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Duties and non-financial legal obligations of the guardian towards the child 

 

Abstract 

The purpose of this article is to examine the duties and non-financial legal duties of the guardian 

against the child, which was done by descriptive and analytical methods, In Iranian law, if a 

person does not have a special guardian and a guardian appointed by them and the province is 

assigned to a person by a court, this province is called "Qayyumat" which has special provisions. 

In Iranian law, guardian transactions are divided into three categories by the trustee: the trustee 

for some transactions that must be allowed by the trustee and some of which do not require 

permission. The third group is some transactions that are done by the trustee. it is forbidden. In 

the law of countries such as France, the guardian is the minor legal representative and performs 

all the necessary actions for life on his behalf, except for the actions that the minor can legally 

perform alone (such as legal acts related to current life). Therefore, the administration of all 

minor property is the responsibility of the guardian and the minor does not interfere in it except 

in the exceptional cases mentioned earlier. The guardian's authority in the management of small 

property is general, meaning that the guardian does not need the permission of another person or 

authority except in exceptional cases to manage the property and perform legal acts. 

Keywords: Guardian, Trustee, Legal Practices, Iran. 
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 قبال کودک م در  وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قی

 1شرمینه گل کرم

 2پدرام خندانی 

 3حمیده ره انجام

 چکیده:

کااه بااه روص فو اای ی و د  باشاا می  کااود    قبااال  در  قیم  مالی  غیر  حقوقی  اعمال  و  وظایف  بررسی  مقالههدف ما از انجام این  

 دادگاااه طرف از والیت  و تهاشندها و و ی منصوب از طرف آن خاص ولی محجور  هرگاه  ایران  حقوق  در،  فحلیلی انجام پذیرفت 

 سااوي از قیم معامالت ایران حقوق در، است  ايویژه احکام داراي که گویند "قیومت "  را  والیت   این  باشد،  شده  واگذار  شخصی  به

 از برخاای و بگیاارد اجااازه باید خود علیهمولی سوي از که  معامالفی  از  برخی  براي  قیم:  ندشو می  فقسیم  دسته  سه  به  خود  علیهمولی

کشااورهایی  حقااوق در قاایم.  است   ممنوع  قیم  سوي  از  آن  انجام  که  است   معامالت  از  برخی  نیز  سوم  گروه.ندارد  اجازه  به  نیاز  اهآن

  ااغیر  کااه  اعمالی  مگر  د،دهمی  انجام  او  از  نمایندگی  به  را  زندگی  براي  الزم  اعمال  کلیه  و  است    غیر  قانونی  نماینده  فرانسه  مانند

 قیم عهده به  غیر  اموال  کلیه  اداره  بنابراین(.  جاري  زندگی  به  مربوط  حقوقی  اعمال  مانند)  دهد  انجام  ییفنها  به  دفوانمی  قانون  طبق

 باادین  اساات   عااام   غیر  اموال  اداره  در  قیم  اختیارات.  دکنمین  دخالت   آن  در  شد  گ ته  قبالً  که  استثنایی  موارد  در  جز   غیر  و  است 

 .ندارد دیگري مقام یا شخص  اجازه به  احتیاج حقوقی اعمال انجام  و اموال ارهدا  براي  موارداستثنایی در جز  قیم که معنی

 .ایران حقوقی،  اعمال امین، قیم،  :کلیدي  کلمات
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 مقدمه

 ظ حقوق و منافع مالی خااود نیسااتند، همااواره به ح محجورین ) غار، مجانین، اشخاص غیر رشید( از آن جهت که خود قادر

مصون از فعرض و حیف و میل قرار گیرد. باااب  هاآنگاهی هستند که در پناه آن اموال و حقوق مالی  نیازمند حمایت قانون و فکیه

وظایف و اختیارات ود و پرداخته و حد هاآنبه بعد با احصاء محجورین به فعیین سرپرستان قانونی   1180سوم از قانون مدنی مواد  

)ولی، و ی، قیم( پرداخته است که هر یک بنابر قانون و فقه، داراي شرایط، فکالیف، وظااایف و اختیااارافی   هاآنقانونی هر یک از  

 هستند.

دار قضااایی در  ااورت در فقه و حقوق مدنی ایران، »قیم کسی است، که نماینده قانونی محجور از طاارف مقامااات  ااالحیت 

گ ت، »قیم کسی است که از طاارف دادگاااه بااراي سرپرسااتی   فوانمید«، از سویی دیگر،  شو میري و و ی او فعیین  لی قهنبودن و

گردد«.مطالعات حاکی محجور و نگهداري اموال وي در مواردي که ولی خاص )پدر، جد پدري و و ی( نداشته باشد منصوب می

منظور کاهش مشکالت، رفااع ابهامااات و بهبااود وعااعیت اعمااال قاایم در ، به ي متمادي بنابر نیاز جامعههاسالاز آن است که طی  

بااا مطالعااات  حقوق فرانسه مقنن بارها قوانین حقوقی در این مورد را مورد بازنگري و ا الح قرار داده است، بدیهی است این امر

 .گسترده در خصوص مطالعات حقوقی که به گسترص دانش در این زمینه منجر شده است 



 

 
 

1851 

 

 

در 
م 

ی قی
مال

یر 
ی غ

وق
حق

ل 
ما

 اع
ف و

ظای
و

ک 
ود

 ک
ال

قب
 

 
 :تعاریف و مفاهیم: ولث امبح

 والیت قهریگفتار اول: 

گوینااد کااه   "قیوماات "هرگاه محجور ولی خاص نداشته و والیت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این والیت را  

 1187اده  شود. )ماا می  نامیده  "امین"اي است.گاهی نیز شخصی که از سوي دادگاه براي اداره محجور فعیین شده  داراي احکام ویژه

گیرد و مستقیم از قانون می  طوربهشود و سمت خود را  بنابراین، ولی قهري شخصی است که به حکم قانون فعیین می  (قانون مدنی

والیت او یک وظی ه خانوادگی و اجتماعی و به فعبیر دیگر، اجباااري اساات نااه اختیاااري و شاااید بااه همااین جهاات آن را قهااري 

 .اندهان والیت قهري را به والیت اجباري فعریف کردنداوقحق. حتی بعضی از اندهنامید

رسد قانون مدنی نخستین بار آن را استعمال کرده اساات. بااا ایاان در فقه امامیه ا طالح والیت قهري به کار نرفته و به نظر می

ته و گاااهی فصااری  خن گ وجود فقها از انواع والیت از جمله والیت پدر و جد پدري، والیت و ی و والیت حاکم به ف صیل س

 (2973 ،1378، لنگرودي جع ري  )که والیت پدر و جد پدري والیت اجباري است. اندهکرد

فر، در همه کشورها شخص یا اشخا ی که والیت قهري به م هومی که گ ته شد در همه کشورها وجود دارد و به فعبیر روشن

اي سرپرستی و اداره امااور  ااغیر بااه حکاام مسااتقیم قااانون فعیااین ند بربه  غیر نزدیک هستند و به او دلبستگی و مهر فطري دار

جااا کااه ممکاان   کند سرپرستی  غیر و اداره امور او فا آنمی  ءچه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت ط ل و جامعه اقتضا  ،اندهشد

پاا    د، واگااذار شااود.تنهس  منداست به پدر و اشخاص دیگري که قرابت نزدیک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او عالقه

گیاارد و از ایاان نهاد والیت قهري یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می

دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن، قوانین اگر چه در فعیین اشخا ی که عهده  ،لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است 

 یکسان نیست.

