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  هاي غير قضايي تعارض نقش دادستان و سازمان
  در حمايت از محجوران

 
  ـ ابوذر صحرانورد سعيد بيگدلي

  
  )14/11/1391: ، تاريخ پذيرش22/6/1391: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

بخشي از . كند ميحمايت را محجوران مختلف هاي  گذار از راه قانوندر نظام حقوقي ايران 
همچنين، مصـلحت  . باشدميصورت بطالن يا عدم نفوذ اعمال حقوقي محجور ها به اين حمايت

امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـال      ياشخاصي موظف به اداره تاكند  محجوران ايجاب مي
هـايي را بـراي حمايـت از     گـذار نهـاد  ، قـانون ه ايـن منظـور  بـ . باشند هاحقوقي به نمايندگي از آن

قهـري، وصـايت و    اين نهادهـا در حقـوق ايـران شـامل واليـت     . بيني كرده استمحجوران پيش
تـا بـا توجـه بـه سـه نهـاد       اسـت   كردهگذار ايران، دادستان را مكلف اما قانون. باشدميقيمومت 
  . انجام دهددر راستاي حمايت از محجوران هايي را  ها و اقدام نظارت ،يادشده

امداد و بنياد شـهيد   يهاي حمايتي غيرقضايي مانند سازمان بهزيستي، كميته تأسيس سازمان
 حمـايتي داشـت، توسـط ايـن     يد تا بسياري از وظـايف دادسـتان كـه بيشـتر هـم جنبـه      شباعث 
 كـه د شـ حمايت از محجـوران   هاي شيوهو اين امر باعث ايجاد تعارض در انجام شود ها  سازمان

ها با دادسـتان در حمايـت از محجـوران را     امر ضرورت بررسي تعارض وظايف اين سازمان اين
  .كند ايجاب مي

  
  محجور، دادستان، قيمومت، سازمان بهزيستي، كميته امداد، بنياد شهيد :كليد واژگان
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  مقدمه 
ده تـا در راسـتاي حمايـت از    كردادستان را مكلف ، گذار ايران در قوانين مختلفقانون
را انجـام   هـايي هـا و اقـدام   با توجه به سه نهاد واليت، وصايت و قيمومت، نظارت محجوران

دادسـتان گذاشـته    ي عهـده  رصورت هرچند پراكنده، وظايف بسياري را ب اين قوانين به. دهد
هاي حمايتي غيرقضايي مانند سـازمان   ز پيروزي انقالب اسالمي، تأسيس سازمانبعد ا. است
د تـا بسـياري از وظـايف دادسـتان كـه بيشـتر       شـ  سـبب  ،ي، كميته امداد و بنياد شهيدبهزيست
و اين امر باعـث ايجـاد تعـارض در     انجام شودها  حمايتي داشت، توسط اين سازمان ي جنبه
  .دش محجورانحمايت از  هاي شيوه

 21000ن، اعنوان سازمان اصلي حمايتي غيرقضايي در امور محجـور سازمان بهزيستي به
مصــاحبه  نصــر،(تحــت پوشــش خــود دارد  سرپرســت و بدسرپرســت را اطفــال بــينفــر از 

شـوند و  سال، طفـل محسـوب مـي    18سازمان بهزيستي، افراد زير  نظراز ). 1387 ،حضوري
همچنين، . ندارندقيم سرپرست، اطفالي هستند كه اولياي قهري، وصي يا  منظور از اطفال بي

 ي آنان، لياقت اداره اما، دارندقيم  اطفال بدسرپرست، اطفالي هستند كه ولي قهري، وصي يا
از دسـت  ... داليـل مختلـف از جملـه ضـرب و جـرح طفـل، خيانـت و         امور اين اطفال را به

تكاليف اداري يا دستور دادسـتان محـل،    گاهيمصالح اجتماعي و دليل  هند و سازمان با داده
اين افراد را در مراكـز تحـت پوشـش خـود يـا مراكـز واگـذار شـده بـه بخـش خصوصـي،            

  .كندنگهداري و حمايت مي
ه خدمات حمـايتي، معيشـتي   يارا ي با هدف و فلسفه نيز )ره( امداد حضرت امام ي كميته

منظـور تـأمين خوداتكـايي،     براي نيازمندان و محرومان داخل و خارج كشور، بـه و فرهنگي 
در بين وظايفي كه اين نهاد عظيم . دشتقويت و رشد ايماني با حفظ كرامت انساني تأسيس 

سرپرست نيز از وظـايف جـدي ايـن نهـاد      عهده گرفت، تحت پوشش قرار دادن اطفال بيرب
تحت حمايت خود داشته كه از ايـن   نفر يتيم را  466204، 1383سال  اين نهاد، تا پايان. شد

كميتـه امـداد امـام    (ند هسـت نفـر بـاالي ده سـال     378863نفر زيـر ده سـال، و    87341تعداد 
مشخص كردن تفـاوت عـددي افـراد تحـت      دليل بهتنها آمار  بيان ).270 ، ص1383خميني،

امـداد در   ي كـه كميتـه   گفـت  بايـد امـا  . باشـد  ميامداد  ي حمايت سازمان بهزيستي و كميته
تمـامي  ، ن تحت پوشش خود بدون داشتن حتي يـك خـط مسـتند قـانوني    رامحجو ي حيطه

عهده گرفته و با تأسـيس  ربمحجور انجام دهد،  ي يست در زمينهبا ميقيم كه يك را اموري 
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ايتي كامالً حمـ  يبه امور اين قشر از جنبه ،ترين نقاط كشور هاي امدادي در دور افتادهشاخه
  . وارد شده است

ــه  ــراي كودكــان     ي در حــال حاضــر كميت ــا اجــراي طــرح ايجــاد سرپرســتي ب ــداد ب ام
سرپرســت، در حقيقــت نــوعي از قيمومــت بــدون دخالــت هيچگونــه مرجــع قضــايي را   بــي
سرپرسـت را در   امداد، ليستي از مشخصات ايتام بي ي در اين طرح كميته وده كراندازي  راه

مايل به سرپرست شـدن دارنـد   تده و كساني كه كره يعموم مردم ارا ها بهها و مناسبتجشن
هـا   صـورت آزمايشـي بـه خـانواده     پس از يك دوره كه طفل به وهاي مربوطه را تكميل  فرم

ه در حمايـت محجـور از سـوي آنهـا مثبـت باشـد،       انجام شـد  هاي شود، اگر اقدام سپرده مي
حال اگـر در عمـل مشـكالتي از سـوي      .شودم از سوي كميته صادر مييآنگاه سرپرستي دا

ــي      ــدا م ــانواده ج ــل را از آن خ ــه طف ــود، كميت ــاد ش ــور ايج ــراي محج ــد سرپرســت ب  .كن
)www.emdad.ir/activities :12/5/1390 ( هرچنــد ايــن اقــدام مســتند قــانوني در حقــوق

  . شود انجام ميامداد  ي ايران ندارد و بدون مجوز از سوي كميته
جنگ تحميلي . بنياد شهيد، سازمان حمايتي ديگري است كه قواعد خاص خود را دارد 

رفيـع   ي سرپرست كه پدرانشان در جنـگ بـه درجـه    جا گذاشتن هزاران طفل بي  ساله و به 8
بـا نـام   با تصويب قـانوني   6/5/1364گذار را بر آن داشت تا در  شهادت رسيده بودند، قانون

حمايـت  از ايـن افـراد    » زندان صغير يا محجور بـه مـادران آنهـا   حضانت فرواگذاري قانون «
هايي در امـر محجـوران داشـت    اين قانون در ظاهر مربوط به حضانت بود، اما نوآوري .كند

عنـوان   شد و همـين امـر بنيـاد شـهيد را بـه     رويه ديگري عمل مي ،كه تا زمان تصويب قانون
شـان بودنـد،    در قيمومـت مـادران  اغلـب  ه سازمان حمايتي در امور فرزندان محجور شهدا ك

  . خواهد شددچار مشكالتي كرد كه در مباحث آتي بحث 
گذاشـته  دادسـتان   ي عهـده ردر حمايـت از محجـوران را ب  بيشـترين وظـايف   گذار قانون

 وسـه نهـاد يادشـده قـرار داده      ي عهدهراست، اما در قوانين خاص و محدودي نيز وظايفي ب
بيشـترين وظـايف   . ده اسـت شـ حمايـت از محجـوران    هـاي  شـيوه موجب ايجاد تعارض در 

وي  ي عهـده ربامـا در امـور حقـوقي نيـز وظـايفي       باشـد  مـي ي يـ مربوط به امور جزادادستان 
اختيارات و وظايف دادستان در . ترين آنها مربوط به امور حسبي است كه مهمگذاشته شده 

اما در بررسـي   باشد مياين مقاله خارج  ي آنها از حوصله و بياني بسيار زياد بوده يامور جزا
معاونـت آمـوزش و   ( دسـت آمـد   قانوني بـراي دادسـتان بـه    ي مورد وظيفه 300قريب  ،دقيق
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بـوده  ن اامـور محجـور   آن درمورد  70حدود كه  )255 ، ص1382، قضاييه ي تحقيقات قوه
آن بـا   و تعـارض موجـود در  شـده  در مباحث آتي بررسي  و بودهمحور اصلي اين مقاله كه 

   .ها تبيين خواهد شدوظايف ساير سازمان
  :در اين مقاله تالش خواهد شد تا، يادشدهبا توجه به مطالب  

مطالعه قيم قهري، وصي و  در نظارت بر اعمال ولييادشده هاي نقش دادستان و سازمان .1
 شود؛  

بحـث   يادشـده هـاي غيـر قضـايي     تداخل قانوني و عملي موجود ميان دادسرا و سـازمان  .2
 شود؛ 

حمايـت از محجـوران بيـان    هـاي درسـت    شيوه ي هيراهكارهاي عملي و قانوني براي ارا .3
  . شود

هـاي  سـازمان  اتقهري و تعارض آن با وظـايف و اقـدام   نقش دادستان در نظارت بر ولي
  غيرقضايي 
 عميـد، (در لغت به معني دوستي، نصرت و فرمانروايي است ) به فتح و كسر واو(واليت 

 برابر كه باشد مي اختياري و قدرت ،واليت مدني، حقوق اصطالح رو د) 1236 ، ص1362
 صـفايي، ( شـود  مـي  واگـذار  محجـور  امور ي اداره براي دار صالحيت شخص يك به قانون
در اصـطالح   ،باشـد  شـده  واگـذار  قـانون قيم مست حكم به كه واليتي ).67 ، ص1ج ،1350
گفتـه   سـخن  آن از 1194 تـا  1180 مـواد  در مـدني  قـانون  كـه  شود مي ناميده قهري واليت
قهـري در امـور    منظـور شـدن اختيـارات گسـترده بـراي ولـي       از نظـر از سوي ديگر، . است
 هـاي هايي براي اقتدارگرايي، پدرسـاالري و روي آوردن بـه اقـدام    عليه و وجود زمينه مولي
ت بـر اعمـال   عنوان حامي محجور در نظـار  گذار شخص دادستان را به حد و حصر، قانون بي
  . گيرد ميقهري در نظر  ولي

