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Abstract 

Background and aim: Today, numerous cases of mental disorders have been 

identified that, in a way, affect human psyche. Some of these lead, more or less, to 

one’s inability to manage his/her financial affairs. Iranian judicial practice, however, 

treats all kinds of mental disorders in the same manner considering them lower than 

insanity. Legal logic doesn’t accept this practice. The aim of this research is to analyse 

the impact of different kinds of mental disorders on the afflicted persons’ financial 

dealings for promotion of justice and protection of the rights of individuals and society. 

Method: The method of this research is descriptive and analytical that its idea 

was acquired from the review of Iranian civil code and courts decisions. Sources of 

article have been compiled by bibliotheca methods and by taking notes from 

jurisprudence and juridical books and professional books in psychology written by 

Iranians and non-Iranians authors. 

Findings: Some cases of the identified mental disorders in psychiatry cause 

inability of those persons to manage their financial affairs. These cases which fall 

short of insanity are treated in law as lunacy provided to meet certain conditions 

precludes a person from entering into legal transactions. On the other hand, it seems 

that the present approach of Iranian legislature and courts that prohibits immatured 

persons from all financial dealings altogether needs to be revisited. This is because 

the intensity and extent of mental disorders bear on performing some kinds of 

financial transactions. 

Conclusion: If the concept of mental maturity is considered relative, it will be 

more appropriate to decide each case of mental disorders separately, and to determine 

the striken’s incapacity accordingly. 
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  چكيده

 روان بر وعين به كدام هر كه شده شناسايي رواني اختالالت از زيادي شمار امروزه :زمينه و هدف

 خود مالي امور ارهاد از مبتال فرد ناتواني باعث بيش و كم موارد، برخي هانآ ميان از رند.ثمؤ آدمي

 سفها زمره در را اليانمبت كليه و نموده برخورد يكسان هانآ همه با ايران، قضايي رويه ليكن د،نشومي

 افراد حقوق حفظ و تعدال تحقق ايراست در پذيرد.نمي را رويه اين حقوقي منطق .است هآورد حساب به

 افراد اين ليما حقوقي اعمال بر اختالالت اين تأثير ميزان بررسي مناسب، شيوه ارائه جهت جامعه، و

  است. ضروري

 و آرا مدني، قانون بررسي از آن، ايده كه است تحليلي ـ توصيفي حاضر تحقيق روش روش:

 صورت برداريفيش ابزار و ايكتابخانه روش با منابع استخراج .است هآمد دست به هاهدادگا تصميمات

 برداريبهره ايراني غير و ايراني نظرانصاحب روانشناسي تخصصي كتب و حقوقي فقهي، كتب از و گرفته

 است. شده

 در سفه مفهوم از ديقيمصا روانپزشكي، در شدهشناخته رواني اختالالت از برخي ترديدبي :هاهيافت

 خويش اليم امور به نسبت اتنه شرايط، احراز صورت در اختالالت، آن به بتاليانم و حقوقند عالم

 مطلق ممنوعيت در محاكم و قانونگذار كنوني رويكرد رسدمي نظر به ليكن ،شد خواهند شناخته محجور

 انيرو اختالل يزانم و شدت يقين، به زيرا ،است بازنگري نيازمند نيز، مالي تصرفات كليه انجام از سفيه

 دارد. تأثير مالي تصرف نوع انجام در

 حجر محك رشد، مفهوم نسبيت اساس بر و گردد تلقي نسبي رشد، مفهوم اگر :گيرينتيجه و بحث

 است. صواب به ترمقرون شود، صادر اختالل نوع به بالنسبه هم

  

  كليدي واژگان

                                                                                                                                                       

  ، ايران.قماستاديار گروه حقوق دانشگاه مفيد، . 1

  ول)ؤمسنويسنده ، ايران. (قمكارشناس ارشد حقوق خصوصي، . 2

Email: karami.zahra90@gmail.com 

  10/7/1394: تاريخ پذيرش مقاله  10/9/1393 :مقاله دريافت تاريخ  پژوهشي نوع مقاله:
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  رشد تنسبي حجر، مالي، حقوقي اعمال رواني، اختالل

  مقدمه

 ،حقوقي عمل هر انجام كه بوده استوار امر اين بر همواره حقوقي و فقهي يهاهانديش

 و عقل نيز تفكر همين پايه رب .كندمي اراده كه است چيزي آن از شخص وجدان آگاهي مستلزم

 ويژه به حقوقي، اعمال انجام شرط ،استيفا اهليت مفهوم قالب در يا مستقل طور به رشد،

 اين در دماغي قواي ودوج اهميت و جايگاه كه است شده موجب و گرفته قرار مالي تصرفات

 مؤثر آسيب ورود ساززمينه نوعي به كه عاملي هر قطع طور به رو، اين از باشد. ناپذيرانكار عرصه

 درخور و مؤثر نيز يو از صادره حقوقي اعمال نفوذ و صحت بر ،باشد شخص دماغي قواي بر

 اين، وجود با برد. نام را دماغي قواي اختالل توانمي موارد اين جمله از كه بود خواهد مطالعه

 در يروانپزشك دانش هايپيشرفت مدد به ،بدانيم كه شودمي افزون زماني مسأله همطالع اهميت

 مايراهن عنوان تحت ايمجموعه در و شناسايي ،رواني اختالالت از متعددي موارد ،اخير هايسال

 DSM-IV-TR four edition: Diagnostic and( نيروا اختالالت آماري ـ تشخيصي

Statistic Manual of Mental Disorders( انجمن اند.شده بنديطبقه و ازماندهيس 

 بيست در را هانآ و داندمي نوع سيصد به قريب را اختالالت راهنما، اين در آمريكا روانپزشكي

 عالئم از كه دارند وجود يمتعدد تاختالال ،بين اين از چهاگر ،است داده جاي تشخيصي هطبق

 موجود نيز بسياري موارد ليكن ،است مالي يهانزيا و سود سنجش در شخص ناتواني ،هانآ

 تشخيص و شناسايي به است الزم نخست اساس، اين بر .ندارند امر اين بر اثري كه است

 بپردازيم. است، شده شناخته سفه عنوان به حقوق عالم در آنچه با مفاهيم آن تطبيق و مصاديق

 روانپزشكي نقش آنكه ضمن .هستيم حقوقي ايضابطه ارائه به ناگزير ،راه اين در است مسلم

  .است تبيين نيازمند ،نو قوانيني تقنين احياناً و دادگاه نظر تكوين در نيز قانوني

 روان نيروي ارسازوك تأثير ،دهدمي نشان هاهدادگا يآرا و قوانين به نگاهي ،هاناي از گذشته

 باره،يك به لزوماً  رشد كهاين است. مانده پوشيده نظر از مسأله، اين در قوقيح احكام رب آدمي

 هر به و مرحله هر در آن نقصان يا حصول و شودنمي ناقص يا حاصل كامل طور به و دفعي

 ناي بررسي رسدمي نظر به است. نسبي مفهوم يك رشد ديگر عبارت به .است محتمل ميزان

 ،1207 مواد هپاي بر اكنون آنچه ،كه جهت آن از رد،دا دنبال به حقوقي ملموس آثار ،نيز امر

 هر براي كامل حجر به حكم صدور ،)1( است رايج محاكم در مدني انونق 1214 و 1208
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 به مبتاليان حجر آثار ديد بايد لذا ،است مالي امور هادار در ناتواني ميزان هر به مبتال شخص

 آيا و است؟ ميزان چه تا آن حدود و چيست مالي امور هادار در ناتواني ساززمينه تاختالال

 ممكن كه حالي در ساخت؟ كارآمد ،افراد مالي رشد زانمي با متناسب را مالي حجر حكم توانمي