 قیم: دوم گفتار

الملل در دوران پ  از جنگ جهانی اول این عبارت براي سرپرستی یک کشااور در حقوق بین هگافکیه و سرپرست  یعنی قَایا ِّم

 .شدفوسط کشور دیگر به حکم جامعه ملل اطالق می

اند. ]قَ يِّ يَ، در عربی: قیِّومیة[ که هر دو مصدر مجعول هستند نیز در همااین معنااا اساات اده شااده  میت قیو   و  قیمومیت   کلمات

 اساات و نااه «ومقیِّاا  »قیِّومیت مصدر ساختگی )مجعول( به شکل عربی است که در متون فارسی مصطل  شااده اساات و از ریشااه

اند که رایج نیساات و بااه همااین هم گ ته قیمومیت . به کار رفته است  قیمومت  در معنی همین قیِّومیت  در ا طالح سیاسی، .«قیِّم»

 (92، 1383    ایی،.)محل اشکال است   شناسیزبان فرفیب از لحاظ

باشد. در ا طالح می ،قیم در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، داراي قیمت و کسی که متولی امر شخص محجور است 

د؛ شااو میخاص به وسیله دادگاه براي سرپرستی و اداره امور محجااور نصااب    ن ولیحقوقی قیم شخصی است که در  ورت نبود

د براي سرپرسااتی و اداره امااور محجااور، شو میبنابراین قیمومت وظی ه و سمتی است که از طرف قاعی به شخصی که قیم نامیده 

 دنی(به بعد قانون م 1218، 1185، 1180گردد. )مواد  در  ورت فقدان ولی خاص، واگذار می

 ،دشااو مینصب قیم به حکم مستقیم قانون نبوده، بلکه در  ورت نبودن ولی خاص و با شرایط خاص از طرف حاکم منصوب 

ق.م( موجااود اساات و  1188هااا )ماااده ق.م( یا و ی منصوب از طاارف یکاای از آن 1180پ  فا زمانی که پدر یا جدپدري )ماده 

ممکن است براي اداره امور محجور قیم فعیین شده باشد و   .قیم انتخاب کند  محجورد براي  فوانمیاهلیت الزم را داراست، حاکم ن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wiktionary.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wiktionary.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wiktionary.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wiktionary.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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در عین حال حضانت او بر عهده مادر یا شخص دیگري باشد. آموزص و پرورص معنوي و اخالقی محجور ا والً باار عهااده قاایم 

 .است. قیم ممکن است شخص مجرد، مرد یا زن باشد

رت نبودن ولی خاص به وسیله دادگاه براي سرپرستی امااور محجااور نصااب در  و در ا طالح حقوقی قیم شخصی است که  

د بااراي سرپرسااتی و اداره امااور شااو مید؛ بنابراین قیومت وظی ه و سمتی است که از طرف قاعی به شخصی که قیم نامیده  شو می

 .دگردمیمحجور، در  ورت فقد ولی خاص واگذار  

 اشخاص مشمول قیمومت: گفتار سوم

 :شده است به موجب این ماده ءاحصا انون مدنیق 1218م در ماده صب قیموارد ن

 :دشو میبراي اشخاص ذیل نصب قیم 

 :براي  غاري که ولی خاص ندارند -1

ند. ولاای اگاار  ااغیري شااو میطبق این بند اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ ولی خاص داشته باشد نصب قیم ن:  فوعی 

د که وظی ه این قیم فا رسیدن  غیر به سن بلوغ است و اگر بعااد از رساایدن بااه شو مییم  نصب قولی خاص نداشته باشد براي او  

دهد و بعد از  ورت قیم  غیري که به سن رشد رسیده لکن محجور است به دادستان اطالع میسن بلوغ باز محجور باشد در این

 .ابقا کند  یمومت آن، اگر دادگاه حکم به بقاي حجر داد )ممکن است( قیم سابق را بر ق

متصل به زمان  غر بوده و ولی خاص نداشااته   هاآنبراي مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و عدم رشد   -2

 .باشند

 .نباشد هاآنمتصل به زمان  غر  هاآنبراي مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد  -3

در دادگاه اثبات شود ولی حکم دادگاااه جنبااه اعالماای   هانآحجر  که این اشخاص را مجنون یا غیر رشید بدانیم باید    براي این

د هر چند داراي پدر و جد پاادري و شو میقیم نصب    هاآندارد. در  ورفی که حجر این اشخاص در دادگاه به اثبات رسید. براي  

دادگاه پدر و یا جدپاادري را اگر  د. و در این حالت شو میباشد. زیرا که با بلوغ و رشد والیت پدر و جد پدري زایل   هاآنیا و ی  

 (292 ،1354  د. )امامی،به عنوان قیم فعیین کرد، این اشخاص عنوان قیم خواهند داشت و مشمول قواعد راجع به قیم خواهند بو 

 

 

 

 

 قیم در قبال کودک  اعمال حقوقی غیر مالیوظایف و : مبحث دوم

 وظایف غیر مالی قیم: اولگفتار

 وظایف قیم صغار: اول بند 

بااراي اعااالم وظااایف قاایم از  گااذارقانوندر شمار وظایف قیم قرار داده و در مواد قااانونی،    گذارقانوناي از امور را  م پارهانجا

کلمافی مانند )باید و مکلف است( است اده کرده است. به بیان دیگر، وظایف محوله به قیم بااراي او یااک فکلیااف اساات و مکلااف 

رو، هرگاه قاایم از آور است. از ایناجراي دستورهایی بر قیم فکلیف شده است براي او عمان  ري ازاست آنها را انجام دهد. خوددا
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به جبران خسارت است و ممکن است بااه  انجام وظایف محوله فخلف کند و از این راه عرري به  غیر وارد آید مسئول و مکلف

 مورد فعقیب قرار گیرد. امانت حکم دادگاه از سمت قیمومت معزول شده و حتی به عنوان خیانت در 

کنااد وظااایف و فکااالیف قااانونی او گیرد و در واقع سمت قیمومت را قبول میاز زمانی که قیم، قیمومت کود  را بر عهده می

 گردد.شروع می

عایاات دارد قیم باید در فربیت و ا الح حال محجور سعی و اهتمااام نمایااد و در امااور او رقانون امور حسبی مقرر می  79ماده

 مصلحت را بنماید.

