
 
 

 

 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 1جزوۀ حقوق مدنی 
 « اشخاص و حمایت از محجورین»

 1402آخرین ربوزرسانى:  
 امید مالکریمی دکتر 

 (دانشگاه عضو هیأت علمی   و )وکیل پایه یک دادگستری

 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت
های  ی این درس در دانشگاهسالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توّجه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمونمهمکیه که ندونه درس حقوق مدنی،  

ِت منابع  فهم دسترسی نداشته و بعضًا در مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده  گیر َتَشتُّ
د که  طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شو جزوه  کوچِک   شوند کتاِب می

الخصوص ارشد و علی و کارشناسی   ( و ...  )دانشگاه پیام نور، آزاد و سراسری   سی ی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشنانظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه 
ها جزوۀ َسُبک و رواِن  شود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میهای تخصصِی حقوقی مانند آزمونداوطلبان شرکت در آزمون
( بگیرید و مطالعه کنید به  www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )گیرا و رسا توضیح دادم و قول می   انگیزی شیوا وحقوقی که به طور شگفت

های  تست   و   قوانین تغییرات  و آخرین   جدید هایتوّجه به سرفصل   و حّتی این نوشته دائمًا با   MollaKarimi.ir  یِت سا  در آخر، باید بگم که جزواِت   کنید!جزواتم اعتیاد پیدا می 
ضمنًا ما کارگاهی    .رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنیدشدۀ جزوه  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ هر سال، به روز میحقوقی  های  آزمون

کارگاه  بقیۀ  از  متفاوت  که  »کارگاهداریم  ما،  کارگاِه  اسِم  می  محتوای  تولید  هاست!  که  است  )حقوقی«  اینستاگرام  ما  vekalatyar@تونید  تلگراِم  و   )
(@omidmollakarimi.رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید ) 

  بدون آن، از بردارینسخه و  و تکثیر نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه معلم )امید مالکریمی(آموزشی توسِط  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوّجه
  خود  انتقادات  و  پیشنهادها  نظرات،  که   بود  خواهد  خوانندگانی  سپاسگزارِ   گارنده،ن  است.  آورضمان  قانوناً   صورت،  این  غیر  باشد، درمی   مجاز  «منبع  ذکر  با  تنها»   و  سودجویی  قصد

 . فرمایند بیان «mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل » این نوشتار از راه پیرامون را
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ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق مدنی اگر بدون به صورت چریکی، کِلّ حقوق مدنی را آموزش خواهیم داد به گونه 
ن قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی  کنیم که ایهای ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری می مثال

سلمبۀ چِقِر سری اصطالحات قلمبه گرفتیم با یک مون میهای ایشون رو دست کردند. وقتی کتاب کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می 
شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات  رفت و زده می مون سر می  حوصلهفهمیدیم و نهایتاً شدیم که ازش چیزی نمی فقهی و حقوقی مواجه می 

گفت و بعد، برامون های روشن برامون قّصه می دونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مثال فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمی های دورۀ کارشناسی نمی رو در سال 
ها، دهه های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکه های اخیر که »شبکهشد! در سال ، مثل خوردن هلو میثقیل و دشواراصطالحاِت  خواندِن  
گویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل  سادهها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی » ها و هشتادی هفتادی

 دم!کنم؛ قول می گم و شما رو معتاد به َروِش خودم میمی
پایه یک دادگستری و همینطور تدوین  ،امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه:  داستان خودم یه  می  .های حقوقیکنندۀ جزوات آزمونعضو هیأت علمی و وکیل  خوام 

های صوتی یا جزوات در دسترس خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل   ن تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتمداستان جالب براتو 
با یه خط خیلی بدی نوشته   گفتن روکالس جزواتی را که اساتید می  نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ 

ای  اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه  نداشتم ازش خواهش کردم که کپِی   ها در اون زماُن شرکت در اوون کالس   خالصه من هم که تواِن   ؛بود
  ؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحدِ خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارمبرای آزمون وکالت می  و که در شهرستان دارم 

تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو   ی توی قسمِت ر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسنّ َخ انتشاراتش و جزوات رو بِ 
 200ده اینجوری که مثاًل استاد یه جزوۀ تجاری انجام می   اینجا یه مؤسسه است که داره کارِ  !خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جونمی

 :رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم خاص درِس  استاد در اوون اوونی هاکالس م به دانشجوهای همین مؤسسه که َد ر کنم و بِ ای میده به من که تکثی صفحه
  200که جزوۀ    هاون استاد» ادامه داد که    !«ببخشید، بفرمایید»   :گفتم  «؛وایسا هنوز حرفم تموم نشده!»   :؛ گفت؟«ها رو به من بدینتونم خواهش کنم که همین جزوهمی» 

همون استاد به »  : که ادمه داد «ده به دست من که تکثیر شه!قبولی رو بِ  کلید یا فرمول یا دستورالعمِل  داده اینجوری نیست که کِلّ  تایپی را در اختیار دانشجوها قرار اِی صفحه
شده هم ایراداتی وجود داره که  تر اینکه در همین جزوۀ تایپ و گفت جالب   شه مکمل این جزوۀ تایپینویس می جزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دستسِر کالس  ها  بچه 

؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن  !«بعله اینجوریاسادامه داد: »   «ها میگه که اصالحش کنن!سرکالس به بچه 
کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران    ِه دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّج   قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون

خواست یه رقیب اضافه بشه!  شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمی !دمها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیکنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت
ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این    ا؛ پنجن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجَص اَ   «پیگیر بودن» و    «ُمصر بودن» منم که  

  برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت   م تموم شد و با اتوبوس در مسیرِ برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَ ه بنشینم و یادداشتبهم داد ک  دارن  اّلهامُ که    هاییمیز
ها رو هم به  ر در این کالس کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضو نگاه می   )اینقدر که نوشته بودم!(  راستم که کبود شده بود

های ُمستعد کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمشد که فقر و زندگی و البته نتیجه، این می   دمونجهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز می 
های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدم البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می  ،شهمی

عًا خیر کنی جواب رُّ بَ اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن تَ »  :هام یادم اومد، گفته بود کهکه یهو یه جمله از یکی از معلم 
  رو به تدویِن  مانمدهم از زیکو همینطور  حاصله از وکالت یا قضاوت ِه پوِل یک به دَ گم( قول دادم که اگه قبول بشم رو می «خدا» بابا )، خالصه به اون بزرگ «گیرییخوبی م
م رو شروع  هعداجرای وَ   ،از فردا»   :که  دادم و گفتم بهش   )یعنی خدا(  بعد از مادرم، به خودش  روقبولیم    شیریِن   خبرِ   ،بعدش  اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل    رایگانجزواِت 

تم  م و وقِه مالَ لکه ُنه به دَ ب ه؛  من َنه یک به دَ که  البته بگم    ؛رو کامل کردم   ی حقوقیهانیاز برای قبولی در آزمون  موردِ   جزواِت   گذره و من تماِم سال از اون روز می  ُنهکنم االن  می
راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن   هایی رو سرِ ها آدمدر تمام این سال خدا  رو به این مهم اختصاص دادم و البته  
رسندم از اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه  ُخ   خونیدن بار میرا برای اولی   این متنکه    روزهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ ام« و من دست!»رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است 

ها )البته در کنار  کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمونها صحبت می بودن اوننقصبودن و بیاز کامل   خدا را شاکرم که داوطلبانشود و  دانلود می 
ی  ها پِ رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون  از جزواتفقط یکی  که  و یه خواهش از شما دارم    شه()و دائمًا بروز می    رایگان است این جزوات کامالً   خواندن  قانون( کافی است.

البته   ست پیدا کنند.حاله که به این منابع کنکوری دبدون وجود شما مَ   ؛خیر به کمک شما نیاز دارم  این کارِ   تون معرفی کنین، من برای گسترِش به دوستان   رو  هابردین اون
 گرده!بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمی

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آن تقدیم هب تمام کسانى که اتهب 
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رشتۀ    ترینمهمآور اجتماعی که برای تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر پدید آمده است حقوق خصوصی است که  بخشی از قواعد و مقررات الزام

ای برای برخی از روابط  با یکدیگر تابع قانون مدنی است، مگر اینکه مقررات ویژه حقوقی و  طبیعی  آن حقوق مدنی است. کلیۀ روابط اشخاص  

 بینی شده باشد.( پیشوابط بازرگانی و روابط کارگر و کارفرما )مانند ر

  است  اشخاصی  بر   ناظر  که  مقرراتی   و همچنین  آن  انواع  و  شخص  مفهوم  از  اطالع  است،   اشخاص  روابط  تنظیم   حقوق  هدف  که  این  به  توجّه  با

در این درس بدان پرداخته خواهد    که  شودمی  محسوب  حقوق  مباحث اولیه  جزو  کنند  اداره  را  خود  امور  دیگران  دخالت   بدون  توانندنمی  که

  دانشجویان   ساختن  آشنا   انسانی   علوم   ارتقای   و  تحول   حقوق مصوب شورای  رشته  کارشناسی   مقطع   درسی   از این درس، طبق برنامۀ  هدف   .شد

 . است محجورین و اشخاص حقوق  مربوط حقوقی مباحث با

 :استسرفصل  این درس  دو واحدی به شرح ذیل 

 :اتیکلّ .1

 شخصیت و  شخص مفهوم  :ک ی  بند

 اهلیت  و  شخصیت رابطۀ  :دو بند

 شخصیت به مربوط حقوق  :سه بند

 . انسان شخصیت از حمایت  :چهار بند

 :عییطب شخص .2

 طبیعی  شخص های ویژگی و وجود :ک ی  بند

 سجلی  اسناد  و آن(  آثار  و تغییر )تعیین،   خانوادگی نام و نام   -

 اقامتگاه  -

 ابعیت ت  -

 طبیعی  شخص وجود  پایان و  آغاز :دو بند

 جنین حقوقی شخصیت  :سه بند

 نوجوانان  و  کودکان  سرپرستی

 او غیرمالی   و مالی امور و ثرالمفقودا غایب   :چهار بند

 . فرضی  موت حکم  :پنج بند

 :حقوقی شخص .3

 حقوقی  شخص اقسام  مفهوم  :ک ی  بند

 حقوقی  شخص پایان و  آغاز :دو بند

 حقوقی  شخص  ممیّزهای :سه بند
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 حقوقی   شخص  حقوقی وضع :چهار بند

 :محجوران .4

 ( حجر اسباب .5 حجر  مبنای .4 حجر اوصاف  .3 اهلیت .2 حجر  مفهوم .1) کلّیات  :ک ی  بند

 ( محجوران سایر  .4 مجنون .3 رشید غیر .2  صغیر .1)  محجور انواع :دو بند

 : ومتمیق  .5

 (... قیّم  .3 وصی .2 ولی .1) تعاریف  :ک ی  بند

 قیّم  نصب موارد  :دو بند

 قیّم  نصب تشریفات  :سه بند

 قیّم   نصب شرایط  :چهار بند

 

  فصل  اشخاص؛:  اول  : فصلفصل است  3این درس مشتمل بر  انسانی(،    علوم  ارتقای  و  تحول  بندی  فوق )مصوبۀ شوراینظر از تقسیمصَرف

 قیمومت. :  سوم حجر؛ فصل: دوم

 اشخاص  :اول فصل

فقط   حقوقی،  لحاظ  میاز  میشخص  اشخاص  فقط  دیگر  عبارت  به  یا  گردد  تکلیف  و  حق  باشندتواند صاحب  حق  طرف    کی   در  .توانند 

 : شوندمی تقسیم  دسته 2  به اشخاص سنتی بندی تقسیم

شخص    .شوند  لیفکت  و  حق  صاحب  توانند می  هک  شوندمی  شامل  را  انسانی  افراد  همان  هک  :(یا اشخاص طبیعی )  حقیقی  اشخاص .1

ممکن است حیات انسان به غیبت طوالنی مشکوک   .طبیعی یا فرد انسانی دارای وجودی است که محدود به دو حد تولد و مرگ است

 صورت، شخص را غایب مفقوداالثر گویند و قانونگذار برای امور مالی و غیرمالی او احکام خاصی مقرر داشته است.باشد؛ در این

  ه ک  زمانی  تا  لذا  هستند،  اعتباری  موجودات  اشخاص،  این  و  گیرند می  قرار  حقیقی  اشخاص   مقابل  در  اشخاص  این   :حقوقی  اشخاص  .2

ای از افراد که دارای  شخص حقوقی عبارت است از دسته  . آیدنمی  وجود  به  حقوقی   شخصیت ،  است  نداده  انجام  را  شناسایی  این   قانون

شناسد و برای آنها  اند و قانون آنها را طرف حق میای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شدهمنافع مشترک هستند یا پاره

 1. فاتها و موقوتجاری، انجمن هایشرکت، آزاد، دانشگاه داریشخصیت مستقلی قائل است، مانند دولت، شهر

  جنین  حتی  و  تولد محض  به حقیقی  شخص  ه ک چرا  .گرددمی معلوم  حقیقی شخص و  حقوقی شخص های، تفاوت عمده  از  ی کی  تعریف این  از

  شخص   از  را  حق  این  تواندنمی  قانون  چه  و  قرارداد  توسط  چه   شخصاً،  چه   کسهیچ  و  است   مدنی  حقوق   از  متمتع   شود،  متولد   زنده   هک  شرطی  به

  یا  و عمال إ از  را  شخص  این تواندمی جزئاً قرارداد  یا  قانون  چند  هر] ندارد  قانون  شناسایی به  نیاز مدنی  حقوق  از  متمتع شدن و  بگیرد حقیقی 

 
تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط  قانون تجارت »شخص حقوقی می   588بر طبق مادۀ     1

کلیۀ حقوق شخص طبیعی برخوردار    و امثال ذلک«؛ بنابراین، شخص حقوقی از]فرزندی[  و بنوت    ]پدری[  حقوق و وظایف ابوَت  مانندانسان ممکن است دارای آن باشد،  
اهلیت شخص    فرزندی یا زناشویی.  –شود و اصل، اهلیت تمتع شخص حقوقی است، مگر آنچه بر حسب طبیعت، ویژۀ انسان باشد مانند حقوق ناشی از رابطۀ پدر  می

توان محدودیتی برای او قائل  قرر داشته است و خارج از این حدود نمی نامه( برای او منامه و وقفحقوقی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد )اساسنامه، شرکت
 شد. 
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  از   بتواند  ه کاین   برای  حقوقی   شخص   ه کحالی   در   ، [دارند  استثنایی   جنبه   موارد   این  حال   هر   در   ولی   ند ک   ممنوع  مدنی   حقوق   شدن   دارا   از   بعضاً

 . دارد قانون شناسایی  به  نیاز شود متمتع  مدنی  حقوق

 : شود تعریف باید هک  هست اصطالحاتی  حقیقی  شخص  مورد در  راستا همین در

  عمال  أ  با   زمینه  این   در   تواندمی  و  است  حقوقی   زندگی   دارای   شخص  است،  لیف کت   و  حق   دارای  هک  است  موجودی   شخص  :شخص .1

 . ندک  ایفا نقش  خود الیف ک ت دادن انجام و حقوقی 

حقوق مربوط به شخصیت،   . باشد لیفکت  و حق دارای  ه کاین برای شخص شایستگی  و وصف  از  است عبارت  حقوقی  نظر  از :شخصیت .2

 شود. شامل حقوق تمامیت جسمی و حقوق تمامیت روحی می

مدنی    .باشد  داشته  جامعه  در   تواندمی  ه ک  است  حقوقی   به   نسبت  او   موقعیت  و  شخص  حقوقی   وضع   :وضعیت .3 از وضعیت   مقصود 

اوصافی که قانون مدنی مورد توجّه قرار   –باشند  مجموعه اوصافی است که جزء شخصیت هستند و قابل مبادله و تقویم به پول نمی

بنابراین وضعیت شامل اوصافی است   ؛شودبه استثنای وصفی که اصطالحاً اهلیت نامیده می – نماید داده آثاری را بر آنها مترتب می

 که منشأ حقوق و تکالیف غیرمالی است مانند سن و جنس و وضع خانوادگی از قبیل ازدواج، طالق و َقرابَت.

 اهلیت نتیجۀ وضعیت است. .است حق اجرای و  شدن دارا برای شخص   قانونی شایستگی  و توانایی :اهلیت .4

 به  مربوط  هک  است  اوصافی  شخصیه  احوال  ،دیگر  عبارت   به  و  شودمی  یلکتش   اهلیت  و  وضعیت   از  شخصیه  احوال  :شخصیه  احوال .5

  به)  نبوده پول  به مبادله  و تقویم  قابل  و  اجتماع در  او  خاص  مقام و شغل از  نظرصرف ، (دارد   غیرمالی  جنبه اوصاف  این ) است  شخص

 نَسَب. طالق،  ازدواج، :مانند است رتبت م آن بر آثاری  مدنی حقوق لحاظ از  و ( آن بودن غیرمالی   دلیل

  ظرفیت  و توانایی  دارایی تر؛دقیق عبارت به و شخص مالی الیفکت و حقوق  مجموع از عبارت است خود عام مفهوم در  دارایی :دارایی .6

 اهش ک   و  افزایش  یا  و  تغییر  حال  در  همواره  ه ک  هستند   آن  دهندهتشکیل  اجزاء  از  دیون   و  اموال  و  است  مالی  الیفک ت  و  حقوق   شدن   دارا

 تصویری   بخواهیم  اگر  واقع  در .دارد  دارائی نیز  شخصی  چنین  ولی  باشد  نداشته  بدهی   جز  چیزی  شخص  است،   نکمم   حتی  و  هستند 

  حال  هر  به  ولی  شود  خالی   یا[  اموال]  شود   پر  است   نکمم   ظرف  این  هک  ظرف  کی  از   عبارت است  باشیم   داشته   ذهن  در  دارایی  از

  زمانی   تا   و   است  شخص   به   وابسته  دارایی  ه ک  گفت  توان می  پس   ظرفند،   این   مظروف   دیون   و   اموال  و  است   باقی   خود   جای   در   ظرف

. مفهومی کلی است که به ظرفیت و شایستگی حقوق و تکالیف  1سه ویژگی دارایی:    . دارد  وجود  هم  دارایی   است   زنده  شخص   هک

. دارایی از مختصات  3آیند، نه حقوق تکالیف غیر مالی؛  می. فقط حقوق و تکالیف مالی از اجزاء دارایی به شمار  2؛  گرددمالی اطالق می

 آید.های شخص به شمار میو ویژگی

 : که داشت هتوجّ موارد این  به باید دارایی خصوص در . گویند دارایی  را شخص  مالی  تکالیف و مالی حقوق اموال، مجموع دیگر،  بیان به

 . گویند دارایی   منفی  ء جز را  مالی تکالیف و مثبت ء جز را  مالی حقوق و اموال •

 .شودنمی داخل  دارایی در  غیرمالی   تکالیف و  حقوق بنابراین ؛ دارد  مالی جنبۀ  دارایی  •

  قراردادها   این  که  ؛گردندمی  منعقد  آنها  مورد  در  هک  هستند  قراردادهایی  هستند،  مهم  شخصیت  به  مربوط  حقوق  مورد  در  هک  مواردی  از  یکی

