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Background and Aim: The financial and economic authorization of 

the executor appointed by the coercive guardian is one of the 

important issues that has always been discussed. The purpose of this 

article is studing the mentioned issue from the perspective of Iranian 

jurisprudence and law. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive and 

the library method uses. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, honesty 

and trusteeship Has been complied with. 

Results: In Iranian jurisprudence and law, the executor has several 

powers such as seizing property, paying expenses and alimony for 

minors and the homeless, trade, keeping and managing the will, 

including sealing, writing and dividing the will. The executor within 

the framework specified by the testator for the executor, is obliged 

acting. otherwise she is the guarantor. 

Conclusion: The legislature, In many cases, such as the executor 

transactions, on the financial authority of the executor does not have 

an explicit ruling and based on the articles related to guardianship and 

guardianship regarding the executor is considered applicable. It is 

suggested that the legislature in civil law and civil affairs state the 

duties and powers of the trustee in relation to finance and mention 

them, and that the guarantee of more appropriate performances be 

considered by the trustee regarding the administration of financial 

property. The prosecutor, as the representative of the people and the 

trustee, in the matter of guardianship, especially in relation to the 

property of the detainees and their supervision should have a more 

prominent role. 
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 مقدمه. 1

بر طفل دارند و اداره  تیکه وال یپدر و جد پدر

را بر  یو یو نگهدار یسرپرست ها،ییاموال و دارا

امور پس از  نیانجام ا یبرا توانندیدارند، معهده

 یکیقرار دهند. درواقع،  یرا وص یگریخود فرد د

 یبرا تواندیاست که م نیا یقهر یول اراتیاز اخت

ن کند، تا پس ییتع یخود وص تیمحجور تحت وال

 1188ماده  د،یاز فوت او امور محجور را اداره نما

از پدر  کیهر »: داردیخصوص مقرر م نیق.م در ا

 یبرا توانندیم یگریبعد از وفات د یو جد پدر

وصی معین  باشندیاو م تیاوالد خود که تحت وال

ها آن تیو ترب یکند، تا بعد از فوت خود در نگاهدار

 «دیها را اداره نماآن والمواظبت کرده و ام

با  یقهر یتوسط ول یوص نییو جواز تع تیمشروع

 یگرید یقهر یاست که ول یماده زمان نیتوجه به ا

اند، اگر حقوقدانان گفته یزنده نباشد. چنانکه برخ

 ،یگرید اتیدر زمان ح ،یپدراز پدر و جد  کیهر

و کان لم یکن خواهد  اثریکند عمل او ب نیمع یوص

 یباق یوص یبرا یجا یقهر یباوجود ول رایبود؛ ز

 ،یمقصود ؛382، 1390، یامامو  یی)صفا ماندینم

 ندهینما یق.م وص 1194ماده  (. مطابق69، 1390

 یدر زمره ول یجهت وص نیاست، به هم یموص

 ریغ»ق.م:  860. طبق ماده دیآیخاص به شمار م

 ریحق ندارد بر صغ یگریکس د یاز پدر و جد پدر

حق  یبر نف زیمشهور فقها ن. «دوصی معین کن

 اندنموده دهیاظهار عق نیریاز سا یوص نییتع

 فاتی(. تأل194-195، 1378، )محقق داماد

 دی: جمششده است انجام یوص نهیدر زم یمتعدد

 یول اراتیاخت یبه بررس یاجعفرپور، در مقاله

به  یبا نگاه رانیدر فقه و حقوق ا یو وص یقهر

)جعفرپور،  است پرداخته)ره(  ینیامام خم یآرا

تصرفات  ،یادر مقاله زیخواه، نحق رهیمن(. 1386

 یرا بررس هیعلیدر اموال مول یقهر یول یفضول

 یاحمدعل نی(. همچن1391خواه، )حق ستکرده ا

 یوص یور، اوصاف اختصاصپمحمد لیقانع و اسماع

 یمذاهب خمسه و حقوق را مورد بررس دگاهیاز د

 اراتیاما اخت(. 1398)قانع و محمدپور،  اندقرار داده

در  یقهر یمنصوب از طرف ول یوص یاقتصاد یمال

مورد توجه قرار نگرفته  چندان رانیفقه و حقوق ا

آن نسبت به  یمقاله حاضر و نوآور زیاست و تما

موضوع مهم است.  نیا یانجام شده بررس فاتیلأت

خصوص مطرح و در مقاله  نیکه در ا یسؤال اساس

منصوب  یاست که وص نیا شودیم یحاضر بررس

چه  یدارا رانیدر فقه و حقوق ا یقهر یاز طرف ول

 یبوده و ضمانت اجرا یاقتصاد یمال اراتیاخت

 زیمقاله ن هیفرض ست؟یچ یو تعهدات وص اراتیاخت

منسوب از  یوص» کل قابل طرح است که:ش نیبد

در اداره  یمتعد اراتیاخت یدارا ،یقهر یطرف ول

داشته و در  یبا اموال موص یت تجاریاموال و فعال

«. شده، ضامن است فیتعر فیاز وظا یصورت تخط

 اریدر بحث حاضر، اخت یمال اراتیمنظور از اخت

 اراتیو منظور از اخت یقهر یاداره اموال ول

و  یو بازرگان یتجار یهاتیانجام فعال یاقتصاد

 یو محجور ول ریافراد صغ شتیو مع حتاجیما نیمأت

سؤال مورد اشاره ابتدا  یمنظور بررساست. به یقهر

شده، سپس اشاره  یقهر یو ول یبه مفهوم وص

منصوب از طرف  یوص یو اقتصاد یمال اراتیاخت
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شده و در  یبررس رانیدر فقه و حقوق ا یقهر یول

 بحث شده است. یو ضمانت وص تیادامه از مسئول

 

 یمالحظات اخالق. 2

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا
 

 هامواد و روش. 3

و  ینظر قینوع تحق ،یلیتحل یفیمقاله حاضر توص

 اطالعات استفاده یآوردر جمع یااز روش کتابخانه

 شده است.

 

 هاافتهی. 4

 اراتیاخت یدارا یوص ران،یدر فقه و حقوق ا 

و  هانهیمانند تصرف در اموال، پرداخت هز یمتعدد

تجارت، حفظ و اداره ترکه  ن،یانفاق صغار و محجور

. باشدیترکه م میو تقس ریشامل مهروموم، تحر

 یبرا یکه موص یمکلف است در چارچوب یوص

 لو مشخص نموده است عم نیمع یشخص وص

 .باشدیصورت ضامن م نیا ریو  در غ دینما

 