مطابق ماده مزبور فربیت  غیر و ا الح حال  غیر، جزء وظایف و فکااالیف قاایم بااوده و قاایم  ااغیر در کلیااه امااور کااود  

ق.م مواظباات شااخص  ااغیر و   1235ود  بر عهده قیم اساات. مااادهک نمایندگی داشته و اداره اموال  غیر و مواظبت و نگهداري  

 ر مربوط به اموال و حقوق مالی او را با قیم دانسته است.ه امو نمایندگی قانونی او در کلی

 وظایف و فکالیف قیم را می فوان در دو قسمت غیرمالی و مالی مورد بررسی قرار داد.

 وظایف قیم در امور غیرمالی کودک: دوم بند 

که قیم باید این وظااایف را  بوده  و نگهداري و فعلیم و فربیت کود    ظت اداره امور غیرمالی کود  شامل مسائل مربوط به ح ا

 به نحواحسن انجام داده و در این راه از کوچکترین کوشش دریغ نورزیده و مصلت کود  را در همه حال در نظر بگیرد.

شود در درجه اول بر عهده والاادین ق.م ح اظت و نگهداري کود  که در ا طالح حقوقی حضانت نامیده می1168مطابق ماده

ي و و ی منصوب از طرف آنان بوده و هر گاااه کااود  ولاای خاااص و مااادر نداشااته باشااد، حضااانت و جدپدر)پدر و مادر( و  

حضانت و نگهداري و حضانت ط ل   ،نگهداري کود  با قیم خواهد بود. بنابراین هر گاه مادر  غیر به عنوان قیم او منصوب شود

نوان قیم فعیین شود در این حالت قیمومت فقط ناظر به امور عبه  نیز با مادر )قیم( خواهد بود. هر گاه با وجود مادر شخص دیگري

مالی  غیر خواهد بود و حضانت و نگهداري و فربیت کود  با مادرص خواهد بود. در اداره امور غیرمااالی کااود  مباحاا  ذیاال 

 گیرد:مورد بح  قرار می

 مواظبت و مراقبت کودک: سوم بند 

قبال خطرات و  دمافی است کااه احتماااالً ممکاان اساات متوجااه او گااردد.   د  درمنظور از مراقبت و مواظبت ح ظ جان کو 

طور فهیه غذا و خااورا  و وسااایل زیساات و فااامین مواظبت و مراقبت از کود  شامل نگهداري در محل و جاي مناسبی و همین

جااان و مااال دیگااري  متوجااهوسایل بهداشت ودرمان و محیط سالم براي وي و همچنین مواظبت بر اینکه از ناحیه کود  خطري 

 نشود خواهد بود.

بنابراین مواظبت و نگهداري ط ل عبارت است از به کار بردن وسایل الزم براي بقاء ونمااو بهداشاات جساامی و روحاای ط اال 

د که سن ط ل اقتضاء آن را دار  آن چهکلی انجام    طوربهمانند غذا دادن، پوشانیدن لباس، فمیز نگهداشتن ط ل و شستشوي لباس و  

ق مواظبت و نگهااداري از کااود  را ماای یادصچه ط ل بیمار شود او را به پزشک ببرد و دارو بدهد و پرستاري نماید. م   چنانمثالً

 فوان به شرح ذیل خال ه کرد:

هاي غیر حیحی پاایش یت بهداشت و جلوگیري کود  از خطرات جانی که ممکن است در اعمال و بازياو رع  نگهداري  -1

اب و مواظباات او در مطالعااه بکه منافات با وععیت اجتماعی او دارد و مواظبت کود  از معاشرت با اشخاص نامالی  بیاید و یا اع

 کتب و مجالت مضر که داراي اعتقادات و افکار ناشایست نگردد.
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عمااال فکب اکه موجب عرر و زیان دیگران نشود و اذیت و آزار به کسی وارد نیاورد و مر  مراقبت و مواظبت کود  از این-2

 خالف قانون و شرع نگردد.

سعی و کوشش در جهت بهبود وععیت روحی و جسمانی و روانی کود  و رسیدن به مداوا و درمان کااود  در مااواقعی   -3

 که بیمار و مریض می شود و رسیدن به خورا  و پوشا  کود .

و حوائج و احتیاجااات او را در حااد فااوان   داشتهکه قیم باید به مانند پدر و مادري دلسوز به وععیت کود  فوجه    نهایت این

 مالی  غیر برآورد نماید.

 تربیت کودک: چهارم بند 

د به کودکستان و دبستان کرده و نتیجتاً وارد به جامعااه وپ  از فولد ط ل مهمترین مسأله فربیت کود  است فا وي را آماده ور

 نماید.

یف وظایف قیم آورده است. از لوازم مواظباات و فربیاات کااود ، در ردقانون امور حسبی فربیت  غیر را به  راحت   79ماده  

گیاارد. )کافوزیااان، م، امکان فنبیه و اجبار او به اطاعت است که در حدود متعارف و فنها به منظور فربیاات در اختیااار قاایم قاارار می

1375 :262) 

ل نمایااد کااه متناسااب بااا اوعاااع و اي عماا در زمینه فربیت و رشد فکري و اخالقی کود  قیم موظف و مکلف است به شیوه

احوال اجتماعی و خانوادگی وي بوده و برابر عرف محل به ا الح و فربیت و فعلیم و آموزص کود  بپااردازد. بااراي مثااال بااراي 

ر باسواد کردن کود ، در  ورت امکان مالی او را به دنبال فحصیل فرستاده و هزینه فحصیل او را از مااالش پرداخاات نمایااد و اگاا 

قانون امور حساابی مقاارر داشااته کااه قاایم بایااد در  79عداد فحصیل ندارد به حرفه و کاري که در آن استعداد دارد بگمارد. ماده است

 فربیت و ا الح حال کود  سعی و اهتمام نماید.