 حقوق رعايت ،هدف همواره اما ،انجامدبي هاييممنوعيت وضع به موضوعات اين در بحث است

 .است مالي بعد در رواني اختالالت به مبتاليان خاص طور به و ضعيفان از ايتحم و شهروندان

 همين راستاي در صادره، احكام در اختالل شدت نشدنلحاظ جهت به حاضر وضع بر نقد ،اتفاقاً

 اسلوب، اين بر مبتني .است عدالت و اشخاص اين خاص وضع به ،احكام ترنمودننزديك و هدف

 پردازيممي يروانپزشك منظر از مالي حقوقي اعمال بر مؤثر اختالالت از ديموار معرفي به ابتدا

 حجر، امكان بررسي مباحث و اختالالت خيصشت هنحو به حقوقي، ايضابطه ارائه با ادامه، در و

  پردازيم.مي آن حدود و آثار

  

  )DSM-IV-TR( آماري ـ تشخيصي راهنماي مبناي بر رواني اختالالت

 :نمود بنديطبقه نوع چهار به توانمي را )DSM-IV-TR( راهنماي در مندرج اختالالت

 قسمي ؛خواب و گرسنگي اختالالت مثل ،ندارند حقوقي اعمال نوع هيچ بر تأثيري كه قسمي

 بر كه قسمي جنسي؛ اختالالت مثل ،نيستند اثرگذار مالي حقوقي اعمال بر خاص طور به كه

 مفهومي عنوان به( ،»)Psychotic Disorder( ايكوزس« مثل ،اثرگذارند حقوقي اعمال تمام

 تمام هدربرگيرند تواندنمي ليكن ،است اختالالت اين عميق و حاد انواع از يكي كه جنون معادل

 بين از است. مالي تصرفات بر ،هانآ رآثا عمده كه قسمي نهايت در و باشد.) اختالالت انواع

  :شوديم ذكر نمونه عنوان به مواردي ،اخير هدست

 آن، طي كه »)Bipolar Depression( دپرسيون ـ مانيك يا قطبيدو افسردگي« ـ1

 از هراس بدون مانيك، فرد يك نوسانند. در (ماني) خوشيسر و افسردگي هدور بين ،مبتاليان

 توانايي هايمحدوديت به و بوده پروازبلند شود،مي درگير خطرناك كارهاي در بند و قيد هيچ

 هايبسامانينا از طيفي و »)Flight of Ideas( افكار پرش« دچار و پرتحواس بسيار دارد.ن اعتقاد

 زند.مي سنگين هلطم وي كار و آموزش به كه است »)Cyclothimia( سيكلوتيما« از خلقي

 جمله از منطقي غير و ناشيانه مالي هايگذاريسرمايه وسواسي، قماربازي حصر، و حدبي اعمال

 ديگران، به پول زيادي مقدار بخشيدن خودنمايي، به ميل است. مانيك هدور در فرد اتاقدام
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 فرد از حمايت كه شودمي وخيم قدر آن ماني، حالت گاه است. مغاير فرد عادي عملكرد با كامالً 

 مكنم وي كردنريبست با تنها ،اراده و تعقل قضاوت، ضعف از ناشي اعمال پيامدهاي برابر در

  .)2-3( دش خواهد

 يا »)APD: Antisocial Personality Disorder( اجتماعي ضد شخصيت اختالل« ـ2

 است شده شناخته عمده ويژگي شانزده با »)Psychoapthy Sociapathy( منديدرد روان«

  داد: جاي كلي هدست سه در را هانآ توانمي كه

 است. رواني كنترل قابل غير شرايط زا ناشي كه است اجتماعي ضد رفتار شاخص، اولين

 و اجتماعي مشكالت و داندمي ديگران حقوق و مقررات رعايت عدم به مجاز را خود شخص

 قت،سر گفتن،دروغ نظير اعمالي با وي هكارانطمع نگرش آورد،مي وجود به را فراواني قانوني

 يابدمي تجلي و... مالي تتعهدا پرداختن در ناتواني مداوم، يتيمسؤولبي تقلب، تزوير، برداري،كاله

)4-3(.  

 و وجدان اختالل اين به مبتاليان شده باعث كه است هيجاني نارسايي دوم، شاخص

  نمايند. آنان انتظارات نقض به مبادرت نداشته، ديگران به نسبت يتيمسؤول احساس

 منطقي، هايگيريتصميم در ناتواني و انتزاعي غير تفكر ضعيف، قضاوت سوم، شاخص

 را آنان كه است گذشته تجربيات از هتنب و ديگران درك پذيري،يتمسؤول زندگي، كردنيتهدا

  ).4( سازدمي شبيه ساله ده كودكان به روانشناختي ساختار نظر از

 انواع در ناپايداري اب »)Borderline Personality Disorder( مرزي شخصيت اختالل« ـ3

 الساعه)(خلق تكانشي اغلب، كه شودمي ظاهر ناپايدار تهوي و رفتار جمله از شخصيت يهاهزمين

 بروز هيجاني ثباتيبي و لخرجيو مواد، مصرف سوء صورت به نهايت در عوارض اين است.

 قضاوت گيري،تصميم هاراد روشن، آگاهي فاقد كندمي احساس بيمار ،حالتي چنين در يابند.مي

  .)5( است داده انجام دوره اين در كه است اعمالي به نسبت بينش و

 معموالً  مبتال افراد ،»)Dependent Personality Disorder( وابسته شخصيت اختالل«ـ 4

 به زندگي، مهم يهاهزمين در يتمسؤول گرفتنعهده به و مهم اقدامات ها،گيريتصميم براي

  .)4( كنندمي تبعيت آنان از و اندوابسته خود دوست يا والدين همسر،
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 اصلي ويژگي ،»)Avoidant Personality Disorder( گزيندوري شخصيت اللاخت«ـ 5

 از مبتال افراد .است قديمي تجربيات حتي و جديد تجربيات مردم، از گردانيروي اختالل، اين

  ).4( مضطربند اجتماعي هايموقعيت در و بوده برخوردار ضعيفي اجتماعي هايمهارت

 رواني، هايظرفيت كافينا رشد از ناشي ذهني ماندگيعقب ذهني: ماندگيعقب اختاللـ 6

 در هاييمحدوديت وجود ،آن عالئم از كه شودمي مشخص متوسط از ترپايين عقالني كاركرد با

 مرتبط اشاجتماعي گروه و سن به كه هاييمهارت كسب در الزم (توانايي تطابقي رفتارهاي و كار

 .)6( است كفاييخود و فردي استقالل رابطه، راريبرق تيمسؤول اجتماعي، هايمهارت است)،

  است: مختلفي سطوح داراي ذهني، ماندگيعقب

  .)Mild Mental Retardation( فخفي ذهني ماندگيعقبـ 

  ).Mederate Mental Retardation( متوسط ذهني ماندگيعقب ـ

  .)Severe Mental Retardation( )8-7( شديد ذهني ماندگيعقبـ 

 باالي يهوش هبهر آن به انمبتالي درصد 40 تا 25 كه رشد، فراگير اختالل يا سماوتي ـ7

 زندگي ،بود نخواهند قادر بزرگسالي در اوتيسم، به مبتال انكودك %60 به نزديك اما ند،ردا 70

 از كه يابندمي بهبود اياندازه به ايشان از %4 حدود فقط نهايت در كنند. اداره را يمستقل

  ).4( باشند نامتمايز عادي كودكان

 و حاالت اين بروز آيا كه شودمي مطرح سؤال اين مزبور، اختالالت اجمالي معرفي از بعد

 به پاسخ از قبل باشد؟ مالي حقوقي اعمال هعرص در او حجر بر دليلي تواندمي شخص، در عالئم

 بر تا كرد ارائه مالي قوقيح عمالا بر مؤثر رواني اختالالت تعيين براي ايضابطه بايد ،سؤال اين

 هنحو و ضابطه معرفي به ادامه در ،رو اين از شود. شناسايي مؤثر غير از مؤثر اختالل آن، اساس

