق«3 8 »مادۀ  1تبصره 

 .قمرى تعیین شده است

صغیر از حجر خارج گردد، بلکه عالوه بر آن رشد و رشید بودن هم شرط خروج از  تنها رسیدن به این سنین کافى نیست که البته

  . یابد مى خاتمه تمام سال هیجده به و گرددمی شروع تولد زمان از صغر م، دوران. ق«3 ،83 » ماده صغر است، و بر همین اساس طبق

اند کسانى را که قبل  اند، عموماً ناچار شده فرض نموده کشورهائى که در قوانین خود براى رشد سن معینى را که است ذکر به الزم

باشند و عدۀ آنها نادر گردند و هرگونه آمادگى را براى اجراى حقوق مدنى دارا میسن معین، به کمال نمو دماغى الزم نائل می از رسیدن به

 .است، استثنائاً رشید بشناسند و از حجر خارج گردند

در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، .. »: م مقرر داشته. ق« ،83 »یروى از قوانین مزبور در ذیل مادۀ قانون مدنى ایران نیز به پ

نماید این نمو دماغى در اشخاص فقط پس از چنانکه مادۀ باال تصریح می. «شودرشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می

اى از نمو قواى دماغى برسد  براین کسى که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد به هر درجهبنا. پذیر است پانزده سال تمام شمسى امکان

 (1 8همان،.)داندقانون او را غیر رشید می

 .باشدمی معتبر شده ضبط آن در که تولدى تاریخ و بود خواهد شناسنامه روى از افراد سن تشخیص

 اقسام صغير

. ی درک و تمییز سود از زیان را نیز نداردداند و قوهمعنی خوب و بد و زشت و زیبا را نمی صغیر غیر ممیز؛ کودکی است که( الف

مثالً در معاوضه یک اسکناس یک هزارتومانی با یک اسکناس دو هزار تومانی که در دست کودک است قدرت تشخیص تفاوت ارزش 

 (   ،  ،0 مقصودی،.)اندغیر صغیر نامیدهاقتصادی آنان وجود ندارد به همین علت این گروه از صغار را صغیر 

صغیر ممیز؛ در اصطالح حقوقی به کسی گفته می شود که به حد بلوغ سنی نرسیده است، ولی آن قدر رشد عقلی پیدا کرده ( ب

ت را از یکدیگر تواند عقود و ایقاعامی. دهدی درک و تمییز نسبی شده است و خوب و بد و سود و ضرر را از هم تمییز میکه دارای قوه

 (31،،02 داوریار،.)چنین آثار و احکام مهم آن را بداندتشخیص داده و سود و زیان و هم

 شناسی قيمومتمفهوم

-تعریف قیم؛ قیم در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می     

 مواردى در او اموال نگاهدارى و محجور سرپرستى براى دادگاه طرف از که است کسى قیمو در اصطالح حقوقی ( ، 028،8 صفایی، .)باشد

 284) ، ،ج 03 امامی،).گرددمی منصوب باشد نداشته( وصى و پدرى جد پدر،) خاص ولى که

خاص  هرگاه محجور ولیّ. مبنای فقهی نصب قیم؛ مبنای نصب قیم برای محجوران در حقوق اسالمی، والیت قاضی می باشد

این نوع والیت مورد قبول همه فقهای اسالمی، . کنندنداشته باشد، سرپرستی و اداره امور او با قاضی است که از آن به والیت حاکم تعبیر می

است البته این والیت از آن حاکم شرع . استناد شده«   الحاکم ولیّ من ال ولیّ له»اعم از شیعه و سنی، است و در تأیید آن به حدیث نبوی 

تواند آن را شخصاً اعمال کند یا شخصی را به عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین کند، که در فقه اسالمی او را قیم یا که می

در حقوق امروز نیز به منظور حمایت از محجوری که ولیّ خاص نداشته باشد، قاضی قیمی را ( 028 ،811صفایی، .)وکیل قاضی نامیده اند

                                                           
 ی که قانون ذکر کرده اقسام دیگری مانند مفلس، مریض متصل به موت و بنده نیز ذکر شده استدر منابع فقهی عالوه بر موارد - ،
 « .....است رشید غیر حکم در باشدن تمام سال هیجده داراى که کس هر»: م. ق« ،83 » مادۀ - 3 
 83 : ص ،82 ج اإلسالم؛ شرائع شرح فی الکالم رجوع شود به جواهر -   