 : جمله از هستند  مواجه  یهای محدودیت با

)چون عرف و عادت    مو  فروش  مثل  باشد   غیرقطعی  و  کسب  صدمه  مگر  نیستند   مجاز  زنندمی  صدمه  آزادی  و  حیثیت   به  هک  قراردادهاییالف(  

 .کنداینگونه قراردادها را تأیید می

 .است باطل  باشد نداشته عقالیی  منفعت  هک  شخصیت به راجع  قرارداد هر ی لّک  قواعد طبقب( 

 .هست اثربی و باطل  باشد داشته  منافات  حسنه اخالق یا  عمومی  نظم  با ه ک شخصیت به راجع قراردادی هر ی مّک  قواعد  طبق ج( 
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  و   حیثیت   به  ضمن  در  و   نباشد   حسنه   اخالق   یا   و  عمومی   نظم   مخالف  و   باشد   عقالیی منفعت   دارای   قراردادی   اگر  : گفت توانمی  نتیجه   در  پس

 .باشند صحیح  تواندمی نزند صدمه  قطعی  و  یلّ ک طوربه فرد آزادی

 :نندکمی بحث شخصیت به مربوط  حقوق مورد  در 960 و 959 مواد مدنی  قانون در  راستا   این در

  حقوق   از   قسمتی  یا   تمام   حق  اجرای  یا   و   تمتع  حقّ  یلّ ک  طور   به  تواندنمی  ]اعم از سالم و محجور[  کس هیچقانون مدنی »   959  مادۀ   طبق

  انتقال  حقّ  و  خیارات  و  شفعه  حقّ  مانند  حقوق  از(  بعضی )  قسمتی   یا  تمام   جزیی  سلب  -1:    است  نوع  دو  حق  سلب  .«ندک  سلب  خود  از  را  مدنی

  خانه  خرید  حقّ  کسی   اینکه   مانند   حقوق   از (  بعضی)  قسمتی  یا  تمام  یکلّ   سلب  - 2  ؛ است  صحیح   سلب   حقّ  نوع  این.  وکیل  عزل   حقّ  و   غیر  به

  به  وابسته یا  و است قانون  حکم و نبوده  حق که  تکالیفی  و  امتیازات حال هر در.  است باطل و ممنوع حق سلب نوع این  کند  سلب خود از  کالً

  طبق   بر  و  نیستند  اسقاط  و  سلب  قابل  جرایم  در  دعوا  حق  و  زوجیت  و  والیت  و  حضانت  حق  قبیل  از  است  عمومی  نظم  به  مربوط  و  شخصیت

  مخالف  ه ک  حدودی   در   یا   و  [ کند  منعقد   دایمی  کار   قرارداد    مثالً ]  ند ک [  آزادی]  ریتحُ  سلب  خود   از   تواندنمی  کسهیچقانون مدنی »  960  ماده 

 نظر رفصَ  [انتخابات  در  شرکت  و   وکیل  انتخاب  و   شغل  یا   و  مسکن   انتخاب  آزادی  مثل]  خود   ریتحُ  از  استفاده   از   باشد  حسنه  اخالق  یا   و  قوانین

 « .ندک

 :شخصیت به مربوط قراردادهای ه؛ک گفت   چنین توانمی شخصیت به مربوط قراردادهای  صحت شرایط  مورد در  ماده دو جمع  از

 .(است  اول معیار  این) باشند  حسنه اخالق یا  و  عمومی نظم  مخالف نباید  اوالً

 :دارند لیت ک  عدبُ دو  از حقوق  :ثانیاً

 ... و معامله انعقاد حقّ ، ک تملّ  حقّ و ازدواج حقّ مثالً :شخصیت به مربوط حقوق  خود  تعدد  عدبُ از .1

 .است لیک حق سلب  این شود سلب عمر طول برای مثالً  طوالنی زمانی  ت مدّ برای هکاین  به نسبت ی حّق هر یعنی :زمان عدبُ از .2

  سلب   این   ردمک  سلب  ماه  ک ی   تمدّ   به  خودم  از  را  شخصیت  به  مربوط  حقوق  تمام  از  استفاده   من  :بگوید  سیک  اگر  ؛گفت  توانمیدر نتیجه    پس

  از  قسمتی یا  تمام  اجرای  حقّ  یا   و  تمتع   حقّ  [ی لّ ک  طور   به]  تواندنمی  کس هیچ»   دارد؛ می  اشعار   ه ک 959  ادۀم  طبق   یعنی  ، است  ی لّ ک  بطور  حق

  شخصیت  به  مربوط  حقوق  از   یک ی  قراردادی  طبق   شخصی  اگر  :دیگر  فرض   در  یا  .است  باطل   قرارداد  این  «ندک   سلب  خود  از  را  مدنی  حقوق

 .بود خواهد باطل  دارد یتلّ ک زمان  حیث  از  حق سلب این  چون هم اینجا در  باز  ، ندک  سلب خود  از العمرمادام برای را  ازدواج مثالً خود

  را   شخصیت  به  مربوط  حقوق  از  یک ی   هک  قراردادی  آیا  هکاین  مورد  در  هم  آنجا  در   هک  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مسئله  این  هم  امامیه  فقه  در

  قانون  موافق  رسدمی  نظر  به  و   شد  رکذ  باال  در   هک   تفصیلی   همان   تقریباً   ، نائینی  جمله   آن  از  :دارد  وجود  نظراختالف  نه،   یا  ند ک می  سلب  انسان   از

 . است  دانسته   صحیح   را   عقد   لذا   ساخته   جاری  خدا  تاب ک   با   را  منعقده  قرارداد  مخالفت  عدم   اصل  انصاری،  شیخ  ولی   است   برگزیده  را   است   مدنی

  آنچه  ولی   ردک  حالل   را  حرامی  تواننمی  تراضی  با   مثالً  رد ک  ساقط   تراضی   به  تواننمی  را  شودمی  مک ح  به  تعبیر  هک  آنچه  معموالً  فقه  در   :رکتذ

 . خیار حقّ مثل  ردک ساقط توانمی االصولعلی  شودمی نامیده حق هک

نظرهای به  گیرد. در خصوص مصادیق احوال شخصیه اختالفازدواج، طالق و نسب را در بر می: احوال شخصیه اموری مانند احوال شخصیه

   :شودشرح زیر دیده می

شیعه، حقوق ارثیه و وصیت در عرض احوال  رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر  ۀ قانون مدنی و در قانون اجاز  7ۀ  : در مادارث و وصیت .1

قانون اساسی، ارث و وصیت    13و    12  وصیت در شمار احوال شخصیه دانسته نشده؛ ولی در اصول شخصیه درج شده است. یعنی ارث و  

نیز در شمار احوال شخصیه دانسته شده است. در حال حاضر، باید ارث و وصیت را نیز در شمار احوال شخصیه دانست؛ زیرا از احکام  

 کند.احوال شخصیه تبعیت می 
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؛ اما باید  مجموعه احوال شخصیه درج نشده استهلیت در عرض احوال شخصیه دانسته شده و در زیر  قانون مدنی، ا  7: در ماده  اهلیت .2

 اهلیت و حجر را نیز در شمار احوال شخصیه دانست.  

قانون اساسی ذکر نشده؛ اما در شمار احوال شخصیه است؛ زیرا اگر نکاح و طالق    12خواندگی و فسخ نکاح نیز گرچه در اصل  ب، فرزندسَنَ .3

 د نیز در شمار احوال شخصیه است.ق اولی این مواریا در شمار احوال شخصیه بدانیم به طرر

 : قانون حاکم بر احوال شخصیه

 :ه استبل توجّدر خصوص قانون حاکم بر احوال شخصیه احکام ذیل قا

 ق.م(  6 ادۀ تابع قانون ایرانند. )م از حیث احوال شخصیهایرانیان هر جای جهان زندگی کنند،  .1

االصول پیرو تابعیت  هستند بنابراین احوال شخصیه علی  تابع قانون دولت متبوع خودرجیان مقیم ایران از حیث احوال شخصیه  خا .2

 . ق.م( 7 ادۀ )م  شخص است

قانون اساسی محترم دانسته شده، یعنی مسلمانان اهل سنت و زیدی،    12ی ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان در اصل  احوال شخصیه .3

 .(قانون اساسی  13و  12است )اصل  االصول مشمول قواعد مذهبی ایشان کلیمیان، علی ، زرتشتیان، مسیحیان

اشند، تابع قوانین جاری کشور  احوال شخصیه سایر ایرانیان اعم از ایرانیان شیعه یا ایرانیانی که معتقد به ادیانی غیر از ادیان فوق ب .4

 . است

 :احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه

 (:10/5/1312رانیان غیرشیعه مصوب ی رعایت احوال شخصیه ای)قانون اجازهشود حوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه به نحوۀ زیر اداره میا

زوجین مانند مهریه، نفقه و    مابین روابط خانوادگی فی  .. فسخ نکاح همین حکم را دارد: تابع قواعد مذهب شوهر استنکاح و طالق .1

مسلمان و  البته این قاعده یک استثنا دارد و آن در صورتی است که قرار باشد مرد غیر.  ثل نیز تابع قواعد مذهب شوهر استالماجرت

 . هب شوهر، باطل استنظر از قواعد مذ. این ازدواج صرفزن مسلمان ازدواج کنند

مسلمان و در بین  و آن در صورتی است که متوفی غیر البته این قاعده یک استثنا دارد . متوفی استصیت: تابع قواعد مذهب ارث و و .2

  طبق قانون مدنی و تمام ترکه    نبوده  قواعد مذهب متوفی وراث او شخص یا اشخاص مسلمان باشد در این صورت تقسیم ترکه تابع  

 . رسدراث یا وارث مسلمان میبه و

 : تابع قواعد مذهبی است که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.    خواندگیفرزند .3

 .  ده و تابع قوانین جاری کشوری است: اهلیت و حجر ایشان تابع قواعد مذهبی ایشان نبواهلیت و حجر .4

 :  ه داشت کهدر این خصوص باید توجّ ؛جب تولد است : آغاز شخص حقیقی به موشخص حقیقی آغاز 

 .شودحیات است، از بدن مادر خارج که دارای که جنین در حالی شود اطالق میای تولد به مرحله .1

مُ .2 رده از بدن مادر خارج شده یا آنکه زنده خارج شده و سپس مُرده است و  اگر شک کنیم طفلی مُرده است، به صورت 

  876. )م یم که مرده به دنیا آمده استگذاراین می بررا  را بر طرف کنیم، بنا  این شک با استفاده از دالیل و امارات نتوانیم

 (  ق.م

 .  زمایشگاهی به حیات خود ادامه دهدوالدت جنین آزمایشگاهی زمانی است که جنین بتواند بدون وسایل آ .3
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 :  اعالم والدت دارای قواعد ذیل است: اعالم والدت

قانون ثبت    12باید به ثبت احوال اعالم شود )م  والدت هر طفل در ایران اعم از اینکه طفل مزبور دارای تابعیت ایرانی باشد یا خیر،   .1

  .(احوال

مور کنسولی و یا  أترین ماقامت و اگر نباشد به نزدیک   مور کنسولی ایران در محلّ أوالدت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به م .2

 (  ثبت احوالقانون   12م شود. )ثبت احوال کشور اعالم می سازمان 

  16نمایند )م  توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعالم والدت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام  هر یک از اشخاص زیر می .3

 قانون ثبت احوال(.

 پدر یا جد پدری با ارایه شناسنامه  ▪

 ناً به ثبت رسیده باشد مادر در صورتی که ازدواج او قانو ▪

 وصی یا قیم یا امین با ارایه مدارک ذیربط   ▪

 ای که طفل به آنجا سپرده شده استی موسسهمتصدی یا نماینده ▪

 سال تمام به باال باشد  18ن او خود شخص، اگر س ▪

ماده    )تبصرهو مادر خواهد بود    ی پدر بر عهدهاگر ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد، اعالم والدت و امضای اسناد متفقاً   .4

 .قانون ثبت احوال( 16

  ،در غیر این صورت سد که طفل در آنجا متولد شده است،ای برسسهؤثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا م  .5

  .(قانون ثبت احوال 15)م   شودفر گواه ثبت مین  2واقعه به تصدیق 

ی مخصوص باشد،  ندامتگاه و کانون اصالح تربیت متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازهاگر طفل در مکانی نظیر   .6

ی ثبت احوال اعالم کنند و تسهیالت الزم را برای انجام وظایف صاحب واقعه جهت ها مکلفند والدت را به ادارهمتصدیان این سازمان

 .(والقانونوثبت اح  18نند )تبصره م ثبت والدت فراهم ک 

ثبت  ماما یا پزشکی که در حین والدت حضور و در زایمان دخالت داشته، مکلف به صدور گواهی والدت و ارسال یک نسخه از آن به   .7

 .ق.ثبت.احوال(  19) ماده  احوال محل در مهلت اعالم است

آید  وز جز مهلت به حساب نمیروز از تاریخ والیت طفل است؛ روز والدت و تعطیل رسمی بعد از آخرین ر15مهلت اعالم والیت   .8

 .ق.ثبت.احوال( 15تبصره ماده )

شود  ریخ رسیدن به مقصد محسوب میدر صورتی که والدت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعالم آن از تا .9

 .(قانون ثبت احوال 15)تبصره ماده 

مادر در    و  رای اعالم والدت و دریافت شناسنامه حاضر شوند. اگر اتفاق پدراگر ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد، باید هر دو ب .10

)تبصره کند، با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد  که مراجعه میعالم والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم یکی از ابوینا

 . (قانون ثبت احوال  16ماده 
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قانون ثبت    16شود )تبصره ماده  انوادگی مادر به طفل داده میخکننده باشد، ناممدر مواردی که ازدواج ثبت نشده، اگر مادر اعال .11

 احوال(.

قانون ثبت    17)ماده    شود اسامی ابوین تنظیم می  ی فرضی در محلّهاخانوادگی آزاد و نامسند با ناماگر ابوین طفل معلوم نباشند،   .12

 (.احوال

نامه یا حکم دادگاه یا مدارک  ل مشخصات ناقص به موجب اقرارمی فرضی یا تکمیبودن نام پدر و مادر، تصحیح اسادر موارد فرضی .13

 .ق.ثبت.احوال(  17 ادۀخانوادگی اصالح خواهد شد )م خانوادگی طبق احکام مربوط به نامحصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام

 قانون ثبت احوال(.  17ادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد )م موضوع فرضی بودن اسامی پدر و م .14

  ما  قانونگذار  ولی  است  حقوقی   اولیه   اصل   ک ی   عنوان به  داری برده  الغای   از  عدبُ  این  و   است   مدنی  حقوق   از   متمتع   تولد   محض   به  طبیعی   شخص

  یعنی ]  شودمی  متمتع   مدنی   حقوق   از   حمل »  : داردمی  اشعار   ور کمذ  ماده  در   چنانچه  است   داده  گسترش  را  اصل  این   دایره  م  .ق  957  ماده   در

  دارای   هم  جنین  هک  گفت  توانمی  لذا  .«شود  متولد   زنده  هکاین  بر  مشروط  ،[را  است  انسان  شخصیت  الزمه  که  حق  داراشدن  قابلیت  و  امتیاز

  گرفته  قرار  تصریح  مورد  م.ق  851  ماده  در  مورد  این  هک  ردک  وصیت  او  نفع  به  توانمی  مثالً  شود  حق  صاحب  تواند می  و  است  شخصیت  نوعی

  فوت   حین  در  بودن زنده  وراثت، شرط » : داردمی اشعار  ور کمذ ماده  بارهدراین بردمی ارث  م .ق 875 ماده  تصریح به بنا  جنین  همچنین  و است

  تولد   از  پس  فوراً  چه  اگر  شود،   متولد  هم  زنده  و  بوده  منعقد  الموتحین  او  ۀنطف  هک  بردمی  ارث  صورتی   در  باشد  حملی  اگر  و  است  ثمورّ

توان وجود او را نادیده گرفت، بلکه باید  بنابراین اگر فرضاً قبل از تولد  طفل، پدر او بمیرد چون حمل دارای نوعی شخصیت است نمی «.بمیرد

 تا حال  حمل معلوم شود.« االرث  دو پسر را کنار گذاشتسهم»

  اصل  جنین  وجود  در .  شودمی  مستقر  او  متولدشدن   زنده   با   و  گردد می   برقرار  جنیتی  دوره در که است  حقوقی  وقف  وصیت و   ارث،  حیات،   حقّ

  مادر  اقرار   حتی   ادله   همه  با   ندارد  وجود  جنین   وجود   اثبات   ۀ ادل  در   محدودیتی.  شود   اثبات   باید  وجودش  شود  حق  صاحب   اینکه  برای  است  عدم 

 بر   اصل   تولد   اثبات  از  بعد .  است  ینفع ذ  ایعهده  بر  متولدشدن  زنده  اثبات   بار.  گرددمی  اثبات (  نوزاد  ۀ گری  اولین)  استهالل  و  پزشک  گواهی  و

  بیهوشی   حالت  در   شخص    مثل )  خفیف  زندگی   یا   زندگی   فعالیت   بدون  حیات   دارای   اگر   حتی   شود  اثبات   باید   آن   خالف  و   است  شخص   حیات 

   .باشد( مدت طوالنی  کمای و

 . د استاو تا زمان تولّ ماندن زنده ،جنین یکی از حقوق طبیعی و فطری    :حقوق مدنی و جزایی جنین

 .ین مجاز نبوده و کیفر و دیه داردکس حتی والدسقط جنین به تسبیب و مباشرت از سوی هیچ  ▪

 :ویت داده استقانونگذار ایران به حیات مادر با حصول شرایط زیر ال  مادر حیات با  جنین حیات   در صورت تعارض حقّ ▪

 .  ماهگی باشد 4سقط پیش از  .1

 . مادر تقاضا کرده باشد .2

تی برای مادر خطر جانی دارد )ماده واحده  الخلقه یا به علّافتاده یا ناقصسه پزشک متخصص تشخیص دهند که جنین عقب .3

 .(1384قانون سقط درمانی مصوب 

خسارت برای    جبران    بنابراین حقّ  ولد خواهد شد نطفه تا زمان تولد فرض بر این است که جنین زنده مت  انعقاد    زمان  از   ▪

 .  جنین وجود دارد

 .او موجب خسارت معنوی است  حیات حقّ درد و رنج قابل پذیرش نیست فقط سلب   ، : در مورد جنینجبران خسارت معنوی -
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 :  جبران خسارت مادی -

 . ق.م( 852مادی برای ورثه او موجود است )ماده  خسارت   جبران  ۀمطالب حقّ ،سقط جنین در صورت  .1

 .ق.م.ا( 487سقط جنین دیه دارد )ماده  .2

 :البه است بنابراینشده بر جنینی که ناقص متولد شده است نیز قابل مطخسارت وارد

 .مطالبه کندین  ناقص متولدشده را جن خسارت  تواند جبران قانونی جنین می ۀ نمایند .1

 .رت وارده در جنینی را مطالبه کندتواند پس از رسیدن به سن قانونی جبران خساخود طفل می .2

 :  ه به قوانین موضوعه حقوق جنین عبارتند ازبا توجّ

جنین بر  می  : ارث  ببرد تواجنین  ارث  سهم  875)ماده    ند  برای  است  ممکن  و  )م ق.م(  کند  تعیین  امین  دادگاه  جنین   103  ادۀ االرث 

