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  سهم االرث نوه دختری از ترکه چقدر است ؟.  بستگان طبقه اول و دوم حین الفوت متوفی ، پدر ، مادر ، یک خواهر ، یک برادر و یک نوۀ دختری هستند -1
   دو سوم ترکه-الف
   نصف ترکه به عالوه سهم او از یک ششم به نسبت فرض-ب
   نصف ترکه-ج
   ارث نمی برد-د

      ب  :پاسخ       
   حقوق مدنی دپارتمان از جزوۀ تصویر این دو صفحه  . 5 و 4 ، 3 ، سطر 572 و صفحه 12 و 11 ، سطر 571صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

   . مشاهده نمایید 29و  28در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  را  حقوق                   
  
قبل از شروع زندگی مشترک ، دادگاه به واسطه عسرت زوج ، حکم به تقسیط مهریـه  .  خانم جوانی پس از فوت همسر اول خود با مرد دیگری ازدواج می کند             -2

   ؟تا دریافت کامل مهریه ، در خصوص حق حبس و حق مطالبه نفقه ، زوجه چه اقدامی می تواند انجام دهد. عندالمطالبه داده است 
  . از تمکین خاص خودداری کند ، لیکن موظف به تمکین عام است و حق مطالبه نفقه را نیز دارد -الف
  .  ندارد  را  از ایفای مطلق وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند ، لیکن در مدت مزبور ، استحقاق نفقه-ب
  .  حق مطالبه نفقه را ندارد  از تمکین خاص خودداری کند ، لیکن موظف به تمکین عام است و-ج
  .  از ایفای مطلق وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند و حق مطالبه نفقه را نیز دارد -د

      قانون مدنی در نظم کنونی 1085طبق نظر دکتر کاتوزیان در تفسیر ماده :  دیوان عالی کشور           الف 718طبق رأی وحدت رویه : د   :پاسخ       
   از تصویر این دو صفحه . به بعد 22 ، سطر 331 ، پاراگراف دوم و صفحه 1، شماره » ب «  ، مورد 337صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  31 و 30ات در صفحمی توانید در انتهای همین دفترچه  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق جزوۀ                    
  
   کدام مورد ، مثبت وقفیت مال است ؟-3

   عمل به وقف به مدت طوالنی بدون وجود وقف نامه-الف
   گورستان عمومی بودن-ب
   تصرف سابق به عنوان وقف در فرض تصرف فعلی به عنوان مالکیت -ج
   قراردادن اشیاء برای استفاده زائرین در بقاع متبرکه-د

      ج  :اسخ پ      
  می توانید در انتهای همین  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  .10 و 9 ، سطر 216صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  32در صفحه دفترچه                     
  
  وضعیت قانونی عقد چیست ؟. انه خود ، مقداری سیمان از همسایه خویش قرض می کند ، به قصد این که بعداً باید قیمت آن را به مقرض بدهد  شخصی برای تعمیر خ-4

  . عقد قرض ، صحیح و غیرقابل فسخ است -الف
  . عقد قرض ، صحیح و قابل فسخ است -ب
  .  عقد قرض باطل است ، اما معامله بیع محسوب می شود -ج
  .  قصد او با مقتضای عقد قرض ، مطابقت ندارد -د

       د :پاسخ       
  می توانید در انتهای همین  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 1 ، شماره 1268صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   33صفحه در  دفترچه                    
  
.  طی عقد صلحی ، ده سکه طالی بهار آزادی با ده سکه نقره متعلق به زمان مبادله می شود ، در مجلس عقد از هر یک از سکه ها فقط پنج عدد تسلیم می شود                           -5

  عقد مزبور چه حکمی دارد ؟
  . صحیح است -الف
  . باطل است -ب
  .که در مجلس عقد قبض شده ، صحیح و نسبت به مابقی باطل است  نسبت به میزان سکه هایی -ج
  . تنها در صورتی که قصد طرفین تملیک نبوده و تعهد به مبادله کرده باشند ، صحیح است -د

     الف  :پاسخ       
   ، 1 شماره   ،1307 ، پاراگراف اول و صفحه 1 ، شماره 1302 یا صفحه 8ر  و سط7 ، انتهای سطر 1291صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   36 و 35 ، 34در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ صفحاتتصویر این    .   پاراگراف اول                 
  
وافق می کند در ازای حمل محصول برنج او که مقدار آن نامشخص است ، از روستا به شهر ، پنج درصد از برنج ها به عنوان اجرت                     کشاورزی با کامیون داری ت     -6

  وضعیت قرارداد چگونه است ؟. حمل ، متعلق به کامیون دار باشد 
  . عقد اجاره محسوب می شود  و باطل است -الف
  . اشد  صرفاً در قالب عقد صلح می تواند صحیح ب-ب
  . عقد جعاله محسوب می شود و صحیح است -ج
  . عقد جعاله محسوب می شود و باطل است -د

     ج  :پاسخ       
  مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 9 و 8 ، 7 ، سطر 6، انتهای سطر » ب «  ، مورد 1090صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  .مشاهده نمایید  37صفحه در می توانید در انتهای همین دفترچه  راحقوق                     
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اتومبیلم را در ازای پنج میلیون تومان که از من طلب دارید ، به شما می فروشم و اگر ظرف یک هفته ، عدم موافقت خود را نسبت                            « :  بدهکاری به طلبکار خود می گوید        -7
  آیا پس از گذشت ده روز و سکوت مخاطب ، معامله ای میان آنها منعقد شده است ؟» . به این معامله اعالم نکنید ، سکوت شما به عنوان قبول محسوب می شود 

  . خیر ، معامله ای واقع نشده است -الف
  . آری ، معامله واقع شده است -ب
  .معامله است ، اما بیع به دلیل دیگری ، محکوم به بطالن است  خیر ، اگر چه سکوت مزبور همراه با قرینه قبول -ج
  .  آری ، معامله صحیحاً واقع شده است ، اما این معامله بیع محسوب نمی شود و تبدیل تعهد است -د

    الف  :پاسخ       
   ، گفتار چهارم ، 805 و صفحه 2، ابتدای سطر » ج «  ، مورد 679 و صفحه 1سطر  ، نکته ها ، 681صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  40 و 39 ، 38در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ صفحاتتصویر این   . 5 و 4   اواسط سطر                  
  
در صـورتی  . مه ، قبول کننده ادعا می کند قصدش خرید یک تن برنج بوده است ، اما فروشنده مدعی است که یک تن عدس فروخته است  در بیع کلی فی الذ     -8

  که قیمت برنج مورد نظر فروشنده و عدس مساوی باشند ، حکم معامله چیست ؟
  .  بیع واقع شده است ، اما خریدار حق فسخ معامله را دارد -الف
  . نشده است  عقدی واقع-ب
  . ول بر صحت است ، مگر اینکه خریدار قصد و ادعای خود را ثابت کند م عقد مح-ج
  .  عقد صحیح است ، اگر فروشنده قصد و ادعای خود را ثابت کند -د

     ب  :پاسخ       
   از تصویر این دو صفحه . ، پاراگراف اول و دوم 5 ، شماره 688 و صفحه 3 ، 2 ، 1  ، سطر4 ، شماره 687صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  42 و 41در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق جزوۀ                    
  
اگر مخاطب ایمیـل ادعـا      . ر ازای مبلغ مشخص را از یک شرکت تولیدی دریافت می کند              کارخانه داری ایمیلی حاوی ایجاب فروش یک صد تن مواد اولیه د            -9

  کند که یک هفته پیش ، به محض مطالعه ایمیل حاوی ایجاب فروشنده ، قبول ایجاب را قصد کرده است ، معامله مزبور چه وضعیتی دارد ؟
  .  بیع در زمان اقرار خریدار واقع نشده است -الف
  .نشده است  عقدی واقع -ب
  .  عقدی واقع نشده است ، مگر اینکه فروشنده ، ادعای مخاطب ایمیل را قبول کند -ج
  .  بیع در زمان قصد خریدار ، صحیحاً واقع شده است -د

    الف  :پاسخ       
   . 1، نیمه اول سطر » ج «  و مورد 9 ، سطر 2 ، شماره 679 و صفحه 2  و1، سطر » ب «  ، مورد 678صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  44 و 43در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این دو صفحه                    
  

  ضمانت مزبور ، چه وضعیتی دارد ؟. ند پس از عقد ضمان ، ذمه مدیون آزاد می شود  طلبکاری ایجاب ضامن را قبول می کند ، اما نمی دا-10
  . عقد ضمانت به علت جهل مضمون له به آثار آن ، باطل است -الف
  . عقد ضمانت به علت عدم تطابق قصد طرفین ، باطل است -ب
  . عقد ضمانت صحیح است ، اما مدیونیت مضمون عنه پس از ضمان باقی است -ج
  . عقد ضمانت صحیح است و ذمه مدیون اصلی از دین بری می شود -د

       د :پاسخ       
   را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 3 و 2 ، 1 ، سطر 1 ، گفتار دوم ، شماره 1161صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  45حهدر صفمی توانید در انتهای همین دفترچه                
  

   در کدام مورد ، ولی قهری حق طالق زوجه مولی علیه را دارد ؟-11
   صغر و جنون مولی علیه-الف
   صغر ، سفه و جنون مولی علیه-ب
   جنون دایمی مولی علیه-ج
   جنون مولی ، اعم از دایمی و ادواری -د

     ج  :پاسخ       
  می توانید در انتهای  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ صفحه تصویر این   .15 ، سطر 2 ، شماره 357صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  .  نمایید مشاهده 46در صفحه همین دفترچه                      
  

  کدام مورد صحیح است ؟ درباره هبه ، -12
  . هوب ، حق رجوع واهب را ساقط نمی کند و عاریه دادن عین م-الف
  .  هبه ، شامل انتقال رایگان حقوقی مانند حق انتفاع ، ارتفاق ، رهن و تحجیر می شود -ب
  . بخشش طلب به مدیون ، نوعی ابراء است -ج
  . ر واهب یا متهب حق رجوع را از بین نمی برد ج ح-د

   الف  :پاسخ       
    را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 14 ، گفتار پنجم ، انتهای سطر 1237صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

   . مشاهده نمایید  47در صفحه توانید در انتهای همین دفترچه  می                      
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   درباره کفالت ، کدام مورد صحیح است ؟-13
  . کفالت مکفول از کفیل ، صحیح است -الف
  .  کفالت ، سبب انتقال دین می شود -ب
  .  در کفالت از کفیل ، فوت هر مکفول ، کفیالن پس از او را بری می کند -ج
  . اقامه دعوی بر مکفول برای مطالبه حق ، پیش از عقد کفالت الزم است -د

     ج  :پاسخ       
  تصویر این    . 1 ، سطر 5 ، شماره 1285 و صفحه 3سطر    ،1284 و صفحه 1، سطر » الف «  ، مورد 1283صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  50 و 49 ، 48در صفحات  در انتهای همین دفترچه می توانید را حقوق مدنی دپارتمان حقوق از جزوۀ   صفحات                   
  

متعاقـب ایـن نقـل و    . احمد همین اتومبیل را به جمشید صلح می کنـد     . مرتضی آن را به احمد منتقل می کند         .  جمشید اتومبیلی را به مرتضی می فروشد         -14
  کدام مورد صحیح است ؟. انتقاالت ، قرارداد بیع بین جمشید و مرتضی اقاله می شود 

  . مرتضی ملزم به دادن مثل اتومبیل یا قمیت آن به جمشید است -الف
  .  با انتقال اتومبیل از مرتضی به احمد ، حق اقاله معامله اول ، از بین می رود -ب
  . مرتضی ملزم است اتومبیل را به جمشید مسترد کند -ج
  .ید است  مرتضی متعهد به پرداخت قیمت اتومبیل به جمش-د

     الف  :پاسخ       
  می توانید در انتهای همین را حقوق مدنی دپارتمان حقوق جزوۀ   از تصویر این صفحه  . 17 ، اواسط سطر 865صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   51 صفحهدر دفترچه                      
  

   در کدام مورد مزارعه باطل می شود ؟-15
  . هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل ، آن را ترک کند -الف
  . هرگاه زرع معینی قید شده باشد و عامل ، غیر آن را زرع نماید -ب
  . هرگاه شرط شود یکی از دو طرف عالوه بر حصه ای از حاصل ، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد -ج
  . هرگاه زمین به واسطه فقدان آب از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد  -د

     ب  :پاسخ       
  وانید در می ت را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 6، شماره » ب «  ، مورد 1087صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  52در صفحه انتهای همین دفترچه                      
  

   شرط خیار در کدام مورد راه دارد ؟-16
   وقف -الف
   ضمان-ب
   صلح-ج
   نکاح-د

      ج  :پاسخ       
   را حقوق مدنی دپارتمان حقوق جزوۀ   از تصویر این صفحه  . 3 ، اواسط سطر 4 یا شماره 3  ، ابتدای سطر890صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  53در صفحه می توانید در انتهای همین دفترچه                
  

  تأثیری بر عقد اجاره می گذارد ؟فوت مستأجر چه .  در عقد اجاره مستأجر تعهد کرده است که تنها خود از عین مورد اجاره استفاده کند -17
  .  منفسخ می شود -الف
  . موجر می تواند آن را فسخ کند -ب
  . باطل می شود -ج
  .  تأثیری ندارد -د

    ب  :پاسخ       
  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ  این صفحهتصویر  . 7 و 6  ،5 ، گفتار هشتم ، سطرهای 1048صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   54در صفحه می توانید در انتهای همین دفترچه                
  

سان منتقـل   بعداً معلوم می شود که مال مزبور پیش از معامله به دلیل ارث به اح              .  احسان ملکی را به عنوان مال بهرام به صورت فضولی به جواد می فروشد                -18
  معامله مزبور چه حکمی دارد ؟. شده است 

  . نفوذ آن ، موقوف به اجازه احسان است -الف
  . باطل است -ب
  . نفوذ آن ، موقوف به اجازه بهرام است -ج
  .  نافذ است -د

     الف  :پاسخ       
   حقوق مدنی دپارتمان حقوق از جزوۀ تصویر این صفحه  . 20 و 19 ، 18 ، 17 گفتار چهارم ، سطرهای  ،805صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   55در صفحه می توانید در انتهای همین دفترچه  را                    
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  آیا احمد حق استرداد عین مبیع را دارد ؟. لس می شود  احمد مال خود را به سیما می فروشد و پس از تسلیم عین مبیع به خریدار ، سیما مف-19
  .  خیر و برای گرفتن ثمن ، داخل در غرما می شود -الف
  .  بلی ، خواه ثمن کلی باشد ، یا عین معین -ب
  .  بلی ، اگر ثمن کلی باشد -ج
  . بلی ، اگر ثمن ، عین معین باشد -د

     ج  :پاسخ       
   حقوق مدنی دپارتمان  از جزوۀ تصویر این صفحه   . 5 و 4 ، سطر 2 و شماره 2 و 1 ، سطر 1 ، شماره 1010صفحه ی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، جزوۀ حقوق مدن  :منبع       

  . مشاهده نمایید   56در صفحه می توانید در انتهای همین دفترچه  را   حقوق                  
  

اگر معلوم نباشد که معامله در زمان افاقه یا جنون       . ود را که صد میلیون تومان ارزش داشته به صدو بیست میلیون تومان می فروشد                 مجنون ادواری ، زمین خ     -20
  وی بوده است ، معامله چه وضعیتی دارد ؟

  . توسط ولی وی ، قابل تنفیذ است -الف
  . توسط خود وی ، بعد از مسلم شدن افاقه قابل تنفیذ است -ب
  .ل است  باط-ج
  . صحیح و نافذ است -د

      ج  :پاسخ       
  تصویر این صفحه . ، پاراگراف اول ، برای توضیح بیشتر پاراگراف دوم به بعد مطالعه شود » ب «  ، مورد 67صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  57در صفحه می توانید در انتهای همین دفترچه  رانی دپارتمان حقوق  حقوق مد از جزوۀ                     
  

عقد ودیعه چه وضعیتی دارد ؟ اگر مال در نزد مستودع ، بدون تعـدی  .  سفیه ، مال خود را بدون اذن ولی به ودیعه می گذارد اما ولی آن را تنفیذ نمی کند                    -21
  ؟و تفریط تلف شود ، چه حکمی دارد 

  .  مستودع ضامن نیست - ودیعه صحیح است ، خواه به شرط عوض باشد یا نباشد -الف
  . مستودع ضامن است – باطل است -ب
  .مستودع امین است و ضامن نیست .  اگر ودیعه بدون شرط عوض باشد ، صحیح است -ج
   . مستودع ضامن نیست– ودیعه صحیح است ، اما ولی سفیه می تواند آن را فسخ کند -د

     ج  :پاسخ       
   از تصویر این دو صفحه  .5سطر    ،3 ، شماره 1217 و صفحه 4 و 3 ، 2 ، سطر 3 ، گفتار دوم ، شماره 1213صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  59 و 58در صفحات انتهای همین دفترچه می توانید در  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق جزوۀ                    
  

  ؟شود این وکالت چگونه محقق می. د به اطالع وی می رسان) ایمیل (  فردی شخص غایبی را به عنوان وکیل خود تعیین می کند و مراتب را طی یک رایانامه -22
  با رضایت وکیل -الف
   با اعالم اراده انشایی وکیل-ب
  انامه قبول ارسال رای-ج
   وصول رایانامه قبول به موکل-د

    ب  :پاسخ       
   ، 2، شماره » الف «  ، گفتار دوم ، مورد 1142 و صفحه 4 و نیمه دوم سطر 1، نیمه اول سطر » ج «  ، مورد 679جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید   61 و 60در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این دو صفحه  . 9ر      سط                
  

  این توافق چه حکمی دارد ؟.  پس از عقد ضمان ، با توافق طرفین ، ضامن مالی به غیر جنس دین ، به مضمون له تسلیم می کند -23
  . است ، حتی اگر مضمون عنه به آن رضایت دهد  باطل -الف
  . باطل است ، مگر اینکه مضمون عنه به آن رضایت دهد -ب
  .  صحیح است و معاوضه محسوب می شود -ج
  .  صحیح است و تبدیل تعهد محسوب می شود -د

       د :پاسخ       
  می توانید در  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 2 و 1 ، سطر 5 ، شماره 1171صفحه  ، جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی  :منبع       

  . مشاهده نمایید   62در صفحه انتهای همین دفترچه                    
  

   کدام مورد ، از شرایط صحت ابراء نیست ؟-24
   کلی بودن دین-الف
   اهلیت مدیون -ب
  دائن اهلیت -ج
   آزاد بودن دین-د

     ب  :پاسخ       
  تصویر این دو   . 21 و 15 ، 2، سطر » ب «  ، مورد 839 و صفحه 4 و 3سطر   ،» الف «  ، گفتار دوم ، مورد 838صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   64 و 63در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  رانی دپارتمان حقوق  حقوق مد از جزوۀ صفحه                    
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   کدام مورد در خصوص اهلیت اطراف عقد حواله صحیح است ؟-25
  .  اهلیت محیل و محال علیه الزم است ، اما اهلیت محتال الزم نیست ، چون طرف عقد نیست -الف
  . چون هر سه آنها تصرف مالی انجام می دهند  ت ،  اهلیت هر سه طرف الزم اس-ب
  .  اهلیت محیل و محتال الزم است ، اما اهلیت محال علیه الزم نیست ، چون وی به هر حال باید دین خود را پرداخت کند -ج
  .فع اوست  اهلیت محیل و محال علیه الزم است اما اهلیت محتال الزم نیست ، چون صرف رضای او کفایت می کند و به ن-د

     ب  :پاسخ       
   از تصویر این دو صفحه  . 3 و نیز شماره 6 الی 3 ، سطر 1186 ، گفتار چهارم ، سطر اول و صفحه 706صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   66 و 65در صفحات در انتهای همین دفترچه می توانید  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق جزوۀ                     
  

پس از دریافت برنج ها توسط مشتری ، معلوم می شود که ده تن از آنها در نوع                 .  صد تن برنج طارم درجه یک ، به صورت کلی ما فی الذمه فروخته می شود                  -26
  درجه سه و معیوب است کدام مورد صحیح است ؟

  .  به ده تن برنج درجه سه حق فسخ دارد  خریدار نسبت-الف
  .  خریدار می تواند نسبت به ده تن برنج معیوب معامله را فسخ نموده یا ارش بگیرد -ب
  .  معامله را دارد ل خریدار حق فسخ ک-ج
  .  فروشنده باید ده تن برنج طارم درجه یک تحویل دهد -د

     ج  :پاسخ       
   ، نکته ها ، 905 و صفحه 1 ، سطر 1 ، شماره 904 یا صفحه 2 و 1 ، سطر 1 ، گفتار یازدهم ، شماره 1014صفحه  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، جزوۀ حقوق مدنی  :منبع       

  . مشاهده نمایید   69 و 68 ، 67فحات در صمی توانید در انتهای همین دفترچه  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحات  .1   سطر                   
  

 ضمن عقد بیع ، بر خریدار شرط می شود که مقدار معینی از گندم های خود در انبار را به فروشنده بدهد پس از معامله معلوم می شود که تمامی گندم هـا                                  -27
  ای آن صحیح است ؟کدام مورد در خصوص شرط مذکور و ضمانت اجر. قبل از معامله در اثر سیل تلف شده اند 

  .  شرط فعل است و فروشنده می تواند عقد بیع را فسخ کند -الف
  .  شرط نتیجه است و هر یک از طرفین باید عوض دریافتی را به دیگری مسترد کند -ب
  .  شرط نتیجه است و فروشنده می تواند عقد بیع را فسخ کند -ج
  . یل دهد  شرط فعل است و خریدار باید بدل گندم ها را تحو-د

    الف  :پاسخ       
   جزوۀ   از تصویر این دو صفحه . ، پاراگراف اول 5 ، شماره 829 و صفحه 2 و 1، سطر » ج «  ، مورد 823صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید   71 و 70در صفحات  انتهای همین دفترچه می توانید در راحقوق مدنی دپارتمان حقوق                     
  

   کدام مورد در خصوص به ارث رسیدن حق اجازه یا رد معامله فضولی صحیح است ؟-28
  .  صرفاً اگر عقد فضولی تملیکی باشد به ارث می رسد -الف
  .  صرفاً اگر عقد فضولی عهدی باشد ، به ارث می رسد -ب
  . خواه عقد فضلی تملیکی بوده یا عهدی باشد  به ارث نمی رسد ، -ج
  .  به ارث می رسد ، خواه عقد فضولی تملیکی بوده یا عهدی باشد -د

       د :پاسخ       
  می توانید در انتهای  رای دپارتمان حقوق  حقوق مدن از جزوۀ تصویر این صفحه  . 2 و 1 ، سطر 3 ، شماره 807صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  72در صفحه همین دفترچه                      
  

   عبارت زیر ، بیانگر کدام قاعده فقهی است ؟-29
  ) قانون مدنی 35ماده ( » . تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است « 

  کلِ من مَ-الف
   ضمان ید-ب
   ید-ج
   تسلیط-د

     ج  :پاسخ       
  می توانید در انتهای همین  را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 3 ، سطر 216صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  73در صفحه دفترچه                      
  

  خصوص وصیت ، صحیح است ؟ کدام مورد در -30
  .  موصی می تواند ملکی را به نفع پسر ارشد خود و نوه ای که هنوز موجود نیست ، وصیت کند -الف
 اگر وصیت به میزانی زاید بر ثلث باشد و یکی از فرزندان موصی ، بعد از فوت پدر و قبل از تنفیذ وصیت فوت کند ، ورثـه او مـی تواننـد مـازاد بـر                                -ب

  . ازه کنند جاثلث را 
  . در وصیت به وقف بر غیر محصور ، قبول شرط نیست -ج
  .  وصی از اقراری که ضمن وصیت کرده ، نمی تواند رجوع کند -د

    ب  :پاسخ       
  می توانید در را حقوق مدنی دپارتمان حقوق  از جزوۀ هتصویر این صفح . ، پاراگراف اول » ب «  ، مورد 500صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  74در صفحه  انتهای همین دفترچه                     
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   رد صحیح است ؟اگر پس از ابالغ واقعی دادخواست اولیه در محل اقامت خوانده ، وی محل اقامت خود را تغییر دهد و تغییر محل اقامت را اعالم نکند ، کدام مو -1
  .اخطاریه ها و اوراق قضایی به همان محل سابق برای ابالغ فرستاده می شود و حکم صادره ، حضوری است  -الف
   .  اخطاریه ها و اوراق قضایی به همان محل سابق برای ابالغ فرستاده می شود و حکم صادره ، غیابی است -ب
  . شانی جدید خوانده را به دفتر دادگاه اعالم کند  مدیر دفتر دادگاه از خواهان می خواهد تا ن-ج
  .  ابالغ از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی انجام می گیرد و حکم صادره ، غیابی محسوب می شود -د

      ب :پاسخ          
  آیین دادرسی مدنی  از جزوۀ صفحهدو تصویر این   .4 الی 1 ،  سطر 371وم و صفحه  ، پاراگراف د216جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  76 و 75صفحات  در همین دفترچه می توانید در انتهای  رادپارتمان  حقوق                     
  
   حکم چیست ؟ ه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی دهد ، هیچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه حاضر نشوند و دادگا اگر علی رغم ابالغ ،  -2

  صدور قرار ابطال دادخواست توسط مدیر دفتر  -الف
   تجدید وقت رسیدگی و دعوت مجدد طرفین-ب
   صدور قرار ابطال دادخواست توسط قاضی-ج
   صدور قرار دعوا توسط قاضی-د

   ج  :پاسخ         
  می توانید در  راآیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 5 و 4 ، سطر 244رسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین داد  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 77 در صفحه همین دفترچه انتهای                    
  

  با انکار و تردید خوانده ، کدام اقدام صورت می گیرد ؟. واهان اصول اسناد را در جلسه اول دادرسی حاضر نمی کند خ. دعوایی به استناد سند عادی اقامه شده است  -3
  .  اصول اسناد را در جلسه دوم حاضر کند  تاجلسه تجدید شده و به خواهان ابالغ می شود -الف
  . بطال می شود  اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشند ، در آن خصوص ا-ب
  .  دعوای خواهان ، مردود اعالم می شود -ج
  .  سند از عداد دالیل خواهان خارج می شود و قرار رد دعوای خواهان صادر می شود -د

     ب  :پاسخ          
  آیین دادرسی مدنی  از جزوۀ تصویر این صفحه  .10 و ابتدای سطر 9تهای سطر ، ان» الف «  ، مورد 241جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  78 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای  رادپارتمان  حقوق                     
  

 مزبور در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می شود ، امـا در              اقدام به رد دعوا می کند ، قرار         شهرستان ورامین با صدور قرار ،     ) وقی  حق( دادگاه عمومی    -4
  دیوان عالی کشور نقض می شود ، کدام مرجع به پرونده رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کند ؟

  شهرستان ورامین) حقوقی ( همان دادگاه عمومی  -الف
  شهرستان ورامین) حقوقی (  شعبه هم عرض دادگاه عمومی -ب
  عالی کشوردیوان ان شعبه  هم-ج
   دادگاه تجدیدنظر استان تهران-د

  الف  :پاسخ          
  راآیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  .4 الی 1 ، بند دهم ، سطر 429جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 79 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای               
   

  اگر دادخواست دعوای تقابل در جلسه اول دادگاه مطرح شود ، جریان رسیدگی چگونه خواهد شد ؟ -5
  .د ابالغ می نمای) اصلی و طاری ( الزاماً دادگاه وقت جلسه دادرسی را تجدید کرده و خواسته را به اصحاب دعوا  -الف
  .  دادخواست به خوانده دعوا تقابل ابالغ شده و دادگاه موظف است در همان جلسه دادرسی ، به هر دو دادخواست رسیدگی کند -ب
  . با درخواست خواهان دعوای اصلی ، وقت جلسه دادرسی تجدید می شود -ج
  .  به دعوای تقابل تعیین می شود  به دادخواست اصلی ، در جلسه دادگاه رسیدگی می شود و جلسه ای برای رسیدگی-د

    ج  :پاسخ          
  آیین دادرسی مدنی  از جزوۀ صفحهدو تصویر این  . ، پاراگراف اول 532 ، دو سطر پایانی و صفحه 531جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  81 و 80صفحات  در همین دفترچه می توانید در انتهای  راوق دپارتمان  حق                     
  
 اگـر    دادگاه بدوی با احراز شرایط ، حکم به تولیت احمد صادر مـی کنـد ،               . دعوای اثبات تولیت از ناحیه احمد ، علیه بهرام و اداره اوقاف اقامه شده است                  -6

   ، آیا اداره اوقاف می تواند نسبت به رأی دادگاه بدوی و یا رأی تجدیدنظر ، اقدام به فرجام خواهی کند ؟تجدیدنظر خواهی بهرام مردود اعالم شود
  بلی ، نسبت به هر دو مورد  -الف
   بلی ، اما فقط نسبت به رأی تجدیدنظر-ب
   بلی ، اما فقط نسبت به رأی بدوی-ج
   خیر ، نسبت به هیچ کدام -د

    د  :پاسخ         
  رامی توانید در آیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  .8 الی 4 ، سطر 421جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :نبع م      

  .  مشاهده نمایید  82 در صفحه همین دفترچه انتهای                     

 95مهر ماه.قصاوتآزمون                  آیین دادرسی مدنی    
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  م حکم ، مانع اجرا نیست ؟تجدیدنظر خواهی از کدا  -7
  الزام به تنظیم سند رسمی  -الف
   رفع تصرف عدوانی-ب
   الزام به تحویل مبیع-ج
   خلع ید -د

      ب :پاسخ          
  می توانید در  راین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق آی از جزوۀ تصویر این صفحه  . 3 و 2 ، 1 ، سطر 153جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  83 در صفحه همین دفترچه انتهای                     
  
  آیا وکیل می تواند درخواست تأخیر جلسه دادرسی را کند ؟ -8

  .ا بنماید با وجود عذر موجه ، حتی اگر وکالت در توکیل دارد ، می تواند درخواست تأخیر جلسه ر -الف
  .  تنها با وجود عذر موجه و با شرط عدم وکالت در توکیل ، می تواند درخواست تأخیر جلسه را بنماید -ب
  .  در هیچ صورتی نمی تواند موجب تأخیر جلسه دادرسی شود -ج
  .  در هر صورتی می تواند موجب تأخیر جلسه شود -د

   ب  :پاسخ          
  رامی توانید در آیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 12 و 4 ، سطر 245درسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دا  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 84 در صفحه همین دفترچه انتهای                      
  

   او معلوم نباشد ، کدام اقدام صورت خواهد گرفت ؟هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت  -9
  . رد می شود  به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه، دادخواست ظرف دو روز  -الف
  .  رد می شود دادخواست به موجب قرار دادگاه،  ظرف دو روز -ب
  .ر غیر این صورت توسط دادگاه دادخواست ابطال می شود  د  در دفتر دادگاه اخطاریه ای به دیوار الصاق می شود تا ظرف ده روز رفع نقص شود ،-ج
  . رد می شود دادگاه توسط مدیر دفتر دادخواست در غیر این صورت   ،ی شود تا ظرف ده روز رفع نقص شود  در دفتر دادگاه ، اخطاریه ای به دیوار الصاق م-د

     الف  :پاسخ          
  راآیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 4 و 3، سطر » ب «  ، مورد 197رفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیش  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  85 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای                
  

  اختمان ، در صالحیت کدام مرجع است ؟ض سرفع اختالف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوار -10
  99 کمیسیون ماده -الف
  100 کمیسیون ماده -ب
   دیوان عدالت اداری-ج
   77 کمیسیوم ماده -د

     د  :پاسخ          
  می توانید در راآیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  .3 ، شماره 110جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  86 در صفحه همین دفترچه  انتهای                     
  

   ضمانت اجرای صریح پیش بینی نشده است ؟   برای کدام یک از شرایط قانونی دادخواست ،-11
  ضای دادخواست ام- تنظیم به زبان فارسی -تنظیم در برگ چاپی مخصوص  -الف
  .  که به موجب آن ، خواهان خود را مستحق مطالبه می داند تی تعهدات و جها- شغل خوانده -ب
  .  آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد - شغل خوانده -ج
  . شغل خوانده - تنظیم به زبان فارسی - تنظیم برگ چاپی مخصوص -د

    الف  :پاسخ          
  دو صفحهتصویر این   . 2 و 1 ، سطر 3 و شماره 1 ، سطر 197 و صفحه 5 و 1 ، سطر 1 ، شماره 196وۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جز  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  88 و 87صفحات  در همین دفترچه می توانید در انتهای  راآیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ                    
  

  در خصوص دعوای مطالبه خسارت وارده به اموالی که وقف شده اند ، خواهان کدام شخص است ؟ -12
  موقوفه علیهم  -الف
   اداره اوقاف و امور خیریه-ب
   متولی-ج
   شخصیت حقوقی موقوفه-د

     د  :پاسخ          
   از جزوۀ دو صفحهتصویر این  .  حقوق مدنی ، دو سطر پایانی 1243 و صفحه 1 ، سطر 199دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  90 و 89صفحات  در همین دفترچه می توانید در انتهای  رادپارتمان  حقوق  و حقوق مدنی مدنی  آیین دادرسی                     
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  تقاضای اعاده دادرسی نسبت به کدام یک از تصمیمات مراجع قضایی ، امکان پذیر است ؟ -13
  احکام و قرارهای قاطع دعوا -الف
   فقط احکام-ب
   تمام آرای دادگاهها اعم از حکم یا قرار-ج
   احکام و قرارهای قطعی-د

      ب :پاسخ          
  راآیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه .  ، دو سطر پایانی صفحه 423رتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپا  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  91 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای                
  

 طبق نظر کارشناس مطرح کرده و با این استدالل که دعوای او مستند به سـند رسـمی                   سیما دعوای محکومیت حمید به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را           -14
 تکلیف    قانون آیین دادرسی مدنی است ، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی را می کند ،                   108ماده  » الف  « مالکیت و منطبق با بند      

   ؟دادگاه برای صدور قرار تأمین خواسته چیست
 دادگاه مکلف است از وی خسارت احتمـالی   میزان خواسته به طور دقیق مشخص نیست و باید بعداً طبق نظر کارشناس مشخص شود ،             و  چون نوع    -الف

  . دریافت کند 
  .  ندارد  به دلیل اینکه خواسته هنوز مشخص نیست و بعداً طبق نظر کارشناس مشخص خواهد شد ، امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود-ب
  .  اقدام به صدور قرار تأمین خواسته کند   دادگاه مکلف است بدون دریافت خسارت احتمالی ،  چون دعوای وی مستند به سند رسمی مالکیت است ،-ج
ادگـاه مکلـف اسـت از     د  لذا اگر موضوع مشمول بندهای دیگر ماده مزبور نباشـد ،  مالکیت قید نشده است ،رسمی   چون نوع و میزان خواسته در سند         -د

  . وی خسارت احتمالی دریافت کند 
     د :پاسخ          
   7 سطر  و   انتهای3 الی 1، سطرهای » ب «  ، مورد 556 و صفحه 3، شماره » ب «  ، مورد 559جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 93 و 92صفحات  از جزوۀ آیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق رامی توانید در انتهای  همین دفترچه در  دو صفحهتصویر این .  9 و 8سطر  و                    
  

  مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی داوری ، کدام است ؟  -15
  .دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است   -الف
  . وری که رأی داوری را صادر کرده است  دا-ب
  . دادگاهی که اجراییه ، جهت رأی داوری صادر کرده است -ج
  .  دادگاهی که واجد صالحیت رسیدگی به اصل دعوا است -د

      ج :پاسخ          
  رامی توانید درآیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه   .4 ، سطر 663جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  94 در صفحه همین دفترچه انتهای                    
  

  کدام مورد صحیح است ؟ -16
  .زه در دادرسی مؤثر است انگی  اگر ارائه کننده سند پس از انکار ، آن را مسترد کند و انگیزه خود را اعالم نماید ، -الف
  . اما این قرار ، جزو قرارهای اعدادی است   هرچند در قانون ، قراری به عنوان قرار رسیدگی به اصالت سند پیش بینی نشده است ،-ب
  . داللت بر بطالن آن می کند   استرداد سندی که در اثنای دادرسی مورد انکار قرار گرفته است ،-ج
  . واند سند خواهان را انکار کند ، هرچند در وکالتنامه به آن تصریح نشده باشد  وکیل در دفاع می ت-د

   ب :پاسخ          
  آیین دادرسی مدنی  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 7 و 6 و 4 و 3 ، پاراگراف آخر ، سطر 272جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  95 در صفحه همین دفترچه رامی توانید در انتهای   دپارتمان  حقوق                   
  

  دادگاه کدام یک از اشخاص زیر را نمی تواند به سمت داور تعیین کند ، مگر به تراضی طرفین ؟ -17
  قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی -الف
  وری ، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن اشخاص محروم از دا-ب
   اشخاص فاقد اهلیت قانونی-ج
   کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان-د

      د :پاسخ          
  رامی توانید دردرسی مدنی دپارتمان  حقوق آیین دا از جزوۀ تصویر این صفحه  . 21 ، سطر 615جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 96 در صفحه همین دفترچه  انتهای                     
  

  به احکام صادره در دعاوی مالی ، معادل چه میزان است ؟نیست در حال حاضر ، هزینه دادرسی اعتراض ثالث  -18
  پنج درصد محکوم به  -الف
   چهار درصد محکوم به -ب
   سه درصد محکوم به-ج
   چهار درصد خواسته -د

     الف :پاسخ          
  رئیس قوه قضاییه هزینه دادرسی 12/4/1395 البته بر اساس بخشنامه مورخه . ، پاراگراف اول 206جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

   از تصویر این صفحه .ض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به می باشد که بر این اساس تمام پاسخ ها غلط می باشند و طراح سوال بی اطالع از این موضوع بوده است    اعترا                 
  . مایید  مشاهده ن 97 در صفحه همین دفترچه رامی توانید در انتهای آیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق جزوۀ                     
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محکوم له تا چه زمانی و مشروط به کدام شرط ، می تواند تقاضای تبدیل مال توقیف شده بـه مـال                      . مالی از محکوم علیه در قبال خواسته توقیف شده است            -19
  دیگری را بکند ؟

  . روش ، از مالی که قبالً توقیف شده ، کمتر نباشد  مالی که پیشنهاد می شود ، از حیث قیمت و سهولت ف-تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش  -الف
  . مالی که پیشنهاد می شود ، از حیث قیمت و سهولت فروش ، از مالی که قبالً توقیف شده ، کمتر نباشد - تا قبل از پایان عملیات راجع به فروش -ب
    به صورت غیر مشروط - تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش -ج
  .  کمتر نباشد   مالی که پیشنهاد می شود ، از حیث قیمت و سهولت فروش ، از مالی که قبالً توقیف شده ،- از فروش  تا قبل-د

      ج :پاسخ          
  آیین دادرسی مدنی  از جزوۀ ر این دو صفحهتصوی  .2 و 1 ، سطر 650 ، دو سطر پایانی و صفحه 649جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  99 و 98 در صفحات همین دفترچه می توانید در انتهای  را دپارتمان  حقوق                    
  

   است ؟1394کدام مورد ، مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  -20
  دره از مراجع قضایی ، اعم از مراجع حقوقی و کیفری و قرار دستور موقت و تأمین خواسته صادره از مراجع مذکورفقط احکام محکومیت مالی صا -الف
 کلیه احکام صادره از مراجع قضایی بر محکومیت اشخاص به پرداخت هر نوع مال به دیگری ، گزارش های اصالحی مراجع قـضایی ، آرای مـدنی                    -ب

  تعزیرات حکومتی
  ادره از مراجع قضایی ، اعم از مراجع حقوقی و کیفری فقط احکام ص-ج
   کلیه محکومیت های مالی ، از جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، رد مال و محکومیت به پرداخت نقدی صادره از کلیه مراجع قضایی-د

      ب :پاسخ         
  آیین دادرسی مدنی دپارتمان  حقوق از جزوۀ تصویر این صفحه ]انتهای صفحه  [ 23 و 22 ، سطر 671وم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و عل  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 100 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای  را                    
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   95مهر.قضاوتآزمون  حقوق تجارت                    
  

  

   قانونی دالل ، کدام مورد صحیح است ؟ در خصوص اختیارات و مسئولیت های-1
  .  ضامن اعتبار و مالئت اشخاصی است که برای آنها داللی می کند -الف
  .  نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله ، مبلغ قرارداد را قبض نماید -ب
  . در خصوص ارزش و قیمت مال التجاره ای که معامله می شود ، مسئول است -ج
  . ه سهیم باشد ، با آمر خود مشترکاً مسئول اجرای تعهد است  اگر در معامل-د

   ب :         پاسخ 
  از دو صفحه تصویر این   . جهت احراز گزینه های غلط 19 و 11 ، 8 ، سطر 41 یا صفحه 29 ، سطر 40جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 102 و 101صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در  را جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق                   
  
  دارنده سفته و در برابر یکـدیگر ،       بربه لحاظ قانونی ، مسئولیت هر یک از آنها در برا          .  دو نفر به عنوان ضامن صادرکننده سفته ای ، ظهر آن را امضا می کنند                 -2

  به ترتیب چگونه است ؟
   مسئولیتی ندارند– تضامنی -الف
   مشترک– مشترک -ب
   تضامنی–تضامنی -ج
   مشترک– تضامنی -د

    د :         پاسخ 
  می توانید را تجارت دپارتمان  حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    . 7 و 1 ، سطر 2 ، شماره 555جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 103 در انتهای  همین دفترچه در صفحه                     
  
   اظهارات و اطالعات ثبت شده در دفتر ثبت تجارتی ، چه حکمی دارد ؟-3

  .  صرفاً جنبه اعالمی دارد و له یا علیه شخص ، قابل استناد نیست -الف
  . ننده ، دلیل محسوب می شود  به ضرر اظهارک-ب
  .  به ضرر اظهارکننده ، اماره ای است که خالف آن قابل اثبات نیست -ج
  .  به ضرر اظهارکننده ، اماره ای است که خالف آن قابل اثبات است -د

    د :         پاسخ 
  پاراگراف اول ،    ،36 ، نیمه دوم سطر ماقبل آخر و سطر آخر و صفحه 35 و صفحه 6 و 5 ، 2 ، 1، سطر » ب «  مورد  ،32جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 106 و 105 ، 104 صفحاترچه در می توانید در انتهای  همین دفت  از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق  راصفحاتتصویر این  ]برای مثال الی آخر پاراگراف [   6انتهای سطر                      
  
   صحیح است ؟  کدام مورد در خصوص تصفیه امور ورشکستگی در شهرهای فاقد اداره تصفیه ،-4

  .  صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته ، توسط عضو ناظر است و قانوناً باید با حضور نماینده دادسرا باشد -الف
 در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها ، حضور به هم رسـانیده و نـسبت بـه طلـب هـایی کـه در دسـت رسـیدگی اسـت ،                                 هر طلبکاری می تواند    -ب

  . اعتراض نماید 
  .  صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته ، توسط مدیر تصفیه است و قانوناً باید با حضور نماینده دادسرا باشد -ج
  .وسط مدیر تصفیه با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر امکان پذیر است  فروش مال التجاره تاجر ورشکسته ، ت-د

    د :         پاسخ 
   صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت  دوتصویر این   .1 ، سطر 4 ، شماره 688 و صفحه 3 ، گفتار دوم ، سطر 674جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 108 و 107در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه  را دپارتمان  حقوق                    
  
بعـد از صـدور   .  قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر ، حکمی در محکومیت مالی تاجر به پرداخت مبلغ دین به نفع یکی از طلبکاران صادر و اجرا شده است          -5

  این امر چه تأثیری نسبت به حکم اجرا شده فوق دارد ؟.  ، دادگاه تاریخ توقف او را قبل از عملیات اجرایی حکم موردی مزبور تعیین نموده است حکم ورشکستگی
  . عملیات اجرایی مزبور ، باطل و بالاثر است -الف
  . عملیات اجرایی مزبور ، صحیح و معتبر است -ب
  .اجر صادر شده باشد ، عملیات اجرایی آن هم صحیح است  اگر حکم نسبت به دیون حال شده ت-ج
  .  تنها اگر طلب محکوم به ، مورد اعتراض برخی از طلبکاران باشد ، عملیات اجرایی باطل می شود -د

 الف :         پاسخ 
  صفحه از جزوۀ  دو تصویر این    .11 و 10 ، 8 ، سطر 2 ، شماره 659صفحه  ، پاراگراف آخر و 651جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 110 و 109صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در  را حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق                    
  
  رشکسته نافذ نیست ؟ بعد از صدور حکم ورشکستگی ، کدام یک از تصرفات زیر ، از سوی تاجر و-6

   اجیر شدن در مقابل مبلغی اجرت-الف
   فروش مال متعلق به فرزند صغیر-ب
   اقرار مبنی بر مالکیت مقرله نسبت به یکی از اموال او-ج
   وصیت نسبت به ثلث اموال و ترکه حین الفوت او جهت تقسیم آن میان فقرا-د

   ج :        پاسخ 
   11انتهای سطر » ج «  جزوه آیین دادرسی مدنی ، مورد 259صفحه   و1 حقوق تجارت ، پاورقی 639صفحه  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، جزوۀ حقوق تجارت  :منبع       

   .  مشاهده نمایید 112 و 111صفحات  همین دفترچه در می توانید در انتهای  را   دپارتمان  حقوقآیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت از جزوۀ  دو صفحه تصویر این . 12  و سطر                  
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   حکم ادعای خیار نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته چیست ؟-7
  .  خیاراتی که وی نسبت به اموال متصرفی خود دارد ، فقط توسط مدیر تصفیه و اگر به ضرر طلبکاران نباشد ، قابل اثبات و اجرا است -الف
تواند  سوی اشخاص دیگر باشد ، قابل اثبات و اجراست ، اما اگر خود تاجر ادعای خیار نسبت به اموال متصرفی داشته باشد ، نمیاگر دعوی خیار از   -ب

  . آن را اجرا نماید 
  . خیاراتی که وی نسبت به اموال متصرفی خود دارد ، فقط توسط مدیر تصفیه قابل اجراست -ج
  . رفی خود دارد ، اگر به ضرر طلبکاران نباشد ، می تواند به اجرا گذارد  خیاراتی را که وی نسبت به اموال متص-د

    د :        پاسخ 
  صفحه از جزوۀ حقوق  تجارتدو تصویر این   . 475 ، ماده 709 ، پاراگراف سوم و صفحه 4 ، شماره 679جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 114 و 113صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در  را  دپارتمان  حقوق                   
  
بعات قـانونی قـرارداد      اگر متعاقب ورشکستگی شرکت تضامنی ، طلبکاران قرارداد ارفاقی را منحصراً با چند نفر از شرکا منعقد کنند ، کدام مورد از آثار و ت                         -8

  ؟ی نیستارفاق
   امکان تعهد حصه ای از اموال و دارایی شرکت-الف
   عدم تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران-ب
   عدم تقسیم دارایی شرکای طرف قرارداد میان طلبکاران-ج
  تضامنی مبرا شدن شرکای طرف قرارداد از مسئولیت -د

   ج :         پاسخ 
  می توانید   را تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق  . ، پاراگراف سوم 1 ، شماره 683مان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارت  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 115در انتهای  همین دفترچه در صفحه                      
  
   خود انجام دهد ، معامله مزبور چه حکمی دارد ؟ اگر مدیر شرکت تضامنی ، معامله ای را فراتر از اختیارات-9

  . صحیح است ، مگر اینکه به محدودیت اختیارات مدیر شرکت در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد -الف
  .  صحیح است و محدود کردن اختیارت مدیر شرکت در مقابل اشخاص ثالث ، باطل و کان لم یکن است -ب
  . غیرنافذ است -ج
  . ت مدیر آگاه باشد امگر اینکه طرف معامله از محدودیت اختیار صحیح است ، -د

  ج :        پاسخ 
   راتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق   .6 و سطر 5 ، انتهای سطر 1 ، شماره 220جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 116    می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه                   
  

 ، به لحاظ قـانونی ، کـسر   باشداگر در سال مالی قبل ، شرکت زیان دهی داشته        .  سود خالص یک شرکت سهامی در پایان سال مالی ، یک میلیارد ریال است                -10
  کدام مورد مقدم است ؟

   سال قبل جبران زیان های مالی-الف
   استهالک-ب
   یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی-ج
   کلیه ذخیره ها ، اعم از اندوخته های قانونی و اختیاری-د

 الف :        پاسخ 
   می توانید را این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوقتصویر  . ، پاراگراف اول 1 ، شماره 355صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 117در انتهای  همین دفترچه در صفحه                     
  

   در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت چک ، سه ماه ، پس از صدور صادر شود ، حق رجوع دارنده نسبت به چه کسانی ساقط می شود ؟-11
  انک تأیید کننده ب-الف
   ظهرنویسان و ضامنین آنها-ب
   ضامنین-ج
   ضامنین و ظهرنویسان-د

  ب :        پاسخ 
  اندپارتمتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت   .12 و 11 و سطر 10، انتهای سطر » ب «  ، مورد 546جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 118می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه  را حقوق                   
  

   هیأت مدیره شرکت سهامی ، صحیح است ؟ی کدام مورد در خصوص نماینده عضو حقوق-12
  . فقط در صورت استعفا ، قابل تغییر است -الف
  . فقط با تصویب مجمع عمومی ، قابل تغییر است -ب
  .  غیرقابل تغییر است -ج
  . به دفعات از سوی شخص حقوقی ، قابل تغییر است -د

    د :        پاسخ 
  صفحه دو تصویر این   .1 ، پاراگراف اول و تبصره 316 ، پاراگراف ماقبل آخر و صفحه 3 ، شماره 312جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 120 و 119صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در  را  از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق                   
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   کدام مورد در خصوص مقایسه میزان سرمایه ثبت شده شرکت تجارتی و سرمایه واقعی شرکت ، صحیح است ؟-13
  . همواره مساوی اند -الف
  .مکن است سرمایه واقعی ، بیشتر باشد  فقط م-ب
  .  ممکن است سرمایه واقعی ، کمتر یا بیشتر باشد -ج
  . فقط ممکن است سرمایه واقعی ، کمتر باشد -د

  ج :        پاسخ 
   می توانید را ین صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوقتصویر ا   .2 و 1 ، گفتار سوم ، سطر 357جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 121در انتهای  همین دفترچه در صفحه                     
  

 خود ، چه تـأثیری       مدیران شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی ، کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت را تبدیل به وجه نقد می کنند ، این اقدام به خودی                          -14
  در حیات شرکت دارد ؟

  .  تأثیری در حیات شرکت ندارد -الف
  .  موجب بطالن شرکت است -ب
  .  در حکم بالموضوع شدن شرکت است -ج
  .  در حکم انحالل شرکت است -د

  الف :         پاسخ 
   2 ، 1 سطر ،» ب «  ، مورد 255 و صفحه 8 و 7 ، 6 ، سطر 155 و صفحه 3 و 2 ، 1 ، سطر 2 ، شماره 154جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

   .  مشاهده نمایید 124 و 123 ، 122صفحات را می توانید در انتهای  همین دفترچه در  از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوقصفحات تصویر این    .3و شماره                     
  

.  میلیارد ریال صادر و ملک مسکونی خود را نیز وثیقه پرداخت بدهی خود به بابک قرار می دهـد                     5 شهرام ضمن خرید کاال از بابک ، یک فقره چک به مبلغ              -15
  ، صحیح است ؟ در صورتی که چک با عدم پرداخت مواجه شود ، کدام مورد در خصوص نحوه وصول . چک با ظهرنویسی در اختیار بهروز قرار می گیرد 

  .  دارنده حق دارد همزمان ، وجه چک و اجرای وثیقه را درخواست کند -الف
  . ه چک را مطالبه کند و در صورت امتناع ، اجرای وثیقه را درخواست کند ج دارنده حق دارد ابتدا و-ب
  . دارنده فقط حق دارد اجرای وثیقه را درخواست کند -ج
  . را مطالبه کند  دارنده فقط حق دارد وجه چک -د

    د :         پاسخ 
     تصویر این صفحات. و صفحه بعد  »ب «  ، مورد 546 ، پاراگراف اول یا صفحه 1 ، شماره  »ب «  ، مورد 540جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 127 و 126 ، 125صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در  را ن  حقوقاز جزوۀ حقوق  تجارت دپارتما                   
  

 در این صورت ، اکثریت مطلق آرا بـا چـه تعـداد رأی     . است95 نفر و تعداد سهام حاضر در مجمع عمومی عادی 105  تعداد کل سهامداران شرکت سهامی   -16
  مثبت سهم ، محقق می شود ؟

  ل و نه   چه-الف
   چهل و هشت-ب
    پنجاه و چهار -ج
   پنجاه و سه -د

    ب :         پاسخ 
   جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را می توانید تصویر این صفحه از . 15، سطر » د «  ، مورد 306جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 128در انتهای  همین دفترچه در صفحه                     
  

محمد ورشکسته می شود و مدیر تصفیه ، طلـب محمـد را از   .   محمد به اتکای طلبی که از جواد دارد ، براتی را در وجه علی و بر عهده جواد صادر می کند     -17
  وضعیت پرداخت برات چگونه است ؟. جواد وصول می کند 

  . ه فقط می تواند در هیأت غرمایی محمد ، داخل شود  دارند-الف
  .  دارنده مقدم بر هیأت غرمایی ، وجه برات را دریافت می کند -ب
  .  جواد نسبت به پرداخت وجه برات ، دیگر مسئولیتی ندارد -ج
  .  جواد همچنان در برابر دارنده ، مسئول پرداخت است -د

 الف :         پاسخ 
   جزوۀصفحه از دو تصویر این    .6 الی 3 ، سطر 680 و صفحه 6 و 5 ، سطر 1، شماره » ب «  ، مورد 541وۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جز  :منبع       

  . ده نمایید   مشاه130 و 129 صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در را حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق                   
  

  سعید به عنوان مدیر و دارنده حق امضای یک شرکت تجاری ، بابت اخذ تسهیالت بانکی برای شرکت ، سفته ای را از طرف شرکت صادر و آن را امضاء و مهر                                  -18
  در خصوص این سفته ، وی چه مسئولیتی دارد ؟. می کند 

  .ول هستند همراه با شرکت ، در برابر دارنده ، متضامناً مسئ -الف
  .  به عنوان صادرکننده ، به همراه سایر امضاء کنندگان سفته ، در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارد -ب
  .  شخصاً تعهد و مسئولیتی ندارد -ج
  .  همراه با شرکت ، در برابر دارنده مشترکاً مسئول هستند -د

  ج :         پاسخ 
  صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوقدو تصویر این    .4 و 3 ، سطر 221 و صفحه 6 ، سطر 220ه دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفت  :منبع       

  .   مشاهده نمایید 132 و 131صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در    را                 
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گیرد   تصمیم می  1/11/93شرکت در تاریخ    .  دریافت می کند     1/4/94 شرکت سهامی بهروان ، یک فقره چک به سررسید             حسن در ازای پنج تن مواد اولیه به         -19
  در صورت اعتراض حسن به کاهش سرمایه و وارد بودن اعتراض ، تصمیم و رأی دادگاه پیش از سررسید چک  چگونه است ؟. خود را کاهش دهد سرمایه 
  . داخت وثیقه کافی نسپارد بدهی او حال شده و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک می دهد  اگر شرکت جهت تأمین پر-الف
 مکـرر قـانون صـدور چـک رد     3 امکان توقیف اموال وجود ندارد و دعوای مطالبه وجه چک نیز بر اساس مـاده   ، به دلیل فرا نرسیدن سررسید چک -ب
  . شود  می
  .  و دادگاه به پرداخت آن حکم می کند  بالفاصله دین ناشی از صدور چک ، حال شده-ج
  .  دادگاه به درخواست حسن ، نخست اموال شرکت را توقیف و سپس به پرداخت وجه چک حکم می کند -د

 الف :         پاسخ 
  می توانید در  را ز جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوقصویر این صفحه ات   . 20 و 19 ، سطر 374جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 133انتهای  همین دفترچه در صفحه                      
  

  در صورتی که به دلیل عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت سهامی ، حکم به بطالن صادر شود و در مرحله تجدیدنظرخواهی ، موجبات بطالن مرتفـع شـده                              -20
  اشد ، تصمیم دادگاه چه خواهد بود ؟ب

   قرار سقوط دعوی-الف
   نقض رأی و ارجاع به شعبه بدوی برای صدور رأی مقتضی-ب
   رد دعوی-ج
   تأیید حکم بطالن-د

    د :         پاسخ 
  صفحه از جزوۀ حقوق دو تصویر این   . ، پاراگراف اول 308 و صفحه 2و  1 ، پاراگراف آخر ، سطر 307جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 135 و 134صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در  تجارت دپارتمان  حقوق  را                   
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    شرط محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه چیست ؟-1

  . محکومیت به پرداخت دیه تنها مختص اشخاص حقیقی است -الف
   عدم دسترسی به شخص حقیقی مرتکب جنایت یا نامعلوم بودن وی -ب
   عدم توانایی شخص حقیقی برای پرداخت دیه-ج
   احراز رابطه سببیت بین رفتار شخص حقوقی و صدمه وارده-د

    د :         پاسخ 
   از دو صفحهتصویر این  . 6 ، بند اول ، سطر 322 یا صفحه 17 و 16، سطر » ب «  ، مورد 248ای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق جز  :منبع       

  . یید  مشاهده نما137 و 136می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحات  جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق را                   
  
   کدام مورد باعث سقوط مجازات تبعی می شود ؟-2

   گذشت در جرایم غیرقابل گذشت-الف
   آزادی مشروط-ب
   عفو عمومی-ج
   مرور زمان-د

   ج :         پاسخ 
   می توانید رااز جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوقفحه تصویر این ص  . 5 و 4 ، 3 ، سطر 308جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  138صفحه در انتهای  همین دفترچه در                    
  
   کدام یک از موارد زیر ، مانع تخفیف مجازات است ؟-3

   سیاسی جرایم تکرار -الف
   تعدد جرایم تعزیری-ب
  ار سه فقره محکومیت قطعی مشمول تکر-ج
  3 تا 1 تعدد جرایم تعزیری درجه -د

   ج :پاسخ          
   می توانید راتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق.   ، سطر قبل از بند دوم 294جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  139ین دفترچه در صفحه در انتهای  هم                    
  
   حدوث جنون در کدام یک از موارد زیر ، سبب تعویق رسیدگی تا زمان افاقه می شود ؟-4

   اللهی قبل از صدور حکم قطعی در حدود حق-الف
   حین دادرسی در کلیه جرایم ، بدون استثناء -ب
   حین ارتکاب جرم در حدود و قصاص-ج
   قطعی در جرایم حدی  پس از صدور حکم-د

   الف :پاسخ          
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق . 24 و سطر 23 ، آخر سطر 300جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       
  .   مشاهده نمایید 140 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه     را                

  
   احراز توبه در کدام جرم ، سبب سقوط مجازات حدی و جایگزینی مجازات تعزیری به جای آن می شود ؟-5

   افساد فی االرض-الف
   زنای به عنف-ب
   قذف -ج
   محاربه-د

 ب :پاسخ          
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی  . 6 و 5 ، 2 ، 1 ، سطر 1 ، گفتار هفتم ، شماره 320وم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و عل  :منبع       

  .   مشاهده نمایید 141می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه       دپارتمان  حقوق را                
  
  ری اجرا نمی شود ؟  مقررات تعدد جرم ، در کدام دسته از جرایم تعزی-6

   درجه یک تا سه-الف
   درجه یک تا شش-ب
   درجه سه تا هشت-ج
   درجه هفت و هشت-د
    د : پاسخ        

    درمی توانید ا از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق رصفحهتصویر این  . 8 ، سطر 298جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       
  .  مشاهده نمایید 142 صفحهانتهای  همین دفترچه در                    

 95مهرماه.قضاوتآزمون  حقوق جزای عمومی    
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    اگر شخصی مرتکب یک جرم حدی و یک جرم تعزیری شود که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد ، وی به کدام مجازات محکوم می شود ؟-7
   به علت متفاوت بودن دو نوع جرم ، به هر دو مجازات-الف
   در غیر از قذف ، فقط به مجازات حدی-ب
   اگر این دو جرم در راستای هم واقع شوند ، فقط حدی و در غیر این صورت ، به هر دو مجازات-ج
   به مجازات حدی و حداکثر به عالوه نصف مجازات تعزیری -د

 ب :پاسخ          
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی  دپارتمان  حقوق  . 15 و 14 ، 13 ، سطر 298لوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و ع  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 142می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه   را                   
  
که نگهبان مدرسه است ،     » الف  « در روز سرقت ،     . ذف غیبت های خود دارد       ساله است ، قصد سرقت دفتر حضور و غیاب مدرسه را برای ح             13که پسری   » ب   « -8

  چیست ؟» الف « وصف رفتار . در اطاق را برای او باز می کند 
  .  به عنوان معاون ، به حداکثر مجازات معاونت محکوم خواهد شد -الف
  .  به عنوان معاون ، به مجازات قانونی سرقت محکوم می شود -ب
  .نیز قابل کیفر نمی باشد » الف « به عنوان مباشر ، فاقد مسئولیت کیفری است ، عمل » ب «  آنکه  به دلیل-ج
  . مباشر معنوی بوده و به حداکثر مجازات قانونی سرقت محکوم می شود » الف  « -د

    الف :         پاسخ 
   . 4 الی 1 ، گفتار سوم ، سطر 171 ، بند ششم ، سطر دوم ، پاراگراف آخر و صفحه 178سی ، صفحه جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیا  :منبع       

  .   مشاهده نمایید 144 و 143می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحات   از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق رادو صفحهتصویر این              
  
  رف اختیاری مواد روان گردان در حین ارتکاب جرم ، چه حکمی دارد ؟ بی ارادگی ناشی از مص-9

  .  اصوالً رافع مسئولیت کیفری شناخته نمی شود -الف
  .  اصوالً رافع مسئولیت شناخته می شود -ب
  . به طور مطلق ، از عوامل رافع مسئولیت کیفری است -ج
  . به طور مطلق ، از عوامل رافع مسئولیت کیفری نیست -د
    الف :      پاسخ   

   ا می توانید از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق رصفحهتصویر این  . 5 و 4 ، 3 ، سطر 159جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       
  .  مشاهده نمایید 145صفحه در انتهای  همین دفترچه در              

  
   چه زمانی دادگاه می تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد ؟-10

   ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن-الف
   پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی-ب
    پس از احراز مجرمیت متهم-ج
   پس از تعیین مجازات-د

    ج :         پاسخ 
   را  از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق صفحهتصویر این  . 2 ، بند پنجم ، سطر 285علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و   :منبع       

  . مشاهده نمایید  146  صفحهمی توانید در انتهای  همین دفترچه در                     
  

  تکلیف دادگاه صادرکننده حکم چیست ؟ اگر محکوم ، طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت نکند ، -11
  .  می تواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه شش تا هشت تبدیل کند -الف
  .  برای بار اول ، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد -ب
  .ف داشته و مجازات را به جزای نقدی تبدیل نماید  محکوم را به دلیل ناتوانی ، از ادامه تحمل مجازات تکمیلی معا-ج
  . می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ، برای بار اول ، مجازات تکمیلی را به مجازات تکمیلی دیگر تبدیل کند -د

    ب :         پاسخ 
  می توانید   از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق راحهتصویر این صف  . 3 و 2 ، سطر 250جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 147صفحه در انتهای  همین دفترچه در                    
  

   کدام یک از محکومیت های زیر ، فاقد آثار تبعی است ؟-12
   نفی بلد-الف
   حبس ابد-ب
  ب حد شالق در جرایم موج-ج
   حبس تعزیری کمتر از دو سال -د

   د :         پاسخ 
   از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق راهتصویر این صفح . 11 الی 7 ، سطر 250جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 147صفحه ه در می توانید در انتهای  همین دفترچ               
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    اعمال مجازات جایگزین حبس ، در مورد مرتکبان جرایم غیرعمدی با مجازات دو سال حبس و کمتر ، چه حکمی دارد ؟-13
   اختیاری ، حسب تشخیص دادگاه-الف
   الزامی ، مشروط به وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی -ب
  . مطلقاً الزامی است -ج
   در صورت موافقت مجرم  الزامی ،-د

   ج :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق  .  16 و 15 ، بند چهارم ، سطر 266جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 148 دفترچه در صفحه می توانید در انتهای  همین   را                   
  

در مسیر منـزل ، شیـشه شـربت از       . به قصد سقط جنین زنی که باردار نیست ، مبادرت به خرید شربتی می نماید که هیچ اثری بر سقط جنین ندارد                       » الف   « -14
  چه حکمی دارد ؟» الف « افتاده و می شکند ، رفتار ارتکابی توسط » الف « دست 
  .جرم نیست  –الف 
  .  شروع به جرم محال بوده و جرم محسوب می شود -ب
   شروع به جرم-ج
   در حکم شروع به جرم-د

    الف :         پاسخ 
  تصویر این صفحه  . 12 الی 9 و همان صفحه ، گفتار سوم ، سطر 9 و 8 و سطر 7 ، انتهای سطر 182جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 149می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه    از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق را                  
  

   در کدام مورد ، می توان حکم به مصادره کل اموال شخص حقوقی را صادر نمود ؟-15
  . ی به جرم اقتصادی باالتر از یک میلیارد ریال باشد  دارای سابقه محکومیت کیفر-الف
  . برای ارتکاب جرم اقتصادی باالتر از یک میلیارد ریال ، مسئولیت کیفری یابد -ب
  . جرمی که نماینده قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شرکت مرتکب شده ، دارای کیفر مصادره کل اموال باشد -ج
  .نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد  با انحراف از هدف مشروع -د

   د :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق   . 15 و 14، سطر » ب «  ، مورد 248جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 150می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه    را                  
  

عده ای از حقوقـدانان عقیـده       .  عابر پیاده به سبب بی احتیاطی راننده مصدوم می شود و در بیمارستان به علت اشتباه پرستار در دادن دارو فوت می کند                         -16
  این عقیده ، از کدام نظریه علیت پیروی شده است ؟در . دارند جانی همان پرستار است

   شرط پویایی نتیجه-الف
   شرط بی واسطه نتیجه-ب
   شرط مناسب نتیجه-ج
   شرط ضروری نتیجه-د

    ب :         پاسخ 
  می توانید  ه از جزوۀ حقوق جزای اختصاصی دپارتمان  حقوق راتصویر این صفح  . 2 ، سطر 52جزوۀ حقوق جزای اختصاصی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 151  در انتهای  همین دفترچه در صفحه                  
  

   کدام یک از جهات زیر ، مانع از برخورداری از عفو خصوصی است ؟-17
   محکومیت به حبس ابد-الف
   تعویق صدور حکم-ب
  علیه از عفو استفاده مکرر محکوم -ج
   تعلیق اجرای مجازات-د

    ب :         پاسخ 
        

ر محـاکم   رسیدگی به اتهـام آنهـا د      .  توریستی با مشارکت دو تبعه دولت ثالث ، در هتل محل اقامت خود در ایران ، اقدام به جعل ارز خارجی کرده است                         -18
  ، بر اساس کدام اصل صالحیتی صورت می گیرد ؟ایران
  ی واقع-الف
   جهانی-ب
   سرزمینی-ج
   شخصی-د

   ج :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان   . 7 و سطر 6، انتهای سطر » د «  ، مورد 14جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 152در انتهای  همین دفترچه در صفحه می توانید   حقوق را                   
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   ارتکاب جرم در حالت خواب ، از مصادیق کدام نوع اجبار است ؟-19
   مادی با منشأ داخلی-الف
   معنوی با منشأ خارجی-ب
   معنوی با منشأ داخلی -ج
   مادی با منشأ خارجی-د

   الف :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق  . 3 ، بند ششم ، انتهای سطر 157ی عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق جزا  :منبع       

  .   مشاهده نمایید 153می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه  را                    
  

هرگاه بعداً ثابت شود که وی تظاهر  .  شش شده و سپس توبه می کند و به همین جهت ، دادگاه مجازات را ساقط می نماید                    مرتکب جرم تعزیری درجه   » الف   « -20
  کدام است ؟» الف « به توبه کرده است ، وضعیت حقوقی 

  . به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود » الف «  سقوط مجازات ملغی می شود و -الف
  .اجرا نمی شود ، ولی چنانچه مجدداً مرتکب جرم شود ، به حداکثر مجازات محکوم می شود » ف ال«  مجازات -ب
  . به حداکثر مجازات درجه شش محکوم می شود » الف «  سقوط مجازات ملغی می شود و -ج
  .به حداکثر مجازات جایگزین زندان محکوم می شود » الف «  سقوط مجازات ملغی می شود و -د

   ج :اسخ          پ
  تصویر این صفحه از جزوۀ   .16 و سطر 15 ، اواسط سطر 8 ، سطر 1 ، گفتار دهم ، شماره 320جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 154ه در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچ  حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق را                   
  

   در کدام مورد ، قاضی نمی تواند حکم به مجازات جایگزین زندان صادر کند ؟-21
  . جرم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ، بیش از دو سال حبس باشد -الف
  . اشد  جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ، یک سال حبس است و متهم فاقد سابقه محکومیت می ب-ب
   جرایم عمدی متعدد درجه هفت-ج
  .  درجه پنج است   جرم عمدی که مجازات قانونی آن ،-د

     د :         پاسخ 
    جزوۀ ازدو صفحه تصویر این  . 1 ،  درجه پنج ، سطر 247 و صفحه 5 و 4 ، سطر 267جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 156 و 155صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه در   حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق را                   
  

   شرط اصلی تحقق شرکت در جرم ، کدام است ؟-22
   عمدی بودن جرم مورد مشارکت-الف
   تساوی با تشابه عمل شرکا-ب
  از شرکا در تحقق جرم عدم کفایت عمل هر یک -ج
   استناد جرم به رفتار مستقیم مداخله کنندگان-د

    د :         پاسخ 
  می توانید   تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق را .1 ، سطر 168جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  157   در انتهای  همین دفترچه در صفحه                  
  

   کدام جرم مقید به نتیجه است ؟-23
   عملیی افترا-الف
   جعل-ب
   افترا-ج
   نشر اکاذیب -د

    ب :         پاسخ 
    تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان     .5 و سطر 4انتهای سطر » د «  ، مورد 78جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 158می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه  حقوق را                   
  

   میزان تخفیف مجازات های تعزیری غیرحبس ابد و اعدام ، در جرایم قاچاق مواد مخدر چیست ؟-24
   تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی-لفا

   تقلیل به میزان یک تا سه درجه-ب
   تا تصف حداقل مجازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل ، تا نصف همان مجازات-ج
   تا یک سوم حداقل مجازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل ، تا نصف همان مجازات-د

    ج :         پاسخ 
   تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای عمومی دپارتمان  حقوق را .، انتهای صفحه  3 ، شماره 279جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه    :منبع      

  .  مشاهده نمایید 159می توانید در انتهای  همین دفترچه در صفحه               
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  چیست ؟» ب « مراتب دفاع را رعایت نکرده باشد ، حکم رفتار » ب « چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی » الف « در صورت قتل . ه می کند حمل» ب « به » الف «   -25
  .از بیت المال پرداخت می شود » الف «  قصاص منتفی است و دیه -الف
  .به دیه و تعزیر محکوم می شود » ب «  قصاص منتفی است و -ب
  . قصاص می شود -ج
  . قصاص ، دیه و تعزیر منتفی است -د

    ب :پاسخ          
     دپارتمان  حقوق رااختصاصیتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق جزای   . 3 و 2، سطر 90 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه اختصاصیجزوۀ حقوق جزای   :منبع       

  .   مشاهده نمایید 160ترچه در صفحه می توانید در انتهای  همین دف               
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   در کدام یک از فروض ارتکاب قتل عمدی ، مرتکب عالوه بر قصاص نفس ، به قصاص یا دیه عضو نیز محکوم می شود ؟-1
  .  با یک ضربه ، موجب جنایت بر یک عضو شود و آن جنایت ، سبب قتل شود -الف
  . بات متعدد وارد کند ، ولی فقط برخی ضربات ، مؤثر در مرگ باشد  ضر-ب
  .  با یک ضربه ، موجب جنایات متعدد بر اعضای مختلف شود و همۀ آن جنایات در قتل مؤثر باشد -ج
  . ضربات متعدد متوالی بر اعضای مختلف وارد کند که تمامی آنها در قتل مؤثر باشند -د

  ب :         پاسخ 
  دپارتمان  حقوقجزای اختصاصی  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق   20 و 19 ، 18 ، سطر 96پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 161 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                   
  
  ز اشخاص مهدورالدم زیر ، بدون حکم دادگاه جایز است ؟ قتل کدام یک ا-2

  . مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است -الف
   مستحق قصاص نفس ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص-ب
  .  کسی که تجاوز وی قریب الوقوع است -ج
  . مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است -د

  ج :         پاسخ 
  جزوۀصفحه از دو تصویر این    .2 و 1 ، سطر 90 و صفحه 9 الی 4، سطرهای » الف «  ، مورد 89پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه    حقوق جزای اختصاصیجزوۀ  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  163 و 162صفحات  در می توانید در انتهای  همین دفترچه دپارتمان  حقوق راجزای اختصاصی  حقوق                    
  
   محترم بودن مجنی علیه و حمایت قانونگذار از حیات وی ، در چه زمان ، شرط ثبوت قصاص است ؟-3

   در زمان وقوع فعل و نتیجه-الف
   تنها در زمان وقوع نتیجه-ب
   تنها در زمان وقوع فعل-ج
   در هر یک از دو زمان وقوع فعل یا نتیجه-د

   الف :         پاسخ 
  صفحه از جزوۀ حقوق دو تصویر این    . 5 و 4 ، سطر 90 و صفحه 1، سطر » د «  ، مورد 60پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  163و  164صفحات  در می توانید در انتهای  همین دفترچه دپارتمان  حقوق را  جزای اختصاصی                    
  
   در دفاع مشروع ، هرگاه مهاجم ، مجنون بوده و دفع وی مستلزم جنایت بر او باشد ، چه شخصی عهده دار جبران صدمه است ؟-4

   عاقله مهاجم-الف
  . ضمان ثابت نیست -ب
   عاقله مدافع-ج
   بیت المال-د

   د :        پاسخ 
  تصویر این دو   .3 جزوه حقوق جزای عمومی ، بند دوم ، تبصره 192 یا صفحه 1 ، سطر 130پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   صیجزوۀ حقوق جزای اختصا  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  166 و 165صفحات  در می توانید در انتهای  همین دفترچه دپارتمان  حقوق راجزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی  از جزوۀ حقوق صفحه                    
  
   از اجرای قصاص مسلمان گردد ، حکم قضیه چیست ؟پیششود ، ولی » ب « مرتکب قتل عمد » الف « در صورتی که . هر دو غیرمسلمان هستند » ب « و » الف «  -5

  .  مسلمان شدن وی تأثیری در حکم ندارد -الف
  . ی شود  قصاص ساقط و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم م-ب
  .  قصاص ، دیه و تعزیر ساقط می شود -ج
  . قصاص و دیه ساقط و تعزیر می شود -د

   ب :         پاسخ 
  دپارتمانی جزای اختصاصتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    ]2تبصره [  ، دو سطر پایانی 90پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  167 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه   حقوق را                     
  
با توجه به عدم انعقاد خونی نزد بیماران همـوفیلی ،           . به یک بیمار هموفیلی ، صدمه ای را که نسبت به افراد متعارف غیرکشنده است ، وارد می کند                    » الف   « -6

   چه نوع قتلی است ؟ قتل واقع شده ،. ه به قتل می رسد نامبرد
   عمد یا شبه عمد یا خطای محض ، حسب مورد بر اساس وضعیت بزه دیده-الف
  به وضعیت نامتعارف مجنی علیه» الف «  قتل عمدی در صورت آگاهی و توجه -ب
   شبه عمد-ج
   »الف «  حسب مورد عمد یا شبه عمد ، با توجه به قصد مستقیم -د

 ب :         پاسخ 
   دپارتمانجزای اختصاصی تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .15 الی 12 و سطر 7 ، سطر 33پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  . مشاهده نمایید   168 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه حقوق را                     

  95مهرماه.قضات استخدامآزمونحقوق  جزای اختصاصی                           
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بدون اینکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ، ولی به قصد اینکه انسانی بمیرد ، تیری را شلیک می کند و از قضا تیر او هم به شخصی برخورد کرده                                » الف   « -7
  کدام قتل واقع شده است ؟. و کشته می شود 

   خطای محض-الف
   در حکم شبه عمد-ب
   شبه عمد-ج
   عمد-د
  د:      پاسخ    

  ی دپارتمانجزای اختصاصتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .17 و 16 و سطر 7 ، سطر 33پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       
  .  نمایید  مشاهده 168 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه   حقوق را                     

  
    کدام مورد باعث تشدید مجازات جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص غیررشید می شود ؟-8

  . بزه دیده ، مجنون دایمی باشد -الف
  .  اول بزه دیده باشد درجه مرتکب ، از اقارب -ب
  . مرتکب ، قیم بزه دیده باشد -ج
  . مرتکب ، مالی برای خود تحصیل کند -د

  ج:         پاسخ 
  ی دپارتمان حقوق جزای اختصاصتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق   . ، دو سطر پایانی 439پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  169 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                      
  
  او مرتکب کدام جرم شده است ؟. فروخته است  » ج« و مجدداً آن را به صورت رسمی به » ب « ملک خود را به صورت عادی به » لف ا  « -9

   فروش مال غیر-الف
   تحصیل مال از طریق نامشروع-ب
   کالهبرداری-ج
   معامله معارض-د

 الف :         پاسخ 
  فحهتصویر این دوص . 3 و 2 ، 1سطر » د «  ، مورد 360 و صفحه 2 و 1، سطر » و «  ، مورد 363ته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه پیشرف  جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید   171 و 170صفحات  در می توانید در انتهای  همین دفترچه دپارتمان  حقوق راجزای اختصاصی   از جزوۀ حقوق                    

  
  شده است ؟) جرایم ( وی مرتکب کدام جرم . با دستکاری در داده های سامانه یک بانک ، باعث می شود آن سامانه از کار بیفتد » الف  « -10

   تعدد مادی جعل داده و اخالل در سامانه-الف
   اخالل در سامانه-ب
   تعدد نتیجه تخریب داده و سامانه-ج
  ل در سامانه تعدد مادی تخریب داده و اخال-د

 ب :         پاسخ 
  جزای اختصاصی  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .6 و 5 ، 4، سطر » ب «  ، بند دوم ، مورد 481پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 172 در صفحه ای  همین دفترچهمی توانید در انته دپارتمان  حقوق را                      
  

   حداکثر مجازات نفی بلد در مورد محارب ، چقدر است ؟-11
   تا زمان توبه محارب-الف
  .نشود  تا زمان توبه محارب ، به شرط اینکه از ده سال بیشتر -ب
   یک سال-ج
   بنا به تشخیص دادگاه-د

 الف :         پاسخ 
     دپارتمانجزای اختصاصیتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .13 و 12 ، سطر 8 ، شماره 169پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   قوق جزای اختصاصیجزوۀ ح  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  173 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه   حقوق را                    
  

او پس از گذشت مدتی و قبل از صدور حکم ، منصرف شده و آن را از دادگـاه                   . ولی را به دادگاه ارائه داده و به آن استناد هم کرده است              سند مجع » الف   « -12
  عمل او چه جرمی است ؟. مسترد کرده است 

   شروع به جرم استفاده از سند مجعول -الف
   جعل ، استفاده از سند مجعول و شروع به جرم کالهبرداری-ب
   استفاده از سند مجعول-ج
  . فاقد وصف کیفری است -د

 ج :         پاسخ 
     دپارتمانجزای اختصاصیتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .2 و 1 ، سطر 2  ، شماره 669پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 174 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه احقوق ر                      
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   کدام مورد در خصوص ادعای بمب گذاری در اتوبوس خط واحد ، صحیح است ؟-13
  . در صورتی جرم است که این ادعا صحت داشته باشد -الف
  . به علت فقد عنصر قانونی ، جرم تلقی نمی شود -ب
  . مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران باشد و عمالً هم این کار را انجام داده باشد  اگر به قصد  جرم است ،-ج
  .  در صورتی جرم است که به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی باشد -د

 د :         پاسخ 
  جزای اختصاصیتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  8 و 7 ، 6 ، گفتار چهارم ، سطر 565 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه  جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 175 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه حقوق را دپارتمان                     

  
   صرف تشویق به خودکشی در کدام یک از موارد زیر جرم است ؟-14
  .جنون باشد  نسبت به فرد م-الف
  . از طریق سامانه های رایانه ای باشد -ب
  . تکرار شود -ج
  .  منجر به خودکشی شود -د

 ب :        پاسخ 
  جزای اختصاصی قوق تصویر این صفحه از جزوۀ ح   .18 و انتهای سطر 12 ، بند چهارم ، سطر 482پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  176 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه حقوق رادپارتمان                       

  
  ادعا نماید اظهارات وی از روی غفلت بوده است ، چگونه با وی برخورد می شود ؟»  سب«  هرگاه متهم به -15
  . ناشی از غضب ، مستی و مانند آن باشد  ساب النبی است ، مگر آنکه غفلت وی-الف
  . باید ادعای خود را ثابت نماید و در صورت اثبات ، ساب النبی محسوب نمی شود -ب
  .  به ادعای وی اعتنا نمی شود -ج
  .  ساب النبی محسوب نمی شود -د

 د :         پاسخ 
  جزای اختصاصی دپارتمان  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .4 و 3  ، سطر 5 ، شماره 168علوم سیاسی ، صفحه پیشرفته دپارتمان حقوق و   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  177 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه حقوق را                      
  

     کدام مورد در خصوص دیه جنایت بر میت ، صحیح است ؟-16
  .  است و در جنایت عمد و شبه عمد ، توسط مرتکب و در خطای محض ، توسط عاقله پرداخت می شود  حال-الف
  . از نظر مدت و مسئول پرداخت ، تابع عمومات پرداخت دیه است ، ولیکن میزان آن یک دهم دیه انسان زنده است -ب
  . حال است و توسط مرتکب پرداخت می شود -ج
  . خت ، تابع عمومات پرداخت دیه است ، با این تفاوت که دیه به ارث نمی رسد  از نظر مدت و مسئول پردا-د

 ج :        پاسخ 
  جزای اختصاصی دپارتمان  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  9 و 8سطر » و «  ، مورد 127پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 178 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه حقوق را                      
  

. می شود » ب « با توسل به مانورهای متقلبانه ، از طریق معرفی خود به عنوان پزشک و صرفاً به خاطر پزشک معرفی کردن خود ، موفق به ازدواج با                           » الف   « -17
  است ؟او مرتکب کدام جرم شده 

   فریب در ازدواج-الف
   کالهبرداری-ب
  »ب «  کالهبرداری ، در صورت تصاحب جهیزیه -ج
   شروع به کالهبرداری-د

 الف :         پاسخ 
  جزای اختصاصی دپارتمان حقوق ق تصویر این صفحه از جزوۀ حقو .  10 و 9 ، 8 ، سطر 324پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  179 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                       
  

   کدام مورد در خصوص جرم قوادی ، صحیح است ؟-18
  . مجازات آن در صورت تعدد ، عالوه بر شالق حدی ، نفی بلد نیز است -الف
  .به شالق حدی در صورت وقوع نزدیکی و یک سال تبعید در صورت عدم وقوع نزدیکی است  مجازات آن ، هشتاد ضر-ب
  . تکرار عمل ، شرط تحقق جرم است -ج
  . تحقق این جرم ، منوط به تحقق زنا یا لواط است -د

 د :         پاسخ 
  جزای اختصاصی دپارتمان  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  3 و 2 ، سطر 3 ، شماره 166ه پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفح  جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 180 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه حقوق را                      
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   قذف چه کسی است ؟به فرزند مشروع و بالغ دیگری ،» تو فرزند پدرت نیستی «  وصف مجرمانه گفتن جمله -19
   مادر وی -الف
   قذف مخاطب و مادرش-ب
   پدر وی -ج
   خود وی -د

  الف :         پاسخ 
  جزای اختصاصی دپارتمان حقوق راتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  3 و 2 ، سطر 167پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  181 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                       
  

    امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که به علت استفاده از حق حبس ، تمکین نمی کند ، چه حکمی دارد ؟-20
  . فقط موجب مسئولیت مدنی زوج است -الف
  . فقط موجب مسئولیت کیفری زوج است -ب
  .  موجب مسئولیت کیفری و مدنی زوج است -ج
  .  هیچ مسئولیتی متوجه زوج نیست -د

  

 ج :        پاسخ 
    3 شماره   جزوه پیشرفته حقوق مدنی ،338 ، گفتار هفتم ، پاراگراف اول و صفحه 323پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  اتنهایمی توانید در  حقوق راجزای اختصاصی و جزوه حقوق مدنی  دپارتمان   از جزوۀ حقوق صفحاتتصویر این .   همان جزوه ، پاراگراف اول و دوم 339 و صفحه                   
  .  مشاهده نمایید  184 و 183 ، 182 در صفحات همین دفترچه                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
   

  

23

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   95مهرماه.قضاوتآزمون       آیین دادرسی کیفری    
   

  

  کدام دادگاه ، صالحیت رسیدگی به این جرم را دارد ؟. یک نظامی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران ، مرتکب جرم خاص نظامی شده است   -1
   کیفری یک محل خدمت-الف
   حسب مورد ، کیفری یک یا دو تهران-ب
   نظامی تهران-ج
   نظامی محل دستگیری-د

 ج  :         پاسخ
   را می توانیدآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ   . ، سه سطر پایانی 495جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  185در صفحه در انتهای  همین دفترچه                    
  
  کدام مرجع ، تحقیقات مقدماتی راجع به اتهام او را انجام می دهد ؟.  ساله به اتهام قتل عمدی فردی ، تحت تعقیب است 17نی  نوجوا-2

   دادسرای ویژه نوجوانان محل وقوع جرم-الف
   دادگاه اطفال و نوجوانان محل وقوع-ب
   دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم-ج
  طفال و نوجوانان محل اقامت نوجوان دادگاه ا-د

 الف :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .4 و 3 ، 2 ، بند پنجم ، سطر 286جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  186در صفحه ر انتهای  همین دفترچه می توانید د را                    
  
  کدام قرار باید صادر شود ؟  هرگاه یکی از موارد سقوط دعوای عمومی نزد قاضی محقق باشد ،-3

   منع تعقیب-الف
   موقوفی تعقیب-ب
   بایگانی پرونده-ج
   ترک تعقیب-د

 ب :         پاسخ 
  »الف «  ، مورد 187 و صفحه 10 و 9 ، 8 ، سطر 183 و صفحه 9 الی 2 ، بند سوم ، سطر 182پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری    :منبع       

   را ن دادرسی کیفری دپارتمان حقوقآییاز جزوۀ صفحات تصویر این   .دیگر موارد سقوط دعوی عمومی .......  و 6 و سطر 5 ، سوم ، انتهای سطر 188 و صفحه 4سطر                    
  . مشاهده نمایید  190 و 189 ، 188 ، 187 صفحاتدر می توانید در انتهای  همین دفترچه                    

  
   تشخیص سیاسی بودن اتهام با کدام مرجع است ؟-4

   رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان-الف
   دادستان مرکز استان-ب
  دادگاه انقالبنظر پس از اخذ و ی یک مرکز استان  دادگاه کیفر-ج
  . دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است -د

 د :         پاسخ 
   را پارتمان حقوقآیین دادرسی کیفری دتصویر این صفحه از جزوۀ   . ، پاراگراف آخر 508جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  191در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                      
  
   ، توسط شاکی قابل مطالبه است ؟  کدام یک از ضرر و زیان های ناشی از جرم-5

   مادی ، معنوی و منافع ممکن الحصول-الف
   فقط مادی و معنوی-ب
  الحصول قابل تقویم فقط مادی و منافع ممکن -ج
   فقط مادی-د

 الف :         پاسخ 
   را می توانیدآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .انتهای صفحه ، 193جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  192در صفحه  دفترچه در انتهای  همین                     
  
    کدام مورد در خصوص احاله پرونده های کیفری ، صحیح است ؟-6

  . رئیس قوه قضاییه می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ، رأساً پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند -الف
  . برای احاله پرونده ، رضایت شاکی خصوصی ضروری است -ب
 احاله پرونده در دادسرا و دادگاه نظامی حسب مورد ، به درخواست دادستان نظامی یا رئیس قضایی استان و موافقت رئیس سازمان قـضایی نیروهـای          -ج

  .مسلح است 
شعبه اول دادگاه کیفـری     احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ، بنا به درخواست دادستان حوزه قضایی مبدأ و موافقت                        -د

  .یک مرکز استان است 
 ج :         پاسخ 

  آیین دادرسی کیفری از جزوۀ  دو صفحه  تصویر این   .2 و 1 ، سطر 337 و صفحه 17 ، سطر 339جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       
  . مشاهده نمایید  194 و 193صفحات در می توانید در انتهای  همین دفترچه  را حقوقدپارتمان                       
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   کدام یک از اشخاص زیر ، حق درخواست اعاده دادرسی دارند ؟-7
   محکوم علیه ، شاکی ، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم-الف
    محکوم علیه ، دادستان کل کشور ، شاکی و رئیس دیوان عالی کشور-ب
   محکوم علیه و شاکی -ج
   محکوم علیه ، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم-د

 د :        پاسخ 
  ارتمان آیین دادرسی کیفری دپتصویر این صفحه از جزوۀ    .19 و 18 ، 17 ، 16 ، سطر 1 ، شماره 572جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  195در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را حقوق                    
  
  رسیدگی به جرم او در صالحیت کدام دادگاه زیر است ؟.  ساله ای ، مرتکب حمل مواد مخدر مستوجب اعدام می شود 16 نوجوان -8

   اطفال و نوجوان-الف
   به جرایم نوجوانان کیفری یک ویژه رسیدگی-ب
   انقالب-ج
   کیفری دو-د

 ب :         پاسخ 
   . 12 و 11 ، سطر 1 ، شماره 42 و صفحه 28 و 24 ، سطر 1 ، شماره 46 و صفحه 5 ، شماره 66جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       
  . مشاهده نمایید  198 و 197 ، 196صفحات در می توانید در انتهای  همین دفترچه  را آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوق از جزوۀ حاتصفتصویر این                      

  
  ، کدام است ؟هرگاه بازپرس ، به علت عدم دسترسی به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، دستور منع خروج از کشور صادر نماید ، مدت زمان اعتبار این دستور  -9

   سه ماه و قابل تمدید-الف
   سه ماه و غیرقابل تمدید-ب
   شش ماه و غیرقابل تمدید-ج
   شش ماه و قابل تمدید-د

 د :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری صفحه از جزوۀ دو  این تصویر   .7 ، سطر 305  یا صفحه 8 و 7 ، سطر 280جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  200 و 199حات در صفمی توانید در انتهای  همین دفترچه  را دپارتمان حقوق                    
  

  ام مرجع ارسال می شود ؟ در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پرونده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، به کد-10
   دادگاه به دستور دادستان ، برای صدور حکم مقتضی-الف
   برای صدور حکم مقتضی دادگاه  دادگاه با صدور کیفرخواست ،-ب
   واحد اجرای احکام کیفری ، به دستور دادستان-ج
   به دستور بازپرس ، برای اتخاذ تصمیم مقتضی-د

 الف :         پاسخ 
   راآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .23 و 22 ، سطر 256زوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه ج  :منبع       

  . مشاهده نمایید  201در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                     

  
  د اختیارات رئیس قوه قضاییه است ؟ تأیید کدام مورد ، جزو حدو-11

   کنترل ارتباطات مخابراتی شهرداران مراکز استان ها و مشاوران وزیر-الف
   دستور تفتیش و بازرسی محل سکونت متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی-ب
   دستور شنود مکالمات تلفنی نمایندگان مجلس-ج
   دستور تفتیش و بازرسی محل کار رئیس قوه قضاییه-د

 ج :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری تصویر این صفحه از جزوۀ   . و پاورقی 2 و 1 ، سطر 4 ، شماره 274جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  202 در صفحهمی توانید در انتهای  همین دفترچه  را دپارتمان حقوق                     
  

   اعمال کدام یک از موارد زیر ، نسبت به متهمان جرایم سیاسی غیرقانونی است ؟-12
   استرداد-الف 
   بازداشت موقت-ب
   مقررات ناظر به تعدد جرم-ج
   صدور قرار نظارت قضایی-د

  الف :         پاسخ 
  صفحه از جزوۀ دو تصویر این   .، پاورقی » ت «  ، مورد 508 یا صفحه 1شماره » ب «  ، مورد 342 حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان  :منبع       

  . مشاهده نمایید  204 و 203صفحات در می توانید در انتهای  همین دفترچه  را آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوق                     
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  از جهات عذر موجه برای حضور متهم در مراجع قضایی محسوب نمی شود ؟ کدام مورد ، -13
   ابتال به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار-الف
   بیماری همسر یا اقربای متهم تا درجه سوم از طبقه دوم-ب
  . مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود -ج
  . و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود  بروز حوادث قهری مانند سیل -د

 ب :         پاسخ 
   از جزوۀ آیین دادرسی  دو صفحه تصویر این   .2 ، سطر 279 و صفحه 32 ، 28 ، 27 ، سطر 278جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  206 و 205صفحات را می توانید در انتهای  همین دفترچه در  حقوقدپارتمان  کیفری                    
  

دادگاه تجدیدنظر چـه تـصمیمی      . این امر مورد اعتراض هیچ یک از طرفین پرونده قرار نگرفته است             .  رأی از دادگاه فاقد صالحیت محلی صادر شده است           -14
  اتخاذ می نماید ؟

  . ونده را برای صدور قرار مقتضی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می کند  پس از نقض رأی ، پر-الف
  .  بدون نقض رأی ، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند -ب
  .  به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می کند   به علت عدم اعتراض طرفین ، بدون توجه به صالحیت دادگاه بدوی ،-ج
  . مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعالم می دارد  رأی را نقض و پرونده را به -د

  د:         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .30 و 29 ، گفتار سوم ، سطر 83صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  207در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                   
  

  رسیدگی به جرم وی در صالحیت کدام دادگاه کیفری است ؟. فرماندار اردبیل که مقیم گرگان است ، در شهرستان کرج مرتکب تصادف منجر به فوت می شود  -15
   کرج-الف
   گرگان-ب
   تهران-ج
  ل اردبی-د

 ج :         پاسخ 
   صفحه از جزوۀ  دو تصویر این  . ، پاراگراف اول 43 ، پاراگراف آخر و صفحه 1 ، شماره 42جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  209 و 208صفحات در تهای  همین دفترچه می توانید در ان را آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوق                      
  

   در صورت اختالف بازپرس و دادستان در نوع قتل ، حل اختالف با کدام مرجع است ؟-16
   دادگاه تجدیدنظر استان-الف
   دادگاه کیفری دو-ب
   دیوان عالی کشور-ج
   دادگاه کیفری یک-د

 ب :         پاسخ 
   را می توانیدآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    . 2 و 1 ، سطر 288ین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آی  :منبع       

  . مشاهده نمایید  210در صفحه در انتهای  همین دفترچه                     
  

   منوط به اجازه کدام مرجع است ؟  حوزه قضایی دیگر یک استان ، به منظور حفظ نظم و امنیت ، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به-17
   دیوان عالی کشور-الف
   دادستان کل کشور-ب
   دادگاه تجدیدنظر همان استان-ج
   رئیس قوه قضاییه-د

 الف :   پاسخ      
   را می توانیدآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .6 و 5 ، سطر 337 علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و  :منبع       

  . مشاهده نمایید  211در صفحه  در انتهای  همین دفترچه                     
  

  یم نماید ؟ شاکی تا چه زمانی می تواند دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقد-18
   پایان جلسه اول دادرسی -الف
   پیش از تشکیل جلسه اول دادرسی-ب
   قبل از اعالم ختم دادرسی -ج
   پیش از صدور حکم-د

 ج :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری تصویر این صفحه از جزوۀ .  ]ل آخر عالمت ماقب[  ، سطر سوم ، انتهای صفحه 206جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  212در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را دپارتمان حقوق                    
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  تأمین از متهم را دارند ؟اخذ  ضابطان داد گستری در کدام صورت ، اختیار -19
  . اخذ تأمین ضرورت داشته باشد-الف
  . اطمینان به صحت تأمین ارائه شده داشته باشد -ب
  .  مقام قضایی اذن داده باشد -ج
  . اساساً اختیار اخذ تأمین ندارند -د

 د :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقه از جزوۀ تصویر این صفح   .12 و 11 ، سطر 6 ، شماره 250جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  213در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                    

  
 صـادر  در صورت وجود شرایط قانونی ، چند قرار تأمین در خـصوص وی .  شخصی به اتهام سرقت تعزیری و نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب قرار می گیرد   -20

  خواهد شد ؟
  .  یک قرار تأمین که هر دو جرم در آن منظور شده باشد -الف
   دو قرار تأمین غیر از بازداشت موقت یا قرار بازداشت موقت-ب
   دو قرار تأمین-ج
   یک قرار تأمین به همراه یک قرار نظارت قضائی-د

 ج :         پاسخ 
   راآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .24 و 23 ، 22 ، سطر 290ه دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفت  :منبع       

  . مشاهده نمایید  214در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                    

  
   شود ؟ در صورت فوت کفیل ، وضعیت قرار قبولی کفالت چگونه می-21

  .  تعهدات کفیل ، به قائم مقام قانونی منتقل می شود -الف
  . منتفی است -ب
  . با صالحدید مقام قضایی و رضایت متهم ، تعهدات کفیل به قائم مقام قانونی منتقل می شود -ج
  .  با قبول ترکه ، تعهدات کفیل به ورثه منتقل می شود -د

 ب :        پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .3 و 2 ، 1، سطر « ه »  ، مورد 302ین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آی  :منبع       

  . مشاهده نمایید  215در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                     

  
  وظیفه دادگاه تجدیدنظر استان چیست ؟. حکم نخستین ، بر خالف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی است که قانون مقرر داشته است  مجازات مقرر در -22

  .  در صورتی که این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد ، مجازات را تشدید می نماید - الف
  .ه چه کسی باشد ، ملزم به تعیین مجازاتی است که قانون مقرر نموده است  فارغ از اینکه تجدیدنظرخوا-ب
  .  در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی و تأیید رئیس کل دادگستری استان ، ملزم به تعیین حداقل مجازاتی است که قانون مقرر نموده است -ج
  . ه تعیین حداقل مجازات قانونی اقدام می کند  در صورت تجدیدنظرخواهی دادستان و عدم تجدیدنظرخواهی متهم ، نسبت ب-د

 الف :         پاسخ 
  آیین دادرسی صفحه از جزوۀ دو تصویر این    .خر ، پاراگراف آ568 ، پاراگراف آخر یا صفحه 84جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید   217 و 216صفحات در می توانید در انتهای  همین دفترچه  را  دپارتمان حقوقکیفری                    
  

  وظیفه قاضی در این مورد چیست؟. زنا شده است که شاکی ندارد و بدواً قصد اقرار نزد مقام قضایی دارد مادون مرتکب جرم رابطه نامشروع » الف « آقای  -23
   و عدم اقرار توصیه به پوشاندن جرم-الف
   تشویق به اقرار با ذکر عواقب اقرار-ب
  .  توصیه به اقرار صحیح و کامل و ذکر اینکه اقرار باعث تخفیف مجازات می شود -ج
   توصیه به عدم اقرار ، مگر در حضور وکیل متهم-د

 الف :        پاسخ 
   را می توانیدآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ    .19 ، سطر 258م سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علو  :منبع       

  . مشاهده نمایید  218در صفحه در انتهای  همین دفترچه                     

  
  ، بازپرس چه قراری صادر می کند ؟ در جرم صدور چک بالمحل ، چنانچه متهم الشه چک مورد شکایت را به بازپرس تسلیم نماید -24
   ترک تعقیب -الف
   جلب به دادرسی-ب
   منع تعقیب-ج
   موقوفی تعقیب-د

  د :        پاسخ 
   را می توانیدرتمان حقوقآیین دادرسی کیفری دپاتصویر این صفحه از جزوۀ   . ، انتهای صفحه 293جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید   219در صفحه در انتهای  همین دفترچه                      
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   صدور کدام یک از قرارهای زیر باعث لغو قرار تأمین نمی شود ؟-25
   موقوفی تعقیب جز در مورد فوت متهم-الف
   جلب به دادرسی-ب
   تعلیق تعقیب-ج
   منع تعقیب-د

 ب  :         پاسخ
  تصویر این .   7 الی 2 ، سطر 4 ، شماره 302 و صفحه 3 ، 2 ، 1 ، سطر 2، شماره » د «  ، مورد 301جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید   221 و 220صفحات در ید در انتهای  همین دفترچه می توان راآیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوق  صفحه از جزوۀ   دو                   
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   جزوه حقوق مدنی571تصویر صفحه 
   .که وارث متوفی منحصر به پدر ومادری است که حاجب ندارد ، مادر یک ثلث از ترکه وپدر دوثلث بقیه را می برددر صورتی
  :ر صورتی که ورثه متوفی  منحصر در اوالد متعدد باشد دو فرض می شود د  اوالد متعدد ،

  .م ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود . ق907در صورتی که اوالد متوفی متعدد باشند ، ولی تمام پسر یا تمام دختر هستند ، به دستور بند دوم مادۀ  
م، پـسر دو برابـر دختـر ارث    . ق907 ها پسر وبعضی دختر است ، طبق بند سوم مـادۀ     در صورتی که ورثه میت اوالد متعدد باشند که بعضی از آن            

در صـورتی کـه میـت اوالد بـال واسـطه      .  دختـر باشـد    ، یعنی تمامی ترکه بین آنها طوری تقسیم می شود که حصۀ پسر دو برابر حـصۀ  1می برد 
   )م. ق911  مادۀ(  .نداشته باشد اوالد اوالد ، قائم مقام اوالد هستند 

  . برند  هرگاه میت اوالد داشته باشد گرچه یک نفر، اوالدِ اوالد او ارث نمی:  قانون مدنی 910به موجب ماده 
رسـد    برد که به توسط او بـه میـت مـی            آید یعنی هر نسل حصه کسی را می         تقسیم ارث بین اوالد اوالد بر حسب نسل به عمل می          

  .  برد  در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می.  برند  یبنابراین اوالد پسر دو برابر اوالد دختر م
هرگاه میت اوالد بالواسطه نداشته باشد اوالدِ اوالد او قائم مقام اوالد بوده و بدین طریـق جـزو    : قانون مدنی 911به موجب ماده    

  . برد وارث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می
برند با رعایت اینکـه       اوالدِ اوالد تا هرچه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می              :  قانون مدنی    912جب ماده   به مو 

  . کند  اقرب به میت ابعد را محروم می
    سهم االرث زوجین  . 3

برد واین فرض  فرض خود را میدر تمام صور مذکور در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد             « م  . ق 913  به دستور مادۀ    
عبارت است از نصف ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یـا اوالد اوالد نداشـته باشـد و ربـع ترکـه                             
برای زوج وثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد ومابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین          

بنابراین وقتی میت دارای پدر ومادر وزوجه وچند فرزند باشد وپـدر ومـادر وزوجـه هریـک سـهم                    »  وراث تقسیم می شود      سایر
برند وبقیۀ بین فرزندان میت تقسیم می شـود ،  یعنـی سـهم پـدر          خود را از اصل ترکه می     

6
سـهم مـادر    1

6
 سـهم زوجـه   1

4
در  1

 شود مجموع می
24
  و بقیه ترکه که14

24
  2. است که بین فرزندان متوفی طبق مقررات مربوطه تقسیم می شود 10

    نقص وزیادتی ترکه  . 4
نقـص  ، ت نصیب تمـام آنهـا را نکنـد   اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ، ترکۀ میت کفای « : م می گوید    . ق 914  مادۀ

بربنت وبنتین می شود واگرپس از تقسیم کردن نصیب صاحبان فرض ، زیادتی باشد ووارث نباشد که زیاده را به عنـوان قرابـت                        
ببرد ،  این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شـود ، لـیکن زوج وزوجـه مطلقـاً ومـادر اگـر حاجـب               

  »شد از زیاده چیزی نمی برد داشته با
   عول وعدم کفایت ترکه به سهام ورثه  . 5

، ، نقص بر بنت وبنتین وارد می شود       در صورتی که در ورثه طبقۀ اولی ، واحد ترکه کفایت نصیب تمام صاحبان سهام را ننماید                  
  :آید  ش میعدم کفایت واحد ترکه برای نصیب تمام صاحبان سهام در ورثه طبقه اولی در دومورد پی

  

دارای زوج نیـز باشـد ، در ایـن صـورت واحـد ترکـه کفایـت نـصیب آنـان را                    پدر ومادر ویک دختر    م که میت عالوه بر    . ق 908مورد مادۀ   
نماید ، زیرا نصیب هریک از پدر ومادر   نمی

6
است ونصیب دختر 1

2
 و نصیب زوج 1

4
  مجموع تمام این 1

                                                           
  : شود  اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر  اوالد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می : قانون مدنی 907ماده . 1

  . رسد  اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می
  . اگر اوالد متعدد باشند اما تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود 

  .برد  اگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می
   ، منبع پیشین دی دکتر شهی  .  2
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   جزوه حقوق مدنی572تصویر صفحه 
 سهام می شود    

24
26

4
1

2
1

6
1

6
1

 وآن به مقدر     +++=
24
م . ق914 بیش از واحد ترکه است در این فرض به دستور مادۀ   2

نقص بردختر واردمی شود یعنی به جای آنکه به دختر 
24
،   شود داده12

24
 .شود  داده می 10

 فرض هر یـک از  ،پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختره هرگا:  قانون مدنی مقرر می دارد    908ماده   
 شود مگـر    پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم                      

  . برد اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی
دارای زوج نیز باشد ، در این صورت واحد ترکه کفایت نـصیب              پدر ومادر وچند دختر    م که میت عالوه بر    . ق 909مورد مادۀ    

زیرا نصیب هر یک از پدر ومادر      . تمامی ورثه را نمی نماید    
6
  است و نصیب دخترها       1

3
 و نـصیب زوج   2

4
 و مجمـوع  1

 .تمام سهام اینان می شود      
24
30

4
1

3
2

6
1

6
1

=+++
وآن مقدار   

24
 بیش از واحد ترکه است در این صورت نقص بـر            6

 یعنی به جای آنکه  ،می شود دخترها وارد 
22
 یعنی دو ثلث از ترکه به دخترها داده شود ،16

24
 . به آنها داده می شود 10

 فـرض تمـام دخترهـا       ،ند دختر چهرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با               قانون مدنی ،     909به موجب ماده     
فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بـین                شود و  بین آنها تقسیم می   دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه        

 . برد شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می
 سوم از ترکه و سهم پدر و مادر یک سوم اسـت  در صورتی که پدر و مادر با دو دختر وارثان متوفی باشند ، سهم دو دختر دو                 

» اگـر باشـد     « به همین جهت ، در پایان ماده در مورد بخش زاید بـا قیـد                . و چیزی از ترکه باقی نمی ماند تا به وارثان رد شود             
ران است ، اگر   در این فرض ، آنکه با دخت      . آمده است که فرض آن ناظر است به موردی که دو دختر با مادر یا پدر تنها باشد                   

 انتقـاد شـده اسـت کـه قیـد پایـانی مـاده در مـورد          در نتیجـه ، . مادر تنها باشد ، چون پدر وجود ندارد ، مادر نیز حاجب ندارد    
  .حاجب داشتن مادر بی مورد و زاید است 

 نحو اسـت کـه ترکـه را    عمل بدین. طریقه دیگری موجود است که فرقۀ اهل تسنن متابعت از آن نموده اند که آن را عول نامند  
  .برمجموع سهام تقسیم می نمایند ، در این صورت نقص بر تمامی سهام وارد می شود

  . شامل میراث از مادر نمی شود 915حبوه میراث اضافی پسر بزرگ تر از پدر است و ماده  
  . ن وارثان باشد یا پسر کوچک ترین فرزندان باشد مقصود از پسر بزرگ ، بزرگترین پسر پدر متوفی است ، هرچند که دختر بزرگتر از او در میا 
  . در صورتی که چند پسر هم سن وجود داشته باشند ، در وجود حبوه ، که ویژۀ پسر بزرگ است ، تردید وجود دارد و نظر مشهور بر تقسیم بین آنها است 
ده می کند یا بر حمل پسر بزرگ تر اطـالق نمـی شـود اخـتالف                 در اینکه آیا پسری که در زمان مرگ پدر هنوز به دنیا نیامده است از حبوه استفا                 

  . را تفسیر مضیق کرد و حمل را مشمول آن ندانست 915است و به نظر می رسد که باید مادۀ 
  . وی تر است نظر دوم ق.  می دانند 915در مورد تعدد انگشتری مورد استعمال و شمشیر ، بعضی نظر به قرعه دارند و بعضی دیگر همه را مشمول ماده  
  . حبوه نیز مانند سایر اجزای ترکه پس از پرداخت دیون میت داده می شود  

  تعصیب وزیادتی از ترکه از سهام ورثه . 6
م گذشت ، هرگاه پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فـرض ، زیـادتی از ترکـه بمانـد ووراثـی                      . ق 905چنانکه در شرح مادۀ     

به دسـتور   . م تقسیم می شود     . ق 914 و 905ابت ببرد، زیاده بین صاحبان فرض طبق دستور مادۀ          نباشد که آن زیاده را به عنوان قر       
دادن زیاده به صـاحبان فـرض را در         . برد  مواد نامبرده، زوج  و زوجه مطلقاً ومادر اگر حاجب داشته باشد از آن زیاده چیزی نمی                

  .اصطالح رد گویند 
  :تند وپس از بردن سهام خود ، مقداری از ترکه باقی می ماند عبارت است از مواردی که ورثه منحصراً از صاحبان فرض هس

هرگاه وارث میت منحصر به یک دختر باشد نصف از ترکه را به فرض می برد وچون کسی از صاحبان قرابت در طبقۀاو نیست که بقیه را                            
  .ببرد، آن نصف دیگر را به عنوان رد به او می دهند 

شود و چون از صاحبان قرابـت کـسی در            صر به چند دختر باشد ، دو ثلث از ترکه به عنوان فرض به آنان داده می                در صورتی که ورثه منح     
  .رسد درجه آنها نیست ، یک ثلث باقی هم به عنوان رد به آنان می
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   جزوه حقوق مدنی 337تصویر صفحه 
درنکـاح منقطـع مـوت زن در اثنـاء مـدت موجـب        «   :1096زیرا ، به موجب مـادۀ  . شود    مهر با تمکین ، همان قواعد نکاح دائم اجرا می           در موردرابطۀ   برعکس ،   

و از مالک آن چنین بر می آید کـه ، مهـر بـه نـسبت تمکـین در سراسـر مـدت          » سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگرشوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند              
  . تجزیه نمی شود

این حکم را به طور کامـل  . یش از وقوع نزدیکی زن و شوهر به وسیلۀ طالق از هم جدا شوند ، زن مستحق نصف مهر است                   هرگاه پ   گفته شد که در نکاح دائم ،         ♣
زن مـستحق تمـام مهـر خـویش اسـت و           زیرا ، اگر مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدت را به او ببخشد ،                     . در نکاح منقطع نمی توان اجرا کرد        

بنـابراین ، اگـر   . منظور از تمام مدت باقی مانده آن اسـت  .). م. ق1097مادۀ (» اه که قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد  هرگ« فقط  
  .بعد از چند ماه شوهر باقی مدت را به زن ببخشید ، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد ، زن مستحق نصف مهر است 

 بنابراین شرط خیار در مهـر بـه منزلـۀ           : به مهر در نکاح منقطع درست نیست ، زیرا نفوذ آن موجب می شود که فسخ مهر سبب بطالن نکاح شود                    شرط خیار نسبت     ♣
 . خیار در نکاح است 

 

    نفقه -ب
  تکلیف مرد به دادن نفقه  . 1

ین وظیفۀ مرد ناشی از حکم قـانون اسـت و ریـشه    در نکاح دائم ، ا.تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او برخانواده است     
را در ایـن بـاره     به همین دلیل دوطرف نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس ازآن تکلیف مـرد     . ) .م  .ق1106مـادۀ   (  1قراردادی ندارد 

رتی نفقۀ زن را  یعنی ، شوهر درصو   : دین شوهر بردادن نفقه متکی بر تراضی زن وشوهر است             ولی ، درعقد منقطع ،      . ساقط کنند 
 درهر حال ، نفقۀ زن در زمرۀ دیـون  .).م. ق1113مـادۀ  ( می پردازد که یا به صراحت شرط شده یا عقد مبنی برآن جاری شده باشد      

نه تنها نفقۀ زمان گذشته را می توان از او خواست ، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقۀ آینده او را معین             مرد است و ،     
این حق با اصول آئین دادرسی مـدنی منافـات دارد و پـذیرفتن     ولی ،  .  )1206 و 1111مـواد  ( را به پرداختن آن محکوم کند       و مرد 

چنانکـه در   . تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از او اسـت            . دعوی نسبت به نفقۀ آینده دشوار و مورد اختالف است           
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد «  :  قانون مدنی آمده است که     1108مادۀ  
ید مبـانی خـانواده     یا با او در تـشی     پس ، اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند                   . » بود  

چنـین زنـی   .  بی اعتنا بماند ، حقی برگرفتن نفقه نـدارد همکاری نکند ، یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران        
  .نامند» نشوز« و وضع او را » ناشزه « را در اصطالح حقوقی 

پـس ، اگـر زن بـه سـبب خـوف      . امتناع از ادای وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشـد          
 .)م.ق1115مـاده (  خودداری کند ، کـار او مـانع از ایجـاد حـق بـر نفقـه نیـست                بدنی یا مالی یا شرافتی از سکونت دراقامتگاه شوهر        

 شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر خود سازد ، این خودداری حـق او   همچنین ، هرگاه زن از حق حبس استفاده کند و تمکین از           
   . را دربارۀ خواستن نفقه از شوهر از بین نمی برد 

  ط استحقاق زن در مطالبۀ نفقه است ، یا نشوز مانع استقرار آن می شود؟ اکنون باید دید ، آیا تمکین شر
 آید که قانونگـذار تمکـین         به بعد برمی   1102قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ، ولی از لحن مواد                     

همین که نکاح به طور صحت واقع شد ، روابـط           « : ه موجب این ماده     زیرا ، ب  . را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد              
یکی از این تکالیف ، الـزام مـرد بـه دادن نفقـه              . » زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود                

   .2نشوز زن این الزام را از بین می برد  ، 1108 مطابق مادۀ است ، جزاینکه ، 
نفقه عبارت است از مسکن والبسه و غذا و اثاث البیت که به طـور متعـارف بـا وضـعیت زن متناسـب باشـد                          «  : قانون مدنی  1107 مادۀ طابقم

م آمـده حـصری نیـست    . ق1107آنچه در مـادۀ  »  وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء           
   . جزء نفقه است ، عارف مورد احتیاج زن باشدوهر چیزی که برحسب مت

                                                           
  .در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است    :  قانون مدنی1106ماده . 1
 .هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود    :  قانون مدنی1108ماده . 2
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   جزوه حقوق مدنی 331تصویر صفحه 
هرگاه مهر منفعت یـا حـق   » توان مدت یا اقساطی قرار داد  برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می      :  گوید   می  م در این خصوص    .  ق 1083مادۀ  

چـون در صـورت وقـوع طـالق قبـل از      . واند در آن تصرفات مالکانه نمایدت گردد و می زن مالک آن می ، دیگری باشد باز هم با وقوع عقد   
مالکیت متزلزل اسـت و بـا تحقـق        ،  نسبت به نصف مشاع مهر       مالکیت زن   بنابراین ). م. ق 1092مادۀ  (  گردد  نزدیکی نصف مهر به شوهر بر می      

   .شود نزدیکی مستقر می
  . ندارد )  مهر المتعه -مهر المثل ( ین معین است و ارتباطی به سایر اقالم مهر  ناظر به موردی است که مهر المسمی ع1082مفاد مادۀ  ♣
 شوهر مـی شـود     در مورد استحقاق زن به نصف مهر ، از آثار طالق پیش از وقوع نزدیکی است و باعث انحالل ملکیت نمی از مهر و تملک دوبارۀ  1092حکم ماده    ♣

  .  تعارضی ندارد 1082و با مادۀ 
  . قانون مدنی دربارۀ مهرالمسمی است 1092مادۀ  ♣
  . وقوع طالق شرط انحالل ملکیت نیمی از مهر برای زن است و پیش از طالق نمی توان او را مالک تمام مهر ندانست  ♣
  . ته است که نیم آن را پس بگیرد در صورتی که زن شوهر را از مهر ابراء کرده باشد و طالق پیش از نزدیکی واقع شود ، شوهر حقی بر زن ندارد ، زیرا مالی نپرداخ ♣
  . اگر ثابت شود که ابراء ذمۀ شوهر در برابر عوضی بوده است که در روابط مالی زوجین عاید زن شده ، شوهر حق دارد نیمی از مهر را که در واقع پرداخته است بگیرد  ♣
  . اشد ، شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را بعد از طالق دارد هرگاه معادل مهر در برابر طالق خلع به مرد تملیک شود و طالق قبل از نزدیکی ب ♣
  . در صورتی که عین مهر تلف شده باشد ، شوهر می تواند مثل یا قیمت نیم مهر را از زن بگیرد  ♣

بل از تسلیم معیوب هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و ق                قانون مدنی ،     1084به موجب ماده    
  . و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است

  ،کند و در صورتی که مهر معیب باشدضمان شوهر بدین ترتیب است که ، هرگاه عین مهر تلف شود ، او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم 
  :زن حق دارد یکی از دو راه را انتخاب کند 

   کند و عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت آن را از شوهر بخواهد ،توافق دربارۀ مهر را فسخ 
   .1عین مهر را نگاه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند 

 مطالبه کند و بـرای  تواند آن را از شوهر مالک مهر می شود و می ،  زن به مجرد وقوع عقدگفته شدچنانکه ،  ضمانت اجرای مالکیت زن به مهر
به عالوه قانون به زن حق داده است کـه تـا            . احقاق حق خود به طرق قانونی مانند رجوع به دادگاه وصدور اجرائیه ثبتی متوسل گردد              

دارد   مقرر می در این زمینهم. ق1085 مادۀ.  این حق معروف به حق حبس است. مهر خود را دریافت نکرده، از تمکین خودداری کند       
مشروط بر اینکه مهر او حـال باشـد و ایـن     ، تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند     ن می ز «

یعنی بدون مدت وبـه مجـرد عقـد    ،  طبق این ماده حق حبس مشروط به این است که مهر زن حال               »امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود     
هرگـاه قـسمتی از مهـر       .  قانون مدنی ، زن حق حبس ندارد         1085باشد ، برابر ماده     ) مدت دار   (گاه مهر موجل    هر   . قابل وصول باشد  

شود و پـس از دریافـت ایـن قـسمت زن دیگـر       حال و قسمتی موجل باشد ، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می         
  . تواند از ایفاء وظایف زناشویی امتناع کند  نمی

 دیگری که برای حق حبس مقرر شده است این است که اگر زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند حـق حـبس او سـاقط          محدودیت
: دارد   در این زمینه مقرر میم . ق1086مادۀ   .تواند به عنوان عدم تأدیه مهر از انجام وظایف زناشویی خود داری نماید می شود ودیگر نمی

تواند از حکـم مـاده قبـل اسـتفاده             ، به اختیار خود ، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، دیگر نمی                  اگر زن قبل از اخذ مهر     « 
  . » معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد . کند 

یف زناشویی نزدیکـی بـا شـوهر و بـه     توان گفت مقصود قانونگذار از ایفاء وظا      چیست ؟ می   1086 و   1085مقصود از ایفاء وظایف در مواد       
موید این نظر آن است که حق حبس در نکاح یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به                   . تعبیر دیگر تمکین خاص است ، نه وظایف دیگر          

  2. موارد مشکوک گسترش داد 
 قـانون مـدنی ، زن در صـورت حـال بـودن مهـر                1085ز مـاده    مـستفاد ا  :  مقرر مـی دارد      13/2/1390 خود در تاریخ     718و اما دیوان عالی کشور در رأی        

  . تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید  می

                                                           
 و همچنـین  416 ، ص 4 قانون مدنی تنها به زن حق فسخ مهر را می دهد ،  رجوع کنید به دکتر سید حسن امامی ، جلد       388 مخالف که به استناد ماده        و برای دیدن نظر    93 ، ش    1 قانون مدنی ، خانواده ، جلد        422ماده  . 1

 151 ش خانواده ، دکتر جعفری لنگرودی ، حقوق -برای دیدن نظری که به زن حق فسخ نمی دهد و برای او حق گرفتن ارش می شناسد ، رجوع کنید به همان کتاب 
  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، منبع پیشین.  2
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   جزوه حقوق مدنی 216تصویر صفحه 
دلیـل مالکیـت     ، تـصرف بـه عنـوان مالکیـت       :  ف است در مورد تصر  . م.ق  35مادۀ  .  که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده است        

سابقه اماره تصرف را بایـد در حقـوق    . قانونگذار تصرف را اماره مالکیت شناخته است     .  است مگر اینکه خالف آن ثابت گردد      
    .توجود ندارد و عنوان آن در کتاب  فقهی قاعده ید اس ، البته در کتب فقهی اصطالح اماره تصرف اسالم جستجو نمود

  .تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد  
  . این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دالیل را ندارد » دلیل مالکیت « منظور از  
  . تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است . مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر .  واسطه تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به 
کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ، ولیکن ، اگر ثابت شود که شروع به تـصرف از طـرف غیـر بـوده اسـت ،                                  

  .صرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است متصرف غیر شناخته خواهد شد ، مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان ت
در موضوع اختالف در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید و عمل به وقف هم بـه تنهـایی دلیـل مثبـت                                 

  .وقف محسوب نمی شود
  . در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی اختالف است  
   . 1صرف کنونی و وقفیت سابق ، چون امکان انتقال و تملک وقف خالف اصل است ، تصرف دلیل بر مالکیت نیستدر تعارض بین ت 
در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی ، تصرف کنونی مقدم است ، زیرا ، وضع مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره ، کـه                   

  . نونی است ، اگر هر دو نیز معتبر باشد ، امارۀ کنونی مقدم است یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع ک
   .2امارۀ تصرف ویژۀ اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اعمال می شود 
 17/2/25-236  6 ، شعبۀ دیوان کشور [ .اصوالً آنچه را از اثاثیۀ خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت   

