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قیمومت: مبحث دوم  

 شود:   برای اشخاص ذیل نصب قیم می ق.م: 2121به استناد ماده 

 که ولی خاص ندارند.برای صغاری  (1

 آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.   ربرای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغ (2

 برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمام صغر آنها نباشد. (3

باشند که مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نمایندده   در مواردی که نیاز به نصب قیم است به ترتیب اشخاص ذیل مکلف می :1نکته

 او اطالع داده و از او تقاضا نمایند که اقدام الزم را برای نصب قیم به عمل آورد: 

  )ابوین )پدر ومادر م اطالع آنها، انجام تکلیف فوق برعهده اقربایی است که با شخص محتدا  بده قدیم    در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عد

 باشد.   در صورتی که شخص محتا  به قیم زن یا شوهر داشته باشد، انجام تکلیف فوق بر عهده زو  یا زوجه می نمایند.  در یکجا زندگی می

تواند سمتی را که دادگاه به او داده است را رد کند.   قیم می :2نکته 

ار ومجانین و اشخاص غیررشید، تا زمانیکه برای آنها قیم معین نشده است بر عهده مدعی العموم )دادستان( است.صغحفظ و نظارت اموال  :3نکته  

احتمال داده شود که شخص محجور با توجده بده وضدعیت دارایدی     اصل بر این است که انتشار حکم حجر اختیاری است مگر اینکه این  :4نکته

 اش ممکن است طرف معامالت نسبتاً عمده ای واقع گردد که در این صورت انشار حکم حجر الزامی است. 

مراجعه به دفتر ثبت محجوران: برای عموم آزاد است.  :5نکته 

به عمل آمده باشد.« دادگاه»پذیرند که: نصب او مطابق قانون توسط  رسمی تنها کسی را به عنوان قیم می اسناد محاکم و ادارات و دفاتر :6نکته   

 ند: واشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین ش ق.م: 2122به استناد ماده 

 کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند.   (1

ه حد ت، خیانت در امانت، کالهبرداری، اخدتال،، هتدک ندامو،، منافیدات عفدت، جن     های سرق هحکسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جن (2

 محکوم شده باشند.   حکم قطعینسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر، به موجب 

 کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.  (3

 کسانی که معروف به فساد اخالق باشند.   (4

 کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی برمحجور داشته باشد.  (5

مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است )یعنی قدیم نسدبت بده ایدن      :1نکته

 امور صالحیت عام دارد(  

یب دادستان . صوتواند بیش از مبالغ مزبور خر  کند مگر با ت ستان است و قیم نمیتعیین مخار  سالیانه ی مولی علیه با داد :2نکته 

در صورتی که قیم در حفاظت از اموال مولی علیه تقصیر بنماید، مسئول تلف یا نقصان آن اموال خواهد بدود اگدر  ده نقصدان یدا تلدف        :3نکته

 مجدد امانت داری پیشه کند:و قیم نباشد ولی اگر قیم دست از تقصیر و خطا بردارد  تعدی یا تفریطبه  مستند

 گردد.   ت صفت امانت مجدد به او اعاده میسدیگر مسئول نیست  را که معتقدا طبق نظر دکتر کاتوریان:

 ردد.  گ در هر حال مسئول است  را که معتقدات صفت امانت مجدد به او اعاده نمی طبق نظر دکتر امامی:

تعیین قیم به دادگاه مراجعه نماییم و تنها فایده اش این است که ممکن  جهتشود بلکه مجدد باید  نمی هصفت امانت برگرداند طبق نظر اینجانب:

 است همان شخص مجدد به سمت قیمومت انتخاب گردد.  

علیه بوده را جزء صورت دارایی او قید نکند یا سبب قید نشدن آن را فراهم در صورتی که قیم عامداً و از روی سوء نیت مالی را که متعلق به مولی  :4نکته

 معزول نیز خواهد شد یعنی دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد.، کند، عالوه بر جبران خسارتی که ممکن است از این حیث وارد شود

 طرح شبکه ای:

  شود: مورد قیم معزول )عزل( می 8در 
بدا  ، دارایی او قید نکند یا سبب قید نشدن آن را فراهم کند صورت سوء نیت مالی را که متعلق به مولی علیه بوده است را دردر صورتی که قیم با  (1

 تقاضای دادستان معزول خواهد شد. 