 ق.امور.حسبی( و شرایط برخورداری جنین از ارث عبارتند از: 

 .  مورث منعقد بوده باشدفوت   جنین در هنگام  ۀنطف  -1

 . بین زن و مرد واقع شده باشد به شبهه  نکاح  یا  عقد صحیح  -2

ن -3 یا  به طریق دیگر  اد نطفه  مکان نزدیکی یا انعق ایا    زدیکی به اماره فراش مفروض باشدبین زوجین نزدیکی واقع شده 

 .موجود باشد

 .  هر چند فوراً بعد از تولد بمیرد تولد شده مجنین زنده  -4

تملیکی و عهدی قائل    ( در احکام مورد وصیت برای جنین باید بین وصیتق.م 851رای جنین صحیح است )ماده  وصیت ب  :وصیت بر جنین

 :  به تفکیک شد

ه پس از وصول  ب موصی  انشای تملیک   ، نطفه باید منعقد شده باشد زیرا ایجاب در وصیت  ،تملیکی  وصیت   : زمان وصیت تملیکی  -

 .  وجود نیست تملیک کردما به کسی که توان مال ریه است نمیلَعَقٌلَّعَمُ

 عهدی به نفع جنین صحیح و نافذ است. : وصیت وصیت عهدی -

( و همچنین  ق.م  69اولی وقف بر جنین نیز جایز است )ماده  ت به طریق  آیند جایز اس: وقف بر کسانی که بعداً بوجود میوقف بر جنین

 . را داراست حقّ تمتع از وقفه جنین ید این است کؤق.م م 957اطالق ماده 

( برای اینکه جنین متهب شود  ق.م   957ه متولد شود )اطالق ماده  معوض بر جنین جایز است مشروط بر اینکه زندۀ غیر: هبهبه بر جنین

 . توانند هبه را قبول کنندامین میقهری یا   به قبول هبه است که ولیّنیاز 

 قانون مدنی.   878و  875مطابق اصل عدم و مستفاد از مواد  (1

 د جنین در این است که:  دلیل اهمیت اثبات تولّ (2

 .  گردندشدن مستقر میا زنده متولدحمل بۀ متزلزل جنین در دور حقوق -

 باشد. مان زنده به دنیا آمدن میتعیین تابعیت از ز تعیین سن و أن از قبیل مبدبرخی از حقوق متعلق به جنی أمبد -

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 کنید!  ارسال 09352213175تان را به ، درخواستیهای حقوقآزمونجهت دریافت جزوات  ؛ مالکریمیدکتر  1 جزوه حقوق مدنی 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

11 

 د تعهد است.شخصیت است چون شخص قبل از تولد فاق أمبد ،تاریخ تولد ، در ایجاد تعهدات -

؛  نندکمی  «موت»  به   تعبیر  شخصیت  پایان   این   از  هک  پذیردمی  پایان  حقیقی  شخص  وجود   و  شود می  معدوم  مدتی  از   بعد   طبیعی  شخص  این

 شود.محسوب می ءشیبنابراین بعد از مرگ، انسان 

 :شودمی بیان ذیالً ه ک دارد   اقسامی .است اثر منشاء  و شودمی نامیده «موت»  حقوقی نظر از آنچه

  و   قلبی  عمالأ  و   ندک  زندگی   تواندنمی  زیستی   لحاظ  از   دیگر  ،شخص  ه ک  است   زمانی  ،موت  حالت    این  :حقیقی  موت  یا   طبیعی   مرگ .1

  فقط  و   ندارد   دخالتی   هیچ  شارع  و  قانونگذار  مرگ  نوع  این   آمدن  وجود  به  و   حدوث  در  ندارد  را  تک حر  و   حس  و   تنفسی  و  عروقی 

 . : توقف حیات شخص و مفارقت روح از بدنبه عبارت دیگر موت طبیعی یعنی .ندک می بار آن  بر را آثاری

 : دارد  حالت  2 موضوعه حقوق  در  که  ؛است خفیف  زندگی  یا فعالیت  بدون حیات  آن و شود می مطرح فرعی   ک ی  مورد  این در  :رکتذ

  امکاح   و  آثار   و  پنداشت   مرده   را  او  نباید   باشد   رفته   املک   بیهوشی   ک ی   در   شخص  چند   هر  باشند   نیافتاده  ارک  از  مغزی  های سلول  اگر(  الف

 . ردک بار  او به را  مرده شخص

  و  شود می  محسوب  ردهمُ  شخص  نونیک   ۀموضوع  قوانین  طبق  باشد  داشته   نباتی  حیات  چند   هر  باشد  شده  مغزی  مرگ  دچار  شخص  اگر(  ب

 .شودمی بار  او بر رده مُ شخص  آثار

 :  ذیل قابل توجه استنکات  در خصوص اوصاف مرگ مغزی : تعریف و اوصاف مرگ مغزی

 .  را مرگ مغزی گویندی مغز و ساقه هاکرهآسیب و تخریب غیر قابل جبران به نیم .1

دهد، ولی یک دستگاه تنفس مصنوعی باید اکسیژن  تی به کار خود ادامه میبودن در صورت داشتن اکسیژن تا مدّقلب به دلیل خودکار .2

تجهیزات نیز  ی  . حتی با وجود همههای مصنوعی از حرکت خواهد ایستاد. قلب بدون این کمکی ضربان قلب فراهم کندرای ادامهکافی ب

 .  از چند ساعت تا چند روز طول بکشد. این مدت ممکن است توان زنده نگه داشتت زیادی نمیقلب را تا مدّ

های  ی فعالیتناپذیر همهفقدان برگشتاست؛ ولی مرگ مغزی،    عمال مغزأکاهش  آن است که کُما به معنی    )کما(  اغماو    مرگ مغزیتفاوت   .3

 . است مغز

 .  نهایتاً چند روز متوقف خواهد شد ، قلب فرد نیز بعد از چند ساعت یاوجود دارد، ولی در مرگ مغزی یاریگشت هوشاحتمال بردر کُما  .4

زنده بماند و زندگی نباتی پیدا کند، ولی در مرگ مغزی، قلب فرد نیز حتماً بعد از چند    مدت طوالنی در کما شخص ممکن است برای   .5

 .  نهایتاً چند روز متوقف خواهد شد ساعت یا

 :یت به اشخاص زنده به شرح ذیل استشرایط پیوند عضو از اشخاص م:  عضو از اشخاص میت به اشخاص زنده  شرایط پیوند  •

 (1/1379/ 17شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلَم است مصوب )قانون پیوند اعضای بیماران فوت

 . نظر کارشناسان خُبر ه مسلّم باشدبیماران متوفی یا بیمارانی است که مرگ مغزی آنان طبق پیوند عضو فقط منحصر به اعضای  .1

 .  است موافقت ولیّ میت یا  صیت بیماروپیوند عضو منوط به یکی از دو شرط  .2

 . گیردهای دولتی صورت میدانشگاه وابسته به های مجهز تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان .3

 شوند. ت چهارسال منصوب میشناسان مزبور با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدّ کار .4
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 .  بر میت مشمول دیه نخواهند گردید پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده .5

 ای پیوندکننده را داشته باشند. ههای تشخیص مرگ مغزی نباید عضویت تیماعضای تیم .6

 این   خاطر  به  و  ردهک  طوالنی  غیبت  هک   است  سیک  به  مربوط  هست  شرع  و  قانونگذاری  ابداعات  از  یک ی   هک  فرضی  موت  :فرضی  موت .2

  شودمی  صادر  فرضی  موت   م کح   باشد،   داشته  وجود   قانون در   مقرر   شرایط  اگر   اینصورت   در  هک باشد   کو کمش  او  حیات   طوالنی   غیبت 

  موت  هک  اثری هر یعنی شود می بار  حقیقی موت  آثار همان  فرضی موت بر .خوانندمی «مفقوداالثر» را  شخص وضعیتی  چنین  در  هک

 :گرددمی رکذ  ذیالً هک  داشت  خواهد دنبال به هم  فرضی  موت داشت،  پی  در   حقیقی

  ام ک اح  تاریخ   آن  از  بعد   چراکه  است  برخوردار  ایالعادهفوق  اهمیت  از  شود می  رکذ   مک ح  ۀ صادرکنند  دادگاه   م کح  در  هک  فرضی  موت   زمان  تعیین

 . گرددمی جاری مفقوداالثر شخص بر موت

 :موت بر رتبتم حقوقی آثار

  مفقوداالثر  شخص  از  سانیک  فقط  لذا(  است  مورث  فوت   حین  در  وارث  بودنزنده  ،وراثت  شرط)  م.ق  875  ۀماد  طبق  چون  :ورثه  تعیین (  الف

  بمیرند  باشد، توارث آنها بین هک  نفر چند هرگاه .باشند زنده شودمی مشخص فرضی  موت برای دادگاه سوی از هک تاریخی در هک برندمی ارث

  ادهم) درَبَمی ارث دیگری از است مجهول فوتش  تاریخ هکآن فقط .باشد مجهول رتأخّ و متقدّ حیث از دیگری و  معلوم آنها از یک ی فوت  تاریخ و

 .(م.ق 874

  همدیگر  از  هک  نفری   دو  اگر  :هک  است   این  آن  و است  شده   گرفته ( ع) صادق امام  از   حدیثی   از  ه ک  دارد  وجود  استثنایی  کی   مسئله  این  در   :رکتذ

  در   فوت  هکاین  مگر  برندنمی  ارث  دیگری  از  کدامهیچ  القاعدهعلی  نباشد  مشخص  آنها  از  کدامهیچ  فوت  رتأخّ  و  متقدّ  و  نندک  فوت  برندمی  ارث

 .برندمی ارث همدیگر از دو  هر صورت  این در  هک  باشد( دم هَ یا رقغَ)  نتیجه

  انتقال  این  ولی   شود می  منتقل   ورثه   به  ک رَماتَ  ،فرضی   یا   حقیقی   موت    تحقق   با   : هلَموصی  و  ورثه   به   دارایی  و  اموال  قهری  انتقال   زمان   تعیین (  ب

  طور  به   کرَماتَ  آن   از  پس  و  شود   داده   ه لَموصی  به  هم   وصیت   مورد  سپس  و  شود  پرداخت  ثمورّ  هایبدهی  و  دیون   ابتدائاً  باید  و  است   متزلزل

 .شودمی ارث و یت کمل  در  وارد مستقر 

  تصریح  به  دارتمدّ   دیون  این  فرضی موت  مکح صدور با  باشند  مؤجل  هک  باشد  دیونی  دارای  مفقوداالثر  شخص  اگر   :متوفی  دیون شدن  حال (  ج

 . شوندمی حال انون امور حسبی ق   231 ماده

  فرضی   موت    م کح   صدور   تاریخ    از  تمدّ   این  ابتدای  ه ک  دارد  نگه  وفات  عدۀ   روز  ده  و  ماه   چهار  باید  متوفی  زن  :متوفی  ۀزوج  ۀعد  ابتدای  تعیین(  د

 به بیان دیگر: .شودمی شروع

 :ق کندتواند با شرایط و اوصاف ذیل درخواست طالاگر مردی غایب باشد، همسر او می: طالق زوجه شخص غایب مفقوداالثر

 (  ق.م 1029االثر باشد. )م مفقود غایب. شخصی چهار سال تمام 1

 ق.م(  1030تواند رجوع کند )م . این طالق رجعی است و اگر شوهر در مدّت عدّه برگردد، می 2

 ( ق.م 1029)م   . صدور حکم موت فرضی غایب، موجب افتراق زن و مرد نیست؛ بلکه زن باید طبق تشریفات قانونی طالق بگیرد.3

 ( ق.م 1156روز. )م  10ماه و  4ی ی وفات است؛ یعنی آن برابر عدّهت عدّه، اما مدّ . با اینکه طالق رجعی است4

 (ق.م 1030مفهوم م ه همسر سابق خود نخواهد داشت. )ه، مرد بازگردد، حّقی نسبت ب. اگر بعد از عد5ّ
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  از]  او  غیبت   از  که   است   کسی   مفقوداالثر  دارد: »غایبکه اشعار می  م.ق  1011  ماده   طبق   شود   نامیده  «مفقوداالثر  غایب »   شخص  هکاین  برای

  موت   یا  حیات  از   خبری  اگر]  نباشد  خبری  وجه هیچ  به  او  از   و  گذشته ]زیادی[ مدیدی  بالنسبه  مدّت[  (شخص مهم  امور  مرکز)  قانونی اقامتگاه

 : است الزم شرط سه  «[شد نخواهند محسوب غایب   باشد المکان مجهول فرد

 . باشد نداشته حضور  آنجا  در  و ندک غیبت  است شخصی امور  مهم زکمر همان  ه ک اقامتگاه از  یعنی :غیبت :اول شرط

 .دارد مفقوداالثر اقامت   محلّ عرف   به بستگی  تمدّ  این بودنطوالنی :طوالنی  نسبتاً  تمدّ انقضای :دوم شرط

  ؛ است  شده  گرفته  نظر  در   مفقوداالثر   غایب   تعریف  در  ه ک  است   عنصری  ترینمهم  شرط،  و  عنصر  این   :غایب  ممات   یا  حیات   خبر  فقد   :سوم  شرط

  مفید   قرائن   یا  و قطعی  ۀ ادل  استناد  به  هکاین  یا  شود  مشخص  اشطبیعی  مرگ  اگر  لذا .نباشد  دسترس  در غایب  شخص  از  خبری  هیچ  باید  یعنی

 .رویمنمی فرضی موت سراغ دیگر شود،  محرز وی حیات  ،علم

  صادر  موردی   در  غایب  فرضی   موت  م کح   م.ق  1019  ماده   موجب  به  . گرددمی  بیان   ذیالً   ه ک  است  شرایطی   دارای   فرضی  موت  م کح   صدور

  در  اول   شرط   پس  . ماندنمی  زنده   شخصی   چنین   عادتاً   هک  باشد   گذشته   تی مدّ  است  رسیده   او   حیات   از   ه ک  خبری  آخرین  تاریخ   از   ه ک  شود می

  و  ماند نمی  زنده  شخصی  چنین   عادتاً   هک  باشد  گذشته   تی مدّ  غایب   حیات    از   خبر   آخرین   تاریخ  از]  : هک  است  این   فرضی  موت  م ک ح  صدور 

  . دارد غایب اقامت  محلّ متعارف  و عرف به بستگی است آمده ماده در  هک «عادتاً »  قید این[ شودمی محسوب موت ۀاَمار تمدّ  این شدنسپری

  چه   «طوالنی  النسبهب   تمدّ»  هکاین   برای  را  ماراتیاَ  بعدی  موارد    در  قانونگذار  ولی  ردکمی  بیان   را  یلّک  ۀقاعد  و   بود  یلّک  شرط  کی  شرط  این

  دست   به  ذیل  نتایج   مواد  این  جمع  از  هک  است  شده   رکذ   ماراتاَ  اینق.م    1022 تا  1020  ماده  موجب  به  جمله  از   .دهدمی  دست  به  است  زمانی

 .آیدمی

 فرضی   موت م کح  تقاضای برای زمان  حداقل : سال سه

 فرضی  موت  مک ح صدور  برای زمان حداقل : ماه دو و  سال چهار

 فرضی   موت م کح  تقاضای برای زمان ثرک حدا: سال ده

 فرضی  موت  مک ح صدور  برای زمان ثرکحدا : ماه دو  و سال  یازده

 ق.م به دقت خوانده شود. 1022 تا 1019 نکته: مواد

به تصرف ایشان داده شود و طبق مقررات مذکور آگهی شده باشد،   نکته: هر گاه ورثۀ غایب قبالً درخواست کرده باشند که اموال او موقتاً 

وصول  درخواست  به تصرف  موقت دادن  اموال غایب، دادگاه یک آگهی  دادگاه به آن اکتفاء خواهد کرد و آگهی مجدد الزم نیست. پس از  

خواست مذکور و دعوت از اشخاصی که از غایب اطالعی دارند، برای اظهار  اطالع به دادگاه، ترتیب خواهد داد. آگهی باید سه  مشتمل بر در

های کثیراالنتشار تهران منتشر گردد و پس از یک سال از تاریخ  دفعۀ متوالی هرکدام به فاصلۀ یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه

 ق.م(.  1025ق.ا.ح و  139و  138)مواد  ی، اموال غایب به تصرف ورثه داده خواهد شد نشر آخرین آگه

  ۀماد  ،یقانون امور حسب   139  ۀ. )ماددیرا صادر نما  یبگذرد تا دادگاه حکم  موت  فرض   یآگه   نینشر آخر  خیسال از تار  ک ی لزوماً    د ینکته مهم: با

 ق.م را نسخ کرده است.(  1023

ر  نکته: بعد از صدور حکم موت فرضی، اموال غایب به تصرف  قطعی  ورثه داده خواهد شد و دقیقاً مثل  موت حقیقی، ورثه، مالک  اموال  مزبو

 فرضی تضمیناتی که از  آنکه حتی بعد از قطعیت  حکم  موت  شود، چهشناخته خواهد شد؛ در این حالت هیچگونه تضمینی از وراث گرفته نمی

 ق.ا.ح(.   160امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد )مادۀ 
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 1027چنانچه بعد از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال  غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود در این صورت باید طبق مادۀ  نکته:  

حین پیدا شدن باقی است مسترد دارند، ولی مسؤول اموالی که از بین رفته و ع وَض  آنها  ق.م، آنچه از اعیان یا منافع یا ع وَض  اموال غایب در  

مثالً اگر ماشین غایب را فروخته باشند و پولش را نیز خرج کرده باشند در مقابل آن مسؤولیتی نخواهند داشت،    باشند.نیز موجود نیست نمی

توانند هر تصرفی در اموال بنمایند و در واقع، تصرف  آنها تصرف مالکانه خواهد بود. چه آنکه گفتیم بعد از صدور حکم موت فرضی، ورثه می

 تصرف  وراثت  عنوان  به  را  او  اموال  که  کسانی  شود  پیدا غایب  اگر  نیز  فرضی  فوت   حکم   صدور   از  مادۀ اخیرالذکر اینگونه مقرر داشته است: »بعد

 « .دارند  مسترد باشد می موجود  غایب پیداشدن حین مزبور اموال منافع یا و ع وَض یا  أعیان از  که  را  چه آن باید  اندکرده

      

 :نکات مربوط به امور مالی غایب

 : اگر یک نفر مفقوداالثر بودنش محرز شد باید از طرف دادگاه برای او امین تعیین شود. 1نکتۀ 

 : موارد ذیل توجه داشتصوص باید به در این خ:  عیین امین برای غایب مفقواالثرشیوه ت

 ق.م(  1012شود. )ماده نفع قبول میالعموم و اشخاص ذیتقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی .1

 ( ق.م 1013ن و تضمینات دیگر کند. )کند، تقاضای ضامن می تواند از امینی که معیّمحکمه می .2

. )م  مت معین خواهد شدمزبور به این س  وارثتواند امین دیگری تعیین کند و  اگر یکی از وراث غایب، تضمینات کافی بدهد، محکمه نمی .3

 (  ق.م 1014

 