ن احمايـت از محجـور   برايقهري  در نظارت بر وليوظايف دادستان كه در اين بخش، 
تا در ادامه بتوان تعارض آن را با سه سـازمان بنيـاد    شود ميوضع شده است، بررسي اجمالي 

  . بحث كردامداد و بهزيستي  ي شهيد، كميته
  عليه امور مالي مولي

صـراحت   بـه  .م.ق 1183در مـاده   بوده وواليت قهري شامل امور مالي و غيرمالي  قلمرو
قـانون امـور    73قهـري، مـاده    بر همين مبنا و اصل عام بـودن اختيـارات ولـي   . بيان شده است
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و شود، منع كرده  قهري انجام مي ولي ي وسيله دادستان را از دخالت در اموري كه به ،حسبي
قهـري يـا   نهادهاي غيرقضايي نيز حق مداخله در امور محجـور داراي ولـي  القاعده ساير علي

هـاي انسـاني بـوده و    بر حسب ارزشطور عمده  به انجام شدههاي وصي را ندارند و دخالت
  .جايگاه قانوني ندارد

امـوال فرزنـدان بـا تكليـف      ي اگر پذيرفته شود كه حق پدر و جدپدري نسـبت بـه اداره  
ي از ايجاد چنين اختيار وسيعي، حمايت از محجوران در خـانواده  آميخته است و هدف اصل

دانسـت   درسـت و  هبيني كـرد دخالت دادستان را پيش ي اي اجازه گونه ، پس بايد بهباشد مي
عليـه   رسد از آنجايي كه رعايت مصلحت مولي نظر مي به ).217 ، ص2ج ،1372 كاتوزيان،(

د، دادسـتان حـق   شوامر از سوي ولي رعايت ن اگر اينرو  از ايناز سوي ولي اجباري است، 
اگر براي حـاكم داليـل و قرائنـي آشـكار     «): ره(از ديدگاه امام خميني. كند دخالت پيدا مي

البتـه فحـص و   . دكـر اند، آنها را عزل خواهـد   دهكرشد كه اولياي قهري به ضرر طفل عمل 
 ،1390امام خميني،( »قهري بر حاكم واجب نيست عملكرد ولي ي جو در مورد نحوهو جست

يك از سـه نهـاد غيرقضـايي يادشـده، حتـي اگـر        د كه هيچكراما بايد اضافه  ).13 ، ص2ج
تحت سرپرستي و نگهداري آنها باشد، حق مداخله در امور مالي  ،ولي قهريداراي محجور 

شصـت از حضـرت امـام     ي اي كه رئيس بنياد شهيد دهـه اين موضوع در نامه. وي را ندارند
، رياست وقت 4/3/1362در مورخ  .كند، كامالً مشهود استكسب تكليف مي) ره( خميني

بـه محضـر حضـرت    ) 1371، واحد حقوقي و امور صغار بنياد شهيد(اي بنياد شهيد، طي نامه
ايشـان در  . كنـد  مـي  اموال فرزندان شـهيد كسـب تكليـف    ي باره، از وي در)ره(امام خميني

هـاي معظـم شـهداء، مسـائل و      بطـه بـا خـدمت بـه خـانواده     در را«: دارندخود بيان مي ي نامه
ولـي فقيـه و آن    ي آيد كه براي رسيدگي به اين قبيل مسائل نياز به اجازهمشكالتي پيش مي

براي مثال در بعضي مواقع جهت حفظ اموال صغار شهيد، بايسـتي در  . باشد مي امام بزرگوار
ي فرزند شهيد ضرورتي ندارد، از آن دخل و تصرف شده يا بعضي وسايل كه وجود آن برا

د و همچنـين در مـوارد   شوقبيل ماشين و غيره بايد به فروش رسانيده شود و تبديل به احسن 
نادري كه همسران شهيد به داليل مسايل اخالقي و عقيـدتي صـالحيت نگهـداري فرزنـدان     

ليتي كه جهـت  بنياد بايد با در نظر گرفتن صالح و مصلحت صغار و مسئو... شهيد را ندارند 
عهده دارد، موظف است پس از كسب اجـازه   تأمين آتيه و تعليم و تربيت فرزندان شهداء به

اي بـه  دانيد در ذيل همين ورقه اجـازه  چنانچه مصلحت ميرو  از اين. از ولي فقيه اقدام نمايد
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نام اينجانب يا شخص ديگري صادر فرماييد تا جهت حفـظ امـوال و جلـوگيري از خـالف     
 .»...اقـدام الزم بـه عمـل آيـد     ،ا خداي ناخواسته انحراف و فاسد شدن فرزندان شـهدا شرع ي

شـما مجازيـد بـراي حفـظ امـوال صـغار و       «: فرماينـد  در پاسخ مي )ره( حضرت امام خميني
و اگـر   اهللا موفـق باشـيد   مصالح آنها، اقداماتي را كه در اين امر الزم است انجام دهيد، انشـاء 

نيـز دخالـت در امـور    ) ره( در واقع حضرت امام. »ر او و اجازه او باشدپدري دارند با نظ جد
  .انددهكراز سوي بنياد را منوط به موافقت ولي ي كه ولي دارد مالي محجور
با صدور چنين دستوري از سوي ولي فقيه، ديگر دادسـتان و دادگـاه   توان گفت البته مي

انـد، پيـدا   پدر خود را از دست داده علت جنگ حفظ اموال صغاري كه بهمنظور  بهاختياري 
كنند و در واقع رئيس وقت بنياد شهيد با كسب اجازه از باالترين مقام كشور كه منطبـق   نمي

حفظ امـوال صـغار تحـت پوشـش      برايحل جديدي را  قانون اساسي است، راه 110با اصل 
اي بيش نبوده  اجازه اتنه) ره( حضرت امام ي رسد كه نامهنظر مي البته به. دكن خود ايجاد مي

كه هرگز در عمـل چنـين    شود، در حالي اعتبار تلقي مي و با تعويض رياست بنياد، اين امر بي
بايـد  قرار گرفتـه اسـت، البتـه     انهاي بنياد در امور محجور و همان اجازه مبناي فعاليت بودهن

آن از  نفـي  ي كه واگذاري چنين اختيـاري بـه سرپرسـت وقـت بنيـاد شـهيد بـه منزلـه         گفت
  . نيستاختيارات دادستان 
  عليه امور غيرمالي مولي

بلكـه امـور غيرمـالي بسـيار مهمـي       ،محدود به امور مالي نيست ،واليت و سرپرستي پدر
مـوارد   بيشـتر ، چـرا كـه در   باشد ميوجود دارد كه اهميت آنها به مراتب از امور مالي بيشتر 

تربيـت، ازدواج و طـالق    مانندمسائلي  محجور مالي ندارد كه مشكل خاصي پيش بيايد، اما
گذار قواعد خاصي را وضـع كـرده و مرجـع صـالحي را      قانون هستند كهمسائل بسيار مهمي 

  .براي نظارت بر آنها در نظر گرفته است
  ازدواج و طالق. 1

، ازدواج صـغير را بـه شـرط    .م.ق 1041در پـي اصـالح مـاده     1381گذار در سال  قانون
 ي بـاره امـا در  .ددان مي درستقهري با تشخيص دادگاه صالح  رعايت مصلحت از سوي ولي

ولـي مجنـون   دارد كه  ميبيان . م.ق 1137گذار در ماده  مجنون دائمي، قانون ي طالق زوجه
بايستي ايـن مـورد نيـز     .زن او را طالق دهد ،عليه تواند در صورت مصلحت مولي دائمي مي

طـالق   ي بـاره امـا در . دشـو تا حقوق محجـور تضـييع ن  انجام شود با اجازه دادستان و دادگاه 
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گـذار درپـي    رسـد قـانون   نظر مي الظاهر اختياري به ولي نداده و به قانون علي ،صغير ي زوجه
كــه در  بايــد گفــت .بگيــرد ايــن بــوده اســت كــه صــغير بعــد از كبيــر شــدن، خــود تصــميم

ي  بـاره قهـري نگهـداري شـود، در   ، اگر محجـور داراي ولـي  يادشدههاي غيرقضايي  سازمان
د، اما درعمـل دادسـتان نظـارتي بـر     شوازدواج و طالق آنان مواد قانوني يادشده رعايت مي

  .اين امور ندارد
  حضانت. 2

برعهده بگيرند و اگـر در  د كه حضانت طفل را كن ، ابوين را مكلف مي.م.ق 1172ماده 
امتناع يا كوتاهي كردند، قاضي بايد بـه تقاضـاي هـر يـك از ابـوين يـا بـه تقاضـاي          باره اين

اوست، الزام به حضانت طفل كنـد و در   ي عهدهردادستان، هريك از ابوين را كه حضانت ب
ه پـدر  واقع نشود، حضانت را به خرج پـدر و هرگـا   اثرگذاركه الزام ممكن نباشد يا  صورتي

اصـالحي  . م.ق 1173مـاده   با توجه بـه اما . دكرفوت كرده باشد به خرج مادر تأمين خواهد 
يـا انحطـاط    درسـت عـدم مواظبـت   رعايت نكـردن اصـول اخالقـي و    هرگاه در اثر ، 1376

صـحت جسـماني يـا تربيـت اخالقـي       ،اخالقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست
او يـا  قـيم  تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضـاي   مي دادگاه ،معرض خطر باشد  طفل در

   1.اتخاذ كند ،داندشايسته ب هر تصميمي را كه براي حضانت طفل دادستان، به تقاضاي
به شكل ديگـري  پدري  داشتن جد با وجوداما موضوع حضانت در مورد فرزندان شهدا 

سرپرسـت كـه پدرانشـان در     بـي جا گذاشتن هـزاران طفـل     ساله و به 8جنگ تحميلي   .است
با  1364سال گذار را بر آن داشت تا در  رفيع شهادت رسيده بودند، قانون ي جنگ به درجه

 »احضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنهـ واگذاري قانون «عنوان  باتصويب قانوني 
كـه پدرانشـان را در   گذار با اين مبنا كـه مـادر اطفـالي     قانون. به حمايت از اين افراد بپردازد

تواند جايگزين مادر  پدري نميترين فرد به طفل بوده و جداند، نزديكجنگ از دست داده
ده و بـا واگـذاري   كرد، اين قانون را تصويب شومابين فرزند و مادرش  معنوي في ي و رابطه