 قانون اجرای احکـام مـدنی ایـن قاعـده را بـه دسـت          63 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و مادۀ          61همچنین مادۀ    ] 293متین، مجموعۀ رویۀ قضایی ، ص       : 
ن باشد متعلق بـه زن و آنچـه مـورد اسـتفادۀ     در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین ، آنچه معموالً و عادتاً مورد استفادۀ اختصاصی ز «: دهد   می

  .»  مگر اینکه خالف آن ثابت گردد  اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود ،
  .تصرف ملک ممکن است به عنوان امارۀ قضایی نیز مورد استناد قرار گیرد و داللت بر مالکیت کند  

   تعریف تصرف -  اولبند
  :گوید  دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف تصرف می. قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمیز آن را به عهده عرف نهاده است 

جلوه های  ، این اقتدار به حسب موارد.   داردمالیبر  خود  حقاعمالتصرف عبارت است از تسلط واقتداری عرفی که انسان در مقام «
   »بداند مستولی  متصرف را به عنوان صاحب حق ومالک بر مال، ، ناگون دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرفخارجی گو

  :تعریف دیگر در کتب حقوقی از دکتر احمد متین دفتری است 
یت یا سـایر حقـوق      تصرف عبارت است از سلطه یا استیالء معنوی ومادی که انسان بالمباشره یا بواسطه در مقام اعمال حق مالک                  «

به تعبیر دیگر تصرف عبارت است از نمایش خارجی و ظاهری حقی یا اعمـال واجـراء آن حـق       . عینی در یک شیئی مادی دارد     
  . »به وسیلۀ ظهور اعمال خارجی

ده ید از امارات قاع. گویند » قاعده ید « این معنی را در فقه . تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالفش ثابت شود 
   ). قانون ثبت 22ماده ( . مقررات ثبت امالک این قاعده را محدود می کند . قانونی نسبی است و می توان خالف آنرا اثبات کرد 

 قـانون مـدنی غلبـه اسـت چـه غالـب             35قاعده غلبه مبنای همه امارات قانونی است چنانکه مبنای ماده پنج قانون تجارت و مـاده                 
  :غلبه در دو معنی استعمال می شود . اجر تجارتی است ، و غالب تصرفات از طرف مالکین است معامالت یک ت

غلبه در باب   . وضعی که اکثر افراد یک صنف یا یک نوع دارا می باشند مثالً چون غالب امین ها خیانت به مال مورد ودیعه نمی کنند                          
 .امین ، انتفاء خیانت است 

  . اموال غیریا قدرت عمومی استیال و سلطه غیرقانونی بر 

                                                           
  127 ، ش 2عبده ، جلد . 1
  102متین ، مجموعۀ رویۀ قضایی ، ص  : 15/5/16 -1118 ، رإی شماره 1دیوان کشور ، شعبۀ .  قانون مدنی 124 و 97رجوع کنید به مواد . 2
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   جزوه حقوق مدنی 1268تصویر صفحه 
  فصل نهم

  قرض
  

  قرض و اوصاف  مفهوم  - گفتار اول
   تعریف .1

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقـدار معینـی از مـال خـود را بـه طـرف دیگـر             « :  قانون مدنی    648بر طبق ماده    
ز حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الـرد  کند که طرف مزبور مثل آن را ا       تملیک می 

  1.از این تعریف به خوبی بر می آید که مورد قرض الزاماً مال مثلی است نه قیمی » را بدهد 
   تفاوت قرض و بیع .2

عادل به شدت بر هم خورد ، آنکـه از ایـن            شود باید دارای ارزش متعادل باشد و ، هرگاه این ت            دو مالی که در بیع با هم مبادله می        
ولی ، در قرض که تعهـد وام گیرنـده نـاظر بـه پرداخـت مثـل یـا          . یابد    برد ، به علت غبن ، حق فسخ عقد را می            نابرابری زیان می  

ن تعهـد   همچنین ، در عقد قرض میزا     . قابل تصور نیست    » خیار غبن   « قیمت موضوع قرض است ، این نابرابری و در نتیجه مبنای            
وام گیرنده به حکم قانون ثابت است ولزومی ندارد که در توافق دو طرف آورده شود، در حالی که ثمن مالی دیگر است و باید            

  . اوصاف و مقدار آن در خرید و فروش معین باشد و این تعیین از شرایط درستی عقد است 
   اوصاف عقد قرض .3

  . آید  طرفین موضوع آن به ملکیت وام گیرنده درمیزیرا پس از توافق ، قرض عقدی است تملیکی 
  . بدین معنی که ، برخالف قانون مدنی فرانسه و فقه ، قبض موضوع قرض از شرایط تملیک نیست ، قرض عقدی است رضایی 
ض ها ، بدین معنی که بر طبق مفاد توافق طـرفین تلـف موضـوع قـر                  منتها نه به صورت سایر معاوضه     ،  قرض عقدی است معوض     

  . زیان آور است و وام گیرنده باید مثل یا قیمت آن را به وام دهنده بدهد 
تواند عقد را فسخ و آنچه را تملیک کرده است پس       یعنی وام دهنده نمی   ،  قرض عقدی است که در حدود مفاد خود الزم است           

 حال است ، بسیاری از نویسندگان قرض        ولی ، چون تعهد وام گیرنده در پرداختن مثل یا قیمت مال تملیک شده تعهدی              . بگیرد  
   .مستعیر نمی تواند مال مورد عاریه را عاریه بدهد. اند  را به این اعتبار جایز گفته

∗∗∗  
  انعقاد قرض   –گفتاردوم 

  قرض عقد رضایی است نه عینی. 1
مجموع قواعد مربـوط بـه قراردادهـا بـه خـوبی      نویسندگان قانون مدنی در تعریف قرض به لزوم قبض اشاره نکرده اند و چون از استقراء در         

برمی آید که اصل رضایی بودن قراردادها است ، این سکوت دلیل بر این است که در این باب به ابداعی مفیـد دسـت زده انـد و، شـاید بـه                              
بنابراین ، عقد قرض به تنهـایی  . تقلید از قانون مدنی سویس ، قرض را مانند عاریه و ودیعه و سایر معامالت در زمره عقود رضایی آورده اند              

  . طرفین را ملتزم به مفاد آن و اگر مال موضوع قرض عین معین باشد موجب تملیک آن به وام گیرنده می شود 
  اهلیت طرفین . 2

. ته است پس بدهد     در اثر عقد قرض ، وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک می کند و او نیز در برابر ملتزم می شود که مثل آنچه را گرف                           
بـا وجـود ایـن ،     . بنابراین ، هر دو طرف باید اهلیت معامله و داد وستد را داشته باشند و از این حیث مشمول قواعد عمومی معامالت هـستند                         

نون مـدنی  چون وام دادن بی مورد اموال محجور را بیهوده در معرض خطر قرار می دهد و وام گرفتن نابجا او را بـه نیـستی مـی کـشاند ، قـا                  
  . برای قیم محدودیتهایی مقرر کرده است 

                                                           
 ، انتشارات مجد » 1عقود معین  «  6دکتر مهدی شهیدی ، حقوق مدنی . 1
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   جزوه حقوق مدنی 1291تصویر صفحه 
از نظر قانون مدنی، هیچ دلیلی بر بطالن شرکت در اعمال وجود ندارد، مگر اینکه موضـوع شـرکت مجهـول بمانـد و دو طـرف                           

کت در تمـام عایـدات دو شـخص از کارهـای     برای مثال، در موردی که شر . عقد ندانند که در چه کارهایی با هم شرکت دارند         
. دهند مورد نظر است، این پیمان به دلیل مجهول ماندن آوردۀ هر شریک و موضوع شرکت باطـل اسـت              گوناگونی که انجام می   

. شـود  شود تا ثمرۀ آن تقسیم شود، برای حکم به بطالن آن محملـی دیـده نمـی    ، در فرضی که کار معین به میان گذارده می       ولی
 قانون مدنی، نفوذ عقد شرکت نیاز به اذن خاص قانونگذار ندارد و همین که دلیلی بر منع آن نباشد کـافی  10ا، بر مبنای مادۀ     زیر
تواند کار او    آید که سهم شریک می      و مزارعه و مساقات بخوبی بر می       .)م.  ق 546مادۀ  (وانگهی، از احکام مربوط به مضاربه       . است

از اینها گذشته، اگر بوسیلۀ عقد صلح امکان تملیک نیمـی از منعفـت           . ت به این کار اختصاص یابد     باشد و بخشی از درآمد شرک     
  .رود، این مبادله در عقد شرکت نیز امکان دارد هر شریک به دیگری می

ن مـذهبی  ها که مورد نیاز عموم و عمل متعارف است با اصول مدنی و متـو  با وجود این، هر چند اعتقاد به نفوذ این گونه شرکت        
  .مغایرت ندارد، با وجود اصل چهارم قانون اساسی، تحقق این فکر در حقوق کنونی دشوار است

   شرکت وجوه یا اعتبارات.4
  .در مفهوم و اقسام این شرکت اتفاق نظر وجود ندارد

بندنـد   د، با هم پیمـان مـی      ای داشته باشند یا در میان بگذارن       مشهورترین مفهوم این است که دو شریک معتبر، بدون اینکه سرمایه          
که هر کدام اموالی را بطور نسیه بر ذمۀ خود بخرد و این اموال از آن هر دو باشد، سپس کاالهای خریداری شـده را بفروشـند و                            

ای از شرکت در     بدین ترتیب، شرکت وجوه نیز چهره     . های خود را از بابت ثمن بپردازند و آنچه بجا ماند سود هر دو باشد               بدهی
ل را دارد، با این تفاوت که اعتبار هر عامل نیز جزء سرمایۀ آوردۀ او است و موضوع شرکت به خریـد و فـروش اختـصاص                           اعما

  .به بیان دیگر، شرکت وجوه مخلوطی است از شرکت اموال و اعمال. دارد نه صناعت
پذیرند که اگـر هـر یـک از دو     دانند، این نکته را می فقهای امامیه، در عین حال که عقد شرکت را در ایجاد چنین اتحادی بی اثر و باطل می   

  .یابد شود و شرکت عنان تحقق می خرد بطور مشاع متعلق بهر دو می شریک به دیگری دربارۀ خرید و فروش وکالت دهد، آنچه او می
   شرکت مفاوضه. 5

  :رود مفاوضه نیز به دو معنی بکار می. شود میهای حقوقی   شرکت مفاوضه شرکتی است عام که شامل تمام فعالیتهای اقتصادی و موقعیت
گذارنـد کـه در     شـوند و قـرار مـی       ای اموال شـریک مـی      شرکت در مجموع اموال و اعمال و اعتبارها، بدین ترتیب که دو یا چند نفر با هم در پاره                   ♣

  .اشنددهند شریک ب ها و داد و ستدهایی که به اعتبار و بطور نسیه انجام می عایدات ناشی از فعالیت
ها و تملکات، خواه بوسیلۀ میراث و وصیت و هبه باشد یا لقطه و حیازت مباحات و داد  موجب آن دو یا چند نفر در تمام انواع عایدیه پیمانی که ب ♣

  .ک شوندرسد، با هم شری و ستدهای بازرگانی و جایزه، و در تمام ضررهایی که در نتیجۀ تقصیر یا جرم یا انفاق یا قراردادها به آنان می

∗∗∗  
  اداره شرکت  -گفتار سوم 

   حاکمیت ارادۀ جمع - الف
تواند بدون اذن دیگری در مال مشاع تصرف کند، زیرا انتشار حق مالکیت شـریکان در تمـام اجـزای مـال                      هیچیک از شرکا نمی   

  .).م.  ق582 و 581اد مو(شود تا هر تصرف تجاوز به حقوق دیگران باشد و بی اذن همۀ مالکان میسر نگردد  مشاع باعث می
 ).581مـادۀ   (کند، نسبت به سهم دیگران فضولی و غیر نافـذ اسـت              تصرف شریکی که بدون اذن دیگری در مال مشاع تصرف می          

  .»شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسؤول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند«باضافه 
گیـری در آن پـیش بینـی نـشده اسـت،         های خاص تصمیم   کت دارای شخصیت حقوقی نیست و سازمان      از سوی دیگر، چون شر    

پـس، ناچـار بایـستی در ادارۀ شـرکت اتفـاق نظـر وجـود                . توان عقیدۀ اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد            نمی
  .سازد  ادارۀ آن را مختل میبرد و داشته باشد و همین نقص بزرگ است که اموال مشاع را رو به خرابی می
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   جزوه حقوق مدنی 1302تصویر صفحه 
  دوازدهمفصل 

  صلح
  

  ماهیت صلحمفهوم و   - گفتار اول
   مفهوم صلح .1

زیـرا، در مـاده     . قانون مدنی مفهوم گسترده صـلح را پذیرفتـه اسـت          . 1صلح در لغت به معنی سازش کردن و آشتی و توافق است           
ن است یا در مورد رفع تنازع موجود و جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معاملـه و غیـر آن                 صلح ممک «: کند     اعالم می  752

ای را که به جای آن واقع شـده اسـت      صلح در مقام معامالت ، هرچند نتیجه معامله         « :  آمده است که     758و در ماده    » واقع شود   
نابراین ، اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجـه آن همـان               ب. دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد             می

بدین ترتیـب ، هـیچ محـدودیتی بـرای مـورد            . » نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود                
  . ه است صلح وجود ندارد؛ قالبی است وسیع تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمد

گزینند یـا تغییـر عنـوان     نهند، تنها نام دیگری برای بیع و معاوضه برمی آیا در موردی که طرفین مبادله نام صلح بر معامله خود می 
سازد؟ به بیان دیگر، بین تملیک منافع خانه در برابر            نشانه وجود هدف و مبنای دیگری است که آن را از بیع و معاوضه ممتاز می               

با صلح منافع در برابر همان عوض، یا فروش عین خانه به ثمن معین با صـلح آن در برابـر همـان ثمـن چـه                           )  اجاره   (عوض معین   
  تفاوتی وجود دارد ؟ 

های متقابل وجود دارد و همـین امتیـاز اسـت کـه آن را از سـایر                    یا به بیان دیگر گذشت    » تسالم  « در مفهوم و جوهر صلح نوعی       
یعنی در هر مورد که وجود حقی بین دو نفر مشتبه اسـت ، یـا   . آورد  ای مستقل در می     به صورت معامله  کند و     معامالت ممتاز می  

هـای متقابـل      مورد نزاع قرار گرفته است ، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بـر ایـن مبنـا و گذشـت                          
  . تسالم، ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن باشد شود صلح است ، هرچند که نتیجه آن و وسیله  طرفین واقع می

دهد و اسـتقالل آن را در کنـار بیـع و معاوضـه و                 این تلقی منطقی از صلح، امتیاز این عقد را از سایر قراردادها به خوبی نشان می               
  . کند  هبه و اجاره توجیه می

ای مانند بیع و بدون   اند که دو نفر، در مقام انجام معامله         ده را چنان تنظیم کر    762 و   758 ،   752ولی، نویسندگان قانون مدنی مواد      
. را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزنـد            » صلح  « توانند نام     این که قصد تسامح نیز داشته باشند، می       

 روابط بین دو طرف عقـد نیـز فراتـر و بـه حقـوق اشـخاص                  یابد ، از مرز     در این مفهوم گسترده ، نه تنها حاکمیت اراده جوالنگاه وسیعی می           
دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین  انجام می» صلح « خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر نام : کند  ثالث تجاوز می 

وانین تکمیلـی نیـز نیـازی بـه تمهیـد چنـین قالـب        قانون مدنی، برای تامین حاکمیت اراده در برابـر قـ          10در حالی که، با وجود ماده       . برند    می
بـدین ترتیـب، صـلح قـالبی اسـت          . شـود     مـی » تقلب نسبت به قـانون      « وسیعی نیست و در عوض باعث بر هم خوردن نظم عمومی و تسهیل              

  . 2گنجد و جز این امتیازی بر دیگر عقود ندارد تر از همه عقود معین و تمام اعمال حقوقی در آن می وسیع
  واعد حاکم بر صلح  ق.2

در صورتی که صلح به منظور رفع تنازع و پایان بخشیدن به دعوی انجام شود ، تابع احکام خاص قانون مدنی و سازش در آیـین                  
  توان به تناسب ماهیت عمل در موردی هم که صلح در مقام معامله است ، نمی. دادرسی مدنی و قواعد عمومی قراردادها است

                                                           
   2160 ، ص 2 دکتر محمد معین، فرهنگ زبان فارسی ، ج.1
   10 ، ش 1ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، ج.  رک .2
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  وه حقوق مدنی  جز1307تصویر صفحه 
انـد و    در واقع اصحاب دعوی بر اختیار آنان افزوده     ) .  قانون آیین دادرسی مدنی       483ماده  ( در موردی هم که به داورها اختیار صلح داده می شود            

. لح قـراردادی    با وجود این ، نظـری کـه چنـین داورانـی مـی دهنـد ، رأی داور اسـت نـه صـ                        . از پای بند بودن به قوانین رهایشان ساخته اند          
، »دراین صورت ، صلحنامه ای که به امضای داورها رسیده باشد ، معتبر و قابل اجرا خواهد بود ... « : گوید   که می  483بنابراین، عبارت ماده    

ری به همین جهت ، دعاوی مربوط به ورشکستگی و اصل نکاح و طالق و فسخ نکاح و نـسب را نمـی تـوان بـه داو             . خالی ازمسامحه نیست    
  . ، صلح این دعاوی همیشه امکان دارد  ولی. ارجاع کرد ، هرچند همراه با حق سازش باشد 

∗∗∗  
  انعقاد صلح   - گفتار دوم

   تراضی و اهلیت -الف
   لزوم تراضی و آثار اثبات آن .1

ین ، اگر ابراء یا فسخ قراردادی بنابرا. گفته شد که صلح در زمره عقود است ، هرچند که موضوع آن با یک اراده نیز قابل وقوع باشد  
کند و برای یـافتن نفـوذ         این تراضی، از زمان وقوع آنان را پای بند می         . به صورت صلح درآید، باید دو طرف درباره آن تراضی کنند          

  . برای مثال، اگر هبه به صورت صلح درآید، قبض از شرایط اساسی آن نیست : حقوقی به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد
وجود این ، در موردی که موضوع صلح انتقال امالک است ، در صورتی اعتبار دارد که تراضـی در سـند رسـمی اعـالم و در                   با  

   )ث . ق22ماده (  ثبت شود کدفتر امال
  آیا پیشنهاد صلح اقرار به دعوی است . 2

نتیجه منطقی این مقدمه و پـذیرش  . رد صلح با انکار دعوی نیز جایز است و ضرورتی ندارد که مدعی علیه درستی دعوی را بپذی   
صلح به عنوان عقد مستقل این است که پیشنهاد صلح اقرار محسوب نشود ، زیـرا رفـع ابهـام از وضـع حقـوقی مـورد نـزاع هـیچ                               

ه  قانون مدنی ، پس از اعالم درستی صلح با انکار دعوی و به عنوان نتیجـ 755این است که ماده . مالزمه ای با تصدیق حق ندارد  
ماننـد اینکـه آن     ( برعکس ، درخواست تملیک مالی      . » بنابراین ، درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود         ... « : گوید  آن ، می  

را » تحـصیل حاصـل     « اقرار به نفی مالکیت گوینده است ، زیرا معقول نیست که کسی درخواست              ) را به من به فروش یا ببخش        
  . د گفته درخواست کننده اختالف می شود ، او باید وجود این قرینه را اثبات کند پس ، درجایی که نسبت به مفا. بکند 

   لزوم تصریح به نمایندگی .3
این قاعـده در مـواردی   . تواند آن را به صلح خاتمه دهد          اختیار صلح باید در وکالتنامه تصریح شود، وگرنه وکیل در دعوی نمی           

بنابراین . شود   رعایت نمی  )م  . ق 611ماده  (وکل است و باید محدود به امور اداری باشد          که وکالت به طور مطلق و برای تمام امور م         
همچنین است  . ای برای انجام امور اداری نیاز به صلح داشته باشد، حق دارد به وکالت آن را انجام دهد                   ، اگر نماینده یا مدیر عمومی مؤسسه      

های عمومی در این بـاره، صـلح بایـد بـا تـصویب مـدعی                 ورین و تأمین نظارت مقام    منتها ، از جهت حفظ حقوق محج      . در مورد قیم و امین      
تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تـصویب               قیم نمی « : دارد   قانون مدنی مقرر می    1242ماده  . العموم انجام شود    

  . داند  رد صلح امین غایب و جنین نیز جاری می قانون امور حسبی همین حکم را در مو119و ماده » مدعی العموم 
   عیوب اراده .4

صـلح بـه اکـراه    « . در مورد اکراه ، صلح تابع قواعد عمومی قراردادها است      . 1در حقوق ما عیوب اراده منحصر به اشتباه و اکراه است          
 قانون مدنی حاوی حکمـی اسـت کـه    762 اشتباه ماده ولی، در مورد. تواند آن را تنفیذ کند      ، و مکره می    )م  . ق 763ماده  ( » نافذ نیست   

    :»اگر در طرف مصالحه و یا مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است «: به موجب این ماده . باید مورد بررسی قرار گیرد
د است ، خواه صلح نـاظر        را ویژه صلحی دانست که در آن شخصیت طرف علت عمده عق            762باید مفاد ماده     :اشتباه در طرف مصالحه     

  . به دعاوی یا در مقام معامله باشد 

                                                           
   89 ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی ، ش.1
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   جزوه حقوق مدنی 1090تصویر صفحه 
  هفتمفصل 

  جعاله
  

  مفهوم و ماهیت جعاله  -گفتار اول
   مبنا و فایده -الف 

یـرد،  هرگاه شخص بخواهد خدمتی برای دیگـری انجـام دهـد و در برابـر آن پاداشـی مناسـب بگ                 ، در اجاره اشخاص دیدیم که    
یعنی باید ، به وسیله تعیین مدت و چگونگی کاری که باید انجام شود، دو طـرف بداننـد کـه                     : موضوع این توافق باید معین باشد     
  . گیرند دهند و در برابر چه می کنند، چه می چه خدمتی را با پول مبادله می

توان پیش بینی کـرد کـه         ت و از پیش به درستی نمی      ولی، تعیین چگونگی و مقدار کاری که باید انجام شود گاه امکان پذیر نیس             
خواهـد بـرای       فرض کنیم مالکی حیوان مورد عالقه خود را گم کرده و اکنون مـی               . برای رسیدن به نتیجه مطلوب چه باید کرد       

ه عهـده   شود ؟ آیا معلوم هـست کـسی کـه ایـن خـدمت را بـ                  این پاداش در برابر چه کاری داده می       . یافتن آن پاداشی معین کند    
ثروتمنـدی بـرای کـشف داروی بیمـاری         : گرفته است چه مدت باید کار کند و چه نوع کاری را باید انجام دهـد ؟ مثـال دیگـر                    

  پردازد ؟  کند، ولی آیا معلوم است که در برابر چه مقدار کار این پول را می سرطان مبلغی جایزه  معین می
شود تنها به نتیجه مـورد نظـر توجـه دارد و در     ا کسی که ملتزم به دادن پاداشی می       از این گونه مثالها زیاد است ، ولی در همه آنه          

پردازد ، و دشواری یا سادگی راه رسیدن به این مطلوب سهمی در میزان التزام ندارد، یعنی تعهد عامل تعهـد بـه                  برابر آن پول می   
  .) م . ق567ماده ( نتیجه است نه فراهم کردن وسیله 

  جعاله  تعریف -ب
جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملـی ، اعـم از       « : گوید   قانون مدنی در تعریف جعاله می      561ماده  

  : افزاید  رود ، می  در مقام بیان اصطالحاتی که در این عمل حقوقی به کار می562 و ماده  .»اینکه طرف معین باشد یا غیر معین 
  .» گویند  می) به ضم جیم( را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جعل در جعاله، ملتزم« 

سـازد زیـرا در اجـاره اشـخاص نیـز            این تعریف، ماهیت جعاله را در برابر اجاره اشخاص، که با آن شباهت زیاد دارد، معین نمـی                 
اشـاره شـد، بـین جعالـه و اجـاره ایـن       ولی، همانگونه کـه    . شود که اجرت معلومی را در برابر کار معین بپردازد           مستاجر ملتزم می  

تفاوت اساسی وجود دارد که در عقد اجاره اجرت و میزان کار باید معلوم و معین باشد و طرف ایجاب نیز شخص معینـی اسـت    
معلوم شود؛ ولی، در جعاله، نه تنها میزان کاری که باید انجام شود به درستی           پذیرد و ملتزم به کار می       که به عنوان اجیر آن را می      

 ایجاب ممکن است به طرفیت عموم شود، یعنی جاعل اعالن کند کـه  .اجرت نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد       ، نیست
بنابراین، درجعاله نسبت به شرایط درسـتی التـزام          .ملتزم است به هر کس که کار مورد نظر او را انجام دهد فالن پاداش را بدهد                  

  .سختگیری کمتری شده است 
تعهـد بـه نتیجـه      ) عوض اجـرت    ( تعهد عامل   . ر جعاله ، شرط پاداش گرفتن رسیدن به نتیجۀ مطلوب جاعل است و تالش در این راه اجری ندارد                    د ♣

  .1است نه فراهم کردن وسیله 
  . جعاله عمل حقوقی احتمالی است و عامل بخت و اقبال و احتمال در آن کم و بیش مؤثر است  ♣
  . تعهد برای او است و انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد ) ن طرف معی( در جعالۀ خاص  ♣
  .است ) جعل ( در جعالۀ عام ، ایجاب به طرف عموم است و هرکس نتیجۀ مطلوب را به دست آورد شایستۀ پاداش  ♣

                                                           
  قانون مدنی 567ماده . 1
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   جزوه حقوق مدنی681تصویر صفحه 
جه بـه اوضـاع و احـوال قـضیه مناسـب تـرین طریقـه جبـران                  دهد که با تو     مسئولیت مدنی مقنن به دادگاه اجازه می      .  ق 3در ماده   

  . الذکر را محکوم به پرداخت اقساط مال خریداری شده کند تواند نماینده فوق  مثالً قاضی می. خسارت را تأمین نماید
قرارداد شخـصاً ملـزم بـه    در قانون تجارت به پیروی از حقوق فرانسه اگر کسی بنام خود و بحساب دیگری معامله کند، در برابر طرف دیگر        

  1. رجوع نمود) ت . به بعد ق357مواد ( توان به مقررات مربوط به حق العمل کاری  در این زمینه می. باشد انجام تعهدات ناشی از آن می
  :نکته ها 

  ] قانون مدنی 191ماده [ . عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند 
  . انشاء در برابر اخبار است و نشان می دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان تمنا و شوق درونی  
  . قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجۀ عقد را ندارند باطل است  
  . پنهان دارند ، آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است اگر دو طرف به منظور فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر ماهیت عقد را  
برای مثال ، اگـر     . هرگاه ارادۀ واقعی با آنچه اعالم شده متفاوت باشد ، ارادۀ واقعی حاکم بر عقد است ، مگر اینکه قانون حکم دیگری داشته باشد                          

د به دادن وکالت بیان شده است ، دادگـاه مـی توانـد بـا تکیـه بـر       در سند رسمی صلح مقصود دو طرف اعطای نیابت باشد که در سند با عبارت تعه   
 39 تهـران ، شـعبۀ       1رجـوع کنیـد دادگـاه حقـوقی         . [  2مقصود واقعی وکالت را محقق بداند و معامله ای را که بر مبنای آن واقع شـده اسـت نافـذ اعـالم کنـد                        

   ]61 شعبۀ  تهران ،2 دادگاه حقوقی 6/12/70 -1081تجدیدنظر از دادنامۀ شماره 
  .برای تحقق عقد بیان و اعالن اراده کافی است و ابالغ آن به طرف ضرورتی ندارد ، مگر اینکه الزمۀ تراضی باشد ، مانند ضرورت ابالغ ایجاب به طرف قبول  
  . داللت بر قصد ممکن است ضمنی باشد و از اعمالی که به منظور دیگر انجام می شود استنباط گردد  

  ] قانون مدنی 192ماده [ . برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بوددر مواردی که 

  . ای از نویسندگان با این تعبیر مخالفند هرولی پا . 3تمایل بر این است که داللت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود 
   . 5 ، مگر اینکه در اوضاع و احوالی قرار گیرد که نشانۀ رضای ضمنی باشد4بت داده نمی شودبه ساکت نظری نس 

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مـواردی کـه قـانون       
  ] قانون مدنی 193ماده [ .  کرده باشدءاستثنا
   .6ریح در بیان قصد ازدواج واقع می شود و معاطات در آن راه نداردنکاح تنها با الفاظ ص 
  .و انتقال سرقفلی ، معامله با داد و ستد واقع نمی شود 7در معامالتی که با سند رسمی واقع می شود ، مانند انتقال ملک ثبت شده  

د باید موافق باشد به نحوی کـه احـد طـرفین همـان              نماین  الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می             
  ] قانون مدنی 194ماده [ . عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است واال معامله باطل خواهد بود 

دی که یک طرف به آن رضایت       اگر دربارۀ موضوع عقد نیز سوء تفاهم رخ دهد ، عق          . عدم توافق دربارۀ عقد تنها ناشی از اشتباه در نوع آن نیست              
   . 8کندمی دهد همان نیست که دیگری اراده می

 بـه بعـد قـانون       396 و   394 و   375 و   359 تـا    356مـواد   ( توافق دربارۀ ارکان عقد کافی است و فروع را می توان به وسیلۀ عرف و قانون جبران کرد                    
  .نوط به توافق دربارۀ همۀ مسایل فرعی کرده باشند ، مگر اینکه دو طرف انعقاد پیمان و ایجاد التزام را م) مدنی 

  . ممکن است وقوع عقد معلق بر تنظیم سند یا اجرای موضوع تعهد شود  
در عقدی که با مکاتبه انجام می شود و محل ایجاب و قبول متفاوت است ، عقد در محل قبول بسته می شود و زمان انعقاد آن تـاریخ اعـالم قطعـی                                  

است ، مگر اینکه دو طرف به طور صریح یا ضمنی محل ایجاب و زمان وصـول قبـول بـه ایجـاب کننـده را                          )  حاوی آن به پست      سپردن نامۀ ( قبول  
  . محل و زمان وقوع عقد معین کرده باشند 

                                                           
  دکتر درودیان ، منبع پیشین. 1
   قانون مدنی 463 ، مادۀ 132 و 130 ، ش 1عمومی قراردادها ، جلد قواعد . 2
  137 ، ش 1قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 3
  قانون مدنی 249مادۀ . 4
  قانون مدنی 501 مادۀ - 140 و 139 ، ش 1قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 5
   قانون مدنی 1062ماده . 6
  قانون ثبت22ماده . 7
   قانون مدنی 339 ماده - 178 ، ش 1ی قراردادها ، جلد قواعد عموم. 8



 
   
   

  

39

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق مدنی 679تصویر صفحه 
  نظریه اراده ظاهری . 2

بـه دیگـر سـخن اینهـا اراده         . دهند  باشد، بر اراده باطنی ترجیح می      اینها اراده ظاهری و اعالم شده را هر چند که صوری و اشتباه              
آنچه که مهم است، جمالت     . دانند  دانند و عقد را محصول برخورد و تالقی و توافق ظاهری می             ظاهری را سازنده اصلی عقد می     

  . گذشته است نها چه میاند و دیگر اهمیتی ندارد که در ضمیر آ و کلماتی است که بر زبان جاری ساخته و ابراز داشته
کسی که به یـک اعـالم       . گویند که الزام آور بودن قرارداد بیشتر بدان خاطر است که قرارداد یک پدیده اجتماعی است                 اینها می 

به تعبیـر دیگـر     . آورد که نتایج آن را همچون آثار دیگر اعمال خود بایستی تحمل کند              ای را بوجود می     ورزد، پدیده   مبادرت می 
توانند وقوف حاصل نمایند، امنیت       شود از آنجا که اشخاص ثالث تنها به اراده ظاهری می             اقتصادی و اجتماعی گفته می     از لحاظ 

  . نماید که فقط به این اراده توجه کنند  آنان ایجاب می
  : به شرح ذیل است راه حل حقوقی ایران در این زمینه 

کـسی کـه معاملـه      : م  . ق   196 مـاده . ط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قـصد کنـد           شود به قصد انشاء بشر      عقد محقق می  : م. ق 191 ماده
کند برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف آن را تصریح کند یا بعـد خـالف آن را طـرف مقابـل از اراده                          می

معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود      : م. ق 196 ماده. ای این قصد انشاء، ابراز شود       باید بوسیله . باطنی آگاهی پیدا کند   
  . کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید  می
در واقع قانونگذار بـا     . اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود                   : م  . ق 463 ماده

اگر احراز شد آنچه که واقع شده، بیع شرط نبوده در واقع وامی بـا وثیقـه بـوده اسـت،                     . ران را بشکند  این ماده خواسته کاسه و کوزه ربا خوا       
  . شود احکام بیع در مورد آن اعمال نمی

 اگر احراز شود آنچه که واقع شـده، تملیـک منفعـت در مقابـل عـوض اسـت، هـر         :گوید که  می 61 و   1356، روابط موجر و مستاجر      انون  ق1 ماده
کنیم با توجه به این موارد که در قوانین ما هست، مقنن ما از نظریه اراده باطنی پیـروی                     ه شما روی آن گذاشته باشید، آن را اجازه تلقی می          اسمی ک 

  . استولی همانطور که قبالً هم گفته شد از نظریه دوم هم غافل نمانده . االصول با نظریه اراده باطنی مطابقت دارد کرده است و حقوق ایران علی
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبـار آن در محکمـه             : م  . ق 1309 ماده. الفاظ عقود محمولند بر معانی عرفیه       : م  . ق 224 ماده

در واقع در این ماده قانونگذار بـه اراده         . گردد    محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی              
  1 . ظاهری توجه کرده است

   .2اثبات انصراف الفاظ عقود از معانی عرفی ممکن است ، ولی نیاز به اقامۀ دلیل دارد 
  . تخلف دادگاه از ظاهر عرفی اسناد مسألۀ قانونی است و دیوان کشور می تواند به این استناد حکم را نقض کند  

  ]حقوقی اصوالً آزاد و اختیاری است مگر در موارد خاص  شکل ابراز اراده در اعمال  ووسیله[ آزادی در گزینش شکل اعالم اراده  -ج
ولـی در آن نظـام حقـوقی کـه در آن اراده بـاطنی سـازنده                . برای تالقی و توافق میان دو اراده و در نتیجه ایجاد عقد، اعالم اراده الزم است                 

 دیگر اصل رضایی بودن عقـود مـستلزم آن اسـت کـه              به تعبیر . شود  اصلی عقد است، در زمینه لزوم اعالم خارجی اراده به حداقل بسنده می            
طریقه اعالم اراده بخودی خود از اهمیتی برخوردار نباشد و اراده باطنی بتواند به هر طریقی که مبین وجود آن باشد، ابراز و اظهـار گـردد و               

ه شرط مقرون بودن به چیـزی کـه داللـت بـر             شود به قصد انشاء ب      عقد محقق می  : گوید  می. م. ق 191همانطور که قبالً هم مالحظه شد، ماده        
  . کند، بخودی خود اهمیتی ندارد ای که بر آن داللت می یعنی وسیله. قصد دارد

لذا در حقوق ما عقـود جنبـه        . ای است برای پی بردن به اراده باطنی         به تعبیر دیگر شکل اعالم اراده موضوعیت ندارد، طریقیت دارد و وسیله           
یفاتی جنبه استثنایی دارد ولی گاه بدون اینکه مقنن تنظیم سند را الزم داشته باشـد، طـرفین بـرای محکـم کـاری و                         رضایی دارد و عقود تشر    

با توجه به آزادی متعاقدین در انتخاب شکل اعالم اراده بایـد گفـت کـه ایـن            . نمایند  ای برای اثبات وقوع عقد، اقدام به تنظیم سند می           وسیله
  . باشد یا بطور ضمنی اعالم اراده ممکن است صریح 

                                                           
  دکتر درودیان ، منبع پیشین. 1
 518 ، ش 3قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 2
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   جزوه حقوق مدنی805تصویر صفحه 

   اجازه و رد معامله فضولی  –گفتارچهارم 
برای این که اجـازه بتوانـد چنـین    . آید باید مالک معامله را تنفیذ بنماید   ای است غیر نافذ، برای این که از این حالت در            معامله فضولی معامله  

 کـه معاملـه     247در خود ماده    . باشد   این است که رضای باطنی و سکوت مالک کافی نمی          یکیاشد که   اثری داشته باشد باید واجد شرایطی ب      
پـس رضـای بـاطنی وی کـافی     . گوید معامله نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد و یـا سـکوت کنـد       دهد می   را توضیح می  

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجـازه محـسوب            : 249ماده  . اشدب  نیست و باید رضا را ابراز کند و سکوت مالک هم کافی نمی            
 آن دومشـرط  )  2لفظ یا فعلی که داللت بـر امـضای عقـد بنمایـد    (ای صریح باشد و یا به طور ضمنی        تواند به گونه    اعالم اجازه مالک می   . 1شود  نمی

شود ،   به هر لفظ یا فعلی که داللت به رد معامله نماید حاصل می   251است که اجازه مسبوق به رد نباشد، که البته این رد هم به موجب ماده                
چون اگر قبالً معامله غیرنافذ رد بشود دیگر وجود ناقص از میان رفته و دیگر چیزی بر جای نیست کـه اجـازه بعـدی مالـک بـه آن ضـمیمه                 

  . تواند باشد شود و بعد از رد ، اجازه موثر نمی
له از سوی مالک ، صالحیت او و موضوع اجازه را از بین می برد ، لیکن در صورتی رد فعلی است که با مالحظۀ عقد فضولی آن را بفروشد و تصرف ناقل یا متلف مورد معام ♣

بـا وجـود ایـن ،    .  رد پنداشت داللت عرفی بر رد کند ، وگرنه خریدار می تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید ، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازۀ او را مسبوق به                      
  .بعضی تصرف ناقل یا متلف را ، به دلیل منافات داشتن با عقد فضولی ، در هر حال رد آن عقد می شمارند 

 فضولی منافات اختالف شده است که آیا با اجازۀ معاملۀ       ) مانند اجاره دادن یا به رهن گذاردن        ( در مورد تصرفاتی که باعث خروج مورد معامله از ملکیت نمی شود              ♣
  . دارد یا می توان بین آن دو را جمع کرد 

  .عرضه کردن برای فروش و به رهن دادن مورد معامله ، اگر با آگاهی و توجه به آن صورت پذیرد ، رد فعلی است  ♣
رضای مالک باید بـه عنـوان        این است که     شرط سوم . گوید اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و اال اثری  ندارد                   می 250ماده  

 بنابراین هرگـاه    254 ادهم:  آنرا پیش بینی کرده      255 و   254مالک و به قصد اجازه و تنفیذ معامله فضولی و با علم به آن اعالم شود که مواد                   
وذ معاملـه نخواهـد     کسی نسبت به مال غیر معامله کند و بعد آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده منتقل شود صرف تملـک موجـب نفـ                          

مانند مورد انتقال اموال متوفی به وارث منحصر به فرد در صورتی که قبالً نسبت به یک ملک از امالک متوفی ، وارث معاملـه فـضولی                 . بود
  . انجام داده باشد

هرگاه کـسی نـسبت بـه مـالی         : م  . ق  255 ماده    .در این مورد معامل فضولی که االن مالک شده باید به عنوان مالک آن معامله را تنفیذ کند                 
توانسته از قبـل   معامله به عنوان فضولی نماید و بعداً معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده و یا ملک کسی بوده که معامله کننده می         

یعنی اجازه باید بـا علـم       . د بود او وکالتاً یا والیتاً معامله کند در این صورت صحت عقد موکول به اجازه معامل است واال معامله باطل خواه                   
  . به مالک یا ولی یا وکیل بودن صورت بگیرد

را داشته ولی اطالعی نداشته و یا قانون حق انجام معامله را به او داده باشد مثل ولی قهری                   ) با اجازه مالک  (اگر کسی واقعاً حق انجام معامله       
  . اید بعد از عقد رضای خود را اعالم کنندتواند اقدام کند باز ب که با نمایندگی از مولی علیه می

است و در صورتی می تواند موثر باشد که مالک اهلیت تـصرف در امـوال خـود را                   ) ایقاع( اجازه یک عمل حقوقی      این است که  چهارم  شرط  
  .در مورد حجر مالک، ولی یا قیم باید به نمایندگی محجور در رد و اجازۀ عقد اقدام کند. داشته باشد

از بـین بـرود ، دیگـر    ) مانند حق مرتهن بر مورد معامله   (  مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته است              هرگاه 
  .نفوذ معامله نیازی به اجاره ندارد 

زۀ معاملـۀ فـضولی و    قانون مدنی چنین برمی آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قـصد اجـا                     255 و   254از مفاد مادۀ     ♣
  .اعطای نیابت باشد 

از بین برود ، دیگر نفوذ معامله نیازی ) مانند حق مرتهن بر مورد معامله ( هرگاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته است  ♣
 . به اجازه ندارد 

   . 1ید به وسیله ای ، هرچند ضمنی ، اعالم شودرضای مالک با . 3رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست ♣

                                                           
 . به شمار آید  حکم سکوت محض است ؛ هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر ارادۀ مالک داللت کند ، ممکن است اجازۀ ضمنی یا فعلی 249مادۀ . 1
  .فعلی که داللت بر امضاء عقد نماید اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا:  قانون مدنی 248ماده . 2
  قانون مدنی 249ماده . 2
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   جزوه حقوق مدنی687تصویر صفحه 
بین قبول و ایجاب بنحوی که به توالی و ارتباط معنوی میان آنها خللی وارد نیاورد ، بر حسب عقد و آنکه قرارداد بین حاضرین منعقد 

رود میان ایجاب و قبول فاصله افتـد و           نان است که امکان می    توضیح آنکه طبیعت عقدی مثل وکالت چ      . گشته یا غائبین متفاوت است    
عرف آنرا مخالف توالی نشمارد در حالیکه اگر شخصی خواهان خرید کاالیی از یک فروشنده دوره گرد باشد پاسـخ بـه ایجـاب او                         

نگاتنگی با مسأله مـدت اعتبـار   توان گفت که شرط توالی ایجاب و قبول ، رابطه نزدیک و ت        بطور کلی می  . درنگ انجام پذیرد   باید بی 
با توجه به این نکته هنگامی که بنا به اراده تنهای شخص موجب و یا طبق اراده طرفین مدتی برای ایجاب در نظر گرفتـه                        . ایجاب دارد 

تی شده، قبول باید پیش از سپری گشتن این مهلت صورت گیرد تا توالی میان ایجاب و قبول حاصل گردد و بـه وقتـی کـه چنـین مـد      
ای انجام پذیرد که عرف هنوز ایجاب را معتبر و در نتیجه قبول را بـه آن مربـوط                برای اعتبار ایجاب منظور نگشته، قبول باید در فاصله        

ای کلـی    مدنی ما قاعـده انونتعهدات سوییس، در ق  . آلمان و ق  . م.ای از قوانین مدنی کشورهای دیگر مثل ق         برخالف پاره . انگارد  می
ت میان ایجاب و قبول بیان نشده است و در باب عقود و تعهدات بطور کلی مبادرت به چنین کاری نکـرده اسـت و فقـط     درباره مواال 

گوید توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت   است که می1065 مادهای  در این زمینه اکتفا کرده و آن  به تنظیم ماده» نکاح«در باب 
رد ارتباط شرط توالی ایجاب و قبول با مدت اعتبار ایجاب گفته شد مواالت میان ایجـاب  و         عقد است ولی با توجه به آنچه که در مو         

  .  قبول خاص عقد نکاح نیست و در همه عقود باید مراعات شود
   باید باشد ؟  چه محتوای قبول .4

ب مطابقـت کامـل داشـته باشـد         لذا باید قبول با ایجا    . جاب و پذیرش آن نیست    یاز آنجا که قبول به تعبیری چیزی جز رضای به ا          
یـا منـشاء قبـول بایـد ماننـد منـشاء            . باید با محتوا و مضمون ایجاب یکی باشد       . بعبارت دیگر برای اینکه قبول بتواند کارساز باشد       

یعنی قابل همان چیزی را بخواهد و بپذیرد که موجب انشاء کرده است و قبول به وقتی حائز این شروط اسـت کـه        . ایجاب باشد   
   . )…، بله و  آری. ( توان بسنده کرد لذا در اعالم قبول به گفتن یک کلمه می. ق  و بدون قید و شرط باشدمطل

نماینـد بایـد موافـق     الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین بوسیله آن انـشاء معاملـه مـی          : گوید    می. م  . ق 194 ادهدر این زمینه م   
  .  را قبول کند که طرف دیگر عقد قصد انشاء آن را داشته باشد واال معامله باطل خواهد بود باشند بنحوی که احد طرفین همان عقدی

گردد که درباره امور فرعی مثل تعیـین محـل تـسلیم مبیـع میـان طـرفین توافـق حاصـل نگـشته و ایـن گونـه                               تردید بویژه هنگامی پدیدار می    
اند که ثمن باید حال باشد یـا   آیا عقد انعقاد پیدا کرده است یا نه؟ مثالً نگفته    شود که     موضوعات مسکوت مانده باشد که این پرسش پیدا می        

توان با تمـسک جـستن بـه قـوانین            برای اینکه می  . موجل ؟ جواب اینست که علی االصول در اینگونه موارد عقد را باید منعقد شده انگاشت               
. نماید  آن تصریح شده است ملزم میط متعاملین را به اجرای چیزی که درعقود نه فق«م . ق 220 ادهم . ردتکمیلی و عرف این خطاها را پر ک       

   .»باشند  شود، ملزم می بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می
به آن باشد بمنزله ذکر در عقـد   متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف        :م  .  ق   225 ادهم

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و       : م  .  ق   344 ادهم. است
ثمن حل محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرطی یا          

  2. د باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد موعدی معهو
هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یاتابع مبیع شمرده شود یا قرائن داللت بر دخـول آن در مبیـع نمایـد                        : م  . ق   356 ادهم

  .  باشندداخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف
مبیع باید در محلی تسلیم شود که بیع در آنجا واقع شده است مگـر اینکـه عـرف و عـادت مقتـضی تـسلیم در                            : م  .  ق   375 ادهم

بر عکس اگر عدم توافق و تطابق میـان ایجـاب   . محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد               
  .عقد باشد، سکوت اختیار کرده باشند شکی نیست که قرارداد انعقاد پیدا نکرده است و قبول مربوط به موضوعات اصلی 

                                                                                                                                                                          
   قانون مدنی 248ماده . 4
  دکتر درودیان ، منبع پیشین . 1
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   جزوه حقوق مدنی 688تصویر صفحه 
مشکل اینست که باید دید در یک عقد موضوعات اصلی کدامند و امور و موضوعات فرعی کدامند؟ بـرای انجـام ایـن تمییـز و      

  .  مالک شخصی ،وعی مالک ن: شود تشخیص دو ضابطه و مالک ارائه می
  ضابطه و مالک برای تعیین موضوعات اصلی و فرعی عقد .  5

آینـد کـه بطـور نـوعی چنـین            به موجب این معیار، در هر عقدی امور و موضوعاتی اساسی و اصلی بـشمار مـی                   ، ضابطه و مالک نوعی   
 که در واقع هر یک از آنها بنوبه خود جهت           مثالً در عقد معاوضی عوض و معوض و تعهدات متقابل متعاقدین          . شوند  انگاشته می 

باشند و عدم مطابقت قبول با ایجاب دربـاره آنهـا، سـبب              دهد، ارکان اساسی و اصلی عقد بیع می         تعهد طرف دیگر را تشکیل می     
و قیمـت آن،    پس از توافق بایع و مشتری در مبیـع          : گوید  می. م.ق. 339 ادهو از همین روست که م     . انعقاد نیافتن قرارداد می شود    

 را به عقـود     ادهاز آنجایی که از این لحاظ عقد بیع ویژگی ندارد، حکم مندرج در این م              . شود    عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می       
بدین ترتیب اگر در عقد بیع ایجاب ناظر بر فروش یک وانت بار باشد موجب دارای اتومبیـل                  . توان تعمیم و تسری داد        دیگر می 

روشن است که در اینجا عقدی .  مخاطب ایجاب فکر کند که ایجاب ناظر بر سواری است و آن را قبول کند            سواری هم باشد و   
  .  چرا که بر سر یکی از موضوعات اصلی توافق حاصل نشده است  ،شود میان طرفین منعقد نمی

درباره امری بگردانند که بطور معمول نوعـاً فرعـی          توانند انعقاد قرارداد را از جمله منوط به توافق            متعاقدین می   ، ضابطه و مالک شخصی     
این امکان هست که در یک مورد خاص محل تسلیم . آید تلقی می شود ولی در معامله مورد نظر آنها، اساسی و اصلی بشمار می          

. ه من تحویل دهیـد    خرم که در فالن جا آن را ب         گوید به این شرط این کاال را از تو می           می برای خریدار بسیار اهمیت داشته باشد     
حال اگر برای خریدار این شرط جنبه اصلی داشته باشد ، تا وقتی که در این زمینه بین طرفین توافق حاصل نشود عقد هـم انعقـاد     

اگـر  ) در حالی که نوعاً محل تحویل مبیع یک امر فرعی است که اگر تعیین نشود در محل عقد باید تسلیم شـود                     : (کند    پیدا نمی 
ای اسـت کـه       باشد و از سوی دیگر ایجاب تـازه         اب مطابقت نداشته باشد این امر در واقع از یک طرف رد ایجاب می             قبول با ایج  

  . کند اگر این ایجاب از سوی مخاطب مورد قبول واقع شود، عقد انعقاد پیدا می
  زمان و مکان وقوع عقد  . 6

اگـر طـرفین عقـد در حـضور یکـدیگر دربـاره عقـد بـه                 : اضرانعقد میان ح  . عقد ممکن است میان حاضران یا غایبان انعقاد یابد        
گفتگو بنشیند و ایجاب و قبول در یک مجلس اعالم شود، علی االصول هیچ مشکل مهمی درباره تعیین زمان و مکان عقد پیش                       

شـود بلکـه    باشند تـا مـسئله محـل وقـوع عقـد مطـرح                چرا که نه تنها در این وضع، طرفین در محلهای مختلف نمی           . نخواهد آمد 
افتد و مـسأله ای هـم تحـت عنـوان          شود و از نظر عرف میان اعالم اراده فاصله نمی           درنگ از قبول آگاه می     گوینده ایجاب نیز بی   

ای که ممکن است در اینجا پیش آید، آن است که طرفین تنظیم سـندی عـادی    مساله. گردد  زمان و مکان وقوع عقد مطرح نمی   
باشند چه در چنین حالتی باید دید که آیا قصد طرفین آن است که بدین ترتیب دلیلـی بـرای اثبـات                   یا رسمی را پیش بینی کرده       

   ؟اند وقوع عقد را تا تنظیم سند و امضاء آن به تأخیر اندازند  عقدی که قبالً واقع شده، فراهم آورند؟ یا آنکه خواسته
  عقد میان غایبان . 7

.  مراد و منظورمان کسی نیـست کـه نـسبت بـه حیـات وی دچـار شـک و تردیـد باشـیم           زنیم  در بحث کنونی وقتی از غایب حرف می       
ایمیل ، جی میـل  :  و یا تکنولوژیهای جدید ، چون       نامه ،مصداق عقد میان غایبان عبارتند از انعقاد عقد بوسیله تلفن، تلگراف، تلکس             

ظ زمان انعقاد عقد همانند عقد میان حاضران است، و تنها از لحاظ              از لحا   و یا عقد با تکنولوژیهای جدید      عقد تلفنی . ...... یا تلگرام و    
شـود، اگـر وضـع اینطـور باشـد کـه              عقدی که بوسیله تلکـس منعقـد مـی        . مکان انعقاد عقد نظیر دیگر مصادیق عقد میان غایبان است         

یابـد ولـی اگـر پیامهـا      ه تلفن انعقاد میتوان گفت اینگونه عقود نظیر عقدی است که بوسیل درنگ پیامها بین طرفین مبادله گردد می      بی
برای آنکه عقد منعقد شده میان غایبین انگاشته شود         . درنگ مبادله نشود مثل وقتی است که عقد بوسیله نامه انعقاد پیدا کرده باشد                بی

ایجـاب و خـواه   کافیست که قبول قطعی در غیاب شخص موجب اعالم گردد و دیگر مهم نیست که پیش از آن، خواه بهنگام عرضه                   
  . به هنگام مذاکره قبلی، طرفین در کنار یکدیگر حضور داشته باشند یا نه 
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   جزوه حقوق مدنی678تصویر صفحه 
ولی این رضا برای انجام معامله کافی نیست و فرد باید پا را از این فراتر گذاشته               . اشتیاق و گرایش به انجام معامله را رضا گویند          

در واقع رضـا مبنـا و بنیـان قـصد را تـشکیل      . م و اجرای آن قدم گذارد که این مرحله، مرحله قصد است و به مرحله اتخاذ تصمی 
لذا برای اینکه عقدی به درستی واقع شود، بایستی که در آن هم رضا وجـود داشـته   . بنابراین رضا خواستگاه قصد است   . دهد  می

ضا به قصد انشاء منتهی نشود، عقدی در کار نیست، چون عقـد محقـق         بنابراین اگر قصد وجودنداشته باشد و ر      . باشد و هم قصد     
شود به قصد انشاء و از طرفی اگر قصد بر مبنا و اساس یک رضای سـالم، کامـل و معتـدل مبتنـی نباشـد، چنـان قـصدی هـم                                  می
   1. تواند باعث صحت و درستی عقد باشد و عقد غیر نافذ است  نمی

  ] منظور از ارادۀ ظاهری ارادۀ ابراز شده در مقابل ارادۀ اظهار نشده است [اراده باطنی و اراده ظاهری  -ب 
گردد، برای اینکه بتوانـد نقـش سـازنده خـود را در عرصـه                 قصدی که بر مبنای رضا حاصل گشته است و موجب تحقق عقد می            

شود ، بلکه طرفین عقد باید اراده خـود   مثالً به صرف نگاه کردن عقد واقع نمی     . حقوق ایفا کند، بایستی ابراز گردد و اظهار شود        
آیـد اینـست      منتها سئوالی که پیش مـی     . را متقابالً ابراز دارند تا اگر اینها با هم توافق داشتند، از تالقی آنها قرارداد حاصل گردد                  

می شود کـه بـسیار   که از میان دو اراده باطنی و اراده ظاهری ، کدامیک سازنده اصلی عقد است؟ این سئوال به این علت مطرح                      
این عدم تطابق گاه بـدین خـاطر اسـت کـه اراده بـاطنی یـک اراده                  . افتد که اراده ابراز شده با اراده باطنی منطبق نیست           اتفاق می 

سازد، اراده ابراز شـده او حکایـت از پیـشنهاد یـک      مثالً کسی بر سبیل شوخی و مزاح کلماتی را بر زبان جاری می          . جدی نیست 
  .  ولی اراده باطنی او تعلق بر انعقاد عقد نگرفته است کند عقد را می

. خواهد مالی بـه فرزنـدش هبـه کنـد       مثالً فردی می  . شود  گاهی هم اراده باطنی عمداً یا اشتباهاً بهنگام ابراز و اعالم، دگرگون می            
  . کند از یک عقد بیع مییعنی اراده باطنی وی، هبه است ولی برای جلوگیری از اعتراض فرزندان، اراده ظاهریش حکایت 

  نظریه اراده باطنی . 1
البته برای اینکه اراده باطنی بتواند چنین نقش مهمـی را ایفـاء کنـد، بایـد            . بر طبق این نظریه، اراده باطنی سازنده اصلی عقد است         

ی ارزش نیـست و     ولی در چهارچوب این نظریه تجلی خارجی اراده، بخـودی خـود دارا            . اعالم گردد و تجلی خارجی پیدا کند      
  . ای است برای اثبات اراده باطنی این تجلی اراده فقط دلیلی است بر وجود اراده باطنی و وسیله

. هر یک از طرفین عقد بدان سبب متعهد است که خود چنین خواسته است و این خواست او مورد قبول طرف دیگر واقـع شـده                         
  . تواند شخص را متعهد بگرداند  نمی ، خواسته شده نباشدبنابراین اگر آنچه که اعالم شده، منطبق با آنچه که

  :عبارتند از نتایج مترتب بر این نظریه 
انـد و قـصد    خواسـته  به هنگام تفسیر قرارداد، قاضی باید اراده باطنی را بر اراده ظاهری ترجیح دهد و در صدد یافتن آنچه کـه واقعـاً طـرفین مـی        

  . اند، برآید  داشته
قرارداد، قاضی نباید به زمان صدور حکم و یا به زمان اجرای تعهد توجه کند، بلکه بایستی خود را در زمان انعقاد قـرارداد قـرار                در همین تفسیر     

چون اراده آنها در آن زمان باعث بسته شـدن قـرارداد گـشته    . اند، چه بوده است داده دهد و ببیند معنایی که طرفین در زمان انعقاد عقد به آن می     
چرا که این اوضـاع  . البته برای روشن شدن این اراده بایستی که قاضی به اوضاع و احوالی که حاکم بر انعقاد عقد بوده است ، توجه کند   . است  

  . توانند راهنمای قاضی واقع شده و به او امکان فهمیدن اراده واقعی متعاقدین را بدهد و احوال می
چرا که بر طبق این نظریه، اراده باطنی سازنده اصلی عقد اسـت، اراده بـاطنی   . کنند  را ایفا میدر چهارچوب این نظریه عیوب اراده، نقش مهمی       

تواند چنین نقش مهم و بزرگی را ایفا کند که یک اراده سالم و بی عیب باشد ولـذا یـک اراده عیبنـاک در         منبع تعهدات است و اراده وقتی می      
  . ز طبق این نظریه عدم تطابق اراده ظاهری با اراده باطنی هم بایستی مورد توجه قرار گیردتواندکارساز بیفتد و همچنین با این عرصه نمی

بـه دیگـر    . کنـد   انگیزه ، داعی یا محرک نقش مهمـی را بـازی مـی            . کند  در چهارچوب نظریه اراده باطنی است که جهت معامله اهمیت پیدا می            
  .  کمک کند تواند به روشن ساختن اراده طرفین سخن، جهت معامله می
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   جزوه حقوق مدنی 679تصویر صفحه 
  نظریه اراده ظاهری . 2

بـه دیگـر سـخن اینهـا اراده         . دهند   اینها اراده ظاهری و اعالم شده را هر چند که صوری و اشتباه باشد، بر اراده باطنی ترجیح می                  
آنچه که مهم است، جمالت     . دانند  اهری می دانند و عقد را محصول برخورد و تالقی و توافق ظ            ظاهری را سازنده اصلی عقد می     

  . گذشته است اند و دیگر اهمیتی ندارد که در ضمیر آنها چه می و کلماتی است که بر زبان جاری ساخته و ابراز داشته
م کسی که به یـک اعـال      . گویند که الزام آور بودن قرارداد بیشتر بدان خاطر است که قرارداد یک پدیده اجتماعی است                 اینها می 

به تعبیـر دیگـر     . آورد که نتایج آن را همچون آثار دیگر اعمال خود بایستی تحمل کند              ای را بوجود می     ورزد، پدیده   مبادرت می 
توانند وقوف حاصل نمایند، امنیت       شود از آنجا که اشخاص ثالث تنها به اراده ظاهری می            از لحاظ اقتصادی و اجتماعی گفته می      

  .  به این اراده توجه کنند نماید که فقط آنان ایجاب می
  : به شرح ذیل است راه حل حقوقی ایران در این زمینه 

کـسی کـه معاملـه      : م  . ق   196 مـاده . شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قـصد کنـد                 عقد محقق می  : م. ق 191 ماده
آن را تصریح کند یا بعـد خـالف آن را طـرف مقابـل از اراده           کند برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف                می

معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود      : م. ق 196 ماده. ای این قصد انشاء، ابراز شود       باید بوسیله . باطنی آگاهی پیدا کند   
  . کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید  می
در واقع قانونگذار بـا     . د که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود              اگر در بیع شرط معلوم شو     : م  . ق 463 ماده

اگر احراز شد آنچه که واقع شده، بیع شرط نبوده در واقع وامی بـا وثیقـه بـوده اسـت،                     . این ماده خواسته کاسه و کوزه ربا خواران را بشکند         
  . شود احکام بیع در مورد آن اعمال نمی

 اگر احراز شود آنچه که واقع شـده، تملیـک منفعـت در مقابـل عـوض اسـت، هـر         :گوید که  می 61 و   1356، روابط موجر و مستاجر      انون  ق1 ماده
کنیم با توجه به این موارد که در قوانین ما هست، مقنن ما از نظریه اراده باطنی پیـروی                     اسمی که شما روی آن گذاشته باشید، آن را اجازه تلقی می           

  . ولی همانطور که قبالً هم گفته شد از نظریه دوم هم غافل نمانده است. االصول با نظریه اراده باطنی مطابقت دارد  است و حقوق ایران علیکرده
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبـار آن در محکمـه             : م  . ق 1309 ماده. الفاظ عقود محمولند بر معانی عرفیه       : م  . ق 224 ماده

در واقع در این ماده قانونگذار بـه اراده         . گردد    وی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی            محرز شده، دع  
  1. ظاهری توجه کرده است 

   .2ظ عقود از معانی عرفی ممکن است ، ولی نیاز به اقامۀ دلیل داردااثبات انصراف الف 
  . و دیوان کشور می تواند به این استناد حکم را نقض کند تخلف دادگاه از ظاهر عرفی اسناد مسألۀ قانونی است  

  ] شکل ابراز اراده در اعمال حقوقی اصوالً آزاد و اختیاری است مگر در موارد خاص  ووسیله[ آزادی در گزینش شکل اعالم اراده  -ج
در آن نظـام حقـوقی کـه در آن اراده بـاطنی سـازنده              ولـی   . برای تالقی و توافق میان دو اراده و در نتیجه ایجاد عقد، اعالم اراده الزم است                 

به تعبیر دیگر اصل رضایی بودن عقـود مـستلزم آن اسـت کـه               . شود  اصلی عقد است، در زمینه لزوم اعالم خارجی اراده به حداقل بسنده می            
ین وجود آن باشد، ابراز و اظهـار گـردد و   طریقه اعالم اراده بخودی خود از اهمیتی برخوردار نباشد و اراده باطنی بتواند به هر طریقی که مب            

شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیـزی کـه داللـت بـر                   عقد محقق می  : گوید  می. م. ق 191همانطور که قبالً هم مالحظه شد، ماده        
  . کند، بخودی خود اهمیتی ندارد ای که بر آن داللت می یعنی وسیله. قصد دارد

لذا در حقوق ما عقـود جنبـه        . ای است برای پی بردن به اراده باطنی         راده موضوعیت ندارد، طریقیت دارد و وسیله      به تعبیر دیگر شکل اعالم ا     
رضایی دارد و عقود تشریفاتی جنبه استثنایی دارد ولی گاه بدون اینکه مقنن تنظیم سند را الزم داشته باشـد، طـرفین بـرای محکـم کـاری و                             

با توجه به آزادی متعاقدین در انتخاب شکل اعالم اراده بایـد گفـت کـه ایـن            . نمایند  دام به تنظیم سند می    ای برای اثبات وقوع عقد، اق       وسیله
  . اعالم اراده ممکن است صریح باشد یا بطور ضمنی 
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   جزوه حقوق مدنی1161تصویر صفحه 
پـس، تنهـا پرسـش      .  آن سـازگاری نـدارد     ای از سایر خیارها نیز، مانند غبن و تبعض صفقه، در ضمان منتفی است و با طبـع                   وجود پاره 

  رساند که شرط خیار در عقد ضمان امکان ندارد ؟  م این مفهوم را می. ق701ماند این است که آیا لحن ماده  مهمی که باقی می
قـال  بعضی ضمان خیاری را ، به دلیل متزلزل شـدن وثیقـه و انت   : در فقه امامیه نسبت به امکان شرط خیار در ضمان اختالف است             

بدین ترتیب ، با این که از نظر عقدی و تاریخی امکان شرط خیار   . شمرند  دانند و گروه بزرگی آن را مجاز می         دین ، درست نمی   
شـمرند ، عبـارت مـاده     آن را مجاز مـی ) که از اقسام ضمان است(در ضمان قوی تر است و نویسندگان قانون مدنی نیز در حواله            

ولـی ،   . توان عقـد ضـمان را فـسخ کـرد             توان پذیرفت که به استناد خیار شرط می          به دشواری می    چنان تنظیم یافته است که     701
زند، زیـرا بطـالن چنـین ضـمانی نیـاز بـه تـصریح                 رسد این است که وجود شرط خیار به درستی عقد صدمه نمی             آنچه به نظر می   

  . آید   نیز چنین حکمی بر نمی707قانونگذار دارد و از ماده 
∗∗∗  

  انعقاد ضمان   - ر دومگفتا
ای را در آن  گاه نیز قانونگذار شرایط ویـژه  . )م . ق190مـاده  ( ضمان عقد است و شرایط اساسی عقود دیگر باید در آن جمع باشد    

  . الزم دانسته است ، مانند منجز بودن عقد ، که در سایر قراردادها ضرورت ندارد 
   لزوم تراضی .1

کنـد و مـضمون لـه بـه       ضامن تعهد پراخت دین را مـی      : شود    واقع می ) مضمون له   (  و طلبکار    ضمان عقدی است که میان ضامن     
. شـود   دهد و در نتیجه این تراضی دین از عهده مدیون خارج و به ذمه ضامن منتقـل مـی               سقوط طلب خود از مدیون رضایت می      

هرگـان چنـد نفـر    «: دارد   مقـرر مـی  689در مـاده  دانـد و   ای قاطع قبول مضمون له را شرط صحت ضمان می        قانون مدنی به گونه   
  . »ضامن شخصی شوند ، ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است

گیرد که دیـن بـدهکار        ضمان مبتنی بر انتقال دین است و بدین وسیله ضامن به عهده می            : برعکس ، رضای مضمون عنه اثری در عقد ندارد          
تواند بـدون دخالـت بـدهکار تعهـد بـه        پس، ضامن می. ب دیگری، حتی بدون اذن بدهکار نیز، امکان دارد         پرداخت دین از جان   . را بپردازد   

منتها ، اگر ضمان به اذن مـدیون انجـام گیـرد ، ضـامن               ) . م  . ق 685ماده   ( ، در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست        پرداخت دین او کند   
  . رتی که مأذون نباشد، حق رجوع به مدیون را ندارد تواند پس از تأدیه به او رجوع کند و ، در صو می

   لزوم منجز بودن ضمان .2
تفاوت نهاده و مقرر داشته است که ایجاد اصل دین برای ضامن بایـد  » التزام به تأدیه دین    « و  » دین  «  بین   699قانونگذار در ماده    

التزام «  تواند  ولی ، ضامن نیز، مانند هر مدیون دیگر، می   .  نماند به طور منجز انجام گیرد و انتقال آن از ذمه مدیون پا در هوا باقی              
  . را معلق به شرایطی کند » به تأدیه 
و ) پذیرد    انتقال دین انجام نمی   ( کند     قانون مدنی نیز حالتی پیش بینی شده است که شخصی از مدیون ضمانت نمی              723در ماده   

  . ر این صورت تعلیق در التزام مانعی ندارد شود ، که د تنها ملتزم به تأدیه دیون او می
   اهلیت ضامن و طلبکار .3

در اثر  عقد ضمان ، طلب مضمون لـه نیـز  از بـین                . » ضامن برای معامله باید اهلیت داشته باشد        « : دارد     قانون مدنی مقرر می    686ماده  
  . کند و برای این اقدام باید رشید باشد   در اموال خود تصرف میبنابراین ، او نیز بدین وسیله. یابد  رود و به ذمه ضامن انتقال می می

توان قبول طلبکار سـفیه و صـغیر ممیـز را       با وجود این ، هرگاه ضمان بر مبنای وثیقه دین پذیرفته شود یا اثر آن تضامن باشد، می                 
 هیچ ؛)م . ق1214 و 1212مواد ( ض است وزیرا، قبول رایگان تعهد ضامن در حکم تملک بدون ع         . برای انعقاد ضمان کافی دانست      
  . شود  آورد و تنها باعث ایجاد وثیقه برای طلب است که به سود طلبکار تمام می تعهدی برای آنان به وجود نمی

 مانـدن  حتی می توان از مرده ، به اعتبـار مـدیون    . مضمون عنه در قرارداد ضمان دخالت ندارد ، و اهلیت او نیز از شرایط درستی عقد نیست                  
  . » ضامن شدن از محجور و میت صحیح است «: کند   قانون مدنی در این باره اعالم می687چنان که ماده . او، ضمانت کرد 
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   جزوه حقوق مدنی 357تصویر صفحه 
، در  توانند ، هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقـد مزبـور نباشـد                  طرفین عقد ازدواج می   « :  قانون مدنی    1119به موجب ماده    

مثل اینکه شرط شود ، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شـود                 . ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند         
یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شـود ،                           

  . » ر حکم نهایی خود را مطلقه سازد و باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صد در توکیل و وکیلزن وکیل
تواند هرگـاه بخواهـد       فایدۀ وکالت دادن ضمن عقد زواج اینست که ، وکالت در حال طبیعی عقدی است جایز ، پس شوهر می                   

اح درآید ، لزوم عقـد اصـلی مـانع از آن            ولی ، اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد نک         . زن را از وکالت در طالق عزل کند         
  . شود که مرد بتواند سمت زن را از او بگیرد  می

  :نکته ها 
  .  رشد نیامده است به این دلیل که طالق از امور مالی نیست تا سفیه نتواند بدون اذن ولی خود آن را بجا آورد 1136در مادۀ  
  .  عدم اهلیت صغیر در طالق به نمایندگی جبران نمی شود تواند به والیت زن او را طالق دهد وولیّ صغیر نمی 
  .1طالق زن مجنون به وسیلۀ قیم او باید به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه باشد  
  . امکان دخالت ولی در امر طالق ، عالوه بر مصلحت مولی علیه ، منوط به دایمی بودن جنون است  
ولی ، قـانون مـدنی آن دو را        .  نماینده و وکیلی که می تواند دربارۀ اصل طالق تصمیم بگیرد اشتباه کرد               وکالت برای اجرای صیغه طالق را نباید با        

  . مخلوط کرده است 
شوهر می تواند به زن وکالت دهد که در صورت تحقق شرایط خاص دربارۀ طالق تصمیم بگیرد و خود آن را اجراء کند یا برای اجرای صـیغه بـه                        

    .2دیگری وکالت دهد
  3اهلیت شوهر  . 2

 سـال تمـام نرسـیده اسـت     15پـس ، شـوهری کـه بـه سـن      . طالق از اعمال ارادی است و طالق دهنده باید اهلیـت داشـته باشـد       
 بلوغ قانونی مـرد را الزم دانـسته و هـیچ اسـتثنایی بـرای آن نگـذارده        ،قانون مدنی برای طالق . تواند زن خود را طالق دهد         نمی

  . ای ندارد   و امکان نکاح با درستی طالق هیچ مالزمه )1136ماده ( است 
با وجود این نباید تصور کرد که عـدم اهلیـت صـغیر در مـورد         . ولی یا قیم صغیر نیز حق ندارد به نمایندگی زن او را طالق دهد               

 کودک ، به یکـی از دالیـل   اگر همسر. توان او را اجبار به طالق کرد      است ، زیرا به حکم دادگاه می      » عدم اهلیت تمتع    « طالق  
.  تواند بـه طرفیـت ولـی یـا قـیم شـوهر در دادگـاه اقامـه دعـوی کنـد            موجه در قانون ، حق درخواست طالق را داشته باشد ، می        

تواند صغیر را به طالق مجبور سازد ، و اگر ولی و قیم برای اجرای صیغه طالق حاضر نشود ، به وسیله صاحب دفتـر ،     دادگاه می 
   ) . قانون حمایت خانواده 21ماده (  واقع بسازد طالق را

قانون مدنی در ایـن     . تواند آن را ، بدون نیاز به اذن قیم یا ولی خود ، انجام دهد                  ه می سفیطالق در شمار تصرفهای مالی نیست و        
  . د توان الزم نبودن رشد را در طالق دهنده استنباط کر  می1136باره صراحت ندارد ، ولی از لحن مادۀ 

ولی ، چون حالـت جنـون مـدتها ممکـن اسـت      . تواند رهایی زن را اراده کند و به همین خاطر هم طالق او درست نیست          مجنون نمی 
در . ادامه پیدا کند و بقای زناشویی به زیان او باشد ، به نمایندۀ قانونی او اجازه داده شده است کـه زن شـوهر مجنـون را طـالق دهـد         

مـاده  . نون ، ولی قهری یا وصی باشد ، رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تـصویب دادسـتان نـدارد             صورتی که سرپرست مج   
امـا  » تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طـالق دهـد    ولی مجنون دائمی می « : دارد     قانون مدنی در این باره مقرر می       1137

 قـانون امـور   88چنانکه مـاده  . دار امور او باشد ، پیشنهاد طالق با دادستان است      اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده          
  » . دهد  هرگاه طالق زوجه مجنون الزم باشد ، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طالق می.... « : دارد  حسبی مقرر می

                                                           
  قانون امور حسبی88ماده . 1
   قانون مدنی 1119ماده . 2
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین.  3
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   جزوه حقوق مدنی 1237تصویر صفحه 
خطرناک ، یافتن پاسخ درست سؤال دشوارتر است و به نظر می رسـد کـه توجـه بـه دو نکتـه      پنهانی ، به ویژه در مورد کاالهای        

  : مهم این دشواری را از بین ببرد 
، واهب به طور ضـمنی     ) مانند بیع   ( زیرا ، برخالف معامالت معوض      . مسئولیت  واهب را نمی توان ناشی از عقد هبه و تخلف از مفاد آن پنداشت                  

بنای عرفی هبه بر این است که واهب کاالی مورد هبه را چنانکه هست می بخشد و ضمانی را        . که کاالی سالم به متهب ببخشد       نیز تعهد نمی کند     
بنابراین ، معیب درآمدن آن را نباید نوعی عهد شکنی تلقی کرد ، مگر اینکه در عقد تصریح شود یا قرائن خاصی وجود چنین . به عهده نمی گیرد 

  . راضی اثبات کند مبانی را برای ت
در موردی که واهب از عیب مورد هبه و خطرهای ناشی از نگاهداری و تصرف درآن آگاه است و عیب را پوشیده می دارد و اعالم نمی کند ، بر    

   . مبنای ضمان قهری ناشی از تسبیب ، مسئول زیان های ناشی از این تقصیر است و از این حیث بین هبه و بیع تفاوتی وجود ندارد
  اثر هبه فاسد . 4

درنظام کنونی قـانون مـدنی ،   . هرگاه فساد هبه نتیجه عیب اراده یا عدم اهلیت واهب باشد ، بی گمان واهب را باید ضامن شمرد                  
متهـب نیـز بایـد      : بین عقود معوض و مجانی ، از جهت ضمان قهری و موقعیت حقوقی متصرف مال غیر ، تفاوتی وجـود نـدارد                       

راه نامشروع  به دست آورده است به مالک برگرداند ، ضامن تلف عین و منافع آن است ، خواه ناشی از تقصیر یـا             مالی را که از     
  . مباشرت او در تلف باشد یا عوامل خارجی باعث آن شود 

∗∗∗  
   رجوع از هبه  –گفتار پنجم 
  :  وهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیلتواند با بقاء عین م بعد از قبض نیز واهب می قانون مدنی ، 803به موجب ماده 

  . در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اوالد واهب باشد   .1
  .  معوض بوده و عوض هم داده شده باشد هبهدر صورتی که   .2
ه واسـطه فلـس محجـور شـود خـواه      در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیرواقع شود خواه قهراً مثل اینکـه متهـب بـ                  .3

  . اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود
  . در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود   .4

در این مسأله که آیا هبه در شمار عقود جایز است یا الزم اختالف وجود دارد ، ولی آنچه مسلم است اینکه هبه با مرگ یکی از دو طـرف منحـل               
   . 1ود و حق رجوع واهب از بین می رودش نمی

  .پس از قبض هبه نسبت به متهب الزم است  
  . قانون مدنی شامل نواده ها نیز می شود 803 ماده 1در بند » اوالد « کلمۀ  
  . هبه با شرط عوض است که پس از اجرای شرط بر واهب واجب می شود 803 مادۀ 2مقصود از هبۀ معوض در بند  
  . وبه از ملکیت متهب حق رجوع ساقط می شود ، هرچند که هنگام رجوع دوباره به ملکیت او درآمده باشد با خروج عین موه 
در اینکه آیا اجاره دادن مال موهوب نیز حق رجوع واهب را ساقط می کند یا آن حق به دلیل بقای مالکیت عـین از بـین نمـی رود اخـتالف شـده          

بـرعکس ، عاریـه دادن عـین موهـوب حـق      .  قانون مدنی دانـست    803 مادۀ   3می توان از مصداق های بند        ولی تعلق حق مستأجر بر عین را          است ، 
  . رجوع واهب را ساقط نمی کند 

 قانون مدنی ، دگرگونی است که صورت عرفی عین را تغییر دهد ، هرچند که در اثر آن ماهیت دیگـری بـه وجـود               803 ماده   4مقصود از تغییر عین موهوبه در بند         
  .مانند ساختن زیور زنانه از طال یا دوختن لباس از پارچۀ موهوب و کشیدن تابلوی نقاشی از رنگ و روغن و آرد کردن گندم و احداث باغ و خانه در زمین . نیاید 

  .تغییر عین موهوبه باعث سقوط حق رجوع واهب می شود ، هرچند مستند به فعل و تصرف متهب نباشد  
به نظر می رسد که، . از عین در حکم تلف تمام آن است یا در بخش تلف نشده حق رجوع باقی است اختالف شده است در اینکه آیا تلف بعض   

  . اگر تلف بعضی باعث تغییر اساسی شود یا عین موهوب را از ارزش بیندازد ، حق رجوع ساقط می شود ، وگرنه نسبت به بقیه قابل اعمال است 
یا مطالبۀ خسارت از متهب ندارد ، حتـی اگـر   » ارش  « س از هبه در موضوع ان ایجاد می شود ، واهب حق گرفتن              برای کاستی ها و ضایعاتی که پ       

  . او باعث خسارت شده باشد 

                                                           
   قانون مدنی805ماده . 1
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   جزوه حقوق مدنی1283تصویر صفحه 
اسـت کـه پیمـانی    دراین فرض ، مکفول نسبت به تعهد کفیل بیگانـه نیـست و خـود نیـز پذیرفتـه       : کفالت به اذن مکفول انجام شده است   

کفیل برای متعهد شدن در برابر طلبکار نیازی به اذن مکفول نـدارد ، زیـرا در عقـد کفالـت تعهـدی      . درباره احضار او بسته شود    
پس ، اذن مکفول به معنی تعهدی است که مکفول در برابر کفیل مـی یابـد و بـه موجـب آن ملتـزم بـه                           . برای او ایجاد نمی کند      

کفیـل  : راین ، هرگاه به این تعهد وفـا نـشود ، مکفـول بایـد زیانهـای ناشـی از عهـد شـکنی را جبـران کنـد           بناب. حضور می شود   
تواند ، به همان اندازه که از جهت ادای دین خسارت دیده است ، به مکفول رجوع کند و هزینه هایی را که از بابت اخطار و                           می

 به کفالت اذن به لوازم قانونی آن نیز هست و مانند این است کـه مکفـول            به اضافه ، اذن   . مسافرت متحمل شده است از او بگیرد        
  . اذن به پرداخت دین را نیز ، در صورت عدم حضور خود ، داده باشد 

دراین فرض ، هیچ تعهدی برای مکفول در حضور پیدا نمی شود و اگر خسارتی هم بـه کفیـل    : کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است      
به اضافه ، پرداختن دین مکفول از سوی کفیل ، حتی به عنوان الزمه اذن به کفالت ، به رضـا             . ی توان منسوب کرد     برسد به او نم   

  .به همین جهت رجوع کفیل به مدیون ، به این استناد که دین او را پرداخته است ، امکان ندارد. و خواهش مکفول ارتباط ندارد 
هرگاه کفالت به اذن مکفول بـوده و        « : فول در دو فرض یاد شده ، مقرر داشته است که             قانون مدنی ، در بیان تعهد مک       751ماده  

کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق کند ، مـی توانـد بـه مکفـول رجـوع                               
   .  »جوع نخواهد داشت کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق ر

اگر مکفول از هنگام حضور بی اطالع بماند یا کفیل در صورت وجود قوۀ قاهره برای مکفول دین او را بپـردازد ، حـق رجـوع                           
  همچنین است کفیلی که امکان احضار مکفول را داشته است و با وجود این طلب مکفول را پرداخته است،         . به مکفول را ندارد     

  .لی در حکم تبرّع است زیرا چنین کفی
  پرداخت وجه التزام . 3

شود و ارتبـاطی      باید دانست که وجه التزام مبلغی است که به عنوان خسارت ناشی از عهدشکنی بین کفیل و طلبکار به طور مقطوع معین می                      
. و بـه تعهـد مکفـول مربـوط نمـی شـود       به بیان دیگر ، وجه التزام تضمین تعهد احضار است و بدل آن قرار می گیرد     . به دین مکفول ندارد     

پس از این مقدمه ، به نظر می رسد که ، امکان توافق درباره وجود و مبلغ وجه التزام                   . بنابراین ، پرداخت این مبلغ از دین مکفول نمی کاهد           
قـوی تـر در ورود خـسارت        ، رابطه عرفی میان حاضرنشدن مکفول و تحمیل این خسارت را قطع می کند و خود به عنوان عامـل مـستقیم و                        

و نمی تواند از مکفول کـه تنهـا         ) قاعده اقدام   ( کفیل خود باعث ورود چنین ضرری شده است و باید آن را تحمل کند               . جلوه گر می شود     
  .جزئی از سبب را فراهم آورده و زمینه ساز بوده است جبران آن را بخواهد 

وجه التزام پرداخته شده به مکفول رجوع کندکه ، یا اذن به کفالـت بـا وجـه التـزام داده                      پس ، کفیل تنها در صورتی می تواند برای گرفتن           
  . باشد ، یا پس از عقد یا هنگام پرداخت وجه التزام به گونه ای جبران خسارت کفیل را تعهد کرده باشد 

 شمار نمی آید ، مگر این که به اجبار از طـرف مقـام               تعهد به وجه الکفاله نیز تابع همین قواعد است و مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به                
  1. قضایی معین و وصول شود 

∗∗∗  
  پایان کفالت  –گفتارچهارم 

  سقوط تعهد کفیل  –الف 
   :در موارد ذیل کفیل بری می شود  قانون مدنی ، 746به موجب ماده 

  . در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است  .1
  . ه مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود در صورتی ک .2
  . در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود  .3

                                                           
 دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
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   جزوه حقوق مدنی1284تصویر صفحه 
  .در صورتی که مکفول کفیل را بری نماید  .4
  . د در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شو  .5
  . در صورت فوت مکفول   .6

ولـی ،   . تعهد به احضار مدیون تعهد به نتیجه است و در صورتی وفای به عهد می شود که مدیون را حاضر کند و کوشش در این راه کـافی نیـست                                
  . 1امکان دارد به وسیلۀ شخص ثالث انجام شود 

  .  او بپردازد ، کفیل بری می شود اگر مکفول له طلب خود را به سود دیگری حواله دهد تا مکفول به 
   . 2مانددر مورد ارث کفالت باقی می. انتقال حق مکفول له در صورتی باعث برائت کفیل می شود که از دارایی او به دارایی دیگری منتقل می شود  
  .  فوت مکفول باعث برائت کفیل نمی شود در صورتی که کفیل نتواند مکفول را در زمان و مکان مقرر حاضر کند و دین بر عهدۀ او قرار گیرد ، 
در مورد اثر جنون مکفول در برائت کفیل اختالف است و به نظر می رسد که باید بین جنون موقت و درمان پذیر و جنون دایمی که امیدی بـه بهبـود بیمـار                         

ولـی ، بیمـاری   . جـام دادن آن را نـدارد ، در حکـم فـوت اسـت              نمی رود ، تفاوت گذارد و مورد اخیر ، اگر هدف از احضار اقدامی باشد که دیوانه توان ان                  
  . درمان پذیر در حکم غیبت است و باید به کفیل مهلت داد ، مگر اینکه کفالت موقت یا مقید به زمان خاص باشد که در آن کفیل بری می شود 

  . بر ذمۀ او قرار گیرد ، بر ترکه باقی می ماند فوت کفیل نیز سبب برائت او از التزام به احضار است ، ولی هرگاه تخلف کند و دین  
   تعهد ؛ احضار مکفول اجرای. 1

کفیل نیز ، اگـر مکفـول را در زمـان و مکـان             . . )م  .  به بعد ق     264مواد  ( است  » وفای به عهد    « طبیعی ترین وسیله برائت هر مدیون       
همچنـین اسـت، هرگـاه      . . )م  . ق   746 مـاده    1بند  ( ت بری می شود     ، از التزامی که به عهده گرفته اس       ) تسلیم تام   ( مقرر حاضر کند    

   ) . همان قانون 744ماده ( تسلیم در زمان یا مکان دیگر باشد و مکفول له بدان راضی شود و بپذیرد 
اگـر  زیرا ، هدف از کفالت احضار مدیون است و شخصیت کفیـل ،  . احضار مکفول به وسیله شخص ثالث نیز همین اثر را دارد    

 267ماده ( بنابراین ، بر طبق قواعد عمومی . از لحاظ داشتن نفوذ معنوی بر مکفول مؤثر باشد ، در چگونگی حضور بی تأثیر است     
  .  ، ایفاء تعهد کفیل از جانب دیگران نیز درست است و مکفول له حق ندارد آن را نپذیرد . )م . ق 

  حضور مکفول . 2
زیرا ، هدف نهایی این است کـه   .  )746 ماده   2بند  ( ن مطلوب حاضر شود ، کفیل بری می شود          هرگاه مکفول خود در محل و زما      

حضور مکفـول ماننـد اقـدام       . طلبکار به مکفول دسترسی پیدا کند و دخالت کفیل یا شخص ثالث راه وصول به این هدف است                   
 زمـان و مکـان   746 مـاده   2در بنـد    » موقـع مقـرر     « نظور از   باید افزود که م    . . )م  .  ق   717ماده  ( مضمون عنه به پرداخت دین است       

  . مقرر است و نباید آن را به زمان حضور اختصاص داد 
  بری شدن ذمه مکفول . 3

بری شدن ذمه مکفـول ممکـن اسـت بـه دالئـل             . کفالت عقد تبعی است و مانند ضمان و رهن با ازبین رفتن دین منتفی می شود                 
  :نها است گوناگون باشد که از جمله آ

  دین خود را به مکفول له بپردازد یا دین به وسیله کفیل یا شخص ثالث پرداخته شود  
  مکفول له او را ابراء کند  
  عقدی که منشأ ایجاد حق مکفول له بر او بوده است ، به وسیله فسخ یا اقاله ، منحل شود  
  دین مکفول با طلبی که از مکفول له پیدا می کند تهاتر شود  
  مکفول به دین دیگری تبدیل شود ، خواه در نتیجه تبدیل موضوع یا عنوان آن باشد یا طلبکار و بدهکار دین تغییر پیدا کنددین  
  کسی با رضای مکفول له ضامن دین مکفول شود 
  مکفول مالک ما فی الذمه خود به مکفول له شود 
از ملکی را مطالبه کند و ملک را دولت تصاحب کنـد یـا سـیل ببـرد بـه      موضوع تعهد مکفول از بین برود ، مانند این که مکفول له حق عبور          

  . گونه ای که قابل عبورنباشد 

                                                           
  قانون مدنی 267ماده . 1
   قانون مدنی 748ماده . 2
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   جزوه حقوق مدنی 1285تصویر صفحه 
  انتقال حق مکفول له به دیگری . 4

دگان مـاده    قانون مدنی ، وقتی که متعهد له حق خود را به دیگری منتقل کنـد ، در اصـطالح نویـسن                     292 از ماده    3به موجب بند    
در تبـدیل تعهـد ، تـضمینات تعهـد سـابق بـه تعهـد الحـق تعلـق                    « : کند   هم اعالم می   293ماده  .  ، تبدیل تعهد رخ می دهد        292

 ،  746 مـاده    5بند  . کفالت نیز در شمار تضمین های دین است و در اثر انتقال آن به دیگری از بین می رود                    . » ... نخواهد گرفت   
  : کند  کفیل ، اعالم میدر زمره موارد برائت

بنابراین ، اگر مکفول له طلب خود را به سود دیگری حواله      . » درصورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود              « 
هد کفیل دهد تا مکفول به او بپردازد ، کفیل بری می شود ، یا اگر مکفول له ملکی را که مبنای حق ارتفاق برای او است بفروشد ، تع                  

انتقال حق مکفول له در صورتی باعث برائت کفیل می شود که از دارایی او به دارایی دیگری منتقل شود  . مدعی علیه ساقط می شود 
ولی ، در مورد ارث، که مجموع دارایی مورث به بازماندگان او می رسد کفالت باقی می ماند و کفیل باید در برابر متصدیان تازه این   

  .» فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود «  قانون مدنی اعالم می دارد که 748چنانکه ماده .  عهد خود وفا کند دارایی به
  فوت مکفول .  5

این تعهد ناظر به احضار شخص مکفول است و ارتباط به دین او ندارد تا بـه                 . با فوت مکفول موضوع تعهد کفیل از بین می رود           
باوجود ایـن ، هرگـاه کفیـل نتوانـد در زمـان و      . با مرگ مکفول موضوعی برای احضار باقی نمی ماند          پس ،   . وراث منتقل شود    

مکان مقرر مکفول را حاضر کند و در نتیجه دین مکفول بر عهده او قرار گیرد ، فوت مکفول این تعهد را از بین نمی برد ؛ زیـرا                          
ورد خاصی هدف از کفالت مشاهده صورت یا بدن مکفـول باشـد ،   همچنین ، اگر در م. موضوع آن با مرگ او منتفی نمی شود    
  1. گردد سازد و باعث برائت کفیل نمی فوت مکفول موضوع تعهد را منتفی نمی

  فوت کفیل .  6
پـس ،   .  آن را در زمره اسباب برائت کفیل نیاورده انـد            746درمورد اثر فوت کفیل قانون مدنی حکمی ندارد و نویسندگان ماده            

ولـی ، ایـن ادعـا را نبایـد          . ان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نمی برد و وارثان باید ایفاء آن را عهده دار شوند                       می تو 
پذیرفت ، زیرا تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول است که چنین اقـدامی را میـسر     

 مکفول له را از ترکه کفیل نیز می توان برداشت ، زیرا تعهد به احضار و حقی که مکفول له دراین                      ایراد نشود که طلب   . کند  می
احـضار   (تعهد به اداء دین مکفول در اثر تقصیر کفیل دراجرای تعهد اصـلی       . زمینه دارد ناظر به شخص مکفول است نه اموال او           

ه همین جهت نیز، هرگاه کفیل نتواند یا نخواهد مکفـول را حاضـر کنـد                ب. گیرد  ایجاد می شود و به دارایی او تعلق می        ) مکفول  
ولی ، تا زمانی که تعهد به اداء دین محقق نشده است ، اثر مستقیم عقد تنها تعهد . سپس بمیرد ، دین از ترکه او برداشته می شود          

  . به احضار است که به شخص کفیل تعلق می گیرد 
   انحالل و زوال کفالت-ب

  ن کفالت موقت پایا. 1
درصورتی که کفالت برای مدت معین باشد ، با انقضای این مدت ، کفالت نیز پایان می یابد و پـس از آن دیگـر نمـی تـوان احـضار                               

این فرض ناظر به موردی است که تعیین زمان احضار با مکفول له باشد و او تـا پایـان مـدت مکفـول را                         . مکفول را از کفیل خواست      
برای مثال ، اگر شخصی برای مدت شش ماه کفالت متهمی را در دادگاه بکند تا هر زمان که مکفول احضار شود کفیل  . مطالبه نکند   

  . به تعهد خود عمل کند و تا پایان شش ماه متهم احضار نگردد ، کفالت پایان می یابد و تعهد کفیل از بین می رود 
  فسخ کفالت ؛ شرط خیار. 2

 و 339مواد ( ای کفیل یا شخص ثالث شرط خیار کرد تا بتواند ظرف مدت معین عقد را فسخ کند ممکن است در عقد کفالت بر
  مکفول له نیز برای فسخ نیازی به شرط خیار ندارد ؛ عقد نسبت به او جایز است و هر زمان بخواهد می تواند عقد را. . ) م .  ق 456

                                                           
  کاتوزیان ، منبع پیشیندکتر ناصر. 1
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   جزوه حقوق مدنی 865تصویر صفحه 
اگر نتیجه تقصیر خریدار باشـد او ضـامن   :  تلف مبیع پیش از تسلیم به فروشنده موجب انفساخ اقاله نمی شود            بنابراین ، . آید  نمی

 بر عکـس ، اگـر تلـف نتیجـه     . ) .م .  ق 328مـاده  ( همچنین ، اگر خریدار مباشر اتالف آن باشد ، ضامن مثل یا قیمت است       . است  
  .  ، اقاله نافذ است و ضمانی هم برای او ایجاد نمی شود عوامل خارجی باشد و به خریدار نتوان نسبت داد

  : زوال اثر عقد عهدی 
فرض کنیم در قولنامه ای مالک مزرعه تعهد کند که ملک خود را در برابر بهای معـین بفروشـد و طـرف                       : پیش از اجرای تعهد     

در این  . طرف به تراضی این پیمان را اقاله کنند         مقابل برعهده گیرد که بهای معهود را در برابر تملک مزرعه بپردازد ، سپس دو                
فرض ، انحالل عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد ، چرا که تعهد موجودی وابسته به عقـد اسـت و بـا زوال آن از            

راین ، پـس از  بنـاب . قانون مدنی نیز به همین فرض نظر داشته که اقاله را در زمره اسباب سـقوط تعهـد آورده اسـت          . بین می رود    
اقاله و بدون اینکه نیاز به اشاره یا تراضی درباره سقوط تعهد باشد ، تکلیف فروشنده در انتقال ملک و التزام متقابل آن نسبت بـه                     

  .پرداخت بهای ملک از بین می رود 
رف سقوط مـی کنـد و چیـزی بجـا           در این فرض ، اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود ؛ التزام ها از دوش دو ط                  : پس از اجرای تعهد     

پـس ، انحـالل عقـد بـه تنهـایی      . وضع تعهدها مانند ملکیتی است که انتقال یافته و به سببی از بین رفتـه اسـت   . نمی ماند که اقاله از بین ببرد       
انشین معادل قـراردادی    دو طرف می خواهند که بهای واقعی اجرای تعهد ج         . ثمری ندارد و باید بدل آنچه از دست رفته بجای آن بازگردد             

منتها ، چـون  . دارد و محدود به زوال عقد نمی شود ) ایجاد کننده ( به همین جهت ، باید پذیرفت که اقاله در این فرض اثر مثبت              . آن شود   
ضی بیاورد ؛ یعنی تراضی قانونگذار اقاله را معامله جدید نمی داند ، ناچار شده است که تعهد راجع به دادن بدل را در شمار لوازم قانونی ترا          

در حـالی کـه ، التـزام بـه دادن مثـل یـا       . درباره فسخ عقد را همچون پدیده ای انگارد که قانون اثر مربوط به دادن بدل را بر آن بار می کند         
  . قیمت تعهد ، هدف اصلی اقاله است و در ضمیر دو طرف می گذرد ، هر چند که به زبان نیاید 

نکاری تعهد کرده باشد که جاده ای را احداث و اسفالت کند ، اقاله پیمـان بعـد از انجـام دادن تعهـد بـدین                          برای مثال ، اگر پیما    
معنی است که ، بجای دستمزد قراردادی ، بهای واقعی برای مثل آن کار پرداخته شود یا ، به بیان دیگر ، عوض واقعـی جانـشین                 

   . ) .م .  ق286ماده ( عوض قراردادی گردد 
فزود که اقاله پیمان اجرا شده در عرف شایع نیست و بیشتر در موردی  به کار می آید که بخشی از تعهدها اجرا شده اسـت  باید ا 

پس ، اقاله مخلوطی است از سقوط تعهد باقی مانده و تبـدیل  . گیرند که قرارداد نیمه تمام را پایان بخشند و دو طرف تصمیم می  
 در فرضی که شرط ضـمن عقـد انجـام شـده و قـرارداد اصـلی بـاقی مانـده اسـت و اقالـه           همچنین است. عوض تعهد انجام شده  

اجرت شرط اجراء شـده     . با این تفاوت که ، در فرض اخیر ، چون عوض انجام شرط در مجموع قرارداد روشن نیست                   . شود    می
ابع همان بحث کلی درباره قیمـت مـال    قیمتی که برای کار انجام شده معین می شود ت         . شود    جانشین عوض معلوم قراردادی نمی    

  1. تلف شده است و ، چنانکه گفته شد ، به نرخ روز اقاله است 
   :  نکته ها

  

 . از لزوم تراضی دو طرف برای تحقق اقاله چنین برمی آید که اقاله عقد است ، هرچند که سبب انحالل عقد پیش از خود و تعهدهای ناشی از آن می شود  

مانع نفوذ اقالۀ دو طرف عقد می شود یـا تـابع بقـاء و انحـالل عقـد اسـت ، اخـتالف        ) مانند مدیون در عقد ضمان (  شخص ثالث  در این که آیا حق     
 . وجود دارد

 . زند عدم نفوذ اقالۀ ضمان نیز ترجیح دارد ، چرا که به حقوق دیگران صدمه می . نکاح و وقف قابل اقاله نیست و انحالل آنها به اسباب خاص نیاز دارد  

کاستن و افزودن دو عوض در اقاله ، اگر جزئی یا ناظر به امور اضافی و خارجی نباشد و دو عوض اصلی را تغییر دهـد ، بـا مقتـضای اقالـه مخـالف                                    
 . است و ماهیت آن را تغییر می دهد ، ولی چنین شرطی ممکن است سبب بطالن اقاله یا تبدیل آن به عقد معوض دیگر شود 

 . ابت بماند و شرط ضمن آن ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد ، خالف مقتضای اقاله نیست اگر دو عوض ث 

                                                           
 دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین ، با کمی تصرف. 1
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  آثار فسخ  .5

از تـاریخ   . سـازد  کند و ادامۀ پیمان را متوقف مـی        فسخ مزارعه، بر مبنای قواعد عمومی، ناظر به آینده است و از هنگام اعمال این حق اثر می                 
مانـد و    ولی، گذشته همچنان باقی مـی     . شود گردد و، هر گاه تلف شده باشد، مثل آن داده می           ، هر یک از دو عوض بجای خود باز می          سخف

  .).م.  ق287 و 286مواد (اند  منافع منفصل دو عوض از آن کسانی است که پیش از فسخ مالک آن بوده
  اقالۀ مزارعه . 6

منتها، در اقاله، چون بر مبنای انحالل عقـد دربـارۀ آثـار         .  زراعت ممکن است و آثار آن با فسخ تفاوتی ندارد          ای از  اقالۀ مزارعه در هر مرحله    
  .گردد رود و نیازی به دخالت قانونگذار پیدا نمی ها در نتیجۀ توافق از بین می شود، بیشتر اشکال آن و رابطۀ آیندۀ طرفین تراضی می

  انفساخ و بطالن مزراعه -ب
ای رخ دهد که عقـد را        در اثنای مدت حادثه    امانگام عقد هیچ نقصی در ارکان آن نباشد،          ه ناظر به موردی است که به      زارعهانفساخ م 

  .وجود نیاورده شود که عقد از آغاز بی اثر باشد و تعهدی ب  به فرضی گفته می ،در صورتی که بطالن. خود بخود منحل سازد
بـدین معنـی کـه    : ست، روابط طرفین تـابع قواعـد عمـومی مالکیـت تبعـی و اسـتیفاء اسـت       در مواردی که مزارعه از آغاز باطل ا     

  .المثل زمین و عواملی را که مورد  استیفاء قرار داده است بپردازد محصول ملک صاحب بذر است و در عوض او باید اجرت
  : مزارعه را پیش بینی کرده استو بطالن  انفساخ موارد ذیلقانون مدنی در 

 گاه زمین بواسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خـارج شـود و رفـع مـانع ممکـن نباشـد، عقـد مزارعـه منفـسخ                                  هر« .1
کنـد   شود و نیاز به اعمال پـیش بینـی نـشده پیـدا مـی       این فرض را نباید با موردی که در اثنای مدت آب قطع می            ). م.  ق 527مادۀ  . (»شود می

  .اشتباه کرد
این فرض، ناظر به موردی است که مباشـرت عامـل           . ر صورتی که مباشرت عامل در زراعت شرط شود و او در مدت مزارعه فوت کند               د .2

  .قید زراعت باشد
 )..م.  ق530مادۀ (» 1شود هر گاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ می           « .3

  .با این تفاوت که در اجاره حکم به بطالن اجاره داده شده نه انفساخ آن، ».م.  ق497مادۀ «مانند این فرض در اجاره هم پیش بینی شده است 
عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت بـه فـوت او       .4

  ] قانون مدنی 529ماده [  .شود منفسخ می
در صورتی که مباشرت شرط فرعـی اسـت بـا مـرگ عامـل      .  قانون مدنی ناظر به موردی است که مباشرت عامل قید تراضی و اجرای مفاد عقد باشد          529حکم مادۀ    

  . عقد منفسخ نمی شود و مزارع حق فسخ پیدا می کند 
  .  نسبت به آینده تعبیر کرده اند بعضی انفساخ را در این ماده نیز به ظهور بطالن عقد 

  ] قانون مدنی 532ماده [ . در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است  . 5
  . شرط تملک تمام محصول از اقسام شرط خالف مقتضای عقد است  
ج باشد و به مصرف معین برسد یا به یکی از دو طـرف تعلـق یابـد ، اخـتالف                     در اینکه آیا می توان شرط کرد که بخشی از محصول از شرکت خار              

  . ولی می توان شرط کرد که یکی از دو طرف مال یا پول اضافی به دیگری بدهد . است
فتـار   ر. م . ق  533هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبـق مـاده                 . 6

  ] قانون مدنی 537ماده [ . شود  می

بطالن ویژۀ موردی است که نوع زرع قید تراضی باشد نه مطلوب جداگانه و هرگاه معلوم شود که مقصود طرفین این نبوده است که تنهـا زرع خـاص انجـام شـود ،                                   
  . بطالن مزارعه قابل پذیرفتن نیست 

علتی باطل شود، تمام حاصل مـال صـاحب بـذر اسـت و طـرف دیگـر کـه               ه  ر عقد مزارعه ب   اگ«: گوید دربارۀ آثار بطالن می   . م.  ق 533مادۀ  
اگـر بـذر مـشترک بـین مـزارع و           . المثل خواهد بود   مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است، به نسبت آنچه مالک بوده مستحق اجرت               

  ».شود المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می عامل باشد، حاصل و اجرت

                                                           
 . قانونگذار حکم به بطالن داده است ) اجاره ( در مورد این ماده نیز احتمال بطالن عقد نسبت به آینده داده می شود ، چنان که در مورد مشابه . 1
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توان نتیجه گرفت که شرط انفساخ تابع احکام خیار شرط نیست ؛ نهادی است جداگانه که نفـوذ آن را بایـد بـر     از این تحلیل می 

چنانکـه  . در هر جا که اقاله در انحالل عقد موثر نیست ، شرط انفـساخ نیـز نفـوذ نـدارد                     : طبق قواعد کلی و طبیعت عقد سنجید        
ولـی ، در سـایر مـوارد ،         . ای خود به خود منحل شود         توان در عقد نکاح یا وقف یا ضمان شرط کرد که عقد در وضع ویژه                نمی

  . م مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد . ق10اصل نفوذ شرط است و باید این مساله در سایه ماده 
ر اختیار یکی از دو طرف است ، با خیار فسخ بـسیار نزدیـک               ای باشد که د     با وجود این ، اگر شرط انفساخ منوط به وقوع حادثه          

. مانند شرط انفساخ بیع در صورت رد ثمـن  : گردد نه فسخ آن  شود ، با این تفاوت که صاحب خیار مسلط بر انفساخ عقد می        می
  . اند بهمین جهت نیز گروهی از فقیهان و نویسندگان آن را از اقسام شرط شمرده

  قلمرو خیار . 4
تمـام انـواع خیـار      « : گوید     که می  456ولی ، با توجه به حکم عام ماده         . کند    م خیار شرط را ویژه عقد بیع می       . ق 399ر ماده   ظاه

بایـد از  . »در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد ، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخـصوص بیـع اسـت     
قابـل  ) اجاره و صـلح و مزارعـه و مـساقات   (ز به اتفاق خیار شرط را در هر معاوضه الزم این ظهور گذشت ، به ویژه که در فقه نی   

قانون مـدنی از    . اند     و بسیاری از بزرگان در تمام عقود ، جز آنچه استثناء شده است ، حکم اباحه را جاری کرده                   1دانند  تحقق می 
  . ه است نظر اخیر پیروی کرده و خیار شرط را در زمره خیارهای مشترک آورد

 شد ، این قید در همه خیارهای مشترک نیز وجود دارد که بایـد بـا طبیعـت عقـد سـازگار باشـد و        با وجود این ، چنانکه در آغاز بحث گفته  
ولی ، . توانند در آن شرط خیار کنند  بطور معمول ، لزوم قرارداد از اوصاف ذاتی آن نیست و دو طرف می         . مقتضای ذات آن را بر هم نزند        

  . بعض از قراردادها مانند نکاح و وقف را باید از این قاعده استثنا کرد و پای بندی دو طرف را جزء سرشت عقد آورد 
  لزوم تعیین مدت خیار .  5

 ) .م . ق401مـاده  ( » وگرنه هم شرط خیـار و هـم بیـع باطـل اسـت      « شرط خیار در صورتی درست است که مدت آن معین باشد ،    
  : ی لزوم آگاهی اشخاص به چگونگی اعمال حقوق آنان است دلیل این سختگیر

  اکنون باید دید این تعیین چگونه باید انجام پذیرد تا نظر قانوگذار تامین شود ؟ 
اگر دو طرف آغاز مدت خیـار را معـین نکننـد ، نبایـد خـرده گرفـت کـه مـدت               : قانون در این باره تنها یک حکم صریح دارد          

اند تـا   اند و بهمین جهت نیز نیازی ندیده ا ، ظاهر از سکوت این است که مبدا را زمان  وقوع عقد دانسته     زیر. مجهول مانده است    
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ، ابتـدا ء آن از تـاریخ        « : م تصریح کرده است که      . ق 400ماده  . در آن باره سخنی بگویند      

کند که دو طرف تراضـی خـود مبـدا            به بیان دیگر ، قانونگذار فرض می      . »  است   ، واال تابع قرارداد متعاملین     عقد محسوب است  
  . 2اند ، وگرنه، در نهان هیچ امری در عقد مجهول نمانده است خیار را در عقد ذکر نکرده

و نبایـد  توان به این قاعده دست یافت که لوازم قانونی و عرفی عقد نیز در تعیین مدت شرط موثر است                      از همین حکم خاص می    
ای عرف قاطع چنین باشد که فروشـنده بعـد از    بنابراین ، اگر در فروش کارخانه . های دو طرف توجه کرد      ها و نوشته    تنها به گفته  

نباید ایـن   . یک ماه نخستین سرویس را به رایگان انجام دهد و در عقد بیاید که خریدار تا پایان نخستین سرویس حق فسخ دارد                       
همچنین ، اگـر در قـرارداد فـروش ملکـی           . آید     ، هر چند که از مفاد شرط بتنهایی پایان مدت بدست نمی            مدت را نامعین شمرد   

زیرا ، در عـرف خریـدو       . شود که پس از جدایی دو طرف در مجلس عقد زمان خیار آغاز شود ، مبدا خیار نامعین نیست                     شرط
  ، در نتیجه، روز آغاز مدت روشن است و همین اندازهکشد و  فروش هیچ گاه مجلس عقد بیش از چند ساعت به درازا نمی

                                                           
   233 و 232 شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص .1
شود ، که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مـدت   مدت اجاره از روزی شروع می« : دارد  م مقرر می. ق469ماده . ین قاعده در مورد تعیین مدت اجاره نیز رعایت شده است           ا  .2

  . » ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است 
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اگر دکانی در خیابان میرداماد و در کنار چند فروشگاه بزرگ و جواهر فروشی اجاره داده شود و در اجاره نامه نیز هیچ قیدی دربارۀ مصرف دکان                            ♣

   . 1گری و مانند اینها اختصاص دهدنباشد ، مستأجر حق ندارد آن را به نانوایی و آهن
اگر مورد اجاره زمین بیاض باشد که برای احداث سینما اجاره داده شده است ، بدون اینکه نقشۀ ساختمان آن قبالً تهیه و پیوست اجاره نامه شـود ،                               ♣

مرغوبیت و احتیاجات دیگر سـینما تغییـری داده   به مستأجر اجازۀ ساختمان بناهای مورد احتیاج سینما داده شده است و چنانچه در محل بنا از جهت               
   ]28 ، ص 9 مدنی ، ش 2 ، جلد 42 تا 28کیهان ، آرشیو حقوقی ، مجموعۀ رویۀ قضایی از  : 22/11/1331-1815ش .هیأت عمومی دیوان کشور ، ح[  .شود ، موجبی برای تخریب و انهدام باقی نیست 

∗∗∗  
  اجاره عقد  انحالل -هشتم گفتار 
  : ره ممکن است به یکی از دالیل زیر منحل شود، یعنی رابطه حقوقی میان موجر و مستاجر از بین برود عقد اجا

  بطالن اجاره ، به دلیل تلف مورد اجاره یا خروج آن از قابلیت انتفاع، یا اعالم فقدان یکی از شرایط درستی آن  
  فسخ اجاره ، به دلیل اعمال یکی از خیارات  
  پایان مدت اجاره  

شود ولیکن اگر موجر فقـط بـرای مـدت            عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی         :  قانون مدنی    497ه موجب ماده    ب
شود و اگر شـرط مباشـرت مـستأجر شـده باشـد بـه        عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می      

  . گردد  فوت مستأجر باطل می
در فرضی که مستأجر تعهد کرده است که تنها خـود از عـین مـورد                . موردی است که مباشرت قید انتفاع باشد        » مباشرت مستأجر   شرط  « مقصود از    

  .  اجاره را فسخ کند 2اجاره استفاده کند ، فوت مستأجر باعث بطالن اجاره نمی شود و موجر می تواند ، به این علت که انجام شرط ممتنع شده است
 قانون مدنی در صورتی تحقق پیدا می کند که مالکی به رایگان منافع مال               497 مادۀ   1اند به مدت عمر مالک منافع شود و بند          مستأجر نمی تو   

 . خود را به مدت عمر به دیگری بدهد یا عین مال را منتقل سازد و منافع را تا زمانی که زنده است برای خود نگاه دارد 

 ) قانون مدنی 499ماده (  .گردد ال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیهرگاه متولی با مالحظه صرفه وقف م 

در موردی که ولی قهری یا قیم محجور مال او را اجاره می دهد و در خالل مدت صغیر کبیر مـی شـود یـا محجـور تغییـر وضـع مـی دهـد ،                           
با وجود این ، با توجه      . بعد از آن غیرنافذ و موکول به اجازۀ او است           مشهور است که عقد اجاره تا زمانی که صغیر کبیر نشده درست و برای               

  .  قانون مدنی ، نفوذ اجاره ترجیح دارد 499به مالک مادۀ 

   بطالن اجاره -بند اول
   موارد بطالن اجاره - الف

سـت، در ایـن مـوارد نیـز     گذشته از مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معامالت و به علت فقدان شـرایط اساسـی آنهـا باطـل ا     
  : بطالن اجاره پیش بینی شده است 

   تلف مورد اجاره. 1
آید ، تلف عین نیز مـورد اجـاره را از             هرچند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدریج از عین مستاجره به دست می                

  .) م . ق496 و 483مواد ( برد  بین می
شود پیش از استیفای واقعی منـافع متزلـزل اسـت و               تملیکی که به موجب عقد انجام می       همان گونه که در آثار اجاره گفته شد ،        

دهد که از آغاز نیز انجام نشده است ، زیرا آنچه در قصد مشترک با هـم مبادلـه شـده اسـتیفای از منفعـت در                    تلف عین نشان می   
آید که بطالن   برمی488 و مالک ماده 483 ماده از مفاد. سازد برابر عوض است و تلف منفعت تعهد طرف دیگر را نیز منحل می          

و ) مانند زلزله و سیل و آتـش سـوزی          ( اجاره به موردی اختصاص دارد که تلف عین در اثر حوادث قهری و طبیعی انجام شود                 
  وتواند بر طبق قواعد اتالف  هرگاه شخص موجر یا دیگری سبب تلف آن شود، اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می

                                                           
   قانون مدنی 490ماده . 1
 275 ، ش 1عقود معین ، جلد  قانون مدنی ، 240ماده . 2



 
   
   

  

55

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق مدنی 805تصویر صفحه 

   اجازه و رد معامله فضولی  –گفتارچهارم 
برای این که اجـازه بتوانـد چنـین    . آید باید مالک معامله را تنفیذ بنماید   ای است غیر نافذ، برای این که از این حالت در            معامله فضولی معامله  

 کـه معاملـه     247در خود ماده    . باشد   که رضای باطنی و سکوت مالک کافی نمی         این است  یکیاثری داشته باشد باید واجد شرایطی باشد که         
پـس رضـای بـاطنی وی کـافی     . گوید معامله نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد و یـا سـکوت کنـد       دهد می   را توضیح می  

ت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجـازه محـسوب            سکو: 249ماده  . باشد  نیست و باید رضا را ابراز کند و سکوت مالک هم کافی نمی            
 آن دومشـرط  )  2لفظ یا فعلی که داللت بـر امـضای عقـد بنمایـد    (ای صریح باشد و یا به طور ضمنی        تواند به گونه    اعالم اجازه مالک می   . 1شود  نمی

شود ،  لی که داللت به رد معامله نماید حاصل می به هر لفظ یا فع   251است که اجازه مسبوق به رد نباشد، که البته این رد هم به موجب ماده                
چون اگر قبالً معامله غیرنافذ رد بشود دیگر وجود ناقص از میان رفته و دیگر چیزی بر جای نیست کـه اجـازه بعـدی مالـک بـه آن ضـمیمه                 

  . تواند باشد شود و بعد از رد ، اجازه موثر نمی
الحیت او و موضوع اجازه را از بین می برد ، لیکن در صورتی رد فعلی است که با مالحظۀ عقد فضولی آن را بفروشد و تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک ، ص ♣

ود ایـن ،  بـا وجـ  . داللت عرفی بر رد کند ، وگرنه خریدار می تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید ، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازۀ او را مسبوق به رد پنداشت                       
  .بعضی تصرف ناقل یا متلف را ، به دلیل منافات داشتن با عقد فضولی ، در هر حال رد آن عقد می شمارند 

اختالف شده است که آیا با اجازۀ معاملۀ فضولی منافات        ) مانند اجاره دادن یا به رهن گذاردن        ( در مورد تصرفاتی که باعث خروج مورد معامله از ملکیت نمی شود              ♣
  .  یا می توان بین آن دو را جمع کرد دارد

  .عرضه کردن برای فروش و به رهن دادن مورد معامله ، اگر با آگاهی و توجه به آن صورت پذیرد ، رد فعلی است  ♣
عنـوان   این است که رضای مالک باید بـه          شرط سوم . گوید اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و اال اثری  ندارد                   می 250ماده  

 بنابراین هرگـاه    254 ادهم:  آنرا پیش بینی کرده      255 و   254مالک و به قصد اجازه و تنفیذ معامله فضولی و با علم به آن اعالم شود که مواد                   
کسی نسبت به مال غیر معامله کند و بعد آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده منتقل شود صرف تملـک موجـب نفـوذ معاملـه نخواهـد                               

مانند مورد انتقال اموال متوفی به وارث منحصر به فرد در صورتی که قبالً نسبت به یک ملک از امالک متوفی ، وارث معاملـه فـضولی                 . ودب
  . انجام داده باشد

 بـه مـالی     هرگاه کـسی نـسبت    : م  . ق  255 ماده    .در این مورد معامل فضولی که االن مالک شده باید به عنوان مالک آن معامله را تنفیذ کند                 
توانسته از قبـل   معامله به عنوان فضولی نماید و بعداً معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده و یا ملک کسی بوده که معامله کننده می         

باید بـا علـم     یعنی اجازه   . او وکالتاً یا والیتاً معامله کند در این صورت صحت عقد موکول به اجازه معامل است واال معامله باطل خواهد بود                    
  . به مالک یا ولی یا وکیل بودن صورت بگیرد

را داشته ولی اطالعی نداشته و یا قانون حق انجام معامله را به او داده باشد مثل ولی قهری                   ) با اجازه مالک  (اگر کسی واقعاً حق انجام معامله       
  . ی خود را اعالم کنندتواند اقدام کند باز باید بعد از عقد رضا که با نمایندگی از مولی علیه می

است و در صورتی می تواند موثر باشد که مالک اهلیت تـصرف در امـوال خـود را                   ) ایقاع( اجازه یک عمل حقوقی      این است که  چهارم  شرط  
  .در مورد حجر مالک، ولی یا قیم باید به نمایندگی محجور در رد و اجازۀ عقد اقدام کند. داشته باشد

از بـین بـرود ، دیگـر    ) مانند حق مرتهن بر مورد معامله   ( وذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته است          هرگاه مانعی که برای نف     
  .نفوذ معامله نیازی به اجاره ندارد 

  قانون مدنی چنین برمی آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قـصد اجـازۀ معاملـۀ فـضولی و                       255 و   254از مفاد مادۀ     ♣
  .اعطای نیابت باشد 

از بین برود ، دیگر نفوذ معامله نیازی ) مانند حق مرتهن بر مورد معامله ( هرگاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته است  ♣
 . به اجازه ندارد 

   . 1هرچند ضمنی ، اعالم شودرضای مالک باید به وسیله ای ،  . 3رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست ♣

                                                           
 .  حکم سکوت محض است ؛ هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر ارادۀ مالک داللت کند ، ممکن است اجازۀ ضمنی یا فعلی به شمار آید 249مادۀ . 1
  .علی که داللت بر امضاء عقد نمایدف اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا:  قانون مدنی 248ماده . 2
  قانون مدنی 249ماده . 2
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   جزوه حقوق مدنی 1010صفحه 
   . 2کند تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی ♣
   . 3شود اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می ♣
ضـمان تـضامنی در حکـم وثیقـه اسـت و باعـث            . ت ، مشروط بر این که بدون قید و شرط و مفید نقل ذمه باشد                دادن ضامن در حکم پرداخت اس      ♣

  .سقوط خیار فروشنده نمی شود 
  . ی یابد و در حکم وصول ثمن است طلب بایع از بابت ثمن به محتال انتقال م) قبول محال علیه و رضای محتال ( پس از تحقق حواله  ♣
   . 4گردد شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می زهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میهرگاه مبیع از چی ♣
   خیار تفلیس -د
   380 اثر ناتوانی خریدار در تأدیه ثمن؛ حکم ماده .1

، بایع حق استرداد آن را       و عین مبیع نزد او موجود باشد       مشتری مفَلّس شود      در صورتی که  « :  قانون مدنی    380 ماده    به موجب 
بخش دوم این مـاده چهـره خاصـی از حـق حـبس را      »  .تواند از تسلیم آن امتناع کند        دارد، و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می        

گفته شد چهره خاصـی     .  کند   تواند به تعهد خود وفا      پیش بینی کرده است؛ موردی که خریدار توانایی تأدیه ثمن را ندارد و نمی             
توان فروشنده را برای مدت نـامعلومی بـه     از حق حبس، زیرا در این مورد تأخیر در تأدیه ارادی نیست و در این عمل متقابل نمی                 

  .  پس، معنی خودداری از تسلیم، در این حالت، بر هم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد است .انتظار گذاشت
  . 5اند ای از استادان حقوق مدنی نیز آن را در زمره خیارات آورده  نامند و پاره می» خیار تفلیس«ر فقه همین اختیار را د

 پـس بگیـرد، یعنـی بیعـی را کـه بـا تـسلیم مبیـع پایـان          مبیع تسلیم شده رادر بخش اول ماده، به فروشنده حق داده شده است که           
نابراین مفاد این حکم نیز، جز با شناختن خیار فسخ بـرای فروشـنده بـه دلیـل     ب. پذیرفته است بر هم زند و مال خود را پس بگیرد   

  . است » خیار تفلیس«تفلیس خریدار، امکان ندارد و مشمول 
   تعریف تفلیس .2

تفلیس عبارت از ممنوع ساختن مدیون از تصرف در دارایی خویش است ، شبیه حکم توقف که در حقوق کنـونی بـرای تـاجر ورشکـسته                           
دهد و به درخواسـت طلبکـاران حـاکم او را             کسی است که اموالش کفاف پرداختن دیون او را نمی         ) بر وزن مثلث    (  مفلس . 6شود  یصادر م 

  . 7شود اشتباه کرد که به فقیر و ندار گفته می) بر وزن معسر (  ممنوع از تصرف در اموال خود کرده است و نباید آن را با مفلس
زوم کلی بودن ثمن نشده، ولی سکوت قانونگذار به دلیل این است که به طور مرسوم ثمن به صورت پول و               ای به ل     اشاره 380در ماده   

به هر حال، بدیهی است که هر گاه ثمن معین باشد، فـسخ معاملـه و اسـترداد                  . افتد که عین معین باشد        کلی است و به ندرت اتفاق می      
  . آید و باید به او تسلیم شود و افالس درباره آن مفهومی ندارد  ملکیت فروشنده در میزیرا ثمن معین در اثر عقد به . مبیع امکان ندارد

« بنـابراین   . معادل حکم توقف برای تاجر ورشکسته است و مصداق دیگری ندارد ، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مـال خـود نیـست                       » تفلیس  « در حقوق کنونی ،      
  . ه معنی فقیر و ندار اشتباه کرد ب» مُفْلِس « را نباید با » مُفَلَّس 

هرگاه ثمن عین معین باشد ، فسخ معامله و استرداد مبیع امکان ندارد ، زیرا ثمن معـین در اثـر بیـع بـه ملکیـت                        .  قانون مدنی ، ثمن کلی فرض شده است          380در مادۀ    
  .اثر ندارد فروشنده در می آید و باید به او تسلیم شود و افالس و توقف در اجرای این التزام 

  .  قانون مدنی مطابق قاعده است و در سایر قراردادهای معوض و همچنین در مورد  ورشکستگی و اعسار نیز قابل اعمال است 380بخش اخیر ماده  
   .8 در مورد اعسار امکان ندارد ، ولی در ورشکستگی قابل اجراء است380اجرای بخش اول مادۀ  
  . نی نیز در سایر قراردادهای معوض امکان دارد  قانون مد380اجرای بخش اول مادۀ  

