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  حقوق مدنی 

  اشخاص  –  قسمت اول
         19                   تعریف و خاستگاه حقوق مدنی                                                                       –گفتار اول                    اتی کل –فصل اول   

  19                                                                                      مهمترین ویژگیهای حقوق مدنی –گفتار دوم                                                                   
  20                                                              منابع حقوق مدنی                                                -گفتارسوم                                                                  
  24              موضوع حقوق مدنی                                                                                        -گفتارچهارم                                                                  

  25              وضعیت در حقوق مدنی                                                                                     -  گفتارپنجم                                                                
  25                اهلیت در حقوق مدنی                                                                                      -  گفتارششم                                                                 

  27                                                                                    تابعیت در حقوق مدنی                -                                                                   گفتار هفتم
  30                           اقامتگاه در حقوق مدنی                                                                       -                                                                  گفتار هشتم

  34                                                                                  در حقوق مدنی       احوال شخصیه  -نهمگفتار                                                               
  37                 دارایی و رابطه آن با شخصیت                                                                        –  دهم   گفتار                                                               

  38                                                                                             حقوق مربوط به شخصیت–یازدهم  گفتار                                                                 
  
  

  43                                                                           ماهیت اشخاص حقیقی-گفتار اولاشخاص حقیقی         – دومفصل 
  43                                                                                   تولد ، آغاز شخصیت حقیقی - اولبند                                                                 

  47                                                                         الئم و نشانه های شخصیت حقیقیع - دوم بند                                                                                       
  47                                                                                                                     نام-اول                                                                                               

      47                                                                                                     نام خانوادگی -دوم                                                                                                             
  51                                                                                                اسناد ثبت احوال-سوم                                                                                                             

  60                                                                        مرگ ، پایان وجود شخصیت حقیقی–بند سوم                                                                                  
  61                                                                                    ]محجورین [  حجر اشخاص حقیقی -                           گفتاردوم                                            

  63اشخاص محجور                                                                                                  طبقه بندی -بند اول                                                                                      
  63                                                                                                                  صغیر                    –اول                                                                                                                    

  67                                                                                                                              مجنون    –دوم                                                                                                                              
             70                                                                                            »غیر رشید «    سفیه -سوم                                                                                                                             

  72قیمومیت اشخاص محجور                                                                                                     -         بند دوم                                                                                         
 73                                            تشریفات نصب قیم  – اول                                                                                             

  79                                                           و حقوق قیم اختیارات ، وظایف –دوم                                                                                                                            
 82                                                                 ضمانت اجرای قوانین قیمومت –سوم                                                                                                            

              85                                                                                                 پایان یافتن نهاد قیمومت  -چهارم                                                                                               
  87                                                                           ]غایب مفقوداالثر [  غیبت اشخاص حقیقی -سومگفتار                                                                   

  87                                                                                                                   امور مالی غایب-بند اول                                                                                      
  93                                                                                                امور غیرمالی غایب-       بند دوم                                                                                            

  
  

           94                                                                                                 مفهوم شخصیت حقوقی – اولفتار گ     اشخاص حقوقی  –فصل سوم 
          94              حقوقی                                                                                      شخصیت مبانی –گفتار دوم                                                                   

  96               اعطای شخصیت حقوقی                                                                                  –     گفتار سوم                                                              
  97                                                                                            آغاز شخصیت حقوقی        - گفتارچهارم                                                                 

  97                              ممیزات شخصیت حقوقی                                                                   -   گفتارپنجم                                                               
  98              اهلیت شخصیت حقوقی                                                                                   –   گفتار ششم                                                                

  99              طبقه بندی شخصیت حقوقی                                                                             - گفتار هفتم                                                              
         104                                                                                 حقوق و تکالیف شخصیت حقوقی -گفتار هشتم                                                    

  104                                                                               قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی- گفتار نهم                                                                    
  106                                                                                              مسئولیت اشخاص حقوقی-گفتار دهم                                                                  

  106                                                                                                            حقوقیاشخاص  مسئولیت مدنی -الف                                                                
     107                                                                                                         حقوقی  اشخاص  مسئولیت کیفری -ب                                                                                                           

             108                                                                                                     آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی -ج                                                                                                           
  109                پایان شخصیت حقوقی                                                                              -گفتار یازدهم                                                              

  
                  
  :       ، شامل ] اشخاص [ راء وحدت رویه و نظرات مشورتی مربوط به به همراه آ  ،مجموعه قوانین    – چهارم فصل 

  110                                                                   1256 الی 1207  ،  1030 الی  956 ،  10 الی 1  :مواد،   قانون مدنی -گفتار اول                                                   
  120 :                                                                                                                                               دیگر قوانین -      گفتار دوم                                             

  120                                                                                                                     161 الی 1  :مواد  قانون امور حسبی ،  -                                                     بند اول                               
  129                                                              55 الی 1:  ، مواد  با اصالحات و الحاقیه های بعدی 16/4/1355مصوب    قانون ثبت احوال  ، -                                               بند  دوم                                   

  138                                                      ]1357مصوب دوم بهمن ماه [  قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها -                                 بند سوم                                                 
  138                  ]  ، مجمع تشخیص مصلحت نظام 10/5/1370مصوب [   قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه- چهارمبند                                                                                   

  139                                                                                         10و   3 مواد  :  اسالمی  مجازاتن جدید قانو  -                                                                                  بند پنجم
  
  
  

           141         قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی  ،کارشناسی ارشد و دکتری               گذشته  وکالت ، یشامل تمام سواالت آزمونها ،      پرسشنامه– پنجم فصل 
   ن آزمون ین آزمون تا آخریاز اول]  اشخاص [  مربوط به                                                                                
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           158                                                                                                                 »  حقوق خارج از دارایی « حقوق غیرمالی  –گفتار اول          کلیات–فصل اول 

        159                                                                      »                             حق عینی ، حق دینی ، حق معنوی «   حقوق مالی –گفتار دوم                                               
        162                                                                                                                 دارایی                –گفتار سوم                                               

                                                                                                                                                                                                                           
  

  165تقسیم بندی مال به اموال مادی و غیرمادی                                                                            -اول گفتار          اموال–فصل دوم 
  165»                                                                                                          منقول و غیرمنقول « صلی مال تقسیم بندی ا -  دومگفتار                                              
  173                                                               تقسیم بندی فرعی مال                                           -  سومگفتار                                              

  176»                                                                            بدون مالک خاص  « تقسیم اموال به اعتبار اختصاص آنها –                                              گفتار چهارم 
  187 تقسیم اموال به اعتبار قابلیت انتقال                                                                                      -                                              گفتار پنجم

                                                                                            
    

  192 مفهوم مالکیت                                                                                                                      – گفتار اول  مالکیت     –فصل سوم 
  192 مالکیت                                                                                                                اوصاف حق-                                             گفتار دوم
  195                                                    حدود مالکیت                                                                    -                                             گفتار سوم

  208 توابع مالکیت                                                                                                                     -                                              گفتار چهارم
  211 ایجاد و زوال مالکیت                                                                                                           -                                   گفتار پنجم          

  216                                                                                                              اثبات مالکیت           -                                              گفتار ششم
  221                                         شاخه های مالکیت                                                                      -                                               گفتار هفتم

  221حق انتفاع                                                                                                                             –بند اول                                                                    
  227حق ارتفاق                                                                                                                            - بند دوم                                                                            

       233                                                                                             مالکیت فکری -              گفتار هشتم                                
  233                                                                                                                 تعاریف و مفاهیم  –بند اول                                                                     

  235حقوق مادی پدیدآورنده                                                                                                      -  بند دوم                                                                            
  237ده                                                                                                   حقوق معنوی پدیدآورن-                                                                              بند سوم 

  238                                               ضمانت اجرای حقوق پدیدآورنده                                     -  بند چهارم                                                                            
         239رهن اموال فکری                                                                                                               -پنجمبند                                                                      

           
  
  
  
  
  

  :       ، شامل ] اموال و مالکیت [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی مربوط به   ،    مجموعه قوانین – فصل  چهارم  
  240                                                                       182 الی 11مواد :  ، شامل ] اموال و مالکیت [ مواد مربوط به      ،فتار اول قانون مدنیگ                                                                         

  248                                                                                                                                        : دیگر قوانین  -گفتار دوم                                                        
  248                                                                                                              قانون معادن ایران                               -اولبند                                                                            
  255                                                                                               قانون توزیع عادالنه آب                                    - بند دوم                                                                           
  261                                                                                            قانون راجع به قنوات                                           - سومبند                                                                                        
  262                                                                                                                                         قانون شکار و صید -بند چهارم                                                                           
  264                                                                            قانون تملک آپارتمان ها                                                      -پنجمبند                                                                                        
  267                                                                                                                          قانون زمین شهری                 -بند ششم                                                                                        
  270                                                                  قانون راجع به حفظ آثار ملی                                                       - هفتمبند                                                                                        

  271                      راجع به حفظ آثار عتیقۀ ایران          1309  نظام نامۀ اصالح شدۀ اجرایی قانون دوازدهم آبان - هشتم   بند                                                                                     
  276                 و کاوش به قصد بدست آوردن اشیاء و آثار تاریخی الیحۀ راجع به جلوگیری از انجام اعمال  حفاری های غیرمجاز -نهمبند                                                                                        

  276                                                                         521 الی 516:  مواد   :    قانون جدید مجازات اسالمی -بند دهم                                                                                       
                      
           278ضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی ، کارشناسی ارشد و دکتری                      شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، ق  ،     پرسشنامه–   پنجم فصل

   ن آزمون تا آخرین آزمون از اولی]  اموال و مالکیت [  مربوط به                                                                             

   اموال و مالکیت  -دوم قسمت 
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  299 خواستگاری و نامزدی                                                                                          –  گفتار اول         نکاح               –فصل اول   
  302                                                                  شرایط انعقاد نکاح                              –                                                               گفتار دوم 
  308                                                                                     موانع نکاح–                                                               گفتار سوم 

  315 شروط ضمن عقد نکاح                                                                                     – گفتار چهارم                                                  
    320                                                                        تشریفات ثبت نکاح                     –گفتار پنجم                                                   
  322 آثار نکاح                                                                                                          –  گفتار ششم                                                  
       343 انحالل نکاح                                                                                                       - گفتار هفتم                                                 

  
  350  اقسام طالق                                                                                                        –فتار اول    گ                       طالق–فصل دوم 

  353                                                             موجبات طالق                                      –                                                               گفتار دوم  
  356شرایط اساسی صحت طالق                                                                                –گفتار سوم                                                                

  359 شرایط صوری یا تشریفات طالق                                                                     –                                                گفتار چهارم                
  364                                                                                         داوری در طالق       –                                                               گفتار پنجم

  365                                                                                                                                  آثار طالق – گفتار ششم                                                                            
  367 بذل مدت در نکاح منقطع                                                                                 -                                                              گفتار هفتم  

          368 عده                                                                                                                 -                                                       گفتار هشتم        
  

  373 قرابت نسبی                                                                                                       –گفتار اول   قرابت                     –فصل سوم 
  374 قرابت سببی                                                                                                      –گفتار دوم                                                                

  375                                                                 قرابت رضاعی                                    –                                                               گفتارسوم 
  376 قرابت ناشی از اطفال بدون سرپرست                                                             –                                                               گفتار چهارم 

  
         379شرایط تحقق نسب در خانواده                                                                             –گفتار اول                         نسب-فصل چهارم
  380شرایط تحقق نسب در خارج خانواده                                                                  –گفتار دوم                                                                

  381                                                                                 اثبات نسب مادری              -                                                               گفتار سوم
         382           اثبات نسب پدری                                                                                  -                                                               گفتار چهارم

  
  391مبانی حضانت                                                                                                      –گفتار اول                 انت حض  – فصل پنجم

  394                                                                 اشخاصی که حضانت با آنان است      –                                                               گفتار دوم 
  395 موانع اجرای حق حضانت                                                                                 -                                                               گفتار سوم

          396 مسئولیت ناشی از حضانت                                                                              –                                                      گفتار چهارم          
  

  399  مفهوم والیت                                                                                                      –  گفتار اول                     والیت–فصل ششم 
  401                                                                                    حدود اختیارات ولی       –                                                              گفتار دوم 

         403     موانع اجرای والیت ، تعلیق والیت                                                                 –گفتار سوم                                                               
  

  405 شرایط تحقق  الزام                                                                                               -گفتاراول           الزام به انفاق–فصل هفتم 
  407 موضوع الزام به انفاق                                                                                           -                                  گفتاردوم                            

  407                                                                                        اجرای الزام به انفاق     -                                                              گفتارسوم
  409                   اوصاف الزام به انفاق                                                                      -                                                              گفتار چهارم

  
  411 مبانی رابطه فرزند خواندگی                                                                              –گفتار اول     واندگی  فرزند خ-فصل هشتم

  412رزند خوانده                                                                              موقعیت حقوقی ف-                                                              گفتاردوم
  413              قطع رابطه فرزند خواندگی                                                                  –                                                              گفتار سوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
  :   شامل ،] حقوق خانواده [  به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی مربوط به  ، مجموعه قوانین   –  نهمفصل

  415                                                                                                           1033 الی 1031 ،  1206 الی 1034مواد :   قانون مدنی -گفتار اول                                                       
  424                                                                                                                                                                       :دیگر قوانین   -گفتار دوم                                                        

  424شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار                                                                                                            .  1                                                                              
  426                        آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی                                                                                                                      . 2                                                                                              

  427                                                          قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه                                                                         . 3                                                                                              
  427                                                                               آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق                             4                                                                                              

  428                                                                                                               قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم                      5                                                                                              
  428»                                                   شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال« قانون  .  6                                                                                              
  428                                                                                                                               ]    9/12/91مصوب [ قانون جدید حمایت از خانواده  .. 7                                                                                              
  434مایت خانواده                                                                                                                                                        آیین نامه اجرایی قانون جدید ح. 8                                                                                              

                  440قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست                                                                                                                                                                 . 9                                                                                              
    

          442                     قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی  ، کارشناسی ارشد و دکتریشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ،  ،    پرسشنامه–  دهمفصل 
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  حقوق خانواده [  مربوط به                                                                 

   حقوق خانواده - قسمت سوم
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  463                                                                                                      حق شفعه–گفتار اول   شفعه        –فصل اول 
  463                                                                                                                                                    مفهوم و اوصاف حق شفعه-الف                                                   

            465                                                                                                                                                        شرایط ایجاد حق شفعه -ب                                                                                     
  468                                                                                                                                                        نحوه اجرای حق شفعه -ج                                                                                     
             470                                                                                                                                                                  زوال حق شفعه -د                                                                                     

  472                                                                           اخذ به شفعه                                               –گفتار دوم                                             
  478    دعوی مربوط به شفعه                                                                                                      –                                             گفتار سوم 

                                                                                                                                                                                                                             
         483وم وصیت                                                                                                              مبانی و مفه–گفتار اول  وصیت     –فصل دوم 

         484 حقوقی وصیت                                                                                            ماهیت و وضعیت–                                            گفتار دوم 
  486                                                                                              وصیت تملیکی                        –                                            گفتار سوم 

  486                                                   انعقاد وصیت                                                                         –بند اول                                                                  
  486                                                             ایجاب وصیت                                                                                                          -الف                                                                                 

  486                                                                                                                        قبول وصیت                                                    -                                                                                                                                ب
  486اختیار رو و قبول وصیت                                                                                                                                                         -                                                                                                                                 ج 

      488 رد وصیت                                                                                                                                                                               -                                                   د                                                                               
               489                                   تاثیر قبض موصی به در وصیت                                                                                                             -                                                                                                                      ه             

  490                      طرفین عقد وصیت                                                                                            -  بند دوم                                                                         
  490                                     موصی                                                                                                                                           -الف                                                                                  

  491                                                                                                   موصی له                                                                           -                                                                                                                                   ب
  493                                                                                                                                                                  موصی به            -                                                                                                                                   ج 

  496»                                                                                                                                                              مدیر اجراء«  وصی-                                         د                                                                                           
                499                               ناظر                                                                                                                                                      -                                                                                                  ه                                   

   499               وصیت در ترکه                                                                                                        -ومسبند                                                                   
  499               وصیت تا ثلث ترکه نافذ است                                                                                                                            -الف                                                                                   

  500                                                وصیت به زائدبر ثلث  ترکه منوط به اجازه ورثه می باشد                                                    -                                                                                                                                    ب
  501                                                                                                 تصفیه ترکه و احتساب وصیت                                            -                                                                                                                                    ج 

  503                          وصیت عهدی                                                                                           -                                            گفتار چهارم
  503                                                                                                                               عقد وصیت–بند اول                                                                     

  504                                                                                                                                       وصی-بند دوم                                                                              
  508                                                                                                                           اقسام وصایت-بند سوم                                                                               

  508 وصایت  بر اشخاص                                                                                                                                                       -الف                                                                                    
                 509 وصایت بر اموال                                                                                                                                                              -                                                                  ب                                                                   

  510 رجوع از وصیت                                                                                                                 –                                          گفتار پنجم  
  514ت وصیت                                                                                                                         اثبا–                                           گفتار ششم 
  514                                                          تنظیم وصیت نامه                                                       –                                           گفتار هفتم 

  515                                                                                         وصیت در موارد عادی                              –بند اول                                                                           
  517                                                                               »فوق العاده یا اضطراری«  وصیت در موارد غیر عادی -بند دوم                                                                          

  
  
  
  

  : شامل  ،]  شفعه ، وصیت [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مربوط به   مجموعه قوانین  ،  –  سومفصل  
  520ت                                                         مربوط به وصی860 الی 825 مربوط به شفعه ، مواد 824 الی 808مواد : قانون مدنی   -گفتاراول                                                   
  522                                                                                      مربوط به وصیت 299 الی 276مواد : قانون امور حسبی   -گفتار دوم                                                  

  

          525                     و دکتریکارشناسی ارشدری ، مشاوره حقوقی ،شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفت  پرسشنامه ،  – چهارم  فصل   
   از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  شفعه ، وصیت [ مربوط به                                                                          

  

   

  شفعه ، وصیت  -قسمت چهارم
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  538         مفهوم ارث                                                                                      –گفتار اول                            کلیات ارث– فصل اول 

  538                                                                                                     قانون حاکم بر ارث–گفتار دوم                                                                           
  541                                                                                                        زمان تحقق ارث  -                                       گفتار سوم                                     

  542 مکان تحقق ارث                                                                                  –م                                                                           گفتار چهار
  

        545         نسب                                                                                                  -گفتار اول          موجبات ارث            – دومفصل 
       546سبب                                                                                                         –گفتار دوم                                                                           
  548اجتماع موجبات متعدده                                                                           –گفتار سوم                                                                           

                                                                                                                                                                                   
  550                موت مورث                                                                               -          گفتار اول            شرایط ارث    –فصل سوم  

      550                                                                             وجود ارث– دومگفتار                                                                        
      553  وجود ترکه برای متوفی                                                                         –گفتار سوم                                                              

  
  554 قتل                                                                                                         –            گفتار اول             موانع ارث–فصل چهارم 

        557 لعان                                                                                                         – دومگفتار                                                                     
        558                                                                                                کفر           –سومگفتار                                                            

        560                                   والدت از زنا                                                        -چهارمگفتار                                                              
                                                                                                                     

  561                                                                         حجب از اصل- گفتار اول                   حجب ارث  –فصل پنجم  
        562                                                                        حجب از بعض–  گفتار دوم                                                           

  
  567 صاحبان فرض                                                                                           - گفتار اول           ارث به فرض          –فصل ششم 

  568                                                          صاحبان قرابت                               – گفتار دوم                                                                           
  568 صاحبان فرض و قرابت                                                                            - گفتار سوم                                                                           

  569 رد                                                                                                        -گفتار چهارم                                                                           
  

  570                                                               اول  سهم االرث طبقه -گفتار اول ارث به نسب                     –فصل هفتم 
  575 سهم االرث طبقه دوم                                                                               – گفتاردوم                                                                           
  579 سهم االرث طبقه سوم                                                                              -  گفتار سوم                                                                          

  
  584ن                                                                                شرایط توارث زوجی-گفتاراول ارث به سبب                     -فصل هشتم

  584 اموالی که زوجین از آن ارث می برند                                                    –                                                                       گفتار دوم     
  

  586 ترکیب ترکه                                                                                             -گفتاراول ترکه                                    -فصل نهم
  589نگهداری ترکه                                                                                           -                                                                           گفتاردوم

  593                                         تصفیه ترکه                                                       - گفتارسوم                                                                          
  596 تقسیم ترکه                                                                                           - گفتار چهارم                                                                          

  597 وضع حقوقی ترکه دردوران انتقالی                                                       -                                                        گفتار پنجم                   
  599که                                                                                      قبول و رد تر–                                                                           گفتار ششم 

  
  603 آیین درخواست و رسیدگی به گواهی انحصار وراثت                                - گفتاراول گواهی انحصار وراثت      -فصل دهم

  603 اعتبار گواهی انحصار وراثت                                                                    –                                گفتار دوم                                           
  604                                                             صدور گواهی انحصار وراثت      –                                                                          گفتار سوم 

  604 اعتراض به گواهی انحصار وراثت                                                          -                                                                           گفتار چهارم
  605 آثار گواهی انحصار وراثت                                                                      -                                                            گفتار پنجم               

  
  
  
  
  
  :   ، شامل ] ار ث [ وقی قوه قضاییه مربوط به ء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حق   به همراه آرا ،مجموعه قوانین   – یازدهم  فصل  

  606                                                                                                                                   949 الی 861مواد : قانون مدنی   -گفتار اول                                                         
  611:                                                                                                                                         دیگر قوانین  -                                                         گفتار دوم 

  611                                                                                                              378 الی 162مواد :   قانون امور حسبی -                                                                             بند اول            
  625  قانون تصدیق انحصار وراثت                                                                                                                            -                                                                    بند دوم                     

  627  نظامنامه راجع به اموال غایبین و متوفی بالوارث و اموال بالصاحب و اشیاء توفیقی و ادوات جرم                     -                                                               بند سوم                          
  

  628 و دکتری                    ارشد،کارشناسی ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت«   ، پرسشنامه  – دوازدهم فصل 
     از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  ارث [  مربوط به                                                                                    

   ارث  -پنجم قسمت 
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   » 1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات    –ششم  قسمت 
  

  646                                                                                                                               تعریف تعهد  –گفتار اول        تعهد –ل فصل او
  646                                                                                                   ارکان تعهد                              –گفتار دوم                                     
  647                                   منابع تعهد                                                                                               –گفتار سوم                                     
  650 تعهد به نتیجه ، تعهد به وسیله                                                                                                   –گفتار چهارم                                     

  
                                                                                                                                                                                   

  652                                                   مفهوم و ماهیت عقد                                                                 -گفتار اول     عقد    – دومفصل 
   654 انواع عقد                                                                                                                                 -                                          گفتار دوم

  654                                                                          عقد الزم و عقد جایز                                         – بند اول                                                               
  659                                                                                                      عقد خیاری                             –  بند دوم                                                            

  660                                                                                                                عقد منجز و عقد معلق   –بند سوم                                                              
  666                                                                                  عقد معوض و عقد مجانی                        –   بند چهارم                                                            
  667                                                                                                   عقد تملیکی و عهدی                -   بند پنجم                                                           
  668                                                                                                   عقد رضایی و عینی و تشریفاتی  -  بند ششم                                                            

  669                                                                                                       عقد فوری و عقد غیرفوری   –    بند هفتم                                                          
  669                                                                                                             عقد اصلی و عقد تبعی  –  بند هشتم                                                             
  670                                                                                                       عقد مغانبه و عقد مسامحه        –   بند نهم                                                            

  671                                                                        عقد محقق و عقد احتمال                                   –بند دهم                                                               
  672                                                                       عقد یک تعهدی ، عقد تعاهدی                         -  بند یازدهم                                                            

  674                                                                        ، عقد الحاقی               عقد مبتنی بر تراضی –بند دوازدهم                                                               
  674                                                                                               عقد فردی و جمعی                -   بند سیزدهم                                                           

  675                                                                       ی                           عقد تحمیلی و عقد اجبار-بند چهاردهم                                                              
  675   مختلط                                                                                           عقد معین و عقد نامعین و-   بند پانزدهم                                                           

         676                                                                                             تراضی برای انعقاد عقد و قرارداد -گفتار سوم                                     
  677اراده                                                                                                                        لزوم وجود - بند اول                                                              

  682                                                                                                 ]ایجاب و قبول [ اراده دو  توافق  – دومبند                                                                
  691                                                                                              ]اشتباه ، اکراه ، اضطرار[  عیوب اراده -بند سوم                                                               

  701                                                                                                  نمایندگی                             – چهارمبند                                                                
  704                                                                                      معامله با خود                                     –پنجم   بند                                                                       

          706                                                                                       اهلیت برای انعقاد عقد و قرارداد   –هارم گفتار چ                                         
  708                                                                                                   بلوغ                                    –اول بند                                                                  
  709                                                                                              رشد                                        – دوم بند                                                                            
  710                                                                                                 جنون                                  –بند سوم                                                                             

         711                                                                                                          موضوع عقد و قرارداد  –گفتار پنجم                                          
  711                                                                                                 موضوع عقد ، انتقال مال          –اول بند                                                                

  716                                                                            کار            موضوع عقد ، انجام یا عدم انجام-بند دوم                                                                          
       717                                                                                        جهت عقد و قرارداد  –گفتار ششم                                          

  718                                                                                                    جهت تعهد                             –بنداول                                                                
  719                                                                                     جهت معامله                                         –  بند دوم                                                                       

  719                                                                                                  معامله به قصد فرار از دین       –بند سوم                                                                         
       721                                                                                                                  آثار عقد و قرارداد–گفتار هفتم                                          

  721                                                                         ارداد                        اثرعقد نسبت به طرفین قر–ول بند ا                                                               
  730                                                                                    متعاملین          اثرعقد نسبت به قائم مقام –   بند دوم                                                                     

  733                                                                             ثالث                      اثر عقد نسبت به اشخاص –بند سوم                                                                        
        736                                                                                       اجرای عقد و قرارداد–گفتار هشتم                                          

  737                                                                                        اجرای اختیاری عقد -بند اول                                                                
  747                                                                                                          اجرای اجباری عقد         –  بند دوم                                                       

        755                                                                                                                 مسئولیت قراردادی  – گفتار نهم                                         
  755                                                                                         شرایط مطالبه خسارت–بند اول                                                              

  762                                                                                                        اسباب معافیت مدیون         – دوم  بند                                                                     
  
  

  764 قاع                                                                                                             مفهوم و ماهیت ای –گفتار اول      ایقاع  –فصل سوم 
  765                                                   قلمرو ایقاع                                                                           –گفتار دوم                                           

  767 شرایط صحت ایقاع                                                                                                                 –                                          گفتارسوم 
    769 آثار ایقاع                                                                                                                             –                          گفتارچهارم                 

  
                                                                                     :  شامل  ]دات قراردادها و تعهی قواعد عموم [ مواد مربوط به   مجموعه قوانین  ،–  چهارم فصل 

  770                                                                                                                231 الی 183مواد :  قانون مدنی -                                         گفتار اول                 
  772               :                                                                                                                           دیگر قوانین -                                                       گفتار دوم

  772                                                                                                      قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی -بند اول                                                                              
  775                                      522 الی  515مواد   :  ] مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد   [ قانون آیین دادرسی مدنی   -          بند دوم                                                                                

  
           776                        و دکتری ارشدیکارشناس ،قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی  گذشته  وکالت ، یاالت آزمونهاشامل تمام سو،     پرسشنامه–  پنجمفصل  

  ن آزمون یمون تا آخرن آزیاز اول] قواعد عمومی قراردادها و تعهدات [  مربوط به                                                               
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  803ساختار معامالت فضولی                                                                          –گفتار اول    فضولی در قراردادها         –فصل اول 
  804 معامالت فضولی و تعهد به فعل شخص ثالث                                          –گفتار دوم                                                                              

  804                مبانی حقوقی معامالت فضولی                                               –گفتار سوم                                                                              
  805 اجازه و رد معامالت فضولی                                                              –گفتار چهارم                                                                              

  807                                                                           آثار معامالت فضولی –گفتار پنجم                                                                              
  809                                                                                         عقود جمعی–                                                                             گفتار ششم 

  
  

  811مفهوم و ماهیت شرط                                                                           - گفتار اول          شروط ضمن قراردادها  –فصل دوم 
  815شروط باطل                                                                                         -گفتار دوم                                                                              

  816                                                                                                   اطل غیرمبطل شروط ب-الف                                                                                                 
  818                                                                           مبطل عقد شروط باطل-  ب                                                                                                                                

  820               شروط صحیح                                                                       -  گفتار سوم                                                                              
  820                                                                                                                   شرط صفت-الف                                                                                                  

  822                                                                                                                      شرط نتیجه-        ب                                                                                                                           
  823                                                                                                                       شرط فعل -       ج                                                                                                                            

  825                                                                                    اجرای شرط -گفتار چهارم                                                                                                                            
  825                                                                                                                شرط صفت-الف                                                                                                    

  827                                                                                                                    شرط فعل-       ب                                                                                                                               
  830                                                                                                                 شرط نتیجه -       ج                                                                                                                               

  
  

  832                                                                    وفای به عهد  - گفتار اول              سقوط قراردادها     –فصل سوم 
  838                                               ابراء                                                    -  گفتار دوم                                                                              

  843 تبدیل تعهد                                                                                         –                                                                             گفتارسوم 
  847 تهاتر                                                                                                 –                                                               گفتارچهارم               

  852 مالکیت مافی الذمه                                                                             –   گفتارپنجم                                                                           
  853                                       تلف مال مورد تعهد                                      –                                                                             گفتارششم 
  857 ناممکن شدن عمل مورد تعهد                                                             –                                                                             گفتارهفتم 

  858 اعراض                                                                                              –                                         گفتارهشتم                                     
  858                                                          مرورزمان  –                                                                             گفتارنهم 

  
  

  862                                                                      اقاله یا تفاسخ -اول گفتار انحالل قراردادها              –فصل چهارم 
  866انحالل قهری یا انفساخ                                                                          - دومگفتار                                                                             

  874                                                    ]      خیارات [ انحالل ارادی یا فسخ  - سومگفتار                                                                             
  874                                                                  مبانی و ماهیت فسخ–اول  بند                                                                                                 

  875                                                                  مبانی و ماهیت خیار–بند دوم                                                                                                  
  877                                                                      اجرا و آثار خیار –بند سوم                                                                                                  

  883                                                                           انتقال خیار–بند چهارم                                                                                                  
  886                                                                            اسقاط خیار–بند پنجم                                                                                                  
  887                                                                              اقسام خیار–بند ششم                                                                                                  

  888                                                                         خیار شرط– اول                                                                                                               
  894                                                      خیار رویت و تخلف وصف– دوم                                                                                                               

  898                                                                          خیارغبن– سوم                                                                                                               
  904                                                                       خیارعیب– چهارم                                                                                                               

  913                                                                     خیارتدلیس– پنجم                                                                                                                
  917                                                                خیار تبعض صفغه–ششم                                                                                                                

  921                                                               خیارتخلف شرط– هفتم                                                                                                                
  922                                                             خیارتفلیس و تعذر تسلیم– هشتم                                                                                                                

                                 
  
        
                                                          457 الی 396و   300  الی  232مواد :  شامل ] قواعد عمومی قراردادها و تعهدات  [مواد مربوط به،     قانون مدنی–فصل پنجم   

  924                                                                                                               شرایطی که در ضمن عقد می شود -گفتار اول                                                 
  925                                                                              موضوع آن مال غیر است یا معامالت فضولی معامالتی که-  گفتار دوم                                              
  925                                                                                                                                             سقوط تعهدات -   گفتار سوم                                             

  927                                                                                                                  خیارات و احکام آن -گفتار چهارم                                         
  

        931                 ضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی ،کارشناسی ارشد و دکتری شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، ق ،      پرسشنامه–  ششمفصل    
    از اولین آزمون تا آخرین آزمون] قواعد عمومی قراردادها و تعهدات [  مربوط به        

   » 2«  قراردادها و تعهدات   قواعد عمومی -هفتم  قسمت 
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       964                                                                                                مفهوم بیع   –گفتار اول                 بیع                    –فصل اول 

  965اوصاف بیع                                                                                                 –گفتار دوم                                                                           
  967                                     خیارات مختص بیع                                               –گفتار سوم                                                                           
  970تراضی برای انعقاد بیع                                                                            –گفتار چهارم                                                                           

  975 اهلیت طرفین بیع                                                                                    –                                               گفتار پنجم                            
  976»                                                                                  مبیع « ع  موضوع بی–                                                                          گفتارششم 
  989                        انتقال مالکیت مبیع و ثمن                                                  –                                                                          گفتارهفتم 

  992  تسلیم مبیع                                                                                              -                                                                          گفتار هشتم 
  1006 تادیه ثمن                                                                                                 –                                         گفتارنهم                                  

  1010 مبیع                                                                                     ضمان درک–                                                                          گفتاردهم 
  1013                 ضمان عیوب پنهانی مبیع                                                     –                                                                          گفتاریازدهم 

        
  1016 مفهوم بیع شرط                                                                                      –گفتا ر اول                          بیع شرط   –فصل دوم 

  1016شرایط و آثار بیع شرط                                                                             – دومگفتار                                                                           
  

  1018                    مفهوم عقد معاوضه                                                               –گفتار اول معاوضه                              –فصل سوم 
  1018شرایط عقد معاوضه                                                                                  –گفتار دوم                                                                           

  1018 خیارات عقد معاوضه                                                                                –                               گفتارسوم                                            
  

  1020                                      ماهمیت اجتماعی عقد اجاره                             –گفتار اول            اجاره                    –فصل چهارم 
  1021مفهوم و ماهیت عقد اجاره                                                                       –گفتار دوم                                                                           

  1023تقسیم بندی عقد اجاره                                                                            –گفتار سوم                                                                           
  1024 بر عقد اجاره                                                                   قوانین حاکم–                                                                          گفتار چهارم 
  1025              شرایط انعقاد اجاره                                                                   –                                                                          گفتار پنجم 
  1027  موضوع عقد اجاره                                                                                -                                                                          گفتار ششم 

  1033 آثار عقد اجاره                                                                                      –                       گفتار هفتم                                                    
  1047                                                                       انحالل عقد اجاره            -                                                                          گفتارهشتم 

  1053        اجاره امالک                                                                                    -                                                                           گفتار نهم 
  1066 اجاره اشخاص                                                                                       –                                                                          گفتار دهم 

  1070 اجاره حیوان                                                                                     –                  گفتار یازدهم                                                         
  

  1071                                               مفهوم و ماهیت عقد مضاربه –گفتار اول                     مضاربه              –فصل پنجم 
  1072ارکان عقد مضاربه                                                                                   –گفتار دوم                                                                           

  1074آثار عقد مضاربه                                                                                      –گفتار سوم                                                                           
  1076                                                                   انحالل عقد مضاربه           –گفتار چهارم                                                                           

  
  1078 مفهوم و اوصاف مزارعه و مساقات                                                            –                گفتار اول مزارعه و مساقات  – ششم فصل

  1080 قواعد عمومی مزارعه                                                                              –                                       گفتاردوم                                    
  1081                                                                                     آثار مزارعه         –                                                                          گفتارسوم 

  1084                    انحالل مزارعه                                                                 -                                                                          گفتار چهارم 
  1087 احکام اختصاصی مساقات                                                                       –                                                                          گفتارپنجم 

  
  1089                                                                               مفهوم و ماهیت جعاله–راول گفتا جعاله                              –فصل هفتم 

  1091                                                                                            قاد جعالهع ان–گفتاردوم                                                                           
  1092                                                                                             عاله  آثار ج–گفتارسوم                                                                           

  
         

  
  

                                                                                                                         :   شامل ]عقود معین [  ، مواد مربوط به  مجموعه قوانین  – شتم   هفصل
  1095                                                                                                570الی  458 و 395 الی  338مواد  : قانون مدنی -گفتار اول                                                   
  1102                                                                                                       قانون جدید روابط موجر و مستأجر -گفتار دوم                                                   
  1105                                                                                                                                                 دیگر قوانین-گفتار سوم                                            

           1105                                 هیأت وزیران6/4/1363 مصوب 14 موضوع ماده  آئین نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی ،. 1                                                                     
  1105                       10/12/1372و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران ، مصوب  قانون اصالح الیحۀ قانونی احداث پایانه های مسافربری. 2                                                                                        
  1105                                                    25/10/1369مصوب » حق کسب یا پیشه تجارت « مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص . 3                                                                                        

       1106                                   31/4/1358مصوب الیحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی ، . 4                                                                                         

  1106الیحه قانونی واگذاری و تخلیۀ اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور                                                                                             . 5                                                                                         
  1106                       31/2/1359در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی مصوب  الیحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران. 6                                                                                         

  1107                                                    قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی.  7                                                                                         
    

     1108                     و دکتریکارشناسی ارشد،  ی ، مشاوره حقوقیشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتر ،      پرسشنامه–   نهم فصل
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  عقود معین [ مربوط به                                                                     

             »  1«  عقود معین  -هشتم قسمت 
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  1141             مفهوم و ماهیت وکالت                                                                                           –گفتار اول            وکالت–فصل اول   

  1142            انعقاد وکالت                                                                                                          –گفتار دوم                                                             
         1144                موضوع وکالت                                                                                                  –     گفتار سوم                                                        

  1146                                                                         آثار وکالت نسبت به طرفین عقد            – چهارمگفتار                                                             
  1152                  آثار وکالت نسبت به اشخاص ثالث                                                                    -      گفتارپنجم                                                      
    1153                                                                                           ] انفساخ –فسخ [  انحالل وکالت -     گفتارششم                                                       

  1159                                                                                                        مفهوم و ماهیت ضمان –گفتار اول                      ضما ن–فصل دوم  
  1161                                                                                                                         انعقاد ضمان–    گفتاردوم                                                         

  1162                    موضوع ضمان                                                                                                 –     گفتارسوم                                                        
  1169               اثرضمان بین ضامن و مضمون له                                                                        -     گفتارچهارم                                                       

  1174                   اثرضمان بین ضامن و مضمون عنه                                                                   –    گفتارپنجم                                                         
  1180                                                                                             تعدد ضامنان                          –     گفتارششم                                                        

    
  1184                 مفهوم و ماهیت حواله                                                                                        –گفتاراول                        حواله–فصل سوم  

  1185                انعقاد حواله                                                                                                       –      گفتاردوم                                                        
  1187                آثارحواله                                                                                                          -     گفتارسوم                                                         

  1189                ل حواله                                                                                                  انحال-      گفتارچهارم                                                       
   
  1192                                        مفهوم و ماهیت رهن                                                                  –گفتاراول                    رهن- فصل چهارم  

  1193                قواعد عمومی انعقاد رهن                                                                                  -   گفتاردوم                                                           
  1195                  شرایط ضمن عقد رهن                                                                                    –     گفتارسوم                                                         

  1197                یط صحت رهن                                                                                        شرا–      گفتارچهارم                                                        
  1203                                                                آثار رهن                                                          -     گفتارپنجم                                                        

  
  1210               مفهوم و اوصاف ودیعه                                                                                        –گفتاراول                     ودیعه- فصل پنجم 

  1213                  انعقاد ودیعه                                                                                                     –     گفتاردوم                                                          
  1215                آثار ودیعه                                                                                                         -فتارسوم     گ                                                         
  1221                                                                                       انحالل ودیعه                          -   گفتارچهارم                                                           

  
  1224                مفهوم و اوصاف هبه                                                                                        –گفتار اول                         هبه–فصل ششم 

  1229                اثر قبض در تملیک هبه                                                                                    –     گفتاردوم                                                          
  1232               شرایط صحت هبه                                                                                              -    گفتارسوم                                                          

  1236                                                                                               آثار هبه                          -     گفتارچهارم                                                         
  1237                                          رجوع از هبه                                                                       –   گفتار پنجم                                                            

  
  1242                  مفهوم و ماهیت وقف                                                                                     –گفتاراول                       وقف–فصل هفتم 

  1246                 شرایط صحت وقف                                                                                        –     گفتاردوم                                                           
  1253                                                                                                      اداره وقف                –    گفتارسوم                                                            
  1258                                                  پایان وقف                                                                  -    گفتارچهارم                                                           

  
  1261                         انعقاد عاریه                                                                                             –گفتار اول                     عاریه–فصل هشتم 

  1262                 آثار عاریه                                                                                                        –       گفتاردوم                                                        
  1265                انحالل عاریه                                                                                                    –وم     گفتارس                                                          

  
  1268                                                 مفهوم و اوصاف قرض                                                      –گفتاراول                         قرض–فصل نهم 

  1268                 انعقاد قرض                                                                                                    –     گفتاردوم                                                           
  1270                آثار قرض                                                                                                       –      گفتارسوم                                                          

  
  1275                فهوم و ماهیت کفالت                                                                                     م–گفتاراول                       کفالت–فصل دهم 

  1276                                                                     انعقاد کفالت                                               –       گفتاردوم                                                         
  1279                  آثار کفالت                                                                                                   –      گفتارسوم                                                          
  1283                 پایان کفالت                                                                                                 -      گفتارچهارم                                                         