 ازدواج صغیرپنجم:  بند 

 ل از بلوغ ممنوع است«اح قبدارد: »نکقانون مدنی مقرر می 1041در خصوص ازدواج یا نکاح قبل از بلوغ، ماده  

طوري کااه در مباحاا  قبلاای اشاااره کااردیم کااود  در امااور د ازدواج کند، همانفوانمییعنی کودکی که به سن بلوغ نرسیده ن

 د امور غیرمالی را شخصاً انجام دهد.فوانمیغیرمالی با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج شده و 

قانون مدنی نکاح قبل از بلااوغ »یعناای  1041ین بوده که مطابق فبصره ذیل ماده است اجا مطرح  مسأله مهم و اساسی که در این

 باشد.علیه  حی  مینکاح در دوران کودکی« با اجازه ولی و به شرط قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی

ر اجازه ازدواج بااه کااود  فحاات قیموماات مزبو   د مطابق فبصره ذیل مادهفوانمیحال این سؤال مطرح است که آیا قیم کود   

 خود بدهد و به بیان دیگر براي  غیر زن بگیرد و  غیره را به ازدواج دیگري دربیاورد؟

آید، دادن اجازه براي کااود  جهاات ازدواج  اارفاً از اختیااارات ولاای قانون مدنی و فبصره ذیل آن برمی  1041چه از ماده    آن

د در ازدواج کودکی که به ساان فوانمیرو قیم کود  نم چنین اختیاري داده نشده است. از اینبه قی)پدر و جد پدري( بوده و  قهري

 (246: 1378که اختیار مزبور  رفاً به ولی قهري داده شده است. )  ایی، ح،  ابلوغ نرسیده دخالت نماید، چر

ه دیگران، بنابراین قیم هیچ اختیاري در نکاح است ندواج  غیر موکول به اذن پدر و جد پدري دانسته شده  زز انی  در فقه امامیه

 (272: 1375 غیر ندارد. )کافوزیان، ن، 
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 طالق صغیره  ششم: بند 

حال اگر کودکی قبل از رسیدن به سن بلوغ به اذن ولی قهري ازدواج کرده و بعداً ولی قهري او فااوت نمااوده و بااراي کااود  

د یااا بااه قیموماات از دختاار فحاات هاا مزبور را که هنوز  غیر اساات طااالق دکود   د همسر  فوانمیمزبور قیم فعیین شده، آیا قیم  

 سرپرستی و قیمومت خود فقاعاي طالق براي دختر  غیره نماید؟

اگر  غیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهري ازدواج کرده و سپ  براي کود  مزبور قیم معین شااده باشااد، قاایم 

دهد یا به نمایندگی از دختر  غیره فحت قیمومت خود فقاعاي طالق نماید. زیرا طااالق یااک   طالق  علیه راد زوجه مولیفوانمین

 گیرد.امر شخصی است که خود  غیر پ  از رسیدن به سن بلوغ درباره آن فصمیم می

، ح،  اا اییحتی ولی قهري ط ل نیز داراي چنین اختیاري نیست فا چه برسد به قیم که اختیارص کمتر از ولی قهااري اساات. )

1378 :247) 

د زن خااود را طااالق فوانمیقانون شرط  حت طالق را بلوغ طالق دهنده قرار داده،  غیري که به سن بلوغ و رشد نرسیده، ن

 (302: 1375ند زن او را طالق دهند. اگرچه مصلحت  غیر آن را اقتضاء کند. )امامی، ح، فوانمیدهد. همچنان که ولی و قیم ن

انااد کااه طااالق د و همه پذیرفتهشو میدر طالق اجرا ن  1041چ اختیاري در طالق ندارد. م اد فبصره ماده  یم هیدر مورد  غیر ق

 (272: 1375بایستی پ  از بلوغ و به وسیله شوهر انجام شود. )کافوزیان، ن، 

»الطااالق لماان   معااروفامامیه معتقدند پدر حق ندارد از طرف فرزند  غیر خود طالق را جاري کند و بر نظر خود به حدی   

کنند، به طریق اولی قیم  غیر نیز حق نخواهد داشت زوجه  غیر را طالق دهد یا فقاعاي طالق  ااغیره را اخذ بالساق« استناد می

 (358: 1372بنماید. )مغنیه، م، 

وجااه »با فشعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در خصوص طالق از طرف قیم آمده است:    1373/ 10/ 24-5178در رأي شماره  

باشد و علیه و اموال و حقوق مالی او میاي ح ظ و حراست از مولیوظی ه  مقانون مدنی اوالً قی  1236و    1235به محتویات و مواد  

علیه به او موکول نشده است و ثانیاً وععیت جانباز آقاي )ص( از نظر عقل و شعور بررساای نشااده کااه آیااا حق طالق زوجه مولی

در بااه اکااه قاا  دهد یااا نااه،  اارف ایاانیا نه اگر عقل سالم دارد خودص باشد فصمیم بگیرد طالق میاست    عقل و شعور وي سالم

 کند«.گیري را نمید بزند موجب سلب اختیار و فصمیمفوانمیحرکت نیست و یا حرف ن

 صلح دعوی صغیر:  هفتم بند 

خافمه دهد مگر بااا فصااویب دادسااتان، در ایاان  ه  ل علیه خود ر بد دعواي مربوط به مولیفوانمیق.م. قیم ن 1242برابر ماده  

کند که  ل  راجع به اموال منقول باشد یا غیرمنقول یا دعوي در دادگاه اقامه شده یااا هنااوز اقامااه نشااده باشااد یااا مورد فرقی نمی

ص  اارفنظر ز قصااادعوي کی ري باشد یا حقوقی بنابراین اگر کسی مادر کودکی را بکشد قیم حق ندارد بدون فصویب دادسااتان ا

 د و محتاج به کسب موافقت دادستان است.شو میکرده و به مطالبه دیه رعایت دهد، زیرا در واقع این امر  ل  در دعوي فلقی 

رود در جریان دعوایی که به نحوي از انحاء  غیر در آن ذین ع است قیم حق دارد به عرر  غیر اقرار کند یا خیر؟ به نظر ماای

قانون مدنی مقرر داشته اقرار عبارت از اخبار به حق است براي غیر بر عرر خااود، بنااابراین   1259را ماده  د. زیقیم چنین حقی ندار

د مستند حکم قرار گیرد و امااا دادگاااه حااق فوانمیعنوان اقرار ناقرار قیم در واقع بر عرر خود نبوده بلکه به عرر  غیر است و به

 دهد.ادت فرفیب اثر  دارد به اقرار قیم به عنوان شه
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 آرای دادگاه عالی انتظامی قضات

بایست به ایاان که اعتراض بر فقاعاي انحصار وراثت را معترض »قیم  غیر« استرداد نموده نمی  ایراد بر حکم دادگاه به این-1