 بحث. ۵

 يقهر یو ول یمفهوم وص. 1-۵

است و به  «یوص» شهیاز ر تینظر لغت، وصا از

، 3، 1409 ،یدی)فراه زدن وندیکردن و پمتصل 

؛ راغب 12، 2، 1988 د،ی)ابن در مانیپو  ، عهد(78

،  پند و اندرز دادن و (98، 3، 1412 ،یاصفهان

و کامل کردن ( 67 ،1996 ،ی)تهانو سفارش کردن

، ی)ازهر انجام دادن است را یکار یدرستعمل و به

است که  یکس یوص ،یفقه (. در اصطالح1421

در  ،یپس از مرگ و یو سفارش کس تیموافق وص

 ،یعامل ی)مک دخالت و تصرف کند یوامور و اموال 

اسم  ایبا توجه به مصدر  تیاز وص(. 231، 1، 1411

اند: الف( سه معنا در نظر گرفته ،یمصدر بودن وص

 یبه معنا «یصی یوص»با توجه به مصدر آن از 

تصرفات بعد  کنندهتیوص رایز باشدیوصل کردن م

خود متصل  اتیاز مرگ خود را به تصرفات زمان ح

 یب( به معنا(. 251، 2، 1414 ،ی)حل کندیم

است و با توجه به  «ییوص یوص»سفارش کردن از 

، 27، 1404 ،ی)نجف باشدیآن م یاسم مصدر

 نیع کیتمل یبه معنا «یاوصی یوص»ج( از (. 410

، 2، 1408 ،یحل )محقق باشدیآن م منفعت ای

در مقاله حاضر  یوص فیتعر عنوانبه(. 201

که از  شودیگفته م یبه کس یوص»گفت  توانیم

 ایوصول حق،  ای صالیمأمور به ا یگریجانب د

 ای ری)صغ یموص هیعل یمول یمأمور به نگهدار

و انجام دادن  ونید یو ادا تیمجنون( و ترکه م

 ی)جعفر «ترکه باشد میو تقس یتبرعات موص

حاکم حق  ،ی(. با وجود وص141، 1374، یلنگرود

 یدر ترکه و امور محجور را ندارد و قوا دخالت

 اریدر نصب و عزل و حقوق و اخت یو دولت یعموم

نان منصوب از طرف آ یو وص یپدر و جد پدر

خاص  یول شانیجهت ا نیمداخله ندارند به هم

 . شوندیم دهینام

 یمختلف یمعان یو دارا «تیوال»از مصدر  زین یول

به فتح واو به  «تیوال»اهل لغت،  دگاهیاز داست. 

، 15 ،1414)ابن منظور،  باشدیم یدوست یمعنا

 ،یدیزبحسینی ، 455، 1، 1408 ،یحی؛ طر406

امارت   یمعنا واو به و  به کسر( 704، 15، 1414
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؛ 455، 1 ،1408، یحی)طر است یستو سرپر

حاضر، منظور از  (. در بحث254، 7 ،1367، یقرش

است  گریامور شخص د یتصرف و سرپرست «یول»

موجب است که به یشخص یقهر یو منظور از ول

و  یو خانوادگ یاجتماع یقانون موظف به نگهدار

که قانون بر  یافهی. وظباشدیافراد محجور م یمال

 نیاست، به هم یخواهد گذاشت اجبار عهده او

افراد  ی. سرپرستندیگویم یقهر یول ،یو هب لیدل

 تیمحجور با پدر است و در نبود پدر و عدم صالح

است و در  یبا پدربزرگ پدر افراد نیا یاو سرپرست

 نیا یاو در نگهدار تیصورت نبود و عدم صالح

 ،یقهر یاست. ول یقهر یآنان با ول یافراد، سرپرست

 مورطفل را بر عهده دارد و هم ا یهم امور مال

او به انجام رسد.  دییبا نظارت و تأ دیطفل با یحقوق

است که  یطفل قلمرو یو حقوق یدر واقع، امور مال

 ندارد. یاعتبار حقوق یبدون نظر ول

 

منصوب  یوص ياقتصاد یمال اراتیاخت. 2-۵

 يقهر یاز طرف ول

 اراتیاخت یدارا یقهر یمنصوب از طرف ول یوص

قسمت  نیاست که در ا یمتعدد یاقتصاد یمال

 .شودیم یبررس

 

 ریپرداخت نفقه صغ. 1-2-۵

 یاحتمال فیوظا نیترو مهم نیتراز متداول یکی

و محجور  ریافراد صغ یحضانت و نگاهدار ،یوص

 یمورد اشاره، وص فهیانجام وظ یاست. در راستا

و محجور  ریافراد صغ شتیمع یهانهیالزم است هز

مسکن و خوراک و بهداشت را متناسب  نهیمانند هز

 یکی اقع،. در ودیآنها، پرداخت نما یبا شأن خانوادگ

صغار،  نسبت به یوص فیو وظا هاتیاز مسئول

اعتدال و در حد  تیبا رعا شانیپرداخت نفقه ا

 دیاز اموال خودش است. انفاق با ریشئونات صغ

باشد که نه کم بگذارد و نه اسراف کند.  یاگونهبه

، ی)طوس است یتمام فقها اتفاق نیحکم ب نیا

انفاق  در یاگر به هر صورت وص (. و59، 4 ،1387

 عدم افراط رایضامن است؛ ز د،ینما طیو تفرافراط 

را که شرط امانت است، محقق نساخته  طیو تفر

است که اگر صغیر بعد از  نیاست. حال بحث ا

فوق را  فهیوظ یخروج از حجر، ادعا کرد که وص

نموده است؛  طیو تفردرست انجام نداده و افراط 

ادعا  نیا هب دیو چگونه با ست؟یاصل به نفع ک

در اصل  ریو صغ یوص کهیکرد؟ در صورت یدگیرس

 بیفقها قر ند،یدر مقدار آن اختالف نما ایانفاق 

به همراه قسم  یباورند که قول وص نیاتفاق بر ابه

 اقامه کند نهیب دی( باری)صغ هیعلیمقدم است و مول

 میتقد یبرا یاصل لی(. دل432، 27، 1404، ی)نجف

است و چون  نیام یوص ،که است نیا یقول وص

 رفتهیاو درباره مورد امانت پذ یاست ادعا نیام

 گرید عبارتمگر خالفش ثابت شود به شودیم

امانت است  یمقتضا تیاست و اصل رعا نیام یوص

(. 163، 2 ،1387، ی)طوس مگر خالفش ثابت شود

 ست،یاقامه شاهد بر انفاق عمدتاً ممکن ن ،یاز طرف

انفاق،  اتیهمه جزئبر  توانندینم نیشاهد رایز

و درشت و  زیمانند غذا خوردن در هرروز، مخارج ر

استدالل قابل  نیکنند. البته ا دایاطالع پ رهیغ

به تمام  نیگرچه اطالع شاهد رایمناقشه است ز

انفاق عادتاً مشکل است اما اصل معروف و  اتیجزئ
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انفاق و عدم انفاق از ظواهر امر  ایمعروف بودن ریغ

و وضع  کنندیکه عادتاً بر تن م یلباس سطحمانند 

، 14، 1414، ی)حل شودیکامالً مشخص م ،یظاهر

256). 

در مدت زمان انفاق  یکه صغیر و وص یصورت در

)محقق  مقدم است ریاختالف کنند، قول صغ

: پدر دیبگو یوص (. مثال290ً، 11، 1414، یکرک

مرده و من از آن زمان تا کنون  شیصغیر ده سال پ

( را ری)صغ هیعل یمخارج مول ارمیاز اموال تحت اخت

 شیهشت سال پ ر،یخ دیبگو ریام، صغپرداخته

 نیاز ا یدعو نیا تیمفوت کرده است. اه مپدر

 تینفقه نسبت به سنوات وال زانیجهت است که م

(  542، 2 ،1414، ی)حل شودیقسمت م یوص

موافق  ریاشکال شود که درست است قول صغ دیشا

 یقول و دیو با است نیام یبا اصل است، اما وص

است که  نیبنابر قاعده امانت مقدم شود. جواب ا

زمان مرگ پدر است و روشن اختالف  بمنشأ و سب

، ی)نجف ندارد یبه امانت وص یربط نیاست که ا

 یاختالف در موضوع خالصه(. 412، 27، 1404

 ی. از طرفستیدر آن ن نیحکم ام یاست که وص

مرگ پدر آسان است  خیتار یبرا نهیآوردن ب

 باشدیم یعموماً کاف یبیتقر خیکه تار نی)خصوصاً ا

به  یوص نیبنابرا شودینم بهو روز دقیق مطال

توجه فقها  لیدل رسدی. به نظر مافتدینم یسخت

و مالکات  یاز مبان یکیاست که  نیامر ا نیبه ا

 یبه نحو نیقوان نیتدو ت،یشارع در احکام وص

اگر  رای. زافتدیدر عسر و حرج ن یاست که وص

 یشود، قهر کس نیباشد که چن یبه حد یریسختگ

 نیزم تیو امر وصا رودینم تیمسئول نیبار ا ریز

 عییخود موجب نقض غرض و تض نیکه ا ماندیم

 .گرددیم تامیحقوق ا

 