  
  1287                 مفهوم و اوصاف شرکت                                                                                   –گفتاراول                شرکت–فصل یازدهم 

  1290                                                                              اقسام شرکت                                     –   گفتاردوم                                                             
  1291                        اداره شرکت                                                                                          –   گفتارسوم                                                             
  1293                انحالل شرکت                                                                                             –    گفتارچهارم                                                            

  1296                تقسیم اموال شرکت                                                                                       –   گفتارپنجم                                                             
                                                          

  1302               مفهوم و ماهیت صلح                                                                                      –گفتار اول                    صلح–فصل دوازدهم 
  1307                                                                                      انعقاد صلح                                –    گفتاردوم                                                            
  1312                                    آثار صلح                                                                                    –   گفتارسوم                                                             

  
  1314                                                                                                       قمار ، گروبندی ، التاری–فصل سیزدهم 

   
  
  1317                                                                   807  الی  571مواد :  شامل  ] عقود معین [ ، مواد مربوط بهقانون مدنی – چهاردهمفصل  
  
  

         1327                     و دکتری کارشناسی ارشد،شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی پرسشنامه  – پانزدهم فصل  
   از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  عقود معین [  مربوط به                                                            

   »2« عقود معین  - نهم قسمت 
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        1365مفهوم واقعه حقوقی                                                                                    –گفتار اول                      کلیات –فصل اول 
  1365 مفهوم مسئولیت یا ضمان قهری                                                                 –گفتار دوم                                                                        

  1366 انواع مسئولیت مدنی                                                                                 -                     گفتار سوم                                                  
  1366                                                           مسئولیت مدنی و مسئولیت اخالقی  -بند اول           

  1366                     مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                        –  بند دوم         
  1368                                                                                                                                                      مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی – بند سوم                                                                                                       
        1373                                                                            منابع مسئولیت مدنی  –گفتارچهارم                                                                         

  1373                       »بیب غصب ، اتالف ، تس« منابع ضمان قهری در قانون مدنی  – اول بند                                                                                                             
  1379                                    منابع ضمان قهری در خارج از قانون مدنی – بند دوم                                                                                                
  1380         »         ضرر ، اتالف ، تسبیب ، ضمان ید :  دنی در فقه اسالمیمنابع مسئولیت م – بند سوم              

  
  

       1383  تئوری های مسئولیت مدنی                                                                      -    گفتار اولمبانی  مسئولیت مدنی   – دومفصل 
         1383                 نظربه تقصیر                                                                             - اولبند                                                                          

  1385                                            نظریه خطر                                                  – دوم  بند           
  1389             نظریه های مختلط                                                                      – سوم بند            
  1389                                    نظریه جدید تقصیر                                           – بند چهارم            
  1391                                                                      نظریه تضمین–بند پنجم             

        1392                                                                             موارد مسئولیت مدنی  –گفتار دوم                                                                         
  1392                                                                                        غصب – اول بند                                                                                             
  1404                                                                                      استیفاء – دوم بند            
  1410                                                                                   ایفاء ناروا–بند سوم             
  1414                                                                اداره فضولی مال غیر–بند چهارم             

  1419                                                                             مسئولیت مدنی  ارکان –گفتار سوم                                                          
  1420                                                                                                             وجود ضرر-بند اول                                                                                              
  1433                                          »اسباب خارجی و تأثیر آن در مسئولیت مدنی « رابطه سببیت   – بند دوم           

  1441                     »ء یا مسئولیتهای خاص و مختلطفعل شخص ، فعل غیر و اشیا « فعل زیانبار  – بند سوم             
    
  

  1459جبران خسارت                                                                                           –گفتار اول      آثار مسئولیت مدنی   –م سو فصل
  1464لیت                                                         اثرقراردادهای خصوصی در مسئو-                                                                       گفتاردوم 

                                                                                                                          
  
  
  
  
  
  : شامل  ] مسئولیتهای مدنی [ مجموعه قوانین ، مربوط به   –چهارم  فصل  
  1467                                                                                                                                   337 ی ال301مواد   :  یقانون مدن   -گفتار اول                                                                    

  1469                                                                                                                    1339 /  2 / 7 مصوب  یت مدنی   قانون مسئول-   گفتار دوم                                                                 
  1470  قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ، اصالحیه و آیین نامه اجرایی آن                                            -                                                 گفتار سوم                          

  1478 دیگر قوانین                                                                                                                                                                  -     گفتار چهارم                                                               
  1478قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمۀ مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی                                                 .  1                                                                                                                                

   5/3/1356مصوب ) کارت سبز (                                                                                          در مقابل شخص ثالث                                              
  1479                                   تصویب نامه در خصوص کاهش حق بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی. 2                                                                                                                                
  12/4/1387 در مقابل شخص ثالث مصوب                                                                                                                                     

  1479                              یل نقلیه موتوری  قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسا17آئین نامه موضوع ماده . 3                                                                                                                                
   10/9/1387صوب  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی م16/4/1387در مقابل اشخاص ثالث مصوب                                                                                                                                        

  1480                                تصویب نامه در خصوص پرداخت دیه شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارت های بدنی. 4                                                                                                                                
  10/9/1387از صندوق دیۀ بیت المال مصوب   برای پرونده های واصل شده                                                                                                                                     

  1480                                          29/10/1387تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز مصوب . 5                                                                                                                                 
  1481                قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) 19(آیین نامۀ اجرایی ماده . 6                                                                                                                                 
   29/7/1388در مقابل شخص ثالث  مصوب                                                                                                                                      

  1482                          قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) 27(ین نامه اجرایی ماده آی. 7                                                                                                                                 
   9/11/1389در مقابل شخص ثالث مصوب                                                                                                                                        

  1483                                        کشور بخشنامه به رؤسای دادگستری های استان ها و دادستان های نظامی ، عمومی و انقالب سراسر  . 8                                                                                                                                 
  1483                                 ق تعرفه تصویب نامه در خصوص پرداخت خسارت بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان طب. 9                                                                                                                                 

  لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی                                                                                                                                        
    1483                                                                                                                            1392قانون جدید مجازات اسالمی مصوب . 10                                                                                                                                
  1490 و دکتری                       ارشد ،کارشناسی ی ، مشاوره حقوقی گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتریشامل تمام سواالت آزمونها«    پرسشنامه  –پنجم فصل  

    ن آزمون ین آزمون تا آخریاز اول]  مسئولیتهای مدنی  ]  مربوط به                                                                         

   مسئولیتهای مدنی  - دهم قسمت 
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  1509                                                  حقوق فرانسه و ایران تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در -گفتار اول 

  1515                                                                                               تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت-گفتار دوم 

  1534                                                                                          حمایت از دانش سنتی به عنوان یکی از اجزای حقوق مالکیت فکری-گفتار سوم 

  1548                                                                                                                                   رهن اموال فکری- گفتار چهارم 

  1552                                                                     قانون مدنی ایران  بحث تطبیقی در ارث اقلیت های دینی و-گفتار پنجم 

  1564                                                                                                                               حجب در قانون مدنی- گفتار ششم 

  1578                                                                                                                                               آثار حجب-هفتم گفتار 

  1579                                                                                                                           استصحاب و اصاله اللزوم-گفتار هشتم 

  1584                                                                                                                              قائم مقام خاص متعاقدین-گفتار نهم

  1595                                                                                                                                     ثالث  تعهد به فعل - گفتار دهم 

  1612                                                                                                 ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث-گفتار یازدهم 

  1619                                                                                                                          اجاره به شرط تملیک-گفتار دوازدهم 

  1629                                                                                                                                          ضمان درک-گفتارسیزدهم 

  1638                                                                           اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت-گفتار چهاردهم 

  1642                                         ولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا ، فرانسه ایاالت متحده آمریکا و ایران مسئ-گفتار پانزدهم 

  1647                             )مسوولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی  ( های جبران خسارت  قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام-گفتار شانزدهم 
  
  

  

    ]مقاالت حقوقی [   موضوعات مکمل و خاص –1پیوست 
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  1664حسبی                                                                                                    قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با امور –گفتار اول 

  1672                                                                                            و هنرمندان   قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان -گفتار دوم

  1686 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اقاف و امور خیریه                                                                        –گفتار سوم 

  1688 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری                                                                                                         – چهارمگفتار

  1699                                                   آیین نامه اجرایی قانون معادن                                                                  -گفتار پنجم

  1715                                                                                                     ]   5/11/1353مصوب  [ قانون حمایت خانواده –گفتار ششم 

  1719                                                                           ]14/2/1354مصوب [ انواده   آیین نامه اجرایی قانون حمایت خ-گفتار هفتم

  1720                                                                                              ]13/2/1362مصوب[   قانون روابط موجر و مستأجر -گفتار هشتم

  1724                                                                                                 ]3/5/1356مصوب  [   قانون روابط موجر و مستأجر -گفتار نهم

  1730                                                                                               ]12/10/1389مصوب [  قانون پیش فروش ساختمان -گفتار دهم

  

  

    ]تحولی ، تطبیقی [   قوانین مکمل و خاص –2پیوست 
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  1734                                                                                                                    ]الف [  لغات و اصطالحات حرف –گفتار اول 

  1736                                                                                                            ]جب الی [  لغات و اصطالحات حروف –وم گفتار د

    1738                                                                                                          ]ح الی ش [   لغات و اصطالحات حروف -گفتار سوم

  1740                                                                                                       ]ص الی غ [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار چهارم 

    1741                                                                                                         ]ف الی ل  [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار پنجم 

  1742                                                                                                                        ]م [  لغات و اصطالحات حرف -گفتار ششم

  1745                                                                                                           ]ن الی ی [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار هفتم 

  

  

  

    ترمینولوژی حقوق مدنی – 3پیوست 
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   1748                                      1392اسفند ماه  دانشگاههای سراسری ،سواالت حقوق مدنی ، آزمون دکتری حقوق خصوصی ، .  1

   1752                                           1393اسفند ماه  دانشگاههای سراسری ،سواالت حقوق مدنی ، آزمون دکتری حقوق خصوصی ، .  2

   1756                                             1394اسفند ماه واالت حقوق مدنی ، آزمون دکتری مجموعه حقوق ،  دانشگاههای سراسری ، س. 3

    1760                                                                                   1395اسفند ماه  خصوصی ، سواالت حقوق مدنی ، آزمون دکتری حقوق. 4

                                                                                                                                

  

  جدید حقوق مدنی دکتری   سواالت - 4پیوست 
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   مقدمه

   . 1 ، با دقت هرچه تمام تر مطالعه شود را بیان می دارد نحوۀ استفاده از جزوۀ حقوق مدنیتوصیه می شود ، متن ذیل که 
  

    ترکیب و پالن بندی جزوۀ حقوق مدنی -بند اول 
ا در صـدر هـر مـوفقیتی کـه بـدان منظـور       آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما ر                  

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
و تفکیـک  همانگونه که از صفحات یک الی ده آمده است ، موضوعات این جزوه در ده  قسمت به شرح ذیل پالن بندی و تقـسیم    

  : موضوع شده است
  اشخاص –قسمت اول                                           

  اموال و مالکیت – قسمت دوم                                          
  حقوق خانواده -قسمت سوم                                          
  شفعه ، وصیت  -قسمت چهارم                                          
  ارث -قسمت پنجم                                          

   »1«   قواعد عمومی قراردادها و تعهدات –  ششمقسمت                                          
   »2«هدات  قواعد عمومی قراردادها و تع –هفتم قسمت                                           

   »1«  عقود معین -                             قسمت هشتم              
   »2« عقود معین  -نهم قسمت                                          
  مسئولیتهای مدنی  - دهم قسمت                                         

  
  

   . شرح دروس ، مجموعه قوانین ، تست و آزمون : از ، به ترتیب عبارت است هر قسمت از جزوه 
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد  -الف 
منـابع دانـشگاههای تهـران     : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منابع موجود در کشور ، شامل                

 بر پایه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین سرفـصل هـای           ی ، منابع مکمل و کمک آموزشی ،، منابع موضوع  ... شهید بهشتی،   
وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلـوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای حقـوق اسـتفاده                                  

تقریباً به همه سواالت امتحانی پاسخ صحیح داد ، درصورتیکه برای بدست آوردن باالترین              به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان          . است    شده
بر این اساس نـه تنهـا   . رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصد به سواالت معموالً کفایت می کند                 

ینه و درست از آن استفاده شود سطح داده ها و اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و                   به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر به          
  . ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

حیح دهید که   چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسخ ص           .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
داشـته  بـه دنبـال      این توانایی را نیـز برایتـان          حتی چنین خاصیتی می تواند   . پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید             

 اصـولی آن    براین اساس ، حرکت پایه ای و      . باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشته باشید                 
برای یادگیری عمیق و دقیـق توضـیح درسـها ، حتـی االمکـان                . ها نمایید   ف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درس      است که اهم وقت خود را صر      

 بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی رایج ، فاصله گرفت و از عیوب      . مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود         
 که از نتـایج و  ]یعنی مقید کردن خویش به ساعت و سقف مطالعـه [ مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه        

ور در بنـد دوم همـین مقدمـه ،    برای مطالعه علمی و نوین ، و به تبع بازدهی و نتیجه ای متفاوت ، لطفاً  موارد مـذک . طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود  
  .  با دقت مطالعه شود  ،17مندرج در صفحۀ 

 

  .هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس به قوانین می پردازد   -ب
یـز  دربحث قوانین ،  ابتدا قانون پایه موضوع هر قسمت آمده است ، سپس قوانین ، مقررات و آیین نامه های مکمـل و مـتمم  و در پـاورقی هـا ن             

ه کتـاب قـانون بـی نیـاز     وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است ،  به گونه ای که  شـما را از داشـتن هـر گونـ      آرای
  : هدف از ارائه مجموعه قوانین بعد از شرح دروس جهت دو منظور ذیل است . کند  می

   شناخت دقیق تر و موضوعی مواد قانون یا مجموعه قوانین.  1
  تطبیق متن با مواد قانون در مواقع ارجاع و ضرورت متن  . 2

                                                           
  . اضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند علت موارد تشابه و تکرار آن در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متق. نحوه استفاده از جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است مقدمه و . 1
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  : توصیه می شود جهت موارد فوق به مجموعه قوانین مراجعه ، و به سبب ذیل از مطالعه صرف مواد قانون خودداری شود 
رشناسـی منتخـب و بـا خـصایص جامعیـت و            در قوانین پیشرفته توسط منتخبی از برجسته ترین تخصصها از بین گروههـای بـس فنـی و کا                  توضیع قوانین    ♣

لیک قوانین مورد مراجعـه مـا در واقـع امـور اولـی              . صراحت وضع می شوند که از نتایج مهم آن مراجعه مستقیم به قوانین و نیز عدم تفسیر به رای است                     
سیاری موارد قوانین مـا سـاکتند ، وانگهـی بـه            وکلی هستند ووضعیت حقوقی موارد ثانوی منبعد مشخص می شوند، هرچند در امور اولی و کلی نیز در ب                  

بنابراین درمراجعه به قوانین ، در واقع با مجموعه ای از شماره و کدها روبرو خواهیم بود کـه نـه تنهـا جامعیـت و قابلیـت                            . سهولت قابل تفسیر به رای اند     
ست منع موثر در آینده یادگیری بوده ، به آینده یادگیری نیزآسـیب      یادگیری و فهم و هضم و دریافت را ندارند بلکه از نظر روان شناسی مطالعه ممکن ا                

  . از پرداختن صرف به قوانین خودداری شود ]  بند ب 2و 1موارد [  بنابراین توصیه می شود جز در موارد لزوم . برسانند 
دفتری جستجوکرد کـه سـئواالت ایـن آزمونهـا بـا گـرایش              در واقع منشا رجوع  به مواد قانون را  باید بیشتر در آزمونهایی چون  وکالت ، قضاوت و سر                     ♣

داوطلبان دارای اطالعات جامع کارشناسی هستند ، مضافا تسلط به . علت آن نیز این نوعیت تفکر بود که فکر می شد       . وتاکید به مواد قانون طرح می شد      
 هنوز هم وجود دارد ، بنابراین در تدوین شرح دروس سعی شده است ،  البته این نگرش به میزان بس کمتر      . مواد قانونی نیز تمایز وضعیت و رقابت باشد         

قوانین پایه  هر درس  با متن درس تطبیق ، نهایتا در متن  درس گنجانیده شده است تا حتی االمکان دانشجویان و داوطلبان آزمونهای فـوق را از مراجعـه                      
ویه و نظرات مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری که در پاورقی هـای قـوانین آمـده اسـت ،     در عین حال ، آرای وحدت ر. قیم به قوانین مستغنی نماید    مست

 . حتی االمکان بعد از مطالعۀ توضیحات دروس ، مطالعه شود 

  .  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس و ارائه قوانین ، به تست و آزمون می پردازد  - ج
الت آزمونهای گذشته وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشـد مربـوط بـه                    تمام سوا   تقریباً در بحث تست و آزمون ،     

  . درس مورد بحث از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است
  :  جهت دو منظور است  صرفاً از جزوههدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت

  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه                             
ابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و می توانید شرح دروس را به بهترین نحـو وارد حافظـه   بن. تری برخوردار هستند    ضعیف

های قوی و  ، بی شک آنانی که دریافت      و اصولی   مطالعات علمی  پروسهدر  چرا که   . خواهید بود   ] ج  [ نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند          
بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند ، خواهند توانست به هر پرداخت و پرسشی در اطراف آن موضـوع                      و به موضوع مورد      عمیقی دارند 

پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقـی و سـببی بـرای انحـراف و اشـتباهات در پاسـخ بـه                                 
زمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی که طراح سوال ممکن است اساساً پاسخ دیگـری                 شما تست مشابهی را در آ     . تستهای آتی خواهد بود     

  .  نباشید  را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
. بـا توجـه بـه مـتن درس داده شـود      در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هـر تـست                          –توجه  

 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکن است ناشی از عـدم                پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،                
پس پاسخ هر . باشد یا اشتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته 

وانگهی اگر در فهرست تست ها ، بعضاً تـستی  . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است          . با شرح درس تطبیق و کنترل شود      ،   جهت اطمینان    ،تست
 اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یا موضوعی ایهام و انحرافـی                 باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ،                

   .بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 
  

 آمده است ، این جزوه عالوه بر ده قسمت اصلی ، دارای چهار پیوست به شـرح    14 و   13 ،   12 ،   11همان گونه که در صفحات         -د  
  : د ذیل نیز می باش

االمکـان بـه    بنابراین توصیه می شـود در صـورت وجـود وقـت کـافی ، حتـی      .  که در واقع به عنوان ادامه متن دروس محسوب می شود       موضوعات مکمل و خاص  ،       - 1پیوست  
  .  عنوان ادامه توضیحات و متن دروس مطالعه شود 

بنـابراین توصـیه مـی شـود در     . نینی محسوب می شود که در پایان هر قسمت از جزوات آمـده اسـت      که در واقع به عنوان ادامه قوا       قوانین مکمل و خاص ،      - 2پیوست  
  . االمکان به عنوان آخرین مرحله این جزوه مورد استناد و استفاده قرار گیرد  صورت وجود وقت کافی ، حتی

  . رد استفاده قرار گیرد که در حین مطالعۀ توضیحات دروس ممکن است مو ترمینولوژی حقوق مدنی  ،  -3پیوست 
  که در این پیوست ، معموالً سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبان آورده می شود که شاید بتواند در نوعیت مطالعۀ  سؤاالت جدید آزمون ها ،  - 4پیوست 

  .  استفاده قرار گیرد آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مطالعۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز مورد
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    مطالعه جزوۀ حقوق مدنی -بند دوم 
    نحوۀ مطالعه -الف

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد کـه مـی خواهیـد                 . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1
به عبـارتی بـا اعتمـاد بـه     . شود    عیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                 در این نو  . باالترین و بهترین باشید     

   .نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان 
حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصـدا و عـاری                .  مناسب سازید    را شرایط و محیط مطالعه    همچنین. 2

مطالعـه   انگیزه و عالقـه  بـا . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  .زمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذاریدنمایید و هر

یعنی نـه از  .  یا تعداد صفحات نیز نشود      سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی که چنین پیش .  صفحه مطالعه داشته باشید    100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5ه مثال هر روز     قبل مشخص نمایید ک   

فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ، باعـث                      
پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پـیش فـرض شـده کـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                          

به عبـارتی  . زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                      
  . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 

یم زنیـد، اینکـه تـصم    ب اهـداف مـی  وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایـت دسـت بـه اولویـت بنـدی و انتخـا                         
گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، ایـن یـک برنامـه                                 می

ویش به ساعت   در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معانی و خلط مبحث شده ، درگیر کردن خ                        . است  
  .  یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 

خواهیم   می ای که   این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، به گونه              انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
وارد حافظه ] ای نه نکته[ ، مفهومی و به طور کلی آن است که موضوعات مورد مطالعه  کاربردی ازاز موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور 

  . شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود 

که طـول مـدت مطالعاتتـان را در    با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بل     . 5
  .دراز مدت بیشتر کنید 

پـس از آن بـه مطالعـه هـر قـسمت از      . به عنوان رئوس مطالب و سرفصل ها مطالعه شود  ] 10 الـی  1صفحه [ توصیه می شود ، قبل از مطالعۀ جزوه ، ابتدا پالن جزوه    . 6
ید پالن آن قسمت در ابتدای جـزوه مطالعـه شـود ، تـا بـدون سـاختار و چـارچوب وارد حجمـه ای از                           برای مطالعۀ هر قسمت از جزوه نیز ابتدا با        . جزوه می پردازیم    

  .موضوعات برای مطالعه نشویم ، مثالً برای مطالعه قسمت اول ، ابتدا پالن آن در صفحۀ یک مطالعه شود یا برای قسمت دوم پالن آن در صفحه دو و الی آخر 
  

   مدنی  ترتیب مطالعۀ موضوعات حقوق-ب 
در غیر این صورت ، به ترتیب        .اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ، یعنی ، به ترتیب از قسمت اول الی دهم مطالعه شود                        

   : اولویت مطالب ، در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه نمایید 
   ]  2عقود معین [       قسمت نهم    ]1عقود معین [   قسمت هشتم       ]2قواعد عمومی قراردادها و تعهدات [  قسمت هفتم      ]  1دات  قواعد عمومی قراردادها و تعه    [    قسمت ششم  :      مرحلۀ اول   
    ] حقوق خانواده  [ قسمت سوم        ] ارث [ قسمت پنجم        ]  مسئولیتهای مدنی[  قسمت دهم :مرحلۀ دوم 
      ] شفعه ، وصیت  [ قسمت چهارم        ] اموال و مالکیت [ قسمت دوم              ]اشخاص[ اول قسمت   : مرحلۀ سوم 

  

ه شـد ،  نیز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات  مطالعـ     ]  مرور [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم                      
   .توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید  می
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  فصل اول 

  کلیات
  

  

  تعریف و خاستگاه حقوق مدنی  –گفتار اول 
ظر از شغل و مقام خـاص       حقوق مدنی مهمترین رشته حقوق خصوصی و شامل قواعدی است که بر روابط افراد با یکدیگر ، صرف ن                  

  . آنان در اجتماع ، حکومت می کند 
یـا حقـوق خـاص        ]juscivile[ ابتدا در روم قدیم تحت عنوان حقـوق مـدنی           . اصطالح حقوق مدنی از حقوق روم اقتباس شده است          

ن در مقابـل حقـوق   بـه معنـی حقـوق روم کـه در آن زمـا       ]droitcivil[ شهروندان و سپس در قرون وسطی تحت عنوان حقوق مـدنی   
  . کار می رفت ه مسیحی ب

∗∗∗  
   مهمترین ویژگی های حقوق مدنی - گفتار دوم

  

  حقوق مدنی رشته ای از حقوق موضوعه است . 1
عبارت است از مجموع قواعدی که برای تنظیم و اداره روابط مردم در اجتماعی معـین ، و در زمـان     ]droit positif[ حقوق موضوعه 

اصـطالح حقـوق موضـوعه در مقابـل حقـوق فطـری یـا        . له قانون وضع و اجرای آن با قدرت دولت تضمین شده است            معین ، به وسی   
کار می رود که عبارت است از قواعدی که الزمه فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اداره و عمل قانونگذار وجود دارد                        ه  طبیعی ب 

بنـابراین ،  . حقوق مدنی هر کـشور بخـشی از حقـوق موضـوعه آن اسـت      . ام بگیرد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن اله         
  .قواعد آن مجبور می کند قدرت دولت ، افراد را به رعایت  رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم ،

  حقوق مدنی رشته ای از حقوق داخلی است . 2
حقوق ملی عبارت از قواعـدی اسـت کـه در داخـل             . بین الملل تقسیم می شود      وق  بطور کلی حقوق به دو رشته حقوق داخلی یا ملی و حق           

یک کشور بر روابط افراد آن حکومت می نماید و به عبارت دیگر حقوق ملی ، در مقابل حقوق بین الملل ، رشته ای از حقوق است که بر                         
اد بـین دو ایرانـی منعقـد گـردد و محـل انعقـاد و اجـرای             مثال اگر قـرارد   . روابطی که در آن عامل خارجی دخالت ندارد حکومت می کند            

لیکن حقوق بین الملل حاکم بر روابط بـین  . قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است                
  . است  ) بین الملل خصوصی حقوق(   یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی )حقوق بین الملل عمومی (  دولتها

  حقوق مدنی رشته ای از حقوق خصوصی است . 3
  .حقوق عمومی و حقوق خصوصی : حقوق موضوعه داخلی دارای دو رشته است 

لـیکن حقـوق    . حقوق عمومی از تشکیالت اساسی دولت و سازمانهای دولتی و روابط آنهـا بـا یکـدیگر و بـا مـردم بحـث مـی کنـد                             
  . د با یکدیگر حکومت می کند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است خصوصی بر روابط افرا

  :مهمترین رشته های منشعب شده از حقوق مدنی عبارتند از 
یـا حقـوق تجـارت بـه        (  حقوق تجارت زمینی  : تقسیم می شود    که بر روابط بین تجار و اعمال تجاری حاکم است و خود به سه رشته فرعی                 ، حقوق تجارت 

  )  .یا حقوق هوایی ( و حقوق تجارت هوایی ) یا حقوق دریایی  (حقوق تجارت دریایی ، ) معنی اخص 
  1.  که روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم می نماید ، حقوق کار

ا حـل و    که شامل قواعدی است که به موجب آن دادگاهها به دعاوی مدنی افراد رسیدگی و اخـتالف راجـع بـه حقـوق خـصوصی ر                         ،   آیین دادرسی مدنی  
  2. د نفصل می نمای

                                                           
: دکتـر کاتوزیـان   ( حقوق کار را برخی از حقوقدانان ، از لحاظ آنکه نقش حاکمیت اراده و آزادی افراد در آن محدود است و قواعد مربوط به آن اصوال امری است ، از رشته های حقوق عمـومی بـه شـمارآورده انـد           . 1

معهذا چون قواعد مربوط به این رشته ، به استثنای پاره ای مقررات ، حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است ، نه روابط دولت و فرد یا روابط سازمانهای دولتی با یکدیکر ، می توان  ) . 151 ، ش 1347 کلیات حقوق ، تهران 
   ) .24حقوق مدنی ، جلد اول ، ش : مازو (  الاقل بخشی از آن جزو حقوق خصوصی و بخشی دیگر جزو حقوق عمومی است و ) 11 ، ش 1حقوق مدنی ، ج :  کاربینه ( آن را رشته ای از حقوق خصوصی دانست 

 حقـوق فـردی بوجـود آمـده و بـه عبـارت دیگـر        ولی از لحاظ اینکه این رشته بـرای تـضمین  . آئین دادرسی مدنی از جهتی مربوط به حقوق عمومی است زیرا طرز کار قوه قضائیه و رابطه آن را با مردم تنظیم می نماید     . 2
  . ای برای اثبات و احقاق حقوق فردی از قبیل حق مالکیت و حق طلب و غیره می باشد ، می توان آن را جزو حقوق خصوصی دانست  وسیله
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، حقوقـدان معـروف رومـی      ) Gaius( مثال گیوس   . کردند  در حقوق قدیم ، آیین دادرسی مدنی را از حقوق مدنی تفکیک نمی            
تفکیک حقوق مدنی از آئین دادرسی مدنی در فرانـسه          . اشخاص ، اموال و دعاوی      : حقوق مدنی را به سه رشته تقسیم می کرد          

این وزیر معروف قرن هفدهم فرانسه ، قانونی به اسم قانون دادرسی مدنی بوجود آورد ، و               . پدید آمد     )Colbert(   از زمان کلبر  
   .کنند از آن زمان تا به حال این دو موضوع را از هم تفکیک می

  . داگانه ای وجود دارد در حقوق ایران نیز به پیروی از حقوق فرانسه این دو رشته از یکدیگر تفکیک شده و برای هر یک قانون ج
∗∗∗  

   منابع حقوق مدنی  -گفتار سوم 
قانون مهمتـرین منبـع حقـوق     . قانون ، عرف و عادت ، رویه قضائی و عقاید علمای حقوق ، منابع حقوق مدنی به شمار می آیند                     

وانین مربوط به حقـوق مـدنی       از مهمترین ق  . مدنی است و قواعد مربوط به این رشته را در درجه اول باید در قانون جستجو کرد                  
  :قوانین زیر هستند 

  ]حقوق مدنی قانون پایه [ قانون مدنی   -بند اول 
مشتمل بر سه جلد است کـه در سـه دوره قانونگـذاری بـه                ماده و    1335که حقوق مدنی بر اساس آن نهادینه شده است ، دارای            

   :تصویب رسیده است
مقررات راجع به اموال  ماده و10مقدمه در (  ماده است 955 واحده به تصویب رسیده شامل  طی ماده1307که در اردیبهشت ماه     جلد اول 

 به تصویب 1307این جلد از قانون مدنی در دوره ششم قانونگذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه           .  ) ماده   945و اسباب تملک در     
  . رسیده است 

این جلد از قـانون مـدنی در دوره هـای نهـم و            .  را شامل می شود      1206 تا   956ه  قانون مدنی تحت عنوان اشخاص ، که از ماد         جلد دوم 
 تـا  976 و از مـاده  1313 در ششم بهمن مـاه  975 تا 956از ماده  :در دروه نهم قانونگذاری . دهم قانونگذاری به تصویب رسیده است   

 در هفـدهم  1119 تـا  1062و از ماده 1313یکم اسفندماه  در بیست و 1061 تا  1031 از ماده     و 1313 در بیست و هفتم بهمن ماه        1030
 و در   1314 در نوزدهم فرودین ماه      1206 تا   1158 و از ماده     1314 در بیستم فروردین ماه      1157 تا   1120 و از ماده     1314فروردین ماه   

  . ذشت  از تصویب مجلس شورای ملی گ1314 در اول مهرماه 1256 تا 1207از ماده : دوره دهم قانونگذاری 
ایـن جلـد از قـانون مـدنی در          .  قانون مدنی را شامل مـی شـود          1335 تا   1257تحت عنوان ادله اثبات دعوی ، که از ماده           جلد سوم 

 در هـشتم آبـان مـاه    1335 تـا  1284 و از ماده 1314 در سیزدهم مهرماه 1283 تا 1257 به ترتیب از ماده  دوره دهم قانونگذاری ،   
  . رای ملی گذشت  از تصویب مجلس شو1314

 تهیه بعـضی  مهمترین مأخذ قانون مدنی ، مخصوصاً جلد اول آن ، فقه اسالمی است و از قوانین فرانسه و بلژیک و سویس نیز در           
  . ، مخصوصا در تدوین جلد دوم و سوم ، استفاده شده است از مواد

  :صورت گرفته است در طول سالهای تا پیروزی انقالب اسالمی بعضی الحاقات و اصالحات در آن 
  .11/11/1337 مصوب 989 و الحاق یک تبصره به ماده 988الیحه قانونی اصالح تبصره  ♣

  .29/8/1348 قانون مدنی مصوب 2قانون اصالح ماده  ♣

  .27/11/1348 مصوب 988 و تبصره ماده 977قانون اصالح ماده  ♣
 

  : مدنی به عمل آمده است بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز اصالحات و الحاقاتی در قانون
 14/8/1370 سال بـه تـصویب رسـید و سـپس در             5 که به طور آزمایشی برای مدت        8/10/1361ابتدا قانون اصالح مواردی از قانون مدنی مصوب          ♣

 .تحت عنوان اصالح موادی از قانون مدنی با تغییراتی در مفاد یا عبارات ، قانون مذکور به تصویب نهایی رسید 

  .29/4/1376 مصوب 1082بصره به ماده الحاق یک ت ♣

  .11/8/1376 مصوب 1173ماده اصالح  ♣

  .1/3/1379 مصوب 1184اصالح ماده  ♣
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 .  مجمع تشخیص مصلحت نظام 1/4/1381 مجلس شورای اسالمی و تصویب 27/9/1379 مصوب 1041اصالح ماده  ♣

 . مجمع تشخیص مصلحت نظام 29/4/1381یب  مجلس شورای اسالمی و تصو3/7/1370 مصوب 1130الحاق یک تبصره به ماده  ♣

  .19/8/1381 مصوب 1133 و الحاق یک تبصره به ماده 1133 و 1110 و 1107اصالح ماده  ♣

 . مجمع تشخیص مصلحت نظام8/9/1382 مجلس شورای اسالمی و تصویب 6/5/1382 و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1169اصالح ماده  ♣

  .6/11/1387 مصوب 948 و 946اصالح مواد  ♣

   . 26/5/1389 مصوب 946الحاق یک تبصره به ماده  ♣
  

   :   قانونی مدنی10 الی 1مطابق مواد 
رئـیس جمهـور بایـد    . مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ می شـود                 

ور انتشار آن را صادر کنـد و روزنامـه رسـمی موظـف اسـت ظـرف        و به مجریان ابالغ نماید و دست     ظرف مدت پنج روز آن را امضاء      
یا ابالغ در مدت مذکور در این مـاده بـه دسـتور     در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء . 1 ساعت پس از ابالغ منتشر نماید 72مدت  

  . ماید  ساعت مصوبه را چاپ و منتشر ن72روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ، رئیس مجلس شورای اسالمی 
   . 2معنی امضای رئیس جمهور ، اعالم رسمی تصویب قانون و دستور ابالغ و اجرای آن به قوۀ مجریه است 
  . جانشینی امضای رئیس مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور با اصل جدایی قوای سه گانه مخالف است  
پـس ، ریاسـت جمهـور    .  اساسی در تـصویب قـانون رعایـت شـده باشـد             اجبار رئیس جمهور در امضای قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون             

  . 3تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند  می
  .  با قانون اساسی است نه مجلس  تعیین ضمانت اجرای خودداری رئیس جمهور از امضای قانون ، 
 مگر آنکه در خـود قـانون ، ترتیـب خاصـی             5االجرا است ، در سراسر کشور الزم      در روزنامه رسمی     روز پس از انتشار      پانزده 4قوانین

   . 6برای موقع اجراء مقرر شده باشد
ولی ، احتمال دارد گفته شود که ، چون مهلت ناظر  . 7به نظر می رسد که این مهلت در مورد اجرای قانون در خارج از کشور نیز باید رعایت شود          

  . کند کشور به نظر دادرس است که در هر مورد خاص ، بر مبنای اوضاع و احوال معین میبه اجرای قانون در داخل کشور است ، در خارج از 
اگر کشور خارجی در وضعی قرار گرفته باشد که همۀ ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون مانده باشند ، ادعای ناآگاهی و تأخیر در اجـرای قـانون                       

  . 8پذیرفته می شود 
ه ها و تصویب نامه ها نیز به طریق اولی رعایت می شود ، منتها هیچ تشریفاتی ندارد و دولت مـی توانـد اجـرای فـوری                          دستور انتشار برای آیین نام     

لزوم انتشار و گذشتن مهلت برای اجرای مفاد آن دربارۀ عموم است و سازمان های دولتـی تـابع ابـالغ مقـام هـای              . آنها را پس از انتشار مقرر دارد        
موری که آیین نامه برای اجرا به او ابالغ شده است نمی تواند رعایت آن را بـه تـأخیر انـدازد ، مگـر اینکـه بـا حقـوق مـردم                   پس ، مأ  . اداری است   

 . ارتباط پیدا کند 

 همـۀ  ولـی ، رویـۀ اداری ایـن اسـت کـه     . شـود   انتشار قوانین به معنی خاص آن است و شامل آیین نامه ها و تصویب نامه ها نمی         انتشار ،   منظور از  
  . کنند مقررات نوشته را در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می

   .9 ابالغ به آن مرجع کافی است اگر تصویب نامه ای مربوط به شخص یا سازمان خاص باشد ، 

                                                           
 به شـرح ذیـل   8/10/61مصوب » قانون اصالح موادی از قانون مدنی « ماده مذکور قبال به موجب  ) . 11/9/70-13614ی روزنامه رسم(  مجلس شورای اسالمی 14/8/70مصوب » قانون اصالح موادی از قانون مدنی       « اصالحی به موجب    . 1

  : اصالح شده بود 
  .  ساعت آن را منتشر نماید 48مدت  روز آن را امضاء و به دولت ابالغ نموده و دولت موظف است ظرف 5مصوبات مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور ابالغ و رئیس جمهور باید ظرف   1ماده 

 .  یا ابالغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء  -تبصره 
  107مقدمۀ علم حقوق ،  ش . 2
 همان کتاب . 3
   . 25/9/1348-7242 ، روزنامه رسمی 29/8/1348 مصوب اصالحی. 4
    :1307 مصوب 2متن ماده  .5

 .  موقع اجراء مقرر کرده باشد  فرسخ مسافت تا تهران ، الزم االجرا است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای6 روز پس از انتشار و در والیات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر 10قوانین در تهران   2ماده
   18/10/1372 -14228روزنامه رسمی . 6

  . مجلس شورای اسالمی 7/10/72 قانون مدنی مصوب 2قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی از موضوع ماده 
   .این حکم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد بود . ی اسالمی بالفاصله پس از تصویب نهایی الزم االجرا است کلیه مصوبات راجع به آئین نامه های داخلی مجلس شورا  -ماده واحده 

 112ناصر کاتوزیان ، مقدمۀ علم حقوق ، ش . 7
 همان کتاب . 8
  110مقدمۀ علم حقوق ، ش . 9
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  مگر اینکه در خود قانون ، مقـررات خاصـی نـسبت بـه ایـن                 ، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد             
  . موضوع اتخاذ شده باشد 

  .  مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد  ، مطیع قوانین ایران خواهند بود ، اعم از اتباع داخله و خارجه ،کلیه سکنه ایران
 ایران یا خارجی باشـد ،  پس ، در مقام رفع تعارض قوانین ، هرجا که تردید در اجرای قانون            . اصل ، محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است            

   . 1اصل اجرای قانون ایران دربارۀ ساکنان است
قوانین جزایی ایران درباره کلیۀ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هـوایی جمهـوری اسـالمی ایـران مرتکـب جـرم شـوند اعمـال                          

   . 2شود ، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد می
   .3 مربوط به نظم عمومی دربارۀ همۀ ساکنان ایران اجراء می شود و مانع از اجرای قانون خارجی استقوانین 

 ، باشنده در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج        ،  قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث                
  :بر این اساس . مجری خواهد بود 

ولی ، در خارج از کشور ، در صورتی دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی   . کور  برای دادگاههای ایران در هر حال محترم است           حکم مذ  
نکـاح و طـالق و اهلیـت     ) مانند انگلیس و امریکـا      ( در نظام حقوقی که احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است           . را حاکم بر احوال شخصی بداند       

   .4 نیز تابع قوانین محلی استایرانیان
در فرانسه نیز ، با اینکه احوال شخصی تابع قانون ملی است ، در صورتی که زن و شوهر تابعیت های مختلف داشته باشند ، در رابطـۀ آن دو قـانون         

   . 5کنداقامتگاه مشترک حکومت می
  . عمومی داخلی تعارض نداشته باشد اجرای قانون ایران در دادگاه خارجی نیز منوط بر این است که با نظم  

 از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیـث حقـوق ارثیـه در          ، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران     
  .  مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود  ،حدود معاهدات

کننـد از هـر جهـت تـابع     ع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یـا مـی           که اتبا  هاموال غیرمنقول  قانون مدنی ،     8مطابق ماده   
  . قوانین ایران خواهد بود 

 قانون مدنی شامل مالیات و اداره و انتقال عین و منافع و تشریفات آن است ، ولی حقوق ارثی و وصیت بیگانگان تابع قانون ملی آنان است ، هرچنـد مربـوط         8مادۀ   
  .اقع در ایران باشد به اموال غیرمنقول و

  .  قانون مدنی دربارۀ قراردادها و اسناد و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران نیز اجراء می شود 971 و 969 و 968 مواد  
ارض قوانین بـه همـان دیـده مـورد نظـر       قانون مدنی این معنی را می رساند که امالک خارجیان در ایران در حکم اموال غیرمنقول ایرانیان است و در تع8مفاد مادۀ    