ا شان و همچنين واگذاري اختيـار امـور مـالي آنهـ     حضانت فرزندان محجور شهدا به مادران
شـود،  كشور تـأمين مـي   ي متعارف زندگي در موردي كه از طريق بودجه ي هزينه ي بارهدر

                                                      
به جاي پدري كه مرتكب انحطاط و كوتاهي  ييجدپدري به تنها قهريتيرسد تصميم مقتضي شامل وال به نظر مي . 1

كه كليه اولياء قهري دچار انحطاط و كوتاهي گردند، بهترين اقدام عزل آنها با توجه به  است، باشد و در صورتي شده 
  .باشدقيم و انتخاب . م.ق1184ماده 
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گذار در مـوردي   قانون اما. پدري برخاستبر جد ي به حمايت از تقدم سرپرستي مادرنوع به
 د وكـر را رعايـت  . م.ق 1183، مفاد ماده شودزندگي طفل از اموالش تأمين مي ي كه هزينه

قهـري كـه در   يـا همـان ولـي   ( ولي شـرعي  ي عهدهربنند ساير مواد قانوني، همااين وظيفه را 
حضانت فرزندان صـغير يـا   «: در اين ماده واحده آمده است. گذاشت )پدري استاينجا جد

شان به مقام واالي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند بـا مـادران آنهـا     محجوري كه پدران
متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار   ي خواهد بود و هزينه

اختيـار    در 1شـود  دولـت يـا از بنيـاد شـهيد پرداخـت مـي       ي بودجه باو اگر  بودهولي شرعي 
 ،مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعـاي عـدم صـالحيت مـادر     ،گيرد شان قرار مي مادران
   2.»صالحيت بكندبه عدم حكم 

ـ    آمده است كه هرگاه مادر مولي. م.ق 1251ماده  درالبته  عليه كـه بـه سم  ت متعيـين  قـي
تواند وي را عزل يا ضم امين كند، در حالي كه در  شده بود، شوهر اختيار كند، دادستان مي

است، مانع  ه بيان شدهازدواج مادراني كه در ماده واحد«: كهاين ماده واحده آمده  2تبصره 
  .»دشو از حق حضانت آنها نمي

    قهري عزل و انعزال ولي
دادستان يا دادگاه از مداخله در امور صغير كه توسط ولي  طور كه گفتيم اصوالً همان
قهري، شايستگي  اما با اين وجود گاه ولي.). ح.ا.ق 73ماده ( اند شود منع شده انجام مي

گذار براي رعايت مصلحت  پس قانون. صدي ندارداين سمت را از ابتدا و يا در اثناي ت
محجور و حمايت از او اختياراتي را به دادستان داده است تا در صورت عدم رعايت 

. قهري، ضم امين را انجام دهد شايسته همچون عزل ولي هاي اقدام، يادشدهموارد 
در مراكز يك از موارد زير  هر ي هاي غيرقضايي نيز مكلفند در صورت مشاهدهسازمان

  .اطالع دادستان برسانند تحت پوشش خود، مراتب را فوراً به

                                                      
ين و به مادر يا نماينده قانوني او حدود هزينه متعارف توسط دادگاه مع، دشدهياماده واحده  3تبصره  البته بر اساس . 1

  .شد پرداخت خواهد
كه در راستاي قانون واگذاري حق حضانت  19/05/61-2725/7و  28/01/61-296/7در نظريه مشورتي شماره .  2

در اين قانون در حقيقت به ... «: صادر شده، آمده است 8/10/1360فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 
  .»نمايد مي ، مستقيماً اقدامادشدهيدر امور مالي دخالت كند، مادر با شرايط قانون قيم پدري يا ه جدجاي اينك
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او، در صورت وجود امكانات و فرصت  ي موارد، دادستان يا نماينده ي هرچند در عمده
ها بوده و محجـوران  كافي و شرايط مناسب، رأساً بايد از مراكزي كه تحت نظر اين سازمان

حسـب  قهـري   نسبت به عـزل يـا انعـزال ولـي    ورده و عمل آ هكنند، بازرسي برا سرپرستي مي
شود و منجـر  اين امر محقق نمي عملدر ، اما دكندر حمايت از محجور اقدام موارد قانوني، 

عنـوان   تـوان بـه  شود كه مـي به خسارات جبران ناپذيري به اموال و امور غيرمالي محجور مي
بهزيستي بوشهر به دليل اتصال ن تحت پوشش سازمان سوزي در مركز معلوال نمونه به آتش

اشاره كرد كه منجر به فـوت سـه نفـر از محجـوران      90سيم برق آسايشگاه در دي ماه سال 
كه ايـن اتفـاق و    بايد گفتالبته . و پس از آن دادستان وارد عمل شد هدشقهري داراي ولي

از هــاي ســازمان بهزيســتي در نگهــداري و حمايــت مــوارد مشــابه، بــه هــيچ وجــه از ارزش
دهـد، چـرا كـه    محجوران نكاسته و در واقع سختي كار اين نهاد در اين امر را نيز نشـان مـي  

معلـول هسـتند، نيازمنـد امكانـات مـادي و بسـترها و       طـور عمـده    بهنگهداري محجوران كه 
در اختيـار آنهـا    ينحـو مطلـوب   كه متأسفانه در كشور ما امكانات به باشد مياختيارات قانوني 

ديگـر هـم دارد و    ي ارات نيز به دادستاني سپرده شده اسـت كـه صـدها وظيفـه    و اختي نبوده
عزل و انعـزال  دادستان در  هاي اهم اقدام. تواند عالج واقعه را قبل از وقوع كندهيچگاه نمي

  :  از ندعبارتقهري  ولي
  ؛ .)م.ق 1186و  1185ماده ( اش محجور شود قهري براي محجوري كه وليقيم تعيين 

 قهري به درخواست دادسـتان در صـورت عـدم رعايـت غبطـه و مصـلحت صـغير        عزل ولي
  ؛ 1/3/1379اصالحي . م.ق 1184موجب ماده  به

و لَـنْ  « و آيـه شـريفه   . م.ق 1185مسـتنبط از مـاده   ( قهري در صورت كـافر شـدن   عزل ولي
  ).»يجعلَ اللَّه للْكافرينَ علَى الْمؤْمنينَ سبيالً

طـور كامـل عـزل     قهـري بـه   مطرح شد، از مواردي بود كه ولـي  يادشدهبند  سهآنچه در 
بـه مـواردي اشـاره    ايـن مبحـث،    ي در ادامـه . كـرد  نظارت مـي  باره شد و دادستان در اين مي
شـود و دادگـاه پـس از معرفـي امـين از سـوي        طور كامل سـاقط نمـي   شود كه واليت به مي

  :تند ازكند كه عبار دادستان، تنها به ضم امين اكتفا مي
امـوال  توانـد   نمـي علـت بيمـاري و يـا كبـر سـن       كه وي به قهري در صورتي ضم امين به ولي

  ؛  .)م.ق 1184ماده (را اداره كند عليه خود  مولي
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عليـه در صـورت    امـوال مـولي   ي براي تصدي و اداره) موقتقيم (پيشنهاد تعيين امين موقت 
  1..)م.ق 1187ماده (عليه  ه امور موليقهري بر رسيدگي ب غيبت يا حبس يا عدم قدرت ولي

 ،هـاي غيرقضـايي  حفظ حقوق محجوران تحت سرپرستي سازمان منظور بهدادستان بايد 
ويـژه   بهد تا بتوان از خسارت بيشتر به حقوق محجوران كنتعامل بيشتري با اين نهادها برقرار 

يادشـده  هرچنـد بسـياري از محجـوران، شـامل مـوارد      . دكـر ن محجـور، جلـوگيري   معلوال
قهري خـود را عـزل و   توانند وليدليل نبود نهاد حمايتي مناسب، هيچگاه نمي هاما ب باشند مي

و همـين امـر    صـالح بسـپارند  ذيقـيم   امور مالي و غيرمالي خود را بـا حمايـت دادسـتان بـه    
ها جوران تحت پوشش اين سازمانموجب حيف و ميل اموال و ضربه به حقوق غيرمالي مح

  .شده است
  اجراي قصاص يا عفو قاتل در صورت محجور بودن اولياي دم

بايد با اذن ولـي دم او را   ،باشد ميكسي كه محكوم به قصاص . ا.م.ق 219براساس ماده 
بودند چه بايـد كـرد و دادسـتان چـه      محجورؤال اين است كه اگر اولياي دم حال س. كشت

بـاره   در ايـن دارنـد؟   بـاره  هـا و مراكـز، تكـاليفي در ايـن    آيا اين سـازمان ند؟ كنقشي ايفا مي
ايــن مقالــه خــارج اســت، امــا در مــورخ  ي كــه از حوصــلهانجــام شــده هــاي بســياري  بحــث

هاي قضايي صادر  دستگاه ي قضاييه به كليهي  اي از طرف رياست قوه نامه بخش 28/4/1380
هاي قضـايي ابـالغ    اجرا در دستگاه براي زيربه شرح  ارهب فقيه در اين شد كه در آن نظر ولي

  :ده استش
ّ دم بايـد اعمـال واليـت كنـد جنـاب عـالي        ر مواردي كه رهبري نسبت بـه حـق ولـي   د«
قضاييه از طرف اينجانـب اختيـار داريـد در گـزينش قصـاص يـا عفـو          ي عنوان رئيس قوه به
رسد با  نظر مي به» .ّ دم اقدام فرماييد وليتأخير بر طبق مصلحت  العوض يا بالعوض و يا با مع

بايست نسـبت   مي، دادستانرو  از اين است،توجه به اينكه رعايت مصلحت محجور ضروري 
صورت بالعوض نفعي براي محجور حـداقل   ند و عفو قاتل بهكنبه قصاص يا اخذ ديه اقدام 

  ).مبحث قتل: 1383سپهوند، (از بعد مادي ندارد 

                                                      
خود در پاسخ به سؤالي با اين محتوا كه 3/5/1361-2381/7اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظر مشورتي شماره . 1

تواند مزاياي تأمين اجتماعي براي صغير را  ميآيا شخصي كه به سمت امين موقت بر طفلي صغير تعيين شده است، 
: شهري و حسين آبادي، بي تا(باشد  دارد كه امين داراي همان اختيارات و وظايف ولي مي دريافت كند يا نه، بيان مي

284.(  
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كه نه تنها دادستان فرصت نظارت بر  رسيم گفته شده به اين نتيجه ميمجموع مباحث  از
قهري تحت پوشش مراكز حمايتي را نـدارد، چـرا كـه ولـي، بـه      امور محجوران داراي ولي