لبده ی دادسدتان،   اقیم باید الاقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده ی او بدهد و هرگاه در ظرف یکمداه از تداریم مط   (2
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 شود.  حساب تصدی خود را به او ندهد، به تقاضای دادستان معزول می

 شود البته با تقاضای دادستان   هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین در دادگاه حاضر نشود، از قیمومت عزل می (3

 اگر قیم ورشکسته اعالن شود.  (4

 ت از او سلب شود. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صف (5

 اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.  (6

ه نسدبت بده   حد های سرقت، خیانت در امانت، کالهبرداری، اختال،، هتک نامو،، منافیدات عفدت، جن   هحاگر قیم مرتکب جنایت و یا یکی از جن (7

 طعی محکوم گردد.  اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده و به موجب حکم ق

 اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند. (8

 :اطالعات عمومی 
 اعالن: جنبه عمومی دارد.      اعالم: جنبه شخصی دارد.

با خود معامله کند) ه در عقدود تملیکدی  ده عهددی( یعندی نده       تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه  قیم نمیق.م:  2121به استناد ماده  

 2شود که: معامله با خود توسط قدیم   مفهوم مخالفش این می. تواند مال خود را به او انتقال دهد تواند مال مولی علیه را به خود منتقل کند نه می می

 حالت دارد:  

اگر قیم حکم غیر اصیل را داشته باشد مثل اینکه به نمایندگی یدا قیمومدت    -2   است.  اگر قیم حکم اصیل را داشته باشد: معامله با خود ممنوع -1

 از طرف اشخاص ثالث با مولی علیه معامله کند:  نین معامله ای صحیح است. 

را به مولی علیه هبه کندد یدا    تواند مال خود شود به عنوان مثال: قیم می د شامل امور صرفاً نافع نمیخوبه یاد داشته باشید که معامله با  :1نکته

 ومت از طرف مولی علیه آن را قبول کند  را که این امور ضرری برای محجور )مولی علیه( در پی ندارد.مبه طور رایگان صلح کند و خودش به قی

گفته شد که: :2نکته 

 توانند به سمت قیم انتخاب گردند. نمی شوند؛ کسانی که به ورشکستگی تقصیر محکوم می 

 توانند به سمت قیم انتخاب گردند. نمی ند؛وش کسانی که به ورشکستگی تقلب محکوم می 

  توانند به سمت قیم انتخاب گردند. می باشند؛ ت تعقیب میتحکسانی که به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 

 شوند. ومت معزول میماز سمت قی ند؛وش کسانی که به ورشکستگی تقصیر یا تقلب محکوم می 

جنبه تأسیسی دارد و ناظر به آینده است یعنی وضعیت حقوقی جدیددی را بده بدار    ( قیم:نگفته شد که حکم عزل )معزول شد :3نکته

شود که اعمالی را که قیم پیش از ابالغ حکم عزل به او انجام داده است بی اعتبار گدردد   دهد ولی این امر سبب نمی آورد و موقعیت او را تغییر می می

 هم  نان نافذ است.بلکه این امر 

آورد و موقعیدت او را   جنبه تأسیسی دارد و ناظر به آینده است یعنی وضعیت حقوقی جدیددی را بده بدار مدی     ( قیم:نحکم انعزال )منعزل شد

کده ایدن امدور هدم     شود که اعمالی را که قیم پیش از ابالغ حکم عزل به او انجام داده است بی اعتبدار گدردد بل   دهد. ولی این امر سبب نمی تغییر می

  نان نافذ است.

  گردد: مورد قیم، منعزل می 2در 
 در صورتی که حجر مولی علیه به پایان برسد. -2در صورتی که قیم، مجنون یا فاقد رشد گردد. )محجور گردد( -1

  :قیم 
 تا زمانی که سمت قیمومتش زائل نشده است باید حساب زمان تصدی خود را به دادستان بدهد. -

 کِبَر و رشد یا رفع حجر باید حساب زمان تصدی خود را به همراه اموال مولی علیه به مولی علیه سابق خود بدهد.بعد از  -

 ومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد باید حساب زمان تصدی خود را به همراه اموال مولی علیه به قیم بعدی بدهد.مدر صورتی که قی -

 ند، باید حساب زمان تصدی خود را به همراه اموال مولی علیه به وراث بدهد.در صورتی که محجور )مولی علیه( فوت ک -

شدود و لدذا هدیچ قدراردادی      دادن حساب تصدی به مولی علیه سابق یا قیم بعدی یا وراث از قواعد مربوط به نظم عمومی محسدوب مدی   :1نکته

 تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند. نمی

یل آن به شخص با صالحیتحوومت تا زمان تموظیفه حفظ اموال از زمان زوال قی :2نکته: 

 بعد از فوت قیم، با دادستان است.*    با خود قیم است.، تا قبل از فوت قیم*  

ب مددعی العمدوم   ه یا جنایت نسبت بده شدخص او مدورد تعقید    حهرگاه قیم در امور مربوطه به اموالی مولی علیه یا جن ق.م: 2121به استناد ماده 
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 .محکمه به تقاضای مدعی العموم )دادستان( موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد، )دادستان( واقع شود

 .نماید قیم موقت مینصب ومت، محکمه به تقاضای دادستان اقدام به مبه عبارت دیگر در صورت تعلیق قیم از قی

کند، باید مراتب را در ظدرف   شوهرومت معین شده اختیار مهرگاه زن بی شوهری، ولو مادر مولی علیه، که به سمت قی ق.م: 2122به استناد ماده 

 یکماه از تاریم انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطالع دهد.

 :است مخیرراه  2در این صورت، دادستان یا نماینده او با رعایت وضعیت جدید آن زن در انتخاب 

 ضم ناظر -2تعیین قیم جدید  یا     -1

:یدر اسدت )نده    مخدر صورتی که قیم در ظرف یکماه از تاریم انعقاد نکاح، ازدوا  خود را به دادستان یا نماینده او اطدالع ندهدد، دادسدتان     نکته

 ف( درخواست عزل او را بنماید یا ننماید.مکل

 .امکان تعیین اشخاص حقیقی و یا حقوقی به عنوان ناظر بر امور مولی علیه نیز وجود دارد 

 مورد خالصه کرد: 3توان در  اموری که انجام آن توسط قیم نیاز به تصویب دادستان دارد را می 

ندد کده در نتیجده آن    کشود( مولی علیه را بفروشد و یا به رهن بگذارد و یا معامله ای  نقول نمیتواند اموال غیرمنقول )لذا شامل اموال م قیم نمی -1

 تصویب دادستان )شرط تصویب دادستان نیز، مالئت قیم است( وخود مدیون مولی علیه شود، مگر با لحاظ غبطه مولی علیه 

ارجاع به داوری نیز ندوعی مصدالحه اسدت و     نکته:ن )مگر با تصویب دادستاتواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد  قیم نمی -2

 (  باید با تصویب دادستان انجام شود

 شود که: مفهوم مخالفش این می .رض کند، مگر با تصویب دادستانقتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیا   قیم نمی -3

 بده تصدویب   نیداز  :مانند بیمار شدن مولی علیه یا گرسنه ماندن مولی علیه و ...، ضروریهای مورد نیاز برای رفع احتیاجات  وام 

 .ندارد دادستان

 منوط به تصویب دادستان. :بیند های غیرضروری که قیم به منظور مصلحت گرایی و اداره نافع دارایی مولی علیه الزم می وام 

اثر فدروش )بیدع(   ، تصویب دادستان دارد. را که هدف قانونگذار از منع فروش وصلح در مقام بیع نیز نیاز به رعایت غبطه ی مولی علیه  :1نکته

تدوان   آورندد لدذا مدی    است نه صورت آن و از آنجا که در عقد صلح طرفین عقد با توافق و تراضی یکدیگر آثار یک عقد مثل بیع را در قالب صدلح مدی  

مولی علیه تصویب دادستان نیز ضروری غبطه بیع نیز همان آثار بیع را دارد لذا برای انجام آن عالوه بر رعایت  مقام ه نتیجه گرفت که صلح دراینگون

 باشد )اثر بیع= انتقال مالکیت( می

علیه از دارایی اش را دارد که در این  ام دادن مال محجور به دیگران نیز حکم خار  کردن اموال مولیوضمان نقل ذمه از دین دیگران+  :2نکته

 موارد هم، تصویب دادستان الزامی است.