توسط  هیعلیمول یمال اداره امور. 2-2-۵

 یوص

اداره اموال  1191و  1188در مواد  یقانون مدن

کرده و چنانچه  ینیبشیرا پ یتوسط وص هیعلیمول

واگذار گردد،  یاداره اموال به صورت مطلق به وص

ق.م مشابه  1194مطابق ماده   یوص اراتیاخت

 ان،ی)کاتوز شودیم یتلق ،یقهر یول اراتیاخت

 نقانو هیعلیمورد غبطه مولدر  (.516، 1382

در امور  یبا توجه به تصرفات موص یساکت است. ول

غبطه و صرف و  تیرعا ستیبایراجع به خود م

 یوص زین هیعلی. در مورد اموال مولدیصالح را بنما

 ی. اگر عمل وصباشدیغبطه م تیموظف به رعا

مندرج در  اراتیو اخت یندگیخارج از حدود نما

در  گرفتهانجام یقطعًا اقدام حقوق باشد، نامهتیوص

بوده و در صورت رد آن  یحکم معامالت فضول

با حکم دادگاه  ه،یعلیمول کانیو نزد شانیتوسط خو

 859و  858موجب مواد به یباطل بوده و ضمناً وص

خواهد بود، اما اگر اقدام  زیق. ضامن خسارت وارده ن

و حدود  فیشده در چهارچوب وظاانجام یحقوق

ت صالح و غبطه یرعا یبوده ول یوص اراتیاخت

جهت  یرا نکرده باشد، موجب یمتوف ای هیعلیمول

 نفعیهرچند شخص ذ شود،ینم دهیآن دبطالن 

 را خواهد داشت یخسارت از و افتیحق در

عدم غبطه از  تیرعا رایز( 236، 1387 ،ی)ارشد

مقصر آن  یکه شخص وص باشدیم طیموارد تفر

 یو امور حسب یاست. در کل بر اساس قانون مدن
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 یفیوظا نامهتیمندرجات وص یدر اجرا یوص یراب

 تیخواه در وصا یاست و وص دهیخاص مقرر گرد

 یهااقدام دیبر اموال با تیبر اشخاص و خواه در وصا

که در تصرف اوست  یالزم را جهت مراقبت از اموال

 معمول دارد.

 ه،یعلیمول یدر اداره امور مال یوص فیاز وظا یکی

حفظ و اداره ترکه است. منظور از حفظ و اداره ترکه 

که از او بجا  یاست که بعد از فوت مورث، اموال نیا

 تواندیامر م نیکه ا دینما یحفظ و نگهدار ماندیم

و با نظارت بر  یدام ای یحراست از محصوالت زراع

و منقول  رمنقولیغ اموال ایو  یدیشرکت تول کی

را که وراث  یباشد. در بحث اداره ترکه، اقدامات گرید

ترکه انجام  میو تقو میدر جهت تقس ستیبایم

که ابتدا واجبات  بیترت نیدهند مدنظر است. بد

 تیاخراج ثلث از وص نیو همچن یسپس بدن ،یمال

 یکه از متوف یماترک میو تقس هیو تصف ریو تحر

عمل خواهد آمد.  وجود وراث( به تمانده )در صور

عنوان را به یامور فوق شخص یبرا یحال اگر متوف

 ضیانجام فرا یمابعد خود برا ندهینما یعنی ،یوص

 ینقش چیوراث او ه گریخود در نظر گرفته باشد د

ترکه  ریعنوان مدبه یاعمال نداشته و وص نیدر ا

 یو اجرا یموص نیفرام یمسئول اجرا ،یمتوف

. باشدیماترک م میمربوط به تقس دستورات یقانون

 هیتصف فیدر تعر 260در ماده  یقانون امور حسب

 نییترکه تع هیمقصود از تصف»: داردیم انیترکه ب

ها و و پرداخت آن یو حقوق بر عهده متوف ونید

حال اگر « از ماترک است. تیخارج کردن مورد وص

 کهتر هیدر امور تصف ریعنوان مدشخص را به یمتوف

 260موجود در ماده  فی. وظادیمشخص نما

که  باشدیم شدهنییتع یبر عهده شخص یق.ا.حسب

 یق.ا. حسب 261ترکه را مطابق ماده  هیعمل تصف

و در صورت عدم انتخاب او ورثه  شدهنییتع یوص

که  دارتیکتباً از دادگاه صالح ستیبایم یمتوف

درخواست  باشد،یم یهمان دادگاه اقامتگاه متوف

 یدادرس نییقانون آ 20)مستنبط از ماده  ندینما

است  یاو مواظبت از ترکه مقدمه ی(. نگهداریمدن

و ترکه  هیتصف یکه متصد یفیانجام دادن وظا یبرا

 هیقسمت هم جزء تصف نیا نیبه عهده دارد، بنابرا

 ترکه خواهد بود.

در اداره امور  یوص فیوطا گریو موم ترکه از د مهر

 167موجب بند چهار ماده است. به هیعلیمول یمال

حفظ ترکه  یبرا تواندیم یوص»: یقانون امور حسب

آن از دادگاه صالحة  لیم و فیاز ح یریو جلوگ

 «دیموم آن را درخواست نما و محل وقوع ترکه مهر

در  داردحق  یهمان قانون وص 194موجب ماد به

دادگاه از  زیموم ترکه را ن و صورت لزوم رفع مهر

موم  و که حق درخواست مهر یسانک». دیتقاضا نما

موم را هم  و رفع مهر توانندیترکه را دارند م

، چون (507، 1382 ان،ی)کاتوز «ندیدرخواست نما

را برآورده  یاراده موص نیاست که آخر یکس یوص

به  یدگیو رس انتیص یاو برا نییو تع سازدیم

موم  و مهر ی. تقاضاباشدیم یامور موصاموال و 

 ،یاسفندران ی)منصور ترکه از طرف او الزم است

به  تیامور وصا یدر اجرا یوص رایز(. 80، 1391

اموال و فراهم  یحاضر بودن و موجود بودن تمام

 .باشدیها مآن ینگهدار طیبودن شرا

 ه،یعلیمول یدر اداره امور مال یوص فیادامه وظا در

ترکه  ریترکه اشاره کرد. منظور از تحر ریبه تحر دیبا
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 نیاست. ا یمتوف ونیمقدار ترکه و د نییتع