  پردازيم.مي آن بر رواني اختالالت مصاديق تطبيق

  آن اعمال هنحو و مالي حقوقي اعمال بر رمؤث رواني اختالالت تشخيص هضابط 

 توان كه است انديشه از بااليي سطح نيازمند بلوغ، و عقل بر هعالو مالي حقوقي اعمال انجام

 در د.نگيرمي فرد از را توان اين رواني اختالالت از برخي دهد.ب فرد به را مضار و منافع تشخيص

 عاملي عنوان به سفه شود،مي آن موجبات و حجر از سخن هرگاه حقوقي، كتب و فقهي متون

 منع آن از و بوده مالي امور هادار از ناتوان ،آن به مبتالي كه خوردمي چشم به جنون كنار در

 انواع تمام دادنپوشش براي انحصاري حقوقي و فقهي عنوان سفه ترتيب بدين .)9-14( شودمي
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 وجود با شوند.مي مالي امور هادار از شخص ناتواني سبب نوعي به كدام هر كه است اختالالتي

 نشان مسأله اين است. نشده برده سفه نام به اختاللي از اسمي يروانپزشك منابع در هرگز اين،

 يمفهوم با حقوقي فقهي، قالبي ليكن نيست، خاصي اختالل عنوان سفه شك،بي كه دهدمي

  .گيردمي بردر را مالي امور هادار در ناتواني ساززمينه اختالل هرگونه كه است مشخص

 است. معيار وجود نيازمند تطبيق، و خيصتش مطلب، ظاهري سادگي و كليت اين رغم به

 اختيار ،پس آن از و دانست سفيه ده،زيان معامالتي انجام صرف به را يكس وانتنمي معيار بدون

 مالي، حقوقي اعمال در رشد شرطيت مبناي آنكه ضمن كرد. سلب وي از را مالي امور در تصرف

 يك با مالي حقوقي اعمال تمام امانج كند،مي حكم حقوقي منطق و است تمييز و درك حصول

 سطح يك نيازمند حقوقي اعمال تمام زيرا گيرد،ن صورت دماغي قواي از ثابت و صمشخ سطح

  .)15-16( نيستند زيتمي و درك از

  مالي حقوقي اعمال بر رمؤث رواني اختالالت تشخيص هضابطـ 1

 و كرده واگذار بداهت به را مسأله اين خصوص در بحث و تعريف قانونگذار كهاين وجود با

 است، آمده انديشمندان نظرات و فقهي كتب در آنچه ليكن پردازد،مي سفه احكام بيان به تنها

 صورت به و معمول طور به بايد مال، اصالح در ناتواني سفيه، عنوان صدق براي دهدمي نشان

 بنابراين .)17-18( است متصور هم سفيه غير از معامالت برخي در نادر اشتباه زيرا ،باشد ملكه

 به توانايي عدم به مشهور عرفاً اموال، مصرف و آوردندست به با رابطه در كه است فردي سفيه،

 امكنه و ازمنه اشخاص، اختالف به يعرف شناخت و شهرت اين البته كه ،)19( است عقال هشيو

 و اتفاقي ،نيست ارسزاو كه جهاتي در اموال صرف است الزم رو، اين از .)20( شودمي مختلف

 صادر فرد از عقال هروي طبق ايمعامله شودمي موجب كه مال اصالح هملك بلكه نبوده، موردي

 به صرفاً  را كسي تواننمي ترتيب بدين باشد. يافته نقصان يئجز طور به هرچند ايشان در شود،

 وي اقدام رچنده خواند، سفيه باشد)، هنگفت ضرر ضمنمت (ولو ضرري همعامل يك انجام مجرد

 معامالت بطالن بر دليلي و است متفاوت سفيه همعامل با هيسف همعامل انجام لذا ،است سفهي

 فاقد و سفيه ،سفهي هكنندمعامله گفت تواننمي ،استدالل اين با .)21-22( ندارد وجود سفهي

 عمل يك جامنا حقيقتاً زيرا ،است كرده قدمنع را ايعاقالنه غير همعامل چنين كه بوده اهليت

 وجود آن خالف احتمال كه شود تكرار چندان كه بود خواهد مقام در رمؤث زماني متعارف، غير

 همين به شايد و نمود شخص سفاهت به حكم ترديدي و شائبه هيچبي بتوان و باشد نداشته
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 مالز را مطلعين به مراجعه ،سفاهت تشخيص براي ق.م، 1223 هماد در قانونگذار كه بوده دليل

 است. نموده محول قانوني روانپزشك يعني خبره، به را جنون تشخيص كه حالي در ،است ديده

 آزمايش هبوت به عمل هعرص در را سفاهت به مظنون فرد تا خواسته كار اين با قانونگذار ،واقع در

 كهاين نه شود، مسجل دادگاه بر ملكه، صورت به و كرات به هم آن وي، اعمال تباهي و بگذارد

 بايد رشد، عدم احراز براي بنابراين .گردد صادر وي حجر به حكم ،خبره تشخيص صرف به

 اين چگونه اما است، سفيه غير از سفيه تشخيص مالك امر، اين و باشد شخص هملك سفاهت

 در ناتواني هملك وجود احراز هنحو ديگر، عبارتي به يا و داد؟ تطبيق افراد بر توانمي را معيار

  است؟ نهچگو اشخاص

  مالي حقوقي اعمال انجام به نسبت اشخاص ناتواني هملك احراز هنحو ـ2

 كه آنجا از گفت بايد مالي، حقوقي اعمال بر مؤثر رواني اختالالت احراز هنحو خصوص در

 اند،دانسته سفه و جنون تشخيص براي كافي را عرف و دانندمي عرفي را جنون مفهوم حتي برخي

 باشد، درست تواندنمي باور اين اما ،)23-24، 12( ندارند كارشناسي به رام ارجاع به اعتقادي

 به قادر عرف تا ندارد اينشانه ظاهر در و نمايدمي سالم فرد ،رواني اختالالت برخي در زيرا

 رمؤث او كيفري و حقوقي وضعيت در تشد به كه حالي در باشد، تخصصي امر اين تشخيص

  .باشد ناپذيراجتناب كارشناس، به امر ارجاع رسدمي نظر به اساس، اين بر .)25( است

 در رشد، احراز براي اسالم حقوق در است. آمده رشد احراز باب در مطلب اين درستي گواه

 آيات حكم به پيشنهاد اين .)26-27( است شده پيشنهاد پرسش و آزمايش متعددي موارد

 النكاح بلغوا إذا حتّي اليتمي ابتلوا و اموالكم/ السفهاء التؤتوا و« نساء همبارك هسور ششم و پنجم

 تواننمي برخي، هعقيد به البته كه است )28( »اموالهم إليهم فادفعوا رشداً منهم آنستم فإن

  .)13-29( نگذاشت فراتر آن از را پا و داشت نگه ايويژه چارچوب در را آزمايش

 دارد:مي بيان 19/2/1360 ورخم 7/651 هشمار هنظري در نيز قضاييه هقو حقوقي هادار

 و است عالم به جاهل رجوع عقاليي هقاعد و خبره به رجوع باب از قانوني پزشكي به رجوع«

 بنابراين .)30( »موضوعيت نه دارد طريقيت كارشناس نظر است... كارشناسان ساير نظر مانند

 امور هادار رد ناتواني هملك كه رسيده حدّي به شخص در موجود تاللاخ كهاين تشخيص

 به عرف و است ميسر روانشناسي فن هخبر و كارشناس به رجوع طريق از ،گردد احراز اشمالي

  .بود خواهدن موارد ههم شناسايي به قادر تنهايي
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  مالي حقوقي اعمال در رواني اختالالت به مبتاليان حجر آثار و امكان