 شود. ومت مرتفع میمتعیین قیم شده، قیموجب پس از زوال سببی که  ق.م:2122به استناد ماده 

«مواد مرتبط با مبحث قیمومت در قانون امور حسبی»  

اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است )دادگاه محل اقامتگاه محجور( و اگر محجدور در  امور قیومت راجع به دادگاه شهرستانی است که  :21ماده 

 ومت صالح است.مایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه، سکنی دارد برای امور قی

 اجع به دادگاه شهرستان تهران است.ومت رمهرگاه محجور در خار  ایران، اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قی :24ماده 

: ماده فوق الذکر 2خالصه   

 ومت، طبق قاعده، دادگاه محل اقامتگاه محجور )نه محل سکونت(مدادگاه صالح نسبت به امور قی 

 ومت، در صورت فقدان اقامتگاه در ایران، دادگاه محل سکونت محجورمدادگاه صالح نسبت به امور قی 

 ومت، در صورت سکونت یا اقامت محجور در خار  ایران، دادگاه شهرستان تهرانمقی دادگاه صالح نسبت به امور 

قیم موقت تعیین کندد ولدی دادگداه    ، در صورتی که مأمور کنسولی ایران برای محجوری که در خار  ایران، اقامت یا سکنی دارد :05مفهوم ماده 

 ن قیم با دادگاه شهرستان تهران است.تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند، در این صورت تعیی

دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، دادگاهی که برای یکنفدر از صدغار بددوًا تعیدین قدیم کدرده اسدت        متوفی در صورتی که  :22ماده 

اقدام به تعیین قیم ننموده باشد، دادگداهی کده   که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیم معین نماید ولی اگر دادگاه مزبور  همتواند برای صغاری  می

کو کترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صدالحیت خواهدد داشدت و اگدر معلدوم نباشدد کددام یدک از صدغار          

 ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است. کو کترند، هر یک از دادگاه
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در اقامتگاه محجور دادگاه صالحیتدار برای امور قیومت نباشد، امور مزبور بدا نزدیکتدرین دادگداه صدالحیتدار بده اقامتگداه محجدور        هرگاه  :21ماده 

 خواهد بود.

 شود.  ومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میمدر صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قی :22ماده 

 ل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.عز :22ماده 

اشخاص ذیل مکلفند پس از اطالع به وجود صغیری که محتا  به تعیین قیم است، موضوع را به دادستان شهرستان حوزه خدود   :00مفهوم ماده 

 اطالع دهند:

نمایند مشروط بر اینکه هیچ یک از ابوین نباشند یدا از ایدن تکلیدف     ربای محجور که با شخص محتا  به قیم در یکجا زندگی میقا -2ابوین طفل -1

و  اداره آمدار  -5شدهرداری  -4 وهر داشته باشد.دددشود زن یا ش زو  یا زوجه در صورتی که کسی که برای او نصب قیم می -3قانونی بی اطالع باشند.

 دهبان و بخشدار در هر محل -6 ثبت احوال و مأمورین آنها

)مکلف است( ایدن موضدوع    ، بایدوجود محجوری شوند که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشده که در جریان دعوا مطلع ب ها هر یک از دادگاه :25ماده 

 را برای تعیین قیم به دادستان اطالع بدهند.

معاملده کندد و    حتدی تواند به نماینددگی از دو محجدور    توان یک قیم معین نمود )و آن قیم می برای  ند نفر از اشخاص محتا  به قیم می :51ماده 

 خود عهده دار ایجاب و قبول در طرف معامله شود( مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتا  به قیم علی حده )جداگانه( باشد.

 ومت، بر دیگران مقدم است.م، با داشتن صالحیت برای قینکرده استر محجور مادام که شوهر پدر یا ماد :52ماده 

 ومت، بر دیگران مقدم است.مدر صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صالحیت برای قی :51ماده 

خواهند بود. ومت، اقربای محجور مقدم بر سایرینمبا داشتن صالحیت برای قی ق.م: 2121به استناد ماده  :1نکته 

ومت را قبول کند.متواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قی زن نمی ق.م: 2122به استناد ماده  :2نکته 

بین قدیم   یاها  کند که در صورت اختالف نظر بین قیم در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است، دادگاه معین می :52ماده 

 و ناظر، به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نمایند و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختالف پیش بینی نماید.

تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است را قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن، از بعض  دادگاه می :52ماده 

 نماید. تصرفاتی که ضرورت دارد معین می و موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال یا تمام تصرفات در اموال،

، نماید که حکم حجر بواسطه انقضای مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشدی بده حجدر    دادگاه در صورتی اقدام به تعیین قیم می :50مفهوم ماده 

 قطعی شده باشد.

توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنهدا   ستان و محجور و قیم محجور، نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر میداد :55ماده 

 حق پژوهش دارند:

 رد درخواست رفع حجر -6 رد درخواست بقاء حجر -5 رد درخواست حجر -4رفع حجر -3حکم بقاء حجر -2حکم حجر -1

 به او ابالغ گردد.« فوراً»رتی که قیم در دادگاه حاضر باشد، حضوراً به او اعالم و اگر در دادگاه حاضر نباشد، باید نصب قیم در صو :56ماده 

ومت را به دادستان اطالع دهد و اگر در این مدت، قبدول  مپس از ابالغ، با رعایت مسافت، قبول یا عدم قبول قی« سه روز»قیم باید در فله  :51ماده 

کند و هرگداه قبدل از تعیدین     ومت مطلع میمومت را قبول نکرد، دادستان، دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمنداد یا قی خود را اطالع

 ومت را به دادستان اطالع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.مومت معین شده قبول قیمقیم جدید، شخصی که قبالً به قی

 طرح شبکه ای:

 ظرف سه روز از تاریم ابالغ توسط قیم: مهلت اعالم قبول یا رد 

 ظرف سه روزمهلت اعتراض به نظر ارزیاب طبق قانون اجرای احکام مدنی : 

 :ظرف سه روز مهلت پاکنویس رأی در قانون آیین دادرسی کیفری 

 :ظرف پنج روز مهلت پاکنویس رأی در قانون آئین دادرسی مدنی 

 ظرف سه روز ی در شرایط عادی و بجز موارد در صالحیت دادگاه کیفری یک:مهلت تعیین وکیل طبق قانون آیین دادرسی کیفر 

 دهد. دادگاه در تمام امور، تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطالع می :54ماده 

حجر وجود داشته اثر حجر از تاریم وجدود  د که علت حجر قبل از تاریم ود لیکن اگر ثابت شوش اثر حجر، از تاریم قطعیت حکم مترتب می :61ماده 

 شود. می تبعلت حجر متر
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در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریم حجر را که بر او معلوم شده اسدت را در حکدم خدود قیدد      :62ماده 

 نماید.

و یدا بعدد از رفدع حجدر      حجدر حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم  :61ماده 

 .دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهدود، ثابت ش

 شود که: مفهوم مخالفش این می 

 دهد. از متعاملین ثابت شده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به آن ترتیب اثر میت یکی لیر، قبالً در دادگاهی اهحجاگر قبل از حکم  -

اگر بعد از رفع حجر، محرز شود که عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاه دیگری ثابت شده اسدت، دادگداه رسدیدگی کنندده بده آن ترتیدب اثدر         -

 دهد. می

دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور را ندارند و فقط دادر، بعد از رسدیدگی الزم  در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد،  :62ماده 

 تواند وصایت وصی را تصدیق نماید. می

 شود، شروع به اعمال قیومت خواهد نمود. ومت به او اطالع داده میمقیم از تاریخی که سمت قی :62ماده 

 ومت نسبت به محجور عملی را انجام داده باشد، آن عمل نافذ است.ماز ابالغ به او، به عنوان قی هرگاه قیم پس از تاریم نصب و قبل :50مفهوم ماده 

 قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادر، معین شده است را از مال محجور بپردازد. :66ماده 

(2931مصوب )قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست : مبحث سوم  

سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظدم رهبدری و مطدابق     :2به استناد ماده 

 گیرد. مقررات این قانون صورت می

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصدار سدازمان    :1به استناد ماده 

 شود. نامیده می

 توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند: افراد زیر می :2به استناده ماده 

پنج سال از تاریم ازدوا  آنان گذشته باشد و از این ازدوا  صاحب فرزند نشده باشند، مشروط بر اینکده حدداقل یکدی از آندان     الف: زن و شوهری که 

 سال سن داشته باشد. 33بیش از 

پنج سدال  درخواست کنندگان از شرط مدت ،  نانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی، امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد :2تبصره 

 باشند. معاف می

 سال سن داشته باشد. 33ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از 

 اث را خواهند داشت.نسال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی ا 33 : دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل 

تی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخدذ نظدر سدازمان و بدا رعایدت مصدلحت کدودک و         نانچه درخواست کنندگان سرپرس :1تبصره 

 است( آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید. مخیرتواند ) نوجوان می

زن و شدوهر   -3بدون شدوهر فاقدد فرزندد    زنان و دختران -2زن و شوهر بدون فرزند -1اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب عبارتند از: :2تبصره 

 دارای فرزند

 سال بیشتر دارند در شرایط مساوی اولویت دارند. 53سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که  53درخواست کنندگان کمتر از  :2تبصره 