ها و آن یقانون ندهینما ایورثه  هیدرخواست از ناح

. شودیم رفتهیپذ یاراده اموال متوف یبرا یوص ای

ترکه  ریدر مورد تحر یقانون امور حسب 206ماده 

قدار م نییترکه تع ریمقصود از تحر»: داردیمقرر م

قانون  207ماده « است. یمتوف ونیترکه و د

 ایترکه را از ورثه  ریالذکر درخواست تحرفوق

اداره اموال  یبرا یوراث و وص یقانون ندهینما

بر  یاست. پس بر طبق موارد مذکور وص رفتهیپذ

 دارتیبخش صالح دگاهاموال حق دارد که از دا

،  205ترکه را بکند. با توجه به مواد   ریتحر یتقاضا

 دهیفهم نیچن ی، قانون امور حسب209،  208

ترکه را در موارد  ریگذار تحرکه قانون شودیم

اگر  نیدانسته و همچن یو حتم یالزام ییاستثنا

و  یصغار موص یو سرپرست ینگهدار یبرا یوص

باشد. الزم است فوراً از دادگاه  شدهنییاموال تع

 یدر مورد نی. همچندیکه نما رتریدرخواست تحر

ترکه به توافق  هیدر خصوص تصف یکه وراث و وص

 دیدادگاه با یاز سو هینرسند، ترکه بعد از تصو

 نیدرهرحال ا رایگردد، ز میتسل یو به وص ریتحر

به دادگاه ارائه  یاز طرف وص ستیبایدرخواست م

و وراث اختالف حادث  یوص نیبال که شود. و ح

ترکه را  ریاه است تا تحردادگ تیدر صالح دیگرد

جهت انجام  یوص اریدقت انجام داده و در اختبه

(. 58، 1391 ،ی)عبدل اقدامات الزم قرار دهد

قانون مذکور،  209و  208براساس مفاد مواد 

صغار  یبه منظور حضانت و سرپرست یوص چنانچه

شود، الزم است از دادگاه  نییعو اموال آنها ت یموص

 . دینما ریتحر یتقاضا

در اداره امور  یوص فیدر زمره وظا زیترکه ن میتقس

قانون امور  301است. مطابق ماده  هیعلیمول یمال

که محجور  یهر وارث میو ق یو وص یول»: یحسب

از  یاالرث بعضکه سهم یو کس بیغا نیباشد و ام

و  لهیموص نیچنشده است و همورثه به او منتقل

به جزء  تیوص کهیدرصورت بهیراجع به موص یوص

 را میمشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقس

هرگاه ادامه اشاعه اموال کودکان  نیبنابرا«. دارند

مضر به حال صغار باشد  یوص یتحت سرپرست

 یتقاض ،یاطیاحت یهااقدام یدر اجرا دیبا یوص

 . دیترکه را از دادگاه مطرح نما میتقس

در صورت وجود  دیترکه را با میفقها، تقس دید از

آنها گذاشت و در صورت عدم وجود  اریاختوراث در 

 ه،یحاکم دانست )مغن اراتیوراث آن را از اخت

به عنوان  یترکه از جانب وص می( تقس235، 1386

در اداره ترکه  یکه موص باشدیم یاز امور یکی

که در  ردیاو در نظر بگ یبرا تواندیم یتوسط وص

آن را از  دیبه آن نبا یموص حیصورت عدم تصر

به شمار آورد. در هر حال  یوص یهاتیمسئول

 اریبه دو صورت در اخت توانیترکه را م میتقس

 یقرار داد. صورت اول: ممکن است که موص یوص

 یرا به وص اریاخت نیا حیخود به طور صر تیدر وص

ترکه  میبه تقس تیوص یموص یعنیداده باشد 

 نموده باشد. یوص توسط

 نیچن یممکن است موص نکهیدوم: ا صورت

در انجام امور  یوص یرا نکرده باشد ول یتیوص

مصرف  ایو  هیعل یمحوله همانند اداره اموال مول

امور مذکور  یکه سهم شاع برا یمورد ثلث، در جائ

بر  یق.ا. حسب 201موجود است به استثناء ماده 
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قانون مزبور از دادگاه درخواست  304طبق ماده 

 ترکه کند. میتقس

 اریبه دو صورت در اخت توانیترکه را م میتقس

 یصورت اول: ممکن است که موص قرار داد یوص

 یرا به وص اریاخت نیا حیطور صرخود به تیدر وص

ترکه  میبه تقس تیوص یموص یعنیداده باشد 

ممکن  نکهینموده باشد. صورت دوم: ا یتوسط وص

 یوص یرا نکرده باشد ول یتیوص نیچن یاست موص

 هیعلیامور محوله همانند اداره اموال مول امدر انج

 یکه سهم شارع برا ییمصرف مورد ثلث، درجا ایو 

ق.ا.  201استثناء ماده امور مذکور موجود است به

قانون مزبور از دادگاه  304بر طبق ماده  یحسب

 ترکه کند. میدرخواست تقس
 

 وصول مطالبات. 3-2-۵

وصول  یحق دارد برا یبر اموال، وص تیوصا در

. ماده دینما یبر بدهکار اقامه دعو یمطالبات متوف

 یدرصورت»: داردیمقرر م یقانون امور حسب 264

اداره اموال داشته باشد امر  یبرا یوص ،یمتوف که

 نیهم 330. ماده شودیواگذار م یبه وص هیتصف

 یاجرا یبرا یمتوف که یدرصورت»: دیگویقانون م

کرده باشد اداره ترکه به  نیمع یخود وص تیوص

 .«شودیواگذار م یوص

ترکه را به  هیتصف اریاخت ت،یدر وص یموص اگر

امر را در  نیاست که او ا نیندهد فرض ا یوص

ورثه به اسرار و  رایوراث قرار داده است. ز تیصالح

آشنا هستند و  شتریمورث خود ب یامور خانوادگ

کار را انجام دهند. اما اگر ورثه  نیا توانندیبهتر م

ممتنع است و  یلکار نکردند حاکم، و نیاقدام به ا

به  توانندیاز باب حسبه م گریو هر شخص د یوص

بداند  ستهیرا شا ی. حاکم اگر وصحاکم اطالع دهند

 کار، مأمور خواهد کرد. نیا یاو را برا

بدهد او  یبه وص یترکه را متوف هیتصف اریاخت اگر

 تیبر حق م ،یوصول مطالبات موص یبرا تواندیم

 ییدعوا یمتوف هیعل ی. اگر کسدینما یطرح دعو

اقامه کند و  یموص هیرا عل یداشته باشد و آن دعو

 ینباشد وص یکاف یاثبات دعو یبرا یمدع لیدال

 صلهیف حرا به صل یغبطه، دعو تیبا رعا تواندیم

 از ترکه را بدهد و سازش کند. یدهد و مقدار

 ازمندیوصول مطالبات و اداره ترکه گاه ن نیبنابرا

 یشود و وص یبدهکار، طرح دعو هیآن است که عل

بر اشخاص  تیحق برخوردار است. در وصا نیاز ا

گرفتن سهم کودکان از  یبرا تواندیم یوص زین

 .دینما یمطالبات مورث طرح دعو

اصالت  ایدر مورد اعتبار  ییدعوا هرگاه

است مطرح و  یسمت وص یکه مبنا یانامهتیوص

 ای یعنوان مدعبه تواندیم یباشد وص انیدر جر ای

 ندهیشود. چون او نما یوارد ثالث وارد دعو ایمدافع 

در حفظ و اداره ترکه  اریوجود اخت یو مدع یموص

 نفعیذ یبر کودکان است و در دعو تیوال ای

 .باشدیم

منافع  هیعل یقرار ای یأچنانچه، ر نیبر ا عالوه

آنها را بر  یسرپرست یکه وص ینیصغار و محجور

 یدعو انیدر جر یعهده دارد، صادر گردد و وص

به عنوان معترض  تواندیدخالت نداشته است، م

 .دیبه حکم صادره، اعتراض نماثالث 

موجب مستفاد به نکهینظر به ا»آمده است:  ییرأ در

 ذیتنف یتقاضا ،یقانون امور حسب 291از ماده 
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در ترکه و  نفعیاشخاص ذ تیبه طرف دیبا تیوص