∗∗∗  
                                                                                                                                                                          

   قانون مدنی 248ماده . 1
  قانون مدنی 407ماده . 2
   قانون مدنی 408ماده . 3
   قانون مدنی 409 ماده .4
   527 ، ص1دکتر سید حسن امامی، ج. 5
   ) 355اهر الکالم جلد متاجر ، صجو( قدیطلق التفلیس علی حجر الحاکم علی المفلس کما یقال فلسه القاضی . 6
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   جزوه حقوق مدنی 67تصویر صفحه 
   . 1است یعنی گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد

هرگاه این گونه اشـخاص در حـال فقـدان            - مبتالیند) به طور مستمر یا ادواری      ( بیماران روانی و کسانی که در حکم دیوانه اند ، همچنین کسانی که به بی هوش یا اغما                   
 باطل و کان لم یکن خواهد بود ، البته بـرای ابطـال               شعور و اراده ، اعمال حقوقی انجام دهند ، اعمال مزبور ، در صورت اثبات فقدان قصد،                

ی برای اداره امور آنان ، مانند قیمومت کافی است ؛ اما برقراری یک رژیم حمایت) قصد ( این اعمال به حجر نیازی نیست ، بلکه نظریه اراده 
  . ، به حجر نیاز دارد که بدون ذکر قانونگذار ، حکم به آن دشوار است 

   اعمال حقوقی مجنون  -ب
چون مجنون فاقد درک و تمیز و در نتیجه ، فاقد اراده حقوقی است ، تمام اعمال حقوقی او باطل است و اجازه ولی یـا قـیم نیـز                      

نی او را جبران نماید ، البته در صورت لزوم ، خود ولی یا قیم ، بر طبق مقررات ، به عنوان نماینده قـانونی مجنـون   نمی تواند ناتوا 
   . 2اقدام می نماید و به جای او اعمال حقوقی انجام می دهد که اثر آن دامنگیر مجنون می شود

ادواری در حال جنون نمی تواند هـیچ تـصرفی در امـوال و حقـوق مـالی                  مجنون دائمی مطلقاً و مجنون      « : مقرر می دارد    . م  .  ق   1213ماده  
خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بـر آنکـه افاقـه او                       

اما چون مجنـون ادواری  . ست بطالن اعمال حقوقی مجنون است  آنچه از این ماده بر می آید و در فقه نیز به آن تصریح شده ا                » 3مسلم باشد 
گاهی در دوران افاقه به سر می برد و در این ایام سالمت خود را باز می یابد، اعمال حقوقی او در این حال صحیح و معتبـر اسـت بـه شـرط                         

 صحت معامله باید در محـضر دادگـاه ثابـت نمایـد     در صورتی که اختالفی در این زمینه روی دهد مدعی. اینکه افاقه او ثابت و محرز باشد       
  . که معامله در حال افاقه انجام شده است 

اصل استصحاب . یکی اصل استصحاب و دیگری اصل صحت : پیرامون این موضوع دو اصل وجود دارد که ظاهراً با یکدیگر متعارض اند              
اصل صحت اقتضا دارد که معامله صحیح تلقـی شـود ،   . خالفش ثابت شود اقتضا دارد که معامله در حال جنون واقع شده باشد ، مگر اینکه   

  حال ببینیم کدام یک از این دو اصل مقدم اند ؟. مگر اینکه خالف آن اثبات گردد 
گروهی معتقدند که اصل صحت یک اماره و مبتنی برظن و غلبه است و براستصحاب که یک اصل عملی و مبتنـی برشـک و تردیـد اسـت                        

اما هرگاه اهلیت یکی از متعاقـدین مـورد تردیـد باشـد ، جریـان اصـل                  . این سخن درجای خود درست و قابل اعتماد است          . اشد  مقدم می ب  
نظـر دیگـر کـه مـورد قبـول برخـی از         . برخی براین عقیده اند که دراین مورد نیز اصل صحت جاری می شود              . صحت محل اختالف است     

 گرفته این است که در این مورد و همچنین درباره قابلیت مورد معامله برای نقل و انتقال اصل صـحت   متاخرین و ازجمله میرزای نائینی قرار     
جاری نمی شود و در این زمینه به عرف و عادت و بنای عقال هم استناد شده و نیز گفته شده است دلیلی براصل صحت به جز اجماع نیـست     

و فساد ناشی از تردید درتاثیر عقد ، بعـد از فـراغ از اهلیـت عاقـد بـرای معاملـه و           وقدر متیقن از اجماع در موردی است که شک درصحت           
در تاییـد ایـن     . پس هرگاه اهلیت طرف معامله مورد شک و تردید باشد ، اصل صحت جاری نمی شـود                  . قابلیت نقل و انتقال عوضین باشد       

طور اجمال ، محرز نباشد و درمساله مورد بحـث فقـد اهلیـت     شود که فقد شرط ، ولو به          نظر می توان گفت اصل صحت هنگامی جاری می        
  .به طور اجمال محرز است ، پس محلی برای اجرای اصل صحت نیست 

درحقوق جدید ، برخی از استادان ، با استناد به استصحاب ، معامله مجنون ادواری را باطل اعالم کرده اند ، مگـر اینکـه مـدعی                            
فاقه واقع شده است ، لیکن بعضی دیگر از استادان به این استدالل ایراد کرده و گفته انـد کـه بـا                       ثابت نماید که قرارداد درزمان ا     

بـه تعبیـر علمـای      . دوری بودن جنون یقین سابقی به دست نمی آید تا بتوان آن را استصحاب و حکم به بقای حالت پیشین کرد                      
 مقتضی است که علمای اصول استصحاب در این مـورد           اصول دراینجا شک موجود ، از نوع شک در رافع نیست بلکه شک در             

ای بربطالن همه معامالت محجور است ، مگر اینکه     اند که صدور  حکم حجر ، اماره       آنگاه اظهارنظر کرده  . را حجت نمی دانند     
  ت و مدعی صحت ،بنابر این  نظر نیز ، مانند نظر پیشین ، اصل ، بطالن معامالت مجنون اس. سالمت او در آن حال اثبات شود 

                                                           
  دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 1
  دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 2
 .در صورتی که حکم حجر صادر شده باشد در صورت اختالف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است ، به ویژه . 3
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   جزوه حقوق مدنی1213تصویر صفحه 
 191زیـرا، از مفـاد مـاده        .  اعتمـاد نکـرد      607عقد ودیعه را باید از ذهن زدود و به ظاهر مـاده             » عینی بودن   « با وجود این ، پندار      

  : کند  قانون مدنی که اعالم می
آیـد کـه در حقـوق مـا        د قراردادهای گوناگون در قانون مدنی چنـین برمـی         و از استقراء در شرایط انعقا     » شود به قصد انشاء       عقد محقق می  « 

 و  )59مـاده  ( و وقـف  )772مـاده  (قراردادها است و در هرجا که قبض شرط وقوع و صحت قراردادی است، ماننـد رهـن    » رضایی بودن   « اصل  
اگر در ودیعه نیز قبض از شرایط وقوع عقد بـود، بایـستی اثـر               پس،  . دارد     ، قانون آن را به صراحت مقرر می        )798ماده  ( و هبه    )47ماده  ( حبس  

  1. خواهد از اصل تجاوز کند و تراضی را در ایجاد اثر عقد ناتوان شمارد  شد و سکوت قانونگذار دلیل بر این است که نمی تسلیم اعالم می
∗∗∗  

    انعقاد ودیعه - گفتار دوم
   لزوم ایجاب و قبول .1

  .در ودیعه قبول امین الزم است اگر چه به فعل باشد : رر می دارد  قانون مدنی مق608ماده 
به ویژه ، در مورد قبول ودیعه ، ممکن است امین عملی کند که حاکی  . لزومی ندارد که ایجاب و قبول به وسیله الفاظ بیان شود            

یـل در آن، بـرای پـذیرفتن ایجـابی کـه بـه              چنان که ، باز گذاردن پارکینگ و ظاهر مربوط به قبول اتومب           : از پذیرفتن امانت باشد   
  . رسد  وسیله ورود در محوطه پارکینگ بیان شده است ، کافی به نظر می

شود، اگر همراه با قرائنی شود که داللت بر قبول امـین کنـد ، ودیعـه را منعقـد        همچنین ، گاه سکوت شخصی که مال به او سپرده می          
ای را چند ساعت برای او نگاهدارد و صاحب            آشنایی رجوع کند و از او بخواهد که بسته         برای مثال ، اگر شخصی به دکان      . سازد    می

پس، اگر بعد از رفتن مالک او نیز دکان را رها کند و بسته بـه سـرقت رود ،                    . دکان هیچ نگوید، سکوت او به منزله قبول ودیعه است           
  .  مسئولیت ناشی از این تفریط مصون بداند تواند، بدین بهانه که امانت را نپذیرفته است ، خود را از نمی

  .بازگذاردن پارکینگ و ظاهر مربوط به پذیرفتن اتومبیل در آن قبول فعلی امانت است 
   اثر قبض .2

نبایـد  » تعهـد  « آورد، اثر قبض را در تحقق  چون ودیعه عقد جایزی است و پیش از سپردن مال به امین هیچ التزامی به وجود نمی   
در ایـن دوران نیـز او   . شـود   زیرا ، از تاریخ تسلیم مال به امین است که او متعهد به نگاهداری و بازگردانـدن آن مـی    . انکار کرد   

تواند از آثار تسلیم آزاد شود و ناگزیر باید تا زمان رد مـال بـه صـاحبش آن را                      حق دارد که عقد را برهم زند، ولی هیچ گاه نمی          
 مال مورد امانت، اگر همراه با تراضی نسبت به عقد ودیعه نباشد، بـه تنهـایی باعـث ایجـاد رابطـه               باید افزود که تسلیم   . نگاهدارد  

  . شمرد » امانت مالکانه « شود و نباید آن را  حقوقی قراردادی نمی
  .  ندارد اگر مستودع به پذیرفتن مورد ودیعه اجبار شود، مسئولیتی در حفظ آن. قبض مال مورد ودیعه باید به رضای امین باشد

   اهلیت .3
 ، رر می دارد   قانون مدنی مق   610ماده  . یعنی، بالغ و رشید و عاقل باشند        : برای انعقاد ودیعه، دو طرف عقد باید اهلیت داشته باشند         

ن در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیـت نـدارد بـه عنـوا                           
  . ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است 

همچنین ، در امکان ودیعه سفیه یا صـغیر ممیـزی کـه بـه اذن یـا      . در بطالن ودیعه مجنون و صغیر غیر ممیز تردیدی وجود ندارد    
   )م . ق1214ماده ( پذیرد، تردید نباید کرد  ه عنوان امین آن را میگذارد ، یا ب اجازه ولی یا قیم خود مالی را به ودیعه می

سـپارد و از خـدمت رایگـان امـین سـود              تردید جایی معقول است که سفیه مال خود را بدون هیچ شرط عوضی بـه دیگـری مـی                  
  پس، جا دارد پرسیده شود که چرا اهلیت چنین اقدامی را ندارد ؟ . برد می

                                                           
   دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
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  قوق مدنی  جزوه ح1217تصویر صفحه 
   مسئولیت امین .3

. گفته شد که تعهد امین در حفظ مال مورد ودیعه تعهد به مواظبت است بـدون ایـن کـه نتیجـه کوشـش خـود را تـضمین کنـد                                
بنابراین، هرگاه موضوع امانت در اثر حادثه خارجی ، مانند آتش سوزی یا دزدی ، از بین برود و امین نتوانـد از تلـف آن جلـوگیری کنـد ،               

توان نتیجه گرفت که امین تنها در مواردی مسئولیت دارد که یـا مـال را خـود تلـف کنـد یـا در                            از این قاعده می    )م. ق 615ماده  (سئول نیست   م
  . انجام  و خودداری از کاری که برای جلوگیری از تلف آن الزم است سستی ورزد 

باشـد، مگـر در صـورت      مالی که به او سپرده شده است نمـی       امین ضامن تلف یا نقصان    « : گویند  مرسوم است که در این باره می      
  1) م . ق614ماده ( » تعدی و تفریط 

همچنین است در صورتی کـه سـبب تلـف مـال را فـراهم آورد و      . اتالف مال از سوی امین ، خواه عمدی باشد یا به غیرعمد ، سبب ضمان او است   
  .  ناظر به تلف مال در اثر عوامل خارجی است 614مادۀ 

  .تعدی و تفریط امین سبب تغییر وضع ید او از امانی به ضمانی می شود و از این پس ضامن حوادث خارجی و حتی قوه قاهره نیز هست  
مـشهور  . در صورتی که تعدی و تفریط قطع شود و تلف در زمانی صورت پذیرد که مستودع به امانت رفتار می کند ضمان او مورد اختالف اسـت              

ولی به نظر می رسد بقای عقد ودیعه در صورت تعدی و تفریط به معنی بقاء اذن مالک           . گردد و امین ضامن است      وصف امانت باز نمی   اعتقاد دارد   
   . 2است که مقید به رفتار متعارف و با حسن نیت امین شده و در حال تعدی اثر ندارد و پس از رفع مانع سبب اعادۀ امانت و آثار آن می شود

از مفاد . ضمان امین در صورت عدم تعدی و تفریط ، اختالف شده که خالف مقتضای عقد یا خالف قانون است یا نفوذ حقوقی دارد                   دربارۀ شرط    
   .3 از مواد مربوط به نظم عمومی نیست و شرط خالف آن نافذ است614 قانون مدنی برمی آید که ماده 643 و 642مواد 

 . نباشد ) در حکم عمد ( ت که تلف مال به عمد یا به تقصیر عمده شرط عدم مسئولیت امین در صورتی نافذ اس 

 ) قانون مدنی 615ماده (  .، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است  امین در مقام حفظ 

جازه صـریح یـا ضـمنی امانـت گـذار واال      تواند غیر از جهت حافظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با ا           امین نمی  
  4) قانون مدنی 617ماده (  . ضامن است 

   اثر تعدی و تفریط .4
شود تا ضامن تلف قـرار گیـرد، ارتکـاب تعـدی و      گذشته از موردی که تقصیر امین سبب تلف مال است یا اهمال او در حفظ مال باعث می          

بدین ترتیب کـه ، از تـاریخ تعـدی و تفـریط، ضـامن               : سازد    ا در حکم غاصب می    شود و او ر     تفریط باعث دگرگونی وضع حقوقی امین می      
مسئولیت امین دیگر منوط به اثبـات تقـصیر او نیـست و علـت تلـف ، هرچـه              . شود    هرگونه تلف یا نقصی است که در مال ودیعه حادث می          

  ) م. ق493ماده (حمل کند و زیان مالک را جبران سازد باشد، حتی در موردی که خارجی و احتراز ناپذیر است ، امین باید آثار آن را ت
ولی آنچه بایـد مـورد بحـث قـرار     . به معنی انفساخ عقد ودیعه نیست      ) تبدیل ید امانی به ضمانی    (باید افزود که مسئولیت امین پس از تقصیر         

داری از مال مورد ودیعـه بپـردازد ، آیـا صـفت     گیرد این است که ، اگر امین دست از تعدی و تفریط بردارد و همچون امینی دلسوز به نگاه   
آیـد و تـا زمـانی کـه      یابد ، یا با ارتکاب تقصیر در شمار غاصبان در مـی  گردد و وضع عادی خود را از نظر حقوقی باز می       امانت به او باز می    

  مورد ودیعه را باز نگردانده است ضامن تلف و نقص آن خواهد بود؟ 
شـود و     اند که صفت امانت زائـل مـی         دهد، ولی اکثریت قاطع فقیهان امامیه نظر داده         ن پرسش نمی  قانون مدنی پاسخ روشنی به ای     

   5.گردد دوباره باز نمی
شـود و بقـای    زیرا، تعدی و تفریط امین باعث انحالل عقد ودیعه نمـی . توان پذیرفت   این گفته را با همه شهرتی که بین نویسندگان داردنمی         

  دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از از سوی دیگر ، می. الک است عقد به معنی بقای اذن م

                                                           
ماننـد رانـدن   (شـود   پس اگر امینی لباسی را که به او داده شده است بپوشد یا بر اتومبیل امانتی سوار بشود، اقدام او در حکم تعدی و تقصیر است ، مگر اینکه استعمال آن الزمه حفاظت باشد و به همین منظور نیز انجام        .1

  ) ها اتومبیل برای حفظ باطری و الستیک
 35 ، ش 4عقود معین ، جلد . 2
   قانون مدنی10ماده . 3
   :  قانون مدنی617در ارتباط با ماده . 4

  .اگر برای حفظ باتری و الستیک های اتومبیل الزم باشد امین می تواند بر آن سوار شود ، هرچند از این تصرف منتفع گردد  
  . کند ذن در انتفاع ، اگر محدود نباشد و به حفاظت چهرۀ فرعی دهد ، عقد را به عاریه تبدیل میا 

   57 ، ص 34 ، ش 4عقود معین ، ج.  برای دیدن تفصیل نظر فقیهان ، رک .5
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   جزوه حقوق مدنی 679تصویر صفحه 
  نظریه اراده ظاهری . 2

بـه دیگـر سـخن اینهـا اراده         . دهند   اینها اراده ظاهری و اعالم شده را هر چند که صوری و اشتباه باشد، بر اراده باطنی ترجیح می                  
آنچه که مهم است، جمالت     . دانند  دانند و عقد را محصول برخورد و تالقی و توافق ظاهری می             نده اصلی عقد می   ظاهری را ساز  

  . گذشته است اند و دیگر اهمیتی ندارد که در ضمیر آنها چه می و کلماتی است که بر زبان جاری ساخته و ابراز داشته
کسی که به یـک اعـالم       . ن خاطر است که قرارداد یک پدیده اجتماعی است        گویند که الزام آور بودن قرارداد بیشتر بدا         اینها می 

به تعبیـر دیگـر     . آورد که نتایج آن را همچون آثار دیگر اعمال خود بایستی تحمل کند              ای را بوجود می     ورزد، پدیده   مبادرت می 
توانند وقوف حاصل نمایند، امنیت        می شود از آنجا که اشخاص ثالث تنها به اراده ظاهری           از لحاظ اقتصادی و اجتماعی گفته می      

  . نماید که فقط به این اراده توجه کنند  آنان ایجاب می
  : به شرح ذیل است راه حل حقوقی ایران در این زمینه 

 کـسی کـه معاملـه     : م  . ق   196 مـاده . شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قـصد کنـد                 عقد محقق می  : م. ق 191 ماده
کند برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف آن را تصریح کند یا بعـد خـالف آن را طـرف مقابـل از اراده                          می

معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود      : م. ق 196 ماده. ای این قصد انشاء، ابراز شود       باید بوسیله . باطنی آگاهی پیدا کند   
  . فع شخص ثالثی بنماید کند تعهدی هم به ن می
در واقع قانونگذار بـا     . اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود                   : م  . ق 463 ماده

بـا وثیقـه بـوده اسـت،        اگر احراز شد آنچه که واقع شده، بیع شرط نبوده در واقع وامی              . این ماده خواسته کاسه و کوزه ربا خواران را بشکند         
  . شود احکام بیع در مورد آن اعمال نمی

 اگر احراز شود آنچه که واقع شـده، تملیـک منفعـت در مقابـل عـوض اسـت، هـر         :گوید که  می 61 و   1356، روابط موجر و مستاجر      انون  ق1 ماده
 که در قوانین ما هست، مقنن ما از نظریه اراده باطنی پیـروی              کنیم با توجه به این موارد       اسمی که شما روی آن گذاشته باشید، آن را اجازه تلقی می           

  . ولی همانطور که قبالً هم گفته شد از نظریه دوم هم غافل نمانده است. االصول با نظریه اراده باطنی مطابقت دارد کرده است و حقوق ایران علی
 در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبـار آن در محکمـه              :م  . ق 1309 ماده. الفاظ عقود محمولند بر معانی عرفیه       : م  . ق 224 ماده

در واقع در این ماده قانونگذار بـه اراده         . گردد    محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی              
  1. ظاهری توجه کرده است 

   .2دلیل داردظ عقود از معانی عرفی ممکن است ، ولی نیاز به اقامۀ ااثبات انصراف الف 
  . تخلف دادگاه از ظاهر عرفی اسناد مسألۀ قانونی است و دیوان کشور می تواند به این استناد حکم را نقض کند  

  ] شکل ابراز اراده در اعمال حقوقی اصوالً آزاد و اختیاری است مگر در موارد خاص  ووسیله[ آزادی در گزینش شکل اعالم اراده  -ج
ولـی در آن نظـام حقـوقی کـه در آن اراده بـاطنی سـازنده                . ان دو اراده و در نتیجه ایجاد عقد، اعالم اراده الزم است             برای تالقی و توافق می    

به تعبیر دیگر اصل رضایی بودن عقـود مـستلزم آن اسـت کـه               . شود  اصلی عقد است، در زمینه لزوم اعالم خارجی اراده به حداقل بسنده می            
 اهمیتی برخوردار نباشد و اراده باطنی بتواند به هر طریقی که مبین وجود آن باشد، ابراز و اظهـار گـردد و          طریقه اعالم اراده بخودی خود از     

شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیـزی کـه داللـت بـر                   عقد محقق می  : گوید  می. م. ق 191همانطور که قبالً هم مالحظه شد، ماده        
  . کند، بخودی خود اهمیتی ندارد لت میای که بر آن دال یعنی وسیله. قصد دارد

لذا در حقوق ما عقـود جنبـه        . ای است برای پی بردن به اراده باطنی         به تعبیر دیگر شکل اعالم اراده موضوعیت ندارد، طریقیت دارد و وسیله           
باشـد، طـرفین بـرای محکـم کـاری و           رضایی دارد و عقود تشریفاتی جنبه استثنایی دارد ولی گاه بدون اینکه مقنن تنظیم سند را الزم داشته                   

با توجه به آزادی متعاقدین در انتخاب شکل اعالم اراده بایـد گفـت کـه ایـن            . نمایند  ای برای اثبات وقوع عقد، اقدام به تنظیم سند می           وسیله
  . اعالم اراده ممکن است صریح باشد یا بطور ضمنی 

                                                           
  دکتر درودیان ، منبع پیشین. 1
 518 ، ش 3قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 2
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   جزوه حقوق مدنی1142تصویر صفحه 
  . اعمال حقوقی است نه امر مادی ، مانند کشیدن نقاشی یا حمل و نقل و مانند اینها وکالت برای انجام دادن ♣
   .1داللی در حکم وکالت است ♣
  .بلیت فروش اتوبوس و سیمنا اجیر است نه وکیل  ♣
 مصرف برساند ، ولـی بایـد   اگر کسی دیگری را مأمور فروش مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هرکس می خواهد معامله کند یا آن را به                 ♣

  . رابطۀ دو طرف وکالت تابع وکالت نیست   در هر حال بهای معین و ثابتی را به موکل بپردازد ،

∗∗∗  
   انعقاد عقد وکالت  - گفتار دوم

   تراضی طرفین–الف 
   شکل ایجاب .1

ای امـور مربـوط بـه خـانواده یـا         پـاره مانند این که زن نـسبت بـه شـوهر در            : ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد           
  . ماموران دولتی نسبت به انعقاد قراردادهایی که الزمه اداره است ، وکیل ضمنی هستند 

با وجود این ، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبـات آن نیـاز بـه تنظـیم سـند رسـمی دارد،                              
  . وکالتنامه باید سند رسمی باشد

   ]زمان انعقاد [ شکل قبول  .2
داند، اگر پذیرفته شـود کـه اعـالن قبـول بـا اجـرای مفـاد وکالـت           م تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می        . ق 657نه تنها ماده    

شـود، موکـل    در وکالت ، همین که نیابت اعطـا مـی  . ممکن است ، الزمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وکالت به محض قبول است      
  . ماند  دهد و به انتظار آگاه شدن از تصمیم وکیل نمی ام عمل حقوقی را به وکیل میاختیار انج

  .اگر وکیل بدون اعالم قبولی وکالت مفاد آن را اجراء کند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر اینکه از وکالت آگاه باشد 
  .شود  ر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند واقع میوکالت ایجاباً و قبوالً به ه قانون مدنی ، 658به موجب ماده 

، ) مانند انتقال امـالک     ( در مواردی که موضوع وکالت انجام اعمال حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد                      
  . وکالت نامه نیز باید با سند رسمی باشد 

  . و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست 
  .وکالت با قبول وکیل محقق می شود و نیازی به آگاه شدن موکل از قبول ندارد  

   وکالت با واسطه .3
یلـی  تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وک شود، با وجود این موکل می اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می   

برای مثال ، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکالی متخصص و امین   . نامند    می» حق توکیل   « این اختیار را    . برای موکل انتخاب کند     
تواند به معتمدی که در این باره آگاهی الزم را دارد وکالـت دهـد تـا او وکیلـی را بـرای دفـاع از آن دعـوی                       شناسد ، می    را در آن باره نمی    

  . شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی بدین ترتیب ، شخص می. خاب کند انت
حق  «ولی، برای پرهیز از هرگونه سوءاستفاده و هشدار به موکل، وجود            . داند  قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می         

: م آمـده اسـت کـه    . ق672در مـاده  . کنـد   د به تصریح موکل یا داللت قرائن خـاص اعـالم مـی            را خالف اصل و نیازمن    » توکیل  
و » تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صریحاً یا به داللت قرائن وکیـل در توکیـل باشـد      وکیل در امری نمی    «

وکالت در توکیل نداشته انجام امری را کـه در آن وکالـت             اگر وکیلی که    « : دارد که      برای حمایت از موکل مقرر می      673ماده  
دارد به شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکـل نـسبت بـه خـساراتی کـه مـسبب محـسوب          

  » . شود مسئول خواهد بود  می

                                                           
  قانون تجارت335ماده . 2
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   جزوه حقوق مدنی1171تصویر صفحه 
  . کند تا به مدیون اصلی برسد  و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می مضمون عنه خود رجوع کند ندارد و باید به را ضامن حق رجوع به مدیون اصلی

تواند ایراد کند که دین نامشروع بوده یا به دلیل حجر مضمون عنه و بطالن قرارداد مبنای آن ایجاد نشده است تا مورد                         ضامن می 
مالکیت مافی الذمه و ابراء و وفای به عهد و اقاله پیش از ضمان ، که باعث سـقوط دیـن          همچنین است تهاتر و     . انتقال قرار گیرد    

  . شود  موضوع ضمان می
ایـن اسـت کـه      . شـود     رود ، طلب او از مضمون له با دین ضامن تهاتر نمـی              ولی، بعد از ضمان ، چون دین مضمون عنه از بین می           

عد از ضمان مضمون له به مـضمون عنـه مـدیون شـود موجـب فـراغ ذمـه ضـامن         اگر ب« : دارد که   قانون مدنی مقرر می    297ماده  
به همین ترتیب، مالکیت مافی الذمه نیز از سوی مضمون عنه امکان ندارد و ابـراء ذمـه مـضمون عنـه نیـز اثـری در              . » نخواهد شد 

  . کند ، مگر این که مقصود سقوط اصل دین باشد  برائت ضامن نمی
تواند با پرداخت دین وسیله سـقوط    مضمون عنه نیز می  ).م  . ق 267ماده  ( ای ممکن است       سوی هر بیگانه   بر عکس، وفای به عهد از     

زیـرا ،  . به ویژه، که اگر ضمان به اذن او واقع شده باشد، ایـن تادیـه در واقـع بـه سـود او اسـت       . طلب مضمون له را فراهم آورد    
به هر حال، وفای به عهد از سـوی مـضمون عنـه ، خـواه پـیش از                   . کند    میضامن نیز ، پس از پرداخت دین سرانجام به او رجوع            

اقاله نیز ، همین که دین مبنای ضمان را از بین . تواند به عنوان دفاع مورد استناد ضامن قرار گیرد   ضمان یا بعد آن اتفاق افتد ، می     
   . ببرد ، سبب برائت ضامن می شود 

  ماند ؟  قی می آیا تضمینات دین پس از انتقال با.4
مانند این کـه بـدهکار مـال    : هایی دارد که به عنوان وثیقه به طلبکار داده شده است    فرض مساله این است که دین مورد انتقال تضمین        

خود یا دیگری را به رهن طلبکار داده یا شخصی پرداخت بدهی مدیون را ضمانت کرده یا کفیل او شده است تا به هنگـام ضـرورت             
اکنون ، اگر ضامنی پرداخت دین را بر عهده بگیرد و مضمون له آن را بپذیرد ، آیا در اثر انتقال دین وثیقـه                        . حاضرش کند در دادگاه   

  یابد ؟  ماند و به همراه دین انتقال می ها باقی می کنند یا این گونه تضمین شود و کفیل و ضامن برائت حاصل می پیشین آزاد می
 و تردید قرار گرفته موردی است که ضمان، بدون هیچ قید و شرطی، به طور مطلق واقع شود، وگرنه باید گفت که آنچه مورد گفتگو

  . توانند بقاء یا زوال رهن را شرط کنند  اشکالی در پیروی از مفاد تراضی طرفین نشده است و اعتقاد عمومی بر این است که آنان می
 در تبـدیل     بـه ایـن بیـان کـه ،        . است نه تبـدیل تعهـد     » انتقال دین   « نند که   ک  پیروان بقای تضمینات دین بر ماهیت ضمان تکیه می        

رود  ها نیز به تبع سقوط دین سابق از بـین مـی   گیرد ، تضمین شود و دین جدیدی جای آن را می     ، چون دین پیشین ساقط می     تعهد
شـود کـه دیـن بـا همـه             چنـین فـرض مـی      ولی، در ضمان که انتقال دیـن اسـت ،         . و ایجاد آن در دین جدید نیاز به تراضی دارد           

. رود تـا بـه تابعیـت آن وثـایق نیـز آزاد گـردد                شود و از بین نمی      عوارض و توابع خود ، چنان که هست ، به ذمه ضامن منتقل می             
درست است که از سوی مدیون ، دادن ضامن به منزله وفای به عهد است ، ولی به اعتبار دائن، طلب هنـوز بـه جـای خـود بـاقی                               

، ایـن اسـتدالل       ولـی . های طلب او شود        و تنها محل خود را تغییر داده است و این جا به جایی نباید سبب از بین رفتن وثیقه                   است
 اکنون بایـد پرسـید کـه اگـر مـال      )م . ق698مـاده  ( زیرا مهمترین اثر نقل ذمه برائت مدیون اصلی است  . رسد    قابل انتقاد به نظر می    

توان ادعا کرد که او از دین بری شده است ؟ این چگونه برائتی است             لبکار باقی بماند ، آیا باز هم می       مدیون همچنان در وثیقه ط    
  که طلبکار بتواند با فروش مال او طلب را استیفاء کند ؟ 

   ضمان به غیرجنس دین . 5
ولی ، این ضمان تنها به . 1 نباید تردید کرددر صورتی که ضامن تعهد کند که جنس دیگری را به جای دین به طلبکار دهد، در نفوذ قرارداد  

برای مثال، اگر کسی هزار فرانـک بـه دیگـری بـدهکار باشـد و شخـصی                  : نیز هست   » تبدیل تعهد   « شود ؛ حاوی یک       نقل ذمه محدود نمی   
  .  به ریال را نیز همراه دارد ضمانت او را به پانزده هزار ریال کند ، این ضمان، گذشته از انتقال دین ، توافق درباره تبدیل تعهد فرانک

                                                           
   325 ، ص 2د محمد کاظم طباطبایی یزدی ، عروه الوثقی ، جسی. 1
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   جزوه حقوق مدنی 838تصویر صفحه 
  زمان و مکان و هزینه ایفای تعهد  -ه 

  : شود  در این گفتار سه موضوع زیر بررسی می
    زمان ایفای تعهد .1

  . در صورتی که برای ایفای تعهد زمان معینی در عقد مقرر شده باشد تعهد باید در همان زمان ایفا گردد 
در صورتی که زمان خاصی در نظر گرفته نشده باشد ، ولی به کمک قراین و شواهد و حکم عرف بتوان زمانی تعیین کـرد تعهـد بایـد در                      

گـردد کـه از    زیرا طرفین معامله اهل عرف هستند و سکوت ایشان نسبت به امور راجع به قرارداد ، بر ایـن حمـل مـی   . این زمان انجام شود     
در صورتی که ، زمانی برای ایفای تعهد تعیین نشده باشد و اوضاع و احوال و حکم عرف نیز زمـان             . اند    روی کرده روش و عادت عرف پی    

  . خاصی را مشخص نکند ، تعهد باید فوراً ایفا گردد 
   مکان ایفای تعهد .2

 این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر  « : دارد    م اعالم می  . ق 280ماده  
، در صورت تعیـین مکـان اجـرای         توان دریافت   به طوری که از ماده مذکور به وضوح می        . » یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید       

 هرگاه هیچ یک از ولی. همچنین است در صورتی که عرف و عادت مکان خاصی را مشخص کند           . تعهد ، قرار طرفین الزم االتباع است        
مثالً اگر در تهران تاجری به تاجری دیگر ده تـوپ قمـاش بفروشـد،               . این دو فرض محقق نباشد، تعهد باید در محل انعقاد عقد ایفا گردد              

ضا کنـد  بایع باید مبیع را در تهران به خریدار تسلیم کند مگر آن که مکان دیگری در قرارداد معین شده باشد یا این که عرف و عادت اقتـ                     
مانند آن که طرفین معامله در داخل هواپیما و حین مسافرت با هم معامله کنند که در                 . ها در مکان دیگری به خریدار تسلیم شود           که پارچه 

  . باشد  کند که محل تسلیم مورد معامله ، داخل هواپیما نیست بلکه اقامتگاه طرفین معامله می ، عرف به روشنی حکم می این صورت
  زینه ایفای تعهد  ه .3

مـاده مـذکور مقتـضی ایـن       » .مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خالف شـده باشـد              « : م  . ق 281  ماده بر طبق 
کند بالمالزمه تعهد بر فـراهم آوردن        کسی که تعهد بر امری می      .)باشد  التزام به شیئی التزام به لوازم آن نیز می        ( قاعده است که    
کند در این صـورت حمـل و نقـل مـورد معاملـه تـا مکـان تـسلیم و تحمـل                       اجرای تعهد اصلی الزم است نیز می      آنچه که برای    

چنانچـه طـرفین خـالف      . مخارج مربوط بدان ، از لوازم و مقدمات ایفای تعهد اصلی است که بر عهده متعهد ثابت خواهد شد                    
 اقتضا کند ، شرط مقـرر و یـا آنچـه کـه مقتـضای عـرف و                   این امر را شرط کرده باشند، یا این که عرف و عادت طور دیگری             

  1. عادت است مورد متابعت قرار خواهد گرفت
∗∗∗  

   »ایقاع معین «   ابراء -دوم گفتار
   مفهوم و ماهیت ابراء –الف 

ی پـاک کـردن و زایـل        در اصطالح حقوقی نیز از معنی لغوی دور نیفتاده و به معن           . ابراء در لغت به معنی زدودن و پاک کردن آمده است            
ابراء عبارت از این است که دائـن از حـق خـود بـه اختیـار                 « : کند    م ابراء را چنین تعریف می     . ق 289ماده  . کردن دین از ذمه مدیون است       

   .»صرف نظر نماید 
 نه تنها نیازی بـه توافـق اراده   بدین جهت. گردد  ابراء ، یک ایقاع یعنی عمل حقوقی یک طرفه است که با اراده طلبکار، به تنهایی واقع می        

  . بدهکار نیست ، بلکه حتی در صورت مخالفت او نیز محقق خواهد شد 
به دلیل وفای به عهد یا تهاتر و ماننـد   ( پس ، اگر پس از سقوط دین        . ابراء نیز مانند ضمان و رهن عمل حقوقی تبعی است و اعتبارو نفوذ آن تابع وجود دین است                    

برای مثـال ، اگـر وارثـی پـیش از     ) . ابراء مالم یجب ( همچنین است موردی که ابراء پیش از تحقق دین رخ دهد          . ، بدون موضوع و بی اثر است        واقع شود   ) اینها  
  . مرگ مورث مدیون او را ابراء کند ، این اقدام طلب را از بین نمی برد 

بدهکار، نه تنها در وقوع ابراء سهمی ندارد، توان رد عملی را که دربـاره دارایـی او   . ش می گذرد ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و او به این عنوان از حق خوی          
  . واقع شده است پیدا نمی کند 

                                                           
  دکتر درودیان ، منبع پیشین. 1
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   جزوه حقوق مدنی 839تصویر صفحه 
طلبکـار نیـز ،   . به دسـت نمـی آورد ، رهـا مـی شـود        در اثر ابراء ، بدهکار هیچ چیز        . درابراء ، طلبکار از حق خود می گذرد و آن را نباید با مبادله طلب اشتباه کرد                   

گیرد و به دیگـری هـم نمـی دهـد ، در     کاری که بدین گونه حق را به رایگان از صاحب آن می        . بدون داشتن انتظار عوض ، از حق خود به اختیار صرفنظر می کند              
  . می نامند » اسقاط حق « اصطالح 

سقوط قهری حق را که در اثر تهاتر یـا مالکیـت فـی              . ار ارادی و مبتنی بر انشاء اسقاط است و باید به اختیار صورت پذیرد               نشانه آن است که ابراء ک     »  اختیار  « واژه   
  .همچنین ، ابرائی که به اکراه واقع شود نافذ نیست . الذمه رخ می دهد نباید در قلمرو ابراء آورد 

عنوانی جدا اختیار کرده و آن را از اقسام         » بخشیدن طلب به مدیون     « برای  . م  .  ق   806 با وجود این ، ماده       .مفهوم ابراء با بخشیدن طلب به مدیون شباهت زیاد دارد            
 1. هبه شمرده است 

  . اعراض نیز مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد  
  شرایط تحقق ابراء  -ب 

  :  محقق شود ، شرایط زیر باید وجود داشته باشد برای آن که ابراء
زیرا ابراء کننـده بـا از   . ماند  ابراء کننده بایداهلیت تصرف را دارا باشد واال ابراء صحیح نخواهد بود و دین همچنان بر ذمه مدیون باقی می   .1

، مـاده    عمل بدون وجود اهلیت ، قانوناً ممکـن نیـست         برد که این      کند و قسمتی از آن را از بین می          بین بردن طلب در اموال خود تصرف می       
  ]بنابراین اهلیت مدیون شرط صحت ابراء نیست [  .»شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می« : گوید  م می. ق290

  . اهلیت الزم برای ابراء تابع قواعد عمومی است و شرط ویژه ای ندارد  ♣
   .2نیز در حکم حجر است) مصنوعی یا طبیعی ( بیهوشی و خواب مستی و  ♣
گـذرد و بـرای   ولی و قیم و وصی صالحیت ابراء بدهکاران مولی علیه را ندارند ، مگر در مورد وام های کـم بهـا کـه عـرف بـه مـسامحه از آن مـی                     ♣

  . کودک جنبۀ تربیتی دارد
   . 3محجوران را می توان ابراء کرد ♣

  .نخواهد بود قاع است پس احتیاج به قصد انشاء و رضایت داین دارد و در صورت فقدان قصد یا رضا ابراء صحیح چون ابراء یک ای .2
  . باید دانست که ابراء با رضایت بر سقوط تعهد تفاوت دارد و برای تحقق ابراء عالوه بر وجود رضایت ، قصد انشای سقوط تعهد نیز موجود باشد 

زیرا ابـراء بـه   . شود صحیح نیست       دینی وجود داشته باشد و ابراء ذمه شخصی نسبت به دینی که بعداً ثابت می               ابراء وقتی صحیح است که     .3
  . تواند ساقط شود معنی اسقاط است و اسقاط شیء وقتی ممکن است که موجود باشد ، و چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده است نمی

  . دانند گویند و آن را غیر معتبر می  به وجود خواهد آمد ، ابراء یا اسقاط مالم یجب میفقهای امامیه ، ابراء نسبت به دینی را که بعداً
زیـرا طلـب   .  در غیر این صورت ابراء واقـع نخواهـد شـد    .دین در بازداشت نباشد ، به عبارتی دین آزاد باشد برای تحقق ابراء الزم است    .4

  . رفته است که وجود این حق مانع تاثیر اراده متعهدله در اسقاط آن خواهد بودمزبور مانند سایر اموال ، متعلق حق طلبکار قرار گ
منظور از ابراء ذمه میت ، اسـقاط دینـی اسـت کـه در زمـان حیـات بـر عهـده           » ابراء ذمه میت از دین صحیح است        « : م  . ق 291طبق ماده    . 5

   .)م. ق  956 ادهم(ای تصور کرد  بتوان برای او ذمه متوفی ثابت بوده است واال فرد پس از فوت ، شخصیت حقوقی ندارد تا 
  . ابراء ذمۀ میت به معنی ابراء شخصیت حقوقی ترکه است  
  . در صورتی که مدیون ترکه ای نداشته باشد ، ابراء گذشتن از ذمه ای است که اخالق بر دوش او و بازماندگانش باقی می داند  

بـه هـر      بنابراین اگر کسی نداند چه مقدار از دیگـری بـستانکار اسـت و ذمـه او را از دیـن               .  باشد   برای تحقق ابراء الزم نیست دین معلوم       . 6
زیرا قانون معلوم بودن مورد ابراء را شرط صـحت آن ندانـسته اسـت و ابـراء را               .  ابراء کند ، دین ساقط خواهد شد      ] کلی بودن دین    [ مقدار باشد   

توان به معامله بـون مـورد          شرایط مربوط به آن را در مورد ابراء جاری دانست ، چه آن که ابراء را نمی                 توان به معامله تشبیه کرده و کلیه        نمی
توان به معامله تشبیه کرده و کلیه شرایط مربوط به آن را در مورد ابراء جـاری دانـست ،    ابراء را شرط صحت آن ندانسته است و ابراء را نمی    

  .ثر استوک عقد نیست بلکه یک ایقاع است که اراده یک طرف در وقوع آن مچه آن که ابراء همانطور که دیدیم ی
گردد مانند   الزم نیست برای وقوع ابراء لفظ خاصی بکار برده شود ، بلکه با هر لفظ و فعلی که داللت بر اراده اسقاط تعهد کند محقق می              .7

  . د و یا آن را به او تسلیم نماید آن که بستانکار، سند مربوط به طلب خود را در حضور متعهد پاره کن
                                                           

 دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی . 1
   قانون مدنی 195ماده . 2
   قانون مدنی 291ماده . 3
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   جزوه حقوق مدنی706تصویر صفحه 
  ) .این نظر در اقلیت است ( داند  وکیل را در معامله با خود مجاز می) اطالق عقد وکالت ( حالت  قول دیگر در این

فر به وکالت از طرف متعاملین معامله را انجـام  و نیز ممکن است که یک ن: گوید   می. م. ق 198وقتی ماده   ،   قرارداد با خود در قوانین مملکتی      
گذارد که در حقوق مـا   ای باقی نمی  جای هیچ شک و شبههمادهاین . مالحظه می شود که انعقاد قرارداد با خود را پذیرفته است . دهد

 373 ادهم. شود مواردی یافت می تجارت نیز انوندر ق. شکی نیست که این ماده مأخوذ از فقه امامیه است       . قرارداد با خود معتبر است      
بر طبق این ماده اگر حق العمل کار مأمور خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سـایر                  . ت در مورد حق العمل کاری است      .ق

 فروشـنده   تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بـوده خـود شخـصاً بـه عنـوان                   اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می         
   . تسلیم کند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً بعنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد 

مفهوم مخالف این ماده متضمن یک ممنوعیت انعقاد قرارداد با خود جهت حق العمل کاری است و آن اینست که مظنه بـازاری             
وقتی مظنه روشن باشد دیگر تهمتی به او روا نیست چـرا            . زیرا امکان دارد که در معرض اتهام قرار گیرد         . یا بورسی نداشته باشد   

در .  اسـت  1072تـوان بـه آن اسـتناد جـست مـاده              ماده دیگـری کـه مـی      . که با قیمت روز و مظنه بازار معامله انجام گرفته  است           
موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکـه ایـن اذن صـریحاً بـه او داده                 تواند    صورتیکه وکالت بطور اطالق داده شود وکیل نمی       

در اینجا در واقع ممنوعیت وجود دارد ولی مشروط است به اجازه صریح موکله که در اینصورت انعقـاد قـرارداد بـا                       . شده باشد   
م . ق200 ادهکـه بـه تعبیـر مـ    زیرا عقد نکـاح نمونـه بـارز آن عقـدی اسـت              . دلیل اینکار محکم کاری است      . خود صحیح است    

، اعـضاء هیئـت مـدیره و مـدیر     47 مـصوب اسـفند   قانون تجـارت  129 ادهبر طبق م  . باشد    شخصیت طرف ،  علت عمده عقد می       
شود بطور مستقیم و یا  توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت می        نمی …عامل شرکت و    

تواند بـه سـمت قیمومـت از طـرف            دارد که قیم نمی     نیز اشعار می  . م. ق 1240 ادهم. له واقع و یا سهیم شوند     غیرمستقیم طرف معام  
تواند   کند که قیم نمی      نیز اعالم می   1241 ادهم » …مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را بخود منتقل کند                 

رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگـر بـا اجـازه             اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا         
این مقام قـضایی    . ، مقام قضایی جایگزین باید اجازه دهد          که در تشکیالت کنونی چون دادستان وجود ندارد        …مدعی العموم   

امور حسبی بیـان ممنوعیـت منـدرج        . ق119 اده به م  با توجه . دهد که توانایی و مالئت او را احراز نماید          هم در صورتی اجازه می    
  1. شود   شامل امین غایب هم می1240 ادهدرم
 مگر آنکـه    )198اده  م(آید که علی االصول انعقاد قرارداد با خود معتبر است             از مجموع مواد قانونی مورد استناد چنین بر می         ، نتیجه

 و یا آنکـه قـرارداد مـورد      )1241 ادهم(شروط به رعایت شرایطی گردانیده باشد        و یا آنکه آنرا م     )1240(قانون آن را منع کرده باشد       
  .) 1072ادهم(ای برخوردار باشد  نظر آنچنان قراردادی باشد که در آن شخصیت طرف از اهمیت خاص و ویژه

∗∗∗  
    اهلیت برای انعقاد عقد و قرارداد-گفتار چهارم 

  .اید برای معامله اهلیت داشته باشند متعاملین ب قانون مدنی ، 210به موجب ماده 
، ) مانند عـدم اهلیـت معاملـۀ قـیم بـا صـغیر          ( یا خاص   ) مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک       ( عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد          

  . 2 قانون مدنی ناظر به عدم اهلیت عام است 210ولی مادۀ 
ه با وجود ایـن، نبایـد آنهـا را بـ    . بیان کننده توان حقوقی شخص در معامله کردن است  »اختیار « و » اهلیت « در زمینه قراردادها ، واژه    

   .جای هم بکار برد 

                                                           
  دکتردرودیان ، منبع پیشین. 1
 290 ، ش 2قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 2
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   جزوه حقوق مدنی1186تصویر صفحه 
وجـود شـرایط خاصـی کـه در     به همین جهـت نیـز   . در دارایی محال علیه و انتقال دین بر ذمه او به رضای انتقال گیرنده نیز نیاز دارد       ) محتال واقع شده است      

  . 1قبول قراردادها ضروری است ، مانند توالی با ایجاب ، در این رضایت لزومی ندارد
قـانون   . واقـع شـود  ) عقد ( حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول است ، محال علیه نیز مانند محتال طرف عقد است و باید آن را بپذیرد تا سبب انتقال دین                 

 732د رماده   .  رضای محتال و قبول محال علیه در عرض یکدیگر شرط تحقق حواله قرار گرفته است                 725زیرا در ماده    . ر را پذیرفته است     مدنی نیز همین نظ   
  . نیز محال علیه در کنار محیل و محتال از اطراف عقد حواله شناخته شده است 

   لزوم وجود دین محیل به محتال .2
با وجود این ، نباید چنین پنداشت که ثبوت دین بر  . شود    پرداخت دین ثابت در ذمه و قابل مطالبه صادر می         به طور معمول ، حواله به منظور        

. اثر حواله، انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است و از  این نظر با ضـمان شـباهت کامـل دارد     . ذمه محیل از شرایط صحت حواله است        
به ویژه ، که عـرف نیـز   . حواله چنین دینی نیز درست است     )م  . ق 691ماده  ( یجاد شده درست باشد     پس، اگر ضمان دینی که تنها سبب آن ا        

برای مثال، چه اشکالی دارد که شوهر غایب به دوستی حواله دهد که نفقه خانواده او را                 . بیند و به آن نیاز دارد         ها را نافذ می     این گونه حواله  
  یا به سود عامل حواله دهد که در صورت انجام عمل پاداش خود را از محال علیه بگیرد؟ ماهیانه و در آغاز هر ماه بپردازد؟ 

تـا  » شرط تحقق حوالـه  « گفته شد . بنابراین ، دقیق تر آن است که گفته شود، وجود سبب دین محیل به محتال از شرایط تحقق حواله است                   
  . گمان حواله نیست، هرچند که به عناوین دیگر نافذ باشد  شود بی  واقع میآنچه. گمان نرود که حواله از سوی محیل بری عقدی باطل است

   اهلیت اطراف عقد .3
محیل از طلب خود به سود محتال مـی گـذرد           : محیل و محتال و محال علیه هرکدام به گونه ای در اموال خود تصرف می کنند                 

ر تعهد محال علیه ذمۀ محیل را بری می کند ؛ محال علیه هـم               یا دین جدیدی برای خویش به وجود می آورد ؛ محتال نیز در براب             
وانگهی ، حواله یکی از عقود معـین   . پس ، باید اهلیت تصرف در مال خود را داشته باشد            . ملتزم به دادن مالی به محیل می شود         

  .)  به بعد قانون مدنی 210 و مواد 190 از ماده 2بند ( است و اطراف آن باید دارای اهلیت برای معامله کردن باشند 
بـا وجـود ایـن ،       . دار پرداخت آن شود یا معاوضه طلب خود را با تعهد محال علیه بپـذیرد                  ورشکسته نیز حق ندارد حواله صادر کند یا عهده        

ن کار او به منزله وام تواند برای پرداخت دین خود بر محال علیه بری حواله صادر کند، زیرا ای اند که محیل مفلس می   ای از مولفان گفته     پاره
، حتـی بـا تحـصیل اعتبـار از     ) مـدیون ورشکـسته   ( محیـل  .  قانون تجارت تعـارض  دارد  423 از ماده  2ولی ، این گفته با بند       . 2گرفتن است 

شامل » مده باشد   به هر وسیله که به عمل آ…« تواند بین طلبکاران خود تبعیض کند و قرضی را به وسیله حواله بپردازد و قید              دیگران، نمی 
  . به اضافه ، امکان وام گرفتن به وسیله ورشکسته نیز  خود ادعایی است که نیاز به اثبات دارد . شود  تادیه قرض به وسیله حواله نیز می

   لزوم معلوم و معین بودن موضوع .4
قیاس حواله با ضمان نیز درست نیـست،   . شود  می» غرر  « موضوع حواله، از حیث جنس و اندازه باید نزد دو طرف معلوم باشد، وگرنه باعث                

زیرا ضمان عقدی است جداگانه و قواعد ویژه خود را دارد و احکام آن را جز در موردی که از قواعد عمومی انتقال دین اسـت ، نبایـد بـه                               
ر موارد خاصـه کـه علـم اجمـال بـه آن             مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر د      «  قانون مدنی نیز آمده است که        216در ماده   . حواله سرایت داد  

  ولی ، در حواله، چون حکـم خاصـی نـدارد ،         )694ماده  ( کند    ضمان یکی از آن موارد خاص است که قانون به آن تصریح می            » کافی است   
امـری  اسـت     )  تعیـین    قابـل ( آید که درستی معامله به موضوع مجهـول            قانون مدنی چنین برمی    216زیرا از مفاد ماده     . تابع قاعده کلی است     

 727با وجـود ایـن ، چـون مـاده     . توان حکم استثنایی ضمان را توسعه داد   پس ، با قیاس حواله و ضمان نمی       . استثنایی که نیاز به تصریح دارد     
  . رساند داند، معلوم نبودن موضوع حواله برای او خللی به عقد نمی م محال علیه بری را در حکم ضامن می.ق
  ام ضمان در اوصاف دین  اجرای احک. 5

 در حواله نیز باید رعایت شود، زیرا حوالـه نیـز مبتنـی بـر انتقـال دیـن       3آنچه درباره لزوم مالی بودن دین و کلی بودن آن در ضمان گفته شد  
الـه بـه معنـای      پس، حوالـه تـسلیم عـین معـین، در واقـع حو            . باید قابل تحویل به دین دیگر و پرداخت به وسیله دیگری باشد           » دین  « است و   

  .  قانون مدنی است10اصطالحی نیست و روابط طرفین تابع وکالت و ماده 

                                                           
   14 تا 11 دکتر جعفری لنگرودی ، عقد حواله ، ش – 288 ، ص 2می ، ج دکتر سید حسن اما.1
  ) آورد  که معسر را نیز در ردیف ورشکسته آورده است، در حالی که اعسار هیچ منعی برا ی معسر در تصرفات او به وجود نمی ( 197 دکتر جعفری لنگرودی  ، عقد حواله، ش – 288 ، ص 2 دکتر سید حسن امامی، ج.2
  133 و 132ش . ک  ر.3
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   جزوه حقوق مدنی1014تصویر صفحه 
شـرط سـقوط    . مقتضای بیع مبادله ثمن و مبیع است ، و معنی شرط این نیست که مبادلـه انجـام نگیـرد                     : توان گفت     ولی، در پاسخ می   

که این مبادله انجام شدنی نیست و فروشنده بر طبق قاعده بایـد آنچـه را بـه عنـوان ثمـن گرفتـه       ضمان پیش بینی حالتی را کرده است   
یعنی اجرای شرط منوط بـه صـورتی اسـت کـه ثابـت      : در این حالت، توافق شده است که ثمن از آن فروشنده باشد    . است پس بدهد    

  ن آنرا با مقتضای مبادله و بیع منافی پنداشت ؟ توا شود عقدی به معنای قانونی خود وقوع نیافته است ، پس چگونه می
 ، ضمان درک را جزء مقتضای عقد بیع نشمرده و شرط بر خـالف آن را درسـت                   4 شعبه   18/8/18 -1914دیوان کشور نیز در حکم شماره       

   . 1دانسته است
   مخالفت شرط با قانون .4

در آغـاز ایـن بحـث گفتـه شـد کـه       . نه مخالفت آن با قانون اسـت  تردید معقولی که درباره بطالن شرط ممکن است پیدا شود در زمی      
ای  را، که بدون استحقاق ثمن را بـه اشـتباه یـا بـه عمـد       ضمان درک ریشه قراردادی ندارد و ناشی از عقد بیع نیست و قانون فروشنده          

تواننـد ضـمن    که آیـا خریـدار و فروشـنده مـی    آید  پس، این پرسش به میان می      . )م  .  ق 301ماده  ( کند    گرفته است، ملزم به استرداد می     
   قانون مدنی در زمره قواعد امری است یا تکمیلی ؟ 301قرارداد خصوصی، این حکم را از بین ببرند؟ به بیان دیگر ، آیا ماده 

ودن آن  توان تکمیلـی بـ      ای بر امری بودن این حکم وجود ندارد، از تحلیل مفهوم شرط سقوط ضمان درک می                 نه تنها هیچ نشانه   
این تملیک معلق با هـیچ متنـی   . کنند که در صورت بطالن بیع ثمن به فروشنده تملیک شود          دو طرف توافق می   : را استنباط کرد    

 بایـد ایـن     )م  . ق 10مـاده   ( پس، بـه اسـتناد اصـل آزادی قراردادهـا           . مغایر نیست و با اخالق حسنه و نظام عمومی نیز منافات ندارد             
وانگهی ، اگر همانگونه که قانون مدنی اعالم کرده است ضمان درک نتیجه شـرط ضـمنی و توافـق دو                     . ردقرارداد را محترم شم   

  . تواند این شرط مفروض را از عقد بگیرد و ضمان را حذف کند  طرف در عقد بیع باشد، بیگمان همان توافق کارساز می
قی خود ملک دیگری را فروخته و کالهبرداری کرده اسـت، فروشـنده   با وجود این ، هر گاه ثابت شود که فروشنده با آگاهی به وضع حقو        

 تواند به یکی از طـرفین   زیرا هیچ قرارداد خصوصی نمی. تواند در پناه شرطی که با خدعه بدست آورده است از رد ثمن خودداری کند     نمی
 قراردادی با نظم عمومی و اخالقـی کـه در معـامالت             چنین. آن اختیار دهد تا به میل خود به دیگری ضرر بزند و از عواقب آن مصون بماند                

  . حکمفرما است مباینت دارد 
   شرط فزونی و کاستی ضمان . 5

تردید مخالفت شرط با قانون در صورتی است که مفاد آن ناظر به سقوط ضمان درک باشد، وگرنه تـشدید یـا تخفیـف ضـمان                          
اگر در ضمن معامله شـرط شـده باشـد    « : به موجب این ماده . استنباط کرد قانون مدنی 230توان از ماده  فروشنده را به خوبی می  

تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملـزم شـده           که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی            
یع است و شاید به همین لحاظ نیـز         ضمان درک از لحاظی نتیجه تخلف فروشنده درباره تملیک و تسلیم مب           . » است محکوم کند    

بنابراین ، اگر دو طرف میزان خسارتی را که در نتیجـه ایـن تخلـف بـه خریـدار      . قانون مدنی آن را در زمره آثار بیع آورده است    
  . شود از پیش تعیین کنند، باید مفاد توافق آنان را محترم شمرد وارد می

∗∗∗  
    ضمان عیوب پنهانی مبیع- یازدهمگفتار 

   آثار عیب مبیع در لزوم قرارداد .1
 توانـد    نباشد، خریدار مـی   » سالم«یعنی بر حسب داوری عرف و با توجه به شرایط عقد            : در صورتی که مورد معامله معیوب باشد      

  . بخواهد» ارش«یا عقد را فسخ کند یا کاالی معیوب را نگاه دارد و برای جبران زیانی که دیده از فروشنده 
تـوان   ولـی، بـه اجمـال مـی    . 1و چگونگی تعیین میزان آن را در قواعد عمومی قراردادها باید بررسی کـرد       » ارش«طبیعت حقوقی   

  ، ارش جزیی از ثمن نیست که به خاطر کمبود وصف سالمت مبیع پرداخته اند ای از نویسندگان گفته برخالف آنچه پاره: گفت
                                                           

   167 ، ش1عقود معین ، ج.  ـ برای دیدن متن رأی و نقد آن ، رک 72 ص 1330 تا 1311 احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت دوم حقوقی ، از .1
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   جزوه حقوق مدنی904تصویر صفحه 
  .ابل مسامحه بودن غبن ، اصل لزوم قرارداد است و مدعی غبن باید فاحش بودن آن را ثابت کند در اختالف نسبت به ق ♣
رجوع به کارشناس شایع ترین وسیلۀ احراز فاحش بودن غبن است و دادگاه می تواند خود بـه ایـن ابتکـار دسـت زنـد ، ولـی هزینـۀ اجـرای قـرار                      ♣

  .کارشناسی به عهدۀ مدعی است 
ماننـد خریـد تمبـری کـه مجموعـۀ تمبرهـای          ( ون چنان به معامله رغبت داشته که در هر حال آن را انجـام مـی داده اسـت ،                     اگر ثابت شود که مغب     ♣

  .غبن اثر ندارد ، هرچند فاحش باشد ) خریدار را کامل می کند 
  .د باید ثابت کند قانون فرض می کند که مغبون به قیمت واقعی جاهل است و دلیل علم مغبون به قیمت عادله را طرف قراردا ♣
  . در اثبات علم مغبون قرینه و اوضاع و احوال و تخصص مغبون نقش مهم و اساسی دارد  ♣
  . در صورتی که مغبون دربارۀ ارزش واقعی موضوع و نابرابری دو عوض تردید داشته است ، غبن تحقق می یابد  ♣
بـرای مثـال ، حـساسیت جامعـه نـسبت بـه لـزوم        . تمیز عرفی غبن اثر دارد شرایط خارجی و اوضاع و احوالی که در آن معامله انجام شده است در           ♣

  .برابری دو عوض در کاالهای ضروری با خرید و فروش آثار هنری و عتیقه یکسان نیست 
  .تفاوت بهای شرایط فرعی عقد به تنهایی سبب غبن نمی شود و معیار تفاوت دو عوض اصلی با توجه به شرایط فرعی است  ♣
  .  مفهوم عرفی دارد نه علمی و امکان رعایت همۀ عذرهای معقول را به وجود می آورد 420در ماده » ی فور« واژۀ  ♣
  . ، ولی اثبات جهل به قانون با مغبون است 2ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است ♣
  . نه حق مغبون ساقط می شود فسخ عقد باید بی درنگ اعالم شود و تصمیم درونی کافی نیست ، وگر ♣
اسقاط ارادی خیار غبن ممکن است ، ولی اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کنـد و بعـد معلـوم                               ♣

  . شد  خیار غبن ساقط نمی شود ، به ویژه اگر تقلبی به کار رفته با شود که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی است ،
  . در موردی که مغبون عوض به دست آورده را می فروشد ، تصمیم دربارۀ سقوط خیار تابع اوضاع و احوال است  ♣
  . درباره تعادل بهای دو عوض تحلیل می کند » خیار تخلف از شرط ضمنی «  استصحاب بقای خیار است و مفاد حکم با نظری تناسب دارد که خیار غبن را به 421مبنای مادۀ  ♣

   خیار عیب  -چهارم 
  مفهوم خیار عیب . 1
 مشتری مختار است در قبـول مبیـع معیـوب بـا اخـذ ارش یـا                 ،اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده           « : م  .  ق 422موجب ماده   ه  ب

در مقـام بیـان قاعـده عمـومی بـرا ی      آید که قانونگـذار   م بخوبی برمی. ق456ظاهر حکم ناظر به بیع است ، ولی از مفاد ماده  . » فسخ معامله   
نماید حکمی استثنایی بود ، باید          چنانکه بظاهر می    422زیرا، اگر ماده    . کند    م نیز این استنباط را تایید می      . ق 437مفاد ماده   . قراردادها است   

پـس ،   »  مثـل مبیـع شخـصی اسـت          از حیث احکام عیب ، ثمن شخصی      « : کند     اعالم می  437شامل ثمن معیب نیز نباشد ، در حالی که ماده           
  . شود قانونگذار بیع را به عنوان بارزترین عقد حاوی عیب مثال آورده است و قصد اختصاص حکم به مبیع را نداشته است  معلوم می

  : کند که در انتخاب آن دو آزاد است  شود، با استناد به عیب ، خریدار دو حق ممتاز پیدا می چنانکه مالحظه می
این فسخ ، بر طبـق قواعـد عمـومی ، نـاظر بـه آینـده اسـت و        . یعنی باز گرداندن کاال به فروشنده و بازستاندن ثمن از او        :اد خرید و فروش     فسخ قرارد 

  . دارد  مالکیت خریدار را در فاصله عقد و فسخ محفوظ نگاه می
ایـن انتخـاب ویـژه خیـار     )  م. ق427ماده ( شود  شناس معین مییا بازستاندن تفاوت میان بهای کاالی سالم و معیب ، که بوسیله کار         :اخذ ارش 

تواند آن را فسخ کند ، لیکن در خیار عیـب  ایـن حـق اضـافی بـه او       تنها می) مانند مغبون ( در سایر خیارها ، زیان دیده از عقد  . عیب است   
 . داده شده است که عقد را نگاه دارد و تفاوت قیمت بگیرد 

آیـد ،     ی است که آیا مقصود از خیار عیب اشاره به هر دو اختیار زیان دیده است یا ، چنانکه از ظاهر اصطالح بـر مـی                         پس ، این تردید منطق    
  ویژه حق فسخ است ؟ 

رود   کند که آیا حق ارش نیز از بین می          شود ، معلوم می     زیرا ، در مواردی که خیار عیب ساقط می        . پاسخ به این سوال تنها جنبه نظری ندارد         
، باید دیـد  » خیار عیب بعد از علم به آن فوری است « : دارد   م که مقرر می   . ق 435همچنین ، در حکم ماده      . شود    تنها حق فسخ ساقط می    یا  

  برد یا تنها حق فسخ را ؟  آیا تاخیر زیان دیده هر دو حق را از بین می

                                                                                                                                                                          
   408 به بعد ؛ اعمال حقوقی، ش 1014 ، ش 5قواعد عمومی قراردادها ، ج.  رک .1
  قانون مدنی 1131ماده . 1
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   جزوه حقوق مدنی 905تصویر صفحه 
ای بـرای سـقوط یـا اجـرای ارش            هر دو اختیار است و ، جز در مواردی که احکام ویـژه            حاوی  » خیار عیب   « رسد که     نظر می ه  ب

ارش خواستن حکم فرعی یا متمم اضافی نیست ؛ اختیـاری اسـت کـه    . وضع شده است، باید آن را تابع احکام خیار عیب شمرد  
اگـر در مـورد ظهـور عیـب     «: گویـد   م مـی  .ق 427چنانکـه مـاده     . آیـد     در نتیجه استفاده از خیار عیب برای زیان دیده بوجود می          

 پـس ، در قـراردادی کـه خیـار عیـب              . »...گـردد     مشتری اختیار ارش کند ، تفاوتی که باید به او داده شود بطریق ذیل معین می               
  . ساقط شده است ، زیان دیده حق مطالبه ارش ندارد 

  :نکته ها 
  . 1ر ملکیت خریدار باشد ، وگرنه اختیار فسخ از بین می رود و خریدار تنها حق ارش گرفتن دارداختیار مشتری در صورتی است که مبیع موجود و سالم و د 
  . اگر خیار عیب ساقط شده باشد ، حق ارش گرفتن نیز از بین می رود ، زیرا خیار عیب هر دو اختیار را شامل می شود  
  .، هرچند که به طور معمول در بیع مطرح می شود ارش گرفتن نیز از قواعد عمومی است و نباید آن را ویژۀ بیع شمرد  
معیار تعیین قیمت مبیع سالم و معیب زمان عقد است ، ولی در موردی که عیب بعد از عقد و پیش از قبض یا زمان خیـار مخـتص بـه مـشتری عـارض                     

  .شود ، مالک تعیین ارش قیمت زمان حدوث عیب است  می
  و بطالن معامله 434مفاد ماده . 2

و اگر بعض مبیع قیمت  اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصال مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است   « : خوانیم    م می . ق 434ده  در ما 
فـرض قـانون    .  » هت تبعض صـفقه اختیـار فـسخ دارد        نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از ج               

ای که فاسد   که شکسته و میوه   ای  مانند کاسه : ارزش کند     ساسی باشد که کاال را بی     ناظر به موردی است که عیب چندان مهم و ا         
  .  و در نتیجه داد و ستد آن باطل است )م . ق215ماده ( در این فرض، مورد معامله شرط اساسی برای صحت عقد را ندارد . شده

مله سبب از دست رفتن مالیت آن یا ایجاد اشتباه موثر در عقـد   موجب آن ، هرگاه عیب مورد معا      ه  آید که ب    ای بدست می    از این حکم قاعده   
یا انگیزه اکراه شود و بطور کلی باعث فقدان یکی از شرایط وقوع یا اعتبار عقد گردد ، آن اثر مقدم بـر ایجـاد خیـار فـسخ اسـت و عقـد را        

  . کند  باطل یا غیر نافذ می
کنـد و نبایـد کمبـود      اشتباه در وصف اساسی مورد معامله عقد را باطـل مـی  ،آید  مس درای به عنوان طال فروخته شود و  بنابراین ، اگر سکه   

 ،همچنین است ، هرگاه مالکی خریدار را به تهدید وادارد که کاالی معیب او را به بهای سـالم بخـرد   . وصف را در زمره عیوب سکه آورد  
 ، مگر اینکه خریدار عقد را امضاء کند و آنگاه به خیار بگسلد ؛ فرضی کـه       عقد در نتیجه اکراه نافذ نیست و فرض خیار در آن امکان ندارد            

  . رود  نادر است ، ولی احتمال آن می
توان گفت ، خیار فسخ ویژه عقد نافذ است ؛ عقدی که در وضع طبیعی خود اثر مطلوب را دارد و زیان دیده اختیار پیدا             در توجیه قاعده می   

  .کند که آن را بر هم زند  می
در نتیجـه ، هیچگـاه بطـالن    .  از این بحث بیرون است ، هرچند که مبنای آن عیب هم باشد ، پس ، آنچه سبب بطالن یا عدم نفوذ عقد شود        

م نیز احتراز از این اختالط و بیـان ضـمانت اجـرای    .ق 434هدف ماده . آید  شود و در عرض یکدیگر نمی عقد و خیار عیب با هم جمع نمی     
  .  آن بر خیار است بطالن و تقدم

 قانون مدنی در فرضی است که کاال در اثر عیب مالیت ندارد و در مـوردی قابـل اجـراء اسـت کـه مبیـع هنگـام        215 ، در واقع حکومت مادۀ       434بخش نخست ماده     
  .مانند کاسه ای که شکسته . تراضی و وقوع بیع مالیت نداشته باشد 

   .2خیار تبعض صفقه استبخش دوم ماده ، یکی از زمینه های ایجاد  
  فقدان وصف مشروط . 3

بهمـین جهـت ، وصـف       . هـا و هـدفهای ویـژه دو طـرف نیـست               عیبی که موجب خیار شود چهره نوعی دارد و وابسته به انگیـزه            
 شرط سالمت کاالی مورد معامله چیزی بر اثـر ) . مقتضای اطالق ( سالمت نیازی به شرط ندارد و الزمه هر عقد بدون قید است      

  پندارند ، ولی باید با کسانی همداستان شد که هر دو خیار فایده می گروهی از فقیهان شرط را بی. افزاید و تاکید است  عیب نمی

                                                           
   قانون مدنی 426 ماده رجوع کنید. 1
  قانون مدنی 443 تا 441مواد . 2
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   جزوه حقوق مدنی 823تصویر صفحه 
   شرط فعل -ج

خص خـارجی شـرط     م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یـا بـر شـ                     . ق 234طبق تعریف ماده    
  . بدین ترتیب شرط فعل ممکن است جنبه مثبت یا منفی داشته باشد. شود
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بـه انجـام شـرط شـده اسـت           : دارد  م اشعار می  . ق 237ماده  

ع نمـوده تقاضـای اجبـار بـه وفـاء شـرط بنمایـد، در                 تواند بحاکم رجو    باید آنرا بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می          
  . دهد اینصورت دادگاه حکم به انجام شرط می

در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست و به عبارت دیگر تعهـد قـائم بـه                       
  . تواند عالوه بر فسخ عقد مطالبه خسارت کند  متعهدله می. شخص است

 در پاسـخ     ، له چگونه اسـت     گاه مشروط علیه از اجرا حکم دادگاه با وجود صدور اجراییه خودداری کند احقاق حق مشروطه               هر
  به این سؤال باید قایل به تفصیل شد؟ 

ن حکـم قـضیه در چنـی   . توان آن را به وسیله شخص دیگری انجـام داد        در اینصورت می  «: فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه نیست          .1
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبـار ملتـزم بـه انجـام آن غیرمقـدور                 : دارد    این ماده بیان می   . م مذکور است  .ق238حالتی در ماده    

  . تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می
توانـد نماینـده وی را تعیـین کنـد و            معینی را انتقال دهد و از انتقال آن خودداری کند دادگاه مـی             مثالً اگر مشروط علیه باید مال     

   » الحاکم ولی للممتنع«. بنابر حکم دادگاه این عین معین انتقال یابد
مـثالً  . دهـد تواند آن را بدینسان که مورد نظر بوده انجام          شخص دیگری نمی  « . فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه است        .2

آوری این شرط شده است که چهره طرف دیگر را نقاشـی کنـد و انجـام ایـن عمـل       ضمن قراردادی بر یک نقاش معروف و نام      
م اسـت کـه بیـان       . ق 239باشد که حکم قضیه در چنـین مـواردی در مـاده               توسط این شخص بخصوص مورد نظر مشروط له می        

 فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمـالی نباشـد کـه دیگـری                   هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام     : دارد  می
  . بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

نسبت بـه تخلـف از      « :  قانون مدنی در خصوص اجاره از این قاعده تخلف کرده و مقرر داشته است که                 496با وجود این ، ماده      
  . » گردد بین موجر و مستأجر مقرر است ، خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میشرایطی که 

باید اضافه کرد فسخ معامله را باید به عنوان آخرین راه عالج پذیرفت ، فسخ معامله با شرایط مذکور تنها ضـمانت اجـرا تخلـف       
سارت ناشی از عـدم انجـام شـرط را خواسـتار            تواند قرارداد اصلی را حفظ کند و جبران خ          باشد بلکه مشروط له می      از شرط نمی  

در موردی که موضوع تعهد عملی است کـه         « : گوید   در همین زمینه می     اسبق  قانون آئین دادرسی مدنی    729چنانکه ماده   . شود
انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهد له ، در حکم راجـع بـه اصـل دعـوی یـا                             

 از صدور حکم ، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مـدت اجـراء نکنـد ، مبلـغ                              پس
   .»مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد 

ص ثالـث شـرط گردیـده    آنچه تاکنون گفته شد در مورد اقدام یا عدم اقدام به فعلی توسط متعاملین است اما اگر انجام کاری بـر یـک شـخ    
کنـد الکـن اگـر شـخص         توان او را مجبور به انجام شرط کرد زیرا تعهد بر ضرر شخص ثالث است و برای او ایجاد تکلیـف نمـی                        باشد نمی 

تواند قرارداد را فسخ کند       ثالث از وفاء به شرط خودداری کند در صورتی که انجام عمل به وسیله شخص دیگر ممکن نباشد مشروط له می                    
اگر فعل مشروط فعلی باشد که انجام آن توسط اشـخاص دیگـر نیـز امکـان                 . تواند قرارداد را حفظ و از طرف دیگر خسارت بخواهد              می یا

  1. تواند انجام فعل از طریق اشخاص دیگر را خواستار شود دارد می

                                                           
  دکتر درودیان ، منبع پیشین . 1
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 رهن معین و در ملک ملتزم است با فرضی که آن مال به دیگری تعلق داردیا تلف شده در مورد شرط رهن دادن ، باید بین صورتی که مال مورد 

در فرض نخست ، خودداری مدیون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمی دهد ، زیرا دادگاه می تواند به نیابت از مدیون                         : است تفاوت گذارد    
رض دوم ، چون اجبار ملتزم به شرط امکان ندارد ، چاره ای جز فـسخ عقـد بـاقی نمـی     ولی ، در ف. کند  مال را به رهن دهد و اسناد الزم را امضاء  

هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهـد و آن  « : ناظر به همین فرض است که اعالم می کند         . م. ق 242مادۀ  . ماند  
اهد داشت نه حق مطالبـۀ عـوض رهـن یـا ارش عیـب و اگـر بعـد از آنکـه مـال را                          مال تلف یا معیوب شود ، مشروط له اختیار فسخ معامله را خو            

  .  »مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد 
او در مورد شرط دادن ضمان ، در صورتی که مدیون از اجرای آن خودداری کند ، دادرس باید به درخواست مشروط له  بکوشـد تـا بـه هزینـۀ                                 

ولی ، اگر کسی حاضر به این ضمانت نشود یا مدیون توان پرداخت هزینـۀ آن               . رضای اشخاص معتبر را برای ضامن شدن از مدیون تحصیل کند          
 هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده «:  گوید به اجمال می. م. ق243 ماۀ . را نداشته باشد ، مشروط له می تواند عقد اصلی را فسخ کند       

در این ماده به لزوم در خواست اجبار ملتزم به شرط اشـاره نـشده            .  » 1شود و این شرط انجام نگیرد ، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت              
و نیز در مورد ضمان . م. ق379مادۀ . است ، شاید به این دلیل که به طور  معمول تا مدیون درخواست نکند کسی حاضر به ضمان از او نمی شود 

مواد  (پس ، برای جمع این دو ماده با قواعد عمومی . رهن نسبت به پرداخت ثمن و دادن ضامن برای درک مبیع همین حکم را تکرار کرده است 
  می توان گفت ، قانونگذار در مورد تعهد به دادن رهن و ضمان بر مبنای غلبه چنین فرض کرده است کـه ، در مـورد التـزام بـه دادن     )239 تا   237

ولی ، هرگـاه در مـورد خاصـی    . رهن و ضمان ، نه اجبار ملتزم به شرط امکان داردنه با هزینۀ او می توان موجبات فعل مشروط له را فراهم آورد                   
 . مشروط له حق فسخ عقد را ندارد  ،  )مانند رهن دادن عین معین ( ثابت شود که این اجبار امکان داشته است 

  شرط به سود شخص ثالث . 4
اگر شرط به نفع شخص ثالث        اکنون باید دید ،   . ناظر به مورد متعارفی است که شرط به سود طرف قرارداد می شود                نچه تاکنون گفته شد ،    آ

آیـا طـرف قـرارداد  مـی توانـد اجبـار او را        ،) مانند اینکه در عقد بیع شرط شود که خریدار اموال بیگانه ای را به رایگـان اداره کنـد                ( باشد  
و آیا شخص ثالث نیز از همین حق برخـوردار اسـت یـا بـه                  د یا به استناد تخلف از شرط و عدم امکان اجبار ملتزم عقد را فسخ کند ؟                  بخواه

  بدون اینکه حقی در اجبار ملتزم یا فسخ عقد پیدا کند ؟  دلیل بیگانه بودن در قرارداد تنها از آن سود می برد ، 
پـس ، در ایـن   .  بی گمان مشروط له نیـز نفعـی در اجـرای شـرط دارد      فاد شرط به سود شخص ثالث باشد ،    هرچند م   در رابطۀ بین دوطرف عقد ،      

  .فرض نیز حق دارد اجبار ملتزم را از دادگاه بخواهد و د رصورت نومید شدن از این اقدام ، عقد را فسخ کند 
ی ندارد و تنها از آن سود می برد ، در صـورت تعـذر اجبـار ملتـزم           ملتزم به شرط و شخص ثالث از آنجاکه شخص ثالث در قرارداد نقش              در رابطۀ  

  . حق فسخ قرار داد را ندارد
  تعذر انجام شرط .  5

العقـد ممتنـع      اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود کـه حـین               «  :کند  دربارۀ عدم امکان اجرای شرط اعالم می      . م. ق 240مادۀ  
این . » ر نفع او شده  است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت ، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد                       بوده است ، کسی که شرط ب      

در واقع خیاری که در ایـن مـاده         . ماده ، با آنچه در شرط نامقدور یا عدم امکان اجبار ملتزم به شرط گفته شد ، احکام مشترک فراوان دارد                      
بسیار نزدیک و از اقسام آن اسـت ، بـا ایـن تفـاوت کـه در                  » خیار تخلف شرط    « نامیده می شود با     »  تعذر شرط  خیار« پیش بینی شده و گاه      

به هـر دو  » خیار تخلف شرط «  تنها به طبیعت شرط ، قطع نظر از ناتوانی یا خودداری ملتزم به آن ، توجه شده است ، در حالی که                 240مادۀ  
  . چهرۀ عدم انجام شرط توجه می شود 

  : تعذر شرط را در دو فرض پیش بینی کرده است . م. ق240مادۀ 
در این فرض ، اگر آنان آگاه به عدم امکان اجرای شرط باشند و با وجود این مفاد کار ناشدنی را                     : انجام شرط در زمان تراضی ممتنع است        

باطل است و از این راه به صحت و لزوم عقد نیز صـدمه               شرط    پس ، . در عقد شرط کنند ، باید گفت ارادۀ جدی در این تراضی نداشته اند               
به بیان دیگر ، شرطی چنین لغو در شمار قیـود تراضـی           . زند و مشروط له نمی تواند بر مبنای بطالن شرط قرارداد اصلی را فسخ کند                  ای نمی 

افتد که دو طرف امر ناشـدنی را         لی ، کمتر اتفاق می    و.  اقدام مشروط له آگاه است         اگر هم ضرری از آن به بار آید ، نتیجۀ             در نمی آید و ،    
  .دانسته در عقد شرط کنند 

                                                           
  . خودداری مدیون از رهن دادن ملکی که در مالکیت و تصرف او است به مشروط له حق فسخ نمی دهد ، زیرا ، دادگاه می تواند متعهد را الزام و به نمایندگی او سند رهن را امضاء کند. 1
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   جزوه حقوق مدنی 807تصویر صفحه 
  موعد اجازه . 2

 ولی ، چون سرنوشت معامله بستگی بـه        1.اجازه به مالک موعد خاصی ندارد و او می تواند ، تا زمانی که عقد را رد نکرده است امضاء کند                      
سازد، قانون به اواجازه داده است کـه  اگـر از ایـن وضـع              الک دارد و تاخیردرآن حقوق اصیل را دستخوش احتمال و ابهام می           اعالم ارادۀ م  

  .بیند، معامله را بر هم زند نامعلوم زیان می
ند معامله را بر هم     توا  الزم نیست اجازه فوری باشد ولی اگر تأخیر موجب ضرر اصیل باشد مشارالیه می             :  قانون مدنی      252مطابق ماده   

  . درنگ نیست بزند پس مالک ملزم به رد و قبول بی
حکم نخستین .  چنین برمی آید که اگر تأخیر در اجازه نشود یا ضرری از آن به بار نیاید ، اصیل نمی تواند معامله را برهم زند                   252از مفهوم مخالف مادۀ     

  . ماند و طبیعی این است که اصیل باید به پیمان خود وفادار ب
   و ورثه مالک ورود اجازه . 3

فرقـی نـدارد کـه    ) قائم مقامان عـام . (باشد  در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث می        253طبق ماده   
یا رد را دارند ولی بـه هنگـامی کـه         در هر صورت قائم مقامان عام حق اجازه و          . معامله فضولی عقد تملیکی بوده و یا عقد عهدی بوده باشد          

شود و دیگر موضوعی بـرای اجـازه و       معامله یک عقد عهدی است اگر تعهد کامالً جنبه شخصی داشته باشد با مرگ او این تعهد منتفی می                  
  . ماند یا رد ورثه باقی نمی

  .  تفاوتی بین دو طرف واقعی عقد وجود ندارد فوت اصیل نیز مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد ، زیرا از نظر منطقی هیچ
کنـد نـه قـائم     پس ، وارث به عنوان مالک معامله را تنفیذ یا رد مـی . اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکیتی است که وارثان به قائم مقامی مالک پیدا می کنند    

  .حق اجازه و رد ندارد ) نند زوجه در زمین زراعتی ما( در نتیجه ، وارثی که مالک مورد معامله نمی شود . مقام مورث 
  .  قانون مدنی اختصاص به عقد تملیکی ندارد و در معاملۀ عهدی فضولی نیز اجراء می شود 253مادۀ  
  . فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد ، زیرا از نظر منطقی هیچ تفاوتی بین دو طرف واقعی عقد وجود ندارد  

∗∗∗  
   آثار معامله فضولی - پنجمگفتار 

   التزام ناشی از عقد  –الف 
عقد فضولی هـیچ الزامـی بـرای مالـک بوجـود             نماید؟  التزام ناشی از معامله فضولی در چه حد است و بین چه کسانی ایجاد التزام می               

. اراده زیانهای فراوانی هم بـرای اصـیل بـه بـار آورد    تواند آزادانه مفاد آن را رد یا اجازه کند، هرچند که این اعالم            آورد و او می     نمی
ولـی، بایـد دیـد    . ای است که انعقاد قرار داد بین اصیل و مالک را ممکـن مـی سـازد        فضول نیز بنا به فرض سمتی ندارد، و فقط وسیله         

  ا بر هم زند؟وضع اصیل در برابر این عقد ناقص چگونه است و آیا او هم پیش از اجازۀ مالک می تواند پیمان خود ر
پیش از آن هنوز عقد بدرستی منعقد       . آورد  ممکن است گفته شود که ، اجازۀ مالک پیمان فضولی را بصورت عقد کامل در می               

کند و او می تواند از توافقی که با فضول کرده اسـت عـدول کنـد، چنانکـه            نشده است ، پس هیچ التزامی برای اصیل ایجاد نمی         
تواند معامله را بر هم   اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می        ... «: گویددر همین باره می    قانون مدنی نیز     252مادۀ  
  .  ولی، این گفته را بĤسانی نباید پذیرفت. »بزند

. در مبحث مربوط به اعتبار ایجاب گفته شد که ، از نظر قواعد حقوقی، هیچ مانعی ندارد کـه پیـشنهاد کننـده ملتـزم بـه آن شـود         
تواند پیش از قبول رجوع کند اینست که مقصود او بطور معمـول ایجـاد تعهـد کامـل بـرای خـود         لت اینکه گویندۀ ایجاب می    ع

ای بـسازد کـه در صـورت     خواهد زمینه ای بسازد که بطور معمول ایجاد تعهد کامل برای خود نیست؛ می          خواهد زمینه   نیست؛ می 
هت هم، اگر او بطور صریح یا ضمنی متعهد به حفظ ایجاب شود، دیگر حق عدول              قبول طرف تبدیل به التزام شود و به همین ج         

افزاییم که، اگر اصیل ایجاد اثر عقد را موکول به رضای مالک نکنـد و مقـصود او معاملـۀ بـا فـضول                          اکنون، می . از آن را ندارد     
  ر او باشد، و بدین وسیله بخواهد از زیانباشد، حق ندارد پیش از اجازه آن را فسخ کند، مگر اینکه تاخیر مالک موجب تضر

                                                           
  کتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، شرکت سهامی انتشارد. 1
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   جزوه حقوق مدنی 216تصویر صفحه 
دلیـل مالکیـت     ، تـصرف بـه عنـوان مالکیـت       :  در مورد تصرف است   . م.ق  35مادۀ  .  که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده است        

سابقه اماره تصرف را بایـد در حقـوق    . قانونگذار تصرف را اماره مالکیت شناخته است     .  است مگر اینکه خالف آن ثابت گردد      
   .وجود ندارد و عنوان آن در کتاب  فقهی قاعده ید است ، البته در کتب فقهی اصطالح اماره تصرف اسالم جستجو نمود

  .تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد  
  . ت که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دالیل را ندارد این اس» دلیل مالکیت « منظور از  
  . تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است . مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر . تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه  
ناخته می شود ، ولیکن ، اگر ثابت شود که شروع به تـصرف از طـرف غیـر بـوده اسـت ،                        کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت ش          

  .متصرف غیر شناخته خواهد شد ، مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است 
وا را ثابت نماید و عمل به وقف هم بـه تنهـایی دلیـل مثبـت                 در موضوع اختالف در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دع                

  .وقف محسوب نمی شود
  . در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی اختالف است  
   . 1در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق ، چون امکان انتقال و تملک وقف خالف اصل است ، تصرف دلیل بر مالکیت نیست 
 و تصرف کنونی ، تصرف کنونی مقدم است ، زیرا ، وضع مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره ، کـه              در تعارض بین تصرف سابق     

  . یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است ، اگر هر دو نیز معتبر باشد ، امارۀ کنونی مقدم است 
   .2مال می شودامارۀ تصرف ویژۀ اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اع 
-236  6دیـوان کـشور ، شـعبۀ    [  .اصوالً آنچه را از اثاثیۀ خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یـک از زن و مـرد دارد بایـد متعلـق بـه او محـسوب داشـت                           

ون اجرای احکام مدنی ایـن قاعـده را بـه     قان63 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و مادۀ       61همچنین مادۀ    ] 293متین، مجموعۀ رویۀ قضایی ، ص        : 17/2/25
در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین ، آنچه معموالً و عادتاً مورد استفادۀ اختصاصی زن باشـد متعلـق بـه زن و آنچـه مـورد       «: دست می دهد  

  .»  مگر اینکه خالف آن ثابت گردد  وب می شود ،استفادۀ اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محس
  .تصرف ملک ممکن است به عنوان امارۀ قضایی نیز مورد استناد قرار گیرد و داللت بر مالکیت کند  

   تعریف تصرف - بند اول
  :گوید   میدکتر ناصر کاتوزیان در تعریف تصرف. قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمیز آن را به عهده عرف نهاده است 

جلوه های  ، این اقتدار به حسب موارد.   داردمالیبر  خود  حقاعمالتصرف عبارت است از تسلط واقتداری عرفی که انسان در مقام «
   »بداند مستولی  متصرف را به عنوان صاحب حق ومالک بر مال، ، خارجی گوناگون دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف

  :کتب حقوقی از دکتر احمد متین دفتری است تعریف دیگر در 
تصرف عبارت است از سلطه یا استیالء معنوی ومادی که انسان بالمباشره یا بواسطه در مقام اعمال حق مالکیت یا سـایر حقـوق                        «

حـق  به تعبیر دیگر تصرف عبارت است از نمایش خارجی و ظاهری حقی یا اعمـال واجـراء آن      . عینی در یک شیئی مادی دارد     
  . »به وسیلۀ ظهور اعمال خارجی

قاعده ید از امارات . گویند » قاعده ید « این معنی را در فقه . تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالفش ثابت شود 
   ). قانون ثبت 22ماده ( . مقررات ثبت امالک این قاعده را محدود می کند . قانونی نسبی است و می توان خالف آنرا اثبات کرد 

 قـانون مـدنی غلبـه اسـت چـه غالـب             35قاعده غلبه مبنای همه امارات قانونی است چنانکه مبنای ماده پنج قانون تجارت و مـاده                 
  :غلبه در دو معنی استعمال می شود . معامالت یک تاجر تجارتی است ، و غالب تصرفات از طرف مالکین است 

غلبه در باب   . ع دارا می باشند مثالً چون غالب امین ها خیانت به مال مورد ودیعه نمی کنند                 وضعی که اکثر افراد یک صنف یا یک نو         
 .امین ، انتفاء خیانت است 

  .استیال و سلطه غیرقانونی بر اموال غیریا قدرت عمومی  

                                                           
  127 ، ش 2عبده ، جلد . 1
  102متین ، مجموعۀ رویۀ قضایی ، ص  : 15/5/16 -1118 ، رإی شماره 1دیوان کشور ، شعبۀ .  قانون مدنی 124 و 97رجوع کنید به مواد . 2
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   جزوه حقوق مدنی500تصویر صفحه 
 رابطـۀ نـسبی و سـببی بـا متـوفی دارنـد دیگـری وارث شـناخته                   گردد غیر از کـسانی کـه         معلوم می   »موجب ارث دو امر است نسب وسبب      « 

 قـانون امورحـسبی کـه مقـرر     335گوید در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است ومـادۀ            م که می  . ق 866 مادۀ. شود  نمی
هرگاه موصی به ، مال معینـی باشـد آن          «  : م که می گوید   . ق 844مادۀ   همچنین   .دارد باید به خزانه دولت داده شود ، مؤید این امر است              می

   .» اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد ، مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند 1مال تقویم می شود
  وصیت به زائد بر ثلث ترکه منوط به اجازه ورثه می باشد -ب 

ز ترکه خود را وصیت بنماید ، خواه به طور مشاع باشد ویـا          در صورتی که کسی وارث نسبی یا سببی داشته باشد وبیش از ثلث ا             
زیـرا زائـد    . باشد و احتیاج به اجازۀ ورثه دارد به طور مفروز ، وصیت نسبت به مقدار ثلث نافذ است ونسبت به مازاد آن نافذ نمی 

ه زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با وصیت ب« : گوید   م  می  . ق 843 این است که مادۀ       . باشد  بر ثلث از ترکه متعلق به ورثه می       
ونسبت به سهم کسی که اجازه نداده باطل اسـت ،             » اجازۀ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است               
  .زیرا هرکس حق دارد درسهم خود تصرف نماید ونسبت به آن اجازه دهد 

ب خـاطر ورثـه بـه تنهـایی کـافی      ضاء وتنفیذ وصیت است ورضـایت بـاطنی وطیـ   اجازۀ ورثه نسبت به مازاد بر ثلث عبارت  از ام         
  .، بلکه باید به وسیلۀ لفظ یا فعلی که کاشف از اجازه باشد اعالم گردد نیست
آیا اجازۀ ورثه در زمان حیات موصی کافی می باشد ؟ آنچه از نظـر تحلیلـی مـی تـوان بـه دسـت                       شود این است که ،         که مطرح می    پرسشی
گردد و قبـل از فـوت ورثـه هیچگونـه حقـی بردارایـی مـورث خـود           آن است که حق ورثه بر مازاد از ثلث با فوت موصی موجود می       آورد
 بدین جهت مورث می تواند تمامی دارایی خود را به هرکسی بخواهد هبه یا صلح بال عوض بنماید ؛ عالوه بر آنکـه ممکـن اسـت              ،   ندارند

  .صی در زمان وصیت موجود نبوده وبعداً به سببی از اسباب در ملکیت  موصی داخل شده باشد قسمتی از دارایی زمان فوت مو
داننـد بـه اعتبـار آن         قول مشهور فقهای امامیه که اجازۀ ورثۀ موصی را در زمان حیات او کافی برای تنفیذ وصیت نسبت به مازاد از ثلث مـی                       

  2.باشد واال مانع قانونی دیگری برای نفوذ آن موجود نیست   آن اجازه آنان الزم میاست که مازاد بالقوه متعلق حق ورثه است وبرای نفوذ
نسبت به مازاد از ثلث در زمان حیات موصی اثری ندارد زیرا وصیت در تمام مدت حیات موصی مستمر است تا خـود آن                         رد ورثه 

انچه در زمان حیـات موصـی ، ورثـه ، وصـیت را رد     بنابراین چن . را الغاء بنماید ومانند آن است که در هرآن وصیت تجدید شود           
  .کنند می توانند قبل از فوت ، آن را قبول نمایند همچنانکه می توانند پس از فوت آن را تنفیذ یا رد کنند 

در در صورتی موجب تنفیذ وصیت نسبت به مازاد بر ثلث می شود که آنان دارای اهلیت برای معامله باشند زیـرا اجـازه                         اجازۀ ورثه 
شود و کسی که مجنون یا صغیر غیرممیز اسـت نمـی توانـد قـصد        مورد مزبور تصرف در اموال است که به وسیله اراده اعالم می           

  .انشاء کند وبر فرض که بتواند ، قصد ورضای او اعتبار قانونی ندارد 
ــازه ــدۀ     اج ــه عه ــور را ب ــالی محج ــور م ــه ادارۀ ام ــیم ک ــی وق ــانون   ول ــدگی ق ــمت نماین ــه س ــد وب ــل  دارن ــان عم ــرف آن   ی از ط

توانند با رعایت غبطه مولی علیه ، دارایی اورا اداره کنند واجازۀ وصـیت   نمایند نیز موثر نخواهد بود ؛ زیرا ولی و قیم فقط می             می
میـزان  . مازاد بر ثلث خارج از حدود اختیارات آنان می باشد وموجب واگذاری بالعوض مال محجور از طرف ولی یا قیم است                    

  اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شودثلث به 
م میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه بـه اعتبـار دارایـی او در حـین        . ق 845به موجب صریح ماده     

شد بنابراین هرگاه وصیت ونه به اعتبار دارایی او در زمان اجازه ورثه ، زیرا زمان فوت موصی زمان انتقال ثلث به موصی له می با               
عین معین یا مقدار کلی از مال خود را مانند یک صد هزار ریال به دیگری وصـیت کنـد، بـرای تعیـین مقـدار ثلـث بایـد                                موصی

   .نسبت ارزش مورد وصیت با ارزش دارایی موصی در زمان  فوت او سنجیده شود 

                                                           
  .در زمان فوت موصی انجام می شود این تقویم بر مبنای ارزش موصی به . 1
  دکتر سید حسن امامی ، منبع پیشین  .  2
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   جزوه آیین دادرسی مدنی216تصویر صفحه 
ده جهت ابالغ اوراق اخطاریه فقط می توان محلی در شهر مقر دادگاه انتخـاب کـرد نـه خـارج از آن                       در مورد این ما   . می گردد 

در اینجا قانونگذار با وضع این ماده خواسته است جلوی سوء استفاده اشخاص از چنین حقی را بگیرد ، زیرا ممکـن اسـت            . شهر  
  .  مقر دادگاه بسیار فاصله دارد یکی از آنها برای اطاله دادرسی یک شهری را انتخاب کند که با

اگر یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابالغ شده یا محلی را که برای ابالغ اوراق انتخـاب کـرده تغییـر دهـد و یـادر                       
 دادگـاه اطـالع دهـد       صورتی که نشانی معین شده در دادخواست اشتباه باشد باید فوراً محل جدید و مشخصات صحیح آن محل را به دفتـر                     

در این ماده نیز هدف مقنن این است که جلـوی اطالـه دادرسـی را بگیـرد     ) 79ماده ( واال اوراق اخطاریه به همان محل سابق ابالغ می شوند    
  .ی شوند به دفتر دادگاه اطالع نداده باشد اوراق به همان محل سابق ابالغ مولذا گفته است در صورتی که طرف تغییر اقامتگاه خود را 

 پیش بینی کرده اسـت کـه هـیچ یـک از اصـحاب               80و باز هم بخاطر اینکه هر چه بیشتر جلوی اطاله دادرسی را بگیرد در ماده                  
دعوا ووکالی دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده و ابالغ اوراق دعـوای مربـوط را                      

.  مربوط به تغییر اقامتگاه وقتی پذیرفته است که محل اقامت شخص بطور واقعی تغییر یافته باشد   در آن محل بخواهند بلکه اعالم     
 و ندادن رسید به شرح مندرج در مـاده  67تاریخ امتناع  خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده  « : مقرر می دارد81ماده    تبصرۀ

   .» تاریخ ابالغ محسوب خواهد شد68
مأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نـسخه اول          «  در این خصوص مقرر می دارد        82مور ابالغ باید در ابالغ نامه قید کند ؟ ماده           چه نکاتی را مأ   

  :ودوم ابالغ نامه تصریح و امضاء نماید 
  

  نام ومشخصات خود را بطور روشن و خوانا 
  ه مخاطب اخطاریه دارد نام کسی که دادخواست به اوابالغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت ب 
 محل و تاریخ ابالغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف  

  

ابالغ موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد ، بنابراین به هر طریقی که مخاطب از موضوع ابالغ آگاه شـود کـافی اسـت ، فـرض کنـیم          - نکته
 اینجا ابالغ صحیح نمی باشد ولی اگـر مخاطـب در وقـت مقـرر در دادگـاه                   مأمور ابالغ اوراق را درخیابان به بستگان مخاطب داده است در          

 ،  زیـرا هـدف ابـالغ     . حاضر شد بنظر می رسد دادگاه باید رسیدگی کند نه به این بهانه که ابالغ صحیحاً انجام نشده جلـسه را تجدیـد کنـد                          
  . است بر اینکه از موضوع ابالغ آگاه بوده است وقتی مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شده وقرینه ای قوی آگاه کردن مخاطب است و

   ابالغ در خارج از حوزۀ قضائی .3
دادگـاه دیگـری اقامـت داشـته باشـد، دادخواسـت و ضـمائم آن                  اگر خوانده در حوزۀ   «  در این خصوص مقرر می دارد        77ماده  

اقامـت خوانـده دادگـاهی نباشـد توسـط      توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابالغ مـی شـود و اگـر در محـل              
اشـخاص یـاد شـده برابـر      . مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسالمی محل یا با پست سفارشـی دو قبـضه ابـالغ مـی شـود                       

مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابالغ واعاده اوراق خواهنـد بـود و در صـورتی کـه خوانـده در بـاز داشـتگاه یـا زنـدان باشـد                             
  .» و اوراق دعوا بوسیله ادارۀ زندان به نامبرده ابالغ خواهد شد دادخواست 

 اگـر در محـل اقامـت خوانـده دادگـاهی نباشـد توسـط مـأمورین انتظـامی یـا                      « که مـی گویـد       77در خصوص قسمت دوم ماده      
 مـأمور ابـالغ بعهـده    در اینجا همان تکـالیفی کـه      » بخشداری یا شورای اسالمی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابالغ می شود               

  .عهده دارنده دارد این اشخاص نیز ب
    ابالغ به بستگان یا خدمه .4

هرگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمـان      «  مقرر  می دارد      69 ماده  
 اوراق یاد شده کافی باشد ابالغ نماید ونام و سمت گیرنده و اخطاریـه را در نـسخه دوم   او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت        

  .» قید و آنرا اعاده کند 
با توجه به این ماده ابالغ به بستگان و خادمان خوانده فقط در اقامتگاه خوانده باید انجام شود وسن و وضعیت آن شخص نیز برای تـشخیص            

  . باشد اهمیت اوراق قضایی باید کافی
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   جزوه آیین دادرسی مدنی371تصویر صفحه 
  اعتبار امر قضاوت شده .3

ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است کـه هـیچ سـند صـادره از مقـام                 . اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است         
امـا  . نمایـد   م و قطعیـت آن، ممنـوع مـی        ی دوباره دعوا را، پس از صدور حک         اقامه  ی اعتبار امر قضاوت شده،        قاعده. اداری ندارد 

ای که در این جا باید مورد توجه قرارداد این است که حکم، حتی غیرقطعی، واجـد اعتبـار امـر قـضاوت شـده، اگرچـه بـه                             نکته
  .باشد  صورت محدود، می

 حکـم مزبورقابـل      در حقیقت، رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه گردیده و منتهی بـه صـدور حکـم گردیـده اعـم از اینکـه                        
بنابراین اختصاص اعتبار امر قـضاوت شـده      . نماید  ی نخستین، ممنوع می     تجدیدنظر باشد یا نباشد، طرح مجدد دعوا را، در مرحله         
  . باشد ی نخستین، پس از صدور حکم غیرقطعی، نمی به احکام قطعی، به معنای طرح مجدد دعوا، در مرحله

  قابلیت شکایت . 4
ی دادرسی و اعتراض شـخص ثالـث؛          واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده   : پنج طریق ممکن است مطرح شود     شکایت از آراء به     

اما این امر، بدین معنا نیست که نسبت به تمام آراء هر پنج طریق مزبور قابل اعمال باشد تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قطعـی   
  .ی تشخیص را نیز باید در نظر گرفت در شعبه

   ابطال بودنغیرقابل . 5
براساس این قاعده کـه در حقـوق مـا نیـز،     . تواند درخواست شود بطالن رأی تنها از طریق شکایاتی که در قانون تصریح شده می 

رأی دادگاه را درخواست نمـود      » ابطال«و  » بطالن«توان اعالم     نسبت به احکام و همچنین قرارها پذیرفته شده، تنها طریقی که می           
ی دادرسـی و   واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعـاده (بینی شده است  است که در قانون نسبت به آن پیش   ) تیشکایا(طرح شکایتی   

ی آن اعالم بطـالن   ی بدوی اقامه نمود که خواسته توان دعوایی در مرحله  اعتراض شخص ثالث به عبارتی ، در هیچ صورتی نمی         
  .ر نموده استو ابطال رأیی باشد که همان دادگاه و یا دادگاه دیگر صاد

در حقیقت اگر چه رای دادگاه سند رسمی شمرده می شود و دعوای بطالن هر سندی از جمله اسناد رسمی ، علی القاعده ، قابل       
شنیده نمی شـود و متـضرر از    طرح و رسیدگی در محاکم می باشد ، اما دعوای بطالن آرای محاکم ، بر اساس قاعده ی مزبور ،                

طال آن ، راهی جز طرح و پیمـودن شـکایت متناسـب نـسبت بـه آن نـدارد ، البتـه در صـورتی کـه راه                             رای دادگاه ، در جهت اب     
  1. شکایتی پیش بینی شده و مدت آن پایان نیافته باشد 

  حکم انواع -ه 
   حکم حضوری و حکم غیابی .1

بـه دعـوا در برابـر ادعـای خواهـان بـه             احکام دادگاهها از نظر دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان یا عدم دفاع او در رسـیدگی                  
   : در تعریف رأی غیابی مقرر می دارد303ماده . احکام حضوری و غیابی تقسیم شده اند

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یـا نماینـده قـانونی وی در هـیچ یـک از جلـسات دادگـاه                             « 
 در بحث ابالغ گفتـه ایـم ابـالغ       چنانچه قبالً »  باشد ویا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد         حاضر نشده و بطور کتبی نیز دفاع ننموده       

اخطاریه ، وقتی واقعی است که مأمور ابالغ اوراق قضایی که باید ابالغ شود را به مخاطـب آن تـسلیم و رسـید بگیـرد ، پـس در                       
  .نرا به مخاطب داده و رسید گرفته باشد اینجا وقتی می گوییم اخطاریه ابالغ واقعی شده که مأمور ابالغ آ

 ، احکام دادگاهها علی االصول حضوری هستند و لذا در موارد تردید باید فرض را به حـضوری بـودن رأی                      303با توجه به ماده     
 ابـالغ  و اخطاریه نیـز  بگذاریم مگر اینکه ثابت شود خوانده در هیچکدام از جلسات دادرسی حضور نداشته و الیحه نیز نفرستاده              

  : با توجه به ماده فوق ، در تشخیص معیار حکم غیابی باید به نکات زیر توجه نمود .واقعی نشده است 
                                                           

  دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ، انتشارات دراک. 1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی244تصویر صفحه 
 به ی دادرسی حاضر نباشد ، دادگاه باید مورد یا مواردی که نیاز در این صورت چنانچه خواهان در جلسه. به توضیح خواهان داشته باشد 

  .ی دیگری به همین علت و ابالغ وقت به اصحاب دعوا را صادر نماید  جلسه منعکس و دستور تعیین جلسه توضیح دارد در صورت
رغم ابالغ صحیح وقت ، حاضر نشده و ادای توضیح ننماید و خوانده نیز حاضر نبوده و یا  در صورتی که جلسه مقرر خواهان ، علی

  . ) . ج .  ق 95ماده ( نماید   دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می ر رأی در ماهیت دعوا ممکن نگردد ،با اخذ توضیح از او نیز صدو
  سایر علل  .12

 چنانچه مستند ادعای هر یک از طرفین سندی باشد  برای مثال ،. ی دادرسی ممکن است به علل دیگری نیز تجدید شود  جلسه
  . است  در مواردی که قرار کارشناسی صادر شده همچنین ،که در کشور خارج تنظیم شده است ، 

  تأخیر جلسه   - ج
در بعضی مواد نیز اصطالح تجدید جلسه را .کار گرفته است  را به» تاخیر جلسه « گذار در قانون جدید در موادی عبارت  قانون

بنابراین ، . ی دادرسی آمده است سهوقت جل» تغییر « در مواد دیگری عبارت . در همان مفهوم تأخیر جلسه آورده است 
جا هر سه  در این. کارگیری اصطالح و عبارات مزبور دقت کافی مبذول نگردیده است   در به شود ، همانطور که مالحظه می

  رغم فراهم گیرد که ، علی عنوان مزبور تمام عللی را دربر می. شود بررسی می» تاخیر جلسه « مورد ، تحت عنوان کلی و مناسب 
  . تواند به دستور جلسه ، حتی جزءاً ، عمل نماید  بودن موجبات مقدماتی رسیدگی دادگاه نمی

  ی دعوای طاری اقامه .1
و ضمن رسیدگی به آن ، تحت شرایطی ، خوانده علیه ) اصلی ( ی دعوای دیگر  دعوای طاری دعوایی است که پس از اقامه

دعوای جلب ( هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص ثالث ) دعوای اضافی ( نده  خواهان علیه خوا ،) دعوای متقابل ( خواهان 
  . نماید  ، اقامه می) دعوای ورود ثالث ( و یا شخص ثالث علیه اصحاب دعوا یا هر یک از آنان ) ثالث 

 ، فرصت کافی ی دادرسی دعوای اصلی  چنانچه از موقع تقدیم دادخواست جلب ثالث ، تا جلسه ،. ج .  ق 138به موجب ماده 
ی دادرسی باید رعایت  ای که بین ابالغ دادخواست تا روز جلسه های آن ، با لحاظ فاصله  برای فرستادن دادخواست و پیوست

» نماید  ابالغ می) اصلی و طاری ( ی دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا  دادگاه وقت جلسه... « باشد ،  شود ، وجود نداشته
از اصحاب دعاوی اصلی و طاری ، در جلسه حاضر نبوده و یا در صورت حضور ، با توجه به طرح دعوای چنانچه هر یک 

 ، که  ی رسیدگی را به تأخیر اندازد ؛ زیرا عمل به دستور جلسه بایست جلسه طاری ، آمادگی دفاع اعالم ننماید ، دادگاه می
  .ت دعوای اصلی و طاری باید توأما مورد رسیدگی قرار گیرند در حقیق. باشد  است ممکن نمی رسیدگی به دعوای اصلی بوده

 که برای رسیدگی به دعوای  ی دعوای اصلی ، ی دعوای اضافی ، چنانچه فرصت ابالغ دادخواست و وقت جلسه در پی اقامه
گاه جلسه را به تاخیر  داد ی مقرر بین روز ابالغ و روز جلسه وجود نداشته باشد ، شود ، و رعایت فاصله اضافی نیز منظور می
  .پس از ابالغ دادخواست و وقت ، رسیدگی شود  ای که تشکیل خواهد شد به هردو دعوا ،  انداخته تا در جلسه

ی این دعوا  ، در صورتی که فرصت کافی برای ابالغ دادخواست متقابل به خوانده. ج .  ق 143در دعوای متقابل نیز ، بر اساس ماده 
خواهان دعوای  (ی دعوای متقابل  شود ، خوانده ی دادرسی اقامه و وقت رسیدگی به طرفین نباشد ویا در جلسه ) لی خواهان دعوای اص (

  . نماید  ی دیگر و ابالغ وقت آن را صادر می تواند تاخیر جلسه را درخواست نماید و در این صورت دادگاه دستور تعیین جلسه می) اصلی 
  علل منتسب به وکیل . 2

تی که فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا تعلیق وی در زمانی حادث شود و یا به آگاهی دادگاه رسد که در صور
  ،تا مشارالیهی دادرسی به تاخیر افتد  باید جلسه در اجرای اصل تناظر ،  فرصت و امکان با خبر ساختن موکل وجود نداشته باشد ، 

  . اضر شده و یا وکیل دیگری معرفی نماید  جهت ادای توضیح و یا دفاع ح حسب مورد ،
استعفا و عزل وکیل ، در هیچ صورتی موجب تأخیر جلسه نمی گـردد ؛ چنانچـه وکیـل اسـتعفا خـود را بـه دادگـاه اطـالع دهـد              
  ددادگاه بی آنکه رسیدگی را به تأخیر اندازد ، به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نمای



 
   
   

  

78

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   آیین دادرسی مدنی241تصویر صفحه 

  ی دادرسی   تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه -گفتار ششم 
   دادرسی   تکلیف خواهان در اولین جلسه-الف 

در جلسه « ها را پیوست دادخواست نموده  خواهان مکلف است اصول اسنادی که رونوشت آن. ج .  ق 96به موجب ماده 
ناچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا چ. حاضر نماید » دادرسی 
  . ی خوانده بفرستد  ی خود برای ارائه در دادگاه و مالحظه نماینده

صول اسنادی که ی ا مجاز اعالم نموده ، ارائه» ی دادرسی  اولین جلسه« ، که انکار و تردید را تا . ج .  ق 217به قرینه ماده 
  . است  ی دادرسی الزامی باشد در اولین جلسه ها پیوست دادخواست می  آن تصویر یا رونوشت
در غیبت خوانده نیز باید . ی اصول مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست نماید  در عین حال ، ارائه
عالوه بر این که تکلیف خواهان را در ارائه اصول اسناد . ج .  ق 96 ماده .ی اصول مستندات معاف دانست  خواهان را از ارائه

در حقیقت ، به موجب این ماده چنانچه خواهان به تکلیف مزبور عمل . پیش بینی نموده ، ضمانت اجرای آن را نیز آورده است 
ست وی مستند به ادله دیگری نباشد در دادخوا« و » .... مورد تردید و انکار واقع شود « ننماید و سند مورد بحث عادی بوده و 

ماده  (تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد  رسمی باشد ، چون نمی  در صورتی که سند مورد استناد .گردد آن خصوص ابطال می
د ؛ همین نمای ی اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده نمی ی اصل آن در جلسه ، عدم ارائه. ) م .  ق 1292

  . طور است ، در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما مورد ادعای جعل قرار گیرد 
  ی دادرسی   تکلیف خوانده در اولین جلسه-ب 

. ی دادرسی ، حاضر کند د ، در جلسهها استناد نمای خوانده نیز مکلف است اصول و رونوشت یا تصویر اسنادی را که مایل است به آن
تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در  خوانده نیز می. ی یک نسخه باشد  ها به عالوه ا تصویر اسناد خوانده باید به تعداد خواهانرونوشت ی

  . . ) ج .  ق 96ماده  ( ی خود در دادگاه ارائه نماید دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت اسناد خود را توسط وکیل یا نماینده
ی اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردی قرار  ، ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه. ج .  ق 96در ماده  گذار،  قانون

  .است  ها از عداد دالیل دانسته گیرد خروج آن
   تکلیف اصحاب دعوا در اعالم وجود دعوای مرتبط -ج 

دارند در همان دادگاه مطرح باشند ، دادگاه به تمامی  وای طرح شدهاگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دع. ج .  ق 103به موجب ماده 
   توأما ی اول ، در یکی از شعب ، با تعیین رئیس شعبه چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند ، . کند  ها توأما رسیدگی می آن

. ت که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند ها را مکلف نموده اس  آن ماده مزبور اصحاب دعوا یا وکالی. شود  رسیدگی می
در مورد وکالی دادگستری نیز ، خودداری از اعالم وجود دعوای . بینی ننموده است گذار ضمانت اجرای این قسمت از ماده را پیش قانون

  .  تواند تخلف انتظامی شمرده شود  مرتبط نمی
∗∗∗ 

  تجدید جلسه   -گفتار هفتم 
حال ، در موارد متعدد و متنوعی صدور  در عین. باشد  ی دادرسی می القاعده ، مکلف به صدور رای قاطع در پایان اولین جلسه دادگاه علی

بنابراین الزم است . گردد که دادرسی را ادامه دهد  باشد و دادگاه مکلف می پذیر نمی ی دادرسی امکان رای قاطع در پایان اولین جلسه
  . شود » تجدید جلسه« به اصحاب دعوا ابالغ و یا به عبارتیی دیگری تعیین و جلسه
   تجدید جلسه به مفهوم اعم-الف

به کار رفتـه  . ج .  ق 450جلسه است که در تبصره ذیل ماده » از سرگرفتن  « و یا   » نوکردن  « تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اعم ، به معنای          
 مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقـرر تـشکیل شـده و موجبـات                    این اصطالح ، در عرف قضایی از یک سو ، در          . است  

  رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزءاً یا کالً عمل شده ، اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری دانسته شده
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   جزوه آیین دادرسی مدنی429تصویر صفحه 
ی حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجـرای حکـم تـا صـدور رای                  ادگاه صادر کننده  چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص د         

دعـاوی بـا خواسـته ی بـیش از          (شوند، جز یک مورد       تمامی احکام قابل فرجام که از دادگاه بدوی صادر می         . فرجامی به تاخیر خواهد افتاد    
. شـوند    بـدون اسـتثنا، در دعـاوی غیرمـالی صـادر مـی               تجدیـدنظر اسـتان،    و نیز تمام احکام قابل فرجام صادره از دادگاه        ) بیست میلیون ریال  

  .شود درخصوص احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی مورد اشاره، آن چه مسلم است ، فرجام خواهی ، مانع اجرای حکم نمی
  بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل . 2

شـود، عملیـات    طریق دادستان کل کشور پـس از انقـضای مهلـت قـانونی فرجـام مطـرح مـی       با توجه به این که فرجام خواهی از  
تواند بدون گـرفتن تـامین شـروع و در      می اجرائی اعم از اینکه محکوم به مالی یا غیرمالی باشد، چون فرجام خواهی نشده است،           

در . نمایـد   ل عملیات اجرائـی را معلـق نمـی        در این صورت صرف تقدیم دادخواست فرجامی به دفتر دادستان ک          . حال اجرا باشد  
عین حال در صورتی که دادستان کل کشور ادعای فرجام خواه مبنی بر مخالفت بین رای فرجام خواسته بـا شـرع و یـا قـانون را                            

توانـد بـا ارائـه ی         مقرون به صحت تشخیص داده و درخواست نقض آن را از دیوان عالی کشور نموده باشد، محکـوم علیـه مـی                     
در ایـن صـورت دادگـاه       . اهی درخواست نقض مزبور، از دادگاه اجرا کننده ی رای درخواست توقف اجـرای آن را بنمایـد                 گو

  .مکلف است پس از اخذ تامین مناسب ، دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید
ود و در این جهـت اسـت کـه زمینـه بـرای اجـرای رای فرجـام                   ش  تامینی که در ماده مزبور مقرر گردیده از محکوم علیه اخذ می           

القاعـده   بنابراین در محکوم به غیر مالی نوع تامین همان است که گفته شد و در محکوم به مالی تامین ، علی      . خواسته آماده بماند  
  .باید به میزان محکوم به باشد

   اقدامات پس از نقص رأی در مرحلۀ فرجام  - بند دهم
پس از نقص رأی دادگاه در دیوانعالی کشور رسیدگی مجـدد بـه دادگـاهی کـه بـه شـرح زیـر تعیـین                « مقرر می دارد     401ماده  
  . به رسیدگی می باشد کلفگردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه م می

 به دادگاه صادر کننده آن اگر رأی منقوض بصورت قرار بوده ویا  حکمی باشد که بعلت نقص تحقیقات نقض شده است برای رسیدگی مجدد ♣
  .ارجاع می شود 

  .اگر رای بعلت عدم صالحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوانعالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد  ♣
 در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود ♣

در صـورت نقـض رأی بـه علـت نقـص           .حوزه بیش از یک شعبه نداشته باشد به نزدیکتـرین حـوزه دیگـر ارجـاع مـی شـود                     و اگر   ) دادگاه هم عرض    ( ♣
که در اینصورت دادگاه باید تحقیقات مـورد نظـر    ) 402ماده (  .تحقیقات ، دیوانعالی کشور مکلف است نواقص را بصورت یکجا ومشروح ذکر نماید  

   )405بند الف ماده ( ظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی نماید دیوان را انجام داده سپس با در ن
اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به خسارات یا مشخصات طرفین ونظیر آن متضمن اشتباهی باشد که بر                     

   )403ماده ( اساس رأی لطمه وارد نکند دیوانعالی کشور آنرا اصالح وابرام می کند 
ه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدالل و نتیجه منطبق با قرار بـوده ومتـضمن اشـکال دیگـری نباشـد                   اگر رأی دادگا  

دیوان آنرا قرار تلقی و تأیید می نماید ونیز آن قسمت از رأی دادگـاه کـه خـارج از خواسـته خواهـان صـادر شـده باشـد نقـض                                
  .می باشد تصحیح آن با دیوانعالی کشور است ی فرجا اگر سهو یا اشتباه در رأ )403ماده ( . بالارجاع می شود 

ای بـرای   در صورت نقض قرار ، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوانعالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعـد از نقـض سـبب تـازه         
ید نظر صادر شده باشد به دادگاه       دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجد        . امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث شود         

گـردد و   و پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بـدوی ارجـاع مـی            صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده              
ت رسـیدگی کـرده   مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده اگر اقـدام دیگـری الزم ندانـد بـدون تعیـین وقـ             دادگاه  

  .) 406ماده ( ومبادرت به انشاء رأی می نماید واال با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام الزم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی531تصویر صفحه 
 باشد ؟ در این خصوص به نظر می رسـد  پرسش دیگر این است که آیا طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا علیه وارد ثالث مجاز می        

  :در حقیقت ، اشخاص ثالثی که در دعوای مطروحه وارد می شوند را می توان به دو دسته تقسیم نمود . که باید قایل به تفصیل گردید 
مـورد  دسته اول آنان که برای خود در موضوع دادرسی دعوای اصلی مستقالً حقی قایل می باشند ، یعنـی مـدعی بـه و موضـوع                          

این دسته از واردین ثالـث ، نظـر بـه اینکـه دعـوایی را                . اختالف بین اصحاب دعوای اصلی را ، کالً یا جزئاً ، حق خود می دانند                
الواقع علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نمایند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل کلمه و طـرف مقابـل آنهـا خوانـده                              فی

  .ند خوانده دعوای متقابل قرار گیرند محسوب است ، می توان
ایـن اشـخاص ،     . دسته دوم اشخاصی که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع دانسته و جهت تقویت او وارد می شـوند                        

تبـع  نظر به اینکه موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی است که خود را ذی نفع در محق شدن او اعالم داشته اند ، بنابراین حتی بـه                          
طرف مزبور ، نمی توانند ، از این نظر ، مشمول عنوان خواهان یا خوانده ، به مفهوم دقیق و کامـل کلمـه ، قـرار گیرنـد و لـذلک       

از طرف دیگـر طـرح دعـوای متقابـل از سـوی      . نمی توان به امکان طرح دعوای متقابل از سوی آنها یا علیه آنها اظهار نظر نمود   
  .ابر دعوای اصلی امکان پذیر است در برابر دعوای اضافی نیز خالی از اشکال و قابل طرح است خوانده همان طور که در بر

پرسش آخر اینکه آیا طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز می باشـد ؟ علـی رغـم اخـتالف نظـری کـه در ایـن              
 بی اشکال می دانند ، با توجه بـه نحـوه تنظـیم              خصوص وجود دارد و بعضی از حقوق دانان طرح آن را علی رغم سکوت قانون              

قـرار داده ، پاسـخ منفـی بـه پرسـش            » دعوای اصـلی    « که شرط دعوای متقابل را اتحاد منشأ یا ارتباط کامل با            . ج  .  ق   141ماده  
  .مزبور قابل دفاع می باشد 

  با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد . 2
با .... « ی که خوانده علیه خواهان اقامه می نماید در صورتی دعوای متقابل محسوب می شود که از جمله                   در حال حاضر ، دعوای    

منظور از منشأ یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که           . » دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد             
بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند ؛ مانند اینکه مـوجری بـه                 بر عمل ، واقعه ای حقوقی و یا قانون مبتنی بوده و             

خواسته مال االجاره معوقه مورد اجاره علیه مستأجر اقامه دعوا می نماید و مستأجر ، که در این دعوا خوانده می باشد ، در مقابل                         
نموده و طبق قرارداد اجاره ، که مبنای ادعـای خواهـان            ادعای خواهان اقامه دعوا و مطالبه مبلغی را می نماید که در ملک هزینه               

ناشـی  ) مطالبه مال االجاره معوقـه  ( این دعوای خوانده ، نظر به اینکه با دعوای اصلی       . دعوای اصلی است ، به عهده موجر است         
  . می باشد با وجود سایر شرایط ، دعوای متقابل محسوب می شود ) عقد اجاره ( از یک منشأ 

.  ق   141بـر اسـاس مـاده       . وانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد                  دعوای خ 
ماننـد اینکـه   . » بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخـاذ تـصمیم در هـر یـک مـؤثر در دیگـری باشـد                   ..... « . ج      