 65-15، ص 5931تابستان ،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

تواند شود و در هرزمان قاضی میآید و اختیارات او به وسیله قاضی مشخص میکند، این شخص نماینده قاضی به شمار میاو تعیین میبرای 

 .او را برکنار و شخص دیگری را به جای او منصوب کند

برای . گیردصورت می( ادهخانو)و توسط دادگاه عمومی حقوقی ( دایره سرپرستی)موارد نصب قیم؛ نصب قیم با پیشنهاد دادسرا 

،  ،0 مقصودی،.)و ولی منصوب از طرف یکی از آنها وجود نداشته باشد 8 شود که برای آنان ولی قهریاشخاص محجوری نصب قیم می

38 ) 

 :شودبرای اشخاص ذیل نصب قیم می» : داردم در این خصوص بیان می.ق« 2 8 »مادۀ 

 .برای صغاری که ولی خاص ندارند - 

 .ی مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشندبرا -8

 .برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد -0

 واجدکند باید اوصاف قیم؛ کسی را که دادگاه به عنوان قیم برای محجور تعیین می

لذا برخی از شرایطی که قیم باید دارا باشد و برخی از موانع که، ممانعت .ای از اوصاف و فاقد برخی از عیوب و کمبودها باشدپاره

 .کند از قیم شدن شخص به صورت اختصار در ذیل بیان خواهد شدمی

 شرایط( الف

دادن وظیفه نخواهد بود را بدون این وصف قیم قادر به انجامباشد، زیداشتن قدرت و توانایی شرط عقلی سمت قیم می: توانایی - 

 (،028،83 صفایی، .)توان امور محجور را اداره کردو با نصب فرد ناتوان نمی

م .ق«  80 »ماده  8طبق بند. امانت یکی از مهمترین وصفهای است که قیم باید در دوران تصدی خود باید دارا باشد: امانت -8

 .شودنباشد به سمت قیم منصوب نمی هرگاه شخصی امین

 . قیم باید بالغ و رشید باشد چون هرگز نمی توان شخص محجور که نیاز به قیم دارد را قیم محجور دیگر قرار داد: بلوغ و رشد -0

 ( 0 الًولن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبی.).....در حقوق اسالم والیت کافر بر مسلم پذیرفته نشده است: اسالم - 

 موانع( ب

 :م اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند.ق«  80 »مطابق ماده 

 کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند - 

 .های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشندکسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه -8

 ورشکستگی به تقصیر -جنحه نسبت به اطفال -ناموسهتک  -اختالس -کالهبرداری -خیانت در امانت -سرقت

 .کسانی که معروف به فساد اخالق باشند -0

 .کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد - 

و وظایف و اختیارات قیم؛ کسی که به عنوان قیم برای محجور تعیین می شود، در قبال پذیرفتن این مسئولیت، باید وظایفی 

 :باشدبرخی از این وظایف و اختیارات به صورت ذیل می. اختیاراتی را که قانونگذار برای او تعیین کرده است انجام دهد

 وظایف قیم( الف

  1 تنظیم صورتحساب پایان کار -0   تنظیم صورتحساب ساالنه و ارائه به دادستان -8   صورت برداری از اموال مولی علیه - 

 ، نگهداری اموال قیمتی -1 2 النفقه اوی محجور و اقارب واجبپرداخت نفقه -  3 ترکه مورّث مولی علیهدرخواست مهروموم  - 

 80جبران ضرر ناشی از تقصیر در حفظ مال -3  88مواضبت از محجور -،  8استرداد اموال محجور -2 83فروش اموال ضایع شدنی -3

                                                           
 پدر و جد پدری - 8 
    نساء، - 0 
 م.ق 801 ماده  -   
 م.ق   8 ماده  -   
 م.ق   8 ماده  - 1 
 قانون امور حسبی  ،ماده  - 3 
 قانون امور حسبی 28ماده  - 2 
 مور حسبیقانون ا  2ماده  - ، 
 قانون امور حسبی 23ماده  - 83
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 اختیارات قیم( ب

ازدواج برای محجور و  -  83اجرت قیم -  81ای اموالاجازه اداره -0  8تغال به کاراجازه اش -8  8فروش اموال منقول محجور - 