 نیدر دادگاه مطرح شود. بنابرا یورثه موص

 طیشرا یخواهان و بررس یبه تقاضا یدگیرس

امکان  یفقط در صورت نامهتیصحت و اصالت وص

 یمنظور به دادرس نیا یبرا یموص ورثهدارد که 

که  یلیدل چیخواهان ه نکهیدعوت شوند. نظر به ا

بودن آنان را در ترکه  نفعیوراثت خواندگان و ذ

نموده است و به  میاثبات کند به دادگاه تقد ،مرقوم

 5/4/24و  4/12/23مورخ  یاضافه مفاد اسناد عاد

 امیخواهان نسبت به مخارج ا تیجز درخصوص وصا

و  شودیمحسوب نم نامهتیاساساً وص یثالثه متوف

 یمنفعت ای نیع کیاز تمل یحاک یمیمتن اوراق تقد

لذا قرار عدم استماع  ستین یبعد از فوت موص یراب

، 1378، انی)کاتوز «شودیصادره اعالم م یدعو

مطالبات  دیبا یآنچه گفته شد، وص (. براساس105

وصول  یبرا مرا وصول کند و در صورت لزو یمتوف

. وصول دینما یمطالبات در دادگاه اقامه دعو نیا

است که بر  نیمطالبات و اداره ترکه گاه مستلزم ا

 یکه وص رفتیپذ دیطرح شود و با یبدهکار دعو

بر بدهکاران و  یدر آن راستا حق اقامه دعو

بر اشخاص  تیرا دارد. در وصا یمتعهدان بر موص

صفل از  همگرفتن س یتواند برایم یوص زین

در  یی. هرگاه دعوادینما یمطالبات مورث طرح دعو

سمت  یکه مبنا یانامهتیاصالت وص ایمورد اعتبار 

 تواندیم یباشد وص انیدر جر ایاست مطرح و  یوص

 یوارد ثالث وارد دعو ایمدافع  ای یبه عنوان مدع

وجود  یو مدع یموص ندهیشود. چون او نما

بر  طفل است  تیوال ایحفظ و اداره ترکه  اردریاخت

 باشد.یم نفعیذ یو در دعو

 مسلم ونیپرداخت د. 4-2-۵

به اجازه ورثه باشد  یازین نکهیبدون ا تواندیم یوص

 ونید نی. ادیمبادرت نما یمتوف ونیبه پرداخت د

 نیا یادآوریخود او مسلم باشد.  صیبه تشخ دیبا

حق ندارد ورثه را  یاست که وص ینکته ضرور

 ستیها نقبول آن که مورد یونینسبت به پرداخت د

 لیذ نکتهسه  ونیدر اداء د دیبا یمجبور کند. وص

 ،یخود از موص یرا ملحوظ دارد: الف( اگر وص

 تواندیبستانکار بداند بدون مراجعه به دادگاه م

 تیم نیام ،یوص رایطلب خود را از ترکه بردارد ز

از  گرانیاو را متهم کرد. ب( اگر د دینبا است و

طورقطع بداند به یطلب داشته باشند و وص یموص

طلب ساقط نشده است به همان استدالل  نیکه ا

به علم خود عمل کند  تواندیم یکه گفته شد وص

را  نیو بدون مراجعه به دادگاه و اثبات طلب آن د

 ونیدادن د یرا برا نیمال مع یاگر موص»بدهد. ج( 

به  ازین تیوص یدر اجرا یخود اختصاص دهد وص

کار  نیرا به ا یورثه ندارد. اگر مال یجلب رضا

 یدهد که برا اریختا یاختصاص ندهد و به وص

از اقالم ترکه که  کیاز هر  ،یموص یپرداختن بده

ورثه ندارد  یبه جلب رضا ازیبخواهد استفاده کند ن

 دیبا تیم یدادن بده یصورت برا نیا ریدر غ

ورثه را که در حکم شرکاء هستند جلب  یرضا

(. 181-182، 1374، یلنگرود ی)جعفر «کند

مربوط  داماتو اق تیوصا یدر اجرا یوص نیهمچن

 یوص»: الف( دیرا بنما هیعلیغبطه مول تیبه آن رعا

را به  هیعلیخود، مال مول یبده یحق ندارد برا

 رمنقولیمال غ یرهن شخص ثالث بدهد. ب( وص

 تواندیمبرم نم ازیرا جز در صورت ن هیعلیمول
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فروش  در هیعلیغبطه مول نکهیبفروش برساند مگر ا

 هیعلیبا مال مول تواندیم یآن باشد. ج( وص

 تیرا رعا یصالح وم نکهیشرط اکند به یبازرگان

 -181، 1374، یلنگرود ی)جعفر «کرده باشد

 یموص میتسل یکه برا یاوهیهمانند ش ی(. وص182

به  یازین نکهیتواند بدون ایبه قابل اعمال بود م

مبادرت  یمتوف ونیاجازه ورثه باشد به پرداخت د

خود او مسلم  صیبه تشخ دیبا ونید نی. ادینما

امتناع کند  فهیوظ نیاز انجام ا یباشد. چنانچه وص

او و همه ورثه در  هیحق دارند عل نفعیاشخاص ذ

 .ندینما یدادگاه اقامه دعو

 

 هیعلیتجارت با اموال مول. ۵-2-۵

خود  هیعلیبا مال مول تواندیم یول کهنیمورد ا در

در قانون وجود  یابپردازد، ماده یبه امور بازرگان

 یغالب وجود دارد که وص دگاهید نیا یندارد. ول

 تیرعا دیبا تیهمواره در امور مربوطه با وصا

. دیرا بنما شیخو هیعلیو غبطه مول یمصلحت متوف

را منع از  یوص توانینم زیموضوع ن نیدر مورد ا

و  ینمود. که به نفع سفارشات موص یانجام عمل

در  توانیکه م یاوست. البته تنها شرط هیعلیمول

وجود  نیاست. چون امکان ا یمالئت وص افتیآن 

از دخالت در اموال  یلیبنابر دال یدارد که شخص

اجازه را به او داده  نیقانون ا یخود محروم باشد. ول

اموال او  یو حت یشخص یگهدارکه بتواند به ن

 بپردازد.

با اموال طفل،  یو شراء وص عیجواز تجارت، ب در

نظارت  یبه مصلحت طفل باشد و وص عیآنجا که ب

 یفقها اختالف نیو مواظبت کامل داشته باشد، ب

مال  یمن ول»: سدینویم نیچن یطوس خی. شستین

نظرة له سواء  ییتجر فیه للصبأن الیتیم جاز له 

(، 162، 2، 1387، ی)طوس «کان... وصیة او حاکما

(، ابن 207، 1404، ابن زهره، )ابن زهره نیهمچن

، یدری)ک یدری( و ک239، 1408حمزه )ابن حمزه، 

اند. محقق داده یفتوا گونهنیهم زی(، ن197، 1416

و  دینمایحکم م نیعدم خالف در ا یادعا یلیاردب

: ظاهراً مسئله دیگویدر مفتاح الکرامه م یعامل

 نی(. همچن681، 3، 1413، ی)عامل است یاجماع

، ی)نجف دینمایاجماع م یصاحب جواهر ادعا

مصلحت و  تیشرط رعا (. البته272، 22، 1404

از جمله  یمواظبت از مال که در تمام تصرفات وص

همه  کهنیا گریمعتبر است. نکته د زیمورد ن نیدر ا

را  تیوص یاست که موص یمباحث در صورت نیا

 یوص ،صورت مطلقبه زیرا ن یمطلق نوشته و وص

 قرار داده باشد.