خوانـده  ( د عادی بیع ، دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را اقامه نمایـد و فروشـنده                   خریدار اتومبیلی ، با استناد به قراردا      
ایـن دعـوای خوانـده ، بـا وجـود           . است اقدام کنـد     ) خریدار  ( به طرح دعوای متقابل استرداد اتومبیل که در ید خواهان           ) اصلی  

در حقیقـت ، چنانچـه دادگـاه در دعـوای الـزام بـه               . مل دارد   سایر شرایط متقابل محسوب است ، زیرا با دعوای اصلی ارتباط کا           
خواهـان  ( تنظیم سند رسمی ، خریدار را بر اساس قرار داد بیع مالک تشخیص دهد ، حکم الزام به تنظیم سند رسـمی بـه نفـع او                            

ز مـؤثر اسـت و بایـد در ایـن           این حکم در دعوای متقابل علیه خواهان ، به خواسته استرداد اتومبیل ، نیـ              . صادر می نماید    ) اصلی  
در حقیقت ، بـا احـراز مالکیـت خریـدار ، صـدور حکـم اسـترداد مبیـع             . محکوم گردد   ) خواهان تقابل   ( دعوا نیز خوانده اصلی     

  .، علیه او و له فروشنده ، علی االصول ، ممتنع است ) اتومبیل (
بنابراین ، خوانده مـی توانـد       . اولین جلسه دادرسی داده شود      دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان       . ج  .  ق   143به موجب ماده    

  در این صورت چنانچه فرصت ، تا اولین جلسه دادرسی کافی. دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی532تصویر صفحه 
الغ و ، علی االصول ، رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلـسه ای کـه                  اب) خواهان اصلی   ( باشد، دادخواست تقابل به خوانده آن       

امـا چنانچـه    . برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابالغ می شـود                        
و خوانده تقابـل نیـز در ایـن جلـسه ، بـرای تهیـه                فرصت کافی برای ابالغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی اقامه شود                

  . پاسخ و ادله خود ، تأخیر جلسه را درخواست نماید ، جلسه تجدید می گردد تا در جلسه آینده به هر دو دعوا تواماً رسیدگی شود 
نگـذار امکـان طـرح      قانو. ج  .  ق   7در حقیقت ، بـا لحـاظ مـاده          . طرح دعوای متقابل منحصراً در مرحله بدوی امکان پذیر است           

 همان قانون تصریح نموده اما در خـصوص دعـوای   135 و 130دعوای ورود ثالث و جلب ثالث را در مرحله تجدیدنظر در مواد        
  . به سکوت برگزار نموده است 141متقابل قضیه را در ماده 

  ؟اما سوال این است که آیا طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی امکان پذیر است یا خیر
در حقیقـت ، در ایـن مرحلـه موضـوع دادرسـی منحـصراً       . باید گفت دعوای متقابل در مرحله واخواهی نیز قابل طرح نمی باشد    

فسخ یا تأیید حکم غیابی مورد اعتراض ، البته با لحاظ دفاعیات واخواه ، است و با توجـه بـه اینکـه در ایـن خـصوص نیـز قـانون             
تصریح شـده و ورود ثالـث در ایـن    . ج .  ق 136لب ثالث در مرحله واخواهی در ماده ساکت است ، و این در حالی است که ج        

طرح دعوای متقابل ، نظر به اینکـه مـی توانـد    . گردد  مفروغ عنه می باشد پاسخ منفی تحمیل می130مرحله نیز ، با توجه به ماده       
  . می بایست در موضع نص تفسیر شود موجب انصراف خوانده آن از دادگاهی شود که قانوناً مرجع رسیدگی است ،

طرح دعوی طاری در برابر دعوای طاری نیز ممکن است مثالً اگر ثالثی وارد دعوا شده و دعوای ورود ثالث اقامه کرده خوانـده             
 دعوای ثالث می تواند در برابر آن دعوای تقابل اقامه کند ، پس خواهان دعوای اصلی که خوانده دعوای طاری است می توانـد                       

البته نظر مخالف نیز وجود دارد ومی گویند که دعوای تقابل را فقط خوانـده  ). تقابل در مقابل تقابل     ( دعوای متقابل مطرح کند     
دعوای اصلی می تواند اقامه کند، ولی نظر موافقین دعوای تقابل در برابر تقابل بنظر می رسد قوی تر باشد زیراخوانـده در مـادۀ                         

  1. شده است  بطور مطلق استعمال141
   دعوای متقابل ، تهاتر و سایر طرق دفاعی - ب

. دعوای متقابل یکی از طرق دفاعی خوانده است که ، بر خالف سایر طرق دفاعی ، طـرح آن نیـاز بـه تقـدیم دادخواسـت دارد                             
ل آن که بـرای دفـاع از     دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیکن دعوای تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثا                    

از بـین دفاعیـات     . دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواسـت جداگانـه نـدارد                      
مذکور طرح تهاتر بیش از بقیه نیاز به بررسی دارد تا معلوم شود در چه مواردی نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در چه مـواردی                

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در ایـن موضـوع تراضـی              « آنچه مسلم است    . ع به معنای اخص باید تلقی گردد      بعنوان دفا 
ای بنابراین ، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هـر دو دیـن تـا انـدازه                       . گردد  نمایند حاصل می  

  . طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر بر 
اما ، با توجه باینکه تهـاتر ، یکـی از اسـباب سـقوط تعهـدات مـی باشـد        . تهاتر را به قهری ، قضایی و قراردادی تقسیم نموده اند        

در حقیقـت ، تهـاتر دو دیـن ، بـا تحقـق              . ست  ممتنع ا ... ، تهاتر قضایی ، تهاتر قراردادی و        ) قانونی  ( تقسیم تهاتر به تهاتر قهری      
شرایط آن ، قهرا به موجب قانون و حتی عقال ، حاصل می شود ؛ النهایه حصول تهـاتر قهـری ، چنانچـه مـورد اخـتالف طـرفین                              

حـراز  ا. باشد، می بایست توسط دادگاه ، در حکم صادره ، با احراز شرایط آن ، اعالم و آثار قانونی الزم بـر آن مترتـب گـردد                            
شرایط تهاتر از سوی دادگاه ممکن است  مستند به ادله ای باشد که ذی نفع ارائه می دهـد و یـا بـر اسـاس قـراردادی باشـد کـه                               

  دیون متقابل خود به توافق رسیده و به علت اختالف بعدی ، به... طرفین در خصوص موضوع ، میزان ، زمان و محل تادیه و 

                                                           
  398 ص  ،  آیین دادرسی مدنی دکتر نعمت احمدی ،.  1
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  ی مدنی جزوه آیین دادرس421تصویر صفحه 
بنابراین در صورتی که  خواسته ی دعوای مالی ، برای مثال مال ، اعمّ از منقول و غیر منقول ، حقوق مـالی ، پـول خـارجی و یـا                                

باشد ، اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شـده باشـد ، حکـم دادگـاه بـدوی در هـیچ صـورتی  قابـل فرجـام                                ... و
  . باشد  نمی

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طالق ، نسب ، حجر، وقف ، ثلث، حـبس و  .ج .  ق 367مادّه ) الف ( ند  از ب2در قسمت   
شـوند ، چنانچـه محکـوم علیـه در            بنابراین احکامی که در دعاوی مزبور از دادگاه بدوی صادر مـی           . تولیّت منصوص شده است     

تواننـد ، در مهلـت فرجـامی مـستقیماً مـورد فرجـام                طعی شـود ، مـی     مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و بدین ترتیب حکم ق         
شـوند ، چنانچـه در مهلـت        در نتیجه احکامی که راجع به ثلث و حبس و تولیّت از دادگاه بـدوی صـادر مـی                  . خواهی قرار گیرند  

شـود غیـر قابـل     یدنظر صادر مـی ، رأیی که از دادگاه تجد.ج.  ق368مقررّ مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرند ، با توّجه به مادّه       
شود که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق ، نسب ، حجـر و وقـف کـه در مقـام                        در مقابل، یادآوری می   .  است   فرجام

  . باشند قابل فرجام می. ج .  ق368مادّه ) الف ( شوند ، بر اساس بند  تجدید نظر از دادگاه تجدید نظر استان صادر می
ی آن بـیش از سـه میلیـون ریـال باشـد ، از             ابی صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین در دعاوی مالی که خواسته            چون احکام غی  

 و با توّجه به این که ، به موجـب           . )ج.  ق 336 و مادّه    306 ذیل مادّه    3ی    تبصره( باشد    تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر می      
بدوی که در این مادّه شمارش شده و به علّت عدم درخواست تجدید نظر قطعـی شـده انـد ،                     های    آرای دادگاه . ج  .  ق 367مادّه  

ی  خواسـته « باشند ، باید نتیجه گرفت که احکام غیابی صادره در دعاوی مالی که                در مهلت مقرّر فرجام خواهی ، قابل فرجام می        
تواننـد در      مورد واخـواهی و تجدیـد نظـر قـرار نگیـرد مـی              های مقرّر   باشد ، چنانچه در مهلت      بیش از بیست میلیون ریال می     » آن  

همین حکم نسبت به احکام غیابی راجع به اصل نکاح و فسخ آن             . مهلت مقرّر فرجام خواهی مورد درخواست فرجام قرار گیرند        
  . ، طالق ، نسب ، حجر وقف ، ثلث ، حبس وتولیّت که از دادگاه بدوی صادر شود نیز جاری است 

  قرارها. 2
های بدوی صادر شـوند ، شخـصی کـه قـرار            بینی شده که چنانچه از  دادگاه         قرارهایی پیش  367مادّه  ) ب  (  بند   2 و   1ر قسمت   د

ای  ، در صورتی که اوّالً در مهلت مقرًر تجدیـد نظـر خـواهی ننمایـد و ثانیـاً قـرار در پرونـده       ) خواهان دعوا ( علیه او صادر شده   
مهلـت مقـرّر     توانـد در    همان مادّه ، قابـل فرجـام باشـد ، مـی           ) الف  (  اصل آن ، به موجب بند        صادر شده باشد که حکم راجع به      

 بـیش از بیـست میلیـون     »ی  آن  خواسـته « در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشـند کـه              . فرجام خواهی نماید  
یعنی اصل نکاح و فـسخ      ( همان مادّه صادر شده باشند      ) الف(  بند   2ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت             

قرار ابطال دادخواست یا ردّ دادخواست کـه از دادگـاه صـادر شـده               ) . آن ، طالق ، نسب ، حجر، وقف ، ثلث ، حبس و تولیّت               
 2 و 1های  به موجب قسمتباشند که ،      باشد ؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا ، از قرارهای دادگاه بدوی می                 

  . باشند تحت دو شرط فوق الذّکر ، مستقیماً قابل فرجام می. ج .  ق367مادّه ) ب ( از بند 
   آرای غیر قابل فرجام - بند ششم

کـامی را   قـانون مزبـور اح  369در عین حـال مـادّه   . اند  پیش بینی شده. ج .  ق 368 و 367همان طور که گفته شد آرای قابل فرجام در موادّ   
  . مزبور باشند ، حسب مورد ، قابل رسیدگی فرجامی نخواهند بود » در دو مادّه ) الف ( اگر چه از مصادیق بندهای « شمارش نموده که 

   )369 ماده 1به موجب  بند ( احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه . 1
 369 مـاده    1اما در بنـد     . قابل تجدیدنظر نمی باشد     . ج  .  ق   331ل ماده   ، به موجب تبصره ذی    »  اقرار در دادگاه    « احکام مستند به    

از سـوی دیگـر     . را غیر قابل فرجام اعـالم نمـوده اسـت           » اقرار قاطع دعوا در دادگاه      « قانون مزبور ، قانون گذار احکام مستند به         
 یا قاضی غیرصالح آن را صادر نموده ، به موجـب  احکام مستند به اقرار ، در صورتی که محکوم علیه ادّعا داشته باشد که دادگاه   

  .، قابل تجدیدنظر است . ج .  ق 331تبصره ذیل ماده 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی153تصویر صفحه 
، در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یـا رفـع ممانعـت از حـق باشـد،                          حکم دادگاه 

، توسـط اجـرای دادگـاه یـا ضـابطین دادگـستری قابـل اجـرا بـوده و درخواسـت           ».ج.  ق302مـاده  «ز ابالغ ، البته پس ا  بالفاصله
   .).ج.  ق175ماده ( باشد تجدیدنظر مانع اجرای آن نمی

ه در حقوق ایران ، خوانده با شکست در دعوای تصرّف و حتی در خالل رسیدگی به آن می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید و حکم صادر         
در حقیقـت ، از یـک طـرف موضـوع و حتّـی سـبب       . علیه او در دعاوی تصرّف هیچ گونه اثری ، له یا علیه او ، در دعوای مالکیـت نـدارد                     

  .دعوای تصرّف با دعوای مالکیت کامالً متفاوت و از طرف دیگر در دعاوی تصرّف محکومیت مالک امکان پذیر است 
، تحت شرایطی، جرم و فاعل مستوجب مجـازات یکمـاه تـا          تعزیرات   قانون   690بموجب ماده   تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق،        

 شکست خواهان   .تواند دعوای حقوقی اقامه و یا با تحقق شرایط مقرر، شکایت کیفری مطرح کند              بنابراین مدعی می  . باشد یکسال زندان می  
   . 1نماید لی االصول ، بر او مسدود نمیدر دعوای حقوقی  ، راه شکایت کیفری را حتی در همان موضوع ، ع

حکم دادگاه بدوی چنانچه مبنی بر محکومیت خوانده باشد ، بالفاصله پس از ابالغ توسط اجرای دادگاه یا ضـابطین           -اجرای حکم   
   . ) .ج .  ق 175ماده ( دادگستری به مرحله اجراء در می آید و حق تجدید نظر و تجدید نظر خواهی از آن مانع اجراء نمی باشد 

چنانچه رای مرحله بدوی که اجرا شده، در مرحله تجدید نظر فسخ گردد اقدامات اجرائی، به دستور دادگاه اجراء کننده حکم،                     
  )..ج.  ق175ماده ( شود  به حالت قبل از اجراء اعاده می

. محکـوم علیـه وجـود دارد        پس از اجرای حکم ، امکان ازسـرگیری تـصرّف عـدوانی ، مزاحمـت و ممانعـت از حـق از سـوی                         
اشخاصی را که به این امور اقدام نموده و یا دیگران را به آن وادار نمایند مشمول مجـازات مقـرر                . ج  .  ق 176قانونگذار در ماده    

  . باشد ، می قرار داده است که حبس از شش ماه تا دو سال و البته رفع تجاوز  . ) »ت« . ا . م .  ق 693ماده ( در قانون مجازات اسالمی 
هر کس به وسیلۀ صـحنه سـازی از قبیـل پـی کنـی ،               « . » ت  « . ا  . م  .  ق   690به موجب ماده      -دعاوی تصرف در قانون جدید مجازات اسالمی        

یـا اشـخاص   .... و سایر اراضی و امالک متعلق بـه دولـت   ..... امثال آن به تهیۀ آثار تصرّف در اراضی مزروعی  ..... دیوارکشی و   
یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرّف عـدوانی یـا ایجـاد مزاحمـت یـا ممانعـت از حـق در                       .... مبادرت نماید   .....  یا حقوقی    حقیقی

  .» .... موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود 
یعنی ، اراضی مزروعـی     ( » .... ارد مذکور   تصرف عدوانی ، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مو          « با توجه به نص مزبور ، که        

را به قید مجازات ممنوع نموده اسـت ، طـرح شـکایت             ..... ) یا اشخاص حقیقی    ..... سایر اراضی و امالک متعلق به دولت        ..... و  
» متعلـق  « ، » رد  مو« کیفری در دادگاه ، در صورتی می تواند به نتیجۀ مطلوب شاکی بیانجامد که بتواند از جمله اثبات نماید که                     

پس در این خصوص ، شاکی مکلف به اثبات مالکیت خود ، حسب مورد بر ملک مورد تـصرّف یـا مزاحمـت و یـا              . به او است    
بنابراین ، چنانچه نسبت به ملـک مـورد بحـث ،    . حق مورد ممانعت ، با استناد به دالیلی است که توان اثباتی الزم را داشته باشند  

امـا سـایر ارکـان دعـاوی        . ده باشد ، شاکی مالکیت رسمی خود را باید با ارائۀ سند مالکیـت اثبـات نمایـد                   سند مالکیت صادر ش   
مورد ارزیابی و قضاوت    » مدنی  « تصرّف ، در شکایت کیفری باید با لحاظ ضوابط و مالک های مورد قبول در دعاوی تصرّف                  

احمت و ممانعت از حق را به ترتیبی کـه در آیـین داردسـی مـدنی             در حقیقت قانونگذار ، عمل تصرّف عدوانی ، مز        . قرار گیرد   
شناسایی می شود و با توجه به مفهوم اصطالحی آنها ، به قید مجازات نیز ممنوع نموده است ؛ پس برای شناخت اعمال مزبـور و               

اصـل قـانونی    « رار داد تـا     بررسی مسئولیت کیفری فاعل آنها ، باید تعاریف و معیارهای قانون آیین دادرسی مـدنی را مـالک قـ                   
بدیهی است دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور ، باید عناصر تـشکیل         . رعایت شود   » بودن جرایم و مجازات ها      

  . دهندۀ جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید 

                                                           
  » د دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی شود در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتدا ، مرجع دعوی خصوصی خود قرار دا« . 1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی245تصویر صفحه 
و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت ... « : آمده است . ج .  ق 39دامه ماده در ا . . )ج .  ق 39ماده ( 

توقیف یک ماهه دادرسی ، به علت استعفای وکیل ، در صورتی است که موجب تجدید جلسه . یک ماه متوقف می گردد 
  .نشود و تنها ، منصرف به سایر اعمال دادرسی است 

دهد که در صورت داشتن عذر موجه از حضور در جلسه خودداری و عذر خود را به طور کتبی با دالیل  به وکیل اجازه می. ج .  ق 41ماده 
  . افتد  ی دادرسی به تاخیر می چنانچه دادگاه عذر وکیل را موجه تشخیص دهد ، جلسه. ی محاکمه به دادگاه ارسال دارد  آن برای جلسه

  : شمارش شده و عبارتند از . ج .  ق 41جهات عذر موجه در ماده 
  .ی دوم  ی اول از طبقه فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه 
 .مضر تشخیص داده شود  ابتال به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ،  

 .حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد  

 . ع از حضور وی در دادگاه شود وقایع خارج از اختیار وکیل که مان 

  .وکیل معذور می تواند از حضور خودداری و یا با داشتن وکالت در توکیل ، وکیل معرفی و یا الیحه ارسال نماید 
  علل منتسب به اصیل و نماینده . 3

موجهی باشند می توانند دارای عذر .... پرسش این است که چنانچه اصیل و یا نمایندگانی غیر از وکیل از جمله ولی ، قیم و 
ناظر به وکالی . ج .  ق 41عذر خود را به دادگاه اعالم و درخواست تأخیر جلسه دادرسی نمایند ؟ آنچه مسلم است ماده 

به . دادگستری است و تسری آن به اصیل و یا نمایندگانی غیروکیل دادگستری ، با استفاده از مالک آن ، مجاز نمی باشد 
آنچه مسلم است تأخیر یا تجدید .ر نمایندگان مزبور ، علی القاعده ، از امکان توکیل برخوردار می باشند عالوه، اصیل و سای

. ، در هر حال الزامی است . ج .  ق 106جلسه ، حسب مورد ، به علت قوه قاهره ، طبق قاعده کلی ، و همچنین در محدوده ماده 
وال سمت اصیل یا نمایندگانی مانند ولی ، حسب مورد ، از جمله موارد به عالوه ، نباید فراموش نمود که فوت ، حجر و ز

   . ) .ج .  ق 105ماده ( توقیف دادرسی است 
  درخواست اصحاب دعوا یا هریک از آنان . 4

به . زد بار به تاخیر اندا ی دادرسی را برای یک  جلسه  به درخواست اصحاب دعوا ، تواند ، دادگاه می ،. ج .  ق 99به موجب ماده 
ی کمی مدت یا دالیل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر   در صورتی که خوانده به واسطه ،. ج .  ق 96موجب قسمت اخیر ماده 

در حقیقت ، چنانچه عمل به . پذیر است  نیز امکان به علل دیگر ی دادرسی تاخیر جلسه. کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست کند 
  .  در هر حال ، الزامی است  پذیر نباشد ، تاخیر جلسه،  حتی جزءاً ، امکانی دادرسی دستور جلسه

همین ترتیب در صورتی که جلسه برای استماع توضیح کارشناس تشکیل شده باشد و کارشناس حاضر نشود و جلب او نیز به  به
 . ) .ج .  ق 263ماده ( گردد  الزامی می تاخیر جلسه  ی مقرر توضیح او استماع شود ، سرعت و ترتیبی میسر نباشد که در جلسه

 . . )ج .  ق 243 ماده( همچنین ، در صورتی که گواه در موعد مقرر حاضر نشود ، جلسه به تاخیر افتاده تا گواه دوباره احضار شود 
صحاب دعوا ی دادگاه و محل آن ، تشکیل جلسه در محل جدید ، درصورت عدم ابالغ به ا عالوه بر این در صورت تغییر شعبه
  . تاخیر افتد  باشد و جلسه باید به و عدم حضور هر یک قانونی نمی

∗∗∗ 
  ختم دادرسی  -گفتار هشتم 

گونه رسیدگی و یا اقدام دیگـری نباشـد           تنها مستلزم هیچ    شود که صدور رای قاطع نه       می) تمام  ( نتیجه دادرسی در صورتی ختم      
بـرای مثـال نظـر کارشـناس     . ( ی امر موجود باشد  ه نیز مشخص شده و در پروندههای قبلی دادگا بلکه نتایج اقدامات و رسیدگی 

   جهت صدور رای قاطع ، ی دعوا ، پس از اقامه در حقیقت ، دادگاه ، ) . واصل شده و اعتراض موجهی به آن نشده است 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی 197تصویر صفحه 
ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش بینی نگردیده         . شود  » ...نوشته  ...  زبان فارسی    دادخواست باید به  « . ج  .  ق   51به موجب ماده    

توضیح داده شـده ، اگـر برگـی فاقـد ایـن      ) تنظیم بر برگ های مخصوص ( همان طور که در خصوص شرط دیگر از این بند     . است  
در صـورت ثبـت و ارجـاع ، دادگـاه           .  ممتنـع اسـت      شرط باشد دادخواست شمرده نشده و ثبت آن در دفتر ثبت دادخواست ها قانوناً             

  . مرجوع الیه می بایست ، به همان ترتیب که گفته شد ، از طریق دفتر به متقاضی مراتب بی اثر بودن آن را اخطار نماید 
  امضای دادخواست . 3

 عجز از امضاء، باید اثر انگـشت او در       برسد و در صورت      امضای دادخواست دهنده  داد خواست باید به     . ج  .  ق   51 ماده   7به موجب بند    
  .دراین خصوص نیزدرقانون آئین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.  دادخواست باشدذیل

برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی معتقدند اگر دادخواست فاقد امضاء باشد نمی توان آنـرا دادخواسـت بـه معنـی حقـوقی آن                         
  .صالً دادخواست تلقی نمی شود دانست و چنین ورقه ای ا

  .در هر حال صدور اخطار رفع نقص و همچنین قرار رد دادخواست به علت امضاء نداشتن دادخواست قانونی نمی باشد 
  تاریخ دادخواست. 4

قدیم در  درج تاریخ ت  . » ...تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود            « : مقرر می داشت    . ق  .  ق   78ماده  
چنـین تکلیفـی پـیش بینـی نـشده        . ج  . در حال حاضـر ، در ق        . دادخواست ، اگر چه قانوناً الزامی اما فاقد اثر به نفع خواهان بود              

است ؛ اما مدیر کل دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده رسـیدی مـشتمل بـر نـام خواهـان و خوانـده ،               
با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید              ) و سال   روز و ماه    ( تاریخ تسلیم   

   . ) .ج .  ق 49ماده ( . » تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود ... « . کند 
 باشد و مدیر دفتر دادگاه و قاضی متوجه چنین چهارگانه فوقشود این است که ، اگر دادخواستی فاقد یکی از شرایط            پرسشی که مطرح می   

   امری نشوند و رسیدگی شود و رأی نیز صادر شود ، آیا این رأی به علت اینکه دادخواست شرایط الزم را نداشته نقض می شود؟
موعـد مقـرر قـانونی در    عدم رعایت شرایط قانونی دادخواسـت و یـا عـدم رفـع نقـص آن در      «  مقرر می دارد . ج  .  ق   350ماده  

دراین مورد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی         .  موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخواهد بود            ، مرحله بدوی 
 در صورت عدم اقدام  و همچنین در صورتی کـه             .روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید         10کندکه ظرف   اخطار می 

  .ه محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید سمت دادخواست دهند
  .اما اگر رأی قابل تجدید نظر نباشد چطور ؟ بنظر می رسد بتوان چنین رائی را اجرا کرد

   شرایطی که فقدان آنها موجب رد فوری دادخواست توسط مدیر دفتر می شود -ب
 بـه   یا اخطارباشد مدیر دفتر دادگاه بدون اطالع دادن      ذیل  که دادخواست فاقد یکی از شروط       در این دسته از شرایط در صورتی        

  .امکان پذیر نمی باشد ) اطالع دادن به خواهان ( چون این امر. کندخواهان قرار رد داد خواست را صادر می
 روز از تـاریخ رسـید   2امـت او معلـوم نباشـد ظـرف     هر گاه در دادخواسـت ، خواهـان یـا محـل اق    «  در این خصوص مقرر می دارد 56ماده  

با توجه به ماده مـذکور ایـن شـروط     » رد می شود   ، کنددادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می              
  :دو مورد هستند 
  . 1معلوم نباشددر دادخواست اگر نام  ونام خانواگی خواهان  
  .اد خواست معلوم نباشد اقامتگاه خواهان در د 

اگر هر یک از این دو شرط در دادخواسـت تعیـین نـشده باشـد، مـدیر دفتـر دادگـاه ظـرف دو روز از تـاریخ رسـید دادخواسـت، قـرار رد                                    
  .دادخواست را صادر می کند و در غیاب مدیر دفتر جانشین او این کار را انجام می دهد 

                                                           
  . ضمانت اجرا ندارد و در عمل نیز نقص دادخواست به شمار نمی آید . ج .  ق 56درج نام پدر ، سن و شغل خواهان در دادخواست ، با توجه به ماده . 1

مراحل او طرف محاکمه باشد مجرد ذکر اسامی اشخاص دیگر در وکالت نامه بدون این که از طرف آنها اقامه دعـوا شـده باشـد آنهـا را     اگر در دعوای اصلی دادخواست از طرف یک نفر به تنهایی داده شده و در تمام            
 دکتر احمد متین دفتری ، منبع پیشین . ک . ع .  د 4 شعبه 30/10/20-346/10حکم شماره                                                                                              .                                                                                      » طرف دعوا قرار نمی دهد 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی110تصویر صفحه 
   شرایط گرفتن پروانه مشاوره حقوقی. 6

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران مـصوب      187افزون بر مقررات یاد شده ، در اجرای ماده     
یس مؤسـسات    ، قوه قضاییه اجازه یافت تا نسبت به تأیید صالحیت فـارغ التحـصیالن رشـته حقـوق ، بـرای صـدور مجـوّز تأسـ                           27/1/1379

نامه مزبـور ، هیـأت مقـرر در           به موجب آیین  . آیین نامه اجرایی این قانون نیز تصویب و منتشر گردید           . مشاوره حقوقی برای آنان اقدام کند       
 آیین نامه 3شرایط متقاضیان پروانه مشاوره حقوقی در ماده   . کند   ، با رعایت شرایطی ، نسبت به دادن پروانه مشاوره حقوقی اقدام می             2ماده  

از دواطلبان واجد شرایط امتحان کتبی به عمل می آید ؛ اما اعضای هیأت علمی رسمی دانشکده های حقـوق کـه دارای        . مزبور آمده است    
مدرک دکترای تأیید شده بوده و دست کم سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی دارند ، از شرکت در آزمون مزبور معاف مـی باشـند                           

  .از پذیرفته شدگان امتحان کتبی ، مصاحبه شفاهی به عمل آید ) . ن نامه و تبصره آن  آیی8ماده  (
  حقوق کانون وکالی دادگستری   -د
 ممنوعیت تعلیق وکیل . 1

وکیلـی   هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی ، تعلیـق موقـت                       
راسـا بـه    ( یـا رئـیس کـانون       ) رئـیس قـوه قـضائیه       ( انتظامی قرار گرفته است ، به در خواست وزیر دادگـستری            که مورد تعقیب    

چنانجـه دادگـاه مزبـور رای بـر تعلیـق صـادر             . از دادگاه انتظامی وکالء به عمل می آید         )  نفر از اعضای هیات مدیره       6تقاضای  
رای عـدم تعلیـق نیـز از طـرف وزیـر      . دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات اسـت       نمود رای صادره قابل اجراء اما قابل تجدید نظر در           

  . یا رئیس کانون وکالء ، در مرجع اخیر ، قابل تجدید نظر است ) رئیس قوه قضائیه (  دادگستری 
 برخورداری از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا . 2

شـاغلین شـغل قـضا ، از جملـه ، در صـورتی      . خوردار می باشـد  وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا بر         
توانند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند که دادگاه عالی انتظامی قضات قرار تعلیق آنان را ، پس از رسیدگی و وجود دالیـل ،                          می

ع مرتکب شده است ، مـستلزم       بنابراین می توان نظر داد که تعقیب کیفری وکیل ، به اتهام جرمی که در موضع دفا                . صادر نماید   
  . طی همان مراحلی است که برای تعقیب کیفری قضات مقرر است 

 حمایت کیفری  .3

  .  روز تا سه ماه زندان محکوم می شود 15هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به 
.  قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبـر اسـت   1333، مصوب   . د  . و  . ک  . ا  . ق  . ل   19به موجب ماده      -استحقاق حق الوکاله    

در عـین حـال نظـر بـه اینکـه ممکـن اسـت          . بنابراین وکال می توانند نسبت به حق الوکاله با موکلین خود قرارداد منعقـد نماینـد                 
در حـال   . ل را در هر مورد ، بر اسـاس تعرفـه مـشخص نمـود                قرارداد حق الوکاله منعقد نشود قانونگذار حداقل حق الوکاله وکی         

 قانون برنامه سوم بر اسـاس آیـین نامـه    187حاضر ، حق الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکال و مشاوران حقوقی ماده            
 موکل ، محکوم علیـه   تعرفه حق الوکاله نه تنها در صورت نبودن قرارداد ، برای وکیل و            . 1 تعیین می شود   1385مربوط ، مصوب    

  .نیز قرار می گیرد » سهم تعاون « و شخص ثالث معتبر است ، بلکه مبنای تشخیص مالیات بر درآمد وکال و 
   حدود وکالی دادگستری-ه 

  تخلفات و مجازتهای انتظامی . 1
. ترتیـب مقـرر انجـام دهنـد         وکالی دادگستری مکلفند اعمالی را که به موجب مقررات بر عهده آنها قرار گرفته در زمـان و بـه                     

عـدم رعایـت مـوارد مزبـور در محـدوده           . همچنین اخالق و رفتار آنها می بایست متناسب با  مقام و منزلت شغل وکالـت باشـد                   
مقررات تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق با آیین نامه الیحـه قـانونی اسـتقالل کـانون وکـالی دادگـستری  مـستوجب                          

  :انتظامی به شرح ذیل  است تعقیب و تحمل مجازات 

                                                           
  .  همین جزوه آمده است 2متن کامل آیین نامه تعرفه های حق الوکاله در پیوست . 1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی196صفحه 
 ، و موارد استفاده آن در هیچ یـک          . )ج  .  ق   313ماده  ( » درخواست شفاهی   « بر خالف   » دادخواست شفاهی   « ،  . ج  .  ق   503ماده  

.  ، باید به صورت کتبی مطرح شود      بنابراین باید پذیرفت که دادخواست ، در هر حال        . از دیگر مواد قانون پیش بینی نشده است         
پیش بینی شده بود و در موارد فوری می توانست تقدیم شده و آثار قانونی بر   . ق  .  ق   71نیز که در ماده     » دادخواست تلگرافی   « 

ت آن مترتب گردد ، در قانون جدید مسکوت مانده و نمی تواند واجد اثر شمرده شود و بنابراین در نقاطی کـه بـرگ دادخواسـ                 
  . در دسترس عموم نباشد قانون گذار تکلیف دادخواهان را مشخص ننموده است ) چاپی مخصوص  (

∗∗∗ 
   شرایط دادخواست -چهارم گفتار 

 قـانون مزبـور    51-63با توجـه بـه مـواد    . پیش بینی شده است . ج . به بعد ق 51شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد  
شرایطی که ضمانت اجرایی برای آنها :  ، با توجه به ضمانت اجرای آنها ، به سه دسته تقسیم نمود    می توان شرایط دادخواست را    

دادخواست می باشد و شرایطی که اگر دادخواسـت نداشـته   » فوری « تعیین نگردیده است ؛ شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد     
  .مزبور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد شرایط . باشد ، موجب توقیف آن و صدور اخطار رفع نقص می گردد 

   شرایطی که فاقد ضمانت اجرا هستند-الف
  تنظیم دادخواست بر روی برگ های چاپی مخصوص. 1

 ونه در مواد دیگر ضمانت اجرایی .ج .  ق 51دراین مورد هم نه در ماده : مخصوص نوشته شود    برگهای چاپی دادخواست باید روی    
    ؟1 اگر تقاضای رسیدگی در غیر برگهای چاپی مخصوص تنظیم شد باید رد شود یا خیرپیش بینی نشده است که

چنانچـه در مقـر   . شـود  » .....در روی بـرگ هـای چـاپی مخـصوص نوشـته     ... دادخواست باید « : مقرر می دارد . ج .  ق 51ماده  
. هـای معمـولی نیـز بهتـر اسـت پذیرفتـه شـود               دادگاه مرجع دعوا ، چنین برگ هایی در اختیار عموم ، قرار نگرفته باشـد بـرگ                  

  . رغم تصریح این شرط ، هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی ننموده است  علی
پرسش این که چنانچه برگ دادخواست رسیدگی به دعوا شرطی را که در قانون بـرای آن ضـمانت اجـرا پـیش بینـی نگردیـده                           

شـمرده شـود ؟ در      » دادخواسـت   « می توانـد    » برگ  « اشد ، دادگاه ، در مواجه با آن ، چگونه باید اقدام نماید و آیا این                 نداشته ب 
پاسخ باید گفت که علت پیش بینی نشدن ضمانت اجرا در مورد این دسته شرایط اهمیت نداشتن آنها نمـی باشـد بلکـه ، از نظـر                  

ین شرایطی باشد اصوالً دادخواست شمردن آن ممتنع بوده و حتـی شایـسته ثبـت در دفتـر     فاقد چن» برگی  « قانون گذار ، چنانچه     
. مصداق دارد ، در مـورد آن منتفـی اسـت            » دادخواست  « ثبت دادخواست نبوده و بنابراین رد فوری و توقیف نیز ، که نسبت به               

بایـست از ثبـت    مسئول ثبت دادخواست ها ، علـی االصـول ، مـی   بنابراین . به شمار می آید » جوهری « در حقیقت ، شرایط مزبور از شرایط       
اما چنانچـه چنـین برگـی در    . گردد آن نیز ، به عنوان دادخواست ، منتفی می  » ارجاع  « چنین برگی در آن دفتر خودداری نماید که در نتیجه           

.  مقام ارجاع کننده مکلف به ارجاع آن می باشد           دفتر ثبت دادخواست ها در هر حال ثبت گردید ، اگر چه این امر تخلف اداری است ، اما                  
النهایه دادگاه مرجوع الیه می بایست به دفتر دستور دهد که به تقدیم کننـده اخطـار نمایـد کـه ترتیـب اثـر دادن بـه اقـدام ، مـستلزم تقـدیم                                   

در حقیقـت ، تقـدیم بعـدی     . اسـت   گونـه اثـر قـانونی دادخواسـت           دادخواست با شرایط قانونی آن اسـت و بنـابراین چنـین برگـی فاقـد هـر                 
  .تواند بر برگ تقدیمی قبلی اثری مترتب نماید  دادخواست که در برگ چاپی مخصوص تنظیم شده ، در این مورد ، نمی

  تنظیم دادخواست به زبان فارسی . 2
رای این مـسأله پـیش بینـی نـشده         و نه در مواد  دیگر ضمانت اجرایی ب         . ج  .  ق   51نه در ماده    . باشد   زبان فارسی  دادخواست باید به  

توانـد رسـیدگی کنـد ؟ آیـا اصـالً چنـین ورقـه ای                 است ، حال اگر دادخواست به زبانی غیر از زبانی فارسی باشد آیا دادگاه می              
   دادخواست محسوب می شود؟

                                                           
  . تخلف اعالم نموده است را » فتن و به جریان انداختن عرض حالی که در اوراق غیررسمی تنظیم شده پذیر« محکمه ی عالی انتظامی قضات . 1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی197تصویر صفحه 
ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش بینی نگردیده         . شود  » ...نوشته  .. .دادخواست باید به زبان فارسی      « . ج  .  ق   51به موجب ماده    

توضیح داده شـده ، اگـر برگـی فاقـد ایـن      ) تنظیم بر برگ های مخصوص ( همان طور که در خصوص شرط دیگر از این بند     . است  
در صـورت ثبـت و ارجـاع ، دادگـاه           . شرط باشد دادخواست شمرده نشده و ثبت آن در دفتر ثبت دادخواست ها قانوناً ممتنـع اسـت                   

  . مرجوع الیه می بایست ، به همان ترتیب که گفته شد ، از طریق دفتر به متقاضی مراتب بی اثر بودن آن را اخطار نماید 
  امضای دادخواست . 3

  باید اثر انگـشت او در     برسد و در صورت عجز از امضاء،       امضای دادخواست دهنده  داد خواست باید به     . ج  .  ق   51 ماده   7به موجب بند    
  .دراین خصوص نیزدرقانون آئین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.  دادخواست باشدذیل

برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی معتقدند اگر دادخواست فاقد امضاء باشد نمی توان آنـرا دادخواسـت بـه معنـی حقـوقی آن                         
  . تلقی نمی شود دانست و چنین ورقه ای اصالً دادخواست

  .در هر حال صدور اخطار رفع نقص و همچنین قرار رد دادخواست به علت امضاء نداشتن دادخواست قانونی نمی باشد 
  تاریخ دادخواست. 4

درج تاریخ تقدیم در    . » ...تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود            « : مقرر می داشت    . ق  .  ق   78ماده  
چنـین تکلیفـی پـیش بینـی نـشده        . ج  . در حال حاضـر ، در ق        . است ، اگر چه قانوناً الزامی اما فاقد اثر به نفع خواهان بود              دادخو

است ؛ اما مدیر کل دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده رسـیدی مـشتمل بـر نـام خواهـان و خوانـده ،               
ر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید             با ذک ) روز و ماه و سال      ( تاریخ تسلیم   

   . ) .ج .  ق 49ماده ( . » تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود ... « . کند 
باشد و مدیر دفتر دادگاه و قاضی متوجه چنین  چهارگانه فوقشود این است که ، اگر دادخواستی فاقد یکی از شرایط            پرسشی که مطرح می   

   امری نشوند و رسیدگی شود و رأی نیز صادر شود ، آیا این رأی به علت اینکه دادخواست شرایط الزم را نداشته نقض می شود؟
ونی در عدم رعایت شرایط قانونی دادخواسـت و یـا عـدم رفـع نقـص آن در موعـد مقـرر قـان        «  مقرر می دارد . ج  .  ق   350ماده  

دراین مورد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی         .  موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخواهد بود            ، مرحله بدوی 
 در صورت عدم اقدام  و همچنین در صورتی کـه             .روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید         10کندکه ظرف   اخطار می 

  .دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید سمت دادخواست دهنده محرز نباشد 
  .اما اگر رأی قابل تجدید نظر نباشد چطور ؟ بنظر می رسد بتوان چنین رائی را اجرا کرد

   شرایطی که فقدان آنها موجب رد فوری دادخواست توسط مدیر دفتر می شود -ب
 بـه   یا اخطارباشد مدیر دفتر دادگاه بدون اطالع دادن      ذیل  اقد یکی از شروط     در این دسته از شرایط در صورتی که دادخواست ف         

  .امکان پذیر نمی باشد ) اطالع دادن به خواهان ( چون این امر. کندخواهان قرار رد داد خواست را صادر می
 روز از تـاریخ رسـید   2باشـد ظـرف   هر گاه در دادخواسـت ، خواهـان یـا محـل اقامـت او معلـوم ن      «  در این خصوص مقرر می دارد 56ماده  

با توجه به ماده مـذکور ایـن شـروط     » رد می شود   ، کنددادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می              
  :دو مورد هستند 
  . 1معلوم نباشددر دادخواست اگر نام  ونام خانواگی خواهان  
  . نباشد اقامتگاه خواهان در داد خواست معلوم 

اگر هر یک از این دو شرط در دادخواسـت تعیـین نـشده باشـد، مـدیر دفتـر دادگـاه ظـرف دو روز از تـاریخ رسـید دادخواسـت، قـرار رد                                    
  .دادخواست را صادر می کند و در غیاب مدیر دفتر جانشین او این کار را انجام می دهد 

                                                           
  . ضمانت اجرا ندارد و در عمل نیز نقص دادخواست به شمار نمی آید . ج .  ق 56درج نام پدر ، سن و شغل خواهان در دادخواست ، با توجه به ماده . 1

 طرف یک نفر به تنهایی داده شده و در تمام مراحل او طرف محاکمه باشد مجرد ذکر اسامی اشخاص دیگر در وکالت نامه بدون این که از طرف آنها اقامه دعـوا شـده باشـد آنهـا را           اگر در دعوای اصلی دادخواست از     
 دکتر احمد متین دفتری ، منبع پیشین . ک . ع .  د 4 شعبه 30/10/20-346/10حکم شماره                                                                                                          .                                                                         » طرف دعوا قرار نمی دهد 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی199تصویر صفحه 
وقی باشد در ردیف خواهان نام و اقامتگاه خود شخص حقوقی نوشته می شود نه  سمت رئیس یا معـاون  اگر خواهان شخص حق 

خواهـان ممکـن اسـت      . آن سازمان یا شرکت ، مثالً در ردیف خواهان می نویسیم شرکت سـهامی خـاص ارج یـا ادارۀ اوقـاف                       
ت دهنده یک شخص هستند ولـی اگـر خواهـان    خودش دادخواست را تنظیم و امضاء کند که در اینصورت خواهان و دادخواس       

برا ی اقامه دعوا وکیل بگیرد یا محجور باشد و نماینده قانونی او از طرف وی طرح دعوا کند در اینجا دادخواست دهنده حسب                        
  .مورد وکیل یا نماینده قانونی مولی علیه است ولی خواهان موکل یا مولی علیه می باشد 

  :ر می دارد قانون آیین دادرسی مدنی مقر
در  داشـته باشـد   در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنـوان قـیم یـا متـولی یـا وصـی یـا مـدیریت شـرکت و امثـال آن را                  

  . دادخواست باید تصریح شود 
   مشخصات خوانده .2

در صـورت تعـدد   . دد  نام ، نام خانوادگی ، اقامتگـاه و شـغل خوانـده بایـد در دادخواسـت تعیـین گـر                   ، 51 ماده   2بند  با توجه به    
اگر خوانده شـخص حقـوقی باشـد، بایـد     . خواندگان نیز باید نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه تمامی آنها را در دادخواست بنویسیم            

  .نام و اقامتگاه خود شخص حقوقی را نیز بنویسیم 
آنها غیر محصور است باشد ، با توجه به مـاده  چنانچه دعوا ، علیه اهالی محل معین ، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که عده    

، به همین صورت کلی ، در قسمت مربوط دادخواست به عنوان خوانده قیـد               » ....اهالی محل « ، باید عالوه بر این که       . ج  .  ق   74
امـا متعـدد   چنانچـه خوانـدگان محـصور    . در همین قسمت نوشته شـود  .... گردد نام یک یا چند شخص و نیز دهدار ، شهردار یا        

  .باشند نام و مشخصات تمامی آنها می بایست در دادخواست آورده شود و دادخواست باید به همۀ خواندگان ابالغ شود 
در « پـیش بینـی کـرده اسـت        73در خصوص تعیین اقامتگاه خوانده ، اگر خواهان نتوانـد آنـرا تعیـین کنـد ، قانونگـذار در مـاده                       

انده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعالم ناتوانی                   صورتی که خواهان نتواند نشانی خو     
کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان               

   .» از یکماه کمتر باشدتاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید. آگهی خواهد شد 
 10( مدیر دفتر اخطار رفع نقص مـی کنـد و اگـر در مهلـت مقـرر          ،اگر خواهان مشخصات خوانده را در دادخواست تعیین نکرد          

 روز 10خواهان رفع نقص نکرد قرار رد دادخواست را صادر می کند که این قـرار ظـرف              ) روز از تاریخ ابالغ اخطار رفع نقص        
   .)54ماده (بل شکایت در همان دادگاه است ورای دادگاه در مورد آن قطعی است از تاریخ ابالغ قا

دادگاه در صورتی بـه ماهیـت دعـوا رسـیدگی           . تعیین خوانده در دادخواست یکی از مهمترین و حساسترین امر در تنظیم دادخواست است               
ه بیان دیگر چنانچه دادگاه تشخیص دهد که حـق ادعـایی ، بـر               ب. نماید که در ابتدا تشخیص دهد حق ادعایی خواهان علیه خوانده است              می

در این خصوص باید توجـه      . نماید    فرض اثبات ، علیه خوانده نمی باشد ، با صدور قرار رد دعوا ، از رسیدگی به ماهیت دعوا خودداری می                    
بـرای  ( و یـا واقعـه  حقـوقی    ) ای مثال ، عقـد و ایقـاع         بر( داشت که نه تنها خوانده باید ، با توجه به رابطه حقوقی که بر مبنای عمل حقوقی                  

 به وجود آمده ، مکلف به ادا یا شناسایی حق خواهان باشد بلکه باید ، با توجه به            . )م  .  ق   589ماده( و یا قانون    ) ، غصب ، اتالف و تسبیب       مثال
  .مقررات ، تکلیف و توان قانونی این امر را نیز داشته باشد 

 چنانچه شخصی به نمایندگی از دیگری قراردادی را تنظیم نموده باشد ، دعوای الزام به انجام قرارداد و یا خسارت ناشی از به همین ترتیب ،
در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنهـا مـی باشـد بایـد خوانـده              . عدم انجام تعهد باید علیه اصیل اقامه شود         

بنابراین ، چنانچه ، بـرای مثـال ، دعـوای اعـالم مجعولیـت سـندی اقامـه شـود کـه          . ر این صورت دعوا مسموع نمی باشد قرار گیرند ، در غی  
اشخاص متعددی آن را امضاء نموده اند ، تمامی آنها باید خوانده قرار گیرند مگر اینکه مجعولیت ادعایی مربوط به قسمت قابـل تجزیـه ای                   

عالوه بر این ، خوانده ، در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشـد ،  . ا بعضی از آنها را در برگیرد    باشد که تنها یک امضاء کننده ی      
  . در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود 
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   جزوه حقوق مدنی 1243تصویر صفحه 
   حبس مال و فک ملک.3

برای جلـوگیری از انتقـال ملـک بـه          . قال و تلف گردد   مالی وقف است که عین آن حبس شود، یعنی به ارادۀ مالک مصون از انت              
فـک  «در اینکه الزمۀ وقف مال      . ، بایستی مال موقوفه از شمار دارایی واقف بیرون رود          ورثه و تملک قهری آن بوسیلۀ طلبکاران      

  .کند نمیتنها بحث در این است که مالکیت به موقوف علیهم انتقال پیدا . واقف است تردید معقولی وجود ندارد» ملک
توانـد موضـوع ایـن نهـاد      توان وقف کرد و منفعت و دین و حق نمی نتیجۀ منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می       

  .).م.  ق58مادۀ (از میان اعیان نیز  مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد . حقوقی قرار گیرد
   دوام حبس.4

. گفته شد که الزمۀ وقف، به مفهومی که در حقوق ما وجود دارد، این است که عین مال حبس و از ملکیـت واقـف بیـرون رود                           
   .قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد

.  این عمل حقوقی را نباید وقف نامید وقف بر مصرف یا شخص معین کند،      ) ده سال (بنابراین، اگر کسی مال خود را برای مدتی         
بـه بیـان دیگـر، مـاهیتی     . زیرا، آنچه او  اراده کرده است، بقای مالکیت خود و صرف منافع آن بطور موقت در جهت معین است         

. است، هر چند که نام وقـف بـر آن نهـاده باشـد             ) رقبی(و برقراری حق انتفاع     » حبس موقت «که موضوع قصد مالک قرار گرفته       
  .دهند با قانونگذار و دادرس است نه با خود آنان ا، توصیف حقوق اعمالی که اشخاص انجام میزیر

   سرنوشت وقف پس از زوال هدف. 5
آزارد این است که، پس از انتفاء هدف واقف و انقراض موقـوف علـیهم، تکلیـف وقـف                    پرسشی که در چنین وقفی ذهن را می       

رسـد؟ آیـا بایـد     گردد؟ آیا به ورثۀ موقوف علیهم مـی         آیا عین موقوفه به واقف باز می       چیست و این نهاد دائمی را چه باید کرد؟        
  آن را صرف امور خیریه کرد؟

پس، در تحلیل . اند ها سکوت کرده  هر یک از این نظرها در فقه طرفدارانی دارد و نویسندگان قانون مدنی در ترجیح یکی از آن                 
مانند وقف بر شخص معین یا اوالد، بدون اینکه تکلیـف بعـد آن معـین                (ناپایدار  های   توان گفت، اگر وقف بر هدف      موضوع می 

حبس تلقی شود، بیگمان پس از انقراض موقوف علیهم مال حبس شده از آن مالک پیشین است، زیرا بنا بـه فـرض نیـز از                       ) شود
ه است که، با انتفـاء موضـوع حـق، ایـن     آغاز رابطۀ ملکیت قطع نشده و تنها برقراری حق انتفاع و حبس عین آن را محدود ساخت              

شود کـه    بنابراین، اشکال اصلی در فرضی مطرح می      . ماند رود و ملکیت بطور کامل برای واقف باقی می         محدودیت نیز از بین می    
  .توصیف شود» وقف«عمل حقوقی انجام شده 

. ترین وسیله برای اجرای قصد واقف است        نزدیک این راه : گویند کسانی که اعتقاد دارند مال وقف باید در راه خیر مصرف شود، می            
از سوی دیگر، ورثـۀ موقـوف علـیهم طـرف           . به اعتقاد اینان، چون عین موقوفه از ملکیت واقف خارج شده است، راه بازگشت ندارد              

مالی نیز مجهول مالی است که به وقف سپرده شده و اکنون مصرف آن معلوم نیست، مالک چنین . عقد نیستند تا ملکیت به آنان برسد
  1.تر است، وجود ندارد ای، جز صرف آن در امور خیر و انجام خدماتی که به غرض واقف نزدیک است، پس چاره

ولی باید آن را به موردی اختصاص داد که از قرائن خارجی و اوضاع . رسد  سازگارتر بنظر می)91 و 90مـواد  (این راه حل با روح قانون مدنی       
زیرا، باید پذیرفت که هیچ مانعی برای نفوذ ارادۀ مالک وجود ندارد و             . ود که قصد واقف به واقع فک ملک نبوده است         و احوال استفاده نش   

این تحلیل حقوقی ممکن اسـت نـشان دهـد کـه مقـصد واقـف نـوعی               . توصیف حقوقی عملی که او انجام داده با قانونگذار یا دادرس است           
  .حبس موقت بوده است

  ف سازمان حقوقی وق. 6
موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سـازمان اوقـاف             « :  اعالم می کند     1354 قانون اوقاف مصوب تیرماه      3ماده  

  . » حسب مورد نماینده آن می باشد 
                                                           

  دکترناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی423تصویر صفحه 
  :  به قرار زیر است  » ابتدای مهلت فرجام خواهی « مقرر می دارد 398ماده 

  .رأی  ابالغ تاریخ از  استان ی احکام و قرارهای قابل فرجام دادگاه تجدید نظربرا 
  ، برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آنها تجدید نظـر خـواهی نـشده از تـاریخ انقـضای مهلـت تجدیـد نظـر                               

  .یابد که رای حضوری یا حکم غیابی باشد  تفاوتی نمی
 338 و   337مقررات مـواد    .  به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ ابالغ آخرین حکم است              اگر فرجام خواهی  

   )400ماده .( در مرحله فرجام نیز جاری است 
   : البته در مواردی مهلت فرجام خواهی دارای استثناء خواهد بود که عبارتند از 

  حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه 
  یندهزوال سمت نما 
  306مطابق ماده  :  عذر فرجام خواه 
مهلت تقدیم ایـن  . تواند از طریق دادستان کل کشور درخواست رسیدگی فرجامی نماید        تحت شرایطی ، ذی نفع می      :  خواهی با واسطه    فرجام 

یـا ابـالغ رای دیـوان    دادخواست یک ماه ، حسب مورد، از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قـرار رد دادخواسـت فرجـامی              
  1.عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است

   ، ترتیب رسیدگی دادخواست فرجامی  - بند هشتم
چه افرادی می توانند از حکم دادگاه فرجام خواهی کنند ؟ طرفین دعوا ، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکالی آنان ، دادسـتان                        

دادخواسـت فرجـام    . آیا رئیس حورۀ قضائی می تواند فرجام خواهی کند ؟ خیـر قـانون تـصریح نکـرده                    . )378ماده  ( کل کشور   
 نکاتی را که باید در دادخواسـت      380  ماده    )379ماده  ( .خواهی به کدام مرجع تقدیم می شود ؟ به دفتر دادگاه صادر کننده رأی               

شود  یر مشخصات طرفین ، حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته مینام و نام خانوادگی و سا: فرجامی قید شوند نام برده است   
  .دالیل فرجام خواهی  ، دادگاه صادر کننده رأی، تاریخ ابالغ رأی،

رونوشت یا تصویر مصدق حکـم یـا قـرار کـه از آن فرجـام خواسـته                  :  پیوستهای دادخواست فرجامی را نام برده است         381ماده  
دادخواسـت و   . ت فرجامی ، وکالت نامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست              شود، الیحه متضمن اعتراضا    می

عالوه یک نسخه باشد ولی مـدرک مثبـت سـمت     ه  پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف دعوا به تعداد آنها ب               
خانوادگی  اگر در دادخواست فرجامی نام ونام )382مـاده  ( . یک نسخه کافی است ) مثل وکالت نامه یا قیم نامه       ( هدادخواست دهند 

کند واین قـرار   و اقامتگاه فرجام خواه معلوم نباشد پس از انقضای مهلت فرجام خواهی ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می           
   . )384دهما( از تاریخ الصاق قابل شکایت در دیوانعالی کشور است  روز20به دیوار دادگاه الصاق می شود که  ظرف 

 روز مهلـت    10  را نداشته باشد مدیر دفتر اخطار رفع نقص مـی کنـد و ظـرف                  382و  381 و 380اگر دادخواست فرجامی شرایط مواد      
دهد تا نقایص را رفع کند واگر تکمیل نکرد قرار رد دادخواست توسط دادگـاهی کـه دادخواسـت بـه آن تـسلیم گردیـده صـادر               می
وز از تاریخ ابالغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور است که رأی دیوان در این خصوص قطعـی اسـت                     ر 20شود و این قرار ظرف       می

 اگر دادخواست فرجامی کامل باشد یا در مهلت مقرر ازآن رفع نقص شود مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست                      .  )383ماده   (
بطور کتبی پاسخ دهد ، پـس از انقـضای مهلـت مـذکور ولـو پاسـخی                   روز    20و پیوستها ی آنرا برای طرف دعوا می فرستد تا ظرف            

  .فرستد  نرسیده باشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته به دیوانعالی کشور می
دیوان ارجـاع مـی نمایـد       پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور ، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت به یکی از شعب                         

موجب قانون یا تشخیص رئیس دیوانعـالی کـشور رسـید گـی خـارج از نوبـت                  ه  شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که ب            
    )391 و 390واد م( . پس از ارجاع پرونده نمی توان آنرا از شعبۀ مرجوع الیه اخذ وبه شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویر قانون . ضروری باشد

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی 559تصویر صفحه 
در نتیجه ، قیـد     . داده می شود و به ندرت اتفاق می افتد که خواهان ، برای طرح درخواست تا صدور رأی بدوی در انتظار بماند                       

  .أی بدوی را نیز مجاز دانست دانسته و درخواست تأمین خواسته پس از صدور ر» وارد مورد اغلب « را باید » جریان دادرسی « 
هرگاه ، پس از صدور رأی بدوی قابل تجدید نظر ، درخواست تأمین خواسته شود ، مرجع صالح ، در صورتی کـه دادخواسـت                         
تجدید نظر تقدیم نشده ، دادگاه صادرکننده رأی و در ، غیر این صورت ، دادگاه تجدید نظر است ؛ زیرا با تجدیـدنظر خـواهی                  

  .اه نخستین پایان می یابد صالحیت دادگ
پرسش این است که آیا در زمان توقیف دادرسی درخواست تأمین خواسته می تواند پذیرفته شود ؟ صدور قرار تأمین خواسـته ،             

» ج  « و  » ب   «  ،» الـف   « به درخواست خواهان ، در زمان توقیف دادرسی نیز امکان پذیر است ؛ اما ، اگر مورد مشمول بنـدهای                     
  . نباشد ، صدور قرار منوط به دادن تأمین است . ج .  ق 108ماده 

یکی از موارد توقیف دادرسی فوت خوانده است ؛ بنابراین پرسش این است که در چنین فرضی قرار تـأمین علیـه چـه شخـصی                          
این مـاده  .  محل ترکه اجرا شود، قرار باید علیه متوفی صادر و از . م  . ا  . ا  .  ق   31باید صادر و اجرا شود ؟ با توجه به مالک ماده            

البته قـرار  . به امکان صدور قرار تأمین خواسته ، در زمان توقیف دادرسی ، نیز داللت داشته و برداشت مزبور را تقویت می نماید   
    . ) .ج .  ق 337مالک ماده ( تأمین ، در این صورت ، باید به وارث ابالغ شود 

  ته مرجع تقدیم دادخواست تأمین خواس.3
درخواست تأمین خواسته اگر قبل از تقدیم دادخواست برای اقامه دعوا باشد باید به دادگاهی داده شود که صالحیت رسـیدگی                     

اگر در جریان دادرسی تأمین خواسته را بخواهیم باید درخواست خود را به دادگـاهی کـه دعـوا  در آنجـا               . به اصل دعوا را دارد    
 توسط داور رسیدگی می شود وبخواهیم تقاضای تأمین خواسته کنیم داور چنـین صـالحیتی                اگر دعوا . مطرح است تقدیم کنیم     

  1.ندارد ولذا بایداز دادگاه درخواست تأمین خواسته کرد
   شرایط ماهوی تأمین خواسته - ب

  .اجماالً حکایت از اشتغال ذمۀ خوانده کند  سندی که بعنوان دلیل ادعا داده می شود.1
نمی تواند صحت ادعای خواهان را احـراز کنـد ولـذا سـند تقـدیمی بعنـوان دلیـل ادعـای                        رسیدگی فوق العاده است و     زیرا دادگاه در یک   

  .خواهان نباید مبهم باشد 
   خواسته منجز باشد .2

زمـان ،   بنابراین ، حق مشروط و حق مؤجل ، حسب مورد ، پیش از تحقق شرط و رسیدن                  . یکی از شرایط مطالبه حق ، منجز بودن آن است           
فقط در یک مورد    . یعنی مشروط ومعلق به شرطی نباشد       خواسته نیز باید در صورتی قابل تأمین باشد که منجز شده باشد             . قابل مطالبه نیست    

بصورت استثنا  قانونگذار اجازه داده است که نسبت به طلب یا مالی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است درخواست تأمین کرد وآنهم در                         
پس هر دو شرط الزم می باشـند واال تـأمین خواسـته          . حق مستند به سند رسمی باشد، درمعرض تضییع و تفریط نیز باشد             : رتی است که    صو

  .شود  پذیرفته نمی
  میزان خواسته معلوم یاعین معین باشد .3

 پـس اگـر بگـوییم درخواسـت  توقیـف      . میزان و مشخصات خواسته باید معلوم باشد مثالً گفته شود فالن اتومبیـل بـا ایـن مشخـصات         
میلیـون تومـان از دادگـاه    3کیسه برنج خوانده معادل 10مقداری برنج را از دادگاه داریم پذیرفته نمی شود بلکه باید بگوییم درخواست تأمین  

ونـه مـوارد بایـد درخواسـت صـدور      در اینگ. ( با تأمین خواسته نمی توان الزام کسی را به انجام یا منع از انجام عملی درخواست کرد    . داریم  
 3باشد مثالً ] کلی در معین       [خواسته برای تأمین ممکن است عین معین باشد مثالً فالن خانه یا فالن اتومبیل ، یا عین کلی                   ) دستور موقت کرد  

مکـین یاتخلیـه خانـه یـا افـراز          الزم به ذکراست که نسبت به خواسته غیر مالی مثل درخواست طالق یا ت             .  هزار تومان    500تن گندم به ارزش     
  2.وتقسیم یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نمی توان درخواست تأمین خواسته کرد 

                                                           
  3 تقریرات آیین دادرسی مدنی ،کتر  جواد واحدی  د.1
  348 ص ، همان کتاب ،  دکتر صدر زاده افشار.2
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   جزوه آیین دادرسی مدنی556تصویر صفحه 
، هبـه ، وقـف و       ) اعم از معوض و غیرمعوض      ( بنابراین نه تنها فروش ، بلکه صلح        . می باشد   » برای فرار از دین     « فروش اموال ،    

  .قاعده مزبور است » مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد ، مشمول « ر معامله ای که ه
نموده که ظهور بر ایـن دارد  » دادخواست « را منوط به دادن .  م .  مکرر ق 218مقرر در ماده   » قرار توقیف اموال    « قانون گذار ،    

  . دعوا درخواست شود که باید ضمن اقامه 
  . درخواست تأمین مزبور باید ضمن دادخواست باشد و دادخواست ، به موجب قانون ، در صورتی می تواند تقدیم شود که حق منجز باشد 

  صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارات احتمالی  -ب
ی او مشمول هـیچ یـک از   د ، خواهان ، به این علت که دعوارو بندهای الف تا ج آن ، در اکثر موا        . ج  .  ق   108با توجه به صدر ماده      

موارد مذکور در این بندها نیست ، نمی تواند خواسته دعوا را تأمین نماید و از این امتیاز محـروم اسـت ؛ امـا قـانون گـذار ، در چنـین                    
 108در حقیقت ، با توجـه بـه صـدر مـاده             . د  ، قرار تأمین خواسته بگیر    » خسارت احتمالی   « فرضی ، به خواهان اجازه داده که با دادن          

خواهان ، خساراتی که ممکن است بـه طـرف مقابـل وارد آیـد نقـداً بـه صـندوق دادگـستری         « آن ، در صورتی که   ) د  ( مزبور و بند    
، از یک سو ، و بند آن » ج « و » ب « ، » الف « صدر ماده و بندهای     . ، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته می باشد           » بپردازد  

 ایـن مـاده باشـد ، دادگـاه        » ج  « یـا   » ب  « ،  » الـف   « آن ، از سوی دیگر ، صریح بر این معنا است که اگر مورد مشمول بنـدهای                  » د  « 
نماید و در مقابـل ، چنانچـه مـورد مـشمول هـیچ یـک از                 » خسارت احتمالی   « تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن           نمی
  . های سه گانه مورد اشاره نباشد ، دادگاه نمی تواند ، بدون گرفتن تأمین ، قرار تأمین خواسته صادر کند بند

صدور قرار تأمین خواسته ، در مورد مزبور ، منوط به تأمین خسارت احتمالی است و بنابراین دادگاه نمی تواند ، برای مثـال ، بـه                           
ین معاف کند و یا برعکس ، به علت ضـعف ادلـه او و یـا مالئـت بـی چـون و چـرای                          علت قوت ادله خواهان ، او را از دادن تأم         
  .  خوانده ، از صدور قرار خودداری نماید 

تأمینی که از خواهان گرفته می شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیرمنقول ، اوراق بهادار و                          
  .جایگزین آن شود حتی ضمانت نامه بانکی نمی تواند 

دادگاه ، در تعیین میزان تأمین ، باید خساراتی را که ممکـن اسـت از اجـرای قـرار بـه      . تعیین میزان خسارت احتمالی در اختیار دادگاه است    
 ، دادگـاه را  خوانده وارد آید ، به دقت تعیین نماید ؛ افزون بر آن ، خواهان حق دارد ، با تودیع خسارات احتمالی ، درصورت تحقق شرایط                        

مکلف به صدور قرار تأمین خواسته نماید و دادگاه نمی تواند درخواست تأمین خواسته را ، حتی به علت احتمال ، هـر چنـد قـوی ، صـدور                      
  . حکم بر بی حقی خواهان و یا مالئت بی چون و چرای خوانده محکوم به رد نماید 

و در نظر گرفتن تغییـر شـاخص        . ج  .  ق   522 باشد با توجه به مالک ماده        میزان تأمین را ، در مواردی که خواسته عین معین نمی          
  .  درصد تعیین می نمایند 20 تا 15ساالنه قیمت ها که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد ، بین 

معموالً ( نیز  قانون گذار مدت دادن تأمین را محدود نکرده است ؛ اما در عمل دادگاهها ، ضمن تعیین میزان تأمین ، مدت آن را                        
  . مشخص می نمایند ) ده روز 

هیچ یک از طرفین نمی توانند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین شده ، شـکایت                        
یص دهـد   پس از تعیین تأمین و صدور قرار تأمین خواسته ، اگر به علت شرایطی که پس از آن احراز شده ، دادگاه تـشخ                       . نماید  

  .که تأمین ، بیش از حد الزم است ، نمی تواند دستور آزادی بخشی از آن را صادر کند 
، در مهلت مقـرر ، نـسبت   . ج .  ق 116اگر قرار ، بر خالف قانون ، بدون گرفتن تأمین صادر شده باشد ، خوانده می تواند ، با استناد به ماده                   

  .  همین قانون نمی باشد ، اعتراض و فسخ آن را درخواست نماید 108از شقوق ماده به قرار ، به این علت که مستند به هیچ یک 
  :در مورد تکلیف تأمین گرفته شده باید گفت 

پس از صدور قرار تأمین خواسته ، خواهان حق دارد تا قبل از اجرای آن ، از دادگاه درخواست نماید که قرار الغاء و دستور استرداد وجهی                          ♣
 .  . )ج .  ق 120مدلول ماده ( احتمالی سپرده شده ، صادر کند که بابت خسارت 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی663تصویر صفحه 
. به هر حال ، مأمور اجرا مراتب را ازاین هنگام به دادگاه اطالع و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقـدام مـی شـود                           . کرد  
فات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات مربوط به اجرای احکـام کـه از اجمـال یـا     اختال« : م مقرر می دارد . ا . ا .  ق 27ماده  

  .» ابهام حکم یا محکوم به حادث شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود 
.  صـادر کـرده اسـت    م مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی داور نیز دادگاهی است که اجراییه را   . ا  . ا  .  ق   28به استناد ماده    

هرگاه در خصوص مفاد حکم بین طرفین اختالف وجود داشته باشد و یا حکم دارای ابهـام و اجمـال باشـد هـر یـک از طـرفین                
در این صورت دادگاه وقت فوق العاده تعیین و رونوشت درخواسـت را بـه طـرف    . توانند رفع اختالف را از دادگاه بخواهند          می

  . طرفین را دعوت به رسیدگی می نماید مقابل نیز ابالغ نموده و
. مگر دادگاه قرار تـأخیر اجـرای حکـم را صـادر نمایـد               . گردد  صرف درخواست رفع اختالف موجب تأخیر اجرای حکم نمی        

  . صدور قرار مزبور نیز منوط به تقاضای ذینفع و مستلزم سپردن خسارت احتمالی است 
له می تواند به استناد به استشهادیه نسبت بـه معرفـی ورثـه محکـوم علیـه اقـدام                    در صورت فوت محکوم علیه ، در اینجا محکوم          

  .نماید و ضرورتی به توقیف اجراییه تا صدور و ارائه گواهی انحصار وراثت نیست 
   در تصحیح ، تأخیر ، توقیف ، تعطیل ، ابطال ، قطع و الغای عملیات اجرایی-بند ششم 

ادعای خالف آن شـرعاً و قانونـاً        . ه و قطعیت پیدا کرد ، اصل بر صحت آن است            هرگاه در خصوص موضوعی حکم صادر شد      
استماع چنین ادعایی در قالـب فرجـام خـواهی ،           . مسموع نیست ، مگر در موارد مصرّح قانونی ، آن هم به طور محدود و مضیق                 

  .اعتراض ثالث و دعوی اعاده دادرسی هم مانع اجرای حکم توسط مأمور اجرا نیست 
مور اجرا حق ندارد عملیات اجرایی را متوقف و یا به هر دلیل دیگری از انجام عملیـات اجرایـی امتنـاع و یـا موجـب تـأخیر و         مأ

با این وجود ، در برخی موارد به طور استثنایی اموری در رابطه با محکوم علیـه و یـا محکـوم لـه و یـا شـخص               . تعطیل آن گردد    
  :گردد مانند ی به موجب قراری از جانب دادگاه متوقف ، تعطیل و یا قطع میگردد که عملیات اجرایثالث حادث می

  تصحیح عملیات اجرایی . 1
یکی از قرارهـای مـوقتی اسـت کـه بـه       . تأخیر ، یعنی به عقب انداختن ، با فاصله انجام دادن ، اجرای حکم با تأمل و تأخیر عملیات اجرایی                     

 مقـرر   1318. م  . د  . آ  .  ق   589مـاده   . دیگـر و یـا تحقـق وضـع و حـالتی موکـول مـی نماینـد                   موجب آن زمان اجرای حکم را برای زمانی         
. اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض عنه خطری یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهـد بـود                          « : داشت   می

عد از تحصیل تأمین از شخص معترض ، مطابق مقررات راجع به تأمین  دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است ، به مدت معینی ب             
  . » خواسته در تأخیر اجرای حکم معترض علیه صادر می نماید 

در مواردی که جبران ضرر و زیان . اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای قطعی نمی باشد        « :  نیز آمده است     1379. م  . د  . آ  .  ق   424در ماده   
کم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالـث پـس از اخـذ تـأمین مناسـب ، قـرار       ناشی از اجرای ح  

درخواسـت رفـع اخـتالف موجـب          «: م نیز مقـرر داشـته اسـت         . ا  .  قانون ا    30ماده  . » تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند           
بنابراین ، هرگاه بنابر جهاتی از قبیل منازعـه و          . » ه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید          تأخیر اجرای حکم نخواهد شد ، مگر اینک       

تواند قرار تأخیر عملیـات اجرایـی را صـادر نمایـد ، در ایـن       اختالف و یا وجود ضرری که غیرقابل جبران و تدارک بوده باشد ، دادگاه می              
.  ق 417ده به تأخیر می افتد ، البته در خصوص احکام راجع به ورشکستگی مستنبط از مـاده          حالت اجرای حکم مدتی که دادگاه تعیین نمو       

  .به طور استثنایی ، تأخیر بردار نیست و به طور موقت اجرا می شود . ت 
  توقیف عملیات اجرایی. 2

ه یـا کلمـات دیگـر    توقیف در لغت به معنای بازداشتن و بازداشت است و در اصطالحات مختلـف بـه صـورت مـضاف بـه کلمـ                
آید ، مانند توقیف مال ، توقیف دادرسی ، توقیف سرقفلی ، توقیف حقوق ، توقیف احتیاطی ، توقیف اشـخاص ، توقیـف                        درمی

  .مقصود از توقیف عملیات اجرایی ، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است .  اجرایی و توقیف اجرای حکم 
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  سی مدنی جزوه آیین دادر272تصویر صفحه 
  تردید. 2

در . گیـرد ممکـن اسـت منتـسب بـه شـخص دیگـری باشـد           سند غیر رسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوامـورد اسـتناد قـرار مـی         
باشـد ،    مایل به ادعای جعل نمی     پذیرد و به هرعلت ،      صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی                این
 مهـر و یـا اثـر      امـضا ،  حسب مورد ، عـدم پـذیرش انتـساب خـط ،     در واقع ،» تردید « بنابراین ، . نماید » تردید  «  آن    هتواند نسبت ب    می

  .شود  اظهار می) تردید ( اصطالح  الیه توسط شخص دیگر است و با بکارگیری همین  انگشت سند غیر رسمی به منتسب
تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسـمی                  انکار و تردید نه    باید گفت ،   موارد تشابه انکار و تردید    درمورد  

  . شود  را داشته باشند شنیده نمی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسـمی را دارد انکـار و تردیـد مـسموع نیـست و      « . م .  ق 1292در حقیقت ، به موجب ماده    

  .»  جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد  مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است تواند ادعای طرف می
  . شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند   بنابراین انکار و تردید نسبت به اسناد عادی نیز در صورتی شنیده می

توان ،  حسب مورد ، نسبت به آن انکار یـا تردیـد نمـود ؛ حتـا اگـر                  نیز قرار نگیرد می   . م  .  ق   1291ل ماده   اگر سند غیر رسمی بوده و مشمو      
شـود ،     باشد ؛ اما ، چون سـند رسـمی شـمرده نمـی              االجرا می   بنابراین ، برای مثال ، اگرچه چک از اسناد الزم         . االجرا باشد     چنین سندی الزم  

  .ارگیرد تواند مورد انکار یا تردید قر می
ی   عمـل آیـد و چنانچـه در جلـسه           ی دادرسی به    اظهار تردید یا انکارنسبت به دالیل و اسناد ارائه شده حتااالمکان باید تا اولین جلسه              « 

  . » دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد 
یک از جلسات دادگاه  ، هرگاه دادخواست بدوی به خوانده ابالغ واقعی شده باشد ، حتا اگر در هیچ        . ج  .  ق   303باتوجه به ماده    

علیـه    شـود و محکـوم      شـود حـضوری شـمرده  مـی          ی دفاعیه نیز نداده باشد ، حکمی که علیـه او صـادر مـی                حاضر نشده و الیحه   
در . توانـد قابـل تجدیـدنظر باشـد           چنـین حکمـی مـی     . ج  .  ق   331ه  امـا در مـوارد مـاد      . تواند نسبت به آن واخـواهی نمایـد           نمی
ی نخـستین ارائـه       علیه حق داد که ، ضمن تجدیدنظرخواهی ، نسبت به اسناد غیررسمی کـه در مرحلـه                  صورت باید به محکوم     این

حکومیـت خوانـده باشـد و       همچنین ، در مواردی که حکم دادگاه تجدیـدنظر مبنـی بـر م             . گردیده ، اظهار تردید یا انکار بنماید        
، . ) ج.  ق   364ماده  ( ای هم نداده باشد     ی دفاعیه و اعتراضیه     یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و الیحه         خوانده یا وکیل او در هیچ     

  صراحت تواند نسبت به رای مزبور ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی آن ، اعتراض نماید ، به                چون بر اساس همین ماده ، می      
کـه بـه دادگـاه تجدیـدنظر        ) واخـواهی    (  تواند ضمن دادخواست اعتراض     علیه می   ، در این مورد نیز ، محکوم      . ج  .  ق   217ماده  
ی نخستین و تجدیدنظر ارائه نموده انکار یـا تردیـد خـود را بـه دادگـاه                    دهد ، نسبت به اسناد غیررسمی که خواهان در مرحله           می

نیز باید در اولـین     . شود    ارائه می ) واخواهی   (  ی اعتراض   نسبت به اسناد غیررسمی که در این مرحله       انکار یا تردید    . اعالم نماید   
  .آید  عمل ی دادرسی همین مرحله به جلسه

 شده باشـد ،      اظهار  تنها سند باید غیررسمی باشد و انکار یا تردید نیز در زمان قانونی              که دادگاه به انکار یا تردید رسیدگی نماید ، نه           برای این 
در حقیقـت ، از  . افـزون بـر آن ، دوشـرط دیگـر نیـز بایـد حاصـل باشـد        . امر وکالت داشته باشد     بلکه ، اگر انکارکننده وکیل است ، در این        

ه اسـناد و  ی سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگـاه بـ   در مقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارائه کننده« . ج .  ق 218سو ، به موجب ماده       یک
، چنانچه صاحب سند ، سـند خـود را اسـترداد            ...درمقابل تردید یا انکار   « از سوی دیگر، به موجب همان ماده ،         . کند    دالیل دیگر رجوع می   

در هـر حـال دادگـاه در صـورت وجـود تمـامی              . » نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسـیدگی نمایـد                   
قرار مزبور را نیز باید از قرارهـای        . کند    در باال به آن اشاره شد نسبت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند اقدام می               شرایط که   

هرگاه شخصی نـسبت بـه سـندی عـادی کـه طـرف              . اعدادی برشمرد و مشمول تمامی آثار و احکام این دسته از قرارها دانست              
ی سند مکلف به اثبـات اصـالت         کننده  یفی در اثبات عدم اصالت آن ندارد ؛ بلکه ارائه         مقابل ارائه نموده انکار یا تردید نماید تکل       

  . باشد  آن می
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   جزوه آیین دادرسی مدنی615تصویر صفحه 

   شرایط داور  - چهارمگفتار 
 469 و  466قانون در خصوص شرایط افرادی که می توانند به داوری انتخاب شوند شرایطی پـیش بینـی نکـرده اسـت لکـن در مـواد                           

بنابراین همه اشخاص می توانند به عنوان داور انتخاب شوند مگر اینکه            . برخی از اشخاص که نمی توانند داور شوند را نام برده است             
  .قانون اشخاصی را از انتخاب شدن به داوری منع کرده باشد 

   :»داور انتخاب کرد توان به عنوان  اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی«  مقرر می دارد 466ماده 
  .اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند  -الف
   .اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه ویا در اثر آن از داوری محروم شده اند -ب

کلیه قضات وکارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری کنند هرچند بـا تراضـی                 «  نیز مقرر می دارد      470ماده  
  .»شدطرفین با

تواند آنها را به عنوان داور انتخاب کند و   ماده فوق مطلقاً  نمی توانند بعنوان داور انتخاب شوند ، یعنی نه دادگاه می2افراد مذکور در 
د آنها را   نمی توان     افرادی را نام برده که دادگاه          469ولی ماده . توانند به تراضی این افراد را به عنوان داور انتخاب کنند              نه طرفین می  

  : به عنوان داور انتخاب کنند مگر با تراضی طرفین 
  . سال باشد 25کسانی که سن آنان کمتر از  
  .کسانی که در دعوا ذینفع باشند  
  .کسانی که بایکی از اصحاب دعوا قرابت سببی تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم داشته باشند  
  .آنان باشد ر امومتکفلوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا کسانی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دع 
  .کسانی که خود یا همسر انشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند  
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشـته      

  . ته باشند یا حال دادرسی کیفری داش
کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یانسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یکی از اقربـای                            

  .نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
  .کارمندان دولت در حوزۀ مأموریت آنان  

  : ادرسی مدنی عدم اهلیت  برای داوری را به دو قسم تقسیم کرده اند عده ای از اساتید آیین د
  ) عدم اهلیت مطلق (  بطورکلی فاقد اهلیت برای داوری هستند 470 و 466افراد موضوع مواد  -عدم اهلیت مطلق 
 طـرفین مـی توانـد آنهـا را بـه داوری       فاقد اهلیت نسبی برای داور می باشند زیـرا دادگـاه بـا تراضـی         469افراد موضوع ماده     -عدم اهلیت نسبی  
  1.همچنین طرفین می توانند آنها را به داوری انتخاب کنند . انتخاب کند 

رسد منعی نباشد چون اشخاص حقـوقی   به نظر می. آیا اشخاص حقوقی را می توان به داور انتخاب کرد ؟ دکتر واحدی پاسخ منفی داده اند      
بنـابراین اشـخاص حقـوقی    .  حقوقی که  خاص افـراد حقیقـی اسـت مثـل بنـوت ، زوجیـت و ابـوت       از تمام حقوق مدنی متمتع می باشند اال      

   .می کنند   توانند به داوری انتخاب شوند که در این صورت یک شخص حقیقی را انتخاب می
 وزرا، ،) معـاون اوّل رئـیس جمهـور   ( ، نخـست وزیـر   1337مـصوّب  » منـع مداخلـه  « موسـوم بـه      2مادّه نخـست الیحـه ی قـانونی       

یا شهرداری ها یا دستگاه های وابـسته        ) مجلس(معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین          « را از   ... نمایندگان مجلس و    
پـس ، اشـخاص مـورد    . منع می نماید ، اعمّ از این دعاوی مزبور در مراجـع قـانونی مطـرح شـده یـا نـشده باشـد                     » ... به آن ها و     

 مزبور به طور مطلق از داوری ممنوع نمی باشند ، بلکه در صورتی از داوری ممنوع می باشـند کـه طـرف            ی مقرّر در قانون     اشاره
  .باشد... اختالف ، دولت ، شهرداری ها یا 

                                                           
  419 ، 423 ، ص صدر زاده افشار ، همان منبع ، دکتر سید محسن ، جلد اول منبع متین دفتری ، همان  احمددکتر .1
 دکتر عبداهللا شمس ،  منبع پیشین.  2
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   جزوه آیین دادرسی مدنی206تصویر صفحه 
و موارد اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالـث         )  فرجام   (هزینۀ دادرسی در دیوان عالی کشور        :فرجام خواهی ، اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث نسبت به حکم             

 قـانون  3 ماده 12بند  » ج  « قسمت  ( نیز نسبت به محکوم به حکم صادره می باشد و نرخ آن ، برای هر مرحله ، پنج درصد است                     ) اصلی    (
  ) .همان بخشنامه » الف « مزبور ، با لحاظ بند 

، ین ، فرجام و اعتراض نسبت به قرارهای صادره از دادگاهها ، اعم از اینکه مرجع آن دادگـاه نخـست                    تجدیدنظر :هزینه دادرسی شکایت نسبت به قرار        
  .)  قانون مزبور 3 ماده 16بند ( تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور باشد به طور مقطوع در تمام دعاوی دویست هزار ریال می باشد 

ت و تأمین خواسته ، به استثنای امور خانواده ، در مرحله نخستین ، پانصدهزار ریـال و              هزینۀ درخواست دستور موق    :هزینۀ سایر اقدامات    
 مـاده  2 قـانون مزبـور و تبـصره    3 ماده 3بند ( مراحل تجدیدنظر و اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله یک میلیون ریال است          

  ) . قانون مزبور 3 ماده 18بند ( بالغ اظهارنامه و واخواست نامه پنجاه هزار ریال است هزینۀ ا.  )همان بخشنامه » ب « ، با لحاظ بند . ج .  ق 325

» ب «مراجع قضایی می توانند بنا بر اقتضا ، نظیر تعداد اصحاب دعوا در چارچوب تعرفه های مـذکور در بنـدهای     :اختیار مراجع قضایی    
  ) .همان بخشنامه »  و «بند ( فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند ..... و 

هزینۀ دادرسی در هر حال می بایست با توجه به میزان مقرر در قانونی محاسبه شود که در زمان تقـدیم دادخواسـت معتبـر بـوده                           
  .است ولو دادخواست تقدیمی ناقص بوده و سپس رفع نقص شده باشد 

ان ، علی االصول ، مکلف اسـت آن را ، بـه میـزان           گفته شد که جریان دادخواست مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی است و خواه           
  . مقرّر در قانون ، به صورت تمبر بر برگ ها زده و ابطال و یا نقداً به حساب دادگستری واریز نماید 

. این موارد در زیر بررسی می شوند      . قانونگذار مواردی را پیش بینی نموده که مدّعی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف می باشد                
 از هم اکنون باید توجه داشت معافیت از پرداخت هزینۀ دادرسی استثناء بوده و باید در موضـع نـص تفـسیر و بـه قـدر متـیقّن                              اما

  :اکتفا شود 
  .  در تمام مواردی که خواهان دولت شمرده می شود از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف بود . ق .  ق 690بر اساس ماده   -بررسی معافیت دولت 

از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف بود ، اما چنانچه در دعوا محکوم می گردیـد ، ماننـد         . ق  .  ق   690 چه بر اساس ماده      دولت اگر 
، از جمله هزینۀ دادرسـی پرداختـی او ، در صـورتی             ) غیردولت  ( هر شخص دیگری به پرداخت خسارات دادرسی طرف مقابل          

.  حاضر نیز دولت ، مانند هر محکوم علیه دیگری همـین تکلیـف را دارد                 در حال . که خواسته شده بود ، نیز محکوم می گردید          
در مقابل چنانچه دستگاهها و نهادهایی از معافیت قانونی پرداخت هزینۀ دادرسی استفاده نموده باشند و حکم به نفع آنهـا صـادر                       

ه ، در صورتی که مقصرّ باشد ، وصـول و           شود ، دادگاهها مکلفند هزینۀ دادرسی را طبق مقررات محاسبه نموده و از محکوم علی              
  ..... ) .و . د . د . و .  ق 3 ماده 23بند ( به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند 

 مزبور در قانون جدیـد تکـرار         پیش بینی شده بود ، اما نصّ مادۀ       . ق  .  ق   690معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ، در ماده          
در نتیجه با نسخ صریح قانون قدیم ، در خصوص معافیت دولـت از پرداخـت          . مشابهی نیز در آن تدوین نشده است        نشده و نصّ    

دولـت را مکلـف بـه     نهایتاً دیوان عـالی کـشور ، بـه موجـب رأی وحـدت رویـه ای ،      . هزینۀ دادرسی اختالف نظر به وجود آمد      
  .پرداخت هزینۀ دادرسی اعالم نمود 

ستضعفان افزون بر اینکه می تواند نمایندگان خود را برای اقامۀ دعوا یا دفاع از دعوا به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع                        بنیاد م   -بنیادها  
معافیـت بنیـاد مستـضعفان از پرداخـت هزینـه      . قضایی معرفی نماید ، از پرداخت هزینۀ دادرسی در تمام مراجع قضایی نیز معـاف مـی باشـد            

نیز ، از پرداخت هزینـۀ دادرسـی معـاف    ) ره (بنیاد شهید و کمیتۀ امداد امام خمینی . بنیاد نمی شود   » تحت پوشش   « دادرسی شامل شرکتهای    
در کلیۀ موارد مذکور در ایـن  «  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه            9همچنین به موجب تبصرۀ ماده      . گردیدند  

ر خیریه ، موقوفات عام ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی اسالمی ، مدارس علوم دینـی و مؤسـسات و بنیادهـای                    ماده سازمان حج و اوقاف و امو      
  .» خیریّه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی649تصویر صفحه 
در هر حال مـالی کـه توقیـف مـی شـود بایـد قابـل          . اضاکننده توقیف است    ولی در توقیف تأمینی تعیین اموال برای توقیف با تق         

  .تقویم و متعلق به محکوم علیه باشد 
در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجـرای حکـم مقـرر اسـت ،                  «  : 1356م ، مصوب    . ا  .  قانون ا    49به استناد ماده    

 له برای اجرای حکم ندهد و مـالی هـم معرفـی نکنـد ، مـالی از او تـأمین و           مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم         
  . » توقیف نشده باشد ، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به ، توقیف گردد 

کوم به و هزینه های اجرایی نمـوده        مأمور اجرا  پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به میزان مح                 
  .و اگر اموال وی در حوزه دادگاه دیگری باشد ، توقیف آن را از قسمت اجرایی دادگاه مذکور به نیابت درخواست خواهد نمود 

ف چنانچـه مـال توقیـ     . اگر مال توقیف شده بیشتر از ارزش محکوم به باشد و قابل تجزیه نیز نباشد ، تمام آن توقیف خواهد شد                      
  . شده تکافوی محکوم به را ننماید ، در این صورت نسبت به توقیف به نسبت اموال اقدام خواهد شد 

، 1محکوم له و محکوم علیه می توانند یک بار تقاضای تبدیل مال توقیف شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش بنمایند                       
م امـوال زیـر     . ا. ا  .  ق   65با این وجود ، طبق مـاده        . وش کمتر نباشد    مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فر          

  . قابل توقیف نمی باشند 
 وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـی کـه        1365مستنداً به ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتـی                

وجوه مربوط به محکوم به ، دولت در مورد احکام قطعـی            درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ، مکلفند              
دادگاهها و اوراق الزم االجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجـع قـانونی را بـا رعایـت مقـررات از                           

ورت عـدم وجـود     محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در ص                  
  . اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند 

اجرای دادگـستری و ادارات ثبـت اسـناد و امـالک و سـایر مراجـع قـانونی دیگـر مجـاز بـه توقیـف امـوال منقـول و غیرمنقـول                            
 الزم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابالغ بودجـه یکـسال و                 ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه         وزارتخانه

چنانچه ثابت  . ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد              . نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود         
اسـتنکاف نمـوده انـد مـسئول یـا مـسئولین            شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخـت محکـوم بـه                   

چنانچه متخلف بوسـیله    . مستنکف توسط متخلف توسط محاکم صالح به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد                
دسـتگاه مـدعی علیـه بـا تقاضـای      . مستنکف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشـد             

  . بانکی الزم را به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد مدعی باید تضمین
با توجه به مراتب و مستفاد از مفهوم ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت در صورتی که دستگاه دولتی مدعی علیه پـس                        

ی دادگـاه مـی توانـد        ماه از تاریخ صدور حکم محکوم به موردنظر را به شرح فوق تأمین و پرداخت ننمایـد اجـرا                   18از انقضای   
   .2 اقدام نماید1356. م . ا . ا. ق .مطابق م

بنابراین بـا فـرض اینکـه امـوال         .  یک استثناء بر قاعده عمومی است        1361همچنین قانون منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب         
  .گردد میهم متعلق به شهرداری های صاحب سهم باشد مشمول این قانون ن% 100سازمان های تابعه شهرداری 

اگر مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به ، توقیف شده باشد محکوم علیه می توانـد یـک بـار تـا قبـل از شـروع بـه             
  مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد. عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید 

                                                           
های اجرایی کافی  به و هزینه مال توقیف شده را بفروشد مشروط براینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم) مامور اجرا ( تواند با نظارت دادورز  علیه می محکوم :حکام مدنی  قانون اجرای ا59مطابق ماده . 1

 . کمتر باشد ه  توقیف به عمل آمدبه توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم
   اداره حقوقی دادگستری 8/9/1374  - 5665/7ک نظریه شماره . ر. 1
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  ین دادرسی مدنی جزوه آی650تصویر صفحه 
محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبـل          . می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبالً توقیف شده است کمتر نباشد                  

در صورتی که محکوم علیه یـا محکـوم لـه بـه     . از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید           
تصمیم دادگـاه در ایـن مـورد قطعـی          . ض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند           تصمیم قسمت اجرا معتر   

م پذیرش درخواست محکوم علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگر به جای مال توقیـف  .ا.ا. ق 53با عنایت بر مفاد ماده  . است  
ی است در صورت تقدیم درخواست به اجرای احکام نمـی توانـد رأسـاً    بدیه.  شده به عهده دادگاه است نه دایره اجرای احکام         

  . اتخاذ تصمیم نماید بلکه باید مراتب را به دادگاه ارسال و کسب تکلیف نماید 
اگر مالی که درخواست توقیف آن می شود وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری قبالً توقیف شده باشـد قـسمت اجـرا بـه درخواسـت                             

بـدیهی  . ه توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبالً مال را توقیف کرده است اطالع مـی دهـد      محکوم ل 
  .است در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال ، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود 

د یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافـذ نخواهـد                 م قراردا . ا  . ا  . ق   57 و   56به استناد مواد    
همچنین هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطـل و                    . بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد         

زیـرا چنـین     . 1379م  . د.آ  .  ق 129 تـا    108ایـی اسـت نـه توقیـف تـأمینی موضـوع مـاده               حکم این دو ماده ناظر به توقیف اجر       . بالاثر است   
مگر اینکه عین مال توقیف شده باشد که در ایـن حالـت تبـدیل آن منـوط بـه رضـایت                      . ممنوعیتی در خصوص توقیف تأمینی وجود ندارد        

  . خواهان است 
    اموال غیرقابل توقیف-بند دوم 

  )م . ا . ا.  ق 65 ماده 1بند ( . بی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او الزم است  اشیاء و اسبا لباس ، .1
م و  .ا  . ا  .  ق   65 مـاده    2بنـد     (آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده و افراد تحت تکفل و واجب النفقـه او                      .2

   ) . مجمع تشخیص مصلحت نظام1394میت های مالی  قانون جدید نحوه اجرای محکو24بند ج ماده 
  ). قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی24ماده ه م و بند . ا . ا .  ق 65 ماده 3بند ( وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان و سایر اشخاص  .3

  ) .م که تابع مال غیرمنقول است .  ق 17مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی ، موضوع ماده (  باشند اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می .4

تصنیفات ، تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضای مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها،                         .5
   ) . قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی24 ماده دم و بند . ا . قانون ا  65تبصره ماده ( بدون رضای ورثه یا قائم مقام آنان  

گـردد مگـر اینکـه از       اموال متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می                   .6
  .داخت نکرده باشد  ماه اعتبار و بودجه الزم جهت پرداخت را تأمین و پر18تاریخ صدور حکم تا 

اموال و وجوه متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در بانک ها و یا تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بـه صـورت ضـمانت                              .7
شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به . قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشد . نامه به نام شهرداری باشد     

م به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حـدود مقـدورات                         محکو
مالی خود و از محل اعتبار بودجه مال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خـسارت تـأخیر                           

غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین   به محکوم لهم پرداخت نمایند در       
   ) .1361به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهرداری ها مصوب ( . یا توقیف یا برداشت نماید 

  . تابع تشریفات خاصی است وجوه و اموال متعلق به سفارت خارجی با توجه به کنوانسیون مربوط ،   .8
   . ) قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 24بند الف ماده ( مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی  .9

  ) قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 24ماده » و « بند  ( .تلفن مورد نیاز مدیون   .10
 مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجـب عـسر و حـرج گـردد و                     در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ،          مبلغی که  .11

  ) قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 24ماده » ز « بند ( . عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و باالتر از شأن او نباشد 
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  ی مدنی جزوه آیین دادرس671تصویر صفحه 
  .کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها  -د

  . وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان الزم است  -ه 
  .تلفن مورد نیاز مدیون  -و
 مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گـردد و عـین مـستأجره                     اره به موجر پرداخت می شود ،      مبلغی که در ضمن عقد اج      -ز

  .مورد نیاز مدیون بوده و باالتر از شأن او نباشد 
در دسـترس  چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگـری از وی                    1 تبصره

الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رأی نباشد و بـه تقاضـای محکـومٌ لـه بـه                           نباشد و مشارٌ  
وسیلۀ مرجع اجراء کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمـت منـزل مناسـب عرفـی ، صـرف تأدیـه                            

 اینکه استیفای محکومٌ به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محـل منـافع بخـش مـازاد منـزل                      دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر     
بـه از     مسکونی محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در ایـن صـورت محکـومٌ                        

  . طرق مذکور استیفاء خواهد شد 
تثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شـده باشـد ، ماننـد اینکـه مـسکن بـه دلیـل قـرار گـرفتن در                          چنانچه به حکم قانون مس       2تبصره  
بـه از آن امکـان پـذیر      محکومٌهای عمرانی تبدیل به وجه گردد ، یا در اثر از بین رفتن ، عوضی دریافت شده باشد ، وصول   طرح
   . مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد  ،است

چنانچه منشأ دین ، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگـری باشـد و محکـومٌ علیـه از بـدو امـر                              
قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد ، هر مـالی کـه در عـوض امـوال                               

موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن اسـتیفاء و                    مذکور خریداری کرده یا به      
  . مابقی به وی مسترد خواهد شد 

 جز احکام راجع به حـبس محکـومٌ علیـه ، اعـسار و مـستثنیات                 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی      احکام مندرج در    
لیه شخص حقوقی باشد نیـز مجـری اسـت و نـسبت بـه مـدیران و مـسئوالن متخلـف                      دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ ع       

  . اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می شود 
 در مـورد گـزارش هـای اصـالحی مراجـع قـضایی و آرای مـدنی سـایر         قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی  مقررات  

 عهـده اجـرای احکـام مـدنی دادگـستری اسـت و همچنـین آرای مـدنی تعزیـرات          مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آنها بـر     
  . حکومتی نیز مجری است 

  .محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است    -تبصره 
  

∗∗∗ 
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   جزوه حقوق تجارت40تصویر صفحه 
و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گـرفتن نـوع داللـی بـه تـصویب آئـین نامـه ای                           میزان وجه الضمان و وثیقه      

 تـصویب شـده کـه فقـط نـاظر بـه       1319امـه ای در سـال    نبدین منظور آئین. موکول گردیده که به تصویب هئیت وزیران برسد  
 3برابـر مـاده   .  به امـوال غیـر منقـول بـوده اسـت       پروانه داللی معامالت ملکی است شاید داللی معمول در آن زمان فقط منحصر            

  : اصالح گردیده ،دالالن معامالت ملکی به دو درجه تقسیم شده اند1338امه که در سال  نهمین آئین
  .دالالن درجه اول که واسطه انجام معامالت ملکی تا مبلغ نامحدود باشند که باید دویست هزار ریال تامین بدهند 
مـدت ضـمانت دو سـال    . تا مبلغ یک میلیون ریال واسطه انجام معامالت ملکی می شوند و باید یکصد هزار ریال تامین بدهنـد  دالالن درجه دوم که      

  )  آئین نامه 6ماده . ( است و پس از انقضاء آن تامین باید تجدید شود 
ی صدور پروانه صـالحیت دارد ، معـین          قانون راجع به دالالن ، هئیت وزیران برحسب نوع داللی مقامی را که برا              11مطابق ماده   

، اداره کل ثبت اسناد و امالک را بـه عنـوان مقـام صـالح                1319امه ناظر داللی برای معامالت ملکی مصوب         ن آئین. خواهد کرد   
در مورد سایر انواع داللـی معلـوم نیـست چـه سـازمان دولتـی بایـد             . برای صدور پروانه داللی معامالت ملکی تعیین نموده است          

  . روانه الزم را صادر نماید پ
 1339 بـه تـصویب هئیـت وزیـران رسـیده کـه در سـال        1319عالوه بر مقررات یاد شده ، آئینامه دیگری در مورد دالالن معامالت ملکی در سـال                 

بـت در مـورد     اصالح شده و مشتمل است بر مواد راجع بـه صـالحیت اخالقـی ، مـدارک الزم بـرای تقاضـای صـدور پروانـه ، کنتـرل ادره کـل ث                                
  .الزحمه دالل و غیره  صالحیت فنی و اخالقی دالل ، طرز تشکیل کمیسیونی به منظور رسیدگی به تخلفات دالالن ، طرز وصول میزان حق

. ، الزم است دالل طرفین معامله را از جزئیات معامله درنهایت صـحت وصـداقت مطلـع نمایـد       باید گفت  تعهدات دالل  در خصوص 
آن است که شخصی که در رشته ای مبادرت به داللی می نماید در حدود متعارف به مـسائل آن رشـته از داللـی     این امر مستلزم    

آگاه باشد تا بتواند اطالعات صحیح بدهد ، چرا که ممکن است ناخواسته دچار تقصیر گشته وخسارت به یک یا هـر دو طـرف                         
 وباید خـسارت حاصـل   )ت. ق337مـاده  ( ی اگر دالل یکی از آنها باشد  حت ، شود می  مسئول تلقی  در چنین حالتی ،     . وارد نماید   

  .وتقصیر خود را تأدیه نماید) در صورت عمد( از تقلب 
 مگر اینکه طرفین او را از این کـار معـاف کـرده               ،   از دیگر تعهدات دالل این است که نمونه کاال را تازمان معامله نزد خود نگه دارد               

التجاره  را تا  در موردی که فروش از روی نمونه باشد دالل باید نمونه مال:  قانون تجارت موید این مطلب است 340البته  ماده .  باشند
البته الزم به ذکر است کـه دالل مـی توانـد در آن             .  مگر آنکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند            ،   موقع ختم معامله نگاه دارد    

 به شرط  ،  به اوداده است341شته های مختلف داللی نماید واین جواز را قانون تجارت درماده           ر یا   واحد برای چند نفر در یک رشته      
دالل می تواند در زمان واحد برای چند آمر دریک رشته یا رشته های مختلف داللی « آنکه آمرین مربوطه را از این وضع آگاه نماید 

الزم بـه   .  وامور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نمایـد               کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب          
  .اشاره است آمر کسی است که دالل به دستور او عمل می نماید

  . اصوالً دالل در زمینۀ  اجرای تعهدات ، در مقابل آمر و شخص ثالث مسئولیتی نخواهد داشت 
ی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید ویا آنکه تعهدات آنها را                  دالل نم   :ممنوعیت دالل از قبض وجه وتأدیه دین      

در توضیح این مطلب می توان اضافه کـرد    . )ت. ق338ماده (   د مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باش      ،   به موقع اجرا بگذارد   
 لکـن بـه علـت     ، پرداخـت باطـل نخواهـد بـود     ،  ن او را تأدیه کند       اگر دالل از طرف یکی از طرفین معامله بدون اجازه دی            ،   که

  . قانون مدنی ندارد 267حق مطالبه وجه و مراجعه به مدیون را بر طبق ماده ، اینکه پرداخت بدون اجازه بوده 
 مگر اینکه ثابـت نمایـد کـه    دالل مسئول تمام اشیاءو اسنادی است که در ضمن معامالت به او داده شده،    :مسئولیت نگهداری اسناد واشیاء     

 پـس مـسئولیت دالل در ایـن خـصوص           )ت  . ق 339مـاده   (ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده اسـت                
  .مفروض است مگر اینکه خالف آنرا ثابت نماید 

ع بـه آن معاملـه بـین طـرفین بـه توسـط او رد       واسنادی راجو نوشتجات هر گاه معامله به توسط دالل واقع   :مسئولیت دالل در صحت امضاء    
، دالل ضامن صحت واعتبار امضای       اندوبدل شود ودر صورتی که امضاء راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده                

  :   پس مسئولیت دالل در این مورد در صورتی احراز است که)ت.ق342ماده ( نوشتجات  واسناد مزبور است 
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   جزوه حقوق تجارت41تصویر صفحه 
  .معامله توسط او انجام شده باشد  
  .اسناد ونوشتجات به وسیله او رد وبدل شود  
  .اند  بوده )دالل(امضاهای اسناد راجع به اشخاصی باشد که آمروی  

ر شـخص دالل    هرگاه طرفین معامله یـا یکـی از آنهـا بـه اعتبـا             «  قانون تجارت به نوعی دیگر ذکر شده است          345همین مورد در ماده     
یعنی به نوعی می توان گفت که شخصیت دالل در وقوع معامله مؤثر بوده است نه شخص اصـیل،                   »  دالل ضامن است      ،   معامله نموده 

  .پس چونکه طرف یا طرفین به اعتبار او معامله کرده اند باید وی را ضامن دانست تا معامالت از امنیت بیشتری برخوردار گردند 
نی ضامن نبودن دالل در صورتی که از همدیگر شناخت داشته اند وشخصیت دالل در وقوع معامله بی تأثیر            عکس این مطلب یع   

 که برای آنها داللی می کند وضامن اجرای معامالتی که به توسـط او  یدالل ضامن اعتبار اشخاص« آمده است   343بوده در ماده    
  .ثیری بر طرفین در خصوصیت شخصیت واعتبار ندارد در اینجا فقط شخص داللی می کند وهیچ تأ» می شود نیست 

است ، مگر اینکه تقصیر او اثبات گـردد         آمده  این تأکید در ماده بعدی در مورد مسئول نبودن دالل نسبت به ارزش وجنس کاال                
 جانـب او  دالل در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که موردمعامله بوده مسئول نیست مگر اینکـه ثابـت شـود تقـصیر از         «

  )ت. ق344ماده  ( .است بوده 
در صورتی که دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم است، باید به طرفی که ایـن    :مسئولیت دالل در صورت منتفع بودن در معامله واطالع این امر به طرف مقابل               

در اکثـر مـوارد دالالن در       .   محکـوم خواهـد شـد      نکته را نمی داند اطالع دهد واال مسئول خسارات وارده بوده وبه عالوه بـه جـزای نقـدی                  
. صورت پر سود بودن معامله وارد آن معامله گشته وبه هر طریقی که شده معامله را انجام می دهند وطرف مقابل زیان قابل توجهی می کند                

 سهم داشته باشد این را به اطالع کـسی          قانونگذار برای جلوگیری از این امر به دالل تکلیف کرده که در صورتی که از نفس معامله منتفع یا                  
  .که از این امر آگاه نیست برساند وگرنه مسئول خسارات وارده است وبه جزای نقدی محکوم خواهد شد 

د مـسئول اجـرای تعهـ    در صورتی که دالل در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً           :مسئولیت تضامنی دالل با آمر در صورت سهیم بودن در معامله            
   )347ماده (   .خواهد بود

بنابراین اصل هیچ کاری نمی بایست بی مزد بماندو دالل نیـز بـه تبـع کـاری کـه انجـام مـی دهـد مـستحق مـزد                             :مخارج   اجرت دالل و  
  ) قانون تجارت355 تا 348از ماده ( . واجرت است و قانونگذار شرایطی بر آن تعیین کرده است 

دالل نمی تواند حق داللی را مطالبـه کنـد مگـر در صـورتی کـه معاملـه بـه           :  در این مورد می گوید       348ماده   :شرایط تحقق حق داللی     
  :  پس برای مستحق شدن دالل  .راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد

  .قرار داد به راهنمایی یا به وساطت دالل  منعقد شده باشد  
  .داللی معامالت ممنوعه اجرت ندارد  : 353 مطابق ماده  .داللی راجع به معامالت ممنوعه نباشد 
  )350ماده  (  .در معامله مشروط پس از تحقق شرط، مستحق اجرت خواهد بود 

  

  : آمده است ت . ق352 و349مواردیکه باعث اسقاط حق داللی می شود در ماده 
فع طرف دیگر معاملـه اقـدام نمایـد یـا           اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسیکه به او مأموریت داده به ن              « 349ماده  مطابق  

 مستحق اجرت ومخارجی کـه کـرده    ،برخالف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت ویا وعده وجهی راقبول کند 
وقتی : در توضیح ماده فوق باید اشاره کرد        »   به عالوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد               ؛   نخواهد بود 

 عمـل مرتکـب را مـشمول         ،   خلف نسبت به شروط قـرار داد وسـوءنیت        تبطه حقوقی امانت آور بین دو نفر بوجود می آید           که را 
پس اگر شخص برخالف قرار داد داللی به نفـع طـرف مقابـل اقـدام          ) تعزیرات قانون   674رجوع به ماده    (    .خیانت در امانت می کند    

 عـالوه بـر آنکـه مـستحق اجـرت ومخـارجی کـه کـرده                  ،   این خصوص قبول نمایـد    کند یا وجهی را دریافت یا وعده ای را در           
  . سال  محکوم خواهد شد 3 ماه تا 6بلکه به مجازات مقرر ،  نخواهد بود 

 دالل 351چرا که در ماده . از نکات قابل توجه در این ماده تفکیکی است که قانونگذار بین اجرت ومخارجی که دالل کرده ، آورده است           
  .البته اگر شرط شده باشد یا عرف تجارتی این را تأیید بکند . حتی در صورت سر نگرفتن معامله مستحق مخارج  می داند را 

البته در صورت عکـس، مـستحق   . اگر به خاطر عمل دالل معامله فسخ شود ، باز دالل مثل مورد قبل مستحق اجرت نخواهد بود             
  له به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود ، حق مطالبهاجرت خواهد بود ، یعنی در صورتی که معام
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   جزوه حقوق تجارت555تصویر صفحه 
 قانون متحدالشکل ژنو ، حقوق دارنده ی سفته ای را که در آن ظهرنویسی سفید امضاء شـده            14ماده  . سفته نیز مانند برات است      

  :به شرح زیر احصاء می نماید 
  .ام خود و یا به نام دیگری بنویسد سفته را با ن ♣
  ) . اعم از اینکه در این ظهرنویسی نام منتقل الیه جدید قید شود یا سفید امضاء نماید ( سفته را مجدداً سفید مهر ظهرنویسی نماید  ♣
بر اساس  . ت  .  ق   246است که ماده    به نظرمی رسد اصلح     ) . قبض و اقباض    ( سفته را بدون نوشتن یا ظهرنویسی سفید امضاء به دیگری تسلیم نماید              ♣

 قانون متحدالشکل ژنو اصالح گردد تا دارنده سفته با آگاهی از حقوق خود نسبت به ظهرنویسی مجدد یـا قیـد نـام خـود یـا دیگـری در آن                            14ماده  
 248قبل خود نگـردد ؛ زیـرا مـاده    مبادرت نموده و مواجه با ادعای جعل یا نوشتن مطالب برخالف حقیقت از طرف متعهد سفته یا ظهرنویس های ما         

  .  ظهرنویس را که درظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کرده باشد ، به طوری که قبال اشاره شد مزور یا جاعل می شناسد قانون تجارت
آنچه مسلم است ظهرنویس سفید امضاء یا سفید مهر در حکم تفـویض وکالـت از                . ت  .  ق   246با توجه به ابهام موجود در ماده        

دیگـری را نوشـته، حتـی بـا قـبض و       رف ظهرنویس به منتقل الیه است که به موجب آن بتواند در ذیل سفید امضاء نام خود یـا                 ط
  . اقباض آن را به شخص ثالثی انتقال دهد 

  مسئولیت تضامنی متعهد سفته و ظهرنویس ها و ضامن . 2
بـه  . ظهرنویس ها در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارنـد         متعهد سفته و ظهرنویس یا      . ت  .  ق   309 و 249با استناد به مواد     

عبارت دیگر دارنده مزبور می تواند به کلیه امضاء کنندگان سفته به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و در صورت امتناع اشـخاص          
  .اخیرالذکر از پرداخت مبلغ مندرج در سفته علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید 

ا هر یک از ظهرنویس ها نسبت به متعهد و ظهرنویس های ماقبل خود دارد و اقامه دعوی علیه یـک یـا چنـد نفـر از                            همین حق ر  
ضمناً خواهـان ملـزم نیـست ترتیـب         . مسئولین سفته ، موجبات اسقاط حق مراجعه به سایرمسئولین سند مزبور را فراهم نمی سازد                

  . ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت نماید 
 فقط با کسی مسئولیت تـضامنی دارد کـه از او ضـمانت            )AVAL( ورد ضامنی که ضمانت متعهد سفته یا ظهرنویس را نموده           در م 

  .مالحظه می شود که قلمرو مسئولیت تضامنی ضامن نسبت به ظهرنویس مضیق می باشد  . 1نموده است
  مساله امضاء شخص ثالث در پشت سفته . 3

شخص ثالث درظهرسفته ، بدون درج مطلبی ، چه نوع تعهدی برای امضاء کننـده در قبـال دارنـده ی         این سوال مطرح شده که امضاء       
سفته ایجاد می کند ؟ و آیا متعهد له سفته می تواند امضاء کننده را به عنوان ضامن دعوی قراردهد یا نه؟ پاسخ و نظر مشورتی مـورخ                         

  :ه است  اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین اعالم شد15/4/1351
اگر شخص ثالثی ظهرسفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضاء نماید ، این امر، ظهور در ضـمانت امـضاء کننـده دارد و درایـن           « 

 249صورت امضاء کننده ظهر سفته با متعهد سفته ، در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیـل مـاده                        
  . »  است قانون تجارت موید این مراتب

، این تردید را در ذهن ایجاد می کنـد کـه آیـا امـضاء                » ... این امر ، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد          ... « در این نظریه جمله     
  کننده ثالث مذکور، به عنوان ضامن سفته تلقی می شود یا ظهرنویس ؟ 

 ضمانت یا ضامن سفته هستم و یا ضمانت می کـنم در             آنچه مسلم است ، ضامن سفته کسی است که صراحتاً عباراتی مانند برای            
ضامنی که ضمانت   ... « :  قانون تجارت که می گوید       249سفته نوشته و امضاء می نماید در چنین صورتی برابر قسمت اخیر ماده              

  . » ست برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده ا
 و  47مالحظه می شود که مسئولیت تضامنی ضامن برابر ماده فوق محدود به مضمون عنه در مقابل دارنده برات یا سفته می باشد ؛ ولی ماده                          

  . داند ارنده آن متضامناً مسئول می قانون ایران کلیه کسانیکه سفته را امضاء نموده اند در مقابل د249 قانون متحدالشکل ژنو برخالف ماده 77

                                                           
  . بر این اساس ، در صورت تعدد ضامنین ، مسئولیت آنان نسبت به یکدیگر مسئولیت مشترک خواهد بود . 1
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   جزوه حقوق تجارت32تصویر صفحه 
دفتر خواهان مبین وجود حق و دفتر خوانده حاکی از عدم حق باشد ، دفاتر یکدیگر را خنثی می کنند و خواهـان جهـت اثبـات                           

  . مدعای خود باید دالئل دیگری اقامه کند 
خواهان می تواند بـه عنـوان دلیـل حقانیـت وی ،      بازرگان خوانده حکایت از عدم حق نماید ، دفتر تاجر     تردر صورتی هم که دف    

این حکـم را قـسمت اخیـر مـاده      .  تجارت تنظیم نشده باشد      ه دفتر خوانده مطابق مقررات قانون     محسوب گردد مشروط بر این ک     
  . مقرر داشته اند. م. ق1300و ماده . ت. ق14

ر علیه او سندیت ندارد، فقط ممکن است جـزء قـرائن و             دفتر تاج . م. ق 1268اگر خوانده دعوی غیر تاجر باشد ، به تصریح ماده           
  . امارات به حساب آید 

  دعوی مربوط به امور تجارتی باشد . 3
دعـوی از محاسـبات و مطالبـات        (جملـۀ   . م. ق 1297و مـاده    ) امـور تجـارتی     (  عبارت بـرای  . ت. ق 14در مورد این شرط ، ماده       

همانطوری که قبال هم مالحظه نمودید برای تشخیص اعمال تجارتی باید قائل به             . را به کار برده اند      ) تجارتی حاصل شده باشد     
. کسبه ، بانکهـا و صـرافان تجـارتی محـسوب مـی شـود        کلیه معامالت بین تجار ،      . :ت  . ق 3مطابق شق اول ماده     . تفکیک شویم   

که بـرای حـوائج تجـارتی باشـد یـا نباشـد تجـارتی بـه         کلیه معامالت آنها اعم از این. بنابراین در صورتی که طرفین معامله تاجر باشند     
ولـی اگـر طـرف معاملـه غیـر          . حساب می آید و باید در دفاتر آنان به ثبت برسد و در موارد بروز اختالف دارای سندیت خواهد بود                     

. ت. ق 2 کـه در مـاده       تاجر باشد ، معامله در صورتی تجارتی محسوب می گردد که یا ذاتا تجارتی باشد یعنی در زمره اعمـالی باشـد                     
این اعمال بایـد بـه      . تجارتی تشخیص می گردد     . ت. ق 3 ماده   2 و یا اینکه برای امور تجارتی باشد که به تجویز شق             –احصا شده اند    

نکته ای که ذکر آن  ضروری به نظر   می رسد ایـن اسـت         . ثبت برسند و در صورت تعارض مندرجات دفتر، سندیت خواهند داشت            
کنـد در دفتـر     مقرر می دارد که تاجر باید حتی وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشـت مـی                 . ت. ق 7یر ماده   که قسمت اخ  

حکم اخیر ناظر به مواردی است که تاجر فقط به امر تجارت بپردازد که مسلماً آنچه را که برای امور غیر تجارتی . روزنامه ثبت نماید 
 کند باید ، در دفاترش نوشته شود ، ولی اگر تـاجر جـز امـر تجـارت بـه امـور دیگـری نیـز                           خود از حسابهای بازرگانیش برداشت می     

مباشرت دارد و برای هر یک از اشتغاالت خودحساب علیحده ای منظور نموده است ، چنانچه از حساب غیر بازرگانیش مبالغی برای                      
  1. ر تجارتی اش یاد داشت کند حوائج شخصی برداشت کند به هیچ وجه ضرورت ندارد اقالم آن را در دفات

  به دفاتر تجارتی به ضرر تاجر   استناد -ب
تاجر و غیر تاجر می توانند برای اثبات ادعای خود به دفاتر تجارتی تاجر استناد نمایند زیرا منـدرجات دفـاتر تجـارتی در حقیقـت بـه منزلـه                         

ولـی  . س اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقـرار خـود خواهنـد بـود                هرک. : م. ق 1275اقرار کتبی تاجر محسوب می شود و به استناد ماده           
 اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یـا وضـعی باشـد مقرلـه نمـی توانـد آن را تجربـه کـرده و از                              . :م. ق 1282همانطور که مطابق ماده     

در صورتی که کسی به دفتر تاجر استناد کـرد نمـی       . ر نماید   قسمتی از آنچه به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جز دیگران صرفنظ               
تواند تفکیک کرده آنچه را که به نفع اوست قبول و آنچه را که بر ضرر اوست رد کند مگر این که بی اعتباری آنچه کـه بـر ضـرر اوسـت                         

  .).م. ق1279ماده ( ثابت کند 
 مواردی کـه    .).م. ق 1300ماده    (علیه او معتبر می باشد        سندیت ندارد ،  اصوال در تمام مواردی که مندرجات دفاتر تجارتی برله تاجر           

   :دفتر به نفع دارنده آن دلیل محسوب نمی شود عبارتند از 
  

 .).م. ق1297و . ت. ق14مواد  (وقتی که دفتر مطابق مقررات قانون تجارت مرتب نشده باشد  
  .).م. ق1299ماده  (د یا دفتر تراشیدگی دارد در صورتی که ثابت شود اوراق جدیدی به دفتر وارد کرده ان 
  .).م. ق1299ماده ( وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اعتشاش کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد  
  .).م. ق1299ماده ( وقتی که بی اعتباری دفتر سابق به جهتی از جهات در محکمه به اثبات رسیده  باشد  

                                                           
   ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر فخاری ، جزوه حقوق تجارت . 1
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   جزوه حقوق تجارت35تصویر صفحه 
پس از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی ، هر بازرگان یا رئیس بنگاه یا شرکت تجارتی مکلف است درسرلوحه کاغذهای تجـارتی                       
و سیاهه های فروش و یادداشتها و برگهای سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتی که به کـار مـی بـرد ضـمن درج عنـوان                             

   ) .10ماده .( قید نماید تجارتی شماره ثبت دفتر ثبت تجارتی را نیز 
در آئین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی نشده است که اشخاص ثالث می توانند به متصدی دفتر ثبت تجارتی مراجعـه نماینـد و                

زیـرا   بایـد تقاضـای متقاضـی اجابـت شـود ،       به نظر می رسد که باوجود عدم تصریح  قانونگذار ،   . اطالعات الزم را مطالبه کنند      
منظور و مقصود از ثبت تجارتی این است که اشـخاص بتواننـد در صـورت لـزوم              :  طوری که دکتر ستوده نیز عقیده دارند         همان

اطالعات مختصری راجع به تجار و وضع کار و تشکیالت آنـان تحـصیل نماینـد و اگـر نتواننـد بـه اداره ثبـت مراجعـه نمـوده و                        
هـر حـال در صـورتی هـم کـه متـصدیان ثبـت               ه  بـ  . 1ی بی فایده خواهد بـود     اطالعات موردنظر را کسب کنند ، دفتر ثبت تجارت        

نخواهند اطالعات الزم را در اختیار مراجعین قرار دهند ، هر ذینفعی می تواند با  استناد به دفاتر ثبت تجارتی از دادگاه تقاضـای                         
  .ارائه دفتر ثبت تجارتی یا تحصیل رونوشت از مندرجات آن را بنماید 

  اجرای عدم ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی  ضمانت  -ب
کلیه اشخاصی که در محلی به شغل تجارت اشتغال دارند که در آنجا دفتر ثبت تجارتی تاسیس شده است ،باید نام خود را در دفتر مزبور به            

بـت نـام تـاجر یـک مـاه از تـاریخ        مهلت ث).ت. ق16ماده ( ثبت برسانند، واال به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد           
  .  )آیین نامه 4ماده ( شروع به کار یا تاسیس مؤسسه تجاری است 

ضـمانت  . بدیهی است، ضمانت اجرای مذکور با توجه به کاهش ارزش پول در حال حاضر موثر نیـست و بایـد تغییـر پیـدا کنـد                        
عام راجع به مسئولیت مدنی اسـت کـه بـه اشـخاص ثالـث        اجرای مدنی عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی نیز تابع مقررات              

  . امکان می دهد در صورتی که عدم ثبت نام تاجر موجد ضرر و زیانی برای آنان شده باشد، آن را مطالبه کنند 
   آثار حقوقی ثبت یا عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی -ج

اجر در دفتـر ثبـت تجـارتی پـیش بینـی نـشده اسـت ؛ بنـابراین ، بـرای                      در قانون تجارت ایران آثار حقوقی ثبت یا عدم ثبت نام ت           
  . شناخت این آثار باید به قوانین متفرقه و اصول کلی حقوق مراجعه کنیم 

  اثر ثبت یا عدم ثبت نام شخص در تاجر تلقی شدن او . 1
مـی شـود، حتـی اگـر نـام خـود را در دفتـر ثبـت          قانون تجارت را شغل معمولی خود قرار داده تاجر تلقی           2کسی که عملیات موضوع ماده      

آیا اگر نام کسی در     . تجارتی به ثبت نرسانده باشد؛ بنابراین، برای آنکه کسی تاجر تلقی شود، الزم نیست نامش در دفتر مزبور به ثبت برسد                    
د؟ پاسـخ بـه ایـن سـئوال از آن لحـاظ             ، در حالی که عمال به تجارت نمـی پـرداز            دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده باشد ، تاجر تلقی می شود           

دارای اهمیت است که ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی به صرف اعالم او انجام می شـود و مـامور ثبـت در مـورد صـحت اظهـارات او و          
 در دفتـر ثبـت   ای که مطرح است این است که آیا ثبت نام شـخص      در واقع، مساله  . اینکه واقعا مشغول تجارت است یا خیر تحقیق نمی کند           

طلب دارند و می خواهنـد تقاضـای ورشکـستگی او را ، طبـق     » الف«فرض شود کسانی از شخص   . تجارتی اماره تاجر بودن او هست یا خیر       
نام خود را در دفتر ثبـت تجـارتی         » الف«کنند که چون شخص     آنان در ادعای خود اظهار می     .  قانون تجارت ، تقدیم دادگاه کنند        412ماده  