: چون ممکن است از غیبت تا نصب امین، مدتی سپری شود و در این مدت اموال غایب نابود گردد یا خساراتی بدان وارد گردد قانونگذار  2نکتۀ  

،  ق.ا.ح(؛ چنانچه غایب مفقوداالثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد  113حفظ و نظارت اموال غایب را به دادستان واگذار نموده است )ماده  

 ق.ا.ح(. 115ماده )  بوداموال مزبور تا تعیین امین به عهدۀ مأمورین کنسولی خواهد حفظ و نظارت 

بودن  غایب زیاد است، قانونگذار در درجۀ اول حفظ منافع غایب  نصب امین برای ادارۀ اموال او است. در این مرحله چون احتمال زنده: 3نکتۀ 

  اموال  ادارۀ  برای  مفقوداالثر   غایب  ق.م مقرر داشته است: »اگر   1012ر نظر داشته است چنانچه مادۀ  و جلوگیری از حیف و میل اموال او را د 

  داشته   را  او  امور   تصدی   حق ّ  قانوناً  که   نباشد  هم  کسی  ]مثالً برای ادارۀ امور  مالی  خود، وکالت نداده باشد[ و  باشد   نکرده  نمعیّ  تکلیفی   خود

  تقاضای  و کند می معیّن  امین  نفر  یک او اموال  ادارۀ برای محکمه  داشته باشد[ ن باشد ]مثالً غایب، صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و ولی یا قیم 

 « .شودمی ]از قبیل وراث و طلبکاران[ قبول امر این  در  نفعذی  اشخاص ]دادستان[ و  العموم مدعی طرف  از فقط  امین  تعیین

در صورتی    شود پس،رده باشد مطابق همان عمل مین کاموال خود تکلیفی معیّ  اگر غایب مفقوداالثر برای ادارۀ:  1012؛ ماده  دیگربه بیان  

فوت شود یا به جهت دیگری صالحیتش برای    اره امور او با اوست و اگر آن کس اموال خود کسی را معین کرده باشد اد  ۀکه غایب برای ادار

او   تصدی امور  ن نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حقّ برود یا اگر غایب مفقوداالثر برای اداره اموال خود تکلیفی معیّ اداره اموال از بین 

دادگاه آخرین  و اگر اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد    محکمه )دادگاه( شهرستانی که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بودهرا داشته باشد  

دادگاهی که ورثه  سکنای او در ایران معلوم نباشد   ، و اگر غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محلّت غایبمحل سکون

اموال او یک    ۀبرای ادار   دادگاهی که غایب در آنجا مال داردو اگر ورثه غایب در ایران معلوم نباشد    غایب در آن محل اقامت یا سکنی دارند

. دادستان و اشخاص ذینفع  شوداص ذینفع در این امر قبول می العموم و اشخکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعین می ن معیّنفر امی

. پس از وصول  ۀ اموال غایب بنمایند النفقه حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداراز قبیل وراث و بستانکار و اشخاص واجب
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ن کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از  اموال خود معیّ  ۀکسی را برای ادار  ،دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب  امین، درخواست تعیین  

غایب عمالً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای   غیبت    نماید. کسی که در زمان احراز غیبت و وجود شرایط قانونی، تعیین امین می

  حکم    . بعد از صدور  ع مقررات راجع به تبعۀ ایران است. غایبی که تابعیت او مشکوک است تابم خواهد بودغایب، آن شخص بر دیگران مقدّ

 . شودبودن غایب، سمت امین زایل میشدن موت حقیقی یا زندهمغایب یا معلو  فرضی  موت 

کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری مانند وثیقۀ عینی أخذ نماید  : قانونگذار به دادگاه اختیار داده است که از امینی که تعیین می4نکتۀ  

جبران  خسارات  وارده ممکن  گردد،    شدن آن  قانون مدنی( تا هر گاه امین در حفظ اموال  غایب تقصیر کند یا مرتکب حیف و میل  1013)مادۀ  

 شد.با

 ق.ا.ح(.  132در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدّم خواهد بود )ماده و : کسی که در زمان  غیبت  غایب عمالً متصدی امور او بوده 5نکتۀ 

اشند.  در نصب امین، وراث غایب بر دیگران مقدّم خواهند بود مشروط به اینکه حاضر به دادن ضامن یا تضمین  دیگر طبق نظر دادگاه ب:  6نکتۀ  

  و   نماید  معیّن  دیگری  امین  تواندنمی  محکمه  بدهد،  کافیه  تضمینات   ،غایب  وراث   از  یکی  قانون مدنی اینگونه گفته است: »اگر  1014مادۀ  

 « .شد خواهد ن معیّ س مَت، این به مزبور وارث

در آن محل    ب یاقامتگاه غا  نیاست که آخر  ی مفقوداالثر اصوالً دادگاه  محلّ  بیامور راجع به غا  ر یو سا  ن ینصب ام  یدادگاه صالح برا:  7نکتۀ  

مفقوداالثر« در    بیبه »امور راجع به غا  یدگ یخانواده، رس   تیقانون حما  1  ۀماد  15مطابق بند    نکهی مهم ا  ۀق.ا.ح(. نکت  126  ۀبوده است )ماد

 خانوده است.  دگاهدا  تیصالح

خارج ایران اموالی داشته باشد، مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای ادارۀ اموالی که حوزۀ مأموریت    : هر گاه غایب مفقوداالثر در8نکتۀ  

گستری  آنهاست موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیلۀ وزارت امور خارجه به وزارت داد

 .ق.ا.ح( 114هد شد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند )مادۀ بفرستند. نصب امین یادشده وقتی قطعی خوا

رعایت کند و از حیف و  امین مکلف به حفظ و ادارۀ اموال غایب است و باید مصلحت غایب را در این باره  :  وظایف و اختیارات امین:  9نکتۀ  

بینی شده  مین پیشای از وظایف و اختیارات امین که صریحاً در مقررات راجع به ابپرهیزد. پاره  به ضرر او استاموال و أعمالی که    کردن  میل

 است:

شدنی باشد امین آن را فروخته و از نتیجۀ فروش، با رعایت مصلحت غایب، مالی خریداری و یا  ضایع  هر گاه در بین اموال غایب مال .1

 ق.ا.ح(. 141نماید )مادۀ اقدام دیگری که به صرفۀ غایب باشد می

ل دیگری که  غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن، ما  نشدنی(تواند با اجازۀ دادستان اموال منقول )ضایعامین می .2

 ق.ا.ح(. 142موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفۀ غایب باشد انجام دهد )مادۀ 

النفقه و دیون غایب را از وجوه نقد یا منافع اموال او بدهد و در صورتی که وجوه نقد یا منافع اموال او  امین باید نفقۀ اشخاص واجب .3

شود )مادۀ  ل او فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیر منقول فروخته میوکافی نباشد، از اموال منق 

قانون مدنی )در مورد اموال غیر منقول( و   1241و  1015قانون مذکور و با توجّه به مفاد مواد  142ق.ا.ح( نظر به اطالق مادۀ   147

 نشدنی و اموال غیرمنقول الزم است.مورد فروش اموال ضایعتوان گفت که اجازۀ دادستان در مصلحت غایب می

  شده  داده  آن  تصرف   به  غایب  اموال  که  امین  یا  ورثه  باشد  شدنیضایع  مال  ،غایب  اموال  بین  در  هرگاه  اینکه  مضافاً:  1015  ماده  نکته

 هر . نماید می باشد، غایب ۀ رف صَ به که دیگری  اقدام  یا و خریداری  مالی غایب مصلحت  رعایت با فروش  ۀنتیج از و  فروخته  را مال  آن

  احتیاج  مورد  که   را   غایب  ۀ منقول  اموال  دادستان   ۀ اجاز  با   توانندمی  است  شده   داده   آنها  تصرف  به  غایب  اموال  که   ورثه   و  امین   از  یک 

.  بنمایند  باشد  غایب  ۀرف صَ  به  که  دیگری  اقدام  یا  و  خریداری  باشد،  غایب  مصلحت  موافق  که  دیگری  مال   آن  پول  از  و  فروخته  نیست

 خواهد   فروخته   منقوله   اموال   از   کفایت  عدم   صورت   در   و   شود می  داده  او  اموال   منافع   یا   نقد  وجوه  از   غایب   ۀ النفق واجب  اشخاص   ۀ نفق 
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  غیرمنقول   اموال   ندارند  حق  امین   و  ورثه  ، مورد  این   غیر  در.  شودمی  فروخته  غیرمنقول  اموال  از   نباشد   کافی   هم   منقول   اموال  اگر   و   شد

 .    بگذارند رهن یا  بفروشند  را  غایب

النفقه یا دیون او الزم باشد، مجاز نیست )مادۀ  فروش یا رهن اموال غیرمنقول، جز در موردی که برای پرداخت نفقۀ اشخاص واجب .4

 ق.ا.ح( 148

 119ق.م و مادۀ    1015  هر است )مادسایر وظایف و مقررات امین و مسؤولیت امین همان است که به موجب قانون برای قیم مقر

 ق.ا.ح(

الزحمۀ متناسبی از درآمد اموال غایب را برای امین  تواند حقّشود دادگاه می: در موردی که برای ادارۀ اموال غایب امینی تعیین می10نکتۀ  

 گیرد.  و منظور از اجرت متناسب اجرتی است که عرفاً به این کار تعلّق می قانون امور حسبی( 150ن نماید )مادۀ معیّ

ق.ا.ح که مقرر داشته: »هزینۀ حفظ و    150الزحمۀ امین، با عنایت به بند آخر مادۀ  : هر گاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد حق11ّنکتۀ  

 ایب قابل پرداخت است.شود«، از اصل مال  غادارۀ اموال غایب از اموال غایب برداشته می

شود قانونگذار به وراث حق داده که از دادگاه  : بعد از گذشتن دو سال از تاریخ آخرین خبر غایب که احتمال زنده بودن غایب کمتر می12نکتۀ  

توانند  وراث می  زمانی باید افزود که    تقاضا کنند که اموال غایب را به تصرف موقت آنان داده شود با اینکه آنان را مالک  اموال نشناخته است.

قانون    1026قانون مدنی(. مادۀ    1025ن نکرده باشد )مادۀ  چنین درخواستی از دادگاه بنمایند که غایب کسی را برای ادارۀ اموال خود معیّ

  از  باشند   داشته  او   اموال  بر  حقّی   ثالث  اشخاص   که  صورتی   در   تا  بدهند  دیگر  کافیۀ   تضمینات   یا   و   ضامن   باید  دارد: »... وراثمدنی مقرر می

 «.بود خواهد باقی غایب  فرضی   موت  حکم  صدور    موقع  تا  مزبور تضمینات. برآیند ثالث اشخاص حقّ یا  و  اموال عهدۀ

و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد؛ برای    ف: در صورتی که اموال غایب به حکم دادگاه به تصرف ورثه داده شود، وظای13نکتۀ  

 ق.ا.ح(. 150ن کند )مادۀ  اموال غایب معیّالزحمۀ مناسبی از درآمد تواند حقّورثه نیز مانند امین، دادگاه می

 . : امین باید صالحیت و شایستگی الزم را برای امانت دارا باشد14نکتۀ 

 یابد.غایب صادر شود یا حیات و ممات او محرز گردد مسؤولیت و اختیارات امین به پایان می: هر گاه حکم موت فرضی  15نکتۀ 

 : نکات مربوط به امور غیرمالی غایب

  شخصی   گاه  مدنی گفته: »هر  قانون  1029  ماده  نکته: در باب  امور  غیرمالی  غایب  مفقوداالثر، صرفاً در مورد طالق  زن وی صحبت شده است.

« در  .دهدمی طالق را او ، حاکم،1023 ماده رعایت  با صورت این در. کند طالق  تقاضای تواندمی او زن باشد مفقوداالثر غایب  متما سال چهار

  فاصله   به  کدام   هر  متوالی  دفعه  سه  در  ای(اعالنی )آگهی  تهران  کثیراالنتشار  هایروزنامه  از   یکی  و   محل  از جراید  یکی   این صورت، دادگاه، در 

.  برسانند  محکمه   اطالع  به  دارند   خبر  اگر   که   نمایدمی  دعوت   باشند   داشته   خبری  غایب  از   است  ممکن   که   را  اشخاصی  و   کرده   منتشر   ماه   یک

، دادگاه، حکم به طالق خواهد  نشود یا به عبارت  بهتر خبری از غایب نرسد  ثابت  غایب   حیات  و   بگذرد  آگهی  اولین  تاریخ  از  سال   یک   هرگاه

ماه    4)  وفات   عده  طالق،   تاریخ    از   باید   باشد   داده طالق   را   او  حاکم   و  بوده  مفقوداالثر  غایب   او  شوهر که زنی»قانون مدنی:    1156داد. وفق مادۀ  

 تواند مجدداً شوهر کند.  « و بعد از نگه داشتن عدۀ وفات می.دارد نگاه روز(  10و 

نکته: چنانچه غایب پس از وقوع طالق و گذشتن مدّت عده مراجعت کند، دیگر حّقی نسبت به همسر سابق خود نخواهد داشت، لیکن اگر  

اثر طالق را از بین    ،ار ارادۀ خود مبنی بر ادامۀ ازدواجتواند با اظه قبل از انقضاء  مدّت  عده باز گردد نسبت به طالق حقّ رجوع دارد، یعنی می

 .ببرد

 : اقامتگاه
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امور شخص استاقامتگاه مکانی است که مرکز مهمّ    . امور شخصی تلقی کرده است  به عنوان مرکز مهم  آنجا را  قانون  اقسام ، یا آن که 

  اقامتگاه عبارت است از :

  کز مهمّی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرق.م، در مورد اشخاص حقیقی، محل1002ّبر ماده  : بنا(ارادیاقامتگاه اختیاری ) .1

تر  . پس صحیحمرکز امور او اقامتگاه محسوب استامور او باشد،    شخصی غیر از مرکز مهمّ   سکونت   اما اگر محلّ  ؛ امور او نیز در آنجا باشد

 . شخص را مرکز مهم امور او بدانیم آن است که اقامتگاه

 .  وان اقامتگاه شخصی تلقی کرده استمواردی که قانونگذار اجباراً مکانی را به عن: )قانونی( اقامتگاه اجباری .2

کنند، برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله و ابالغ اوراق  توانند ضمن عقدی که منعقد میاشخاص می:  اقامتگاه قراردادی )انتخابی( .3

. در این صورت، نسبت به تعهدات حاصل از آن معامله،  قی خود را انتخاب و معرفی نماینداز اقامتگاه حقی  ی غیرو مکاتبات آن قرارداد، محلّ

 ق.م(   1010شود. )شده، اقامتگاه طرفین محسوب میهمان مکان  معرفی

  محلّ  در  شوهر  رضایت   با   اینکه   مگر  است،  شوهر(  اقامتگاه )  اقامت  محلّ   همان   او   اقامتگاه   که   بر این است   : اصلشوهردار  زن   اقامتگاه (  الف

 . باشد داشته اقامت  دیگری

 : تواند اقامتگاه مستقل داشته باشدزن در موارد زیر به موجب قانون می ✓

 . او اقامتگاه معلومی نداشته باشد شوهر -1

 . ده اختیار کرده باشدلیح  زنی که با رضایت شوهر خود مسکن عَ -2

 ( اختصاصی دارد. )بخاطر خوف و ضرر بدنی ۀ محکمه منزل زنی که با اجاز -3

 . قانون مدنی( 1006)ماده   اوست یا قیم ولی  اقامتگاه  همان  محجور : اقامتگاهمحجور اقامتگاه( ب

 . قانون مدنی( 1007)ماده   دارد    ثابت )نه موقت(مأموریت  آنجا  در  مأمور که  است ی: محلّ دولت مأمورین اقامتگاه ( ج

 . قانون مدنی( 1008)ماده  است آنان  پادگان نظامی  افراد : اقامتگاهنظامی افراد اقامتگاه( د

  مخدوم   یا   کارفرما   منزل   در   کنند،می  خدمت  یا  کار   دیگری   نزد   معموالً   که   ()نه صغیر و سایر محجورین  کبیر   اشخاص   : اگرخدمه  اقامتگاه(  ه

 . قانون مدنی( 1009)ماده   بود خواهد آنها مخدوم یا  کارفرما  آنها، اقامتگاه  اقامتگاه  باشند، داشته  سکونت خود

 : از اندعبارت ه ک دارد  وجود  فوق  حالت 5 فروع مورد  در  هم  حالت چند

 :است ذیل  شرح به زوجین اقامتگاه تفریق موارد ( الف

 . باشد نداشته معلومی اقامتگاه شوهر ه ک موردی  در .1

 . باشد ردهک اختیار جداگانه  ن کمس  و داشته   نکمس  تعیین  حقّ اح،کن عقد  ضمن شرط موجب به زن  ه ک موردی  در .2

 . باشد ردهک  اختیار جداگانه  ن ک مس او رضایت با  و است  ردهک شوهر با ه ک توافقی  مطابق اح، کن وقوع از  بعد زن  ه ک موردی  در .3

  ۀاجاز  با   زن   و  باشد   زن   برای  و حیثیتی   شرافتی  یا   مالی   یا   بدنی   ضرر  و   خوف  متضمن   منزل  کی   در  شوهر  و   زن   بودن   ه ک  موردی   در  .4

 . باشد ردهک  اختیار جداگانه  ن کمس  ،دادگاه

 :ناشزه زن  اقامتگاه( ب

 : دارد وجود ناشزه زن  اقامتگاه مورد  در  نظردو 
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 .شودمی تعیین او اقامتگاه( قاعده) اصل طبق و  اوست امور مهم  زکمر  همان  وی  اقامتگاه هکآن( اول

  قانونی  اقامتگاه  لذا  باشد  مؤثر  قانونی  اقامتگاه  تغییر  نظر  از  نباید  است،  قانون  خالف  بر(  وظیفه  ندادن  انجام  و  نافرمانی )  نشوز  چون  ه کآن(  دوم

 ( آمده است.  صفایی ترک د  «محجورین  و اشخاص تاب ک»  در  نظر اینالبته موضوع، اختالفی است و ) اوست شوهر اقامتگاه همان ناشزه زن

 : شوهر خانه  به رفتن از  قبل زن  اقامتگاه ( ج

  پدر  خانه   در   شوهر  رضایت   با   زن   هکاین   به  توجه  با   و   اوست  امور   مهم   زکمر  و   محل  شخص   هر   اقامتگاه  ه ک  ستا   این   بر  اصل   چون  القاعده علی

 .است پدرش   زندگی محلّ وی اقامتگاه  هک  گفت توانمی  لذا  ندک می تأیید را این  نیز عادت  و عرف و  ندکمی زندگی خود

 :محجور  شوهردار  زن   اقامتگاه ( د

  محجور  امور  به  هک  دادگاهی  همچنین  و  اوست  قیم   یا   ولی   اقامت    محلّ  مالی   امور  نظر  از (  خصوصاً )  محجور  امور   مهم  زکمر  ه کاین  خاطر  به

  را  محجور  شوهردار   زن   اقامت   محلّ  هک  ندکمی  ء اقتضا   مصلحت  لذا  .است  محجور  اقامت   محلّ   دارد   نظارت   ولی  یا   قیم  به  و  ند کمی  رسیدگی 