به  حیتصر تیدر وص یمقابل محتمل است موص در

صورت  نینموده باشد. در ا اراتیمحدود بودن اخت

از جمله اختیار بیع و تجارت محدود به  اراتیاخت

هم  ت،یبالجمله امر وص. باشدیم یحدود اذن موص

در اصل و هم در فروع و حدود، دائر مدار أذن 

 است. یموص
 

اموال به صغیر بعد از رفع  میتسل. 6-2-۵

 حجر

 لیلزوم تحو یوص یهاتیو مسئول فیازجمله تکال

 یبه و ر،یبلوغ و رشد صغاموال بعد از  میو تسل

 ی. عالمه حلستین یحکم اختالف نیاست. در ا

 (. آن512، 1414، ی)حل اجماع نموده است یادعا
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 لیتحو یاموالش به و دیگرد دیهنگام که صبی رش

است.  یاجماع هیآ لیحکم به دل نیداده شود. و ا

سوره  6 فهیشر هیآ حیحکم صر نیعمده بر ا لیدل

ها گاه اگر آنآن»مضمون:  نیبا ا باشدینساء م

 دیافتی خود ی( را دانا به درک مصالح زندگمانیتی)

 .«دیها بازدهاموالشان را به آن

اصل  کیکه متضمن  یق.ا. حسب 232ماده  طبق

 نیاعم از د تیبر م یدعو»شده:  مقرر باشدیم یکل

ها آن یقانون ندهینما ایورثه و  تیبه طرف دیبا نیع ای

 کنیوارث نباشد ل دیاقامه شود هر چندتر که در

است  دهیها نرسترکه به دست آن که یمادام

 237 مادهدر ادامه « نخواهد بود. ونیمسئول اداء د

اداء دیون  یکه برا یدر موارد»: داردیمقرر م

 تیبه طرف نیاست اثبات د شده نیمع یوص یمتوف

 رسد،یپس به نظر م« و ورثه خواهد شد. یوص

 دییمورد تا تیوص یاجرا تیفیچنانچه اصالت و ک

 میتسل لهیبه موص دیبا بهیموص رد،یورثه قرار گ

دادگاه  قیراز ط لهیشود. در صورت اختالف، موص

 نیب توانیصالح اقدام کرده و از آنجا که نم

شد،  لیقا یتفاوت توانینم لهیطلبکاران و موص

 شودیاحراز م یضرورت اقامه دعوا بر ورثه و وص

 بهیموص میدر تسل یوص(. 512، 1382 ان،ی)کاتوز

 بهیکه از طرف موص یتیبا توجه به وص ستیبایم

 بیترت نیدهد. بد امآمده اقدامات الزم را انج عمل

باشد.  یاز اموال موص ینیمع نیع بهیاگر موص

و  دینما لهیموص میمورد را تسل نیهم دیبا یوص

 میجهت تسل یاموال موص گریاز د تواندینم گرید

 زین یوارث موص ایو  دیاستفاده نما بهیموص

بدان  یکه موص یزیجز آن چ یمال توانندیم

 نیقرار دهند. و همچن یسفارش نموده اختیار وص

باشد، مطابق  یبه صورت پول و مال کل ،یاگر موص

از وجوه موجود در  دیبا یوص ،یق.ا.حسب 269ه ماد

است، حق دارد  دیو چنانچه عا دیترکه اسفاده نما

 میتسل یترکه و حت انیاجبار ورثه را به فروش اع

را از دادگاه بخواهد.  یاز طرف وص شدهنیمال مع

از فقها در  یتوجه موضوع نظر قابل نیدر مورد ا

 است. نشدهانیمورد ب نیا

اموال را بعد از بلوغ  یوص دیصغیر بگو که یدرصورت

 لیادعا کند تحو ینکرده است و وص میتسل یبه و

مکلف به ارائه  یمقدم است و وص ریام، قول صغداده

 ی(. برخ163، 2، 1408، ی)محقق حلّ باشدیم نهیب

، ی)عامل کنندیم اجماع یخصوص ادعا نیفقها در ا

که چگونه  ستا نی(. حال سؤال ا298، 5، 1413

 دیبا القاعدهیاست و عل نیام یوص کهنیبا وجود ا

شود، اما  رفتهیقول او درخصوص مورد امانت پذ

 نیاند. بهترقاعده حکم نموده نیعلما برخالف ا

 حکم خاص و خالف قاعده ذکر نیا یکه برا یلیدل

سوره نساء است. امر به اشهاد در  6 هیشده است آ

 رایداللت دارد ز یتوسط وص نهیم اقامه ببر لزو هیآ

به اشهاد  یازیطلب نشود چه ن یاز وص نهیاگر ب

(. و شاهد بر اثبات 193، 15، 1410، ی)حل است

است که در مورد رد امانت که قول  نیا یمدع

. شودیمطالبه نم یاز و نهیمقدم است و ب یمدع

اشهاد،  دیطور مطلق و بدون قسوره بقرهْ به 283 هیآ

 یکس دیاساس با نی. بر ادینمایم نتامر به رد اما

را  شیخو یشده، امانت و بدهشمرده نیکه ام

اهتمام شارع مقدس به عدم  رسدیبپردازد. به نظر م

مورد  نیباعث شده است که در ا میتیتضییع حق 
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)ظهور  یتعبد لیرا الزم بداند. خالصه دل نهیاقامه ب

قرآن بعالوه استظهار قاطبه فقها( عموم  یقو

 زند.یم صیقاعده امانت را تخص یامقتض
 

در قبال  یو ضمانت وص تیمسئول. 3-۵

 يو اقتصاد یمال اراتیاخت

در قبال  یو ضمانت وص تیقسمت، از مسئول نیا در

 .شودیبحث م یو اقتصاد یمال اراتیاخت

 