م برای عقد نکاح .ق«   3 »تواند در ازدواج نابالغ مداخله کند و اختیاری که تبصره ماده طالق دادن او، البته الزم به ذکر است که قیم نمی

اما در مورد ازدواج مجنون ماده ( 028،823 صفایی،.)قابل تعمیم به قیم نیست قبل از بلوغ به ولیّ داده است ناظر به ولیّ قهری است و

تواند برای مجنون ازدواج نماید و در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می»دارد ح مقرر می.ا.ق« 22»

 «دهددادگاه قیم طالق میهرگاه طالق زوجه مجنون الزم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب 

 برخی از محدودیتهاي قيم نسبت به مولی عليه

 مولى» اموال در بداند صالح خود که را تصرفى نوع هر تواند نمى و نیست مالک همانند گاه هیچ قیّم اختیارات و صالحیت      

 جایى تا) خواهد مى که را آنچه دارد حق مالک لذا یرد،بگ نظر در را «علیه مولى» مصلحت خود، تصرفات همه در باید بلکه دهد، انجام «علیه

  از ترحّم و تفنّن هوس، لحاظ همین به .باشد او زیان به که چند دهد، هر انجام خود دارایى در( نباشد الهى و قانونى مقررات مخالف که

 .است «علیه مولى» مصلحت به محدود تصرفاتش و کارها( قیّم) قانونى نمایندۀ که حالى در است، مالک براى مشروع هاى انگیزه

 مولى» زیان به تصرفات نوع این زیرا نماید؛ وصیت یا و کند وقف یا ببخشد را «علیه مولى» اموال تواند نمى قیّم: اوالً بنابراین

 .است خارج قیّم کار محدودۀ از اصوال و بود، نخواهد مجاز و است «علیه

 مال که این از اعم کند، معامله خود با ،«علیه مولى» طرف از قیمومت سمت به تواند نمى م؛ قیّم. ق «3 8 » مادّه طبق: ثانیاً و

 .دهد انتقال او به را خود مال یا کند منتقل خود به را «علیه مولى»

 و است انتقال از سخن تنها ماده دوم بخش ولى عهدى، و تملیکى از اعم است، معوّض قراردادهاى همه شامل ماده نخست بخش

 (2  ، جه ق،2   طاهری،) .شود نمى عهدى عقد املش

 و نظارت با باید قیّم کار بلکه نیست، کافى «علیه مولى» غبطه و مصلحت رعایت براى قیّم نظر تنها موارد از و همچنبن در برخی

 ،8.علیه مولّى دعواى و صلح 82منقول غیر اموال رهن و فروش: ازجمله گیرد انجام دادستان تصویب

 شناسی والیتمفهوم 
تعریف والیت؛ والیت به معنی سلطه و قدرت است و از نظر حقوقی عبارت است از اقتداری که قانون به جهتی از جهات به          

باشد و کسی که تحت والیت می« ولی»تا بتواند امور مربوط به غیر را اداره نماید، کسی که از این قدرت برخوردار است  دهدکسی می

 ولی بر دو قسم است؛ ولی عام، ولی خاص( 10، ،0 مقصودی،.)شودگفته می« مولی علیه»

 کسى او و است عام ولى حاکم .دهدمی انجام قانون دحدو در را افراد به عموم مربوط امور که است کسى عام ولی عام؛ ولى( الف

 قانون و دارند عهده دادستان و دادرس را حاکم سمت اکنون. باشد شده برگزیده سمت به این قانونى دارصالحیت مرجع طرف از که است

 (838، ج، 03 امامی، . )است نموده واگذار آنها از یک به هر را معینى امور

«  ،  » و طبق ماده. دهدمی انجام قانون حدود در را معینى به اشخاص مربوطه امور که است کسى اصخ ولی خاص؛ ولى( ب

 مولى دارد والیت او بر خاص ولى که کسى. «شودمی نامیده طفل خاص ولى آنان از یکى طرف از منصوب وصى و پدرى جد و پدر» م. ق

   :است دسته دو بر خاص ولى بنابراین. گویند علیه

 یا و انتصاب بدون و است، شده اعطاء قانون طرف از دو به آن والیت سمت. باشدمی پدرى جد و پدر از عبارت قهرى؛ ولى - 