 رف آنان تنظیم و ارائه گردد.در مواردی که زن و شوهر، درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید بطور مشترک از ط :2تبصره 

جه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن بده سدازمان، عهدده    وافرادی که بنا به دالیل م :نکته

 (33ه دار بوده اند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند )به استناد ماد

در صورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنمایدد و ادعدای وی در دادگداه ثابدت شدود،  نانچده واجدد         :5ماده  1به استناد تبصره 

 گیرد. شرایط مندر  در این قانون برای سرپرستی باشد، در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می

:رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی، الزامی است ولی استثنائاً دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجدوان   نکته

 سپارد.   غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می

سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یدا نوجواندان تحدت    توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را  درخواست کنندگان نمی :6به استناد ماده 

 سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.
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سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون )کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست( در صدورتی مجداز اسدت کده دارای      :1به استناد ماده 

 یکی از شرایط ذیل باشند:

ی آندان در  قهدر پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولدی   -2 جد پدری آنان وجود نداشته باشد. از پدر، مادر و امکان شناخت هیچ یک -1

سدال از تداریم سدپردن     وصالحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمدان د  مراجعافرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم  -3 قید حیات نباشند.

 ب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.نصوآنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی م

ی، صالحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگداه ایدن امدر    قهرهیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی  -4

 با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.حتی 

کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ+ افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیداز آندان بده سرپرسدتی احدراز شدود و        :1نکته

 گردند. واجد شرایط مذکور در بندهای فوق باشند، مشمول سرپرستی می

د تقاضدا و  دشود و در صورت تعد  ه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار میدر صورت وجود اقارب طبق :2نکته

 شود. گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می

 مراحل حکم سرپرستی:** 
 مرحله باید طی شود: 4د واینکه حکم سرپرستی توسط دادگاه صادر شبه طور کلی برای 

سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعالم نظدر کارشناسدی    مرحله دوم: ارائه تقاضانامه سرپرستی به سازمان بهزیستی مرحله اول:

 اقدام و آن را تقدیم دادگاه صالح نماید.

به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است. دادگاه صالح برای رسیدگیه: نکت 

 نماید. ماهه اقدام می 6ه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی یدادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظر مرحله سوم:

گردد: دادستان، متقاضی، سازمان بهزیستی می شخص ابالغ 3قرار صادره به  :1نکته 

بده  ، رر در ایدن قدانون  قد یر است( در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یدک از شدرایط م  مختواند ) دادگاه می :2نکته

جوان )منظور زن و شوهر است( و با اطالع سرپرستان کودک یا نو یاتقاضایدادستان و یا سرپرست منحصر )منظور دختران و زنان بدون شوهر است( 

 قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان، قرار صادره را فسم نماید.

 کند مشروط بر اینکه: ماه( دادگاه با لحاظ نظر سازمان حکم سرپرستی صادر می 6پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی ) مرحله چهارم:

 از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. درخواست کننده سرپرستی، بخشی اوالً:

تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. :1نکته 

سرپرستی کودک یدا نوجدوان    ودر مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست  :2نکته

ر، ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کنندده و انجدام دسدتو   

 کند. حکم سرپرستی صادر می

های مربوط بده نگهدداری و تربیدت و تحصدیل      ی هزینهتعهد گردند که تماممدرخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید  ثانیاً:

افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تدا تعیدین سرپرسدت جدیدد، بدرای کدودک و       

ی از شدرکتهای بیمده بده نفدع کدودک یدا       باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزدیک نوجوان جاری می

 نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد، در صدورتی اداره آن بده سرپرسدت موضدوع ایدن قدانون سدپرده         :25به استناد مفهوم ماده 

ومدت  مقی، مرجع صالح قضایی ثانیاً:.اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشدی وی برای قهری باشد و یا ولی قهرطفل فاقد ولی اوالً: :شود که می

 طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، و احترام، نظیر تکدالیف والددین نسدبت بده اوالد      :26به استناد ماده 

 وان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.کودک یا نوج .است

 شود.( وارث و حرمت نکاح ایجاد نمیتشود که: بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی، آثار خاص فرزندی یعنی رابطه  )مفهوم مخالفش این می

قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کدودک یدا نوجدوان تعلدق گرفتده یدا        صدور حکم سرپرستی به هیچ وجه موجب :21به استناد ماده 

 شود. گیرد نمی می
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های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرسدتی در   که مشمول یکی از صندوق یدر صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان :24به استناد ماده 

 ن سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیی

تواند با درخواست سدازمان و   ن یا وقوع طالق بین آنان، دادگاه میادر صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرست :11به استناد ماده 

از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظدر کودکدان بدالغ در ایدن خصدوص       با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی

 ضروری است.

