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 مقدمه

 گرفته نظر در پدری جد پدر و برای مقدس شارع طرف از که است ایامر پسندیده ولیت

 جد و پدر فقط ایران حقوق و فقه در است، قهری ولیت شرعی، نسب آثار از یکی. است شده

 در هاآن ولیت که شده بيان خصوص در این. دارند را محجورین بر ولیت اعمال حق پدری

 بر مقدم یکی زمانی جهت از کهاین مگر نيست، هاآن اعمال بين تقدمی و بوده هم عرض

 تحت محجورین. باشد محجور مصلحت به بيشتر هاآن از یکی اعمال کهاین یا و باشد دیگری

 صغر به زمان متصل آنان جنون یا سفه که است مجنونی و سفيه و صغير شامل قهری ولیت

 خ. ح. ق در کهاین تا بود نشده بينیپيش ولیتی  نوع هيچ مادر برای ایران قانون در .باشد بوده

 تواندمی مادر خاص شرایط در و گرفته قرار پدری جد ردیف در پدر فوت از بعد جدید

 و مالی امور در قهری ولی اختيارات حدود درمورد همچنين. بگيرد بر عهده را محجور ولیت

 بيان کلی به صورت که نيز وی اختيارات و وظایف اجرای ضمانت خصوص در و غيرمالی

 در امين تعيين یا امين ضم طرفی از است، آشکاری هاینارسایی دارای ایران قانون شده

 امين اختيارات حدود تعيين عدم با ولی باشد، کارساز تواندمی قهری ولی خيانت صورت

 صورت در قهری ولی عزل پيش بينی وجود با طرفی از و ندارد را لزم کارایی عملً منظم،

 است لزم که نگرفته، نظر در را اجرا ضمانت این شرایط همه قانونگذار در فقه، در خيانت

 جمله از اخلقی مسائل و عليهمولی امور در او خيانت صورت در را قهری ولی عزل قانونگذار

 صورت در قهری ولی حقوقدانان، و فقها نظر بنابر. نماید بينیپيش... و اعتياد و اخلقی فساد

 امور در و عزل ولیت سمت از محجور مصلحت رعایت عدم و عليهمولی اموال در خيانت

 گيرد.می صورت امين ضم دادگاه طرف از محجور مصلحت رعایت عدم به توجه با غيرمالی

 مسائل بررسی. است آن اساسی پایه و اصلی هسته و اجتماع واحد کوچکترین خانواده       

 .است برخوردار بسياری اهميت از خانواده به مربوط

 تصرف از هاآن. گيرند قرار حمایت مورد باید اموالشان اداره در ناتوانی علت به محجورین

 و است غيرنافذ یا باطل موارد این در هاآن تصرف هستند، ممنوع خود مالی و حقوقی امور در
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 فوق الذکر نيازهای تأمين. است نشدنی انکار امر یک محجورین حقوق و اموال اداره طرفی از

 محجورین امور در هاآن از نمایندگی به اشخاص که کندایجاب می محجورین مصلحت و

 ولی و بوده خانوادگی روابط از ناشی که است موضوعاتی جمله از قهری ولیت.نمایند دخالت

 و گيردمی قانون از مستقيماً را خود سمت و شده تعيين قانون حکم به که است شخصی قهری

 آن را اصطلحاً که است اجباری دیگر بيان به و اجتماعی و خانوادگی وظيفه یک او ولیت

. اندکرده تعریف اجباری ولیت به را قهری ولیت حقوقدانان از ایعده. نامندمی قهری

 داشتن، دوست کردن، پيدا تسلط کردن، حکومت اقتدار، و سلطه سرپرستی، معنای به ولیت

 اضطراری و جبری معنای به نيز قهری. است آمده کردن تصرف و یافتن دست دادن، یاری

 شخص یک به قانون برای که است اختياری و قدرت ولیت حقوق، اصطلح در و است

 اشخاصی یا شخص کشورها همه در.است شده واگذار محجور امور اداره برای دارصلحيت

-می اقدام او امور اداره و سرپرستی برای دارند دلبستگی او به و هستند ترنزدیک صغير به که
 الخصوصعلی او نزدیک اقارب از صغير سرپرست که کندمی اقتضا انسانی فطرت زیرا .کنند

 شخص به قانون مستقيم حکم به است ممکن که است اقسامی دارای ولیت این. او باشد پدر

 جامعه و طفل مصلحت و آدمی طبيعت چه باشد، شده برقرار دادگاه حکم به یا باشد شده داده