 . بدانیم قیم   یا ولی اقامت محلّ

 : ق.م( 1010)مادۀ  قراردادی   یا انتخابی  اقامتگاه( 2

  دادرسی  اوراق   ابالغ  یا   قرارداد   از   ناشی   دعاوی   یا  تعهدات   اجرای  برای   معامله   طرفین  ه ک  است   خاصی   ی اقامتگاه  ، قراردادی  یا   انتخابی   اقامتگاه 

  .شودنمی  محسوب  او  امور   مهم  زکمر   و  ندارد  پایداری  بستگی  آن  به  شخص  هک  است  یمحلّ  غالباً  قراردادی  اقامتگاه  نندکمی  انتخاب  آن  به  مربوط

  همان   هک  اصل به  موارد  سایر  در و  هست  اثر  منشاء  شده  تعیین  اقامتگاه  این  قرارداد آن  ضمن هک خاصی  هایقرارداد مورد  در   فقط   اقامتگاه  این

 .نیمک می رجوع است شخص امور   مهمّ ز کمر و محل

  از  دیگر  برخی  ه کحالی   در   دانند می  « اقامتگاه»  عنوان   به  صفایی   تر کد  مثل  اساتید  از   برخی   را  دادرسی   اوراق  ابالغ  برای  محلی   انتخاب  :رکتذ

 . دانندمی دادرسی اوراق ابالغ برای ی محلّ صرفاً   و دانندنمی «اقامتگاه» را محل این شمس  تر کد  مثل اساتید

  در   هک  اصلی  موجب  به  است،  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  ما  قانون  در  هک  است  نهادهایی   از  ی کی   شده  گفته  قبالً  هک  همانطور  حقوقی  شخصیت

  به  هک خاصه موارد در مگر ،اندمشترک الیفکت و حقوق در حقوقی و حقیقی اشخاص هک ستا این بر اصل است آمده تجارت انونق  588 ماده

 .گویندمی الیفک ت و  حقوق در   حقوقی و  حقیقی  شخص کاشترا اصل اصل، این

اجتماعی  تواند به عنوان یک واحد  ای از اشخاص یا اموال که شخصیت و نقش اجتماعی پیدا کرده و می: مجموعهخص حقوقی )قانونی(ش

 :صوص شخص حقوقی باید توجه داشت که. در خی حق و تکلیف شوددارنده

 .  شودخود دارای حقوق و تکالیف می حقوقی، شخصیتی مستقل از اعضای شخص  .1

 .  قوقی از دارایی اعضایش مستقل استدارایی شخص ح  .2

تک اعضای آن مستقل است؛  ی تک ی شخص حقوقی از ارادهشود اما ارادهگرچه تصمیمات شخص حقوقی توسط اعضای آن اتخاذ می  .3

 .  زندی شخص حقوقی را رقم میادهاری اعضای آن است که بلکه برآیند اراده

 .  شودحقوقی ابراز و اظهار می ی شخص حقوقی توسط مدیران آن شخص اراده .4

برای  شخص حقوقی علی .5 فقط  از حقوق و تکالیفی که  به جز آن دسته  االصول دارای همان حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی است، 

  ت، زوجیت، والیت قهری و ح ضانت.بُنُوَّ، ابل ایجاد هستند، مانند اُبُوَّتها ق انسان
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 :جمله  از  دارد  اقسامی  حقوقی شخص

 ...و تهران دانشگاه  و اسالمی  شورای مجلس ،هاشهرداری مثل : عمومی  حقوق حقوقی اشخاص  •

 :شوندمی تقسیم دسته سه  به معموالً ه ک :خصوصی حقوق حقوقی اشخاص  •

  و   کمشتر  اقتصادی  فعالیت  کی  منظور   به  را  خدماتی   یا  اموال  ه ک  گردد می  یل ک تش  اشخاص  از   ای مجموعه  از   هک  :تجاری  هایشرکت(  الف

 . گذارندمی میان  در  خود بین  منافع تقسیم

  یا  باشند  داشته   )انتفاع(  سودجوئی   قصد   است   نک مم   ولی   شوندنمی  یل کتش   تجاری  اهداف   برای  مؤسسات   این  ه ک  :غیرتجاری  مؤسسات(  ب

 . باشند نداشته

: اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل  انتفاعی سسات ؤم ▪

 . ایش آزاد و مؤسسات خدمات مشاورهسسات آموزؤسسات خدمات حقوقی، مؤاند، مانند مشده

أعمال  اند؛ بلکه هدفشان  : اشخاص حقوقی که نه تاجرند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شدهؤسسات غیرانتفاعیم ▪

های  های حمایت از محیط زیست و انجمنهای رایگان، جمعیتسسات آموزشؤالمنفعه است، مانند مانتفاعی یا عامغیر

 شود.نیز گفته می  NGOسسات، سازمان مردم نهاد، سمن یاؤخیریه. به این م

  گرددمی  تسبیل  آنها  منفعت   و(  شوندمی  خارج  معامالت  و  دادوستد  جریان  از  یعنی )  شود می  حبس   آنها  عین  هک  اموالی  یعنی   :موقوفات(  ج

: بنابر  به بیان دیگر  . هستند  حقوقی   شخصیت  دارای   هم   موقوفات  این  ه ک(  شوندمی  داده   اختصاص   خدا   راه   در  و   خیر   هدف   کی  برای   یعنی )

(، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و  2/10/1363قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه )مصوب    3ی  ماده

شود که موقوفات چه وقف عام و چه وقف خاص باشند، دارای شخصیت  . بنابراین، مشاهده میی آن استازمان حسب مورد نمایندهمتولی یا س 

سازمان اوقاف متولی آن    صورت  اینشود، در غیر  محسوب می  ی موقوفهنماینده  متولی اند و در صورت نصب متولی از سوی واقف،  حقوقی

 .  است

 . پذیردمی  پایان  آنها حقوقی شخصیت نیز زمانی و هستند  ایجاد برای زمانی دارای  حقوقی  اشخاص این

 . گرددمی بیان  ذیالً  هک  هست متفاوت  حقوقی  شخصیت  پایان  و ایجاد  مختلف، حقوقی اشخاص مورد  در

 :عمومی  حقوق حقوقی  شخصیت . 1

 . ندارد ثبت  به نیاز و نندکمی پیدا   حقوقی شخصیت ، یلکتش  محض به : آغاز( 1

 . رودمی بین از  آنها حقوقی  شخصیت مربوطه قانون موجب به یا  دولت ۀاراد به :پایان( 2

 تجاری: های. شرکت2

 .برسند  ثبت به هک  شودمی املک  وقتی  آنها شخصیت  ولی هستند  شخصیت واجد  ،یلک تش محض به :حقوقی شخصیت  آغاز ( 1

 . رودمی بین  از  آنها حقوقی  شخصیت ،تصفیه ملیات ع  پایان از  پس و انحالل با : حقوقی شخصیت  پایان( 2

 : غیردولتی  مؤسسات. 3

 .کندمی پیدا   حقوقی شخصیت  کند،می نمعیّ عدلیه  وزارت که  مخصوصی دفتر در  ثبت تاریخی از : حقوقی شخصیت  ( آغاز 1

 .رودمی بین از آنها حقوقی شخصیت ،تصفیه عمل پایان  و انحالل به : حقوقی شخصیت  پایان( 2
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 :  های شخص حقوقی ؤولیتمس

ولیت  ؤ. مسؤولیت مدنی باشندتوانند مانند اشخاص حقیقی، دارای مسهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی می: شرکتولیت مدنی ؤمس .1

 . ؤولیت مدنی استهای تجاری تابع قواعد عام مسمدنی شرکت

قانون تصریح شده استهای تجاری در مو: شرکتکیفریت  ولیؤمس .2 ق.ت که شرکت متخلف را در  220ی  . مانند مادهارد خاصی در 

ولیت کیفری مدیران  ؤه خود شرکت و مسولیت کیفری متوجّ ؤ. ذکر این نکته نیز الزم است که مسکندواردی به جزای نقدی محکوم میم

ه خود شرکت باشد. بدیهی است  ه خود شرکت است، که مجازات متوجّولیت متوجّؤتی مس. در صوررؤسای آن، دو عنوان جداگانه است  و

ها  ها مانند شالق وحبس نسبت به اشخاص حقوقی قابل ا عمال نیست، و اگر ا عمال شود، نسبت به اعضای حقیقی شرکتکه برخی مجازات

نیز مس1392مصوب  )  ی قانون مجازات اسالم  20عمال شوند. در ماده  إمانند مدیران ممکن است   به    ولیت کیفری اشخاصؤ(  حقوقی 

 رسمیت شناخته شده است.

 . وقف:4

  ایجاد  و  یل کتش  باشد،   داشته   ثبت   به  نیاز   هکآن  بدون  آید می  شمار   به  وقف   انک ار   از  هک  موقوفه   عین   قبض  تاریخ  از   :حقوقی  شخصیت   آغاز(  1

 ( اوقاف و حج  سازمان  اختیارات و یالتکتش  قانون  3 اده م)  شودمی

  شخصیت   موقوفه  مال  تلف  با  و   دهدمی  ادامه  خود  حقوقی  حیات  به  شخص  این  باشد  باقی  موقوفه  عین  ه ک  زمانی تا  :حقوقی  شخصیت   پایان(  2

 ( موقوفه مال  فروش  با استثنایی  موارد در  و)  . پذیردمی پایان  نیز آن حقوقی 

 

 :گرددمی  بیان   اختصار   به  ذیالً   ه ک  شود می  داده  تمییز   اشخاص  سایر  از  آنها   بوسیلۀ  هک  است  ممیزاتی   دارای   حقیقی   شخص   مثل   حقوقی   شخص

  بینیپیش به  هتوجّ  با   ولی   ندارد   وجود   مورد   این  در   صریحی  فصل   تجارت   و   مدنی  قانون در   باشد،   داشته   نام   باید  الزاماً   حقوقی   شخص  :نام(  الف

 . ردک استفاده  را  حقوقی شخص  برای نام انتخاب ضرورت  توانمی ،ربطذی قانونی مراجع به حقوقی  شخص نام  اعالم جمله از مقررات  برخی

  تجارت  حقوق  حقوقی،  شخص بین  لحاظ  این از  تفاوتی  و است  شخص ۀادار زک مر یا  اداری  عملیات  زکمر  حقوقی شخص  اقامتگاه :اقامتگاه( ب

 .نیست حقوقی اشخاص  سایر و

  سایر  تابعیت   و   ایرانی   تجاری   هایشرکت  تابعیت  آنها   به  هتوجّ  با   ه ک  داریم   قوانین  در   نص  دو  حقوقی   اشخاص   تابعیت   مورد   در   :تابعیت(  ج

 . ندک می فرق  حقوقی اشخاص 

  باید   شود  محسوب  ایرانی  هکاین   برای  تیکشر  هر  11/3/1310  مصوب  هابت شرکتثانون  ق   1  ماده  طبق  :ایرانی  تجاری  هایشرکت  تابعیت.  1

 .دباش ایران در  آن  اصلی زکمر  ه؛کاین  دوم  .شود یلک تش ایران در  ه؛کاین  اول .باشد داشته  هم  با  را شرط 2

(  است  تکممل   این  در   آنها   اقامتگاه  هک  دارند   را   تیکممل   تابعیت   حقوق  اشخاص)  ت   .ق  591  ماده   موجب  به  :حقوقی  اشخاص  سایر  تابعیت.  2

 .است حقوقی  شخص  آن امور ۀادار اصلی  زکمر ه ک دارند  را  تیکممل تابعیت  حقوقی  اشخاص یعنی

  

 حجر  در :دوم فصل
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  این  بررسی  ند،ک می  ایفاء  ایعمده  نقش  معامالت  بخش  خصوصاً  و  مدنی  دوره  تمام  در  یلّک  بطور  هم  و  1  مدنی  در  هم  هک  مطالبی  از  یکی

  تولد  محض  به  شخص   هر  ه کاین   به  ه توجّ  با  البته  نه؟   یا   دارد   اهلیت   ند، ک می  حقوقی  عملی  انجام   به   مبادرت  هک   شخصی   آیا   ه ک  هست  موضوع

  اهلیت »  منظور   اهلیت،   از   بحث  در   لذا  است،   مدنی  حقوق   از   متمتع   شود   متولد  زنده   ه ک  شرطی   به  جنین   حتی  و   هست  تمتع   اهلیت   دارای

  محجورین  از  ایویژه  هایحمایت  موارد،  برخی  در  قانونگذار  هکاین  مضافاً  .باشد  نداشته  استیفاء  اهلیت  هک  است  سیک  محجور  و  است  «استیفاء

 .دارد حسبی  امور قانون  در هم و مدنی قانون  در هم را خود  خاصّ  مقررات هک  است آورده  عمل به

 :پردازیممی «اهلیت« و »حجر»به بررسی  با توجه به مطالب باال در چند قسمت،

 : جود داردسم اهلیت ومعنی توانایی برای انجام امور است. دو ق . اهلیت به ین یکی از شرایط صحت معامالت است: اهلیت متعاملاهلیت

.  ی را دارا شودتواند حقّ تُّع نداشته باشد اصالً نمی. کسی که اهلیت تَمَ، به معنی اهلیت دارا شدن حق استک(: این اهلیتتُّع )تملّ اهلیت تَمَ  .1

تُّع وجود دارد. برای مثال، حمل  تی در مواردی قبل از والدت نیز اهلیت تَمَتُّع از بَدو  والدت آغاز و تا زمان وفات ادامه دارد. حاهلیت تَمَ

  شدن اوست. اصل بر منوط به زنده متولدتُّع  توان برای او مالی را وقف یا وصیت کرد، گرچه فعلیت یافتن این اهلیت تَمَ برد و میارث می

اتباع خارجه، اهلیت مالکیت امالک مزروعی داخل ایران   . برای مثالتیاستثنائااند، جز در  ی اشخاص دارای اهلیت تمتعاین است که کلیه

 ق.م(    956مادۀ را ندارند. )

تواند  ی شود اما نمیی حقّ تواند دارنده: اهلیت اجرای حق را اهلیت استیفا گویند. شخصی که اهلیت استیفا ندارد میاهلیت استیفا )تصرف( .2

تا اینکه   تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد یا  ببخشدتواند مالک زمینی شود اما نمیک می. برای مثال یک کود خودش تصرف کنددر حقّ

 .  از جانب کودک با ولی یا قیم اوست. انجام تصرفات فوق به سن بلوغ و رشد برسد

 ارکان اهلیت استیفا: اهلیت استیفا سه رکن دارد: 

پذیرفته شده است. سن بلوغ برای   ،سن در نص قوانین  فقه برای بلوغ آمده، تنها معیار  : در حقوق ما از بین معیارهای مختلفی که در بلوغ .1

یل به این سن، صغیر  . شخصی که به این سن رسیده، بالغ و قبل از نسال تمام قمری است 9برای دختران سال تمام قمری و  15پسران 

 ( ق.م 1210م  1نام دارد. )تبصره 

د ماغی برای سنجش نفع و ضرر اقتصادی. در قانون مدنی برای اثبات رشد، سن خاصی مشخص نشده اما در  : یعنی توانای عقلی و  رشد .2

سالگی    18که  . این ی رشد در نظر گرفته شده استسال تمام شمسی به عنوان اَماره  18قانونی به نام )قانون راجع به رشد متعاملین(  

شود، مگر خالف آن اثبات شود و شخصی که به  سن مزبور رسیده، رشید فرض میی رشد است، بدین معنی است که شخصی که به  اَماره

 (13/6/1313قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شود؛ مگر خالف آن اثبات شود )میسن مزبور نایل نشده، سفیه فرض 

  ما عرفی است. در برابر عقل، جنون قرار : به معنی قدرت تَعَُقل و آگاهی از امور اطراف است. معیار تشخیص جنون یا عقل در حقوق عقل .3

 (  ق.م 1211گیرد. )م می

 :حجر

.  یز از عبارت حجر استفاده شده استنتُّع  تَمَ شود؛ گرچه گاه و در برخی از مکتوبات برای فقدان اهلیت  به فقدان اهلیت استیفا، حجر گفته می

  دو قسم. حَجر به  استیفا است  شود، منظور همان ف قدان اهلیت اده میه داشت که زمانی که حجر به صورت مطلق استفبا این وصف، باید توجّ

 : است

کنیم تا از حقوق او در برابر اشخاص ثالث  های روحی و جسمی که دارد محجور معرفی می : یعنی شخصی را به دلیل محدودیتحمایتی  .1

 )عدم رشد(.   )فقدان عقل(، سََفه  )عدم بلوغ(، جنون : ص غَر. موارد حجر حمایتی عبارت است ازحمایت کنیم
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خواهیم از حقوق اشخاص ثالث در برابر محجور حمایت کنیم، شخص را محجور  ظن داریم و میء: یعنی از آنجا که به محجور سوظنی ءسو .2

. شخص ورشکسته حق ندارد در اموال خودش تصرف کند، چون تصرف وی در  ورشکستگی مصداق این نوع حجر است  .کنیممی   قلمداد

دانند و آن را نوعی ممنوعیت از  . برخی، ورشکستگی را در شمار موارد حجر نمیودشاش موجب نقض حقوق طلبکاران میقوق مالیح

ظنی صحیح باشد و بتوانیم ورشکستگی را نوعی حجر بدانیم،  ءه داشت که حتی اگر عنوان حجر سوشمارند. باید توجّتصرف در اموال می

 ایتی است، نه حجر  سوظنی. شود، منظور همان حجر  حمت حجر استفاده میوقتی به صورت مطلق از عبار 

  موارد  ذیالً   ما   لذا  نیست  حجر  موارد   تمام   ورکمذ  ماده   در  ور کمذ  موارد   اما   است  شده   ء احصا  دنیم  انونق   1207  ادۀم  در   ه ک  دارد   اسبابی   حجر

 نیم؛ ک می رکذ  املک  بطور را حجر

  در  نقص حجر، نوع این  ند،ک  دخالت خود  امور در  تواندنمی اراده فایتک  عدم و  فقدان   و عقلی  قوای  نقص  واسطۀ به ه ک  است سی ک  :رغَص (  الف

  .گویند  حمایتی  حجر  را  حجر  نوع  این  گیرد  قرار  قانونگذار  حمایت  مورد  نهاد  این  هک  شده  باعث  محجور  شخص  یعنی ؛  است  محجور  شخص

 :اندشده تقسیم  دسته  دو به  غیرمالی و مالی  از  اعم خود امور در  دخالت با رابطه  در صغیر

  حتی   است  باطل  صغیر  این   حقوقی  عمالأ  تمام  ندارد،   یلّ ک  بطور   را   تمیز  قوه  ه ک  است   صغیری   ممیز،  غیر  صغیر  :ممیز  غیر  صغیر(  اول  دسته 

 .اندباطل باز و  شوندنمی املک  تصرفات  این هم  قیم  و ولی  بعدی   تنفیذ  با  حتی و بالعوض  ۀهب قبول   مثل باشد نافع  صرفاً تصرفات  اگر

  و  زیبا  از   را  زشت  و  است  نرسیده  بلوغ  سن  به  ولی   است  نسبی   تمیز  و  کدر  قوه  دارای  هک  است   صغیری  ممیز،  صغیر  :ممیز  صغیر (  دوم  دسته

 .ق.م( 1216)ماده  باشد  داشته  حقوقی  اراده تواندمی و  شناسدمی زیان از  را سود

  دهد  انجام  نافع  صرفاً  حقوقی  تصرفات  -1 تواندمی صغیر  این  ه ک است  شده  گفته  ایران موضوعه  حقوق در  صغیر  این حقوقی  تصرفات  مورد در

  تصرفاتش   غیرمالی،   امور   در  چه  و   مالی   امور  در   چه  دهد، می  انجام   ه ک  حقوقی   عمالأ  سایر   مورد   در   - 2؛  (ندک  قبول  را  بالعوض  هبه   تواندمی  مثالً)

 .شوندمی  املک  تصرفات این  قیم یا  و  ولی بعدی   تنفیذ   با  و است غیرنافذ 

 : دارد وجود  نظراختالف دیگر سوی از  حقوقدانان و سو  ک ی  از فقها بین در  شود می ممیز  صغیر،   سنی  چه در  ه کاین مورد در ( 1 تذکر

  با   آن  تشخیص  لذا  است  نشده   مشخص  تمیز  برای  خاصی  سن  چون  ایران،  مدنی  حقوق  در   ه ک  دارند  عقیده  حقوقدانان   برخی  هم  حقوق   در

 .است  دادگاه  با صغیر مصلحت  رعایت

  گفت  توانمی  پاسخ  در   چیست؟  عملی   اصل   مقتضای  نه؟  یا   است  شده   تصفمُ  تمیز   وصف  به   صغیری  آیا   نیم ک   تردید  هک  صورتی   در (  2  تذکر

  پس )  نیم ک می  سابق  حالت  بقای  به  مک ح  تمیز  حدوث  در  ک ش  صورت  در  لذا  است   تمیز  بر  مقدم  صغیر  در  تمیز  عدم   حالت  که  آنجائی  از  هک

 (. است استصحاب  عملی  اصلی مقتضای 

مقصود از رشد این است که شخص   .باشد هم  رشید بلوغ، سن به رسیدن  بر عالوه  هک شود می خارج حجر از املک  بطور زمانی  صغیر ( 3 تذکر

 توانایی ادارۀ اموالش را به نحو عقالیی داشته باشد. 