را تـاجر تلقـی کنـد یـا متقاضـیان حکـم            » الـف «آیا به صرف واقعیـت ایـن امـر، دادگـاه بایـد شـخص              . ده است تاجر تلقی می شود       ثبت کر 
  در عمل به تجارت می پردازد ؟» الف« ورشکستگی باید دلیل اقامه کنند که شخص

بت اسم شخص در دفتر ثبـت تجـارتی امـاره قـانونی              ث  «به نظر دکتر ستوده تهرانی      . در حقوق ایران ، در این مورد نص خاصی وجود ندارد            
 نمی تواند برای     « و   »  می شود   است بر اینکه شخص مزبور تاجر است و تا زمانی که خالف آن ثابت نشده است ، شخص مزبور تاجر اعالم                    

 ثبت نـام شـخص در دفتـر ثبـت تجـارتی             این گفته به این معنی است که      . » فرار از مقررات و الزامات مربوط به تجار اعالم کند تاجر نیست             
  . اماره قانونی بر تاجر بودن اوست و همچنین هر شخص، اعم از تاجر یا دیگری، می تواند خالف اماره مزبور را ثابت کند 
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   جزوه حقوق تجارت36تصویر صفحه 
ماره ازمصادیق اماره قـضایی اسـت، نـه    به نظر می رسد اگر چه ثبت نام شخص در دفتر ثبت تجارتی اماره بر تاجر بودن اوست ، این ا                   

قانونی ؛ زیرا، همان طور که گفته شد ، قانونگذار ایران در هیچ قانونی ثبت نام در دفتر تجارتی را اماره تاجر بودن تلقی نکرده است ؛    
؛ در   .)م. ق 1322مـاده   (  در حالی که اماره قانونی به اوضاع و احوالی گفته می شود که به حکم قانون دلیل بر امـری شـناخته مـی شـود                         

را بسنجد و براساس ادراک خود اعـالم کنـد          ) ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی      ( نتیجه در هر مورد قاضی باید این اوضاع و احوال           
ود چه اماره قانونی تلقی شود، چه قضایی، این است که کسی که به آن متوسل می ش که شخص تاجر است یا خیر، نتیجه اماره مزبور ،

برای اثبات ادعای خود مبنی بر تاجر بودن طرف مقابل به آوردن دلیل نیاز ندارد ؛ برای مثـال، دردعـوی علیـه تـاجر ، خواهـان بـرای                             
اثبات تاجر بودن خوانده می تواند فقط به ثبت نام او در دفتر ثبت تجارتی استناد کند و ملزم نیست که ، مثال ، به شـهادت شـهود نیـز                               

بیاورد که اگـر چـه نـام خـود را در     ) چون شهادت شهود(  مقابل ، هرگاه کسی که تاجر معرفی می شود بتواند دلیلی         در. متوسل شود 
قاضی می تواند دلیل او را بپذیرد و دلیل او اماره مزبور را از بـین خواهـد                 دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده است ، درحقیقت تاجر نیست ،          

  . اماره در مقابل دلیل تاب مقاومت ندارد همان طور که گفته اند ، برد ؛ چه ،
  اثر ثبت نام شرکتهای تجاری در ایجاد شخصیت حقوقی آنها  .2

  . در حقوق فرانسه شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند ، مگر آنکه در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسند 
 رکت نیـست ، بلکـه تـشکیل هـر شـرکتی ، بـسته بـه مـورد        در حقوق ایران ، ثبت نام شرکت دردفتر ثبت تجارتی موجد شخصیت شـ      

در زمان خاصی تحقق پیدا می کند که در قانون تجارت یا الیحه قانونی              ) تضامنی، نسبی ، با مسئولیت محدود و سهامی عام و خاص           (
 کند الزم نیست    برای آنکه شرکت تجاری شخصیت حقوقی پیدا      .  راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص پیش بینی شده است             1347

البتـه ، ایـن     . دفتر مزبور دفتری متفاوت با دفتـر ثبـت تجـارتی و خـاص شـرکتهای تجـاری اسـت                     .در دفتر ثبت شرکتها به ثبت برسد        
، متفـاوت خواهـد بـود ؛ بـرای مثـال شـرکتهای بـا                  وضعیت مطلوب نیست ؛ چه آغاز ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ، برحسب مورد            

 نسبی وقتی شخصیت حقوقی پیدا می کنند که تمام سرمایه نقدی آنها تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز                    مسئولیت محدود، تضامنی و   
 ؛ در حالی که این امر در مورد شرکت سـهامی عـام زمـانی بـه                )ت. ق 118 ناظر بر ماده     185 وماده   118 ، 96مواد  ( تقویم و تسلیم شده باشد      

اساسنامه را تصویب و مدیران و بازرسان را انتخاب  شود ، احراز پذیره نویسی کند،وقوع می پیوندد که مجمع عمومی موسس تشکیل 
این تشتت در مقررات راجع به احراز شخصیت حقـوقی شـرکتهای             . )1347 الیحه قانونی    17ماده  ( نمایدو آنان سمت خود را قبول کنند        

ین مالک برای احراز شخصیت حقوقی نیز همان ثبت در دفتـر ثبـت              بهتر. ، باید با وضع قوانین جدید ، پایان یابد            تجاری، به طور قطع   
 حتی در سالهای اخیر نیز قانونگذار ایران به این موضوع مهم توجه نکرده و ایجاد شخصیت حقـوقی شـرکت                      متاسفانه ، . شرکتهاست  

  1.را به عوامل دیگری غیر از ثبت موکول کرده است 
  تجارتی آثار خاص ثبت نام تاجر در دفتر ثبت .  3

  . ، آثار خاصی برای ثبت یا عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی قائل شده اند   شد بعضی از قوانین ، عالوه بر آثار حقوقی عام ، که به آن اشاره
ه صادرات و  اقدام به بعضی فعالیتهای بازرگانی منوط به ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی است ؛ مثل فعالیت در زمین                   از یک طرف ،   

 قـانون مقـررات صـادرات و واردات، مـصوب     2مـاده   (این فعالیت مستلزم آن است که بازرگان کـارت بازرگـانی اخـذ کنـد        . واردات کاال   
  . و کارت بازرگانی نیز به کسی داده می شود که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسانده باشد ) 11/4/1366

 خـود  3کمیسیون مشترک دو مجلس سابق، کـه در بنـد ج مـاده    ) 1333مصوب بهمن ( ی تشویق صادرات و تولید از طرف دیگر، الیحه قانون 
برای بازرگانان شاغل در ایران مزایایی معین کرده است ، این مزایا را در مورد بازرگانانی قابل اعمال می داند که نام و مشخـصات خـود را                            

» دفتـر ثبـت تجـارتی    « ؛ البته، دفتر اخیر بعدا )  الیحه مزبور6بند الف ماده ( به ثبت رسانده باشند » تریدفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگس «در  
  ) .1334 آیین نامه اجرایی قانون تشویق صادرات و تولید ، مصوب هیات وزیران در مرداد 18ماده  (نام گرفت 

  

∗∗∗  
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   جزوه حقوق تجارت674تصویر صفحه 
  : ، اداره تصفیه را مکلف به داشتن برگهای نمونه زیر کرده است  آیین نامه مذکور2ماده 

بـرگ  . 5برگ دعوت بـستانکاران ،  . 4برگ صورت ادعای بستانکاران ، . 3برگ صورت دارایی ،   . 2برگ صورت مجلس ،     . 1
بـرگ  . 9جوه حاصله ،    برگ هزینه ها و تقسیم و      . 8برگ مزایده ،    . 7برگ انتقال دعاوی مشکوک ،      . 6طبقه بندی بستانکاران ،     

های مربوط به شـرح عمـل ورشکـستگی و طبقـه             آگهی. 11سند عدم کفایت دارایی ،      . 10اعالم صورت تقسیم وجوه حاصله ،       
  . » بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی 

انقـالب ،    ، مـصوب شـورای       14/9/1358اداره تصفیه تا قبل از تصویب الیحه قانونی راجع بـه درآمـدهای اختـصاصی ، مـورخ                   
، هزینـه هـای خـود را        » ب  « و  » الـف   « دارای استقالل مالی بود ؛ با این توضـیح کـه از طریـق وصـول درآمـدهای صـندوقهای                     

با تصویب الیحه قانونی اخیر، گرچه اداره تصفیه مأمور وصول درآمدهای صـندوقهای مزبـور اسـت ، درآمـدهای         . پرداخت   می
  .  تصفیه نمی شود حاصل از دو صندوق مزبور عاید اداره

پس از آنکه حاصـل دارایـی ورشکـسته ، اعـم از آنچـه کـه در موقـع برداشـتن                      : به این ترتیب است که      ] الف  [ درآمد صندوق   
 مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صـاحبان سـهام ، اداره             صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعداً       

  :برداشت خواهد نمود   هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب وتصفیه مبلغی به عنوان
   .6 هزار ریال به باال ، صدی 500 ، نسبت به مازاد از 7 هزار ریال ، صدی 500 هزار ریال تا 100 ، نسبت به مازاد از 8 هزار ریال ، صدی 100تا 
  :رت است از عبا» ب «  قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق 54طبق ماده « 
  .  قانون تجارت برای امضای دفاتر تجارتی تعلق می گیرد 11 و ماده 1310 درصد حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب خردادماه 25از  ♣
نـصف آن جـزء    قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ده ریال ، ده دینار گرفته خواهد شد کـه         293از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده          ♣

  ) .  »ب « ماده یک آیین نامه درآمد صندوق ( خواهد بود »  ب  «درآمدهای عمومی کشور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق 

» ب  « و  » الف  « ، درآمد صندوقهای    14/9/1358درحال حاضر ، بنا به ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها مصوب               
بدین ترتیب ، وزارت دادگستری مأمور وصول درآمدهای دو صـندوق مزبـور اسـت بـدون                 .  کشور منتقل گردد     باید به درآمد عمومی   

  . هزینه های امور ورشکسته از محل اعتبار ساالنه اداره تصفیه تأمین می شود . آنکه حق به مصرف رساندن آن را داشته باشد 
***  

  اقدامات اولیه تصفیه  –گفتار دوم 
اقدامات الزم بـرای    .  ورشکستگی ، تصفیه اموال ورشکسته و تقسیم دارایی او میان طلبکاران آغاز می شود                پس از صدور حکم   

  . تصفیه اموال ورشکسته ، هم درقانون تجارت پیش بینی شده است ، هم درقانون اداره تصفیه 
  . انون تجارت اجرا می شود درمحلهایی که اداره تصفیه تأسیس شده است قانون اداره تصفیه و در محلهای دیگر، ق

  : درمورد چگونگی اجرای هر یک از این قوانین الزم است به چند نکته اشاره کنیم 
وظایف اداره تصفیه دراین قانون و آیین نامه های مربوط به آن کـه              « :  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی       12به موجب ماده     .1

  ؛»د و در موارد سکوت برطبق قانون تجارت اقدام خواهد شد وزارت دادگستری تهیه می کند تعیین می شو
 برعکس هرگاه نزد مدیر تصفیه ای که قانون تجارت را اجرا می کند مسئله ای مطـرح شـود و پاسـخ آن را درقـانون تجـارت                           .2

  نیابد می تواند با استفاده از اصل وحدت مالک راه حل قضیه را در قانون اداره تصفیه جستجو کند ؛
هرگاه در مورد امری میان قانون تجارت و قانون اداره تصفیه تعارض وجود داشته باشـد مـدیر تـصفیه بایـد بـه موجـب قـانون             .3

  . تجارت عمل کند و اداره تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه 
ال ورشکسته برداشـته ،  همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید ، اداره تصفیه صورتی از امو              « 

  . » قبیل مهرو موم برای حفظ آنها به عمل می آورد  اقدامات الزمه از
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   جزوه حقوق تجارت688تصویر صفحه 
  اموالی که فروش آنها جنبه فوری دارد . 1

تصفیه و مـاده     قانون اداره    29این اموال که بدون تشریفات خاص و بدون تأخیر به فروش می رسند و رژیم حقوقی آنها در ماده                    
 امـوالی کـه در معـرض تنـزل قیمـت اسـت یـا نگاهـداری آنهـا هزینـه                       : قانون تجارت پیش بینی شده اسـت عبـارت انـد از              445

کند ، اموالی که فاسد و ضایع شدنی است ، یا آنهایی که نگهداری آنها مفید نیست و سرانجام برگهای   غیرمتناسبی را ایجاب می   
بدیهی است مدیر تصفیه یـا اداره تـصفیه بـرای تعیـین قیمـت               .  یا اشیایی که در بازار قیمت معینی دارند            ،  )اوراق بورس   ( بهادار  

فروش این اموال به کارشناس مراجعه خواهد کرد ، ولی نه ورشکسته درمورد فوریت فروش و میزان آن حق اعتراض دارد ، نـه                        
از آنجا کـه ممکـن اسـت ایـن        . ادها ، به نحوی از انحاء باطل باشد         طلبکاران ، مگر آنکه فروش ، به موجب قواعد عمومی قرارد          

  . اشیاء قبال مهر وموم شده باشند ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه باید قبال اقدام به رفع مهر و موم کند 
  سایراموال . 2

  :، مگر اموال ذیل . ) ت . ا . ق  40ماده ( اموال دیگر تاجر اعم از منقول یا غیرمنقول باید از طریق مزایده به فروش برسد 
  ؛ ) ت . ا .  ق 43ماده( اشیاء سیم وزر که باید از طریق غیرمزایده و به بهایی فروخته شود که کمتر از بهای فلزی آنها نباشد  ♣
  ؛) ت . ا .  ق 40 ماده 2بند ( اموالی که در بورس یا بازار قیمت معینی دارد و می توان آنها را از طریق غیرمزایده به فروش رساند  ♣
   قانون تجارت به فروش آنها از طریق غیرمزایده رضایت داده اند؛480اموالی که هیئتی از بستانکاران دارای شرایط مذکور در ماده  ♣
 . اشیاء مورد وثیقه درصورتی که بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند به فروش آن از طریق غیرمزایده رضایت داده باشند  ♣

  . اگر مال مورد وثیقه به قیمتی فروخته شود که کفاف طلب آنها را ننماید باید برای بقیه طلب خود وارد غرما شوند 
  طریق فروش اموال به موجب قانون اداره تصفیه . 3
تواند  د شد و هر کس می   فروش اموال الاقل ده روز قبل از مزایده ، در دفتر اداره تصفیه در دسترس عموم گذاشته خواه                 ] ماهوی  [ شرایط  « 

  . اطالعات الزمه را کسب نماید 
آگهی فروش شامل مکان ، روز ، ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فـروش بـه عمـل                               

و ارزیابی که به عمل آمده است بـه آنهـا اعـالم    برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقوله دارند ، نسخه ای از آگهی فرستاده شده             . می آید   
  ) . ت . ا .  ق 40ماده ( » خواهد گردید 

اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراج چی به کسی کـه حـداکثر پیـشنهاد را                    « :  قانون اداره تصفیه پیش بینی کرده است         42ماده  
غیرمنقول رعایت می گردد ، مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسـد        همین ترتیب نسبت به اموال      . کرده است واگذار می شود      

در مرتبه دوم که باید الاقـل دو مـاه   . و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی ، فروش متوقف می ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می شود             
  . » ترین قیمت را پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد پس از مزایده اول به عمل می آید ، اموال غیرمنقول به کسی که باال

  طریق فروش اموال به موجب قانون تجارت . 4
مـع  .  قانون تجارت مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر و با اجازه دادستان اموال تاجر را به فـروش برسـاند               457به موجب ماده    

ات تـاجر ورشکـسته اسـتماع شـود یـا الاقـل او بـرای دادن توضـیحات                   ذلک ، فروش اموال ممکن نیست ، مگر آنکه قبال اظهار          
 -7068شـماره   ( ترتیب فروش نیز در آیین نامه مـوادی از قـانون تجـارت در خـصوص تـصفیه امـور ورشکـستگان                       . احضارگردد  

منامـه اجـرای اسـناد       این آیین نامه فروش امـوال بایـد بـه طریـق مزایـده و مطـابق نظا                  6معین شده است که طبق ماده        ) 16/3/1311
ولـی در حـال حاضـر ، بـه جـای نظامنامـه اخیـر ، آیـین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی                   . االجرای اداره ثبت به عمل آیـد          الزم
دهـد و اعـم     وزارت دادگستری اجرا می شود که فصل دهم  به بعد این آیین نامه را تشکیل می   )11/6/1387مـصوب     (االجرای    الزم

، نکات آگهی ، فاصله میان آگهی و روز حراج کـه نبایـد از پـانزده روز کمتـر                     هی درمورد اموال غیرمنقول     است از ، طریق آگ    
باشد و سایر تشریفات آگهی ، و  چون موارد مندرج در آیین نامه عام است و به حراج در مورد ورشکستگی اختصاص نـدارد ،                       

است که اگر فروش اموال ورشکسته مشمول مقررات قانون تجارت          ذکراین نکته الزم    . از ذکر جزئیات آن خودداری می کنیم        
  بنابراین ، تفاوتهایی که درمورد فروش اموال تاجر ورشکسته به. باشد اموال را جز از طریق حراج نمی توان به فروش رساند 
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   جزوه حقوق تجارت651تصویر صفحه 
  قاعده فراغ از دادرسی . 3

 است که دادگاه پس از صدور حکم فارغ از رسیدگی است یعنی حکم صادره ، قابـل اصـالح یـا تغییـر     قاعده فراغ از دادرسی به این معنی    
درآیـین دادرسـی   ( اما در حکم ورشکستگی با وجود این قاعـده       . دکتر ستوده در مورد خصوصیات حکم ورشکستگی می نویسد          . نیست  
پـس ایـن قاعـده    . دگاه اعتراض کنند و دادگاه فارغ از رسیدگی نیست طلبکاران می توانند  نسبت به حکم ورشکستگی به همان دا        ) مدنی  

  . نیز در مورد حکم ورشکستگی جاری نیست 
  :دکتر ستوده در مورد خصوصیات حکم ورشکستگی می نویسد 

ت کـه آن  حکم ورشکستگی از آنجا که وضع تاجر را تغییر می دهد و برای حفظ منافع طلبکاران صادر می شود ، دارای خـصوصیاتی اسـ           
  :را از سایر احکام متمایز می سازد 

احکام دادگاهها اصوال نسبت به اشخاصی اعتبار دارند که در دعوی وارد بوده اند ، در صورتی که حکم ورشکستگی نه تنها نسبت بـه ورشکـسته و                             ♣
بـه  . ورشکسته رابطه دارند ، نیز اعتبـار دارد  کسی که تقاضای صدور حکم ورشکسته را کرده است ، نافذ است ، بلکه نسبت به کلیه اشخاصی که با               

محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور خود ممنوع می شود و اگر در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی تقبـل کنـد ، تعهـدات مزبـور                           
 . البته حق اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به حکم ورشکستگی محفوظ است . نافذ نخواهد بود 

چون حاکی از تغییر وضع تاجر است و عدم توانایی تاجر را برای اجرای تعهداتش مـی رسـاند، الزم اسـت فـوراً بـه مـورد اجـرا                              حکم ورشکستگی    ♣
اگر مانند احکام دیگر اجرای آن منوط به تأیید حکـم در            . گذاشته شود ، مخصوصاً در مواردی که ورشکستگی تاجر در نتیجه تقصیر و تقلب باشد                

 قانون تجـارت    417شد ، دراین فاصله تاجر متقلب ممکن است اقداماتی کند که به زیان طلبکاران تمام شود ، به این جهت ماده                      دادگاه تجدیدنظر با  
بنابراین حکم ورشکستگی به محض صـدور قابـل اجراسـت ، ولـی چـون تـاجر                  . » حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود         « : مقرر می دارد    

کن است به حکم ورشکستگی اعتراض کنند و در نتیجه اعتراض احتمال دارد ، حکم ورشکستگی فسخ شود ، مـدیر         ورشکسته و اشخاص ذینفع مم    
تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی تا زمانی که حکم ورشکستگی قطعی نشده است ، مبادرت به اقدامات تأمینی می کند و عملیـات تـصفیه در                            

 .طعی شده باشد موقعی شروع می شود که حکم ورشکستگی ق

بـه محـض آنکـه ورشکـستگی بـه          . اجرای حکم ورشکستگی مستلزم تقاضای اجرا از طرف اشخاص ذینفع و صدور اجرائیه از طرف دادگاه نیست                   ♣
 . اداره تصفیه امور ورشکستگی واصل گردد ، اداره مزبور اقدامات اجرایی را شروع می کند 

 1.طیل نیست ، مگر در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی  حکم ورشکستگی بعد از صدور قابل توقیف و تع ♣

   اجرای موقت حکم دادگاه –د 
منظوراز حکم در واقع هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ نماید نیست، بلکه تصمیمی است که به موجب آن دادگاه حالت توقف تاجر و تـاریخ                         

 قـانون تجـارت بـه    417مـاده  .  پـس از صـدور قابـل اجراسـت     حکم ورشکستگی ، برخالف اصول کلی ، بالفاصـله . توقف او را معین کند      
  . » حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود « : گوید صراحت می

 بود که به موجب آن  در دعاوی         1318 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب       191 ماده   5 درواقع یکی از موارد اجرای بند        417در گذشته ماده    
 لغو شده است و قـانون آیـین         1318 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب       191درحال حاضر که ماده     . از بود   بازرگانی اجرای موقت حکم مج    

 اجرای موقت حکم را پیش بینی نکرده است ، سوال این است 28/1/1379 مصوب )آیین دادرسی مـدنی   ( دادرسی دادگاههای عمومی انقالب     
 چه قانون تجارت نسبت بـه   به نظر دکتر اسکینی ماده اخیر هنوز اعتبار دارد ؛. یا خیر   قانون تجارت به قوت خود باقی است         417که آیا ماده    

.  به صراحت آن را نسخ نکند قابل اجراست )دراینجا قانون آیین دادرسی مـدنی  ( قانون آیین دادرسی مدنی قانون خاص است که تا قانون عام   
  . د ، هنوز هم به طور موقت قابل اجرا خواهد بود حکم ورشکستگی اگر چه در دعوایی بازرگانی صادر می شو
 قانون تجارت حکـم ورشکـستگی تـاجر را          417ماده  :  خویش مقرر می دارد      561هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره           

تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل بـه هـر وسـیله     قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیۀ هر قرض 423ماده   » 3« در بند   . موقتاً قابل اجرا شناخته است      
بنـابراین در  . که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است                           

دهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیۀ عملیات اجرایی و هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد ب
  . قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است 423نقل و انتقاالت مربوط که متضمن ضرر سایر بستانکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 

                                                           
  دکتر ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، انتشارات نشر دادگستر. 1
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   جزوه حقوق تجارت659تصویر صفحه 
 عام حقوق مدنی و رژیم خاص حقوق تجارت در این مورد نیز بـا هـم تفـاوت دارنـد کـه در رژیـم اخیـر،                  عالوه بر اختالف مذکور ، رژیم     

  :عالوه بر موردی که معامله کننده با مدیون سوء نیت داشته ، موردی  پیش بینی شده که شخص اخیر با حسن نیت معامله کرده است 
اصـل صـحت معـامالت    ) . 426مـاده  (  حین المعامله نباشد ، مخدوش نخواهـد بـود     تا معامله انجام شده متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت           

  . پشتیبان چنین معامله ای است 
اگر ضرر بیش از یک چهارم باشد نیز معامله قابل ابطال نیست ، بلکه قابل فسخ است ، آن هم مشروط بر اینکه طرف معامله قبـل از صـدور حکـم                 

به عالوه ، دعوای فسخ فقط در ظرف دوسال از تاریخ وقوع معامله             . شد ، و اال معامله قابل فسخ هم نخواهد بود           فسخ ، تفاوت قیمت را نپرداخته با      
این ویژگی ، رژیم خاص حقوق تجارت را از حقوق عام جدا می کند ؛ چرا که در حقوق عـام هـر جـا کـه یکـی از      . در دادگاه پذیرفته می شود    

  . خ داشته باشد ، دعوی راجع به حق مزبور مشمول مرور زمان نمی شود متعامالن یا قائم مقام آنها حق فس
 قـانون   426 لغایـت    424 جدید قانون مدنی به هیچ وجه مقررات منـدرج در مـواد              218سرانجام باید اضافه کرد که مقررات ماده        

ده در مـورد معـامالت تـاجر    بنـابراین ، راه حلهـای ذکرشـ   . تجارت را نسخ نمی کند ؛ چراکه قانون تجارت قانون خـاص اسـت            
در ضمن ، دعوای فسخ و دعوای بطالن را علیـه اشخاصـی   . ورشکسته قبل از تاریخ توقف ، در حال حاضر نیزالزم الرعایه است          

که با تاجر ورشکسته معامله کرده اند ، مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران در دادگاهی که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی                       
  .رسیدگی به دعوی را دارد مطرح و پیگیری خواهد کرد صالحیت 

  معامالت تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی  . 2
تاجر ورشکسته به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هرگونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی مـی شـود؛ بـه همـین                

در همین راستا قانونگـذار برخـی معـامالت         . هم می نامند    » دوران مشکوک   « تاجر و صدور حکم ورشکستگی را       دلیل ، فاصله میان توقف      
 قانون تجارت همه اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را باطل اعالم نکرده اسـت ، بلکـه اعمـالی را             423تاجر را با سوء ظن نگاه کرده ، در ماده           
دعوای ابطال که مدیر تصفیه آن را اقامه می کند تـابع  . از تقلب نسبت به حقوق طلبکاران دیده شود     قابل ابطال تلقی کرده که در آنها نشان         

بنابراین ، دادگاه صالحیتدار ، دادگاهی است که مطابق قوانین عام دادرسـی مـدنی صـالحیت رسـیدگی بـه                     . قواعد عمومی رسیدگی است     
  . است که در این قانون و قوانین بعدی پیش بینی شده است دعوی را دارد و موارد شکایت از حکم دادگاه هم همان 

  : قانون تجارت معین کرده است 423موارد بطالن معامالت تاجر بعد از توقف را ماده 
  هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد ؛«  
   حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد ؛تأدیه هر قرض اعم از 
   .  »هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود  

برخـی معـامالت معـوض ، معـامالت     : با مداقه دراین ماده می توان معامالت باطل تاجر ورشکسته را به چهار دسته تقـسیم کـرد              
  . بالعوض ، پرداخت دین ، وثیقه های دین 

باطل اعالم نشده است و برای بطالن آنهـا شـرط           » دوران مشکوک   « درقانون تجارت معامالت معوض در        -معامالت معوض قابل ابطال     
  ی تلقی شده است ؛وراساسی ورود ضرر به طلبکاران ضر

.  است که در آنها فـرض بـر مـضر بـودن بـه طلبکـاران کـرده اسـت                     قانونگذار از میان معامالت معوض به دو معامله اشاره کرده         
   . 1صلح محاباتی و هبه: این معامالت عبارت اند از . خالف این فرض را نیز نمی توان ثابت نمود 

هرگـاه تـاجر    . عبارت است از صلحی که در آن به عمد تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد                    صلح محاباتی 
شکسته در دوران مشکوک مبادرت به این معامله کرده باشد ، معامله مزبور باطـل اسـت ؛ چـون بـه ضـرر طلبکـاران اسـت و                             ور

تشخیص عدم رعایت ارزش اقتصادی عوضین با دادگـاه اسـت کـه             . دارایی بدهکار را که وثیقه طلب آنهاست کاهش می دهد           
  دعی بطالن فقط باید عدم رعایت توازن را اثبات کند و مضربودن بهم. با مراجعه به کارشناس و عرف ، تصمیم خواهد گرفت 

                                                           
  ) . م .  ق801ماده ( البته هبه از انواع معامالت بالعوض است ، ولی ممکن است معوض هم باشد . 1
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   جزوه حقوق تجارت639تصویر صفحه 
با تعریف باال ، اوال ورشکستگی مخصوص تجار است ، ثانیاً تاجری ورشکسته اعالم می شود که در تأدیه وجوهی که برعهـده                       

   . 1اوست ، توقف حاصل شود
  شکستگی  تاجر بودن ، شرط اساسی ور–الف 

ورشکستگی ، خاص تجار است ، چه تجار حقیقی و چه شرکتهای تجاری که به موجب قانون تجارت ، حتی اگر عملیات ذاتاً تجاری هـم                
   ) .ت .  ق3 ماده 4بند ( انجام ندهند ، تاجر محسوب می شوند 

  تاجر حقیقی درقید حیات  .1
قانونگذار ما ایـن راه حـل را از قـانون فرانـسه اقتبـاس              . ق ایران است    این قاعده که ورشکستگی خاص تاجراست از ویژگیها ی حقو         

اما باید دید که تـاجر چـه کـسی    . در حقوق کشورهای آنگلوساکسون چنین تفاوتی میان تاجر و غیر تاجر وجود ندارد    . کرده است   
« ر را کسی می داند که شغل معمولی خود را ماده یک قانون تجارت ایران ، به اقتباس از ماده یک قانون تجارت فرانسه ، تاج        . است  

بنابراین ، کسی را که شغل معمولی اش از .  همین قانون ذکر شده است 2معامالت تجاری نیز در ماده . قرار بدهد » معامالت تجاری 
م کـرد ، مگـر      شمار معامالتی است که در ماده اخیر معین شده ، در صورت توقف از پرداخت دیونش  ،  می تـوان ورشکـسته اعـال                         

 قانون آیین 512 و ماده  قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی18آنکه از کسبه جزء باشد که در این صورت ، به حکم ماده  
با وجود این برای اینکـه کـسی تـاجر تلقـی شـده ، حکـم ورشکـستگی او          . دادرسی مدنی ، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود         

احـراز تـاجر بـودن کـسی کـه          .  قانون تجـارت ثبـت شـده باشـد           16او در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده        صادر شود الزم نیست نام      
 قانون تجارت ، با دادگاه است که بـا در نظـر گـرفتن کلیـه دالیـل و قـراین و       2و 1ورشکستگی او تقاضا شده است ، با رعایت مواد        

  . اجر است یا خیرامارات ، تشخیص خواهد داد کسی که ورشکستگی او تقاضا شده ت
 قانون تجارت مطابقت داشته باشد ، برای تـاجر          2به نظر دادگاههای ایران ، همین که وضعیت حرفه ای شخصی با موارد ذکر شده در ماده                  

  . دانستن وی کافی است و می توان حکم ورشکستگی چنین شخصی را صادر کرد 
ه است و در صورتی که برای دادگاه محرز شود شخصی کـه ورشکـستگی       بنابراین ، تشخیص و احراز تاجر بودن ورشکسته با دادگا         

ایـن تـصمیم   . او تقاضا شده ، یا خود اعالم توقف کرده است ، واجد وصف تاجراست ، حکم ورشکستگی او را صادر خواهد کرد                    
م ثبوت تـاجر بـودن شخـصی        بنابراین ، دادگاه پس از رسیدگی به امر ورشکستگی و رأی به عد            . دادگاه جنبه ماهوی خواهد داشت      

  . که در ادای دیونش توقف حاصل شده نباید قرار عدم استماع دعوی صادر کند ، بلکه باید ماهیتاً نظر به رد  دعوی بدهد 
همان طور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع آن نیست که در صورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود ، حذف بعـدی     

بنابراین ، هرگاه تاجری حین اشتغال تجـارت ، یعنـی زمـانی کـه     .  دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعالم شود نام او از  
نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت است ، متوقف باشد نمی تواند برای رهایی از محکوم شـدن بـه ورشکـستگی و بـرای فـرار از مجازاتهـای                               

  . ی به تقصیر و تقلب مدعی اعسار گردد مقرر شده برای ورشکستگ
همچنین می توان حکم ورشکستگی شخصی را که به طور غیرقانونی به تجـارت پرداختـه صـادر کـرد ؛ مثـل کارمنـدی کـه قانونـاً از اشـتغال بـه                      

ور غیرقـانونی بـه عملیـات بـانکی         در فرانسه ، رویه قضایی بارها این قاعده را درمورد مأموران ثبت اسنادی کـه بـه طـ                  . تجارت محروم بوده است     
 اجـرای   – که آنها نیز قانوناً از مبادرت بـه تجـارت محـروم هـستند                –مع ذلک ، در مورد محجورین ، مانند صغار          . پرداخته اند ، اجرا کرده است       

سد ؛ زیرا محرومیت آنان در      قاعده مذکور ، یعنی صدورحکم ورشکستگی ، با توجه به محرومیت آنان از اشتغال به تجارت صحیح به نظر نمی ر                    
این حمایت مانع از آن است که اشخاصی که با آنـان            . واقع به دلیل حمایتی است که قانونگذار از آنان در مقابل اشخاص ثالث به عمل می آورد                  

  . ایند معامله می کنند بتوانند صدور حکم ورشکستگی عادی یا احیاناً حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب آنان را تقاضا نم
حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بنابراین کسانی که به وکالـت ، یعنـی بـه نـام و حـساب دیگـری ، مبـادرت بـه تجـارت            

  این حکم در مورد نمایندگان و. کنند ، تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنان را صادر کرد  می

                                                           
اقرار مدعی افالس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به مالحظه  قانون مدنی ،  1265 ماده همچنین مطابق .شکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست اقرار مفلس و ور قانون مدنی ، 1264 مادهمطابق . 1

 .شود تا افالس یا عدم افالس او معین گردد  حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی
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   جزوه آیین دادرسی مدنی259تصویر صفحه 
 در حین مـذاکره در دادگـاه     اما اقرار شفاهی در دادگاه ،     ).ج  . ق   203 -204مواد  ( شود    قرار کتبی خارج دادگاه شمرده می     باشد ، ا  

به اقـرار  . ق .  ، مانند ق.ج . ق  205در ماده . مجلس دادگاه قید شده باشد        آید و به درخواست طرف ، باید در صورت          می  عمل  به
توان با گواهی گواهان اثبات نمود ، البته اگـر اصـل              اقرار شفاهی خارج دادگاه را می     . ی نشده است    ا  شفاهی خارج دادگاه اشاره   

  . » ادله و قراینی بر وقوع اقرار وجود باشد « دعوا با شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا  
»  اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی اسـت         « زیرا    ی انجام و اثبات آن است نه از حیث آثار ؛              تفاوت اقرار کتبی و شفاهی در شیوه      

تواند مورد ادعـای جعـل قـرار گیـرد ؛ امـا        سند می آمده باشد ، عمل  اگر اقرار در سند رسمی به   در حقیقت ،   .  ).م  . ق   1280مـاده   ( 
روشـن اسـت کـه در هـر     .  تردید یا ادعای جعل قـرار گیـرد    تواند مورد انکار ،     عمل آمده باشد ، سند می       هرگاه در سند عادی به    

  . یک از دو فرض ، دادگاه باید ابتدا به اصالت سند رسیدگی کند 
 اقرار ساده ، موصوف و مقید و مرکب . 5

اقرار مقیـد و موصـوف   . آن که قید یا وصفی به آن داده شود  نماید ، بی  اخبار به همان امری است که مدعی ادعا می  اقرار ساده ،  
اقـرار مرکـب    .  مورد ادعای مدعی را بپذیرد ، اما آن را مقید به قیـد یـا موصـوف بـه وصـفی نمایـد                       در صورتی است که مقر امر     

 بـه علـت      کند که اثـر اقـرار را ،          ضمن پذیرش امر مورد ادعای رقیب ، بر امری جنبی و مجزایی تاکید می               اقراری است که مقر ،    
ی اصـل     بندی اقرار به ساده و مرکب بیشتر از حیث بررسـی شـیوه              تقسیم. برد    ارتباط تامی که با آن دارد ، به سود مقر، از بین می            

  .غیر قابل تجزیه بودن اقرار است 
   آثار اقرار-ج 

قـاطع بـودن اقـرار بـدین معناسـت کـه دادرس مکلـف اسـت ،               . قرار ، اصل قاطع بودن اقـرار اسـت          ادر ارتباط با آثار      نخستین مسئله 
بنابراین قاطع بودن اقرار با اقرار قـاطع  (  اخباری را که ارزش اقرار دارد ، واقع تلقی کند           نظر از باور درونی خود ، محتوای        صرف

 اقرار احراز شود طرفی کـه بـه آن           هرگاه ، ) . شود    گیرد اشتباه نمی    دعوا که درمقابل اقرار غیر قاطع یا اقرار به مقدمات ، قرار می            
تـوان اثبـاتی اقـرار    . تواند دلیل دیگری از او بخواهد  قرار معاف بوده و دادگاه نمی  داد مورد ا    ی دلیل روی    نماید از ارائه    استناد می 

از . توان آن را به موضوعی که با آن انطباق نـدارد گـسترش داد               القاعده نمی   شود که به آن اخبار شده و علی         منحصر به امری می   
. نمایـد      با لحاظ حق ممیزی دیوان عالی کـشور ، تفـسیر مـی             سوی دیگر ، دادگاه امر مورد اقرار را با توجه به نظر قضایی خود و              

  . نماید  دادگاه را مأخوذ نمی  تنها در ارتباط با امور موضوعی است و اقرار به امور حکمی ، افزون بر آن ، یادآوری شود که توان اثباتی اقرار ،
نیست مگر  قام او نافذ است و در حق دیگری نافذم اقرار هرکس فقط نسبت به خود شخص و قائم  « .م  . ق   1278به موجب ماده    

اقـرار هـر یـک از    . افـذ اسـت   بنابراین ، اقرار شـخص نـسبت بـه وارث او نیـز ن             . » درموردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد          
د اقـراری کـه تـاجر    درمـور . الیه نیـز نافـذ اسـت     افزون برآن ، اقرار شخص نسبت به منتقل. اثر است  ، علیه وراث دیگر بی  وارثان

ها   اشخاصی که اقرار نسبت به آن     .  مورد توجه قرارگیرد     .م  . ق   1265 و   1264نماید باید مواد      ورشکسته پس از تاریخ توقف می     
 در صورتی که حکمی به اسـتناد اقـرار صـادر نـشده و یـا اگـر صـادر شـده اعتبـار امـر                            توانند ،   نافذ است نیز مانند خود مقر ، می       

در خصوص نفـوذ  . آن را اثبات نمایند ...  کذب اقرار و یا فاسد بودن و 1277 و 1276نیافته باشد ، با استناد به مواد    قضاوت شده   
اقرار وکیل علیه موکل خود نـسبت بـه امـوری کـه قـاطع دعـوا اسـت              «  :دارد     مقرر می  .ج  . ق   205اقرار وکیل علیه موکل ماده      

بنـابراین ، اقـرار وکیـل بـه مقـدمات دعـوا             » آمده باشد     عمل   در دادگاه یا خارج از دادگاه به       که اقرار   شود اعم از این     پذیرفته نمی 
در مورد نفـوذ  . نماید   نیز تأیید می.ج . ق  35این معنا را صدر ماده . نامه نیست  شود و نیازی به تصریح آن در وکالت     پذیرفته می 

والیت نیز شامل امور اداری اموال مـولی        ... « ارد اظهار نظر شده است که       اقرار ولی قهری نسبت به مولی علیه اتفاق نظر وجودند         
   . ).م . ق  1217ماده ( ی او است  علیه و نفوذ آن محدود به رعایت غبطه

  د کهنمای  تصریح می.م . ق  1277در این ارتباط ماده . اصل غیر قابل انکار بودن اقرار است  در ارتباط با آثار اقرار ،  دومین مسئله
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   جزوه حقوق تجارت679تصویر صفحه 
متخلفـین از ایـن     « :  ایـن قـانون      24 مـاده    3درواقع به موجب بنـد      . درصورت معرفی نکردن خودشان محکوم به مجازات خواهند شد          

.  شـد    محکـوم خواهنـد   ]  همان قانون      [54مذکور درماده   » ب  « اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق              
نـشان  » مـی توانـد       «قیـد عبـارت     . » به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید           ] متخلف را   [ دادگاه می تواند عالوه بر جریمه نقدی        

  .دهد که اختیار با دادگاه است و حتی در صورت احراز تخلف ، دادگاه ممکن است متخلف را به حبس محکوم نکند  می
 قانون اداره تصفیه ، مطابق مقررات عام قـانون تـشکیل دادگاههـای              24 ماده   3ی به جرم مندرج دربند      دادگاه صالحیتدار برای رسیدگ   

طریق اعتراض به رأی دادگاه نیز تابع مقررات عام قانون آیین دادرسـی  . عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه عمومی است  
  .قط در کسانی صادق است که شخصاً بدهکار باشند مذکور ف24 ماده 3مجازات مندرج در بند . خواهد بود 

  دعوت از سایر اشخاص . 3 
اموال ورشکسته را در اختیار دارند که باید مطـابق          )  امانت یا اجاره      عمدتاً( منظور از سایر اشخاص کسانی هستندکه به هرعنوان         

ار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هر حقی که نـسبت بـه    قانون اداره تصفیه آن اموال را در ظرف مدت دو ماه در اختی            24 ماده   4بند  
ختیـار اداره  رد امانت چنانچه مال به موقع در ادر مو. آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد ، مگراینکه عذر موجهی داشته باشند  

 برائت از مسئولیت خـود       بدون تعدی یا تفریط ازمیان برود ، امین حق نخواهد داشت برای            – برای مثال    –تصفیه گذاشته نشود و     
  .  قانون مدنی استناد کند 614به پرداخت خسارت به ماده 

  رسیدگی به مطالبات . 4
پس ازآگهی ، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خـود را اعـالم کننـد تـا مـورد                           

  .  طالبات و قبولی آنها از طرف اداره تصفیه بیشتر جنبه قضایی دارد تا توافقی نحوه رسیدگی به م. رسیدگی و تشخیص قرار گیرد 
 مطلق و کلی دارد ؛ بنابراین کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند بایـد ظـرف مـدت                    جنبه قانون اداره تصفیه     24 ماده   2بند  

  . را به اداره مزبور تسلیم کنند ) نوشت گواهی شده اصل یا رو( دو ماه ادعای خود را به اداره تصفیه اعالم و مدارک خود 
حتی کسانی که طلب آنها به . دراین مورد فرقی نمی کند که طلب جنبه مدنی داشته باشد یا تجاری ، و به موجب سند رسمی باشد یا عادی                  

زبایـد  لبکارانی که طلـب مـشروط دارنـد نی    طلب خود را ثابت کنند وط– به طور قانونی  –موجب سند نیست ، ولی با دالیل دیگر می توانند           
  . اعالم طلب نکرده باشد) مضمونٌ له ( درمورد ضامن تاجر هم همین قاعده مجراست ، مشروط بر اینکه طلبکار اصلی .ادعای خود را اعالم کنند 

 دارای وثیقه ، یا طلبکـاران عـادی بایـد         قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان ، اعم از طلبکاران دارای حق رجحان ،                 
 قانون تجـارت نـسبت بـه امـوال متـصرفی تـاجر       475 و 474این راه حل درمورد کسانی که به موجب مواد . تشریفات اعالم را رعایت کنند   

ازطریـق مراجـع    ورشکسته دعوای خیاراتی دارند و از آن صرف نظر نمی کنند و نیز در مورد کسانی که قبل از صدور حکـم ورشکـستگی                         
حکم فوق دربارۀ دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود کـه تـاجر ورشکـسته نـسبت بـه                   . قضایی عمل نموده و حکم گرفته اند صادق است          

  ) قانون تجارت 475ماده (  . ضرر طلبکارها نباشدراموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که ب

ماننـد هزینـه   ( نافع ممنوع است ؛ ولی طلبکار می تواند ، عالوه بـر اصـل طلـب ، بابـت مخـارج قـانونی       درحقوق ایران علی االصول مطالبه م 
  . و هزینه هایی که بابت طلب تحمل کرده است اقدام کند ) واخواست 

 در هرگاه دین ورشکسته ، متعهد تضامنی دیگری داشته باشد و به عبارت دیگـر هرگـاه طلبکـاری ، عـالوه برتـاجر ورشکـسته ،              
مقابل چند بدهکار دیگر قرار داشته باشد ، مثل موردی که ورشکـسته یکـی از مـسئوالن سـند تجـاری اسـت یـا کـسی بـه طـور                        
تضامنی ضامن اوست ، علی االصول ورشکستگی یکی از مسئوالن در حقی که طلبکار در مقابل دیگـر مـسئوالن دارد ، تـأثیری           

  : است گذارد ، دراین مورد چند نکته قابل ذکر نمی
  حال شدن دین تاجر در مقابل طلبکار موجب حال شدن دین مسئوالن دیگر نمی شود ؛. 1
ورشکسته ای که طلب خود را پرداخته است ، درصورتی که حق مراجعه به مسئوالن دیگر را داشته باشد می تواند به میزانی که مسئولیت                      . 2

  .  می تواند به قائم مقامی تاجر عمل نماید در این مورد اداره تصفیه. دارند به آنها مراجعه کند 



 
   
   

  

114

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق تجارت709تصویر صفحه 
شود و تعیـین قلـم    محل اقامت طلبکارها و وکالی آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به عالوه توصیف مختصری از سند داده می                    465مادۀ  

  .رت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه استخوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صو
  .تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمۀ محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد  او بفرستد عضو ناظر می 466مادۀ 
  .کند نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می یه در روی سند عبارت ذیل را نوشته و امضاء میاگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصف 467مادۀ 

  »… قبول شد به تاریخ… مبلغ…جزو قروض«
شود  التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلـب حقیقـی و بـدون                هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامۀ وزارت عدلیه معین می                

  .صد استفادۀ نامشروع استق
 راپرت عضو نـاظر رسـیدگی نمایـد          روی   تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از            اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می         468مادۀ  

ه ایـن طلـب اطالعـاتی دهنـد عـضو نـاظر       توانند راجع بـ  تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می     محکمه می 
  .احضار یا از آنها کسب اطالع کند

در موقعی که اختالف راجع به تشیخص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتوانـد در ظـرف پـانزده روز حکـم صـادر                   469مادۀ  
تیب قرارداد  ارفاقی به تأخیر افتد و یا  این که منتظر نتیجۀ رسـیدگی نـشده و                  کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای تر             

  .مجلس مزبور منعقد شود
کنـد   تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین مـی                محکمه می  470مادۀ  

  .ذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نمایدموقتاً طلبکار شناخته شده در م
تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی  اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود                درصورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می           471مادۀ  
توانـد بـه هـیچ وجـه در      اند طلبکار مزبور نمی الحه حکم خود را ندادهتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم ص      نمی

  .عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند
  .شود  به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می467 و 462های معین در مواد  پس از انقضای مهلت 472 مادۀ
 عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیـصات و تـصمیماتی کـه راجـع بـه تقـسیم              462د معینه حاضر نشده و مطابق مادۀ        طلبکارهایی که در مواع    473 مادۀ

شوند بـدون   وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می     
  .گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق میاین که حق داشته باشند حصه 

کننـد بایـد آن را در حـین تـصفیۀ عمـل       اگر اشخاصی نسبت به اموال متـصرفی تـاجر ورشکـسته دعـوی خیـاراتی دارنـد و صـرفنظر از آن نمـی          474مادۀ  
  .ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند

 رحکم فوق دربارۀ دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر ایـن کـه بـ                            475مادۀ  
  .ضرر طلبکارها نباشد

  قرارداد ارفاقی و تصفیۀ حساب تاجر ورشکسته -هفتم 
  الف ـ دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

 معـین شـده بـه توسـط دفتـر دار محکمـه کلیـۀ        467در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بـه موجـب نظامنامـۀ مـذکور در مـادۀ          عضو ناظر     476مادۀ  
نمایـد، موضـوع دعـوت مجمـع       دعوت مییطلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاق                 

  .های دعوت و اعالنات مندرجه در جراید باید تصریح شود عهعمومی طلبکارها در رق
طلبکارهـایی کـه طلـب آنهـا     . شـود  مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مـشارالیه منعقـد مـی                          477مادۀ  

شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمـع احـضار           ول گردیده یا وکیل ثابت الوکالۀ آنها حاضر می        تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قب            
  .تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می می

دهـد   رتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و  عملیاتی که بـا استحـضار تـاجر ورشکـسته شـده اسـت مـی                           مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپ       478مادۀ  
  .شود و عضو ناظر باید از کلیۀ مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلس ترتیب دهد راپرت مزبور به  امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می

  رفاقیقرارداد ا  -ب 
   ترتیب قرارداد ارفاقی .1

  .شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی  479مادۀ 
بع از کلیۀ مطالباتی که مطابق مبحـث        شود که الاقل نصف به عالوۀ یک نفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه ر               قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می       480مادۀ  

  .پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و اال بال اثر خواهد بود
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   جزوه حقوق تجارت683تصویر صفحه 
   شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی  –الف 

  درخواست قرارداد ارفاقی . 1
قبـول اسـت ؛ بـه       ورشکسته تقاضاکننده است ، هرگاه تقاضا از طرف طلبکاران هم  مطرح شده باشد ، قابـل                   گرچه درعمل خود  

» اگر درخواسـت قـرارداد ارفـاقی هـم شـده باشـد              «  قانون اداره تصفیه تأکیده کرده است که         38گذار درماده   همین دلیل ، قانون   
یـا  » شـده باشـد     « بدیهی است درخواست ممکن است به وسیله خود تاجر          . اداره مزبور باید مراتب را به اطالع طلبکاران برساند          

  .یکی از طلبکاران ، که درهر دو صورت اطالع دیگر طلبکاران ضروری است 
 قـانون تجـارت   476بـرعکس ، درمـاده   . درقانون اداره تصفیه درمورد مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی قیدی وجود نـدارد    

 معـین شـده از      467 است در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجـب نظامنامـه مـذکور در مـاده                     عضو ناظر مکلف شده   
 قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد          دادگاه کلیه طلبکارانی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً            طرف دفتردار 

مهلـت هـشت   . اره تصفیه ، درمورد اداره تصفیه نیـز الزم الرعایـه اسـت     قانون اد12این ماده با توجه به ماده . ارفاقی دعوت کند   
روز مذکور از تاریخ اتمام تشخیص ، تصدیق یا قبول موقت کلیه طلبهای اعالم شده و تنظیم صورت طلبکاران است که پـس از                        

  .  می آید آگهی در روزنامه و دعوت از طلبکاران ، برحسب قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه ، به عمل
اگر شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می توانند قـرارداد ارفـاقی را بـا              « :  قانون تجارت    506به موجب ماده    

شود ، ولی     به غرما تقسیم می   ... درصورت ثانی ، دارایی شرکت      . شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند              
شریک یا شرکای ضامن که با آنهـا        . ی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است ، به غرما تقسیم نخواهد شد                 دارایی شخص 

شریکی کـه بـا او قـرارداد مخـصوص     . قرارداد خصوصی منعقد شده نمی توانند تعهد حصه ای نمایند مگر ازاموال شخصی خودشان               
  .» منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبراست 

  :رمورد این ماده چند نکته شایان ذکراست د
هرگاه قرارداد ارفاقی با شرکت منعقد شده باشد ، مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی درمـورد شـرکت ، ماننـد تـاجر حقیقـی ،             

  قابل اعمال است ؛ 
 ضامن بـسته شـود و چـه نـشود، هرگـاه             اگر قرارداد ارفاقی با شرکت بسته نشود ، اموال شرکت تصفیه خواهد شد ، چه قراردادی با شریک                 

 بـه بعـد     479قرارداد ارفاقی با ضامن بسته شود ، این قرارداد جنبه خصوصی دارد و درواقع قرارداد ارفاقی که تعریف و شرایط آن در مـواد                         
منعقـد مـی شـود    قانون تجارت آمده است محسوب نمی شود ؛ زیرا قانونگذار به صراحت قراردادی را که با یـک یـا چنـد شـریک ضـامن                

   .شخصی خود  نامیده و تأکید کرده است شریک یا شرکای مزبور نمی توانند حصه ای تعهد کنند مگر از اموال »قرارداد خصوصی  «
شریکی که با او قرارداد  مخصوص منعقد   می شود « همچنین خصیصه خصوصی بودن قرارداد قانونگذار را واداشته است تأکید کند 

البته قرارداد خصوصی تابع قواعد عـام حقـوق مـدنی اسـت و ذکـر                 . )ت  .  ق   506قسمت اخیر ماده    ( » امنی مبراست   از مسئولیت تض  
حکم ورشکـستگی شـریک   . کردن آن در قانون تجارت فایده ای ندارد ؛ چه اگر هم نبود در وضعیت شریک ضامن تأثیری نداشت                  

 قـانون تجـارت قابـل    439 اموال شخصی شرکای ضامن نیز به حکم ماده .ضامن را به دلیل ورشکستگی شرکت نمی توان صادر کرد      
. شود وال او هم به غرما تقسیم نمی ام طبعاً. مهروموم کردن نیست ، مگرآنکه حکم ورشکستگی خود او اگر تاجر باشد نیز صادر شود         

   . قانون تجارت تأکیدی بیش نیست 506بنابراین ، ماده 
  شرکت در جلسه رأی گیری . 2

 قانون تجارت ، برای آنکه قرارداد ارفاقی منعقد شود باید طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده و نیـز                 477با توجه به ماده     
تـاجر  . طلبکارانی که طلب آنها به طور موقت قبول گردیده است یـا وکیـل ثابـت الوکالـه آنهـا در جلـسه رأی گیـری حاضـر شـوند           

، مع ذلک. قانونگذار مقرر کرده است که تاجر ورشکسته باید شخصاً حاضر شود. سه حضور داشته باشد ورشکسته نیز باید در این جل  
  .  می تواند وکیل به جلسه اعزام کند – مثل بیماری –در صورتی که عذر موجهی داشته باشد 
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   جزوه حقوق تجارت 220تصویر صفحه 
   : عمده دارد این ترتیب که در این دو ماده پیش بینی شده است دو نقص

  

ایجـاد مـی شـود و در         مدیر را وکیل شرکاء قلمداد کرده است در حالی که پس از تشکیل شرکت شخصیت حقوقی جـدا از شـرکاء                       ♠
  . واقع حق این بود که مدیران را وکیل شرکت معرفی می کرد 

یح دهـد ؟ از یـک طـرف نماینـده شـرکت             یک را باید تـرج     اگربین منافع شرکت ومنافع یکی از شرکاء تضادی پیش آید مدیر کدام              ♠
ت . ق 51 و   121بنابراین به نظر بعـضی حقوقـدانان منظـور مـاده            .  او را وکیل شرکاء معرفی کرده است         121است واز طرف دیگر ماده      

 برای تعیین اختیـارات  1.این است که مدیر وکیل شرکت است ودر واقع مدیران وکیل شرکت هستند وبه نام وحساب او عمل می کنند       
 .مدیران باید روابط مدیران با شرکاء وروابط آنها با اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد 

  

  شرکاء   روابط مدیران با.1
لذا هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه یا توافق بعدی ، اختیارات مـدیر        .  مدیر را وکیل شرکاء می داند        121همانطور که گفتیم ماده     

 51 و 121شده باشد مشکلی پیش نمی آید ومدیر باید طبق آن عمل کند ولی اگر  تصریح نشده باشد باید با جمـع مـاده                         تصریح  
  :ت با مواد مربوط به شرکت ووکالت در قانون مدنی ، اصول زیر را در رابطه با حدود اختیارات مدیر قابل اجرا تلقی کرد .ق

  

  )م . ق577م  ( .زم برای اداره شرکت است ومسوول خسارت نیست مگر در صورت تعدی وتفریطمدیر شر کت اصوالً دارای کلیه اختیارات ال 
ومعامالتی که خارج از ) م. ق667م ( مدیرشرکت باید غبطه ومصلحت وحدود اذن شرکاء را رعایت کند در غیر اینصورت مسوول خواهد بود  

  ) م. ق582م (  بود خواهد ]غیرنافذ [  حدود اذن ومصلحت انجام داده باشد فضولی
  ) م. ق584م  (  .مدیر نسبت به اموال شرکت که در اختیار او می باشد امین محسوب می شود وجز در مورد تعدی وتفریط مسئوول نیست 
بگیرنـد  هرگاه ادارۀ شرکت به یک نفر واگذار شده باشد او به تنهایی عمل خواهد کرد وهر گاه مدیران متعدد باشند همگی با هم باید تـصمیم                        

مگر اینکه هرکدام جداگانـه مـأذون در اداره باشـند کـه در ایـن صـورت          )  م. ق 669م  ( ویکی از آنها نمی تواند بدون اذن دیگران اقدام بکند             
 )  م. ق579م(  . منفرداً  می توانند عمل کنند

  

   روابط مدیران با اشخاص ثالث .2
این ترتیب وضعیت نامطلوبی را ایجـاد مـی کنـد، بـه ایـن صـورت کـه        . می داند نه شرکت همانطور که گفتیم قانون تجارت مدیر را وکیل شرکا          

 و 121اشخاص ثالث پس از معامله شرکت وهنگام اقامۀ دعوی باید علیه چه کسی اقامۀ دعوی کنند ، علیه شرکاء یا علیه شرکت ، ازطرفـی مـاده                      
 چرا که آنها موکل هـستند ، ولـی از طـرف دیگـر ایـن ترتیـب بـا ماهیـت شـرکت             باید علیه شرکاء اقامۀ دعوی شود     : ت مقرر می دارد که      . ق 51

کلـی حـاکم بـر     به نظر می رسد که باید از مقررات.  دارد شخصیت حقوقی  چرا که شرکت    ، تضامنی واصوالً هر شرکت دیگری سازگار نیست      
  .  مراجعه به خود شرکت محق دانست حقوق تجارت کمک گرفت لذا باید مدیر را وکیل شرکت فرض کرد واشخاص ثالث را در

دکتـر  . اگر مدیر از حدود اختیارات خود خارج شده باشد شرکاء وشرکت مسئوولیتی ندارند و اشخاص ثالث باید بـه خـود مـدیر مراجعـه کننـد                             
ده باشـد مـی تـوان بـه خـود            اگر اختیارات مدیر آگهی شده باشد در اینصورت باید به مدیر مراجعه کرد ولی اگر آگهـی نـش                    ، ستوده معتقد است  

 اما دکتر اسکینی معتقدند در هر دو حال چه اختیارات مدیران آگهی شده باشد چه نـشده باشـد خـود مـدیر                    2.شرکاء ویا شرکت هم مراجعه کرد       
 .مسوول است 

  مسؤولیتهای مدیر  -ج
داختیم ، بلکـه در اینجـا منظـور          قبلـی بـه آن پـر       بحـث هـای     دادی مدیر صـحبت نمـی کنـیم کـه در            از مسئوولیت قرار  در اینجا   

  .مسئوولیت مدنی وکیفری مدیر شرکت است 
   مسوولیت مدنی مدیر.1

بنابراین ، در این باره ، قواعد عـام         . قانون تجارت ، در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی پیش بینی خاصی نکرده است                
 که قانونگذار در مورد آنها      –یت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی      راجع به مسئولیت مدنی قابل اعمالند و مقررات راجع به مسئول          

  .  در مورد مدیران شرکت تضامنی قابل اعمال نیستند –پیش بینی خاصی کرده است 

                                                           
  دکتر اسکینی ، منبع پیشین .  1
    182کتر ستوده ، منبع پیشین ، ص د.  2
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   جزوه حقوق تجارت355تصویر صفحه 
  تخصیص سود به سهامداران -ج 

   :ل شددر این مورد باید بین دو  فرض وجود سود قابل تقسیم و عدم آن تفکیک قائ
   فرض وجود سود قابل تقسیم .1

عبارت است از سود خالص شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیـاری  سود قابل تقسیم    
ر همان سال سود خالص هم عبارت است از درآمد حاصل  د )  الیحه239م (بعالوۀ سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است 

اندوخته های قانونی هم مبلغی از سود خـالص  شـرکت اسـت کـه          ) الیحه 237م  ( مالی منهای کلیه هزینه ها و استهالکات و ذخیره ها           
  .  این وظیفه بر عهدۀ هیات مدیره است1. باید کنار گذاشته شود  برای جبران زیانهای آتی یا موارد دیگر الزاما238ً و 140طبق مادۀ  

هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیـستم  از سـود خـالص شـرکت را بـه عنـوان اندوختـۀ  قـانونی                    « :  بیان می کند   140مادۀ  
، همین که اندوختۀ قانونی به  یک دهم سرمایه  شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و درصـورتی کـه                     موضوع نماید 

واهد یافت تا وقتی که اندوختۀ قا نـونی بـه یـک دهـم سـرمایه بـالغ                   سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خ         
   )ت. ق. ا.  ل238م (.  هر تصمیمی که خالف این گرفته شود باطل است»گردد

از . اندوخته اختیاری هم مانند اندوخته قانونی است منتها وضع آن اختیاری و در اختیار مجمع عمومی است که وضع آنرا تصویب کند یا نـه                 
که ممکن است وضع اندوخته ها همۀ سود شرکت را  در برگیرد و از ایـن طریـق بـه  سـهامداران  هـیچ سـودی  نرسـد و باعـث سـوء                                    آنجا  

تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جـائز اسـت و    :  قانونگذار مقرر کرده است     ، استفاده مجمع گردد  
  ) الیحه90م (  .درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است 10درصورت وجود منافع، تقسیم  

  2.  است237به عقیده دکتر اسکینی  منظور از سود ویژه، سود خالص مذکور در مادۀ 
 مبلغـی از     مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقـسیم وجـود دارد،                 «  الیحه   240طبق مادۀ   

عالوه براین مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که  مبـالغی   » را که  باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود        آن  
در این صـورت در تـصمیم     . بین صاحبان سهام تقسیم  شود     )  های اختیاری   اندوخته ( از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد       

هر سودی که بدون رعایـت  . که مبالغ مذکور از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت شود        مجمع عمومی باید صریحاً  قید شود        
  . » نحوۀ پرداخت سود توسط مجمع  عمومی تعیین می شود. مقررات قانونی تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می شود

  . ماه پس از تصمیم مجمع عمومی انجام پذیرد8پرداخت سود در هر حال باید ظرف 
  ض عدم سود قابل تقسیم  فر.2

درصورت پرداخت ، سود موهوم تلقـی       . هر گاه شرکت سودی نداشته باشد پرداخت هر گونه وجهی به سهامداران ممنوع است             
  )1بند (.  شوند  محکوم می258ازات مذکور درمادۀ می شود و متخلفین به مج

راه حل دیگر این است که برای .  بعدی در تقسیم سود احتساب شود هرگاه شرکت زیان کرده باشد در دفاتر ذکر می شود تا در دوره مالی  
البته ، اگر زیان وارد آمده معادل نصف سرمایه یا بیشتر باشد ، صاحبان سهام باید دعـوت شـوند تـا                      . جبران زیان از اندوخته ها استفاده شود        

   .  )1347 الیحه قانونی 141ماده ( صمیم گیری کنند ضمن تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحالل یا ابقای شرکت ت
∗∗∗ 

   تغییر اساسنامه شرکت سهامی  - گفتار دوم
   اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در تغییر اساسنامه –الف 

در این مدت ممکن است اوضاع و احـوال حـاکم بـر شـرکت تغییـر                 . شرکت سهامی اصوالً برای مدت طوالنی تشکیل می شود        
  .  نیاز به تغییر در اساسنامه شرکت پیدا شود ضرورتهای جدید ایجاد شود وکند و 

                                                           
  . از سرمایه احتیاطی صحبت کرده است که همان اندوخته قانونی فعلی است 1311 قانون تجارت 57قانونگذاردرماده . 1
  ، منبع پیشیندکتر اسکینی  . 2



 
   
   

  

118

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق تجارت546تصویر صفحه 
طرف کسی در ظرف مدت مذکور علیه ضامن اقامه دعوی نشده ویـا مبلـغ چـک رسـماً از او مطالبـه نـشود ، دیگـر هـیچ گونـه                 

در خاتمه تذکر این نکته ضروری است کـه اگـر ظهرنـویس از              . د  دعوایی از این حیث علیه ضامن در دادگاه مسموع نخواهد بو          
مـسئول  . ت .  ق 266دادن اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود به دارنـده چـک خـودداری نمایـد، برابـر قـسمت اخیـر مـاده              

  .پرداخت وجه چک و خساراتی است که به صاحب چک گم شده وارد گردیده است 

 قانون صـدور چـک مـصوب        14در این مورد ماده      -ا تحصیل آن از طریق کالهبرداری ، خیانت در امانت یا ارتکاب جرایم دیگر             پرداخت و سرقت چک یا جعل و ی       
در صورتی که صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چـک                    « :  مقرر می دارد     1355 تیرماه   16

اً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد ، بانک پـس از احـراز هویـت دسـتور            تحصیل گردیده کتب  ... مفقود یا سرقت    
دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و درصورت ارائه چک ، بانک گواهی عدم پرداخت را بـا ذکـر علـت اعـالم          

  » .... اده شکایت کند شده صادر و تسلیم می نماید ، دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را د
  پرداخت الکترونیکی . 7

 2002 تدوین گردیده و از اول آوریـل         Eucpتحت عنوان    ) ICC( ارائه اسناد به صورت الکترونیکی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی            
  . ائه الکترونیکی می باشد  به منظور ارUCP 500به مورد اجرا درآمده است ، در واقع ضمیمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی 

امروزه با توجه به رعایت اصل سرعت که الزمه تجارت می باشد ، اسناد از طریق الکترونیکی و بـدون اسـتفاده از کاغـذ مبادلـه                           
به عبارت دیگر ارسال برات ، سفته ، چک و اعتبارات اسنادی از طریق سایت هـای اینترنتـی پـس از تهیـه و تنظـیم و        . می شوند   

الملل  در مورد امضاء الکترونیکی گرچه کمیسیون حقوق تجارت بین       .  در لحظات بسیار کوتاه بین طرفین مبادله می شوند           امضاء
 سالهاست قواعد قابل توجهی برای کمک بـه متخصـصین تهیـه نمـوده اسـت ، اطـاق بازرگـانی         UNCITRALسازمان ملل متحد 

  .  با امضائات الکترونیکی پیش بینی نموده است المللی نیز در مقررات جدید مبادالت اسناد را بین
   آثار و نتایج عدم پرداخت چک –ب 

این حق موکول به . هرگاه چک کال یا جزئاً پرداخت نشود ، دارنده حق دارد به صادرکننده و مسئوالن دیگر چک مراجعه کند   
  .رعایت شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است 

 دارنده بتواند از مزایایی که قانون تجارت به نفع او مقرر کـرده اسـت ، اسـتفاده کنـد ، بایـد چـک را در                            براین اساس برای آنکه   
  .های معین به بانک ارائه دهد وعدم پرداخت آن را تسجیل کند و به موقع اقامه دعوی کند  مهلت

ل صدور پرداخـت شـود یـا خیـر ، بایـد مهلتهـای پـانزده         قانون تجارت ، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان مح317 و 315مطابق ماده   
اگـر دارنـده   . دراین صورت ، دارنده حق دارد بـه کلیـه مـسئوالن چـک مراجعـه کنـد              . روزه، چهل و پنج روزه و چهارماهه را رعایت کند           

ک مراجعـه کـرده و یـا از    های مذکور در قانون صدور چک را رعایت کرده باشد ، یعنی ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانـ        مهلت
تاریخ مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف شش ماه به دادگستری مراجعه کـرده باشـد ، حـق دارد علیـه صـادرکننده ،                        

  . تحت شرایطی که قبالگفته شد ، شکایت کیفری به عمل آورد 
هرگاه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در . ان نیست اگر مهلت های فوق رعایت نشده باشد ، مسئولیت امضاکنندگان چک یکس

به بانک مراجعه نکرده باشد ، دیگـر حـق مراجعـه بـه ظهرنـویس را نـدارد و چـون مـسئولیت ضـامن                      )317 و   315مواد  (  قانون تجارت 
 249 ناظر به ماده 314ده ما ( ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است ، حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود

کند که وجه چـک بـه سـببی      قانون تجارت دعوی دارنده علیه صادرکننده را در صورتی قبول می315در فرض اخیر ، ماده      . ) ت  . ق  
ه اگر فرض قانونگذار عمدتاً این بوده است ک. که مربوط به محالٌ علیه است از بین نرفته باشد واال صادرکننده نیز مسئول نخواهد بود      

  .محالٌ علیه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست ، صادرکننده مسئول نباشد 
چون چک باید به فوریت پرداخت شده ، به حیات آن پایان داده شود ، قانونگذار دارنده ای را که دیر به بانک مراجعه کـرده باشـد مقـصر                      

  .رده است تلقی کرده ، حق او را در مراجعه به صادرکننده ساقط ک



 
   
   

  

119

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق تجارت312تصویر صفحه 
هرگاه مدیری بر خالف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شـده باشـد یـا          . توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند         نمی

ن حکـم بـه     ایـ . پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکـم عـزل او را صـادر خواهـد کـرد                            
موجب تبصره ماده مذکور قطعی است؛  اما ، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخالف مقررات مزبور به سمت                        
مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب 

   . )1347 الیحه قانونی 135 ماده  (ت آنان را غیر معتبر دانست آنها اعمال و اقداما
   داشتن سهم در شرکت.3

به  عالوه صرف  سـهامدار       ،  مدیران  از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند          ،   107 مادهمطابق  .   مدیر باید سهامدار شرکت باشد    
ایـن  . یت که دراساسنامه پیش بینی شـده اسـت را دارا باشـد            بودن کافی نیست بلکه باید تعداد سهام الزم برای احراز سمت مدیر           

  .  سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی  الزم است کمتر باشد سهام نباید از تعداد
ت  بـا خریـداری سـهم، شـریک شـرک           ، به عقیده نویسندگان، مدیران باید هنگام انتخاب سهامدار باشند نه اینکه پس از انتخـاب              

  .شوند 
  

اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل انـواع مختلـف شـرکتهای خـصوصی ،                             ♣
  . بجز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است 

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کـشاورزی و               « : م قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می کند          اصل هشتاد ویک   ♣
به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاماً از شرکای شرکت باشد، با اطالق اصل هـشتاد و یکـم بـه اینکـه                        . » معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است         

  1.خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند ، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیأت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند
دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخالف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب ، مـشمول مفـاد ایـن مـاده          ♣

  .رد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود گردد صادر خواهد ک
سهم مذکور با نام .  سهام مدیران به عنوان تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً به شرکت وارد شود                  -نکته ♣

  ) الیحه114م  ( .بوده و قابل انتقال نیست
این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهـت             .  کرده است دارا باشند      مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر         ♣

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر . دادن رای در مجامع عمومی الزم است کمتر باشد 
ل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاً حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته                 سهام مذکور با اسم بوده و قاب      . شرکت وارد شود    

  . است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند 
 مـورد وثیقـه و یـا         مالک تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام                ، در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب       ♣

افزایش یافتن تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه ، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بـسپارد                 
  . وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد 

باشـد و پـس از تـصویب          ران بـرای همـان دوره مـالی مـی         تصویب تراز نامه و حساب سود وزیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدی                ♣
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد 

  .وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد 
های مدنی شخص حقیقی عضو هیات  در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت.  مدیریت شرکت انتخاب نمودتوان به اشخاص حقوقی را می ♣

ای مـشمول همـان شـرایط و          چنـین نماینـده   . مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید                   
 مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مـسئولیت  های مدنی و جزایی عضو هیات تعهدات و مسولیت 

شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقـع جانـشین او را کتبـاً بـه                       . تضامنی خواهد داشت    
 )الیحه 110م . (شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود 

تواند در عین حال مدیریت عامـل بـیش           توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی              نمی 111اشخاص مذکور در ماده      ♣
 تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخالف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص. از یک شرکت را داشته باشد 

                                                           
 دکتر اسکینی ، منبع پیشین. 1



 
   
   

  

120

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق تجارت316صفحه تصویر 
هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشـند                      ،  119مطابق ماده    

مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره                 . برای هیات مدیره تعیین می نماید       
هـر ترتیبـی    . هـای مـذکور عـزل کنـد           تواند رییس و نایب رییس هیات مـدیره را از سـمت             هیات مدیره در هر موقع می     . ود  نخواهد ب 

  . خالف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود 
 در حکـم  از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشـد            - 1تبصره

  . عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد
  . هرگاه رییس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد  - 2تبصره

امـه و حـساب   هیأت مدیرۀ شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیـون شـرکت را در پایـان سـال و همچنـین ترازن                         
. عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمۀ گزارشی دربارۀ فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظـیم کنـد         

  .اسناد مذکور در این ماده باید اقالً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود
  اختیارات عام مدیران . 2
این محدودیتها قانونی هستند و محدودیتهای قراردادی فقط بین مدیر و صـاحبان             . است  تیارات عام مدیران محدود و منحصر       اخ

  :محدودیت های قانونی اختیارات عام مدیران عبارتند از .   در مقابل اشخاص ثالث اثر ندارد وسهام معتبر است
  

ماننـدتعیین اعـضای هیـات    . نون  در صالحیت  مجمع عمومی عادی یا فوق العاده گذاشته شده است انجـام دهـد           هیات مدیره نمی تواند مواردی را که صریحاً درقا         ♠
  . مدیره، تعیین حق جلسات اعضای هیات مدیره، تصمیم به انتشار اوراق قرضه، تغییر اساسنامه ،  افزایش سرمایه، تصمیم به انحالل شرکت قبل از موعد

ص ثالث بر عهدۀ مدیر عامل است و  او از طرف شرکت حق امضاء دارد و قانونگذار فقط حق اداره شرکت را به نمایندگی شرکت درمقابل اشخا ♠
  1.بنابراین  هیات مدیره نمی تواند به نمایندگی از شرکت اعمال  مدیر عامل را انجام دهد. هیات مدیره داده است نه نمایندگی شرکت را

مات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضـوع شـرکت                    اقدا 47 الیحه   118به موجب صریح ماده      ♠
 و خـارج از آن       شرکت فقط در حدود موضوع خود دارای اهلیت است و در همان مورد مدیران  می توانند به نماینـدگی از او عمـل کننـد                         . باشد

 .  موضوع، اهلیت و اختیاری نیست
  

  دیران با شرکت  کنترل قراردادی م-و
 با وجود اینکه شخصیت شرکت مستقل از شخصیت شرکاء  ومدیران آن است و اصوالً مدیران شـرکت بایـد  بتواننـد باشـرکت                        

بنـابراین یـک   . و جواز محدود شده است به رعایت یک سری تشریفاتی که باید اعمال شـود طرف معامله شوند ولی این آزادی    
  .  باید قواعد کنترلی خاصی را رعایت کنندسری اشخاص برای معامله با شرکت 

   اشخاص مشمول کنترل .1
  : راحتی با شرکت طرف قرارداد واقع شوند عبارتند از ه ب  اشخاصی که نمی توانند

  اعضاء هیات مدیره شرکت   
  مدیر عامل شرکت   
  .مدیرعامل آنها باشند   مدیره یا مؤسسات وشرکت هائی که اعضاء هیات مدیره و یا مدیر  عامل شرکت، شریک یا عضو هیات   

چـرا کـه در حکـم       .  نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره نیزمشمول این محدودیت و کنتـرل اسـت              الزم به ذکر است که ،     
  ) ت. ق. ا.  ل110م ( . عضوهیأت مدیره است

   قراردادهای مشمول کنترل .2
داً عوض می شـود در معـامالتی کـه باشـرکت یـا بـه حـساب                  اشخاص مذکور در فوق حق ندارند بدون رعایت تشریفاتی که بع          

 بعضی از این معامالت به خودی خـود  ) الیحه129م .(شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند       شرکت می 
  .  الذکر جایزند   ولی برخی دیگر با رعایت تشریفات آتی ،باطل هستند حتی اگر تشریفات هم رعایت شود

                                                           
  ، منبع پیشیندکتر اسکینی  . 1
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   تغییرات سرمایه - گفتار سوم
ای  ولی به هر دلیلی ممکن است برای انجام پروژه. سرمایه شرکت در اساسنامه آن پیش بینی می شود و مقدار آن مشخص است      

لـذا  . د که سرمایه کاهش یابـد  بزرگ نیاز به افزایش سرمایه باشد یا اینکه به علت عدم نیاز به سرمایه شرکت ، تصمیم گرفته شو                
  .تغییر سرمایه شرکت در قالب افزایش یا کاهش آن است و در هر صورت باید مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب کند

   افزایش سرمایه  -بند اول
  امکانـات مـالی    یا از طریـق مراجعـه بـه عمـوم یـا از طریـق اسـتفاده از                 . شرکت به دو شیوه می تواند سرمایه خود را افزایش دهد          

   . شرکتشرکای 
   افزایش سرمایه با مراجعه به عموم-الف 

طلبکـاران    یـا  ، سرمایه گذاری جدید خود قسمتی از سرمایه شرکت را تامین کنند           که با   منظور از عموم اعم است از خود شرکاء       
  .  ه سهامدار جدید شرکت می شوند یا اشخاص دیگر ک ،شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند

ابتـدا شـرایط افـزایش    . بعالوه خود سهامداران در خرید سهام جدید حق تقـدم دارنـد  . افزایش سرمایه به این طریق شرایطی دارد 
  . شود  سپس عملی کردن افزایش سرمایه بررسی می  ،سرمایه، سپس حق تقدم سهامداران

   شرایط افزایش سرمایه.1
  :رتند از  این شرایط عبا

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده پـس از پیـشنهاد هیـات مـدیره و گـزارش بازرسـان اتخـاذ مـی شـود          . مجمع عمومی فوق العاده باید  افزایش سرمایه را تصویب کند     ♣
مع پس از تصمیم راجع به آن می توانـد اختیـار        ولی خود مج  ) 164م  . ( اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد           )   الیحه 161و   83 م (

  ) الیحه161تبصره مادۀ . (تعیین شرایط  فروش سهام و پرداخت و قیمت  آنرا به هیات مدیره بدهد
  )  الیحه158 ماده 1بصره ت(    . مجاز است نیزصورت غیر نقدیه  در شرکت سهامی خاص افزایش  باماافزایش سرمایه درشرکت سهامی عام باید فقط به صورت نقدی باشد و  ♣

  )165ماده . (افزایش سرمایه زمانی مجاز است که تمام سرمایه قبلی شرکت تادیه شده باشد ، در غیر این صورت  افزایش سرمایه  تحت هیچ عنوانی مجاز نیست ♣
 ) ت. ق. ا.  ل170 و 169م . ( رآگهی هایی به اطالع آنها برسدبرای اطالع سهامداران و افراد دیگر  تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه باید از طریق انتشا ♣

  .در شرکت سهامی عام ، افزایش مبلغ اسمی سهام از طریق انتقال اضافه ارزش سهام مجاز است ، به شرط آنکه مبلغ اسمی سهام از ده هزار ریال بیشتر نشود  ♣
به افزایش سرمایه از طریق انتشار سـهام جدیـد بایـد مراتـب از طریـق      در شرکتهای سهامی خاص پس اتخاذ تصمیم راجع  ،  169مطابق ماده   

 در ایـن آگهـی    .گردد به اطالع صـاحبان سـهام برسـد    های مربوط به شرکت در آن نشر می  نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی      
لـغ اضـافه ارزش سـهم و تعـداد سـهامی کـه هـر        باید اطالعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغی اسمی سهام جدیـد و حـسب مـورد مب               

در صـورتی کـه بـرای       . نویسی و نحوه پرداخـت ذکـر شـود          صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره               
 .سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد

در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجـع بـه افـزایش سـرمایه از طریـق انتـشار سـهام                       « : نیز مقرر می کند      الیحه مذکور    170ماده  
 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که                   169جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده         

هلت معین که نباید کمتراز بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و درآگهی قید شده         حق تقدم درخرید آن را دارند ظرف م       
  .» برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد . است مراجعه کنند 

 مجمـع عمـومی حـق تقـدم صـاحبان سـهام را در       در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجـرا دارد کـه          
. خوبی استنتاج می شـود  ه  نیز ب1347 الیحه قانونی 172این نکته از مفاد ماده . نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد         پذیره

احبان سهام از حـق     درصورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا ص                « : موجب ماده اخیر    به  
» تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند ، حسب مورد ، تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضـه و بـه متقاضـیان فروختـه خواهـد شـد                           

هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افـزایش سـرمایه حـداکثر ظـرف یـک مـاه مراتـب را ضـمن اصـالح                   
  .ت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم آگهی شوداساسنامه در قسم
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دکتر منصور صقری نیز در مقاله ای محققانه ، پس از بررسی مواد مختلف قـانون تجـارت ، شـرکت تجـارتی را چنـین تعریـف                            

ت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق مـی کننـد آورده هـایی را بـه منظـور تقـسیم منـافع                            شرک« : کرده است   
  .این تعریف نیز خالی از ایراد نیست . » احتمالی ، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند 

یـا بـه موجـب الیحـه        واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقـررات قـانون تجـارت و                       
در صورتی که شرکت به صورت      .  تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن ، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند                  1347قانونی  

 قانون تجارت باشد ، گاه به صـرف صـورت ، شـرکت تجـارتی محـسوب مـی شـود ، حتـی اگـر                           20یکی از شرکتهای موضوع ماده      
و گاه )  در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص آمده است 1347 الیحه قانونی 2مانند آنچه در ماده ( د معامالت غیرتجارتی انجام ده

ماننـد آنچـه در مـورد شـرکت تـضامنی و نـسبی              ( امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد ، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشـد               
ت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت در نیامده باشند ، در              قانون تجارت نیز شرکتهایی را که به صور        220ماده  ). صادق است 

  .صورتی که به امور تجارتی بپردازند ، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکتهای تجارتی است
 یـا چنـد   شرکت تجاری ، قراردادی است که به موجـب آن یـک  « : با توجه به آنچه گفتیم ، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد         

بـرای انجـام مقـصود       ای کـه    بـه موسـسه    ایجـاد کننـد و      نفر توافق می کنند سرمایۀ مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ،                  
    . »1خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع وزیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند

∗∗∗ 
  یل دهنده شرکت تجاری عناصر تشک-گفتار سوم 

  .برای اینکه شرکتی تشکیل شود ، عناصر وارکانی نیاز است تا در کنار عناصر تشکیل دهنده هم قرار گیرند و شرکت را به وجود بیاورند 
   همکاری دو یا چند نفر. 1

قوق برخی از کشورهای دیگر، در      برخالف ح . برای تشکیل شرکت در حقوق ایران حداقل باید دو نفر به عنوان شریک وجود داشته باشند               
البته همانطور که خواهیم دید در شـرکتهای        . و حتماً باید حداقل دو شریک وجود داشته باشند          2حقوق ما شرکت تک شریکی وجود ندارد      

 تعـداد   ولـی بـرای    )ت.ق.ا. ل 107 و 3مـواد   (  حداقل سه نفر ودر سهامی عام حداقل پنج نفر برای تـشکیل شـرکت ضـرورت دارد                   خاصسهامی  
   .شرکا ء حداکثری وجود ندارد وشرکت تجاری می تواند به هر تعدادی شریک داشته باشد 

   آوردن حصه .2
آورده همان سرمایه ای است کـه  . هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد وبدون  وجود آورده ، شرکت تشکیل نمی شود               

یعنی  ( این آورده می تواند نقدی . شود    گران سرمایه شرکت تشکیل می    هرفرد به شرکت می آورد واز جمع آن با آورده های دی           
 کـه قابـل لمـس در خـارج اسـت ماننـد              یمال( تواند مال مادی      آورده غیر نقدی نیز می    . باشد  ) کاال ومال   (یا غیر نقدی    ) پول نقد 
  صنعت، یا دانش  )  ، سرقفلی حق اختراع، مانند حق تألیف، قابل لمس ورؤیت در خارج نیست مالی که( یا غیر مادی     )اتومبیل  

  .شوند) قیمت گذاری  (اموال غیر مادی باید تقویم  . 4 شخص باشد3فعالیت  وکار

                                                           
  رت ، شرکتهای تجاری ، جلد اول ، انتشارات سمت دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجا.  1
  155 حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر ، ص  دکتر ستوده تهرانی ،.  2
 شرکت ابدان نیز که صحت آن به دلیل احتمال وجود در. مثالً عقد مضاربه قانون مدنی نوعی شرکت است که آورده یکی از شرکا کار اوست          . کار از دیرباز به عنوان یکی از آورده های به شرکت مطرح بوده است               . 1

در شرکتهای تجارتی نیز اصوالً آوردن کار به شرکت با مانعی مواجه نیست کما اینکه امروزه شاهد شرکتهای زیادی هستیم که سرمایه نقدی آنها بسیار اندک و بـی        . غرر مورد تردید است ، آورده همه شرکا کار است           
به هر حال علیرغم رواج این نوع شرکتها توجـه بـه چنـد نکتـه     . ا سرمایه اصلی و واقعی شرکت را تشکیل می دهد و در واقع کنسرسیوم هایی هستند که در قالب شرکت تجارتی تشکیل شده اند اهمیت است و کار شرک  

  :مهم راجع به آورده کار ضروری است 
ار بعضی یا همه شرکا به عنوان آورده به شرکت پذیرفته شود اما این آورده ها سرمایه مورد پذیرش قانون برای تشکیل شرکت تجارتی را تشکیل نمی دهد            ، ک ) شرکتنامه  ( ممکن است در قرارداد شرکت تجارتی       : اوالً  

  . قدی قابل تبدیل به نقد ضروری است بنابراین آورده نقدی یا آورده غیرن. زیرا اشخاص ثالث نمی توانند برای وصول مطالبات خویش از شرکت به چنین آورده ای تکیه کنند 
  .اصوالً مقررات راجع به شرکتهای تجارتی برای شرکتهای کار محور طراحی نشده اند اگر چه ظاهراً ممنوعیتی نیز در این راه ایجاد ننموده اند : ثانیاً 
 .معمول دارند ) حسب مورد شرکتنامه یا اساسنامه (  آورده و دفع خطر کامالً جدّی غرر همه پیش بینی های الزم را در قرارداد شرکت تجارتی شرکا ناگزیرند برای متناسب ساختن مقررات راجع به شرکتهای تجارتی با این نوع: ثالثاً 

 . به عقیده دکتر کاویانی ، طلب ، شهرت و اعبتار نیز می تواند به عنوان آورده و موضوع شرکت لحاظ شود . 4
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   جزوه حقوق تجارت155تصویر صفحه 
شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند واال مانند ایـن  اسـت کـه                             

  . ود را نپرداخته و بنابراین ، به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شددین خ
در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی ، پرداخـت کـل           . تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکتهای مختلف صور متفاوت دارد            

رکتها ، شرکت تشکیل نمی شود مگرآنکه کل سرمایه نقدی          آورده تعهد شده ، حین تشکیل شرکت الزم نیست ؛ اما در سایر ش             
  . شرکت پرداخت شده باشد 

.  مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد بـه شـرکت آورده شـده باشـد                    ، در هر حال ، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود         
 شـرکت اسـت و طلبکـاران        این راه حل کامال منطقی اسـت ؛ زیـرا سـرمایه نقـدی شـرکت تـضمین پرداخـت طلـب  طلبکـاران                        

  ،رر کرده که در شرکتهای سهامی عـام این است که قانونگذار مق. توانند فقط به آورده های غیرنقدی شرکت امیدوار باشند           نمی
 الیحـه  6ماده (  درصد مبلغ تعهد شده را نقداً بپردازند         35 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و الاقل           20موسسان باید اقال    

  . )1347 الیحه قانونی 20 ماده 2د بن(  درصد کل سهام باشد 35در شرکتهای سهامی خاص ، مبلغ نقدی نباید کمتر از  ) . 1347نی قانو
صنعت وفعالیت شخص اگر به عنـوان آورده بـه شـرکت آورده شـود ، فقـط در تعیـین میـزان سـهم آورنـده ، از سـود دخالـت دارد                                  

ولی باید توجه داشت کـه ایـن نـوع آورده در         . الیت ، چه اندازه از سود حاصله را باید ببرد          یا فع  صنعتومشخص می کند که آورنده      
چرا که سرمایه شرکت تضمین حق طلبکاران شرکت است ، به این صورت  تشکیل سرمایه شرکت نقش ندارد و به حساب نمی آید ،

 در  ،ر ازای بـدهی شـرکت بـه طلبکـاران داده مـی شـود                که اگر شرکت نتواند دیون خود را بدهد ، سرمایۀ آن به فروش می رسد ود               
بنـابراین اگـر آورده هـای شـرکت عبـارت از            . حالی  که دانش وفعالیت شخص چیزی نیـست کـه در آن واحـد قابـل فـروش باشـد                      

 2ه ارزش    میلیـون تومـان و فعالیـت شخـصی بـ           3وجه نقد     میلیون تومان و   2 میلیون تومان وحق اختراع به قیمت        5ساختمانی به قیمت    
  1.شود نمی  میلیون تومان خواهد بود ، چون فعالیت شخص جزء سرمایه محسوب10میلیون تومان باشد ، سرمایه شرکت 

  شخصیت حقوقی . 3
  . شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری نیز از عناصر تشکیل دهندۀ شرکت تجاری محسوب می شود 

∗∗∗ 
  ماهیت حقوقی شرکت تجاری   – چهارمگفتار 

 ماهیت حقوقی شرکت این است که بدانیم آیا شرکت یک قرارداد است یا خود یک سازمان و موسسه اسـت یـا چیـز                         منظور از 
فایده بحث از ماهیت حقوقی این است که روابط شرکاء با یکـدیگر و همچنـین روابـط آنهـا بـا شـرکت را مـی تـوان بـه                               . دیگر

   2.نظریاتی در این مورد وجود دارد. روشنی ارزیابی کرد 
    نظریه قرار دادی .1

 چرا که قـرار داد شـرکت روابـط بـین شـرکاء را تنظـیم               . به موجب این نظریه شرکت چیزی جز یک قرار داد بین شرکاء نیست              
 زیـرا هرچنـد خیلـی از مقـررات           ، این نظریه که در قرن نوزدهم هم مورد استقبال بوده است ، نـاقص ونادرسـت اسـت                 . کند   می

 بسیاری از مقررات را تنظیم می کننـد  ،شرکاء را قرار داد شرکت تنظیم می کند ولی هم اکنون قوانینروابط  حاکم بر شرکت و   
  .واین قوانین در بسیاری از موارد امری هستند وحتی خود  شرکاء نمی توانند برخالف آن توافق کنند 

   نظریه سازمانی .2
کنـد ،   قرار داد ، حقوق وتعهدات طرفین را به طور پایدار تثبیت نمـی             به موجب این نظریه، شرکت یک تأسیس حقوقی است که بر خالف             

تواننـد حقـوق و تعهـدات را         آنهـا ، مـی      بلکه حقوق وتعهدات شرکاء در طول حیات شرکت قابل تغییر است و اکثریت شرکاء نه الزاماً همه                
   . تغییر دهند 

                                                           
  ع پیشین دکتر ربیعا اسکینی ، منب.  1
  دکتر ربیعا اسکینی ، منبع پیشین. 2
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   جزوه حقوق تجارت225تصویر صفحه 
   شرکاء  انحالل مبتنی بر اراده-الف

  .در این فرض انحالل یا مبتنی بر ارادۀ کلیه شرکاء است یا به اراده  یک یا چند نفر از شرکاء 
   انحالل مبتنی بر اراده ورضایت همۀ شرکاء.1

این مورد زمانی مطرح می شود که مدت شرکت به پایان نرسیده باشد وشرکاء بخواهند قبل از پایان مدت شـرکت آنـرا خاتمـه                         
   هر حال همان شرکایی که با توافق خود توانسته اند شرکت را تشکیل دهند با توافق دیگر می توانند آنـرا منحـل کننـد                        در. دهند  

  1) ت . ق189 ، 161 ، 136م ( 
   انحالل بارضایت یکی از شرکاء.2

 کند ، شرکت منحل     اگر یکی از شرکاء قرار داد شرکت را فسخ        .  انحالل به سبب ارادۀ یکی ازشرکاء همان فسخ شرکت است           
  :شرایط فسخ به قرارذیل است . می شود 
نیست که این حق به او داده شـود   بنابراین نیاز) ت. ق137م ( شریک در صورتی حق فسخ دارد که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد           

  .بلکه او این حق را دارد وفقط اگر از او سلب شده باشد نمی تواند فسخ کند 
 ) قانون اساسی40اصل ( کند وبه دیگران ضرر برساند ه کت ناشی از قصد اضرار به شرکاء نباشد ، چرا که هیچ کس نمی تواند از حق خود سوء استفادفسخ شر 

  . تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکاء اعالم شود  
  .د و فسخ باید در موقع ختم محاسبه ساالنه به عمل می آید موافق اساسنامه باید سال به سال به حسابهای شرکت رسیدگی شو 

   انحالل به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت -ب
. تعدد شرکاء ، نوع خاص شرکت ، موضوع شـرکت ، مـدت شـرکت ، عـدم ورشکـستگی شـرکت       : عناصر شرکت عبارتند از   

  .ی شود بنابراین هرکدام از این عناصر اگر منتفی شود شرکت هم منحل م
   انتفای تعدد شرکاء.1

بنابراین اگر یکـی  . همانطور که گفتیم شرکت باید الاقل دو شریک داشته باشد وشرکت تک شریکی در حقوق ما معتبر نیست                  
ایـن  . از شرکای شرکت به نحوی از شرکت خارج شود ، به صورتی که فقط یک شریک باقی بماند ، شرکت منحل مـی شـود                          

  .ود بخود انجام می شود و نیازی به رأی دادگاه نیست انحالل قهری است وخ
   حذف نوع شرکت توسط قانونگذار.2

. این مورد زمانی پیش می آید که قانونگذار یک نوع شرکت را که تاکنون وجود داشته است  از طریق وضع قانون حذف کنـد   
ز این به بعد شرکت تـضامنی در نظـام حقـوقی        مثالً اگر قانونی وضع شود که ا      . در این صورت شرکت موجود منحل خواهدشد        

مثال بارز در مورد شرکتهای سـهامی ، موضـوع قـانون تجـارت              . نباشد ، هرچه شرکت تضامنی که وجود دارند منحل می شوند            
 با جانشین کردن شرکتهای سهامی عام وخـاص بـه جـای    1347 است که پس از گذشت سه سال از تصویب الیحۀ قانونی      1311

  )ت.ق. ا. ل284م (   .انونگذاری ایران حذف شدندآنها از ق
   انتفای موضوع شرکت .3

   .موضوع فعالیت شرکت  -ب   )سرمایه (آورده های شرکاء  -الف  : گفتیم که موضوع شرکت دو مفهوم دارد 
 البته ایـن در     .نباشد، شرکتی هم وجود ندارد     اییتا سرمایه ودار   بنابراین اگر سرمایه شرکت  از بین برود ، در واقع موضوع قرار داد از بین رفته است،                 ♣

 .2صورتی است که تمام دارایی شرکت از بین برود
یا موضوع شرکت به طور کامل انجام پذیرفتـه وشـرکت فعـالیتی را کـه بـرای آن                   : از بین رفتن موضوع شرکت به معنای فعالیت شرکت به دو صورت است               ♣

انجام موضوع فعالیت غیر ممکن شده است که خود  به دو صورت است یا اینکه از نظـر مـادی شـرکت وشـرکاء                         تشکیل شده است انجام داده است یا اینکه         
 1ت وبـا ارجـاع بـه بنـد       . ق 136در هر صورت طبق بند الف مـاده         . نمی توانند آنرا انجام دهند یا اینکه فعالیت مذکور از طرف قانون ممنوع اعالم می گردد                 

  .البته توقف موقتی موضوع فعالیت شرکت باعث انحالل نمی شود. صورت انتفای موضوع شرکت ، شرکت منحل می شود  قانون مذکور ، در 93 ماده

                                                           
  . هرجند بحث مادر مورد شرکت تضامنی است وفقط باید به موارد  مربوط به آن اشاره کنیم اما با توجه به اینکه بیشتر این بحثها در مورد شرکتهای دیگر نیز جاری است به موارد مربوط به آن شرکتها نیز اشاره شده است  .1
   سکینی ، منبع پیشین دکتر ا.  2
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   جزوه حقوق تجارت540تصویر صفحه 
بانک مرکزی اطالع دهند و بانک مزبور مکلف بود مشخصات کسانی را که با رعایت ایـن قـانون بایـد حسابـشان بـسته و نبایـد                       

  .  باز شود ، ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعالم کند حساب جاری برایشان
درمواردی که شخصی به وکالت یا نمایندگی از سوی دیگری چک بدون محل صادر می کند ، آیا بانک باید به موجـب مـاده                         

چـک   حساب آمر را ببندد یا خیر؟ برای مثال ، هرگاه مدیرشرکتی به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مبادرت بـه صـدور                        21
  بالمحل کند آیا حساب شخصی مدیر مسدود می شود یا حساب شخص حقوقی ؟

به نظر می رسد که دراین مورد ، حساب خود مدیر را به عنوان صادرکننده چک و شخص حقوقی را به عنوان مـسئول تـضامنی                          
  .می توان مسدود کرد 

   ضمانت اجرای مدنی –ب 
  صدور اجرائیه . 1

دارنده چک در صورت مراجعـه بـه بانـک و           ... « :  را در حکم اسناد الزم االجرا قرارداده و به موجب آن              قانون صدور چک ، چک     2ماده  
عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری کـه منتهـی بـه برگـشت چـک وعـدم پرداخـت گـردد؛                   

  . » ...  اسناد رسمی ، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای می
ها و شرایط دیگر مربوط به دعـاوی جزایـی نیـست ؛ ولـی دارنـده در       موکول به رعایت مهلت] نسبت به مبلغ چک  [  صدور اجرائیه 

  .چک تنظیم شده باشد صورتی می تواند صدور آن را تقاضا کند که چک مطابق شرایط مندرج در قانون صدور 
 را به اجرای ثبت     5 یا گواهینامه مندرج در ماده       4برای صدور اجرائیه ، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده               

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده                 . اسناد محل تسلیم کند     
 قانون صـدور    2برخالف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می کند ، ماده             . طرف بانک گواهی شده باشد      در بانک ، از     

چک دارنده متقاضی صدور اجرائیه را کسی می داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است ویـا                          
 و بنـابراین ، متقاضـی اجرائیـه     )2قـسمت اخیـر مـاده     ( ونی آنهاسـت    یا قائم مقام قان   ) در مورد چکهای در وجه حامل       ( حامل چک   

صرفاً کسی نیست که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند ، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانـک چـک بـه او منتقـل شـده                               
 اعـم از  –ب حـساب  در صورتی که چک به وکالت یا نماینـدگی از طـرف صـاح   . است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد   

 صادر شده باشد ، صادرکننده چک و صاحب حساب به طور تضامنی مسئول پرداخـت وجـه چـک        –شخص حقیقی یا حقوقی     
   ) . قانون صدور چک 19ماده ( هستند و به علت وجود تضامن ، اجرائیه علیه هر دو صادر می شود 

  اقامه دعوی مدنی . 2
هرگاه به عللی اقامـه دعـوی تبعـی دردادگـاه ممکـن             .  دعوی جزایی ممکن و میسراست       اقامه دعوی مدنی دردادگاه ، به تبعیت      

 قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجـه            15ماده  . نباشد ، دارنده می تواند مستقال در دادگاه اقامه دعوی مدنی کند             
ین صـورتی ، دادگـاه کیفـری صـالحیت          در چنـ  . چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجـع رسـیدگی مطالبـه کنـد                   

رسـیدگی بـه ایـن      . رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت ؛ بی آنکه میزان مبلغ چک تأثیری در صـالحیت دادگـاه بگـذارد                      
  . دعوی مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی خواهد بود 

نی دارنده به تبعیت دعوی جزایی ، فقط علیـه صـادرکننده            هرگاه چک به وکالت به نمایندگی صادرشده باشد ، طرح دعوی مد           
 قانون صدور چک به او داده است استفاده کرد ، علیـه صـاحب     19بنابراین ، هرگاه دارنده بخواهد از حقی که ماده          . میسر است   

  .رح سازد اقامه دعوی کند ، فقط می تواند دعوی مدنی مط) و نه کسی که به وکالت چک را صادر کرده است ( حساب 
اقامه دعوی مستقل مدنی در یک صورت نیز میسر است و آن درصورتی است که چک پس از رسیدگی کیفری قابل تعقیب 

  های قانونی وسایر شرایط مذکور جزایی تلقی نشده و قرار موقوفی یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت
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   جزوه حقوق تجارت546تصویر صفحه 
 کسی در ظرف مدت مذکور علیه ضامن اقامه دعوی نشده ویـا مبلـغ چـک رسـماً از او مطالبـه نـشود ، دیگـر هـیچ گونـه                 طرف

در خاتمه تذکر این نکته ضروری است کـه اگـر ظهرنـویس از              . دعوایی از این حیث علیه ضامن در دادگاه مسموع نخواهد بود            
مـسئول  . ت .  ق 266ه چـک خـودداری نمایـد، برابـر قـسمت اخیـر مـاده        دادن اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود به دارنـد      

  .پرداخت وجه چک و خساراتی است که به صاحب چک گم شده وارد گردیده است 

مـصوب   قانون صـدور چـک       14در این مورد ماده      -پرداخت و سرقت چک یا جعل و یا تحصیل آن از طریق کالهبرداری ، خیانت در امانت یا ارتکاب جرایم دیگر                    
در صورتی که صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چـک                    « :  مقرر می دارد     1355 تیرماه   16

تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد ، بانک پـس از احـراز هویـت دسـتور              ... مفقود یا سرقت    
 خواهد کرد و درصورت ارائه چک ، بانک گواهی عدم پرداخت را بـا ذکـر علـت اعـالم     دهنده از پرداخت وجه آن خودداری     

  » .... شده صادر و تسلیم می نماید ، دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را داده شکایت کند 
  پرداخت الکترونیکی . 7

 2002 تدوین گردیده و از اول آوریـل         Eucpتحت عنوان    ) ICC( مللی  ارائه اسناد به صورت الکترونیکی که توسط اتاق بازرگانی بین ال          
  .  به منظور ارائه الکترونیکی می باشد UCP 500به مورد اجرا درآمده است ، در واقع ضمیمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی 

ونیکی و بـدون اسـتفاده از کاغـذ مبادلـه           امروزه با توجه به رعایت اصل سرعت که الزمه تجارت می باشد ، اسناد از طریق الکتر                
به عبارت دیگر ارسال برات ، سفته ، چک و اعتبارات اسنادی از طریق سایت هـای اینترنتـی پـس از تهیـه و تنظـیم و        . می شوند   

لملل ا در مورد امضاء الکترونیکی گرچه کمیسیون حقوق تجارت بین       . امضاء در لحظات بسیار کوتاه بین طرفین مبادله می شوند           
 سالهاست قواعد قابل توجهی برای کمک بـه متخصـصین تهیـه نمـوده اسـت ، اطـاق بازرگـانی         UNCITRALسازمان ملل متحد 

  . المللی نیز در مقررات جدید مبادالت اسناد را با امضائات الکترونیکی پیش بینی نموده است  بین
   آثار و نتایج عدم پرداخت چک –ب 

این حق موکول به . خت نشود ، دارنده حق دارد به صادرکننده و مسئوالن دیگر چک مراجعه کند هرگاه چک کال یا جزئاً پردا  
  .رعایت شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است 

براین اساس برای آنکه دارنده بتواند از مزایایی که قانون تجارت به نفع او مقرر کـرده اسـت ، اسـتفاده کنـد ، بایـد چـک را در                               
  . معین به بانک ارائه دهد وعدم پرداخت آن را تسجیل کند و به موقع اقامه دعوی کند های مهلت

 قانون تجارت ، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر ، باید مهلتهای پانزده روزه 317 و 315مطابق ماده 
اگر دارنده مهلت های . رت ، دارنده حق دارد به کلیه مسئوالن چک مراجعه کنددراین صو. ، چهل و پنج روزه و چهارماهه را رعایت کند          

مذکور در قانون صدور چک را رعایت کرده باشد ، یعنی ظرف شش ماه از تـاریخ صـدور چـک بـه بانـک مراجعـه کـرده و یـا از تـاریخ                                   
 کرده باشـد ، حـق دارد علیـه صـادرکننده ، تحـت               مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف شش ماه به دادگستری مراجعه             

  . شرایطی که قبالگفته شد ، شکایت کیفری به عمل آورد 
هرگاه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در . اگر مهلت های فوق رعایت نشده باشد ، مسئولیت امضاکنندگان چک یکسان نیست 

شد ، دیگـر حـق مراجعـه بـه ظهرنـویس را نـدارد و چـون مـسئولیت ضـامن                به بانک مراجعه نکرده با      )317 و   315مواد  (  قانون تجارت 
 249 ناظر به ماده 314ماده  ( ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است ، حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود

کند که وجه چـک بـه سـببی     صورتی قبول می قانون تجارت دعوی دارنده علیه صادرکننده را در 315در فرض اخیر ، ماده      . ) ت  . ق  
فرض قانونگذار عمدتاً این بوده است که اگر . که مربوط به محالٌ علیه است از بین نرفته باشد واال صادرکننده نیز مسئول نخواهد بود      

  .محالٌ علیه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست ، صادرکننده مسئول نباشد 
ده باشـد مقـصر   یت پرداخت شده ، به حیات آن پایان داده شود ، قانونگذار دارنده ای را که دیر به بانک مراجعه کـر               چون چک باید به فور    
  .ا در مراجعه به صادرکننده ساقط کرده است تلقی کرده ، حق او ر
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   جزوه حقوق تجارت547تصویر صفحه 
 نکرده باشد و یا مراجعه کرده اما تا شش ماه پـس از           هرگاه دارنده چک ظرف مهلت شش ماه از تاریخ صدور، به بانک مراجعه            

ایـن شـکایت فقـط علیـه      . صدور گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند ، حق شـکایت کیفـری او سـاقط خواهـد شـد                      
ل قابـل اعمـا   ) ظهرنویس ، ضامن حتـی ضـامن صـادرکننده          ( صادرکننده امکان پذیر است و درهر حال در مورد سایر مسئوالن            

 315های منـدرج در مـواد    حق شکایت کیفری دارنده ، علیه صادرکننده چک از حیث رعایت مهلت ، به رعایت مهلت   . نیست  
  . قانون تجارت وابسته نیست و اینکه دارنده مهلتهای مربوط به شکایت کیفری را رعایت کرده باشد ، کافی است 317و

 بتواند علیه صادرکننده و سایر مسئوالن اقامه دعوی کند ، بایـد عـدم پرداخـت را    عالوه بر رعایت مواعد باال ، برای آنکه دارنده        
اما آیـا بـرای     .  قانون صدور چک     5تعقیب کیفری صادرکننده میسر نیست ، مگر با اخذ گواهینامه مذکور درماده             . تسجیل کند   

کسر محل است یا نه ؟ به عبارت دیگـر ، آیـا             تعقیب مدنی مسئوالن چک ، گواهینامه مزبور وسیله تسجیل و اثبات عدم محل یا               
  گواهینامه مزبور می تواند جای واخواست را بگیرد ؟

اعتـراض و   «  قانون تجارت ، مقررات قانون تجارت راجـع بـه بـرات را از حیـث                  314تردید در این باره بدان دلیل است که ماده          
  .  شامل چک نیز کرده است  »اقامه دعوی 

 کشور، منظور از اعتراض مزبور این است که دارنده به بانک مراجعـه کنـد و در صـورت عـدم پرداخـت ،                         به عقیده دیوان عالی   
این اقدام به منزله اعتراض است و الزم نیست که دارنـده چـک ، عـالوه بـر                   . گواهینامه بانک مبنی بر عدم تأدیه را دریافت کند          

ظریه دادستان کل کشور که تـشریفات واخواسـت را درصـورتی انجـام         دیوان عالی کشور در واقع ، از ن       . آن اقدام دیگری بکند     
شده تلقی کرده بود که عالوه بر گواهی عدم پرداخت بانک ، دارنده از طریق اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده                      

بانک محالٌ علیه دایر بر عدم  دیوان عالی کشور، صرف گواهی عمومیبه عبارت دیگر ، به نظر هیأت       . باشد نیز فراتر رفته است      
  . روز به بانک مراجعه شده ، به منزله واخواست است و هیچ تشریفات دیگری الزم نیست 15تأدیه وجه چک که در مدت 

مقـررات ایـن قـانون از ضـمانت         ... « :  قـانون تجـارت مقـرر مـی دارد           314درمورد حقوق دارنده چک در مقابل مسئوالن آن ، مـاده            
بـدین ترتیـب   . » ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود            صادرکننده و   

 و فرقی نمی کند دیـن آنهـا کـه ناشـی از چـک اسـت ،       )ت .  ق 249ماده ( مسئوالن چک ، در مقابل دارنده ، مسئولیت تضامنی دارند     
به چک در واقع ، برگردان قواعد مربوط به برات است ؛ به استثنای مواردی که در قانون            قواعد حقوقی مربوط    . مدنی باشد یا تجاری     

تجارت و یا در قانون صدور چک به صراحت فقط در مورد چک بیان شده است ؛ از جمله حق دارنده در مراجعه بـه اجـرای ثبـت و      
  . یه صادرکنندهدر مورد چک صادق است ، آن هم بر علتقاضای صدور اجرائیه طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی ، که فقط 

 زمان دعاوی مربوط به برات و سفته گفته شد نیز علی االصول در خصوص چک الزم الرعایه است ؛ اما بـر                       رآنچه در مورد مرو   
 بنـابراین ،    . درباره ویژگی تجاری و یا غیرتجاری بودن چک صحبت کرده اسـت              314خالف برات و سفته ، قانونگذار در ماده         

 319 و 318هرگاه دعوی تجاری باشد تابع مـواد        . دعوی مربوط به چک ممکن است ، برحسب مورد تجاری یا غیرتجاری باشد              
قانون تجارت است که در مورد آنها صحبت کردیم و در غیراین صورت ، دعوی مربوط به چک ، تابع مقررات آیین دادرسـی                        

حقوق ما در مورد چک ، گواهینامه عدم پرداخت بـه معنـی اعتـراض اسـت ، هرجـا کـه                    با این تفاوت که چون در       . مدنی است   
 ،  )287 و  286ماننـد مـواد     ( ابتدای مهلت مراجعه دارنده به برات به مسئوالن آن ، تاریخ اعتراض عـدم پرداخـت فـرض شـده باشـد                       

هد بـود ، مـشروط بـر اینکـه گواهینامـه          درمورد چک ابتدای این مهلت از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت از سوی بانک خوا             
   1.  قانون تجارت اخذ شده باشد 317 و 315 روز و چهارماه مندرج در مواد 45 روز ، 15های  بانک در مهلت

  
***  

                                                           
 دکتر ربیعا اسکینی ، منبع پیشین. 1
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   جزوه حقوق تجارت306تصویر صفحه 
ع عمـومی، ضـمن ذکـر       مسأله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمـ                    

آمده باشد ، تصمیمات مجمع مذکوردر مورد مسائلی که به صراحت در آگهی دعوت    » و غیره   « برخی از موضوعات جلسه ، عبارت       
بدیهی است هرگاه موضوعی نتیجه طبیعی و مستقیم موضـوعی باشـد کـه در آگهـی دعـوت از                  . نیامده است معتبر خواهد بود یا خیر        

  . است ، تصمیم مجمع راجع به آن بالاشکال است در غیر این صورت معتبر نخواهد بود موضوعات دستور جلسه
   برگزاری جلسات و تصمیم گیری مجمع  عمومی عادی -د

  نـاظران  از …. مرکب ازیک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شـود    هیات رئیسه ای   مجامع عمومی توسط     « 47 الیحه   101به موجب ماده    
ین در صـورتی کـه ترتیـب دیگـری  در     نـ همچ« » سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه  ممکن است صـاحب سـهم نباشـد    بین صاحبان 

اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع  با  رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یـا کلیـۀ               
  ». اکثریت نسبی انتخاب خواهد شدا صورت رئیس مجمع از بین  صاحبان سهام حاضر در جلسه بآنها جزء دستور جلسه باشد که دراین

منظور از اکثریت نسبی این اسـت کـه سـهامداران    . در اساسنامه شرکت نمی توان خالف قاعده اخیر را که جنبه آمره دارد ، پیش بینی کرد                 
  . هرکدام ازآنان که صاحب آرای بیشتری باشد ، انتخاب می شود حاضر در جلسه به داوطلبان مورد نظر خود رأی می دهند و 

اشخاص حقوقی نیز می توانند عضوهیأت رئیسه باشند ؛ در این صورت ، نماینده شخص یا اشخاص حقوقی انتخاب شـده ماننـد                       
ه اصـالتاً عمـل   عضو هیأت رئیسه عمل خواهد کرد و مسئولیتهای او همان مسئولیتهای اعـضای هیـأت رئیـسه ای خواهـد بـود کـ                       

بنابراین ، به نظر می رسد که می توان نماینده شخص حقوقی را به دلیل وظایفی که با عنوان عضو هیأت رئیـسه انجـام                         . کنند   می
  .می دهد از نظر مدنی و جزایی مسئول دانست 

اگـردر  .  دارند ضـروری اسـت      بیش از نصف سهامی که حق رای        در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقالً      ،   حد نصاب جلسه  برای  
اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد وبا حضور هر عده از صـاحبان سـهامی کـه                         

  ) الیحه87م (.  به شرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود
همواره به اکثریت نصف به عالوۀ یک آرای حاضر جلسه رسـمی معتبـر خواهـد بـود مگـر  در                      تصمیمات  ادی،  در مجمع عمومی ع   

 در مورد انتخاب مدیران  تعـداد آراء هـر رای            ) الیحه 88م  ( .  کافی خواهد بود   1مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی       
شود و حق رای  هر رای دهنده برابـر حاصـل ضـرب مـذکور خواهـد             دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند  ضرب  می             

توانـد   اساسـنامه نمـی   . آراء خود را به یک نفر بدهد، یا آنرا بین چند نفری که مایل باشـد تقـسیم کنـد                    رای دهنده می تواند   . بود
  )قسمت دوم همان ماده(  .خالف این ترتیب را مقررکند 

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مـورد اخـذ              « :  است    مقرر کرده  1347 الیحه قانونی    104ماده  
تصمیم واقع نشود ، هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتـر از دو                          

تمدیـد جلـسه محتـاج بـه دعـوت و           «  مقرر کرده است     نامیده و » تمدید جلسه   « قانونگذار این ترتیب را     . » هفته باشد تعیین کند     
 الیحـه   104قـسمت اخیـر مـاده       ( » آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهـد داشـت                   

   . مجمع اعالم تنفس ممکن است برای چند ساعت باشد یا چند روز ، یا حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ تصویب .  )1347قانونی 
  : ذکر چند نکته در مورد تمدید جلسه ضروری است 1347 الیحه قانونی 104با توجه به ماده 

اول اینکه رئیس و اعضای هیأت رئیسه جلسه بعد همانهایی هستند که در جلسه قبل بوده اند ، مگـر اینکـه یکـی از اعـضای هیـأت                              
 .ی گیری مجدد منصوب شود رئیسه حاضر نباشد که در این صورت باید طبق مقررات با رأ

البتـه ، الزم نیـست      . دوم اینکه حدنصاب جلسه قبل باید رعایت شود ؛ یعنی تعداد حاضران همان باشد که در جلسه قبل بوده است                      
 . اشخاصی که دراین جلسه حضور دارند همانهایی باشند که در جلسه قبل حضور داشته اند 

                                                           
 ]نصف به عالوه یک [ اکثریت نسبی عبارت است از مجموع آراء فرد یا گروهی بیشتر از رقبای دیگر اما کمتر از اکثریت مطلق . 1
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   جزوه حقوق تجارت541تصویر صفحه 
ون صدور چک ازطرف دارنده رعایت نشده باشد ؛ لکن چون اقامه دعوی جزایی و صدور اجرائیه فقط علیـه صـادرکننده    در قان 

               میسراست ، دعوی مدنی معموال هنگـامی اقامـه مـی شـود کـه دارنـده بخواهـد بـرای وصـول وجـه چـک سایرمـسئوالن چـک                              
  1.را مورد تعقیب قراردهد ) ظهرنویس و ضامن ( 

***  
  انتقال چک   –گفتار پنجم 

   روشهای انتقال چک -الف 
. » به دیگری منتقل شود ] آن [ ممکن است به صرف امضای در ظهر        ... «  قانون تجارت ، چک      312به موجب قسمت اخیر ماده      

 کـرد و از  این تنها راه انتقال چک نیست و در همه احوال هم نمی توان چک را بـه صـرف امـضای ظهـر آن بـه دیگـری منتقـل                            
  .مقررات قانون تجارت در مورد انتقال اسناد تجاری بهره مند شد 

همچنین هرگـاه چـک   . در چنین حالتی چک قابل ظهرنویسی است     . علی االصول ، چک به صورت حواله کرد صادر می شود            
برعکس ، هرگـاه  . نویسی کرد در وجه حامل یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر شده باشد نیز می توان آن را ظهر         

چک در وجه شخص معین صادر شده باشد و روی آن عبارت غیرقابل انتقال یا غیرقابل ظهرنویسی قید شـده باشـد ، نمـی تـوان         
هرگاه چک در وجه حامل باشـد و یـا          . آن را از طریق ظهرنویسی منتقل کرد و انتقال آن ، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است                  

درایـن  . دی در خصوص دارنده در روی ورقه چک وجود نداشته باشد ، از طریق قبض و اقباض قابل انتقـال اسـت                  هیچ گونه قی  
  .صورت ، دارنده فقط به کسانی می تواند مراجعه کند که ورقه چک را امضا کرده اند 

ی چک با استفاده از مهر ممکن نیست از آنجا که قانونگذار، انتقال چک با مهر انتقال دهنده را پیش بینی نکرده است ، ظهرنویس          
  . سایر جنبه های انتقال چک ، همان است که در مورد برات گفته شد . و مشمول مقررات مربوط به چک نمی شود 

   آثار انتقال چک –ب 
  ظهرنویسی برای انتقال مالکیت . 1

 قـانون تجـارت ، مقـررات مربـوط بـه            314مـاده   در واقع ،    . این نوع ظهرنویسی و آثار آن همان است که درمورد برات بیان شد              
بدین ترتیب مقررات چک در مورد قواعد مربوط بـه مـسئولیت   . ظهرنویسی برات را در مورد چک نیز الزم الرعایه دانسته است    

مالکیت محل ، ، قواعد مربوط به ایرادات در مقابل دارنده چک و نیز قواعد راجع به انتقال ) ت .  ق 249ماده ( تضامنی ظهرنویسان  
بنـابراین ،   . باید تأکید کرد که ظهرنویسی چک ، موجب انتقال مالکیت محل آن نیـست               . همان است که درباره برات گفته شد        

برخالف مقررات حقوق فرانسه ، هرگاه صادرکننده چک پس از صدور آن ورشکسته شود ، دارنده چک برای دریافـت طلـب                      
 422اما آیا قاعده منـدرج در مـاده    . )ت .  ق 251مـاده  ( لکیت محل برات به او منتقل نشده است خود باید وارد غرما شود ؛ زیرا ما  

  ؟قانون تجارت در مورد چک نیزالزم الرعایه است 
هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته ، سایر                    « : این ماده مقرر می کند      

  خاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفـات مقتـضیه نـسبت بـه مـدت، وجـه آن را نقـداً                             اش
  . » بپردارند یا تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند 

 314دی نیست که ماده      از موا  422بدیهی است که یکی از این اشخاص که مسئول پرداخت تلقی شده ، ظهرنویس است ؛ لیکن، چون ماده                    
 نیـز از چـک صـحبت    422بـه عـالوه ، خـود مـاده     . قانون تجارت به آن اشاره کرده است ، مقررات آن در مورد چک قابـل اعمـال نیـست      

 کند ؛ چرا که چک ، برخالف برات و سفته ، اصال مهلت پرداخت ندارد تا بتوان در مورد                این امر کامال با طبیعت چک تطبیق می       . کند   نمی
  . حال شدن دین مسئوالن آن بحث کرد 

                                                           
  با کمی تصرف ،  انتشارات وزارت ارشاد اسالمی  ،» بحث اسناد تجاری « دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت . 1
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    جزوه حقوق تجارت680تصویر صفحه 
هرگاه طلبکار تاجر ورشکسته به موقع به اداره تصفیه طلب خود را اعالم نکند ، حق کامـل او علیـه دیگـر مـسئوالن پرداخـت                   . 3

  . دین باقی خواهد بود 
گـذار ایـن موضـوع را بـه صـراحت      قانون .  را اعـالم مـی کنـد      طلبکار برای دریافت طلب خود از ورشکسته ، تمام طلب خـود            .4

 قانون تجارت ، درمورد اسناد تجاری و در فرضی که تمام مسئوالن ورشکست شده انـد ، بیـان کـرده اسـت کـه بـه                         251درماده  
ند نفـر از مـسئولین بـرات    هرگاه چ« : به موجب این ماده  . )ت .  ق   251تبصره ماده   ( نظرمی رسد درسایر موارد نیز قابل اعمال باشد         

وجـه بـرات و متفرعـات و     ( ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هریک از غرما یا در تمام غرما برای وصول طلـب خـود                     
این است که در هریک از غرمـا بـه نـسبت تمـام طلـب خـود سـهم                     دراین حالت امتیاز طلبکار   . » ....داخل شود   ) مخارج قانونی   

هرگـاه او   . قاعدتاً طلبکار نباید بتواند بیش از طلب واقعی خود را اعالم کند             . ست به تمام طلب خود برسد       خواهد برد و ممکن ا    
قبل از ورشکستگی مسئوالن ، مقداری از طلب خود را دریافت کرده باشد ، فقط می تواند برای دریافـت بـاقی مانـده آن اقـدام                           

واند در هریک از غرما برای تمام طلب خود شرکت کند ، درست مثل اینکه                قانون تجارت او می ت     251کند ؛ اما به موجب ماده       
 همچنـین  251مـاده  . انتها نباید بیش از طلب خود را دریافت کرده باشد     قبال چیزی دریافت نکرده باشد ؛ اما بدیهی است که در          

حب چنین طلب پرداخت می شود ، بـه         مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صا            « : اعالم می کند    
این قاعده در صورتی قابل اعمال است که مبلغ پرداخت شده به طلبکـار بـیش از        . » .... مدیر تصفیه ورشکسته دیگررجوع نماید      

اگر مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به طلبکار اختصاص می یابد  بـیش از میـزان طلـب او             . میزان طلب او باشد     
مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته اند جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گردد کـه بـه               « شد  با

  ) .ت .  ق 251قسمت اخیر ماده ( » سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند 
بنـابراین ، اعـالم ممکـن    . قانون تجارت  نه در قانون اداره تصفیه شکل خاصی برای اعالم طلب طلبکاران پیش بینی شده است ، نه در                   

است به طور کتبی به اداره تصفیه ارسال شود ، یا در اولین جلسه ای که برای رسیدگی به طلبهای طلبکاران تشکیل مـی شـود مطـرح                            
سه مزبـور   درصورت اخیر، اعالم در صورتمجلسی که برای جلـ        ) .  قانون اداره تصفیه مقرر شده است        26آن چنان که درماده     ( گردد  