  . گیرد ، نه اینکه حاکم بر سایر قواعد مربوط به رفع تعارض قوانین باشد  قرار می
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولـت ایـران و سـایر دول منعقـد شـده باشـد در                        قانون مدنی ،     9و به موجب ماده     
  . حکم قانون است 

   .6نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسدعهدنامه ها ، مقاوله  
   . 7کنددر روابط بین المللی ، اعتبار عهدنامه بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می 
   . 8ضع شود ، دادگاه باید قانون مخالف را رعایت کند که آخرین ارادۀ قانونگذار استدر محاکم داخلی ، هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه و 
درنـگ   اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است ، ولی ، در روابط بین المللی ، پس از تـصویب مجلـس اعتبـار عهدنامـه کامـل اسـت و بایـد بـی                                

   . 9رعایت شود
   .10عهدنامه ، در دعاوی اشخاص و روابط حقوقی آنان ، باید رعایت شودمهلت اجرای قانون در اجرای  

                                                           
  201ناصر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم ، ش . 1
  1/2/1392ون جدید مجازات اسالمی ، مصوب  قان3مادۀ . 2
  205 و 202مقدمه علم حقوق ، ش . 3
  )7( ، قرائت و تمرین 1ناصر کاتوزیان ، خانواده ، جلد . 4
  همان کتاب . 5
   قانون اساسی 77اصل . 6
 210 ، ش 2ناصر کاتوزیان ، کلیات حقوق ، جلد . 7
  همان کتاب . 8
  101، ش ناصر کاتوزیان ، مقدمۀ علم حقوق . 9

  همان کتاب . 10
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 در صورتی که مخالف صریح    ، اندقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده          قانون مدنی ،     10بر اساس ماده    
  . قانون نباشد نافذ است 

  . 1کند خارج می» عقود معین « نیز دامنۀ گسترده ای می بخشد و آن را از حصار است و به حکومت اراده » آزادی قراردادی « این ماده حاوی اصل  
. زیرا ، شرط نیز خود قرادادی است که می تواند جدای از عقد الزام آور باشـد  .  نفوذ شرط را نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود رها می سازد                 10مادۀ   

  .2 تا متمم آن به شمار آید ، هرچند که بعد از عقد امضاء شود پس ، کافی است که شرط مربوط به قرارداد باشد
ممکـن اسـت در ضـمن معاملـه ای کـه شـخص       « با وجود ایـن ،  ) دو طرف عقد ( اثر عقد و شرط محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند    

   .3»برای خود می کند ، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید 
  . 4نی در عقود معین نیز قابل استناد است ، مشروط بر اینکه وسیلۀ تجاوز به احکام امری آن عقود نشود  قانون مد10مادۀ  
   . 5کندتراضی بر قانون تکمیلی حکومت می.  قانون مدنی  ، امری است نه تکمیلی 10در مادۀ » قانون « مقصود از واژۀ  
ید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانونگذار تردید نباشـد ، وگرنـه قـرارداد       قانون مدنی ، تأی    10در ماده   » صریح قانون   « مقصود از    

   .6مخالف روح قانون نیز باطل است
   . 7نفوذ قرارداد ، عالوه بر قانون ، مشروط بر این است که مخالف نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد 
  .8 می کند که ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت آن باشد یا اثر معامله را نفی کند نهی قانونگذار در صورتی داللت بر فساد عقد 
  .9 نمی شود 10کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به مادۀ  قانون مدنی ، عقد صلح را بیهوده نمی10مفاد مادۀ  
   .10ادهای خصوصی افزودمخالفت با نظم عمومی و اخالق حسنه را نیز باید بر موانع نفوذ قرارد 

   ]قوانین مکمل و متمم حقوق مدنی [    دیگر قوانین-بند دوم 
  . باشد   ماده می378 که شامل مقرراتی راجع به قیمومت ، غایب مفقود االثر و امور راجع به ترکه میت و مسائل دیگر است و دارای 1319مصوب  ،  قانون امور حسبی 

  .  که تحول چشمگیری در این زمینه ایجاد کرده است 1376 و به ویژه قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و 1356مصوب  ، قوانین روابط موجر و مستأجر 
   . ماده که مقررات قانون مدنی راجع به ضمان قهری را تکمیل کرده است 16 مشتمل بر 1339مصوب  ، قانون مسئولیت مدنی 

 بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سـه شـنبه مـورخ اول اسـفندماه یکهزاروسیـصدونودویک مجلـس شـورای اسـالمی         مشتمل ،خانواده  از قانون حمایت  
  .  به تأیید شورای نگهبان رسید 9/12/1391تصویب شد و در تاریخ 

  قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست  
  قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

  پارتمان هاقانون تملک آ
  قانون زمین شهری

  قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
  قانون تصدیق انحصار وراثت

  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
  قانون توزیع عادالنۀ آب 

  قانون معادن ایران 
  قانون راجع به قنوات

  قانون راجع به حفظ آثار ملی 
   شکار و صید قانون

  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
  قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه 
  قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم

  یحی قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مس

نظامنامه راجع به اموال غایبین و متوفی بالوارث و اموال بالصاحب و اشیاء توقیفی و ادوات جرم ، نظام نامۀ اصالح شده اجرایی قانون دوازدهـم                              :همچنین
قصد به دست آوردن اشیاء و آثار  راجع به حفظ آثار عتیقۀ ایران  ، الیحۀ راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به 1309آبان 

نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ، شـیوه   ، آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی ، آیین        تاریخی  
  ......... و های مطالبه مهریه و اعسار نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده

                                                           
  1 ، ش 1 عقود معین ، جلد - 86 و 85 ، ش 1ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 1
 3 شعبۀ 31/3/32 - 508 ش   دیوان کشور ، ح ،- 551 تا 549 ، ش 3 جلد -  85 ، ش 1قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 2
   قانون مدنی 196 مادۀ 2بند . 3
 4 ، ش 1ین ، جلد عقود مع. 4
  89 ، ش 1 قواعد عمومی قراردادها ، جلد .5
  48 ، ص 4دکتر امامی ، جلد :  نظر مخالف -94همان کتاب ، ش . 6
   به بعد 95 ، ش 1قواعد عمومی قراردادها ، جلد :  قانون مدنی 975 ماده .7
  281 ، ص 4ر امامی ، جلد دکت:  نظر مخالف -) 3( ، قرائت و تمرین 1 قواعد عمومی قراردادها ، جلد .8
  140دکتر جعفری لنگرودی ، رهن و صلح ، ص :  نظر مخالف - 154 ، چاپ اول ، ش 204 ، بخش یک ، ش 2 ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد .9

   قانون مدنی 975رجوع کنید به مادۀ . 10
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  موضوع حقوق مدنی   -تار چهارم گف
حقوق مدنی دارای چه موضوعی است و از چه مسائلی بحـث مـی کنـد ؟ بـرای پاسـخگویی بـه ایـن سـوال بایـد انـواع روابـط                                 

  . خصوصی افراد و حقوق مختلفی را که انسان می تواند داشته باشد در نظر بگیریم 
ایـن  .  صرف نظـر از شـغل و عنـوان خـاص آنهاسـت                صوصی افراد ،   حقوق مدنی ، حقوق حاکم بر روابط خ         چنانچه گفته شد ،   

مگر اینکه قواعد خاصی برای اداره بعضی از روابط پیش بینی شـده               حقوق اصوال بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می نماید ،          
  .  است پس ، منظور حقوق مدنی تعیین قواعدی است که حاکم بر روابط عادی و عمومی افراد با یکدیگر. باشد 

برای رسیدن به این منظور باید حقوقی را که هر فرد می تواند داشته باشد و افراد دیگر مکلف به رعایت آن هستند و به عبـارت                           
و امتیازاتی که قانون بـرای افـراد    حقوق فردی یا شخصی ، یعنی قدرت.  را تعیین کرد  )droits subjectifs( دیگر حقوق فردی 

  . حقوق غیرمالی و حقوق مالی  :دسته تقسیم می شوند شناخته است ، به دو 
 مانند حق والیت پدر نسبت بـه          حقوقی هستند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند ،            یا حقوق مربوط به شخصیت ،      حقوق غیرمالی ،  

حق نفقه و ارث از آثار ابوت  چنانکه  حق غیرمالی ممکن است دارای پاره ای آثار مالی باشد ،  . اوالد صغیر خود و حق زوجیت       
 نـه اصـلی ،  ودر حقیقـت حقـوق             معهذا ارزش مالی و اقتصادی این حقوق دارای جنبه تبعی است ،           .  یا زوجیت است      )پدری  ( 

  . مزبور قابل تقویم و مبادله به پول نیستند 
حقـوق  »  در اشـخاص « ن مدنی نیز تحت عنوان وم قانوجلد د. مورد مطالعه قرار می دهند »  اشخاص « حقوق غیرمالی را غالباً  تحت عنوان       
بخش عمده این جلد مربوط به خانواده است و در حقیقت مهمتـرین حقـوق غیرمـالی ، همـان حقـوق               . مزبور را مورد بحث قرار داده است        

  . خانوادگی است 
بعضی از این حقـوق بـه عـین    . به پول هستند حقوقی را گویند که دارای ارزش مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله            حقوق مالی ،  

ایـن  . معین تعلق می گیرند و صاحب حق می تواند خود را مستقیماً  و بدون واسطه نـسبت بـه مـال موضـوع حـق اعمـال نمایـد                               
بعضی دیگـر از حقـوق مـالی بـر ذمـه      .  حقوق را حقوق عینی گویند ،  مانند حق مالکیت یا حق مستأجر نسبت به عین مستأجره    

  خص دیگر تعلق می گیرند و به استناد آن صاحب حق می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از دیگـری بخواهـد ،                          ش
مـثال ، وام دهنـده دارای حـق دینـی نـسبت بـه وام       . این گونه حقوق را حقوق دینی یا ذمی یا شخـصی گوینـد        . مانند حق طلب    

حق عینـی رابطـه ای اسـت بـین شـخص و شـیء ،                . رداخت وام را از وی مطالبه کند        گیرنده است و به موجب آن می تواند بازپ        
رابطه بـین دائـن و مـدیون هرگـاه از     . لیکن حق دینی رابطه ای است بین دو شخص که یکی را دائن و دیگری را مدیون گویند      

مثال، . تعهد یا التزام نامیده می شود       سوی دائن نگریسته شود ، حق دینی و در صورتی که از جانب مدیون ملحوظ شود ، دین یا                    
هرگاه نقاشی قرارداد کرده باشد که خانه دیگری را نقاشی کند ، برای صاحب خانه یک حق دینی و برای نقـاش یـک تعهـد و                           

ای  آورده کـه دار دهـد لـه بوجـو   عقرارداد یک رابطه حقوقی بین متعهد و مت. التزام وجود دارد که هر دو ناشی از قرارداد هستند          
قـانون مـدنی در جلـد اول ،    . جنبه مثبت آن حق دینی و جنبـه منفـی آن تعهـد و التـزام نـام دارد         . جنبه مثبت و جنبه منفی است       

مـورد بحـث   »  در اموال « حقوق عینی در کتاب اول از این جلد تحت عنوان . مسائل مربوط به حقوق مالی را تنظیم کرده است      
  . مورد توجه قرار گرفته است » اسباب تملک « تاب دوم تحت عنوان واقع شده است و حقوق دینی در ک

البته برای مطالعه این حقـوق بحـث از        . بنابراین ، می توان گفت موضوع حقوق مدنی ،  حقوق غیرمالی و حقوق مالی اشخاص است                  
وق مدنی نباید فقط افـراد را بـه         حقبه عالوه   . نیز الزم است    )  اموال    (و موضوع حق    ) شخص طبیعی و شخص حقوقی      ( صاحب حق   

   . 1طور انفرادی مورد نظر قرار دهد ، بلکه باید اجتماعات ایشان ، بویژه اجتماع خانوادگی را نیز مطالعه و بررسی کند
∗∗∗  

                                                           
 نشر میزان »  اشخاص و اموال « دکتر سید حسین صفایی ، حقوق مدنی . 1
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    وضعیت در حقوق مدنی -گفتار پنجم 
  

  

، بـه معنـی عـام ، وضـع حقـوقی            وضـعیت   . وضعیت اصطالحی است که در حقوق مدنی جدید در مبحث اشخاص به کـار مـی رود                  
وضعیت در حقوق مـدنی یـا وضـعیت مـدنی عبـارت اسـت از       . شخص و موقع او نسبت به حقوقی است که می تواند در جامعه باشد       

ویژه روابط خانوادگی و به دیگر سخن اوصافی که در این گونه روابـط منـشأ   ه وضع حقوقی اشخاص در روابط حقوق خصوصی و ب    
البته اوصافی وضعیت شخص را تشکیل مـی دهـد کـه جـزء شخـصیت انـسان بـوده و جنبـه مـالی                      . شده است   آثار حقوقی تلقی    

  . اوصاف و امتیازات مالی شخص خارج از وضعیت است . اقتصادی نداشته باشد 
یـا بیگانـه ،   ) شور  تابع کـ    (در مورد رابطه وضعیت و اهلیت باید گفت ،  اهلیت نتیجه وضعیت است ؛ چنانکه شخص بر حسب اینکه خودی                      

گـاهی  . صغیر یا کبیر ، دیوانه یا عاقل ،  فرزند مشروع یا نامشروع ، زن یا شوهر باشد ، اهلیت کمتر یا بیشتری از نظر حقوقی خواهد داشت           
رده آن را  چنانکه فرهنگ حقوقی کاپیتان در نخستین معنـایی کـه بـرای وضـعیت ذکـر کـ       وضعیت به معنایی اعم از اهلیت به کار می رود ،    

  1. شامل اهلیت نیز دانسته است 

   اهلیت در حقوق مدنی - گفتار ششم
  

اما گاهی از این کلمـه فقـط توانـایی دارا    . صالحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق : اهلیت در معنای عام عبارت است از      
  . شدن حق یا اجرای آن اراده می شود و این اهلیت به معنای خاص است 

بـه عنـوان نمونـه در مـواد         . سـت    اهلیت اجرای حق مورد نظر ا       است هنگامیکه اهلیت به طور مطلق استعمال می شود ،         قابل ذکر   
 که در آنها اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله ذکـر شـده اسـت همـین مفهـوم ،               .م.  ق   212 ،   210،  190

  : ر دو قسم است بنابراین اهلیت ب. مورد نظر قانونگذار بوده است 
  

   )م .   ق959 ، 957 ، 956مواد ( . اهلیت دارا شدن حق که در زبان فارسی اهلیت تمتع ، اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نامیده می شود  

   ) .212 ، 210، 190مواد ( . اهلیت اجرای حق که در حقوق ایران از آن به اهلیت استیفا یا اهلیت تصرف نیز یاد کرده اند  
  

  . نیست ، چه ممکن است شخص حقی داشته باشد ولی نتواند آن را اجرا کند اهلیت دارا شدن حق همیشه همراه با اهلیت اجرا  
همین که وجود و شخصیت انسان شـکل گرفـت و آدمـی پـا بـه عرصـه زنـدگی گذاشـت ،                        . مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بودن است         

زیـرا اراده انـشایی کـه بـرای انجـام           . د ؛ اما مبنای حقوقی اهلیت استیفا داشتن تمیز و درک اسـت              توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کن       
  .دادن اعمال حقوقی الزم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است 

 قواعـد مـذکور از   و دارای اهمیت خاصـی مـی باشـند بنـابراین      از آنجا که قواعد مربوط به اهلیت با مصالح جامعه ارتباط دارند             
در نتیجه قراردادهـای مربـوط بـه سـلب اهلیـت اعـم از اهلیـت تمتـع و         . قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شوند  

  . . ) م . ق 3 960و 2 959مواد ( اهلیت استیفا باطل و بالاثر خواهد بود 

                                                           
  .سمت انتشارات »  اشخاص و محجورین «  کتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی د. 1
نـه تنهـا نمـی    بنابراین مستنبط از همین ماده شخص . هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام و یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند    : می گوید   . م  .  ق   959 ماده   .2

البتـه سـلب یکـی از حقـوق مـدنی در      . تواند حق تمتع و یا اجرای همه حقوق مدنی را از خود سلب کند بلکه نمی تواند حتی قسمتی از حقوق مدنی یعنی بعضی از آنها را نیز از خود سلب کنـد                  
   .سلب حق در صورتی جایز است که سلب قسمتی از حقوق مدنی بطور جزیی باشد بنابراین بطور خالصه . صورتی ممنوع و باطل است که بطور کلی باشد نه به طور جزئی 

  :به عبارتی 
 قانون 448مادۀ ( و خیارات )  قانون مدنی 822مادۀ ( چنانکه اسقاط حق شفعه . ممکن است ) موقت یا در رابطۀ خاص (  قانون مدنی چنین برمی آید که سلب حق مدنی به طور جزئی 959از مفهوم مخالف مادۀ  

  .پیش بینی شده است )  قانون مدنی 679ماده ( و حق عزل وکیل )  قانون آیین دادرسی مدنی سابق 766ماده ( و مروز زمان )  قانون مدنی 474ماده ( و حق انتقال به غیر ) مدنی 
مانند حق حـضانت و والیـت و حـق اقامـۀ دعـوا در مـورد       . ربوط به نظم عمومی ، اسقاط حق امکان ندارد    در مواردی که امتیازی به موجب حکم برقرار شده و آمیخته با تکلیف است یا وابسته به شخصیت و م                    

 . جرایم و حق زوجیت 
  . ید هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخالق حسنه باشد ، از استفاده از حریت خود صرفنظر نما. م .  ق 960طبق ماده . 3

  .  قانون کار 25 و مفهوم مادۀ 21از مادۀ » د « بند . قرارداد کار دایم الزام آور نیست و هر یک از دو طرف حق فسخ آن را دارد 
   . 3هیچ قراردادی نمی تواند آزادی انتخاب همسر را از شخص سلب کند 
   .همچنین ، آزادی انتخاب شغل و مسکن و رجوع به دادگاه و اننتخاب وکیل. نافذ نیست سلب حقوق و آزادی های سیاسی و عمومی ، مانند آزادی شرکت در انتخابات ،  
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   اهلیت تمتع - الف
حتی صغار و مجانین مـی تواننـد طـرف          . که می تواند صاحب حق باشد       اصوال هر شخص دارای اهلیت تمتع است ، بدین معنی           

: یـن زمینـه مقـرر مـی دارد      قـانون مـدنی در ا  956مـاده  . مثال صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشـد     . حق واقع گردند    
هـر   « : اضـافه مـی نمایـد        958  ماده     »1اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود                  «

  . »  .....2، متمتع از حقوق مدنی خواهد بودانسان
با وجود این ، قانونگذار اهلیت دارا شدن پاره ای حقـوق را از              . بنابراین ، اصل این است که هر شخص دارای اهلیت تمتع است             

یادآور شد که با لغو بردگـی عـدم اهلیـت تمتـع امـروزه               باید  .  با توجه به مصالح اجتماعی ،  سلب کرده است             بعضی اشخاص ،  
  :اینک چند مثال از عدم اهلیت تمتع . جنبه استثنایی دارد و مخصوص مواردی است که در قانون صریحاً پیش بینی شده است 

د ، و از ایـن رو  صغیر و مجنون سفیه نمی توانند به سمت قیم تعیین شوند و به اصطالح فاقد اهلیـت تمتـع در ایـن مـورد هـستن                          .1
  .. ) م .  ق1231 ماده 1بند ( ا از طرف ایشان اعمال نماید رنماینده قانونی آنان نیز نمی تواند این حق 

  3. اهلیت تملک امالک مزروعی از بیگانگان سلب شده است  .2
 مـثال یـک   . م دهنـد    اشخاص حقوقی نمی توانند خارج از موضوع و هدف خود فعالیت داشـته باشـند و اعمـال حقـوقی انجـا                      .3

انجمن که دارای هدفهای نیکوکاری یا بشردوستی است نمی تواند تجارت کنـد ، یـا دانـشگاه تهـران کـه یـک مؤسـسه علمـی                            
  . غیرانتفاعی است برای اعمال تجارتی فاقد اهلیت تمتع است 

    اهلیت استیفاء- ب
، اما نتواند شخصاً و بدون دخالت دیگری خـود را اعمـال             ممکن است شخص اهلیت تمتع داشته باشد و بتواند طرف حق واقع گردد              

مثال ، صغیر و مجنون ، چنانکه گفتیم ، ممکن است مالک یا طلبکار باشند اما نمی توانند شخصاً و بدون دخالت نماینده قانونی                        . کند  
عـدم اهلیـت   .  هستند   د اهلیت استیفاء  چنین اشخاصی فاق  . خود مال خویش را بفروشند یا اجاره دهند و یا طلب خود را وصول نمایند                

  4.  اصطالحاً حجر و کسی که فاقد این اهلیت است محجور نامیده می شود که موضوع فصل پنجم است  استیفاء
اسـت کـه در     »  سـمت   « یا  »  اختیار  « یکی از مفاهیمی که باید از اهلیت تفکیک شود          : در مورد تفکیک اهلیت از مفاهیم مشابه باید گفت          

رد اشخاصی مانند ولی یا وکیل مطرح می شود ؛ مثال داشتن والیت بر اموال محجور یا وکالت که از آن بـه اختیـار تعبیـر مـی شـود ، بـا                                  مو
  .  غیر از اهلیت است و نباید این دو مفهوم را یکی دانست  اینکه یک نوع توانایی در اداره امور و انجام دادن عمل حقوقی است ،

 اذن اداره امور دیگران و انجـام دادن   اه شخص فاقد حق و اهلیت تمتع بوده ، ولی به موجب قانون یا قرارداد ،   عنوان مثال هرگ  به  
 دارای اختیار است نه اهلیت و نباید این گونه اختیار را با اهلیت اشتباه گرفـت   اعمال حقوقی به نام و حساب آنان را داشته باشد ،   

  . و آن دو مفهوم را یکی دانست 
هوم دیگری که باید از اهلیت ، تفکیک شود  قابل نقل و انتقال بودن مال است ؛ به دیگر سخن عدم اهلیت با عـدم قابلیـت نقـل و انتقـال                                 مف

است ، مثال صغیر یا مجنون به علت نقص یا اختالل قوای دماغی نمی تواند در اموال خود تصرف کند ، در   ) ملک  ( مربوط به نقص در مال      
در مورد موقوفه از . یا واقف به علت نقصی که در مالکیت عین مرهونه یا موقوفه پدید آمده است قادر به انتقال مال نمی باشد حالیکه راهن   

این لحاظ بین وقف عام و وقف خاص تفاوتی نیست و نیز فرق نمی کند که واقف از موقوف علیهم باشد ، یا نـه و تولیـت آن را بـه عهـده                                  
  . داشته باشد ، یا نه 

                                                           
  :  قانون مدنی 956در ارتباط با ماده . 1

  .حمل نیز ، در صورتی که زنده به دنیا آید ، موجودی زنده و دارای شخصیت است و اهلیت دارا شدن حق را دارد  
   . تقسیم نشده است ، در حکم مال میت محسوب می شود و وارثان قائم مقام او در ادارۀ آن هستند ، ولی باید ترکه را در این حالت دارایی خاص و بهره مند از شخصیت حقوقی شمردبه نظر مشهور تا زمانی که ترکه تصفیه و 

  . حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشدهر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ، لیکن هیچ کس نمی تواند   :  قانون مدنی 958مطابق ماده . 2
  .گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود حمل از حقوق مدنی متمتع می  :  قانون مدنی 957مطابق ماده 

دکتر سید حسین صفایی ، محدودیتهای مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین : ای راجع به استمالک اتباع بیگانه  و تصویب نامه ها و آیین نامه ه1310 خرداد 16قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب .  3
  . ه بعد  ب254، ص 1374 ؛ مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان ،  85 تا 83 ، ص 1368 زمستان – ، پائیر 11 مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، ش  ایران ،

 نشر میزان »  اشخاص و اموال « دکتر سید حسین صفایی ، حقوق مدنی . 4
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قابل ذکر است که گاهی در فقه از عدم قابلیت نقل و انتقال به حجر تعبیر شده است ؛ مثال  بعضی از فقها از حجـر راهـن سـخن                     
اند ، ولی در حقوق امروز اینگونه ممنوعیت که مربوط به وضع مال اسـت حجـر یـا عـدم اهلیـت نامیـده نمـی شـود و ایـن                                گفته

  . ی رود که منع تصرفات آنان مربوط به وضع خود آنان است اصطالح فقط در مورد اشخاصی  به کار م
در . مؤید این نظر است     . م  .  ق   956در مورد اهلیت تمتع اصل ، اهلیت است و اطالق ماده            : در مورد اصل یا استثناء بودن اهلیت باید گفت          

؛ اما همین که اهلیـت بـا        ف اصل است و به دلیل نیاز دارد       الو اهلیت خ  . ) م.  ق 1210مهفوم ماده   ( مورد اهلیت استیفا اصل ، عدم اهلیت است         
 مگر اینکه خالف آن ثابت شود ؛ اما پـس از   دلیل ثابت و محرز شد می توان همواره به اهلیت سابق استناد جست و حکم به بقای آن کرد ،                 
  . د را به اثبات رساند تحقیق و اثبات اهلیت و رفع حجر ، اصل ، بقای آن است و مدعی زوال اهلیت باید ادعای خو

 اصل ، عدم اهلیت استیفاست ، ولی همین کـه بلـوغ و رشـد     بنابراین ، می توان گفت در مورد اشخاصی که به سن بلوغ و رشد نرسیده اند ،                
  1.شخص احراز شد ، اصل ،  اهلیت او در تصرفات و معامالت است ، مگر اینکه جنون یا عدم رشدش اثبات گردد

∗∗∗  
   در حقوق مدنی   تابعیت- گفتار هفتم
  :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند  قانون مدنی ، 976به موجب ماده 

تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مـورد اعتـراض             . کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد             . 1
  . دولت ایران نباشد 

  . در آنها ایرانی است ، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند کسانی که پ. 2
  . کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند . 3
  . کسانی که در ایران از پدر ومادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند . 4
 از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمـام الاقـل یـک سـال دیگـر در ایـران                                کسانی که در ایران   . 5

  . اقامت کرده باشند و اال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است 
  . جی که  شوهر ایرانی اختیار کند هر زن تبعه خار. 6
  . هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد . 7

  .   نخواهند بود 5 و 4اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره    –تبصره 
   . 2 در رابطه با پدر مشروع باشد قانون مدنی تابعیت کودک در صورتی پذیرفته می شود که نسب او976 ماده 2در مورد بند  
قانون در مقام بیان یک اصـل  .  به دشواری می توان پذیرفت که هر بی تابعیتی که در ایران سکونت پیدا کند ایرانی محسوب است      976 ماده   1در مورد بند     

  .  برای او تابع قواعد عمومی است عملی است و اگر به تحقیق معلوم شود که ساکن ایران هیچ تابعیتی ندارد ، تحصیل تابعیت ایرانی
زیرا، در . ولی احراز شود که طفل نسب مشروع ندارد ، تابعیت ایرانی او مورد تردید است               ) 976 ماده   3بند  ( در صورتی که پدر و مادر طفل نامعلوم باشد           

  .ماده مشروع بودن نسب کودک است  بر مبنای غلبه چنین فرض شده است که کودک دارای پدر ایرانی است و شرط اجرای این 3بند 
  .  از بین می رود 3هرگاه معلوم شود که پدر و مادر کودک کیست ، قواعد اعطای تابعیت تابع احکام عمومی است و امارۀ بند  

   : قانون مدنی 991 الی 977مطابق مواد 
واهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف          سال تمام بخ   18 پس از رسیدن به سن       976 ماده   4هرگاه اشخاص مذکور در بند        -الف

یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعـه خـود خواهـد شـناخت بـه وزارت امـور                       
   . 3خارجه تسلیم نمایند

ه تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف         سال تمام بخواهند ب    18 پس از رسیدن به سن       976  ماده    5هرگاه اشخاص مذکور در بند        -ب
یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهـد شـناخت ، بـه وزارت امـور                       

   . 4خارجه تسلیم نمایند

                                                           
 دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
  قانون مدنی 1167ماده . 2
  .27/11/1348اصالحی مصوب . 3
  .27/11/1348اصالحی مصوب . 4
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تولـد از اتبـاع ایرانـی را بـه موجـب            نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنهـا طفـل م                    
  . مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد 

  . اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند 
  . به سن هجده سال تمام رسیده باشند  .1
  . سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند پنج  .2
  . فراری از خدمت نظامی نباشند  .3
  . در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند  .4

  . در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است 
سانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هـستند و                ک

از او اوالد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه مـی باشـند و تقاضـای ورود بـه تابعیـت دولـت                       
 در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایـران صـالح بدانـد                   جمهوری اسالمی ایران را می نمایند     

   . 1بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند
 شـوند لـیکن نمـی    اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند مـی            

  :توانند به مقامات ذیل نائل گردند 
  ریاست جمهوری اسالمی و معاونین او  .1
  عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه  .2
  وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .3
  عضویت در مجلس شورای اسالمی  .4
  عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر  . 5
  تخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی اس . 6
  4قضاوت  .7
  عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی  . 8
  5تصدی پست های مهم اطالعاتی و امنیتی .9

  : شده و دارای منضمات ذیل باشد درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا والت به وزارت امور خارجه تسلیم
  . سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اوالد او  .1
  . تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش  .2

 ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول  ت راجع به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء        وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطالعا      
  . یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد 

ن می نمایند تبعـه دولـت ایـران شـناخته مـی شـوند امـا زن در                   زن و اوالد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایرا            
ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سـن هیجـده سـال تمـام             

 بـه اظهاریـه اوالد   می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن             
  .  ضمیمه شود 977اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 

  . ال تمام رسیده اند مؤثر نمی باشدتحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده س
د از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خـود رجـوع نمایـد                زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بع           

مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نمی تواند مـادام                      
طابق این ماده تبعـه خارجـه مـی شـود       که اوالد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که م                    

                                                           
  14/8/1370اصالحی مصوب . 1
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حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجـه داده شـده باشـد و هرگـاه دارای امـوال             
غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقـولی بـیش از آن حـد بـه او                             
  برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحـوی از انحـاء       

به اتباع ایران منتقل کند و اال اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمـت بـه    
  .آنها داده خواهد شد

ی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطـابق قـانون مملکـت زوج ،                         زن ایران 
تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم                      

رقه تصدیق فوت شـوهر و یـا سـند تفریـق تابعیـت اصـلیه زن بـا جمیـع حقـوق و                        درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام و       
   . 1امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیـر بگـذارد در ایـن مـورد زن ایرانـی کـه بخواهـد                                1تبصره  
 را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور                       تابعیت مملکت زوج  

   .2خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد
موجـب سـلطه   زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشـتن امـوال غیرمنقـول را در صـورتی کـه                2تبصره  

  . تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطالعات است . اقتصادی خارجی گردد ندارد 
   . 3 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود988مقررات ماده 
  : می توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل اتباع ایران ن

  .  سال تمام رسیده باشند 25به سن  .1
  . هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد  .2
ممکـن اسـت بالوارثـه    قبال تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا                            .3

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده .  به اتباع ایرانی منتقل کنند  دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء
  . شامل آنها هم باشد ردند مگر اینکه اجازه هیأت وزراءگترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی

  . خدمت تحت السالح خود را انجام داده باشند  .4
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند عالوه بـر اجـرای مقرراتـی کـه               تبصره الف 

آن مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیـت از ایـران خـارج شـوند چنانچـه                        از این ماده درباره     ) 3( ضمن بند   
ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنهـا  و فـروش اموالـشان صـادر خواهنـد نمـود و تمدیـد مهلـت مقـرره فـوق                                 

   . 4دحداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باش
هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز کـه فاقـد پـدر و جـد پـدری               تبصره ب 

 سـال تمـام نرسـیده       25 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که بـه سـن                      18هستند و کمتر از     
   . 5ی توانند به تابعیت از درخواست مادر ، تقاضای ترک تابعیت نمایندباشند م

 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او 1280هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ           
او با نظارت مدعی العموم محل به فروش کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله       

رسیده و پس از وضع مخارج فـروش قیمـت آن بـه او داده خواهـد شـد و بـه عـالوه از اشـتغال بـه وزارت و معاونـت وزارت و                            
  . عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و والیتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود 

                                                           
   14/8/1370وب اصالحی مص. 1
  14/8/1370 و مصوب 8/10/1361الحاقی به موجب قانون مصوب . 2
  14/8/1370 و مصوب 8/10/1361الحاقی به موجب قانون مصوب . 3
   27/11/1348اصالحی مصوب . 4
  27/11/1348الحاقی مصوب . 5
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بـه  . می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را بـه رسـمیت بـشناسد                       هیأت وزیران       -تبصره  
   . 1این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد

رده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نماینـد      از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات ، تبدیل تابعیت ک             
  .  به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت را صالح نداند 

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخـارج دفتـری در مـورد کـسانی کـه تقاضـای تابعیـت یـا تـرک تابعیـت دولـت                 
ران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای که بـه تـصویب هیـأت وزیـران خواهـد                         جمهوری اسالمی ای  

   . 2رسید معین خواهد شد
∗∗∗  

   اقامتگاه در حقوق مدنی -گفتار هشتم 
ه هـر   همـانطور کـ   . اقامتگاه مانند نام یکی از ممیزات شخص است و او را از لحاظ حقوقی بـه محـل خاصـی مـرتبط مـی سـازد                           

تنظیم زندگی و روابط حقوقی افراد ایجاب می کند که برای هر شخص محل              . شخص نامی دارد اقامتگاهی نیز باید داشته باشد         
اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی است و سکونت و حضور مـادی شـخص در آن الزم                  . معینی به نام اقامتگاه در نظر گرفته شود         

  . د حاضر فرض می شود ، اگر چه حقیقتاً در آن محل حضور نداشته باشد شخص همیشه در اقامتگاه خو. نیست 
اقامتگاه  هرشخصی عبارت ازمحلی است که شخص در آنجـا سـکونت             «:  قانون مدنی در تعریف اقامتگاه می گوید         1002ماده  

شد مرکز مهم امـور او اقامتگـاه   اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او با. داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد        
چون اقامتگاه ، یک نهاد حقوقی است که برای تمیز اشـخاص از  . اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات اوست  . محسوب است   

م .  ق   1003قانونگذار در ماده    . یکدیگر و تسهیل روابط حقوقی آنان پیش بینی شده است و تعدد آن با این منظور منافات دارد                   
مقصود از اقامتگـاه در ایـن   . هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد          :  اقامتگاه را پذیرفته ، می گوید        اصل وحدت 

اقامتگـاه اشـخاص حقـوقی      : می گویـد    . م  .  ق   1002قسمت آخر ماده     . 3ماده همان اقامتگاه ارادی است نه کلیه اقسام اقامتگاه          
اقامتگاه اشخاص حقوقی ، محلـی اسـت کـه اداره شـخص             :  تجارت هم مقرر می دارد        قانون 590ماده  . مرکز عملیات آنهاست    

 ق 1002در ادامه ، در بحث ، اقامتگاه شخصیت حقوقی ، متوجه خواهیم شد که این ماده تعارضی با ماده               . حقوقی در آنجاست    
   . 4بنابر تفسیری که خواهیم داد نخواهد داشت. م . 