 یک هر»: م. ق«  2  » مادۀ به دستور. شودمی گفته قهرى ولى پدرى جد و به پدر جهت بدین گیرد،می صورت رسمى مقام طرف از تنفیذ

                                                                                                                                                                                       
 قانون امور حسبی 22ماده  -  8
 م.ق  80 ماده  - 88
 م.ق 802 ماده  - 80
 قانون امور حسبی  2و23ماده  -  8
 قانون امور حسبی  2ماده  -  8
 قانون امور حسبی 21ماده  - 81
 م.ق 1 8 ماده  - 83
 م. ق   8 ماده  - 82
 م.ق 8 8 ماده  - ،8
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 پدرى جد و پدر در منحصر را قهرى والیت امامیه فقهاى از به متابعت مدنى قانون. «دارند والیت خود دبه اوال نسبت پدرى جد و پدر از

 .است دانسته

: قبیل از نمایدمی معین آورد بجاى توانستهخود می که امورى انجام در خود فوت از پس براى موصى که است وصى؛ کسى -8

 جد و پدر از یک هر»: گویدمی م. ق« 22  »ماده  .آن امثال و او دارائى ادارۀ و علیه مولى ىدارنگه و آن مصرف و ثلث اخراج دیون، تأدیه

 آنها تربیت و نگهدارى در خود فوت از بعد تا کند معین وصى باشندمی او والیت تحت که خود اوالد براى تواندمی دیگرى وفات از بعد پدرى

 وصى از ماده منظور. دهدمی انجام را به والیت مربوط امور ولى، مقام قائم به عنوان وصى نابراینب «نماید اداره را آنها اموال و کرده مواظبت

 .است  شده منصوب صغیربه مربوطه امور براى پدرى جد یا پدر طرف از که است کسى شودمی نامیده خاص ولى که

 قهری ولى حقوق و وظائف

 استنباط م. ق« 21  » و«  2  » مادۀ دو مفهوم از آنچه. است ننموده بیان و معین قانون را ولى اختیارات ولی؛ اختیارات(الف

 قیم وظایف و اختیارات تمامى توانمی مالک وحدت نظر از. بنماید امانت خالف بر رفتار و شود میل و حیف مرتکب تواندنمی ولى شود،می

 زیرا باشد، داشته نظارت او اعمال در دادستان آنکه بدون دانست، ىجار به ولى نسبت داشته مقرر حسبى امور قانون و مدنى قانون که را

 طرف از و باشدمی او به احوال آشنا دادگاه و دادستان از بیش ولى و. باشدمی خود علیه به مولى نسبت کس هر از دلسوزتر قهرى ولى عموماً

 تواندنمی دادستان دهد قرار اولیاء اعمال در دادستان براى نظارت حق قانون بسیارند، چنانچه والیتند تحت و دارند دارائى که صغارى دیگر

 (8 8، ،جلد 03 امامی،).نماید اعمال کنونى تشکیالت با را خود نظارت

. ق «20   »مادۀ  طبق  ولىّ زیرا دهد؛ انجام تواند مى ولىّ باشد، «علیه مولّى» مصلحت به که کارى حدود اختیارات ولی؛ هر( ب

 .باشد مى «علیه مولّى» نونىقا نمایندۀ م 

 امور قانون 20 و  2 موادّ) بفروشد را محجور منقول غیر و منقول اموال تواند مى( عام ولىّ و خاص ولىّ از اعم) ولىّ بنابراین،

 قانون  2 مادۀ) دبسپار بانک به را او پول تواند مى همچنین و گذارد، ودیعه به دیگرى نزد را «علیه مولى» قیمتى اشیاء و اسناد و( حسبى

 یا و گذارده رهن به را او اموال تواند مى و( م. ق 8 8  مادۀ) دهد خاتمه صلح به را «علیه مولى» به مربوط دعواى دارد حق و( حسبى امور

 علیه مولىّ و د؛گیر قرار معامله طرف او با خریدوفروش در و بگیرد قرض او براى تواند مى و( م. ق   8  مادۀ) دهد قرار دیگر معامله مورد

 به. است نگرفته انجام او مصلحت رعایت منظور به معامله که نماید ثابت که آن مگر ندارد، را ولىّ تصرفات ابطال حق رشد و بلوغ از پس نیز