یر بااوده اساات ه و برخالف  اارفه و  ااالح  ااغداسترداد اعتراض که راجع به  غیري بوده که نسبت فرزندیش به متوفی داده ش

فرفیب اثر داده باشد وارد نیست زیرا رعایت  الح و  رفه  غیر در فعقیب اعتراض و یا فر  آن موکول به نظر قاایم اساات و در 

باشد و دادگاه در قبال استرداد اعتراض از کسی که آن را فقدیم داشته و به  الحیت شااناخته شااده مقابل  غیر فقط او مسئول می

 (25: 1327( )شهیدي، م، 1327خرداد  6  -4289م قبول فقاعا را نداشته است. )حکم شماره  است قانوناً حق عد

ایراد بر حاکم دادگاه دائر بر فرفیب اثر دادن به  لحی که از طرف قیم بدون اجازه دادستان به عمل آمده وارد است. )حکاام -2

 (204: 1327(، )شهیدي، م، 1318اس ند  27 -3011شماره  

حی که به  ل  دعوي  غیر از طرف قیم بدون فصویب دادستان فرفیب اثر داده و فقط به حضور مدیردفتر اکت ا بر امین  ل-3

قانون مدنی الزم بااوده و حضااور شااخص دادسااتان باادون فصااویب   1242نموده ایراد وارد است زیرا فصویب دادستان طبق ماده  

فقااط ماااده مخصو اای او را در غیباات دادسااتان در مااواردي کااه   مثمرثمر و مسقط فکلیف قانونی نبوده به حضور مدیردفتري که

دادستان مداخله دارد نماینده او در جریان محاکمه و اظهار عقیده قرار داده و این مسئله مااالزم بااا فصااویب معااامالفی کااه قااانون 

 (204: 1327)شهیدي، م،  (،1327مهر   29 -4372فصویب دادستان را شرط نمود نخواهد بود. )حکم شماره  

 های قضاییدیدگاه

اگر احد از شرکا  غیر باشد بري  دور گزارص ا الحی دائر به فقسیم مافر  یا حکم به فروص عااالوه باار مداخلااه قاایم -1

 دعوت از اداره سرپرستی و اطالع آن نیز الزم است یا نه؟

ثوق و منصوب و نماینده از طاارف اداره به اف اق آراء اعالم شده: فرض این است که قیم مورد و  67/ 12/ 25نظریه که در فاریخ  

د لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازي به دعوت شو میسرپرستی است و غبطه  غیر از ناحیه او و همچنین فوسط دادگاه مراعات  

 از ادراه سرپرستی نیست.

ریافت دیااه فااا زمااان رفااع علیه در خصوص فأخیر اجراي حکم دآیا قیم محجور مستحق دریافت دیه، حق فوافق با محکوم-2

 حجر را دارد؟

 نظر اکثریت

قانون مدنی قیم باید رعایت مصلحت محجااور را نمایااد و نظاار بااه اینکااه   1242قانون امور حسبی و ماده    79با فوجه به ماده  

ادسااتان فوافق مزبور در حکم  ل  در فأخیر اجراي حکم بوده، اقدام قیم منوط به رعایت مصلحت و غبطه محجور بااا فصااویب د

 قانون امور حسبی است. 90خواهد بود. موید این نظر وحدت مال  ماده 

 نظر اقلیت

د فواناا میباشد. قیم که دیه فابع نرخ روز فأدیه بوده و در حال افزایش می که فوافق  ل  دعوي نبوده و عنایتاً به این نظر به این

 ماید.اقدام به فوافق ن  با رعایت غبطه محجور بدون فصویب دادستان
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 نظر کمیسیون

د فااا مشاامول شو میدعوي فلقی ن علیه براي فأدیه دیه متعلق به محجور  ل جزایی: اعطاي مهلت به محکوم  2نشست قضایی  

علیااه نماینااده همان قانون قیم در کلیه امور مربوط بااه امااوال و حقااوق مااالی مولی 1235قانون مدنی باشد و طبق ماده   1242ماده  

چه که در قانون استثناء شده یا مستلزم فصااویب مقااام قضااایی   این حی  اختیار هرگونه اقدامی را دارد مگر آنقانونی اوست و از  

 باشد.

علیااه را بنمایااد. بنااابراین اعطاااي قانون امور حسبی قیم باید در اقدامات خود رعایت مصلحت مولی  79بدیهی است طبق ماده  

اقتضاي محجور منعی ندارد و مستلزم فصویب مقام دیگري نیست البته اعطاااي  علیه براي پرداخت دیه در  ورتمهلت به محکوم

هاي قضایی، مسائل قانون مدنی علیه براي پرداخت دیه غالباً به مصلحت محجور نیست. )مجموعه نشست مهلت طوالنی به محکوم

3 ،225) 

 ارجاع دعوای صغیر به داوری:  هشتم بند 

داوري ارجاع دهد؟ در موردارجاع دعواي  غیر به داوري قانون حکاام خا اای ناادارد، در   د دعواي  غیر را بهفوانمیآیا قیم  

فر از  ل  است. زیرا فمیز سود و زیان ناشی از  ل  به هنگااام فراعاای امکااان دارد. حالی که ارجاع به دادرس فصمیمی خطرنا  

 (266: 1375دهد. )کافوزیان، ن، ر میولی فصمیم آینده داورامري ناشناخته است و حقوق  غیر را در معرض خطر قرا

رسد به لحاظ بیم خطر براي فضییع حقوق  غیر ارجاع به داوري دعاوي مربوط به  غیر از سوي قاایم ممنااوع پ  به نظر می

 باشد و در  ورت بروز جواز در موارد استثنایی و با فصویب دادستان  ورت گیرد.