 قانون تجارت مقرر کرده است که طلبکاران باید اسناد طلب خود ، یا رونوشت مـصدق آنهـا        462ماده  . تهیه می شود قید خواهد شد       
قاعدتاً در فهرست باید میزان طلب تا روز        . را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می کند به دفتردار دادگاه تسلیم کنند                  

هرگاه طلب دارای وثیقه یا با حق رجحان باشد ، این نکته نیز باید . کم ورشکستگی و نیز تاریخ سررسید طلب مشخص شود صدور ح
  . البته قید نکردن نکته اخیر، حق طلبکار نسبت به وثیقه یا حق رجحان را اسقاط نمی کند . ذکر گردد 

ین است که طلبهای طلبکاران قبال تـشخیص و تـصدیق شـود و در نتیجـه                 باتوجه به اینکه تقسیم دارایی بدهکار ورشکسته موکول به ا         
قبال اعالم گردد ، هرگاه طلبی اعالم نشده باشد ، طلبکار آن نمی تواند دراین تقسیم ، شرکت کند و باید صبر کند تـا پـس از خاتمـه          

البته محرومیت او موکـول بـه ایـن اسـت کـه      . ورشکستگی ، درصورتی که بخواهد ، علیه تاجر ورشکسته ، منفرداً ، اقامه دعوی کند   
  . عذر موجهی برای عدم اعالم به موقع نداشته باشد ، واال طبق قواعد کلی می تواند تا پایان ورشکستگی طلب خود را اعالم کند 

   ) .ت .  ق 476ماده ( کند از دیگر نتایج اعالم نکردن طلب این است که طلبکار نمی تواند در مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت 
هرگاه ورشکسته ضامنی داشته باشد ، آیا طلبکاری که ضمانت به نفع او شده است ، می تواند با وجود اعالم نکـردن طلـب خـود، بـه         

در حقوق تجارت ما که ضمانت نقل ذمه به ذمه است ، ضامن بری نمی شود و تعهـدات او بـه قـوت خـود بـاقی                            . ضامن مراجعه کند    
  .  بنابراین ، هرگاه طلبکار به سبب عدم اعالم نتواند طلب خود را از مدیون اصلی مطالبه کند ، می تواند به ضامن مراجعه کند .است 

اداره بـه مطالبـات   ] از جانـب طلبکـاران   [ پس از انقضای موعد مقـرر بـرای ارائـه اسـناد      « :  قانون اداره تصفیه     30به موجب ماده    
ا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کـرد و اداره مکلـف                       رسیدگی نموده ، تصدیق ی    

  . » نیست به اظهارات متوقف ترتیب اثر دهد 
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   جزوه حقوق تجارت220تصویر صفحه 
   :این ترتیب که در این دو ماده پیش بینی شده است دو نقص عمده دارد 

  

ایجـاد مـی شـود و در         است در حالی که پس از تشکیل شرکت شخصیت حقوقی جـدا از شـرکاء              مدیر را وکیل شرکاء قلمداد کرده          ♠
  . واقع حق این بود که مدیران را وکیل شرکت معرفی می کرد 

یک را باید تـرجیح دهـد ؟ از یـک طـرف نماینـده شـرکت                  اگربین منافع شرکت ومنافع یکی از شرکاء تضادی پیش آید مدیر کدام              ♠
ت . ق 51 و   121بنابراین به نظر بعـضی حقوقـدانان منظـور مـاده            .  او را وکیل شرکاء معرفی کرده است         121 ماده   است واز طرف دیگر   

 برای تعیین اختیـارات  1.این است که مدیر وکیل شرکت است ودر واقع مدیران وکیل شرکت هستند وبه نام وحساب او عمل می کنند       
 .ها با اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد مدیران باید روابط مدیران با شرکاء وروابط آن

  

  شرکاء   روابط مدیران با.1
لذا هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه یا توافق بعدی ، اختیارات مـدیر        .  مدیر را وکیل شرکاء می داند        121همانطور که گفتیم ماده     

 51 و 121ریح نشده باشد باید با جمـع مـاده          تصریح شده باشد مشکلی پیش نمی آید ومدیر باید طبق آن عمل کند ولی اگر  تص                
  :ت با مواد مربوط به شرکت ووکالت در قانون مدنی ، اصول زیر را در رابطه با حدود اختیارات مدیر قابل اجرا تلقی کرد .ق

  

  )م . ق577م  ( .طمدیر شر کت اصوالً دارای کلیه اختیارات الزم برای اداره شرکت است ومسوول خسارت نیست مگر در صورت تعدی وتفری 
ومعامالتی که خارج از ) م. ق667م ( مدیرشرکت باید غبطه ومصلحت وحدود اذن شرکاء را رعایت کند در غیر اینصورت مسوول خواهد بود  

  ) م. ق582م ( خواهد بود  ]غیرنافذ [  حدود اذن ومصلحت انجام داده باشد فضولی
  ) م. ق584م  (  .شد امین محسوب می شود وجز در مورد تعدی وتفریط مسئوول نیستمدیر نسبت به اموال شرکت که در اختیار او می با 
هرگاه ادارۀ شرکت به یک نفر واگذار شده باشد او به تنهایی عمل خواهد کرد وهر گاه مدیران متعدد باشند همگی با هم باید تـصمیم بگیرنـد                         

مگر اینکه هرکدام جداگانـه مـأذون در اداره باشـند کـه در ایـن صـورت          )  م. ق 669م  ( ویکی از آنها نمی تواند بدون اذن دیگران اقدام بکند             
 )  م. ق579م(  . منفرداً  می توانند عمل کنند

  

   روابط مدیران با اشخاص ثالث .2
یـن صـورت کـه    این ترتیب وضعیت نامطلوبی را ایجـاد مـی کنـد، بـه ا    . همانطور که گفتیم قانون تجارت مدیر را وکیل شرکا می داند نه شرکت          

 و 121اشخاص ثالث پس از معامله شرکت وهنگام اقامۀ دعوی باید علیه چه کسی اقامۀ دعوی کنند ، علیه شرکاء یا علیه شرکت ، ازطرفـی مـاده                      
ت باید علیه شرکاء اقامۀ دعوی شود چرا که آنها موکل هـستند ، ولـی از طـرف دیگـر ایـن ترتیـب بـا ماهیـت شـرک                 : ت مقرر می دارد که      . ق 51

کلـی حـاکم بـر     به نظر می رسد که باید از مقررات.  دارد شخصیت حقوقی  چرا که شرکت    ، تضامنی واصوالً هر شرکت دیگری سازگار نیست      
  . حقوق تجارت کمک گرفت لذا باید مدیر را وکیل شرکت فرض کرد واشخاص ثالث را در مراجعه به خود شرکت محق دانست 

دکتـر  . خارج شده باشد شرکاء وشرکت مسئوولیتی ندارند و اشخاص ثالث باید بـه خـود مـدیر مراجعـه کننـد                      اگر مدیر از حدود اختیارات خود        
 اگر اختیارات مدیر آگهی شده باشد در اینصورت باید به مدیر مراجعه کرد ولی اگر آگهـی نـشده باشـد مـی تـوان بـه خـود                               ، ستوده معتقد است  

اسکینی معتقدند در هر دو حال چه اختیارات مدیران آگهی شده باشد چه نـشده باشـد خـود مـدیر                  اما دکتر    2.شرکاء ویا شرکت هم مراجعه کرد       
 .مسوول است 

  مسؤولیتهای مدیر  -ج
 قبلـی بـه آن پـرداختیم ، بلکـه در اینجـا منظـور                بحـث هـای     دادی مدیر صـحبت نمـی کنـیم کـه در            از مسئوولیت قرار  در اینجا   

   .مسئوولیت مدنی وکیفری مدیر شرکت است
   مسوولیت مدنی مدیر.1

بنابراین ، در این باره ، قواعد عـام         . قانون تجارت ، در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی پیش بینی خاصی نکرده است                
 که قانونگذار در مورد آنها      –راجع به مسئولیت مدنی قابل اعمالند و مقررات راجع به مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی                

  .  در مورد مدیران شرکت تضامنی قابل اعمال نیستند –ینی خاصی کرده است پیش ب

                                                           
  دکتر اسکینی ، منبع پیشین .  1
    182دکتر ستوده ، منبع پیشین ، ص .  2
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   جزوه حقوق تجارت221تصویر صفحه 
اگر شریک خارج از حدود اختیارات خود عمل کند در این صورت خسارتی به اشخاص ثالث یا به شرکت وارد کنـد مـسوول                        

  .خسارت وارده خواهد بود 
چـون بـه نماینـدگی از     ور انجام وظیفه ودر حین انجام وظیفه خسارتی به دیگری وارد کنـد            اگر مدیر در حدود وظایف وبه منظ      

  .شرکت انجام گرفته است شرکت مسوول است 
  . در صورتی که مدیر به شرکت خسارتی وارد کند ، شرکت حق دارد جبران آن را از او مطالبه کند 

علیه مدیر اقامه دعوا کند ، چه کسی می تواند دعوا را در دادگـاه               ای که مطرح می شود این است که اگر شرکت بخواهد            مسأله
  او  از طرف شرکت علیـه     گیاگر حین اقامه دعوا ، مدیر مورد تعقیب دیگر مدیر شرکت نباشد ، مدیر فعلی به نمایند                . طرح کند   

  اقامه دعوا خواهد کرد ؛ اما اگر مدیر خاطی هنوز مدیر شرکت باشد ، چه باید کرد ؟
هرگاه . تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است و منطقی است که خود شرکا را محق در اقامه دعوا تلقی کنیم          قانون  

همه شرکا راضی به این امر بشوند ، مشکلی وجود ندارد و چنین دعوایی چون به نام شرکت است ، سود و زیان آن نیز تا زمـانی             
واهد شد ، نه شرکا ؛ اما آیا یک یا چند نفر از شرکا هـم مـی تواننـد بـه عنـوان                       که شرکت منحل نشده به پای شرکت گذاشته خ        

نماینده شرکت اقامه دعوا کنند ؟ در حقوق ما هر شریکی که بخواهد علیه مدیر اقامه دعوا کند ، باید دعوای خود را بـر اسـاس                           
دعوا کند ؛ ثانیا بایـد ثابـت کنـد کـه بـر اثـر ورود       قواعد عام مطرح کند و بنابراین ، اوال فقط نسبت به سهم خود می تواند طرح    

  . زیان به شرکت به او زیان وارد آمده است  و ثالثا زیان وارده به او به سبب خطای مدیر بوده است 
هرگاه خطای مدیر موجب ورشکسته شدن شرکت شود ، شرکت و شرکا ، به نحوی کـه گفتـه شـد ، مـی تواننـد زیـان وارد بـه            

 1347مع ذلک ، در حالی که الیحـه قـانونی    . اشخاص ثالث نیز حق چنین مطالبه ای را دارند          . ا مطالبه کنند    سبب خطای مدیر ر   
، قـانون تجـارت ، نـه در مـورد شـرکت      )  الیحه قانونی 143ماده ( در این مورد خاص ، قواعد ویژه ای را پیش بینی کرده است      

بنابراین ، در صورت تعدد مـدیران ، زیانهـایی کـه بـر اثـر                . خاصی نیست   تضامنی و نه در مورد شرکتهای دیگر ، متضمن قاعده           
ورشکستگی شرکت ، به شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث وارد می شود ، به صورت تضامنی از مدیران قابل مطالبه نیست ، بلکـه                     

  .ن سازد دادگاه در هر مورد باید سهم هر مدیر را با توجه به خطا و نقش او در ایجاد ضرر وارد ، معی
   مسوولیت کیفری مدیر.2

 شخصاً مسوول اعمال خویش است ودر این مورد قواعد  ، هرگاه مدیر در اجرای وظایفش مرتکب جرمی شود که مستوجب مجازات است        
  .عام حقوق جزا قابل اعمال است 

 است ، نمی توان مدیر را به مجازاتهای  پیش بینی شده1347هرگاه مدیر شرکت تضامنی مرتکب یکی از جرائمی شود که در الیحه قانونی             
  . مندرج در قانون اخیر محکوم کرد ؛ زیرا این مجازاتها فقط در مورد مدیران شرکتهای سهامی قابل اجراست 

  نقش شرکا در اداره شرکت   –بند دوم 
 نظـارت بـر اعمـال مـدیران شـرکت      در شرکت تضامنی ، نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران ، هم حق و هم تکلیف شرکاست ؛ نقش شرکا به                 

حدود این دخالت را قانونگذار دقیقاً معین نکـرده اسـت و شـرکا مـی                . محدود نمی شود ، بلکه آنان در اداره شرکت دخالت مستقیم دارند             
 ؛ اما بیشتر به ایـن دو  دخالت شرکا در شرکت صور گوناگونی دارد. توانند در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه مواد ویژه ای بگنجانند      

  . استفاده از حق اطالع از امور شرکت ، و دخالت در امور شرکت : صورت اعمال می شود 
  حق اطالع   –الف 

با توجه به اینکه شرکای شرکت تضامنی دارای مسئولیت شخصی و نامحدود هستند ، باید به آنها حق داد که بتوانند هرگونه اطالعـی        
. ت از مدیر بخواهند ؛ مشروط بر آنکه این اطالع خواهی جلو اقدامات مدیر یـا اداره عـادی شـرکت را نگیـرد           را در مورد اداره شرک    

تـوان    اینکه شرکا در سال چند بار حق مطالبه اطالعات دارند ، چه اسـناد و مـدارکی را مـی                   : اساسنامه می تواند حدود این حق را معین کند          
  . وانند حسابها را ببیند یا باید به اتفاق وکیل یا کارشناس و امثال آن این کار را انجام دهند مطالبه کرد و اینکه شرکا شخصاً می ت
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   جزوه حقوق تجارت374تصویر صفحه 
، سـرمایه شـرکت     و اگر بر اثر زیانهای وارده)  5م (به حدی باشدکه از حداقل قانونی سرمایه شرکت سهامی پایین تر بیاید        کاهش سرمایه نباید   

به یکی دیگـر از       یا شرکت را    ، ، شرکت باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا حداقل مذکور  اقدام کند                داقل قانونی کمتر شود   از ح 
  .ت  تبدیل کند و گرنه ذینفع حق دارد انحالل شرکت را از دادگاه درخواست کند. شرکت های ق 

ایـن تـساوی   ) 189م (  که به تساوی حقوق  صاحبان سهام لطمه ای وارد نـشود   کاهش سرمایه وقتی میسر است    ) رعایت تساوی حقوق  شرکاء    ( 
کـاهش اجبـاری سـرمایه ازطریـق     «  الیحـه  189به این صورت که طبق تبصرۀ مـاده  . حقوق در فرض کاهش اختیاری سرمایه بیشتر مطرح است  

 طریق کاهش بهای  اسمی سهام به نـسبت  مـساوی  و رد                گیرد  و کاهش اختیاری سرمایه از       کاهش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سهام صورت می        
 بنابراین در کاهش اختیاری سرمایه کاهش سهام از طریق کـاهش مبلـغ اسـمی سـهام           »مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن  انجام می گیرد           

کاهش سهام از طریق ،ض کاهش اجباریهمه شرکاء به یک اندازه از مبلغ اسمی سهامشان کاسته می شود و ضرری هم ندارد ولی در فرواست 
 بنابراین ممکن است شخصی فقط یک سهم داشته باشد و لذا از طریـق کـاهش تعـداد سـهام از شـرکت                ، گیردمی  کاهش تعداد سهام صورت     

ی از   کاهش تعداد سهام ممکن است باعـث سـلب  حـق را              ، که برای حق رای داشتن تعداد خاصی سهم الزم است          همچنین زمانی . خارج شود 
  . سهامدار شود

 ، بنـابراین بـرای حفـظ حقـوق طلبکـاران            با توجه به اینکه حقوق طلبکاران شرکت ممکن است از طریق کاهش سرمایه لطمه ببیند               
  : رعایت شود  کامالً در مورد کاهش سرمایه باید195 تا 192مقررات مواد 

جمع عمومی را دربـارۀ کـاهش، حـداکثر ظـرف یـک مـاه در             هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم م           
  )192ماده (  . گردد آگهی کند های مربوط به شرکت در آن نشر می روزنامۀ رسمی و روزنامۀ کثیراالنتشاری که آگهی

اریخ در مورد کاهش اختیاری سرمایۀ شرکت، هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشأ طلـب آنهـا قبـل از تـ                         
توانند ظرف دو ماه از تـاریخ نـشر آخـرین آگهـی اعتـراض خـود را نـسبت بـه           باشد می192نشر آخرین آگهی مذکور در مادۀ       

  )193ماده (  .کاهش سرمایۀ شرکت به دادگاه تقدیم کنند
ای   معتـرض وثیقـه  در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخـت طلـب                 

   )194ماده (  . که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد
 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمۀ اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت                193در مهلت دو ماه مذکور در مادۀ        

   )195ماده (  .استاز کاهش سرمایه ممنوع 
ای به اطالع کلیۀ صـاحبان       برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافتۀ هر سهم، هیأت مدیرۀ شرکت باید مراتب را طی اطالعیه                    ،  196مطابق ماده    

د منتشر شود و برای صاحبان سـهام بـا نـام توسـط              گرد های مربوط به شرکت در آن نشر می        اطالعیۀ شرکت باید در روزنامۀ کثیراالنتشاری که آگهی       . سهام برساند 
  .پست سفارشی ارسال گردد

  : باید مشتمل بر نکات زیر باشد196اطالعیۀ مذکور در مادۀ  
  .نام و نشانی مرکز اصلی شرکت .1
  .مبلغ سرمایۀ شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه .2
  .یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهشیابد  مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می .3
    )197ماده (  .گیرد نحوۀ پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافتۀ هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می .4

    )198ماده (   .خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است 
∗∗∗ 

  ت  تبدیل شرک- گفتار چهارم
توانـد بـا حفـظ        تبدیل شرکتی به شرکت دیگر درحقوق ما مجاز است و شرکت مـی             موضوعات مشترک شرکتها بیان شد ،     همانطور که در    

  . شخصیت حقوقی از شرکتی به شرکت دیگرتغییر شکل دهد
تبدیل شـرکت سـهامی بـه      .ری است  ولی اصوالً اختیا   ) الیحه 5 مادۀ   مقسمت دو  (تبدیل شرکت سهامی به شرکت دیگر در بعضی مواقع اجباری           

 تبدیل می شود و یا از  شرکت سهامی عام به خاص یا از خاص بـه                  1311یا به شرکت دیگری ازشرکتهای قانون تجارت        :  دو صورت است  
  . عام تغییر شکل می دهد
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   جزوه حقوق تجارت307تصویر صفحه 
 . تا درباره تمام موضوعات دستور جلسه تصمیم گیری شود سوم اینکه اعالم تنفس برای هر چند بارکه الزم باشد ، میسر است 

چهارم اینکه در جلسه یا جلسات بعدی فقط به موضوعاتی که در دستور جلسه اول بوده و در مورد آن تصمیم گیـری نـشده اسـت                  
 . می توان رسیدگی کرد و موضوعات جدید را نمی توان در این جلسات مورد بحث و اخذ تصمیم قرار داد 

ورتیکه هر یک از قواعدی که راجع به تشکیل و حدنصاب و رای گیری در مجمع عمومی عادی ذکـر شـد رعایـت نـشود                          درص
 تـصمیماتی کـه       ، صرفنظراز مقررات مسئولیت مدنی و جزایی که در این الیحه و به موجب مقررات عام پیش بینـی شـده اسـت                     

   )47 الیحه قانونی 270م (. اتخاذ شده است نیز باطل است
 برای تأمین صحت برگزاری جلسات مجمع عمومی ضمانت اجراهای کیفری ای پیش بینـی               1347قانونگذار ما در الیحه قانونی      

  . کرده است که گاه ، دست کم برای اداره کنندگان با حسن نیت شرکت ، سنگین به نظر می رسند 
ی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامـل و اقامتگـاه و تعـداد                 از حاضرین در مجمع صورت    .... « :  این الیحه مقرر کرده است       99 ماده   

 ایـن الیحـه رئـیس و اعـضای هیـأت مـدیره       255همچنـین مـاده    . »سهام و تعداد آرای هر یک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید                
  ) . هزار ریال 200 هزار تا 20ی از جزای نقد( شرکت سهامی را در صورت عدم تنظیم این صورت مستحق مجازات تلقی کرده است 

محکـوم   ] 255مـاده  [  را تنظیم نکند ، به مجـازات مـذکور در مـاده قبـل      105هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده            « 
  . که درباره آن صحبت کردیم  ) 256ماده ( » خواهد شد 

هم معرفی کند و بـه ایـن طریـق در اخـذ رأی در مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام                        هر کس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات س             
 هـزار تـا   20 به حبس از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقـدی از  – اعم از آنکه این کار را شخصاً انجام دهد یا توسط دیگری       –شرکت نماید   

  ) .253 ماده 2بند (  هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد 200
رئیس و اعضای هیأت رئیسه هر مجمع عمـومی کـه مقـررات راجـع بـه حـق رأی صـاحبان سـهام را                         « :  این الیحه مقرر کرده است       257 ماده   

منظـور قانونگـذار از     . » محکوم خواهند شد    ]  هزار ریال    200 هزار تا    20جزای نقدی از     [ 255رعایت نکرده باشد به مجازات مذکور در ماده         
  .  این بوده است که صاحب سهم بتواند کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم را اجرا کند وضع این قاعده

تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت        ... هرگاه مقررات قانونی در مورد      « : در مورد ضمانت اجراهای مدنی باید گفت        
الم تـصمیمات مـذکور بـه حکـم دادگـاه اعـ           .. .گردد رعایت نشود ، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطالن              اتخاذ می 

  .» ....خواهد شد 
البته ، منظور از مقررات قانونی ، مقررات آمره قانون یا مقرراتی است که هدف از وضع آنها ترجیح .   )1347 الیحه قانونی    270ماده  ( 

  . فرد آنان است  حقوق جمعی شرکا بر حقوق فرد
واعد عام باشد ؛ مثـل عـدم اهلیـت بعـضی از شـرکت کننـدگان در جلـسه کـه بایـد                       بطالن ممکن است به سبب رعایت نکردن ق       

نماینده قانونی شان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است ، یا عـدم مـشروعیت موضـوع تـصمیم اتخـاذ شـده ، یـا اینکـه            
در ایـن مـوارد     . باشـد   ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورتجلسه را امـضا نکـرده و امـضای آنهـا جعـل شـده                         

  .  قانون مدنی باطل است 190تصمیمات مجمع به حکم ماده 
 پیش بینی شده است ؛ از جمله عدم رعایـت مقـررات             1347بیشترین موارد بطالن ، در عمل ، مواردی است که در الیحه قانونی              

ر جلسه یا مقررات راجع به تعیین مدیر و         راجع به اکثریتهای الزم برای رأی گیری یا حدنصاب جلسه ، عدم رعایت ترتیب دستو              
  . بازرس ، و سرانجام عدم رعایت مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهم 

هرگاه قبل از صدور حکم بطالن تصمیمات مجمع عمومی ، موجبات بطالن مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطالن                   
 مانند وقتی که هیأت رئیـسه صـورت مجلـسی را کـه مـی بایـست امـضا                     ؛ ) 1347 الیحه قانونی    271ماده  ( را صادر خواهد کرد     

کرد و نکرده ، قبل از صدور حکم امضا کند ، یا اینکه جلسه ای که بدون رعایت مقررات قانونی تشکیل شده است ، دوبـاره    می
  .تشکیل شود و تصمیمات صحیح اتخاذ گردد 



 
   
   

  

135

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق تجارت308تصویر صفحه 
که از شش ماه بیشتر نباشـد       ] را  [  دعوای بطالن نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده ، مهلتی                 دادگاهی که « 

در صورتی که ظـرف     . ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است            . برای رفع موجبات بطالن تعیین نماید       
   ).1347 الیحه قانونی 272ماده  ( »صادر خواهد کرد ] را [ دادگاه حکم مقتضی مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد 

تصمیمات شرکت ، کـسانی کـه مـسئول بطـالن هـستند متـضامناً مـسئول خـساراتی                   ... درصورت صدور حکم قطعی بر بطالن       « 
    ) .1347یحه قانونی  ال273ماده ( » خواهند بود که از آن بطالن به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است 

 مـدیران ، بازرسـان و صـاحبان سـهام نمـی تواننـد در مقابـل                   در صورت صدور حکم بطالن تصمیم مجمع عمـومی ، موسـسان ،            
  ) .1347 الیحه قانونی 270قسمت اخیر ماده ( اشخاص ثالث به این بطالن استناد کنند 

   مجمع عمومی فوق العاده-بند دوم
. حث  قبل راجع به مجمع عمومی عادی بیان شد در مورد مجمـع عمـومی فـوق  العـاده نیـز صـادق اسـت        بیشتر نکاتی که در  مب     

  . خاص مجمع عمومی فوق العاده می پردازیمذکر مقررات داری کرده و فقط به ابراین از تکرار قواعد مشترک خودبن
   صالحیت مجمع عمومی فوق العاده- الف

 هرگونـه  تغییـر در مـواد اساسـنامه یـا      «بـه موجـب ایـن مـاده     .  الیحه آمده است83ده مهمترین صالحیتهای مجمع مذکور، درما  
   ».  درصالحیت مجمع عمومی  فوق العاده خواهد بود درسرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد منحصراً

. د و موضوعات اساسنامه تغییر یابـد تغییر اساسنامه می تواند شامل تغییر کلیه موضوعات مندرج در آن باشد یا اینکه بعضی از موا       
به هیات مدیره    تغییر اساسنامه منحصراً  در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است و مجمع مذکور نمی تواند این صالحیت را                  

  1.یا مجمع عمومی عادی تفویض کند
 تصمیم به انتـشار       مثالً  ،  شده باشد   برای مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی       83 دیگری غیر از ماده      یتهایالبته ممکن است صالح   

 با این حال مجمع عمـومی فـوق العـاده و بـه طریـق اولـی                  ) الیحه 56م  (. اوراق قرضه درصالحیت  مجمع عمومی فوق العاده است        
 چون  در هر حال) الیحه94م (. برتعهدات  صاحبان سهام بیافزایند یا. مجمع عمومی عادی نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند      

 نسخه ای ازصورتجلـسه مجمـع را بـه مرجـع ثبـت شـرکتها       یدتصمیمات این مرجع تغییراتی را در وضع شرکت ایجاد می کند با      
   ) الیحه106م .( ارسال دارند تا ثبت و آگهی شود

  ترکیب مجمع   –ب 
بـا  . جمع عمومی فوق العاده را دارد  حق شرکت در رأی گیری در م– حتی اگر یک سهم داشته باشد –به طور اصولی ، هر صاحب سهمی  

در تبـصره  . کرد ) برای مثال ده سهم   ( این حال ، می توان دراساسنامه شرکت حضور صاحبان سهام را منوط به داشتن حداقل تعدادی سهم                  
ابراین ، در  محدود کردن حق رأی صاحبان سهام فقط در مجمـع عمـومی مؤسـس ممنـوع شـده اسـت ؛ بنـ       1347 الیحه قانونی 75ذیل ماده   

 الیحه مذکور حق رأی سهامداران را منوط        72مانند مجمع عمومی عادی ، در اساسنامه ، مطابق ماده             مجمع عمومی فوق العاده نیز می توان ،       
  . به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم کرد 

از یک سوم سهام رسمیت نیابد ، آیـا         ای که مطرح می شود این است که اگر جلسه دوم هم به دلیل عدم حضور دارندگان بیش                   مسأله
امـا  . به نظر جواب این سوال منفی است ؛ چه قانونگذار چنین امری را پیش بینی نکرده است   . می توان جلسه سومی تشکیل داد یا خیر         

 هرگـاه تـشکیل ایـن مجمـع ضـروری باشـد ،          . باید در مورد آنچه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده اسـت تـصمیم گیـری کـرد                   
تشریفات دعوت باید از نو شروع شود ؛ به عبارت دیگر ، برای جلسه بعدی ، که جلسه اول خواهـد بـود ، حـضور دارنـدگان بـیش از                           

راه حل بیرون آمدن از این معضل این است که قانونگذار یا مانند حدنصاب مجمع    . …نصف سهام دارای حق رأی ضروری است و         
  دوم با هر حدنصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت یا اینکهعمومی عادی مقرر کند که در دعوت 

                                                           
  دکتر اسکینی ، منبع پیشین  . 1
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   جزوه حقوق جزای عمومی248تصویر صفحه 
  .موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است    1تبصره 
  .  آن منطبق با درجۀ باالتر باشد ، از درجۀ باالتر محسوب می شود مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر   2تبصره 
همچنین اگر مجازاتی بـا هـیچ   . در صورت تعدد مجازات ها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس مالک است        3تبصره  

  . ت درجۀ هفت محسوب می شود یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد مجازا
  . مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد     4تبصره 
 خـارج و در مـورد   20مـاده    )2( یری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بنـد  مصادرۀ اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگ      5تبصره  

  . در هر مورد که حکم مصادرۀ اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود  . 1این قانون عمل می شود ) 215(آنها طبق مادۀ 

   حقوقیمجازات های اشخاص  -ب 
 2این قـانون ) 143(  قانون جدید مجازات اسالمی ، در صورتی که شخص حقوقی بر اساس مادۀ           20بر اساس ماده      -مجازات تعزیری اشخاص حقوقی     

ز مسئول شناخته شود ، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شـود ، ایـن امـر مـانع ا                                 
  :مجازات شخص حقیقی نیست 

  انحالل شخص حقوقی  .1
  مصادرۀ اموال .2
  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال  .3
  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال  .4
  سناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار ا . 5
  جزای نقدی  .6
  انتشار حکم محکومیت به وسیلۀ رسانه ها .7

  . مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند ، اعمال نمی شود   -تبصره 
ص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخا
  . وسیلۀ اشخاص حقیقی تعیین می شود 

انحالل شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم ، به وجود آمده یا با انحراف از هـدف مـشروع نخـستین ،      
  .  را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد فعالیت خود

 قانون جدید مجازات اسالمی ، چنانچه رابطه علیت بـین رفتـار شـخص حقـوقی و خـسارت                    14بر اساس تبصره ماده       -مجازات غیرتعزیری اشخاص حقوقی     
  .  وارد شده احراز شود ، می توان از شخص حقوقی دیه و خسارت مطالبه کرد 

  :   ، تحت عنوان آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی 3 قانون جدید آئین دادرسی کیفری696 الی 688به موجب مواد   - جرائم اشخاص حقوقی آیین دادرسی
هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، عالوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او مـی باشـد ، بـا        

عـدم  .  مربوط به احضار ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نمایندۀ قانونی یا وکیل خود را معرفـی نمایـد                 رعایت مقررات 
  . معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست 

  . فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است ، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود   -تبصره 

                                                           
 که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را:   قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد215ماده . 1

همچنین بازپرس و یا دادستان . کند در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می. حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم شود 
  :کلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید م
  . وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد  .1
  . اشیاء و اموال بالمعارض باشد   .2
  . و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد جزء اشیاء  .3

در کلیۀ امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد ، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جـرم بـوده یـا در اثـر جـرم           
  .ین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، باید رأی مبنی بر استرداد ، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید تحصیل شده یا ح

 طبـق مقـررات در دادگاههـای جزائـی شـکایت خـود را تعقیـب و        متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مـذکور در ایـن مـاده شـکایت کنـد و                1تبصره  
  . درخواست تجدیدنظر نماید ، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد

ل هم برای دادرسی الزم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به گردد و حفظ مامالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می     2تبصره 
  . گردد قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می

یت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندۀ قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن در مسئول : قانون جدید مجازات اسالمی 143ماده . 2
  . مرتکب جرم نیست  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی. مرتکب جرمی شود 

  رسی جرائم اشخاص حقوقی  قانون آئین داد9 الی 1مواد . 2
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   جزوه حقوق جزای عمومی322تصویر صفحه 
  چهارم فصل

  مجموعه قوانین
  

   قانون مجازات اسالمی  -گفتار اول 
  مجازات های اصلی   -بند اول 

  : چهار قسم است در این قانونمجازات های مقرر    14ماده 
  حد  .1
  قصاص  .2
  دیه .3
  تعزیر  .4

اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی .  و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت ، قابل مطالبه خواهد بود         چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی        -تبصره  
  . خواهد بود  ) 20( مطابق مادۀ 

  .حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است    15ماده 
  .  این قانون اعمال می شود قسمت قصاصیات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در قصاص مجازات اصلی جنا   16ماده 
دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفـس ، اعـضاء و یـا جنایـت عمـدی در مـواردی کـه بـه هـر جهتـی                  17ماده  

  .انون مقرر می شود قصاص ندارد ، به موجب ق
گردد تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می                               18ماده  

  . ر به موجب قانون تعیین می شود  سقوط و سایر احکام تعزی نوع ، مقدار ، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ،. 
  :دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی ، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد 

  .انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم  .1
  . شیوۀ ارتکاب جرم ، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن  .2
  .س از ارتکاب جرم اقدامات مرتکب پ .3
  .سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی  .4

  :مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود    19ماده 
  :درجۀ یک 

  .حبس بیش از بیست و پنج سال  ♣
  .ریال  ) 000/000/000/1( جزای نقدی بیش از یک میلیارد  ♣
 مصادرۀ کل اموال  ♣

  ل شخص حقوقی انحال ♣
  :درجۀ دو 

  . حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال  ♣
 .ریال  ) 000/000/000/1. (ریال تا یک میلیارد  ) 000/000/550( جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون  ♣

  : درجۀ سه 
  .حبس بیش از ده تا پانزده سال  ♣
  .ریال  ) 000/000/550( یال تا پانصد و پنجاه میلیون ر ) 000/000/360( جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون  ♣

  :درجۀ چهار 
  .حبس بیش از پنج تا ده سال  ♣
  . میلیون ریال  ) 000/000/360( ریال تا سیصد و شصت  ) 000/000/180( جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  ♣
  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی  ♣

  :درجۀ پنج 
  . پنج سال حبس بیش از دو تا ♣
  . ریال  ) 000/000/180( ریال تا یکصد و هشتاد میلیون  ) 000/000/80( جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون  ♣
 .محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال  ♣

 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ♣

   افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای ♣
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   جزوه حقوق جزای عمومی308تصویر صفحه 
گردد ، پـس    از سوی دیگر ، چون دعوی عمومی علیه فعل خاصی با تمام اوصاف گوناگون جزایی که متوجه آن است اقامه می                    

  . از اعطای عفو عمومی دیگر نمی توان همان فعل را با وصف جدیدی تعقیب کرد 
هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بینجامد ، با عفو عمومی                  ،  عمومی پس از محکومیت قطعی     عفودرمورد  

  : نتایج زوال محکومیت عبارت است از . محکومیت زایل می گردد 
  سقوط مجازات اصلی و نیز مجازاتهای تتمیمی و تبعی  
  ری و موقوف ماندن آثار تبعی آن توقف اجرای مجازات در صورت اجرای محکومیت کیف 
  به حساب نیامدن محکومیت مذکور در توصیف تکرار جرم  
  عدم تأثیر محکومیت مذکور در اعطای آزادی مشروط و تعلیق مجازات  
 .حذف حکم از سجل کیفری  

محکومیـت  . ماً منتفی می شوند     و لذا مجازاتهای اصلی ، تبعی ، تکمیلی یا تتمیمی تما          . عفو عمومی موجب سلب آثار محکومیت می گردد         
  . گردد مورد عفو ، دیگر ، برای تکرار جرم به حساب نیامده و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نشده و از سجل کیفری حذف می

  . عفو عمومی شامل محکومیتهای انتظامی نیز که منشأ آن رفتار مجرمانه است نمی شود  
دیه را هر چند قانونگذار مانند جزای نقدی مجازاتی مالی شناخته ولی درعـین حـال دیـن و حـق      . است  دیه نیز از شمول عفو عمومی مستثنی         

  . مالی برای مجنی علیه و یا اولیاء دم او و بر ذمه جانی است که فقط با گذشت آنان ساقط  می شود 
  . ئم احتمالی آینده را شامل نمی شود قانون عفو عمومی شامل جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون می گردد و قانوناً جرا

   مقایسه عفو عمومی وخصوصی- ج
                عفو خصوصی                     .1

  .توسط رهبر یا عالیترین مقام اجرایی اعطا می شود  
  . از طرف متهم محکوم می باشد  آنجنبۀ شخصی دارد ومنوط به حسن سلوک ورفتار واثبات استحقاق 
  .باشد فرمان عفو تصریح شده آثار محکومیت کیفری را زایل نمی کند مگر اینکه در حکم اعطای عفو و عفو خصوصی  
مراجع صالح وآئین رسـیدگی بـه درخواسـت عفـو ، عفـو خـصوصی از طریـق هیـأت هـای عفـو وبخـشودگی وکمیـسیون عفـو                               در مورد    

  .ام قانونگذاری است ولی مرجع اعطای عفو عمومی مق.وبخشودگی در قوۀ قضاییه بررسی می شود
   .اعطای عفو خصوصی منوط به درخواست متهم و یا بستگان اوست ودادگاه باید در مورد آن رسیدگی کند 
  .عفو خصوصی فقط شامل خود مجرم می شود نه شرکاء ومعاونان وی  

   عفو عمومی .2
  . توسط مرجع قانونگذاری اعطا می شود ♣
  .ای عفو لحاظ نمی شود جنبۀ نوعی وعام داشته وشخصیت مجرم در اعط ♣
  .زایل کننده سابقه محکومیت وآثار محکومیت است  ♣
  .مجلس قانونگذاری حدود وثغور آنرا مشخص کرده واز صالحیت های قوۀ قضاییه خارج است  ♣
  .عفو عمومی از اقتدارات حاکمیت می باشد و درخواست افراد در آن نقشی ندارد  ♣
 . برخوردار می شوند شرکاء ومعاونین نیز از مزایای عفو عمومی ♣

  1  کمیسیون عفو و بخشودگی و وظایف آن-د
 مـاده بـه تـشکیالت کمیـسیون هـا پرداختـه کـه               5 در فصل اول خود و در        1387آیین نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین سال         

وفـق  . ز کمیسیونی پیش بینی شده اسـت        عالوه بر آنها در پرونده های محاکم نظامی نی        . متضمن کمیسیون مرکزی و کمیسیون استانی است        
 اعضاء کمیسیون مرکزی مرکب از پنج نفر قضات آشنا به احکام شرع و قانون با پایه قضایی ده به باال توسط رئیس قوه قضائیه بـرای                           2ماده  

انتخـاب مـی نمایـد و     سال منصوب می شوند که رئیس قوه یک نفر از اعضاء را برای همان مدت به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی       5مدت  
  .تصمیمات با سه رای موافق معتبر خواهد بود و جلسات با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد 

                                                           
  دکتر رضا نوربها ، منبع پیشین . 1
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   جزوه حقوق جزای عمومی294تصویر صفحه 
ویـه  دانند ولی به هر حال در نهاد تکرار جرم مطـابق رأی وحـدت ر                را جبران کنندۀ این اشکاالت می       قانون جدید  23اختیاری موضوع مادۀ    

ولی در عمـل وجـود چنـین سـابقه ای     .  قضایی با نبود متن قانون وصراحت قانونی عمالً اعمال قواعد تشدید مجازات امکان پذیر نمی باشد       
   . ادی مشروط بی تأثیر نباشدزممکن است در قضاوت کلی دادگاه راجع به محکوم واعمال قواعد تخفیف وتبدیل وتعلیق و آ

البتـه در محـدوده     ( میزان تشدید مجازات به علت تکرار جرم با سکوت قانون به تشخیص و نظر دادگـاه اسـت                    : دکتر گلدوزیان می نویسد   
در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را ، حداکثر مجازات تعیین نموده باشد ، در مرحله تـشدید کیفـر بـه                ) . ضوابط قانونی   

  .  قانون جدید مجازات اسالمی استفاده نماید 24 و 23مجازاتهای تتمیمی یا تکمیلی موضوع مواد علت تکرار جرم ، دادگاه می تواند از 
 در مورد تکرار جرم درسرقت تعزیری ، مجازات سارق حسب مورد ، حـداکثر مجـازات                 قانون تعزیرات  666استثنائاً ، برابر ماده     

 در صورتی کـه سـارق سـه فقـره      )تعزیری ( ر ، در تکرار جرم سرقت     به عالوه برابر تبصره ماده مزبو     . مقرر در قانون خواهد بود      
  1. محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید 

آن را هـم تفـسیر بـه نفـع           دکتر نوربها همانند قواعد تعدد جرم  اعمال تخفیف را در تکرار جرم  نیز امکان پذیر می داند ودلیـل                      
  متهم عنوان می کندواز نظر وی عدم ذکر امکان تخفیف مجازات در تکرار جرم، ممنوعیت اعمـال آنـرا نمـی رسـاند و دادگـاه                          

  2.می تواند ابتدا با ذکر دالیل تشدید، مجازات را تشدید کرده و با ذکر موارد تخفیف آنرا تا حد مناسب تخفیف دهد 
  : قانون جدید مجازات اسالمی 139  الی136مطابق مواد 

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبـۀ چهـارم                             
  .اعدام است 

هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیـت حکـم تـا                
ادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجۀ یک تا شش دیگری گردد ، به حـداکثر            حصول اع 

  . مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود 
  . مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود 

  : ود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود در تکرار جرائم تعزیری در صورت وج
  .چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد  .1
  . ات مقرر تقلیل دهد چنانچه مجازات ، ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجاز .2

  . چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف اعمال نمی شود  -تبصره 

  تعدد جرم  - دومبند 
ار نگرفتـه و در  شاخص اصلی تعدد وتکرار جرم در این است که در تعدد جرم هیچکدام از جـرایم ارتکـابی مـورد محاکمـه قـر       

 محکومیت های قطعی در مورد هیچیـک از مـوارد            )قانون مجازات اسالمی    ( یا بر اساس معیار      مورد آنها حکم قطعی صادر نشده و      
در تعدد جرم ، مجرم با ارتکاب جرایم گوناگون یا مـشابه ویـا ارتکـاب فعـل            . جرایم متعدد منجر به اجرای مجازات نشده است         

تعـدد  . ن مجرمانه ویا چند نتیجۀ مجرمانه بر آن صدق می کند حالت خطرناک خویش را بروز داده اسـت                    واحدی که چند عنوا   
  .جرم می تواند شامل انواع واقسام ذیل گردد

                        

     )روانی ( تعدد معنوی                           
   ه  تعدد از نوع جرایم مشاب- الف             تعدد جرم 

    تعدد از نوع جرایم متفاوت  -ب                       
   )عینی  (تعدد مادی                      

                                                           
 دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان . 1
  دکتر رضا نوربها ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش . 2
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   جزوه حقوق جزای عمومی300تصویر صفحه 

   جنون محکوم علیه  –گفتار دوم 
 کنـد و یـا   ممکن است فردی که به علت ارتکاب جرمی به حبس محکوم شده و دوران محکومیت خود را در زندان سپری مـی                  

مـورد ایـن     در این حـال ، اجـرای مجـازات در         . محکومیتی غیر از حبس باید در مورد او اجرا شود ، به دلیلی دچار جنون گردد                 
گونه افراد که به بیماری روانی دچار می شوند به دو دلیل بی فایده است و به نظر می رسد که سقوط مجازات در این مورد نه از                   

  : ای حقوقی بلکه از نظر واقعیت اضمحالل آن باید مورد توجه قرار گیرد باب اسقاط آن در معن
امکان پذیر نیست ، کیفر در این موارد نه ارعابی ایجاد مـی کنـد ، نـه    با حدوث جنون ، تقرب به هیچ یک از اهداف معمولی  مجازاتها  اوالً ، 

را فراهم می سـازد ، زیـرا مجـرم در چنـان حالـت روانـی نیـست کـه            جبرانی برای عمل انجام شده خواهد بود و نه موجبات اصالح بزهکار             
مسائل حول و حوش خود را درک کند ، مفاهیم را ارزیابی نماید و تأثیر مجازات را بر رفتارهای خود بشناسد و بـه اصـالح و هـدایت ایـن                               

  . رفتارها اقدام کند 
و را به عنوان تخطی از مقررات اجتماعی بپذیرد بلکـه ، در ایـن حـال ، بیـشتر احـساس                      جامعه نیز انتظاری از دیوانه ندارد تا ادامه کیفر ا          ثانیاً ، 

  .ترحم جامعه بر لزوم مجازات غالب می شود و دیوانه در پناه این احساس انسانی متعالی از کیفر رها می گردد 
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 150 و 149مطابق مواد 

شـود و      دچار اختالل روانی بوده به نحـوی کـه فاقـد اراده یـا قـوۀ تمییـز باشـد مجنـون محـسوب مـی                          هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم     
  . مسئولیت کیفری ندارد 

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب ، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جـرم مبـتال بـه جنـون شـود چنانچـه                  
، ثابت و آزاد بـودن وی مخـل نظـم و امنیـت عمـومی باشـد بـه دسـتور                      جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص          

شخص نگهـداری شـده یـا خویـشاوندان او مـی تواننـد در       . دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود        
رشـناس در جلـسۀ      دادگاه با حضور معترض ، موضوع را با جلب نظر کا            دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت ،          

کند و یا تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمۀ اقدام تأمینی و در غیر این صـورت در تأییـد دسـتور                       اداری رسیدگی می  
این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شـده یـا خویـشاوندان وی ، هرگـاه عالئـم بهبـود را                      . کند  دادستان حکم صادر می   

  . م را دارند مشاهده کردند حق اعتراض به این حک
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ، مرتکب ، درمان شده باشد ، بر حسب پیشنهاد مدیر محـل                            

  . نگهداری او دادستان دستور خاتمۀ اقدام تأمینی را صادر کند 
در صورت عارض شدن .  دچار جنون شود حد ساقط نمی شود هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی            1تبصره  

نـسبت بـه    . جنون قبل از صدور حکم قطعی در حـدودی کـه جنبـۀ حـق الهـی دارد تعقیـب و محاکمـه تـا زمـان افاقـه بـه تـأخیر مـی افتـد                                      
  . ع از تعقیب و رسیدگی نیست الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ، جنون مان هایی که جنبۀ حق مجازات

تـا زمـان   . قوۀ قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزۀ قضائی برای نگهداری افراد موضـوع ایـن مـاده تـدارک ببینـد               2تبصره  
  . ده می شود شروع به کار این اماکن ، قسمتی از مراکز روان درمانی ، بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص دا

هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبـتال باشـد و اجـرای مجـازات موجـب          :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       502ماده  مطابق  
تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود ، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ، اجرای مجـازات                          

چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبـودی بیمـار نباشـد ، قاضـی اجـرای احکـام کیفـری ، پـس از احـراز بیمـاری               .  تعویق می اندازد     را به 
محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ، با ذکر دلیل ، پرونده را برای تبدیل بـه مجـازات مناسـب دیگـر بـا در نظـر گـرفتن نـوع                

  . مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند  بیماری و مجازات به
هرگاه حین اجرای مجازات ، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن                         -تبصره  

  . کند صدور دستور توقف اجرای آن ، طبق مقررات این ماده اقدام می
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  ومی جزوه حقوق جزای عم320تصویر صفحه 

   نسخ قانون  توبه مجرم ، قاعده درأ ،  -گفتار هفتم 
  توبه مجرم . 1

  :  قانون جدید مجازات اسالمی 119 الی 114مطابق مواد 
در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محـرز                          

همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبۀ مرتکب پس از                  . دد  شود ، حد از او ساقط می گر       
  . اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوۀ قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید 

  .توبۀ محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود    1تبصره 
در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد ، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج                  2صره  تب

  . در این ماده به حبس یا شالق تعزیری درجۀ شش یا هر دوی آنها محکوم می شود 
انچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز  ، در جرائم تعزیری درجۀ شش ، هفت و هشت چن       115بر اساس ماده    

  . در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. شود  مجازات ساقط می شود ،
  .گردد  عمال می شود ، جاری نمیمقررات راجع به توبه دربارۀ کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها ا    1تبصره 
، ) 93(، ) 46(،  )45(، ) 40(، ) 39(،  ) 27(و مـواد  ) 8(مـادۀ  ) 2(و ) 1(و بنـدهای  ) 7(مادۀ ) 2(اطالق مقررات این ماده و همچنین بند          2تبصره  

  . این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود ) 105(،  ) 94 (
  .گردد  توبه ساقط نمیدیه ، قصاص و حد قذف و محاربه با

گردد ، توبه ، اصالح و ندامت وی بایـد احـراز گـردد و بـه                 در مواردی که توبۀ مرتکب ، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می           
چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظـاهر بـه توبـه کـرده اسـت                       . ادعاء مرتکب اکتفا نمی شود      

در این مـورد چنانچـه مجـازات از نـوع تعزیـر             . گردد  یفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می         سقوط مجازات و تخف   
  .باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود 

  .متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ، ادلۀ مربوط به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید 
  .  دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد ، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند چنانچه

در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجـب تعزیـر باشـد ، مـتهم در محـل وقـوع               : قانون جدید مجازات اسالمی      7 ماده   2بند  
  . دربارۀ او اجراء نشده باشد جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کالً یا بعضاً

هرگاه شخص غیرایرانـی در خـارج از ایـران علیـه شخـصی ایرانـی یـا علیـه کـشور ایـران              : قانون جدید مجازات اسالمی      8ماده  
مرتکب به جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزائی جمهوری             

  :می ایران به جرم او رسیدگی می شود ، مشروط بر اینکه اسال
  .متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم ، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کالً یا بعضاً دربارۀ او اجراء نشده باشد  .1
  .ران و قانون محل وقوع ، جرم باشد رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ای .2

. گرددمدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی الزم االجراء حبس می:  قانون جدید مجازات اسالمی  27ماده  
زداشـت قبلـی در   در صورتی که فرد ، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت با       

در صورتی که مجازات مورد حکم ، شالق تعزیری یا جزای نقدی باشـد، هـر روز بازداشـت ، معـادل یـک ضـربه                .  شود    حکم محاسبه می  
  . گردد چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شالق و جزای نقدی محاسبه می. شالق یا سی هزار ریال است 

در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت ، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پـس  : دید مجازات اسالمی  قانون ج  40 و   39ماده  
از احراز مجرمیت ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب ، اصالح می شود در صورت فقدان سابقۀ کیفری مؤثر و گذشـت                          

  .  آن ، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند  نشاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبرا
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   جزوه حقوق جزای عمومی298تصویر صفحه 
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد ، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یـک چهـارم و اگـر جـرائم                             

  . گردد  آن اضافه میارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل
  . در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد ، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود ، طبق مقررات فوق عمل می شود     1تبصره 
شود و مرتکب به      در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد ، مقررات تعدد جرم اعمال نمی                      2تبصره  
  . گردد زات مقرر در قانون محکوم میمجا

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه مـی توانـد مجـازات مرتکـب را تـا میـانگین حـداقل و حـداکثر و چنانچـه                                   3تبصره  
  .مجازات ، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد 

ایـن مجـازات هـا بـا هـم و نیـز بـا مجـازات هـای                   . رجۀ هفت و هشت اجراء نمی شود        مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری د           4تبصره  
  . گردد تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدای حد یا قصاص اجراء می شود                         
اس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این     مگر حد یا قصاص ، سالب حیات و تعزیر ، حق الن           

  . گردد صورت ابتدا تعزیر اجراء می
در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابـط نامـشروع کمتـر از                             -تبصره  

گردد ، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی می شود و مجازات تعزیری ساقط میزنا ، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم        
  . و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود 

N  خواننده محترم ضمن پوزش ، جزوات شما باید دارای مشخصات ذیل باشد:  
  :ل نوشته شده باشد در بریدگی قسمت پایین کادر جزوه شما باید جمله ذی . 1
   » 66912180 - 09123787199.  تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است«  
کنیـد ممکـن اسـت ناشـی از           نابراین اگـر فـضاهای خـالی نامناسـبی را مـشاهده مـی             با توجه به صفحه بندی دقیقی که روی جزوات انجام شده ، ب             . 2

  .گرفتگی چیزی در آن موضع باشد  الک
  . شود  ای باشدکه در اکثر صفحات ، به خصوص صفحات فرد مشاهده می گراند یا زمینه جزوات شما باید دارای یک بک . 3
  . طلق و فنر زرد ، موزون و مناسب صحافی و ارائه شده است جزوات شما با کیفیت پرینت کامپیوتری و نیز با . 4

 بدین معنـی اسـت       رو دارید  چنین مشخصاتی را ندارد و فاقد مهر سبزی است که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است  ،                       ای که در پیش      اگر جزوه 
  . تغییرات در قوانین و مقررات نبوده ، و به روز نیست که  جزوه شما از این مرکز تهیه نشده ، در نتیجه محتمل منطبق بر اساس آخرین 

  
  

∗∗∗  
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   جزوه حقوق جزای عمومی178تصویر صفحه 
تعدادی دیگر اعتقاد دارند که ارتباط بین معاون وفعل مجرمانه ضروری است و آنچه مهم است مـستقیم بـودن ایـن ارتبـاط                        . یابد   نمی

مستقیم با فعل مجرمانه است نه خـود فاعـل ، چـرا کـه قانونگـذار هـم گفتـه اسـت          و این رابطۀنمی باشد بلکه احراز وجود این ارتباط      
پس در این موارد با احراز ارتباط معاون ثانوی بـا فعـل مجرمانـه ، معاونـت در معاونـت                     . معاونت در جرم ونه معاونت با شخص مجرم       

 وحدت قصد وتقدم یا اقتران زمانی معاونت وسایر موارد، قابل نظر دوم با فرض حصول سایر شرایط معاونت از جمله. محقق می شود 
  . نیز این نظر قابل برداشت می باشد  قانون جدید مجازات اسالمی ، 131 و 126قبول تر است از مجموع مواد 

   ونت در جرممجازات معا  -ششم  بند
 قـانون  129 الـی  126واد مـ . در جرم اتخاذ شده استاونت با توجه به مواد قانون مجازات اسالمی رویه هایی متفاوت در مورد مع    

 و دفعـات ومراتـب      طیالبته با توجه به شرایط و امکانات خا       . مجازات اسالمی معاون را مستحق مجازات تعزیری می داند          جدید  
  . معاون مستحق تعزیر می گردد،زیرعجرم و تأدیب از وعظ وتهدید و درجات ت

 . شود   انجام می  طبق ضابطه های کلی   مابقی جرائم ،    ق قانون مشخص وتعیین شده است و        در جرایم خاصی مجازات معاونت مطاب     
 مجازات شالق با مجازاتهای تبعی وتکمیلـی         ، ۀ اموال رگاهی مجازاتهای متفاوتی برای جرایم وجود دارد مثالً مجازات حبس با مصاد           

 وجود دارد کـه  در مجازاتهـای مقطـوع ودر مجازاتهـای کـه                که در همۀ این موارد قاضی کیفری مواجه با اشکال می شود ، اعتقادی             
در شالق یک ضربه و در حبس یک روز و در جـزای   حداقل واحد مجازات یک واحد ، مثالً       ،  فقط حداکثر را قانونگذار ذکر کرده       

سـازگاری نـدارد وچـه بـسا کـه       است که هر چند این موارد از نظر اصولی درست و قابل توجیه است اما با فلسفه مجازاتها             ......نقدی  
طبق همین مالحظه دربارۀ چنین .  مجرمانه باشد که این منطقی نیست که چنین فردی با این روش مجازات شود معاون مغز متفکر واقعۀ

قـانون   659حداقل مجازات محسوب می شود مانند مواردی نظیـر مـادۀ    وضعیتی  بعضی حقوقدانان معتقدند که همان مجازات ثابت ،   
   .را جاری می دانند 129 الی 126مواد و در مورد مجازاتهای فاقد حداقل هم 1 عزیراتت

 مجازات دیگری بـرای معـاون تعیـین      قانون جدید مجازات اسالمی ، در صورتی که در شرع یا قانون ،    129 الی   127مطابق مواد   
  : مجازات وی به شرح زیر است  نشده باشد ،

   حبس تعزیری درجۀ دو یا سه  نی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،در جرائمی که مجازات قانو .1
  در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش .2
  در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش .3
   تر از مجازات جرم ارتکابی جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین .4

این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگـر در مـورد مـصادرۀ امـوال ، انفـصال دائـم و                ) 4(در مورد بند       1تبصره  
  .انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجۀ چهار ، شش و هفت است 

، )4(ه به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود ، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند                       در صورتی ک      2تبصره  
  . اعمال می شود 

هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیلۀ ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجـازات قـانونی همـان جـرم محکـوم                          
  . معاونت در آن جرم محکوم می شودرفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازاتهمچنین هرکس در . گردد می

هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ، مرتکب  به جهتی از جهات شخصی مانند صـغر و جنـون ، قابـل تعقیـب نباشـد یـا تعقیـب یـا               
  . قیب و مجازات معاون جرم ندارد اجرای مجازات او به جهتی از این جهات ، موقوف گردد ، تأثیری در تع

                                                           
   312دکتر میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ص  .1

هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یابا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های «  : مقرر می دارد     قانون تعزیرات  659ماده  
 آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکـب از کارکنـان سـازمانهای    عمومی و غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری ،              

   ».مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد 
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   جزوه حقوق جزای عمومی171تصویر صفحه 
در این بـاره  . که حکم به ضمان دیه داده می شود ، همه شرکاء یا عاقله به تساوی عهده دار دیه جنایت می باشند               )  غیرعمد( محض      

فر به نحـو شـرکت سـبب وقـوع جنایـت یـا خـسارتی بـر                  هرگاه دو یا چند ن    « :  قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد         533ماده  
ماننـد آنکـه   » دیگری گردند ، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد ، به طور مساوی ضـامن مـی باشـند                  

  .  چند نفر در تهیه خوراک فاسد دست داشته باشند و به سبب آن عده ای مصدوم و مقتول گردند 
  .یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشددۀ مجازات استدو   - سردستگی

هرکس سردستگی یگ گـروه مجرمانـه را بـه عهـده گیـرد بـه حـداکثر                  :  قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد         130ماده  
گردد ، مگـر آنکـه      اند ، محکوم می   ی اهداف همان گروه مرتکب شده     مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستا        

. جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکـوم مـی شـود                           
ند حسب مورد بـه  در محاربه و افساد فی االرض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی االرض بر سردستۀ گروه مجرمانه صدق ک         

  . گردد مجازات محارب یا مفسد فی االرض محکوم می
، جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل   گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب                     1تبصره  

  . گردد هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می
  .تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا ادارۀ گروه مجرمانه است سردستگی عبارت از    2تبصره 

∗∗∗  
  جرمارتکاب معاونت در  -گفتار سوم 

ممکن است فرد یا افرادی در ارتکاب فعل مجرمانه به طور مستقیم در عملیـات اجرایـی جـرم دخیـل نبـوده وبـه طـرق مختلـف                             
این افراد تحـت عنـوان معـاونین جـرم تحـت پیگـرد              . ه باشند   مباشرین ویا شرکا جرم را در انجام عملیات بزهکاری یاری رساند          

معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم قبل یا مقـارن وقـوع جـرم بـه یکـی از                         . کیفری قرار می گیرند     
   .1 بدون مداخله درانجام عملیات اجرایی جرم قانون جدید مجازات اسالمی 126صور منحصرۀ مندرج در مادۀ 

  2عنصر قانونی معاونت در جرم   –بند اول 
جـرم در قـانون   .  قانون جدید مجازات اسالمی معاونت هنگامی تحقق می یابد که موجب وقوع جـرم گـردد           126به موجب ماده    

)  همـان قـانون   2مـاده  ( مجازات اسالمی به هر فعل یا ترک فعلی اطالق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد         
اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح        . بنابراین ، وجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار می آید                

مثال . معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود         ) هر چند به موجب احکام شرع قابل مجازات باشد          ( قانون جرم نباشد          
بنـابراین ، اگـر کـسی بـا فـراهم           .  در نظام کیفری ما به موجب قوانین موضوعه جـرم نیـست              خودکشی. بازر آن خودکشی است     

کردن وسایلی نظیر اسلحه و یا سم برای کشتن خود به دیگری کمک کند ، مساعدت او عنوان معاونـت نـدارد و قابـل مجـازات                  
هر چنـد   ) نند باز کردن شیرگاز و یا کشیدن طناب دار        ما( با این همه ، باید یادآور شد که گاه همکاری نزدیکتر با منتحر              . نیست  

حکم معاونت را نداشته باشد ، ممکن است به عنوان قتل عمد شناخته شود ؛  زیرا ، این عمل دارای تمـام عناصـر مـادی و روانـی               
انون مجـازات  مـاده واحـده قـ   ( جرم قتل است و گاه به دلیل خودداری از کمک به انسانی که در معرض خطـر جـانی قـرار دارد            

. ممکن است در حکم جرم دیگری قلمداد شود ) 54 خرداد 15خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب          
  به عبارت دیگر. جرم بودن فعل اصلی به تنهایی شرط تحقق معاونت نیست ، بلکه فعل مذکور باید به اجرا درآید 

                                                           
ر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب ، تهدید ، تطمیـع ،  معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنص: به طور کلی می توان معاون جرم را چنین تعریف نمود        . 1

  دکتر گلدوزیان                                                                                    .        دسیسه و فریب و نیرنگ ، ایجاد تسهیالت در وقوع جرم ، تهیه وسایل و یا ارائه طریق ، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد 
  دکتر محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، جلددوم ، نشر میزان .2
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   جزوه حقوق جزای عمومی159تصویر صفحه 
گـردد مگـر   در حال خواب ، بیهوشی و مانند آنها ، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شـود مجـازات نمـی    هرکس   

  . اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود ، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند 
واد مخدر و روانگردان و نظایر آنهـا ، مـانع مجـازات نیـست ، مگـر اینکـه                  مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، م           

لکن چنانچه ثابت شـود مـصرف ایـن مـواد بـه منظـور               . ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب االختیار بوده است              
  . و جرم محکوم می شود ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر د

جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست ، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکـن نباشـد یـا جهـل بـه حکـم شـرعاً عـذر                                  
  . محسوب شود

  . جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست   -تبصره 
ی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختـار  تنها زمان» حدود ، قصاص و تعزیرات   « مسئولیت کیفری در     

  .آمده است ) قصاص (باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در قسمت 
  .مسئولیت کیفری شخصی است  
مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشـد یـا                     

  . ابطه با نتیجۀ رفتار ارتکابی دیگری ، مرتکب تقصیر شود در ر
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صـورتی دارای مـسئولیت کیفـری اسـت کـه نماینـدۀ              

یت اشـخاص   مسئولیت کیفری اشخاص حقـوقی مـانع مـسئول        . قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود              
  . حقیقی مرتکب جرم نیست 

در جرایمـی کـه     . در تحقق جرائم عمدی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گـردد                        
  . قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود  وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است ،

در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطاء محض مقررات کتاب           .  غیرعمدی ، منوط به احراز تقصیر مرتکب است          تحقق جرائم  
  . قصاص و دیات اعمال می شود 

 مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامـات دولتـی و ماننـد آنهـا، حـسب مـورد از                    . تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است            -تبصره  
  . مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می شود 

  

∗∗∗  
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   جزوه حقوق جزای عمومی285تصویر صفحه 
  کفر .3

 قـانون   236 ه  بـرای مثـال در مـاد      . خـورد      در قانون مجازات اسالمی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چـشم مـی                  
 در صـورتی کـه        « :لیکن در تبصره همین ماده آمده است        . عمل تفخیذ بین دو مرد صد تازیانه مقررشده است          جدید مجازات اسالمی برای     

  » . فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است 
  احصان . 4

 مجازات اسالمی مذکور    که در قانون    چنان. است    قانونگذار به تبع احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته            
ولـی اگـر   . مجازات زنای زن یا مردی که واجد شروط احصان نباشد صد تازیانه است )  قانون جدید مجازات اسـالمی 234ماده ( است  

  . زانی یا زانیه رجم خواهد بود  شروط احصان جمع باشد مجازات
    تعویق صدور حکم -بند پنجم 
  : زات اسالمی  قانون جدید مجا45 الی 40مطابق مواد 

در جرائم موجب تعزیر درجه های شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم بـا مالحظـه وضـعیت فـردی ، خـانوادگی و                             
اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مـدت شـش                      

  :یق اندازد ماه تا دوسال به تعو
  وجود جهات تخفیف. 1
  پیش بینی اصالح مرتکب . 2
  جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران . 3
   فقدان سابقۀ کیفری مؤثر.4

   .کند این قانون از حقوق اجتماعی محروم می ) 25( محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس مادۀ   -تبصره 
  .تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است 

گردد ، در مدت تعیین شده به وسیلۀ دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحـوه رفتـار وی پـیش بینـی     در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می         -الف  
  . شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود 

گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیلۀ دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا ه مرتکب متعهد می در تعویق مراقبتی عالوه بر شرایط تعویق ساد        -ب
  .به موقع اجرا گذارد 

  . دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند    1تبصره 
. یق صدور حکم ، بالفاصـله دسـتور آزادی وی را صـادر مـی نمایـد           چنانچه متهم در بازداشت باشد ، دادگاه پس از صدور قرار تعو              2تبصره  

  . در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد . تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید  دادگاه می
  :تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است 

  ام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مق  .1
  ارائۀ اطالعات و اسناد و مدارک تسهیل کنندۀ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی   .2
  اعالم هرگونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائۀ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی   .3
  ه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور کسب اجاز .4

  . تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد   -تبصره 
تکب و شرایط زندگی او بـه نحـوی کـه در زنـدگی     در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکنندۀ قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مر         

  :وی یا خانواده اش اختالل اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق ، ملزم نماید 
  حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص  .1
  اقامت یا عدم اقامت در مکان معین .2
  یا ترک اعتیاددرمان بیماری  .3
  پرداخت نفقۀ افراد واجب النفقه  .4
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   جزوه حقوق جزای عمومی250تصویر صفحه 
  .مجازات های تکمیلی مختص اشخاص حقیقی بوده و در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست 

 پیـشنهاد قاضـی     چنانچه محکوم طی مدت اجراء مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صـادرکنندۀ حکـم بـه                    
اجرای حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش مـی دهـد و در صـورت تکـرار ، بقیـۀ                

همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات        . کند  مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجۀ هفت یا هشت تبدیل می             
اد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم ، نسبت به لغو یا                   تکمیلی ، دادگاه می تواند با پیشنه      

  . کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند 
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجراء حکم یـا شـمول مـرور                  قانون جدید مجازات اسالمی ،       25مطابق ماده   

  :کند  این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میزمان ، در مدت زمان مقرر در
  .هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی  .1
   .ه باشد ، نفی بلد و حبس تا درجۀ چهار سه سال در محکومیت به قطع عضو ، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت وارد شده بیش از نصف دیۀ مجنی علی .2
  . دو سال در محکومیت به شالق حدی ، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت وارد شده نصف دیۀ مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج  .3

ی هـای صـادره از مراجـع ذی ربـط     در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینۀ کیفری محکـوم درج مـی شـود لکـن در گـواه          1تبصره  
  . گردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات منعکس نمی

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی بـا گذشـت شـاکی یـا مـدعی خـصوصی ، اجـرای مجـازات                                 2تبصره  
  . موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود 

در عفو و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فـوق از زمـان عفـو یـا اتمـام مـدت آزادی مـشروط رفـع                                   3صره  تب
  .گردد محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می. شود  می

  :حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است   قانون جدید مجازات اسالمی ،26بر اساس ماده 
  .داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا  .1
  . عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور  .2
  .یاست قوۀ قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور ، ریاست دیوان عدالت اداری تصدی ر .3
  . انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها ، شوراها ، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم  .4
  .عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختالف  . 5
  .ان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی اشتغال به عنو .6
، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایراناستخدام و یا اشتغال در کلیۀ دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها ،             .7

مات عمومی و دسـتگاههای مـستلزم تـصریح یـا ذکـر نـام بـرای        نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری ، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خد       
  .شمول قانون بر آنها 

  . اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاری  . 8
  .انتخاب شدن به سمت قیم ، امین ، متولی ، ناظر یا متصدی موقوفات عام  .9

  . داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی انتخاب شدن به سمت .10
  .استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری  .11
  .تأسیس ، اداره یا عضویت در هیأت مدیرۀ شرکت های دولتی ، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسۀ آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و علمی  .12

صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ، خواه به عنـوان مجـازات اصـلی باشـد و خـواه مجـازات                     مستخدمان دستگاههای حکومتی در       1تبصره  
  . تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون ، از خدمت منفصل می شوند 

شـود  و    قانون اعاده حیثیت می این25هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده            2تبصره  
  . این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود  ) 3( ،  ) 2 (،  ) 1( گردد مگر در مورد بندهای آثار تبعی محکومیت وی زائل می
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   جزوه حقوق جزای عمومی266تصویر صفحه 
 ، نیـز مجازاتهـای تتمیمـی خاصـی کـه بیـشتر بـا وضـع          )1371وب مـرداد  مـص ( قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران        

  1. کارکنان نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت و یا تنزیل درجه و محرومیتهای دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است 
بـرای مثـال ، ضـبط اشـیاء و          . ار دارنـد    در برابر مجازاتهای تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازاتهای تتمیمـی اجبـاری قـر              

مانند اموالی کـه از راه تکـدی و   . اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است        
د مـصوب   قـانون شـکار و صـی      14مـاده   ( و یا ضبط آالت و ادوات شـکار و صـید            )  قانون تعزیرات    712ماده  ( کالشی به دست آمده است      

ضبط یا مـصادره امـوال هنگـامی کـه     .  که در هر صورت تعیین تکلیف آن با دادگاه است  )1354 با اصالحیه مصوب دی   1346خرداد  
ولـی عمومـا    . هدف از تحمیل آن محروم کردن محکـوم علیـه از بخـشی از دارایـی او اسـت مجـازاتی واقعـی تلقـی مـی شـود                              

   . 2طبعی پیشگیرنده دارند و به اقدامات تامینی می مانندمجازاتهای تتمیمی مانند تدابیر مذکور 
توانـد بـه صـدور     بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می. دوم ، محکومیت به مجازات تتمیمی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست     

تصدی وسایل موتوری برای مدت یـک تـا   برای مثال ، محروم کردن راننده خاطی از حق رانندگی یا            . حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند      
مجازاتهای تتمیمی مانند مجازاتهـای اصـلی تـابع اصـل          . محکومیت به مجازات تتمیمی ولی اختیاری است        )   قانون تعزیرات    718ماده  ( پنج سال   

  .  قانونی بودن مجازاتها است 
    مجازات های جایگزینی حبس -بند چهارم 

  :ید مجازات اسالمی  قانون جد 87 الی 64مطابق مواد 
مجازات های جایگزین حبس عبارت از دورۀ مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقـوق                       
اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم ، سـن ،                           

  . یت ، شخصیت و سابقۀ مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود مهارت ، وضع
دادگـاه  . کنـد دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شـرایط و کیفیـات مقـرر در ایـن مـاده تـصریح مـی                             -تبصره  
  .هد تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم د نمی

  . گردند مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می
 ، مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یـک روز تـا شـش مـاه حـبس اسـت بـه جـای حـبس بـه                                 66بر اساس ماده    

گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقۀ محکومیت کیفری به شرح زیر باشـند و از                   یمجازات جایگزین حبس محکوم م    
  : اجراء آن پنج سال نگذشته باشد 

  ریال یا شالق تعزیری  ) 000/000/10( بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون   .1
  محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه یک فقره سابقۀ  .2

 ، دادگاه می تواند مرتکبین جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس اسـت بـه                          67و مطابق ماده    
  .  اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است )66(مجازات جایگزین حبس محکوم کند ، در صورت وجود شرایط مادۀ 

مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سـال حـبس   . مرتکبین جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند        
  .باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس ، اختیاری است 

  .گردند  ر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم میمرتکبین جرائمی که نوع یا میزان تعزی
کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جـایگزین، تخلـف از        دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین ، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می            

  .دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی ، مجازات حبس اجراء شود 

                                                           
  دکتر محمد علی اردبیلی ، منبع پیشین. 1
 و از این راه امرار معاش نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه بر      هرکس تکدّی یا کالشی را پیشه خود قرار داده باشد         «  : قانون تعزیرات    712ماده  . 2

   ».مجازات مذکور کلیه اموالی که ازطریق تکدّی و کالشی بدست آورده است مصادره خواهد شد
 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل 13 ، 12 ، 11 ، 10ل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قالب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد                وسایل شکار و صید از قبی      : قانون شکار و صید      14ماده  

 . کند صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف میمقامات صالحه می شود این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد و دادگاه ضمن 
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   جزوه حقوق جزای عمومی182فحه تصویر ص
در شرایط استثنایی قانونگذار قصد مجرمانه را اگر همراه . اجرای آن هم نکند به عنوان حمل اسلحۀ غیر مجاز به حساب می آید          

  که مقرر می دارد کـه هـر کـس عالمـاً و عامـداً بـرای       قانون تعزیرات  664با تهیۀ مقدمات باشد جرم تلقی کرده است مانند مادۀ           
 ماه 3ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از                   

 ه به خود گرفته است و     در این مواد سیاست جنایی قانونگذار سیاستی پیشگیران       .  ضربه شالق محکوم خواهد شد       74 سال وتا    1تا  
اندازه در مراحل قبل از شروع به جرم اندیشۀ مداخله در عملیات بزهکاری را در سر داشـته اسـت بـه                      به نظر می رسد که بیش از        

حقوق کیفری در مراحل قبـل از شـروع بـه جـرم      گونه ای که با طرح این ماده در عرصۀ حقوق جزای عمومی اصل عدم مداخلۀ      
 ولی به هر حال طبق قاعدۀ کلی بایستی اذعـان داشـت کـه               .مواجه با استثنای اکثر شده و اصل مذکور با تزلزل مواجه شده است              

جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد ، شروع به جرم               مجرد قصد ارتکاب جرم وعملیات واقداماتی که فقط مقدمۀ        
  .نبوده و از این حیث قابل مجازات نمی باشد 

مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط   « : می دارد    در همان جهت مقرر       قانون جدید مجازات اسالمی    123ماده  
  .»مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست 

ل یا تدارک مقدمات اجرائی و عدم       اجتماع و تبانی افراد برای اقدام علیه اعراض یا اموا           قانون تعزیرات ،    611با وجود این ، ماده      
  . ماه تا سه سال می داند6موفقیت به واسطه مانع خارجی را جرم دانسته و مرتکب را مستوجب حبس از 

بدیهی است در این مورد نیز ، تدارک مقدمات اجرائی به تنهائی جـرم نبـوده ، بلکـه مقـدمات بایـد همـراه بـا قـصد قبلـی اجتمـاع و تبـانی                                    
  . جرم تحقق یابد ) وقتی ناشی از مانع خارجی باشد ( ام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم باشد تا با احراز عدم موفقیت در اقدام کنندگان در اقد

∗∗∗  
  ) شروع به جرم(  شروع به اجرای خاص بزهکاری   مرحلۀ -  سومگفتار

     مـادی و مثبـت اسـت و در قالـب فعـل              کاری بـه گونـۀ      چنانچه از عنوان این مرحله بر می آید شروع به اجرا مستلزم اقدامات بزه             
می گنجد بنابراین ، در جرایمی که عنصر مادی آن ترک فعل می باشد ، یا در جرایم  آنی که بـیش از یـک آن بـرای ارتکـاب                 

وع بـه  دهد ، شر جرم نمی شود فرض کرد ، مانند جرم توهین یا جرایمی که عنصر مادی آنرا حالت و وضعیت خاص تشکیل می    
جرم قابل تحقق نمی باشد ، چرا که در این موارد به محض حصول اولین لحظۀ  این وضعیت و حالت، جرم کامل اسـت و قابـل                            

مسألۀ دیگر اینکه برخالف نظر برخی از حقوقـدانان شـروع   . باشد شروع به جرم و تکمیل جرم نمی   تجزیه ومرحله بندی به مرحلۀ    
و قـصد   .. هر کس قـصد ارتکـاب جرمـی نمایـد           : گوید    چرا که قانونگذار می    : 1حقق است به جرم فقط در جرایم عمدی قابل ت       

  .شود  ارتکاب جرم در جرایم عمدی محقق می
  :در مورد نهاد کیفری شروع به جرم مقرر می دارد  قانون جدید مجازات اسالمی 122  مادۀ

ن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقـدامات انجـام گرفتـه    هر کس قصد ارتکاب جرمی نماید و شروع به اجرای آن نماید ، لیک          «
بنابراین مطابق این ماده طبق قاعدۀ کلی اصل بر ایـن اسـت کـه شـروع بـه                   . » جرم باشد ، محکوم به مجازات همان جرم می شود         

جـز در   ه  بـ  (جـه   موانـع خـارجی ، تفـاوتی در نتی          شخص مجرم متوقف شود وچه به واسطۀ        نمی باشد چه جرم با ارادۀ      جرم جرم   
ندارد و شروع به جرمی جرم است که اقدامات انجام شده خود مستقالً جرم باشد که دراین صورت مجـازات                    ) تخفیف مجازات 

  .همان جرم فقط علیه وی قابل اعمال است 
این نهاد کیفـری    بنابراین سیاست جنایی قانون مجازات مبتنی بر یک روش منحصر به فرد می باشد که مبتنی بر برداشت فقهی از                     

  که عمالً نهاد کیفری شروع به جرم را بالاستفاده نموده. می باشد» تجری « وگناه نبودن  »فعل حرام « مبتنی بر گناه نبودن مقدمۀ 

                                                           
  ، نج دانش زمینه حقوق جزای عمومی ،نوربها رضا  دکتر .1
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   جزوه حقوق جزای عمومی248تصویر صفحه 
  .موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است    1تبصره 
  . مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ باالتر باشد ، از درجۀ باالتر محسوب می شود    2تبصره 
اتی بـا هـیچ   همچنین اگر مجاز. در صورت تعدد مجازات ها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس مالک است        3تبصره  

  . یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجۀ هفت محسوب می شود 
  . مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد     4تبصره 
 خـارج و در مـورد   20مـاده    )2( شیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بنـد    مصادرۀ ا    5تبصره  

  . دگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود در هر مورد که حکم مصادرۀ اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زن . 1این قانون عمل می شود ) 215(آنها طبق مادۀ 

  مجازات های اشخاص حقوقی  -ب 
 2ایـن قـانون  ) 143(  قانون جدید مجازات اسالمی ، در صورتی کـه شـخص حقـوقی بـر اسـاس مـادۀ         20بر اساس ماده      -مجازات تعزیری اشخاص حقوقی     

ار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود ، این امر مانع از مجـازات                    مسئول شناخته شود ، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانب            
  :شخص حقیقی نیست 

  انحالل شخص حقوقی  .1
  مصادرۀ اموال .2
  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال  .3
  یه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرما .4
  ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال  . 5
  جزای نقدی  .6
  انتشار حکم محکومیت به وسیلۀ رسانه ها .7

  . میت می کنند ، اعمال نمی شود مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاک  -تبصره 
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به 

  . وسیلۀ اشخاص حقیقی تعیین می شود 
 جرم ، به وجـود آمـده یـا بـا انحـراف از هـدف مـشروع        انحالل شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب  

  . نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد 
 قانون جدیـد مجـازات اسـالمی ، چنانچـه رابطـه علیـت بـین رفتـار شـخص حقـوقی و             14 بر اساس تبصره ماده       -مجازات غیرتعزیری اشخاص حقوقی     
   . شود ، می توان از شخص حقوقی دیه و خسارت مطالبه کرد خسارت وارد شده احراز 

  :   ، تحت عنوان آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی 3 قانون جدید آئین دادرسی کیفری696 الی 688به موجب مواد   -آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی 
وه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او مـی باشـد ، بـا    هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، عال    

عـدم  . رعایت مقررات مربوط به احضار ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نمایندۀ قانونی یا وکیل خود را معرفـی نمایـد                  
  . معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست 

  .  به شخص حقوقی شده است ، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام  -تبصره 

                                                           
یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل :   قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد215ماده . 1

همچنین بازپرس و یا دادستان . کند در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می. حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم شود 
  :ادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید مکلف است م

  . وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد  .1
  . اشیاء و اموال بالمعارض باشد   .2
  . نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد جزء اشیاء و اموالی  .3

در کلیۀ امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد ، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جـرم بـوده یـا در اثـر جـرم           
  . ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، باید رأی مبنی بر استرداد ، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید تحصیل شده یا حین ارتکاب

ات در دادگاههـای جزائـی شـکایت خـود را تعقیـب و      متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مـذکور در ایـن مـاده شـکایت کنـد و طبـق مقـرر                  1تبصره  
  . درخواست تجدیدنظر نماید ، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد

 دادرسی الزم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به گردد و حفظ مال هم برایمالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می     2تبصره 
  . گردد قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می

اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندۀ قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن در مسئولیت کیفری  : قانون جدید مجازات اسالمی 143ماده . 2
  . مرتکب جرم نیست  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی. مرتکب جرمی شود 

   اشخاص حقوقی  قانون آئین دادرسی جرائم9 الی 1مواد . 2
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی52تصویر صفحه 
  . چرا که هر یک در وقوع قتل نقش داشته اند ، عوامل بطور مساوی مسئولیت دارندهدر این نظریه هم  -برابری عوامل 

  .این نظریه به آخرین عامل توجه دارد. جرم شناخته می شود ، عامل  نزدیکترین سبب   -عامل مستقیم و بی واسطه 

سابقه بیماری قلبی و ضربه وارده موجـب  : در میان عوامل پویا وایستا، نتیجه جرم مستند به عامل پویاست ، مثال  -عامل پویایی نتیجه   
  . مرگ آور نباشدهر چند به تنهایی. طبق این نظریه ، ضارب عامل قتل شناخته می شود.  می شود مرگ شخص

 . تنها اسبابی که عادتاً نتیجه مجرمانه را به وجود می آورد مقصر هستند و عوامل اتفـاقی مـسئولیت زا نیـستند          - عامل متعارف و اصلی   
به نظر می رسد بهترین مالک در احراز رابطه علیت و انتـساب  .  قضایی به نظریه خاصی تمایل ندارند    در مجموع باید گفت آراء    

  .ت صدق عرفی باشد، لذا باید عرف را مالک قرار دادجنای
 میان فعل و نتیجه مجرمانه را قطع می کنند، گاهی مجنـی             ارتباطگاهی اوقات ، عواملی     باید گفت ،     عوامل قاطع رابطه استناد    در مورد 

ی را بـا قـصد از ارتفـاع    علیه این عمل را انجام می دهد و گاهی شخص ثالث این نتیجه را قطع می کند ، مثل شخصی که دیگـر                
غالباً کشنده پرتاب می کند ولی قبل از اصابت به زمین دیگری او را با شلیک گلوله به قتل می رساند که شـخص اخیـر، ضـامن                            

مجنـی علیـه مـورد      دیگـری را مجـروح سـاخته و   ی ،مثل اینکه شخص. عامل طبیعی نیز می تواند رابطه استناد را قطع کند          .است
، جارح ضامن نیست ، زیرا ظهور عامل جدید مرگ را بـه خـود منتـسب سـاخته                    گیرد که در این صورت     ر می حمله وحوش قرا  

  . لیکن در این موارد اگر جارح خود سبب حیوان را فراهم کرده باشد ، مسئول جنایت خواهد بود ،است
 حاصل می شود کمتر از مـرگ قربـانی اسـت ، و    باید گفت ، در جرایم علیه مادون نفس نتیجه ای که جرایم علیه مادون نفس  در مورد   

شدت مجازات این جرایم در قوانین کـشورهای مختلـف معمـوالً            . بنابراین ، مجازات این جرایم هم از مجازات قتل کمتر است            
  . رابطه مستقیم با شدت صدمۀ وارده به قربانی دارد 

اعـم از  [  برای تعیین شـدت جـرم و میـزان مجـازات مرتکـب             در حقوق ایران و فقه اسالمی نیز میزان صدمۀ وارده ضابطۀ مهمی           
بدین ترتیب ، دیۀ اعضاء ، حواس و منافع مختلف و دیۀ انـواع جراحـات و صـدمات در مـواد                      .  می باشد    ]قصاص ، دیه یا تعزیر      

یعنـی  [  در صـورت عـدم تعیـین دیـۀ خـاص بـرای صـدمۀ وارده ، ارش                 .  تعیین شده است     " قانون مجازات اسالمی     "گوناگون  
 از سوی دادگاه تعیین می شود ، که طبعاً میزان آن بر اساس شدت صدمۀ وارده متفاوت             ]تفاوت قیمت بین عضو سالم و معیوب        

ایرادی که از این نظر به قانون ایران وارد است عدم تعیین تکلیف برخی از صدمات ، مثل ابتال بـه بیمـاری ایـدز یـا                           . خواهد بود   
عدم تعیین میزان دیۀ این صدمات در قانون به معنی لزوم تعیـین ارش بـرای آنهـا از سـوی قاضـی                      . می باشد   هپاتیت و نظایر آنها     

است ، در حالی که به نظر می رسد ارش برای صدمات جزئی تری که تکلیف آنها از سوی شارع مشخص نشده پیش بینی شده                         
  .ورد اشاره قرارگرفت صحیح نمی باشد است و تعیین آن از سوی قاضی برای صدمات سنگینی مثل آنچه که م

آنچه که از مجموع مواد قانون برمی آید ، آن است که حداقل صدمۀ الزم برای شمول دیه نـسبت بـه مرتکـب ، تغییـر رنـگ دادن پوسـت                                
 قـانون   714  در مـاده   ] سـرخ شـدن       کبـود شـدن ،      سیاه شـدن ،   [ صورت یا هر عضو دیگر بدن است که میزان دیۀ موارد مختلف تغییر رنگ               

  و اگـر پوسـت سـر    715در صدمات کمتر از آن تنها اگر تورم ایجاد شود ، به موجـب مـاده   . پیش بینی شده است  جدید مجازات اسالمی  
 ، پرداخت ارش الزم خواهد بود و البته هرگاه عمل ارتکابی نـوعی تـوهین عملـی محـسوب               714 ماده   2تغییر رنگ دهد ، به موجب تبصره        

  قانون تعزیرات ، در مورد توهین ساده یا موارد دیگر قانون در 608 به شرح مذکور در ماده [اعمال مجازات توهین    ظر می رسد ،      به ن   شود ، 
  . نیز امکان پذیر خواهد بود ]مورد توهین های مشدد 

ست در صـورتی کـه عمـل    مجازات تعزیری علیه آن دسته از مرتکبان جرایم علیه مادون نفس که قصاص علیه آنها قابل اجـرا نیـ              
 نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع            [آنها موجب   

در صورت منتهی نشدن صدمه به نتایج       .   قانون تعزیرات ، تعیین شده است         614 ، به موجب ماده      ]یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد       
  به عالوه ، ممکن است وجود عوامل دیگری باعث جرم انگاری. ، مجازات مرتکب ، مقدارکمتری خواهد بود مذکور 
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   جزوه حقوق جزای عمومی14تصویر صفحه 
   محدود بودن حقوق جزا به مرزهای کشور -د

قواعد جزایی در هر کشور اجرای . قانون کیفری و قواعد جزایی از خصلت های بارز حقوق کیفری است » سرزمینی بودن « خاصیت 
کـشور   آن کشور می باشد و قطعاً هیچ کشوری حاضر نیست با اجرای  قواعد جزایی کشور دیگر نفـوذ و سـلطۀ     نمودار قدرت و سلطۀ   

 تـاریخی هـر کـشوری نـشانه ضـعف و سـستی               در سـابقۀ  » قضاوت کنسولی و رژیم کاپیتوالسـیون       « وجود نظامهای   . دیگر را بپذیرد    
خالصـه اینکـه در جامعـۀ جهـانی کنـونی و      . م و سیطره و نفوذ سیاست های استعماری کشورهای استعمارگر بوده است        دولتهای حاک 

نظم نوین جهانی قواعد جزایی هیچ کشوری در کشور دیگر صالحیت اعمـال نـدارد و محـدودۀ جریـان قـانون جـزا در بـستر قلمـرو                     
بودن با دو جنبۀ مثبت و منفی آن ، به این معنی که هر جرم واقع شده در            اصل سرزمینی   . تعریف شدۀ حاکمیت های سیاسی می باشد        

و هر جرم اتفاق افتاده در خـارج از کـشور خـارج از    ) جنبۀ مثبت ( قلمرو کشور در محدودۀ صالحیت قوانین جزایی آن کشور است  
  . حقوق کیفری است از ویژگیهای قواعد) جنبۀ منفی اصل ( محدودۀ صالحیت قوانین جزایی کشوری می باشد 

  شخصی بودن اعمال قواعد حقوق جزا  -ه 
 کیفـری پذیرفتـه شـده       جدید آیین دادرسـی    قانون   316 مجازات اسالمی ومادۀ      جدید  قانون 7به موجب این اصل که مطابق ماده        

 ، اگر مرتکب جرمـی شـوند در   ، تابعیت مضاعف داشته باشند یا نه  اعم از اینکه ساکن ایران باشند یا نباشند2 ، اتباع ایرانی   1است
عـالوه بـر مـوارد مـذکور در      « : مجازات اسالمی مقرر مـی دارد جدید  قانون   7مادۀ  . کشور متبوع خود محاکمه خود خواهند شد      

طبـق  و یا به ایـران اعـاده گـردد          و در ایران یافت شود       هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود          3این قانون  6 و   5مواد  
  مفاد اصل شخصی بودن در حقوق کیفری اکثریت4 »ین جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات خواهد شدقوان

                                                           
    به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون ، دادگاههـای ایـران صـالحیت    316 : قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد  316ماده  . 1

  . سب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسیدگی می شود رسیدگی به آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، ح
  .  قانون مدنی اتباع ایرانی را در خود احصاء کرده است 976بندهای هفتگانه ماده . 2

  :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند 
  . تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد . اصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخ .1
  . کسانی که پدر آنها ایرانی است ، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند  .2
  . معلوم باشند کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر  .3
  . کسانی که در ایران از پدر ومادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند  .4
و اال قبـول شـدن آنهـا بـه     کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند     .5

  . تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است 
  . هر زن تبعه خارجی که  شوهر ایرانی اختیار کند  .6
  . هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد  .7

  .   نخواهند بود 5 و 4ی و کنسولی خارجه مشمول فقره اطفال متولد از نمایندگان سیاس   –تبصره 
هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گـردد ، طبـق قـوانین        : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد         5ماده  . 3

ه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شود ، دادگاه ایران در تعیین مجازات هـای                جمهوری اسالمی ایران محاکم   
  :کند تعزیری ، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می

  .ل جمهوری اسالمی ایران اقدام علیه نظام ، امنیت داخلی یا خارجی ، تمامیت ارضی و یا استقال .1
  .جعل مهر ، امضاء ، حکم ، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن  .2
جعل مهر ، امضاء ، حکم ، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور ، رئیس قوۀ قضائیه ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسـالمی ، رئـیس مجلـس خبرگـان ، رئـیس دیـوان عـالی کـشور ،                            .3
  .دستان کشور ، اعضاء شورای نگهبان ، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها دا
  .جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها  .4
ر بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیـه و تـرویج سـکۀ قلـب در مـورد مـسکوکات       جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآو     .5

  .رایج داخل 
اند و به جـرائم  شغل و وظیفۀ خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهبه جرائم مستخدمان دولت ، اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با            :  قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد          6ماده  

 . شود مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می
با انتقادات متعددی از سوی حقوق دانان گردیده است که معتقدند قانونگذار اسالمی در نگارش این ماده اصـول ابتـدایی حقـوق                      این ماده از بعد موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر مواجه             . 4

 .  دستخوش سلیقه های قضات کیفری نموده است کیفری را نادیده انگاشته و حقوق متهمین را 
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   جروه حقوق جزای عمومی157تصویر صفحه 
مـستی و بـی ارادگـی حاصـل از مـصرف اختیـاری مـسکرات ، مـواد مخـدر و                      :  قانون جدید مجازات اسـالمی       154مطابق ماده   

، مانع مجازات نیست ، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طـور کلـی مـسلوب االختیـار             روانگردان و نظایر آنها     
لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده اسـت و جـرم مـورد نظـر                    . بوده است   

  . واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود 
ارتکـاب جنایـت در حـال مـستی و عـدم تعـادل روانـی در اثـر                   :  قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد         307همچنین ماده   

مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها ، موجب قصاص است ، مگر اینکه ثابت شود بر اثـر مـستی و عـدم تعـادل روانـی ،         
محکـوم  » تعزیرات  « ، عالوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در  مرتکب به کلی مسلوب االختیار بوده است ، که در این صورت           

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل              . می شود   
  . د روانی وی موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن  از جانب او می شود ، جنایت ، عمدی محسوب می شو

در مورد مستی ارادی بایستی استدالل کرد که فرد با اختیارخود از ارادۀ خود چشم پوشیده وبنـابراین بایـد جوابگـوی اقـدامات                        
بنابراین قاتل مست مستحق قصاص است مگر اینکـه  ››  االمتناع باالختیار الینافی االختیار ‹‹خود در حالت مستی نیز باشد چرا که    

است که در این صورت ، عالوه بر دیه به مجـازات تعزیـری محکـوم                 به طور کلی مسلوب االختیار بوده        ثابت شود در اثر مستی    
پس اصل بر این است که قاتل مست قصاص می شود مگر اینکه وی به طور کلی                  ] قانون جدید مجازات اسالمی      307ماده  [  .می شود   

  .ل مست نکرده باشد مسلوب االختیار شده باشد و در ضمن خود را برای ارتکاب قت
در اینجـا مـالک مـادۀ       . مست کرد و اتفاقاً قتل هم مرتکب شد تکلیف چیـست            ) نه قتل ( خود را برای ارتکاب جرم       یاگر فرد حال ،   

که مطلق جرم را ذکر نموده است  و قیدی نیاورده که  آیا قبل از استعمال مـواد مـست کننـده بایـستی قـصد              قانون جدید است ،      154
ا داشت ویا قصد هر جرمی قبل از مستی با بروز جرم در بعد از مستی ویا درحین مستی موجب جمع مجازات هر دو جرم جرم خاص ر
  . حکم مستی اتفاقی و غیراختیاری که در آن انسان مسلوب االراده می شود رفع مسئولیت کیفری است می شود ؟

بخورانند کـه مـست شـود و درحـین مـستی مرتکـب جرمـی                پرسشی که پیش می آید این است که اگر به کسی مواد سکر آور               
گردد تکلیف چیست ؟ پاسخ این است که اگر این اجبار در حد علت رافع مسئولیت باشد ، نمی توان مست مجبور شده را قابـل           

د نـدارد زیـرا هـیچ       اما اینکه آیا می توان از او مطالبه دیه یا خسارات کرد ، به اعتقاد ما امکان این مطالبه وجـو                    . مجازات دانست   
  1. گونه نقشی در ایجاد خسارت نداشته است 

به طور کلی ، اثر زداینده قصد و اختیار خاص تنها الکل نیست ، مواد مخدری هم که بـه صـورت داروهـای خـواب آور و آرام                             
مانند بربی . می آورد  پدیدبخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونیهای روانی همانند الکل در انسان       

توریک ها که همان حالتهای مستی الکلی را تولید می کنـد و نـشانه هـایی از قبیـل نقـصان کنـشهای ذهنـی ، اغتـشاش شـعور ،                                
لذا ، این نوع مستی با آنکـه        . این نوع مستی را در اصطالح مستی خشک نامیده اند           . در انسان ظاهر می سازد      .... قضاوت خطا و    
  .گذار به دور مانده مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است از چشم قانون
  خواب وهیپنوتیزم    – بند هشتم 

اگر شخصی در حالت خواب مرتکب جرمی گردد به علت اینکه در این حالت فاقد شعور وآگـاهی اسـت از مـسئولیت کیفـری                         
می شود نیز از همین مزیت بهره مند می شـود بـه شـرطی کـه در قـرار گـرفتن در ایـن              مبری است وشخصی که خواب مصنوعی       

بعـضی هـا خـواب را نـوعی اجبـار مـادی داخلـی               . حالت خود مقصر نبوده ونتایج اعمال خود را پیش بینی نکرده و آگـاه نباشـد               
   قصد خواب کننده آگاه نبوده وجرمی دردر مورد خواب مصنوعی اگرفرد  به. اند دانند وبرخی آنرا به اکراه تشبیه نموده می

                                                           
 دکتر رضا نور بها ، منبع پیشین. 1
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   نسخ قانون  توبه مجرم ، قاعده درأ ،  -گفتار هفتم 
  توبه مجرم . 1

  :  قانون جدید مجازات اسالمی 119 الی 114مطابق مواد 
توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محـرز           در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم                

همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبۀ مرتکب پس از                  . شود ، حد از او ساقط می گردد         
  . اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوۀ قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید 

  .توبۀ محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود    1تبصره 
در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد ، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج                  2تبصره  

  .  می شود در این ماده به حبس یا شالق تعزیری درجۀ شش یا هر دوی آنها محکوم
 ، در جرائم تعزیری درجۀ شش ، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز        115بر اساس ماده    

  . در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. شود  مجازات ساقط می شود ،
  .گردد  اجع به توبه دربارۀ کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود ، جاری نمیمقررات ر    1تبصره 
، ) 93(، ) 46(،  )45(، ) 40(، ) 39(،  ) 27(و مـواد  ) 8(مـادۀ  ) 2(و ) 1(و بنـدهای  ) 7(مادۀ ) 2(اطالق مقررات این ماده و همچنین بند          2تبصره  

  . ن شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود این قانو) 105(،  ) 94 (
  .گردد دیه ، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی

گردد ، توبه ، اصالح و ندامت وی بایـد احـراز گـردد و بـه                 در مواردی که توبۀ مرتکب ، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می           
به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظـاهر بـه توبـه کـرده اسـت                 چنانچه پس از اعمال مقررات راجع       . ادعاء مرتکب اکتفا نمی شود      

در این مـورد چنانچـه مجـازات از نـوع تعزیـر             . گردد  سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می            
  .باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود 

  .به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ، ادلۀ مربوط 
  . چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد ، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند 

قـوع  در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجـب تعزیـر باشـد ، مـتهم در محـل و             : قانون جدید مجازات اسالمی      7 ماده   2بند  
  .جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کالً یا بعضاً دربارۀ او اجراء نشده باشد 

هرگاه شخص غیرایرانـی در خـارج از ایـران علیـه شخـصی ایرانـی یـا علیـه کـشور ایـران              : قانون جدید مجازات اسالمی      8ماده  
ر ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزائی جمهوری مرتکب به جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و د            

  :اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می شود ، مشروط بر اینکه 
  .متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم ، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کالً یا بعضاً دربارۀ او اجراء نشده باشد  .1
  .رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون محل وقوع ، جرم باشد  .2

. گرددمدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی الزم االجراء حبس می:  قانون جدید مجازات اسالمی  27ماده  
 اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشـت قبلـی در   در صورتی که فرد ، پیش از صدور حکم به علت       

در صورتی که مجازات مورد حکم ، شالق تعزیری یا جزای نقدی باشـد، هـر روز بازداشـت ، معـادل یـک ضـربه                .  شود    حکم محاسبه می  
  . گردد سبت به حبس، شالق و جزای نقدی محاسبه میچنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب ن. شالق یا سی هزار ریال است 

در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت ، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پـس  :  قانون جدید مجازات اسالمی   40 و   39ماده  
ۀ کیفری مؤثر و گذشـت      از احراز مجرمیت ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب ، اصالح می شود در صورت فقدان سابق                    

  .  آن ، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند  شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
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  .اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است 

که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بـیش از شـش مـاه حـبس باشـد مـانع از صـدور حکـم بـه مجـازات                             تعدد جرائم عمدی    
  .جایگزین حبس است 

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صـورت تخفیـف مجـازات بـه کمتـر از یـک سـال ،              
  .دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید 

  .رات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از الزم االجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود مقر
در این صورت دادگـاه  . همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس ، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست           

  .ن حبس حکم دهد می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزی
  . مالک تعیین صالحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس ، مجازات قانونی جرم ارتکابی است 

قاضی اجراء احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراء حکم ، تشدید ، تخفیف ، تبدیل یا توقف موقت                
قاضی مذکور به تعداد الزم مددکار اجتماعی و مـأمور مراقبـت   .  را به دادگاه صادرکنندۀ رأی پیشنهاد کند مجازات مورد حکم  

  .در اختیار دارد 
محکوم در طول دورۀ محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجـرای حکـم باشـد بـه قاضـی                            

  .اجرای احکام اطالع دهد 
ع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرندۀ محکومان و نحوۀ همکاری آنان بـا قاضـی اجـراء                      تعیین انوا 

احکام و محکوم ، به موجب آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به وسـیلۀ وزارتخانـه هـای           
مقـررات ایـن فـصل پـس از     . ۀ قضائیه به تصویب هیأت وزیـران مـی رسـد    کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قو   

  . تصویب آئین نامه موضوع این ماده الزم االجراء می شود 
چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصالح رفتار وی باشد دادگاه مـی توانـد بـه پیـشنهاد قاضـی اجـراء                           

  . تا نصف آن تقلیل دهد حکم برای یک بار بقیۀ مدت مجازات را
چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید ، به پیشنهاد قاضی اجراء احکـام و رأی دادگـاه بـرای بـار               

  . گردد  نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجراء می
قاضی اجرای احکام نیـز در  . کند  متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می        دادگاه در   -تبصره  

  . نماید  ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط ، نحوۀ نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می
ن حبس با مانعی مواجه گردد ، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نـشدۀ               چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزی        

چنانچه مانع مذکور به واسطۀ رفتار عمدی محکوم و بـرای متوقـف کـردن مجـازات ایجـاد      . گردد آن بعد از رفع مانع اجراء می      
  . گردد مجازات اصلی اجراء می شود 

قبت دوره ای است کـه طـی آن محکـوم ، بـه حکـم دادگـاه و تحـت        دورۀ مرا قانون جدید مجازات اسالمی ، 83بر اساس ماده  
  :گردد نظارت قاضی اجراء احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق به شرح ذیل محکوم می

  در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است ، تا شش ماه . 1
  ا نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ،               در جرائمی که مجازات قانونی آنه     . 2

  شش ماه تا یک سال
  در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است ، یک تا دو سال . 3
  ست ، دو تا چهار سال در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال ا. 4



 
   
   

  

156

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق جزای عمومی247تصویر صفحه 
»  التعزیر بمایراه الحاکم « البته برخی از افراد با تفسیر قاعدۀ. پس تعزیرات به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسالمی نمود ندارد. مشخص نموده است

از این دید تعزیر در دست حاکم است وبـا اصـول اساسـی حقـوق            . گردد قاضی کیفری می  از حاکم معنایی بدست داده اند که شامل قوۀ قانونگذاری ونه            
تعزیرات ومجازاتهای تعزیری در قانون مجازات اسالمی شامل انواع مجازاتها مانند کیفر حبس ، جزای نقدی ، شالق ، محرومیـت از      . جزا همسویی دارد    

  .ظریۀ بعضی از فقها منحصر به شالق نمی باشد شود برخالف ن حقوق اجتماعی ، ضبط ومصادرۀ اموال  می
  :مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود  قانون جدید مجازات اسالمی ، 19مطابق ماده 

   :درجۀ یک 
  .حبس بیش از بیست و پنج سال  ♣
  .ریال  ) 000/000/000/1( جزای نقدی بیش از یک میلیارد  ♣
 مصادرۀ کل اموال  ♣

  انحالل شخص حقوقی  ♣
   :درجۀ دو 

  . حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال  ♣
 .ریال  ) 000/000/000/1. (ریال تا یک میلیارد  ) 000/000/550( جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون  ♣

   :درجۀ سه 
  .حبس بیش از ده تا پانزده سال  ♣
  .ریال  ) 000/000/550(  پنجاه میلیون ریال تا پانصد و ) 000/000/360( جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون  ♣

   :درجۀ چهار 
  .حبس بیش از پنج تا ده سال  ♣
  . میلیون ریال  ) 000/000/360( ریال تا سیصد و شصت  ) 000/000/180( جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  ♣
  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی  ♣

   :درجۀ پنج 
  .حبس بیش از دو تا پنج سال  ♣
  . ریال  ) 000/000/180( ریال تا یکصد و هشتاد میلیون  ) 000/000/80( زای نقدی بیش از هشتاد میلیون ج ♣
 .محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال  ♣

 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ♣

  یه برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرما ♣
  : درجۀ شش  

  .حبس بیش از شش ماه تا دو سال  ♣
  . ریال  ) 000/000/80( ریال تا هشتاد میلیون  ) 000/000/20( جزای نقدی بیش از بیست میلیون  ♣
  شالق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافی عقت  ♣
  . شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ♣
 .انتشار حکم قطعی در رسانه ها  ♣

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ♣

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  ♣

   اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط ♣
  :درجۀ هفت 

  . حبس از نود و یک روز تا شش ماه  ♣
  . ریال  ) 000/000/20( ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/10( جزای نقدی بیش از ده میلیون  ♣
  .شالق از یازده تا سی ضربه  ♣
  .محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  ♣

  :درجۀ هشت 
  حبس تا سه ماه  ♣
  .ریال  ) 000/000/10( ای نقدی تا ده میلیون جز ♣
  .شالق تا ده ضربه  ♣
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   جزوه حقوق جزای عمومی168تصویر صفحه 
یعنـی اینکـه جـرم     رابطـۀ علیـت   احـراز  125  دیگری که در عنصر مادی شرکت در جرم باید به آن توجه داشت این است که قانونگذار در مادۀ    نکتۀ

رابطه علیت آنچنان رابطه ای است که مطابق آن میان رفتار شرکا وجرم واقع شده از نظـر عرفـی   .  دانسته است  مستند به عمل شرکاء باشد ، را الزم       
وعرف رفتار شرکا را علت تحقق جرم بداند، خواه اثر رفتار شرکا در جرم کم باشد یا زیاد ، خواه ابزار اسـتفاده شـده از                    . مالزمه وجود داشته باشد   

ولی شرط است که عمل هـر یـک   . هیچکدام از اینها تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا ایجاد نمی کند. ازتر باشد یا خیر ناحیۀ شریکی موثر و کارس 
بر این اساس در جرائم مرکب ، شرکت در جرم زمانی محقق می شود که ، هر یک از شرکای جرم در هـر یـک                          . جزیی از علت وقوع جرم باشد       

  . اشته باشند از اجزای تشکیل دهندۀ جرم دخالت د
 .باشد .. فعل و جرم مطلق ، مقید جرایم ناشی از ترک  در صور مختلف، شروع به جرم ،1 شرکت در جرم می تواند شرکت در انواع جرایم عمدی   

ممکن است شرکت در جرم به صورت شرکت یک عامد ویک مخطأ انجام گیرد که هر یک شـریک جـرم یکـدیگر محـسوب مـی شـوند ونیـز                               
   .خود مجنی علیه نیز در جرم شرکت داشته باشد که هیچ یک از این فروض مانع تحقق عنوان شرکت در جرم نمی باشد امکان دارد 

پس اگر دو یا چنـد    .  نیز اگر جرم ناشی از خطای جزایی دونفر باشد مجازات هریک از افراد مجازات فاعل مستقل می باشد                    2در جرایم غیر عمدی   
   علت مجرمانه ای بر آن بار شود به شرطی که خطای مشترک آنان عرفاً  که نتیجۀنفر مباشرت به عملی نمایند

                                                           
   شرکت در ارتکاب جرائم عمدی. 1

  باشند که در دوقسمت جرائم تعزیری و جرائم علیه نفس یا عضو قابل بررسی است  دهند جرائم عمدی می بیشترین جرائمی که موضوع شرکت در جرم را تشکیل می
    شرکت در ارتکاب جرائم تعزیری   -الف 

ات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همۀ آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی بـرای وقـوع جـرم کـافی      قانون جدید مجازات اسالمی ،  هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملی     125مطابق ماده     
 چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یا چند نفـر  در مورد جرائم غیرعمدی نیز. باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است             

   .  باشد مقصرین ، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است 
  . گیرد انجام میاعمال مجازات حدود ، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد قسمت های حدود ، قصاص و دیات این قانون  -تبصره 

    شرکت در جنایت -ب 
  .     اگر عده ای ، آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها ، موجب قتل او شود ، فقط واردکنندگان این آسیب ها ، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد ، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند 368ماده 

  . قتل یا هر جنایت دیگر ، می تواند نسبت به هر یک از شرکاء ، حسب مورد ، عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض باشد    369اده م
  .  از حق قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هر یک از شرکاء حکم خود را دارند  مانع ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء ، به هر دلیل ، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او ،   370ماده 
  . گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می   371ماده 

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول    372اده م
  .در مورد جنایت غیرعمدی نیز جاری است ) 371( حکم این ماده و مادۀ .گردد قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می

در موارد شرکت در جنایت عمدی ، حسب مورد ، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه    373ماده  
اگر قصاص شوندگان همۀ شرکاء نباشند، هـر یـک از شـرکاء کـه     . همۀ شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند ، مشروط بر اینکه دیۀ مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص ، به قصاص شوندگان بپردازد           

  . دازد قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیۀ جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپر
اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیۀ قصاص شـوندگان بـیش از سـهم جنایتـشان                     -تبصره  

  . ردازد باشد ، باید پیش از قصاص ، مازاد دیۀ آنان را به قصاص شوندگان بپ
  اگر مرتکب یک نفر باشد ، صاحب - مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند      مانند اینکه زنی ، مردی را یا غیرمسلمانی ،          -هرگاه دیۀ جنایت ، بیش از دیۀ مقابل آن جنایت در مرتکب باشد                374ماده  

. د و اگر مرتکبان متعدد باشند ، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیۀ قصاص شوندگان بر دیۀ جنایـت بـه آنـان ، همگـی را قـصاص کنـد                       حق قصاص افزون بر قصاص ، حق گرفتن فاضل دیه را ندار           
افزون بر این ، صاحب حق قصاص می تواند . ، سهم دیۀ خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند همچنین می تواند به اندازۀ دیۀ جنایت ، از شریکان در جنایت ، قصاص کند و چیزی نپردازد ، که در این صورت ، شرکائی که قصاص نمی شوند     

  .  مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید  قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد ؛ لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند ، یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیۀ جنایت است ،
  . همچنین اگر ولیِ دم خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیۀ مجموع شان بیش از دیۀ جنایت است باشد ، نخست باید فاضل دیۀ قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید 

   م غیر عمدیشرکت در ارتکاب جرائ.  2
  . جمعی و متفقا مرتکب شوند  طور دسته ای به عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی متضمن یک خطای جزائی است که ممکن است عده مباالتی ،   بی احتیاطی ، جرائم ناشی از بی

حال چنانچه تاثیر مداخله و مباشرت هر یک از شـرکاء در حـصول جـرم      در عین . باشد    رتکبین جرم مجازات فاعل مستقل می     که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر است مجازات هر یک از م             ) غیرعمدی( قبیل جرائم     در این 
  . دهد  ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می

  . مثالهای زیر حاکی از امکان تحقق شرکت در جرائم غیر عمدی است 
  افیک هوایی  خطای مسئولین  تر-الف

در نتیجه با اخالل در تنظیم و کنترل امر پرواز هواپیماها تصادمی بین دو هواپیما بر فـراز  . کنند  تفاوتی در شغل خطیر خود و به منظور صرف غذا محل خدمت را موقتاً ترک می به علت بی. عهده دارند  دونفر مشترکاً مسئولیت مراقبت از برج فرودگاهی را به      
  . مسئولین  مراقبت از برج فرودگاه شرکای در جرم قتل غیر عمدی بود ه و خطای جزائی آنان به صورت ترک فعل مصداق پیدا کرده است . شوند  ای کشته می شود که ضمن سانحه هوایی عالوه بر خسارات مالی عده قع میفرودگاه وا

 احتیاطی داروسازان  خطای جمعی ناشی از بی  - ب

مباالتی تلقـی   احتیاطی و بی جا خطای جزائی ناشی از بی در این. شوند  مباالتی شده و بجای داروی شفا بخش داروی سمی به خریدار دارو تحویل داده و موجب مرگ او می                    احتیاطی و بی     بی دونفر داروساز باهم مرتکب   
  .    مرتکب شوند جمعی و متفقاً  طور دسته ای به گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده می
 خطای جمعی ناشی از عملیات جراحی   -  ج

چنانچه افراد یک تیم جراحی قبل از عمل جراحی و یا ضمن عمل جراحی بدون رعایت کلیه موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مبادرت به عمل جراحی نمایند و در نتیجه بیماری فوت شود ، اعضای اکیـپ جراحـی                     
  ) . قانون جدید مجازات اسالمی 155 ماده 6بند (  شبیه عمد خواهند بود مزبور شرکای در جرمِ خطا

     صدمات بدنی ناشی از سرعت غیر مجاز با دستور و ترغیب و تحریک دیگری-د 

شـخص مزبـور و راننـده هـردو       داده و تصادمی منتهی به صدمه بدنی غیـر واقـع شـود ،   مالک اتومبیل که راننده را تشویق و تحریک و وادار به سبقت و یا سرعت غیر مجاز نماید و در نتیجه راننده کنترل خود را از دست               
رض تـصادف  است به فـ ) عدم مهارت ( رانندگی  ای بگذارد که فاقد گواهینامه ولی اگر کسی اتومبیل خود را در اختیار راننده.  شرکای در جرم تلقی شوند       ممکن است با انتساب جرم غیر عمدی یا خطایی به هر دونفر ،            

  ان دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی،  نشر میز                                                                                                                        . منتهی به صدمه بدنی غیر ، عمل مالک معاونت در رانندگی بدون پروانه است 
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   جزوه حقوق جزای عمومی78تصویر صفحه 
نظامی یا انتظامی مطرح باشد ، با اعالم عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است ، ولـی وقتـی مرتکـب بـه                        

تمر مزبور از زمان اعالم عفو عمومی به بعد در حال وقـوع محـسوب شـده و حتـی مـشمول قـانون مجـازات             عمل خود ادامه بدهد ، جرم مس      
  .شدیدتر هم می شود 

جرائم مستوجب تشدید مجازات ، در واقع ارتکاب به جرائمی است متشکل از چندین جرم که هریک به تنهایی قابل مجازات اسـت ، ولـی     
ت به مجنی علیه واحد به دفعات به ارتکاب یک نوع جرم مبادرت می کند، مشمول مقررات جرائم                  چون مرتکب با قصد مجرمانه واحد نسب      

یا جرم استفاده از سند مجعول . کند ربوده باشد  مستمر است ، مانند متهمی که هرروز مقداری از پول صندوق شرکتی را که درآنجا کار می                
 مرتکب با علم به جعلی بودن سند آن را به زیان دولت که مجنی علیه واحـد اسـت بـه                      که) کارت نظام وظیفه یا گواهینامه رانندگی جعلی          (

  .دفعات مورد سوء استفاده قرار داده و ارائه نماید 
   جرم استمرار یافته-ب

که جرایمی وجود دارند که از نظـر        . تمیز جرایم مستمر از جرایم آنی مواجه با اشکال می شویم           بعضی از اوقات ممکن است در     
یک جرم مستمر را به خود می گیرد ، مثالً طبق رویۀ قضایی قبـل از قـانون               ماهیتی جرم آنی می باشد ، اما این جرم آنی خصیصۀ          

حال اگر این سرقت به گونه ای ارتکاب یابد که در طول زمـان              .  ربودن آب وبرق سرقت محسوب می شد         1375تعزیرات سال   
عناصر اختصاص وعمومی سـرقت آب و بـرق تکـرار شـده اسـت ، ایـن سـرقت از نظـر                   استمرار داشته باشد، در طول زمان تمام        

طبیعت و ماهیت با اولین آن و لحظه تکمیل شده است وجرم آنی می باشد ولی اعمال مجرمانه متـوالی و مکـرر مـی شـوند و بـا                              
ل شـخص کـه روزانـه       یا عمـ  . توجه به وحدت نقشه و وحدت مرتکب ووحدت موضوع جرم عمل واحدی را تشکیل می دهند                 

مبلغی پول را از دخل کارفرمای خود سرقت می کند یا عمل شخصی که هر روز مقداری از محصول زراعی متعلـق بـه دیگـری        
را از بین می برد هر چند ماهیتاً جرم آنی می باشد ، اما به واسطۀ تـوالی وتکـرار نـام جـرم اسـتمرار یافتـه را بـه خـود اختـصاص                                   

  . اینکه جزو جرایم مستمر نمی باشند ولی نتایج و آثار جرم مستمر یا متوالی بر آنها بار می شود این جرایم با. دهد  می
  1  یا اعتیادی جرم به عادت-ج

این عنوان به جرایمی اطالق می شود که همچون جرایم ساده با یک رفتار مجرمانه محقق می شوند ولی شـرط مجـازات آنهـا تکـرار         
ایـن جـرم    .مدت زمان فاصله بین این دو عمل مهـم نیـست          . ی باشد که به شکل عادت مرتکب تلقی شوند         مرتبه آن افعال م    دوحداقل  

جرم به عادت معموالً از جرایم رفتاری است این مفهوم با برداشت جرم شناسـی از                . تحت ضوابط وقواعد تکرار جرم قرار نمی گیرد         
.   شود وتکیۀ آن بر مجرم است تا عمل مادی جرم و تکرار مادی آن مجرمین به عادت فرق دارد که شامل مجرمین دایمی و مزمن می          

در مقابل جرم به عادت جرم ساده یا اتفاقی قرار می گیرد که از یـک عمـل یـاخودداری واحـد ومجـزی وغیـر قابـل تجزیـه تـشکیل                              
  .اد و فحشاءجرم به عادت مانند طبابت غیر قانونی وقوادی تحریک صغار و جوانان به فس. شود مانند سرقت می
   جرم مطلق ومقید -د

به طـوری   .  می شود   برحسب اینکه آیا در تحقق کامل ارکان جرم ایجاد نتیجه ای خاص ضرورت دارد یا خیر ، جرم به مطلق و مقید تقسیم                      
احتمـالی جـرم    نتیجـۀ که اگر به صرف انجام اعمال مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه ، جرم کامل باشد آن جرم، مطلق است و قانونگذار به      

کند مانند دخالت در مشاغل دولتی ، سوء قصد به جان مقامات مملکتی یا وارد کـردن مـواد                   نفس عمل را جرم تلقی می      اهمیتی نمی دهد و   
ه اما اگـر سـاختار جرمـی منـوط بـ     . مخدر ، حمل مواد مخدر ، اخذ رشوه و استفاده از سند مجعول ، همگی در عداد جرایم مطلق می باشند         

  .مانند جرایم قتل ، ضرب و جرح ، سرقت ، جعل، کالهبرداری .حصول نتیجۀ خاصی باشد ، جرم مقید می باشد 
   جرم مشهود وغیر مشهود -ه 

جرم مشهود جرمی است که مرتکب حین ارتکاب جرم یا اندکی پس از ارتکاب جرم دستگیر شـود یـا آالت و ابـزار متعلـق بـه                            
   باشد و آثار و عالیم جرم هم مشهود باشد مانند مجرمی که آلت قتاله را در صحنۀ جرم باقیجرم ودالیل مجرمانه هم مشهود

                                                           
  . ماهیت رفتار مجرمانه در جرم اعتیاد ،  حالت است . 1
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   جزوه حقوق جزای عمومی279تصویر صفحه 
  خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 
  . زات را در حکم خود قید کند دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجا   1تبصره 
  .هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد    2تبصره 

از جهـات تخفیـف چنانچـه دادگـاه         در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت ، در صورت احـر           :  قانون جدید مجازات اسالمی      39مطابق ماده   
پس از احراز مجرمیت ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب ، اصالح می شـود در صـورت فقـدان سـابقۀ کیفـری مـؤثر و                              

  .  آن ، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند  گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
  دادگاه در موردکیفیات مخففه اختیارات .  3

حال در تمامی موارد ، دادگاه مکلف است جهـات تخفیـف              در عین . تواند جهات مخففه را در شرایط تعدد جرم نیز رعایت کند              دادگاه می 
ی که از نظـر  در حال. علت این است که گاه افکار عمومی توام با رحم وشفقت نسبت به متهم است               . مجازات را در حکم صریحا قید نماید        

باشد ، بلکه برعکس، سـن    از موجبات تخفیف مجازات نمی مثال در جرائم جنسی ، زیادی سن متهم ،. عرف و قانون موقعیت متفاوت است       
   1. تواند از موجبات کیفیات مخففه کیفر ، در جرائم منافی عفت تعزیری باشد  تر و جوانی می کم

بینـی شـده باشـد ، دادگـاه            قانون جدید مجازات اسالمی در مواد قانونی خاصی پـیش          38ر ماده   در مواردی که نظیر جهات مخففه مذکور د       
  .تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد  نمی

مورین  قانون تعزیرات هرگاه راننده مـصدوم را بـه نقـاطی بـرای معالجـه و اسـتراحت برسـاند و یـا مـا                        719 ماده   2بنابراین، در اجرای تبصره     
ه را از واقعه آگاه کند و به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آالم مصدوم را فراهم کند دادگـاه مقـررات تخفیـف را                            مربوط

 قانون تعزیرات و باردیگر به موجب ماده        719 ماده   2بار به استناد تبصره       تواند یک   بدین ترتیب ، دادگاه نمی    . درباره او رعایت خواهد نمود      
  . قانون جدید مجازات اسالمی در مجازات بزهکار تخفیف قائل شود 38

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمـانی و یـا اسـتمداد از                   «  : 719مطابق ماده   
 حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد بـه بـیش از                ماموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل              

تواند در مورد این ماده اعمال کیفیـت   دادگاه نمی . 2محکوم خواهد شد ) 716(و ) 715(و  ) 714(دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد    
  . تشدید مجازات دانسته است موجب به این ترتیب مقنن خودداری راننده از انجام این وظیفه قانونی را » مخففه نماید 

شود که دادگاه حق تعیین مجازات را به کمتـر از حـداقل مجـازات قـانونی                   از نظر میزان و حدود تخفیف مجازات توسط دادگاه چنین استنباط می           
شـود   یروی از اهداف قانونی تعیین میکلی از مجازات معاف نماید و لذا میزان کیفر با پ  به   وجود محکومیت ،   راباکه بتواند بزهکار       بدون این   دارد ، 
مـورد وجـود دارد، در مـورد          اسـتثنایی کـه در ایـن      . تنـزل کیفـر از حـداقل کیفـر قـانونی اسـت             سـت از  ا عبارتتوان گفت تخفیف مجازات       و می 