  برای   و  تمام قمری  سال  15  پسر  برای  را  بلوغ  سن  و  است  ردهک  مشخص  را  لیفکت  1210  مادۀ  1تبصرۀ  ،  مدنی  قانون  در  بلوغ  سن  مورد  در

  در   صرفاً  ماده  این  ولی  داده  قرار  سال  13  را  دختر  برای  ازدواج  سن  حداقل  1041  ادۀم  در  چند  هر]  است  داده  قرار  تمام قمری  سال  9  دختر

  و  قضایی   رویه   در  ولی  است   مبهم   حدودی   تا  قانونی  وضعیت   رشد  مورد   در   اما [  دختران  برای  بلوغ  سن   نه  است  ازدواج  سن  حداقل   بیان   مقام 

  محسوب   رشدۀ  امار  سالگی  هجده  سن  لذا  است  نشده  نسخ  ینملمتعا  رشد  به  راجع   واحده  ماده  هنوز  هکاین  به  توجه  با  حقوقدانان  ثرکا  نظر

 2.شود ثابت او حجر ه کاین مگر شود می محسوب  رشید  شخص سن این  از بعد  و شودمی

 
 ( شناخته شده است. 1313سال تمام به عنوان امارۀ رشد بر طبق ماده واحدۀ راجع به رشد متعاملین )مصوب   18سن   2
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  هم   اخص  معنی   به[  رشید  غیر]  را   آنها  ه ک  هستند  سفیه   محجورین   .است  شده  رکذ   مدنی   قانون  1207  ماده  در   ه ک  محجورینی  از  دوم   سم ق 

 .نیست عاقالنه  او مالی تصرفات  و  است خرج در  تبذیر و  اسراف او عادت هک  شود؛می گفته  سی ک  به سفیه  .نامندمی

  دست   به  را  افیک  رشد   ،بلوغ  سن  به  رسیدن  از  پس  هک  است  سیک  رشید  غیر  ه،ک این   آن  و  دارد  عمده  تفاوت  یک   ممیز  صغیر  با  رشید  غیر  شخص

  ولی   نرسیده  بلوغ  سن  به  هنوز   هک  شودمی  گفته  فردی  به  ممیز  صغیر  هک  صورتی  در   است   داده  دست  از  را  آن  ،رشد  تحصیل  از   پس  یا  نیاورده

  هیچ   ولی   هست  هم   رشید   غیر  ممیزی،  غیر   هر  پس )  است  آورده   بدست  را   معامالتر  د  زیان   و  سود   تمیز  و  تشخیص  و   کدر  قدرت   حدی   تا

 رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارند. (.شودنمی محسوب رشید  بلوغ از پیش ممیزی

 : شوندمی تقسیم  دسته   دو به بطالن و  صحت  یا و نفوذ  عدم و  نفوذ لحاظ  از رشید  غیر  حقوقی عمال أ

  اموال   به  راجع  حقوقی  عملی  اگر  ولی  ند ک  دخالت  خود   مالی   امور  در   تواندنمی(  سفیه)  رشید   غیر  :خود  مالی   امور   در   رشید   غیر  دخالت (  الف

(  باشد  رغَص   از  منفصل  ه َفس   اگر )  قیم  یا  و(  باشد  رغَص   به  متصل  هَفس    اگر)  ولی   تنفیذ    به   نیاز  هکبل   شوندنمی  باطل  عمال أ  آن  داد   انجام  را  خود

 .است

  در  دخالت  اگر  ولی  ند، ک  اقدام  رأساً  طالق  مثل  خود  غیرمالی   امور  در  تواندمی  سفیه  االصولعلی  :خود  غیرمالی  امور  در  رشید  غیر  دخالت(  ب

  ازدواج   خود  برای  سفیهی  مرد  اگر  مثالً  دارد  تنفیذ  به  نیاز  هک  ندهست  این  بر  قائل  برخی  .باشد  مالی  امور  در  دخالت  مستلزم  خود  غیرمالی  امور

  خود    هک  دارند  عقیده  برخی  لذا(  می سَ هرالمُمَ  یا   ثلهرالم مَ  از  اعم)  است  هریهمَ  به  زن   استحقاق  موجب  ردنک  ازدواج   چون  صورت  این   در  ندک

  اول  نظر  هک  احک ن  خود  نه  دارد  تنفیذ  به  نیاز  هریهمَ  به  مربوط  قرارداد   فقط  هک  معتقدند   دیگر  برخی  و  دارد  تنفیذ   به  نیاز  و   است  نافذ  غیر  ،احکن

 .است  مشهور  نظر  ، امامیه فقه    در

  اختالل   به  و  ندارد  کدر  و  عقل  ۀقو  هک  است  سیک  مجنون  .است  دنیم  انونق   1207  ماده  در  ورکمذ  محجورین  گروه  سومین  مجنون  :مجنون

  قانون  ولی  اندشده  کی کتف  به  قائل  آن   درجات  بین  اسالمی  مذاهب  برخی  در   هک   دارد  درجاتی   جنون  .است  مبتال  )مَغزی(   یغ ماد    قوای  املک

 .«است حجر موجب  باشد ه ک درجه  هر به جنون: »دارد می بیان  فقها  مشهور   نظر از  تبعیت  به 1211 ماده در مدنی

 ق.م(  1213: )م مجنون بر دو قسم است :اقسام مجنون

 .(  شودارد. )یعنی جنونش برطرف میی جنون است و در برخی اوقات حالت افاقه د: چنین فردی در برخی اوقات دچار عارضه اَدواری .1

 . چنین مجنونی همیشگی و دایمی است  : جنوناطباقی )دایمی( .2

 ؟  سوال: معیار جنون در حقوق چیست ✓

. قاضی در این خصوص از نظر تخصصی پزشکی  آن به عرف پزشکی واگذار شده است  : تعریف جنون در قوانین ما ذکر نشده و معیار جواب

 ق.م(   1211شود. )م مند میقانونی بهره

  ندک نمی  فرقی  بطالن،  این  در   و  شود نمی  امل ک  هم   بعدی  تنفیذ  با  حتی   و  است  باطل  ی لّک  بطور  ممیز  غیر  صغیر  مثل  مجنون  حقوقی   عمال أ

  مجنون   سال   از  مدتی   در  هک  سیک  یعنی]  ادواری  مجنون  هک  است  این   ماندمی  باقی  ه ک  بحثی   .غیرمالی  امور  یا   باشد   مالی   امور   در  دخالت  هک

  چه  عهده   بر  جنون  یا   افاقه   اثبات   ه کاین   و   است؟   صحیح  تمامش   یا   است؟   باطل   عمالشأ  تمام   آیا [  ندکمی  حاصل   بهبودی   دیگر   مدتی   در   و   است

  حالت   در   ادواری  مجنون   حقوقی    عمال  أ  تمام    هک   رده ک  فرض   یعنی   است   گرفته   جنون   فرض   ادواری   مجنون   مورد   در  مدنی   قانون   است؟   سی ک

 . شود اثبات حقوقی عمل   آن انجام حین در   او افاقه مگر شده واقع جنون

 قیمومت در :سوم فصل

 شود. به وسیلۀ دادگاه برای سرپرستی و ادارۀ امور محجور منصوب میدر اصطالح حقوقی قیم کسی است که در صورت نبودن ولی ّ خاص 
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 :اندشده یلکتش  حقوقی  نهاد  سه از  طرق این  است برگزیده حمایت برای را ایویژه قرُ طُ قانونگذار محجورین  مورد  در

 ؛ پدری جد و  پدر   از اند عبارت ه ک :قهری  ولی ّ .1

  کدام هیچ  و   دارند  والیت  طفل  بر  موازی  به طور  دو  این .  شودمی  اطالق  صغیر  طفل  جدّپدری  و  پدر  به  حقوقی،  اصطالح   در   قهری   ولی ّ  نکته:

  زمانی  تا معموالً و شودمی دانسته  پدریجدّ  والیت بر مقدم پدر والیت (،عرف )نه در حقوق در  البته. ندارند تَقَدُّم دیگری بر قانونی نظر از

 کند. نمی علیه مولی امور در دخالتی هیچ  پدری جدّ است، حیات قید  در  پدر که

  نمایندۀ  قهری  ولی  دیگر،عبارتبه .  است  عَلیهموَلی  حقوقی  و  مالی  امور  در  تصرف  و  دخالت  برای  قهری  ولی  اختیار  متضمن  نکته: والیت

  معامله   مورد  را   آنها  کند،   تصرف  اموالش   در   او   جای   به  تواندمی  و   شودمی  محسوب  او   حقوقی  و  مالی   امور   خصوص  در   خود   عَلیه موَلی  قانونی

 .دهد پاسخ او  علیه  مطروحه دعاوی به یا  کند   شکایت  و دعوا  طرح یا کند  منعقد قرارداد او  جایبه دهد،  قرار

 موجب   به  شود.   وارد  آن  حوزه  در  ندارد  اجازه  قهری  ولی ّ  که  کنیممی  برخورد  مشخص  مورد    یک   به  کنیم  مراجعه  قانون  متن  به  : اگرنکته

  بخواهند  که  نحو  هر  به  باشند   رشید   و  حاضر  دارند،   شرکت   ترکه   در  که  اشخاصی  و  ورثه  تمام   که  صورتی  در»   حسبی:  امور  قانون  313  ماده

  عمل  به  آنها  نمایندگان  توسط  دادگاه   در   ترکه  تقسیم   باشد،   غایبی   یا   محجور  آنها   مابین  اگر   ولی   کنند   تقسیم   خود  مابین   را  ترکه  توانندمی

  شرکاء   سایر  با  دادگاه  از  خارج   و   مستقل  طور  به  است،   شریک   آن  در  عَلیهموَلی  که  ای ترکه  تقسیم   در  ندارد  حق  قهری   ولی ّ   پس .  آیدمی

 .« کند توافق

 ؛ هستند پدری جدّ  یا پدر   طرف از منصوب ه ک :وصی .2

 « .شودمی نامیده خاص ّ طفل ولی ّ  ،آنان از  یکی طرف  از منصوب وصی ّ  و پدری   جدّ و  پدرق.م »  1194نکته: مطابق مادۀ 

 .شودمی نصب م کحا  طرف از خاص  ولی ّ  فقدان  صورت   در  هک : قیم .3

 :است قیم  دهیم می قرار  بررسی مورد  فصل  این در آنچه

  ۀ وسیل  به  خاص  ولی ّ  نبود  صورت  در  هک  است  سی ک   قیم  ،حقوقی  اصطالح  در  . است  محجور  شخص   امر   متولی ّ  هک  شودمی  گفته  سیک  به  قیم 

  البته  شود،  سپرده  آنها   قیم  به  کودکان  برخی  امور  ۀرادا  است  ممکن  مادر  و   پدر  جز  به  .شودمی  نصب  محجور  امور  ۀادار  و   سرپرستی  برای  دادگاه

  کسی   به  قیم   کلّی  طور   به.  شود  تعیین  قیم   هم   غیررشید   اشخاص   و   مجانین  برای  است   ممکن   ندارند،   پدری   جدّ  یا  پدر   که  کودکانی   بر  عالوه

  گفته  شود،می  تعیین  اموالش  ادارۀ   و  محجور  شخص  از  مواظبت  یعنی   محجورین،  از   حمایت  برای  دادستان،  تقاضای   به  و  دادگاه  طرف  از  که

  قیومیت   به  را   کسی  فقط  رسمی   اسناد   دفاتر  و   ادارات  محاکم،   که   دارد می  مقرر  مدنی  قانون  1227  مادۀ.  گویندمی  قیمومت  را  او  س مَت    و   شودمی

 . باشد آمده عمل  به دادگاه  توسط  قانون مطابق او نصب که  شناخت خواهند

 :قیم نصب موارد

 :ماده این موجب به است  شده ء احصا م.ق  1218 ماده در  قیم نصب موارد

 :شودمی قیم  نصب ذیل اشخاص  برای

 :ندارند خاص ولی ّ  هک صغاری  برای .1

  نداشته   خاص  ولی ّ   صغیری  اگر  ولی  ،شوندنمی قیم   نصب  باشد   داشته   خاص   ولی ّ  ،بلوغ  سن  به  رسیدن   از   قبل  محجور  اگر  بند  این  طبق   :توضیح

  این  در  باشد  محجور  باز  بلوغ  سن  به  رسیدن   از  بعد  اگر  و  است  بلوغ  سن  به  صغیر رسیدن  تا  قیم  این  ۀ وظیف   هک شودمی  قیم  نصب  او  برای  باشد
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  ن کمم   داد   حجر  بقای   به   مک ح  دادگاه   اگر  آن،   از  بعد  و   دهد می  اطالع  دادستان   به  است  محجور   ن کل   رسیده   رشد  سن  به   هک  صغیری   قیم    ، صورت

 .ندک  ابقا قیمومت  بر را سابق قیم است

  اینکه،  توضیح .  باشند  نداشته   خاص   ولی ّ  و   بوده  ر غَص   زمان   به   متصل  آنها  رشد   عدم  و   جنون  هک  رشید  غیر   اشخاص   و   مجانین  برای .2

 . ندارد دادگاه  مک ح به نیازی  اینها  حجر

 .نباشد  آنها رغَص   زمان  به متصل آنها  رشد عدم یا  و  جنون هک  رشید غیر اشخاص  و مجانین برای .3

  در  . دارد  اعالمی   ۀجنب   دادگاه   م ک ح  ولی   شود  اثبات   دادگاه   در   آنها  حجر   باید   بدانیم   رشید   غیر   یا   مجنون  را  اشخاص  این   ه کاین  برای   :توضیح

منصوب از جانب    وصی ّ   یا   و   پدری   جدّ   و   پدر   دارای  چند   هر  شود می  نصب  قیم   آنها   برای  .رسید  اثبات   به   دادگاه   در   اشخاص   این   حجر   ه ک  صورتی 

  تعیین   قیم   عنوان  به   را   پدری  جدّ  یا  و  پدر   دادگاه   اگر  حالت   این   در   و   شود می  زایل  پدری  جدّ  و  پدر   والیت   ،رشد  و  بلوغ  با   ه ک  زیرا   ؛ باشد  آنها

 .بود خواهند  قیم به راجع قواعد مشمول  و  داشت خواهند قیم  عنوان  اشخاص این  رد،ک

  

 : قیم اوصاف و شرایط

 .گرددمی رکذ  ذیالً  هک است گرفته نظر در  را  شرایطی قانونگذار شود  منصوب ومتمقی  سمت به خواهدمی ه ک سی ک برای

 .گیردمی بر در را   درایت  و مدیریت داشتن  و حقوقی اعمال دادن   انجام قدرت و  جسمی توانایی  هک :توانایی. 1

  ابتدائاً  هم  یعنی )  باشد  دارا  خود  تصدی  ت مدّ  پایان  تا  و  سمت   این  به  نصب  هنگام  از  باید   قیم  هک  است   صفتی  ترینمهم  ،شرط  این  :امانت.  2

 . (استمراراً هم  و باشد داشته وجود باید  شرط این

  1231  ماده  و  رشید  هم   و  باشد   بالغ   هم   باید   ندک   تصرف  خود  عَلَیه مُوَلّی  مالی   غیر  و  مالی   امور   در  بتواند  هکاین  برای  قیم  زیرا  :رشد  و  بلوغ.  3

 .گردد تعیین  قیمومت سمت  به تواندنمی است قیمومت یا  والیت  تحت خود  هک  سیک : داردمی اشعار بارهاین در  م.ق

  ممسل    ولی ّ : »داردمی  بیان  خود  1192  ماده  در  مدنی  قانون  اما  است  نشده  بینیپیش  مدنی  قانون  در  صریحاً  شرط  این  چند  هر  :اسالم.  4

  توان می  ماده   این  ک مال  وحدت  با  ه ک  « [باشدحتی اگر مادر طفل  ]  ند ک   نمعیّ  م غیرمسل   وصی ّ   خود  عَلَیه مُوَلّی  امور   برای  تواندنمی]مسلمان[  

  ه ک امامیه فقهای مشهور  نظر بر است محمول کو کمش موارد در مدنی قانون طرفی از است قیم   برای اساسی شروط  از هم شرط این هک  گفت

 .دانندمی  قیم برای الزم   شرایط از را  اسالم ، امامیه فقه در  مشهور

 : قانونی  موانع

  هست  آنها   قیم   نصب   برای  داری امانت  عدم   بر  غالب   ظن   ه ک  سانیک  م.ق  1231  ۀماد  در   قانونگذار  : که امانت  عدم   بر  مبتنی   قانونی   موانع  .1

 . است ردهک  منع  قیمومت  تصدی از  صراحتاً

  کسانی  -2  هستند؛  قیمومت  یا  والیت  تحت  خود  که  کسانی  -1:  شوند  نمعیّ  قیمومت  سمت  به  نباید  ذیل  دارد: »اشخاصمادۀ فوق اشعار می

  اختالس،   کالهبرداری،  امانت،  در   خیانت  سرقت، :  باشند  شده   محکوم   قطعی   حکم   موجب  به  ذیل  هایجنحه  از   یکی  یا  جنایت  ارتکاب   علت  به  که