و دادسـتان از   )مانند معلـوالن (موارد، محجور را به مراكز سپرده است  بيشتراختيار خود در 
ه با دسـتور دادسـتان ايـن افـراد بـه ايـن مراكـز سـپرده         و در مواردي نيز ك بودهاطالع  آن بي
اند، ايشان فرصت كافي براي انجام وظايف خود در امـور محجـوران را ندارنـد، بلكـه      شده
هـا بـا مـردم و اجتمـاعي بـودن سـاختار       تـر اينگونـه سـازمان   دليل ارتباط و تعامـل سـازنده   به

اي از وظـايف  ، بايد بخش عمدهشدبا ميتشكيالتي آنها بر خالف دادسرا كه نهادي كيفري 
  . شودواگذار ها به اينگونه سازماندادستان در قالب قوانين 

هـاي  سـازمان  هـاي  نقش دادستان در نظارت بر وصي و تعـارض آن بـا وظـايف و اقـدام    
  غيرقضايي

، عميـد، همـان  (اي است عربي به معني سفارش كردن واژه) به فتح و كسر واو(وصايت 
اصطالح حقوقي يعني كسي براي نگهداري طفل يا انجام كارهـاي پـس از   و در ) 1233ص

پـدري،  پـدر و جد ). 254 ، ص1372 سـاكت، (مرگ خود يك يا چنـد نفـر را تعيـين كنـد     
براي پس از مرگ نيز شخصي را مأمور تربيت فرزندان . م.ق 1188موجب ماده ه توانند ب مي

تعيــين و انتصــاب چنــين شخصــي را  رعمــل حقــوقي نــاظر بــ. دكننــدارايــي آنــان  ي و اداره
 ، صكاتوزيـان، پشـين  (نامنـد   مـي » وصـي «او را  ي و برگزيده» وصيت عهدي«يا » وصايت«

امور اوالد تحـت واليـت خـود وصـي      ي توانند براي اداره پدري ميتنها پدر و جد نه). 239
را داشته  كه اختيار تعيين وصي تعيين كنند، بلكه وصي منصوب از طرف آنها نيز در صورتي

.). م.ق 1190ماده ( محجور تحت واليت خود وصي تعيين كند ي تواند براي اداره باشد، مي
اختيارات وصي را شامل نگهـداري محجـوران، تربيـت و مراقبـت     . م.ق 1190و  1188مواد 

عليه بعد از فوت خود چنانچه اجازه از سـوي   آنها، اداره اموال آنان، تعيين وصي براي مولي
  .داندي داشته باشند، ميقهر ولي

 هدرعمل نكـ به وظايف خود درستي  قهري به كه وصي منصوب از طرف ولي در صورتي
اي دهد، در حقيقت چـون وجـود او منشـأ هيچگونـه فايـ     كنو از انجام آنها كوتاهي و امتناع 

امـور او   ي د و ادارهشـو  در چنين شرايطي عزل و بركنـار مـي  رو  از اينبراي محجور نيست، 
در حقيقت در اينجاست كـه  ). 112 ، ص1376رسايي نيا،(شود ديگري سپرده مي ي عهدهرب

 1191گـذار در مـاده    د، چرا كـه قـانون  شونقش دادستان در حمايت از محجور مشخص مي
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بايسـت پيگيـر و    ، تنها به عزل وصي در اين موارد اشاره كرده و به اينكه چه كسـي مـي  .م.ق
بايـد از مـوارد منـدرج در واليـت     رو  از ايناي نكرده است،  رهعزل باشد، اشا ي كننده اثبات

و شخص دادستان را ناظر بـر ايـن امـر دانسـت و او را مكلـف بـه        كردقهري اين استفاده را 
در واقع، اگر وصي مرتكـب خيانـت يـا     .طرح موضوع در دادگاه صالح و اثبات آن دانست
خـود عـزل    هد، خـود بـ  كنـ يـه خـودداري   عل اهمال و تقصير شود و يا از انجام كارهاي مولي

كه بايد وجود  باشد مياين دادگاه  ،، هر چند در صورت اختالف.)م.ق 1191ماده (شود  مي
طور كه در بحـث  البته همان). 255 ، صپيشين ساكت،( تقصير و اهمال وصي را احراز كند

رو  يـن از امحجور تحت پوشش مراكز، داراي وصـي باشـد،    شايدواليت قهري مطرح شد، 
  .قواعد يادشده و مشكالت مطروحه، در اينجا نيز ساري و جاري است ي همه

هـاي  سـازمان  هـاي  و تعـارض آن بـا وظـايف و اقـدام    قـيم   نقش دادستان در نظارت بـر 
  غيرقضايي

مشخص نشده بود يا اولياي قهري بـه   اگر وصي براي بعد از فوت از سوي اولياي قهري
نچـه در ايـن قسـمت    آ .شودسپرده مي» مقي«سرپرستي محجور به  ند،شوداليل يادشده عزل 

كـه تحـت    باشـد  مـي ني ا، نقـش نظـارتي دادسـتان در حمايـت از محجـور     شدبحث خواهد 
قانون واگـذاري قيمومـت    كه سازمان بهزيستي به موجب و از آنجايي برند سر مي هقيمومت ب

توسط قيم تا زمان تعيين  شدهيادمحجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان 
، 1383مصــوب  قــانون جــامع حمايــت از حقــوق معلــوالن و  1376مصــوب صــالح  دادگــاه

 هـاي  شـيوه عهـده دارد و ايـن امـر موجـب سـردرگمي در      رقيمومت محجوران بسـياري را ب 
و قــيم در ايــن قســمت، پــس از بيــان مفهــوم رو  از ايــنحمايــت از محجــوران شــده اســت، 

و » مبعد از تعيين قي«و » مدر تعيين قي«، »مقبل از تعيين قي«ارتي دادستان در قيمومت، نقش نظ
»هـاي غيرقضـايي در   سازمان ي و تعارض آن با نقش و وظيفه هشدمطالعه » معزل و انعزال قي

  . خواهد شدحمايت از محجوران بحث 
گرفته شده است، يعني سرپرسـتي  ) قيام(از قَوم عربي بوده و اي  قيمومت يا قوامت، واژه

كردن و بر سر كاري ايستادن و در اصـطالح حقـوقي، قيمومـت، نهـاد يـا سـازمان حقـوقي        
اموال آنان بنيـاد يافتـه    ي كه از سوي قانون، براي حفظ و نگهداري محجور و ادارهباشد  مي

بـراي حمايـت و نگهـداري و    شود كه  كسي گفته مي  به قيم، و )256: پيشينساكت، (است 
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اموال او به پيشنهاد دادستان و از طـرف محكمـه    ي سرپرستي محجور و حفظ حقوق و اداره
  . دار تعيين شده باشد صالحيت

براي مجانين و اشخاص غيـر   ،براي صغاري كه ولي خاص ندارند. م.ق 1218برابر ماده 
 و خاص نداشته باشـند وده و وليرشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها ب

براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشـد آنهـا متصـل بـه زمـان صـغر آنهـا        
خاص براي صغير يـا غيـر رشـيد و يـا مجنـون       در مواردي كه ولي. شوديتعيين مقيم  ،نباشد

اقامـت  موظف به اعالم مراتب بـه دادسـتان حـوزه    ... وجود ندارد، اشخاصي نظير بستگان و
   .به جريان افتد. م.ق 1231با رعايت ماده قيم تا مراتب نصب  هستندخود 

محمايت از محجوران قبل از تعيين قي  
كميسـيون    بـه تشـخيص  محجور تحت پوشش سازمان بهزيستي، معلولي باشد كـه   شايد

توجهي مستمر و قابل   جسمي، ذهني، رواني يا توأم؛ اختالل ي اثر ضايعه بر ،پزشكي سازمان
كاهش استقالل فرد   طوري كه موجب ، بهه باشددشي عمومي وي ايجاد ايدر سالمت و كار

 13نامه اجرايي ماده  آيين 4به موجب ماده رو  از اين .هاي اجتماعي و اقتصادي شود در زمينه
، در مراكـز تحـت پوشـش سـازمان     1383مصـوب    قانون جامع حمايت از حقـوق معلـوالن  

 كـه  پزشـكي  هـاي ماننـد فوريـت   ،در موارد فوريـت و ضـرورت   و ودش ينگهدار يستيبهز
 نمسـئوال  ، اسـت  نشـده  نصـب قـيم   اساساً كه در مواردي نيز و نيست مقدورقيم  به دسترسي
يس ئـ يس سازمان يا رئتشخيص ر سر كشور و همچنين كاركنان بهزيستي بهسرا در بهزيستي

از محجور،  تيحما يد و براكرعمل خواهند قيم هاي قانوني وليتئ، با اختيارات و مس اداره
هرچند اصل قـانون در حمايـت از افـراد محجـور، مفيـد       .دكررا اخذ خواهند  ياقدام مقتض

كند اما ايراداتي هم بر آن وارد اسـت، مثـل اينكـه    بوده و مسير حمايت از آنان را هموار مي
ن ذهني و جسمي محدود معلوالبه تنها م، در اين قانون حمايت از محجوران قبل از تعيين قي

را به آنهـا داده  قيم  ده و اختياراتكرفرض قيم  شده و همچنين كاركنان بهزيستي را همانند
قـيم   نيازمنـد توجهـات بيشـتري بـوده و بايـد در تعيـين      قـيم   و اين در حالي است كه نصـب 

 يادشـده عمل آيـد، هرچنـد در قـانون     هصالح بهاي كافي و قانوني از سوي مراجع ذي دقت
رئيس سازمان بهزيستي مربوطـه نهـاده شـده و سـازمان يـا       يعهده رطور ضمني ب اين امر، به

مدت مشـخص بـه    بيانآن هم بدون  ،ماختيارات قي تنهاده و كرمنظور نقيم  كاركنان آن را،
  .ده استكراين افراد واگذار 
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سرپرست و بدسرپرست به سازمان  طفال بيواگذاري قيمومت ادر عمل در حال حاضر، 
موقـت بـودن آن از زمـان واگـذاري طفـل بـه سـازمان تـا         بوده و صورت موقت  بهزيستي به

شناس در  دليل وجود نيروهاي كارآمد مددكار و روان اما به. استقالل كامل طفل، ادامه دارد
، اما مفيد ام شدهانجصورت موقت  مراكز نگهداري اين اطفال، هرچند واگذاري قيمومت به

هـاي   سرپرستي و بدسرپرستي و پيچ و خم بوده و توانسته تعداد بسياري از اين اطفال را از بي
جاي دادسـتان، بـا    نجات دهد و در واقع، سازمان بهزيستي بهقيم اداري و قانوني براي تعيين 

گـذار   ونده و بهتر اين بود كـه قـان  كرآورد، عمل  عمل مي تشخيصي كه خود از ضرورت به
د و وظــايف دادســتان را  كـر  ، واگــذار مــي م بــه سـازمان يـ طــور دا قيمومـت ايــن افـراد را بــه  