 در صورت تجارت یوص 1-3-۵

و  یمال اراتیاز موضوعات مهم مرتبط با اخت یکی

که  ی. سؤالباشدیم یضمانت وص ،یوص یاقتصاد

با اموال صغیر  یاست که اگر وص نیا شودیمطرح م

 ر؟یخ ایضامن است  ایتجارت نمود و مال تلف شد آ

 کندیامانت، قاعده اقتضا م طیشرا تیدر صورت رعا

دارد  وجود ییهادگاهیضامن نباشد. اما د یکه وص

 جهت نیا از د،ینمایکه حکم به ضمانت تاجر م

در مسبوط  یطوس خیئله مشکل شده است. شمس

مضاربه  یرا برا ریمال صغ تواندیم یول»: دیگویم

 نیام ریدهد، حال اگر مال را به غ نیبه دست ام

(. 199، 3، 1387، ی)طوس «باشدیداد ضامن م

 شودیم اردو مورد اشاره دگاهیکه به د یاشکال اول

قول توسط  نیا اریاصالً اخت سیاست که ابن ادر نیا

 انیب خیو معتقد است آنچه ش کندیانکار مرا  خیش

 خبر واحد است کیبلکه نقل  یو ینموده نه فتوا

عنوان اشکال دوم، (. به411، 2، 1410، سی)ابن ادر

که اگر معامله  باور است نیبر ا یمحقق حل

شروط  یعنیشود  اقعو حی)تجارت( با شرائط صح

که شرعاً  یکس یعنیشده باشد،  تیرعا نیالمتعاقد

شرط  گریدارد عقد را منعقد کرد و از طرف د تیوال

 تیرعا زیمعتبر است ن یغبطه که در تصرفات وص

مضاربه  یمقتضا انیبر عدم جر یلیدل گریشد؛ د

عامل، خالف  ای یو ضمان مطلق وص ستین

 ستیعقد مضاربه است. خالصه ممکن ن یمقتضا

شود، اما اثر و احکام آن عقد  تیشرائط صحت رعا

ید  یوص دی یطورکلبه نیمترتب نشود. همچن

تمام شرائط امانت را  یوص یست، پس وقتا یامان

ندارد حکم امانت  یلیدل گرینموده باشد د تیرعا

 (.26، 2، 1419، ی)حل نشود یجار

 فیوظا یوص که یدرصورت گر،ید دگاهیمطابق د اما

انجام  یمقتض طیبه شرا خود را با توجه فیو تکال

خود پا فراتر ننهاد، آن گاه  راتایداد و از حدود اخت

ضامن  یمال صغیر، وص بیدر فرض تلف، نقص و ع

 نیا (. از203، 2، 1408، ی)محقق حل «باشدینم

 عدمدر صورت  یوص دیاست که  نیا یمدع رو

 زین رانیا یاست. قانون مدن ییَد امان طیو تفر یتعد

نسبت به  یوص» داردیمقرر م نیچن 858در ماده 

حکم  باشدیاو م دیدر َ تیکه برحسب وص یاموال

 یمگر در صورت تعد شودیرا دارد و ضامن نم نیام

پس اگر  باشد،یم نیام یدر واقع، وص. «طیو تفر

البته  باشد؛ینم ناو تلف شد ضام اریمال تحت اخت

است که مخالفت با  یحکم عدم ضمان در صورت

خود  فیدر وظا نینکرده و همچن تیشرط وص

 یننموده باشد. روشن است که تخلف عمد یکوتاه

. باشدیم یتعد قیاز مصاد یکی تیاز شرط وص

از حدود  یآن است که وص یاز تعدمنظور 

کرده  نییاو تع یبرا یکه موص یفیو وظا اراتیاخت

در  یوص یانگارسهل طیخارج شود و مقصود از تفر
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 گونهنیاست که در ا تیحفظ اموال و امور وص

از عهده خسارات  دیضامن است و با یموارد وص

 .دیوارده برآ
 

 ایوصا يضمانت عدم اجرا. 2-3-۵

ضمانت  ،یمرتبط با ضمانت وص گریمهم د موضوع

ق.م  834موجب ماده است. به ایوصا یعدم اجرا

 یکه ول یفیتکال یاز اجرا یحق خوددار یوص

گذاشته است را ندارد. براساس  یبر عهده و یقهر

 یموص یایبر طبق وصا دیبا یوص»ق.م:  859ماده 

 یعالمه حل«. رفتار کند واال ضامن و منعزل است

کند به  تیاگر وص» :دیفرمایم بارهنی( در اره)

 یاو را ادا و اموالش را جدا کند و وص نید کهنیا

امکان اقدام وجود  که یکند درحالو مسامحه  ریتأخ

 ،ی)حل «داشته در صورت تلف مال ضامن است...

مستنبط از کالم  رسدی(. به نظر م304، 1، 1314

 یوص نتو ضما ستین عالمه خالف آنچه گفته شد

 باشد،ینم انیورثه در قبال د تیرافع مسئول

 ی)جعفر حقوقدانان معاصر یآنچه بعض نیبنابرا

در بعض فروض، حق (. »333، 1374، یلنگرود

اند کرده یورثه را از طلبکاران نفبه  انیرجوع د

(. اگر 189، 1378، )محقق داماد «باشدینم حیصح

 ای یبه نگاهدار یقهر یمنصوب از طرف ول یوص

 ایاداره امور او اقدام نکند  ایو  هیعلیمول تیربت

« .شودیمنعزل م دیخود نما فیامتناع از انجام وظا

مقصر و عامد عالوه بر ضمان،  یوص گرید عبارتبه

را از دست  خودیخودخود را به تیسمت وصا

 دیاست و با یاعالم یحکم انعزال وص»خواهد داد. 

شود و اثر آن  او امض قیدادگاه صالح تصد لهیوسبه

 دیاست و نبا یوص یکاهل ایتحقق امتناع و  خیاز تار

است و چهره  ندهیکه ناظر به آ یوصآن را با عزل 

، 1379، انی)کاتوز «دارد اشتباه کرد سیتأس

آثار مترتب بر  فقها درخصوص دگاهی(. د729

 ی. از نظر برخستین کسانیواحد و  ،یوص انتیخ

باشد  تیچنانچه عدالت شرط صحت وص»از فقها، 

امانت معتبر باشد  معتبر نباشد وآنکه عدالت  ای

به علت فقدان شرط الزم،  انتیخ هرحال بابه

، )محقق داماد «گرددیم کنیکان لم  تیوص

مورد  کیفقها، اگر در  ی(. از نظر برخ192، 1378

کند، عالوه بر ضمانت  انتیو خ یکوتاه ایمسامحه 

و  یکوتاه ونموارد که بد ریدر آن مورد، در سا

هم ضامن است،  کرده باشد بازرا تلف یزیچ انتیخ

که او  دهدیمورد نشان م کیدر  انتیچون خ

، 1426، یکابل اضی)ف ستین نیام یکل طوربه

و  تیظاهر شود وصا یانتیخ ی(. اگر در وص505

 که ی. درصورتشودیباطل م تصرفات بعد از آن

تا  یو وص باشدیرا تلف کند ضامن م یمال یوص

که مال را به حاکم ندهد و حاکم مال را به  یزمان

 .شودیصاحبش ندهد ضمانت از او رفع نم
 

مصلحت و غبطه  تیضمانت عدم رعا. 3-3-۵

 هیعلیمول

مصلحت و غبطه  تیدر عمل به وصا دیبا یوص

 یکند. هرگاه وص تیرا رعا یمتوف ای هیعلیمول

 یخود معامالت یندگیو حدود نما اریبرخالف اخت

است و در صورت عدم  رنافذیکند آن معامالت غ

ندارد. تزلزل وضع طرف معامله و  یورثه اثر ذیتنف

در حکم  یریتأث زیوارد بر او ن یخسارت احتمال
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 یوص یندگیحدود نما تواندیاو م رایندارد ز هیقض

خود  اریدر حدود اخت یوص یدهد. گاه صیرا تشخ

و بر  کندینم تیرا رعا یهنگام معامله غبطه متوف

قرارداد را به  توانیقراردادها نم یطبق قواعد عموم

از مؤلفان با استدالل  یاحالت عده نیدر ا»هم زد. 