 مرور زمان دعاوی محجور :نهم بند 

هاي فعزیري غیرشرعی و بازدارنده و مااوارد ان مرور زمان غیر از موارد مشخص از جمله جرایم مشمول مجازاتدر حقوق ایر

معدودي امور مدنی از جمله مرور زمان دعاوي علیه متصدي حمل و نقل و مرور زمان دعاوي اسناد فجاري و دعاوي علیه عااامن 

ند و چون در قوانین سابق از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مااوارد شو میاسناد فجاري در بقیه مواردد عاوي مشمول مرور زمان ن

مرور زمان دعاوي مالی و غیرمالی و غیره شمرده شده بودند با ا الحات و فغییرات قوانین و نظارت شااوراي نگهبااان بااه قااوانین 

اي رد اشاره حذف کردند و در است ساریهاي موارد محدود مو بازنگري شده و مصوب جدید بح  مرور زمان را از قوانین بجز پاره

که از آن شورا به عمل آمد در پاسخ اظهار داشتند: »الحق القدیم الیزیله شیء« یعنی حقی که از قدیم ایجاااد شااده چیاازي آن را از 

ظ عدم ماارور اند، در خصوص دعاوي علیه قیم ناشی از قیمومت بر  غار به لحابرد و قابل به عدم شمول مرور زمان شدهبین نمی

اند، در خصوص دعاوي علیه قیم ناشی از قیمومت بر  غار به لحاظ عدم اعتقاد به مرور زمان او بایااد حساااب فصاادي زمان شده

خود را بدون حصول مرور زمان داده و  غیر رشید شده یا کسان وي یا قیم بعدي هر زمان متوجه فضییع حقی از سوي قیم شدند 

 ند علیه او اقامه دعوي نمایند.فوانمیفصدي خود کوفاهی کرده باشد    یا قیم از دادن حساب زمان

 گیردتصرفاتی که بدون تصویب دادستان صورت می:  دهم بند 

د بنا به مصلحت  غیر و  الحدید خود به منظور حمایت از کود  انجام دهد که در ایاان فوانمیفصرفافی وجود دارد که قیم  

 دهد این فصرفات عبارفند از:و قیم شخصاً غبطه و  الح  غیر را فشخیص می  فصرفات فصویب دادستان نیاز نبوده
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 اجازه اشتغال به کودک:  یازدهم بند 

اي بااه ساااله کااه عالقااه 14یااا  13کند که به کار یا پیشه اي اشتغال ورزد. فرعاً پساار گاهی اوقات مصلحت کود  ایجاب می

شده است، عالقمند است که نقاشی یاد بگیرد و از این طریق مخارج خود و فحصیل ندارد و چند سال در امتحانات مدرسه مردود  

 کند. فأمیناص را خانواده

د در  ورفی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بااه کااار یااا فوانمیدارد: ولی یا قیم  قانون امور حسبی مقرر می  85ماده  

 ار یا پیشه هم خواهد بود.پیشه بدهد در این  ورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن ک 

 اذن اداره برخی از اموال: دوازدهم بند 

د اجااازه فوانمیدر  ورفی که اموال و منافعی به سعی و کوشش کود  به دست آمده باشد، اگر مصلحت ط ل اقتضا کند، قیم 

 دهد که کود  خودص اموال را اداره کند.

د اموال و منافعی را که به سعی خود او حا ل شده است بااا اذن فوانمیدارد: محجور ممیز  قانون امور حسبی مقرر می  86ماده  

د به او اذن دهد که ثمره و میوه درخت فوانمیولی یا قیم اداره نماید. مثالً کودکی درختی را کاشته و درخت بارور شده است، قیم  

 را چیده و به فروص برساند یا براي چیدن میوه درخت کارگر استخدام کند.

 تنفیذ و رد اعمال حقوقی صغیر:  یزدهمس بند 

د در  ورت مصلحت  ااغیر آن را فن یااذ و در فوانمیاي انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است و قیم هرگاه  غیر ممیزي معامله

 این  ورت رد کند.

دهااد و باار اساااس آن   باشد، بلکه همواره باید مصلحت  غیر را مدنظر قاارارقیم در این زمینه داراي اختیار مطلق و کامل نمی

 معامله را رد یا فن یذ کند.

 آراء دیوان عالی کشور

قانون مدنی بیش از این داللت ندارد که معامالت و فصرفات غیررشید در اموال خود موقوف به اجااازه ولاای یااا   1214ماده  -1

نافات ندارد که اگر کسی به ساا یه قرعاای د و اگر اجازه نداد باطل خواهد بود و این مطلب مشو میقیم او است اگر اجازه داد نافذ  

: مجموعه رویه 4شعبه    23/ 11/ 21  -142داده باشد نتواند آنچه داده استرداد کند یا اگر فلف شود عوض آن را بگیرد. »حکم شماره  

 «.76قضایی، قسمت حقوقی، احمد متین:  

یست مگر با اجازه ولی یا قیم او )رأي شماره ق.م. معامالت و فصرفات غیررشید در اموال خود نافذ ن  1214به موجب ماده  -2

 (56: 1376(. )بازگیر، ي، 75/ 7/ 14 -978

 اعمال مالی و غیرمالی قیم در حقوق فرانسه: ومد گفتار

 مواظبت شخص صغیر:: بند اول

 قانون مدنی فرانسه مواظبت شخص  غیر برعهده قیم است. ا والً قیم نساابت بااه شااخص  ااغیر داراي  450به موجب ماده  

کننده والیت پدري شناخته است که از مهمترین آنها حق حضانت است. در عااین حااال همان اختیارافی است که قانون براي اعمال

قانون مدنی فرانسه  غیر باید نزد قیم اقامت کد و اختیار فعلیم و فربیت  غیر بااا قاایم اساات. لاایکن شااوراي   108به موجب ماده  

 قانون مدنی فرانسه( 449کند. )ماده  ، ط ل را معین میخانواده شرایط کلی فعلیم و فربیت 



 

 
 

1859 

 

 

در 
م 

ی قی
مال

یر 
ی غ

وق
حق

ل 
ما

 اع
ف و

ظای
و

ک 
ود

 ک
ال

قب
 

 
 وظایف قیم در پایان قیمومیت: بند دوم

یابااد. قیمومیاات ط اال نامشااروع سالگی« یا رشید شناخته شدن یا فوت او پایااان می  18قیمومیت با رسیدن  غیر به سن کبر »

قانونی فحت نظارت قضایی نیز پایان یابد، در  ااورفی کااه ممکن است با فصمیم قاعی قیمومیت مبنی بر فبدیل قیمومیت به اداره 

 قانون مدنی فرانسه( 392بعد از برقراري رژیم قیمومیت یکی از والدین ط ل او را بشناسد. )ماده  

یابااد بلکااه قاایم فغییاار ممکن است وظی ه قیم درنتیجه فوت یا عزل او پایان یابد، در این فرض در حقیقت قیمومیت پایان نمی

 د.کنمی

علیه سااابق دادن  ورفحساب نهایی: پ  از پایان قیمومیت قیم موظف است در ظرف سه ماه یک  ورفحساب نهایی به مولی

ق.م.ف(. این  ورفحساب باید به یکاای از اشااخاص زیاار داده  471ماده  3و  1خود یا ورثه یا نماینده قانونی وي فسلیم کند. )بند 

 شود:

 د.شو میر پایان یابد به خود  غیر داده هرگاه قیمومیت در اثر رفع حج-1

 علیه سابق پایان یابد  ورفحساب باید به وراث او فسلیم گردد.هرگاه قیمومیت در اثر فوت مولی-2