 دیگر اشخاص و پدر به است ممکن که جاآن تا او امور اداره و صغير سرپرستی کندمی اقتضا

. شود واگذار هستند مندعلقه او خوشبختی و سرنوشت به و دارند او با نزدیک قرابت که

 که شودمی ناميده «قهری ولیت» اصطلح در شده، واگذار قانون مستقيم حکم به که ولیتی

 جانب از که وصی سمت و وظيفه. است گفته سخن آن از 9911 تا 9911 مواد در مدنی قانون

 ولیت از غير که است ولیت نوع یک نيز شده تعيين محجور سرپرستی برای پدری جد یا پدر

 اشاره آن به. م. ق 9919 ماده در که است، «خاص ولیت» عنوان مشمول هرچند است، قهری

 ولیت خود اولد به نسبت پدری جد و پدر از هریک: »داردمی عنوان ماده این. است شده

 جانب از منصوب وصی و قهری ولی شامل. م. ق 9911 ماده برابر خاص ولی اصطلح.«دارند

 از منصوب وصی و پدری جد و پدر: »داردمی بيان. م. ق 9911 ماده. است پدری جد یا پدر
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 سمت اماميه فقه از پيروی به مدنی قانون.« شودمی ناميده طفل خاص ولی آنان، از یکی طرف

 با اما نشناخته مادر برای را آن و است داده اختصاص پدری جد و پدر به را قهری ولیت

 این در را تحولی خانواده حمایت قانون 9353 سال در بود شده زمينه این در که انتقادهایی

 قهری ولی عزل همچنين و شده گنجانده فرزند بر ولیت در مادر نقش که آورد به وجود زمينه

 ماده 9331 سال در. خوردنمی چشم به ایسابقه چنين مدنی قانون در که گردید، بينیپيش نيز

 ولی عزل شد خواهد داده توضيح ادامه در که خاصی شرایط در و شد بازبينی نيز. م. ق 9911

 سال در خانواده حمایت قانون در ولیت به مربوط مقررات. شد گنجانده ماده متن در قهری

 مقررات هاینارسایی از بسياری و گردید ملغی ایواحده ماده طی انقلب شورای توسط 9351

 سر هادادگاه در بود شده اصلح خانواده حمایت قانون با که ایران قانون در ولیت به راجع

 نقش قهری، اوليای به وسيله آن اعمال نحوه و قهری ولیت درباره هاییبحث امروزه.برآورد

 و هادادگاه عمل در و دارد وجود موجود، اجراهای ضمانت و قهری ولیت درباره مادر

 ایران قانون و هستند مواجه موجود مقررات از ناشی مشکلتی با محجورین سرپرستی ادارات

 به قانون سکوت بهانه به ناگزیرند قضات و نبوده موجود مشکلت گویپاسخ موارد برخی در

 .بپردازند ولیت به مربوط مسائل حل به و نمایند مراجعه معتبر فتاوای

 و حقوق اجرای از( صغر و کودکی دوره) خود زندگی دوران از مراحلی در هاانسان همه

 بگذرانند، باید قهری طور به را حجر از هاییدوره ناگزیر و هستند ممنوع خود اموال در تصرف

 امور اداره برای کافی رشد این که علت به بلوغ، سن به رسيدن از بعد صغير است ممکن حتی

 .باشد محجور ندارد، را خود

 از بعد حالت این و هستند فکری قوای اختلل به مبتل کودکی از افراد از برخی علوه به

 شناخته محجور اشخاص این. گرددمی تبدیل سفاهت یا جنون به رشد، و بلوغ سن به رسيدن

 تأسيس نهادهایی و آورده مقرراتی آن ها از حمایت و امور اداره برای قانونگذار و اندشده

 حجر ریشه از محجور. هستند محجورین گيرندمی قرار ولیت تحت که اشخاصی.است کرده

 از شخص بودن ممنوع از است عبارت حجر حقوقی اصطلح در. است آمده منع معنی به
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 به... .  و بيع نکاح، عقد مانند حقوقی اعمال دادن انجام و خود مالی حقوق و اموال در تصرف

 دسته سه به را محجورین مدنی قانون. دارند نياز قانونگذار حمایت به افراد این دليل همين

 در تصرف از و محجور ذیل اشخاص: »داردمی مقرر. م. ق 9913 ماده. است کرده بندیطبقه

 :هستند ممنوع خود مالی امور

 صغار -9

 غيررشيد اشخاص -9

 .«مجانين -3

 گرددمی اطلق کسی به اسلمی حقوق و فقه اصطلح در ،(صغير جمع) صغار اول، دسته

 سال 1 دختران برای و سال 95 پسران برای بلوغ سن این. باشد نرسيده شرعی بلوغ سن به که