   فواید اقامتگاه -الف
  . ) .م . د. آ.  ق11ماده ( دگاه صالح ، برای رسیدگی به دعاوی ،  اصوال دادگاه اقامتگاه خوانده است دا .1
. د. آ.  ق   21مـاده   ( دعاوی و امور راجع به ورشکستگی به دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته ارجاع می شود ، مانند دعاوی توقـف                     .2
  . ) ت .  ق 427ماده ( و تعیین مدیر تصفیه ) ت .  ق 413و ماده . م
  .) .ح.ا.  ق 48ماده ( دادگاه صالح برای رسیدگی به حجر و تعیین قیم و امور قیمومت ، دادگاه اقامتگاه محجور است  .3
مـاده  ( امور راجع به غایب مفقود االثر ، از قبیل نصب امین برای اداره اموال او ، با دادگاه حقوقی آخرین اقامتگاه غایب اسـت                 .4

 ، دادگـاه عمـومی تـشکیل        1373 و در حوزه هایی که بر طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ، مـصوب                  .)ح  .ا. ق 126
همچنین تحقیق درباره غایـب در آخـرین اقامتگـاه او بـه             . شده است دادگاه مزبور، صالح برای رسیدگی به این امر نیز می باشد              

                                                           
  11/11/1337الحاقی مصوب . 1
   14/8/1370اصالحی مصوب . 2
همچنـین  . اشخاص می توانند ضمن قراردادهایی که با دیگران می بندند چندین اقامتگاه انتخابی داشته باشند که هر کدام در رابطۀ خاصی بـه کـار آیـد    . نی ناظر به اقامتگاه حقیقی و عمومی است      قانون مد  1003ماده  . 3

 است محلی که برای ابالغ اخطاریه ها در دعوای خاص به دادگاه اعالم می شود
 و 35جمـع مـواد   .  اتفاق نظر وجود نـدارد  » اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که ادارۀ شخص حقوقی در آن جا است « :  قانون تجارت که مقرر می دارد    590 قانون مدنی با مادۀ      1002 مادۀ   2ختالف بند   در مورد ا  . 4

نظر خیر را تأیید » هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود « : گوید ه میک ) 1310(  قانون ثبت شرکتها   1 قانون آیین داردسی مدنی و همچنین ماده         21 و ماده    36
 . ار تعیین اقامتگاه می داند سازگارتر است  که مرکز مهم امور را معی1002 ماده 1این استنباط با بند . می کند که مقصود از مرکز عملیات همان محل ادارۀ اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات 
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و یکـی از  ) اقامتگـاه غایـب   (  او پیش بینی شده اسـت در یکـی از جرایـد محـل     اعالنی که برای کسب اطالع از . عمل می آید    
  .).م . ق 1023ماده ( روزنامه های کثیراالنتشار تهران منتشر می گردد 

ابالغ اظهارنامه ، دادخواست احضاریه ، اخطاریه ، اجراییه ، رأی دادگاه و دیگر برگهای دادرسی اغلب در اقامتگاه شخص به                      . 5
   . ) .م . د. آ.  به بعد ق 68 ماده 1مستنبط از تبصره ( ی آید عمل م

هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از کشور باشد کلیه مواعد قـانونی ماننـد موعـد رفـع نقـص دادخواسـت یـا اعتـراض بـه نظـر                 . 6
  . ستن مدت کمتری در نظر گرفته شده ا ، در حالی که برای اشخاص مقیم ایرا)م . د . آ .  ق 446ماده ( کارشناس دو ماه خواهد بود 

در مواردی که اقامتگاه طرفین دعوی یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد ، روز جلسه دادرسی باید با رعایت مـسافت             . 7
   . . )م .د . آ.  ق 42 و 64مواد( و مدتی که عادتاً برای ابالغ و حضور دادگاه الزم است معین شود 

سناد رسمی باید اقامتگاه متعاملین به وضوح قید شود و هرگاه متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعـد از ثبـت سـند و                         درکلیه ا   .8
قبل از صدور اجراییه کتباً به دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده یا پـس ازصـدور اجراییـه و قبـل از ابـالغ بـه اداره اجـرا          

حلی که در سند قید شده ابالغ می گردد و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطالع متعذر گردد  اطالع ندهند ، کلیه اوراق به همان م       
    ) .1351 اصالحی قانون ثبت اسناد ، مصوب 34 ماده 3 و تبصره 1322 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، مصوب 10ماده ( 
   اقسام اقامتگاه -ب

د اقامتگـاهی را انتخـاب نمایـد یـا در قراردادهـای خـصوصی و اوراق داردسـی        هر شخصی اصوال می تواند با اراده و اختیار خو         
محلی را به عنوان اقامتگاه خویش برگزیند ، اما گاه پاره ای از افـراد در موقعیتهـایی قـرار دارنـد کـه اقامتگـاه بـر آنـان تحمیـل                                

  : ، بنابراین اقامتگاه ، مطابق قانون بر سه قسم استشود و مانند دیگران از آزادی در انتخاب و تعیین اقامتگاه برخوردار نیستند می
   .1اقامتگاه اختیاری یا ارادی ، اقامتگاه اجباری و اقامتگاه انتخابی یا قراردادی

  اقامتگاه اختیاری یا ارادی . 1
ش انتخـاب   اقامتگاه اختیاری جایی است که شخص به میل و اراده و اختیار خود به عنوان محل سکنی و مرکز مهـم امـور خـوی                        

اقامتگـاه ارادی  . اگر مرکز مهم امور ، غیر از محل سکونت انتخابی شخص باشد اقامتگـاه او مرکـز مهـم امـور اوسـت         . کند    می
همان طور که با اراده و اختیار شخص تعیین می شود تغییر آن نیز بوسـیله سـکونت حقیقـی در محـل دیگـر بـه عمـل مـی آیـد                                 

  2 . )م .  ق 1004ماده (  نیز به همان محل انتقال یافته باشد مشروط به اینکه مرکز مهم امور او
اگر فقط مرکز مهم امور شخص به محل دیگر انتقال پیدا کند ، چون مالک اصـلی در اقامتگـاه اختیـاری ، طبـق قـانون ایـران ،                            

   . 3مرکز مهم امور است ، باید گفت که تغییر اقامتگاه حاصل شده است
  اقامتگاه اجباری . 2
امتگاه اجباری اقامتگاهی است که قانون برای بعضی از اشخاص به لحاظ وابستگی آنان به شخص دیگر یـا بـه لحـاظ شـغل و                          اق

در . مقام آنان تعیین کرده است ، بدون اینکه اراده شخص در آن دخالت داشته باشد و از این رو آن را اقامتگاه اجباری گوینـد                          
محلـی را مرکـز مهـم امـور شـخص فـرض مـی کنـد و بـدین جهـت آن را الزامـاً اقامتگـاه او                  تعیین این نوع اقامتگاه، قانونگذار      

  : اشخاص ذیل دارای اقامتگاه اجباری هستند . م .  ق 1009 تا 1005برابر مواد . شناسد  می
ود ایـن زنـی کـه شـوهر او          بـا وجـ   . اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شـوهر اسـت          . م  .  ق   1005برابر ماده     -اقامتگاه زن شوهر دار     

توانـد   اقامتگاه معلومی ندارد ، همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه دادگاه ، مسکن جداگانـه ای اختیـار کـرده مـی           
دلیل اینکه قانونگذار زن شوهردار را همان اقامتگاه شـوهر قـرارداده ایـن اسـت کـه                  . اقامتگاه مشخص و مستقلی نیز داشته باشد        

                                                           
 دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
  انتشارات اسالمیه دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد چهارم ،. 2
هد ، تا زمانی که محل سکونت تغییر نکرده است ، اقامتگاه همان محل سـکونت اسـت و بایـد مرکـز مهـم       قانون مدنی این است که ، اگر شخص مرکز مهم امور خود را تغییر د1004مفهوم مخالف ماده  . 3

  . د کن قانون مدنی تعارض دارد و معتبر نیست و باید پذیرفت که با تغییر مرکز مهم امور اقامتگاه نیز تغییر می1002ولی ، این مفهوم با منطوق ماده . امور نیز با محل سکونت یکی باشد 
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؛ و این منزلی که معمـوال همـان   . ) م .  ق 1114ماده ( نون مدنی اصوال زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت نماید   طبق قا 
  . پس طبیعی است که اقامتگاه اجباری زن همان اقامتگاه شوهر باشد . اقامتگاه شوهر است مرکز مهم امور زن به شمار می آید 

 قانون مدنی بر می آید ، اقامتگاه شوهر در صورتی اقامتگاه اجباری زن محسوب می شود که زن                   1005  چنانکه از ماده    بنابراین ، 
لیکن اگـر   . در این صورت قانونگذار فرض می کند که محل سکونت زن مرکز مهم امور اوست                . در آنجا سکونت داشته باشد      

فرض کنید کـه مرکـز مهـم امـور و محـل سـکونت       . واهد بود  اقامتگاه او مستقل خ زن در اقامتگاه شوهر سکونت نداشته باشد ،      
  . شوهر در تهران است و زن در کرج خواهد بود نه در تهران 

  :اقامتگاه زن در سه مورد جدا از اقامتگاه شوهر است . م .  ق 1005برابر ماده 
   .در موردی که شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد .1
ت شوهر ، مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد ؛ رضایت شوهر ممکن است بـه موجـب شـرط ضـمن عقـد                      با رضای   در موردی که زن ،     .2

  .  یا بر طبق قرارداد دیگری که بین زوجین منعقد شده است  ازدواج تحصیل شده باشد ،
 که سکونت زن در منـزل شـوهر   در موردی که زن با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای برگزیده باشد ؛ این اجازه هنگامی صادر می شود         .3

هرگاه زن ناشزه بوده و بدون رضایت شوهر یا اجازه دادگاه خانـه   . . )م .  ق 1115مـاده  ( متضمن ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد     
که امری خالف قـانون اسـت   ) ه نافرمانی و عدم ایفاء وظیف( شوهر را ترک کند ، اقامتگاه او جدا از اقامتگاه شوهر نخواهد بود ، زیرا نشوز           

اسـتثنائات مـذکور در مـاده       : در تأیید این نظر می توان گفـت         . نباید موجب تغییر اقامتگاه و دگرگونی وضع حقوقی زن از این لحاظ باشد              
   .بنابراین ، اقامتگاه زن ناشزه همان اقامتگاه شوهر است . این مورد را در بر نمی گیرد . م .  ق 1005

 اقامتگاه او خانه پـدر اسـت ، نـه      ، پس از عقد ازدواج ، هنوز به خانه شوهر نرفته و در منزل پدر سکونت داشته باشد ،                  هرگاه زن   
اقامتگاه شوهر ؛ زیرا مرکز مهم امور او در این فرض خانه شوهر نیست و از سوی دیگر شوهر بـه سـکونت او در منـزل پـدر بـه                               

  . است . م .  ق 1005مشمول یکی از استثنائات مذکور در ماده طور صریح یا ضمنی رضایت داده و مورد ، 
اقامتگاه زنی که پس از نکاح هنوز به خانۀ شوهر نرفته یا در حال نشوز است مورد تردید قـرار گرفتـه کـه تـابع شـوهر اسـت یـا محـل                                   

  . سکونت واقعی او اعتبار دارد 
زیـرا ، در ایـن صـورت ، از جمـع دو مـاده       . 1گیردبع ولی یا قیم قرار میتردید مهم جایی است که شوهر محجور است و اقامتگاه او تا    

 ناظر به مـوردی  1005ولی ، به نظر می رسد که ماده  .  نتیجه می شود که اقامتگاه زن محجور را باید تابع قیم او قرار داد                1006 و   1005
 اقامتگـاه زن بایـد بـر طبـق      پـس ، . ه خود نیاز به قیم دارد       است که شوهر رهبری و ادارۀ خانواده را به عهده دارد نه شوهر محجوری ک              

  . قواعد عمومی مرکز مهم امور او باشد 
همین قاعده را در موردی که شوهر خادم دیگری است و جدای از زن زندگی می کند می توان رعایت کرد و اقامتگاه زن را بر طبـق                             

  . قواعد عمومی معین کرد
سی است که به علت صغر سن یا نقض یا اختالل قوای دماغی از تصرف آزادنه در اموال و اداره امور             محجور ک   -اقامتگاه محجورین   

، بنـابراین   2اقامتگاه صغیر یـا محجـور همـان اقامتگـاه ولـی یـا قـیم آنهاسـت                   . م  .  ق   1006طبق ماده   . حقوقی خود ممنوع است     
 اقامتگاه پـدر و جـد پـدری او و یـا اقامتگـاه شـخص منـصوب از        اقامتگاه طفلی که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده است اجباراً      

یا کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی او معین شده اسـت کـه در اصـطالح حقـوقی قـیم      ) وصی  (طرف یکی از آنان   
رتی کـه   اگر صغیر هم پدر ، هم جد پدری داشته باشد که هر دو ولی قهـری او محـسوب مـی شـوند ، در صـو                          . نامیده می شود    

دراین فـرض   . صغیر با هر یک از پدر یا جد پدری سکونت داشته باشد ، محل سکونت ایشان اقامتگاه محجور به شمار می آید                       
 وداشـتن دواقامتگـاه بـا اصـل مزبـور      .)م.ق1003مـاده ( زیرا اصل ، وحدت اقامتگـاه اسـت   صغیر نمی تواند دو اقامتگاه داشته باشد ،      

  . دارد تسهیل روابط حقوقی افراد است منافاتوفلسفه تعیین اقامتگاه که 
                                                           

   قانون مدنی 1006ماده . 1
 . دربارۀ محجوران خاص است 1006 نسبت به مفاد ماده 1005زیرا ، گذشته از مصلحت خانواده ، ماده . اقامتگاه زن صغیری که شوهر دارد اقامتگاه شوهر او است . 2
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هرگاه زن شوهرداری محجور باشد ، اقامتگاه او کجاست ؟ اقامتگاه شوهر یا اقامتگاه ولی یـا قـیم زن ؟ از آنجـا کـه اداره امـور                             
ایـن شـخص    حقوقی محجور با ولی قیم است و اگر شخصی حقی بر محجور داشته باشد ، باید به ولی یا قیم او مراجعـه کنـد و                           

باید پاسخگوی دعاوی مربوط به محجور باشد به نظر می رسد که اقامتگـاه زن شـوهردار محجـور همـان اقامتگـاه ولـی یـا قـیم                             
  . در واقع می توان گفت مرکز مهم امور حقوقی او اقامتگاه ولی یا قیم است ، نه اقامتگاه شوهر . اوست

 بنـابراین مأموریـت     .)م.ق1007مـاده .(1ی محلی است که در آنجا مأموریـت ثابـت دارنـد           اقامتگاه مأمورین دولت    -اقامتگاه مأمورین دولت    
.  و فقط مأموریـت دائـم و غیرقابـل عـزل در تغییـر اقامتگـاه مـؤثر اسـت              .)م.ق107و106مواد(باشد  موقت موجب تغییر اقامتگاه نمی    

  . منظور از مأموریت ثابت ، مأموریت بدون قید مدت است 
» .هستند محل ساخلوآنهاست    ) پادگان  ( اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو       «: مقرر می دارد    . م  .  ق   1008ماده    -امی  اقامتگاه افراد نظ  

اما عده ای از نظامیان مانند فرماندهان و کارکنان غیرنظامی که در طول روز مانند سایر اداره ها به آنجا می روند و پس از انجـام          
  . دند تحت حاکمیت این ماده نخواهند بود وظیفه به منزل خود برمی گر

اگر اشخاص کبیر که معموال نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سـکونت داشـته                       -اقامتگاه خدمه   
   . )م .  ق 1009ماده ( . باشند ، اقامتگاه آنان همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود 

  :تحمیل اقامتگاه مخدوم بر خادم دارای دو شرط است : ین ماده می توان گفت با توجه به ا
خادم باید کبیر باشد ، نه صغیر ، زیرا اقامتگاه صغیر ، چنانکه گفته شد ، همان اقامتگاه ولی یا قیم است در مورد کبیر محجور نیـز،                             

  . می توان همان قاعده را پذیرفت . م .  ق 1009با توجه به مالک ماده 
خادم باید در منزل مخدوم سکونت داشته باشد ؛ در غیر این صورت منزل مخدوم مرکز مهم امور خادم به شمار نیامـده ، اقامتگـاه                           

  . مخدوم بر او تحمیل نخواهد شد 
  اقامتگاه انتخابی یا قراردادی. 3

اوی ناشی از قرارداد یا ابالغ اوراق دادرسی اقامتگاه قراردادی اقامتگاه خاصی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دع       
  . مربوط به آن انتخاب می کنند 

اگر ضمن معامله یا قراردادی ، طرفین معامله یـا یکـی از آنهـا بـرای اجـرای تعهـدات            « :م  در این باره می گوید        .  ق   1010ماده  
نسبت به دعاوی راجعه بـه آن معاملـه همـان محلـی             حاصله از آن معامله ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد               

وهمچنین است در صـورتی کـه بـرای ابـالغ اوراق دعـوی و احـضار و                  . که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد          
   . 2اخطار ، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند

  : و اثر است انتخاب اقامتگاه ، چنانکه از این ماده برمی آید ، دارای د
برای دادگاه اقامتگاه انتخابی ، جهت رسیدگی به اختالفات مربوط به قرارداد ، ایجاد صـالحیت مـی نمایـد و خواهـان را از                          اوالً ، 

  . رجوع به دادگاه اقامتگاه خوانده معاف می دارد 
کالت می دهد که اوراق دادرسی را به جـای          به شخصی که احیاناً اقامتگاه انتخابی شخص دیگری نزد او تعیین شده است و              ثانیاً ، 

  . صاحب اقامتگاه دریافت کند و ابالغ اوراق مزبور به اقامتگاه انتخابی به منزله ابالغ اوراق به اقامتگاه حقیقی شخص است 
طـرفین قـرارداد    اقامتگاه انتخابی ناشی از قرارداد ممکن است منشاء یکی از این آثار یا هر دو آنها باشد و ایـن منـوط بـه توافـق                           

به هر حال اقامتگاه قراردادی یک اقامتگاه اختصاصی است نه عمومی و ویژه قراردادی است که برای دعاوی ناشی از آن               . است
  . یا ابالغ اوراق دادرسی مربوط به آن ، اقامتگاه خاصی تعیین گردیده است 

ئین دادرسی مدنی بر می آید ، اقامتگاه انتخـابی ممکـن اسـت           قانون جدید آ   78 قانون مدنی و ماده      1010بنابر آنچه از ذیل ماده      

                                                           
 .نیست ) مانند یک ماه ( مأموریتی است که مقید به مدت معین » مأموریت ثابت « مقصود از . 1
 دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 2
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 بلکه فقط برای ابالغ برگهای دعوی از جانب یکی از اصـحاب دعـوی ، و بـدون اینکـه                      ناشی از قرارداد و مربوط به آن نباشد ،        
ی در ایـن خـصوص       قـانون جدیـد آئـین دادرسـی مـدن          78مـاده   . توافقی دراین باره بین آنان حاصل شده باشـد ، تعیـین گـردد               

هر یک از اصحاب دعوی یا وکالی آنها می توانند محلی را برای ابالغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شـهری کـه                        « : گوید  می
دراین صورت ، کلیه برگهای راجع به دعوی به محـل تعیـین شـده               . مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعالم کنند            

هرگاه اقامتگاه  . توان اقامتگاه انتخابی طرف دعوی برای ابالغ برگهای دادرسی نامید             ین گونه اقامتگاه را می    ا. » ابالغ می گردد    
  . ، تغییر این اقامتگاه موجب تغییر اقامتگاه انتخابی نخواهد شد  باشد) اختیاری ( انتخابی همان اقامتگاه دائمی 

  . بطۀ حقوقی است و نسبت به شخص ثالث اثر ندارد اعتبار اقامتگاه انتخابی نسبی و محدود به همان را 
توانـد از آن  تغییر این اقامتگاه تنها با رضای دو طرف امکان دارد ، مگر اینکه شرط به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت ، مشروط له می          

  . صرف نظر کند 
، لی ، هرگاه شهر معینی انتخاب شودو. کند و هم محل ابالغ را  را معین میاگر اقامتگاه انتخابی حاوی شهر و محل اقامت باشد ، هم دادگاه صالح      

  . تنها ناظر به تعیین دادگاه صالح است و ابالغ ها باید به محل اقامت واقعی فرستاده شود 
  . بی مؤثر نیست در صورتی که اقامتگاه انتخابی همان اقامتگاه حقیقی باشد ، تغییر اقامتگاه واقعی در اعتبار اقامتگاه انتخا 

∗∗∗ 
  در حقوق مدنی احوال شخصیه   –نهم گفتار 

اصطالح احوال شخصیه اصطالحی جدید است که در حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی امـروز بـه کـار مـی رود و در                          
ه اوصـافی   احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می شود ؛ به عبارت دیگر احـوال شخـصی                . متون فقهی سابقه نداشته است      

 از لحـاظ     است که مربوط به شخص است صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع ،  و قابل تقویم و مبادله با پول نبـوده ،                           
  . حقوق مدنی آثاری بر آن مترتب است ، مانند ازدواج و طالق و نسب 

  . رتبط است ، به کار رفته است اصطالح احوال شخصیه گاهی در مقابل احوال عینیه ، یعنی اوصافی که با مسائل م
 پس از اصطالح احوال شخصیه ، حقوق ارثیه و وصـیت            1312در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ، مصوب           

به کار رفته و به نظر می رسد که قانونگذار حقوق ارثیه و وصـیت را از مفهـوم احـوال شخـصیه تفکیـک کـرده ، هـر چنـد کـه                             
  . یعه را در همه این مسائل تابع مقررات مذهبی آنان قرار داده است ایرانیان غیرش

  هم حقوق ارثیه جدا از احوال شخصیه ذکر شده است و به ظاهر آنها دو مفهوم جداگانه بـه  شـمار آمـده انـد ،         . م  .  ق 7در ماده   
   . هر چند که بیگانگان در هر دو زمینه تابع قانون دولت متبوع خود قرار داده شده اند

در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز اصطالح احوال شخصیه به کار رفته و بویژه در اصل دوازدهم                 
 اسالم و مذهب ،  جعفری اثناعشری است و ایـن اصـل    دین رسمی ایران ،« به موجب این اصل ، . توضیحی درباره آن دیده می شود     

 است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی ، شافعی ،  مالکی ،  حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و الی االبد غیرقابل تغییر
ازدواج ، طـالق ،  ( پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینـی و احـوال شخـصیه            

اهها رسمیت دارند و در هر منطقه که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریـت داشـته      و دعاوی مربوط به آن در دادگ      )  ارث و وصیت    
؛ بنـابراین   » باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، بـا حفـظ حقـوق پیـروان سـایر مـذاهب                           

  : اینجا دو اشکال به نظر می رسد احوال شخصیه ازنظر قانونی اساسی شامل ازدواج ، طالق ، ارث و وصیت است و در
. معنی دقیق احوال شخصیه ، چنانکه گفته شد ، ارث و وصیت را در بر نمی گیرد و استعمال آن به معنی اعم قابل ایـراد اسـت          . 1

  . البته این یک ایراد لفظی و قابل اغماض است 
خواهد شد ، بـرای برطـرف   نمل فسخ نکاح و فرزند خواندگی    احوال شخصیه با شرحی که در اصل دوازدهم درباره آن دیده می شود شا             . 2

نمودن اشکال عبارت اصل دوازدهم قانون اساسی ، می توان گفت آنچه در توضیح احوال شخصیه گفته شده حصری نیـست بلکـه تمثیلـی                         
  .است و این اصطالح مسائلی از قبیل فسخ نکاح و فرزند خواندگی را هم شامل می شود 
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چنانکه در پیش گفتیم ، جزء احوال شخصیه است و در مورد بیگانگان قانون دولت متبوع آنان ، بر این موضوع             اهلیت و حجر ،   
حاکم خواهد بود ، ولی در مورد مسلمانان غیرشیعه و اقلیتهای دینی اهلیت و حجر در قـانون اساسـی ودر قـانون اجـازه رعایـت                           

 به شمار نیامده است و ظاهراً قانونگذار از نظر استحکام معامالت و امنیت              احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ،  جزء احوال شخصیه        
   . 1روابط حقوقی خواسته است اهلیت و حجر همه ایرانیان ، تابع قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی باشد

   :2ودجز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند ب   قانون مدنی ،961به موجب ماده 
  . در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است   .1
  .در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده   .2
   .جامعه ایرانی ایجاد شده باشد در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر   .3

  :  قانون مدنی 975 الی 962به موجب مواد 
تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع ذلک اگر یـک نفـر تبعـه خارجـه در                           

 واجد اهلیت نبوده و یـا اهلیـت         ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل                
ناقصی داشته است ، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیـت محـسوب خواهـد شـد در صـورتی کـه قطـع نظـر از تابعیـت                               

  . خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد 
قوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقـل و انتقـال امـوال غیـر                 حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به ح         

  ]  قانون مدنی 962ماده [ . 3منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود 
  ]قانون مدنی  963ماده [   .4اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود

روابط بین ابوین و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است ، مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشـد کـه در ایـن صـورت                  
  ] قانون مدنی 964ماده [ . روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود 

  ] قانون مدنی 965ماده [  . 5بوع مولی علیه خواهد بودوالیت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت مت
. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند      

اشخاص مطابق قانون   معع ذلک حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است                     
  ] قانون مدنی 966ماده [  . 6محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد

                                                           
ازدواج ، طالق ، افتراق ، جهیزیه ، ابـوت ،  : حقوق مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل است      .... « :  اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل احوال شخصیه چنین آمده است             2/8/61 مورخ   4501/7در نظریه شماره    . 1

زندی ، اهلیت حقوقی ، بلوغ ، والیت و قیمومت ، حجر ، حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و  قبول به فر نسب ،
   ) . 479 و 408ریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل حقوقی ؛  ص غالمرضا شهری ، و سروش ستوده جهرمی ؛ نظ( » ..... کلیه امور مربوط به احوال شخصیه 

    :961در ارتباط با ماده . 2
   قانون مدنی تفصیل آنها آمده است ، به طریق اولی از خارجیان نیز سلب شده است  982حقوقی که خارجیان پس از تحصیل تابعیت ایران نیز از آن محرومند و در مادۀ  
بعـضی از مؤلفـان حـق شـفعه را از ایـن قبیـل       . تـوان یافـت     ماده است ، مصداق روشنی نمی 1 قانون مدنی ، جز دربارۀ حقوقی که در قوانین به ایرانیان اختصاص داده شده و مشمول بند                   961 ماده   3مورد بند   در   

  .اند که بسیار بعید به نظر می رسد  شمرده
 قانون مدنی می توان گفت ، خارجیان حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد ندارند ، همچنین در مورد ایرانیانی کـه بـدون   987 از مادۀ    2بنابر وحدت مالک تبصره      

  . رعایت مقررات قانونی تحصیل تابعیت خارجی کرده اند 
   :962در ارتباط با ماده . 3

  . رشید محسوب می شود ، معاملۀ او نافذ است ، هرچند که مطابق قانون دولت متبوع خود صغیر باشد اگر تابع خارجی مطابق قوانین ایران  
  وصیت نیز در زمرۀ اعمال حقوقی مربوط به حقوق ارثی است 
 . اگر قانون دولت متبوع خارجی اهلیت را تابع قانون اقامتگاه بداند ، خارجی مقیم ایران تابع قوانین داخلی است  

با وجود این ، چون در حقوق ایران طالق را شوهر می دهد و با ارادۀ او واقع می شود ، .  طالق سبب انحالل رابطۀ زوجیت است نه از آثار آن          .  دانست   963را نباید در شمار روابط زوجین آورد و مشمول ماده           طالق  . 4
  . اجرای قانون دولت متبوع شوهر ترجیح دارد 

    :965در ارتباط با ماده . 5
  .  قانون مدنی است و قوانین دولت متبوع مولی علیه بر آن حکومت دارد 965اختیارات و تکالیف قیم نسبت به مولی علیه نیز تابع ماده  
 . آیین دادرسی و تشریفات نصب قیم بر طبق قانون محل دادگاه انجام می شود  

    :966در ارتباط با ماده . 6
  . همین گروه است » سایر حقوق بر اشیاء «  قانون مدنی است و مقصود از 966قول ، مانند حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر ، تابع قانون محل وقوع مال و مشمول ماده حقوق عینی بر اشیاء منقول یا غیرمن 
 .تغییر محل وقوع مال منقول به حق مکتسب اشخاص صدمه نمی زند  
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ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه بـه تعیـین وراث و      
تی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید ، تابع قانون دولـت متبـوع                  االرث آنها و تشخیص قسم      مقدار سهم 

   ]2 قانون مدنی967ماده [  . 1متوفی خواهد بود
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بـوده و آن را صـریحاً یـا ضـمناً تـابع                             

  ] قانون مدنی 968ماده [  . 3 باشندقانون دیگری قرار داده
  ] قانون مدنی 969ماده [  . 4اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند

مأمورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه                       
  در هر حال نکاح بایـد در دفـاتر سـجل احـوال             -وانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد            دولت متبوع آنها بوده و ق     

  ] قانون مدنی 970ماده [  . 5ثبت شود
. دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات ، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود                        

  ] قانون مدنی 971ماده [   .6عوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد بودمطرح بودن همان د
 تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجـراء نمـود ،                احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم االجراء          

  ] قانون مدنی 972ماده [  . 7مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد
 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قـانون دیگـری احالـه داده                     7اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده         

  ] قانون مدنی 973ماده [  . 8باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد
                                                           

  قضائیهنظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه .  1
   ماترک درمورد اتباع ایران و اتباع خارجی چگونه تقسیم می شود ؟:سوال 
 چنانچه متوفی تبعه ایران باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و در مورد ایرانیان غیر شیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته                    :نظریه

 قانون مـدنی تقـسیم مـاترک وی درحـدود معاهـدات ، مطیـع قـوانین و مقـررات متبـوع تبعـه خـارجی            967 و 7 و اگر متوفی تبعه خارجی باشد با توجه به مواد شده به عمل می آید 
 14/2/1384 - 17527                روزنامه رسمی شماره 25/10/1381 - 8932/7نظریه شماره              .                                                                                                                 خواهدبود

 .جز در مورد قوانین محلی راجع به ترکه ، اموال واقع در ایران تابع قانون محلی است . 2
   :968در ارتباط با ماده . 3

  . مستأجر تابع قانون ایران است ، هر چند بین دو تن خارجی باشد اگر عقد اجاره ای در ایران بسته شود ، رابطۀ موجر و 
هـر  : پس ، انتخاب قانون از سوی دو طرف در صورتی مؤثر است کـه   .  قانون مدنی راه حل رفع تعارض قوانین در روابط بین المللی است نه نتیجۀ حاکمیت اراده و باید تفسیر محدود شود                       968بخش دوم مادۀ     

  . و انتخاب قانون به منظور حکومت بر آثار عقد باشد نه شرایط صحت آن دو خارجی باشند
 .آید که تعهد ناشی از ایقاع و وقایع حقوقی و ضمان قهری نیز تابع قانون حاکم بر وقوع آن است  برمی968از مالک ماده  

    :969در ارتباط با ماده . 4
  .انون محل تنظیم آن است تابع ق) خودنوشت و رسمی و سری ( شکل تنظیم وصیت نامه  
ولی ، تشریفات تنظـیم  . مانند لزوم تنظیم سند رسمی در مورد انتقال امالک ثبت شده در دفتر امالک ایران    . هرگاه تشریفات تنظیم سندی با نظم عمومی بستگی داشته باشد ، رعایت قوانین ایران ضروری است                  

  .سند رسمی تابع قانون محل تنظیم است 
 است و به نظر می رسد که رعایت تشریفات 969ولی ، این تفکیک بر خالف ظاهر ماده .  قانون مدنی در مورد اسناد عادی اختیاری است و در مورد اسناد رسمی اجباری 969ت که رعایت مادۀ گفته شده اس 

  . اسنادی که در ایران تنظیم می شود در هر حال اجباری است 
  . ران در خارج از کشور تنظیم می شود در محاکم ایران پذیرفته می شود وصیت نامۀ عادی که مطابق قوانین ای 
  . منع قانون خارجی برای اجرای قوانین داخلی برای دادگاههای ایران الزام آور نیست  
  . ور دیگری وصیت تنظیم کند ، اجباری یا اختیاری بودن آن تابع قانون ملی است ولی ، اگر بیگانه در خاک کش. کند باید به اجبار بر طبق قانون ملی باشد وصیتی که بیگانه در کشور متبوع خود تنظیم می 

   :970در ارتباط با ماده . 5
  .نکاح نامه می تواند بر طبق قانون ایران تنظیم شود  
به نظر می رسـد کـه   . مانند نکاح با محارم که پذیرش آن مخالف اخالق حسنه است . د شرایط ماهوی نکاح تابع قانون خارجی است ، مگر اینکه اجرای قانون خارجی در ایران با نظم عمومی تعارض داشته باش         

 .  اعمال قانون مبتنی بر تبعیض نژادی نیز مخالف نظم عمومی است  اگر قانون خارجی ، زواج بین نژادهای مختلف را منع کرده باشد ،
زیرا بر خالف نظم عمومی است که شخصی به موجب قرارداد از رجوع به مرجع . گاه آنان صالح برای رسیدگی باشد ، رافع صالحیت دادگاه ایران نیست تراضی دو ایرانی مقیم خارج در این دادگاه محل عقد یا اقامت. 6

   ، مگر در موضوعاتی که ارجاع به داوری ممنوع استبا وجود این ، تراضی دربارۀ رجوع به داوری الزام آور است و دادگاه باید به استناد قرارداد دعوا را رد کند. تظلم عمومی محروم شود 
    :972در ارتباط با ماده . 7

  . امر به اجرای احکام و اسناد خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی داده می شود و در واقع احراز نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است  
پس ، باید پذیرفت . ولی ، پس از امر دادگاه ، مأموران دولتی امر دادگاه ایرانی را اجراء می کنند .  این جهت نیز توجیه می شود که اجرای مستقیم آنها با حاکمیت ملی ایران منافات دارد لزوم تصمیم دادگاه از 

 .  خارجی موقوف نمی ماند  قانون مدنی از احکام مربوط به نظم عمومی است که با قرارداد یا قانون972که مفاد مادۀ 
 . در موردی که احاله به قانون خارجی شده این است که دادگاه باید ، بر طبق قواعد رفع تعارض قوانین در ایران ، قانون خارجی را اعمال کند » محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست « مقصود از جملۀ . 8
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 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود کـه مخـالف عهـود بـین المللـی کـه دولـت        974 و 962 و مواد 7ت ماده  مقررا
  ] قانون مدنی 974ماده [  . 1ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد

 حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن          محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق             
 قـوانین مزبـور    احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد ، اگـر چـه اجـراء      

  ] قانون مدنی 975ماده [  . 2اصوالً مجاز باشد
∗∗∗  

   دارایی و رابطه آن با شخصیت  -دهم گفتار 
. داول در بین مردم ، دارایی به کلیه اموال و حقوق مالی شخص ، اعم از عینی و دینی اطالق مـی گـردد                         در عرف و اصطالح مت    

این مفهوم در حقوق موضوعه فایده عملی داشته ، آثار مهمی بر آن مترتب است ، مثال توقـف و ورشکـستگی تـاجر بـا مقایـسه                       
 دارایی شخص بدهکار به وسیله دایره اجرای ثبت ، یا اجـرای دادگـاه       و . )ت  .  ق   412ماده  ( دارایی او و بدهیهایش معین می شود        

دارایـی  . تر از آنچه گفتیم استعمال مـی کننـد           توقیف می شود یا به فروش می رسد ؛ اما حقوقدانان دارایی را در مفهومی وسیع               
رایـی و ظرفیـت دارا شـدن        تـر دا   بـه عبـارت دقیـق     . در مفهوم عام خود عبارت است از مجموع حقوق و تکالیف مالی شـخص               

حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء  تشکیل دهنده آن می باشند که همواره در حال تغییر ، افزایش یـا کـاهش              
پس بدین معنی هیچکس    . هستند و حتی ممکن است شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ، ولی چنین شخصی نیز دارایی دارد                   

  : افراد فقیر و مستمند نیز دارایی دارند ، برای دارایی سه ویژگی مهم ذکر کرده اند بدون دارایی نیست و 
دارایی مفهومی است کلی و به ظرفیت و شایستگی داشتن حقوق و تکالیف مـالی اطـالق مـی گـردد و نبایـد آن را بـا اجـزاء                               .1

  . تشکیل دهنده اش اشتباه گرفت 
  . رایی به شمار می آیند ، نه حقوق و تکالیف غیرمالی  دا فقط حقوق و تکالیف مالی از اجزاء .2
  . دارایی از مختصات و ویژگیهای شخص به شمار می آید  .3

دارایی بـا  ) از علمای حقوق قرن نوزدهم فرانسه ( طبق نظریه او بری و رو . نیست مطابق با نظریه کالسیک ، شخصیت جدا از دارایی         
 با ارتباطظهر شخصیت و اقتدار حقوقی شخص است و به تعبیر بهتر همان شخصیت آدمی در شخصیت پیوند نزدیک دارد ، دارایی م     

  : این نظریه دارای نتایجی به این شرح است . اشیاء خارجی است که انسان می تواند حقوقی را نسبت به آنها اعمال کند 
  

،  رعکس هر شخص دارای یک دارایی استشخص متصور نیست و بفقط اشخاص طبیعی یا حقوقی می توانند دارایی داشته باشند و دارایی بدون      
 . تکلیف باشدواو ناچیز باشد و تقریباً چیزی جز بدهی نداشته باشد یا نوزادی بدون حق ) اموال ( حتی اگر جزء  مثبت دارایی 

قوق و تکالیف و به دیگر سخن دارایی ظرفـی          در واقع دارایی بیشتر توانایی و شایستگی دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است تا مجموعه ای از ح                  
  . است که ممکن است محتوایی نداشته باشد یا محتوای آن فقط بدهی باشد 

دارایـی ، ماننـد شخـصیت ، واحـد و تجزیـه ناپـذیر        . این اصل وحدت و تجزیه ناپذیری دارایی است         . یک شخص فقط دارای یک دارایی است         
گوینـد   دی های اوسـت و بـه تعبیـر دیگـر ، مـی             موع اموال و حقوق مالی شخص اصوالً جوابگوی مجموع ب         است و از آن نتیجه می گیرند که مج        

بدین دلیل شخص نمی تواند دارایی خـود را بـه چنـد جـزء متمـایز و جـدا از هـم        . بستانکاران عادی حق وثیقه کلی نسبت به اموال بدهکار دارند     
مگر اینکه افراد با تشکیل شرکت ، یک شخص حقوقی ایجاد کنند کـه  (  منفی آن باشد تقسیم کند که بخش مثبت هرجزء فقط جوابگوی بخش      

 .)در این صورت دارایی او مجزا از دارایی شرکا خواهد بود 

                                                           
   :974در ارتباط با ماده  .1

  . مه پس از قانون امضاء شده باشد در حکم قانون جدید است و می تواند آن را نسخ کند یا تخصیص دهد در موردی که عهدنا 
، در حقوق داخلی در مورد نادری هم که تعارض رفع نشدنی و هر دو از حیث عموم و خصوص برابر است . در فرضی که عهدنامه مقدم بر قانون است ، به عنوان قانون خاص با قانون عام جدید نسخ نمی شود                      

  . ولی ، در روابط بین المللی عهدنامه بر قانون مقدم است . کند دادگاه قانون جدید را اجراء می
   :975در ارتباط با ماده . 2

  .بخشی از اخالق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است . اخالق حسنه چهرۀ خاصی از نظم عمومی است  
   .رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نیز منوط بر این است که با نظم عمومی مخالف نباشد 
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ز می توانـد جزئـی ا     البته شخص   . دارایی در طول حیات انسان وابسته به شخصیت و همراه آن است و از این رو قابل انتقال در زمان حیات نیست                        
باید ، زیـرا ورثـه    قط به علت مرگ به ورثه انتقال میدارایی ف. اموال خود را به دیگری انتقال دهد ، ولی نمی تواند کل دارایی خود را منتقل کند                 

  . ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند 
یـن اسـت کـه دارایـی     وجـود دارد و آن ا     قبـول  به عنوان نتیجه می توان گفت که در نظریه کالسیک یک اصل درست و قابـل               

بدون وجود یک شخص طبیعی یا حقوقی متصور نیست و فقط شخص است که می تواند دارایی داشته باشد ، لیکن طرفـداران                       
 تجزیـه ناپـذیر نیـست و ممکـن اسـت در              و دارایی الزاماً واحد  . نظریه یاد شده در رابطه بین دارایی و شخصیت مبالغه کرده اند             

وجود داشته باشد که هر مجموعه دارای ) مثبت و منفی   شامل اجزاء   ( مجموعه های خاص و متمایزی      یک دارایی عام و کلی ،       
  . وضعیت حقوقی خاص خود باشد 

انتقال دارایی به علت فوت ، بر اساس نظریه ادامه شخصیت متوفی ، نیز فرضی بیش نیست ، چه منطقی تر آن است کـه بگـوییم        
  . ن او به حکم قانون به ورثه انتقال می یابد ذیرد ، ولی اموال و دیوایان می پبا مرگ شخص شخصیت او پ

  1چگونه می توان به توجیه انتقال دارایی متوفی به ورثه ، بقای او را ادعا کرد ؟ 

∗∗∗  
  حقوق مربوط به شخصیت  –  یازدهمگفتار

هر انسانی قطع نظـر از وابـستگی او         حقوق مربوط به شخصیت که در حقوق مدنی مورد بحث واقع می شود حقوقی است که به                  
حقـوق مربـوط بـه      . به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد ، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می کنـد تـا منـافع مـادی او                         

بـه تعریـف ژان دابـن       . غیر قابل انفکاک از شخص و شخـصیت انـسان اسـت               )مانند مالکیت     (شخصیت ، بر خالف حقوق مالی       
 بـا  حقوق مربـوط بـه شخـصیت   .  حقوقی است که موضوع آنها عناصر تشکیل دهنده شخصیت است          شخصیتحقوق مربوط به    

در حقوق مربوط به شخصیت روابط حقوق خصوصی ،  یعنی روابط مردم با یکدیگر مطرح اسـت ،    . حقوق بشر مترادف نیست     
   .به همین دلیل حقوق مربوط به شخصیت در حقوق خصوصی مورد بحث واقع می شوند 

حقوق مربوط به شخصیت از شخصیت جسمی یا شخصیت روحی و معنوی انسان حمایت می کننـد و از ایـن لحـاظ مـی تـوان                           
آنها را به دو دسته تقسیم کرد و با دو عنوان حمایت از شخصیت جسمی انسان و حمایت از شخصیت اخالقـی و معنـوی انـسان                           

  . مورد بحث قرار داد 
  حمایت از شخصیت جسمی انسان. 1

انـسان  . شخصیت جسمی انسان محترم و مورد حمایت قانونگذار است و بدین منظور حقوقی برای او در نظر گرفته شـده اسـت                       
موجب مسئولیت حقی بر تمامیت جسمی خود دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و                

ی انسان اصوالً  بدون رضایت او مجاز نیست ، وانگهی رضایت تـا              بدین جهت مداوای طبی یا عمل جراح      .مدنی و کیفری است     
حدی معتبر است که مداوا یا عمل بر خالف موازین علمی و فنی نباشد و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعالم                         

  . می شود انجام گیرد
، آیا مقامات قضایی مـی تواننـد تـصمیمی اتخـاذ            سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر قانونی وجود نداشته باشد                

مانند آزمایش زخم ، تزریق سرم یا مـرفین ،  گـرفتن خـون بـرای تـشخیص      ( کنند که موجب صدمه زدن به جسم انسان باشد ؟         
ا پاسخ این سوال منفی است ، زیرا احترام به شخصیت انسان و جلوگیری از خودسری مجریـان قـانون اقتـض                    ) . نسب و امثال آن     

  . جز در مواردی که قانون تجویز کرده است ، خودداری شود ه می کند که از هرگونه صدمه زدن و تعرض به جسم شخص ب

اصوال حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان برای زمان حیات است و حمایت از جسم انـسان زنـده اسـت کـه مـورد عنایـت                           
  . ا مرگ خاتمه می یابد خاص قانونگذار قرار گرفته است و شخصیت حقوقی انسان ب

                                                           
 دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
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      www.departeman.com66912180   ـ 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 

کسی کـه اهلیـت   . با وجود این ، کالبد بیجان انسان هم مورد احترام واقع شده و برای شخص حقی نسبت به آن منظور گردیده است       
) مثال تشریح و نسج بـرداری       ( برای وصیت داشته باشد می تواند درباره کفن و دفن خود وصیت کند و نیز می تواند هرگونه تعرض                    

البته این حق مطلق نیست و ممکن است با توجه مقتضیات عدالت جزایی اقداماتی از قبیل تشریح و                .  به جسد خود را منع نماید        نسبت
مگر اینکه به وسیله مأمورین کشف جرم و . طبق قانون ، نبش قبر جرم است . نبش قبر برای کشف جرم در مورد جسد صورت گیرد         

رسد که شخص می تواند در حدودی که تشریح مجاز اسـت وصـیت کنـد کـه جـسد او را بـرای        به نظر می    1. برای کشف جرم باشد   
اگـر  . تشریح در اختیار دانشکده پزشکی بگذارند ، زیرا این وصیت بر خالف قواعد آمره نیست وانگهی دارای فایده اجتماعی است                     

 و در ایـن بـاره اختیـار دارنـد    وان گفـت وراث او      متوفی اراده خود را درباره جسدش به موجب وصـیت اعـالم نکـرده باشـد ، مـی تـ                    
در واقع حقی کـه بـرای متـوفی در ایـن            . تصمیم بگیرند   )  با رعایت حدود مقرر برای تشریح         (توانند درباره کفن و دفن و تشریح         می

  . زمینه وجود داشته به وراثش که ادامه دهنده شخصیت او هستند منتقل می شود 
در ایران قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی : رده به زنده باید گفت     در مورد پیوند عضو شخص م     

به موجب این قانون بیمارستانهای مجهـز        .  )17/1/79مصوب  ( تازگی تصویب شده است و سابقه طوالنی ندارد         ه  آنها مسلم است ب   
، درمان و آموزش پزشکی مـی تواننـد از اعـضای سـالم بیمـاران           برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت            

فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد ، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میـت                         
  . جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند 