 باشد، «لیهع مولّى» مصلحت به و نفع به که کارى هر او غبطۀ و مصلحت گرفتن نظر در با علیه، مولّى اموال با رابطه در ولىّ حال، هر

 تصرفات آن نشود، «علیه مولّى» مصلحت مراعات ولىّ تصرفات در اگر اما...(  و قرض و هبه و صلح و شراء، و بیع از اعم) دهد انجام تواند مى

 (3  ، ،ج2   طاهری،).بود نخواهد نافذ

 :م. ق« 20  » ماده باشد؛ به دستورمی علیه مولى قانونى نمایندۀ ولى به عنوان( ج

 بجاى که شودمی گفته به کسى نماینده «.باشدمی او قانونى نمایندۀ ولى علیه، مولى مالى حقوق و مربوط به اموال امور کلیه رد»

 .دهد انجام او براى را اعمالى بتواند دیگرى

 :است قسم دو بر نماینده

 مداخله او انتخاب در عنه منوب آنکه بدون د،دهمی قرار نماینده را او قانون که است کسى از عبارت آن و: قانونى نمایندۀ - 

 .باشد داشته

. دهدمی آورد بجاى تواندمی خود که امرى انجام در به دیگرى کسى که است نمایندگى از عبارت آن و: قراردادى نمایندۀ -8

 (  8، ،جلد 03 امامی،) .است قانونى نمایندۀ مانند قراردادى نمایندۀ. است قراردادى نمایندگى از نوعى وکالت

 بنماید را مراقبت کمال آن نگاهدارى در باید و باشدمی امانت ولى نزد علیه مولى ولى؛ اموال نزد علیه مولى اموال بودن امانت( د

 .نکند تفریط و تعدى و

. گرددمی امین ضم باشد قویه امارات طفل به دارائى نسبت قهرى ولى امانت عدم براى که مواردى در م. ق« 21  » ماده طبق

 ضامن اال و بود نخواهد آن مسئول شود معیوب یا و ناقص یا تلف ولى تفریط و تعدى بدون علیه مولى اموال از بعضى یا تمام چنانچه بنابراین

 (1 8همان،).است

 موارد سقوط والیت
 :گردد مى ساقط قهرى ولىّ والیت مورد سه در

 دست از را خود «علیه مولّى» اموال ادارۀ شایستگى شود، شناخته محجور لتىع به ولىّ اگر است طبیعى ولى؛ حجر مورد در (الف

 به مستقال والیت است، «علیه مولّى» پدر محجور، اگر بنابراین،. بسپارد دیگرى به را او والیت سمت حجر، پایان تا باید ناچار پس داد، خواهد
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 03.شود مى واگذار قیم به والیت سمت بود، محجور پدر، همانند مه او یا نداشت، وجود پدرى جد اگر و شود، مى واگذار پدرى جد

 (8  ، ،ج2   طاهری،)

 اللّهُ یَجْعَلَ لَنْ»: شریفۀ آیۀ طبق زیرا گردد؛ مى ساقط او والیت شود،  محجورکافر ولىّ که صورتى در ولىّ؛ کفر مورد در( ب

 .است نداده قرار والیتى و سلطه مؤمنین به نسبت کفار براى خداوند « 0سَبِیلًا الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکافِرِینَ

 یا و خیانت باشند، داشته وجود دو هر پدرى جد و پدر: که این مثل اولیا، تعدد صورت در ولىّ؛ ناتوانى و خیانت مورد در( ج

 منتقل است کفایت با و عتمادا مورد که دیگرى به مستقال حق این و گردد، مى ساقط او والیت حق شود، ثابت آنان از یکى کفایتى بى

 (8  همان،) .گرفت خواهد عهده به را والیت تنهایى به او یعنى گردد؛ مى

 

 تفاوت ولی و قيمومت
 و ولى بین اما دارند، تصرفاتى او اموال در خود اختیارات  حدود در و داشته والیت محجور به نسبت دو هر قیم و ولى که چند هر

 :کنیم مى اشاره آنها مهمترین به ما که دارد وجود فرقهایى و تفاوتها قیمومت و والیت ینب دیگر، تعبیر به یا و قیم