  هنوز   و   صادر  هاآن  ورشکستگی  حکم   که  کسانی  - 3  ؛ )نه تقلّب(  تقصیر  به  ورشکستگی  اطفال،  به  نسبت   جنحه  عفت،  منافیات  یا  ناموس  هتک 

  بر  دعوایی  او  اول  طبقۀ  اَقر بای  یا  خود  که  کسی  -5  باشند؛  اخالق  فساد  به  معروف  که  کسانی  -4  است؛  نشده  تصفیه  آنها  ورشکستگی  عمل

 « .باشد داشته  محجور

 « ندک  قبول  را قیمومت  ت مَس  ،خود شوهر  رضایت   بدون  تواندنمی زن » :داردمی اشعار 1233 ادۀم  در م.ق ه ک  :احکن  از ناشی  قانونی منع. 2
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 رد؟ ک  تعیین محجوری یا  و  صغیر  قیمومت  سمت به را  حقوقی شخص توانمی  آیا ه ک است این  شود مطرح است ن کمم هک سؤالی  :رکتذ

 :دارد وجود  نظر 2 مورد این در

  به تواندمی فقط قیمومت  دهدمی نشان ضمنی  بطور هک  است شده ن معیّ قیم برای خاصی  شرایط و اوصاف چون دارند عقیده  برخی( اول نظر

 . شود تعیین  قیمومت سمت به تواندنمی حقوقی شخص  لذا  است  حقیقی شخص به مختص و شود  داده  طبیعی شخص

  دارعهده خود، قراردادی یا قانونی  اختیارات حدود در تواندمی حقوقی شخص گروه این نظر به[ است صفایی ترک د برگزیده نظر هک( ]دوم نظر

  به  را ماده  این  مکح  توانمی ناظر از  خصوصیت الغاء با  لذا  ردهک قبول را ناظر سمت به رئیسه تهیأ تعیین 1247 ادهم و باشد  قیمومت سمت

  مسئول   ، حقوقی  شخص   و  گیرد می  انجام   حقوقی   شخص  آن  نمایندگان   طریق  از   محجور  امور  اداره  :حالتی  چنین  در   لذا  .داد  تسری  هم   قیم 

 .هست خود  نمایندگان  عمال  أ

 

  گرفته   نظر  در   محجور   غبط ۀ   رعایت  برای  را   هااولویت  این  قانونگذار  ه ک  دارند   قرار  اولویت  در   دیگر  اشخاصی   به  نسبت  اشخاصی  ،قیم  نصب  در

 .است ذیل  قرار  از  هااولویت این است

 ( ح.ا.ق 61 ادۀم) است  م مقدّ دیگران بر قیمومت برای صالحیت   داشتن  با ندارد، شوهر  هک  مادامی محجور مادر   یا پدر .1

 ( ح.ا.ق 62 ادهم)  است ممقدّ  دیگران بر قیمومت  برای صالحیت داشتن  با شوهر زن،  شدن  محجور صورت  در .2

پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن    بود  خواهند  ممقدّ  سایرین  بر  محجور  بایقر اَ  قیمومت،  برای  صالحیت  داشتن  با .3

. در صورت محجورشدن زن، شوهر با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران باشندقیمومت بر دیگران مقدّم می  برایصالحیت  

 ( قانون امور حسبی  62و  61و مطابق  م.ق 1232 ادۀ م)م است  مقدّ

  به  را  آنان   از  نفر  چند  یا  یک   دادگاه،  و  بود  خواهند  مقدّم   دیگران  بر  باشند،  داشته  شدن   قیم   برای  صالحیت  که  صورتی  در  پس: خویشاوندان

  و   است؛   مقدّم   دیگران  بر   صالحیت  داشتن  با   ،ندارد  شوهر  که  مادام   او  مادر   یا   پدر  محجور،   خویشان   میان   در  کرد، خواهد  ن معیّ  قیمومت سمت

  که   شودمی  انجام  صورتی   در  قیم   نصب  است  مقدّم   دیگران  بر  قیمومت  برای  صالحیت   داشتن   با  زن  شوهر  زن،  شدن   محجور  صورت   در  نیز

  صدور  یا  نظرخواهی  تجدید  مدّت  انقضای  واسطۀ  به(  است   شده  دارا  را  آن  شخص  که  حقّی  إعمال  برای  صالحیت  نداشتن  یعنی)  حجر  حکم

 . است شده اعالن و  صادر حجر، به نظر تجدید  دادگاه  حکم

 :قیم از تضمین اخذ

  خاص   مدنی   دادگاه   از  تواندمی  دادستان   هموجّ  موجبات   وجود  صورت   در : »[زمان نصب قیم(در حین قیمومت ) نه در  ]  م.ق  1243  ماده   مطابق

  برای  قیم  هرگاه.  است  دادگاه  نظر  به  تضمین  نوع  تعیین  بخواهد  عَلیهموَلی  اموال  ادارۀ  به  راجع  تضمیناتی  قیم  از  که  کند  تقاضا  ]دادگاه خانواده[

  را   خود  تصدی  زمان   حساب   و  است  باقی  قیمومت  سمت  به  قیم  که   مادام  مزبور  تضمین.«  شودمی  عزل  قیمومت  از  نشد  حاضر  تضمین   دادن

 . گرددمی مسترد  تصفیه، به وسیلۀ دادگاه از پس  و ماند می باقی ننموده،  تصفیه

الزم نیست که قبالً از او  نکته: ظاهراً این ماده، ناظر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است نه در موقع نصب قیّم زیرا قیم، امین است و  

 تضمین خواسته شود و اگر دادگاه در امانت  شخص  پیشنهادشده شک داشته باشد نباید او را به س مَت  قیم انتخاب کند.  

( »دادگاه  1391قانون حمایت از خانواده )مصوب    4و    1خاص« که در این ماده آمده است اکنون با توجّه به موادّ    مدنی  نکته: منظور از »دادگاه 

 خانواده« است.

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 کنید!  ارسال 09352213175تان را به ، درخواستیهای حقوقآزمونجهت دریافت جزوات  ؛ مالکریمیدکتر  1 جزوه حقوق مدنی 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

27 

  های حوزه  کلیۀ  در  قانون  این  تصویب  تاریخ   از   سال  سه   ظرف  است   موظف  قضائیه  قوه  خانوادگی،   دعاوی   و  امور  به  رسیدگی   منظور   : به1ماده  

  تشخیص  به  امکانات  تناسب  به  بخش   قضائی  هایحوزه  در   دادگاه   این   تشکیل.  دهد  تشکیل   خانواده  دادگاه   شعبۀ  کافی   تعداد  به  شهرستان   قضائی

 .است موکول قضائیه  قوه رئیس

  قیمومت، قهری، والیت، آن رفع و حجر رشد،، نسب، طفل مالقات  و حضانت :است  خانواده دادگاه  صالحیت در  زیر دعاوی و  امور به رسیدگی

  کودکان   سرپرستی،  مفقوداالثر  غایب   به  راجع  امور،  اقاربۀ  نفق ،  آنان  به  مربوط  امور  در  وصایت  و  محجوران   اموال  امین  و  ناظر  به  مربوط  امور

 .سرپرستبی

 

 :قیم حقوق  و وظایف و اختیارات

  ه ک هستند  متنوعی  فروع   دارای  دامک هر  ه ک  است  شده   ر کذ «او  اموال   ۀ ادار»  و «  عَلَیهمُوَلّی  شخص  مواظبت» یلّ ک  بطور   قیم  اختیارات   و   وظایف

 : گرددمی بیان  ذیالً

 نداشته   ]پدر، جدّ پدری، وصی ّ منصوب از طرف آنها[  خاص  ولی ّ  و  مادر  هک  شودمی  داده  قیم   به  زمانی  طفل  نگهداری  و  حضانت  :نگهداری.  1

  خواهد   مادر  با  طفل  حضانت  لیف کت  و   محجور  غیرمالی    امور   ادارۀ   باز   ولی   نباشد،  قیم   او   مادر   چند  هر  باشد،   داشته  مادر   محجور  اگر  لذا   باشد،

 .قیم نه بود

 ند ک  اقدام  محجور پرورش و  آموزش به متعارف حدّ  در  هک  است قیم  عهده بر هم لیفک ت این  هک :پرورش و آموزش. 2

 .ندک ازدواج آنها برای نیاز  صورت   در  هک دارد  وظیفه قیم  سفیه، حتی  محجورین تمام  مورد در  :ازدواج. 3

 : اندشده قائل  فرق  محجورین از قشر   سه بین محجور زن  طالق مورد  در :طالق. 4

 . دهد طالق  را او  زن تواندنمی قیم  باشد ردهک  ازدواج او برای قهری  ولی اگر :صغیر مورد  در

 .دهد  طالق  را  او   زن  تواندنمی  قیم   باز  لذا  دهد  طالق   را  زنش   تواندمی  سفیه   خود  لذا  است  مالی   امور  به  محدود   سفیه   حجر  چون  :سفیه  مورد   در

 (ح.ا.ق  88 ادهم ) دادگاه  تصمیم  با البته دهد  طالق را  وی زن تواندمی قیم  لذا  ندارد  حقوقی   ۀاراد او  چون :مجنون مورد  در

  خود   امورمالی   و  اموال  در   توانندنمی  قانون  مکح  به  مجنون  و   سفیه  و  صغیر  از  اعم   محجورین  هک  است   این  لیک   ۀقاعد  :محجور  مالی   امور  اداره

  :جمله از دارد   عهده بر را  وظایفی محجور مالی  امور ۀادار مورد  در قیم  لذا است قیم  عهده به امور ادارۀ  و نند ک مداخله

  جامعی  صورت  عَلَیه مُوَلی  مالی   امور   در  مداخله  از  قبل   است  مکلف  قیم: »م.ق  1236  مادۀ  با  برابر  :قیمومت  ابتدای  در   دارایی  صورت  تنظیم.  1

  ۀقیم در سیاه  بفرستد  دارد  سکونت  آن  ۀحوز  در  عَلَیهمُوَلی  که  دادستانی   برای  خود   امضای   به  آن  از   نسخه  یک   کرده  تهیه  او  کلیۀ دارائی  از

هایی که بها و اهمیتی ندارد  هایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد امالک و تمام برگاموال باید برگ

  باید   او  ۀ نمایند  یا  دادستان   و قانون امور حسبی(    76مطابق ماده  ها را در سیاهه دارایی قید کند )بایگانی و عدد برگده  لیح هر نوعی از آنها را عَ

 .«آورد عمل  به الزمه  تحقیقات عَلَیهمُوَلی دارائی   میزان به نسبت

  یک  ظرف  هرگاه  و  دهد می  دادستان  یا  سرپرستی  اداره  به  را  خود   تصدی  حساب   بار یک   سالی  الاقل  هک  :ساالنه  صورتحساب  ۀارائ  و  تنظیم .  2

 . شودمی معزول ندهد حساب  مطالبه  تاریخ  از پس  ماه

  مطالبۀ   تاریخ  از  ماه  یک   ظرف  در  هرگاه  و  بدهد  او  نمایندۀ  یا  دادستان  به  را  خود تصدی  حساب  بار  یک  سالی   الاقل باید  م: »قیم.ق  1244  مادۀ

 «.شودمی معزول دادگاه  حکم   و وی تقاضای به ندهد، حساب  دادستان
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  زمان  صورتحساب  است  موظف  قیم  شود  تمام   او   قیمومت  ت مدّ  یا   خارج  حجر  از  محجور که درصورتی  :نهایی  صورتحساب  ارائه  و  تنظیم.  3

 .دهد  ارائه بعدی قیم یا   خودسابق  عَلَیهمُوَلّی به را  خود تصدی

  سابق  خود  عَلَیهمُوَلّی  به  حَجر  رفع  یا  رُشد  و  ک بَر  از  پس  را  [یهلَعَلیوَو اموال مُ]   خود  تصدی  زمان  باید حساب  قیم: »م.ق  1245  مادۀ  مطابق

بعد از زوال  .«  شود   داده  بعدی  قیم   به  باید  [یهلَعَلیوَو اموال مُ]  تصدی   زمان  حساب  یابد   خاتمه  حجر  رفع   از   قبل   او  قیمومت  هرگاه.  بدهد

تهیه صورتحساب و تسلیم    ۀتواند هزین. قیم میرف شخصی که باید تصرف نماید بدهدتا به تصمسئول حفظ اموال محجور است    قیمومت قیم

اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت  

  قراردادی   هیچ  و  است  عمومی   نظم  به  مربوط  ماده  این  حکم  انون امور حسبی( ق   92و    87مطابق مواد  مت منصوب شده است مطالبه نماید )قیمو

 . کند  معاف تصدی زمان   حساب    صورت دادن  از  را  قیم تواندنمی

 و   مهر  درخواست  روز  ده   ظرف است  موظف  قیم  شود  فوت  محجور  مورث   ،قیم   تعیین  از  پس  اگر  :محجور  مورث   ۀکتر  مهروموم  درخواست .4

 . بنماید را  هکتر تحریر و موم

 . ندک  نگهداری او مصلحت مطابق  و متعارف طور  به را خود عَلَیه مُوَلّی اموال باید  قیم  :محجور اموال  نگهداری و  حفظ. 5

  که   این  بر  مشروط  دهد،   انجام  حقوقی  عمال اَ  محجور  از  نمایندگی   به  ، دادستان  ۀاجاز  بدون  و   محجور  مصلحت  رعایت  با  تواندمی  قیم   اصوالً

  مصلحت  و  غبطه  رعایت  البته  است،  شده  دانسته  الزم  آنها  در  دادستان  تصویب  که  باشد  اعمالی  جمله  از  نه  و  باشد  ممنوع  نه  مزبور  عمالاَ

  رعایت  با  و  محجور  از   نمایندگی  به  تواندمی  قیم اصوالً  است و  داده  اختیاراتی  محجور  امور  ادارۀ   در  قیم  به  قانون  پس  .است  الزم  همیشه   محجور

 : از معامالت به شرح ذیل است  یلّ ک دسته  دو دهد اما استثنائاً  انجام  را  الزم معامالت و حقوقی   اعمال  محجور  مصلحت و  غبطه

 :اندباطل و ممنوع هک  معامالتی( الف

  قیم  ۀ. پس معاملمنتقل نمایند عَلَیهمُوَلّی به را  خود  مال  یا و کند  منتقل خود به عَلَیه را مُوَلّی مال   تواندنمی قیم اینکه یعنی : خود با . معامله1

  ؛ است شده  منع  ی کلّ  طور به محجور ضرر و  قیم  ۀاستفادسوء از  جلوگیری منظور به باشد،  آنها  بین مال انتقال موجب  که  صورتی  در محجور با

  را  خود  مال ،قیم که  ندارد  مانعی  هیچ  البته  .کند  اجاره یا  بخرد  را او مال  یا دهد اجاره یا بفروشد محجور  به را خود مال  تواندنمی قیم بنابراین

 وجود  محجور  به  ضرر  ورود  احتمال  مواردی  چنین  در  زیرا  بپذیرد،  را  آن  او  طرف  از  قیمومت  به  و  کند  صلح  رایگان  به  یا  ببخشد  محجور  به

 .ندارد

  عمال أ  از  صغیر  اموال  هبۀ  چون  و  بنماید  را  محجور  مصلحت  و  غبطه  رعایت   محجور  اموال  نگهداری  و  حفظ  در  باید  قیم  :صغیر  اموال  هبۀ  .2

  مادر   روز  هدیه  یا  تولد  جشن  ۀهدی  مثل   موارد  برخی  البته  ؛است   باطل  عَلَیهمُوَلّی  مال  در  تصرف  نوع  این  لذا  است  رض مُ  رفاًص   هک  است   حقوقی

  به  تواندنمی  محجور ممنوع است و قیم  از  نمایندگی   به  هبه   پس  .هستند  مؤثر  محجور  شخصیت  رشد  در   ه ک  استدالل   این  با   دانند می  مجاز  را

  اموال  حفظ قیم  ۀ وظیف  که  این به  هتوجّ با اما  نشده ذکر قانون  در  صریح   طور به ممنوعیت این  چه  اگر. ببخشد را  او  مال ، محجور از  نمایندگی 

 . پذیرفت را ممنوعیت این توانمی دارد، منافات  امر این  با محجور  مال ۀهب و  است محجور مصلحت رعایت  و

 : دارند مقام قضایی  اجازه به نیاز هک معامالتی ( ب

 ( م .ق 1241 مادۀ)محجور  غیرمنقول  مال ( فروش1

 ( م.ق 1241 مادۀ) محجور غیرمنقول  اموال رهن( 2

 . است عَلَیهمُوَلّی ار کبده هک  شخصی از قیم  ضمانت مثل شود  عَلَیهمُوَلّی مدیون   ،قیم   ،آن موجب به ه ک ای معامله( 3

 .است شده  تجویز قضایی   مقام تصویب با  همآن و  احتیاج  و ضرورت صورت در  فقط  محجور، برای گرفتن وام  یا قرض( 4
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  علیه مولی  مدیون   خود،  آن،  نتیجۀ  در  که  کند  ایمعامله  یا  گذارد  رهن  یا  و  بفروشد  را  علیهمولی  غیرمنقول  اموال  تواندنمی  م: قیم.ق  1241  مادۀ

  تواندنمی  نیز  و  باشد می  قیم  مالئت   العموم،مدعی  تصویب  حتمی  شرط   اخیر،  درصورت  ؛ العموممدعی  تصویب  و  علیهمولی  غبطۀ  لحاظ  با  مگر  شود

 . العموممدعی تصویب با مگر  کند قرض   احتیاج  و ضرورت بدون علیه مولی برای

نه  تواند اموال غیرمنقول )قیم نمی  نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان و منقول محجور فروخته  : اموال غیربه بیان دیگر

ای کند که در نتیجه  علیه را به هر نحوی به دیگری تملیک کند مثالً بفروشد یا در مقام بیع صلح نماید و یا رهن گذارد یا معاملهمنقول( مولی

  العموم، احراز عیدّالعموم، در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مُیه و تصویب مدعیلَعَلیوَظ غبطه مُیه شود مگر با لحالَ عَلیوَآن خود، مدیون مُ

یه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند یا مال  لَعَلی وَبودن برای مُتواند علیرغم مصلحت و مفیدز نمیباشد و نی( قیم می)یعنی توانایی مالی  مالئت

. اما در ضرورت و احتیاج مثل رفع گرسنگی و درمان محجور،  العمومری کند مگر با تصویب مدعیدیگمحجور را قرض دهد یا ضامن دین  

ای که مورد احتیاج محجور  تواند اموال منقولهشدنی محجور را را بفروشد و میتواند بدون تصویب دادستان وام بگیرد. قیم باید اموال ضایعمی

و    80  مطابق مواددیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. )ت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب  نیست فروخته و از پول آن با رعایت مصلح

 قانون امور حسبی(  83و  81

 . است کخطرنا ایمعامله و گذشت  مستلزم  هک زیرا :محجور به مربوط دعوای  صلح( 5

  او اموال) .العموممدعی تصویب با مگر دهد خاتمه صلح   به را علیهمولی به مربوط دعوی تواندنمی [خاص بر خالف ولیّ] ق.م: قیم 1242مادۀ 

 ( .گیردمی  انجام دادگاه  در لزوماً  محجور اموال  تقسیم  چون نماید تقسیم  تراضی  به را