به نظر می رسد . البته تعیین لحظه مرگ برای برداشتن عضو بسیار مهم است و با تردید در مرگ نمی توان دراین باره اقدام کرد               
گذار ایـران نیـز آن را پذیرفتـه اسـت و برابـر       که در شرایط کنونی مرگ مغزی مناسبترین معیار برای مرگ قطعی است و قانون            

  . سان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت می گیرد  مغزی توسط کارشنا این قانون تشخیص مرگ1تبصره 
 و پزشکان عـضو تـیم   ) قانون 2تبصره ( اعضای تیمهای تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیمهای پیوند کننده را داشته باشند          

  2 . )ن  قانو3تبصره ( از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید 
  حمایت از شخصیت معنوی و اخالقی انسان. 2

ایـن  . شخصیت معنوی و اخالقی انسان و به تعبیر دیگر جنبه های غیرجسمی شخصیت آدمی هم محترم و مورد حمایـت اسـت                       
آزادیهای فردی مانند آزادی رفت و آمد ، آزادی فکـر و بیـان از جملـه                . حمایت شامل شخصیت عمومی و سیاسی انسان است         
  . حقوق سیاسی مانند حق رأی گیری نیز از این دسته است . کند حقوقی است که از شخصیت عمومی فرد حمایت می

البته اینها حقوقی است که در حقوق عمومی و در رابطه بین دولت و فرد بررسی می شود ، لیکن حقوق خصوصی نیز در روابط                 
یکی از آزادیهای اساسـی انـسان   . رت از حقوق یاد شده حمایت می کند بین مردم ، بویژه با قبول مسئولیت مدنی و دعوت خسا   

   . )اصل بیست و هشتم قانون اساسی ( آزادی انتخاب شغل است که در قانون اساسی پیش بینی شده است 
  . ) . م .  ق 515 و 514مواد ( آزادی انتخاب شغل در واقع الزمه شخصیت انسان است و بدین جهت تعهد خدمت مادام العمر در قانون منع شده است 

حـق انـسان    . این شخصیت شـامل حـق بـر نـام و وضـعیت مـدنی شـخص اسـت                    . شخصیت مدنی انسان هم مورد حمایت است        
برعکس و تصویر خود همانند حق بر نام مورد حمایت است ؛ بنابراین هیچکس حق نـدارد از شخـصی بـدون اجـازه او عکـس                           

 در یک داستان یا صحنه نمایش بدون رضایت او مجاز نیست و نیز شخص می تواند از                  همچنین توصیف از شخص معین    . بگیرد
  .انتشار عکس و تصویر خود ، حتی اگر بدون سوء نیت باشد ، جلوگیری نماید 

در واقع عکس و تصویر و اوصاف آدمی جزء شخصیت اوست و تعـرض بـه آن ، تعـرض بـه شخـصیت محـسوب مـی شـود و                               
  .است ممنوع و موجب مسئولیت 

                                                           
   .1375 قانون تعزیرات ، مصوب 634 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 206 ماده . 1
  سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشیندکتر سید حسین صفایی و دکتر . 2
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نیز محترم و مورد حمایت است و این در واقع شخصیت اخالقی را تشکیل می دهـد کـه تجـاوز بـه آن                        آبرو و شرف و حیثیت انسان       
محسوب شود که در این صـورت ،        2 یا افترا    1تعرض به حیثیت و آبروی شخص ممکن است توهین        . ممنوع و موجب مسئولیت است      

عواطف و احساسات شخص هم مورد حمایت واقع شـده ، از            . مسئولیت مدنی خواهد بود     هم موجب مسئولیت کیفری و هم مستلزم        
  . این رو قانون به ورثه مقتول حق می دهد که از بابت صدمه ای که به عواطف و احساسات آنها وارد شده است مطالبه جبران نمایند 

یک حق معنوی برای مؤلف و هنرمنـد نـسبت بـه            شخصیت فکری انسان نیز مورد حمایت واقع شده است و این اساس شناسایی              
 اثـر خـود     یا عـدم نـشر    حق معنوی مؤلف به او اجازه می دهد کـه در مـورد نـشر              .  اثر خود است که جدا از حقوق مادی اوست          

  . تصمیم بگیرد و از تحریف و تغییر و انتشار اثر به نام دیگری جلوگیری کند و اختیار تجدید نظر در اثر را داشته باشد
براساس ایـن حـق ، صـاحبان        . حق تمتع از زندگی خصوصی نیز از حقوقی است که از شخصیت معنوی انسان حمایت می کند                  

 مانند پزشکان و وکالی دادگستری ، مکلف به حفظ اسـرار اشـخاص شـده انـد و نیـز نامـه هـای خـصوصی و                             پاره ای مشاغل ،   
  :اصل بیست و پنجم قانون اساسی در این باره مقـرر مـی دارد  .  است مکالمات تلفنی و مخابرات تلگرافی افراد مصون از تعرض      

بازرسی و نرساندن نامه ها ،  ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم مخابره آنها ممنوع است ، مگر      «
  . » به حکم قانون 

  ویژگیهای حقوق مربوط به شخصیت . 3
   : به شخصیت انسان هستند و جزء دارایی به شمار نمی آیند ویژگیهایی به این شرح دارند چون این حقوق مربوط 

  

  . به وراث شخص منتقل نمی شوند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط می گردند     
مکان و برخـی از  جان او دارند و می توانند درباره   کالبد بیکه گفتیم ، ورثه شخص حقی نسبت به     چنان. با وجود این استثنائاتی در این زمینه وجود دارد                 

 حمایت از آثـار فکـری شـخص و     با اینکه تصمیم گیری در این زمینه اصوالً با خود شخص است ،.کفن و دفن جسد و امثال آن تصمیم بگیرند   تشریفات  
از قـانون حمایـت حقـوق مؤلفـان و مـصنفان و      . مدتی به عهده ورثه است  تا  دست کم به تعبیر دیگر حمایت از حق معنوی مؤلف و هنرمند بعد از فوت او             

ده و تعقیـب متجـاوز   ن چنین بر می آید که ورثه پدید آورنده تا سی سال بعد از مرگ او جانشین او در حفظ حق معنوی پدید آور             1348هنرمندان مصوب   
سـمت جانـشین پدیدآورنـده و شـاکی خـصوصی را            ) هنـگ و ارشـاد اسـالمی        امروزه وزارت فر  ( به آن هستند و پس از این مدت وزارت فرهنگ و هنر             

  ) .  قانون یاد شده 12ماده ( خواهد داشت 
نیستند ، زیرا بستانکاران فقط می توانند امـوال بـدهکار را بـرای اسـتیفای طلـب خـود توقیـف کننـد و حقـوق             این حقوق قابل توقیف به وسیله بستانکاران         

  . مالی محسوب نمی شوند مربوط به شخصیت از حقوق 
  3.  زیرا مرور زمان هم مخصوص اموال و حقوق مالی است  مرور زمان نسبت به این حقوق جاری نمی شود ، 
این حقوق نمی توانند موضوع قرارداد واقع شوند و قابل انتقال و اسقاط نیستند ، لیکن این اصل دارای استثنائی است و بعضی از قراردادهای راجع بـه ایـن                        

 . حقوق معتبر شناخته شده است 

  قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت . 4
مثال شخص هرگز نمـی  . جانبه ، اسقاط یا به دیگری واگذار کرد  حقوق اساسی مربوط به شخصیت را نمی توان به موجب قرارداد ، یا یک     

  . تواند از حق حیات خود صرف نظر کند 
یی که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است و به تمامیت جسمی انسان صدمه می زند مجـاز شـناخته                     با وجود این پاره ای قراردادها     

  : شده است 
قراردادهایی که صدمه سبک و غیرقطعی به جسم انسان وارد می کند ، مانند فروش گیسو ،  معتبـر اسـت بـه شـرط اینکـه موضـوع آن منفعـت عقالیـی و                    

  . صحت اینگونه قراردادها را تأیید می کند عرف و عادت . مشروع داشته باشد 
قراردادهایی که با نفع مشروع منعقد کننده آن توجیه می شود ، یعنی شخص نفع مشروعی در عقد آن دارد ، مانند قراردادهایی که شـخص بـا پزشـک یـا                

اردادهای راجع بـه جراحـی پالسـتیک مـورد تردیـد علمـای       قر. جراح ، طبق موازین فنی و علمی و با رعایت نظامات و مقررات دولتی ،  منعقد می نماید               
 لیکن اگر عمل ،  خطر بزرگی در برداشته باشد ، قـرارداد باطـل              نظر مشهور بر این است که نمی توان آنها را یکجا محکوم کرد ،             . حقوق واقع شده است     

  . و جراح مقصر و مسئول خواهد بود 

                                                           
  .1375 قانون تعزیرات ، مصوب 608ماده . 1
  . همان قانون 699 تا 697ماده  . 2
  .   مغایر احکام شرعی شناخته شده است 27/11/1361باید توجه داشت که قواعد و مقررات کلی مرور زمان نسبت به اموال و حقوق مالی نیز طبق نظر شورای نگهبان مورخ .  3
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 برای انجام دادن هر نوع عمـل جراحـی پزشـک بایـد رضـایت بیمـار یـا         ،  اسالمی مجازاتقانون جدید 158 ماده 6بر طبق بند    
بعالوه در همـه مـوارد رعایـت        . در موارد فوری اخذ رضایت الزم نیست        . رضایت نمایندگان یا سرپرستان قانونی وی را بگیرد         
  . موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است 

 قانون مربـوط بـه      8ماده  .  اگر معوض باشد     تیقرارداد دادن خون از این گونه است ، ح        .  است صحیح می باشد    قراردادهایی که دارای نفع عمومی     
 به دارندگان آزمایشگاه ها اجازه می دهد که با مجوز مخـصوص وزارت بهـداری                1334مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب          

 . اقدام به خرید و فروش خون کنند 

  . هها اجازه می دهند که با مجوز مخصوص وزارت بهداری اقدام به خرید و فروش خون کنندآزمایشگا
 می توان گفت پیوند عـضو بـا رضـایت اعطـا کننـده و رعایـت مـوازین فنـی و علمـی و            ، مجازات اسالمی جدید   قانون   158 ماده   6با توجه به بند     

  . نظامات دولتی مجاز است 
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیـاء یـا                :  جدید مجازات اسالمی      قانون 158 ماده   6به موجب بند    

در موارد فوری اخذ رضـایت  . سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود   
  . ضروری نیست 

  حقوق مربوط به شخصیت در قانون مدنی .  5
 در مواد مختلف از پاره ای حقوق مربوط به شخصیت سخن گفته است ، مانند حـق بـر نـام خـانوادگی ، یـا حقـوق                             قانون مدنی 

 و 959مـاده  ( . خانوادگی ، به عالوه دو ماده کلی در قانون مدنی دیده می شود که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت اسـت                   
 به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از       کس نمی تواند   هیچ « 959به موجب ماده    . ) م  .  ق   960

هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حـدودی کـه مخـالف قـوانین و یـا                        « 960بر طبق ماده    . » خود سلب کند    
ایـت از شخـصیت انـسان ، سـلب          ، بـرای حم   . م  .  ق   959مـاده   . » اخالق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید            

مقصود از حقوق مدنی حقوقی است که در روابط مردم با یکدیگر قطع نظر از شغل ،    . حقوق مدنی را به طور کلی منع می کند          
  . مقام و عنوان خاص آنها در اجتماع مطرح است ، مانند حق مالکیت ، حق خرید و فروش و حق ازدواج 

هم حـق تمتـع و هـم حـق اجـرای حقـوق مـدنی از حقـوق                   .  حقوق مدنی سخن گفته است        از حق تمتع و حق اجرای      959ماده  
 شخص نه تنها نمی تواند تمتع یا اجرای همه حقـوق  959برابر ماده . مربوط به شخصیت است و از این رو سلب آن ممنوع است         

سـلب یکـی از     . را از خـود سـلب کنـد         مدنی را از خود سلب کند بلکه نمی تواند قسمتی از حقوق مدنی ، یعنی بعضی از آنهـا                    
  .  یا ازدواج یا وکالت هم ، مشمول این ماده و فاقد ارزش حقوقی است یتمالکمانند حقوق مدنی ، 

کلی مفهومی اسـت کـه   . البته سلب قسمتی از حقوق مدنی هنگامی ممنوع و باطل است که به طور کلی باشد ، نه به طور جزئی               
بنـابراین اگـر کـسی حـق     . مفهومی است که فقط بر یـک فـرد صـادق اسـت    ، جزئی در مقابل آن صادق بر افراد عدیده است و     

مالکیت یا حق خرید خانه یا حق شرکت در مناقصه دولتی را از خود سلب کند ، این سلب حق به طور کلی محسوب می شـود                           
 ازخـود سـلب کنـد ،    ر مناقصه معـین را و باطل است ، ولی اگر حق مالکیت شیئی معین یا حق خرید خانه معین یا حق شرکت د              

انـسان  بـه شخـصیت     احتـرام   .  صحیح است ، زیرا بر خـالف شخـصیت نیـست             959سلب حق به طوری جزئی است و طبق ماده          
  باید توجه داشت که داشتن حـق تمتـع یـا اهلیـت تمتـع ،     . کند که در اعمال حقوقی خود تا حدی آزادی داشته باشد    ایجاب می 

 اشخاصـی را از ایـن قاعـده مـستثنا کـرده       گذار بنا به رعایت پاره ای مصالح و جهات ،  با وجود این ، قانون     . اصل و قاعده است   
 قـانون   144مـاده   : مثـال   ( از داشتن حقوقی که قانون صریحاً به اتباع ایـران اختـصاص داده              . م  .  ق   961اتباع بیگانه طبق ماده     . است  

 الیحـه قـانونی     10مـاده   : مثـال   (   از اتباع خارجی سلب کرده     و حقوقی که صریحاً    ) 1379ب مصوب   دادگاههای عمومی و انقال   آیین دادرسی   
ماده واحده الیحـه قـانونی راجـع بـه تـأمین            : مثال   (طور حقوق مختص جامعه ایرانی    و همین    ) 1333استقالل کانون وکالی دادگستری ، مصوب       

 و حقوقی که قانون دولت متبوع اتباع خـارجی آن را نپذیرفتـه              )1358کار محوله ، مصوب     اعتبار جهت پرداخت و افراد بیکار در قبال انجام          
عالوه بر اتبـاع    .  محروم می باشند       ، )مربوط به تعدد زوجات     . م  .  ق   942راجع به ازدواج موقت و ماده       . م  .  ق   1077 تا   1075مواد  : مثال  ( است  
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 . ) .م  .  ق   884 و   1167مثل طفل متولد از زنا موضـوع مـواد           (قوق محرومند متع از پاره ای ح    خارجی پاره ای از ایرانیان نیز از داشتن حق ت         
، به طور جزئی ، از خود سـلب کنـد ، چنانکـه تعهـد کنـد کـه حـق        یا حق اجرای یکی از حقوق مدنی را  هرگاه کسی حق تمتع     

 یا در مناقصه معینی شرکت نکند ، یا خانه ) تمتـع  سلب حق(خرید خانه معین را نداشته باشد شرکت در یک مناقصه معین و یا حق       
رنـده شـناخته شـود یـا خانـه را       ولی بر خالف تعهد خود عمل کند و در مناقصه شـرکت کنـد و ب      )سلب حق اجرا    ( معینی را نخرد    

  ، ضمانت اجرای این تخلف چیست ؟ بخرد
این نظـر بایـد بـین       بنـابر . له  ملک باطل می باشـد        زبور ، معام  به نظر می رسد که در اثر سلب حق م         « برخی از استادان حقوق گفته اند       

حقوقی کـه بـر خـالف       نظر دیگری که می توان پذیرفت آن است که هرگاه عمل            . سلب حق تمتع و سلب حق اجراء ، تفکیک کرد         
ن یـا عـدم نفـوذ آن    تعهد سلب حق انجام شده است مستلزم تجاوز به حق عینی متعهد له نباشد صحیح و نافذ اسـت و دلیلـی بـر بطـال                         

برخی از استادان حقوق همین نظر را پذیرفته و در تأیید آن استدالل کرده اند   . نیست و ضمانت اجرای آن فقط مطالبه خسارت است          
مـاده  1.را انتخـاب کـرد    ) مسئولیت مدنی   ( که در صورت مردد بودن بین ضمانت اجرای ضعیف و شدید باید ضمانت اجرای خفیف                

  : قابل ذکر است 960این نکات در مورد ماده . ن ماده کلی است که در منع سلب حق آمده است دومی. م. ق960
  

 آزادیهایی را که جزء حقوق مـدنی نیـست ، ماننـد آزادی رفـت و آمـد ، آزادی بیـان و فکـر و              960 زیرا ماده      گسترده تر است ،    959 از ماده    960قلمرو ماده    ♣
 .  است 960 اخص از ماده 959 پس ماده. آزادی شغل در بر می گیرد 

در آزادیهـای خـود   طبیعی می تواند چنین دخل و تـصرفی        سلب حریت به طور جزئی ممنوع نیست و خود الزمه آزادی و فعالیت انسان است و انسان به طور                     ♣
 . بنماید و به دیگر سخن آنها را به طور جزئی مورد معامله قرار دهد 

شیوه نگارش ماده حـاکی از ایـن اسـت          .  باطل و فاقد ارزش حقوقی است         جانبه صورت گیرد ،    چه با عمل حقوقی یک    سلب آزادی چه به موجب قرارداد و         ♣
 . که درجمله مزبور سلب آزادی به طور جزئی مورد نظر است و علت ممنوع بودن آن مغایرت با نظم عمومی و اخالق حسنه است 

 . جمله اول سلب حق تمتع و مقصود از جمله دوم سلب حق اجرا است که بگوییم مراد ازن کرد این است  می توا960تفسیر دیگری که ازماده  ♣

مـثال پـنج    (شرط می شود که زن تا مـدت معینـی     ) مانند قرارداد استخدام زنان به عنوان مهماندار هواپیما         ( در بعضی از قراردادهای کار که با زنان منعقد می شود            
بحث این است که آیا این گونه شرط که یک نوع سلب حق است صحیح است ؟ ممکن است گفته شود که در این مورد حق به                           مسأله قابل   . ازدواج نکند   ) سال  

باید اضافه کرد که در مورد یاد شده فقـط شـرط بـه    .  قانون مدنی مجاز شناخته شده است ، لیکن قبول این نظر دشوار است              959طور جزئی است که بر طبق ماده        
  2.  نظم عمومی و اخالق حسنه و به عبارت دیگر به سبب نامشروع بودن باطل است ، ولی موجب بطالن قرارداد اصلی نخواهد شد علت مخالفت با

  

∗∗∗  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  149محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات ، جلد اول ، صفحه . 1
 دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 2
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  فصل دوم 

  اشخاص حقیقی
  

 حـق و تعهـد قـرار گیـرد ، بـدین ترتیـب شخـصیت                 1از لحاظ حقوقی شخص موجودی است که می تواند طرف مثبت یا منفـی             
از لحاظ حقوقی شخصیت منوط به موجودیت       . قابلیت موجود برای آنکه طرف یا صاحب حق و تکلیف باشد            : ست از   عبارت ا 

  . شخصیت یک حق فطری و یک ودیعه الهی است : لذا می توان گفت . فرد است و به قوه درک و یا اراده او بستگی ندارد 
  : ند  اقسماشخاصی که می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند بر دو 

 افراد بشر : اشخاص طبیعی یا اشخاص حقیقی که عبارتند از  

  .2گروههایی از افراد بشر و یا توده هایی از اموال که خود به نوعی از استقالل برخوردارند: اشخاص حقوقی که عبارتند از  

∗∗∗  
   ماهیت اشخاص حقیقی -گفتار اول

   آغاز شخصیت حقیقی  تولد ،  - اول بند
  :ذار برای تعیین اشخاص طبیعی دو اصل را رعایت کرده است که عبارتند از قانونگ

  تنها موجودات بشر از شخصیت برخوردارند 
  یکایک افراد بشر دارای شخصیت می باشند  

وجـود شـخص طبیعـی از       . شخص طبیعی یا حقیقی یا فرد انسانی دارای وجودی است که محدود به دو حد تولد و موت اسـت                     
اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با       :   قانون مدنی می گوید       956در تأیید این مطلب ماده      . با تولد او آغاز می گردد       لحاظ حقوقی   

  : وارد است  اما بر این اصل دو استثناء. زنده متولد شدن انسان شروع می شود 
حمل از حقوق مدنی متمتـع مـی گـردد مـشروط بـر      « صریحاً مقرر می دارد که  . م  .  ق   957ماده  . طفلی که نطفه او انعقاد یافته است         

  . نمونه هایی از اعمال این حکم را ذکر کرده است . م .  ق 875 و 851قانونگذار در مواد . » اینکه زنده متولد شود 
 توانـد بـه     مثال مردی که به تازگی ازدواج کرده حتی پیش از باردارشدن همسر خویش می             . طفلی که هنوز نطفه او انعقاد نیافته است          

 و 45همچنـین بنـابر مـواد    .  قانون بیمه ، قرارداد بیمه عمری به نفع فرزندانی که در آینده دارا خواهد شد منعقد نماید                 24موجب ماده   
 3 . اشخاص معدوم به تبع موجود می توانند از حق انتفاع و وقف استفاده کنند . م .  ق 69

  شخصیت حقوقی جنین . 1
حاظ زیست شناسی موجود مستقلی به شـمار آیـد و شـخص محـسوب گـردد ، لـیکن از نظـر حقـوقی تـا          ممکن است جنین از ل   

هنگامی که زنده به دنیا نیامده است ، شخص مستقلی به شمار نمی آید و اصوال نمی تواند دارنده حق و تکلیف باشد ؛ با وجـود                  
  .  مشروط بر اینکه زنده به دنیا آید دارای حق گردد ،این در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است جنین حتی قبل از تولد 

بنابراین می توان گفت جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می تواند صاحب حق باشد ؛ مثال ممکن اسـت کـسی بـه نفـع او                            
   ).م.ق875مـاده  ( د همچنین جنین طبق قانون ، ارث می بـر    . . )م.  ق   851ماده  ( وصیت کند و حقی بدین ترتیب برای او ایجاد گردد           

 103مـاده  ( امیده می شـود     و ممکن است برای حفظ و اداره سهم االرث او کسی از طرف دادگاه معین گردد که اصطالحاً امین ن                   
  ، لیکن شخصیت جنین و حقی که برای او ایجاد می شود متزلزل است و هنگامی مستقر و پایدار می شـود کـه زنـده بـه     )ح  .ا  .ق

 چـون حمـل دارای نـوعی      چه فوراً بعد از تولد بمیرد ، بنابراین اگر به فرض ، قبل از تولد جنـین ، پـدر او بمیـرد ،            دنیا آید ، اگر   
                                                           

 طرف مثبت حق یعنی صاحب آن باشد ، مانند مالک و طلبکار و طرف منفی حق یعنی مدیون در مقابل دیگری . 1
  ده ، دانشگاه تهران دکتر درودیان ، جزوه تقریر ش. 2
 دکتر درودیان ، منبع پیشین. 3
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البتـه در صـورتی ارث او قطعـی    . 1شخصیت است نمی توان وجود او را نادیده گرفت بلکه باید سهم االرث او را کنار گذاشت                 
تولد شود و در فاصله کمی بعد از تولد بمیرد حق وی از بین نمـی رود سـهم االرث               خواهد شد که زنده به دنیا آید و اگر زنده م          

او به وراثش خواهد رسید ؛ بنابراین جنین دارای نوعی شخصیت حقوقی است ، هر چند که این شخصیت به علت متزلزل بـودن                       
  . حقوقش و نیز به سبب آنکه نمی تواند دارای تکلیف باشد ناقص است 

   . و وجود جنین به اثبات نیاز دارداست) انعقاد نطفه ( مستفاد می شود که درصورت تردید در وجود جنین ،  اصل ،  عدم . م . ق875از ماده  
باشـد   نص صریحی که حاکی از لزوم و کیفیت اثبـات انعقـاد نطفـه       . )م  .  به بعد ق     1158مواد  ( در مقررات قانون در باب نسب       

 هنوز باقی است که آیا صرف احتمال وجود حمل کافی است و یـا اینکـه وجـود حمـل                     مالحظه نمی شود و این سوال مهم      
باید گفـت بـرای اینکـه جنـین صـاحب حـق             . م  .  ق 878 و   875در این زمینه با استفاده از اصل عدم و مواد           . باید ثابت باشد    

  . تلقی شود ، باید وجود او ثابت و مسلم باشد 
زیـرا کـسی کـه هنـوز وجـود نـدارد         جاد می شود که نطفه جنین منعقد شده و وجودش محـرز باشـد ؛                ای تعهد به نفع جنین   اصوال هنگامی    

 تعهـد   تواند طرف تعهد باشد و درست است که هیچ کس نمی تواند به نفع معدوم تعهد کند ، در پاره ای از موارد به طور اسـتثناء     نمی
، ه او در زمان ایجاد تعهد حقوق می تواند بهره مند شود ، بدون اینکه نطفبه نفع جنین معدوم در قانون پیش بینی شده و جنین از برخی        

 زوج می تواند حتی پیش از باردار شدن همسر خویش برای فرزنـدانی              1316 قانون بیمه ، مصوب      24به موجب ماده    . منعقد شده باشد  
 نیز قراردادن حق انتفاع بـرای معـدوم بـه تبـع موجـود               قانون مدنی . که ممکن است در آینده دارا شود ، قرارداد بیمه عمر منعقد نماید              

  . را پذیرفته است  ) 69ماده ( و وقف بر معدوم به تبع موجود  ) 45ماده  (
 وصیت تملیکی به نفع اطفالی که نطفه آنها هنوز منعقد نشده است ، به تبع اشخاص         ، عقیده برخی از حقوقدانان     ، به  عالوه بر این  

بـه آنکـه موصـی لـه بایـد          . م  .  ق   850با تصریح ماده    « می باشد ، لیکن برخی از حقوقدانان می گویند          موجود ، صحیح و معتبر      
از ذکر جواز وصیت بر معدوم به تبع موجود ، با آنکه در مقام بیان آن بوده است ، مـوردی      ) قانونگذار  ( موجود باشد و سکوت     

برخـی از فقهـای امامیـه       کـه    هـر چنـد      .ر فقهای امامیه هم سـازگار اسـت         این نظر با قول مشهو    . » ...برای قیاس باقی نمی گذارد      
  . وصیت تملیکی برای معدوم به تبع موجود را بدون اشکال می دانند 

از آنچـه گفتـه شـد معلـوم         . ه انـد    اما در مورد وصیت عهدی ، فقهای امامیه و حقوقدانان صحت وصیت به نفع معدوم را پذیرفتـ                 
ن از حقوق مدنی متمتع گردد باید وجود او در زمان ایجاد تعهـد ثابـت و مـسلم باشـد و فقـط بـه طـور                            گردد برای اینکه جنی    می

استثنایی در مواردی که قانونگذار پذیرفته است ممکن است تعهدی به نفع جنین قبل از اینکه نطفـه او منعقـد شـده باشـد ایجـاد                       
  . ق است و اثر آن منوط به وجود جنین می باشد می توان گفت که اینگونه تعهد ، در زمره تعهدات معل. گردد 
با اینکه انعقاد نطفه ، جنین اهلیت ناقصی به دست می آورد و حقوقی متزلزل پیدا می کند ، اما این حقوق زمانی مستقر می گردد کـه جنـین زنـده        

 مبدأ تعیین سن و تشخیص تابعیت در پاره ای از موارد که مبدأ برخی از حقوق متعلق به جنین نیز تاریخ زنده به دنیا آمدن است ؛ مثال       . متولد شود   
 و همین طور در ایجاد تعهدات ، تاریخ تولد ، مبـدأ شخـصیت            )ایران  . م  .  ق   976 ماده   5 و   4 ،   3بندهای  ( سیستم خاک را اعمال می کنند تولد است         

ا مبدأ شخصیت حقوق انسان تلقی می کنند استقرار آن را مشروط         حتی کسانی که انعقاد نطفه ر     . است و قبل از تولد ، شخص فاقد تعهد می باشد            
در برخـی  . کند متزلزل است و با زنده متولد شدن مستقر می گردد           به زنده متولد شدن کرده اند ، یعنی حقوقی که حمل در دوران جنینی پیدا می               

نین از حقوق مدنی متمتع می گردد ، به شرط اینکه زنـده متولـد   ؛ اما در حقوق اسالم جابلیت زنده ماندن هم شرط شده است     از نظامهای حقوقی ق   
   . )957ماده ( شود ولو اینکه یک لحظه پس از تولد بمیرد ؛ قانون مدنی ایران نیز همین ضابطه را پذیرفته است 

مـصنوعی اسـپرماتوزئید و اوول       بـدین معنـی کـه بـا اسـتخراج             امروزه پزشکان و دانشمندان در لقاح مصنوعی موفقیتهـایی بـه دسـت آورده انـد ،                 
 و به طریق غیرطبیعی با هم پیونـد مـی زننـد و بـا تلقـیح مـصنوعی نطفـه را                        )در محیط آزمایشگاه      (آنها را در خارج از رحم       ) سلولهای نر و ماده      (

بـه عـالوه    . هولت انجام مـی پـذیرد        در این فرض اثبات آغاز تکون جنین با س          .تشکیل می دهند و آنگاه آن را در داخل رحم مادر قرار می دهند             
هرگاه ، جنـین تـا پایـان دوران جنینـی         مراحل بعدی رشد نطفه ، مشابه دوران یک جنین طبیعی است و تولد نیز همانند مورد طبیعی آن است ، اما                      

ت نیـز زنـده متولـد شـدن     درمحیط خارج از رحم نگهداری شود آیا شرط زنده متولد شدن منتفی خواهد شد ؟ پاسخ این است که در ایـن صـور                      

                                                           
 . )م. ق878ماده (» .باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر ازهمان طبقه باشد کنار گذارند وحصه هریک از وراث مراعی است ، تا حال حمل معلومشود ... « قانون  برای احتیاط مقرر می دارد که  ..1



 
   
   

  

45

 
    ]اشخاص  [   حقوق مدنی 

      www.departeman.com66912180   ـ 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 

، درصورتی که دیگر به محیط خاص آزمایشگاه نیـاز نداشـته باشـد ،         ) ماه6(است وبا انقضای حداقل مدت حمل       شرط استقرار اهلیت تمتع جنین      
ن زمینه شرط مذکور محقق می شود ، زیرا زنده خارج کردن از محیط آزمایشگاه در حکم زنده متولد شدن است و نظریه پزشک متخصص در ای

به عبارت دیگر هرگاه ثابت شود که جنین آزمایشگاهی به طور مستقل درخارج از محیط آزمایشگاه مـی توانـد زنـده بمانـد ،      . تعیین کننده است    
   .شخصیت و اهلیت تمتع حقوقی جنین کامل شده ، استقرار می یابد ولو اینکه پس ازخارج کردن از محیط آزمایشگاه بمیرد 

ت مادی و معنوی وارد به او را مطالبه کـرد ؟ در پاسـخ مـی    اخسارت وارده ، جنین سقط شود و مرده به دنیا آید ، آیا می توان خسار            هرگاه بر اثر     
 خسارت  انبرج، حق   نده به دنیا آمده است ؛ بنابراین      برای جنین در نظر می گیرد و فرض می شود که ز            حیات تقدیری توان گفت که دراین صورت      

 برای جنین وجود دارد و چون جنین سقط شده است ، حق مطالبه خسارت مادی برای وراث او موجود خواهد –قوق مدنی است  که یکی از ح–
ا بـه سـایر مـوارد هـم     رتی در وصیت نیست می توان این قاعده صیهمین نظر را در مورد وصیت پذیرفته است و چون خصو. م .  ق   852ماده  . بود  

  . را نیز می توان با نظریه حیات تقدیری جنین توجیه کرد  )مجازات اسالمی جدید  قانون 716ماده ( ی سقط جنین تعیین دیه برا. گسترش داد 
آیا اصل ، زنده به دنیا آمدن جنین اسـت یـا زنـده بـه       هرگاه تحقق شرط زنده به دنیا آمدن جنین ، مورد اختالف باشد ، بار دلیل به عهده کیست ؟                   

   ه دالیلی می توان استفاده کرد ؟دنیا نیامدن او و از چ
زنـده  در پاسخ می توان گفت کسی که از زنده به دنیا آمدن طفل منتفع می شود باید آن را اثبات نماید ، یعنی کسی که ادعـای        

یـا  صـدای گریـه نـوزاد بعـد از بـه دن      ( متولد شدن را دارد باید دلیل بیاورد و این دالیل ممکن است مختلف باشد ، مثل استهالل                  
نـشانه هـای    .... و یـا بـازکردن دهـان و         تنفس و عطسه کـردن      . که شرط حتمی نیست ، زیرا ممکن است طفل الل باشد            ) آمدن  

به هر حال حیات نوزاد امری است  . دیگری از حیات هستند که ممکن است با شهادت شهود و یا نظریه کارشناس اثبات گردند                 
  . دلیل در حقوق امروز وجود ندارد که باید اثبات شود و محدودیتی از لحاظ 

  حقوق مدنی جنین . 2
حق حیات ، حق ارث ، برخورداری از وصیت ، وقف ، هبه و نیز حق جبران خـسارت وارده              در مورد حقوق مدنی جنین ، بویژه        

  . به او قابل بحث است 
ه همین دلیل در حقوق اسالم سقط جنین مجاز شمرده نشده و ب. و زنده ماندن او تا هنگام تولد است   حق حیات یکی از حقوق طبیعی و فطری جنین         

  .  حسب مورد ، قصاص و دیه مقرر گردیده است  برای مرتکبین عمل سقط ، ولو پدر و مادر ،
 بـرای سـقط جنـین    ،  قـانون تعزیـرات   624 تـا  622قانونگذار ایرانی نیز به پیروی از عقیده مشهور فقیهان امامیه ، به موجب مواد               

  . معین کرده است کیفر 
هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سـقط جنـین وی شـود    «  همین قانون 622بر اساس ماده  

  .  » 1عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد
متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک «:  باوجود این  

بارضایت زن مجاز می باشـد      ) چهارماه (الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح                      
             .)1384ط درمانی مصوب قانون سق( » ....و مسئولیتی متوجه مباشر نخواهد بود 

به عالوه مادر مکلف است حق حیات جنین خود را محترم بشمارد و هیچ کس حتـی              . جنین حق حیات دارد و مادر نیز از این حق بهره مند است               
را جرم شمرده و مستوجب مجـازات      قانونگذار از این حق حمایت کرده و تجاوز به آن           . مادر نمی تواند آسیبی به جنین برساند یا او را سقط کند             

بـا وجـود ایـن ، گـاه نگهـداری و      ) .  قانون تعزیرات 624ماده ( تسبیب در سقط جنین یا مباشرت در آن جرم است و مجازات دارد    . دانسته است   
نبایـد حیـات یکـی را بـر     در این صـورت گرچـه اصـوال    . پرورش جنین برای حیات مادر زیانبار است و سالمت جسمی او را به خطر   می اندازد               

  . دیگری ترجیح داد ، نظر غالب آن است که جنین را می توان فدای مادر کرد و مادر را از مرگ نجات داد 
 ولـی هرگـاه ایـن    ) قـانون تعزیـرات   622مـاده (  ،قانونگذار ایران نیز سقط جنین را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است            

  .  جرم نیست  ) قانون تعزیرات  623ماده ( در باشد فقط دیه دارد  مااقدام برای حفظ حیات

                                                           
هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالمـاً و عامـداً زن حاملـه ای را                «   این قانون  623 همچنین به موجب ماده   . 1

باشد و درهرمورد حکـم بـه    گراینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میداللت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد م            
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین                   « 624ومطابق ماده   » پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد         

 ».هم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نماید به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت فرا
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  :دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است قانون جدید مجازات اسالمی ،   716 ادهبه موجب م
  نطفه ای که در رحم مستقر شده است ، دوصدم دیۀ کامل .1
  ل علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید ، چهارصدم دیۀ کام .2
  مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید ، شش صدم دیۀ کامل .3
  عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است ، هشت صدم دیۀ کامل  .4
  جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیۀ کامل  . 5
  1کامل 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

، حمل در صورتی ارث می برد که نطفه او هنگام مرگ منعقد بوده و زنده هم متولد شود ، اگر چه فوراً بعـد از          . م  .  ق   875به موجب ماده    
  : البته برای ارث بردن عالوه بر اثبات انعقاد نطفه قبل از فوت مورث زنده متولد شدن حمل باید شرایط زیر نیز محقق باشد . ولد بمیرد ت

  .ه واقع شده باشد ه بین زن و مرد منعقد شده یا اینکه نکاح به شبیعقد صحیح -اوالً
  . نزدیکی مفروض باشد 2بر طبق اماره فراشنزدیکی بین زوجین صورت گرفته باشد و یا الاقل  -ثانیاً
  ٣.امکان نزدیکی و یا انعقاد نطفه به طریق دیگر موجود باشد -ثالثاً

ایجـاب   «نطفه منعقد شده باشد ، زیرا  وصیتآن است که باید در زمان . م .  ق 852 و 851 ، 850هرگاه جنین موصی له قرار بگیرد ، مستفاد از مواد          
و چـون نتیجـه     » یک موصی به پس از حصول معلق علیه است و نمی توان مالی را به کسی که موجود نیست تملیک نمـود                       در وصیت ، انشای تمل    

وصیت تملیکی ، تملیک مال به موصی له است ، پس باید در هنگام وصیت موجود باشد و وصیت بـرای کـسی کـه بعـداً بـه دنیـا خواهـد آمـد و            
  . البته وصیت عهدی به نفع معدوم ، صحیح و نافذ است . نمی باشد همچنین برای معدوم به تبع موجود صحیح 

تـوان گفـت     بر حمل را جایز نمی دانند و بنابراین نظر ، حمل فاقد اهلیت برای دارا شدن حـق انتفـاع اسـت و در تأییـد آن مـی                             وقف بعضی از فقیهان امامیه    
صیت مربوط به آینده است و هنگام وصیت هیچ گونه نقـل ملکیتـی انجـام نمـی                  وصیت برای حمل ، صحیح است ، زیرا و        . وصیت با وقف متفاوت است      

 بنابراین ، اهلیت موقوف علیه        ؛  )ملک اعم است از ملک عین و منفعت و حق انتفاع            (  در حالی که وقف تسلیط بر ملک انتفاع در زمان وقف است               شود ، 
 درحقوق امـروز دلیـل کـافی برعـدم اهلیـت      ین استدالل قابل خدشه است و می توان گفت      برای تملک ضروری است و جنین فاقد این اهلیت است ، اما ا            

بـه  . ) م .  ق 69مـاده  (  وقتی که وقف برای کسانی که بعداً به وجـود مـی آینـد جـایز باشـد         از طرف دیگرمی توان گفت    . جنین دراین مورد وجود ندارد      
  . نیز مؤید این است که جنین حق تمتع از وقف را دارا است .  م . ق 957 اطالق ماده .طریق اولی وقف بر حمل جایز است

را دارد و به دیگر سخن آیا می توان مالی را به جنین بخشید ؟ ظاهراً در فقه این مسأله مورد بحث واقـع نـشده اسـت ،      هبه آیا جنین اهلیت تمتع از     
رای جنین بشناسیم و بگوییم هبه شبیه وصیت است و تعهدی برای حمـل ایجـاد   می توانیم چنین حقی را ب. م .  ق 957ولی با عنایت به اطالق ماده       

ممکن است ایراد شود که هبه ، عقد است و عقد ، دو طرف الزم دارد و چون جنین نمی توانـد طـرف   ) . منظور هبه غیر معوض است      ( نمی کند   
اگـر  . ده قانونی دارد و نماینده او می تواند هبه را قبـول و قـبض کنـد                   نماین ،پاسخ آن است که جنین    . عقد واقع شود ، پس نمی تواند متهب باشد          

جنین ولی قهری داشته باشد ، او اقدام الزم را به عمل می آورد و گرنه برای جنین نصب امین می شود ، چنانکه در قانون امور حـسبی پـیش بینـی           
  .  به زنده متولد شدن جنین است اما استقرار این حق نیز مشروط  )103 ماده ، 1 مالک بند (شده است 

هرگاه بر اثر زیان وارد شده بر جنین ، طفلی ناقص به دنیا آید ، آیا می توان از طرف او و به نمایندگی از او مطالبه خسارت کرد ؟ به نظر می رسد  
 خود طفل پس  را مطالبه کند و اگر مطالبه نکرد ،نماینده قانونی جنین بتواند جبران خسارت . م .  ق  957که با توجه به قاعده کلی مندرج در ماده          

  4. از رسیدن به سن قانونی می تواند جبران خسارت وارد در دوران جنین را مطالبه نماید 

                                                           
  .  ارش جنایت بر مادر ، دیۀ جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود همان قانون ، هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر ، جنین از بین برود ، عالوه بر دیه یا721 الی 717و همچنین به موجب مواد . 1

  .  حسب مورد توسط مرتکب یا عاقلۀ او پرداخت می شود  هرگاه زنی جنین خود را ، در هر مرحله ای که باشد ، به عمد ، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد ، دیۀ جنین ،
  . ء آن برای مادر خطر جانی دارد ، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود ، دیه ثابت نمی شود   هرگاه جنینی که بقا-تبصره 