 ارتـشا و اخـتالس و       قـانون تـشدید مجـازات مـرتکبین        1 مـاده    1زیرا برابـر تبـصره      . محدودیت میزان تخفیف مجازات در جرم کالهبرداری است         
 را مرتکـب تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیـف ، مجـازات        در صورت وجود جهات وکیفیات مخففه دادگاه می          ، 1367کالهبرداری مصوب   

ف مجازات تـا    بنابراین در مورد کالهبرداری تخفی    . تقلیل دهد   ) حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی          (فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده         
  3.ضمنا تعلیق مجازات نیز در مورد کالهبرداری منع شده است . حداقل مجازات از اختیارات قانونی دادگاه بوده است 

  دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در ایـن قـانون را تـا           قانون مبارزه با مواد مخدر ،      38به موجب ماده    
میـزان تخفیـف   .  مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابـد                  نصف حداقل 

  .   سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد 15در احکام حبس ابد 

                                                           
  دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان . 1
یا متـصدی وسـیلۀ موتـوری منتهـی بـه قتـل غیـر عمـدی شـود          ) ی یا هواییاعم از وسائط نقلیۀ زمینی یا آب(هرگاه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده           : قانون تعزیرات    714ماده   .2

  .شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ اولیای دم محکوم می
عالج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعـضاء بـدن کـه یکـی از وظـایف         موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل         ) 714(هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ         : قانون تعزیرات    715ماده  

  .شود کوم میدهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدوم مح ضروری زندگی انسان را انجام می
موجب صدمۀ بدنی شودکه باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یـا باعـث از بـین رفـتن قـسمتی از عـضو مـصدوم                  ) 714(هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ         : قانون تعزیرات    716ماده  

  .موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدوم محکوم خواهد شدگردد، بدون آنکه عضواز کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از 
  دکتر رضا نوربها ، منبع پیشین. 3
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  صاصیحقوق جزای اخت جزوه 90تصویر صفحه  
  .   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
ح مقرر در قانون به دیه و مجـازات تعزیـری           لکن مرتکب به شر   .  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است                 4در مورد بند        2تبصره  

  . محکوم می شود 
 این قانون است یا وی با چنـین اعتقـادی ،      1)302(هرگاه مرتکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول مادۀ                   

ظف است نخست بـه ادعـای مـذکور رسـیدگی     مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه مو       
است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی ، مرتکـب جنایـت شـده                  ) 302(اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول مادۀ         . کند  

لیه نیـز موضـوع     است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ، دست به جنایت زده و مجنی ع                        
  . نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در تعزیرات محکوم می شود ) 302(ماده 

  .جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است 
  . نیز محکوم می شود » تعزیرات « مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه ، به تعزیر مقرر در 

در ایـن صـورت مرتکـب عـالوه بـر پرداخـت دیـه بـه         .  جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد ، موجـب قـصاص نیـست             جنایت عمدی بر  
  . مجازات تعزیری مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 

 مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد بـاقی بمانـد   حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ          -تبصره  
  . قصاص ثابت است 

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها ، موجب قصاص اسـت ، مگـر اینکـه        
ختیار بوده است ، که در این صـورت ، عـالوه بـر دیـه بـه مجـازات                  ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب اال              

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کـرده و یـا علـم داشـته                      . محکوم می شود    » تعزیرات    «تعزیری مقرر در    
  .  شود ، جنایت ، عمدی محسوب می شود است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن  از جانب او می

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته باشـد و ولـیِ                              
 ، لکـن مرتکـب خـالف آن را          دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقۀ او از جنون سابقش انجام گرفته اسـت                      

اگر حالت سـابق بـر      . در صورت عدم اقامۀ بینه ، قصاص منتفی است          . ادعا کند ، ولیِ دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند                
؛ در غیـر ایـن   زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تـا قـصاص سـاقط شـود             

  . صورت با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولیِ او قصاص ثبات می شود 
این ادعا که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شـود و در صـورت عـدم اثبـات ، حـق قـصاص ،                      

  . ود حسب مورد ، با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می ش
در ایـن امـر ، تفـاوتی میـان     . هرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد  شود ، حق قصاص ثابت است              

اگر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد ، بر غیرِمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی . ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست    
  . محکوم می شود » تعزیرات « در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر در . رد کند ، قصاص نمی شود وا

 و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات وارد        ارنـد غیرمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را د                     1تبصره  
  .  می باشند  ، در حکم مستأمناندکشور شده 

 مرتکب پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود ، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخـت دیـه بـه مجـازات تعزیـری                   مجنی علیه غیرمسلمان باشد و      اگر      2تبصره  
  . ، محکوم می شود » تعزیرات  «مقرر در 

                                                           
  : محکوم نمی شود در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، : قانون جدید مجازات اسالمی 302ماده . 1
  .  رتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات است  م.1
  .  مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صورت ، مقدار اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است .2
  . ص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود مستحق قصا .3
  .  این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156( متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ .4
  . کراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در غیر موارد ا . 5

  .   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
  . لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود . وز شود قصاص ، منتفی است  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجا4در مورد بند     2تبصره 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی96تصویر صفحه 
و در اجرای قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد ، قصاص تا     اگر زن حامله ، محکوم به قصاص عضو باشد          

  . زمانی که بیم مذکور برطرف شود ، به تأخیر می افتد 
قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو ، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او ، حق مجنی علیه است ، مگر اینکـه جنایـت                             

  . ا بی حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد در حال بیهوشی ی
  . مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است 

  . اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند ، قصاص ساقط نمی شود
 قـانون  612( در خصوص قتل عمدی مطـابق مـادۀ   انون جدید مجازات به قانون تعزیرات ارجاع می دهد ،موارد مربوط به اجرای قصاص که ق      

   .  1 و تبصرۀ آن عمل می شود) قانون تعزیرات614(آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده  )تعزیرات 
  : قانون جدید مجازات اسالمی 300 الی 296به موجب  ماده 

جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند ، چنانچـه جنایـت واقـع شـده مـشمول تعریـف         اگر کسی ، عمداً     
جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود ، در غیر این صورت ، قتل شبه عمـدی اسـت و مرتکـب عـالوه بـر قـصاصِ عـضو بـه                                  

  . پرداخت دیۀ نفس نیز محکوم می شود 
یک ضربه عمدی ، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد ، چنانچه جنایـت واقـع شـده مـشمول تعریـف جنایـات                    اگر مرتکب با    

  .گردد عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است ، به قصاص یا دیه محکوم نمی
جنایات متعدد بر اعضاء مجنی علیه شود ، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتـل او شـود و قتـل نیـز     اگر کسی با یک ضربۀ عمدی ، موجب     

  . مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، فقط به قصاص نفس محکوم می شود 
باشد ، چنانچه اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی    

برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در واقع شدن قتل نقشی نداشته باشند ، مرتکـب عـالوه بـر قـصاصِ نفـس ، حـسب مـورد ، بـه          
لکن اگر قتل به وسیلۀ مجموع جنایات پدید آیـد ، در            . قصاصِ عضو یا دیۀ جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است ، محکوم می شود                 

ه ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است ؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیۀ عضوی که جنایت بر           صورتی ک 
  . آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد 

جنایـت یـا جنایـات ارتکـابی بـه قـسمت        در مواردی کـه     2 قانون جدید مجازات اسالمی     )299(و   ) 298( ،   ) 297( ،   ) 296(احکام مقرر در مواد      -تبصره  
  . بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است 

اگر مجنی علیه در جنایت واقع شده بر او به تصور اینکه جنایت وارد شده ، به قتل منجر نمی شود و یا اگـر بـه قتـل منجـر مـی شـود ، قتـل عمـدی               
  یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن ، جنایت واقع شده ، به نفس سرایت کند و به فوتمحسوب نمی شود ، قصاص کند 

                                                           
  .  می تواند تغییر یابد )  845(به ) 614(و ) 843(به ) 612(با دنبال هم شدن شمارۀ مواد قسمت تعزیرات با قانون جدید شمارۀ . 1

ل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صـیانت و امنیـت                 هر کس مرتکب قت    :قانون تعزیرات     612مادۀ  
  1.نماید جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می

 . مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بوددر این   -تبصره 

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یـا زوال عقـل                           :قانون تعزیرات    614مادۀ   
مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد بـه دو تـا پـنچ سـال حـبس محکـوم خواهـد شـد و در                                     

  شود صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می
 .تی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شددر صور  –تبصره 

  : قانون جدید مجازات اسالمی 299 الی 296 مطابق مواد . 2

 کند ، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود ، در غیر این صورت ، قتل شبه اگر کسی ، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت
  . عمدی است و مرتکب عالوه بر قصاصِ عضو به پرداخت دیۀ نفس نیز محکوم می شود 
لیه گردد ، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عـضو یـا          اگر مرتکب با یک ضربه عمدی ، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی ع                 

  .گردد جراحتی که سبب قتل شده است ، به قصاص یا دیه محکوم نمی
  . اً موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، فقط به قصاص نفس محکوم می شود اگر کسی با یک ضربۀ عمدی ، موجب جنایات متعدد بر اعضاء مجنی علیه شود ، چنانچه همه آنها مشترک

شدن قتـل نقـشی نداشـته    اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در واقع          
لکن اگر قتل به وسیلۀ مجموع جنایات پدید آید ، در صورتی که ضربات به . باشند ، مرتکب عالوه بر قصاصِ نفس ، حسب مورد ، به قصاصِ عضو یا دیۀ جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است ، محکوم می شود                     

  . ر غیر این صورت به قصاص یا دیۀ عضوی که جنایت بر آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است ؛ د
 .  نیز جاری است در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند ) 299(و  ) 298( ،  ) 297( ،  ) 296(احکام مقرر در مواد  -تبصره 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی89تصویر صفحه 
کـه بـا    به عنوان یکی از طرق اثبات جرایم در حقوق اسالمی ، می توان شـیوه هـای جدیـد کـشف و اثبـات جـرم را،                با پذیرش علم قاضی ،    

، آزمایش خون ، اثر انگـشت        DNAفاده از علومی مثل پزشکی قانونی ، پلیس عمومی ، عکسبرداری جنایی و شیوه هایی چون آزمایش                  است
البته قانون باید حدود و ثغور علـم قاضـی و راههـای حـصول بـه آن از طـرق       . و نظایر آنها ابداع گشته اند ، وارد حقوق جزای اسالمی کرد     

 قانون اساسی که مطابق آن احکام باید مستدل باشند ، قاضی را مکلف بـه ذکـر   166کان روشن نموده و با توجه به اصل  متعارف را تا حدّ ام    
  .مستند علم خود نماید ، تا راه بر هرگونه سوء استفادۀ احتمالی بسته شده و ثبات و یکنواختی تصمیمات قضایی نیز تضمین گردد 

  :د مجازات اسالمی  قانون جدی213 الی 211 مواد بر اساس
در مـواردی کـه مـستند حکـم ، علـم قاضـی              . علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود                   

  .  وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند  است ،
  که نوعاً علم آور باشند معاینۀ محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس ،      -تبصره  

  .باشد  موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند مالک صدور حکم  نوعاًعلم استنباطی کهمجرد در هر حال . می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد 
ادلۀ قانونی دیگر در تعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضـی بـا ذکـر                          در صورتی که علم قاضی با       

کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بـر اسـاس    مستندات علم خود و جهات رد ادلۀ دیگر ، رأی صادر می           
  . شود  آنها رأی صادر می

  . همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد . ایر ادله با یکدیگر ، اقرار بر شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است در تعارض س
∗∗∗  

  ] قصاص [مجازات قتل عمدی   - هفتمگفتار 
مجـازات   قصاص  «: مجازات اسالمی   جدید   قانون   16ماده  مطابق  . حکم اولی در مجازات مرتکب جنایات عمد ، قصاص است           

  .»اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است 
مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیِ دم و وجود سایر شـرایط مقـرر      قانون جدید مجازات اسالمی ،       381به موجب ماده    

  .گردددر قانون ، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون دیه و تعزیر عمل می
  . تواند مانع مجازات قصاص گردد ای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هریک از آنها میثبوت و اجر

  شرایط ثبوت قصاص   –بند اول 
تحقق مسئولیت کیفری و ثبوت ضمان قصاص بر جانی عالوه بر ارتکاب جنایت عمدی متوقـف بـر شـرایط دیگـری اسـت کـه                     

تساوی در دین ، تـساوی در عقـل ،   : این شرایط عبارتند از . به شرح آنها پرداخته اندحقوقدانان اسالمی در کتب خود به تفصیل       
   .]فقدان رابطه پدری [ انتفاء ابوت 

  ]نفس ، عضو [ شرایط عمومی قصاص   -الف 
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 311 الی 301مطابق مواد 

  .دری مجنی علیه نبوده و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پ
  . مانع قصاص نیست مرتکب مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مجنی علیهچنانچه  -تبصره 

  :در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود 
   . است  مستوجب سلب حیات مرتکب جرم حدی .1
مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صـورت ، مقـدار                                .2

  . اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است 
  . ق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب ح .3
   . این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156(متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ . 4
  . مقرر است غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در  .5
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی90تصویر صفحه 
  . قانون محکوم می شود قسمت تعزیرات این  این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در  3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
لکن مرتکب به شرح مقرر در قـانون بـه دیـه و    . تجاوز شود قصاص ، منتفی است      چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن           4در مورد بند        2تبصره  

  . مجازات تعزیری محکوم می شود 
 این قانون است یا وی با چنـین اعتقـادی ،      1)302(هرگاه مرتکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول مادۀ                   

ید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست بـه ادعـای مـذکور رسـیدگی     مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا با       
است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی ، مرتکـب جنایـت شـده                  ) 302(اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول مادۀ         . کند  

 با چنین اعتقادی ، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیـز موضـوع                است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه             
  . نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در تعزیرات محکوم می شود ) 302(ماده 

  .جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است 
  . نیز محکوم می شود »  تعزیرات «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه ، به تعزیر مقرر در 

در ایـن صـورت مرتکـب عـالوه بـر پرداخـت دیـه بـه         . جنایت عمدی بر جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد ، موجـب قـصاص نیـست               
  . مجازات تعزیری مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 

ات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از                   حی  اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ          -تبصره  
  . تولد باقی بماند قصاص ثابت است 

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها ، موجب قصاص اسـت ، مگـر اینکـه        
ی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب االختیار بوده است ، که در این صـورت ، عـالوه بـر دیـه بـه مجـازات                            ثابت شود بر اثر مست    

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کـرده و یـا علـم داشـته                      . محکوم می شود    » تعزیرات    «تعزیری مقرر در    
  . جب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن  از جانب او می شود ، جنایت ، عمدی محسوب می شود است که مستی و عدم تعادل روانی وی مو

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته باشـد و ولـیِ                              
وی یا افاقۀ او از جنون سابقش انجام گرفته اسـت ، لکـن مرتکـب خـالف آن را                    دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ             

اگر حالت سـابق بـر      . در صورت عدم اقامۀ بینه ، قصاص منتفی است          . ادعا کند ، ولیِ دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند                
ال ارتکاب جرم را اثبات کند تـا قـصاص سـاقط شـود ؛ در غیـر ایـن       زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جنون خود در ح        

  . صورت با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولیِ او قصاص ثبات می شود 
این ادعا که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شـود و در صـورت عـدم اثبـات ، حـق قـصاص ،                      

  . گند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود حسب مورد ، با سو
در ایـن امـر ، تفـاوتی میـان     . هرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد  شود ، حق قصاص ثابت است              

مانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی اگر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد ، بر غیرِمسل. ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست    
  . محکوم می شود » تعزیرات « در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر در . وارد کند ، قصاص نمی شود 

ین و مقـررات وارد   و بـا رعایـت قـوان      ارنـد غیرمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را د                     1تبصره  
  .  ، در حکم مستأمن می باشند اندکشور شده 

 مرتکب پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود ، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخـت دیـه بـه مجـازات تعزیـری                   مجنی علیه غیرمسلمان باشد و      اگر      2تبصره  
  . ، محکوم می شود » تعزیرات  «مقرر در 

                                                           
  :در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود  : قانون جدید مجازات اسالمی 302ماده . 1
  .  مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات است  .1
  . رد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صورت ، مقدار اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وا .2
  . مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود  .3
  .  این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156(ع مشروع به شرح مقرر در مادۀ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفا .4
  . زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است  . 5

  . ت و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم اس3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
  . لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود .  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است 4در مورد بند     2تبصره 
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  ختصاصی جزوه حقوق جزای ا60تصویر صفحه 
همچنین در مواردی که به دلیل عدم شیاع و اشتهار خصوصیت کشنده بودن آلت ، جهل جانی محتمل باشد ، بار دلیل به منظور                         

  . اثبات التفاف جانی بر سببیت فعل ارتکابی به عهده مدعی خواهد بود 
 ارائه ادله معتبر دعوی وی مسموع بـوده         با این وجود چنانچه جانی مدعی جهل بر خصوصیت فعل باشد ، در صورت اقامه بینه و                

در مواردی که احتمال صـدق ادعـای جهـل دربـاره            . گردد    و در صورت احراز صحت ادعا محکوم به کیفر جنایت عمدی نمی           
  ». مورد است  بی شود آنچه مگر از ناحیه خود شخص دانسته نمی«مرتکب ممکن باشد عدم پذیرش دعوی وی در 

توان گفت چون عمل غالبا کشنده مرتکـب شـده            ین ظاهر و اصل تقدم ظاهر یک امر نسبی است و نمی           مضافا اینکه در تعارض ب    
. کند ، جانی بر خصوصیت فعل آگاهی داشته و ظاهر را مقدم بـر اصـل عـدم دانـست      است ، ظاهر حال به طور مطلق ایجاب می    

ا دیگر مـردم و در نتیجـه جهـل وی ، ابـراز گـردد ، آن      بلکه مواردی که ادله و شواهد کافی مبنی بر عدم یکسانی شرایط جانی ب  
  .  دالیل معتبر خواهد بود 

گونه ای باشد که انجام فعل منفک از قصد نتیجه نبوده             بنابر آنچه گذشت رابطه جانی و فعل ارتکابی از نظر عنصر روانی باید به               
 فعـل غالبـا کـشنده ظـاهرا داللـت بـر وجـود نیـت غیـر                   از این رو ارتکاب قتل بـه      . بلکه بهترین نمود و مظهر خارجی قصد باشد         

بنابراین ثبوت جنایت عمدی در همه موراد متوقـف         . شود    محسوس داشته و با توجه به آنچه از بزهکار ظاهر شده حکم داده می             
   . 1گردد بر احراز عمد در فعل و عمد در نتیجه است و بدون آن هرگز جانی محکوم به قصاص نمی

ی بودن ویژگی رفتار مرتکب معموالً نیاز به دخالت کارشناس برای احراز کشنده یا مجروح کننده بودن عمل ارتکـابی                    با توجه به نسب   
از جملـه در یکـی از آرای        . وجود دارد ، که این موضوع در آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت                       

   .]جلب شود) در مورد آن ( دن موضع از اموری است که باید نظر کارشناسی  تشخیص حساس بو[دیوان عالی کشور آمده است ، 
 تشخیص حساس بودن یا غیرحساس بودن موضع اصابت امـری اسـت فنـی و تـشخیص       [دیوان در رأی دیگری اشعار می دارد ،         

موضع اصـابت ممکـن اسـت    بنابراین در مواردی که آلت نوعاً قتاله نیست و فقط بر حسب . آن از صالحیت دادگاه خارج است    
   . ] 2قتاله تشخیص شود ، جلب نظر کارشناس ضروری است

   همزمانی قصد فعل و قصد نتیجه –د 
از این رو الزم است جانی در زمان ارتکـاب          . همزمانی و تقارن قصد فعل و نتیجه از شرایط اساسی احراز عمد در جنایات است                

دون توجه بـه قـصد سـابق خـود بـر            بنابراین اگر جانی در زمان انجام فعل ب       . شته باشد   قصد قتل را نیز دا      – و نه بعد از آن       –فعل  
  . علیه را مجروح ساخته و اتفاقا موجب مرگ شود مرتکب قتل عمدی نشده است  ، مجنیقتل

پرتـاب کـرده ،   همچنین اگر جانی مسموم کردن مجنی علیه راد اشته باشد ، لکن بدون توجه به قصد خود سنگ کوچکی را بـه طـرف وی        
قصد موخر بر قتل نیز به دلیل عدم وجود قصد قتل در زمان وقوع فعل مجرمانه مانع از                  . اتفاقا منتهی به هالکت شود قتل عمدی نخواهد بود          

  . گردد  ثبوت عمد می
گ مـصدوم  ای پس از صدمه به دیگری و با علم به اینکه مـساعدت وی مـانع سـرایت جراحـات وارده و مـر                       همچنین اگر راننده  

احتیـاطی در راننـدگی اسـت ، قتـل عمـد تلقـی                گردد ، محل حادثه را ترک و اقدام به فرار نماید مرگ وی که ناشـی از بـی                    می
  . هر چند جانی پس از وقوع تصادم قصد قتل او را کرده باشد . گردد  نمی

براین اگر جانی غذای دیگری را مسموم کرده       بنا. سازد    ا متزلزل نمی  رندامت جانی پس از ایجاد علت جنایت نیز عمد سابق وی            
باشد ، لکن پس از آنکه مجنی علیه مقداری از آن را صرف کرده اسـت ، پـشیمان شـده غـذا را از دسـترس وی دور کنـد و در                          

  . شود  جهت مداوای مجنی علیه تالش نماید ، در صورت وقوع مرگ ، قاتل عمده شناخته می

                                                           
 ، نشر میزان) جرائم علیه اشخاص ( حقوق جزای اختصاصی دکتر محمد هادی صادقی ، . 1
 دکتر محمد هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان . 2
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  اختصاصی جزوه حقوق جزای 130تصویر صفحه 
سـوالی کـه پـیش    . به عالوه برخی کشتن مهاجمِ مجنون از سوی مدافع مشروع را نیز موجب پرداخت دیـه از بیـت المـال دانـسته انـد           

آید این است که آیا پرداخت دیه از بیت المال تنها در قتل ممکن است یا به مادون نفس نیز تسری می یابـد، و اینکـه آیـا تنهـا در             می
المـال را     توان به پرداخت دیه از بیت المال حکم کرد یا هر جا که بیم هدر رفتن خـون مقتـول بـرود مـی تـوان بیـت                           موارد مصرح می  

 را ، بـه اسـتناد ایـن کـه     » الیَبطُل دمُ امرءٍ مسلم «در مورد سؤال اول ، علیرغم این که فقها معموالً قاعده         . مسئول پرداخت دیه دانست     
رسد که حکم پرداخـت دیـه از بیـت المـال را              و نه جراحات ، شامل مادون نفس نمی دانند ، به نظر می              جان می باشد   » دَم   «منظور از   

در مورد سؤال دوم به نظر می رسد که پذیرش مـسئولیت بـرای بیـت المـال در پرداخـت دیـه                       . باید در مادون نفس نیز جاری دانست        
 که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیـرد قـصاص و دیـه سـاقط                  هرگاه کسی  «بنابراین ،   . منوط به تصریح آن در قانون است        

ای که در یک تصادف رانندگی باعث مرگ یا جراحت دیگران شده است یا فـوت او در                    همین طور ، صِرف فرار راننده       ». شود  می
 مصرح در قانون برای مسئول   صحنۀ تصادف ، موجب مسئولیت بیت المال برای پرداخت دیه نخواهد شد ، زیرا این مورد نیز از موارد                  

به همین دلیل ، رئیس وقت قوه قضائیه ، در جهت حفظ حقوق بیت المال ، با صـدور بخـشنامه ای   . شناخته شدن بیت المال نمی باشد      
  .قضات دادگاهها را از صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال بدون وجود مستند قانونی بازداشته است 

انـد ، در راسـتای کمـک بـه     دار کـرده اص ، دیۀ برخی از جنایاتی که احساسات عمومی را عمیقـاً جریحـه  البته گاه با تصویب خ    
 ، که بیست کودک را » بیحه «از جمله در مورد جنایات شنیع شخصی به نام . قربانیان آنها ، از بودجۀ دولت پرداخت شده است          

همـین طـور ،   . صویب هیأت دولت از بودجه عمـومی پرداخـت شـد    مورد تعرض قرار داده و سپس کشته بود ، دیۀ کودکان با ت       
معموالً در بودجه ردیف خاصی برای پرداخت دیۀ جنایات ارتکاب یافته از سوی کسانی که دادخواسـت اِعـسارِ آنهـا از سـوی                        

  .مراجع قضائی پذیرفته شده است پیش بینی می شود 
المال مسئولیت پرداخت  مان و غیرمسلمان وجود ندارد ، و در هر حال بیتاز سوی دیگر ، به نظر می رسد تفاوتی بین قربانی مسل       

آنچه که این برداشت را تقویت می کند آن است که چون حاکم و بیـت المـال وارث کـسی اسـت کـه        . دیه را ،  بر عهده دارد        
یعنـی   ( » من له الغُنم فعلیـه الغُـرم     «قاعدۀ  با امعان نظر به     ) بدون توجه به این که آیا او مسلمان است یا غیرمسلمان            ( وارثی ندارد   

باید بیت المال را مسئول پرداخـت دیـه در مـوارد پـیش بینـی شـده در                   ) هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده اوست           
  . قانون ، بدون توجه به کیش و آئین کسی که در ایران کشته یا مجروح شده است ، دانست 

 به نظر می رسد که در برخی از اسناد و مدارک بین المللی نیـز از دولتهـا خواسـته شـده اسـت کـه در                            اشاره به این نکته نیز مفید     
از سـایر منـابع ، ایـن کـار از محـل بودجـۀ       ) به ویژه جرایم خشونت آمیـز  ( صورت عدم امکان پرداخت غرامت به قربانیان جرم        

ن ایران در مورد پرداخت دیـه از بیـت المـال آمـده اسـت منطبـق                  این موضع با آنچه که در فقه اسالمی و قانو         . دولت انجام شود    
 مصوب  » اصول بنیادین عدالت برای بزه دیدگان        « اعالمیه   12از جملۀ این اسناد و مدارک بین المللی می توان از مادۀ             . باشد    می

   .1 نام برد» کنوانسیون اروپایی « 2مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، و ماده 
گـردد ،     در مواردی که وقوع جنایت ناشی از اعمـال مـشروع حاکمیـت تـشخیص مـی                : ه طور خالصه باید گفت      در مجموع و ب   

این در صورتی است که جانی ، عامـد در جنایـت نبـوده و       . شود    المال پرداخت می    ضمان بر عهده جانی ثابت نشده ، دیه از بیت         
  . یا خود مرتکب تقصیر نشده باشد 

  : قانون جدید مجازات اسالمی 478 الی 473برابر مواد 
هرگاه مأموری در اجراء وظایف قانونی ، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یـا صـدمۀ بـدنی کـسی                           

  .شود ، دیه بر عهدۀ بیت المال است 

                                                           
 دکتر حسین میرمحمد صادقی ، حقوق جزای اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان. 1
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   جزوه حقوق جزای عمومی192تصویر صفحه 
  نظریۀ قرار داد اجتماعی. 2

ایـن حقـوق تجـویز        کنند از جملۀ    چشم پوشی از مقداری از آزادی ها و حقوق خود تأمین می             یجۀافراد، قدرت حاکمیت را در نت     
شده حق دفاع شخصی است که به حاکمیت تجویز شده و در مواقع اضطراری که حاکمیـت نمـی توانـد از فـرد دفـاع کامـل را                      

  .تواند استفاده کند  انجام دهد خود فرد از این حق سابق خود می
  اجرای عدالت نظریه . 3

 ود عـین عـدالت اسـت ، هگـل معتقـد         طبق این نظر مدافع در جامعه اجرای عدالت را برعهده می گیرد و بدی را پاسخ دادن، خـ                  
  .، تهاجم نفی حق است و دفاع نفی این نفی پس دفاع اجرای حق است  است

  نظریه زوال عنصر معنوی . 4
بر اساس این نظریه عمـل      .به دلیل زوال عنصر معنوی وفقد سوءنیت می داند         این نظریه معاف بودن شخص مدافع از مسئولیت را          

از ایـن رو ، معافیـت       . مجرمانه به هنگام دفاع تغییر ماهیت نمی دهد ، بلکه به دلیل سلب اراده از مدافع قابل انتساب بـه او نیـست                        
  .مدافع از مجازات دلیل شخصی دارد و نه نوعی 

    جامعهفع از منانظریۀ انجام وظیفه و دفاع. 5
پـس انجـام وظیفـه    . خود را انجام داده وجامعه در اجرای ایـن دفـاع منتفـع مـی گـردد          » وظیفۀ اجتماعی   « طبق این اعتقاد مدافع     

  .هیچگاه نباید موجب مسئولیت و مجازات شود 
  اموری که دفاع از آنها تجویز شده است   - بنددوم

هرگاه فردی در مقام دفاع نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی              : ی مقرر می دارد      قانون جدید مجازات اسالم    157 و   156مواد  
تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکـب رفتـاری شـود کـه طبـق                            

  :قانون جرم محسوب می شود ، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود 
  . ار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد رفت .1
  . دفاع ، مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی  باشد  .2
  . خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد .3
  .ان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخلۀ آن .4

 ناموس ، عرض ، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع                     دفاع از نفس ،       1تبصره  
   .د که امکان استمداد نداشته باشد از وی بر عهدۀ دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باش

  . هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهدۀ مهاجم است     2تبصره 
  . رداخت می شود در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پ     3تبصره 

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی کـه مـشغول انجـام وظیفـۀ خـود باشـند ، دفـاع محـسوب                            
شود ؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفۀ خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشـد کـه عملیـات                نمی

  .ه عرض یا ناموس یا مال گردد ، دفاع جایز است آنان موجب قتل ، جرح ، تعرض ب
  دفاع از نفس وجان خود ودیگری . 1

تعرض به نفـس  . نفس در لغت به معنی تن و روان است و هر فعلی مانند قتل ، جرح ، ضرب ، تعرض به نفس محسوب می شود               
ماننـد  . شد که سالمت جسم را تهدید کند        اعم است از اعمالی که خطری مستقیم برای حیات انسان ایجاد و یا متضمن خطری با               

  . خودداری از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد 
  دفاع از تمامیت جسم و سالمت بدن خود یا دیگری . 2

د بلکـه    منحصر به دفاع در مقابل حمله به نفس تنهـا نمـی باشـ               قانون جدید مجازات اسالمی ،     156 دفاع از نفس مندرج در مادۀ       
   . سالمت تمامیت بدنی خود و دیگری نیز می تواند موضوع دفاع قرار گیرد
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی90تصویر صفحه 
  . قانون محکوم می شود قسمت تعزیرات این  این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در  3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 

لکن مرتکب به شرح مقرر در قـانون بـه دیـه و    .  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است               4در مورد بند        2ره  تبص
  . مجازات تعزیری محکوم می شود 

 یا وی با چنـین اعتقـادی ،    این قانون است   1)302(هرگاه مرتکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول مادۀ                   
مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست بـه ادعـای مـذکور رسـیدگی            

ه است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی ، مرتکـب جنایـت شـد                 ) 302(اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول مادۀ         . کند  
است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیـز موضـوع                             

  . نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در تعزیرات محکوم می شود ) 302(ماده 
  .جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است 

  . نیز محکوم می شود » تعزیرات « یت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه ، به تعزیر مقرر در مرتکب جنا
در ایـن صـورت مرتکـب عـالوه بـر پرداخـت دیـه بـه         . جنایت عمدی بر جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد ، موجـب قـصاص نیـست               

  . د مجازات تعزیری مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شو
حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد بـاقی بمانـد    اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ          -تبصره  

  . قصاص ثابت است 
ن و مانند آنها ، موجب قصاص اسـت ، مگـر اینکـه    ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردا    

ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب االختیار بوده است ، که در این صـورت ، عـالوه بـر دیـه بـه مجـازات                                
لی مست کـرده و یـا علـم داشـته           لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عم           . محکوم می شود    » تعزیرات    «تعزیری مقرر در    

  . است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن  از جانب او می شود ، جنایت ، عمدی محسوب می شود 
اشـد و ولـیِ     اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته ب                         

دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقۀ او از جنون سابقش انجام گرفته اسـت ، لکـن مرتکـب خـالف آن را                                
ر اگر حالت سـابق بـ     . در صورت عدم اقامۀ بینه ، قصاص منتفی است          . ادعا کند ، ولیِ دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند                

زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تـا قـصاص سـاقط شـود ؛ در غیـر ایـن               
  . صورت با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولیِ او قصاص ثبات می شود 

دگاه ثابت شـود و در صـورت عـدم اثبـات ، حـق قـصاص ،       این ادعا که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دا               
  . حسب مورد ، با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود 

در ایـن امـر ، تفـاوتی میـان     . هرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد  شود ، حق قصاص ثابت است              
اگر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد ، بر غیرِمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی . ای فکری نیست ادیان، فرقه ها و گرایش ه   

  . محکوم می شود » تعزیرات « در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر در . وارد کند ، قصاص نمی شود 
یران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده انـد ، در         غیرمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ا             1تبصره  

  . حکم مستأمن می باشند 
، »تعزیرات «ر  مقرر داگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود ، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری                            2تبصره  

  . محکوم می شود 

                                                           
  :از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود در صورتی که مجنی علیه دارای یکی  : قانون جدید مجازات اسالمی 302ماده . 1
  .   مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات است .1
  . ارای قصاص و یا دیه و تعزیر است  مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صورت ، مقدار اضافه بر حد ، حسب مورد ، د.2
  . مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود  .3
  .  این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156( متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ .4
  . ر حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است زانی و زانیه د . 5

  .   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
  . لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود .  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است 4 در مورد بند    2تبصره 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی33تصویر صفحه 
  فصل دوم

  جنایات عمدی
  

  عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض : بر سه نوع است و منفعت نفس جنایت بر   ،های اسالمی مجازاتجدید قانون  289مطابق ماده 
   :به طوری کلی جنایات را میتوان به دو دسته عمده تقسیم نمود 

 جنایات عمدی  

  جنایات غیر عمدی 
در بیـان احکـام ایـن جـرم و در      و    خودداری کرده اسـت    ی عمد جنایتدر قانون مجازات اسالمی قانونگذار از ارائه تعریفی جامع و مانع از             

بـر  . نمـوده اسـت    ، اکتفـا     گردد  به شرح مصادیق و مواردی که جنایت ارتکابی به عنوان قتل عمدی قلمداد می               ، مقام ذکر موجبات قصاص   
  : مدی استع در موارد زیر جنایت«  قانون مذکور 290اساس ماده 

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیـز       .1
  . عاً موجب وقوع آن جنایت بشود ، خواه نشود جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، خواه کار ارتکابی نو

گـردد ، هرچنـد قـصد ارتکـاب آن جنایـت و نظیـر آن را                 هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایتِ واقع شده مـی                .2
  .  نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می شود 

تکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده اسـت ، نـسبت بـه افـراد متعـارف نوعـاً                               هرگاه مر   .3
 ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگـر و یـا بـه     موجب جنایتِ واقع شده یا نظیر آن نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ،      

نی نوعاً موجب آن جنایت می شود ، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت        علت وضعیت خاص مکانی یا زما     
  .  خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ، بدون آنکه فرد یا جمـع معینـی مقـصود وی باشـد و در عمـل نیـز                                   .4
  . مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند .  مقصود یا نظیر آن واقع شود جنایتِ

 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمـدی اسـت ، مگـر جنایـت واقـع شـده صـرفاً بـه علـت                 2در بند      1تبصره  
لباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شـود و در                 حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت نیز غا           

  .  صورت عدم اثبات ، جنایتِ عمدی ثابت نمی شود 
ورت  باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود اثبات شود و در ص               3در بند      2تبصره  

  . عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود 
اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی بر دیگری شـود در صـورتی                قانون جدید مجازات اسالمی ،     294مطابق ماده   : همچنین  

  . محسوب می شود عمدی ، جنایت 1این قانون نباشند) 302(که مجنی علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 
 قانون جدید مجازات اسالمی ،  هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجۀ رفتار ارتکابی ، بیشتر از مقـصود وی                       293مطابق ماده   

واقع شود ، چنانچه جنایت واقع شده ، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود ، نسبت به جنایت کمتر ، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر ، شـبه                           
ود ؛ مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دستش قطع شده و یا فوت کنـد کـه نـسبت بـه قطـع انگـشت        ش  عمدی محسوب می  

  .عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت ، شبه عمدی خواهد بود 

                                                           
  :ه ، محکوم نمی شود در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دی : قانون جدید مجازات اسالمی 302ماده  .1
    .مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات است  .1
  . مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صورت ، مقدار اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است  .2
   .قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود مستحق  .3
    .این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156(متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ  .4
   . اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در غیر موارد .5

  .   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 3 و 2و 1     اقدام در مورد بندهای 1تبصره 
 . لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود . جاوز شود قصاص ، منتفی است  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن ت4    در مورد بند 2تبصره 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی439تصویر صفحه 
از شخص غیر رشید بود، به نظر مـی رسـد   » اصاحسابمف« اخذ117به عالوه ، با توجه به این که یکی از مصادیق مذکور در ماده           

اسـتفاده از ضـعف    که اگر کسی در مقابل بدهی خود به دیگری سفته یا چکی به او داده و پس از مجنون شـدن طلبکـار بـا سـوء        
  .یافت  توسط وی ارتکاب می117کرد، جرم موضوع ماده  نفس وی سفته یا چک را از ید او خارج می

 ذکر شد تردیدی باقی نمی ماند که ، علیرغم تضاد ظاهری، امکان جمع شدن اجزای مختلـف عنـصر مـادی                      با توجه به آنچه که    
  . قانون تعزیرات با یکدیگر کامالً قابل تصور بود117جرم موضوع ماده 

، بـه  2عـام از دو جزء سوئ نیـت     » اخذ نوشته یا سند از اشخاص غیر رشید با سوء استفاده از ضعف نفس آنان                 «1عنصرروانی جرم 
، بـه معنـی قـصد    3معنی عمد در ارتکاب عمل فیریکی، یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیر رشید، و سوء نیت خـاص     

پس اگر اخذ نوشته یـا سـند تحـت تـاثیر مـستی یـا       . نیل به نتیجه ، یعنی قصد ایجاد التزام برای شخص غیر رشید، تشکیل می شد      
از سوی دیگر ، هر گاه اخذ کننـده نوشـته یـا سـند         . گشت  عنصر سوء نیت عام متزلزل می      خواب یا هیپنوتیزم صورت می گرفت     

داشت و برای وصول طلب خود اقدام به اخذ نوشته یا سند از وی مـی نمـود،                 واقعاً از شخص غیر رشید طلب قطعی و مسلمی می         
 مـی داد نیـز   راد بودن کسی که نوشته یا سند   به عالوه عدم آگاهی اخذ کننده از غیر رشی        . عنصر سوء نیت خاص متزلزل می شد      
  . موجب تزلزل عنصر روانی می گردید

   1375مطابق قانون تعزیرات مصوب النفس اشخاص   سوء استفاده از ضعف–ب 
                

   قانون تعزیرات596ماده  : عنصر قانونی -الف           
          

  ا سنداخذ نوشته ی : عمل مادی فیزیکی . 1      
  

  زم الشرایط و اوضاع و احوال خاصّ   .2        عنصر مادی-          ب
             برای تحقق جرم از نظر قانون                                                           

  
  

      ورود ضرر به وی یا برائت ذمه دیگری      » تمالاح«التزام قربانی ، یعنی  : حصول نتیجه .3                                          
        

   روانیعنصر  -ج         
  

  
  

قانونگـذار در  .  مربـوط مـی گـشت    1362 قانون تعزیرات مصوب سـا ل  117ه در باال مورد اشاره قرار دادیم به وضعیت ماده           آنچ
در زیـر ابتـدا     .  کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمـود            سابق 117 را جایگزین ماده     596 ، ماده    1375قانون تعزیرات مصوب سال     

  . را ذکر و سپس توضیحات الزم را در مورد آن ارائه خواهیم نمود596متن ماده 
س بااستفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی، اعـم                کهر   «

از قبیل برات، سفته ، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التـزام وی                     از تجاری یا غیر تجاری ،       
یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخصی دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید، عالوه بر جبران خسارت مالی، به حـبس از شـش                      

وم شود؛ و اگر مرتکب والیت یا وصایت یـا قیمومـت بـر آن               ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محک              
  ». شخص داشته باشد ، مجازات وی عالوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود

                                                           
1. Mens rea 
2. General intet : basic intent 
3 .Specific intent 

ص
شخا

س ا
ف نف

ضع
 از 

اده
ستف

وء ا
م س

جر
صر 

عنا
 

 )بنا به یک تفسیر(غیر رشید بودن قربانی جرم  

 وهوس و حوایج شخصی قربانی جرم استفاده مرتکب از ضعف نفس یا هویسوء  

  قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی ، یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند :سوء نیت عام  .1

  قصد ایجاد التزام برای قربانی جرم یا بری الذمه کردن دیگرییعنی رسیدن به نتیجه ، :سوء نیت خاص  .2
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی363تصویر صفحه 
    انجام معامله معارض -و 

ا یـ  به شخص    یحق) ر منقول   یا غ یاعم از منقول     ( ینفعت مال ا م ین  ی نسبت به ع   یا عاد ی یبه موجب سند رسم   «  که   یعمل شخص 
ه بـه  یشـب . » د یـ  معارض با حق مزبـور نما یا تعدی معامله یا منفعت به موجب سند رسم  ین  ی داده و بعد نسبت به همان ع       یاشخاص

 ین مـاده نکتـه مبهمـ   یـ ادر مورد . شود  یموجب حبس از سه تا ده سال م   » قانون ثبت    « 117 است و به موجب ماده       یکالهبردار
 اسناد مربـوط بـه   ی از نقاط ثبت رسمیدر برخ» قانون ثبت اسناد و امالک    « 47م که به موجب بند اول ماده        یدان  یم. وجود دارد   

 اسـناد ،  ی بـودن ثبـت رسـم   یل نقاط، با وجود اجبارین قبی در ایحال اگر کس  .  است   یر منقول اجبار  یعقود و معامالت اموال غ    
 معـارض بـا معاملـه       یا   معامله ی انجام دهد و سپس به موجب سند رسم        یله سند عاد  یر منقول به وس   ی نسبت به مال غ    یا  لهقبال معام 

ه یـ  وحدت روی کشور در رایوان عالی دانست ؟ د117ق ماده یتوان عمل او را از مصاد یا میاول در مورد همان مال واقع سازد آ 
باشد و در  یک مال میا تعهد نسبت به یت تعارض دو معامله ی قابل117 موضوع ماده   ن که شرط تحقق بزه    یخود ، ضمن اشاره به ا     

 راجع به معامله آن اموال ، طبق        ی باشد سند عاد   یر منقول اجبار  ی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غ        ی که ثبت رسم   ینقاط
 را نخواهد یت تعارض با سند رسمیرفته نشده و قابل یپذک از ادارات و محاکم      یچ  ی، در ه  » قانون ثبت اسناد و امالک       « 48ماده  

قـانون   « 117 خود در مـورد مـاده        ی از آرا  یکیز در   ی کشور ن  یوان عال یشعبه دوم د  .  داده است    ین سوال پاسخ منف   یداشت ، به ا   
  : دارد  یاشعار م» ثبت 

 معاملـه کـرده و بعـد همـان را بـه             یسـند رسـم    را به موجب     ی است که متهم قبال ملک     ی قانون ثبت شامل موارد    117چون ماده   « 
ر بـوده آن را بـه موجـب سـند     یـ ن که ملک مال غین اگر متهم با علم به ای انتقال دهد بنابرا یگری به د  یگری د یموجب سند رسم  

  .»ت  منطبق اس1308رمصوب ی قانون انتقال مال غ8باشد و با ماده  ین عمل مشمول آن ماده نمی معامله کند ، ایگری با دیرسم
   1 )1370 ... قانون نحوه صدور اسناد 15ماده ( ....  ، ل زلزلهی از سی صدور سند مجدد ناشی از ذکر حقوق اشخاص در تقاضایخوددار  - ی

  جرائم در حکم کالهبرداری ناشی از گواهی حصر وراثت  -بند سوم 
    . ) قانون مدنی140ماده (  متوفی به ورثه او ارث یکی از چهار اسباب تملک است و آن عبارت است از انتقال قهری دارائی

قـانون امـور    . وارث و میزان و شرایط و نحوه تقسیم مـاترک را معـین نمـوده اسـت                »  به بعد    861مواد  « قانون مدنی در باب ارث      
  .ده استحسبی ترتیب اداره اموال حاصل از ارث را از لحظه فوت تا انتقال قطعی مالکیت به مالکین جدید پیش بینی نمو

در واقع فقط اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند می توانند طبق تصدیق نامه مزبور ترکه و مطالبات متـوفی را از کـسانی                    
به عالوه، ثبت انتقال مالکیـت ناشـی از ارث در دفـاتر امـالک نیـز موکـول بـه احـراز         . که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند     

نمایند و یا وجود وارث دیگـری        برای جلوگیری از سوء استفاده کسانی که بر خالف واقع خود را وارث قلمداد می              .  و انحصار است   وراثت
  .را مکتوم نگه داشته و موفق به دریافت گواهی حصر وراثت می گردند مقررات کیفری خاصی پیش بینی شده است

 دو حالـت زیـر را در حکـم کالهبـرداری            1309 مهرمـاه    26 و   14راثت مـصوب    ، ماده نهم قانون تصدیق انحصار و       در این رابطه  
هرگاه معلوم شود که مستدعی با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق نمـوده و یـا بـا علـم بوجـود                « : دانسته و مقرر می دارد      

ای خسارت به مجازاتی که به      وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خالف حقیقت کرده است کالهبردار محسوب و عالوه بر اد                
بنابراین چنانچه ورثه ای بعد از فوت مورث خود را وارث منحـصر             » . موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد         

به فرد متوفی معرفی و موفق به اخذ گواهی حصر وراثت شود و بر اساس آن مبادرت به تملیک ما ترک متوفی به خـود نمایـد و                            
ثانوی شـود، رفتـار ورثـه اولیـه جـرم در             ثه دیگر متوجه فوت ورثه خود و قبول ورثه اولیه با مکتوم داشتن موقیت ورثه              متعاقباً ور 

  تشخیص و مرتکب» 1309« حکم کالهبرداری از مصادیق جرم موضوع ماده نهم قانون تصدیق انحصار وراثت 

                                                           
 2499حقوق جزای اختصاصی ، انشارات دانشگاه تهران ، شماره  ،دکتر ایرج گلدوزیان .  1
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی360تصویر صفحه 
  ای بردن مال غیرتبانی اشخاص بر  - الف

  : ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مقرر می دارد 
هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مال که متعلّق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبّث بـه               « 

 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و بـه مجـازات مندرجـه                238دیگری که به موجب ماده      وسایل متقلبانه برای بردن مال      
  ».1در ماده مزبور محکوم خواهند شد

بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مـال شـخص ثالـث ، از طریـق دعـوای صـوری         
  .در حکم کالهبرداری شناخته شده استعلیه یکدیگر ، تنها از نظر کیفر ، 

   تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوی - ب
  : ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مقرر می دارد 

ی اعتراض کرده یا بر محکوم مستقیماً اقامـه  اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکم               « 
دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعـوی باشـد                          

ن تبـانی هـر یـک از طـرفی        . کالهبردار محسوب و عالوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کالهبرداری محکـوم خواهنـد بـود                
  » .دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز حکم کالهبرداری است و مرتکب به مجازات محکوم می گردد

    تبانی در معامالت دولتی -ج 
و » قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتـشا و اخـتالس و کالهبـرداری          « ) 1(در مواردی که تبانی در معامالت دولتی مشمول ماده          

قانون مجـازات تبـانی در معـامالت        « ، که قبال مورد اشاره قرار گرفت ، نباشد می توان بر اساس              » قانون تعزیرات    « 599نیز ماده   
  : ماده واحده مذکور اشعار می دارد .  مرتکب را محاکمه و مجازات کرد 19/3/1384مصوب » دولتی 

بـه دولـت یـا مـأمور بـه خـدمت عمـومی و یـا                 اشخاصی که در معامالت یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها ومؤسسات وابسته                 « 
شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک                  

  . تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند 
 از انحا از طرف دولـت  ی که به نحوین کسانی ها و همچن یا شهردار یا مؤسسات مزبور    یرکت ها و  ا ش ین دولت   یهرگاه مستخدم 

 معامله را انجام   یا اطالع از تبان   یده دخالت داشته باشند و با علم        یا مزا یا مناقصه   یا مؤسسات فوق در انجام معامله       یا شرکت ها و     ی
 و شـرکت هـا و   یحداکثر مجازات حـبس و انفـصال ابـد از خـدمات دولتـ     ا معاونت کنند به ی شرکت ی در تبان یا به نحو  یدهند  

 کـه عمـل مطـابق قـانون       یه مـوارد مـذکور ، در صـورت        یـ در کل .  ها محکوم خواهنـد شـد        یمؤسسات وابسته به دولت و شهردار     
   .»دتر باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد یفر شدیمستوجب ک

  2یر  کیفر انتقال بدون مجوز مال غ-د
  : مقرر می دارد 1308 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1ماده 

کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگـری منتقـل کنـد کالهبـرداری                    « 
محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم بـه عـدم                 » سابق  «  قانون مجازات عمومی     238محسوب و مطابق ماده     

اگر مالک از وقوع معامله مطلّع شده تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابالغ به انتقال گیرنده و مطلّع کـردن                       . مالکیت انتقال دهنده باشد   
یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهـد شـد                  او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت            

  به موجب ماده مزبور» .3هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند
                                                           

  . بوده که تا نسخ صریح یا ضمنی آن به اعتبار خود باقی است1307 اشخاصی که برای مال غیر تبانی می نمایند مصوب مرداد قانون مجازات. 1
  1308 فروردین 8 و 5قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب . 2
انون کالهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر، مشمول قانون تشدید مجـازات ارتـشاء و اخـتالس و کالهبـردای     جرائمی که بموجب ق« :  دیوان عالی کشور     1/9/73-594رأی وحدت رویه هیأت عمومی شماره       . 3

  )19/11/1373-14548روزنامه رسمی شماره ( »  است 1367مصوب 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی481تصویر صفحه 
  .دن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت ، به حبس از دو تا ده سال در دسترس قراردا  -ب
افشاء یا در دسترس قراردادن داده های مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن آنها ، به حبس از پنج             -ج

  .تا پانزده سال 
  .امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند داده های سری داده هایی است که افشای آنها به   -1تبصره 
آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه مـاه از تـاریخ تـصویب ایـن        -2تبصره  

یبانی قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری ، کشور ، ارتباطات  و فناوری اطالعات و دفاع و پـشت                     
  .نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

این قانون ، تدابیر امنیتی سامانه های رایانـه ای یـا مخـابراتی     ) 3( هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماد            4ماده  
) 000/000/40( ریال تا چهل میلیون      ) 000/000/10( را نقض کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون                   

  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد 
این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها          ) 3( چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده               5ماده  

یار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی ، بـی مبـاالتی یـا                آموزش الزم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اخت             
عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به داده ها ، حاملهای داده یا سامانه هـای مـذکور شـوند ، بـه                          

ریـال یـا     ) 000/000/40( ن  ریال تا چهل میلیـو     ) 000/000/5( حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون                
  .هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد 

    جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی –بند دوم 
    جعل رایانه ای -الف 

 به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیـست    هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود ، جاعل محسوب و              6ماده  
  :ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد  ) 000/000/100( ریال تا یکصد میلیون  ) 000/000/20( میلیون 

  .تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده به آنها   -الف 
 موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجـاد یـا        تغییر داده ها یا عالئم      -ب

  .وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا عالئم به آنها 
  .فوق محکوم خواهد شددر ماده ، به مجازات مندرج  هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند   7ماده 
    تخریب و اخالل در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی -ب 

هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهـای داده حـذف یـا تخریـب یـا               8ماده  
ریال تا چهل میلیـون      ) 000/000/10( ا جزای نقدی از ده میلیون       مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال ی             

  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد  ) 000/000/40 (
هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن ، انتقال دادن ، پخش ، حذف کردن ، متوقف کردن ، دسـتکاری یـا               9ماده  

ناطیسی یا نوری ، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را                   تخریب داده ها یا امواج الکترومغ     
 ) 000/000/40( ریال تـا چهـل میلیـون     ) 000/000/10( مختل کند ، به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده میلیون      

  .ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد 
ه طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده هـا ، تغییـر گـذر واژه یـا رمزنگـاری داده هـا مـانع دسترسـی            هرکس ب   10ماده  

اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود ، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج                 
  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد  ) 000/000/20 ( ریال تا بیست میلیون ) 5./000/00( میلیون 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی169تصویر صفحه 
  . هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد 

  . از سرقت های تعزیری است سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد ، حسب مورد مشمول یکی 
  . هرگاه شریک یا صاحب حق ، بیش از سهم خود ، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است 

  :حد سرقت به شرح زیر است 
  .بمانددر مرتبۀ اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن ، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی  -الف 

  . در مرتبۀ دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند  -ب 
   .استدر مرتبۀ سوم ، حبس ابد  -ج 
  .   هر چند سرقت در زندان باشد استدر مرتبۀ چهارم ، اعدام -د

  .  حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود  هرگاه سارق ، فاقد عضو متعلق قطع باشد ،    1تبصره 
این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی » ج « در مورد بند     2تبصره 

  . او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود 
  . ری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید همچنین مقام رهب

  محاربه .  8
هرگاه . محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد                           

او جنبۀ عمومی نداشته باشد و نیز کـسی کـه بـه روی مـردم           کسی با انگیزۀ شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل                
  . سالح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب  نمی شود 

  . فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان ، دست به اسلحه ببرد محارب نیست 
  . ند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببر

  :حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است 
  اعدام .1
  صلب .2
   قطع دست راست و پای چپ.3
  نفی بلد .4

  . انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است 
د از دستگیری توبه نمایـد و در صـورتی کـه توبـه نکنـد همچنـان در        مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست ، اگرچه محارب بع              

  . در نفی بلد ، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد . تبعید باقی می ماند 
  بغی و افساد فی االرض.  9

 افراد ، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ، نشر اکاذیب ، اخـالل در نظـام                  هرکس به طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی         
اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد ، به              

رت عمـده بـه تمامیـت جـسمانی افـراد یـا امـوال عمـومی و                ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ، نـاامنی یـا ورود خـسا                گونه
  .گردد خصوصی ، یا سبب اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می

ا اشاعۀ فساد یـا فحـشا در حـد       هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی ، ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و ی                       -تبصره  
وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند ، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم  

  . مرتکب به حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش محکوم می شود 
 اسالمی ایران ، قیام مسلحانه کند یاغی محسوب و در صـورت اسـتفاده از سـالح ، اعـضاء آن بـه                     گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری      

  .گردند مجازات اعدام محکوم می
هرگاه اعضاء گروه یاغی ، قبل از درگیری و استفاده از سالح ، دستگیر شوند ، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد ، به حـبس    

  .  صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجۀ پنج محکوم می شوند تعزیری درجۀ سه و در
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی669تصویر صفحه 
   عمل استفاده و استعمال سند یا شیئ مجعول . 2

لکـه صـرف اسـتعمال سـند و یـا شـیئ             برای تحقق این جرم حصول نتیجه مورد نظر مرتکب و به دست آوردن منافع مادی و معنوی شـرط نیـست ب                     
مع هـذا احکـام شـماره       . مانند ارائه یک سند مجعول به دادگاه و استناد به آن و سپس انصراف و استرداد آن                  . مجعول موجب تحقق جرم می شود       

بـه اسـتناد ورقـه    اگر وکیلـی بـر حـسب وکالـت از طـرف موکـل       « :  شعبه دوم دیوان کشور حاکی است که     21/3/20 -6782 و   770-10/4/1316
 استفاده از سند مجعـول محـسوب نمـی شـود بلکـه اثـرات اقـدام وکیـل در          ،مجعولی دادخواستی به دادگاه بدهد این عمل نسبت به شخص وکیل  

 همچنین ارائه یک اسکناس جعلی به قصد خرید هرچنـد معاملـه واقـع نـشده و فروشـنده از قبـول آن          .  »حدود وکالت اصوالً بر عهده موکل است        
 االطالق ینصرف الـی      «در جرم استفاده از سند مجعول ، ازنظر قاعده اصولی           » استفاده  « حدود مفهوم   .خودداری کند برای تحقّق جرم کافی است        

 بـه جـای   را شامل هر نوع استفاده ای می دانند مثل ارائه گواهینامـه راننـدگی مجعـول   » استفاده از سند مجعول   « با مفهوم   » الفرد االکمل اواالجمل    
. 1برگ تشخیص هویت و کارت شناسایی حتی بدون ارتباط با امر رانندگی ، در حالی که ابتدائاً و مستقیماً با اطالق آنها به ذهـن متبـادر مـی شـود                             

ر بردن سند مجعـول     از سند مجعول به ذهن می رسد عبارت است از به کا           » مورد استفاده   « ای که زودتر از همه از عبارت         بنابراین عرفاً نوع استفاده   
  .به جای سند واقعی و صحیح به منظور به دست آوردن همان نتیجه ای که از به کار بردن آن سند حقیقی به دست می آید

   قصد مجرمانه   . 3
تفاده از اسـناد ونوشـته هـای    علم و اطالع مرتکب به مجعول بون سند یا شیئ مورد استفاده الزامی است و تقریباً در تمامی مواد قانونی مربوط به جعل و اس            

  . صراحتاً به علم و استفاده کننده اشاره شده است1375 مصوب  قانون تعزیرات 536 و 535 قانون تعزیرات سابق و مواد 29 و 28جعلی از جمله مواد 
ه و حاکی از این امر است که اجـرای   به بعد قانون جزای جدید فرانسه بود     441-1از نظر مطالعه تطبیقی جعل و استفاده از سند جعلی موضوع مواد             

  . اند منتفی استمجازات نسبت به کسانی که استفاده از نوشته های جعلی نموده اند در تمامی مواردی که از جعلی بودن آنها بی اطالع بوده
  تکرار و تعدد در جرایم جعل و استفاده از سند مجعول. 4

از نظر تقسیم بندی فقهی جزء جرایم قابل تعزیر به شمار می روند و بنـابراین تکـرار   ) سکه ونیز قلب ( جرایم جعل و استفاده از سند مجعول       
 ، موجب تشدید    1392مصوب سال   » قانون جدید مجازات اسالمی     « 139 الی   131یا تعدد ارتکاب هر کدام ازآنها می تواند ، بر اساس مواد             

  . 1صل قانونی بودن مجازات ها مطابقت ندارد عدم تعیین میزان تشدید با ا. مجازات حسب نظر قاضی شود 

                                                           
  .114 ، صفحه 1375 دی ماه 4مجله حقوقی وزارت دادگستری شماره » مسایل پیرامون جرم استفاده از سند مجعول « دکتر مهدی شهیدی . 1
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 139 الی 131مواد . 2

  . شود  در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ، دارای عناوین مجرمانۀ متعدد باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم می
  . نیز مجازات آنها یکسان باشد در جرائم موجب حد ، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و 

  . چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجراء می شود     1تبصره 
  . تنها مجازات لواط اجراء می شود چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند ، فقط مجازات اشد اجراء می شود ؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که     2تبصره 
  . اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند ، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد ، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود     3 تبصره
  .  اجراء می گردد چنانچه قذف ، نسبت به دو یا چند نفر باشد ، دو یا چند مجازات    4تبصره 

لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراء قصاص گردد ، اجرای قصاص ، مقدم اسـت و در صـورت عـدم                  . در تعدد جرائم موجب حد و قصاص ، مجازات ها جمع می شود              
  . اء می شود مطالبۀ فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حدی اجر

کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می
  . گردد در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود ، مجازات اشد بعدی اجراء می. اضافۀ نصف آن تجاوز نکند ، تعیین می نماید به اینکه از حداکثر به 

  . گردد  اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میدر هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد ،
  . در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد ، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود ، طبق مقررات فوق عمل می شود     1تبصره 
  . گردد شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می     در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد ، مقررات تعدد جرم اعمال نمی2تبصره 
  . حداکثر و چنانچه مجازات ، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد     در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و3تبصره 
  .  گردد این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می.     مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت اجراء نمی شود 4تبصره 

یر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدای حد یا قصاص اجراء می شود مگر حد یا قصاص ، سالب حیات و تعزیر ، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب                در تعدد جرائم موجب حد و تعز      
  . گردد تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجراء می

 جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد ، مگر در حد قذف که اگر در صورتی که جرم حدی از  -تبصره 
  . د قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شو

  .هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبۀ چهارم اعدام است 
 اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجۀ یک هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان          

  . تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود 
  . مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود 

  : ل می شود در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عم
  .چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد  .1
  . چنانچه مجازات ، ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد  .2

 . چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف اعمال نمی شود  -تبصره 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی565تصویر صفحه 

    تهدید به بمب گذاری -ار چهارم گفت
بمب گذاری یا یکی از آفات تمدن نیمه دوم قرن بیستم از جمله جنایات علیه بشریت است که متاسفانه در سنوات اخیـر بـه عنـوان یکـی از                          

  .رزات سیاسی علیه حکومتها و در پاره ای موارد علیه مقامات و عناصر موثر حکومت بکار گرفته می شودوسائل و ابزارهای مبا
 خود بمب گذاری نیست بلکه تهدید به آن یا ادعـای انجـام              تعزیرات قانون   511 حال موضوع جرم پیش بینی شده در ماده          به هر 

  .ذهان عمومی انجام می شودشدن آن است که به منظور بر هم زدن امنیت کشور و تشویش ا
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهـان عمـومی تهدیـد بـه بمـب گـذاری        «:   چنین اعالم می دارد   511 ماده  

هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسائل مزبور بمب گذاری شـده اسـت، عـالوه بـر جبـران خـسارت               
  .  » گرددشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میوارده بر دولت وا

  : ن جرم عبارتند از یارکان ا
   مرتکب جرم .1

  .قانونگذار از مرتکب جرم به عنوان هر کس نام برده و بنابراین تمام افراد می توانند مرتکب جرم و مسئول واقع شوند
   جرم رکن مادی  .2

بنابراین رکـن مـادی     . ی بمب گذاری شده است رکن مادی بزه را تشکیل می دهد           تهدید به بمب گذاری یا ادعای اینکه در محل        
غرض از تهدید، اطالّع دادن از قصد بمب گذاری در زمان آینده کـم و بـیش نزدیـک اسـت بـه قـصد       . بزه دارای دو جزء است  

واسته های بمب گذار ، ویـا بـه         تحت فشار قرار دادن حکومت یا عوامل موثرآن ، وادار کردن طرف تهدید به تسلیم در مقابل خ                 
  . عبارت دیگر باج خواهی که در هر صورت با نوعی بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی همراه می باشد

به عنوان جزء دوم رکن مادی بزه ادعای اینکه در فالن وسیله نقلیه عمومی بمب کار گذاشته شده است نیز جرم دانـسته شـده و بـرای                
روشن است که ادعای اینکه در فالن وسیله نقلیه عمومی بمـب کـار              . ت تهدید به بمب گذاری در نظر گرفته شده است         آن هم مجازا  

گذاشته شده است، اگر ادعایی دروغ و بشرحی که در متن حکم ماده ذکر گردیده به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان                   
اهدبود واال چنانچه این ادعا به منظور مطلع سـاختن مـسئولین نظـام یـا مـامورین            عمومی صورت گرفته باشد، جرم و قابل مجازات خو        

نیروی انتظامی از تدارک یک توطئه خرابکارانه و به قصد جلوگیری از بروز حادثه و وقوع خسارت و پیشگیری از سانحه انجام شـده    
ری از وقوع سانحه و خنثی کـردن توطئـه بگردانـد، نـه     و متضمن اطالعات صحیح و دقیقی باشد که مقامات انتظامی را قادر به جلوگی     

   .تنها عملی مجرمانه و قابل مجازات نخواهدبود بلکه مرتکب آن مستحق تشویق وتمجید و پاداش هم می باشد
   طرف تهدید .3

د و مقـصود مرتکـب      صراحت مشخص نگردیده ولی از آنجا که جرم اصوالً طبع سیاسی دار           ه  گر چه در متن ماده مخاطب یا طرف تهدید ب         
 لذا تردیدی نیست که تهدید متوجه حکومت و مسئولین نظـام خواهـد بـود نـه         ،   هم بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی است          

  .مضافاً اینکه محل بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی ذکر شده است که معموالً  متعلق به دولت است. افراد مردم
  ع جرمموضو . 4

گـر چـه در مـتن مـاده بـا بکـار بـردن               . بمب گذاری در هواپیما ، کشتی و وسائل نقلیه عمومی موضوع جرم را تشکیل می دهـد                
ولی با  . حکم ماده تصریحاً به کلیه انواع وسائل نقلیه عمومی تعمیم داده نشده است            » غیره«و  » امثال آن « و  » از قبیل « عبارتی چون 

فه وضع ماده و هدف مقّنن ، تصورّ می رود تهدید به بمب گذاری در هر نوع وسیله نقلیـه عمـومی         توجه به وحدت مالک و فلس     
از قبیل هواپیما و هلی کوپتر و کشتی واتومبیل وترن و مترو و اعم از مسافری یا باری ، دولتی یا متعلق به افـراد را در بـر خواهـد                              

ظـاهراً  . ، تعمیم حکم ماده به کلیه این قبیل وسائل باشد         » ل نقلیه عمومی  و وسائ «شاید هم منظور مقنن از استعمال عبارت        . گرفت
از قبیـل   . وسائل نقلیه خصوصی، اعّم از شخصی و دولتی، که برای استفاده عموم بکار گرفته نمی شود مشمول حکم ماده نیست                   

   .ار دارندوسائل نقلیه نظامی و آنچه که بطور اختصاصی در اختیار مقامات و سازمانهای دولتی قر
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی482تصویر صفحه 
 ایـن قـانون را علیـه        10 و   9 ،   8هرکس به قصد به خطرانداختن امنیت ، آسایش و امنیت عمومی اعمـال مـذکور در مـواد                     11ماده  

درمانی ، آب ، برق ، سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند ، از قبیل خدمات       
  .گاز ، مخابرات ، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود ، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد 

    سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه -بند سوم 
 باشـد ، بـه جـزای نقـدی از          هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید ، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن                     12ماده  

ریال و در غیر این صورت به حبس از نـود و یـک روز تـا یـک سـال یـا                  ) 000/000/20( ریال تا بیست میلیون      ) 000/000/1( یک میلیون   
  .ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد  ) 000/000/20( ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/5( جزای نقدی از پنج میلیون 

 ایجـاد    هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ، تغییر ، محـو ،                         13 ماده
یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگـری تحـصیل                           

ریال تا یکـصد     ) 000/000/20( صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون                کند عالوه بر رد مال به       
  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد  ) 000/000/100( میلیون 

    جرائم علیه عفت و اخالق عمومی -بند چهارم 
ای داده محتویات مستهجن را منتشر ، توزیع یا معاملـه کنـد یـا    هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامله   14ماده  

به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یـا جـزای نقـدی از پـنج میلیـون          
  .ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد  ) 000/000/40( ریال تا چهل میلیون  ) 000/000/5 (

  .  ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود -1تبصره 
  .محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد 

ریـال تـا پـنج میلیـون         ) 000/000/1( لیـون   هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود ، مرتکب بـه یـک می                  -2تبصره  
  .ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد  ) 000/000/5 (

چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفۀ خود قرار داده باشد یا به طـور سـازمان یافتـه مرتکـب شـود چنانچـه                             - 3تبصره  
  .ر این ماده محکوم خواهد شد مفسد فی االرض شناخته نشود ، به حداکثر هر دو مجازات مقرر د

محتویات مستهجن به تصویر ، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطالق می شود که بیـانگر برهنگـی کامـل زن یـا                           -4تبصره  
  .مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است 

  :مل های داده مرتکب اعمال زیر شود ، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حا   15ماده 
چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن ، آنها را تحریک ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه             -الف  

 یـک سـال یـا جـزای نقـدی از پـنج میلیـون                دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهـد ، بـه حـبس از نـود و یـک روز تـا                       
  .ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد  ) 000/000/20(ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/5 (

  . ریال است ) 000/000/5 (ریال تا پنج میلیون  ) 000/000/2(ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون 
فراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال                   چنانچه ا   -ب

خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهـد یـا شـیوه ارتکـاب یـا اسـتعمال آنهـا را تـسهیل کنـد یـا                                 
ریـال تـا بیـست میلیـون         ) 000/000/5( یـا جـزای نقـدی از پـنج میلیـون             آموزش دهد ، به حبس از نود و یک روز تا یک سـال             

  .ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود  ) 000/000/20 (
 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیـه       14مفاد این ماده و ماده        -تبصره  

  . یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود یا تولید یا نگهداری یا ارائه
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی168تصویر صفحه 
  سب نبی  . 5

  . شود هرکس پیامبر اعظم صلی اهللا علیه و آله و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می
  . علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است ..... علیهم السالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالم اقذف هر یک از ائمه معصومین   -تبصره 

هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه ، غفلت ، سهو یا در حالت مستی یا غضب یـا سـبق لـسان یـا بـدون توجـه بـه                                    
  .  النبی محسوب نمی شود معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب

  . هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه است   -تبصره 
  مصرف مسکر  . 6

الص باشـد یـا     مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خـ                          
  . ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است  مخلوط به گونه

  . موجب حد است هرچند مستی نیاورد ) آبجو مسکر ( خوردن فقاع   -تبصره 
  . حد مصرف مسکر ، هشتاد ضربه شالق است 

  . غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می شود 
اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به                           -تبصره  

  . گردد عمل حرام محکوم می
  سرقت.  7

  . سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است 
  :ت سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد اس

  . شی ء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد   .1
  .مال مسروق در حرز باشد   .2
    .کند سارق هتک حرز   .3
  .سارق مال را از حرز خارج کند   .4
  . هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد   . 5
  . سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد   . 6
  . دل چهار و نیم نخود طالی مسکوک باشد ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ، معا  .7
  . مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد   . 8
   .نگیرد سرقت در زمان قحطی صورت   .9

   .کند صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت   .10
   . نبخشد صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را   .11
  .مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد   .12
  .مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید   .13
  .مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد   .14

  . حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند 
 نگهداری مال از کسی غصب شده باشد ، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی بـه آن مکـان را دارنـد ،    در صورتی که مکان   

  . حرز محسوب نمی شود 
  . هتک حرز عبارت است از نقض غیرمجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا باالرفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود 

ی مال را توسط مجنون ، طفل غیرممیز ، حیوان یا هـر وسـیلۀ بـی اراده ای از حـرز خـارج کنـد مباشـر محـسوب مـی شـود و در                                  هرگاه کس 
  . صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است 

  . ن حرز است مالک ، اخراج از بیرونی تری در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد ، 
  . ربایش مال به اندازۀ نصاب باید در یک سرقت انجام شود 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی127تصویر صفحه 
  :دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود ، به شرح ذیل است 

  یۀ کامل سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم ، کبود شدن آن ، سه هزارم و سرخ شدن آن ، یک و نیم هزارم د -الف
  »الف « تغییر رنگ پوست سایر اعضا ، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند  -ب

همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عـضو و نیـز بقـاء یـا     . در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد ، نیست      1تبصره  
  . زوال اثر آن نمی باشد 

  .ر تغییر رنگ پوست سر ، ارش ثابت است د   2تبصره 
 ارش دارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب تغییـر رنـگ پوسـت نیـز گـردد ، حـسب        صدمه ای که موجب تورم بدن ، سر یا صورت گردد ،           

  .  مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود
    دیۀ جنین-ه 

  :دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است 
  ه در رحم مستقر شده است ، دوصدم دیۀ کاملنطفه ای ک .1
  علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید ، چهارصدم دیۀ کامل  .2
  مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید ، شش صدم دیۀ کامل .3
   صدم دیۀ کامل عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است ، هشت .4
  جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیۀ کامل  . 5
  کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد ، سه چهارم دیۀ کامل  دیۀ جنینی که روح در آن دمیده شده است ، اگر پسر باشد ، دیۀ . 6

د بر مادر ، جنین از بین برود ، عالوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر ، دیۀ جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد                         هرگاه در اثر جنایت وار    
  . پرداخت می شود 

 حـسب مـورد توسـط مرتکـب یـا       هرگاه زنی جنین خود را ، در هر مرحله ای که باشد ، به عمد ، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد ، دیۀ جنین ،       
  . او پرداخت می شود عاقلۀ 

  . هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد ، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود ، دیه ثابت نمی شود   -تبصره 
  .هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها ، دیۀ جداگانه خواهد داشت 

 استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیۀ جنـین در  دیۀ اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که         
این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح ، حسب جنسیت جنین ، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثـر همـان جنایـت جنـین از بـین                              

  . برود ، فقط دیۀ جنین پرداخت می شود 
 یا صدمه ، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بـودن آن ثابـت نگـردد ، دیـه و                            هرگاه در اثر جنایت و    

  ارش ندارد لکن اگر در اثر آن ، صدمه ای بر مادر وارد گردد ، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود 
  دیۀ جنایت بر میت   - و

 یک بیستم دیه و هـر   یک دهم دیه و جدا کردن یک دست ، مثالً جدا کردن سر از بدن میت ،. ده است کامل انسان زن دیۀ جنایت بر میت ، یک دهم دیۀ      
دیۀ جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارج میت، به همـین نـسبت         . دو دست ، یک دهم دیه و یک انگشت ، یک صدم دیۀ کامل دارد                

  . محاسبه می شود 
گـردد و در  ت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه ، صرف پرداخت بدهی او می                          دیۀ جنایت بر می     -تبصره  

  . غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود 
  . گردد  محاسبه و پرداخت میهرگاه آسیب وارد بر میت ، دیۀ مقدر نداشته باشد ، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده 

  . قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد ، دیه ندارد 
  .  شود  دیۀ جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می

  . یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود دیۀ جنایت بر میت خواه عمدی باشد 
و یـک تـا هفتـاد و     هرگاه شخصی به طور عمدی ، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نمایـد ، عـالوه بـر پرداخـت دیـه یـا ارش جنایـت ، بـه سـی                   

  .چهارضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم خواهد شد 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی324تصویر صفحه 
ایـن مجـازات در   . پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شـود             الزام به ثبت واقعه به    ضمن  

  . مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است 
کار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده اسـت یـا               هرکس در دادگاه زوجیت را ان     :  قانون جدید حمایت خانواده      52مطابق ماده   

بر خالف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حـبس تعزیـری درجـه شـش و یـا جـزای نقـدی                               
 ، آن را در دادگـاه انکـار   این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت. درجه شش محکوم می شود  

  . کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد ، جاری است 
چنانچه هریک از زوجـین قبـل از عقـد ازدواج طـرف خـود را بـه امـر واهـی از قبیـل داشـتن                           قانون تعزیرات ،      647مادۀ  مطابق  

قعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هـر یـک از                     تحصیالت عالی، تمکن مالی، مو    
  .گردد آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می

ون قـان ) 31(و ) 23(هر پزشکی که عامداً برخالف واقع گواهی موضوع مواد :  قانون جدید حمایت خانواده    56 و   55مطابق مواد   
جدید حمایت خانواده را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند ، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع                       

   . 1قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود
قانون جدید حمایت خانواده یا بدون اخذ اجازه نامه مـذکور           ) 31(و  ) 23(هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع ماده          

قانون مدنی بـه  ) 1041(قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا بر خالف مقررات ماده          ) 1060(در ماده   
این قانون یا حکـم تنفیـذ   ) 40(ده ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ما   

راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موضوعات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبـادرت کنـد ، بـه محرومیـت                      
   .  2درجه چهار موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود

∗∗∗  
  ء سر قسم و شهادت دروغ و افشا  –  گفتار هشتم

اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیۀ کسانی که به مناسـبت شـغل یـا حرفـۀ          :  قانون تعزیرات    650 الی   648مطابق مواد   
، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حـبس و یـا     شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی       خود محرم اسرار می   

هر کس در دعوای حقوقی یـا جزائـی کـه قـسم      .شوند صد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میبه یک میلیون و پان  
هـر کـس در دادگـاه نـزد مقامـات            .متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد                 

یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جـزای           رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به                  
مجازات مذکور عالوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات بـرای شـهادت و دروغ        . نقدی محکوم خواهد شد   

  .ذکر گردیده است

                                                           
ی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شـوند و    وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون بیماریهای                      :  قانون جدید حمایت خانواده    23ماده  . 1

دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت ، . نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعالم کند 
  .  و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند درمان
در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها بـه وسـیله وزارت بهداشـت ، درمـان و     . رت اطالع طرفین بالمانع است چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند ، ثبت نکاح در صو                 -تبصره  

، درمان و آموزش پزشکی منجر بـه  در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت      . و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند           آموزش پزشکی تعیین و اعالم می شود ، طرفین جهت مراقبت          
  . خسارت به جنین باشد ، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد 

   . اشته باشند  ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر د: قانون جدید حمایت خانواده 31ماده 
   سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه15 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 13عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن    :  قانون مدنی1041مطابق ماده . 1

  .در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه  : قانون مدنی 1060مطابق ماده 
رکننده رأی هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگـاه صـاد                        :  قانون جدید حمایت خانواده    40ماده  

  . نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی166تصویر صفحه 
 باکره باشد مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثـل  در موارد زنای به عنف و در حکم آن ، در صورتی که زن        

  .  و در صورتی که باکره باشد ، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد . نیز محکوم می شود 
حکم . شود    ق تعزیری درجۀ شش محکوم می     هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شال                     

  .این ماده در مورد لواط ، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است 
  لواط ، تفخیذ و مساحقه.  2

  .لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر 
. صان ، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شالق است    حد لواط برای فاعل ، در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط اح              

  .اعدام است ) وجود یا عدم احصان ( حد لواط برای مفعول در هر صورت 
  .در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است    1تبصره 
 باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریـق قُبُـل بـا همـان همـسر در             احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته              2تبصره  

  .حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد 
  .تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر 

  .از ختنه گاه در حکم تفخیذ است دخول کمتر   -تبصره 
  . در تفخیذ ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست 

  .در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است   -تبصره 
تفخیذ ، از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت ، موجب سی و یک تا هفتـاد و چهـار ضـربه                       همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و          

  . شالق تعزیری درجۀ شش است 
  .حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است     1تبصره 
  . گردد حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است ، نمی   2تبصره 

  . اینکه انسان مؤنث ، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد مساحقه عبارت است از 
  .حد مساحقه ، صد ضربه شالق است 

  . در حد مساحقه ، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست 
 عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهـان و مـستور از                  در صورت نبود ادلۀ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی         

موارد احتمال ارتکاب با عنف ، اکراه ، آزار ، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکـم ارتکـاب بـه                           . انظار ممنوع است    
  .عنف است از شمول این حکم مستثنی است 

  قوادی .  3
  .از به  هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است قوادی عبارت 

  . این قانون است ) 244(حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل ، مستوجب تعزیر مقرر در مادۀ    1تبصره 
  . در قوادی ، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست    2تبصره 

ضربه شالق و برای بار دوم عالوه برهفتاد و پنج ضربه شالق بـه عنـوان حـد ، بـه تبعیـد تـا یـک سـال نیـز                               حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج        
  .محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است 

لکن به سی و یک تا هفتاد و چهـار ضـربه   . ب حد نیست   ، کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوج                244برابر ماده   
  . شالق و حبس تعزیری درجۀ شش محکوم می شود 

  قذف .  4
  . قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر ، هرچند مرده باشد 

د گرچه مقذوف یا مخاطـب در حـین قـذف    قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باش     
  . از مفاد آن آگاه نباشد 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی167تصویر صفحه 
  . قذف عالوه بر لفظ ، با نوشتن ، هرچند به شیوۀ الکترونیکی نیز محقق می شود   -تبصره 

» تو فرزند پـدرت نیـستی       « دیگری بگوید   و یا به فرزند مشروع      » تو فرزند من نیستی     « هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید        
  . قذف مادر وی محسوب می شود 

  . هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نمی شود 
  . فقط نسبت به مخاطب ، قاذف محسوب می شود » تو با فالن زن زنا یا با فالن مرد لواط کرده ای « هرگاه کسی به دیگری بگوید 

  .حد قذف ، هشتاد ضربه شالق است 
  . و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشدقذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف ، بالغ ، عاقل ، مسلمان ، معین 

چهار ضـربه شـالق تعزیـری درجـۀ شـش           هرگاه قذف شونده ، نابالغ ، مجنون ، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و                          1تبصره  
  . محکوم می شود ، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط ، مجازات ندارد 

قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کـسی کـه متظـاهر               2تبصره  
  . به زنا است 

ن زنا یا لواط به دیگری ، الفاظی غیر از زنا و لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل کسی که به قصد نسبت داد   
همسر ، پدر ، مادر ، خواهر یا برادر مخاطب باشد ، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است ، محکوم به حـد قـذف و دربـارۀ             

  . گردد انتساب اذیت شده باشد ، به مجازات توهین محکوم میمخاطب اگر به علت این 
هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد ، به سی و یک تا هفتـاد                 

  . و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم می شود 
  . ی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است ، قبل از توبۀ مقذوف مجازات نداردنسبت دادن زنا یا لواط به کس

در صـورت گذشـت مقـذوف در هـر مرحلـه، حـسب           . حد قذف حق الناس است و تعقیب ، اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است                
  . مورد تعقیب ، رسیدگی و اجراء مجازات متوقف می شود 

 را به طور جداگانه قذف کند خواه همگی با هم شکایت کنند ، خواه جداگانه در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بـر او                  کسی که چند نفر   
  . جاری می شود 

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان مـی توانـد جداگانـه شـکایت نمایـد و در صـورت صـدور حکـم                                 
  . چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود . به کند محکومیت ، اجرای آن را مطال

شود ، لکن اگر پس از  کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می                 
 آنچه گفته ام حق بود به سی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه شـالق            اجرای حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید              

  . گردد تعزیری درجۀ شش محکوم می
  . گردد  پدر یا جد پدری که فرزند یا نوۀ خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم می

تواند تعقیـب     ه همۀ ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می               حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد ب           
  . و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند 

  . در صورتی که قاذف ، پدر یا جد پدری وارث باشد ، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند   -تبصره 

  :ف در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی و اجرا ساقط می شود در موارد زیر حد قذ
  . هرگاه مقذوف ، قاذف را تصدیق نماید   .1
  . هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود   .2
  . هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ، ورثۀ او ، گذشت کند   .3
  .  قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند هرگاه مردی زنش را پس از  .4
  .هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند ، خواه قذف آنها همانند باشد خواه مختلف   . 5

  .  ، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش است 5مجازات مرتکبین در بند    -تبصره 
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  اصی جزوه حقوق جزای اختص323تصویر صفحه 
عالوه بر مجازات مقـرر، محـل مربوطـه بـه طـور موقـت بـا نظـر                   » الف«شوند و در مورد بند       افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می          

  : دادگاه بسته خواهد شد
  .کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند -الف 

   .ن را فراهم نمایدکسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آ -ب 
  .گردد هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید عالوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می  -تبصره 

 224 مـاده  4بنـد  ( کننده دانـسته اسـت   در مورد جرم زنا ارتکاب آن را به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه      » قانون جدید مجازات اسالمی     « 
 تقبیل ، تفخیذ و نظایر آنها ، مجازات مرتکبِ مکره تفاوتی بـا مرتکبـی     در مورد سایر جرایم جنسی ، مثل لواط ،         . )ید مجازات اسالمی    قانون جد 

که در صورت اکراه ، طرف اکراه شونده از تحمل مجازات معـاف             کند ، جز این   که با رضایت طرف مقابل به این اعمال دست می زند نمی           
این ادعا ممکن است هم از سوی . حتی گاه صرف ادعای اکراه ، در صورتی که یقین بر خالف آن نباشد ، پذیرفته می شود      خواهد بود ؛ و     

  . زانی و هم از سوی زانیه مطرح و پذیرفته شود 
 شـدن مرتکـب   هرگاه کسی مثالً مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا وی را خواهد کشت ، و مرد هم بـرای فـرار از کـشته               

قـانون  « بـه ایـن دلیـل نظـر غالـب در میـان فقهـا ، کـه در                    . چنین عملی شود ، وی به دلیل مکَره بودن از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود                
  . هم منعکس شده است ، پذیرش امکان اکراه در زنا از سوی زن و مرد است » مجازات اسالمی 
همان طور که در باال مالحظه کـردیم ، اکـراه شـدن زن را از سـوی مـرد بـه زنـا موجـب              ،  » قانون مجازات اسالمی    « از سوی دیگر ،     

تشدید مجازات مرد زانی تا حدّ قتل دانسته است ؛ در حالی که اگر زنی مردی را به ارتکاب زنا با خود اکراه کند همان مجازات زنا ،           
   .1 به دلیل توسّل به اکراه، تشدید شود که مجازات وی ،دون اینبا توجه به محصنه بودن یا نبودن زن ، بر زن اعمال خواهد شد ، ب

∗∗∗  
   بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی  جرایم –  گفتار هفتم

هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقـه زن خـود           :  قانون تعزیرات    642 قانون جدید حمایت خانواده ، ناسخ و جایگزین ماده           53مطابق ماده   
تعقیـب  . شـود  و ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم مـی                 را در صورت تمکین ا    

کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است ودر صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجـازات موقـوف                      
    )ضمانت اجرای کیفری ( . می شود

 پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیـز نفقـه فرزنـدان ناشـی از تلقـیح مـصنوعی یـا کودکـان تحـت          امتناع از   -تبصره  
  . سرپرستی مشمول مقررات این ماده است 

رت ، محکمـه  درایـن صـو  . زن می تواند درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند«  قانون مدنی ، 1111به موجب ماده    
    )ضمانت اجرای مدنی ( . »میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

هرگاه کسی عالماً زن شوهر دار یا زنی را که در عدۀ دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس                     قانون تعزیرات ،     644 و   643مطابق ماده   
شود و اگر دارای دفتـر ازدواج و   ضربه شالق محکوم می   ) 74(جده میلیون ریال جزای نقدی و تا         از سه میلیون تا هی      یا از شش ماه تا سه سال     

  .طالق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید
جـزای نقـدی   کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریـال    

  :  شوند محکوم می
  .هر زنی که در قید زوجیت یا عدۀ دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد .1
  .هر کسی که زن شوهر دار یا زنی را که در عدۀ دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد .2

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طالق یا فسخ نکاح اقدام              : قانون جدید حمایت خانواده      49مطابق ماده   
  یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ،

                                                           
  دکتر حسین میرمحمد صادقی ، منبع پیشین. 1



 
   
   

  

183

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

   جزوه حقوق مدنی338تصویر صفحه 
چنانکه ، اگر زنی برای زایمان یا عمل جراحی مدتی در          .  های درمان و داوری زن نیز جزو نفقه و برعهدۀ مرد است            هزینه  برای مثال ،    

  . داند  ها را جزو نفقه می بیمارستان باشد ، هزینۀ بیمارستان و خریدن داروهای الزم با شوهر است ، زیراعرف این گونه هزینه
 تمدن و محیط زندگی و وضع جـسمی و روحـی    تمام وسایلی است که زن ، با توجه به درجۀ        «  :گفت  درتعریف نفقۀ زن می توان        بنابراین ،   

  . و تشخیص این که کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقۀ زوجه شمرد با عرف است و مالک ثابتی ندارد » خود ، بدان نیازمنداست
  :نکته ها 

  .و قابل اسقاط به نظر نمی رسد و هر قرارداد مخالف آن ، خواه قبل از نکاح باشد یا بعد از آن ، باطل است تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است  
  . پس ، بعد از نکاح می توان برای نفقۀ زن از شوهر ضمانت کرد . زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن شرط یا مانع آن است  
   . 1انفاق شرط شود و این شرط ممکن است ناشی از بنای دو طرف یا حکم عرف و به طور ضمنی باشددر نکاح منقطع نیز ممکن است الزام به  
 قانون مدنی آمده نمونه و مثال است و جنبۀ انحصاری ندارد و شوهر باید ، به عنوان ریاست خانواده ،           1107ارکان و اجزایی که برای نفقه در مادۀ          

  . دار شود و تعیین نیازهای مادی هر زندگی با عرف است تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده
  .  هزینه های درمان و دارو و نظافت زن جزو نفقه و بر عهده شوهر است  
  . به نظر می رسد که معیار تعیین میزان نفقه وضع زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر است نه خانواده پدری زن  
ولـی دربـارۀ امـوالی کـه در برابـر           . رف در اختیار زن قرار داده می شود و با انتفاع از بین می رود ملک او است                   مالی که به عنوان نفقه و برای مص        

ملک زن است و در مورد خانه و     ) مانند هدایا ، لباس ، زیورهای زنانه        ( انتفاع باقی می ماند ، هرگاه در ید عرف تسلیم مال به عنوان بخشش باشد                
  . نتفاع به زن داده می شود اثاث منزل تنها اذن ا

  . اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا رابطۀ جنسی داشته باشد یا با او در ادارۀ خانواده همکاری کند ، حقی بر نفقه ندارد 
کنـد و او را از کیفـر مـدنی محـروم مانـدن از نفقـه       عذر موجه ، مانند خوف بدنی یا مالی یا شرافتی ، امتناع زن از رفتن به خانۀ شوهر را توجیه می    

  .2سازد  معاف می
زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطۀ زوجیـت  . نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهدۀ شوهر            

  . را به دادگاه بدهد 
  .  شوهر است ، مگر اینکه ظاهر زندگی زناشویی و قراین به سود او باشد و داللت بر پرداخت کند در اختالف زن و شوهر دربارۀ پرداخت نفقه مدعی 

  ماهیت حق زن بر نفقه  . 2
دهـد مالـک      مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را کـه شـوهر بـه عنـوان نفقـه بـه او مـی                               

برای تشخیص طبیعـت زن بـر نفقـه بایـد بـه ارادۀ      . تواند از آن استفاده کند  ن داده شده و او میشود یا فقط اذن در انتفاع به ز       می
شـود و      مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود مـی           ده است رجوع کرد و نیز بین اموال       شوهر و عرف و عادت که مفسر ارا       

   . 3اموال دیگر فرق گذاشت
 بـا توجـه بـه اراده شـوهر و عـرف و عـادت و        و غیره عطر وصابون ، آشامیدنیها ، وردنیهادر مورد اموال مصرف شدنی مانند خ

، قـسمتی از ایـن امـوال را نگاهداشـته       اگر زن صرفه جویی کردهپس . توان زن را مالک آنها تلقی کرد می،عقیده فقهای امامیه 
 ماننـد   ،عنی اموالی که با انتفاع از آنهـا عـین نـابود نمـی شـود                ی ،اما اموال دسته دوم   .  تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید       باشد می 
در مورد مسکن واثاث خانه معموالً شوهر  . همه این اموال از نظر عرف وعادت واراده شوهر یکسان نیستند ، اثاث خانه ، مسکن

رف وعادت دادن ایـن گونـه امـوال     به موجب ع، معهذا به نظر می رسد که در عصر ما . فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد         
   .ظاهر در تملیک است  ،به زن

  ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه . 3
الزام شوهر به دادن نفقۀ زن ناشی از یک قاعدۀ حقوقی است و اجرای این قاعدۀ حقوقی از جهت مـدنی و کیفـری بـدین شـرح         

   :تضمین شده است 

                                                           
  قانون مدنی 1113ماده . 1
  قانون مدنی 1115ماده . 2
  دکتر سید حسین صفایی ،  دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان  .  3
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  ی جزوه حقوق مدن339صفحه 
هرکس با داشتن استطاعت مـالی نفقـۀ زن خـود را     «  :جدید حمایت خانواده ،  قانون 53  موجب مادۀه ضمانت اجرای کیفری ، ب   
 قانون جدیـد مجـازات   19به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده دادگاه می تواند او را    .... در صورت تمکین ندهد   

  در مورد شوهری اجرا می شود که نفقـۀ آینـدۀ زن خـود را       بخوبی پیداست که کیفر تعزیر     ماده   از لحن . »اسالمی محکوم نماید    
بابت نفقۀ گذشته مبلغی به زن خود بدهکار باشد ، ولی مخارج ضـروری او را در آینـده تـامین                      اگر مردی از    پس ،    .کند  تامین ن 

   . ای گرفتن طلب خود به دادگاه مدنی رجوع کند نیست ، و دراین حالت ، زن فقط می تواند بر  53کند ، مشمول حکم مادۀ 
درایـن صـورت ، محکمـه       . زن می تواند درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند            « ضمانت اجرای مدنی ،     

   ). 1  قانون مدنی1111مادۀ (. »میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
زیرا ، ممکن اسـت مـرد توانـایی پـرداختن آن را نداشـته               . تن نفقه برای حفظ حقوق زن کافی نیست         ولی صدور حکم به پرداخ    

   . باشد ، یا اموال خود را پنهان کند و مانع اجرای حکم شود
پس ، زن در صورت بـد اندیـشی شـوهر بـه وضـعی      . طالق نیز بدون رضای شوهر به تشریفات طوالنی نیاز دارد           از سوی دیگر ،     

در صـورت   « : دارد     قانون مدنی مقرر مـی     1129 به همین جهت ، مادۀ    . ی شود که از نظر اجتماعی و انسانی عادالنه نیست         دچار م 
استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقـه ، زن مـی توانـد بـرای طـالق بـه حـاکم                                

  . » 2همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه. ی نمایدرجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طالق م
 هـر   1129  آیا ناظر به نفقۀ آینده است یا دربارۀ مخارج گذشته نیز اجرا می شود ، اختالف است ، ظاهر مـادۀ                     1129 در اینکه مادۀ  

ن تنها در مورد نفقۀ گذشـته قابـل        هرگاه صدور حکم به نفقۀ آینده را مجازنشمریم ، مفادآ           دو موردرا شامل می شود و به ویژه ،          
  . اند  با وجود این ، بسیاری از دادرسان و نویسندگان آن را اختصاص به نفقۀ آینده داده. اجراء است 
 ، چنانچه الـزام کـسی کـه          درموارد غیبت با استنکاف از پرداخت نفقه       «  : اصالح شدۀ قانون مدنی مقرر کرده است         1205 مادۀ: اقدام تامینی   

دادگاه می تواند با مطالبۀ افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف دراختیـار              اخت نفقه برعهدۀ او است ممکن نباشد ،         پرد
و درصورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیـار نباشـد ، همـسروی یـا دیگـری بـا اجـازۀ دادگـاه                         . آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد        

، از اصول حقوقی نیز استنباط می شد      حکم این ماده    . » د نفقه را به عنوان قرض بپردازد  و ازشخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند                توانن می
  . ولی تصریح قانونگذار به تردیدها و احتیاطها پایان می بخشد 

 برای مطالبۀ نفقه به دادگاه رجوع کند و در صـورت عـدم امکـان اجـرای ایـن       قانون مدنی ، برای صدور حکم به اجبار شوهر ، باید زن ابتداء1129بنابر ظاهر ماده    ♣
  . حکم درخواست طالق کند 

  .رسیدگی به دعوای نفقه نیز مانند اصل طالق در صالحیت دادگاه عمومی است  ♣
  . اثبات پرداخت نفقه با شوهر است ، مگر اینکه ظاهر از زندگی آرام زناشویی و مدت آن به سود او باشد  ♣

   ویژگیهای نفقه زن  . 4 
  : دارای ویژگیها و مزایائی به شرح زیر است ) خویشاوندان نسبی ( نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب 

   ).م.ق1203مادۀ ( نفقه زن مقدم بر نفقۀ اقارب است  
تواننـد مطالبـه نفقـه     در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه مـی  ، یدتواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند وبرای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نما            زن می  

  )م . ق1206 ادهم(  . نمایند
  )م . ق1129 مادۀ( نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست  
   .نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است درحالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است 
برسایر بـدهیها مقـدم خواهـد        ، در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر وعدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون            ه  طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتاز است چ         

  .بود و حتی بر طلب دولت بابت مالیات وطلب سازمان تأمین اجتماعی مقدم خواهد شد

                                                           
    :  مدنی قانون1111در ارتباط با ماده . 3

  . برای نفقۀ آینده نیز زن می تواند الزام شوهر را به دادن آن از دادگاه بخواهد ولی اجرای این حق از نظر رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی دشوار و مورد اختالف است 
 .  و همچنین است در اختالف راجع به پرداخت نفقه که شوهر مدعی است برای مطالبۀ نفقه اثبات تمکین ضروری نیست و شوهر باید دلیل نشوز را به عنوان دفاع به دادگاه بدهد 

  .عدم امکان اجرای حکم ممکن است در نتیجۀ امتناع شوهر و در دسترس نبودن اموال او باشد یا ناتوانی در پرداخت نفقه . 1
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   جزوه آیین دادرسی کیفری495تصویر صفحه 
س قوۀ قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربـوط  در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئی    

  .  این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی ، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود 591به جنگ با رعایت مادۀ 
  . ی با تصویب رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شو دحوزۀ قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگ   1تبصره 
دادگاههای نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مورد برابـر مقـررات                          2تبصره  

  .دادرسی زمان جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند 
  :ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ، عبارتند از جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان 

  .کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازمان قضائی  -الف
  .جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی  -ب
  . رچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ، گ -پ

ترکیب ، صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههـای نظـامی                     
  . است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود 

 جنگ تشکیل مـی شـود و در صـورت عـدم تـشکیل ، دادسـرای        دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان        
  . نظامی مرکز استان محل وقوع جرم ، وظایف آن را انجام می دهد 

قضات سازمان قضائی با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه می توانند با حفظ سمت ، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان                          -تبصره  
  . ایند جنگ نیز انجام وظیفه نم

رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ، بر کلیۀ شعب دادگاهها و دادسرای نظـامی زمـان جنـگ ، نظـارت و ریاسـت اداری                            
  . دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهدۀ معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزۀ قضائی مربوط است 

 دادگاههای نظامی زمان جنگ ، پرونده های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی صـالح                  پس از انحالل دادسرا و    
  . برابر مقررات دادرسی صلح رسیدگی می شود 

  . دادگاههای نظامی زمان جنگ ، با تصویب رئیس قوۀ قضائیه منحل می شوند   -تبصره 
ظامی زمان جنگ بـر عهـدۀ قرارگـاه عملیـاتی محـل تـشکیل دادگاههـای        پشتیبانی و تأمین کلیۀ امکانات مورد نیاز دادگاههای ن       

  . مزبور است 
    صالحیت -دوم بند 

به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقـام ضـابط دادگـستری در سـازمان                      
  . قضائی رسیدگی می شود 

و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قـضائی نیروهـای                ) ره  (خمینی  رسیدگی به جرائمی که امام         1تبصره  
  .مسلح رسیدگی شود ، مادامی که از آن عدول نشده در صالحیت این سازمان است 

ح در ارتبـاط بـا وظـایف و    منظور از جرائم مربوط به وظایف خـاص نظـامی و انتظـامی ، جرائمـی اسـت کـه اعـضای نیروهـای مـسل                      2تبصره  
  . مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهدۀ آنان است مرتکب گردند 

  . رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود    3تبصره 
م وظـایف قـانونی خـود در ارتبـاط بـا جـرائم مـشهود و یـا در         جرم در مقام ضابط دادگستری ، جرمی است که ضابطان در حین انجا   4تبصره  

  . راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند 
به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جـرم شـوند و مطـابق قـانون ، دادگاههـای                         

ند ، چنانچه از جرائمی باشد که در صالحیت سازمان قـضائی اسـت ، در دادسـرا و                 ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باش       
  . دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری286تصویر صفحه 
 اصـلی ممکـن      وقتـی اداء شـهادت شـاهد        ، در کلیه دعاوی که جنبه حق الناس دارد اعم از جزائی و مدنی و مـالی و غیـر آن                   :  شهادت بر شهادت   

   .)قانون آیین دادرسی مدنی  23 ماده ( شهادت بر شهادت جائز نیست ،نباشد
 .  مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء قاضی و منشی می رسد  ،اگر شاهد پس از ادای شهادت حاضر به امضاء متن شهادت نباشد 

 . باشد باید بعد از خاتمه اظهارات شاهد به عمل آید هر سؤال و توضیحی که الزم. در حین شهادت نباید کالم گواه قطع شود  
در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینـۀ ایـاب و ذهـاب نماینـد، دادگـاه                                    

هـر گـاه متقاضـی احـضار، توانـایی       .باشد ه تودیع آن در صندوق دادگستری میف بلنماید و متقاضی احضار مک پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می         
  .المال پرداخت خواهد شد کننده باشد از بیت پرداخت هزینۀ یاد شده را به تشخیص مرجع احضارکننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی

 . شود  در امر کیفری احضاریه صادر می ، گردد برخالف امور حقوقی که برای اطراف پرونده اخطاریه صادر می 

 . برگ جلب هم باید مثل احضارنامه ابالغ شود  

 .جلب شاهد در امور کیفری در جرائم امنیتی جائز است  

شاهد به دادگاه برای ادای شهادت دعوت می شود ولی برای حضور مدعی ضرر و زیان می گردد در این صـورت در صـورت تـشخیص دادگـاه                    
 . ضرر و زیان بر عهده متقاضی احضار است پرداخت

 .شهادت بر شهادت در امور کیفری در حق الناس جائز است  

 . قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است  ،هر گاه پس از اداء شهادت مشهود علیه ایراد جرح کند 

 .وقتی که شهادت شهود مستند رای باشد توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد  

 1. در مواردی شهادت بدون اتیان سوگند استماع می شود که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از ادای سوگند خودداری کند  
برای استماع گواهی شهود و مطلعین خارجی مقیم خارج از کشور در صورت وجود قرارداد تعاون قضایی با کشور محل اقامت شـاهد ، مرجـع رسـیدگی                     

ق اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به مراجع قضایی کشور محل اقامت شـاهد یـا مطلـع نیابـت قـضایی                         کننده از طری  
لـیکن در مـورد ایرانیـان مقـیم     .  می توان به همین ترتیب عمـل کـرد    اعطا می کند و در صورت نداشتن قرارداد تعاون قضایی ، ولی به شرط رفتار متقابل ،       

 .خارج از کشور بهتر است به وسیله نماینده کنسولی یا یکی از مأموران سیاسی مربوط گواهی استماع و نتیجه به اداره حقوقی ارسال گردد 

∗∗∗  
    تحقیقات مقدماتی در جرائم اطفال و نوجوانان-بند پنجم 
  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 287 الی 285مطابق مواد 

ال و نوجوانان و در محل آن ، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسـرای ویـژه نوجوانـان بـه سرپرسـتی                  در معیّت دادگاه اطف   
تحقیقات مقدماتی جرایم افـراد پـانزده تـا هجـده سـال بـه جـز             . یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس ، تشکیل می شود                

  .انون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد ، در این دادسرا به عمل می آید  این ق340 و 306جرایم موضوع مواد 
تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آیـد و دادگـاه مـذکور                          1تبصره  

  . گستری و دادسرا است انجام می دهد کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان داد
در جرایم مشهود ، هرگاه مرتکب ، طفل یا نوجوان باشد ، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آالت ، ادوات ، آثار ، عالئم و دالیل جـرم                       2تبصره  

ی وی ، موظفند متهم را حسب مورد ، فوری بـه دادسـرا یـا    اقدام نمایند ، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیر   
  . انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگا اطفال و نوجوانان نیست . دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند 

ز ، تـشکیل پرونـده شخـصیت در مـورد اطفـال و               این قانون ، در جرایم تعزیری درجـه پـنج و شـش نیـ               203عالوه بر موارد مذکور در ماده       
  .نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است 

در جریان تحقیقات مقدماتی ، مرجع قضایی حسب مورد ، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین اولیاء ، یا سرپرسـت قـانونی یـا             
اشـخاص  .  امتناع از پذیرش آنان ، به هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه مـصلحت بدانـد ، مـی سـپارد       در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا       

افراد پانزده تا هجده سال نیـز شخـصاً ملـزم بـه     . مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند     
  . معرفی خود به دادگاه می باشند

                                                           
  ». ند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم خداو« :  قانون آیین دادرسی کیفری و بدین عبارت خواهد بود 145سوگند مطابق ماده .  1



 
   
   

  

187

 
  
 1395 ماه  مهر. دفترچه  سواالت آزمون قضاوت  

     www.departeman.com  66912180   ـ 09123787199         10 کوچه حق گو ، پالک  سمت چپ ، نصرت ،هارراه تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به چ:  قضاوتمرکز ویژه نشر و ارائه  منابع آزمون 

  جزوه آیین دادرسی کیفری 182تصویر صفحه 
    مرحله بدوی غیر قطعی و در مرحله تجدید نظر تحت رسیدگی باشد و متهم مبتال به جنون شوددر  اگر حکم صادره .7

بـا صـدور رای موقـوفی تعقیـب          .  زیرا  حدوث جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی است              .دادگاه تجدید نظر رای به موقوفی خواهد داد       
  . گردد دره برطرف میآثار حکم صا،

  ، اتفاق افتد   ابتال به جنون در ضمن اجرای حکم حبس. 8
  .  که در این صورت مابقی مدت باید در دارالمجانین سپری گردد 

  . و جنبه شخصی دارد و تاثیری در شرکاء و معاونین جرم ندارد  جنون از عوامل رافع مسئولیت بوده 
ن محکوم علیه مسقط مجازات نیست هر چند الزمه الزام به منطقی که اجرای حد بر مجنون را تجویز می کند طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنو 

دارد که در   قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می503پذیرش اجرای مجازاتهای تعزیری ، بر محکوم علیه مجنون است با این همه تبصره ماده         
هر چند تبـصره مـاده   . شود تان روانی نگهداری شود ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه میصورت جنون ، محکوم باید در بیمارس  

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ناظر به محکومان به مجازات تعزیری است ، به نظر می رسد که در مورد محکومان به مجـازات حـد نیـز در                     503
البته بدون اینکه این مدت بتواند در مجازات حدی ،    ( اید به ضرورت نگهداری آنان در بیمارستان روانی         صورت ابتال به جنون قبل از اجرای حد ، ب         
 . معتقد بود ) جز در موارد استثنایی ، تأثیری داشته باشد 

   جهات سقوط دعوی عمومی - سوم بند
دن دعوی عمومی ، صدور حکـم و یـا اجـرای مجـازات              بر خالف موانع تعقیب ، علل سقوط دعوی عمومی مانعی دائم در راه به جریان افتا               

 شـکایت   اسـترداد ،امـر مختومـه کیفـری    ، عفـو عمـومی   ،  فـوت  ،مرور زمان : موارد سقوط دعوی عمومی عبارتند از    . محسوب می شوند    
  ) آنگاه که شکایت شاکی شرط ضروری تعقیب است  (

  : ارد سقوط مجازات عبارتند از مو ) 121 الی 96مواد ( مطابق قانون جدید مجازات اسالمی 
   1 اعمال قاعدۀ دراء- توبۀ مجرم- مرور زمان- گذشت شاکی- نسخ قانون-عفو

تعقیب امر کیفـری کـه طبـق قـانون شـروع شـده اسـت و همچنـین اجـرای          :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد         13و نیز ماده    
  :مجازات موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر 

شـمول مـرور زمـان در         - نـسخ مجـازات قـانونی       - شمول عفو   - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت         - وت متهم یا محکوم علیه    ف
  اعتبار امر مختوم  - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون - موارد پیش بینی شده در قانون

  . گردد می عمل میدرباره دیه مطابق قانون مجازات اسال   1تبصره 
مگر آنکه ادله اثبات جرم   . هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود                           2تبصره  

ابالغ می شود که ظـرف مهلـت پـنج روز    در این صورت به ولی یا قیم وی       . به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند                 
در صورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تـسخیری                      . نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید       

  .تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد 
  . وارد سقوط دعوی عمومی یا مجازات را بررسی خواهیم کرد در ادامه مطالب نخست مرور زمان کیفری و سپس سایر م

   مرور زمان کیفری  -اول 
مرور زمان عبارت ازگذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی ، اعالم شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوی عمـومی و                        

 مرور زمـان امـر   به اینکه وی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند          همه مکاتب با سقوط دع    . سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست       
  . دارند که از ذکر آنها خودداری می کنیم دالیلی مناسبی است یا خیر ، موافقان و مخالفان هر یک برای اثبات ادعای خود 

 سابق را در خصوص مرور زمان مغـایر مـوازین           مدنیقانون آیین دادرسی     731 ماده   ، فقهای شورای نگهبان   ،در دوران بعد از انقالب اسالمی     
 پاسخ شـورای نگهبـان مبنـی بـر     ،در عمل اگر چه دادگاهها   . درباره امور کیفری بین فقهای معاصر اتفاق نظر وجود ندارد           . شرعی دانسته اند    

 در  به شـرح منـدرج   ماهه شکایت 6 فقط مدت    اند، در سالهای بعد از انقالب نه        غیر شرعی بودن مرور زمان را  به امور کیفری نیز تسری داده            
  -خالف شرع تلقی نگردیده ، بلکه مقنن خود به تدریج در جهت پذیرش مواعد شکایت و اعتراض به احکام  ) 1372(  چک انون ق5ماده 

                                                           
  .ن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آ   :  قانون جدید مجازات اسالمی120ماده . 1

  . ود در جرائم موجب حد به استثناء محاربه ، افساد فی االرض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی ش   :  قانون جدید مجازات اسالمی121ماده         
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   جزوه آیین دادرسی کیفری183تصویر صفحه 
 ماده  تجدید نظر آراء دادگاهها و انون ق 12به ماده ن میان می توان گامهایی برداشته است که از آ -شود  که خود نوعی مرور زمان تلقی می  

 79ع و انقالب در امور کیفری مصوب . د . ت .  ق 173ع و انقالب در مورد مهلت تجدید نظر از آراء  دادگاهها و نیز ماده . د . ت . ق  27
  . ) ماه از تاریخ ابالغ رای است 2 خارج از ایران  روز و20مهلت تجدید نظر برای اشخاص داخل ایران (  .اشاره کرد... و 

 و قانون جدید آیین دادرسی کیفری در بحث آیین دادرسی جـرائم نیروهـای   113 الی 105و اخیراً نیز قانون جدید مجازات اسالمی از مواد       
  . به مرور زمان پرداخته است 624 الی 620مسلح از مواد 

ور حقوقی همیشه مسقط است ، اما هیچگاه موجب امحای محکومیت نمی شود و به این علت، فقـط  مرور زمان در امور کیفری بر خالف ام    
مجازات به مرحله اجرا گذاشته نمی شود و در صورت ارتکاب جرم دیگری از سوی مرتکب با رعایت مقررات تکرار جرم بـرای او تعیـین                        

ظر به نظم عمومی است و بدین علت قابل اسقاط از سـوی ذینفـع نیـست و                  مرور زمان در امور کیفری از قواعد آمره و نا          .مجازات می شود    
بدین ترتیب پس از گذشت  مرور زمان حتی اگر مجرم خود را به مقامات مسئول قضایی معرفی و به ارتکاب جرم اقرار کند ، قابـل تعقیـب              

 قـانون  766، حال آنکـه در امـور حقـوقی طبـق مـاده        دو مجازات نیست و مقام رسیدگی کننده باید به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام ورز              
  . اصول محاکمان حقوقی، حق مرور زمان پس از استقرار قابل اسقاط است 

  خصیصه قوانین مرور زمان  –الف 
  : کلیه قوانین راجع به مروز زمان کیفری ناظر به نظم عمومی بوده و جنبه عام وکلی دارد؛ در نتیجه

س حق ندارد این نوع قوانین را نادیده گرفته و خالف آن عمل کنند؛ مثال هر گاه جرم ارتکـابی مـشمول مـرور زمـان شـده باشـد مـتهم                 متهم ، دادسرا و یا دادر      
 . تواند درخواست کند که تعقیب و محاکمه ادامه یابد تا او بتواند بیگناهی خود را به اثبات برساند نمی

 . ن توجه کنند هر چند از طرف متهم ایرادی نشده باشد مراجع کیفری مکلفند راساً به مسئله مرور زما 

ای از     ایراد مرور زمان در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است؛ بدین توضیح که در صورت حصول  مرور زمـان مراجـع کیفـری مکلفنـد، در هـر مرحلـه                               
 . دمراحل رسیدگی ، قرار موقوفی تعقیب متهم و یا محکوم علیه را صادر و اعالم نماین

   اقسام مرور زمان–ب 
مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صـدور حکـم ، مـرور             : به طور کلی مرور زمان کیفری به ترتیب عبارتند از           

  .زمان اجرای مجازات 
  مرور زمان شکایت . 1

مـرور زمـان   « ور زمـان کلـی کـه از آن بـه      عالوه بر تغییراتی که در مدت مرور زمـان داده شـد، نـوعی مـر    1352در قانون مجازات عمومی   
 این قانون در جرائم قابـل گذشـت کـه تعقیـب موکـول بـه شـکایت                   48به موجب ماده    . تعبیر شده بود ، وارد قوانین موضوعه شد       » شکایت  

  . ماه از تاریخ اطالع از وقوع جرم شکایت نکند ، حق تعقیب جزایی او ساقط می شود6مجنی علیه است ، چنانچه وی تا 
قانونگذار عدم طرح شکایت در مهلت معین را اماره انصراف متضرر از جرم از دعوای جزایی دانسته بود ؛ اما امارۀ مذکور امـارۀ تغییرپـذیر بـود و                     

 رفع سـلطه  در مواردی که مجنی علیه تحت سلطه قانونی متهم بود یا به عللی ، خارج از اختیارش ، قادر به طرح شکایت نبود ، مرور زمان از تاریخ                   
کرد و دلیلی بر انصراف صریح یـا ضـمنی ا     ماه فوت می6همچنین در مواردی که متضرر از جرم قبل از انقضای مدت      . شد  و علل مذکور آغاز می    

  . ماه سپری نشده باشد6واز طرح شکایت در دست نبود، تعقیب متهم از سوی وارث وقتی جایز تلقی شده بود که از تاریخ فوت بیش از 
  مرور زمان تعقیب. 2

مـدت مـرور زمـان تعقیـب     . منظور از مرور زمان تعقیب ، سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی  قـرار داد   
  . 1تر است اصوالً از مدت مرور زمان مجازات کوتاه

  مرور زمان مجازات ، مرور زمان اجرای حکم . 3
های مرور زمان بـه       علیه اجرا نشده یا فقط قسمتی از آن اجرا شده و مهلت             قطعی ، کالً دربارۀ محکوم    چنانچه مجازات ، پس از صدور حکم        

  . شرح مندرج در قانون سپری شده باشد ، اجرای مجازات ، حتی در صورت دستیابی به مجرم، فاقد مجوز قانونی است
مان شکایت با مهلت مرور زمان تعقیب  و مرور زمان اجرای حکم تعیـین شـده   در حقوق کشور ما علی رغم قوانین سایر کشورهای جهان ، مهلت مرور ز 

  . یکسان است 

                                                           
 .مدت مرور زمان تعقیب انتظامی قضات از تاریخ وقوع تخلف دو سال است. 1
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   جزوه آیین دادرسی کیفری187تصویر صفحه 
در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطاء آزادی مشروط ، در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط ، مبدأ مرور زمـان ،                         

  . تاریخ لغو قرار یا حکم است 
شـود ، هرچنـد    قطع مرور زمان ، مطلق است و نسبت به کلیۀ شرکاء و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند ، اعمال می                

همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکاء یا معاونان جرم قـاطع  . تعقیب فقط دربارۀ یکی از آنها شروع شده باشد     
  .ومان است مرور زمان نسبت به دیگر محک

موقوف شدن تعقیب ، صدور حکم یا اجراء مجازات ، مانع از استیفاء حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می توانـد                       
  . دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید 

   متهم فوت –دوم 
ه موجب موقوفی تعقیب یا موقـوفی        فوت متهم یا محکوم علی      قانون جدید آیین داردسی کیفری ،      13ماده  » الف  « به موجب بند    

اگر چه مصادیق چنین جرایمـی از سـوی       . به استثناء جرائمی که مجازات آنها دارای جنبه شخصی است           . اجرای حکم می شود     
. شود با فوت متهم مجازات ساقط نمیقانونگذار تعیین نشده است، لکن به نظر می رسد که منظور جرائمی است که از نظر فقهی        

   . 1ئم مشمول دیه یا موارد مستوجب قصاص که تبدیل به دیه می شودمثل جرا
فوت متهم از آن نظر جزء موارد سقوط دعوی عمومی تلقی می گردد که در حقوق جزای مدرن با توجه به اصل شخصی بودن                        

  2. اعمال کیفر بر بازماندگان متوفی جائز نیست  مجازاتها ،
  ات بر اثر فوت موارد سقوط دعوی عمومی یا مجاز -الف 

در ) مبادرت به قتل و خود کشی بالفاصله پس از ارتکاب جرم          (  تعقیب صورت گیرد     شروع به   ممکن است فوت متهم قبل از      .1
این صورت تعقیب متوفی بدین شکل است که هیچ اقدامی از سوی مرجع قضایی انجام نمـی شـود و اگـر هـم اقـدامی صـورت             

  3. گرفته باشد ، مختومه می شود 
فوت کند دادرس دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر        ) در زمان تعقیب    ( چنانچه متهم پس از شروع به تعقیب و قبل از صدور حکم              .2

 هرگاه بـه منظـور جلـوگیری از         .و اگر پرونده نزد قاضی تحقیق مطرح باشد باید آنرا جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه بفرستد                 . می کند   
و دالیل جرم قرار تأمین صادر شده باشد مقام رسیدگی کننده ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب ، قـرار تـأمین             فرار متهم یا امحاء آثار      

صادر شده و متهم آن را ایداع کـرده باشـد بعـد از    ) وجه الضمان نقدی ( مثال اگر درباره متهم متوفی قرار تأمین  . را نیز فک می کند      
   . گردد صادرکننده قرار مزبور ، قرار تأمین فک و وجه الضمان آزاد میصدور قرار موقوفی تعقیب ، به دستور مرجع 

 صدور قرار موقوفی تعقیب یـا منـع تعقیـب فقـط بـه وسـیله                 «: آورده است که      15/8/73 -  5570/7اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره        
د حکم به برائت بدهد زیرا حکم برائت بـرای جـایی اسـت کـه                 درمورد قرارهای  مزبور دادگاه نمی توان       »دادرس دادگاه صورت می گیرد      

در جاهایی که متهم فوت کـرده یـا متهمـی    . دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دالیل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید               
  . قرار موقوفی تعقیب را نیز دارد همچنین اداره حقوقی اعالم نموده که قاضی تحقیق حق صدور. وجود ندارد باید قرار صادر شود 

 و دادسـرا حـق تقاضـای    اگر فوت بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن باشد چنانچه حکـم بـه برائـت مـتهم باشـد ، قطعـی مـی شـود                    .3
د گـردد مگـر در مـور     و اگر حکم به محکومیت وی باشد ، حکم قبل نقض و قـرار موقـوفی صـادر مـی      رسیدگی پژوهشی یا فرجامی ندارد    

  . محکومیت به جزای نقدی یا دیه 
 در این صـورت مجـازات هـای سـالب آزادی و مجـازات اعـدام موضـوعاً                   اگر فوت بعد از صدور حکم و قطعیت آن باشد ،           .4

  .  دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می کند گردد ومنتفی می

                                                           
   ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر گلدوست ، جزوه آیین دادرسی کیفری . 1
 آشوری ، منبع پیشیندکتر محمد . 2
  دکتر محمود آخوندی ، منبع پیشین. 3
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  جزوه آیین دادرسی کیفری188تصویر صفحه 
اگر اتهام یا حکم محکومیت متوفی ، دیه باشد با توجه به اختالفی که در ماهیت دیه وجود دارد در مورد تصمیم دادگـاه نیـز                    .5

که دیه را مجازات دانسته با عنایت به اصل شخـصی بـودن              قانون جدید مجازات اسالمی      14طبق ماده   . اختالف نظر وجود دارد     
   . مجازاتها دیه نیز باید ساقط شود

منتهـا اگـر تعقیـب    . که در این صورت فوت متهم موجب موقـوفی تعقیـب نمـی شـود      . از سوی دیگر دیه ماهیت خسارت دارد        
  .شروع نشده باشد ذینفع باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید 

 فـوت مـتهم از علـل سـقوط      اگر مجازات متهم یا محکوم علیه ، جزای نقدی باشد با توجه به مجازات بـودن جـزای نقـدی ،                      .6 
   ) 18/11/67 -  6457/7نظر اداره حقوقی شماره .( جزای نقدی می باشد 

  .فوت حکمی نمی تواند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد  .7
  . فوت محکوم علیه پس از اعتراض به حکم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد   .8
  . قطعیت حکم است فوت متهمی که بری شده موجب  .9

  . هرگاه فوت محکوم پس از درخواست تجدید نظر باشد مرجع تجدید نظر قرار موقوفی تعقیب صادر می کند  .10
   آثار فوت در حقوق مدعی خصوصی –ب 

   . فوت متهم یا محکوم علیه باعث ساقط شدن دعوای عمومی است و دعوای خصوصی ناشی از جرم کماکان به قوت خود باقی می ماند
  . اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات باعث اسقاط حقوق خصوصی نمی شود 

دراین رهگذر متضرر از جرم می تواند دعوای خود را علیه وارث یا وراث متهم متوفی اقامـه نمایـد ، النهایـه حـق مراجعـه بـه دادگـاه هـای           
  . جزایی را نداشته و فقط می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند 

هرگـاه تعقیـب   . سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خـصوصی نیـست        :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد          20ه  ماد
امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائـت شـود ، دادگـاه کیفـری مکلـف اسـت ، در                                

  . ه مطرح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگا
  عفو عمومی   -سوم 

 عفـو  امـا گیـرد   عفـو عمـومی از اراده قانونگـذار نـشات مـی     . عفو عمومی و عفو خـصوصی  : در قوانین موضوعه کشورها عفو دو نوع است    
ار خود باقی مانده و محکومیت در سجل کیفری درج می شـود   ارتکاب به جرم به اعتب ، در این نوع عفو    .خصوصی ناشی از اراده فرد است     