 طبق خاص مدنى دادگاه را قیّم لیکن شود، مى اعطا پدرى جد و پدر به قانون و شرع وسیله به که است سمتى والیت - 

 .خاص مدنى دادگاههاى تشکیل قانون« 0 مادۀ« »  تبصرۀ» و« 0 مادۀ« »0 بند» کند، مى تعیین دادستان درخواست

 در الواسطه مع یا مستقیم طور به که است کسى ولى لیکن بیگانگان، از یا و باشد محجور خویشاوندان از است ممکن قیّم -8

 والیت طول در قیّم والیت لذا دارد، محجور با نیز طبیعى و خونى پیوند قانونى، سمت از گذشته یعنى دارد؛ دخالت( صغیر) محجور آن ایجاد

 (03 همان،).آن عرض در نه است ولى

 قبیل از دارد کامل نظارت قیم کار بر دادستان :مثال عنوان به. است قیّم اختیارات از قویتر و بیشتر مراتب به ولىّ اختیارات -0

   8  ماده: )طلبد مى سالیانه حساب ورتص قیم از و( م. ق 803  مادۀ: )کند مى تعیین کند خرج تواند مى سالیانه قیّم که را مبلغى: که این

 دهد مى انجام «علیه مولى» براى قیّم که معامالتى از اى پاره درستى و ؛(م. ق 3 8  ماده: )بگمارد را ناظرانى قیم اعمال بر تواند مى و ؛(م. ق

 تواند مى دادستان بزند، سر قیم از طایىخ یا کند، اقتضا مصلحت هرگاه باألخره و(.م. ق   8  مادۀ: )است العموم مدعى تصویب به منوط

 او عاطفۀ و ولىّ امانت و دلسوزى ضامن تنها بلکه ندارد، وجود نظارتى چنین گاه هیچ ولىّ کارهاى دربارۀ اما بخواهد؛ دادگاه از را او عزل

 .نیست دادستان با گاه هیچ او اعمال تنفیذ و است خویش فرزند به نسبت

ها نسبت به قیم، و انجام معامالت تر است از قیم لکن با وجود این محدودیتد، ولی اختیاراتش وسیعباتوجه به آنچه که بیان ش

کند، صغیر دیگر حق ندارد نسبت به معامالتی که توسط قیم و با نظارت و گاهی اوقات قیم در یک چهار چوب که قانون گذار مشخص می

ای به ضرر صغیر و با عدم رعایت غبطه و مصلحت او منعقد کند آن چناچه قیم معاملهو. تصویب دادستان صورت گرفته اعتراضی داشته باشد

 برای تواند می و از آنجا که قیم. ی قیم را بخواهدتواند از دادگاه ابطال معاملهمعامله باطل خواهد بود و صغیر پس از رسیدن به بلوغ می

اموال صغیر برداشت کند، لذا این مورد از شمول قاعده احسان  از دادستان نظر با را متعارفی و مناسب اجرت قیمومیت به راجع امور انجام

 .و بر همین اساس در ادامه به بررسی تأثیر بلوغ صغیر، بر عقود منعقد شده در زمان صغرش توسط ولی خواهیم پرداخت. خارج است

 تأثير بلوغ صغير بر معامالت قبل از بلوغ

اند بلکه به صورت مصداقی مثال عقد بلوغ اشاره نکرده از قبل معامالت بر نسبت به تأثیر بلوغ صغیرفقها به صورت واضح و روشن 

 .لذا برخی از این مصداقها بیان و تبین خواهد شد. اشاره کرده اند( توسط ولی)اجاره 

د تا زمانی که صغیر کبیر نشده یا دهقول معروف در فقه امامیه این است که در موردی که ولی یا قیم مال محجور را به اجاره می

 ( 3 ،0،3 لطفی،. )08محجور رشد خود را بدست نیاورده است، درست و برای پس از آن، غیر نافذ و موکول به اجازه اوست

اند که ولی هرگاه ملک مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا لکن بر اساس قول معروف فقها، برخی از حقوق دانان نیز معتقد

 ( 8،0،ج 03 امامی،.)باشد و پس از آن فضولی و منوط به اجازه او استان رشد مولی علیه صحیح میزم

زیرا با توجه به تحلیلی که از مفهوم انتقال منافع . رسدلیکن پذیرش این دیدگاه باتوجه به اوصاف عقد اجاره مشکل به نظر می