  .هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها ، دیۀ جداگانه خواهد داشت 
گردد و بعد از دمیده شدن روح ، حسب جنـسیت  شده است به نسبت دیۀ جنین در این مرحله محاسبه میدیۀ اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده ن                   

  . جنین ، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود ، فقط دیۀ جنین پرداخت می شود 
  .اس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن ، صدمه ای بر مادر وارد گردد ، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه ، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشن

این ماده از فقه اسالمی و از قاعده ای . » ماه نگذشته باشد 10 ماه وبیشتر از 6تولد ، کمتر از طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط براینکه ازتاریخ نزدیکی تا زمان « مقرر می دارد . م.ق1158 ماده .2
  .به نام قاعده فراش گرفته شده است که الولدللفراش وللعاهرالحجر

 عدم تجاوز حداکثر مدت -4 انقضای حداقل مدت حمل ، -3 وقوع نزدیکی یا امکان آن ،-2 نکاح ، تحقق-1: برخی از حقوقدانان برای اثبات نسب با اماره فراش شرایط پنج گانه ای را به این ترتیب ذکر کرده اند .3
  . امکان تولیدمثل برای امثال زوج و زوجه -5زمان حاملگی ، 

 انتشارات سمت » اشخاص و محجورین « دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ،  حقوق مدنی . 4
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  عالئم و نشانه های شخصیت حقیقی   - دوم بند
رود در سـه عنـوان نـام ،    تعدادی عالئم و نشانه های حقوقی که برای تمیز شخصیت هر انسانی از همنوعان خویش بـه کـار مـی                 

  .اقامتگاه و اسناد ثبت احوال مورد بحث قرار می گیرد 
   نام  -اول

نام خـانوادگی و نـام شخـصی یـا نـام کوچـک کـه                . طبق قانون ثبت احوال ، اسم یا نام به معنی عام از دو جزء تشکیل می شود                  
 نیـز   1 ، کلمات دیگری مانند اسـم مـستعار ، تخلـص و لقـب              گاه بر اجزاء اصلی و متداول نام      . گاهی به اختصار آن را نام گویند        

 نام به معنی خاص کـه در شناسـنامه هـر کـس و دفـاتر               افزوده می گردند که درمقام مقایسه با آنها جنبه فرعی دارند ، یعنی جزء             
  .  نمی باشد و تابع مقررات مربوط به نام نیست  ثبت احوال قید شده ،

همانطور که در عمل رایج است معموال نام نوزاد         . حوال ، انتخاب نام با اعالم کننده والدت است           قانون ثبت ا   20به موجب ماده    
کس طبـق همـین مـاده هـر    . جح خواهد بود توسط پدر و مادر انتخاب می شود و در صورت بروز اختالف میان آنها نظر پدر مر              

 که عرفاً یک نام محسوب می شود         نام ساده یا مرکبی      ، برای نامگذاری . باید یک نام کوچک و یک نام خانوادگی داشته باشد           
  .  انتخاب خواهد شد )مانند محمد رضا و سید محمد علی (

  : قانون ثبت احوال ، نام های کوچک ممنوع را در چهار مورد بر شمرده است 20 ماده 1تبصره 
  نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی گردد  
  عناوین و القاب  
  ی زننده و مستهجننام ها 
 نام نامتناسب با جنس 

 دسـتور  16/12/1364 تشخیص نام های ممنوع را به عهده شورای عالی ثبت احوال گـذارده اسـت و ایـن شـورا در تـاریخ         20 ماده   2تبصره  
  2. العملی را به کلیه اداره های ثبت احوال ابالغ کرده است 

  : ون ثبت احوال در موارد زیر مطرح کرد موارد تغییر نام کوچک را می توان با توجه به قان
  .اگر نام کوچک شخص یکی از نام های ممنوع باشد  
  . وجود داشته باشد ) به عنوان پیشوند یا پسوند یا غیر آن ( اگر در نام کوچک زائد یا غیرضروری یا ناشی از اشتباه  
  . جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه به تغییر نوع  
  .درصورت تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسالم و عدم تناسب نام آنان با فرهنگ اسالمی  

 قانون ثبت احوال ، هیأت حل اختالف است که در هر اداره             3 ماده   4مرجع صالح برای تغییر نام های کوچک ممنوع ، برابر بند            
 حتـی   22/1/62البته ، با توجه به رأی وحدت رویـه هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور مـورخ                      .  احوال تشکیل شده است      ثبت

هنگامی که نام کوچک از نام های ممنوع نباشد ، ولی دارنده آن نفعی عقالیی و مشروع در تغییر آن داشته باشـد نیـز تغییـر نـام                  
  3.  می باشد  »محاکم دادگستری « ه آن در صالحیت دادگاه ممکن است ، ولی رسیدگی و اتخاذ تصمیم دربار

   نام خانوادگی - دوم
 دسـتور العمـل   4 مـاده  2در اجـرای حکـم منـدرج در بنـد      . 4 قانون مدنی صراحتاً مقرر می دارد هر کس باید دارای نام خانوادگی باشـد       997ماده  

  . ممنوع اعالم شده استانتخاب برخی واژه ها به عنوان نام خانوادگی  اجرا می گردد 1/4/62 سازمان ثبت احوال که ازتاریخ 2شماره 

                                                           
 .  ملغی شده و امروز هیچ گونه ارزش قانونی ندارد1304د فخرالدوله ، امین الملک و امثال اینها که سابقاً در ایران معمول بوده به موجب قانون الغای مصوب القاب قدیم مانن. 1
 دکتر سید حسین صفایی ، منبع پیشین. 2
 دکتر درودیان ، منبع پیشین. 3
  .  اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ، ممنوع است . ای نام خانوادگی باشد هر کسی باید دار  قانون مدنی ،997مطابق ماده . 4

ر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صـالحیت   ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختالف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سای1355 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 3 ماده 4نظر به اینکه تبصرۀ     
دیوان کشور ، رأی وحـدت رویـه قـضایی ، ش    . [ عام محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامۀ صادره از شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است                  

   ]78 ، ص 12/4/63 تا 28/8/58ز  ؛ روزنامه رسمی آراء وحدت رویه قضایی ا62/1
 قـانون ثبـت احـوال خـارج و رسـیدگی بـه آن در       3 مـاده  4از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می باشـد و از شـمول بنـد    ) ذکور به اناث یا بالعکس ( درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس   

  .صالحیت محاکم عمومی دادگستری است 
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  طرق اعطای نام خانوادگی . 1
همچنین در موارد استثنایی این نام رأسـاً توسـط          . اعطای نام خانوادگی گاه بر اثر رابطه فرزندی است ، گاه بر اثر رابطه زوجیت                

 نـام خـانوادگی فرزنـد همـان نـام             ثبـت احـوال ،     1355 قـانون    41 مـاده    1به موجب تبـصره     . ده می شود    رمأمور ثبت احوال گذا   
  . خانوادگی پدر خواهد بود ، البته فرزندان کبیر می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند 

  نام خانوادگی اطفال با پدر و مادر نامعلوم. 2
هرگاه ابوین طفل معلـوم  .  ا ، نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود     .ث.  ق   16اگر پدر طفل نامعلوم باشد ، برابر تبصره ماده          

د ، نام خانوادگی آزاد به طفل داده می شود و سند والدت به نام خانوادگی آزاد و نام های فرضـی در محـل اسـامی ابـوین       ننباش
 یا حکم   1 قانون مدنی  1273 ماده   تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع          . تنظیم می گردد    

موضـوع فرضـی بـودن      . دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق مقررات اصالح خواهـد شـد                    
  2. )ا . ث .  ق 17ماده ( س نخواهد شد نعکاسامی پدر و مادر در شناسنامه م

  نام خانوادگی اطفال نامشروع . 3
 فرزندان نامـشروع از حیـث نـسبت از آنجـا کـه بـه پـدر طبیعـی ملحـق نمـی شـوند و از مزایـای ارث                               .م  .  ق 884بر اساس ماده    

بنابراین با توجه به اینکـه نـسب نامـشروع در حقـوق ایـران بـه                 . محرومند، لذا حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبیعی را ندارند            
  می توان گفت مقصود از پدر ، پدر مـشروع  . )م.  ق 1167ماده ( د رسمیت شناخته نشده و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شو   

به عبارت دیگر ، فقط اوالد مشروع ، یعنی فرزندانی که نسبت آنان ناشی از نکاح صحیح باشد ، نام و نام خانوادگی پـدر     . است  
مستنبط ( ی مادر به طفل داده می شود   خود را خواهند داشت و اگر پدر نامشروع باشد ، در حکم پدر نامعلوم است و نام خانوادگ                 

 در مواردی که طفل     3/4/1376 البته بر اساس رأی وحدت رویه دیوان  عالی کشور مورخه             . )ا  . ث  .  ق   16از عبارت آخر تبصره ماده      
 از جملـه اخـذ    در نتیجـه کلیـه تکـالیف پـدر       ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید زانی پدر عرفی طفـل تلقـی ،                  

از این رأی که در موارد مشابه الزم االتباع است چنین برمی آید که فرزند نامشروع می تواند از نام    . شناسنامه بر عهده وی است      
  . خانوادگی پدر طبیعی خود برخوردار گردد و از این لحاظ تفاوتی بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع نیست 

 قانون ثبت احوال مقرر داشته است ، درصورتی که ازدواج پدر ومادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت 16 همچنین تبصره ماده 
  3. اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و اگر مادر اعالم کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شودءو امضا

  نام خانوادگی طفل تحت سرپرستی. 4
 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقـرر داشـته اسـت کـه ، شناسـنامه      14نام خانوادگی طفل تحت سرپرستی ، ماده        درباره  

   . جدیدی برای طفل ، فقط با مشخصات زوجین سرپرست و با نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد 
  استفاده زن از نام خانوادگی شوهر .  5

جه می تواند با موافقـت همـسر خـود تـا زمـانی کـه در قیـد زوجیـت مـی باشـد ، از نـام                              قانون ثبت احوال ، زو     42براساس ماده   
 نـام  بـه البته تا هنگامی که با رعایت مقـررات مربـوط بـه تغییـر نـام ،     . خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند   

در صورت طالق ، ادامـه  4. ش را نخواهد داشت    خانوادگی اولیه خود برنگشته باشد ، حق به کار بردن نام خانوادگی اصلی خوی             
 دستورالعمل مربـوط بـه نـام خـانوادگی کـه      11البته ماده . استفاده زن از نام خانوادگی شوهر موکول به اجازه شوهر خواهد بود          

اسناد زوجـه   پس از وقوع طالق ، در صورت اعتراض شوهر ،           : اجازه ضمنی شوهر را در این زمینه کافی دانسته ، مقرر می دارد              
در مورد استفاده زن از نام خـانوادگی شـوهر در صـورت فـوت او قـانون سـاکت                    . داده می شود     به نام خانوادگی اولیه برگشت    

                                                           
اقرار به نسب درصورتی صحیح است که اوالً تحقق نسب برحسب عادت ممکن باشد ، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند ، مگر درمورد صغیری که اقرار «  : .م. ق1273  ماده . 1

 ».بر فرزندی او شده ، به شرط آنکه منازعی دربین نباشد 
 ع پیشیندکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منب. 2
 دکتر درودیان ، منبع پیشین. 3
 دکتر سید حسین صفایی ، منبع پیشین. 4
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زوجه حق استفاده از نام خانوادگی شوهر متـوفی         : اما می توان گفت     . است و اساتید حقوق نیز در این زمینه اختالف نظر دارند            
اما اگر شوهر بخواهد نام خانوادگی زوجه خویش را بر خود نهـد بایـد اقـدام بـه                   . اجازه دارنده حق تقدم     خود را ندارد ، مگر با       

 قانون ثبت احوال از دارنده حق تقدم نسبت به این نام و در صـورت فـوت او                   41لذا باید بر طبق ماده      . تغییر نام خانوادگی نماید     
  1. از وارث وی اجازه دریافت کند 

  شوهر از نام خانوادگی زناستفاده .  6
. در مورد استفاده از نام خانوادگی زن قانون ثبت احوال تصریحی ندارد و باید گفت قانون در این باره امتیازی برای شوهر قائل نشده است                          

، .)ا.ث.ق41مـاده (بگیـرد ه بنابراین شوهر ، مانند اشخاص دیگر ، اگر بخواهد نام خانوادگی زن را اختیار کند ، باید از دارنده حق تقدم اجاز            
 تقـدم نـام   البتـه درصـورتی کـه شـوهر بااجـازه دارنـده حـق تقـدم        . اعم از اینکه دارنده حق تقدم زوجه باشد یا شخص یـا اشـخاص دیگـر     

  .  مجازنیستجمع بین دو نام خانوادگی اصوالًز این راه تغییر نام داده ودست خواهد داد ، زیرا اخانوادگی خود را از
   از نام خانوادگی دیگری با اجازه دارنده حق تقدم استفاده. 7

در مواردی که شخص حق انتخاب نام خانوادگی دارد یا مکلف به تغییر نام خانوادگی است می تواند با اجازه دارنده حق تقدم از نام        
اسـناد ،   با رعایت تاریخ تقدم صدور      حق تقدم نام خانوادگی ،      « مقرر می دارد    . ا  . ث  .  ق   41ماده  . خانوادگی دیگری استفاده نماید     

مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن                        
 تلقـی  اگر کسی از نام خانوادگی دیگری بدون رعایت حق تقدم استفاده کنـد ، غاصـب     . » ....را ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم         

 استفاده از نام خانوادگی پس از وفـات       حق تقدم  2. )م  .  ق   998ماده  (  تقاضای هر ذی نفع ملزم به تغییرنام خانوادگی خواهد شد            اشده ب 
 ولی  به ورثه قانونی انتقال می یابد و هر یک از وراث به موجب آن می تواند تغییر نام خانوادگی استفاده کننده غیر مجاز را بخواهد ،                     

   . 3. )ا . ث .  ق 41قسمت اخیر ماده  (  اتفاق می توانند به دیگری بدهندرثه اجازه استفاده از آن را فقط بهو
  تغییر نام خانوادگی .  8

  : موارد تغییر نام خانوادگی را به شرح زیر مشخص کرد 1/4/64 سازمان ثبت احوال مورخ 2 دستور العمل شماره 13ماده 
کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پیشوند و یا پسوند و یا به طور مطلق یـا مـضاف نـام محـل باشـد ،                                 نام خانوادگی بیش از دو     ♣

 علی نژاد مطلق ، تپه تهرانی ، آحسینی پور : مانند 

 نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد ، مانند گداپور ، پدرسوخته ، لش  ♣

 اژه های خارجی باشد ، مانند امریکائی ، یا علی اف برای ایرانیان غیر مهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان نام خانوادگی از و ♣

 نام خانوادگیهایی که مذموم و مغایر ارزشهای فرهنگ اسالمی باشد ، مانند شهپرست ، ارباب  ♣

 باشد نام خانوادگیهایی که در محل صدور سند از لحاظ نام و نام خانوادگی تکرار شده  ♣

هرگاه محکومیت جزایی ، به استثنای خالف ، برای یکی از افراد خانواده پیش آید و داشتن آن نـام خـانوادگی موجـب ننـگ و سـرافکندگی                              ♣
 ) ارائه رونوشت مصدق دادنامه الزامی است ( دارنده آن باشد 

ر مواردی که نـام خـانوادگی متقاضـی منطبـق بـا یکـی از مـوارد        د» .... قانون41هرگاه منظور وحدت نام خانوادگی باشد ، با توجه به مفاد ماده           ♣
ه نامه از دارنده حق تقدم ، نام خانوادگی خود را به نامی که قبال برای                زمذکور بوده و قابل تغییر تشخیص داده شود ، وی می تواند ، با اخذ اجا               

 1319 آئـین نامـه قـانون ثبـت احـوال            97ده که مـشابه مـاده       گفتنی است که دستورالعمل یاد ش     . شخص دیگری به ثبت رسیده است تغییر دهد         
 ، باید در آئـین نامـه اجرائـی    40باشد به تصویب شورای عالی ثبت احوال رسیده ، در حالی که موارد تغییر نام خانوادگی ، برابر تبصره ماده              می

ی تواند گفت تعیین موارد تغییر نام خانوادگی از سوی شـورای  بنابراین م . قانون پیش بینی شود و این آئین نامه باید مصوب هیأت وزیران باشد              
 کـشور انجـام   امروزه تغییر نام خـانوادگی بـا تـصویب ریاسـت سـازمان ثبـت احـوال       .  خارج از صالحیت آن شورا بوده است    عالی ثبت احوال  

یاد شده فقط یک بار نام      در موارد خاص    ) تمام   سال   18( کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی          رد و طبق دستورالعمل سازمان ، هر      گی می
   . )1/4/64 مورخ 2 دستورالعمل شماره 6ماده ( خانوادگی را تغییر دهد 

                                                           
 دکتر درودیان ، منبع پیشین. 1
اگـر کـسی   . ادگی غاصب را بخواهد هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانو                 : قانون مدنی    998به موجب ماده    . 2

نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع می تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخـصوصه مقـرر اسـت            
  . اعتراض کند 

  تضی قاسم زاده ، منبع پیشیندکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مر. 3
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  غییر نام خانوادگی با رعایت حق تقدم . 9
. د در تغییر نام خانوادگی نیز ، همانند انتخاب نام خانوادگی برای نخـستین بـار ، بایـد حـق تقـدم دارنـده آن حـق رعایـت گـرد                          

هـر کـس کـه اسـم     « در غیر این صـورت  . مأموران ثبت احوال باید از ثبت نام خانوادگی که حق تقدم آن با دیگری است خودداری کنند                
 می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه ، تغییر نام خانوادگی غاصـب       خانوادگی او را دیگری بدون حق ، اتخاذ کرده باشد ،          

قسمت ( احوال امکان پذیر است  تشخیص این اولویت و حق تقدم ، با مراجعه به دفاتر ثبت . )  دستورالعمل   10و ماده   . م  .  ق   998ماده  (  »را بخواهد   

  .) رالعمل دستو10و ماده . م .  ق998مستفاد از ماده  ( باشد رسیدگی به این امر نیز در صالحیت دادگاه می. ) ا . ث.  ق 41م  و ماده . ق998اخیر ماده 
  تغییر نام خانوادگی بدون رعایت حق تقدم . 10

 7مـاده   » ...نام خانوادگی فرزنـد همـان نـام خـانوادگی پدرخواهـد بـود              « 1355مصوب  . ا.ث. ق 41ازآنجاکه برطبق تبصره ماده     
  :  ، چنین مقرر داشته است 1380دستورالعمل 

 . سـال بـا درخواسـت کتبـی پـدر خواهـد بـود        18ادگی فرزندان کمتر از درصورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد تغییر نام خانو          
   .فرزندان کبیر می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند 

ودر سند سجلی وی اجرا شده باشد درصورت فـوت پـدر، هریـک ازفرزنـدان مـی تواننـد                     تغییر کرده    یهرگاه نام خانوادگی پدر    
   .ازنام خانوادگی جدید پدر استفاده نمایند ) بدون کسب اجازه(
هرگاه نام خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باشد فرزندان کبیر می توانند بدون درنظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه                       

  .با اخذ اجازه نامه از جدپدری از نام خانوادگی وی استفاده نمایند 
قیم یا وصی می تواند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرست خود ، تغییـر نـام خـانوادگی                    « عمل ،    دستورال 8برطبق ماده   

  . آنان را درخواست نماید 
  تغییرنام خانوادگی با حکم دادگاه. 11

 خـانوادگی  در موارد ذیل اداره ثبت احوال مکلف است مفاد حکم صادره از محکمه صالحه را رعایت نموده ، نسب به تغییر نام           
  :با درج توضیحات الزم در حاشیه سند اقدام نماید 

 هرگاه شناسنامه ای برای طفل صادر شده باشد ، نام خانوادگی . )م .  ق 1052موضوع ماده ( در صورت انجام دادن تشریفات لعان  
  . شوهر زن ، از شناسنامه طفل حذف و نام خانوادگی جدید به او داده خواهد شد 

 نـام     نیز هرگاه حکم الزم را صـادر کـرده ، نـسبت طفـل را مـشخص نمایـد ،                    . )م  .  ق   1273موضوع ماده   ( رار به نسب    در مورد اق   
  . خانوادگی فرضی او ، تغییر می یابد 

در موارد صدور حکم سرپرستی برای اطفال بی سرپرست نیز ، پس از ابالغ حکـم بـه اداره ثبـت احـوال ، اداره مزبـور موظـف                              
  . صات جدید زوجین ، برای طفل شناسنامه صادر نماید است با مشخ

   قاعده محدودیت در تغییر نام خانوادگی و موارد استثناء. 12
 دستورالعمل امور مربوط به نام خانوادگی ، قاعده ای وضع کرده است که به موجب آن هرکس می تواند پس از رسیدن                       6ماده  

بـه ایـن    . اد این دستورالعمل ، نام خانوادگی خود را فقط برای یک بار تغییـر دهـد                  سال تمام با رعایت مف     18به سن قانونی یعنی     
  :قاعده دو استثناء وارد است 

  . افرادی که در سنین صغار نام خانوادگی آنان تغییر یافته است پس از رسیدن به سن قانونی حق تغییر نام خانوادگی خود را دارند  
ادگی خـود را بـه نـام خـانوادگی متفـاوت تغییـر داده باشـند ، اسـتفاده فرزنـد از نـام                       در صورتی که پدر و فرزنـدی نـام خـانو           

  . خانوادگی جدید پدر با دریافت اجازه نامه از پدر بالمانع است 
  آثار حقوقی نام خانوادگی. 13

  . بکار بردن نام خانوادگی هم حق و هم تکلیف است  
مخصوصاً شـخص مـی توانـد بـرای انجـام           . کسی را از استفاده از نام قانونی خود منع کرد           بکار بردن نام خانوادگی حق شخص است و نمی توان           

 می کند در حقیقـت   هنگامی که شخص سندی را امضاء  .  هرکس کتابت نام او یا نشانه ای از آن است             امضاء. اعمال حقوقی نام خود را بکار برد        
  .  را به صورت سند حقوقی در می آورد عالمتی از شخصیت و اراده خود بر نوشته ای نهاده ، آن
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آدمی مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسیده اسـت خـود را بـه مراجـع                   . بکاربردن نام خانوادگی یک تکلیف است       
مخصوصاً باید بـا نـام خـانوادگی        . شدآثار حقوقی ناشی از نام خود با      قانونی معرفی کند ، وظایف و تعهدات خویش را انجام دهد و ملتزم به کلیه                

به جای دیگری امضاکردن ، با شرایطی که در قانون مقرر شده است ،              . خود در قراردادها و اعمال حقوقی ظاهر شود و اسناد مربوط را امضا کند               
  . جعل محسوب می شود و قابل تعقیب است 

مگـر  ( کار برد ، مثال اگر دادخواستی به دادگاه می دهد به نام خود او باشـد  هر کس مکلف است در روابط خود با دولت نام خانوادگی خود را ب          
  . یا نام خود را برای انتخابات در دفاتر مخصوص به ثبت برساند ) اینکه از دیگری در این امر وکالت داشته باشد 

هـر  . جازه نمی دهد که دیگران آن را غصب کنند          قانون ا :  ایجاد می کند که مورد حمایت قانون است          دمینام خانوادگی یک حق فردی برای آ       
کس که نام خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد ، می تواند در دادگاه اقامه دعوی کرده ، تغییر نام خانوادگی غاصـب را بخواهـد     

ود انتخاب کرده و در دفتر نام خـانوادگی اداره ثبـت            به عالوه قانون برای کسی که نخستین بار یک نام خانوادگی را برای خ             . ) . م  .  ق 998ماده   (
بر اساس ایـن حـق دیگـری نمـی          . احوال به ثبت رسانده است حقی به عنوان حق تقدم نام خانوادگی قائل شده است که قابل انتقال به ورثه است                      

  ) .  قانون جدید ثبت احوال 41ماده ( م تواند در حوزه آن اداره همان نام خانوادگی را اختیار کند ، مگر با اجازه دارنده حق تقد
 موضوع معاملـه  چون حق شخص بر نام خود یک حق غیرمالی و از حقوق مربوط به شخصیت است ، قابل نقل و واگذاری نمی باشد و نمی تواند               

لـیکن حـق   . الی جاری نمی داننـد  همچنین حق مزبور با مروز زمان ساقط نمی شود ، چه حقوقدانان مرور زمان را درباره حقوق غیرم                 . واقع گردد   
تقدم نام خانوادگی ، چنانکه گفتیم ، پس از فوت دارنده آن به وراث قانونی انتقال مـی یابـد و هـر یـک از وراث مـی توانـد شخـصی را کـه نـام                          

ولـی  .  را از دادگـاه بخواهـد   اوو خانوادگی او را بدون مجوز قانونی اختیار کرده مورد اعتراض و تعقیب قانونی قـرار داده ، تغییـر نـام خـانوادگی      
   . 1. )ا . ث .  ق 41بند آخر ماده ( وراث فقط به اتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را اختیار نماید 

   اسناد ثبت احوال - سوم
بت احوال بوسـیله مـأمورین رسـمی        اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال و اسناد سجلی گویند که برابر مقررات ث                

. دفاتر ، اوراق و اسناد مربوط است      ثبت والدت ، فوت ، ازدواج ، طالق و نام خانوادگی در             : ثبت احوال شامل    . تنظیم می شود    
سند سجلی عبارت از سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به              « 1319 آیین نامه ثبت احوال مصوب       1بر اساس ماده    

 تعریف سند سـجلی      با اینکه آیین نامه مذکور امروزه قدرت اجرایی ندارد ،         . »  رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است          ثبت
سند ثبـت احـوال یـک سـند رسـمی           .  آیین نامه آمده است کماکان معتبر است         1و به تعبیر دیگر ، سند ثبت احوال که در ماده            

زمانی که به موجـب تـصمیم هیـأت حـل اخـتالف ، یـا رأی دادگـاه بـر حـسب مـورد ،                      قانون ثبت احوال تا      8است و بنابر ماده     
  . تصحیح یا باطل نشده باشد به قوت خود باقی است 

   .2سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می شود:  قانون مدنی 992به موجب ماده 
   فواید و اهمیت ثبت احوال -الف 

  وضعیت فرد اثبات . 1
افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند برای مثال درزمینه حقوق مدنی کسی که از پدر و مادر خود                      
. مطالبه نفقه می کند ، یا شخصی که می خواهد سـهم االرث خـود را بگیـرد ، بایـد فـوت مـورث و نـسب خـود را ثابـت کنـد                              

همسر در گذشته اش به دست آورد ، باید ازدواج خود و نیز             هد سهم االرث خود را از ترکه        همچنین زن یا شوهری که می خوا      
  . فوت همسرش را به اثبات برساند 

بـرای شـرکت در     . برای اثبات اهلیت شخص و رسیدن او به سن کبر استفاده می شـود               ) شناسنامه  ( همچنین از سند ثبت احوال      
 ورود به مدارس و دانشگاهها ، شرکت در پاره ای از امتحانـات و مـسابقات     ، نظام وظیفه ،   انتخابات ، استخدام ، صدور گذرنامه       

  . و استفاده از مزایای تأمین اجتماعی ، هر کس باید وضعیت خود را ثابت کند 
  اسناد ثبت احوال یک نوع تأمین دلیل. 2

 برای انجـام دادن کارهـای اداری بـه کـار مـی آینـد بلکـه                  نه تنها در مراجع اداری و دولتی و       اسناد ثبت احوال به ویژه شناسنامه       

                                                           
  دکتر سید حسین صفایی ، منبع پیشین. 1
  .شناسنامه در واقع رونوشت رسمی و خالصه ای از مفاد دفاتر سجل احوال است و در صورتی که با آن تعارض داشته باشد باید اصالح شود . 1
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 برای نمونه دفاتر اسناد رسمی و مدارس از مردم می خواهند             سازمانها و مؤسسات غیردولتی چه بسا ارائه آن را مطالبه می کنند ،            
  . که وضع و هویت خود را با ارائه شناسنامه یا رونوشت یا فتوکپی آن ثابت کنند 

  . بت احوال دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند به دیگر سخن ث
  شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث . 3

ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به اوست و می تواند وضعیت خود را ثابت کنـد ، سـودمند و مفیـد اسـت                             
لکه برای اشخاص ثالث که با او روابط حقوقی دارند نیز مفید است ، زیرا گاهی دالیل موجهی ایجـاب مـی کنـد کـه از وضـع             ب

حقوقی و احوال شخصی او آگاه باشند ، مثال کسی که می خواهد با دیگری قرارداد ببندد ممکن است در اهلیت طـرف معاملـه           
 را ببیند و نیز زنی که می خواهد بـا مـردی ازدواج کنـد بجاسـت کـه از زن                شک کند و در این صورت بجاست که شناسنامه او         

داشتن یا نداشتن او ، از اینکه آیا زن خود را طالق داده است یا نه ، آگاه باشد و بدین منظور می تواند به شناسنامه مـرد یـا دفتـر                  
به عللی اعـم از سیاسـی ، اداری ، مالیـاتی و نظـامی        همچنین دولت در این زمینه ذی نفع است ، زیرا بنا            . ثبت احوال رجوع کند     

  . مصلحت دولت اقتضا می کند که از وضع اشخاصی که تبعه و تحت حکومت او هستند مطلع و آگاه شود 
  تسهیل تهیه انواع آمار. 4

 کند ، حـائز اهمیـت   ثبت احوال از لحاظ تهیه آمار نیز که در زندگی اقتصادی ، اجتماعی و قضایی امروز نقش مهمی را ایفا می             
 تا ثبت احوال نباشد ، نمی توان اطالعات دقیقی درباره جمعیت ، درصد افزایش آن ، میزان مرگ و میر و آمار ازدواج و                         .است  

بدیهی است که تحصیل چنین آمارهایی می تواند در اخذ تدابیر اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی سودمند و          . طالق به دست آورد     
  . مناسب مؤثر باشد در وضع قوانین 

  برخورداری از مزایای سند رسمی .  5
نظر به اهمیت ثبت احوال در عصر جدید ، قانونگذار ، اسناد سجلی را از اسناد رسمی به شمار آورده اسـت کـه انکـار و تردیـد                             

، مگـر اینکـه ثابـت شـود کـه سـند       درباره آنها پذیرفته نیست و مراجع قانونی باید به آنها ترتیب اثر دهند و آنها را معتبر بشناسد           
کسی که ادعای جعلی بودن یا بی اعتباری سند          . )م  .  ق   1292ماده  ( مجعول است ، یا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است              

 . ) . م . ق 1309مـاده   (رسمی را دارد ، باید آن را ثابت کند و حتی شهادت شهود هم برخالف مندرجات رسمی مسموع نبوده است         
   . 1را از این حیث ، خالف موازین شرع دانسته است. م. ق1309ین شورای نگهبان ماده با وجود ا

   انواع اسناد ثبت احوال -ب
  : با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه ، اسناد زیر از اسناد ثبت احوال به شمار می آیند 

   . ) .م .  ق 993 و ماده 1355مصوب . ا . ث .  ق 8ماده (  ثبت می رسد سند ثبت والدت ، اوراقی که والدت افراد در آن به .1
  . ) . م .  ق 993 ماده وا . ث.  ق 8 ماده( سند ثبت مرگ ، اوراقی که برای ثبت مرگ در نظر گرفته شده است  .2
، والدت و مـرگ فرزنـدان و مـرگ    دفتر ثبت کل وقایع که در آن والدت ، ازدواج ، طالق ، رجوع ، بذل مدت ، مـرگ زوج و زوجـه               .3

   ) .1355. ا . ث .  ق 10ماده ( صاحب سند از روی مندرجات اسناد والدت و مرگ و اعالمیه ها و سایر مدارک ذی ربط ثبت می گردد 
و تـسلیم  پس از ثبت والدت ، اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صـادر   « 18/10/1363 مصوب 13برگ والدت ، طبق تبصره اصالحی ماده    .4

  . » ....می گردد 
  )13 تبصره ماده(گواهی والدت ، اگر طفل خارجی باشد ، پس از ثبت والدت او ، سندی به عنوان گواهی والدت صادر و تسلیم می گردد .5

اسـنامه صـادر و تـسلیم       بایـد شن  برای هـر طفـل ایرانـی        . ا  . ث  .  ق   13برابر تبصره ماده    . شناسنامه ، نیز از مهمترین اسناد ثبت احوال است           . 6
 2 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال گردد و طبق تبـصره              15 شناسنامه افرادی که به سن       15 ماده   1به موجب تبصره    . گردد

   .  »شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود « همان ماده 

                                                           
  دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1

 چنین اظهارعقیده کرده است 1309 صادرشده است ، اما شورای نگهبان درمورد مشروعیت ماده 8/7/1349 مورخ 224 زمینه آراء متعددی از شعب دیوان عالی کشور و همچنین رای وحدت رویه ای نیز به شماره    دراین
 ) .636، ص 1367مجموعه قوانین سال (» رفاقد ارزش دانسته خالف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می گردد قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را دربرابر اسنادمعتب1309ماده« که 
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 سال بـه    15در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم کند ، کسانی که سن آنان از                . ا  . ث  .  ق   38کارت شناسایی ، طبق ماده       .7
کارت شناسایی حـاوی مشخـصات ، اثـر انگـشت ،            .  داشته باشند    هباالست باید دارای کارت شناسایی بوده ، همیشه آن را همرا          

ی ایـن مـاده و قـانون الـزام اختـصاص شـماره ملـی         دراجـرا . عکس ، نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بـود             
 ، کارت شناسایی ملی برای ایرانیـان صـادر   1378 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1376وکدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب   

 .اسـت  این کارت متضمن شماره ملی ، نام و نام خانوادگی ، تـاریخ تولـد ، شـماره شناسـنامه ، نـام پـدرو کدپـستی               . شده است   
 این است که شناسنامه دارای مندرجات و اطالعات بیـشتری اسـت ، مـثال در شناسـنامه ،     ملیتفاوت شناسنامه با کارت شناسایی  

 فاقـد چنـین اطالعـاتی     ملـی ازدواج ، طالق ، مرگ زوجه و زوج و والدت فرزندان قید خواهد شد ، حال آنکه کارت شناسایی 
  . ند در نظر گرفته شده است است و به منظور شناخت هویت صاحب س

  . دفتر رسمی ازدواج و عقدنامه یا قباله نکاح که به اشخاص داده می شود   .8
  دفتر رسمی طالق  .9

  . دفتر نام خانوادگی که برای این نام پیش بینی شده است و حق تقدم اشخاص را نسبت به نامهای خانوادگی مشخص می کند  .10
  .  وسیله مأموران اداره ثبت احوال صادر می شود رونوشت شناسنامه که به .11
  . سایر اسناد سجلی و اطالعیه های مربوط به ثبت احوال که به وسیله مأموران رسمی تهیه می شوند  .12

یـأت حـل    کلیه اسناد یاد شده از اسناد رسمی به شمار می آیند و انکار و تردید نسبت به آنها روا نیست و تا زمانی که بـه موجـب تـصمیم ه                              
   . ) .ا . ث .  ق 8ماده ( اختالف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده اند به قوت خود باقی می باشند 

   ثبت وقایع چهارگانه-ج
  :مهمترین احوال شخصیه که طبق قانون باید به ثبت برسد عبارتند از 

  :اهم قواعد مشترک این وقایع چهارگانه عبارتند از . والدت ، فوت ، ازدواج و طالق که آنها را وقایع اربعه یا چهارگانه گویند 
 بـه بعـد   31 و22، 12و مـواد  . 1م .  ق 993 همـاد (.افراد در تنظیم و تقاضای ثبت آنها مخیر نمی باشدثبت وقایع چهارگانه الزامی است و . 1
  . است چنانکه خواهیم گفت ، قانون برای متخلفین ضمانت اجراهای خاصی را مقرر داشته . ).ا.ث.ق

 تردید نسبت بـه  و ثبت این وقایع در دفاتر و اسناد مخصوصی صورت می گیرد که رسمی محسوب می شود و انکار     .2
شود و مادام که با تصمیم هیأت حل اختالف و یا رأی دادگاه تصحیح و یا باطل نـشده انـد بـه قـوت                          آنها پذیرفته نمی  

   . . )م .  ق 1287و ماده . ا . ث .  ق 8ماده ( خود باقی می باشند 

  .  اداره ثبت احوال در حدود صالحیت خویش انجام می گیرد 2ثبت این وقایع به وسیله نماینده یا مأمور صالح .3
ثبت وقایع در صورت فراهم بودن شرایط ثبت برای مأمور اداره ثبت احوال تکلیف فوری و الزامی اسـت او نمـی توانـد ثبـت           .4

  . ، یا از ثبت آن خودداری نماید واقعه را به تأخیر انداخته 
نـد و مراتـب را در دفتـر قیـد      اعـالم ک 4 و شـهود 3مأمور اداره ثبت احوال باید عواقب وخیم اظهارات کذب را به اعالم کننـده         .5

همچنین مأمور مکلف است مراتب ثبت و جزئیات آن را برای اظهارکننده و شـاهد بخواهـد و سـپس بـه امـضا رسـانده ،                           . نماید
  .  نیز نام و نام خانوادگی را با تمام حروف نوشته ، امضا و مهر کند خود

                                                           
  : امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطالع داده شود  : قانون مدنی 993ماده . 1
  . همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود والدت هر طفل و  .1
  .ازدواج اعم از دائم و منقطع  .2
  . طالق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت  .3
   .وفات هر شخص  .4
  .).ا.ث. ق6ماده ( ، »  یا دریافت اعالمات منصوب شده باشد نماینده یا مامور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع « .2
 .).ا.ث. ق6 ماده 1تبصره ( اعالم کننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه باشد و می تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او وافعه را اعالم نماید . 3
  ). همان ماده 2تبصره (هارات اعالم کننده را گواهی می کند ازلحاظ این قانون کسی است که صحت اظ) شاهد( گواه .4
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  . کلیه تاریخها باید با قید سال ، ماه ، روز و با تمام حروف نوشته شود  .6
  .)63اصالحی . ا . ث .  ق 24 و 13و11مستفاد از ماده ( ثبت تمامی وقایع یا با حضور شاهد و یا با گواهی اشخاص ذی صالح انجام می پذیرد  .7

 ق واریز وجه بـه حـساب بـانکی مربـوط          ثبت هر واقعه و ارائه خدمات سجلی هزینه هایی دارد که متقاضی صدور سند از طری                . 8
  . گردد  دریافت می )1363و آیین نامه اجرایی آن مصوب . ا . ث .  ق 35ماده (
 بنابراین هرگاه تبعه خارجی نیز متقاضی ثبت یکـی از وقـایع             گیرد ؛ ثبت وقایع بر طبق قانون ایران و به زبان فارسی صورت می            .9

  . چهارگانه باشد ، مقررات و قواعد شکلی قانون ایران رعایت خواهد شد 
   ).1335مصوب . ا . ث .  ق 18 ماده 1 و تبصره 17و16ماده (  درخواست ثبت واقعه تحت شرایطی از غیر صاحب واقعه نیز پذیرفته شده است .10

، 12اد   و مـو   1319. ا  . ث  .  ق   30و ماده   . م  .  ق   1001ماده  ( واقع در خارج از ایران به وسیله مأمور کنسولی ایران انجام می پذیرد              ثبت   .11
   ) .1363 و اصالحی 1355مصوب . ا . ث .  ق 31 و 22، 13

  

  ثبت والدت . 1
. ده یـا مـأمور ثبـت احـوال اعـالم شـود      ی باشند ، باید به نماینوالدت هر طفل در ایران ، اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارج              

والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در اقامتگاه طفل و اگر مأمور کنـسولی نباشـد بـه نزدیکتـرین                          
 روز پـس از تـاریخ   15مهلت اعالم تا .   )1355 مصوب. ا . ث .  ق 12ماده ( مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعالم گردد    

روز والدت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که والدت در اثنای سفر                      . والدت طفل است    
  . ) .ا  . ث.  ق 15تبصره ماده (  می شود صد محسوبزمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مق

باید » والدت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود                   « . م  .  ق   993بر طبق بند یکم ماده      
اداره ثبت احوال اطالع داده شود ؛ بنابراین اعالم سقط جنینی که قبل از پایان ماه ششم واقع شده باشد ، الزم نیست و این واقعـه                       

  . یده ، سندی برای آن تنظیم نمی گردد به ثبت نرس
  :اعالم و امضای سند ثبت والدت به ترتیب به عهده این اشخاص خواهد بود 

 پدر یا جد پدری  

 مادر ، درصورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد  

 وصی یا قیم یا امین 

 ) مانند مأمورین انتظامی در مورد اطفال پیدا شده ( می باشند اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل  

 ) مانند زایشگاه و بیمارستان (  که طفل به آنجا سپرده شده است  ایمتصدی یا نماینده مؤسسه 

  ) 1363اصالحی . ا . ث .  ق 16ماده (  سال تمام به باال باشد 18صاحب واقعه که سن او از  

 اعالم والدت و امضای اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق                  ادر طفل به ثبت نرسیده باشد ،      در صورتی که ازدواج پدر و م       
پدر و مادر در اعالم والدت میسر نباشد ، سند والدت طفل با اعالم یکی از ابوین که مراجعه می کند و با قید نام کوچک ظرف غایـب تنظـیم                               