 امروزي، جوامع در آنكه نخست :آيدمي دست به انكار قابل غير هنتيج دو ،فوق مباحث از

 بنديطبقه و شناسايي زشكيروانپ علم سوي از كه دندار وجود مختلفي درجات با رواني اختالالت

 اين انجام در وي سفاهت بايستي مالي امور در فرد حجر حكم صدور براي آنكه ديگر و اندشده

 روانپزشك به رجوع با هاتن نيز امر اين صتشخي كه باشد درآمده ملكه صورت به امور قبيل

 آيا كه شودمي مطرح سؤاالت اين الذكرفوق مطالب به توجه با حال است. ميسر (كارشناس)

 عوارض و آثار دانست؟ محجور را ضعف و شدت و درجه هر با اختالالت به مبتاليان ههم توانمي

  بيابيم. هانآ براي مناسبي پاسخ داريم سعي آتي، بند دو خالل در ؟چيست حجر ينا

  رواني اختالالت به مبتاليان حجر امكان -1

 بررسي به نخست بايستي ،رواني اختالالت به مبتاليان حجر حدود و آثار بررسي از قبل 

 بر متوقف فرد، از حمايت هميشه كه علت بدان .بپردازيم رواني اختالل به مبتال فرد حجر امكان

 به شخص يك ممنوعيت گاه نيست، مرز و حد بدون حقوقي اعمال تمام انجام در وي جواز

 اختالل به مبتال فرد در ،سخن اين مصداق اوست. از حمايت عين باالتر، مصلحتي وجود دليل

 و درك خود خالف اعمال انجام بر شخصي چنين شود.مي متبلور اجتماعي ضد شخصيت

 اخالق يا و ديگران حقوق مقررات، رعايت انتظار او از بتوان تا ندارد زيستي يا رواني كنترل

  داشت. را اجتماعي

 در تا شود متقلبانه وسايل به متوسل تزوير، و دروغ و ترفند با است ممكن ترتيب، همين به

 با ،رو اين از آورد. چنگ به مالي و كرده نقض را ديگران حقوق معامالتي، هعرص به ورود قالب

 و شد جامعه و فرد خود تضرر نعما توانمي مالي، هعرص در ورود از ايشان ممنوعيت و حجر

 حمايت دليل به فرد ممنوعيت صورت، اين در كه ايراد اين لذا نمود، تضمين را معامالتي ثبات

 نمودنالمعاملهممنوع زيرا ،باشدمين پذيرفته است، حمايتي حجر اهداف با مغاير و ديگران از

- 37 ،17( نيست منتفي و ندارد بيعي قانوناً و شرعاً  ،عقالً ديگران، از حمايت جهت به اشخاص

31(.  

 رق تاجر، ممنوعيت و حجر موقوفه، و مرهونه عين انتقال از عليهم موقوف و مرتهن حجر

 از موصي منجز، تصرفات از موت به متصل مرض در مريض خود، اموال انتقال از مفلس و (بنده)

 هتصفي از قبل ماترك فتصر از وارث عمومي، مشتركات انتقال از اشخاص ثلث، بر زايد وصيت
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 ثمن در تصرف از بايع مشترك، مال انتقال از شريك حيلوله، بدل در تصرف از غاصب ديون،

 و هاممنوعيت اين كه و... ثمن تحويل از قبل مبيع در تصرف از مشتري و مبيع تحويل از قبل

 طلبكاران، مردم، عموم ورثه، موال، غرما، از اعم ديگران حق تعلق دليل به قانوني، قدرت فقدان

 افراد اين حقوق از حمايت و است شده وضع اموال اين بر و... بايع مشتري، شريك، منه،مغصوب

 اين اقتضاي ديگران دارايي تصرف در اشخاص اختيار عدم كنار در مشروع، مصلحت وجود و

 علت كرد فراموش نبايد ليكن ،زيتمي هقو نقص يا اشخاص اهليت فقدان نه دارد، را هامحدوديت

 ثاني هدرج در ما و است بيمار خود در موجود دماغي قواي نقص بالذات، و اوالً اينجا در حجر

 لذا ايم،نموده اشاره سايرين، انتفاع در حكم اين فايده به آنان، حجر حكم صحت تقويت براي

  است. دوسويه نفع اين

 آن مجازات به شود، مالي مجراي مرتكب مذكور بيمار و نباشد ممنوعيتي چنين اگر واقع، در

 اختالل به ابتال دليل به مجازات، تخفيف موجبات لحاظ با اگرچه شد، خواهد محكوم عمل

 بعد وي و بدانيم محجور را او كه صورتي در ولي ،شد خواهد برخوردار مجازات تخفيف از رواني،

 نهاد زيرا شيد،ك خواهد دوش به را يتركم يتمسؤول بار شود، اعمال همين مرتكب ،حجر از

 تا نيست نافذ خود خودي به وي اعمال ديگر و دارد پيشرو را قيم يا ولي مثل حقوقي نظارتي

 صادر وي حجر حكم كه فردي چنين بنابراين برسد. عناوين اين با كيفري مسائل طرح به نوبت

  .برد خواهد نفع بيشتر ممنوعيت از ،شودمي

 دچار ماني يهاهدور در شخص دوقطبي، افسردگي مانند اختالالتي اثر در اين، بر افزون

 خلقي هاينابساماني از طيفي كلي طور به و شتابزده الساعه،خلق و تكانشي حصر، و حدبي اعمال

 اقداماتي به دست آن عواقب سنجش و خود رفتار پيامدهاي به توجه بدون و شودمي سيكلوتيما از

 هايگذاريسرمايه جمله آن از است. شخص اديع عملكرد با مغاير و منطقي غير كه زندمي

 تعهدات ايفاي به قادر هرگز كه است معامالتي در ورود و نامتعارف هايبخشش و بذل ناشيانه،

 نمايد اتومبيل چندين خريد به اقدام هفته يك مدت ظرف است ممكن .بود نخواهد و نبوده آن

 داشت خواهد هانآ پول پرداختن يبرا زيادي مشكل آينده هايسال طي كه باشدن متوجه و

)4-2(.  

 براي طرفي از نيست. منطبق حقوقي هايشاخص با شخصي، چنين دانستن مجنون شكبي

 باشد، ملكه صورت به وي در مالي معقول غير اقدامات و اعمال است الزم وي، دانستن سفيه
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 از عوارض اين ولي ت،سا مبتال عوارضي چنين به ماني يهاهدور در تنها شخص، اين آنكه حال

 با سازند. خارج وي دست از را فرد دارايي تمام توانندمي كه برخوردارند وخامتي و شدت چنان

 از وي خروج احتمال و است نوسان حال در دپرسيون ـ مانيك يهاهدور در فرد كهاين وجود

 رويكردي همان وي به نسبت بتوان رسد،مي نظر به دارد، وجود سيكلوتيما و هيجاني حاالت اين

 بدين مالي. حيث از فقط ليكن است، كرده اتخاذ ادواري مجنون قبال در قانونگذار كه داشت را

 هايشدارايي و اموال در خودسرانه تصرفات از ممنوع مانيك، يهاهدور آغاز در را او توانمي ترتيب

 معيني يهاهدور در منحصر او سفاهت ديگر، عبارت به شود. جلوگيري او اموال اتالف از تا نمود

 خود هاراد بر تسلطي و زيان و سود سنجش و تشخيص در قدرتي ،هانزما آن در كه گردد

 هرگونه از ناتوان كه وابسته شخصيت اختالل مانند اختاللي به مبتال فرد خصوص در اماارد، ند

 شايد كهاين دوجو با گفت، توانمي است، ديگري به وابسته امر اين در و بوده گيريتصميم

 تلقي سفيه كلمه، واقعي معناي به و باشد داشته را زيان و سود سنجش توان شخصي چنين

 است الزم ،است مالي امور جمله از زمينه، هر در مستقل گيريتصميم توان فاقد چون اما نشود،