در  ورت فغییر قیم،  ورفحساب باید به قیم جدید داده شود. در این  ورت قیم جدید جااز بااا اجااازه شااوراي خااانواده -3

 ول کند و شوراي خانواده با فوجه به گزارص ناظر در این زمینه اظهارنظر خواهد کرد.د  ورفحساب را قبفوانمین

 قیماختیارات : سومبند 

بیناای نگردیااده اساات و در سیستم حقوقی فرانسه نهادي به نام شوراي خانواده وجود دارد که در حقوق ما نهاد مشابه آن پیش

 دهد:قیم اعمال زیر را با اجازه شوراي خانواده انجام 

 ق.م.ف( 457انتقال مال منقول یا غیرمنقول )ماده  -1

 ق.م.ف( 1718و  1429سال )مواد   9اجاره به مدت بیش از -2

 ق.م.ف( 461قبول بدون شرط یک ارت یا ردِّ یک ارث )ماده  -3

ه شااوراي ق.م.ف( براي افااراز بااه فراعاای عااالوه باار اجاااز 466و    465افراز مال مشاع که  غیر در آن شریک است )مواد  -4

 خانواده اجازه دادگاه شهرستان نیز الزم است.

اقامه دعوي: براي اقامه دعاوي غیرمالی اجازه شوراي خانواده همیشه الزم است و در دعاااوي مااالی فقااط در دعااواي افااراز -5

 ق.م.ف( 464اجازه شوراي خانواده الزم است. )ماده 

 از به اجازه شوراي خانواده دارد.ق.م.ف(  ل  دعوي محجور نی 467 ل : به موجب ماده )-6

 ق.م.ف( 450ماده  3اجاره مال غیرمنقول  غیر به قیم نیز نیاز به اجازه شوراي خانواده را دارد. )بند -7

 اعمال ممنوع غیر مالی قیم :مچهاربند 

 را انجام بدهد: هاآند فوانمیاعمال زیر ممنوع و قیم به هیچ وجه ن

 قرارداد ارجاع داوری:  :الف

کنند حل اختالف خود را به یک یا چند داور خصو ی ارجاع کنند. منظور قراردادي است که به موجب آن اشخاص فوافق می

فرانسه براي جلوگیري از فضرر  ااغیر ارجاااع اخااتالف  گذارقانون .فر است از آن جا که قرارداد رجوع به داوري از  ل  خطرنا  
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ایران نیااز   گذارقانونجا است که  رجوع به محاکم را براي احقاق وي فرجی  داده است. بهمربوط به  غیر را به داوري منع کرده و  

 این ممنوعیت را  ریحاً بپذیرد یا الاقل انعقاد این قرارداد را موکول به اجازه دادستان کند.

 قبول انتقال حقی که کسی بر صغیر دارد: :ب

د انتقال طلبی را که بر ذمه  غیر است قبول کند، به استثناء حق اجاره فوانمینق.م.ف( بدین معنا که مثالً قیم    450ماده    3)بند   

خواسته اساات باادین طریااق جلااوي سااوء اساات اده   گذارقانونکه با دخالت ناظر و اجازه شوراي خانواده قابل انتقال به قیم است.  

 احتمالی قیم را بگیرد.

 : ضمانج

 ق.م.ف( 201ت دینی را عمانت کند. )ماده  د به نمایندگی از  غیر پرداخفوانمیقیم ن 

 : اعمال تجارتید

 د هیچ عمل فجارفی را به نام  غیر انجام دهد.فوانمیقیم ن 

کلی هر قراردادي که  غیر را بعد از رسیدن به سن کبر متعهد کند ممنوع است. اختیارات قاایم محاادود بااه دوره  ااغر   طوربه

ص 1393، بااایرون )سااوفیهد که اثر آن بعد از رسیدن  غیر به سن کباار شااکار گردد.د عملی انجام دفوانمیاست و بدین جهت ن

93) 

 هاو وضعیت حقوقی آناعمال  متعدد بودن قیم و : ومسگفتار 

 فضااامنی  مساائولیت   آنها  از  یک  هر  نمایند  ف ریط  یا  فعدي  محجور  اموال  در  یکدیگر  شرکت   با  و  بوده  متعدد  قیم  که   ورفی  در

 که  بود  خواهد  کسی  به  متوجه  مسئولیت   نمایند  محجور  اموال  در  ف ریط  یا  فعدي  دیگران  شرکت   بدون  قیمین  زا  بعضی  اگر  و  دارند

 د .باشمیدر حقوق فرانسه فعدد قیم وجود دارد و این امر مختص به حقوق ایران .است  کرده ف ریط یا فعدي
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 گیرينتیجه

مستقیم، متولی، سرپرست، داراي قیمت و کساای کااه متااولی اماار   قیم به معنیگ ت    فوانمیبا فوجه به مطالب ذکر شده چنین  

باشد. در ا طالح حقوقی قیم شخصی است که در  ورت نبودن ولاای خاااص بااه وساایله دادگاااه بااراي شخص محجور است می

میااده د؛ بنابراین قیمومت وظی ه و سمتی است که از طرف قاعی به شخصی که قاایم ناشو میسرپرستی و اداره امور محجور نصب  

نهاد قیمومت از نظر ماهیت به عنااوان گردد.  د براي سرپرستی و اداره امور محجور، در  ورت فقدان ولی خاص، واگذار میشو می

دهد مستحق اجاارت بااوده و ماینده )قیم(در مقابل عملی که انجام میننمایندگی مطرح و آثار و احکام نمایندگی بر آن حاکم است  

ون وکیل باید حساب زمان فصدي خود را بدهااد و در  ااورت ارفکاااب برخاای اعمااال عااالوه باار شود و همچمسول شناخته می

مسئولیت مدنی، مسئولیت کی ري نیز داد در حقوق هر دو کشور قیم در قبال اعمال ارفکابی خود در ارفباط بااا قیموماات و اعمااال 

 .شودغیر مسئول شناخته می 

: قیم براي برخاای از معااامالفی کااه از سااوي ندشو میدسته فقسیم    به سهیه خود  علمعامالت قیم از سوي مولیدر حقوق ایران  

انجااام آن از سااوي  کااه است  برخی از معامالت گروه سوم نیزنیاز به اجازه ندارد. هاآنعلیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از  مولی

 .قیم ممنوع است 
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 پیشنهادات

 نکتااه  بااه  فرانسوي  مقنن  ولی  باشد  دار  امانت   باید  قیم  که  داشته  بیان  انیایر  مقنن  قیمومت   حین  در  قیم  وظایف  درخصوص  -1