، بلكـه دادسـتان كـه وظـايف     شـود تا نه تنها تداخل وظايف رفع  گذاشت ميآنها  ي عهدهرب
عنـوان مرجعـي بـراي     بـه تنهـا  متعدد ديگري را دارد ضمن رسيدگي بهتر به ساير وظايفش، 

گـذار اختيـار    شايسته بود كه قـانون  .دشسازمان بهزيستي تعيين مي هاي امنظارت كلي بر اقد
ده است، بـه  كرقانون حمايت از معلوالن را كه به سازمان بهزيستي واگذار  13موضوع ماده 

داد تـا موجـب نابسـاماني در    ن، تسري ميتمام محجوران تحت پوشش آنها و نه فقط معلوال
  . نشوداين مسير 

حفظ و نظـارت در امـوال صـغار و مجـانين و اشـخاص غيـر       ، .م.ق 1224موجب ماده  به
 هـايي  اقـدام  .خواهـد بـود   دادستان ي عهدهرباست، معين نشده قيم رشيد مادام كه براي آنها 

برخي از آنها با وظايف سازمان  شايدانجام دهد كه قيم  بايست قبل از تعيينكه دادستان مي
  : باشد مي زيربه شرح  دا كند،تداخل يا تعارض پي

   ؛ 1تحقيق راجع به وجود محجور
  ؛ هاي دادستان بعد از اطالع از وجود محجوراقدام

مسـتنبط از مـواد   ( :2گـزارش بـه دادگـاه صـالح     ي هيالزم و ارا هاي پژوهشانجام  -الف
  ؛ .)ح.ا.ق 48تشكيالت عدليه و ماده قانون اصول  68و ماده . م.ق 1222

                                                      
؛ )قانون اصول تشكيالت عدليه 67ماده (اطالع مأمورين نيروي انتظامي  -1 :از طريق محجورتحقيق راجع به وجود . 1
اطالع كسان و اقرباي محجور  -3؛ )ح.ا.ق 55ماده (اطالع شهرداري و اداره ثبت احوال و دهداران و بخشداران  -2
ماده (سازمان بهزيستي  -6 )ح .ا.ق 59ماده (صغير قيم  -5؛ .)ح.ا.ق 56ماده (ها   دادگاه -4 ؛)م.ق 1221الي  1218مواد (

  )واحده واگذاري قيمومت به سازمان
تعداد محجوران، تاريخ تولد و شماره شناسنامه و شماره ملي؛ ميزان دارايي؛ وجود يا : در عمل شامل ها ژوهشپاين . 2

: 2535دشتي، گيتي و گيل. (شودخاص؛ اقارب و بستگان شايسته قيمومت؛ ميزان درآمد ساليانه آنها مي عدم وجود ولي
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 :ح.ا.ق 66حكم حجر از مرجع صالح و تجديد نظر از آن حسـب مـاده   درخواست  -ب
بايست پس از اطالع از وجود مجنون و اخـذ گـواهي    مي. م.ق1223موجب ماده  دادستان به

. كنـد پزشك خبره، او را نزد دادگـاه صـالح بـرده و درخواسـت صـدور حكـم حجـر         روان
قـانون   70دادستان بر مبنـاي مـاده    1.پزشك نظر دهد بايست برمبناي نظر روان دادگاه نيز مي

ن اطالعات كـافي  ااصول تشكيالت عدليه، در صورت اطالع از وجود سفيه نيز بايد از مطلع
حجر تقديم مرجع قضـايي   ي آوري شده به همراه تقاضانامه جمع ي دست آورده و ادله را به
  . كند

قبل . ح.ا.ق 368 اعتراض به درخواست گواهي انحصار وراثت از طرف محجور حسب ماده
؛ماز تعيين قي  

ثبت نام محجوران در دفتر مخصوص و اعالن آن در موارد مهم و درج رفع حجر در همـان  
  ؛.)م.ق 1226ماده (دفتر

 89مـاده  ( جديدقيم ده، قبل از تعيين كرآنها فوت قيم  حفظ و نظارت اموال محجوراني كه
  ؛ )ح.ا.ق

  . آزمايشي سرپرستي ي نظارت بر دوره
 ،ايـران مقـيم   هر زن و شوهربه  1353مصوب  قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست 

طبـق مقـررات ايـن قـانون      با تصويب دادگـاه و اطفال بدون سرپرست را  ه است تااجازه داد
قـانون، قبـل از صـدور حكـم     همـين   4موجـب مـاده    بـه  .قـرار دهنـد   تحت سرپرسـتي خـود  

نظـر مؤسسـه يـا شخصـي كـه كـودك تحـت        سرپرستي براي سرپرست، دادگاه بـا كسـب   
آزمايشـي بـه    ي طفل را با صدور قرار دوره) مانند سازمان بهزيستي(سرپرستي موقت اوست 

در  يادشـده عـدم موافقـت افـراد يـا مؤسسـات      . خواهد سپرد متقاضيماه به زوجين  6مدت 
  .كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد، قابل ترتيب اثر نخواهد بود صورتي
سپرده شده است،  موافقت با خروج از كشور طفلي كه براي سرپرستي به ديگري -الف

  در دوره آزمايشي؛ 

                                                                                                                             
23.(   
خود، رأي دادگاه بدوي را به دليل اينكه خالف نظر  71/1091/30يكي از شعب ديوان عالي كشور در رأي شماره .  1

بايست در صورتي كه نظر  مي كارشناس و خبره حكم به حجر صادر كرده نقض نموده و بيان داشته است كه دادگاه
  .نمود مي بايست نظر كميسيون پزشكي را درخواست و بر طبق آن اقدام مي كارشناس در مورد جنون را قبول نداشت،
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درخواست فسخ حكم سرپرستي با تقاضاي دادستان در صورت احراز سوءرفتار يـا   -ب
  . يادشدهقانون  16و  4به موجب مواد : عدم اهليت و شايستگي سرپرست

محمايت از محجوران در تعيين قي  
قـانون واگـذاري قيمومـت محجـوران تحـت      «سازمان بهزيستي به موجب مـاده واحـده   

 »توسـط دادگـاه صـالح   قيم تا زمان تعيين  يادشدهپوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان 
سرپرسـت مصـوب    قانون تـأمين زنـان و كودكـان بـي     « 9و  2و همچنين مواد  1376مصوب 

سرپرست را تا رسيدن بـه   لف شده است تا اطفال بينامه اجرايي آن مكو آيين» 24/8/1371
سرپرستي اين افراد را تـا تعيـين    يادشده، ي ماده واحده. و نگهداري كند فتهسن قانوني پذير

ده و قـانون تـأمين زنـان و كودكـان     كـر از سوي دادگاه صالح، به اين سـازمان واگـذار   قيم 
قانون كار و  79قانوني موضوع ماده  سرپرست را تا رسيدن به سن سرپرست نيز، پسران بي بي

قانون اساسي نيز دولت را  21اصل . ه استكرددختران را تا ازدواج، به اين سازمان واگذار 
د و كنـ حقوق زن را در تمـام جهـات بـا رعايـت مـوازين اسـالمي تضـمين        تا موظف كرده 

ودكـان  مادران، بـاالخص در دوران بـارداري و حضـانت فرزنـد و حمايـت از ك     از حمايت 
 آنـان در  ي غبطه منظور به  قيمومت فرزندان به مادران شايسته  اعطايو همچنين سرپرست  بي

 . كندرا مراعات  قهريصورت نبودن ولي

 :ضروري استي يادشده  چند در مورد ماده واحدهنكاتي  بيان

ـ برابر ماده واحده، هرگاه سازمان بهزيستي كشـور متكفـل امـور چنـين محجـوري      الف  
اين قاعـده هماهنـگ    .موضوع را به مراجع قضايي اطالع دهدقيم نصب منظور  بايد به ،باشد

طور كه نهما. آمده استقيم كه در قانون مدني راجع به تشريفات نصب  باشد ميبا مقرراتي 
پيش از اين گفتيم، قانون مدني هريك از ابوين و خويشان ديگري كه با شخص محتـاج بـه   

كند كـه مراتـب    كنند و همچنين همسر اين شخص را مكلف مي در يك جا زندگي ميقيم 
كند كه پس از  همچنين دادستان را مكلف مي. اطالع دهندقيم نصب  منظور بهرا به دادستان 

به دادگاه رجوع و شخص يا اشخاصي را كـه بـراي    قيم، آگاهي از وجود شخص نيازمند به
و همچنـين قـانون امـور    .) م.ق 1222تـا   1219مـواد  (كنـد   داند، معرفي مي قيمومت مناسب

هـا   ن شهرداري، اداره ثبت احوال و بخشدار هريك از دادگاهامأمور) 56و  55مواد (حسبي 
 قانون جديد،. ن اطالع دهندرا به دادستاقيم را نيز مكلف كرده كه وجود محجور نيازمند به 

شـده،   در حال حاضر كـه دادسـراها احيـا   . ستسازمان بهزيستي را هم به اين ليست افزوده ا
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تعيـين   بـراي را تهيه و  الزم هايمحجور را رسيدگي و گزارش ي بايست پرونده دادستان مي
 . كندو كسب تكليف به دادگاه ارسال قيم 

تا زماني كه دادگاه فرد ... «: ، مقرر داشته استيادشده ي ماده واحده به دنبال قاعده -ب
نصـب نكـرده اسـت، در مـوارد ضـروري، رئـيس دادگسـتري محـل         قـيم  ن عنوا معيني را به

تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و رؤساي ادارات بهزيستي محل را بـا   مي
بـا اختيـارات و    محجـوران قـانوني   ي عنـوان نماينـده   بـه طـور موقـت    بـه حق توكيل به غيـر،  

يادشـده  سـازمان   ي عهـده ررت بتشـخيص ضـرو  . دكنـ منصـوب  قـيم  هاي قـانوني   مسئوليت
 :شوددر اين عبارت چند قاعده به شرح زير ديده مي. »باشد مي

توانـد رئـيس سـازمان بهزيسـتي يـا يكـي از مـديران كـل يـا           رئيس دادگستري محل مي .1
 ؛ تعيين كند محجورانامور  ي رؤساي ادارات آن را براي اداره

2. سم ، يعني تا زماني كه دادگاه نصب باشد ميت اين شخص موقت م؛نكرده استقي 

قـيم  هـاي قـانوني    قانوني محجـور و داراي اختيـارات و مسـئوليت    ي اين شخص نماينده .3
 ؛ موقت ناميدقيم توان او را  ، بنابراين ميباشد مي

 5مـاده  را حسـب  تواند شخص ديگـري   ، يعني ميرا دارداين شخص حق توكيل به غير  .4
. امور محجور تعيين كنـد  ي اداره برايعنوان وكيل خود  بهاين قانون ايي اجر ي نامه آيين