 .گویندمی صغير را سال 91 زیر اشخاص مدنی قانون در اما. است تمام

 او تصرف که است کسی سفيه یا غيررشيد قانون مطابق هستند، غيررشيد اشخاص دوم دسته

 عنوان. م. ق 9911 ماده. باشد کار اسراف مثل نباشد عقلئی خودش مالی حقوق و اموال در

 .«نباشد عقلئی خود مالی حقوق و اموال در او تصرفات که است کسی غيررشيد: »داردمی

 درک و عقل قوه که است کسی مجنون که است ،(مجنون جمع) مجانين گروه سومين

 درجه هر به جنون: »داردمی مقرر. م. ق 9999 ماده. است مبتل دماغی قوای اختلل به و نداشته

 طرف از ولیت باشند نداشته خاص ولی محجورین گاه هر.« است حجر موجب باشد که

 ویژه احکام که دارای گویند قيمومت را ولیت این که شود،می واگذار شخصی به دادگاه

  9«امين» که می شود تعيين محجور امور اداره برای دادگاه سوی از شخص نيز گاهی. است

 .شودمی ناميده

 و مدنی قانون در را حضانت به مربوط مقرراتی و قوانين اماميه، فقه به اتکاء با ایران قانون

 پرورش و کردن مراقبت و حفظ معنای به حضانت. است داشته مقرر خانواده حمایت قانون

 از تعریفی مدنی قانون اگرچه است؛ خارج دنيای با طفل روابط تنظيم و نگاهداری دادن،

                                                           
 کند.امين شخصی است که مال غير را به نفع مالک آن نگهداری می - 9 
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. ق 9931 تا 9916 مواد در اطفال تربيت و نگاهداری موضوع با اما است، نکرده ارائه حضانت

 .است پرداخته آن به. م

 و قدرت معنای به ولیت که چرا دانست؛ یکی تربيت حتی یا ولیت با نباید را حضانت

 اساس بر تا دهدمی پدری جد و پدر به محجور امور اداره برای قانون که است اختياری

 کودک جسم از نگاهداری بر ناظر عموماً حضانت حالی که در. کند عمل کودک مصلحت

 این در که. دارد غير مال بر شخص که است اقتداری و سلطه ترینکامل قهری ولیت. است

 اجرا ضمانت موارد اصول رعایت عدم صورت در و شده مشخص اختياراتی و حدود سلطه

 به بعدی مباحث در که اندداده ارائه گوناگونی نظرات فقها باره این در. است شده تعيين

 در قهری، ولی اختيارات قلمرو. است شده پرداخته حقوقی و فقهی باب از موضوع این بررسی

 تصرفات در قهری ولی داردمی عنوان که است اطلق نظریه ابتدا. است شده ارائه نظر سه فقه

 حدود نظر، بنابراین. است پرداخته مفسده عدم کفایت به دوم نظریه. است مطلق العنان خود

-مولی برای قهری ولی که را عملی است کافی یعنی. است مفسده عدم رعایت قهری، ولیت
 نفعی یا مصلحت آن در که نيست نيازی و باشد ایمفسده هرگونه از عاری دهد،می انجام عليه

 این طبق بر است غبطه رعایت با رابطه در نيز سوم نظریه. باشد داشته وجود عليهمولی برای

 .است حقوقی اعمال در عليهمولی مصلحت رعایت از ناچار قهری ولی نظریه

 رابطه دراین. م. ق 9913 ماده. است شده بيان قهری ولی صلحيت حدود نيز حقوق در

 : داردمی عنوان

 .«باشدمی او قانونی نماینده ولی عليهمولی مالی حقوق و امور کليه در»

 دانسته، لزم را عليهمولی مصلحت و غبطه رعایت قانون که است روشن ماده این به توجه با

-مولی مصلحت بر علوه. داندمی عليهمولی مصلحت رعایت را قهری ولی اختيارات محدوده
 این زیرا کند ساقط شده حاصل محجور به نسبت که را زمانی مرور تواندقهری نمی ولی عليه،

 شده محدود گاه قوانين در قهری ولی اختيارات. است شده تنفيذ قانونگذار طرف از ولیت

 هرگونه که گرددمی حاصل نتيجه این قهری، ولی اختيارات بودن اصل پذیرش با ولی. است
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 زیر شرح به قهری ولی اختيارات محدودیت و استثناء از مواردی دارد، نص به نياز استثنایی