 حال آنکه در عفو ، فقط محکوم علیه مباشر جرم از مجازات معاف می شود         ، چه  تاثیری در وضعیت شرکاء و معاونین جرم ندارد           احتماال و
 عفو عمومی قبـل از تعقیـب مـتهم    انون  ق  عمومی خاصیت مجرمانه عمل و به تبع آن مجازات ساقط می شود و به همین دلیل در مواردی که                  

اگر عفو عمومی پس از ارتکاب جرم و تعقیب آن ، پـیش             . گردد   سلب می  مشابه    مرجع تعقیب  دادسرا یا    امکان تعقیب از    ، به تصویب برسد  
 عفـو عمـومی پـس از     انوناگـر قـ   . گردد و مقام قضایی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند           از آن به تصویب برسد دعوی عمومی ساقط می        

  :  دارای آثار زیر است  عالوه بر زوال محکومیت محکومیت به تصویب برسد
  . محکومیت در سجل قضایی ثبت نمی شود و در صورت ثبت از بین می رود  ♣
  . جرم مشمول عفو مانعی در راه اعطای تعلیق نیست  ♣
  . عفو تاثیری در حق مدعیان خصوصی ندارد  ♣
  . شد شرکاء و معاونان جرم نیز مشمول آن  می شوند اگر عفو عمومی شخصی نبا ♣
  . پس از شمول عفو ، آن جرم دیگر سابقه أی برای تکرار جرم و یا تعلیق مجازات نیست  ♣
  . گیرد  اغلب حقوقدانان معتقدند عفو اقدامات تامینی را در برنمی ♣
 . عفو از قواعد آمره است  ♣

  .ده باشد ، خسارات مذکور قابل مطالبه خواهد بود درصورتی که از اعمال ارتکابی خساراتی وارد ش ♣
  . قانونگذاران پرداخت جزای نقدی را شرط استفاده از عفو قرار می دهند  ♣
  . توان همان عمل را تحت توصیف دیگری ، قابل تعقیب دانست  محکوم علیه از تحمل مجازات معاف و دیگر نمی ♣
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   جزوه آیین دادرسی کیفری508تصویر صفحه 

    سیاسی و مطبوعاتیرسیدگی به جرائم   -فتم گفتار ه
   ماهیت جرایم سیاسی-بند اول 

  .از موارد مورد بحث و اختالف بسیاری از حقوقدانان وسیاستمداران بوده است همواره جرم سیاسی  مفهوم و محدودۀ
 این قانون چنانچه با انگیزه اصالح 2ماده  هر یک از جرایم مصرح در 1 قانون جرم سیاسی1به موجب ماده ضابطه جرم سیاسی در ایران  ،   

امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکـاب یابـد بـدون آنکـه مرتکـب اصـل                          
  . ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود 

  .ر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند  جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقر ،2مطابق ماده 
توهین یا افترا به رؤسای سه قوا ، رئـیس مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام ، معاونـان رئـیس جمهـور ، وزرا ، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ،                                      -الف

  . نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان 
   قانون تعزیرات  517یس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده توهین به رئ -ب
 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسـالمی یـا اقلیـت هـای     16ماده « ه » و » د « جرایم مندرج در بندهای      -پ

   7/6/1360دینی شناخته شده مصوب 
  . اسالمی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات هایجرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسالمی و شورا -ت
  .نشر اکاذیب  -ث

  :سیاسی محسوب نمی شود  قانون جرم سیاسی ، مباشرت ، مشارکت ، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم 3بر اساس ماده 
  جرایم مستوجب حدود ، قصاص و دیات -الف
  سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی -ب
  آدم ربایی و گروگان گیری  -پ
  بمب گذاری و تهدید به آن ، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی  -ت
  سرقت و غارت اموال ، ایجاد حریق و تخریب عمدی  -ث
   ، قاچاق و خرید و فروش سالح ، مواد مخدر و روانگردانحمل و نگهداری غیرقانونی -ج
  رشاو ارتشاء ، اختالس ، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی ، پولشویی ، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور  -چ
  جاسوسی و افشای اسرار -ح
  تحریک مردم به تجزیه طلبی ، جنگ و کشتار و درگیری  -خ
  ه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی اختالل در داده ها یا سامان -د
  2کلیه جرایم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن  -ذ

مـتهم مـی توانـد      . تهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است              ، تشخیص سیاسی بودن ا     5و نیز به موجب ماده      
. در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بـودن اتهـام خـود ایـراد کنـد                             

عتراض به این قرار تـابع مقـررات قـانون آیـین دادرسـی      شیوه صدور و ا . مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید            
  . 3کیفری است 

                                                           
   شورای نگهبان 29/2/1395 مجلس شورای اسالمی و تأییدیۀ 20/2/1395مصوب . 1
  .  است 4/12/1392 ، نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4به موجب ماده . 2
  : قانون جرایم سیاسی ، موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می شود 6به موجب ماده . 3

  ودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی  مجزا ب-الف
   ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس -ب
   ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم-پ
   غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی -ت
  . ام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد  ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مق-ث
  مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس  حق-ج
   .حق دسترسی به کتب ، نشریات ، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس  -چ
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   جزوه آیین دادرسی کیفری193تصویر صفحه 
 محجـور مـی      در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ،               قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        70مطابق ماده   

 تـا حـضور و مداخلـه         ترسی ندارد ونصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجـور شـود ،                باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دس         
ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادسـتان شخـصی را بـه                                

د و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار         کنعنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می           
  . ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است  این حکم در مواردی که بزه دیده ،. متهم به عمل می آورد 

رد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر مـوارد              در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دا             -تبصره
  . مالی ، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ، اگـر           71و نیز ، بر اساس  ماده        
سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شـکایت نکنـد ، دادسـتان                 بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا           

 نـاتوان    همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سـن ،                  . کند  موضوع را تعقیب می   
در این صورت ، در خصوص افـراد محجـور،          .  دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند             از اقامه دعوی هستند ،    

  . موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است 
    صلح و سازش با متهم–هفتم 

برخالف دعوای خصوصی که متعلق به زیان دیده از جرم است ، دعوای عمومی از آن دادسرا نیـست و در نتیجـه دادسـتان و یـا            
دار تعقیب از جرائم باشد ، مکلف است به موجب قاعدۀ اجباری بودن تعقیب ، نه فقط دعـوای                   ه عهده هر مقام قضایی دیگری ک    

عمومی را به نمایندگی از سوی جامعه به جریان اندازد ، بلکه آن را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کرده و حتی در مواردی که در                          
 به چنین حکمی خودداری نکند و بدین ترتیب ، امکـان قـانونی              صدور حکم رعایت مصالح جامعه نشده باشد از اعتراض نسبت         

  . وجود ندارد  صلح و سازش دادسرا با متهم اصوالً
  طی شـرایطی و  -ای از سازمان ها و نهادهای دولتی را مجاز به صلح و سازش با متهم  با این همه ، در قوانین برخی کشورها ، قانونگذار پاره     

کرده است و از ایـن وسـیله بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای سیاسـت جنـایی                     -... )  ، اقتصادی ، صید ، کشتیرانی و         مالیاتی(در برخی از جرائم     
صلح و سازش سازمان دولتی مربوط به متهم ، که با پرداخت مبلغی ظرف مدت معین به صندوق دولت و بـا توافـق طـرفین                          . کند  استفاده می 
همچنین در مواردی که متخلف در جرائم رانندگی مبلـغ جریمـه را مـستقیماً بـه مـأمور      . ند ک گیرد ، دعوای عمومی را ساقط می  صورت می 

  .شود کند ، دعوای عمومی بر حسب نوعی توافق ساقط می پرداخت و یا به صندوق دولت واریز می
  ∗∗∗ج

    دعاوی خصوصی-گفتار دوم 
 دعوی دیگـری     ، ار به اشخاص خصوصی نیز گردد     موجب اضر ،  در صورتی که جرم عالوه بر اخالل در نظم و آرامش عمومی             

 مطالبه ضرر و زیان بخـش مهـم و اساسـی            .غیر از دعوی عمومی نیز از آن ناشی می گردد که به دعوی خصوصی موسوم است                 
 در عرف قـضایی ایـران مطالبـه ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم از سـوی                  .دعوی خصوصی در محاکم کیفری  را تشکیل می دهد           

بـزه دیـده شخـصی      : بینی شده اسـت      آئین دادرسی کیفری به شرح زیر پیش      جدید   انونق 10است که در ماده     مدعی خصوصی   
و هرگـاه جبـران     » شـاکی    «  است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند ،                  

  : ضرر وزیان قابل مطالبه به شرح زیر می باشد . ود ش نامیده می» مدعی خصوصی « ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، 
  که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است   و معنوی ضرر و زیان های مادی  
 .شود منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می 

 توانـد جبـران تمـام ضـرر و زیـان هـای مـادی و معنـوی و منـافع                      شاکی مـی  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       14مطابق ماده   
  .الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند  ممکن
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   جزوه آیین دادرسی کیفری339تصویر صفحه 
اگر مرتکب در زمان وقوع جرم ، واجد سمت یا سن مورد نظر باشد در دادگاه  مربوطه محاکمه میشود و استعفاء ، ترخیص و زوال سمت بعد                 ♣

  .پس به جرم یک بازنشسته نظامی که قبال در زمان خدمت مرتکب شده در دادگاه نظامی رسیدگی می شود .  وقوع جرم تاثیری ندارد از
  . رسیدگی به جرائم شهرداران مرکز شهرستان که به مناسبت شغل و وظیفه می باشد در صالحیت دادگاههای مرکز استان می باشد  ♣
  .را داشته باشد در صالحیت دادگاه انقالب است ) ظم و امنیت عمومیاختالل در ن( جرمی که خصیصه  ♣
  . رسیدگی به جرائم بخشداران دادگاه محل وقوع جرم است  ♣
  .  جرائم ارتکابی شهردار غیر مرکز در صالحیت دادگاه محل وقوع است  ♣
  .الی کشور است مرجع حل اختالف در صالحیت بین دادگاه عمومی و انقالب مستقر در یک استان ، دیوان ع ♣
  .  مرجع حل اختالف صالحیت دادگاه عمومی و انقالب مستقر در دو استان ، دیوان عالی کشور است ♣
  .حل اختالف در صالحیت دادگاه انقالب و نظامی با دیوان عالی کشور است  ♣
  . ادگاههای دیگر بین دادگاه عمومی و دادگاه ویژه روحانیت اختالف قابل تحقق نیست و همینطور دادگاه ویژه با د ♣
  . اختالف دادگاههای عمومی مستقر در دو استان و نیز اختالف صالحیت بین دادگاههای حوزه قضائی دو استان در دادگاه دیوان عالی کشور حل می شود  ♣
  .یگردد اگر دادگاه عمومی و انقالب و نظامی به صالحیت مرجع غیر قضائی از خود نفی صالحیت کنند پرونده به دیوان ارسال م ♣
  . رای دیوان در خصوص حل اختالف دادگاه عمومی و انقالب قطعی  و الزم االتباع است  ♣
  . در صورت اختالف بین دیوان و دادگاه تجدید نظر استان ، نظر دیوان عالی کشور که مرجع عالی تر است الزم االتباع  است  ♣
  .  دیوان ، انقالب را صالح می داند رای دیوان قطعی و الزم االتباع است بین دادگاه عمومی و انقالب راجع به صالحیت اختالف حاصل شد و ♣
 مـاده   1تبصره   . (در جرائم نظامی احاله پرونده از یک مرجع  قضائی به مرجع دیگر با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح صورت می گیرد                         ♣

   ) 1364قانون جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ، مصوب  10
اما پاسخ این ابهام .  تصریح نشده است که آیا احاله پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه اختصاصی حوزه دیگر نیز امکان دارد یا خیر       انون در ق  ♣

. کان ندارد را در قواعد صالحیت می توان یافت زیرا صالحیت ذاتی از قواعد آمره ای است که استثناء بر نمی دارد بنابراین چنین احاله ای ام                    
احاله از حوزۀ قضایی به حوزۀ قضای دیگر امکان دارد و احاله از یک مجتمع قضائی به مجتمع قضائی دیگر که در درون یک حـوزه قـضائی                       

  . قرار دارد امکان پذیر نیست 
اصلی زمینی است نه هـوائی  همچنین مالک تشخیص دور یا نزدیک بودن به محل وقوع جرم راه          . مالک احاله اقامت است نه حضور نا منظم          ♣

  . یا راه میان بر ، چراکه عمدتاً رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی صورت می گیرد 
  نیابت قضائی   -ششم بند 

در این حالت چـاره ای      . گاهی اوقات ، انجام برخی از امور قضائی در خارج از حوزه قضائی دادگاه صالح ضرورت پیدا میکند                   
 . »نیابـت اجبـاری   « ریق اعطای نیابت قضائی انجام آن امور را از مراجع قضائی حـوزه مـورد نظـر خواسـت              نیست جز اینکه از ط    

  . مصداق خواهد داشت » نیابت اختیاری « درعین حال درمواردی که مقام قضائی در حوزه خود انجام اموری را به ضابطان واگذار می کند 
 شهود ، اخذ نظریه کارشناس ، تحقیق و معاینه محلی ، اخذ تـأمین از مـتهم و گـرفتن    اموری از قبیل بازجوئی از متهم ، تحقیق از    

که اظهار نظر در ماهیت امـر ، صـدور قـرار نهـائی و انـشاء       تواند مورد نیابت و یا نمایندگی قرار گیرد ؛ در حالی           آخرین دفاع می  
  . توان موضوع نیابت قرار داد  حکم و نظایر آن را نمی

  .همانگونه که ذکر شد ، گاهی اجباری و زمانی اختیاری است نیابت قضائی 
     نیابت قضایی اجباری-الف

در ایـن   . است که الزم باشد تحقیقات مورد نظر در خارج از حوزه قضائی مرجـع معطـی نیابـت صـورت گیـرد                        نیابت قضایی وقتی اجباری   
زه قضائی خود را ندارد باید به مأموران قضائی حـوزه مـورد نظـر               حالت مرجع رسیدگی کننده چون صالحیت اقدام قانونی در خارج از حو           

  .نیابت قضایی بدهد تا تحقیقات الزم را به عمل آورند 
  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 121 الی 119مطابق مواد 

 جمع آوری آالت جـرم و بـه           ، هرگاه تحقیق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاینه محل ، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء                    
  طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس الزم شود ، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات
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   جزوه آیین دادرسی کیفری337تصویر صفحه 
حاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یـا   ، در مورد جرائم در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ، ا         418بر اساس تبصره ماده     

  . رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می شود 
  : موارد احاله عبارتند از 

  .  بیشتر متهمین درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند  
  . اه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگ 

  .  ، احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود 419بر اساس تبصره ماده 
پیـشنهاد رئـیس    نظم و امنیت بـه       عالوه بر موارد دو گانه فوق به منظور حفظ            قانون جدید آیین دادرسی کیفری     420ماده   تبصرۀ

  .  یا دادستان کل کشور و پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده را قابل احاله به مرجع قضائی دیگری دانسته است قوه قضائیه
  :  نکته ها

  . فرار از خدمت سربازی از جمله جرائم خاص نظامی است و دادسرا و دادگاه نظامی برای رسیدگی صالحیت دارد  
در مـورد  .  جرائم مستمر دادگاه محل کشف جرم و جرائم به عادت دادگاهی که آخرین مرتبه جرم در آنجا انجام شده صـالحیت دارد                   در 

  .شروع به جرم هم دادگاه محلی که آخرین عمل در آنجا صورت  گرفته صالح خواهد بود 
ف جزائی است پست نماید و این کاال در محل ارسال محمولـه        اگر شخص کاالی غیر مجاز را که دارای وص        «:  نظر مشورتی اداره حقوقی      

کشف نشود اما در محل دیگری کشف شود حوزه قضائی محل کشف جرم صالحیت نخواهد داشت بلکـه دادگـاه محـل ارسـال محمولـه               
  »1. صالحیت دارد 

 صـالحیت ذاتـی یـا محلـی آن دادگـاه باشـد،           در صورتی که دادگاه ، صالح به رسیدگی  به جرمی باشد اما در عین حال این امر خـارج از                     
صالحیت اضافی استثنائی بر قواعد کلی صالحیت کیفری بوده و مبین           . صالحیت آن دادگاه نسبت به آن جرم صالحیت اضافی خواهد بود          

  . این است که مرجع کیفری در بعضی شرایط نسبت به جرمی که اصوال خارج از صالحیت اوست نیز رسیدگی کند 
  .2به ادعای اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به اموال موضوع مصادره در صالحیت دادگاه انقالب استرسیدگی  
  . درمورد جرم به عادت دادگاهی صالح است که آخرین عمل مادی در آنجا واقع شده باشد  
  . هر دادگاه عمومی تشکیل می شود از یک رئیس و یک دادرس  
ان در صالحیت دادگاههای مرکز می باشد دادگاه محـل وقـوع جـرم ضـمن اعـالم مراتـب بـه         در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آن      

  .  آثار و دالیل جرم را جمع آوری نموده و بالفاصله به مرکز ارسال خواهد کردمرکز منحصراً
   .جلس شورای اسالمی است رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان و وزراء در جرائم عادی در  صالحیت دادگاه عمومی با اطالع م 
 .  رسیدگی به جرائم احتکار و گرانفروشی در صالحیت ذاتی تعزیرات حکومتی است  

به کلیه اتهامات رؤسا و اعضاء شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز ممکن است مرتکب                         
  . ی می شود شوند ، در دادسراها و دادگاههای مرکز رسیدگ

  .رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجۀ سرتیپ دومی به باال در صالحیت دادگاه نظامی پایتخت است  
 هر گاه رسیدگی به جرمی که در صالحیت دادگاه نظامی است مالز مه با رسیدگی یک جرم عمومی داشته باشد دادگاه نظامی به آن جرم                   

  . عمومی نیز رسیدگی می کند 
 .د نظر از احکام دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور است مرجع تجدی 

  .احکام صادره پیرامون حبس تعزیری از دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است  
  . مهلت در خواست واخواهی از احکام غیابی دادگاه نظامی ده روز از تاریخ ابالغ حکم غیابی به محکوم علیه است  
  .یاسی ، نظامی و اتباع داخلی غیر قابل استردادند مجرمین س 
   .کشورمتبوع او بفرستند استردادنهائی یا دولتی آن است که بواسطه توافقی غیر علنی فرد را از کشور اخراج کرده و به 

                                                           
 4/11/73-7463/7اره حقوقی شماره نظر مشورتی اد.  1
  2/12/71-581رأی وحدت رویه شماره . 2
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   جزوه آیین دادرسی کیفری572تصویر صفحه 
  اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور . 1

بنـابراین، از آنجـا کـه ایـن شـکل از      . نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیـوان عـالی کـشور اسـت              مرجع اصلی و عام     
ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با رسیدگی مجدد بـه پرونـده مطـرح                   اعتراض به حکم از گذشته به عنوان وسیله       

. می شود   ل قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسی عام یاد             نیز همچنان مورد قبو    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری       بوده و   
کننده حکم قطعی با موافقت دیوان عـالی کـشور،           عرض دادگاه صادر   ، روشی است که بوسیله آن دادگاه دیگری هم         این شیوه 

ده دادرسـی ایـن   مهمترین ویژگی اعـا . نماید یک بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادر شده، رسیدگی می 
در چنـین فرضـی،     . است که اجرای مجازات موضوع حکـم، مـانع اعتـراض بـه آن حکـم و درخواسـت اعـاده دادرسـی نیـست                        

های تکمیلـی و تبعـی رهـایی یافتـه و بـا       گناهی خود، از تحمل مجازات علیه می تواند از طریق اعاده دادرسی و اثبات بی           محکوم
ست رفته خویش را در جامعه باز یابد و در صورت امکـان، خـسارات ناشـی از اجـرای                    رفع انگ محکومیت از خود حیثیت از د       

 در تعیـین مـوارد اعـاده دادرسـی           قانون جدید آیین دادرسی کیفـری      474این است که صدر ماده      . مجازات ناروا را مطالبه نماید    
، اعم از اینکه حکم صادره بـه مرحلـه           اهمحکومیت قطعی دادگاه   احکام    در مورد   اعاده دادرسی   درخواست «: نماید  تصریح می 

  »: ...به قرار زیر است اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، 
از این گذشته، حتی فوت محکوم علیه نیز مانع استفاده از این طریق نیست و با اینکه اصوالً فـوت مـتهم یکـی از جهـات سـقوط               

، امـا بـه منظـور    )  قانون جدید آیـین دادرسـی کیفـری   13ماده » الف « ند  ب(دعوای عمومی و مانع ادامه تعقیب کیفری به شمار آمده است            
ای که محکومیت کیفری شخص، حیثیت او و بازماندگانش را آلوده نموده است، امکـان                 جبران اشتباهات قضایی و زدودن لکه     

 قـانون جدیـد آیـین      475ایـن اسـت کـه مـاده         . درخواست اعاده دادرسی پس از فوت محکوم علیه توسط وراث او وجـود دارد             
  :  در مقام احصاء اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند مقرر می دارددادرسی کیفری

  محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او  ♣
  دادستان کل کشور ♣
  دادستان مجری حکم ♣
رخواست کنندگان اعاده دادرسی باید افزود این است که در حال حاضر، با توجه به تشکیل مجدد دادسـراها پـس از                      ای که در مورد د      نکته

تصویب ماده فوق و اعاده وظایف و مسئولیت هایی که با حذف سمت دادستان بر عهده رئیس حوزه قـضایی قـرار گرفتـه بـود بـه شـخص                              
  . نیز هم اکنون به جای حوزه قضایی، دادستان حق درخواست اعاده دادرسی دارددادستان، باید قائل به این بود که در این مورد

از ایـن رو،  . شـود  پذیر است و در مورد قرارها اعـاده دادرسـی پذیرفتـه نمـی          اعاده دادرسی در این شکل ، فقط نسبت به احکام امکان          
. توانند مورد تقاضای اعاده دادرسـی قـرار گیرنـد           نمی تصمیمات مقامات دادسرا به طور کلی، و قرارهای صادر شده توسط دادگاه ها            

توان تقاضای اعاده دادرسی نـسبت بـه حکـم دادگـاه را مطـرح نمـود، جهـات و دالیـل                        عالوه بر این، جهاتی هم که به استناد آن می         
 دلیـل اسـتثنایی بـودن       حصری بودن این موارد بـه     . خاصی هستند که از پیش در قانون به عنوان موارد اعاده دادرسی مشخص شده اند              

  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موارد عبارتند از 474مطابق ماده . اعاده دادرسی و نقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی است
  . کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد  
  .  جرم به گونه ای باشدکه نتواند بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن 
شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طـوری                       

  .که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد 
  . درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود  
  .در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است  
  .تقصیر وی باشد پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم  
  . عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد  
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   جزوه آیین دادرسی کیفری66تصویر صفحه 
) دادگاه عمـومی کیفـری بخـش        ( در شعبۀ دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد               ) کیفری یک و دادگاه انقالب      

 ، همین امر می تواند اختصاصی بودن این مرجع را با ابهام روبه رو نمایـد ؛ اگرچـه در همـان نـص                           شود و از جمله    رسیدگی می 
  . قرار گرفته است » دادگاه انقالب « در ردیف » دادگاه اطفال و نوجوانان  «

 توجـه چنـدانی بـه تعیـین     1392گونه گونی مقررات یاد شده گویای این است که مدونین قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب   
مرجـع از جملـه ، از ایـن رو اهمیـت بنیـادین دارد کـه بـا توجـه بـه آن ،                 » نـوع   « این مرجع نداشته اند در حالی که تعیین         » نوع    «
مرجع مشخص می شود و چنانچه به جرم متهم در مرجعی رسـیدگی شـود کـه صـالحیت ذاتـی نـدارد ، رأی        » صالحیت ذاتی     «

  . همین علت ، حسب مورد ، فسخ یا نقض گردد صادره باید به 
به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه               قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        304به موجب ماده    

در هر صـورت محکومـان بـاالی سـن هجـده سـال تمـام موضـوع ایـن مـاده ، در بخـش                          . اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود       
  . داری جوانان که در کانون اصالح و تربیت ایجاد می شود ، نگهداری می شوند نگه
  .طفل ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است    1تبصره 
ان ادامـه  هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام وی مطابق ایـن قـانون در دادگـاه اطفـال و نوجوانـ                               2تبصره  
چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند ، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صـورت                           . یابد    می

  . در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . می گیرد 
هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونـت اشـخاص بزرگـسال مرتکـب جـرم شـوند و یـا در                           ،   312جب ماده   و به مو  

  . ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند ، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود 
 فعل دو یا چند نفر است ، در صـورتی کـه رسـیدگی بـه اتهـام یکـی از متهمـان در صـالحیت دادگـاه اطفـال و               در جرائمی که تحقق آن منوط به        -تبصره  

در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص          . نوجوانان باشد ، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید                  
  . عمومی است باالتر از هجده سال تابع قواعد 

  دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرائم نوجوانان  . 5
 شعبی از دادگاههای کیفری یک است که با همان ترکیب دادگاههای کیفری یک               دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان ،        

یـین دادرسـی کیفـری ، بـرای رسـیدگی بـه جـرایم         قانون جدیـد آ 298اما حضور مشاور ، با رعایت شرایط مقرر در مادۀ . تشکیل می شود  
چنانچه افراد بالغ زیر هجده سال مرتکـب جرمـی شـوند کـه در صـالحیت دادگـاه کیفـری یـک و یـا انقـالب ، در                . نوجوانان الزامی است    

می شود و در این صورت رسیدگی » ..... کیفری یک ویژه « مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود ، باشد ، به جرایم آنان در دادگاه 
  .  )1394 قانون مزبور ، اصالحی 315مادۀ (  اعمال می شود برخوردار است» دادگاه اطفال و نوجوانان « متهم از تمامی امتیازاتی که در 

  هیأت منصفه.   6
. ری دخالـت دارد  هیأت منصفه جمعی متشکل از افراد عادی از اقشار مختلف جامعه است که در کنار قضات در امـر رسـیدگی کیفـ               

فلسفه وجودی هیـأت منـصفه در دادرسـی هـای           . خاستگاه هیأت منصفه انگلستان است و از آنجا به دیگر کشورها نیز راه یافته است                
در . مناسـب در برابـر آن اسـت         کیفری ، دخالت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد شده به نظم جامعه ، و در تعیـین واکـنش                      

این است که با حضور و مداخله افراد عادی جامعه در رسیدگی و صدور رأی ، قوانین خـشک جزایـی در مـوارد لـزوم                          ، هدف     واقع
  .انعطاف پذیر شده و قضاوت جامعه در مورد عمل مرتکب و درجه تقصیر او به طور محسوسی در رسیدگی های کیفری تجلی یابد 

یأت منصفه در رسیدگی های کیفری پیش بینی گردیده اما از همـان زمـان               در ایران ، از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه ، ه          
 79به موجب اصل    . تاکنون ، این امر محدود به رسیدگی به برخی جرائم بوده ، دخالت آن هیچ گاه قلمرو وسیعی نداشته است                     

. »  محـاکم حاضـر خواهنـد بـود          در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منـصفین در         « : متمم قانون اساسی مقرر شده بود       
بدین ترتیب ، مداخله هیأت منصفه تنها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شده بود و عمالً هم قوانین عادی کـه                        

  . در این خصوص به تصویب رسیدند ، تنها به بیان نحوه تشکیل و رسیدگی آن در جرائم مطبوعاتی پرداختند 
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  آیین دادرسی کیفری جزوه 46تصویر صفحه 
  دادسراها و دادگاههای انقالب.  1

از پیروزی انقالب دادگاههایی به نام دادگاه انقالب اسالمی در نقاط مختلـف کـشور تـشکیل گردیـد و                    بعد    -ماهیت دادگاهها و دادسراهای انقالب      
 ، 1358در بیـست و سـوم خـرداد مـاه     . د نداشـت    چون بین این دادگاهها هماهنگی وجو     . احکام زیادی صادر کرد و به موقع اجرا گذاشت          

نامـه مـذکور      طبق آیـین  .  تبصره درباره دادسراها و دادگاههای انقالب تصویب کرد          2 ماده و    24نامه خاصی مشتمل بر       شورای انقالب آیین  
  :از اعضای اصلی عبارت بودند . البدل بود  هر دادگاه انقالب مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی

  

  .یک نفر قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقالب و تصویب امام  
 .یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع  

 .یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات اسالمی  
  

ع لزوم به جـای اعـضای       گردیدند تا در مواق     اعضای علی البدل از بین قضات شرع و قضات دادگستری و سایر افراد مورد اعتماد انتخاب می                
  .اصلی در دادگاه شرکت نمایند 

یا با اکثریتی که قاضـی شـرع در آن شـرکت    ) سه رأی(بایست به اتفاق آراء  حکم دادگاه می. ریاست دادگاه با قاضی شرع بود     
 تعـداد قـضات   شد ، دو قاضی شرع بـه   آمد و چنین اکثریتی هم حاصل نمی        هرگاه اتفاق آراء به دست نمی     . شد    داشت صادر می  

  .گردید در این صورت رأی اکثریت مالک اعتبار بود  اصلی دادگاه اضافه می
  .اعدام ، حبس ، تبعید و ضبط اموال : شد عبارت بودند از  هایی که تعیین می احکام دادگاههای انقالب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بود و مجازت

در همان سال با لحاظ نظریه شورای نگهبان مبنی         .  اسالمی جریان داشت      روش تعدد قاضی در دادگاه های انقالب       1362تا سال   
  . های دسته جمعی ، روش تعدد قاضی در دادگاههای انقالب نیز از بین رفت بر غیر مشروع بودن دادرسی

ب قانون تشکیل دادگاههای     با تصوی  1373نهایتاً در سال    .  با سیستم وحدت قاضی به حیات خود ادامه داد           1362دادگاه انقالب پس از سال      
   .عمومی و انقالب در صالحیت این دادگاه تغییراتی ایجاد شد ولی سیستم وحدت قاضی از بین نرفت 

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، این دادگاهها نیز مانند دادگاههای عمومی تابع قواعد و مقررات عام قانون آیـین                      
 قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری پـیش بینـی شـده ، حـسب مـورد ، بـا                      294گاه که در مادۀ     این داد . دادرسی کیفری  هستند     

برای  ( و یا یک قاضی ) قانون فوق   302مادۀ  » ت  « و  » پ  «،  » ب   «  ،» الف  « برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای          ( حضور دو قاضی    
 دادگـاه   قـضات .  1و مناطقی که رئیس قوۀ قضائیه ضروری بداند ، تشکیل می شود            در مرکز هر استان      )رسیدگی به موضوعات دیگر     

  .دنباش) قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری(انقالب باید دارای شرائط مقرر در ماده واحد 
  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، به جرائم ذیل در دادگاههای انقالب رسیدگی می شود 303مطابق ماده 

علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام مـسلحانه یـا احـراق ، تخریـب و          جرایم   
  اتالف اموال به منظور مقابله با نظام 

  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  
  خدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل تمام جرایم مربوط به مواد م 
 . سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است  

 حقوقی  این دادگاه در امور حقوقی ، به ادعای اشخاص حقیقی یا2/12/1371 مورخ 581البته با توجه به رأی وحدت رویه اصالحی شماره       
  .نسبت به اموالی که دادگاههای انقالب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نماید 

رسیدگی ، صدور حکم ، طرق شکایت از آرا و همچنین اجرای آرای دادگاه انقالب در امور کیفری در مواردی که با بیش از یک قاضـی                  
 و اگر چه تصریح نشده ،       ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری       297بصرۀ مادۀ   ت( تشکیل می شود برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری یک است            

  . در سایر موارد ، باید برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری دو باشد 

                                                           
 ایـن قـانون بـا حـضور رئـیس و دو      302مـاده  ) ت  ( و  ) پ    (،  ) ب  ( ،  ) الـف   ( دادگاه انقالب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای             : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       297ماده  . 1

  . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود .   شود مستشار تشکیل می
  . مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقالب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است   -تبصره 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری42تصویر صفحه 
دگاه کیفری دو و نیـز دادگـاه   ی یک و دا به دادگاه کیفر ،که رسیدگی نخستین می نمایند  ]کیفـری    [ دادگاههای عمومی جزایی  

   . 1کیفری بخش تقسیم بندی می شوند
  ]استان [  2یکدادگاه کیفری .  1

در ایـن وضـعیت     . دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستـشار تـشکیل مـی شـود                         
بنـابراین   ] قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری     296ماده  [   .ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد           

  .این دادگاه با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد 
در حـوزه هـایی کـه ایـن     . دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تـشکیل مـی شـود           1تبصره   

  . ایم موضوع صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود دادگاه تشکیل نشده است ، به جر
همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت        . دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند                   2تبصره   

  .ه کیفری یک و دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بالمانع است مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگا
جرائمـی کـه تـا تـاریخ     . دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجـود بـه ترتیـب بـه دادگاههـای کیفـری یـک و دو تبـدیل مـی شـوند                     3تبصره   

ز نظر صالحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسـیدگی طبـق ایـن                  االجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، ا            الزم
  . این تبصره در مورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری است . قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود 

  :یک رسیدگی می شود به جرایم زیر در دادگاه کیفری  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 302به موجب ماده 
  جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف
  جرایم موجب حبس ابد -ب
  جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن  -پ
  جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و باالتر -ت
  ]قانون جدید آیین دادرسی کیفری  302ماده  [ جرایم سیاسی و مطبوعاتی  -ث

 به طور علنی در دادگاه کیفری یـک مرکـز   3 این قانون352 همان قانون ، به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده     305و به موجب ماده     
  . استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود 

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 305ماده [ . ون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است احکام و ترتیبات هیأت منصفه ، مطابق قان  -تبصره 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ، باالترین مقـام سـازمان هـا ، شـرکتها و مؤسـسه                  308مطابق ماده   

ن کل ، فرمانداران ، مدیران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهادهـا و              های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی ، مدیرا          
مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرسـتان هـا ، رؤسـای دانـشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی ، شـهرداران مراکـز شهرسـتان هـا و                         

 جرم است ، مگر آنکـه رسـیدگی بـه ایـن اتهامـات بـه                 بخشداران ، حسب مورد ، در صالحیت دادگاههای کیفری مراکز استان محل وقوع            
  . موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان،                   307و به موجب ماده     
بان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگـان رهبـری ،       رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگه          

  وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران

                                                           
 دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی ، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل شدند اما جرایمی که تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون فوق       1392االجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب         با الزم   . 1

این حکم در مورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری .  انجام می شود 1392ولی سایر مقررات رسیدگی برابر قانون سال در دادگاه ثبت شده بود از نظر صالحیت رسیدگی ، تابع مقررات زمان ثبت خود شد ؛ 
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 296 ماده 3تبصره . ( است 

  . کیفری دو ، دادگاه انقالب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 294ماده 
 .این دادگاه قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، دادگاه کیفری استان نام داشت . 2
همچنین دادگاه پس از اظهـار عقیـده دادسـتان ،    .  قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند  مگر در جرائم    محاکمات دادگاه علنی است ،      : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       352ماده   .3

  :قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند 
  .امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است   -الف
  .  عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد علنی بودن ، مخل امنیت  -ب

  .منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است   -تبصره 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری280تصویر صفحه 
  . همان موضوع این ماده الزامی است  این قانون در خصوص مت53 تا 49رعایت مقررات مواد   -تبصره 

در ایام تعطیل متوالی ، قاضی کشیک ، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت مجلـس از شـعبه بازپرسـی خـارج و تـصمیم                            
  . نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی ، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند  مقتضی اتخاذ می

ی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معـاذیری کـه بـازپرس موجـه تـشخیص                          هرگاه شخص 
دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امـر کیفـری و امکـان انجـام تحقیقـات ، بـازپرس نـزد او                           می
  . رود و تحقیقات الزم را به عمل می آورد  می

 به متهم دسترسی حاصل نشده ، بازپرس می تواند با توجه به اهمیـت و ادلـه وقـوع جـرم ، دسـتور منـع خـروج او را از                                تا هنگامی که  
در صـورت حـضور مـتهم در بازپرسـی و یـا صـدور قـرار                 . مدت اعتبار این دستور ، شش ماه و قابل تمدید است            . کشور صادر کند    

در صـورتی کـه     . نتفی و مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطـالع داده مـی شـود               موقوفی ، ترک و یا منع تعقیب ، ممنوعیت خروج م          
  .مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند 

ر صورت عدم امکان ، حـداکثر ظـرف         بازپرس مکلف است بالفاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و د                
 ایـن قـانون مبـادرت بـه         98بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری ، بـا رعایـت مـاده                      

در صورت غیبت یا عـذر موجـه بـازپرس  یـا امتنـاع وی از شـروع تحقیقـات بـه دالیـل قـانونی ، دادسـتان انجـام                    . تحقیق نماید   
  . کند به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میتحقیقات را 

 بازداشـت غیرقـانونی      تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شـود ،                         -تبصره  
  . محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود 

گردد موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را الزم بداند ، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می                 هرگاه متهم بدون عذر     
هرگاه متهم بـدون عـذر موجـه حاضـر نـشود و دادگـاه همچنـان           . و با قید اینکه نتجه عدم حضور جلب است ، احضار می شود              

حضور متهم در دادگـاه الزم نباشـد و موضـوع ،     چنانچه  . حضور وی را ضروری بداند ، برای روز و ساعت معین جلب می شود             
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 345ماده (  .جنبه حق اللهی نداشته باشد ، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود 

ادی وثیقـۀ خـود   تواند درخواست رفع مسئولیت و یـا آز  گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می          کفیل یا وثیقه  
چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود           :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد          345 تبصره ماده    .را بنمایند 

  .  این قانون ، اقدام می شود 230متهم وثیقه گذار باشد ، مطابق ماده 
 به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعـی شـدن قـرار تعلیـق      ،علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد   هر گاه متهم یا محکوم    

  .شود االثر می اجرای مجازات قرار تأمین ملغی
 سـاعت از    24ظـرف   بازجوئی از متهم باید بدون تاخیر بعمل آید و بازجوئی از متهم مجلوب بر سایرین مقدم باشد و به هر حال                      

  .او بازجوئی شود  ززمان حضور باید ا
خستین بازجوئی از متهم ابتدا هویت و مشخصات دقیق او را می پرسد و سپس موضوع اتهام و دالیل آن را صـریحاً                        در ن  بازپرس

سئواالت تلقینی یا اغفال یا اکراه و . سئواالت باید مفید و روشن باشد    . به متهم تفهیم می کند و آنگاه شروع به تحقیق می نماید             
  .اجبار متهم ممنوع است 

همچنین بازپرس در نخستین بازجوئی از مـتهم ،         . قدام را اصطالحاً تفهیم اتهام می گویند و بعضاً تفهیم ماده نیز نامیده می شود                این تذکر و ا   
  .  این امر در عرف قضایی ما اصطالحاً تفهیم تبصره نامیده می شود . آنچ را که در مورد بازجوئی از شاکی بیان شد به متهم اعالم می کند 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگـستری                    190اده  بر اساس م  
  چنانچه متهم احضار شود. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود . همراه خود داشته باشد 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری305تصویر صفحه 
  ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز -ت
  ممنوعیت خروج از کشور -ث

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارت وارده ، مقام قـضایی مـی توانـد فقـط بـه صـدور قـرار           1تبصره  
  . نظارت قضایی اکتفا کند 

 قابـل   چنانچه این قرار توسط دادگاه صـادر شـود ، ظـرف ده روز ،            . وز قابل اعتراض در دادگاه صالح است        قرارهای موضوع این ماده ظرف ده ر         2تبصره  
  . اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد 

در صورتی که مدت مندرج در دستور منـع خـروج منقـضی    . مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است  
  . ر خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند شود ، این دستو

در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز ، سـالح و پروانـه مربـوط اخـذ و بـه یکـی از محلهـای مجـاز                              
  . نگهداری سالح تحویل می شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعالم می کند 

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار یا مخفـی شـدن                            
  . متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد 

  .سب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است اخذ تأمین نامتنا  -تبصره 
هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود ، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ، با شروع بـه اجـرای حـبس و                              

 تعلیـق تعقیـب ، تعلیـق اجـرای مجـازات و      تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهـای منـع و موقـوفی و                  
  . مختومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود 

  . در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی ، این امر بالفاصله به مراجع مربوط اعالم می شود   -تبصره 
ی را رعایت نماید ، بنا به درخواست وی که باید به تأییـد دادسـتان برسـد و یـا               در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضای         

  .پیشنهاد دادستان ، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد 
قـرار تـأمین ،   هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است ، تخلف کند ، قرار نظارت لغـو و   

. گـردد   تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار صادره به قرار تأمین متناسـب تبـدیل مـی                        
  . مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می شود 

  . موقت تبدیل کرد در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت   -تبصره 

    قرار نهایی-نهمبند 
بنابراین تا تحقیقـات مقـدماتی پایـان    . گویند می» قرار نهایی«شود که آن را     اظهار نظر بعد از پایان تحقیقات مقدماتی با صدور قرار اعالم می           

  . تواند مصداق داشته باشد نمی» قرار نهایی « نیابد، صدور 
  : پیش بینی شده است»  قرار نهایی « قضایی کشور ما سه نوع در سیستم
  قرار موقوفی تعقیب  
   منع تعقیب قرار 
 قرار مجرمیت  

به نظر می رسد قرار نهایی ، نوع دیگری نداشته باشد ، به عنوان مثال قرار عدم صالحیت را نمی توان یک قرار نهایی دانست ، زیرا فرض بر                      
  . مقدماتی پایان نمی پذیرد این است که هنگام صدور قرار عدم صالحیت ، تحقیقات

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کـافی بـرای انتـساب      :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد          265ماده  
 قـرار منـع     جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی بـرای انتـساب جـرم بـه مـتهم ،                              

دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول ، پرونـده تحقیقـات را مالحظـه و                 . تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند            
ب چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشـد ، قـرار موقـوفی تعقیـ             . نظر خود را به طور کتبی اعالم کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند               

  . صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود
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   جزوه آیین دادرسی کیفری256تصویر صفحه 
نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضـمن رسـیدگی انجـام تحقیقـاتی را الزم بدانـد ، آنهـا را                    

. اخـذ تـأمین متناسـب از مـتهم بـا دادگـاه اسـت        . دده انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می   
شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می توانـد فـارغ        

  .از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید 
هرگاه مقامات و اشـخاص رسـمی از وقـوع یکـی از جـرایم غیرقابـل گذشـت در                    ،   همین قانون مقرر می دارد       72همچنین ماده   

  .حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند 
 هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر ، سمی ، میکروبی خطرنـاک و یـا مـواد                    

منفجره، اسلحه گرم ، اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سوی مراجع ذی صالح به پست و یا سایر آالت و ادوات جرم اسـت ، محمولـه             
دادستان پس از اخذ نظـر مراجـع ذی صـالح و            . پستی با تنظیم صورت مجلس توقیف می شود و موضوع فوری به اطالع دادستان می رسد                 

   )   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 87ماده (  .  بودن احتمال ، بالفاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند بررسی ، در صورت منتفی

 حمایـت از اطفـال و       در زمینـه    سازمان های مردم نهادی کـه اساسـنامه آنهـا            قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        66مطابق ماده   
منـابع طبیعـی ، میـراث فرهنگـی ، بهداشـت              زیـست،    جسمی یـا ذهنـی ، محـیط        ی ناتوان  دارای   مار و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بی     

عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کننـد و در تمـام                      
   .مراحل دادرسی شرکت نمایند 

چنانچـه بـزه   .  ایـن مـاده ضـروری اسـت      باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدامدارای بزه دیده خاص   در صورتی که جرم واقع شده          1 تبصره
 یـا سرپرسـت      ، قـیم   اگـر ولـی   .  یا سرپرست قانونی او اخذ مـی شـود            ، قیم  دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد ، رضایت ولی            
  . خذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ، اقدامات الزم را انجام می دهند قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با ا

  . ای مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنندضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان ه    2تبصره 
در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسـط وزیـر دادگـستری بـا                  اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند             3تبصره  

  .همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می رسد 
در مواردی کـه دیـه بایـد از بیـت المـال پرداخـت شـود ، پـس از اتخـاذ              قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        85به موجب ماده    

   .قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود تصمیم 
حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود امـا بایـد نـسبت بـه پرداخـت دیـه                                    1تبصره  

  . ری است تعیین تکلیف شود نیز جا
در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقـررات مربـوط بـه احـضار ، بـه وی اخطـار                                   2تبصره  
حـدودیت هـای    هـیچ یـک از الزامـات و م        . شود برای دفاع از خود حضور یابد ، پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود                         می

  . عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست . مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست 
در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادسـتان را               

در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سـابقه قـضایی بیـشتری دارد و         . یفه می کنند    دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظ        
  )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 88ماده (  .در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان می شود 

    بازپرس -ب 
  اختیارات بازپرس . 1

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان            یین دادرسی کیفری ،    قانون جدید آ   91 الی   89مطابق ماده   
چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطـالع دادسـتان مـی رسـاند و در                           . است  

  . صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد 
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  وه آیین دادرسی کیفری جز274تصویر صفحه 
    و حسابهای بانکی ارتباطات مخابراتی. 4

افراد ممنوع اسـت ، مگـر در مـواردی کـه بـه             کنترل ارتباطات مخابراتی   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        150بر اساس ماده    
   . 1امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد

    .2اشخاص را کنترل کند حساب های بانکی و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ،  برای کشف جرم بازپرس می تواند در موارد ضروری ،
  مراسالت پستی . 5

آیـد    مربوط به متهم در مواردی به عمل مـی          قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، تفتیش و بازرسی مراسالت پستی           152بر اساس ماده    
در ایـن صـورت ، بـازپرس از مرجـع     . ناسایی متهم وجود داشـته باشـد   که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا ش        

در صورت عدم امکان توقیف ، مرجع مربوط ، این امر را به اطالع . مربوط می خواهد ، این مراسالت را توقیف کند و نزد او بفرستد 
 متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور. کند بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می       

اسـتنکاف  .  صورت مجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند                       
هـداری  چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشـد و نگ        . متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت مجلس قید می شود                 

  . شود  آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می
گردد و پـس از       موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسالت محکومان ، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می                   -تبصره  

  . در صورت عدم تأیید ، مکاتبات و مراسالت ضبط و مراتب به اطالع دادگاه می رسد . لیم می شود تأیید ، حسب مورد ارسال یا به محکوم تس
مقامات و مأموران وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها ،                            .  6

  انتظامی ، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام استسازمان های نظامی و 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مقامات و مأموران وزارتخانه ها ، سازمان هـا ، مؤسـسات دولتـی ، شـرکتهای دولتـی ،                          153مطابق ماده   

ومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها ، سازمان های نظامی و انتظـامی ، بانـک هـا و مؤسـسات مـالی و                    مؤسسات یا نهادهای عم   
و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ، ادله و اطالعات راجـع بـه جـرم و                         اعتباری ، دفاتر اسناد رسمی    

اتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری الزم است ، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان آن قسمت از اوراق و اسناد و دف      
متخلـف از ایـن مـاده در    . قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قـوه قـضاییه باشـد                  

 و محکومیت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمـومی از سـه      صورتی که عمل وی برای خالصی متهم از محاکمه        
  . ماه تا یک سال محکوم می شود 

در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می تواند اختیار خود را به رییس سازمان قـضایی                           -تبصره  
  . نیروهای مسلح تفویض کند 

  تر وکالی دادگستری ا و دفنازلعاینه مم.  7
نخـست  . شـود    ورود به منزل یا محل کار وکیل به منظور تفحص تابع ضوابطی است که در بازرسی منزل و دفاتر افراد معمولی مشاهده نمی                      

که متهم نوشـتجات خـود   دوم آنکه قانونگذار وقتی این حق را برای قاضی تحقیق قائل شده است          .  تفتیش می کند     ساًأآنکه قاضی تحقیق ر   
   . را به منظور جلوگیری از کشف جرم به وکیل خود سپرده باشد

  وکیـل بـه مجـازات        ،هر گاه متهم نوشته های خودرا که موثر در کشف جرم است و قاضی دستور ارائه آنها را بدهد ولی وکیل ارائه نکنـد                       
   . گرددخالصی متهم از محاکمه محکوم می

هرگاه متهم ، نوشته ، اسناد ، مدارک ، اسباب و ادله مؤثر در کشف               : یین دادرسی کیفری مقرر می دارد        قانون جدید آ   154ماده  
  تواند آنها را حسب مورد ، در حضور وکیل یا آن جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد ، بازپرس می

                                                           
  . شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . 1

  تأیید رئیس کل دادگستری+ دستور بازپرس :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 308ی و افراد مقرر در ماده کنترل ارتباطات مخابراتی افراد عاد 
  تأیید رئیس قوۀ قضائیه + دستور بازپرس :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 307کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مقرر در ماده  
  دادگاه نخستین یا قاضی اجرای احکامتشخیص : » محکومان « کنترل ارتباطات مخابراتی  
  تأیید رئیس حوزه قضایی + دستور بازپرس : کنترل حساب های بانکی  

  قانون جدید آیین دادرسی کیفری  151ماده  . 2
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   جزوه آیین دادرسی کیفری342تصویر صفحه 
قاضا مرتکب چند جرم شده باشد هرگاه حداکثر مجازاتی که طبق قانون دولت تقاضا کننده برای                در مواردی که شخص مورد ت     

  .مجموع جرائم ارتکابی پیش بینی شده کمتر از یک سال حبس نباشد استرداد امکان پذیر خواهد بود 
 تقاضـا قـبالً بـه علـت         هرگـاه شـخص مـورد     . درخواست استرداد برای اجرای حکم محکومیت کمتر از دو مـاه پذیرفتـه نیـست                

 اسـترداد او امکـان    ارتکاب یکی از جرائم عمومی به بیش از دو ماه حبس محکوم شده و بعداً مرتکب جنحـه یـا جنـایتی شـود ،        
پذیر است ؛ هرچند مجازاتی که به موجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یک سال حـبس بـوده و یـا محکـومیتی         

  . بعدی یافته کمتر از دو ماه حبس باشد که به سبب ارتکاب جرم
الزم به یادآوری است که برای پذیرش استرداد نه فقط عمل ارتکابی طبـق قـوانین کـشور تقاضـا کننـده بایـد مـستلزم مجـازات                     

ازات جنائی و یا بیش از یک سال حبس باشد ، بلکه به موجب قوانین ایران نیز عمل ارتکابی باید مستلزم مجازات جنائی و یا مج              
 قـانون  7طبـق مـاده   . در حکم نفس جرم است  شروع به جرماز لحاظ اعمال مقررات استرداد ، . جنحه بیش از یک سال حبس باشد  

بـدیهی اسـت    . » شروع به ارتکاب جرم از لحاظ استرداد ، مشمول مقررات مذکور در این قانون خواهـد بـود                 «: استرداد مجرمین   
  . قابل پذیرش است که شروع به جرم عمل ارتکابی طبق قانون قابل مجازات باشد برای شروع به جرم زمانی استرداد

  های غیرقابل استرداد   بزه-ب 
    Les infrations politiques جرائم سیاسی . 1

برخـی  و » انگیـزه  « ای برای تعریف جرم سیاسی      عده .جرم سیاسی است      هایی که مرتکبین آن قابل استرداد نیستند ،            یکی از بزه  
در هر حال از نظر بین المللی هنوز راه و روشی کـه مـورد قبـول همگـان                   . اند    را مناط اعتبار و تشخیص قرار داده      » هدف  « دیگر  

بـه عـالوه طبـق      . باشـد     قدر مسلم آن است جرائمی که از نظر طبع و هدف سیاسی اسـت قابـل اسـترداد نمـی                   . باشد وجود ندارد    
  .قانون یاد شده سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد  8 ماده 2صراحت قسمت آخر بند 

  جرائم مربوط به اختالفات و جنگ های داخلی . 2
های ناشی از اختالفات و جنگ های داخلی جزء جرائم متصل یا مربـوط بـه جـرائم سیاسـی تلقـی شـده و بـه همـین لحـاظ                                 بزه 

  . باشند  مشمول استرداد نمی
در مورد اختالفات و جنگ های داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد ؛ مگر آنکه اعمالی کـه                   « :  قانون استرداد مجرمین     8 ماده   2بند  طبق  

  .» ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگ های داخلی قابل قبول خواهد بود 
  ظامی  جرائم ن. 3

  . قانون یاد شده ، هرگاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد 8 ماده 4برابر بند 
در صورتی کـه جرمـی کـه بـه علـت آن تقاضـای               « : و طبق ماده پنجم قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت فرانسه              

  . »  تعهدات نظامی باشد استرداد به عمل نخواهد آمد استرداد شده منحصراً مربوط به نقض
شـوند ،      انتظـامی مرتکـب مـی      -هایی است که افراد نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف خاص نظامی               منظور از جرائم نظامی بزه    

   .1382های موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب  مانند بزه
  الفی جرائم خ. 4

  .شود  اهمیت بویژه امور خالفی و جنحه های کوچک پذیرفته نمی استرداد در مورد جرائم بی
  .های خشن و غیرانسانی نیز به لحاظ مغایرت آن کیفرها با حقوق بشر قابل پذیرش نیست  استرداد برای اجرای مجازات

  جرائم مستلزم اقدامات تأمینی .  5
ولی چون تعداد این نوع جرایم هر       .  شناخته شده موجود اشاره خاصی به این مسئله نکرده اند            هیچ یک از قوانین و عهدنامه های      

روز افزایش می یابد و اقدامات تأمینی و تربیتی در حقیقت مکمل مجازات می باشد باید درباره آن چاره ای اندیشید و راه حلی                        
  . پیدا کرد تا جلو اجرای این اقدامات گرفته نشود 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری508حه تصویر صف

    سیاسی و مطبوعاتیرسیدگی به جرائم   -گفتار هفتم 
   ماهیت جرایم سیاسی-بند اول 

  .از موارد مورد بحث و اختالف بسیاری از حقوقدانان وسیاستمداران بوده است همواره جرم سیاسی  مفهوم و محدودۀ
 این قانون چنانچـه بـا انگیـزه اصـالح امـور             2 هر یک از جرایم مصرح در ماده         1ون جرم سیاسی   قان 1به موجب ماده    ضابطه جرم سیاسی در ایران  ،        

کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضـربه زدن بـه اصـل                          
  . نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود 

  .جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند   ،2مطابق ماده 
توهین یا افترا به رؤسای سه قوا ، رئـیس مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام ، معاونـان رئـیس جمهـور ، وزرا ، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ،                                      -الف

  .  واسطه مسئولیت آنان نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به
   قانون تعزیرات  517توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده  -ب
می یـا اقلیـت هـای     قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسـال 16ماده « ه » و » د « جرایم مندرج در بندهای      -پ

   7/6/1360دینی شناخته شده مصوب 
  . اسالمی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات هایجرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسالمی و شورا -ت
  .نشر اکاذیب  -ث

  :رکت ، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود  قانون جرم سیاسی ، مباشرت ، مشا3بر اساس ماده 
  جرایم مستوجب حدود ، قصاص و دیات -الف
  سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی -ب
  آدم ربایی و گروگان گیری  -پ
  بمب گذاری و تهدید به آن ، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی  -ت
  خریب عمدی سرقت و غارت اموال ، ایجاد حریق و ت -ث
  حمل و نگهداری غیرقانونی ، قاچاق و خرید و فروش سالح ، مواد مخدر و روانگردان -ج
  رشاو ارتشاء ، اختالس ، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی ، پولشویی ، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور  -چ
  جاسوسی و افشای اسرار -ح
  درگیری تحریک مردم به تجزیه طلبی ، جنگ و کشتار و  -خ
  اختالل در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی  -د
  2کلیه جرایم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن  -ذ

مـتهم مـی توانـد      .  ، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است                  5 به موجب ماده     و نیز 
. در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بـودن اتهـام خـود ایـراد کنـد                             

شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیـین            . رد اظهارنظر می نماید     مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مو       
  . 3دادرسی کیفری است 

                                                           
   شورای نگهبان 29/2/1395 مجلس شورای اسالمی و تأییدیۀ 20/2/1395مصوب . 1
  .  است 4/12/1392و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ، نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی 4به موجب ماده . 2
  : قانون جرایم سیاسی ، موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می شود 6به موجب ماده . 3

  مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی  -الف
  از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس ممنوعیت  -ب
  ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم -پ
   غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی -ت
  . لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد  ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند -ث
  مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس  حق-ج
   .حق دسترسی به کتب ، نشریات ، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس  -چ
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   جزوه آیین دادرسی کیفری278تصویر 
   .1تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است -تبصره 

  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 173 الی 171مطابق مواد 
  . فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد 

  . ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود 
  . تفهیم می کند هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد ، مأمور ابالغ ، مفاد احضاریه را به وی 

رایانه ای و مخابراتی ، از قبیل پیـام  ) سیستم های ( استفاده از سامانه های  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 175بر اساس ماده  
ارجـاع پرونـده ، احـضار مـتهم ، ابـالغ       ، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن ، برای طرح شکایت یا دعوی ،       ) ایمیل  ( نگار  
  .اق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است اور

شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظـرف شـش مـاه از                              -تبصره  
  .گستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد االجراء شدن این قانون توسط وزیر داد تاریخ الزم

هرگاه ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامـت مـتهم ممکـن نباشـد و اقـدامات بـرای                     همین قانون ،     174بر اساس ماده    
نوبـت آگهـی در یکـی از    دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابالغ نیز به طریق دیگـر میـسر نگـردد ، مـتهم از طریـق انتـشار یـک                        

در ایـن  . ثیراالنتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نـشر آگهـی ، احـضار مـی شـود         های ک   روزنامه
   . کند صورت ، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارعقیده می

 اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، عنوان اتهام در آگهی موضوع ایـن    در جرایمی که به تشخیص بازپرس ، حیثیت         -تبصره  
  . ماده ذکر نمی شود 

هرگاه ابالغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابالغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و          
تاریخ انتشار آگهی تـا روز رسـیدگی نبایـد کمتـر از     . از روزنامه های کثیراالنتشار ملی یا محلی آگهی می شود    مفاد احضاریه یک نوبت در یکی       

  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 344ماده (  .چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی شود . یک ماه باشد 

چگونگی اجرای این ماده به موجب آیـین نامـه ای           . واند ابالغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند           قوه قضاییه می ت   
است که ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات تهیـه                         

  )قانون جدید آیین دادرسی کیفری  176ماده (  .می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد 
 سایر ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و دیگـر اوراق قـضایی بـر اسـاس                  ،    قانون جدید آیین دادرسی کیفری     177بر اساس ماده    

  . گیرد قانون آیین دادرسی مدنی صورت می
   . ئی حاضر شودمتهمی که احضار شده ، مکلف است در وقت مقرر یا در مهلت تعیین شده نزد مرجع قضا

متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر             :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد          178ماده  
  : شود جهات زیر عذر موجه محسوب می . موجه خود را اعالم نماید

  .نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود  -الف
  . یماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اوالد وی که مانع از حضور شود ب -ب
  . همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود   -پ
  . ابتالء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلرله که موجب عدم امکان تردد گردد  -ت

                                                           
  : قانون جدید مجازات اسالمی 19مجازات درجۀ چهار  مطابق ماده . 1

  .ه سال حبس بیش از پنج تا د ♣
  . میلیون ریال  ) 000/000/360( ریال تا سیصد و شصت  ) 000/000/180( جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  ♣
  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی  ♣
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   جزوه آیین دادرسی کیفری279 صفحه تصویر
  . متهم در توقیف یا حبس باشد  -ث
  . سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود  -ج

 را اخـذ  در سایر موارد ، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خـود مطلـع سـازد و موافقـت وی        -تبصره  
  . نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات تا سه روز مهلت را تمدید کند 

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نکنـد ،   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،     179مطابق ماده   
  . به دستور بازپرس جلب می شود 

در صورتی که احضاریه ، ابالغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نـشده اسـت ، وی را فقـط بـرای یکبـار دیگـر                  -تبصره  
  . احضار می نماید 

شـود دارد ولـی     در این است که در حالت احضار متهم فرصت برای اینکه شخصا نزد مقام قضائی حاضر               تفاوت احضار و جلب   
  .  این امکان از متهم سلب می شود در جلب

  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 183 الی 181مطابق مواد 
مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و                . جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید            

  . به متهم ابالغ شود 
چنانچـه مـتهم امتنـاع کنـد ، مـأمور او را جلـب و       . کند که با او نزد بازپرس حاضر شـود   متهم را دعوت میمأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب ،  

  .تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد 
  . سیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به و 

بـازپرس مـوارد   . تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم ، وضعیت متهم ، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس اسـت          -تبصره  
  . ضرورت را در پرونده درج می کند 

در صـورتی کـه      :، بـدین مـضمون        اسـت   جلب سیار اشاره شـده     ه نوعی ، از   ب  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        184در ماده   
متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار مـی گیـرد تـا                          

  .هر جا متهم را یافتند ، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند 
  . هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود ، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند چنانچه جلب متهم به   1تبصره 
در صورت ضرورت ، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ، ضابطان حوزه قضایی مربـوط ،                               2تبصره  

  .متهم را جلب کنند و تحویل دهند 
   .در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند     3 تبصره
تواند بـدون اینکـه    لکن در مواردی  بازپرس می. بوسیله احضارنامه احضار شده باشد        االصول جلب متهم در صورتی جایز است که قبالً          علی
در موارد زیر بـازپرس     :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد        180متهم را احضار کرده باشد دستور جلب او را بدهد ، ماده               واًبد

  :می تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند 
  .ع عضو و یا حبس ابد است در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قط -الف
  . هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد  -ب
  . م بروددر مورد جرایم تعزیری درجه پنج و باالتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن مته  -پ
   . 1در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند  -ت

  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 189 الی 185مطابق مواد 
 مقام قضایی جانـشین ،  ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا            

در صورت تأخیر از تحویـل فـوری مـتهم ، بایـد علـت آن و مـدت زمـان نگهـداری در         . در اولین وقت اداری ، متهم را نزد او حاضر کنند            
  . به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد . پرونده درج شود 

                                                           
  .   قانون تعزیرات است 512 تا 498منظور از جرایم امنیتی بزه های مندرج در مواد . 1
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   جزوه آیین دادرسی کیفری83صویر صفحه ت

  ]دادگاه تجدید نظر استان [  مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای نخستین -گفتار سوم 
  ،حـوزه آن اسـتان    مـستقر در  در مرکز هر استان، به منظور تجدیدنظر در آراء قابل تجدیـد نظـر صـادره از دادگاههـای عمـومی و انقـالب       

جلسه دادگاه تجدید نظـر بـا حـضور دو          . گردد عداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می            به ت  ، دادگاه تجدید نظر  
. االجـراء خواهـد بـود      شـود قطعـی و الزم      عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء مـی                  

مرجـع آرای قابـل تجدیـدنظر صـادره از     . الزم االجرا بودن رأی مـستلزم نهـایی شـدن آن اسـت             البته ، در مواردی     » ا. ع. د. ت.  ق 20ماده  «
   .  )قانون آیین دادرسی مدنی 334ماده ( ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد  دادگاههای عمومی و انقالب هر حوزه

 می تواند بیش از یک شعبه داشته باشد کـه در ایـن صـورت       دادگاه تجدیدنظر استان ، در صورتی که تراکم کار ایجاب نماید ،           
هـر دادگـاه اسـتان و هـر یـک از            . رئیس شعبه اول ، طبق اصول کلی ، ریاست دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را عهده دار است                  

سـت خـود    شعب آن دارای یک نفر مدیر دفتر است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بـوه و بـه تعـداد الزم ، تحـت ریا                          
   . )1307مصوب . ع . ت . ا .  ق 82 و 81ماده ( دارد ........ کارمند ، دفتر نویس و 

  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 461 الی 448مطابق مواد 
بـه  پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحـد رایانـه و رعایـت مقـررات راجـع                              

دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه ، به وسیله رئیس کل دادگـستری اسـتان یـا معـاون او و یـا                   
یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حـوزه هـای قـضائی کـه سـامانه               

  .رجاع می شود رایانه ای دارند ، ا
  .دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها به نوبت رسیدگی می کند ، مگر در مواردی که به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد 

به جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقـت دادگـاه                       -تبصره  
  . نظر استان ، خارج از نوبت رسیدگی می شود تجدید

رئیس شعبه ، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جـامع آن را تهیـه مـی کنـد و یـا بـه نوبـت بـه یکـی از اعـضای دادگـاه                                
ایــن عــضو ، گــزارش پرونــده را کــه متــضمن جریــان آن و بررســی کامــل در خــصوص . تجدیــدنظر اســتان ارجــاع مــی دهــد 

خالصه این گزارش در پرونـده درج مـی         .  و جهات قانونی آن است ، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند                تجدیدنظرخواهی
  :شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید 

ادگـاه   قرار رفع نقص صادر می کند و پرونـده را نـزد دادسـرای صـادرکننده کیفرخواسـت یـا د                      در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ،       -الف
فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می توانـد                         صادرکننده رأی می  

  . خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید
ق مقررات صادر شده باشـد ، آن را تأییـد و       هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطاب                  -ب

پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد ، پرونده برای رسـیدگی                    
  .به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه ، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند 

گاه رأی توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رأی را نقض و پرونده را به مرجع                         هر -پ
  . صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعالم می کند 

 یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهـات  اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده                 -ت
  . کند قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رأی مقتضی صادر می

در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق ، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود ، قصاص و جـرائم غیرعمـدی مـستوجب                            -ث
 پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفـت در صـورت محکومیـت    بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و          

  به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ، طرفین و اشخاصی را که
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   جزوه آیین دادرسی کیفری42تصویر صفحه 
ی یک و دادگاه کیفری دو و نیـز دادگـاه    به دادگاه کیفر ،گی نخستین می نمایندکه رسید  ]کیفـری    [ دادگاههای عمومی جزایی  

   . 1کیفری بخش تقسیم بندی می شوند
  ]استان [  2یکدادگاه کیفری .  1

در ایـن وضـعیت     . دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستـشار تـشکیل مـی شـود                         
بنـابراین   ] قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری     296ماده [  .ده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد          ریاست دادگاه به عه   

  .این دادگاه با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد 
وزه هـایی کـه ایـن    در حـ . دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تـشکیل مـی شـود           1تبصره   

  . دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود 
ن، عضویت  همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استا      . دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند                   2تبصره   

  .مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بالمانع است 
جرائمـی کـه تـا تـاریخ     . دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجـود بـه ترتیـب بـه دادگاههـای کیفـری یـک و دو تبـدیل مـی شـوند                     3تبصره   

جراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صالحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسـیدگی طبـق ایـن                            اال  الزم
  . این تبصره در مورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری است . قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود 

  :به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود  دادرسی کیفری ،  قانون جدید آیین302به موجب ماده 
  جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف
  جرایم موجب حبس ابد -ب
  جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن  -پ
  باالترجرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و  -ت
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 302ماده [ جرایم سیاسی و مطبوعاتی   -ث

 به طور علنی در دادگاه کیفری یـک مرکـز   3 این قانون352 همان قانون ، به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده     305و به موجب ماده     
  . استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود 

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 305ماده [ . احکام و ترتیبات هیأت منصفه ، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است   -صره تب
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ، باالترین مقـام سـازمان هـا ، شـرکتها و مؤسـسه                  308مطابق ماده   

ی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهادهـا و                       های دولت 
مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرسـتان هـا ، رؤسـای دانـشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی ، شـهرداران مراکـز شهرسـتان هـا و                         

ر صالحیت دادگاههای کیفری مراکز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنکـه رسـیدگی بـه ایـن اتهامـات بـه                        بخشداران ، حسب مورد ، د     
  . موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان،                   307و به موجب ماده     
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگـان رهبـری ،               رئیس و   

  وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران
                                                           

 دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی ، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل شدند اما جرایمی که تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون فوق       1392یین دادرسی کیفری ، مصوب      با الزم االجرا شدن قانون آ     . 1
این حکم در مورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری .  انجام می شود 1392یدگی برابر قانون سال در دادگاه ثبت شده بود از نظر صالحیت رسیدگی ، تابع مقررات زمان ثبت خود شد ؛ ولی سایر مقررات رس

  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 296 ماده 3تبصره . ( است 
  . انقالب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 294ماده 

 .این دادگاه قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، دادگاه کیفری استان نام داشت . 2
همچنین دادگاه پس از اظهـار عقیـده دادسـتان ،    . ن یا شاکی ، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند  مگر در جرائم قابل گذشت که طرفی    محاکمات دادگاه علنی است ،      : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       352ماده   .3

  :قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند 
  .  امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است -الف
  . مذهبی یا قومی باشد   علنی بودن ، مخل امنیت عمومی یا احساسات -ب

 . منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است   -تبصره 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری43تصویر صفحه 
هـای   ن و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سـرتیپ و بـاالتر و یـا دارای درجـه سـرتیپ دومـی شـاغل در محـل                            و مراکز استا  

 حسب مورد ، در صالحیت دادگاههای کیفری تهران است ، مگر آنکه رسیدگی به ایـن جـرایم بـه                      سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ،      
  . ری باشد موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگ

شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حـسب مـورد ، در قـوه قـضائیه یـا نیروهـای                                 1تبصره  
  . مسلح انجام وظیفه کنند 

باشـد ، حـسب    هـای مـسلح مـی   رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صالحیت سـازمان قـضایی نیرو      2تبصره  
   .مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است 

 ایـن قـانون ، اعـم از آن        308 و   307 مقرر می دارد ، صالحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مـواد                309ماده  
  . است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند 

تی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک یا انقالب شوند ، به جـرائم آنـان    در صور 
در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شـود و مـتهم از کلیـه امتیـازاتی کـه در دادگـاه                            

  . ردد گمند می اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره
دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـه جـرائم اطفـال و    « در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان             1تبصره  

  . آنها نیست تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به. برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد » نوجوانان
حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسـیدگی بـه جـرائم اطفـال و نوجوانـان در دادگـاه کیفـری یـک ویـژه                                  2تبصره  

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 315ماده [  .رسیدگی به جرائم آنان الزامی است 
 حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کنـد ، مگـر در   دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در   

در ایـن صـورت ، انجـام        . جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقـع مـی شـود                     
  ] فری  قانون جدید آیین دادرسی کی382ماده [  .تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است 

در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پـیش بینـی شـده باشـد ، رأی اکثریـت            
اگر نظر اکثریـت بـه شـرح فـوق حاصـل نـشود ،            . نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود           . تمام اعضاء مالک است     

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 395ماده [ . اضافه می شود یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع 
دادگاه کیفری یک با رعایت صالحیت ذاتی ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صالحیت صادر کند و به هر حال                         

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 403ماده [ . باید رأی مقتضی را صادر نماید 
  ]شهرستان [  دادگاه کیفری دو. 2

دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جـرایم را دارد ، مگـر آنچـه بـه موجـب                    :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       301مطابق ماده   
دادگـاه کیفـری یـک و مراجـع اختـصاصی ماننـد دادگـاه انقـالب ،                  » مرجـع دیگـر     «  منظـور از     .قانون در صالحیت مرجـع دیگـری باشـد          

  . است .....  یا دادگاههای نظامی
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 295ماده [ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل ، در حوزۀ قضایی هر شهرستان تشکیل می شود 

ت یـا  در همه دادگاههایی که با تعدد قـضات تـشکیل مـی شـوند ، در صـورت غیبـ      :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 357به موجب ماده   
معذور بودن رئیس دادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی ، عضوی کـه                         

  .سن او بیشتر است ، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می گیرد 
این دادگاه به تمامی جـرایم در  . د در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه در حوزه بخش ، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شو 

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 299ماده [ . صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند 
به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدیـد کـه بـه لحـاظ قلّـت میـزان دعـاوی حقـوقی و                 1تبصره  

  .دگستری نباشد ، بالمانع است کیفری ، ضرورتی به تشکیل دا
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   جزوه آیین دادرسی کیفری288تصویر صفحه 
در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت ، نوع جرم یا یا مصادیق قانونی آن ، حل اختالف با دادگاه کیفـری دویـی                         

  . است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند 
سیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابـل اعتـراض ، در جلـسه فـوق العـاده دادگـاه       حل اختالف بین بازپرس و دادستان و ر    

تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است ، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیـب در جـرایم موضـوع بنـدهای                        . صورت می گیرد    
  .صورت تأیید ، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است  این قانون که در 302ماده ) ت ( و ) پ (  ،  )ب ( ، ) الف  (

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب بـه دادرسـی صـادر         
د تکمیـل تحقیقـات را از   در مواردی که به نظر دادگاه ، تحقیقات دادسرا کامـل نباشـد ، بـدون نقـض قـرار مـی توانـ             .  می کند   

موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه          . دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند          
  . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه ، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد . قید شود 

ه دادسرا اعاده شود ، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه ، بدون صدور قرار ، مجـدداً                   هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات ب     
  . پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد ، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعالم می کند 

دور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع                در صورت نقض قرار منع تعقیب و ص       
  .اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید 

 قرار موقوفی تعقیب است ، بـه پرونـده          در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض                 
  . رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند 

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی ، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود ، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیـب                              
فایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهـام                       هرگاه به علت فقدان یا عدم ک      . کرد  

تعقیب کرد ، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت ، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قـرار در دادگـاه                               
 دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح بـرای رسـیدگی بـه اتهـام ،       قطعی شود ، پس از کشف دلیل جدید به درخواست         

  . در صورتی که دادگاه ، تعقیب مجدد را تجویز کند ، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند . تعقیب کرد 
  :در کیفرخواست موارد زیر قید می شود 

  نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ، تابعیت ، مذهب ، محل اقامت و وضعیت تأهل او مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ،  -الف
  آزاد ، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت  -ب
   بخش ، دهستان ، روستا ، شهر ، ناحیه ، منطقه ، خیابان و کوچه نوع اتهام ، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از  -پ
  ادله انتساب اتهام  -ت
  مستند قانونی اتهام -ث
  سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم -ج
  خالصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم -ج

 از ارسـال بـه دادگـاه ، دادسـتان آن را اصـالح و پـس از ارسـال        هرگاه در صدور کیفرخواست ، سهو قلم یا اشتباه بـیّن صـورت گیـرد ، تـا پـیش         -تبصره  
  . کیفرخواست به دادگاه ، موارد اصالحی آن را به دادگاه اعالم می کند 

در صـورتی کـه     . عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود ، مانع از تعیین عنـوان صـحیح قـانونی توسـط دادگـاه نیـست                         
نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشـد و دادگـاه فقـط عنـوان اتهـام را نادرسـت تـشخیص دهـد ،                       مجموع اعمال ارتکابی متهم در      

  . مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم ، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید 
تبدیل قرار تأمین به وجود آید ، دادسرا بـا رعایـت مقـررات           هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبی برای آزادی متهم یا              

  .کند قانونی اقدام می
دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواسـت را مـسترد یـا اصـالح کنـد و                

  . می شود به دادگاه اعالم کند فقط می تواند دالیل جدیدله یا علیه متهم را که کشف یا حادث 
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 ، در مورد جرائم در صالحیت سازمان قـضائی نیروهـای مـسلح ، احالـه حـسب مـورد بـه درخواسـت                         418بر اساس تبصره ماده     

  . ام می شود دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انج
  : موارد احاله عبارتند از 

  .  بیشتر متهمین درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند  
  . محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید  

  .  به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود  ، احاله پرونده نباید419بر اساس تبصره ماده 
پیـشنهاد رئـیس     عالوه بر موارد دو گانه فوق به منظور حفظ نظم و امنیت بـه                 قانون جدید آیین دادرسی کیفری     420ماده   تبصرۀ

  . به مرجع قضائی دیگری دانسته است  یا دادستان کل کشور و پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده را قابل احاله قوه قضائیه
  :  نکته ها

  . فرار از خدمت سربازی از جمله جرائم خاص نظامی است و دادسرا و دادگاه نظامی برای رسیدگی صالحیت دارد  
مـورد  در . در جرائم مستمر دادگاه محل کشف جرم و جرائم به عادت دادگاهی که آخرین مرتبه جرم در آنجا انجام شده صـالحیت دارد                    

  .شروع به جرم هم دادگاه محلی که آخرین عمل در آنجا صورت  گرفته صالح خواهد بود 
اگر شخص کاالی غیر مجاز را که دارای وصف جزائی است پست نماید و این کاال در محل ارسال محمولـه                «:  نظر مشورتی اداره حقوقی      

صالحیت نخواهد داشت بلکـه دادگـاه محـل ارسـال محمولـه      کشف نشود اما در محل دیگری کشف شود حوزه قضائی محل کشف جرم          
  »1. صالحیت دارد 

 در صورتی که دادگاه ، صالح به رسیدگی  به جرمی باشد اما در عین حال این امر خـارج از صـالحیت ذاتـی یـا محلـی آن دادگـاه باشـد،                               
نائی بر قواعد کلی صالحیت کیفری بوده و مبین         صالحیت اضافی استث  . صالحیت آن دادگاه نسبت به آن جرم صالحیت اضافی خواهد بود          

  . این است که مرجع کیفری در بعضی شرایط نسبت به جرمی که اصوال خارج از صالحیت اوست نیز رسیدگی کند 
  .2رسیدگی به ادعای اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به اموال موضوع مصادره در صالحیت دادگاه انقالب است 
  . هی صالح است که آخرین عمل مادی در آنجا واقع شده باشد درمورد جرم به عادت دادگا 
  . هر دادگاه عمومی تشکیل می شود از یک رئیس و یک دادرس  
 در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صالحیت دادگاههای مرکز می باشد دادگاه محـل وقـوع جـرم ضـمن اعـالم مراتـب بـه              

  . ع آوری نموده و بالفاصله به مرکز ارسال خواهد کرد آثار و دالیل جرم را جممرکز منحصراً
   . رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان و وزراء در جرائم عادی در  صالحیت دادگاه عمومی با اطالع مجلس شورای اسالمی است 
 .  رسیدگی به جرائم احتکار و گرانفروشی در صالحیت ذاتی تعزیرات حکومتی است  

ت رؤسا و اعضاء شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز ممکن است مرتکب                      به کلیه اتهاما   
  . شوند ، در دادسراها و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود 

  .رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجۀ سرتیپ دومی به باال در صالحیت دادگاه نظامی پایتخت است  
 رسیدگی به جرمی که در صالحیت دادگاه نظامی است مالز مه با رسیدگی یک جرم عمومی داشته باشد دادگاه نظامی به آن جرم                  هر گاه  

  . عمومی نیز رسیدگی می کند 
 .مرجع تجدید نظر از احکام دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور است  

  .دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است احکام صادره پیرامون حبس تعزیری از دادگاه کیفری استان در  
  . مهلت در خواست واخواهی از احکام غیابی دادگاه نظامی ده روز از تاریخ ابالغ حکم غیابی به محکوم علیه است  
  .مجرمین سیاسی ، نظامی و اتباع داخلی غیر قابل استردادند  
   .کشورمتبوع او بفرستند  از کشور اخراج کرده و بهاستردادنهائی یا دولتی آن است که بواسطه توافقی غیر علنی فرد را 

                                                           
 4/11/73-7463/7نظر مشورتی اداره حقوقی شماره .  1
  2/12/71-581رأی وحدت رویه شماره . 2
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   جزوه آیین دادرسی کیفری206تصویر صفحه 
تواند به دادگاه مدنی رجوع کند و دادخواست مطالبـه ضـرر و زیـان تقـدیم               عمومی یا حصول مرور زمان ، مدعی خصوصی می        

  . و زیان را مورد تعقیب قرار دهد تواند دعوی ضرر  همچنین با وجود صدور فرمان عفو خصوصی مدعی می. دارد
 20 مـاده     صدر  بقاء دعوی خصوصی را با وجود سقوط دعوی عمومی پیش بینی کرده و در               ، آئین دادرسی کیفری  جدید  قانون  

  .» شود   خصوصی نمیدعوای عمومی موجب اسقاط اسقاط دعوای... « : اعالم داشته است که 
  :این جهات عبارتند از . شود  رد از جهات خاص مربوط به خود ساقط میدعوی خصوصی به لحاظ اینکه ماهیت مدنی دا

  .الذمه و پرداخت خسارت سبب سقوط دعوی خصوصی می شود  عللی از قبیل تهاتر ، مالکیت مافی : جهات کلی سقوط تعهدات. 1
 . ت سقوط آن را فراهم کند تواند موجبا نظر کردن از دعوی خصوصی می  مدعی خصوصی با اعالم گذشت و صرف:گذشت متضرر .2

 اگر درباره ضرر و زیان ، از طرف دادگاه حکم قطعی صـادر شـده باشـد ، موضـوع اعتبـار امـر مختومـه پیـدا                             :صدور حکم قطعی    .3
  .گردد  کند و دعوی خصوصی ساقط شده تلقی می می

   :نکته ها 
 می شود بنابراین اشخاص حقوقی که حقـوق و          ک شامل شخص حقیقی و حقوقی     . د  . آ  . ج . ق    10شخص در ماده    بزه دیده و    

  . تکالیف خود را از طریق نمایندگان خویش اجرا می کنند قابل اتصاف به شاکی خصوصی و مدعی خصوصی می باشند 
 تفویـت  مـثال هـر گـاه اتـومبیلی بـه سـرقت رود ، منـافع آن نیـز        . منظور از منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان بدست آوردن وجود دارد            ♣

اگر منفعت مسلم و قطعی باشد صاحب آن  می تواند ضـرر و زیـان آن را درخواسـت           . گردد و این منافع قابل حصول بوسیله صاحب آن است            می
 بـه   هر چند متهم آنرا استیفاء نکرده باشد و اگر قطعی نباشد اما در شرایط متعارف و در دید عرف ممکن الحصول باشد مانند پولی که اگـر   ، نماید

ولـی اگـر قطعـی نباشـد و در دیـد      .  ضرر و زیان این منافع قابل مطالبه اسـت       ، سرقت نرود و مالک با آن به تجارت بپردازد منافعی کسب می کند            
عرف هم حصول آن ضعیف باشد مثل اینکه شخصی در اثر جرم ، برای مدتی توان انجام کار را از دست بدهد و به تبع آن ادعا کنـد کـه اگـر در             

  . رسد قابل مطالبه نیست  ین مدت به فالن کاری که معموال اشتغال به آن ندارد می پرداخت منافعی را بدست می آورد به نظر میا
،  مـسئولیت مـدنی      قـانون  10 و   8 و   2 و   1 مواد    همچنین  قانون اساسی و   171اصل   قانون جدید آیین دادرسی کیفری و موافق         14مطابق ماده    ♣

 .  است بل مطالبهضرر و زیان معنوی قا

بینی شد و اگر مجنی علیه متحمل         بعد از پیروزی انقالب اسالمی بر اساس موازین شرعی فقط دیه مقدّر شرعی برای خسارات جسمانی پیش                
شـود و   رویه قضایی هم در حال حاضر برآن است که بیـشتر از دیـه حکـم داده نمـی            . خسارتی بیشتر از دیه شود مورد حکم قرار نمی گیرد           

اما به نظر می رسد صدور رای مازاد بر دیه مغایرتی با شرع اسالم نـدارد و حتـی                   . آراء خالف این رویه در مراجع عالی نقض گردیده است           
  . می توان گفت که اگر زیان وارده کمتر از دیه شرعی باشد دادگاه می تواند به مقدار کمتر از میزان مقرر حکم بدهد 

  . ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء  مجازات است در جرائم تعزیری قابل گذشت ♣
مثال اگر متهم به تخریب بتواند با صدور قرار موقوفی تعقیب مسبوق بـه گذشـت                . گذشت شاکی هیچ تاثیری در حقوق خصوصی او ندارد           ♣

خواهان نمـی توانـد بـه گذشـت او در پرونـده کیفـری اسـتناد کنـد زیـرا          شاکی از مجازات رهایی یابد در پاسخ به درخواست ضرر و زیان          
اینکه در مورد دیه آیا همـین قاعـده حـاکم اسـت یعنـی آیـا گذشـت از مـتهم صـرفا بـرای                  . گذشت منصرف به جنبه جزایی تخریب است        

 کند ؟ با توجه به خصوصیت ویـژه دیـه کـه    تواند برای مطالبه دیه از دادگاه حقوقی اقدام جلوگیری از تعقیب جزایی است و شاکی بعدا می       
تواند بعدا دادخواست بدهد مخصوصا اینکـه مطالبـه دیـه معمـوال بـا                 دارای دو جنبه مجازات و جزای مالی است به نظر می رسد شاکی نمی             

 . گیرد  همان طرح شکایت صورت می

 هر گاه شاکی یا مـدعی خـصوصی پـس از صـدور              .شود در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می              ♣
شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شـده باشـد بقیـۀ آن موقـوف و آثـار حکـم مرتفـع                        حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می       

  .شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد می
 . است دادخواست ضرر وزیان خود را به دادگاه تقدیم نماید شاکی اجازه دارد تا زمانی که ختم دادرسی کیفری اعالم نشده  ♣

 یکـی مرحلـه بـدوی و    ،مطابق مطلب باال در موارد پرونده هایی که حکم آنها غیر قطعی است در دو مرحله ختم رسیدگی اعالم مـی شـود     ♣
 ی مبادرت به صدور رای می نماید ودادگاه تجدید نظر هم پس از رسیدگی تجدید نظر با اعالم ختم رسیدگ. دیگری مرحله تجدید نظر
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   جزوه آیین دادرسی کیفری250تصویر صفحه 
 هر جرمـی  ، ک .د .آ.ج. ق  45 ماده  جرم مشهود درمصادیق جرم غیر مشهود قابل احصاء نیست و در حقیقت با توجه به احصای           

  . که مشهود نباشد ، غیر مشهود محسوب می شود 
  ر مهلت تعیین شده و گزارش نتیجه اقدامات خود به مرجع  قضائی صالح انجام دستورات و تکمیل پرونده د .3

  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 36 و 35مطابق مواد 
کند ، نسبت به انجـام دسـتورها و تکمیـل           ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می                

  . پرونده اقدام نمایند 
چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ، ضابطان بایـد در پایـان مهلـت تعیـین شـده ، گـزارش آن را بـا ذکـر علـت بـرای              -تبصره  

  . دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند 
س ضوابط و مقررات قانونی تهیـه و  گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف اوضاع  واحوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اسا        

  . تنظیم شود 
    )24ماده (  حق بازداشت کسی را ندارند ضابطاندر جرائم غیر مشهود .4

    .مگر با اجازه مخصوص مقام قضائی، در جرائم غیر مشهود ضابطین هیچ اختیاری ندارند 
. د نتیجـه اقـدامات خـود را فـوری بـه دادسـتان اطـالع دهنـد              ضابطان دادگستری مکلفنـ    قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        46مطابق ماده   

در این صورت ، ضـابطان بایـد طبـق دسـتور دادسـتان      . چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، می توانند تکمیل آن را بخواهد      
  .نظر نگه دارند  توانند متهم را تحتتحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمی 

   ساعت حق بازداشت دارند 24 ضابطین  ، در جرائم مشهود.  5
  : اصطالحی متفاوت است  مشروط بر اینکه  ،متهم ، تحت نظر قرار می گیرد و این با بازداشت موقت

سی سر صحنه قتـل توسـط ضـابطین ، دسـتگیر            مثال اگر ک   )تشخیص ضرورت با ضابطین است      (بازداشت برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد        
  .شد در صورتی که آدم با شخصیت و مهمی باشد ، طوری که اگر ضابطین به او بگویند برو فردا بیا ، بیاید، بازداشت او الزم نیست 

   )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 46ماده . (موضوع اتهام با ذکر دالیل، بالفاصله کتباً به متهم ابالغ شود  
  دیگر وظایف ضابطان دادگستری .  6

  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 43 الی 37مطابق مواد 
شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و بـه امـضای شـاکی             . ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند             

مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی بـا منـدرجات صـورت               رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ،               می
ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ، به شاکی رسـید تحویـل دهنـد و بـه فوریـت پرونـده را نـزد                 . مجلس تصدیق می شود     

  . دادستان ارسال کنند 
ره منـدی از خـدمات مـشاوره ای موجـود و سـایر معاضـدتهای         ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و به           

  . حقوقی آگاه سازند 

  . ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند 

بط بـا پرونـده توسـط ضـابطان         افشای اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده ، شهود و مطلعان و سـایر اشـخاص مـرت                    
  . کند ، ممنوع است دادگستری ، جز در مواردی که قانون معین می

در هـر صـورت   . ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محـول کننـد                  
  . ا توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می شود هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد ، تنه

  . بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود 
ی از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطـالع  هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان دادگستر           

دادسـتان   به دادستان ، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقـات الزم را بـه عمـل آورنـد و نتیجـه آن را بـه                               
  . کند  اسب را اتخاذ میدادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی من. گزارش دهند 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری290تصویر صفحه 
  .  کندشدن متهم معرفی میپنهان یا  فرارقانون اصول محاکمات جزایی مبنای اخذ تأمین کیفری را جلوگیری از 

قـع وی ، جلـوگیری      به منظور دسترسی به متهم و حضور به مو          : مقرر می دارد     217در ماده    آیین دادرسی کیفری ،       جدید قانون
از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی ، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم ، در                            

  :کند صورت وجود دالیل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می
  التزام به حضور با قول شرف -الف
  ه التزامالتزام به حضور با تعیین وج -ب
  التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف -پ
  التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام -ت
  التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام -ث
ح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهـد پرداخـت از محـل          التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسل       -ج

   حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظـارت بـا تجهیـزات الکترونیکـی یـا                                -چ

  هیزات بدون نظارت با این تج
  اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله -ح
  اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول -خ
  بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی -د

جه التزام صادر و در صورت امتناع از پـذیرش         ، قرار التزام به حضور با تعیین و       ) الف  ( در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند              1تبصره  
  . ، قرار کفالت صادر می شود ) ث ( و ) ت ( ، ) پ ( ، ) ب ( قرارهای مندرج در بندهای 

  .، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است ) ت ( و ) پ ( در مورد بندهای   2تبصره 
  .قام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص م   3تبصره 

برای اتهامات متعدد متهم ، قرار تأمین واحـد صـادر مـی شـود ،                :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می دارد           218ماده  
ی دادگاههای مختلف باشد که در این صـورت بـرای اتهامـات موضـوع               مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صالحیت ذات        

  . صالحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، عالوه بـر صـدور قـرار تـأمین ،                         247مطابق ماده   

  :ل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند قرار نظارت قضایی را که شام
  معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس -الف
  منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری  -ب
  منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی   -پ
  ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز -ت
  ممنوعیت خروج از کشور -ث

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارت وارده ، مقام قـضایی مـی توانـد فقـط بـه صـدور قـرار           1تبصره  
  . نظارت قضایی اکتفا کند 

 قابـل   نانچه این قرار توسط دادگاه صـادر شـود ، ظـرف ده روز ،            چ. قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است                 2تبصره  
  . اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد 

   تفصیل برخی از انواع قرارها  -اول 
  :برخی از انواع قرارهای تأمین کیفری به تفصیل عبارتند از 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری302تصویر صفحه 
  بایگانی شدن پرونده . 3

  .در صورت صدور قرار اناطه کیفری و ابالغ آن ) 1335اصالحی بهمن ( قانون اصول محاکمات جزایی 17ماده طبق 
چنانچه یکی از طرفین دعوا یا شخص ذی نفع حداکثر در ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ قرار ، به دادگاه صالحیت دار رجوع نکرده و             « 

  ». نده کیفری بایگانی می شود تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرو
  .در این صورت اگر نسبت به جنبه کیفری دعوا از متهم تأمین اخذ شده باشد ، با بایگانی شدن پرونده ، قرار تأمین صادره  منتفی می شود 

  حکم برائت . 4
  . در صورت صدور حکم برائت ، هرچند غیرقطعی ، متهم زندانی باید آزاد شود 

  :رد زیر تأمین کیفری موضوعاً منتفی می شود و مسئولیت کفیل ، وثیقه گذار و متهم به تبع آن از بین می رودبه طور کلی در موا
  .هرگاه در خصوص اتهام قرار موقوفی تعقیب صادر گردد   -الف 
  .هرگاه در خصوص اتهام قرار منع تعقیب صادر گردد  -ب
  .هرگاه در خصوص اتهام حکم برائت صادر شود  -ج
  .گاه در خصوص اتهام قرار ترک تعقیب صادر شود هر -د

  .هرگاه قرار تعلیق اجرای مجازات متهم قطعی شود  -ه 
  . هرگاه حکم جزایی شروع به اجرا شود  -و
    انتفای قرار قبولی کفالت و قرار قبولی وثیقه – ه

ین که اصل قرار کفالـت و یـا قـرار وثیقـه اعتبـار خـود را از                   در مواردی نیز قرار قبولی کفالت و یا قرار قبولی وثیقه منتفی می شود ، بدون ا                
  :این موارد عبارتند از . در این صورت مرجع قضایی قرار قبولی جدید کفالت و یا وثیقه صادر می کند . دست بدهد 

  . کند چنانچه پیش از ابالغ واقعی اخطاریه بیست روزه و یا بعد از آن و قبل از انقضای مهلت قانونی ، کفیل فوت  
حال اگر در این مـدت وثیقـه گـذار فـوت     . به وثیقه گذار نیز باید اخطار شود تا ظرف بیست روز متهم را معرفی کند و این ابالغ باید واقعی باشد            

 . تعهدی واداشت کند ، الزام ورثه او به انجام تعهد مذکور ، خالی از اشکال نخواهد بود ؛ ظاهراً نمی توان ورثه وثیقه گذار را به انجام چنین 

    اخذ تامین مجدد–و 
  : در موارد زیر هر چند قرار تأمین کیفری قبلی منتفی است ؛ ولی ، باید تأمین مناسب دیگری از متهم اخذ شود 

  .در صورتی که به علت تخلف متهم ، یا کفیل یا وثیقه گذار دستور ضبظ تأمین به نفع دولت صادر می شود  -الف 
  .  از اشتغال ذمه فوت کند هرگاه کفیل پیش -ب
  . هرگاه کفیل پیش از اشتغال ذمه اهلیت خود را از دست بدهد و محجور شود  -ج

منظور از اشتغال ذمه آن است که کفیل پس از ابالغ واقعی اخطاریه بیست روزه و سپری شدن آن و عدم معرفی متهم فوت کند که در ایـن                     
  . ستند صورت ورثه مکلف به پرداخت وجه الکفاله ه

یادآوری می شود که فوت وثیقه گذار موجب فک وثیقه نیست و اگر اخطاریه ابالغ و مهلت بیست روزه سپری شده باشد وثیقه ضبط مـی                           
  . شود اما ورثه را نیز نمی توان مکلف به معرفی متهم نمود 

   ضمانت اجرای قرارهای تأمین - سوم
م به حضور با قول شرف ، بازداشت موقت و عـدم خـروج از کـشور ضـمانت اجـرای خاصـی                       درمیان قرارهای تأمین کیفری ، قرارهای التزا      

  :دیگر تأمین های کیفری از ضمانت اجراهای خاصی برخوردارند که به ترتیب عبارت اند از . ندارند  
  وجه التزام اخذ -الف 

  شرایط ماهوی . 1
  :شرایط ماهوی وصول وجه التزام عبارتند از 

 .متهم احضار شود  ♣

 .احضار متهم ضرورت داشته باشد  ♣

  ]در این مورد فرقی بین ابالغ واقعی یا قانونی نیست [  .احضاریه به متهم ابالغ شود  ♣
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   جزوه آیین دادرسی کیفری84تصویر صفحه 
ا عـدم   در هر حـال عـدم حـضور یـ         . طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند           . حضورشان ضروری است احضار می کند       

  . معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست 
در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان ، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است ، رسیدگی بـا حـضور دادسـتان                        

  : این قانون به ترتیب زیر انجام می شود 300شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 
  قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه  -الف
  طرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان  -ب
  کسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم -پ
   شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکالی آنان اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات -ت

چنانچـه محـل   . قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود            
قرار را از دادگاه محـل مربـوط   اجرای قرار ، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد ، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای  

درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگـری باشـد ، بـا اعطـای نیابـت قـضائی بـه دادگـاه              
  .نخستین محل ، درخواست اجرای قرار نماید 

و را بـه مـسئول زنـدان یـا بازداشـتگاه      هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، حضور شخصی را که زندانی است الزم بداند ، دستور اعـزام ا               
چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد ، دادگاه می تواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر . کند صادر می

  . د وی زندانی است ، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شو
  .احضار ، جلب ، رسیدگی به ادله ، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است 

  :دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعالم ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند 
مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صـادر شـده باشـد رأی را تأییـد و پرونـده را بـه دادگـاه                     هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی      -الف

  . صادرکننده رأی اعاده می کند 
هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان ، به هر دلیـل ، برائـت مـتهم را احـراز کنـد ، رأی تجدیـدنظر                                -ب

، و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد   و رأی مقتضی صادر می کند ، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد                خواسته را نقض  
  . به دستور دادگاه فوری آزاد می شود 

ت ،  چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با اسـتدالل و ذکـر مبـانی و مـستند قـانونی ، آن را نقـض و در ماهیـ                                -پ
  . کند انشای رأی می

  .عدم رعایت تشریفات دادرسی ، موجب نقض رأی نیست ، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود   -تبصره 
یـان مـدعی    هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تـأمین بـا جـرم و ضـرر و ز                          

خصوصی متناسب نباشد ، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان ، شاکی یا مدعی خصوصی                    
  .و یا متهم ، تأمین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است 

طبیق عمـل بـا قـانون ، احتـساب محکـوم بـه یـا        اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ، ت         
خسارت و یا مواردی نظیر آن ، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی ، لطمه وارد نسازد ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رأی را اصـالح و آن               

  . را تأیید می کند و تذکر الزم را به دادگاه نخستین می دهد 
زات تعزیری یا اقدمات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند ،               دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجا     

مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخالف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشـته                       
گـاه تجدیـدنظر اسـتان بـا تـصحیح           ایـن مـوارد ، داد      در. و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشـد              

  .، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ، اقدام می کند حکم
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   جزوه آیین دادرسی کیفری568تصویر صفحه 
مجـازات  آراء صـادره دربـاره جرائمـی کـه     :  همین قانون نیز در مورد صالحیت دیوان عالی کـشور مقـرر مـی دارد                 428و ماده   

قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و باالتر است و جنایات عمدی علیـه تمامیـت جـسمانی کـه                  
میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جـرائم سیاسـی و مطبوعـاتی ، قابـل فرجـام خـواهی در                 

  . دیوان عالی کشور است 
بدین منظور، اگر رسیدگی دادگـاه نخـستین را         . کند  به صورت ماهوی رسیدگی می      دادگاه تجدیدنظر استان  ،    نحوه رسیدگی  از لحاظ 

ایـن  . کافی نداند و برای شنیدن اظهارات طرفین و بررسی دالیل آنها، حضور آنها را الزم بداند، می تواند آنها را احـضار نمایـد                       
تین، برگزاری جلسه محاکمـه در دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان الزامـی نبـوده و بـستگی بـه                     بدین معناست که بر خالف مرحله نخس      

کنـد ممکـن    در هر یک از این دو شکل، رایی که دادگاه تجدیدنظر صادر می. تشخیص لزوم آن توسط قضات این دادگاه دارد    
  . است مبنی بر تایید یا نقض حکم تجدیدنظر خواسته باشد

ن و دالیل موجود در پرونده باشد، آن را تایید و برای اجراء مفاد آن پرونده را به دادگاه نخستین که                     اگر حکم مزبور مطابق قانو    
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، حکم مزبـور را بـر خـالف    . مرجع صدور حکم تجدیدنظر خواسته بوده است، ارسال می کند       

گـاه دادگـاه      بـا ایـن همـه ،      . کنـد   م به صدور رای جدیـد مـی       قانون یا موازین شرعی تشخیص دهد، آن را نقض نموده، خود اقدا           
تواند نفیاً یا اثباتاً در ماهیت موضوع مورد رسیدگی توسط مرجع نخستین اظهـار نظـر نمایـد بلکـه بایـد بـا                          تجدیدنظر استان، نمی  

اشد، دادگاه تجدیـدنظر  تصمیم دیگری رای خود را صادر کند مثالً اگر رای تجدیدنظر خواسته از مرجع غیر صالح صادر شده ب         
در صورتی که رای   . کند  دهد ارسال می    رای مزبور را بدون اظهار نظر در ماهیت، نقض و به مرجعی که خود صالح تشخیص می                

و دادگاه تجدیدنظر آن را نقض کنـد، بـدون صـدور رای در    )  قرار موقوفی تعقیبمثالً(تجدیدنظر خواسته به صورت قرار باشد    
کند تا پس از رسیدگی دادگـاه نخـستین         نده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کنند قرار اعاده می           ، پرو  ماهیت موضوع 

در مـوارد  . در ماهیت و صدور رای ، در صورت اعتراض به آن، دادگاه تجدیـدنظر نیـز اعتـراض را مـورد رسـیدگی قـرار دهـد           
دگـاه مکلـف بـه قبـول پرونـده و رسـیدگی بـه آن بـوده و حـق                     مذکور، پس از ارجاع یا اعاده پرونده به دادگاه نخستین، این دا           

  .مخالفت با تصمیم مرجع تجدیدنظر را ندارد
ای که باید به آن توجه داشت این است که وقتی دادگاه تجدیدنظر، رای تجدیدنظر خواسته را نقض و اقدام به صـدور رای       نکته

قیـب بـا محـدودیتی مواجـه نیـست، امـا چنانچـه بخواهـد حکـم                 جدیدی می نماید، برای صدور حکم برائت یا قرار موقـوفی تع           
محکومیت متهم را صادر کند در این کار با محدودیت روبروست و آن منع تشدید مجازات متهم در صـورت عـدم تجدیـدنظر                        

، بـدین شـرح مطـرح    1311 اصـالحی  1290ک .د.آ. ق348این محدودیت نخستین بار در مـاده    . خواهی دادستان و شاکی است    
محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کـرده اسـت جـایز نخواهـد                      تشدید مجازات « : دیدگر

فلـسفه  » .العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشند، خواه اصالً خواه تبعاً        العموم بدایت یا مدعی     بود مگر در موردی که مدعی     
علیه بـرای بهبـود       به حکم دادگاه رضایت داده و به آن اعتراض نکرده باشد، اعتراض محکوم            این حکم این بود که اگر دادستان        

. وضعیت خود به زیان وی تمام نشود و مرجع تجدیدنظر به مجازاتی بیشتر از آنچه که دادستان بدان رضایت داده، حکـم ندهـد                       
  .ندک صحیح بوده باشد یا خیردر این مورد هم، تفاوتی نداشت که حکم دادگاه بدوی در تعیین مجازات ا

.  قـانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری جـستجو کـرد            458 و اکنون شرایط منع تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر را باید در مـاده                
ته را تـشدید    دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدمات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواس               : مطابق این ماده    

کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخالف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این                         
ین در این موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم ، نسبت بـه تعیـ  . امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد      

  .حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ، اقدام می کند 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری258تصویر صفحه 
شاکی می تواند در هنگام تحقیقات ، شهود خـود را معرفـی و    قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،  100همچنین ، بر اساس ماده      

لس تحقیقات مقـدماتی یـا سـایر اوراق پرونـده را کـه بـا ضـرورت                  ادله اش اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد ، صورت مج           
  . کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد 

کـشف حقیقـت    در صورت درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونـده را منـافی بـا ضـرورت                             1تبصره  
این قرار ، حضوری به شاکی ابالغ می شود و ظرف سه روز قابـل اعتـراض در دادگـاه    . بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر می کند       

  .تصمیم دادگاه قطعی است . دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . صالح است 
رائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیـت داخلـی و خـارجی                           ا    2تبصره  

  .به شاکی ممنوع است 
  .حقاق حق خود در مراجع صالح شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند ، مگر در مقام ا    3تبصره 

  بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی بزه دیده ، از قبیل نام و نام خانوادگی ، نشانی و شـماره تلفـن ،                          
احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را بـرای جلـوگیری                

این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مـصالح                 . ز دسترسی به این اطالعات اتخاذ کند        ا
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 101ماده ( . بزه دیده اعمال می شود 

 و 1ایم منـافی عفـت ممنـوع اسـت     قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، انجـام هرگونـه تعقیـب و تحقیـق در جـر     102مطابق ماده  
  و یـا دارای شـاکی      دهپرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع ش                     

 باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیـق فقـط در محـدوده شـکایت و یـا اوضـاع و احـوال مـشهود           یا به عنف یا سازمان یافته     
  .  انجام می شود  مقام قضائیتوسط 

 قاضی وی را توصیه بـه پوشـاندن جـرم و             در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد ،                   1تبصره  
  . عدم اقرار می کند 

  . قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد    2تبصره 
در مـورد بـزه دیـده       .  ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شـکایت دارد              جرایم مذکوردر این ماده ، اگر بزه دیده محجور باشد ،           در   3تبصره  

  . بالغی که سن او زیر هجده سال است ، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد 
، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای             هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود            

در صورت عدم اجرای دستور ، مـستنکف بـه مجـازات            . این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند          . نظامی استفاده کند    
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 103ماده ( . مقرر قانونی محکوم می شود 

. عذر آنکه متهم معین نیست ، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات خود را متوقف کند بازپرس نمی تواند به    
در جرایم تعزیری درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقیقـات الزم ، مرتکـب جـرم معلـوم نـشود و دو                           

 تحقیقات صادر و پرونده به طور موقـت بایگـانی و مراتـب در               سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف            
  شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به این قرار اعتراض. مواردی که پرونده شاکی دارد ، به شاکی ابالغ می شود 

                                                           
شـخص و   اینکه کسی که در خفا ، عمـل نامـشروعی انجـام دهـد هـیچ      یعنیوابگی ، الپائی ، والدستی در حقوق ایران مبنای شرعی دارد  عفت مثل زنا ، لواط ، مساحقه و هم خیجرائم منافممنوعیت در  . 1

 آثار و عالئـم ظـاهر بـه خـود      ومشهود باشدجرم :  مگر آنکه ،تحقیق در جرائم منافی عفت مطلقاً برای دادرس و قاضی دادگاه ممنوع است         .  نمی تواند به عنوان تحقیق وارد شود و حق تعرض ندارد             مقامی
امـا اگـر جـرائم     .  در این دو مورد فقط قاضی دادگاه حق تحقیق دارد نه قاضـی تحقیـق  ،مثال مردی که زنش زنا داده، شکایت کند  ، شاکی خصوصی داشته باشد   جرم  یا  ،  بگیرد و از حالت خفا بیرون بیاید        

ولی اگر جـرائم منـافی   . دادگاه و قاضی تحقیق و ضابطین  چه بوسیله قاضی، تحقیق در جرائم منافی عفت مطلقاً ممنوع است43پس طبق ماده . دخالت دارند باشد هم ضابط و هم قاضی تحقیق حق       نمشهود  
تحقیـق ممنـوع نیـست ولـی در     ، ه باشد حتی اگر مشهود نباشدو نیز اگر این جرائم شاکی خصوصی داشت. عفت بصورت مشهود باشد تحقیق ممنوع نیست چه بوسیله قاضی دادگاه ، قاضی تحقیق و ضابطین  

  . این صورت ، فقط قاضی دادگاه حق تحقیق دارد ولی ضابطین و قاضی تحقیق حق تحقیق ندارند 
 در ذیل گزارش قید نمایـد کـه چـون گـزارش ضـابطین در بـاب جـرائم         باید. قاضی نباید به آن ترتیب اثر دهد ، اگر جرائم منکراتی در خفا انجام شد و ضابطین بر خالف قانون در موردآنها تحقیق کردند      

  . اساساً و قانوناً ، ضابطین در این جرائم حق تحقیق ندارند ، بنابراین گزارش ضابطین لغو و بی اثر می گردد و قرار منع پیگرد صادر می شود  منکراتی است و
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   جزوه آیین دادرسی کیفری293تصویر صفحه 
اراده مـتهم در تحقـق آن شـرط    . یـک ایقـاع قـضایی اسـت     .  صورت می گیرد عمل قضایی اول که به طور آمرانه ای از طرف مقام قضایی        

بدین معنی که وثیقـه گـذار بـا آزادی کامـل و داشـتن قـصد و       . عمل دوم که قرار قبولی وثیقه نامیده می شود ، یک نوع عقد است         . نیست  
  .ه عنوان وثیقه معرفی می نماید کند و با توافق مقام قضایی مال خود را در قبال آزادی متهم باراده مراجعه می

وجه مورد وثیقه در حساب دادگـستری واریـز   . اگر وثیقه معرفی شده به صورت وجه نقد باشد صدور قرار قبولی وثیقه آسان تر خواهد بود    
 شده مال منقول باشد ،      اگر وثیقه معرفی  . گردد و با توجه به آن قرار قبولی وثیقه صادر می شود             می شود و رسید آن تحویل مقام قضایی می        

  .به انبار دادگستری تحویل و سپس قرار قبولی وثیقه صادر می شود 
 قـانون جدیـد   228با این حال ماده . پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ، فک قرار جز از طریق قانونی صحیح نخواهد بود            

  :ه است که آیین دادرسی کیفری ،  به کفیل یا وثیقه گذار این اجازه را داد
  . در هر مرحله ای از تحقیق و دادرسی با معرفی و تحویل متهم درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند 

ای بـه  همچنین هر چند کـه در ایـن مـاده اشـاره     . یا تجدید نظر می شود ) در مورد آرای غیابی    ( عبارت هر مرحله از دادرسی ، شامل رسیدگی بدوی یا واخواهی             ♣
دادسرا نشده ، اما حکم ماده در مورد دادسرا نیز جاری است یعنی کفیل یا وثیقه گذار می توانند در هر مرحله از رسیدگی دادسرا و تـا قبـل از صـدور قـرار نهـایی                    

  . تقاضای رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنماید 
 کفیل یا وثیقه گذار بایستی متهم را همراه خود ، ضمن معرفی وی که او همان متهم است به دادگاه تحویـل                   این است که  ) با معرفی و تحویل متهم      ( منظور از عبارت     ♣

  . کند و رافع مسئولیت نیست و جلب متهم به درخواست کفیل یا وثیقه گذار وجهه قانونی ندارد بنابراین معرفی بدون تحویل او به دادگاه کفایت نمی. دهد 
ی تواند به تقاضای متهم یا وثیقه گذار و یا کفیل ، نوع وثیقه یا شخص وثیقـه گـذار و یـا کفیـل را تغییـر دهـد کـه درایـن صـورت مرجـع             مرجع رسیدگی کننده م    ♣

 . نماید  رسیدگی کننده قرار قبولی وثیقه و یا قرار قبولی کفالت صادر شده را فک و به جای آن وثیقه گذار جدید یا کفیل جدید قبول می

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیـل یـا سـپردن وثیقـه بـه بازداشـتگاه                               226 بر اساس ماده   ♣
اشـت یـا عـدم پـذیرش     گردد ؛ اما در صورت بازداشت ، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابالغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قـرار منتهـی بـه بازد                             معرفی می 

  . کفیل یا وثیقه اعتراض کند 
مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات الزم را به منظور دسترسی متهم به افـرادی کـه وی بـرای یـافتن کفیـل یـا                     -تبصره  

رچنـد خـارج از وقـت اداری باشـد ، در صـورت وجـود                وثیقه گذار معرفی می کند ، فراهم کنند و هر زمان متهم ، کفیل یا وثیقه معرفی نمایـد ه                   
  .شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند 

بدین شرح که صدور قرار وثیقه از سـوی دادگـاه عمـل قـضائی و              ،   عمل قضائی و قرار دادی وجود دارد         ودر قرار وثیقه هم مانند کفالت د      
در قرار وثیقه که موضوع آن اموال غیـر منقـول اسـت مراتـب بـه اداره ثبـت اسـناد              .  وثیقه گذار عملی قرار دادی است        توافق میان دادگاه و   

. و در اموال منقول ، این اموال به دست امینی سـپرده مـی شـود                 . وامالک اعالم میگردد تا از هر گونه نقل وانتقال آن ملک جلوگیری شود              
 یعنی عموم جرائم بر اساس ضـوابط مقـرر ، اقتـضای     ،ناظر به عموم جرایم استاست ،  آمده دادرسی کیفریقانون آیین تامین هائی که در     

حال یک جرمی سبک است ، اقتـضای قرارسـبکتری را دارد و اگـر جرمـی سـنگین تـر بـود اقتـضای صـدور قـرار                             . قرار های مذکور دارد     
تامینـات مـذکور در مـاده    . موده است که قاضی باید تامین خاصـی را صـادر نمایـد    بعضی جرائم هستند که قانون تعیین ن    . تر را دارد     سنگین

 عمومی که راجع بـه  قانون آیین دادرسی کیفری    نه در   (عام است ، اماغیر از این تامینات عام ، مقنن تامینات خاص را در قوانین خاص                  217
  : آورده است ) همه جرائم است 

که به منزله همان وجه نقد     .اضی مکلف است قرار وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی صادر نماید             صدرو چک ، ق    انون ق 18در ماده    .1
  .کند یعنی بانک آن مبلغ را برای این فرد تضمین میکند است بانکها درحدود اعتبار افراد که در بانک دارند ضمانت نامه معتبر صادر می

  .  را صادر نماید 18 ماده ر نیست و فقط باید قرار مذکو217فاده از تامین های عام مذکور در ماده در خصوص جرم چک بالمحل ، قاضی مجاز به است
وجود چک در دسـت صـادر کننـده دلیـل پرداخـت وجـه آن و انـصراف شـاکی از                    :  قانون جدید صدور چک      17همچنین به موجب ماده     

  .شکایت است مگر این که خالف این امر ثابت گردد
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجـه چـک و خـسارات         :ن قانون نیز مقرر می دارد        هما 12و ماده   

را فـراهم  ) از تاریخ ارائه چک به بانک  (تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور      
  . ا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کردکند، یا در صندوق دادگستری ی
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   جزوه آیین دادرسی کیفری301تصویر صفحه 
 این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختالف دادسـتان و بـازپرس یـا اعتـراض مـتهم      244 و 242 ، 240دادگاه صالح موضوع مواد     

  .طعی است تصمیم دادگاه ق. رسیدگی نماید 
در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبالً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد ، دادگاه ، خـود                  

چنانچه تصمیم دادگاه منتهی    . یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می کند                    
  .ار بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است به صدور قر

اگـر  .  رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی قرار تأمین صـادر شـده را تـشدید کنـد                          بازپرس
رس تکلیفی به پذیرش آن ندارد اما اگـر خـود بـازپرس هـم بخواهـد رأسـاً قـرار        دادستان تقاضای تشدید تأمین کرده باشد ، بازپ   

  . تشدید تأمین صادر کند باید این قرار به موافقت دادستان برسد 
  .قرار تخفیف و تشدید تأمین ظرف مدت ده روز پس از ابالغ ، از ناحیه متهم قابل اعتراض در دادگاه صالح است 

     قرار ابقاء تأمین-ج 
 این 302 ماده )ت (  و )پ( ، )ب (  ، )الف ( هرگاه در جرایم موضوع بندهای  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 242بق ماده مطا

 متهم در بازداشـت بمانـد و پرونـده اتهـامی او منتهـی بـه                  قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین ،                
اگر علـل مـوجهی بـرای بقـای قـرار وجـود             . ود ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است            تصمیم نهائی در دادسرا نش    

مـتهم مـی توانـد از ایـن تـصمیم ظـرف ده روز از       . داشته باشد ، با ذکر علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابالغ می شـود               
 بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تـأمین بایـد               فک یا تخفیف قرار   . تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند        

 یـا ابقـای بازداشـت     فک ، تخفیف ،. به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختالف با دادگاه صالح است              
هرگاه بازداشـت مـتهم     . ح است   موقت ، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختالف با دادگاه صال                 

به هر حال ، مدت بازداشـت مـتهم نبایـد از    . ادامه یابد مقررات این ماده ، حسب مورد ، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود                  
حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیـات مـدت                        

  . از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند بازداشت موقت 
نصاب حداکثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشـت مـتهم را                  1تبصره  

   .شود  نیز شامل می
 این قانون ، در صورتی است که وفق ایـن مـاده ، نـسبت بـه     241ضوع ماده تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ، مو     2تبصره  

  . قرار اظهارنظر نشده باشد 
    انتفای تأمین-د 

  مهلت های قانونی انتفای تأمین  .1
.  شودبرای بعضی از قرارهای تأمین کیفری مدت های خاصی در قانون پیش بینی شده است که در آن مدت قرار تأمین باید فک و یا تبدیل              

  :به عنوان نمونه قرارهای زیر چنین هستند 
  .در قرارهای بازداشت موقت ، هر وقت علتی که موجب صدور قرار تأمین شده است از بین رفت قرار بازداشت موقت نیز باید فک گردد  
 ریـال بیـشتر باشـد    000/100مبلغ اختالس به همان ترتیـب از   ریال و یا 000/200در جرایم ارتشا و اختالس ، چنانچه مبلغ ارتشا به دفعات و یا دفعتاً واحده از                  

  .بازداشت مرتکب حداقل به مدت یک ماه الزامی است 
  مهلت های قضایی انتفای تأمین . 2

  :در موارد زیر قرار تأمین کیفری ، قبل از شروع اجرای حکم منتفی می شود 
  . تعقیب ، باید قرار تأمین متهم زندانی را فک و او را آزاد کند مقام قضایی ، هنگام صدور قرار موقوفی -قرار موقوفی تعقیب 

در صورت صدور قرار منع تعقیب ، خواه قطعی و یا غیرقطعی ، مرجع قضایی مکلف است متهم زندانی را مرخص                      -قرار منع تعقیب    
  .کند و حتی نباید منتظر قطعیت قرار مذکور باشد 
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  ی جزوه آیین دادرسی کیفر302تصویر صفحه 
  بایگانی شدن پرونده . 3

  .ور قرار اناطه کیفری و ابالغ آن در صورت صد) 1335اصالحی بهمن ( قانون اصول محاکمات جزایی 17طبق ماده 
چنانچه یکی از طرفین دعوا یا شخص ذی نفع حداکثر در ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابـالغ قـرار ، بـه دادگـاه صـالحیت دار                             « 

  ». ا تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی می شود رجوع نکرده و تصدیق آن ر
  .در این صورت اگر نسبت به جنبه کیفری دعوا از متهم تأمین اخذ شده باشد ، با بایگانی شدن پرونده ، قرار تأمین صادره  منتفی می شود 

  حکم برائت . 4
  . آزاد شود در صورت صدور حکم برائت ، هرچند غیرقطعی ، متهم زندانی باید 

  :به طور کلی در موارد زیر تأمین کیفری موضوعاً منتفی می شود و مسئولیت کفیل ، وثیقه گذار و متهم به تبع آن از بین می رود
  .هرگاه در خصوص اتهام قرار موقوفی تعقیب صادر گردد   -الف 
  .هرگاه در خصوص اتهام قرار منع تعقیب صادر گردد  -ب
  .ام حکم برائت صادر شود هرگاه در خصوص اته -ج
  .هرگاه در خصوص اتهام قرار ترک تعقیب صادر شود  -د

  .هرگاه قرار تعلیق اجرای مجازات متهم قطعی شود  -ه 
  . هرگاه حکم جزایی شروع به اجرا شود  -و
    انتفای قرار قبولی کفالت و قرار قبولی وثیقه – ه

ی وثیقه منتفی می شود ، بدون این که اصل قرار کفالـت و یـا قـرار وثیقـه اعتبـار خـود را از                          در مواردی نیز قرار قبولی کفالت و یا قرار قبول         
  :این موارد عبارتند از . در این صورت مرجع قضایی قرار قبولی جدید کفالت و یا وثیقه صادر می کند . دست بدهد 

  . نقضای مهلت قانونی ، کفیل فوت کند چنانچه پیش از ابالغ واقعی اخطاریه بیست روزه و یا بعد از آن و قبل از ا 
حال اگر در این مـدت وثیقـه گـذار فـوت     . به وثیقه گذار نیز باید اخطار شود تا ظرف بیست روز متهم را معرفی کند و این ابالغ باید واقعی باشد            

 .  وثیقه گذار را به انجام چنین تعهدی واداشت کند ، الزام ورثه او به انجام تعهد مذکور ، خالی از اشکال نخواهد بود ؛ ظاهراً نمی توان ورثه

    اخذ تامین مجدد–و 
  : در موارد زیر هر چند قرار تأمین کیفری قبلی منتفی است ؛ ولی ، باید تأمین مناسب دیگری از متهم اخذ شود 

  .در می شود در صورتی که به علت تخلف متهم ، یا کفیل یا وثیقه گذار دستور ضبظ تأمین به نفع دولت صا -الف 
  . هرگاه کفیل پیش از اشتغال ذمه فوت کند  -ب
  . هرگاه کفیل پیش از اشتغال ذمه اهلیت خود را از دست بدهد و محجور شود  -ج

منظور از اشتغال ذمه آن است که کفیل پس از ابالغ واقعی اخطاریه بیست روزه و سپری شدن آن و عدم معرفی متهم فوت کند که در ایـن                     
  .  مکلف به پرداخت وجه الکفاله هستند صورت ورثه

یادآوری می شود که فوت وثیقه گذار موجب فک وثیقه نیست و اگر اخطاریه ابالغ و مهلت بیست روزه سپری شده باشد وثیقه ضبط مـی                           
  . شود اما ورثه را نیز نمی توان مکلف به معرفی متهم نمود 

   ضمانت اجرای قرارهای تأمین - سوم
ی تأمین کیفری ، قرارهای التزام به حضور با قول شرف ، بازداشت موقت و عـدم خـروج از کـشور ضـمانت اجـرای خاصـی                            درمیان قرارها 

  :دیگر تأمین های کیفری از ضمانت اجراهای خاصی برخوردارند که به ترتیب عبارت اند از . ندارند  
  وجه التزام اخذ -الف 

  شرایط ماهوی . 1
  :عبارتند از  شرایط ماهوی وصول وجه التزام

 .متهم احضار شود  ♣

 .احضار متهم ضرورت داشته باشد  ♣

 ]در این مورد فرقی بین ابالغ واقعی یا قانونی نیست [  .احضاریه به متهم ابالغ شود  ♣
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