قیم و ولی . شودع از مورد اجاره برای آینده است و در زمره اعمال ارادی محسوب میتوان فهمید، اجاره عبارت از واگذاری صالحیت انتفامی

بنابراین اگر در مقام اداره اموال محجور، ملک او را اجاره دهند، و در خالل مدت حجر از بین . قهری نیز مأمور اداره اموال محجور هستند

                                                           
 م.ق  2  ،28  ماده  - 03
    سوره نساء،  -  0
 083، مسالک الفهام،ج -2،،3مفتاح الکرامۀ ج -جواهر الکالم، کتاب اجاره: ج.ر - 08



 65-15، ص 5931تابستان ،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

صالحیت خویش اقدام کرده  مان انعقاد قرار داد سرپرست محجور در حدودتوان ادعا کرد که اجاره فضولی است زیرا در زبرود، نمی

 ( 3 ،0،3 لطفی،)00.است

 از پس آنان کردند، ساقط را شفعه حق آنان مصالح و غبطه گرفتن نظر در با اگر محجورین اندکه ولىّهمچنین فقها اذعان نموده

 شفعه به اخذ غبطه گرفتن نظر در بدون مباالتى بى و انگارى سهل اثر در ورىمحج ولىّ اگر اما داشت؛ نخواهند را شفعه اعمال حق حجر، رفع

 (،03،82ه ق،ج 3  نجفی،) .نماید شفعه اخذ به اقدام خود تواند مى حجر رفع از پس محجور آن باشد، نکرده

ه صغیر معامله و قراردادی را با توجه به نظرات فقها و حقوقدانان که بیان شد، چنانچه ولیّ محجور براساس مصلحت و رعایت غبط

باشد، و و رعایت مصلحت صغیر براساس عرف می. تواند معامله را فسخ و ابطال آن را از دادگاه تقاضا نمایدمنعقد کند، صغیر پس از بلوغ نمی

 .باشدهمچنین از آنجا که ولیّ محسن است، طبق قاعده احسان در مقابل مولی علیه ضامن نمی

 خواهد باطل معامله آن کند واگذار به غیر را او مال یا و بخرد علیه مولى براى را مالى غبطه رعایت بدون ولى که صورتى اما در

 .بخواهد دادگاه از را معامله آن بطالن اعالم غبطه رعایت عدم به عنوان تواندمی رشد، از پس علیه مولى خود یا و ولى شخص و بود

م در صورت عدم رعایت غبطه و خیانت در امانت، در اموال صغیر،توسط دادگاه ولی از .ق 2  ه هرچند طبق ماد( 0 8، ،ج 03 امامی،)

اما قانونگذار صراحتاً برای نحوه پس گیری اموالی . شود و در برخی موارد قانونگذار ضم امین را پیشبینی نموده استسمت والیت عزل می

تواند اموالش را از نی نکرده و صراحتاً بیان نکرده که صغیر پس از بلوغ چگونه میکه ولی حیف و میل کرده است ضمانت اجرایی را پیش بی

ای که با صغیر دارند رعایت غبطه و مصلحت صغیر را شاید علت این سکوت قانونگذار این باشد، که غالبا اولیا باتوجه به رابطه. ولی پس بگیرد

رسد، اگر آنچه که به نظر می. د و برای موارد خیانت ولی ضمانت اجرایی را وضع نکندشود که قانونگذار سکوت کناما این سبب نمی. کنندمی

تواند پس از بلوغ اموالش را اگر موجود میل کند، صغیر میوولی اموال صغیر را به ملکیت خودش در آورد و یا با اقدامش اموال صغیر را حیف 

 .ولی بگیرد است پس بگیرد و اگر از بین رفته است، بدل آن را از

هرچند . اما اگر ولی از طریق معامله اموال صغیر را به دیگری واگذار نماید و این واگذاری در زمان صغر صغیر به ضرر او باشد

داد را اما از آنجا که ولی در زمان انعقاد معامله رسما صالحیت انعقاد قرا. تواند پس از بلوغ، از دادگاه ابطال معامله را درخواست کندصغیر می

و با توجه به قاعده لزوم دو طرف معامله نمی توانند . داشته است و شخص ثالث با توجه به صالحیت ولی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است