 :است

 مرجع: است صغير عليهمولی اموال در تفریط و تعدی آن نتيجه که اعمالی از پرهيز -9

 اقدام این که یا گردیده رعایت( صغير) عليهمولی غبطه آن در که «ولی» اقدام کيفيت تشخيص

( اليه مرجوع دادگاه) قضایی صالح مرجع جز به و است دادگاه دارد، صغير غبطه با منافاتی ولی

 .است نگردیده تبيين صلحيتی چنين( رسمی اسناد دفاتر جمله از) مراجع و اشخاص سایر برای

 ،«ولی» توسط عليهمولی غبطه رعایت اصل قلمرو جااین در: بلوغ از قبل نکاح عقد -9

 از قبل قهری ولی خصوص این در صرفاً بعضی. است گردیده دادگاه در آن اثبات به محدود

 صالح، دادگاه در موضوع طرح با باید سال 95 از کمتر پسر و سال 93 از کمتر دختر نکاح عقد

 نکاح عقد به مبادرت دادگاه توسط آن تأیيد از پس و ثابت را عليهمولی غبطه رعایت مراتب

 .نماید عليهمولی

 و صغار یعنی اهليت فاقد اشخاص معاملت: محجورین معاملت بر حاکم اصول -3

 در اشخاص این اندیشه ناتوانی اعتباری بی این علت. است اعتبار فاقد قانوناً سفيهان و دیوانگان

        . است ایشان از حمایت ضرورت نتيجه در و خویش مالی مصالح رعایت و تشخيص

 از را مميز صغير معاملت. تميز نيروی نداشتن دليل به است باطل غيرمميز، صغير معاملت

 : کرد تقسيم دسته دو به توانمی حقوقی حيث

 است بلعوض تملک آن نتيجه که معاملتی و مالی حقوق و اموال به مربوط ( معاملت9

 باطل( غيرمميز خواه و مميز خواه) صغير مالی حقوق و اموال به مربوط معاملت. هبه قبول مانند

 تنفيذ نياز بدون و مستقلً باشد، مميز صغير بلعوض تملک سبب که معاملتی اما. است

 .است نافذ او سرپرست

 حالت و است باطل ابتدا از انشاء قصد فقدان علت به غيرمميز، صغير و مجنون ( معامله9

 و مميز صغير معامله ولی است صحيح صحت، زمان در ادواری مجنون معامله البته. ندارد انتظار

 .دارد سرپرست تنفيذ به نياز دارند انشا قصد که سفيه



13 / مقدمه   
 

 :شودمی قهری ولی ولیت حق سقوط موجب که مواردی

 از ممنوع علتی به یا محجور هاآن از یکی و باشد داشته پدری جد و پدر طفل که صورتی در

 مجدد طور به مانع و اشکال رفع یا حجر رفع از پس و شده ساقط او ولیت حق شود، تصرف

 در لزم لياقت نداشتن یا خيانت علت به قهری ولی که صورتی در. شودمی اعاده ولیت حق

 ولیت نماید رسيدگی عليهمولی امور به نتواند...  و دماغی ضعف بيماری، اثر در یا اموال اداره

 جاآن در محجور که است دادگاهی با قهری ولیت سقوط به رسيدگی. شودمی ساقط او

 از جهتی به منحصر ولی هرگاه نيز و است دادگاه با نيز ولیت سقوط موجبات رفع. دارد اقامت

 دادگاه وسيله به کند، عمل خود وظایف خلف بر یا نباشد عليهمولی اموال اداره به قادر جهات

 .کنند اداره را او اموال یکدیگر موافقت با و قهری ولی با مشترکاً که شودمی امين ضم

 : از عبارتند امين ضم موارد

  قهری ولی لياقت عدم -9

  عليهمولی اموال ميل و حيف ارتکاب -9

 ... . و سن کبر -3

 اموال مورد در و یا باشد نداشته را عليهمولی اموال کردن اداره لياقت طفل قهری ولی هرگاه

 اقربای درخواست به شود، وارد ضرری عليهمولی به ميان این در و شود ميل و حيف مرتکب او

 از و عزل را مذکور ولی دادگاه اثبات، از پس قضایی حوزه رئيس درخواست به یا طفل

 و حيف اجرای ضمانت حقيقت در. نمایدمی تعيين قيم وی برای و منع صغير اموال در تصرف

 .شودمی انجام دادگاه توسط که است قهری ولی عزل عليه،مولی اموال ميل
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