نامه آمده است كه تعيـين نماينـده بايسـتي حتمـاً بـه اطـالع        همين آيين 7در انتهاي ماده 
 ؛ رئيس دادگستري محل برسد

و تشـخيص   بـوده منحصـر بـه مـوارد ضـروري      ،موقتقيم عنوان  تعيين چنين شخصي به .5
آيين نامه اجرايي  4ماده ضرورت، حسب . باشد ميسازمان بهزيستي  ي عهدهرضرورت ب

عبارت است از اينكه با عدم اقدام سريع موجبات تضييع حقوق محجـور تحـت پوشـش    
سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و رؤساي  ي عهدهرتشخيص اين امر ب. دشوفراهم 

اين ماده تعريـف مناسـبي    گذار در قانون. ادارات بهزيستي محل حسب مورد خواهد بود
تضييع حقوق محجور را مالك دانسته و تشـخيص آن  تنها و  ارايه نكرده "ضرورت"از 

 .خوبي نيست ي سازمان بهزيستي نهاده كه اين امر ضابطه ي عهدهررا هم ب

آيين نامه اجرايي اين قانون، سازمان بهزيستي كشور يا ادارات تابعـه تـا    6برابر ماده  -ج
هرگونه اقدامي را كه براي مراقبت و سرپرستي محجـور و حفـظ و نظـارت    قيم زمان نصب 

همين  7ماده . نمايند اموال و ساير امور مالي او الزم باشد، انجام داده و در پرونده او ثبت مي
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دارد كه واحد بهزيستي كه به موجب قانون نمايندگي محجور را بر عهـده   آيين نامه بيان مي
حساب زمان تصدي خود را تا پايان نمايندگي بـه مرجـع قضـايي     تدارد مكلف است صور

 .صالح تسليم نمايد

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص « : دارد مقرر مي. م.ق 1224ماده  -د
» .عهـده مـدعي العمـوم خواهـد بـود      تعيين نشده است، بهقيم غير رشيد، مادام كه براي آنها 
توانـد شخصـي را بـه نماينـدگي از خـود جهـت اداره امـوال         شكي نيست كـه دادسـتان مـي   

 311ديوان عالي كشـور در حكـم شـماره     3محجور به طور موقت تعيين كند، چنانكه شعبه 
تـا وقتـي كـه بـراي     . م.ق 1224چون به موجب مـاده  «: اعالم داشته است 15/4/1323مورخ 
سـت، بنـابراين اقـدام كسـي در     تعيين نشده، وظيفه دادستان نظارت در مال صغير اقيم صغير 

، 1320 ،يدفتـر  نيمتـ (»اين مورد به نماينـدگي از طـرف دادسـتان بـي اشـكال خواهـد بـود       
گـردد و وظيفـه    از آنجا كه حمايت از صغير و مجنون شامل امور غير مالي نيـز مـي  ). 69ص
بر عهـده  . م.ق 1224اي كه ماده  گيرد، بايد گفت از نظر وظيفه اين امور را هم در بر ميقيم 

شخص  ظبتاست خصوصيتي در امور مالي ندارد و دادستان بايد براي موا دادستان گذارده 
افزون بر ماده  .نيز اقدام الزم را انجام دهدقيم محجور و اداره امور غير مالي او قبل از نصب 

ي بينـ براي محجور را پـيش قيم نصب امين موقت قبل از تعيين  ،.ح.ا.ق 64، ماده .م.ق 1224
 فـظ البته نصب امين موقت بر عهده دادگاه است و وظيفه او برابر همان ماده، ح. كرده است

رسـد كـه اخـذ تـدابير موقـت       به نظر مـي . اموال محجور و تصرفاتي است كه ضرورت دارد
بـر اسـاس مقـررات مـدني و      قـيم،  وسيله دادستان قبل از نصـب  جهت حمايت از محجور به
ذير و بلكـه الزم اسـت و حتـي تعيـين يكـي از رؤسـاي سـازمان        پـ قانون امور حسبي، امكان

موقت محجور براي انجام اعمال حقوقي ضروري از طرف  نيبهزيستي به عنوان نماينده قانو
تنهـا  . او مجوز قانوني داشته و نيازي بـه وضـع قـانون جديـد در ايـن خصـوص نبـوده اسـت        

» مـوارد ضـروري  «مـال آن بـه   شود، محـدود كـردن اع   نوآوري كه در ماده واحده ديده مي
آنچـه در  . كند و معلوم نيست به سـود محجـور باشـد    است كه اختيار دادستان را محدود مي

كنـد، مصـلحت محجـور     ن اهميت دارد و تصميم مراجع قضايي را اقتضاء مـي اامور محجور
وانگهـي، واگـذاري تشـخيص    . اي بـاالتر از مصـلحت اسـت    است نه ضـرورت كـه مرحلـه   

مان بهزيستي كه خود متقاضي قيمومت موقت بر محجور اسـت بـر خـالف    ضرورت به ساز
اگـر اعطـاي قيمومـت موقـت بايـد بـه مـوارد        . اسـت  مـاعي اصول حقـوقي و مصـلحت اجت  
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عهـده دادسـتان باشـد، نـه سـازماني كـه        د، تشخيص ضـرورت بايـد بـه   شوضرورت محدود 
 ) 46ش  ،1378صفايي،( .خواهان اعطاي قيمومت است

انون از واگذاري قيمومت موقت به سازمان بهزيسـتي كـه يـك شـخص     در عنوان ق -هـ
رئـيس  «كنـد، حـال آنكـه در مـتن قـانون واگـذاري قيمومـت بـه          حقوقي است حكايت مي

كـه اشـخاص طبيعـي    » و روسـاي ادارات بهزيسـتي   كـل سازمان بهزيستي كشـور و مـديران   
ذاري قيمومــت بــه واگــ ظــاهراً نظــر تهيــه كننــدگان قــانون . اســت بينــي شــدههســتند، پــيش

  .حقوقي بوده است شخص
موظـف   قانون جامع حمايـت از معلـوالن،   13ماده سازمان بهزيستي كشور، بموجب  -و

نيـز  هـا  دادگـاه  .دكنـ به قيمومت افراد معلـول اقـدام     است با ايجاد ساز و كار مناسب، نسبت
عمل و مبادرت بـه   يادشدهصرفاً از طريق سازمان  ، افراد معلولقيم موظفند در نصب يا عزل 

گذار با تصويب قانون حمايـت  آنچه كه قابل استنباط است اينكه قانون .دصدور حكم نماين
ده و بايد مـاده واحـده را صـرفاً نـاظر بـه      كراز معلوالن، آنها را از شمول ماده واحده خارج 

  .محجوران غير معلول تحت پوشش آنها تسري داد
از قـيم  تعيـين  دارد، چرا كه در حقيقت با  نيز وظايف مهميم قيدادستان در تعيين اما  -ز

گيـرد و دادسـتان بـر آنهـا      قرار ميقيم عهده  سوي مرجع صالح، رسيدگي به امور محجور به
الـذكر، در  فوق 13به وضوح مشخص است كه حداقل بموجب ماده  .نمايد هايي مي نظارت

سازمان بهزيستي، دادستان حـق ورود  براي محجوران معلول تحت پوشش قيم  تعيين و عزل
كـه در مـورد محجـوران غيـر     ندارد، چرا كه قانون مذكور، مؤخرالتصويب است، در حـالي 

معلول مشمول ماده واحده مذكور، چنين چيـزي از قـانون، قابـل اسـتنباط نيسـت و سـازمان       
احـده  نمايـد و مـاده و  قـيم   السـابق مكلـف اسـت از طريـق دادسـتان اقـدام بـه تعيـين        كمافي

در نهايت بايد گفت كه در هر يـك از  . اختيارات دادستان در اين زمينه را نسخ نكرده است
موارد ذيل كه محجور، معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي باشد، دادستان حق مداخله در 

نمايد، هر چنـد  ميقيم  نداشته و دادگاه با هماهنگي سازمان اقدام به نصب يا عزلقيم  تعيين
  :عبارت است ازقيم  اهم وظايف دادستان در تعيين. ممكن است چنين نباشد در عمل

  ؛ .)م.ق 1185ماده (.اش محجور شده است قهري جهت طفلي كه وليقيم اقدام براي تعيين 
قبول قيمومت نكنـد  ظرف سه روز تعيين شده قيم كه  ديگر در صورتيقيم براي تعيين اقدام 

  ؛ )ح.ا.ق 68ماده ( قانوني اطالع ندهديا قبولي خود را ظرف مهلت 
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   .م.ق 1232ح و .ا.ق 172و  62و  61حسب ماده  جهت وارث محجورقيم اقدام براي تعيين 

  مبعد از تعيين قي حمايت از محجوران
 3مـاده  . استقيم مربوط به بعد از تعيين  محجورانبيشترين نقش دادستان در حمايت از 

نمايندگي قـانوني آنهـا در   معلوالن، نون جامع حمايت از حقوق قا 13نامه اجرايي ماده  آيين
سـازمان  را بعهـده    توسط دادگـاه قيم لي تا زمان نصب به اموال و حقوق ما  كليه امور مربوط

دار خواهـد شـد،   را نيز عهدهقيم  كه عمدتاً سازمان نقشگذاشته است و از آنجائيبهزيستي 
اما در مجمـوع بايـد گفـت كـه هرچنـد       باقي خواهد ماند،عهده آنها اين وظيفه بهاز اين رو 

هاي حمايتي نگذاشته است كه شايد دليـل آن  عهده سازمانقانونگذار وظايفي را مشخصاً به
در قوانين كشور باشد، اما دادستان به عنوان مرجع اصـلي حـامي   قيم  مشخص بودن وظايف

هاي مذكور بعد از تعيين آنها به عنوان قيم، نظارت بايست بر وظايف سازمانمحجوران، مي
  : وظايف دادستان در اين زمينه به شرح آتي است. كند

  ؛ 1اطالع از ابالغ حكم قيمومت و اقدامات پس از آن
در ايجـاد و سـمت بـراي او اثـري     قـيم  ايقـاع اسـت و اراده   قـيم  در حقيقت چون نصب 

و بـي درنـگ شـروع بـه كـار كنـد، قيمومـت        ندارد، هرگاه از تصـميم دادگـاه مطلـع شـده     
چـون اقـدام، نـوعي قبـول ضـمني اسـت،       . م.ق 658درستي آغاز شده و با توجه بـه مـاده    به

صـادق زاده  (سمت خـود را پذيرفتـه اسـت    قيم تواند اين چنين استنباط كند كه  دادستان مي
او عملـي بـه   پس از تاريخ نصـب و قبـل از ابـالغ بـه      قيم، هرگاه). 41 ، ص1385 قمصري،

  .) اح.ق 75ماده(. نافذ است ،عنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد
  ؛و ناظرقيم نظارت بر 