 ذال ،دهد انجام غيره يا قيم يا ولي نظارت تحت را مالي حقوقي مالاع مميز صغير همانند

 براي غبن، متضمن يا اكراهي معامالت جهت كه ابطال قابليت و فسخ همچون اجراهايي ضمانت

 زيرا ،نيست كارا و مفيد موارد، گونه اين در است، آمده قانون در سابق حال به وضع بازگرداندن

 فسخ چون اجرايي ضمانت آنكه، ضمن نبود. مميز صغير حجر حكم به نيازي صورت اين غير در

 قواي نقص كه كسي شودمي باعث زيرا ،باشد صحيح تواندنمي موارد اين در حقوقي نظرم از

 نجات آن از توانست خواهد سختي به كه گردد مشكالتي دچار و دافت خطر هورط به دارد دماغي

 يهاهعرص در العقلضعيف اشخاص ورود از جلوگيري حقوقي نظام هوظيف آنكه حال و كند پيدا

  .است مالي پرخطر

 و كرد منع مالي تصميمات در دخالت از را ايشان قانوني طور به تا است الزم علت همين به

 هك همچنان سپرد. قيم يا ولي مانند اميني، شخص به را تصميماتي و اقدامات چنين بر نظارت

 شكست هتجرب با چون اما نيست، سفيه لزوماً  مبتال، شخص گزين،دوري شخصيت اختالل در

 وي زندگي تواندمي امر اين كه ورزدمي امتناع مالي امر هرگونه در مداخله از شده، مواجه مالي

 هدايت و نظارت جهت قيم يا ولي نصب رسد،مي نظر به جهت اين از دهد. قرار شعاعالتحت را

 اعمال برخي انجام به مجاز كهاين عين در تا دارد ضرورت شخص اين مالي حقوقي اعمال
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 قدم تدريج به خود ولي نظارت تحت كه مميزي صغير سانب شود،مي تريتاهمكم مالي حقوقي

  شود. عرصه اين وارد تدريجاً  نيز وي گذارد،مي معامالتي هعرص در

 برخالف كه اندشده شناخته روانپزشكي در نيز ديگري اختالالت مطالب، اين تمام وجود با

 شخصيت اختالل در مثال براي دانست، سفه مفهوم بر منطبق كامالً را هانآ توانمي فوق، موارد

 طورهمان اما شود،مي ديده مالي بعد در ثباتيبي و تكانشي رفتارهاي مانند يعالئم ،هم مرزي

 تشكيل را فرد شخصيت از يئجز ،اختالل اين پيداست، نامش از و گذشت آن توضيح در كه

 فرد در مالي امور هادار در ناتواني كه نظر اين از بنابراين ).2-5( است شده عجين او با و داده

 از ذهني ماندگيعقب همچنين كرد. داخل سفها هدست در را او توانمي است، شده ملكه مبتال

 و امدهاپي سنجش ريزي،برنامه در كه اوتيسم يا شديد مواردي در و متوسط خفيف، وعن

 خود از را يعالئم و ايطشر شوند،مي عملكرد در اختالل بروز باعث و ندمؤثر مالي سازماندهي

 خاطر همين به و سازدمي ممكن را سفه مفهوم با هانآ انطباق كه )4، 7-8( دهندمي بروز

 حقوقي اعمال انجام به نسبت را اختالالت دسته اين به مبتاليان رحج حكم توانمي كه است

  كرد. صادر مالي

  ماليدر اعمال حقوقي  رواني اختالالت به مبتاليان حجر آثار - 2

 امكان اثبات و مالي وقيحق اعمال بر رمؤث اختالالت معرفي از بعد: مالي حقوقي اعمال در 

 چگونگي و حجر بر اختالل نوع تأثير ميزان ايشان، مالي حجر آثار تبيين براي مبتاليان، حجر

 قوق،ح و فقه در كه آنجا از هستيم. ايمقدمه بيان نيازمند حجر، ميزان در مبتاليان هايتفاوت

 است آن نيازمند مسأله، اين تبيين لذا شود،مي نگريسته سفه عنوان به رواني اختالالت اين به

 تمام هدربردارند كه است حقوقي و فقهي عنوان سفه بگذاريم. بحث به را سفيه حجر آثار كه

 دارند ضعف و شدت و درجه اختالالت اين چون منتها است، مالي امور بر رمؤث اختالالت

 بر آن ضعف و شدت اثر بايد كه است تبمرا ذات و مشكك مفهومي هم، سفه گفت وانتمي

  شود. بررسي مالي حقوقي اعمال

 اعمال در مالي، ممنوعيت اين اما ،است محجور و خود مالي امور هادار از ناتوان سفيه

 از .شودمين محجور مجاني تملكات شامل و دارد زيان و سود سنجش به نياز كه است حقوقي

 اعمالي صرفاً  بنابراين است. صحيح سفيه شخص طرف از هبه، قبول و مباح مال تملك رو، اين

 است ولي تنفيذ نيازمند شوند،مي واقع سفيه سوي از مستقيماً و دارد ضرر و نفع احتمال كه
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 اذن قبالً ولي كه دانندمي آن بر مشروط را سفيه ممنوعيت حكم برخي اين، وجود با .)38(

 هستند ليكن ،)39( باشد نشده زايل اذن اثر در حجر و باشد نداده او به را اعمالي چنين امانج

 قواي نقص جهت به ممنوعيت اگر معتقدند و اندكرده ترديد ،اذن اين صحت اصل در كه كساني

  .)8( شد نخواهد مرتفع ذاتي مشكل اين ولي اذن با هست، كه باشد سفيه عقلي

 ،مقصود و شده وضع سفيه به عمل آزادي اعطاي هدف با مذكور استثناي كه است بديهي

 آن قيم كه است خاص ايمعامله انجام به اذن بلكه ،نيست مطلق صورت به سفيه به اذن اعطاي

 سفيه ممنوعيت حكم تشريع كلي هفلسف با مطلق، اذن اعطاي زيرا ،داندمي سفيه مصلحت به را

 مخالف بلكه ،كندنمي سفيه حال به كمكي مطلق اذن نهات نه لذا ،ستني سازگار او، از حمايت و

  است. او مصالح

 امور به وي ممنوعيت هدامن كه شودمي مشاهده گاه ،سفيه حجر آثار بررسي در همچنين

 ضرورت از حاكي حجر، احكام و آثار در رتدّب اما ،)40-41 ،17( است يافته تسري مالي غير

 از ناتوان سفيه كه نحوي هب ،است او ممنوعيت احكام و هسفي ناتواني هحوز ميان ارتباط وجود

 و آزادي بر اصل ر،امو ساير در و شود منع مالي امور مستقل انجام از بايد صرفاً مالي، امور هادار

 و مهم مالي اثرات واجد مالي غير حقوقي اعمال انجام تواننمي ليكن ،گيرد قرار وي هاراد اعتبار

 نمونه، عنوان به .شمرد مجاز سفيه سوي از ،عمل اصل بودنمالي غير طرخا به تنها ،را فراگير

 .)42، 29( دانندمي معتبر و صحيح مالي امور در را سفيه شهادت و نذر عهد، سوگند، برخي

 با مالي غير ظاهراً حقوقي اعمال به گسترش قابل ،حجر آثار است بهتر رسدمي نظر به بنابراين

 آثار داشتن سبب به مالي غير اعمال به ممنوعيت حكم هتوسع اگرچه ،باشد مالي آثار و صبغه

  .گيرد صورت احتياط با بايد ،مالي

 آثار بودنمالي غير يا مالي به توجه با را سفيه اعمال بر مقرر احكام كه است اين راه بهترين

 كه مالي غير عمل اصل از را سفيه نبايد كهاين عين در يعني ،كرد تفكيك آن هعمد و اصلي

 ممنوع عمل همان مالي بعد در ورود از را وي توانمي ليكن نمود، منع است مالي آثار واجد

 را سفيه نكاح حتي كه كساني شده باعث كه بوده تفكر همين بر اتكا رسدمي نظر به ساخت.