:اقدامات پس از صدور حکم قطعی سرپرستی**   

 ابالغ مفاد حکم سرپرستی از سوی دادگاه به: اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی اقدام اول:

دگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سدجلی  اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوا اقدام دوم:

 و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.

اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با در  نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین  اقدام سووم: 

 و در قسمت توضیحات، مفاد حکم سرپرستی نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.سرپرست، صادر 

 اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید. اقدام چهارم:

:سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با در  نام والددین  تواند پس از رسیدن به  کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می نکته

 ید.واقعی در صورت معلوم بودن یا نام خانوادگی مورد نظر خودش را در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی از اداره ثبت احوال درخواست نما

ستی از کشدور، مندوط بده موافقدت: سرپرسدت منحصدر یدا سرپرسدتان و         صدور گذرنامه و خرو  کودک یا نوجوان تحت سرپر :12به استناد ماده 

 دادستان.

نماید. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می :1نکته 

مناسب جهت بازگشت کدودک یدا   ماه( باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی  6 نانچه خرو  از کشور، در دوره آزمایشی ) :2نکته

 نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد.

وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع برای نوجوانی کده بدالغ شدده اسدت مفداد      ای ربدر صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خار   :3نکته

 اجرا نخواهد شد بدین معنا: 23ماده 

 ودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، واجب نباشد: منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان.در صورتی که خرو  ک حالت اول:

در صورتی که خرو  کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، واحب باشد: به صرف اینکه این موضوع به اطدالع سدازمان و دادسدتان     حالت دوم:

 کند و دیگر نیازی به موافق سرپرست و دادستان نیست. شود( کفایت می نمیبرسد )لذا اطالع به سرپرست را شامل 

 .کنند دادستان و سازمان، در صورتی که ضرورت فسم حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعالم می :12به استناد ماده 

عالم به دادگاه را دارند و سرپرست رأساً  ندین حقدی را نددارد بلکده بایدد      شود که: فقط دادستان و سازمان بهزیستی حق ا )مفهوم مخالفش این می

 دارند( تقاضای خود را ابتدا به سازمان یا دادستان بدهند و سپس اشخاص نامبرده مراتب را به همراه نظر کارشناسی خود به دادگاه اعالم می

 شود: ، در موارد زیر فسم میحکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان :12به استناد ماده 

 -2منتفی شدن شرایط و اوصاف مقرر قانونی در سرپرست: مثل اینکه سرپرست د ار محکومیت جزایی مؤثر گردد یا د ار فساد اخالقدی گدردد.   -1

طفل پس از رشد بدا   -3.تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد

ی در قهدر مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصدوب از سدوی ولدی     -4سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

 صورتی که صالحیت الزم برای سرپرستی را ولو با ضمن امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

رست درصدد ازدوا  بر آید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعالم نماید. در صورت وقوع ازدوا ، سازمان مکلدف  هرگاه سرپ :15به استناد ماده 

 اید.است گزارش ازدوا  را به دادگاه اعالم تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسم آن اتخاذ تصمیم نم

   ه در زمان حضانت و  ه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده )اصوالً( ممنوع است، مگر اینکه دادگداه صدالح پدس از اخدذ نظدر      ازدوا تبصره:

 مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

در صورت فسم حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرسدت یدا سرپرسدتان جدیدد، تغییدری در مشخصدات سدجلی فدرد تحدت           :16به استناد ماده 

 سرپرستی صورت نخواهد گرفت.
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 باشند. افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته اند، مشمول مقررات این قانون می :11به استناد ماده 

کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحدت سرپرسدتی قدرار داده اندد مکلدف هسدتند        :14به استناد ماده 

ماه از تاریم تصویب این قانون، تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایندد. عددم مراجعده پدس از مهلدت       6ظرف 

 ه و پیگرد قضایی خواهد داشت.اعطا شده غیرقانونی بود

 آراء صادره، تابع قوانین و مقررات جاری و آئین دادرسی حسب مورد خواهد بود. به اعتراض :22به استناد ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