  ) . 6تبصره ماده ( ه مادر باشد ، نام خانوادگی او به طفل داده خواهد شد اگر اعالم کنند. خواهد شد 

عالوه بر اشخاص مذکور ماما یا پزشکی که در حین والدت حضور دارد و در زایمان دخالت می کنـد ، مکلـف بـه صـدور گـواهی والدت و                           
در واقـع مامـا و پزشـک هـم مکلـف بـه اعـالم                 ) . 19مـاده    ( می باشد )   روز   15( ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعالم             

 . والدت هستند 

در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد ، نظیر ندامتگاه ، کانون اصالح و تربیـت             «  
  ) .18تبصره ماده  (، » می باشند    الزم برای انجام وظایف صاحب واقعه و غیره ، متصدیان این سازمانها مکلف به اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت

  .ه اداره ثبت احوال معرفی می شوندنیز طی صورت جلسه ای ب) انتظامی و ضابطین دادگستری ( اطفال پیدا شده به وسیله مأمورین رسمی  

کنسولی ایران در خارج موظف اسـت واقعـه والدت را در دفتـر              پس از اعالم والدت ، نماینده یا مأمور ثبت احوال در ایران یا مأمور               
کـه  ای ثبت والدت باید مستند باشد به گواهی پزشک یا مامای رسـمی یـا مؤسـسه     .  )ا . ث .  ق  13ماده  ( به ثبت رساند    ثبت کل وقایع    

پس از ثبت والدت اگر طفـل  .  شد طفل در آنجا متولد گردیده است و در غیر این صورت واقعه به شهادت دو نفر گواه ثبت خواهد          
   .  )1363 ، اصالحی 13تبصره ماده ( ایرانی باشد برای او شناسنامه و اگر خارجی باشد گواهی والدت صادر و تسلیم می گردد 
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 ،  باشد ، نماینده یا مأمور ثبت احوال      ) ولی قهری یا وصی منصوب از جانب او         ( هرگاه طفلی که والدت او اعالم شده فاقد ولی          
    .   )18ماده ( والدت او را ثبت کرده ، مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطالع خواهد داد 

سند والدت اشخاصی که والدت آنها در مدت قانونی بـه دایـره سـجل احـوال اظهـار شـده اسـت سـند                         « . م  .  ق   999طبق ماده   
مهلـت اعـالم والدت     «  این مهلت را معین کـرده اسـت          1355ب  مصو. ا  . ث  .  ق   15تبصره ماده   . » رسمی محسوب خواهد بود     

روز والدت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صـورتی  . پانزده روز از تاریخ والدت طفل است  
  . » می شود که والدت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد ، مهلت اعالم از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب 

در صورتی که نسب طفل معلوم و اعالم کننده یکی از والدین یا نماینده او باشد ، تعیین نام کوچک با رعایت مقررات با اعالم کننده 
جنس طفل نیز با اعالم اعالم کننده و شهادت شـهود و یـا گـواهی پزشـک یـا مامـا            . است و نام خانوادگی پدر به طفل داده می شود           

سایر مشخصات از قبیل محل تولد و تاریخ آن با اعالم اعالم کننده و شـهادت            . تابعیت طفل همان تابعیت پدر است       . ردد  معین می گ  
اگـر  . باشـد  در مهلت قانونی مراجعه شده است یا نه با مأمور مـی تعیین شماره شناسنامه و اینکه . شهود یا پزشک یا ماما معین می شود         

و سایر مشخصات هماننـد مـورد قبـل تعیـین       )18تبصره ماده ( ط نام خانوادگی مادر به طفل داده خواهد شد        فقط مادر طفل معلوم باشد فق     
، در ایـن صـورت   ف نـامعلوم اسـت مثـل اطفـال سـر راهـی            فرض سوم این است که به طور کلی نسب طفل از هر دو طـر              . می گردد   

  . ادر نیز اسامی فرضی نوشته می شودده می شود و در محل اسامی پدر و مبه طفل دا )نام خانوادگی فرضی ( شناسنامه ای با مشخصات فرض 
  ثبت ازدواج و طالق . 2

نـد وقـایع     ا دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طالق مکلف      . ثبت ازدواج و طالق در دفاتر رسمی ویژه این وقایع به عمل می آید               
 شناسنامه زوجین نیز در صفحه مخـصوص قیـد کـرده ، مهـر و                ازدواج و طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در             

 نمایند و حداکثر هر پـانزده روز یـک بـار وقـایع ازدواج و طـالق و رجـوعی را کـه در دفـاتر بـه ثبـت مـی رسـانند روی                  امضاء
  . دریافت دارند های مربوط درج نموده ، به ثبت احوال محل تحویل دهند و رسید  نمونه

وع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگریهای مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه             ازدواج و طالق و رج    
می شود ثبت و حداکثر هر ماه یک بار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی که در دفاتر مزبور به ثبت مـی رسـد روی نمونـه هـای                               

    ) .31ماده ( حوال کشور فرستاده شود مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت ا
 در  1355مـصوب   . ا  . ث  .  ق   31 زیـرا اطـالق مـاده         ازدواج موقت نیز باید همانند ازدواج دائم بـه ثبـت برسـد ،               به نظر می رسد که ،     

بـه ثبـت برسـد ،    حاکی از این است که ازدواج باید  قانون جدید حمایت خانواده      49 و   21و همچنین مواد     » 1ازدواج« خصوص واژه   
« ایـن مـاده بیـان مـی دارد     .  همین قانون نیز قرینه ای دارد که مؤید این اسـتدالل مـی باشـد    32ماده . اعم از اینکه دائم باشد یا منقطع    

  . » د شد ، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی به ثبت نرسیده باشد ، با ارائه اقرارنامه رسمی ، در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهطالق
 تمـامی انـواع   31گـردد کـه هـدف قانونگـذار در صـدور مـاده       از ذکر بذل مدت که مخصوص ازدواج منقطع است ، معلوم می  

اهمیت ثبت ازدواج موقت زمانی بیشتر معلوم مـی گـردد کـه طـرفین دارای                . بوده است   » اعم از ازدواج دائم و موقت       « ازدواج  
  .  ازدواج در اثبات نسب و برخورداری از آثار مترتب بر آن می تواند مفید باشد فرزندانی باشند ، در این صورت ثبت

نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایـران در جهـت محوریـت و اسـتواری روابـط                 : قانون جدید حمایت خانواده      21ماده  به موجب   
کاح موقـت نیـز تـابع مـوازین شـرعی و            ن. خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد                

  :مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است 
  باردار شدن زوجه .1
  توافق طرفین .2
  شرط ضمن عقد .3

                                                           
  . که اکنون با تصویب قانون جدید حمایت خانواده نسخ شده است 1310 قانون ازدواج 1ماده . 1
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چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طالق یا فسخ نکاح اقدام یـا          :  همان قانون مقرر می دارد       49و نیز ماده    
پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبـت آن امتنـاع کنـد ، ضـمن                              

ایـن مجـازات در مـورد       . الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود                    
  . کاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن ن

  ثبت فوت . 3
فوت افراد باید مانند والدت آنان در اسناد ثبت احوال به ثبت برسد و برای این کار ، سند ویـژه ای پـیش بینـی شـده اسـت کـه                                

  .  آن را سند ثبت وفات نامیده است 1355قانون ثبت احوال ،  مصوب 
گ هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین والدت طفلی که مرده به دنیـا آمـده یـا بالفاصـله                        قانون مزبور ، مر    22برابر ماده   

  . پس از والدت بمیرد ، باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعالم شود 
زمان ثبـت   مرگ ایرانیان در خارج از کشور باید به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یـا بـه سـا                      

   . 1احوال کشور اعالم شود

مربـوط در سـند ثبـت مـرگ و     مـاموران  مرگ ایرانیان و خارجیان ساکن کشور و مرگ ایرانیان در خـارج از کـشور بـه وسـیله       
  . گردد کل وقایع که از دفاتر ثبت احوال است و نیز در شناسنامه متوفی ثبت ، امضا و مهر میثبت همچنین در دفتر 
پس از ثبت به نیروی انتظامی محل اعالم و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده می شود که           مرگ خارجیان   

    ) .63 اصالحی 22ماده ( به وزارت امور خارجه ارسال گردد 
ر صورت واقعه مرگ باید طبق تصدیق پزشک و د.   )22تبصره ماده   ( گردد  گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می         

و اگر شخصی خارج از محل ثبت والدت فوت نمـوده باشـد، حـوزه ثبـت       )24ماده ( نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد       
  . احوال محل فوت ، پس از ثبت واقعه ، مراتب را برای ثبت در دفتر ثبت کل وقایع به حوزه محل ثبت والدت ارسال می دارد 

  : د  اشخاص ذیل می باش1355برعهده قانون ثبت احوال مصوب 26 و 24د تکلیف اعالم فوت ، برابر موا
 .نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع مرگ حاضر بوده است  

 . متصدی یا صاحب مکانی که مرگ در آن رخ داده است یا نماینده او  

 .هر شخصی که در موقع مرگ حاضر بوده است  

 ) .دهبان ( مأمورین انتظامی یا کدخدا  

  ) . 1363 اصالحی 26تبصره ماده ( متصدیان گورستان یا دفن  

پزشکی که وقوع مرگ به او اطالع داده شده و گواهی فوت صادر کرده مکلف است یک نـسخه از آن را بـه ثبـت احـوال محـل                    
  ) .1363 اصالحی 24ماده ( ارسال نماید 

 :در موارد ذیل اعالم مرگ به عهده مقامات زیر است 

 مقامـات انتظـامی یـا گروههـای          که مرگ بر اثر بروز سوانح از قبیل زلزله ، سیل ، طوفان و آتش سـوزی واقـع شـود ،                     در صورتی    
امدادی حاضر در محل مکلفند واقعه مرگ را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی المقـدور شـماره شناسـنامه ،          

  .  )1363اصالحی  28 ماده 1 بند (محل صدور شناسنامه و سن متوفی ، اعالم نمایند 

مرگ نظامیانی که در زمان صلح یا در سربازخانه ویا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنـگ واقـع مـی شـود بـه وسـیله فرمانـده              
   .)1363 اصالحی 28 ماده 2بند ( قسمت با تعیین نام و نام خانوادگی وشماره شناسنامه و محل صدور آن اعالم می گردد 

روز مـرگ و  .  برای کلیه اشخاص و مقامات مذکور ده روز از تاریخ فوت یا وقوف بر آن است    بایدگفت ،   اعالم فوت  هلتمرددر مو 
تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که مرگ در اثنای سفر رخ دهد ، مهلـت اعـالم آن از                            

    ) .1363اصالحی . ا . ث .  ق 25 ماده( تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد 
                                                           

  دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
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مدیر دفتر دادگاه مکلف است یک نسخه از        . باید در دفتر سجل احوال ثبت شود        . م  .  ق   994 برابر ماده    ثبت موت فرضی غایب مفقود االثر     
ضـای ورثـه و     حکم قطعی صادره را طی نامه رسمی به منظور ثبت به اداره ثبت احوال محل ثبت تولد غایب ارسال دارد و به تقا                      

  . یا اعالم کننده نیازی نخواهد داشت 
   ضمانت اجرای مقررات ثبت احوال -د

ضمانت اجرای کیفری ، ضمانت اجرای اداری و انـضباطی ، ضـمانت اجـرای مـدنی و بـاالخره                    : این ضمانت اجراها عبارتند از      
  . الزام به انجام دادن تکلیف مقرر 

  ضمانت اجرای کیفری . 1
 128090 و آیـین نامـه شـماره          )55 تـا    48مـواد   ( نگذار فصل یازدهم قانون ثبت احوال را به مقررات کیفری اختصاص داده اسـت               با اینکه قانو  

نیز جرایم مشخصی را برای متخلفان مقرر داشته است ، نظر به   ) تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه           ( 2/11/1366مورخ  
 1370ت احوال و اهمیت مسأله قانون تخلفات ، جرایم و مجازات های مربـوط بـه اسـناد سـجلی و شناسـنامه ، مـصوب                    حفظ اعتبار اسناد ثب   

 23در این قانون کـه مـشتمل بـر          . مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجازاتهای گوناگون و سنگین تری را نسبت به مقررات سابق در بر دارد                   
 تا یک سال و یا به پرداخت جـزای نقـدی از دویـست هـزار ریـال تـا یـک                       91اص زیر به حبس از      اشخ«  این قانون    2برابر ماده   . ماده است   

  :میلیون و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند 
  . اشخاصی که در اعالم والدت یا وفات یا هویت برخالف واقع اظهاری نمایند  
سنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیـه                سال تمام از شنا    18اشخاصی که عالماً و عامداً پس از رسیدن به سن            

افـرادی  . و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند                           
  . وق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان ف

  . ماما یا پزشکی که در مورد والدت یا وفات گواهی خالف صادر کند  
 .اشخاصی که در مورد والدت یا وفات شهادت دروغ بدهد و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات مؤثر واقع شود  

   .مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد در کلیه موارد مذکور در فوق ،  –تبصره 
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طـالق یـا فـسخ نکـاح                   : جدید حمایت خانواده     قانون   49همچنین به موجب ماده     

می است از ثبت آن امتناع کند ، ضـمن الـزام            اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزا                   
این مجازات در مورد مردی کـه از ثبـت        . به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود                   

  . انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است 
  ضمانت اجرای اداری و انضباطی . 2

این نوع ضمانت اجرا بیشتر در مورد مأموران ثبت احوال و یا هر یک از مسئوالن کارکنان دولت و یا عاقدی اسـت کـه در خـصوص ثبـت                       
هرگاه مأموران و مسئوالنی که به موجب قانون ثبت احوال وظایفی بر            . وقایع چهارگانه و نگهداری اسناد ثبت احوال وظایفی بر عهده دارد            

ماده  (جرای آن تأخیر یا تعلل نمایند ،  در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت  عهده دارند در ا   
اعمـال ضـمانت اجـرای      .  و به مجازات انضباطی که حداکثر آن انفصال دائمی از خدمت دولت اسـت محکـوم خواهنـد شـد                      . )ا  . ث  .  ق   48

  . و یا مدنی نخواهد بوداداری مانع اجرای ضمانت کیفری
  مسئولیت مدنی . 3

عالوه بر مجازاتهای کیفری و انضباطی یاد شده در قانون ، اشخاص متخلف اعم از کارمنـدان و دیگـران ، برابـر قواعـد عمـومی مـسئولیت                             
ثبت احوال نیز به ایـن گونـه   در برخی از مقررات راجع به    . د بود که از تقصیر آنها ناشی شده است          نمدنی ، مکلف به جبران خسارتی خواه      

. 1 ) 1370 قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسـناد سـجلی و شناسـنامه مـصوب                   7 و 6مثل مواد   ( ضمانت اجرا اشاره شده است      
یـا تخلـف     ، مسئولیت در اینجا مبتنی بـر تقـصیر اسـت و بـدون اثبـات تقـصیر                    1339مصوب  . م  . م  .  ق   11و  1قابل ذکر است که طبق ماده       

شخص ، مسئولیت مدنی او در این زمینه ثابت و محرز نمی گـردد ، مگـر در خـصوص اتـالف خـود اسـناد کـه خـسارت مـستقیم وارده را                               
  . مطالبه کرد . م .  ق 328توان به استناد ماده  می

                                                           
 نبع پیشیندکترسید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، م. 1
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  الزام به انجام دادن تکلیف مقرر. 4
. است الزام شخص متخلف بـه انجـام دادن تکلیـف مقـرر اسـت                نوع دیگر از ضمانت اجرای مدنی که در قانون پیش بینی شده             

اشخاصی که تکالیفی برای آنان در قانون ثبت احوال مقرر شده اسـت ، در صـورت تخلـف ، ملـزم بـه                . ا  . ث  .  ق   48برابر ماده   
 ندهد ، مثال مرتکب به عالوه کارمند و مأموری که وظیفه قانونی خویش را درست انجام           . انجام دادن تکالیف مقرر خواهند شد       

جعل و تزویر شده و یا در انجام وظایف خویش قصور ورزیده باشد و مسامحه نماید عالوه بر مجازاتهای کیفـری  وانـضباطی و                 
  . گردد مسئولیت مدنی یاد شده ، ملزم به انجام دادن تکلیف و عنداالقتضاء تصحیح سند می

   تصحیح اسناد ثبت احوال -ه 
ایر مقررات مستفاد می گردد که درموارد ذیل سندسجلی باید    سو. ا  .ث  . ق   11 و   8ومواد  3 ماده   5 تبصره بند     و 3،2،1از بندهای   
  :   شود تصحیح

هرگاه ثابت شود که نماینده ثبت احوال عمداً مطالب خالف واقعی را در سند درج نمـوده اسـت و یـا اینکـه اظهـار کننـده و                              .1
   . ) .ا . ث .  ق 8مستفاد از ماده (  شته اندشهود قضیه اظهارات کذبی را بیان دا

 باشد که این نقص نیز ممکن است به طور عمدی بوده یـا ناشـی از اشـتباه     هرگاه سند ناقص تنظیم شده باشد ، مثال فاقد امضاء        .2
    )1363اصالحی . ا . ث .  ق 11 و ماده 3 ماده 1مستفاد از بند (  مأمور باشد

   )3 ماده 2بند ( یم و تحریر سند رخ بدهد هرگاه اشتباهی در تنظ .3
 خـود را بکنـد و   1 هرگاه مطابق مقررات ، اصالح سند الزم باشد ، مثال شخص تقاضای تغییر نام خـانوادگی و یـا تـاریخ تولـد                .4

   . ) .ا . ث .  ق 11 و 8مستفاد از ماده ( مرجع صالح آن را بپذیرد 
  : را می توان به اقسام ذیل تقسیم نمود از طرف دیگر اشتباهات موجود در اسناد سجلی

  اشتباه ممکن است قبل از امضای سند باشد یا بعد از آن  .1
  اشتباه ممکن است از طرف اعالم کننده باشد ، یا از طرف مأمورین ثبت احوال .2
ا اشتباه غیر تحریـری باشـد ،   ی اشتباه ممکن است در تحریر مندرجات اسناد باشد ، مثال امالی کلمه ای غلط نوشته شده باشد ،                 .3

  .   اعالم کننده تاریخ تولد و یا مشخصات والدین اشتباه کند مثالً

گیریم  حال با در نظر گرفتن موارد تصحیح و انواع اشتباهاتی که ممکن است در سند سجلی رخ بدهد مرجع صالح را درنظر می                      
  . و به اختصار درباره آنها سخن می گوییم 

ح در تصحیح اسناد ثبت و احوال باید گفت ، چنانچه اشتباه از طرف صاحب سند یا اعالم کننده باشد ، پس                      در مورد مرجع صال   
از تنظیم سند ، مدعی اشتباه باید به محکمه صالحه مراجعه نموده ، ادعای خود را به اثبـات برسـاند و مـادام کـه ایـن ادعـا ثابـت         

   . ) .ا . ث .  ق 8و ماده  . 2م.  ق 995 ماده (نشده است سند از اعتبار خود برخوردار می باشد 
رگ اشتباهی روی داده باشد بر حسب اینکـه  مهرگاه اشتباه از طرف مأموران ثبت احوال باشد و در تحریر مندرجات اسناد والدت و        

  .  ) ا  .  ث  .   ق   30ماده   ( هد بودتصحیح سند مطرح شود ، مرجع صالح برای آن متفاوت خوااشتباه قبل از امضاء باشد یا بعد از امضاء کشف و 

سخن گفته و آن      قانون ثبت احوال در مورد تصحیح قبل از امضاء فقط از تصحیح مندرجات اسناد والدت و مرگ قبل از امضاء                   

                                                           
  : به تایید شورای نگهبان رسیده است 12/11/1367 که در تاریخ 2/11/1367مصوب »  برطبق  قانون حفظ اعتبار سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها .1

  .از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است . ماده واحده 
 و در صورتی که اختالف سن واقعی با سن مندرج دراسنادسجلی به تـشخیص کمیـسیونی مرکـب از فرمانـدار یـا بخـشدار ، رئـیس اداره ثبـت         صاحب شناسنامه تنها یک بار درطول عمر      -تبصره  

 محـل تـشکیل   احوال محل وپزشک منتخب ، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسالمی شهر ویا بخش محل صـدور شناسـنامه و بـا عـضویت و ریاسـت قاضـی دادگـاه صـالحه                              
  » .گردد ، بیش از پنج پنج سال باشد می تواند سن خود را اصالح نماید  می

تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیـز بـه تجـویز تبـصره همـین       ...  « 13/4/74 -559شماره   رای وحدت رویه  برابر  
  »....نحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است قانون م

  . تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه  : قانون مدنی 995ماده . 2
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را در صالحیت مأمور تنظیم کننده سند قرار داده است ، ولی با توجه بـه وحـدت مـالک مـی تـوان ایـن قاعـده را بـه تـصحیح                                  
که بوسیله ماموران ثبت احوال تنظیم می شود ، نیز سرایت داد، اما تصحیح اشتباه در تحریر منـدرجات                 و دفاتر سجلی     سایراسناد

 در صالحیت مأمور تنظیم کننده سند نیست ، بلکه در صالحیت هیأت حل اختالف است که از رئـیس    بعد از امضاء  اسنادسجلی  
مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت   یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره           گانی یا معاونان  بایاداره ثبت احوال و مسئول      

   . 1. )ا . ث .  ق 3ماده ( احوال استان تشکیل می شود 

که اعالم کننده در تاریخ والدت طفل یا مشخـصات پـدر و مـادر اشـتباه کـرده                    هرگاه اشتباه ، ناشی از تحریر سند نباشد ، چنان         
این گونه اشتباه در صالحیت هیأت حل اختالف نیست ، بلکه دادگاه صالحیتدار باید در این مـورد اخـذ تـصمیم                      تصحیح    باشد،

   ) .ا . ث .  ق 4مستنبط از ماده ( کند و ذی نفع می تواند برای تصحیح اشتباه به دادگاه محل اقامت خود شکایت کند 
است تصمیم این هیـأت قطعـی نیـست ، بلکـه قابـل شـکایت در                 در مواردی که تصحیح اشتباه در صالحیت هیأت حل اختالف           

   . ) .ا . ث .  ق 4ماده ( است ) تجدید نظر ( رأی دادگاه فقط قابل پژوهش . دادگاه عمومی محل اقامت خواهان است 
 می نمایـد و یـا بعـد از     امضاء از امضاست که مأمور آن را برطرف می کند و در حاشیه سند توضیح داده ،  یاقبل بنابر آنچه گفته شد ، اشتباه     

امضاء و اشتباه قلمی و تحریری است که رسیدگی به آن در صالحیت هیأت حل اختالف است و یا اینکه اشتباه از طـرف صـاحب سـند یـا                    
  . د اعالم کننده و به دیگر سخن اشتباه غیر تحریری است که در این صورت محکمه رسیدگی نموده ، حکم به تصحیح سند صادر می نمای

در مورد آثار تصحیح اسناد سجلی باید گفت ، تصحیح سند سجلی در گذشته تأثیر می نماید و از تاریخ صدور سند مؤثر واقـع                         
می شود ، بنابراین دارنده سند اصالح شده می تواند با ارائه آن تمامی مدارک و اسناد متعلق به خود را نیز تـصحیح نمایـد ؛ امـا                             

 44قـسمت اخیـر مـاده       .  در خصوص نظام وظیفه اسـت         ه ، استثنای مهمی قائل شده است  و آن استثناء          قانونگذار برای این ضابط   
دادنامه ای که به موجب این ماده صـادر مـی شـود از حیـث                .... «  مقرر می داشت     1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب       

خ تولد شـخص تـصحیح شـود و اداره ثبـت احـوال بـه اسـتناد              پس هرگاه تاری  . » مقررا ت راجع به نظام وظیفه مؤثر نخواهد بود          
 از دادگاه صالح صادر می شود ، سند را اصالح نماید ، از نظر خدمت نظام وظیفـه تـاریخ تولـد سـابق مـالک عمـل                              که حکمی

ی تـأثیر خواهـد     خواهد بود ، نه تاریخ جدید ، اما این تاریخ از سایر جهات مثال از نظر اهلیت در امور مـدنی ، سیاسـی و فرهنگـ                          
  . داشت ، چنانکه اسناد تحصیلی شخص اصالح می گردد و شخص می تواند با تاریخ تولد جدید در انتخابات شرکت نماید 

 آیـین نامـه   8 دیده نمی شود ؛ لیکن ماده 1363 و اصالح شده آن مصوب 1355حکم ماده مذکور در قانون ثبت احوال مصوب    
  .  هیأت وزیران همان حکم استثنایی را پذیرفته است 13/5/1364 مصوب 29/7/1363اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی 

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابـت گـردد یـا                    :  قانون مدنی    996به موجب ماده    
 حکـم فـوت فرضـی غایـب ابطـال           هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شـود و یـا                   

   . 2گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود
   اعتبار اسناد ثبت احوال -و

  . و از اعتبار خاصی برخوردار است . ) م .  ق 1287 و 999 ، 995مواد ( سند ثبت احوال یک سند رسمی محسوب می شود 
  اعتبار سند نسبت به صاحب آن . 1

این اسناد را از جمله اسناد رسمی به شمار می آورد ، بنابراین مادام که بـه موجـب تـصمیم هیـأت حـل اخـتالف یـا رأی                              . ا   . ث.  ق   8ماده  
دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی اسـت و شـخص دارنـده مـی توانـد از مزایـای آن اسـتفاده کنـد و همچنـین                            

همه اسناد سجلی نسبت به دارنده سند معتبر هستند و او نمی تواند از       . رر دارنده سند به آن استناد نمایند        اشخاص ذی نفع نیز می توانند به ض       
  . آثار مترتب بر آنها شانه خالی کند یا درباره آنها انکار یا تردید نماید ؛ اما اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث قابل بحث است 

                                                           
  دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
و به نظر می رسد این حکـم  » در دعاوی مربوط به اوراق هویت ، حکمی که منحصراً به استناد شهادت شهود صادر شود مؤثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهد بود   « : مارات   قانون شهادت و ا    6به موجب مادۀ    . 2

  .  قانون مدنی نیز نسخ ضمنی نشده است 1308 تا 1306خاص با نسخ مواد 
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  الث اعتبار سند نسبت به اشخاص ث. 2
از آنجا که قانون اعتبار اسناد ثبت احوال را نسبت به اشخاص ثالث ، یعنی کسانی که نه صاحب سند هستند و نه در اعالم واقعـه                          
و گرفتن سند مداخله داشته اند ، تصریح نکرده است ، ممکن است گفته شود اسناد مزبور نسبت به اشخاص ثالـث مـؤثر و قابـل     

نظر با اصول حقوقی و مصلحت اجتماعی سازگار نیست و از آنجا که اسناد مزبور به وضعیت و اهلیـت                    استناد نیستند ، لیکن این      
  . د ، باید نسبت به همه مردم معتبر و مؤثر و قابل استناد باشند نو هویت اشخاص مربوط هست

و اسناد ثبت احوال را شامل نمی شود ناظر به اسناد راجع به معامالت است      . م  .  ق   1290ماده  : در توجیه این نظر می توان گفت        
   . 1و این گونه اسناد بر حسب طبیعت آنها باید نسبت به همه مردم معتبر باشند

  اعتبار سند والدت . 3
است سند والدتی که در مدت قـانونی بـه اداره   . م .  ق 999بر طبق پاره ای از آراء صادر از دیوان عالی کشور که مستند به ماده       

بـا وجـود ایـن      . عالم نشده باشد ، سند رسمی محسوب نمی شود و از مزایای اسناد رسمی برخـوردار نخواهـد بـود                     ثبت احوال ا  
بـه عـالوه    .  اسناد رسمی به شمار مـی آینـد            جزء 1355 قانون ثبت احوال     8توان گفت که این گونه اسناد بر طبق اطالق ماده            می

انواده هـا از مقـررات اسـت سـبب       که چه بسا ناشی از بی اطالعی افـراد و خـ           معقول و منصفانه نیست که تأخیر در اعالم والدت          
  . ، سند سجلی که بر طبق مقررات ، صادر گردیده سند عادی به شمار آمده ، فاقد ارزش و اعتبار اسناد رسمی باشدشود

مدت قانونی اعـالم شـده باشـد ،         بعضی از استادان حقوق چنین اظهار نظر کرده اند که اگر والدت در              . م  . ق 999در تفسیر ماده    
هم سند رسمی است و هم نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است ؛ اما اگـر والدت  ) اعم از شناسنامه و مندرجات دفتر والدت        (سند مربوط   

   . 2در مدت قانونی اعالم نشده باشد ، سند صادر شده رسمی است ، ولی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نمی باشد
اثبـات خـالف    . والدت در صورتی مستلزم ادعای جعل است که مربوط به اعالم و احراز مأمور رسمی باشـد                  اثبات خالف سند    

 قانون مدنی ناظر به     1309ماده  . اظهاری که به مأمور ثبت احوال شده نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز اثبات می شود                    
رویۀ قضایی در پذیرفتن شهادت     . می شود نه به اعالم اشخاص عادی        بخشی از سند رسمی است که به مأمور رسمی نسبت داده            

 مـاده   1بنـد   ( برای احراز تاریخ واقعی والدت و تصحیح شناسنامه در تردید است و دادگاهها برای تقویت یـا تکمیـل سـایر دالیـل                        

  . مول در زمرۀ شهادت کتبی و امارات است کنند ، ولی سایر دالیل مورد استناد نیز به طور مع از آن استفاده می) قانون مدنی 1312
   مرگ پایان وجود شخصیت حقیقی- بند سوم

توانـد ماننـد     انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست مـی دهـد و دیگـر نمـی                   . وجود اشخاص طبیعی با مرگ پایان می یابد         
  . شخص زنده طرف حق و تکلیف باشد 

به سر برد ، نباید او را مرده پنداشت و آثار و احکام شخص مرده )  کما ( شی طوالنی  قابل ذکر است هرگاه شخص دریک بیهو      
ممکن اسـت برخـی     : از این گذشته امروزه در علم پزشکی بحث جدیدی آغاز شده است             . درباره چنین کسی جاری نمی شود       

 شـرایط ویـژه ای منجمـد کننـد و در            از افراد را که بیماری صعب العالجـی دارنـد یـا اشخاصـی را بـه هـر دلیـل دیگـر ، تحـت                         
  . آزمایشگاه نگاه دارند و پس از مدتی مجدداً آنها را از حالت انجماد خارج نموده ، به حالت طبیعی باز گردانند 

درصورتی که چنین توفیقی در علم پزشکی حاصل شود ، می توان گفت که شخص مورد نظـر بـه مـرگ طبیعـی نمـرده اسـت و در                     
در صورت تردید ، اصل ، بقای حیـات او مـی   . ام شخص مرده را نمی توان در خصوص وی به مورد اجرا گذاشت           نتیجه آثار و احک   

  .  موت حکمی یا مدنی نیز وجود داشتدر قوانین سابق کشورها عالوه بر موت طبیعی ،. باشد و خالف آن به اثبات نیاز دارد 
به این معنی که شخصیت خود      . ی می شد    ن جنایات ، محکوم به موت مد      در حقوق سابق فرانسه ، انسان در صورت ارتکاب بعضی از          

در حقوق اسالم بنابرقول مشهور فقهای امامیه چنین قاعده ای در مورد مرتد فطری . در قید حیات بود هنوزرا از دست می داد با اینکه 

                                                           
  یندکتر سید حسین صفایی ، منبع پیش. 1
  دکتر سید حسین صفایی ، دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 2
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. بینـی کـرده اسـت     ر نهادی به نام موت فرضـی پـیش  در قوانین امروز ، موت حکمی یا مدنی شناخته نشده ، اما قانونگذا    . وجود دارد   
موت فرضی مربوط به کسی است که غیبت طوالنی داشته و حیات او مشکوک است و با شرایطی که در قانون مقرر شده اسـت ، بـه     

مـین  االثـر ، در فـصل چهـارم ه         بحـث غایـب مفقـود     . موت فرضی مربوط به غایب مفقود االثر است         . موت فرضی او حکم می شود       
  . ه عنوان یک فصل جداگانه آمده استقسمت از جزوه ، به علت تطویل و اهمیت موضوع ، ب

  :ق هر یک از اقسام موت ، آثار حقوقی مهمی بر آن مترتب می گردد ، این آثار عبارتند از با تحق
   )م .  ق 875ماده ( تعیین ورثه  

ورث است و کسانی که پیش از متوفی فوت می کنند یا هنوز در حـین فـوت             شرط وراثت زنده بودن در حین فوت م       . م  .  ق   875طبق ماده   
 ورثه به شمار نمی آیند ؛ بنابراین هم مردگان و مردگان در یـک حادثـه اصـوال از یکـدیگر                       متوفی حداقل نطفه آنها منعقد نشده است جزء       

بمیرد و تاریخ فوت یکـی از آنهـا معلـوم و دیگـری از حیـث                 د ،    نفر که بین آنها توارث باش      دو و هرگاه    . )م  .  ق   1024ماده  ( ارث نمی برند    
   . ) .م .  ق 874ماده ( تقدم و تأخر مجهول باشد ، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد 

   . )م .  ق 868 و867ماده  (تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی له  
 همین قانون 868به دستور ماده . » ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند  « : م  .  ق 867به موجب ماده    

مالکیت ورثه نسبت به ماترک متوفی متزلزل است و با پرداخت دیون و ادای حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته اسـت مـستقر                         
ی کـه قـائم بـه وجـود شـخص متـوفی              باشد ساقط می شود و تعهدات       شخص متوفی می   دگردد و نیز تعهداتی که قائم به وجو        می
  . گردد و حتی قبول ترکه شرط انتقال نخواهد بود باشد از همین تاریخ به ورثه منتقل می نمی

  )امور حسبی .  ق 231ماده ( حال شدن دیون متوفی  
    ) .1319مصوب . ح . ا .  ق 231ماده (  می گردند با فوت طبیعی شخص و یا صدور حکم موت فرضی او ، تمامی دیون مدت دار وی حال

 1.) م .  ق 1154ماده ( تعیین ابتدای عده زوجه متوفی  

احتـساب ایـن عـده و شـروع آن از تـاریخ       . . )م .  ق 1154ماده ( زن متوفی باید به مدت چهار ماه و ده روز ، عده وفات نگاه دارد    
به اطالع زن برسد مطابق قول مشهور فقهای امامیه ، از تـاریخی کـه خبرفـوت بـه        اگر این تاریخ پس ازمدتی      . فوت شوهر است    

   .2زن   می رسد زمان عده آغاز می گردد
 انحالل نکاح 

  . با مرگ زوج یا زوجه عقد نکاح منفسخ می شود 
∗∗∗ 

  

  ]محجورین [  حجر اشخاص حقیقی - گفتار دوم
ما در اصطالح حقوق حجر به معنای عدم اهلیت استیفا است ، پس می توانیم         واژه حجر در لغت به معنی منع و بازداشتن است ، ا           

منع شخص به حکم قانون نسبت بـه اینکـه بتوانـد امـور خـود را مـستقالً و بـدون        : در تعریف آن بگوییم ، حجر عبارت است از          
  . در اعمال و اجرای حق دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی قانونی شخص

   :گردیده استشرح ذیل برای حجر ذکرتصرفات خود و فلسفه و مبنای حقوقی آن ، تقسیماتی به توجه به نوع ممنوعیت شخص دربا 
  حجر عام و حجر خاص . 1

ال حجـر  منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشـد ، بـرای مثـ           
مجنون عام است ؛ زیرا کلیه اعمال حقوقی او را در بر می گیرد و مجنون به علت فقدان اراده هیچ گونه عمل حقوقی ، چه عقد                           

جز در موارد استثنایی ، نمی توانـد حقـوق          ) ممیز  ( حجر صغیر نیز عام است ، زیرا صغیر         . باشد چه ایقاع ، نمی تواند انجام دهد         
  .  کند خود را شخصاً اعمال

                                                           
 نشر میزان »  اشخا ص و اموال « دکتر سید حسین صفایی ، حقوق مدنی . 1
 دکتر سید حسین صفایی ، دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 2
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حجر خـاص بـه   ) غیررشید (  نه همه آنها ؛ برای مثال حجر سفیه  حجر خاص ممنوع شدن شخص از پاره ای تصرفات می باشد ،      
حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است ، زیرا محدود بـه تـصرفات                . آید ، زیرا محدود به امور مالی است         شمار می 

   . 1دمالی است که به زیان بستانکاران باش
  حجر حمایتی و حجر سوء ظنی . 2

در حجر حمایتی حمایت از محجور مورد نظر قانونگذار است ، ولی در حجر سوءظنی مقصود حمایت از منافع دیگران اسـت ؛                       
برای نمونه حجر صغیر ، مجنون و سفیه حجر حمایتی به شمار می رود ، زیرا این اشخاص به سبب اختالل یا نقص قوای دمـاغی                    

وانند امور خود را ، چنان که باید اداره کنند ، بدین جهت قانونگذار با برقراری حجـر و پـیش بینـی نهادهـایی بـرای اداره                            نمی ت 
امور این اشخاص به حمایت از آنان اقدام کرده است ؛ اما حجر بر تاجر ورشکسته حجـر سـوء ظنـی اسـت ، زیـرا منظـور از آن          

  . ات مالی مضر به حال آنان بوده است حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرف
حجر حمایتی دارای قواعد و ضوابط مشترک و خاصـی اسـت کـه آن را از سـایر نهادهـای قـانونی و سـایر محـدودیتها متمـایز                              

  : این خصایص عبارتند از . گرداند  می
 نظم عمومی مرتبط است و از این جهـت  حجر حمایتی ناشی از قانون است و قواعد و مقررات آن همانند مقررات مربوط به اهلیت با           

  . جزء مقررات امری به شمار می آید ؛ بنابراین اراده افراد نمی تواند ایجاد حجر یا رفع حجر نماید 
در مورد معامالت محجورین فقدان یا عـدم کفایـت اراده مفـروض اسـت ؛         . حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است            

جر برای حکم به بطالن معامله یا غیرنافذ بودن آن کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایـت اراده نیـازی نیـست ،            بنابراین اثبات ح  
  .اما درمورد شخص غیر محجور و اهل وضع متفاوت است و مدعی فقدان یا عیب اراده باید آن را اثبات نماید 

چنانکه اعمال حقوقی شخص نافذ تمیز باطل و بالاثر است و           .  است   ضمانت اجرای حجر حمایتی در حقوق ایران بطالن یا عدم نفوذ           
اگر شخص دارای تمیز باشد ، اما نه آنچنان تمیزی که بر طبق نظر قانونگذار برای انجام دادن اعمال حقوقی کافی است ، مانند صغیر                     

 .ممیز یا سفیه ، که عمل حقوقی او اصوال غیرنافذ است 

این رژیم ، رژیم والیت و قیمومت نامیده مـی شـود ، اعـم از                .  اداره امور محجورین معین شده است        رژیم واحدی برای سرپرستی و     
  . البته ولی قهری با شرایطی می تواند اختیارات خود را به وصی تفویض نماید . اینکه محجور صغیر یا سفیه یا مجنون باشد 

مالی است و قانونگذار به منظور حمایت از منافع مالی محجور او را از غالب مقررات مربوط به حجر حمایتی درباره اموال و تعهدات            
 . مباشرت در حقوق مالی خود ممنوع کرده و از این طریق مورد حمایت قرار داده است 

  حجر قانونی و حجر قضایی . 3
یی نامیده شده اند ؛ بـرای  حجر ممکن است به حکم مستقیم قانون باشد یا به حکم دادگاه که به ترتیب حجر قانونی و حجر قضا        

مثال حجر صغیر حجرقانونی ، ولی حجر مجنونی که بعد از رسیدن به سن بلوغ ، رشد دچار جنون شده است و نیـز حجـر تـاجر                      
  . ورشکسته که به حکم دادگاه نیاز دارد حجر قضایی است 

  حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده . 4
شعور و اراده است و در پاره ای از موارد مبنـای حجـر نقـص یـا عـدم کفایـت           د حجر مبتنی بر فقدان درک ،      در پاره ای از موار    

  . اراده است ؛ چنان که حجر مجنون از نوع اول و حجر صغیر ممیز یا سفیه از نوع دوم است 
  حجر در امور مالی و حجر در امور غیرمالی.  5

امور مالی است یا هم امور مالی و هم امور غیرمالی را در بر می گیرد به دو گونه تقسیم                    گاهی حجر را به اعتبار اینکه منحصر به         
با توجه به این تقسیم ، حجر سفیه محدود به امور مالی است ، زیرا فرض ایـن اسـت کـه سـفیه عقـل معـاش نـدارد و                               . کرده اند   

ور و اراده کافی است ؛ اما حجـر صـغیر و مجنـون عـام     تصرفات مالی او عاقالنه نیست ، ولی در امور غیرمالی دارای درک ، شع        
  . است و همه امور و اعمال حقوقی او را در بر می گیرد 