 سفيه كه دارند بيان و هدفشر پاي او استقاللي طالق صحت رب رند،اشمنمي جايز مستقالً

 داده وي به خلع عوض ليكن شود، جدا خلع يا ظهار يا طالق هوسيل به خود همسر از واندتمي

 1163 ،1136 ،1064 مواد( است شده ممنوع آن از وي كه است مالي تصرفي زيرا ،شودنمي
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 مجاز را سفيه طالق بتوان احتماالً بنابراين. است شدهن ذكر طالق شرط عنوان به رشد ق.م،

  ).43، 13( )شمرد

  مالي حقوقي اعمال در رواني اختالالت به مبتاليان حجر حدود و رشد مفهوم تنسبي

 الزم لهمعام اطراف در رشد عنصر وجود مالي، حقوقي اعمال انجام براي كهاين اساس بر

 مفهوم يك را رشد اگر زيرا ،است ضروري ،آن بودنينسب يا مطلق و رشد مفهوم شناخت است،

 طور به را، متفاوت درجات با رواني اختالالت به مبتاليان ههم تواننمي ديگر بدانيم، نسبي

 بودنقمطل و نسبي بررسي به قسمت، اين رد مذكور امر تبيين براي .دانست محجور يكسان

  پردازيم.مي رواني اختالالت به مبتاليان حجر حكم حدود و رشد مفهوم

  رشد مفهوم بودننسبي -1

 بلكه شود،مي كامل زندگي از معين ايلحظه در نه و است ملكا تولد بدو در نه آدمي عقل 

 رشد از مرحله هر يافتنفعليت با و يابدمي رشد مرحله به مرحله فعل، به قوه از صعودي سير در

 است. ايمرحله اما پيوسته، جرياني رشد گيرد. مي قرار ديگر ايمرحله يافتنفعليت هآستان در

 بلكه شود،نمي وارد بعد همرحل به مرحله يك از فرد ناگهان و نيستند جدا هم از رشد مراحل

 بدين يابد.مي تداوم وقفه،بي و آرام آرام و شودمي شروع نقطه يك از خطي مانند وي رشد

 است تشكيكي و دفعي غير تدريجي، فرد، در آگاه هاراد و ادراك ظهور گفت: وانتمي ترتيب

)44(.  

 از متأثر نيز، وضعيت و بوده او وضعيت هنتيج و تابع خص،ش ره اهليت چون اين، بر عالوه

 قواي تكامل با كه است شخص رواني نيروي از تابعي اهليت، گفت توانمي است، رواني نيروي

 و شدت و مراتب داراي و شودمي حاصل تدريج به دارد، مستقيم ارتباطي وي، شعوري و دماغي

 مراتبي و درجات آن، عناصر تمام وجود و اهليت ناركا كامل فقدان بين و،ر اين از است. ضعف

 همين به .است حجر هكنندتعيين شخص، زيتمي و درك كاستي ميزان كه دارد وجود درك از

 زيتمي ميزان و عقالني قواي وضعيت به جهتو با نسبي، و تدريجي صورت به اهليت ،نيز خاطر

 هدرج و فكري رشد نظر از صغار تفكيك با مدني قانون راستا همين در شود.مي اعطا شخص،

 نسبيت اين به ،زيتمي از بعد رشد و بلوغ حالت شناسايي و مميز غير و مميز هدست دو به حجر،

 صغير (شامل مميز محجور مالي حقوقي اعمال تفكيك به ،آن بر افزون است. بخشيده اعتبار

 و اموال هادار حكم »مميز رمحجو« تعبير از استفاده با حسبي امور قانون 86 ماده سفيه: و مميز
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 و قانون همين 85 هادم از استفاده با كه است كرده مشخص را افراد اين كار از حاصل منافع

 محتمل و مضر صرفاً نافع، صرفاً  امور به ،شود)مي سفيه و مميز صغير شامل ق.م 1214 هماد

  ).15( است شده اظلح نحوي به نيز مصر مدني قانون در كه اقدامي پردازد،مي دو اين بين

 بلكه نيست، رشد و زيتمي بلوغ، عقل، شناسايي در منحصر بنديدرجه اين رسدمي نظر به

 يا نقطه يك در نيز حقوقي مفهوم در رشد كه بيان اين با است. بنديمرتبه قابل نيز رشد خود

 لذا است، مراحلي ردنكطي به ناگزير و شودنمي حاصل كامل طور به هم آن معين، زماني هدور

 وضع راستا اين در و )45( دارد يمراتب و است مشكك كلي نوع از رشد، مفهوم گفت توانمي

 برخورداري در شخص، تربيت و تعليم حتي و اجتماعي و اقتصادي احوال و اوضاع روحي، جسمي،

 است قرار كه شخصي آزمايش و امتحان هنحو در جهت همين به .است مؤثر رشد ميزان از وي

 او به مشخص، مدتي در شأنش با متناسب اموري بايد كه شده گفته شود، مسترد وي به شاموال

 اسراف تحقق عدم معامله، در غبن از اموال حفاظت زيركي، دقت، وسيله بدين تا شود تفويض

 رسدمي نظر به .)46( شود سنجيده امور آن در اموال صرف مرسوم هشيو و عقال هسير بر بنا ...و

 شخصم ميزاني با و ثابت مفهوم يك رشد اگر زيرا د،دار رشد مفهوم نسبيت از اننش امر اين

  .نداشت وجود يمسائل چنين طرح امكان بود،

 و درجات واجد ز،ني آن گذارياثر هدامن و موضوع اهميت تناسب به رشد اين، بر افزون

 اين شاهد نيست. درش مراتب تمام از برخورداري ياراي را هركس علت، همين به و است مراتبي

 بر رشد، احراز هنحو بيان مقام در كه است (ع) جعفر بن موسي امام حضرت از فرمايشي مدعا،

 كتاب در .)47( فرمايندمي تأكيد بزرگ و متوسط كوچك، كارهاي مورد در يتيم آزمايش لزوم

 در شد، لممحت يتيم يوقت« فرمودند: كه شودمي روايت (ع) جعفر بن موسي امام از الرضافقه

 و رشد همرحل به شد، احساس اگر پس شود،مي آزمايش بزرگ و متوسط كوچك، كارهاي مورد

 وضع همان بر صورت، اين غير در شود،مي گذاشته اختيارش در مالش است، رسيده زيتمي

 نيست ترديدي ».است دهرسي تشخيص و رشد همرحل به كه شود احساس تا ماندمي باقي پيشين

 رشد احراز زمان در مالي، امر نظير واحد ايمقوله در رشد و ادراك توان حيث از افراد تفاوت اگر

 صورت، آن غير در زيرا ،باشد مترتب اثري امر اين بر بايد گيرد،مي قرار نظر امعان و توجه مورد

 شناخته رشد ميزان يك از برخوردار افراد ههم نهايت در كه است نتيجهبي اما سنجيده، اقدامي

  شود. ختم ضعيف هنتيج اين به ظريفي هانديش چنان است بعيد هك حالي در ،شوندمي
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 عدم ظاهراً آنكه رغم به دارند بيان خيبر است شده سبب فقها كالم در فوق مطالب انعكاس

 كلي بيع مال، از ديه اخراج مال، به اقرار جمله از مالي تصرفات تمام از ممنوعيت موجب رشد،

 اموالشان به نسبت ممنوعيت ،سفها به اموال دادن از نهي هآي ظاهر ولي شود،مي غيره و ذمه در

 اين بر .)48( است مال در تصرف مستلزم آنچه هر از يا مالي تصرف هر از ممنوعيت نه است

 سوي از ،مالي امور در مداخله از تام ممنوعيت به حكم نبايد، مواردي در معتقدند نيز اساس