شود که شخص ثالث حقوقش نسبت به اصل الزم بودن عقود، تضییع و اگر بتوان معامله مزبور را ابطال کرد، باعث می. معامله را فسخ کنند

بله اگر شخص ثالث در زمان انعقاد قرارداد با علم به آن که . اعتماد شودنشود و در نتیجه اشخاص نسبت به معامله با اولیای صغیر بی

تواند بعد از میل اموال صغیر را دارد، شاید بتوان گفت که صغیر میوقرارداد منعقد شده به مصلحت صغیر نیست و بداند که ولی قصد حیف

لکن . د منعقد شده را ابطال کند، چون شخص ثالث با علم به عدم اختیار انعقاد قرارداد توسط ولی عقد را منعقد کرده استبلوغ، عق

کند بر اعمال و معامالت ولی نیز نظارت داشته باشد تا از تر است که دادگاه همچنان که بر اعمال و قراردادهای قیم نظارت میشایسته

 .در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی با اطمینان بیشتری با اولیای صغیر معامله خواهند کرد. مشکالت آتی جلوگیری شود

خالصه آنکه بهتر است دادگاه در جهت حمایت از صغار تمام اقدامات الزمه را در جهت حفظ منافع صغیر انجام دهد و عالوه بر 

 منافع صغار بعد از بلوغ قرار دهد، تا حقوق و اموالشان ضایع نشودنظارت کامل بر اقدامات ولی و قیم، ضمانت اجرایی را در جهت حفظ 

 نتيجه گيري
بر اساس آنچه که بررسی شد، صغیر یکی از شش قسم محجورین است، که قاضی برای جلو گیری از ضایع شدن اموال و انجام 

کند بر اعمال و اقدامات او که دادگاه قیم را تعیین می از آنجا. کندنداشته باشد قیم تعیین می( پدر و جد پدری)امور جاری صغیر، اگر ولی 

. اما نظارتی که بر اعمال قیم را دارد بر اقدامات ولی ندارد و به همین جهت اختیارات ولی بسیار وسیع تر است نسبت به قیم. نیز نظارت دارد

تواند عقد حاصله را ابطال پس از رسیدن به سن بلوغ نمیو لکن اگر قیم باتوجه به مصلحت و با نظارت دادستان عقدی را منعقد کند، صغیر 

از آنجا که قانونگذار ضمانت اجرای خاصی در جهت پس گرفتن اموال صغیر .تواند ابطال عقد را از دادگاه بخواهدکند در غیر این صورت می

توان عقد منعقد شده توسط ولی را لزوم نمیو طبق قاعده . پس از بلوغش، در صورت عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر توسط ولی را ندارد

تا .پس الزم است که قانون گذار در جهت حفظ اموال صغیر پیش بینی های الزم را از جمله، نظارت بر اعمال ولی به عمل آورده. ابطال کرد

 .عالوه بر حفظ اموال صغیر، سبب اطمینان کامل برای اشخاص ثالث در جهت معامله با اولیای صغیر شود
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داوریار، محمد علی، بررسی تطبیقی قیمومیت محجورین در فقه فریقین و قانون ایران،  فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن،  -  -

 ه ش،02 یست و شش،سال هفتم، شماره ب

 ه ش،02 رضوان طلب، محمدرضا، حقوق محجورین، بوستان کتاب، قم،  -1 -

 028 صفایی،سید حسین، اشخاص و محجورین، سمت، تهران،  -3 -

 ق  ه2    قم،  علمیه قم، حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر ،(طاهرى) مدنى حقوق اهلل، حبیب طاهرى، -2 -

ه 0،8 اه، علیرضا، اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی، آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم رضوی، شماره هفت، عالی پن  -، -

 ش

 قم، داورى، ،کتابفروشى(کالنتر - المحشّى) الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ على، بن الدین زین ثانى، عاملی، شهید -3  -

 ق  ه 3   

 ه ش0،3 ب اجاره، جنگل، تهران، لطفی، اسداهلل، کتا -   -

  ،0 مقصودی، مراد، اشخاص و محجورین، خرسندی، تهران،  -8  -

 ق  ه  3   بیروت، العربی، التراث إحیاء اإلسالم، دار شرائع شرح فی الکالم جواهر حسن، محمد الجواهر، صاحب نجفى، -0  -

-  