. ندباشاا می برخااوردار مشااخص اجااراي عمانت  از  وظایف  این  و  داده  فوعی   کامل  جزییات  با  را  قیم  وظایف  و  ننموده  اکت اء  کلی

 نساابت  کشور داخلی  يگذارقانون  مبانی  ایرس  و  فرهنگ  گرفتن  نظر  در  با  و  فرانسوي  مقنن  از  فاسی  به  ایرانی  مقنن  دگردمی  پیشنهاد

 .ورزد  اهتمام خصوص این در  قوانینی فدوین به

 وارده خسااارت جبران مسئول نماید، خیانت  یا فقصیر نظارت اعمال در ناظر چه چنان  ایران  مدنی  قانون  از  1247  ماده  طبق  -2

 مشااابه حالاات  در فرانسااوي مقاانن کااه حااالی در. داشبمی  دنیم  مسئولیت    رفاً  ناظر  خیانت   یا  فقصیر  اجراي  عمانت   یعنی.  است 

 ساااکت  مااوارد گونااه این در ناظر عزل خصوص در ایرانی مقنن. است  نموده  عنوان  نیز  را  ناظر  عزل،  ناظر  دانستن  مسئول  بر  عالوه

 .گردد  اعافه نیز ناظر عزل که دارد  عرورت و  بوده

 امددا  دهنددد   اطالع  دادستان  به  را  قیم  عزل  سبب  وجود،  ند توانمی  عالقه  ذی  هر  یا  محجور،  حسبی  امور  قانون  97  ماده  طبق  -3

 امددا. نخواهددد  یددا بخواهد  دادگاه از را قیم عزل که دگیرمی تصمیم دادستان و است دادستان  با  خصوص  این  در  گیریتصمیم

 نهدداد  ارکددان  یرسددا  چنین  هم  است،  داده  را  دعوی  طرح  حق  محجور  به  استثناء  صورت  به  موارد  گونه  این  در  فرانسوی  مقنن

 بددر زیددادی وظددایف، شد  گفته که طور همان دادستان که این به توجه  با..  بدهند   پوشش  ار  موارد  گونه  این  ند توانمی  خانواده

 بدده ایرانی مقنن که  دارد  جا  رسد،می  نظر  به  ممکن  غیر  کامل  کیفیت  با  نفر  یک  توسط  وظایف  این  انجام  عمال  که  داشته  عهده

 خواهی تظلم حق از تا نموده اعطاء محجور به را دعوی طرح حق موارد گونه این  در،  قرانسه  اکشور  تهپیشرف  قوانین  از  تاسی

 .گردد مند بهره،  شده گرفته نظر در  جامعه افراد برای  اساسی قانون  موجب به  که
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 منابع فارسی:

 ، حقوق مدنی، انتشارات اسالمیه، جلد اول و پنجم.1375، سنامامی، ح-1

 ، قانون امور حسبی در رویه قضایی، انتشارات جنگل جاودانه.1386،  حمدباختر،ا -2

 .، موازین حقوقی امور حسب، انتشارات دانش نگار، جلد اول1380، دالهبازگیر، ی -3

 .جلد پنجم  ، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر،1375جع ري لنگرودي، محمد،  -4

 .فرمینولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1372جع ري لنگرودي، محمد،  -5

 .، موازین قضایی، انتشارات علمی فهران، جلد سوم1327شهیدي، م،  -6

 .، فشکیل قراردادها و فعهدات، انتشارات مجد1380شهیدي، م،-7

 .، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، انتشارات سمت 1378  ایی، حسن،  -8

 .اموال، انتشارات میزان، جلد اول ، حقوق مدنی اشخاص و1383  ایی، حسن،  -9

 .،حقوق مدنی حقوق خانواده، انتشارات میزان، جلد دوم1374  ایی، حسن،  -10

 .، حقوق مدنی، انتشارات دفتر انتشارات اسالمی، جلد اول1375طاهري، حبیب اله،  -11

 .، حقوق کود ، انتشارات روشنگران1369عبادي، شیرین،   -12

 .، حقوق مدنی حقوق خانواده، انتشارات شرکت سهامی انتشارات، جلد دوم1375کافوزیان، نا ر،  -13

 .مدنی قواعد عمومی قراردادها، انتشارات مدرس، جلد دوم ، حقوق1376کافوزیان، ن،  -14

 .، حقوق مدنی اعمال حقوقی، انتشارات شرکت سهامی انتشار1376کافوزیان، ن، -15

 .ی در نظم حقوق کنونی، انتشارات نشر میزان، قانون مدن1380کافوزیان، نا ر،  -16

 .، رویه قضاي، انتشارات علمی فهران1320متین، ا،  -17

، دادسرا و دادستان وظایف قانونی و آیااین رساایدگی، انتشااارات معاوناات آمااوزص و 1382معاونت آموزص قوه قضاییه،    -18

 .فحقیقات قوه قضاییه

 .ه قضایی فل نی، انتشارات الهادي قم، جلد پنجم، مشاور1384معاونت آموزص قوه قضاییه،   -19

 .هاي قضایی مسائل مدنی، انتشارات محمد، مجموعه نشست 1381معاونت آموزص قوه قضاییه،   -20

 .، فقه فطبیقی فرجمه کاظم پورجوادي، انتشارات دایره المعارف قم1372مغنیه، م،  -21
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 .هانهاي قضایی،انتشارات کی، اندیشه1372نوبخت، ي،  -22

: ناشاار،  اداري  حقوق  و  اساسی  حقوق  اداري،  دادرسی  آیین  مباح    بر  مشتمل:  فرانسه  عمومی  حقوق  مبانی،  بایرون  سوفی  -23

 .1393، -  دادگستر

 .1392،  بهنامی:  ناشر  "فارسی اي  مقابله فرجمه  با" فرانسه  حقوقی  متون  گزیده  ،(مترجم)میرزایی  علیرعا -24

: ناشاار، ا ااالحات آخاارین اساااس باار فرانسااه  مدنی  قانون:  فرانسه  مدنی  قانون  در  خانواده  حقوق  ،(مترجم)  محسنی  الهه  -25

 . 1392، فمرین

 جلااد،  فرانسااه  حقااوق  در  فطبیقی  مطالعه  با  مدنی  مسئولیت   عمومی  قواعد  فعهدات  حقوق  مدنی،  حقوق،  یزدانیان  علیرعا  -26

 .1395، میزان:  ناشر، سوم

 .دانش  گنج:  ناشر  (انگلستان - فرانسه - ایران) فطبیقی مدنی  مسوولیت (: 4) (1392) مدنی  حقوق، نوین  پرویز -27

 