بوده  یوص اریاخت حدودمعامله خارج از انجام  نکهیا

 ،1374، ی)امام «اندداده حیبطالن قرارداد را ترج

استدالل مورد  گریحقوقدانان د ی(. اما برخ112، 3

 یوص اریحدود اخت»: دیگویو م رفتهیاشاره را نپذ

که داخل در آن  یدرست و مطلوب امور یو اجرا

حدود است دو مسئله جداگانه و متفاوت است و 

 ستین کسانیاز هر دو فرض  وزآثار و احکام تجا

را در حدود  یقرارداد لیوک ای یوص که یدرصورت

صالح  تیرعا نیوجود ا ایخود منعقد سازد و  اریاخت

 یبرا یموجب چیموکل خود را نکند ه ای یمتوف

 نفعیو فقط ذ رسدیبطالن آن معامله به نظر نم

 دیمق تیاما اگر وصا ردیخسارت بگ یاز وص تواندیم

 طیخارج از حدود آن شرا یو وص اشدب یطیشرا

، 1382، انی)کاتوز «است یعمل کند عمل او فضول

مصلحت  تیعدم رعا اگر گرید عبارت(. به520

 یندگیمستلزم تجاوز از حدود اذن و نما یمتوف

از  ذیتنف ایو قابل رد  یفضول یباشد اعمال وص

 نفعیموارد اشخاص ذ ریاست و در سا نفعیذ هیناح

 خسارت را دارند. هصرفاً حق مطالب
 

 جهینت. 6

سوال پرداخته شد  نیا یمقاله حاضر به بررس در

چه  یدارا یقهر یمنصوب از جانب ول یکه وص

نشان داد  جینتا باشد؟یم یو اقتصاد یمال اراتیاخت

 اراتیاخت یدارا ،یقهر یمنصوب از جانب ول یوص

 نکهیاست؛ از جمله ا یمتعدد یو اقتصاد یمال

را پرداخت کند. در  نیصغار و محجور یحقوق مال

 شودیمقدم م یوص صورت اختالف در انفاق، قول

در مورد امانت  نیام یاست و ادعا نیام یوص رایز

مکلف است آنچه  یوص نی. همچنشودیم رفتهیپذ

تعلق دارد بعد از رفع  نیرا که به صغار و محجور

 یوص دیصغیر بگو که یحجر به آنان بدهد. درصورت

نکرده است و  میتسل یاموال را بعد از بلوغ به و

ام، قول صغیر مقدم است داده لیادعا کند تحو یوص

 ن،ی. عالوه بر اباشدیمکلف به ارائه بینه م یو وص

او  فیوظا گریاز د زیها ناموال آن یاداره نگاهدار

 تیرعا ازمندین تیانجام وصا یبرا یاست. وص

فراتر از آن محدوده تصرف  دیاست و نبا یامحدوده

مصلحت و  تیرعا حدوده،م نینظر فقها ا کند. از

مسئله  نی. اکندیم نییتع یاست که موص یودیق

تعهدات و  یهست. اجرا زیحقوقدانان ن دییمورد تأ

 گریمسلم از د ونیوصول مطالبات و پرداخت د

در صورت عدم  نی. همچنباشدیم یوص فیوظا

مصلحت، بیع و  تیو رعا یوص اراتیاخت تیمحدود

 یبا آن از سو تتجار نیشراء اموال طفل و همچن

 یمال اراتیازجمله اخت نیاست. همچن زیجا ،یوص

 لیم فیاز ح یریحفظ ترکه و جلوگ یبرا یکه وص

موم ترکه  و مهر یانجام دهد تقاضا ستیبایآن م

در حوزه  یاقامتگاه متوف نیاز دادگاه صالح که آخر

 میدر تسل ی. وصردیگیآن دادگاه بوده صورت م

که از طرف  یتیوص بهبا توجه  ستیبایم بهیموص

آمده اقدامات الزم را انجام دهد.  عمل به یموص

از اموال  ینیمع نیع بهیاگر موص بیترت نیبد
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 میمورد را تسل نیهم دیبا یباشد. وص یموص

اموال  گریاز د تواندینم گریو د دینما لهیموص

 ایو  دیاستفاده نما بهیموص میجهت تسل یموص

که  یزیجز آن چ یالم توانندیم زین یوارث موص

قرار دهند.  یبدان سفارش نموده اختیار وص یموص

 یپول باشد وص ای یکل یمال یاگر موص نیو همچن

که در ترکه موجود است استفاده  یاز وجوه دیبا

مربوط به  یمال یبه دعاو یدگیکند. در مورد رس

که مربوط به  ینمود که در بحث انیب دیبا یوص

اقامه  باشد،ی( می)موص یحقوق طلبکاران از متوف

 یورثه و وص تیاز طرف طلبکاران به طرف یدعو

 دیدر نیهرگاه ع تیبر م ینیع یدر دعو باشدیم

اقامه دعوا نمود که در  یبر وص توانیباشد م یوص

در  یموظف به دفاع از طرف متوف یحالت وص نیا

گذار راجع . قانونباشدیشده ممطرح یمقابل دعوا

ندارد.  یحکم خاص هیعلیلموبه فروش اموال 

 یکه تعد شودیمطرح م یزمان زین یوص تیمسئول

آمده، دستبه جهیکرده باشد. با توجه به نت طیو تفر

اصالح گردد  یوص یکه مواد قانون شودیم شنهادیپ

توجه  مورد شیپ از شیب یوص تیو محدوده فعال

 هیعلیو هم منافع مول یکه هم اراده موص ردیقرار گ

 ینهاد نکهیگردد و ا نیاجرا و تأم یترسنبه نحو اح

در  یعهد یهانامهتیوص یجهت اجرا یتخصص

در  یشخص حقوق کیعنوان نظر گرفته شود که به

شود،  انیصورت قانون بو به ردیقرار گ یوص گاهیجا

 یشخص وص د،ینما نییتع یکه وص یکه هر شخص

و  اجرا شود یوص فیوظا جادشده،ینهاد ا هیدر سا

که  یاحتمال یمال یهاتیسوءن یجلو گونهنیا

گرفته شود  ردیصورت گ یممکن است توسط وص

را به خود  ینظم خاص یو فقه یعنوان حقوق نیو ا

 .ردیگیم

 

 سندگانیسهم نو. 7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 تضاد منافع. 8

 وجود ندارد. یپژوهش، تضاد منافع نیا در
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چاپ نشر دادگستر،  کنونی، چاپ پنجم، تهران،

1379. 

چاپ  کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی )گزیده آرا(، -

 .1378تهران، انتشارات دادگستر،  اول،

، إصباح کیدری، قطب الدین، محمد بن حسین -

 .1416امام صادق )ع(،  الشیعه، قم، مؤسسه

محقق حلی، حسن بن سعید، شرائع االحکام فی  -

قم، موسسه  مسائل الحالل و الحرام، جلد دوم،

 .1408، مطبوعاتی اسماعیلیان

تحلیل فقهی و  محقق داماد، سید مصطفی، -

حقوقی وصیت، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر علوم 

 .1378، اسالمی

 فی المقاصد عجام حسین، بن علی محقق کرکی، -

 آل مؤسسه قم، پنجم، جلد دوم، چاپ. القواعد شرح

 .1414، السالم علیهم البیت

)مذاهب پنجگانه  مغنیه، محمدجواد، فقه تطبیقی -

حنبلی(، چاپ  شافعی، حنفی، مالکی، جعفری،

 .1386، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی پنجم،

مقصودی، مراد، حقوق مدنی اشخاص و  -

، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندمحجورین، 

1390. 

الدین )شهید اول(، مکی عاملی، محمد بن جمال -

اللمعه الدمشقیة فی فقه االمامیه، جلد یکم، قم، دار 

 .1411، الفکر

وظایف و »منصوری اسفندرانی، علیرضا،  -

های وصی در اداره اموال صغار در فقه مسئولیت
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ارشد کارشناسی ارشد ، پایان «امامیه و حقوق ایران

 .1391، فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم و حدیث

جفی، محمدحسن، جواهر الکالم فی شرح شرایع ن -

االسالم، جلد بیست و هفتم و بیست و دوم، چاپ 

 .1404، هفتم، لبنان، داراحیاء التراث العربی

 

 

 