 مالي مراتب و مقامات بعضي از بايد صرفاً فردي چنين و شود داده مالي امور هادار از ناتوان فرد

 و است سفيه معامالت انواع از برخي در سفيه اگر اندگفته آنكه ضمن ).23( گردد محدود بايد

 معامالت به نسبت و بوده محجور معامالت همين به نسبت فقط خورد،مي گول اصطالح به

 سفيه مانند عاقلي ،لمغّف گرچه ابوحنيفه، هعقيد بر بنا همچنين ).40( ندارد ممنوعيتي ديگر

 از رهايي براي (ص)، رسول حضرت از روايتي استناد به تنها و نيست واجب وي حجر ولي است،

  .)15-16 ،49( دارد وجود روزه سه خيار وي براي معامالت در غبن

  مالي حقوقي اعمال در رواني اختالالت به مبتاليان حجر بودننسبي يا مطلق - 2

 حدود نسبيت يرفتنپذ تبع به و سفاهت براي درجات و مراتب پذيرش از نشان فوق، يآرا 

 اين ،روانپزشكي دانش شگرف هايپيشرفت هامروز .دارد مطلق منع رويكرد رد و مالي تصرفات

 هر رفتيمپذي اگر اساس، اين بر .است كرده بنديطبقه و شناسايي را اختالالت مراتب و درجات

 و نقص ساززمينه اختالالت به مبتاليان حقوقي اعمال خصوص در تصميم اتخاذ و تفسير نوع

 قالب كه باشيم ملتزم بايد نيز، نكته اين به پذيرد، صورت سفه مفهوم طريق از بايد رشد، فقدان

 تپيشرف ميزان و ضعف و شدت جمله (از اختالالت اين خصوصيات به نبايد و تواندنمي سفه

 از تام طور به را مالي ناتوان افراد نبايد رسدمي نظر به لذا ،باشد توجهبي مبتال) فرد بيماري

 از ناتوان كه اشدب ميزاني به آنان ممنوعيت است الزم و كرد منع مالي حقوقي اعمال تمام انجام

 به توانيم رواني اختالالت به مبتاليان مالي حجر بودننسبي اثبات براي ند.هست آن تشخيص

  پردازيم.مي هانآ به گفتار اين هادام در كه كرد استناد دليل چند

 از سفاهت سبب به كه كسي مطلق و كلي ممنوعيت: حرج و عسر نفي هاعدق - 1-2

 را وي نيست، همگون شخص بيماري واقعيت اب كهاين از غير ،است شده بازداشته مالي تصرفات

 در رفاًص ،تصميم اين اثر ترديدبي كه سازدمي دور عامالتيم و اقتصادي هصحن از لامك طور به

 در وي اطرافيان و شخص حرج و عسر و تنگنا موجب ساب چه و هماندن باقي اقتصادي هحوز
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 و سهولت اتمراع خود، احكام تمام در اسالم مقدس شرع آنكه حال د.گرد هاهزمين ساير

 ما« كريم قرآن متن از برگرفته و كليدي ايعدهقا عنوان به حرج و عسر نفي و نموده را مسامحه

؛ 6 :مائده( »حرج من عليكم ليجعل اهللا يريد ما« )78 :حج( »حرج من الدين في عليكم جعل

  است. شده وضع نخستين احكام تعديل براي ،)28

 حرج و عسر دچار هانآ به عمل اثر در مكلف كه شرعي الزامات و احكام قاعده اين طبق

 موضوعات به اختصاص قاعده اين كه آنجا از اما ،)50( دنشومي برداشته او هعهد زا ،شد خواهد

 از را معامالت سطوح و انواع تمام انجام از مميز صغير ممنوعيت برخي ،ندارد خاص احكام و

 و عسر نفي هقاعد به توسل با و داده تشخيص وي براي آورمشقت و سازمضيقه احكام مصاديق

 بر و )51( دانندمي معتبر مواردي در را مميز صغير هاراد و داده ممنوعيت عدم به فتوا ،حرج

 نظر ،زيان و سود بين محتمل معامالت نفوذ عدم و ارزشكم ياشيا در يا و نافع معامالت تصح

 صحيح نيز را ارزشكم شئ به نسبت مميز غير صبي تصرف كه اندرفته پيش آنجا تا گاه و دارند

 يرصغ ترتيب بدين .)52-53 ،17( باشد نداده را آن انجام اذن طفل ولي هرچند شمارند،مي

 مسلم اين، وجود با .يابدمي ارتقا وقيحق هرابط يك طرف نقش به وسيله، يك نقش از مميز

 و عسر نفي هقاعد يا مصلحت هرگز نداشت، را عملي چنين درك توان مميز صغير اگر است

 صغير درك بنابراين بدهد. حوزه اين در وي جواز به حكم توانستنمي ديگري هقاعد هر يا حرج

  است. شده جواز اين اعطاي موجب كه بوده حدي به مالي مراودات و معامالت از سطوحي از مميز

 همرتب به كه سفيه شود،مي شناخته قانوني اثر منشأ ز،يتمي وجود اعتبار به صغير هاراد وقتي

 در آنكه ضمن ،است اولي تفكيك و جواز اين به نسبت است، رشد فاقد تنها و رسيده نيز بلوغ

 بنابراين برخوردارند. مالك يك از و گيرندمي قرار هم كنار در اغلب دو اين محجورين، تقسيمات

 طور به حقوقي اعمال تمام جامان از فرد ممنوعيت موجب نبايد رواني، اختالل از مراتبي وجود

 نفوذ عدم به حكم ،رواني اختالالت اين از ايپاره در رسدمي نظر به ،ور اين از .دشو مطلق

 انجام جواز به حكم طور همين است. صواب به ترمقرون معين كف و سقف با معامالت برخي

  .است منطقي ايشان براي مالي تصرفات از برخي استقاللي

 از نوعي به مبتال فرد هر كلي ممنوعيت: مصلحت با احكام هماهنگي لزوم -2-2

 خالف اختالل، ميزان و درجه گرفتننظر در بدون مالي، امور هادار در ناتواني ساززمينه لاختال

 مفهوم از سخن شود،مي بيان سفيه حجر هادل وقتي كههمچنان است. جامعه و فرد مصالح
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 عنوان اجتماع و شخص مصلحت به مضر ،وي به مال واگذاري و آيدمي ميان به مصلحت

 شمارند،برمي را مميز صغير سوي از مالي تصرفات انجام جواز هادل كه هم زماني ،)41( شودمي

 صادر مميز صبي طرف از كه تصرفي بدانيم يقيناً  هرگاه« معتقدند: و برندمي نام مصلحت از

 آن نيست جايز و كند اقرار آن به است واجب صبي ولي بر بوده، وي مصلحت به صددرصد ،شده

 اين در .)17( »برسد طفل به ضرري ،آن نمودنباطل هواسط به اگر خصوص به سازد، باطل را

 هاجاز لزوم حكم به تبديل تنفيذ اين وقتي اما است، شده اشاره ولي تنفيذ به هم باز مورد

 سلب ولي از امر دو بين اختيار حكم اين با گويي شود،مي مميز سوي از گرفته صورت معامله

 كه مصلحت استناد به هم آن ،ندارد وجود بيشتر راه يك و نيست اعالم قابل ردي ديگر و شده

 داشته مصلحت وجود به علم هرگاه و است مصلحت شرع، مقاصد جمله از دانيممي يقين به«

  ).17( »كنيم عمل آن به بايد باشيم،

 به مبتاليان روانپزشكي، علم هامروز :زمانه مقتضيات با احكام هماهنگي لزوم -3-2

 تقسيم مختلف طبقات به و شناسايي اختالل، ضعف و شدت درجات حيث از را رواني اختالالت

 يك به مبتاليان ههم با ما حقوقي نظام ليكن كند،نمي برخورد نحو يك به ايشان ههم با و كرده