 

 قیم:  بر نظارت

  تعیین   قیم   عملکرد  بر  ناظر  عنوان   به   را  اشخاصی  تواندمی  دادستان   که   است  نموده  بینی پیش  قانون  علیه، مولی  حقوق  حفظ  از  اطمینان   برای

  مؤسسه  یا  هیئت  یا   موثق  اشخاص   به   بعضاً  یا   کالً  را  علیهمولی  امور  در   نظارت   إعمال  تواند می  العموم مدعی: »داردمی  مقرر   م .ق  1247مادۀ  .  کند

  به  وارده   خسارت   و   ضرر  مسئول   خیانت   یا   تقصیر  صورت   در   شده  تعیین  نظارت  إعمال   برای  که   مؤسسه   یا  هیئت   یا   شخص.  نماید  واگذار

 .«بود خواهند علیه مولی

 در حمایت از محجور :   دادستاننقش 

کی از  احتیاج نیست باید در ی  نقدی که محلّ  داری شود و وجوه امنی نگه  باید با اطالع دادستان در محلّ  اشیا قیمتی   اسناد و .1

   .های معتبر گذاشته شودبانک 

تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طالق زوجه مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان میدر صورتی که پزشک ازدواج  .2

 .  دهدو تصویب دادگاه قیم طالق می مجنون الزم باشد به پیشنهاد دادستان 

نشده حفظ و   در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطالق دهند و مادام که قیم جدید معین .3

 . ی دادستان خواهد بودشده به عهده رشید که قیم آنها فوت غار و مجانین و اشخاص غیرص  نظارت در اموال  

 ولؤوجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مس .4
 .خواهد بود دیهأخیر تأدیه خسارت به میزان خسارت تأت

وم و تحریر روز در خواست مهر و م  10در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف   .5

 .  ترکه متوفی را بنماید
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  باید  سیک  چه  اموال  از   هاهزینه  این   هک  ردهک  مشخص  ح،.ا.ق  77  و  95  ماده  در  قانونگذار  ه ک  شود می  رفصَ  هاییهزینه  محجور  اموال  اداره  در

 :شوندمی تقسیم عمده گروه 2  به ها هزینه این شوند پرداخت

  اجرت   این  باید   ه ک  منبعی   ولی   است  شناخته   رسمیت به  را  قیم   توسط   اجرت  مطالبه  حقّ   ،1246  ماده  در  مدنی قانونگذار :قیم  الزحمه حقّ(  الف

 .شودمی پرداخت  محجور اموال از  قیم اجرت  هک  گفت توانمی ح.ا.ق 95 ماده  به هتوجّ با  که  ؛است ردهکن ن معیّ را  شود پرداخت  از آن

  قیم   اجرت   تعیین  در. کند  برداشت   محجور  اموال  از   دادستان  نظر  با   را متعارفی  و   مناسب  اجرت   قیمومت  به  راجع امور  انجام   برای  تواندمی  قیم 

 :باشد توجه مورد  باید را عامل  سه

 محجور. شخص مواظبت  و اموال ادارۀ در  قیم کار  کمیت  و . کیفیت1

 گیرد. می انجام آنجا  در قیمومت امور  و است واقع  آنجا  در محجور اقامتگاه  که  محلی . وضع2

 .محجور . درآمد3

  آنجا   در  قیم  که محلّی  و  شودمی  حاصل  او  برای  قیمومت  امر  از  که اشتغالی  مقدار  و  قیم کار رعایت  با  اجرت  میزان  : »...م.ق  1246  مادۀ  مطابق

و همچنین قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس    .«گرددمی  تعیین   علیه مولی  عایدی  میزان  و   دارد   اقامت

قیمومت  ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف  اموال محجور و هزینه  ۀ حفظ و ادار  ۀ. هزینن شده است از مال محجور بپردازدمعیّ

 . دیه کندأ شود از اموال محجور تالزم می

  دولتی  عوارض   سایر   و  برق   آب،   مصرف  بابت   هک وجوهی   و   ارکتعمیر  اجرت    ا، بنّ  اجرت   ارگر، ک اجرت    قبیل از  دیگر های هزینه  :هاهزینه  سایر (  ب

 ( ح.ا.ق 77 ادهم) شود می پرداخت  محجور اموال از  نیز گرددمی پرداخت دیوانی حقوق و

 

 قیم   عزل موارد

 شود:می معزول قیم  ذیل  موارد در : »م.ق 1248 ی ماده مطابق( الف

 شود.  سلب  او از صفت   این یا و بوده امانت صفت  فاقد   قیم  که  شود معلوم . اگر1

 گردد:   محکوم قطعی حکم  موجب به و شده  ذیل  هایجنحه از  یکی مرتکب  یا و جنایت مرتکب قیم . اگر2

 تقلب.  یا  تقصیر به ورشکستگی اطفال،   به نسبت جنحه عفت، منافیات   ناموس، امانت، کالهبرداری، اختالس، هتک در   سرقت، خیانت

 کند. اداره  را  علیهمولی امور مالی  نتواند جهت بدین و  شود حبس  به محکوم فوق  علل از  غیر علتی  به قیم . اگر3

 شود. اعالن ورشکسته قیم . اگر4

 شود. معلوم  علیهمولی اموال  اداره در قیم   توانائی یا  لیاقت عدم . اگر5

ندادن  )  1243  و ( او با سوءنیت  علیه بوده جزو صورت دارایی)قید نکردن یا باعث قید نشدن مالی را که متعلق به مولی   1239  مواد  مورد   . در6

العموم(  ماه از تاریخ مطالبه مدعیقیم در ظرف یک   )ندادن حساب ساالنه تصدی  1244  و علیه(  ده راجع به اداره اموال مولیتضمینات خواسته ش

 خواهد بود. العموممدعی تقاضای  باعزل در این موارد 

 . است نافذ داده  انجام  او،  به عزل حکم  ابالغ از  پیش قیم   که  اَعمالی و است آینده به ناظر قیم  عزل  حکم
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  منعزل   قیم  نیز  پذیردمی  پایان  علیهمولی  حجر  که  شود.« هنگامیمی  منعزل  گردد   رشد  فاقد  یا  مجنون  قیم  اگر : »م.ق  1249  مادۀ  برابر(  ب

قهری رفع حجر شده باشد    به عبارتی دیگر اگر قیم، مجنون و فاقد رشد گردد و اگر قیم به سبب حجر ولی قهری نصب شده و ولیّ   شود.می

دهد و اعمال  ( از دست میخ بروز حجر )نه تاریخ ابالغ رأیاز تاری   ( و قیم سمتش را أسیسینه تۀ اعالمی دارد )شود. انعزال جنب قیم منعزل می

 .گردد. با رفع حجر قیم سمت او اعاده نمی أی نیز صحیح نیستاو نه تنها بعد از ابالغ حکم بلکه از زمان بروز حجر تا زمان ابالغ ر

  ازدواج  قیمومت  سمت  به  انتخاب  از  پس  باشد،  علیهمولی  مادر   اگر  حتی  شوهری،بی  زن  که  درصورتی  م،.ق  1252  و  1251  مواد  مطابق(  ج

  جانب   از   عزل  درخواست  .بنماید  را  او  عزل  تقاضای  تواندمی  دادستان  واال  دهد  اطالع  دادستان  به  م.ق  1251  مادۀ  طبق  را   مراتب  باید  نماید،

 .اجباری نه است اختیاری  دادستان

  اجراهای  ضمانت  دسته،  دو  به  اجراها  ضمانت  این  هک  است  ردهک  مقرر  را  اجراهایی  ضمانت  قانونگذار  ندکن  عمل  خوبی  به  خود  وظایف  به  قیم  اگر

  محجورین  با  ارتباط  در  هستند  لفکم  قانون  طبق  هم  قضایی  مراجع  هکاین  به  هتوجّ  با  طرفی  از  و  شوندمی  تقسیم  یفریک  اجرای  ضمانت  و  مدنی

 : گرددمی بیان ذیالً ه ک باشند مسئول  هم  دادستان  یا  مهک مح  قاضی  مواردی  در  است نک مم  لذا  دهند   انجام را  وظایفی 

 قیم   برای مدنی اجرای ضمانت( الف

  تبدیل   مانیضَ  د  یَ  به  او  مانی اَ  د یَ  نماید تفریط  و  تعدی  محجور  اموال  از  استفاده  و  نگهداری در  قیم  اگر  هک  :امانت  زوال  و  قیم  ید  بودن  امانی.  1

 . گرددمی بار او بر غاصب ام کاح  و گرددمی

 ( دادگاه  م کح  به) شودمی عزل  بدهد دست از  را خود صفات  از  یک ی  اگر قیم  م.ق 1248 ادهم طبق هک  :قیم عزل .2

 .شودمی منعزل  خودخودبه و بماند  باقی سمت این  در تواندنمی شود  محجور  قیم   اگر :قیم انعزال. 3

 بود  خواهد  باطل  دهد   انجام  را  بودند  ممنوع  و[  شد   رکذ قبالً]   هک حقوقی  اعمال   از  کی  هر  قیم هرگاه  :قیم حقوقی  اعمال   نفوذ   عدم  یا  نالبط.  4

 .بود خواهند نافذ  غیر  ورکمذ معامالت  ند،ک منعقد  اجازه  اخذ  بدون دارد را  قضایی  مقامات از اجاره  اخذ به نیاز هک  معامالتی اگر یا و

 قیم:  برای  کیفری اجرای ضمانت(  ب

 اسالمی  مجازات  قانون  674 در ماده مذکور امانت در خیانت مجازات. 1

 اسالمی  مجازات  انونق   596 و 632 و 633 مواد در  مقرر   هایمجازات سایر .2

 :دادستان اجراهای ضمانت( ج 

 آید. وارد  محجور به  خسارتی او  اهمال و تقصیر از هک  صورتی   در  دارد مدنی مسئولیت ه ک :مدنی اجرای ضمانت. 1

 . است یفریک  تعقیبقابل  فوق  ۀماد طبق( ندک وتاهی ک وظیفه  انجام در   اگر ه ک) :م.ق 597 م :یفریک  اجرای ضمانت .2

 محکمه: اجرای قاضی ضمانت(  د

 .بود خواهد ضامن  شود  وارد محجور به خسارتی  مه کمح  قاضی    تقصیر از هرگاه  :مدنی اجرای ضمانت. 1

  یفریک   تعقیب  تحت   را  او  توانمی  رمانهمج  عناصر  سایر  وجود  صورت  در  اسالمی  مجازات  قانون  597  ادهم  طبق  هک  :یفریک  اجرای  ضمانت.  2

 .داد قرار

 : نیمکمی بررسی  قسمت  دو در ذیالً  « راقیمومت  پایان» بحث
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  یابدمی  پایان  قیم   سمت  نند،ک  حاصل   افاقه  سفیه  یا  مجنون  هکاین   یا  و  شود  رشید  صغیر،  هرگاه  :محجور  ۀافاق   یا  رشد  خاطر  به  قیمومت  پایان.  1

 .«شودمی مرتفع قیمومت شده  قیم تعیین  موجب ه ک سببی   زوال قیمومت  پایان از  پس » داردمی مقرر م.ق 1253 ادهم که

 قیم  سمت  پایان . 2

  استعفای   با   لذا  دهد   استعفاء   خود  سمت  از  بتواند  قیم  ه ک  هست  منطقی  لذا  است  نمایندگی  نوعی   قیمومت  هکاین   به  توجه  با  :قیم  استعفای .  1

 . رسدمی پایان  به هم قیمومت   سمت او

  افاقه قهری ولی  این کهدرصورتی باشد شده ساقط والیت از حجر خاطر به قهری ولی و باشد داشته قهری  ولی صغیری هرگاه :والیت اعاده. 2

 .پذیرد می پایان  قیمومت  ت مَس  ولی، والیت  برگشتن  از  بعد و  گرددمی باز او  والیت ند، ک  حاصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُمخلصانه توصیۀ  ازیه   خواهیم می  اگر.  کنیم   متمرکز  دیگران  به  بخشش  در  را   مانانرژی   که  است  این  اهداف  به  دستیابی  هایراه  بهترین  : 
  شخِص   در   باید   خواهیممی  اندیشیمثبت   و   امیدواری  حس  اگر .  ببریم  باال   را   ماناطرافیان  نفس  به   اعتماد   کنیم  سعی   شود،  بیشتر   خودمان  نفسبه اعتماد 
  اثرِ ! ما زندگی بر است دیگران« »اثر این .بخواهیم  هم دیگران برای خواهیممی  خودمان برای موفقیت را  اگر و کنیم  القا را  هااین  دیگری
  وقتی .  بود  خواهیم  دوستی«»نوع   این   ذینفع   ترین بزرگ  خودمان  که   است  این   آنها   به   مانانرژی   و   وقت   سخاوتمندانۀ   بخشیدِن   و   دیگران  به   کمک   موجِی 

  خوبی   سمت  به  را   خودمان  زندگی  واقع  در  اطرافیان  وضع  بهبود  با  لذا   باشد،می  اطرافیانش  کس  هر  زندگی  بر  هابخش   تأثیرگذارترین  از  یکی  آموختیم  هم
  هدیه   دیگری به  من  کند،  هدیه  من  به  را   آن  شده،  متأثر  آن  از  و  است  خوانده  را   مدنی جزوۀ حقوق    دوستم  اگر  اینکه  یعنی  دیگران  اثر .  ایمداده  تغییر 
  هم  اطرافیانم و  جامعه هم ببرم، لذت خودم  هم تا کنم آن خواندن به تشویق را  دیگران دربارۀ این جزوه، مطلبی نوشتن با یا  کنم

راه برای به دست شده کنند. من متوّجه    احساس  را   مثبت  تغییرِ   و  لذت  از  موجی بهترین  این است که  ام میآوردن چیزهایی که در زندگی ام  خواهم 
  ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را انرژی 

 پیدا کند. 
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  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد سهو
  .در میان بگذارید تا اصالح نماییمبا ما 

 
 omid_mollakarimi      اینستاگرام شخصی:      1402روزرسانی جزوه: آخرین به  

 
کاِر    یهبگم که    ید شدم؛ البته با  ارشدیکارشناس  ۀحقوق وارد دور   یهاآموختهاز دانش  یلیرو گرفتم مثل خ  یسانسمل  ینکه از ا   بعدداستان نویسنده:  

  یافت دم دسِت آخر بعد از در ادامه بِ   ینجوری که اگه بخوام ا   یدم رس یجهنت  ین . رفته رفته به ا گرفتمی حقوِق ثابت از اوون م  یه ثابت هم داشتم که ماهانه  
  ید کنم. شا   یافتحقوق خوب در   یه  یتاً اداره بشم که نها  یهکارمنِد سطِح باال توو    یه  امخو ی حالت م  ین در بهتر   یدکتر   یحتّ   یاو    ارشدی مدرک کارشناس

.  یدمدی حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نم  یهبه    یدنمحسوب بشه اما من رس   وناوِج آرزوهاش  ۀخوب نقط  ِی حقوِق کارمند   یهبه    یدنرس   هایلی خ  یبرا 
بودِن    یداز مف  یتغرور و کماِل رضا  یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ   هاییت که توو موقع  ییبه آدما  یلماف  ینا   یدوست داشتم مثل قهرمانا  یشههم

صبح به  » یا همون   «جا نشستن »یه بجنگه و از   یدکه با ینه ا  یزادآدم ِی ذاِت زندگ یمکه بگذر  یلماف  ین بکشم و بگم »تونستم!«. از ا  یق نفس عم  یه خودم 
ل  ببخشم و از اوّ   یشحقوِق ثابت را به لقا  یگرفتم عطا  یم باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصم  یفرار   ی«ادار   یطمح  یه صبح کارت زدن توو  

تمسخر بهت بگن: »تو   اب یاناگه دوستان و اطراف  یبشه و حت یجادل توو خوِد آدم ا ِل اوّ اوّ  یدسوزان با یاِق اشت  ینشروع کنم به خوندن! البته ا  ینفرورد 
  یه سهم   و تو بدوِن   دارنی سه هزار تا َور م  یتاً و نها  کنن ی هزار تا شرکت م  صد و ده  بگن: »  یا !«؛  یکه چ  یو بخون  ینیبش  خوایی م  ی،که کاِر ثابت دار 

ِبرم؛ البته    یش توانم پ  ۀ الله« بگم و با هم»بسمه   ینل فرورد برسم اما با خودم عهد کردم که اوّ   یتنداشتم که به موفق  اطمینان  !«یندار   ی مرًا شانسعُ 
  ی ا بلندپروازانه  یریِن ش  یسِک کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر   یههشت ماه    ین کمکم کنن و ا   یر مس  ینام خواستم که توو ا قبلشم از خانواده

خدا اوومد توو ذهنم    یبنده   یه  ۀبودم!«. جمل  یراض  امیم که از شکست داشتم، از تصم  یبرات: »با وجوِد تماِم ترس  رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم 
! رسیی ه مینداشته باش که به ماش  یقین کن و    ّیه ته  یاتهکه توو رو  ینی ماش   ی برا   یچیجاسوئ   یهل برو  اوّ   ی، بخر   ین ماش  یه که    ینه اگر آرزوت ا   گفتیکه م

  تا   کردم.   یه ته  زنن یمانتوشون م  یا ُکت    ی رو   یشه کانون هم  های یل داره و وک  و کوچولو که رووش آرم کانون ر   ینۀ سسنجاق   یک رفتم    ی، منم بدون معّطل
بعد از   ۶ساعِت کاِر اوونجا تا  ینکه با وجود ا  صحبت کردم و  کتابخونه  یه . مثاًل با مسؤول ُاومدی رام مبَ   یکی یکی که  یدمخدا رو د  ی هاشروع کردم کمک 

تا    ی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کن  تونیی ظهر بود بهم گفت: م داشتم اگر امروز    یمانا   ینکه! خالصه ا یشب هم از کتابخونه استفاده کن  ۱۱و 
  ینکه امروز که ا   ینکهسرا«. خوشحالم از ا یُ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعسر،  شم؛یمند مشیریِن اوون زحمات بهره  ۀزحمت بکشم فردا از نتیجه و میو 

و   و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم ( قبول شدمی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر  یحقوق یهاآزمون ِی هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع
 !« یچههمه جا بپ  یتت موفق ی سکوت تالش کن و اجازه بده صدا  ی ه جمله تموم کنم: »توو یمتنم رو با   خوامیم

 است.(  جهانیان  پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد مالکریمی )پایان  امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم
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 !بخواهیدرا از ما  های حقوقیآزمونو جزواِت  ها پیام ارسال نماییدرسان از طریق پیام  09352213175به شماره همراه 

حواس  یه  هستم؛  مالکریمی  دهۀ  َپرت  امید  متولد   زندگی    !  ۶۰  بر  تأثیرگذاری  و  دیگران  به  کمک  زندگی،  در  من  اصلی   ارزش  

هایی را کنم تا روش ی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و  اشتراک 

بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در  کنند یاد  که به افزایش  کیفیت  یادگیری کمک می 

من به این جمله ایمان    های روان« متفاوتم!نویسی« و »به کار بردن مثال حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 یت بیشتری دست یابند.« خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقدارم: »اگر موفقیت  بیشتری می 
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