در ايـن   .يك يا چند نفر را بـه عنـوان نـاظر معـين نمايـد       قيم، تواند عالوه بر مي ،دادگاه 
را كـه   اشخاصـي ، اگر دادگاه  .صورت دادگاه بايد حدود و اختيارات ناظر را نيز تعيين كند

. م.ق 1222ماده ( .كندتقاضا مي تاناشخاص ديگري را از دادس، اند معتمد نديد معرفي شده
نظارت داشته باشد، بـا ايـن تفـاوت كـه     قيم بايد بر كار ناظر و  نيز دادستان )1370اصالحي 

حدود اختيار نـاظر را دادگـاه   . كند نه دادگاهحدود و چگونگي نظارت او را قانون معين مي
                                                      

بايد در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان قيم «: ح.ا.ق 68ماده .  1
دادگاه را براي تعيين شخص  دادستان ،را اطالع نداد يا قيمومت را قبول نكرد اطالع دهد و اگر در اين مدت قبول خود

  .»كند ديگري به سمت قيمومت مطلع مي
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دارد كه در صورت اختالف  كند و در حالتي كه نظارت استصوابي است، مقرر ميمعين مي
، در برگيرنده يادشدهدر ماده  »ناظر«ظاهر واژه  ).ح.ا.ق 63ماده (د كردو ناظر چه بايقيم بين 

در صـورتي نيـاز بـه    قـيم  ناظر اطالعي هم هست، ولي بديهي است كه اختالف بين نـاظر و  
زيرا در مـورد نـاظر   .كند كه نظارت استصوابي باشد الث و دادگاه پيدا ميرجوع به شخص ث

بـا آن    تواند مراتبـي را كـه   كند و ناظر تنها مي بداند عمل مي  به آنچه مصلحتقيم اطالعي، 
بموجـب  ممكن است  ).255 ، صهمان كاتوزيان؛( دادستان برساند؛ است به آگاهي  مخالف

 مثـل سـازمان بهزيسـتي    توسط دادستان به اشخاص حقـوقي م قينظارت بر ، .م.ق 1247ماده 
  . شودواگذار 

  ؛در موارد مقتضيقيم درخواست اخذ تضمين از 
تضـميناتي  قـيم  از . م.ق 1243حسـب مـاده   در صورت وجود موجبـات موجـه، دادگـاه    

تي امـا بايسـ  . تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. خواهد عليه مي راجع به اداره اموال مولي
   1.تقاضاي اخذ تضمين از سوي دادستان به دادگاه ارائه شود
بـه  قيم  گيرند و اجبارقرار ميقيم تحقيق در مورد ميزان دارايي اشخاصي كه تحت قيمومت 

   ؛.)م.ق 1236ماده (تنظيم صورت دارايي 
در صـورت عـدم ارائـه    قـيم   و درخواست عزلقيم رسيدگي به صورتحساب ساالنه تصدي 

قانون جـامع   13نامه اجرايي ماده آيين 6ماده و  .م.ق1244ماده (صورتحساب دوران تصدي 
  ؛)حمايت از حقوق معلوالن

  ؛عليه شود مديون مولي قيم، اي كه در نتيجه آن، اجازه انجام معامله
عليه گـردد، گذشـته از شـرط عمـومي      مديون موليقيم اي كه در نتيجه آن  انجام معامله

 و تصــويب دادســتان اســتقــيم  مالئــتعليــه، منــوط بــه  و غبطــه مــولي رعايــت مصــلحت
  . )264و263 ،پيشين كاتوزيان،(

  ؛عليه قرض گرفتن براي مولي

                                                      
علي الظاهر ماده مذكور راجع به اخذ تضمين در جريان قيمومت است نه در موقع نصب و الزم نيست قبالً از وي  . 1

شك داشته  امين است و اگر دادگاه در امانت شخص پيشنهاد شده از سوي دادستان، قيم، چرا كه. تضميني گرفته شود
البته زمان استفاده از چنين  .)277 ص ،1382 صفايي و قاسم زاده،( باشد نبايد او را به سمت قيمومت نصب كند

عليه به اوست و بيم آن دارد كه مبادا سوء استفاده يا  تضميني، هنگامي است كه دادستان در صدد تحويل دارايي مولي
  ).255 ص ،نيشيپ كاتوزيان،(د زيان جبران ناپذير به بار آور قيم، كاهلي
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بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر   عليه واند براي موليت  نمي ماده فوق،قيم حسب 
به مصلحت عليه در صورت ضرورت و احتياج  قرض گرفتن براي مولي. دادستانبا تصويب 

، ولي گاه نيـز او را در معـرض خطـر دعـاوي طلبكـاران و تملـك و فـروش        باشد عليه مولي
ماننـد فـروش   (پس اگر نيازي نباشد، يا بتوان اين نيـاز را از جـاي ديگـر    . دهد اموال قرار مي
به مصـلحت  قيم نظر نرسد، اقدام  رفع كرد، چندان كه وام خواستن ضروري به) اموال منقول
دادستان به عنوان حمايت از محجور بايـد تشـخيص   . يست و بايد از آن پرهيز شودمحجور ن

توانـد جانشـين    آيـد، تصـويب دادسـتان مـي     چنانكه از ظاهر ماده بر مي. را تصويب كندقيم 
توانـد   زيـرا دادسـتان نمـي   . كـرد  ظهـور را بايـد تعـديل    ولي، ايـن . شود» ضرورت و احتياج«

تصويب دادستان براي اعمال . گذار از آن بيم دارد، مباح سازداستقبال از خطري را كه قانون
 ،1372 كاتوزيـان، ( كنـد  بـار را مجـاز نمـي    است و اقدام زيـان قيم نظارت در درستي اعمال 

296( .  
  ؛.)م.ق 1242( عليه به صلح موليموافقت با خاتمه دادن دعوي مربوط به 

  ؛موافقت با ارجاع به داوري دعاوي محجور
  . داراي قيم محجوراندخالت در نكاح و طالق 

نكاح و طالق از امور وابسته به شخصيت است كه هر كـس بايـد دربـاره خـود تصـميم      
در ايـن  . كنـد  اما گاهي ازدواج محجور از لحاظ پزشكي و رواني ضرورت پيـدا مـي  . بگيرد

ي از سـوي  هـايي بنمايـد و بـه تبـع آن اعمـال      بايـد در ازدواج و طـالق دخالـت   قـيم  صورت 
  :اين موارد عبارتند از. شوددادستان اجباري مي

قـانون   1041مـاده   .نكاح و طالق آن نـدارد هيچ اختياري در قيم در مورد صغير،  -الف
قبـل از رسـيدن بـه      سال تمام شمسي و پسر 13رسيدن به سن  عقد نكاح دختر قبل از مدني،

بـا  و مصـلحت    به شـرط رعايـت  هم آن قيم نهبه اذن ولي  منوطرا سال تمام شمسي  15سن 
قهري نيز تنها در مورد نكاح صغير اسـت   اختيار ولي. داندميصحيح  تشخيص دادگاه صالح

  .و در مورد طالق بايستي اجازه داد كه صغير پس از بلوغ، خود تصميم بگيرد
پس دادستان نقشي در  ،، با خود اوستچون امر غير مالي است نكاح و طالق سفيه -ب

بهتـر اسـت نكـاح و طـالق وي بـا       ،اين خصوص ندارد، اما از لحاظ رعايت مصلحت سـفيه 
  .درخواست سرپرست و اجازه دادستان و تصويب دادگاه باشد
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بيشتر در مورد مجنون مصداق و ضرورت دارد، چرا كه مجنون از نظـر  قيم دخالت  -ج 
در مـورد طـالق   . ولي از جهت رواني نـاقص اسـت  دارد از به همسر فيزيك بدني كامل و ني

همين است و جدا كردن مجنون از زني كه حاضر به زندگي با يك ديوانه نيست به نفع  ،نيز
نيز ازدواج مجنون تحت قيمومـت را در صـورت تجـويز    . ح.ا.ق 88ماده . هر دوي آنهاست

بـه پيشـنهاد    ،الزم باشد  و هر گاه طالق زوجه مجنون داندمجاز ميبا اجازه دادستان پزشك 
  1.دهد طالق مي قيم، ،دادستان و تصويب دادگاه

  ؛ح.ا.ق 84حسب ماده  نظارت در نگهداري اسناد و اشياء قيمتي و وجوه نقدي محجور
  ؛.)م.ق 1237ماده ( اموال اوعليه و هزينه اداره كردن  تعيين مخارج ساليانه مولي

كوتـاهي او در تربيـت و نگهـداري محجـور بـه      در پرداخت هزينـه و يـا   قيم اعالم كوتاهي 
  ؛.)ح.ا.ق 96ماده (دادگاه 

  ؛.)م.ق 1255و  1245مواد (قيمومت درخواست خروج از تحت 
آيـين نامـه    22ماده ( آنهاقيم به وسيله  محجورانثبت معامالت راجع به اموال صغار و اجازه 

  . )1317دفاتر اسناد رسمي مصوب
  حمايت از محجوران با عزل قيم

را از سمت قيم و ساير مقررات، در موارد ذيل، دادگاه بايد . م.ق 1248حكم ماده  به
بايد  قيم، درخواست عزل براي رسيدگي به ،.ح.ا.ق 98ماده موجب  به و خود عزل نمايد

 ،شود و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر ميقيم 
  .بايد موجه باشد

  مدر عزل اجباري قيو سازمان بهزيستي نقش دادستان 
د، در حقيقـت  شـو . م.ق 1248مندرج در مـاده   5الي  1مشمول يكي از بندهاي قيم اگر 

ارائـه كننـده   البتـه دادسـتان بايـد اثبـات كننـده و بـه نـوعي        . بايد آن را عزل اجباري دانست
                                                      

واند با اجازه دادستان، زن يا مرد ت ميقيم  و شودنكاح در اين ماده هم شامل مرد ديوانه و هم شامل زن ديوانه مي  . 1
و دادستان فقط حق طالق دادن زوجه فرد قيم اما در خصوص طالق بنا بر صراحت ماده، . مجنون را مزدوج كند
البته . دادستان در حمايت از محجور، بايد اجازه ازدواج را صادر نمايد.زن ديوانه ارتباطي ندارد مجنون را دارند و به

هر چند نظر پزشك براي دادستان الزم االتباع . هم منوط به اين امر است كه پزشك ازدواج را ضروري بداند آن
پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه بايد محقق الظاهر نيازي به نظر پزشك ندارد و تنها  اما در مورد طالق، علي. نيست
  گردد
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 13مـاده   .اسـت . م.ق 1248ده مداركي باشد كه دال بر تحقق يكي از مـوارد منـدرج در مـا   
در نصب يـا عـزل    كند كهمي موظفرا ها دادگاه قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن نيز