 بنابراين ردد.گ عدالتيبي و ايشان حقوق تضييع به منجر تواندمي امري چنين كه كرده رفتار نحو

 و اختالل نوع خصوص در خبره و كارشناس نوانع به روانپزشك نظر تا يشيداند تدبيري بايد

 قضايي احكام تا شود منظور فرد حجر به حكم در و اخذ ،ارادي حقوقي اعمال بر آن تأثير ميزان

  د.نگرد هماهنگ زمانه مقتضيات با

 هاطال سبب و كرده مواجه مشكل با را دادرسي كار مسير اين طي شود تصور است ممكن

 دادرسي، آيين قواعد مطابق زيرا رسد،نمي نظر به صحيح چندان تصور اين ليكن ،شد خواهد آن

 بنابراين نمايد. عمل چنين است موظف دارد، كارشناس نظر به نياز كه دعاوي ههم در قاضي

 دانش هحوز از كه شودمي تلقي تخصصي امري آن، ميزان تشخيص و رواني اختالل شناسايي

 قاضي شود، اقامه محكمه نزد ،جرح به منجر دعوايي اگر كه گونههمان و ستا خارج قاضي

 در دهد،مي ارجاع قانوني پزشكي به وارده جراحات ميزان تشخيص جهت را مذكور شخص

 نظر به ليكن ،است گونهاين هم قضايي رويه كه نمايد چنين دادرس كه نيست گريزي نيز اينجا

 نوع در او رأي و گردد ترگسترده كارشناس عنوان به روانپزشك رنظ اعالم هداير بايد كه رسدمي

 تفكيك پذيرش آنيم، بيان درصدد ما آنچه .شود پذيرفته هم فرد هاراد بر تأثير ميزان و اختالل



  1394وپنجم، زمستان سال نهم، شماره سي                      حقوق پزشكي / فصلنامه 47 
ت

عم
ن

ي
رم

 ك
را

زه
ت، 

الف
ه 

ال
 

 به مربوط حقوقي قواعد همجموع در گرفته، صورت روانپزشكي علم در كه رواني اختالالت

 علم امروزه است. حقوقي و فقهي سنتي تقسيمات در نانآ احكام نشدنمتوقف نيز و محجورين

 از اختالالت رجاتد و انواع تشخيص به قادر كه است رسيده بالندگي از درجه آن به روانپزشكي

 داشته انتظار محكمه از كه نيست نيازي بنابراين باشد. مالي حقوقي اعمال بر رمؤث موارد جمله

 به توجه از تشخيص، اين دشواري جهت به شويم مجبور اًبعد تا بپردازد هانآ تشخيص به باشيم

 بپوشيم. چشم مالي حقوقي اعمال بر آن تأثير و اختالل ضعف و شدت

 به يابدمي تازه ايجلوه احوال، و اوضاع شرايط با متناسب ايدوره هر در حقوق، قواعد

 ترينمهم شدند.مي تلقي حقوقي غير گذشته اعصار در ظهور،نو قواعد همين شايد كه نحوي

 نيست، مصون تحول و تغيير اين از نيز، است عدالت همان كه حقوق هشالود و نظري مبناي

 شرايط مجموع به توجه با مكان و زمان هر در عدالت اند،نسبي هايمفهوم بد، و نيك و عدالت«

 التعد پنداشت. ثابت ار آن نبايد و شود معين دباي آن خاص اجتماعي و سياسي اقتصادي،

 و پايه و حقوق خود وقتي ).54( »شودمي دگرگون اخالق با همراه و است اخالقي مفهومي

 باقي ريتغيال و ثابت روزگار، و احوال دگرگوني در قطعيتي چنين با عدالت، يعني آن اساس

 امور هادار از سفيه ممنوعيت نظير موردي احكام از تواننمي آيا اوصافي، چنين با ماند،نمي

 را مالي قراردادي روابط انواع ههم توانمي طور هچ داشت؟ را زمانه شرايط با انطباق توقع ،مالي

 غير بيماري يك دليل به را اشخاص نيست روا دانست؟ مالي ذاريگاثر و اهميت از سطح يك در

 از ناتوان كه ميزاني به تنها است الزم بلكه كرد، منع معامالتي سطوح تمام از ي،ئجز و حاد

  .نمود مالي تصرفات انجام از ممنوع و محجور باشند،مي درك و شخيصت

  

  گيرينتيجه

 يهاهنشان و هانام با متعددي رواني اختالالت شناسايي به موفق روانپزشكي دانش مروزها

 امور سنجش توانايي از مبتال فرد ناتواني موجب ،برخي تنها ميان اين از كه ستا شده يفمختل

 امور تمام استقاللي انجام از را اختالل نوع آن به مبتال فرد تنها بايد نابراينب .شوندمي مالي

 هروي در .دانست ولي تنفيذ نيازمند و ممنوع ،است ضرر و نفع بين محتمل نوعي به كه مالي

 ناتواني ساززمينه اختالالت انواع تمام پوشش براي ،انحصاري قالب تنها تهاسف كنوني قضايي

 .است روانپزشكي نه و حقوقي مفهوم يك سفه، كه داشت توجه بايد اما ،است مالي امور هادار در
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 نظر به ليكن ،شوند دانسته محجور اختالالت تمام به مبتاليان ههم كه شودمي سبب امر اين

 مالي امور هادار هحوز در و اختالالت از برخي مورد در صرفاً  بايد ،حجر و ممنوعيت رسدمي

 بودنمشكك و تدريجي دليل به ،اين بر افزون ابد.ين تسري هاهحوز يگرد به و دهش منحصر

 اين تمام كه همچنان ،داشب فراگير و كلي نبايد نيز، ممنوعيت و حجر اين ميزان ،رشد مفهوم

 يابدمي تضرور ترتيب بدين ند.گذارنمي جاي بر خود از شدت و ميزان يك به اثري ،اختالالت

 در حاضر هروي و ق.م 1214 و1208 ،1207 دوام اطالق برخالف ،رحج حكم و رشيد غير مفهوم

 هدرج ،رشد انفقد يزانم به بسته كه نحوي به كند تغيير ،است مواد اين بر مبتني كه محاكم

 اساس اين بر د.نشو كارآمد اشخاص وضعيت بتناس به ماحكا و شده معين شخص حجر

  شود:مي پيشنهاد

 بر رواني اختالالت به مبتاليان يمال حجر حدود مناسب، يقانون تصويب با است شايسته ـ

 طور همين .گردد تعيين وي بيماري ضعف و شدت ميزان به روانپزشكي، كارشناس رنظ اساس

  شود. منع فراگير و مهم مالي آثار واجد مالي غير حقوقي اعمال انجام از

 ق.م 1214 و 1208 ،1207 مواد ي)،روانپزشك (علم خاص عرف به مراجعه با است سزاوار ـ

 وضع مشخص حدود با اييهممنوعيت ،رواني اختالل ضعف و شدت قراردادن نظر مد با و نگريزبا

 پيشنهاد لذا ،شوند معين سقف با مالي تصرفات برخي انجام به مجاز ،افراد اين از بعضي تا گردد

 و شده سفه »حاد« درجات به منحصر سفيه، مالي حقوقي اعمال بر نظارت كنوني روند شودمي

 هگستر بر ،روانپزشكي) تشخيص و تقسيمات با سب(متنا »حاد غير« درجات يعني موارد ساير در

 از صادره مالي حقوقي اعمال فرضاً كه ترتيب اين به ،بيفزاييم مبتاليان مجاز و استقاللي اعمال

 ضروري و نافع اًصرف حقوقي اعمال هزمر در و معتبر و صحيح را كم عرفي ارزش با اخير، افراد

  بدانيم.
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