 .عمل و مبـادرت بـه صـدور حكـم نماينـد      بهزيستيصرفاً از طريق سازمان ،  افراد معلولقيم 
توانند به دادستان وجود  مي هاي حمايتياز جمله سازمان اي عالقه محجور و هر ذيچنين  هم

 از ،در اين صورت اگر دادستان سـبب عـزل را موجـود ديـد     .را اطالع دهندقيم سبب عزل 
بـا ارائـه مـدارك مثبتـه، دادگـاه       )..ح.ا.ق 97مـاده  (نمايد را ميقيم دادگاه درخواست عزل  

را جانشـين   تواند از آن بگذرد و يـا راه حـل ديگـري    كند و نميرا صادر ميقيم حكم عزل 
قـيم  از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادسـتان از رد درخواسـت عـزل     قيم، .آن بكند

نشده امور صـغير بـه وسـيله      و مادامي كه تكليف قطعي معين خواهي كنندتوانند پژوهش مي
 99مـاده  ( انجام خواهـد شـد   ،شود براي محجور معين ميطور موقت  بهدادستان يا قيمي كه 

يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص  ،عليه در امور مربوط به اموال موليقيم حال اگر )..ح.ا.ق
قـيم  طـور موقـت    بـه  دادسـتان، تقاضاي   به ، دادگاهواقع شود دادستانمورد تعقيب  عليه مولي

تا پس از رسـيدگي  .) م.ق 1250ماده ( عليه معين خواهد كرد مولي ديگري براي اداره اموال
بـه  قـيم  گنـاهي، همـان    ديگري و در صورت اثبات بـي قيم ورت عزل وي، در دادگاه در ص
  . شودسمت خود ابقاء 

  قيم نقش دادستان در عزل اختياري 
را پيـدا  قـيم  عزل اختياري، مواردي است كه در صورت تحقـق، دادسـتان اختيـار عـزل     

منـوط بـه   قـيم  در ايـن مـوارد، عـزل    . كند، اما اجباري در استفاده از ايـن راه حـل نـدارد    مي
بـاره   تقاضاي دادستان شده است تا او بتواند با مالحظـه شـرايط و اوضـاع و احـوال، در ايـن     

اختياري بودن در هيچ يك از مواد به صراحت گفته نشده است، اما اين نكته . تصميم بگيرد
   1.شود استنباط مي. م.ق 1248ماده  6ضع بند از و

                                                      
  :گيرد، عبارت است از مواردي كه عزل به تقاضاي دادستان صورت مي.  1
عليه بوده، جزء صورت دارايي او قيد نكرده،  از روي عمد مالي را كه كه متعلق به موليقيم هرگاه معلوم شود كه  -1

هر گاه دادگاه از  -2.). م.ق 1239و ماده  1248ماده  6بند .(قيد نشود يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور
  1248ماده  6بند .(براي دادن تضمين حاضر نشودقيم عليه تضمين بخواهد و  براي حفظ حقوق و اداره اموال موليقيم 

ماه از تاريخ  حساب ساالنه دوران تصدي خود را ندهد و در ظرف يك صورتقيم هرگاه  -3.).م.ق 1243و ماده 
در اين مورد نيز اختيار دادستان در لزوم . حساب خودداري كند مطالبه اداره سرپرستي يا دادستان، از دادن صورت

 6و ماده . م.ق 1244و ماده  1248ماده  6بند (شود  مطالبه و تشخيص عذر موجه و درخواست نهايي عزل، خالصه مي
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  مهاي غير قضايي در انعزال قينقش دادستان و سازمان
زوال اهليـت خـود   . خـود داراي اهليـت باشـد    قيم، نخستين شرط قيمومت اين است كه

 دشـو  د از تاريخ حجر، منعزل ميشومحجور  قيم، اگر. برد بخود سمت قيمومت را از بين مي
   ).م.ق 1249ماده (

مورد ديگري كه در قانون ذكر نشده است، اما با اسـتفاده از ادلـه فقهـي و شـرعي بايـد      
محجـوري كـه مسـلمان اسـت، يـا در      قـيم  هر گاه . است قيمارتداد داد، قيم حكم به انعزال 

دهـد و از تـاريخ ارتـداد منعـزل      حكم مسلمان است، مرتد شود شرط اسالم را از دست مـي 
 شـود امـا، در عـزل    از تاريخ عدم اهليت و ارتداد غير نافذ ميقيم در انعزال، اعمال . شود مي
ايـن مـوارد را بـه     اما بايستي گفت كـه  .اعمال وي از تاريخ حكم دادگاه غير نافذ است قيم،

البتـه   .دكنـ  را مـي قـيم  دهد و درخواست بركناري  طور معمول دادستان به دادگاه اطالع مي
هاي غيرقضايي كه محجوران مشمول مـواد يـاد شـده دارنـد، مكلفنـد مراتـب را بـه        سازمان

   .مراجع قضايي و دادستان اطالع دهند

                                                                                                                             
به دادگاه اختيار . ح.ا.ق 101با وجود اين، ماده ). ايت از حقوق معلوالنقانون جامع حم 13نامه اجرايي ماده آئين
 حساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتقيم اگر دهد تا  مي

اً او را به حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قيمومت ابقاء يا مجدد فرستادن صورت 
عليه كه به سمت قيمومت معين  شوهري ولو مادر مولي هر گاه زن بي، .م.ق 1251موجب ماده  به -4.قيمومت معين نمود

انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا   بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ ،شده است اختيار شوهر كند
قيم تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين  ادستان يا نماينده او ميدر اين صورت د  .نماينده او اطالع دهد

العموم   ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعيقيم اگر ، .م.ق 1252چنين حسب ماده هم -5.جديد و يا ضم ناظر كند
رض، دادستان در دو زمينه اختيار در اين ف.را بكند  تواند تقاضاي عزل او العموم مي مدعي ،يا نماينده او اطالع ندهد

  :دارد
تواند از خطاي زن در  دهد، دادستان مي كند و ظرف يك ماه به دادستان اطالع نمي شوهر مي قيم، در موردي كه) الف

 قيم، در زماني كه از شوهر كردن)ب.را مبناي درخواست عزل كندقيم شرايطي كه قرار گرفته در گذرد يا بي مباالتي 
شود و با توجه به وضع خانواده جديد او، بايد تشخيص دهد كه آيا عزل او به مصلحت است يا ضم ناظر؟ آگاه مي

  )314: 1372كاتوزيان،(
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  نتيجه
وضع قوانين، به جنبـه كيفـري آن توجـه     دادسرا نهادي كيفري است و قانونگذار نيز در

اين نگرش سبب شده است . داشته و كمتر به مسائل حقوقي مطرح در دادسرا پرداخته است
از . كه دادستان به عنوان مدعي العموم هنگامي وارد عمل گردد كه جرمي محقق شده باشد

سـتان گذاشـته   طرف ديگر، قانونگذار وظايفي را در باب حمايت از محجوران به عهـده داد 
خواني ندارد، بلكه به دليل كثرت بيش از حـد  كه نه تنها با شيوه كيفري رايج در دادسرا هم

معمول وظايف قانوني دادستان، وي فرصت رسيدگي به امور محجورين را نـدارد و همـين   
چـون بهزيسـتي بـه انجـام وظـايف دادسـتان در امـور        امر سبب ورود نهادهاي حمـايتي هـم  

است و اين اقدام، باعث ايجاد تعارض و سردرگمي در طرق حمايت از اين  دهشمحجوران 
  . افراد شده است

  پيشنهادها 
ســازمان بهزيســتي بــه دليــل برخــورداري از كــادر حمــايتي متخصــص، بــه عنــوان نهــاد  .1

و نهـاد دادسـرا و شـخص     شـود  ان در كشور تعيـين انحصاري متولي حمايت از محجور
البتـه دادسـتان   . دكنـ هم به صورت كلـي نظـارت    آنها، آندادستان تنها بر شرح وظايف 

ن در احمايت از محجـور  بارهتواند نمايندگاني را منصوب كند تا از اجراي قانون در مي
ند تـا  كنآوري گيري دادستان جمعهاي الزم را جهت تصميمسازمان بهزيستي، گزارش

طور نادرست انجام  ن بها، يا حمايت از محجورانجام شدكه تخلفي از قوانين  در صورتي
  .كندشد، نسبت به عزل متوليان امر و برخورد قضايي اقدام 

اي  در جهت رفع قوانين منسوخ، متضاد، متعدد و يكسان سازي قوانين، قوه قضاييه اليحه .2
تهيه نموده و در آن كليه قوانين حمايتي  "اليحه جامع حمايت از محجوران"را با عنوان 
از آنجـايي كـه در حـال     .صورت يكپارچـه و منسـجم تـدوين نمايـد    ن را به ااز محجور

از نماينـد،   ن انجام وظيفه مـي احاضر در كشور، نهادهاي متعددي در حمايت از محجور
در اليحه پيشنهادي تمامي آنها حذف و كليه امور در اين خصوص و هم چنـين  اين رو 

  .بودجه تشكيالتي آنها به سازمان بهزيستي اختصاص يابد
ن تهيه و بسياري از موارد مورد نياز هم چون زمان بالغ شدن، ابانك اطالعاتي از محجور .3

ايـن افـراد در آنجـا درج    ... زمان صدور حكم حجر و رفع آن، ميزان اموال و دارايـي و  
در ضمن، هرگونه نقل و انتقال اموال به . تر فراهم گردد گردد تا زمينه براي نظارت دقيق
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خـاص يـا نـاتواني وي،    تصويب دادستان و در صورت نداشتن ولي خاص وپيشنهاد ولي
  . انجام شودبه پيشنهاد سازمان بهزيستي و تصويب دادستان 

هـاي مـالي كـه در امـوال     اي از اهـم گـزارش فعاليـت    د سـاالنه خالصـه  شـو مجبـور  قيم  .4
از تربيتي انجام شده را بـه امضـاي دو نفـر     هايصورت گرفته به انضمام اقدام محجوران

ه تـا در صـورت كوتـاهي، مراتـب بـه      يـ معتمدين محل رسانده و به سازمان بهزيستي ارا
  .دادستان جهت اخذ تصميم مقتضي ارسال گردد

نيـز بـه او داده    يمـ يداقـيم  مي انتخاب و اجازه انتخاب يداقيم عنوان سازمان بهزيستي به .5
منتخـب، بـه   قـيم  از سـوي   انجـام شـده  هاي  شود تا از اين طريق ضمن نظارت بر فعاليت

ن بــا آســودگي خــاطر بيشــتري اوظــايف مــديريتي خــود در بــاب حمايــت از محجــور 
   .كميته امداد نيز صرفاً به حمايت مالي و فرهنگي بپردازد .دكنرسيدگي 
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