                                                           
  . سمت انتشارات » اشخاص و محجورین  « دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی. 1
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  حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد .  6
لـی گـاهی    گاه حجر در زمان معینی پایان می یابد ، مانند حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد مرتفـع مـی شـود ؛ و                            

  . حجر غایت معینی ندارد و زمان انقضای آن معلوم نیست ، مانند حجر مجنون 
از اقسام یاد شده حجر آنچه تابع رژیم خاص حقوقی است ، حجر حمایتی است که برای حفظ حقوق و منـافع صـغیر ، سـفیه و                            

   . 1تمبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف عقل یا اراده اس. مجنون مقرر شده است 
  : در فقه امامیه معموال در کتاب حجر شش سبب را از موجبات حجر دانسته اند که عبارتند از 

، اسباب حجـر را     . م.  ق   1207، اما حقوق موضوعه ماده      ) بردگی  (  مرض متصل به مرگ ، رقیت         صغر ، سفه ، جنون ، افالس ،       
   . 3صغار ، افراد غیررشید و مجانین:  دسته تقسیم شده اند لذا محجورین به سه . 2به صغر ، سفه وجنون محدود کرده است

   طبقه بندی اشخاص محجور -بند اول
  صغیر  -اول
   مفهوم صغیر -الف

صغیر در لغت معنی کوچک و خرد است و در اصطالح فقهی و حقوقی به کسی اطالق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیـر     
  . نشده است 

 )کودکی ( بالغ کسی است که دوره صغر . کسی که به مرحله بلوغ رسیده بالغ نامیده می شود        . دن است   در لغت به معنی رسی     بلوغ
  . را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نموکافی یافته و آماده توالد و تناسل است 

. لوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی اسـت       فقیهان اسالم نشانه هایی برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی و فیزیو               
قانون مدنی به پیروی از قول مـشهور        . نشانه شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن معین است که می توان آن را اماره بلوغ دانست                   

ری و در دختـر   سال تمام قمـ 15 سن بلوغ در پسر  «چنین مقرر داشته است . م .  اصالحی ق 1210 ماده 1فقیهان امامیه در تبصره   
   . قانون جدید مجازات اسالمی147و ماده  ) 8/10/1361الحاقی ( ، »  سال تمام قمری است 9

صغیر غیرممیز ، شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست ، زشـت را از زیبـا و سـود    . صغیر ممکن است غیرممیز یا ممیز باشد      
اما صغیر ممیز از قوه درک و تمیز نسبی برخوردار است و با            . داشته باشد   ) انشایی  ( ده حقوقی   را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند ارا         

  . اینکه به سن بلوغ نرسیده ، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد 
  رممیز بودن یا ممیز بودن اوست ؟ هرگاه در ممیز یا غیرممیز بودن صغیر اختالف شود ، آیا اصل ، غی

در پاسخ به این سوال می توان گفت از آنجا که حالت عدم تمیز در صغیر مقدم بر تمیز اسـت ، یعنـی صـغیر نخـست غیـر ممیـز        
است و بعد وصف تمیز را به دست می آورد ، در صورت شک در حدوث تمیز ، حکم به بقـای حالـت سـابق مـی نمـاییم و بـه             

کند و بدین سبب معاملـه صـغیر را   ت عدم تمیز را استصحاب می کنیم ؛ بنابراین کسی که ادعای عدم تمیز می دیگر سخن ، صف   
داند ، از آنجا که ادعایش موافق اصل است ، نیاز به اقامه دلیل ندارد ، بلکه طرف دیگر که صغیر را ممیز و دارای اراده                         باطل می 

  . ثابت کند داند باید ادعای خود را با دلیل حقوقی می
در حقوق برخی از کشورها ، تمیز ، سن خاص دارد ولی در حقوق مدنی ایران و پاره ای از کشورها وضع اینگونـه نیـست و در                          

  . صورت بروز اختالف درباره ممیز یا غیرممیز بودن صغیر ، تشخیص با دادگاه است 
مقصود از رشد این است کـه شـخص   .  نیز شرط است   درشبرای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه               

 اصالح شـود ، قانونگـذار بـه موجـب     1361قبل از اینکه قانون مدنی به سال  . توانایی اداره اموالش را به نحو عقالیی داشته باشد          

                                                           
 دکترسید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
 و یا منافع اموال مزبور حین پیـدا شـدن غایـب    بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض    :  قانون مدنی    1027ماده  . 2

  . موجود می باشد مسترد دارند 
  دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد پنجم ، انتشارات اسالمیه. 3
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خـروج از حجـر     و  ) استیفا  (  سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف         18 ، سن    1314 قانون یاد شده مصوب      1210 و   1209مواد  
  . تعیین کرده بود 

 ، در قـانون  1361بعد از پیروزی انقالب اسالمی ، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسالمی ، ضمن اصالحاتی که بـه سـال                   
  را به شکل قابـل انتقـادی      1210را حذف و ماده     . م  .  ق   1209 ماده   – و به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه           –مدنی انجام داد    

 سال الزم االجرا بود ، تا سرانجام اصالحات کمیسیون ، بـا پـاره ای                5اصالح مزبور ، به طور آزمایشی برای مدت         . اصالح کرد   
  .  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 14/8/1370تغییرات ، به موجب قانون اصالح مواردی از قانون مدنی مصوب 

 یعنـی مـاده      مل کمیسیون امور قضایی در ارتباط با دو ماده مذکور صحه گذاشت ،            برابر این قانون ، مجلس شورای اسالمی به ع        
 را عیناً تأیید کرد ، هر چند که مورد بحث و انتقـاد شـدید حقوقـدانان و                   1361 اصالحی سال    1210 را حذف نمود و ماده       1209

  :متن ماده اصالحی به این شرح است . صاحبنظران بود 
 از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکـه عـدم رشـد یـا جنـون او      هیچ کس را نمی توان بعد    « 

  . » ثابت شده باشد 
   .1 سال تمام قمری است9 سال تمام قمری و در دختر 15سن بلوغ در پسر  1تبصره 
  .ثابت شده باشداموال صغیری را که بالغ شده است ، در صورتی می توان به او داد که رشد او   2تبصره 

 3/10/64 آن منجر به صـدور رأی وحـدت رویـه مـورخ     2اختالف در تفسیر این ماده و تعارض بین قسمت اصلی ماده با تبصره           
  :از این رأی که در موارد مشابه الزم االتباع است ، چنین برمی آید که . گردید 

وغ را نشانه رشد و موجب رفع حجر مـی دانـد نـاظر بـه کلیـه                   که اصوال رسیدن به سن بل      1210 طبق نظر هیأت عمومی ، ماده        اوالً
  . امور صغیر به جز امور مالی است 

 ماده مزبور رفع حجر از صغیر در امور مالی مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد ، شخص بـالغ نمـی                2برابر تبصره   ثانیاً  
. نکه اموال مزبور در تصرف خود او باشد یا در تصرف اشخاص دیگـر قـرار داشـته باشـد          تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند اعم از ای         

بنابراین تفسیر ، صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند حضانت ، طالق ، اقرار بـه نـسب ، شـهادت در امـور غیرمـالی  و                                 
  .2 در امور مالی رفع حجر از او نیاز به احراز رشد داردغیره از حجر خارج می شود و می تواند مستقال عمل نماید ، اما

 سال را نشانه 18در عمل دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمی ، بانکها و دیگر مؤسسات دولتی یا خصوصی ، بنابر عادت و سنت قدیم ، سن                  
شکال و خطر ناشی از لغو اماره رشد رشد به شمار آورده ، گواهی یا حکم رفع حجر از چنین اشخاصی مطالبه نمی کنند و از این رو ا

توجیه حقوقی این رویه و پیـدا کـردن مبنـای حقـوقی     . م .  ق 1210 و اصالح ماده 1209با وجود این با حذف ماده    . محسوس نیست   
  .  نمایند برای آن دشوار است ، اگر چه بعضی از حقوقدانان سعی کرده اند این رویه را با ماده واحده راجع به رشد متعاملین توجیه

، راجع به رشد متعاملین) ده واحده ما(  سال تمام به عنوان اماره رشد ، بر طبق قانون 18بعضی از حقوقدانان و دادگاهها برآنند که سن 
 ، همچنان به قوت اعتبار خود باقی است ، چه این قانون هرگز نسخ نشده است ؛ لـیکن ایـن نظـر ، هـر چنـد بـه انگیـزه               1313مصوب  
 حل مشکل فقدان اماره رشد ابراز شده و از نظر اجتماعی قابل قبول است ، از لحاظ حقـوقی خـالی از اشـکال نیـست ، زیـرا                    پسندیده

مـنعکس گردیـد و در واقـع مفـاد هـر دو قـانون در                . م  .  ق   1210 و   1209 در مـواد     1314مفاد قانون راجع به رشد متعـاملین در سـال           
 ماده واحده یاد شده هـم در ایـن قـسمت بایـد       سال به عنوان اماره رشد ،18 و سن 1209ده خصوص اماره رشد یکی است و با لغو ما      

  . 3منسوخ تلقی گردد 
                                                           

تاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد ،  که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خالف آن را مح1361 قانون مدنی اصالحی هشتم دیماه 1210ماده . 1
  .  ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است 2مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصرۀ 

ا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقالً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقاالت عهدی ی
  .... . .ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور ادارۀ امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است 

 دکتر سید حسین صفائی ، دکتر سید حسن امامی ، منبع پیشین. 1
 دکترسید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 2
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   اعمال حقوقی صغیر  -ب 
در این خصوص مـی تـوان بـه مـاده     .به دلیل فقدان تمیز و اراده حقوقی در حقوق امروز باطل و بالاثر است        اعمال حقوقی صغیر غیرممیز   

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطـل و             « :به موجب این ماده     . استناد کرد   . م  .  ق   1212
  ». بالاثر است مع ذلک ، صغیر ممیز می تواند تملک بالعوض کند ، مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات 

ا قیم باشد اصوال غیر نافذ است و ولی یا قیم نمـی توانـد بـا رعایـت مـصلحت      در صورتی که بدون اذن ولی ی   1 اعمال حقوقی صغیر ممیز   
محجور آن را اجازه دهد یا رد کند و در صورت تنفیذ ، عیب عمل انجام شده رفع و عمل از روی وقـوع ، معتبـر و مـؤثر تلقـی                                

 آن اینکـه صـغیر ممیـز مـی توانـد تملـک              استثنایی بر قاعده فوق وارد کرده اسـت و        . م  .  ق   1212اما بند دوم ماده     . خواهد شد   
صـغیر ممیـز   : با توجه بـه مـالک ایـن مـاده مـی تـوان گفـت         . بالعوض کند ، مثل قبول هبه وصلح بالعوض و حیازت مباحات            

  . 2تواند اعمال حقوقی صرفاً نافع را به طور مستقل انجام دهد ، در این صورت به اذن ولی یا قیم نیاز ندارد  می
 که می توان بر قاعده عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز وارد کرد ، اینکه اعمال صرفاً مـضر حتـی اگـر بـا اذن     استثنای دیگری 

با وجود این به نظر می رسد ، هدایایی که صـغیر ممیـز بـر حـسب متعـارف از       . ولی یا قیم باشد باطل و کأن لم یکن خواهد بود            
دایای جشن تولد ، عمل صرفاً مضر نیست ، بلکـه فایـده معنـوی بـرای صـغیر      مال خود به خویشان و دوستانش می دهد ، مانند ه       

  . دارد و رشد شخصیت او مؤثر است و بدین جهت با اذن ولی یا قیم نافذ خواهد بود 
به نظر مـی رسـد صـغیر ممیـز نمـی توانـد              .  را قبول نماید اختالف نظر وجود دارد         وکالتدر اینکه آیا صغیر ممیز می تواند سمت         

در اعمال صرفاً نـافع کـه صـغیر ممیـز            قبول وکالت ون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیرنافذ است ، مگر                 بد
البته وکالت صغیر از طرف ولی هم نافذ است ، زیرا ولی با دادن وکالت به مولی علیه ، در واقع ، در قبول                   . برای آن اهلیت دارد     

   .وکالت به او اذن می دهد 
عمل صرفاً نافع نیست ، بلکه عملی است که احتمال سود و زیان دارد،               قبول عاریه آیا صغیر ممیز می تواندعاریه قبول نماید ؟ چون          

  . به اذن ولی نیاز دارد و بدون اذن ولی غیرنافذ است 
. هم در این باره قابل استناد است. م .  ق 610 ماده. از سوی صغیر ممیز بدون اذن ولی باید غیرنافذ باشد  قبول ودیعه بر طبق قاعده کلی ،

  . در فقه امامیه نیز بلوغ را در معیر و مستعیر شرط دانسته اند و از آن چنین برمی آید که صغیر ممیز در قبول ودیعه آزاد نیست 
  منعقد کند و اجیر شود ؟ قرارداد کارآیا صغیر ممیز می تواند بدون اذن ولی با دیگری 

  ین است که آیا ولی می تواند بدون موافقت صغیر ممیز قرارداد کار برای او منعقد کند ؟سؤال دیگر ا
اصوال بر طبق قواعد کلی ولی می تواند برای مولی علیه خود قرارداد منعقد کند ، اما پذیرفتن این قاعده با تحول حقـوق کـار و                           

ازگار نیست ؛ بنابراین مـی تـوان گفـت انعقـاد قـرارداد              شخصی بودن قرارداد کار که در حقوق کار جدید پذیرفته شده است س            
  . کار به رضای صغیر و اذن ولی نیاز دارد 

 سـال را    15 قانون کار که به کار گماردن افراد کمتر از           79مسأله دیگری که می توان مطرح کرد این است که آیا با وجود ماده               
سـال تمـام قمـری    15 یـا  9 امروز به کسی گفته می شود کـه بـه سـن    ممنوع اعالم کرده است و با توجه به اینکه صغیر در حقوق 

  آیا می توان قرارداد صغیر ممیز با اذن ولی را صحیح و نافذ دانست ؟ نرسیده باشد ،
 همان قانون بـرای     176 قانون کار فقط دارای ضمانت اجرای کیفری است  وماده            79به نظر می رسد که ممنوعیت مقرر در ماده          

 روز تعیین کرده است ، لیکن قراردادی که صـغیر ممیـز بـا    180 تا 91 نقدی و در صورت تکرار تخلف حبس از        متخلفان جزای 
  .  بر طبق ضوابط حقوق مدنی ، نافذ است  اذن ولی می بندد ، یا ولی به نمایندگی قانونی از او منعقد می نماید ،

 کند و به دیگر سخن بـا اذن ولـی صـیغه عقـد را بـرای                  ازدواجولی  مسأله قابل بحث این است که آیا صغیر ممیز می تواند به اذن              
                                                           

  .اعمال حقوقی صغیر ممیز با اذن ولی قهری یا قیم تنفیذ می شود و بطالن ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است. 1
  ئی ، منبع پیشیندکتر سید حسی صفا. 2
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ولی ، شـماری از آنـان عقـد صـغیر     . را باطل دانسته اند    ) ممیز و غیر ممیز     ( برخی از فقیهان ایجاب یا قبول صغیر        . خود جاری کند    
  .ممیز را غیرنافذ تلقی کرده اند 

و فاقـد   » مـسلوب العبـاره     « غیر ممیز گفته شد ، به ویژه چون صغیر ممیـز            با توجه به آنچه به طور کلی در مورد اعمال حقوقی ص           
  . اراده حقوقی نیست و اعمال حقوقی مستقل او اصوال غیرنافذ است ، نظریه اخیر در حقوق امروز بیشتر قابل قبولبه نظر می رسد 

   مسئولیت مدنی صغیر  -ج 
  . ارد کند مسئول است هرگاه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز زیانی به دیگری و

 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود ، خود ضامن و مسئول جبران خسارت اسـت و            1183 و   1216مطابق مواد   
بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهـده   . ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می باشد             

 هیأت عمومی 29/1/1360 -20رأی وحدت رویه شماره     [ .  است و محکومٌ به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد              شخص متهم صغیر  
 7ولی طفل ملزم نیست خسارت وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید مگر اینکه مورد مـشمول مـاده             ]دیوان عالی کشور    

   ]18/9/1371 -6462/7نظریه مشورتی [ ) . 1 صغیر تقصیر کرده باشد در نگهداری. ( قانون مسئولیت مدنی باشد 
 قـانون  7امـا مـاده   » هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعـث ضـرر غیـر شـود، ضـامن اسـت                « مقرر می دارد    . م  .  ق   1216ماده  

 اسـت ، یعنـی جبـران     جهت حمایت از زیان دیده را یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینـی کـرده  1339مسئولیت مدنی مصوب    
زیان وارده بواسطه مجنون یا صغیر را در درجه اول به عهده سرپرست مجنون به شـرط تقـصیر در نگاهـداری یـا مواظبـت و در                            

  . صورت عدم استطاعت به عهده خود محجور گذارده است 
به عهده او مـی باشـد در هـر صـورت            مطابق ماده فوق کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد                 

  . جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد 
  ]اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال [ مسئولیت کیفری صغیر   -د 

فرض نخستین قانونگذار . دند گرعدم مسئولیت کیفری اطفال اماره ای است که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفیذ می    
این است که طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است از آنچنان توانایی عقلی برخوردار نیست کـه درک درسـتی از واقـع                          

ولی ، طفل در مرحله ای از رشد عقلی که تمیز نامیده می شود ، قادر خواهد بـود نیـک و بـد افعـال را بـه درجـاتی                               . داشته باشد 
ایـن مـسئولیت در ارتکـاب       . طفلی که به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده باشد به طور نـسبی مـسئول اسـت                      . دریابد  

بنابراین ، طفـل بزهکـار در نظـام کیفـری کـشور مـا       . بعضی از جرایم برای طفل ممیز به صراحت در قانون پیش بینی شده است  
  . ممکن است به مجازات نیز محکوم شود 

  قانون جدید مجازات اسالمی ، طفل بزهکـار مبـرا از مـسئولیت کیفـری و معـاف از مجـازات          146ه به موجب حکم ماده      علی القاعد 
با آنکه در مقررات کیفری بارها از طفل  . لیکن ، این معافیت مانع از اخذ تدابیر تأمینی ، تربیتی و اصالحی در قبال آنان نیست                  . است  

یلی مشخصی از طفل و طفولیت داده نشده است و حدود سنی آن نیـز اخیـراً در مقـررات کیفـری                      سخن به میان آمده ، ولی مفهوم خ       
 147سن بلوغ ، مطابق ماده . نرسیده باشد » بلوغ شرعی « حقوق ایران در واقع طفل را کسی می داند که به حد . پیش بینی نشده است 

  . 2 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است15ان  سال و برای پسر9قانون جدید مجازات اسالمی ، برای دختران 
  : به طور کلی دوران طفولیت در مقررات کیفری کشور ما که ملهم از احکام شرعی است به دو دوره تقسیم شده است

  

  دوره فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق  
  دوره تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی  

  

                                                           
  دکتر ایرج گلدوزیان ، محشای قانون جدید مجازات اسالمی  ، نشر مجد . 1

  . مسئولیت عاقله مرتبط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم است و کبیر شدن او تأثیری در مسئولیت عاقله ندارد   : اداره حقوقی  12/4/73-2354/7مطابق نظریه مشورتی 
  .  افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند   :د مجازات اسالمی مقرر می دارد   جدی146ماده . 1

  . سن بلوغ ، در دختران و پسران ، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است  : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد 147ماده 
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. یابد ایان میاین دوره ، از تولد طفل آغاز می شود و بنا به روایتی با فرارسیدن هفت سالگی پ  - مسئولیت کیفری مطلقدوره فقدان تمیز و عدم     
سن هفت سالگی اماره ای کاشـف       . گفته می شود کودک در این دوره توانایی درک افعال خویش و عواقب سوء آن را ندارد                  

  . ودکی دیرتر یا زودتر به سن تمیز برسد وگرنه ممکن است ک. از رشد عقالنی کودک است 

به سخن دیگر ، عدم تمیز کودک       . در هر حال کودک در این دوره غیرممیز به شمار می آید ، اگر چه قدرت تمیز داشته باشد                    
پس اگر کـودک پـیش از رسـیدن بـه سـن هفـت               . در این سن اماره ای مطلق است و دلیل خالف آن در دادگاه پذیرفته نیست                

لیکن سلب مسئولیت کیفری ، طفل را در برابر ضررهایی که به مال دیگـری               . ی مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری ندارد        سالگ
  .  گرداند وارد ساخته است از مسئولیت مدنی معاف نمی

وغ یعنـی پایـان نـه سـال        این دوره ، از هفت سالگی شروع می شود و تا رسیدن بـه سـن بلـ                   -دوره تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی         
کودک را در این دوره به این دلیـل ممیـز مـی نامنـد کـه فـرض                   . قمری در دختران و پانزده سال قمری در پسران ادامه می یابد             

. کنند کودک به مرحله ای از رشد عقالنی رسیده که قادر است بد را از خوب بازشناسد ویکی را بـر دیگـری برتـری دهـد                             می
ولی اگر مقصود از آن فرق گذاشتن میـان بـد و خـوب و یـا پـسند و ناپـسند از راه                     . شور ما تعریف نشده است      تمیز در قوانین ک   

در . عالوه بر آن ، جنبه کیفری تمیز نیـز مهـم اسـت              . قیاس باشد ، آن را باید یک جنبه از تمیز یعنی جنبه اخالقی آن تعبیر کرد               
ر حین ارتکاب جرم به عواقب عمل خود شاعر بوده است ؟ یعنی آیا می فهمیـده                 این باره دادگاه باید تحقیق کند که آیا متهم د         

است که برای این عمل باید حساب پس بدهد ؟ اگر دادگاه دلیلی بر ممیز بودن طفل به دست نیاورد نمی تواند به محکومیت او                 
لیکن اگـر دلیلـی بـر قـوه تمیـز او در      . مسئولیت طفل در این دوره نسبی است به شرط آنکه طفل ممیز شناخته شود            . حکم دهد   

شـود کـه طفـل ممیـز توانـایی            به این ترتیب ، تصور می     . دادگاه ابراز نشود طفل غیرممیز و در نتیجه غیرمسئول به شمار می رود              
  . پذیرفتن درجه ای خفیف از مسئولیت را دارد و می توان او را مجازات کرد 

   مجنون-دوم
    مفهوم مجنون-الف

به عبارت دیگر مجنون مختل المـشاعر اسـت     . ی است که فاقدقوه عقل و درک و مبتال به اختالل قوای دماغی است               مجنون کس 
  ) . قانون مدنی 1211ماده ( » جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است « و 

ابطه قطعـی در ایـن   البته تشخیص جنون که یک مفهوم عرفی و طبی است همیشه کار آسانی نیست و قانون نمی توانـد یـک ضـ            
قاضی می تواند از کارشناس و روانپزشک نظر بخواهد ؛ ولـی در هـر   . باره به دست دهد ، لذا تشخیص آن به عهده قاضی است           

  . حال اتخاذ تصمیم قطعی درباره جنون با قاضی است و پیروی از نظر کارشناس و روانپزشک بر او الزم نیست 
بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام ، کسی را نمی توان مجنون تلقی کرد و از انجـام اعمـال                      همانطور که درباره سفیه گفتیم ،       

دادگـاه صـالحیت دار در ایـن        . حقوقی منع نمود ، مگر اینکه جنون او در دادگاه ثابت و حکم حجر علیه او صـادر شـده باشـد                       
  . ا تقاضا کنند مورد نیز دادگاه عمومی است و اشخاص ذینفع می توانند صدور حکم حجر ر

  :در فقه و قانون مدنی مجنون را به چند اعتبار تقسیم کرده اند 
مجنون را در این تقسیم بندی به اعتبار زمان ابتالیش بـه جنـون بـه دو گـروه تقـسیم        -مجنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی   

به این تقسیم بندی    . ست و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست            مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر ا        : کرده اند   
هر دو گروه محجورند و کلیه تصرفات و اعمـال حقـوقی آنهـا باطـل اسـت امـا هرگـاه                      . اشاره شده است    . م  .  ق   1218در ماده   

است در صـورتیکه بـرای دسـته        به نصب قیم احتیاجی ندارند و سرپرستی آنها با ولی خاص            . گروه اول دارای ولی خاص باشند       
  ) ماده فوق الذکر 3 و 2بند (  .دوم باید قیم نصب شود اگر چه دارای پدر و جد پدری باشند 

مجنون را به اعتبار استمرار جنون و عدم استمرار آن به مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون ادواری تقسیم                     -مجنون دائمی و مجنون ادواری      
مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتیکه مجنون ادواری دارای حاالت متفـاوت  .) م.ق1213مـاده   ( . کرده اند   
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   . 1است یعنی گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد

هرگاه این گونه اشـخاص در حـال فقـدان            -مبتالیند  ) ی  به طور مستمر یا ادوار    ( 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،                

ک رژیـم حمـایتی بـرای اداره امـور آنـان ، ماننـد               کافی اسـت ؛ امـا برقـراری یـ         ) قصد  ( این اعمال به حجر نیازی نیست ، بلکه نظریه اراده           
  . قیمومت ، 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              

 تواند ناتوانی او را جبران نماید ، البته در صورت لزوم ، خود ولی یا قیم ، بر طبق مقررات ، به عنوان نماینده قانونی مجنـون                            نمی
   . 2اقدام می نماید و به جای او اعمال حقوقی انجام می دهد که اثر آن دامنگیر مجنون می شود

قاً و مجنون ادواری در حال جنـون نمـی توانـد هـیچ تـصرفی در امـوال و              مجنون دائمی مطل  « : مقرر می دارد    . م  .  ق   1213ماده  
حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نمایـد نافـذ اسـت                           

 تصریح شـده اسـت بطـالن اعمـال حقـوقی      آنچه از این ماده بر می آید و در فقه نیز به آن » 3مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد     
اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه به سر می برد و در این ایام سـالمت خـود را بـاز مـی یابـد، اعمـال                             . مجنون است   

در صـورتی کـه اختالفـی در ایـن زمینـه      . حقوقی او در این حال صحیح و معتبر است به شرط اینکه افاقه او ثابت و محرز باشـد     
  . روی دهد مدعی صحت معامله باید در محضر دادگاه ثابت نماید که معامله در حال افاقه انجام شده است 

. یکـی اصـل استـصحاب و دیگـری اصـل صـحت              : پیرامون این موضوع دو اصل وجود دارد که ظاهراً با یکدیگر متعارض اند              
اصـل صـحت اقتـضا دارد       . ، مگر اینکه خالفش ثابت شود       اصل استصحاب اقتضا دارد که معامله در حال جنون واقع شده باشد             

  حال ببینیم کدام یک از این دو اصل مقدم اند ؟. که معامله صحیح تلقی شود ، 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                 

اما هرگـاه اهلیـت یکـی از متعاقـدین مـورد تردیـد باشـد ،        . این سخن درجای خود درست و قابل اعتماد است          . ست مقدم می باشد     ا
نظر دیگر که مورد    . برخی براین عقیده اند که دراین مورد نیز اصل صحت جاری می شود              . جریان اصل صحت محل اختالف است       
 نائینی قرار گرفته این است که در این مورد و همچنین درباره قابلیت مورد معامله برای نقـل                   قبول برخی از متاخرین و ازجمله میرزای      

و انتقال اصل صحت جاری نمی شود و در این زمینه به عرف و عادت و بنای عقال هم استناد شده و نیز گفته شده است دلیلی براصل                         
که شک درصحت و فساد ناشی از تردید درتاثیر عقد ، بعد از فراغ صحت به جز اجماع نیست وقدر متیقن از اجماع در موردی است 

پس هرگاه اهلیت طـرف معاملـه مـورد شـک و تردیـد باشـد ، اصـل          . از اهلیت عاقد برای معامله و قابلیت نقل و انتقال عوضین باشد             
رط ، ولـو بـه طـور اجمـال ،         شود که فقد ش     در تایید این نظر می توان گفت اصل صحت هنگامی جاری می           . صحت جاری نمی شود     

  .محرز نباشد و درمساله مورد بحث فقد اهلیت 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                           

اد درزمان افاقه واقع شده است ، لیکن بعضی دیگر از استادان به این استدالل ایراد کرده و گفته انـد کـه بـا                         ثابت نماید که قرارد   
بـه تعبیـر علمـای      . دوری بودن جنون یقین سابقی به دست نمی آید تا بتوان آن را استصحاب و حکم به بقای حالت پیشین کرد                      

 بلکه شک در مقتضی است که علمای اصول استصحاب در این مـورد             اصول دراینجا شک موجود ، از نوع شک در رافع نیست          
ای بربطالن همه معامالت محجور است ، مگر اینکه اند که صدور  حکم حجر ، اماره   آنگاه اظهارنظر کرده  . را حجت نمی دانند     

ت مجنون اسـت و مـدعی صـحت ،    بنابر این  نظر نیز ، مانند نظر پیشین ، اصل ، بطالن معامال . سالمت او در آن حال اثبات شود        

                                                           
  دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 1
   سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشیندکتر سید حسین صفائی و دکتر. 2
 .در صورت اختالف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است ، به ویژه در صورتی که حکم حجر صادر شده باشد . 3
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در واقع فرق بـین  . باید دلیل بیاورد ، هرچند که درتایید آن به اماره حجر ناشی از حکم دادگاه استناد شده است ، نه استصحاب                   
  .این دونظر در استدالل است نه در نتیجه 

مـشروط براینکـه افاقـه او مـسلم     « ماده بـا تعبیـر   برمی آید ، تایید همین نتیجه است ، چه این . م.ق1213به هرحال ، آنچه از ماده    
  .، درواقع اصل را بروقوع معامله درحال جنون و بطالن آن قرار داده و خالف آن را محتاج به اثبات دانسته است »باشد

   مسئولیت مدنی مجنون  -ج 
مـدنی مجنـون در صـورتیکه باعـث     بـه مـسئولیت   . م .  ق 1216مجنون مانند سایر محجورین دارای مسئولیت مدنی است و ماده     

سرپرسـت مجنـون را در صـورتیکه در     . م  . م  .  ق 7چنانچـه قـبال اشـاره کـردیم مـاده           . ضرر دیگری شود تـصریح کـرده اسـت          
نگاهداری یا مواظبت تقصیر کرده باشد مسئول شناخته است البته این ماده مسئولیت مجنون را به کلی نفی نمی کنـد زیـرا مقـرر      

استطاعت جبران تمام یا قـسمتی از زیـان وارده را نداشـته باشـد ، از مـال مجنـون زیـان جبـران                         « رگاه، سرپرست   می دارد که  ه    
به عالوه هرگاه مجنون، بدون تقصیر سرپرست یا بدون اینکه سرپرستی داشته باشد زیـانی بـه دیگـری وارد کنـد ،                       » خواهد شد   

  . ن خسارت است م  مسئول و مکلف به جبرا.  ق 1216خود او طبق ماده 
هرگاه دولت در وظایفی که به موجب قانون در قبال مجنون بر عهده دارد ، مانند نصب قیم کوتاهی نماید و بدین سبب مجنـون                  

 می تواند دولت را از باب اینکه سبب اقوی از مباشر است مسئول دانست و هرگاه خـسارت ، ناشـی                    زیانی به دیگری وارد کند ،     
   .1)م . م .  ق 11ماده ( باشد ، مسئولیت بر عهده شخص او خواهد بود ) مانند دادستان یا جانشین او ( لت از تقصیر کارمند دو

    مسئولیت کیفری مجنون -د
جنون با هر درجه رافع مسئولیت کیفری است و بنابراین هر نوع بیماری روانی که جنون تشخیص داده شود به نحوی که قدرت                       

  .  موجب زوال مسئولیت جزایی می شود   ،تشخیص را زایل کرده باشد
  . البته جنون فرض و اماره قانونی نیست و بنابراین باید در هر مورد ، وجود آن اثبات شود 

جنون ممکن است در مراحل مختلف ارتکاب جرم ، قبل از ارتکاب ، بعد از آن وقبل از دستگیری ویاحین رسیدگی ویـا حـین                         
  .اجرای حکم حادث شود 

مسئولیت جزائی مبتنی بر تقصیر است و لذا وقتی در حین ارتکاب جرم ، مرتکب مجنون باشد، این جنون                    -مقارن با ارتکاب جرم     جنون  
با وجود ایـن ، هرگـاه مرتکـب جـرم در حـین ارتکـاب جـرم                  . گردد  موجب عدم اجرای کیفرهای پیش بینی شده در قانون می         

 مبتال به جنون شود ، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنـون بـا جلـب نظـر                مجنون باشد ویا وقتی مرتکب پس از حدوث جرم        
متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالـت مـذکور در محـل مناسـبی نگاهـداری خواهـد شـد و آزادی او بـه دسـتور           

یدگی به اصل جـرم  ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صالحیت رس        .دادستان امکان پذیر است     
در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده    . را دارد ، مراجعه و به این دستور اعتراض کنند           

او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شـخص نگهـداری شـده یـا           
این رأی قطعی است ، ولی شخص نگهـداری شـده یـا کـسانش هرگـاه عالئـم بهبـودی را                      . کند  میتأیید دستور دادستان صادر     

ایـن امـر مـانع از آن نیـست کـه هرگـاه بنـا بـه تـشخیص متخـصص                      . مشاهده کردند ، حق اعتراض به دستور دادستان را دارنـد            
اری او دادستان دستور خاتمۀ اقدام تأمینی را        های روانی ، مرتکب ، درمان شده باشد ، بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهد                بیماری

  ) .  قانون جدید مجازات اسالمی 150ماده (   .صادر کند
در مجموع باید گفت اگر احراز شود فردی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده ،عمل وی خطـای محـض اسـت و پرداخـت                          

  . دیه به عهدۀ عاقله است 

                                                           
  دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
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کب بعد از وقوع جرم مبتال به جنون شود ، همانند جنـون قبـل از ارتکـاب جـرم ، دیگـر               در صورتی که مرت    -جنون پس از حدوث جرم      
زیرا مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم در حال افاقه بوده است ، مـع ذلـک ،                  . گردد  جنون موجب زوال مسئولیت کیفری نمی     

 جلـب نظـر متخـصص ثابـت باشـد بـه        قانون جدید مجازات اسالمی ، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون بـا         150طبق ماده   
از قبیل ) غیرمجنون ( تحقیقات راجع به افراد عادی . دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد       

استماع شهادت گواهان ، معاینه محلی و رسیدگی به رفتار مجرمانه شرکاء و معاونین غیرمجنون مرتکب مجنون ادامه می یابـد ،                      
در واقع جنون بعد از ارتکاب جـرم      . ی با رسیدن وقت دادرسی درباره مجنون ، امر جزائی تا درمان مجنون موقوف می گردد                 ول

  . گردد موجب تعلیق تعقیب می
پس از رسیدگی و صدور حکم دادگاه مبتنی بر اعدام ، محکوم علیه مجنون شود ، گرچـه محکـوم                    اگر -جنون بعد از محکومیت کیفری      

زیـرا اعمـال   . در حین رسیدگی دادگاه آگاه بوده است ، مجازات اعدام تا رفع حالـت جنـون دربـاره وی اجـرا نمـی شـود               علیه  
هرگـاه محکـوم بـه    . در مقابل ، مجازاتهای مالی و محرومیتهای اجتماعی قابل اعمـال اسـت    . کیفردر حین جنون منع شده است       

 حبس مبتال به جنون شود با اسـتعالم پزشـک قـانونی ، در صـورت تأییـد      حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت         
جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شـود و مـدت اقامـت او در بیمارسـتان جـزء مـدت محکومیـت او محـسوب                             

. داری مـی شـود      در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی محکوم ، به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهـ                . خواهد شد   
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 150 ماده 2 و 1مطابق تبصره های 

در صورت عارض شدن . هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود     1تبصره  
نـسبت بـه   .  تـا زمـان افاقـه بـه تـأخیر مـی افتـد              جنون قبل از صدور حکم قطعی در حـدودی کـه جنبـۀ حـق الهـی دارد تعقیـب و محاکمـه                      

  . الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست  هایی که جنبۀ حق مجازات
تـا زمـان    . ع ایـن مـاده تـدارک ببینـد          قوۀ قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزۀ قضائی برای نگهداری افراد موضو                  2تبصره  

  . شروع به کار این اماکن ، قسمتی از مراکز روان درمانی ، بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود 
  )غیر رشید   ( سفیه  -سوم
   مفهوم سفیه -الف

گویند کـه  در فقه و حقوق مدنی سفیه به کسی می . سفیه در لغت به معنی جاهل و احمق است        . سفیه با غیر رشید مترادف است       
بـه تبعیـت از فقـه ، غیـر رشـید را          . م  .  ق   1208مـاده   . عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقالنه نیست               

  . شخصی می داند که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد 
مجنون فاقد قوه درک و تشخیص اسـت و امـا سـفیه دارای مرحلـه ای از درک و تـشخیص                      : کرد  سفیه را نباید با مجنون اشتباه       

اســت و حتــی ممکــن اســت دارای مــدارج علمــی و ارزش اجتمــاعی باشــد ؛ لــیکن بــه علــت ضــعف قــوای دمــاغی یــا ضــعف 
  . تواند اموال خود را به طور عاقالنه اداره کند  نمی اراده

غیر رشید اغلب ، به کسی گفته می شود که پس از بلـوغ رشـد کـافی را بـه                     . نیز نباید اشتباه شود     سفیه یا غیررشید با صغیر ممیز       
دست نیاورده یا پس از تحصیل رشد آن را از دست داده است ، در صورتی که صغیر ممیز به کسی گفته می شود کـه هنـوز بـه                   

البتـه هـر   .  در معـامالت را بـه دسـت آورده اسـت     سن بلوغ نرسیده ، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمیز سود و زیـان            
   . 1غیرممیزی غیر رشید هم هست ، ولی هیچ ممیزی پیش از بلوغ رشید محسوب نمی شود

عدم رشد سفیه در صورتی که متصل به ایام صغر او باشد به حکم حجر نیازی نیست ، زیرا رشد امری حادث است که به اثبـات                  
حالت سفه و حجر استصحاب می شود ، اما در مورد سفیهی کـه بعـد از احـراز         عدم احراز رشد ،   و احراز نیاز دارد و در صورت        

امـا بایـد   . بلوغ و رشد مبتال به سفه شده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی نیست ، حجر وی به حکم دادگاه برقرار می شود     

                                                           
  ، منبع پیشیندکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده. 1
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 می کند که در زمان معینی شخص رشد خود را از دسـت              دانست که این حکم جنبه اعالمی دارد نه تأسیسی یعنی دادگاه احراز           
   . 1داده و محجور شده است

بـا  .  قانون مدنی ، امروزه سن خاصی برای رشد در قانون مدنی پیش بینـی نـشده اسـت       1210 و اصالح ماده     1209با حذف ماده    
ه سن هجده سال تمام رسـیده باشـد      سال تمام هجری شمسی را سن رشد تلقی می کنند و هر کس که ب               18وجود این ، در عمل      

  . رشید فرض می شود و خود به خود از حجر خارج می گردد و در اداره امور خویش استقالل پیدا می کند 
بنابراین ، برای اینکه کسی بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام سفیه شناخته شود و از تصرف در اموال ممنوع گردد باید عدم رشـد               

  ) حسبی   قانون امور84ماده ( دادگاه صالح ، برای صدور حکم حجر ، دادگاه عمومی اقامتگاه محجور است . بت شده باشد او در دادگاه ثا
   اعمال حقوقی سفیه -ب

  :حجر سفیه مانند حجر صغیر ممیز کامل نیست 
  . دارای اهلیت است )  طالق و شهادت مانند( حجر سفیه مخصوص امور مالی است و سفیه در اموری که جنبه مالی نداشته باشد  اوالً ،
چون سفیه دارای قدرت درک و تشخیص است ، قانونگذار به او اجازه می دهـد کـه اعمـال حقـوقی صـرفاً نـافع را ، شخـصاًً و بـدون                    ثانیاً ، 

 بـه طـور کلـی تملکـات     .دخالت نماینده خود ، انجام دهد ، چنانکه هبه ای را قبول کند یا مـال مبـاحی را از طریـق حیـازت تملـک نمایـد         
به عالوه ، سفیه با اجازه ولی یا قیم خود می توانـد معـامالت و                . بالعوض سفیه ، از هر قبیل که باشد ، بدون اجازه ولی یا قیم هم نافذ است                  

  . اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش و اجاره را انجام دهد 
ات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولـی یـا قـیم او اعـم از اینکـه قـبال       معامالت و تصرف« مقرر می دارد . م  .  ق  1214ماده  

  : باید توجه کرد که اعمال حقوقی سفیه نیز مانند صغیر ممیز به سه گروه قابل تقسیم است . » .  ....2اجازه داده شده باشد یا بعد از انجام عمل
  .  که احتمال نفع و ضرر دارد اعمال صرفاً مضر ، اعمال صرفاً نافع و اعمالی

مـواد  ( البته تنفیذ ولی یا قیم در این موارد باید با رعایت مصلحت سفیه باشد               . حکم عدم نفوذ ، خصوص اعمال گروه سوم است          
نیـز  . م  .  ق   1214بند آخـر مـاده      . اعمال صرفاً نافع نیازی به اذن یا اجازه ندارد و بدون آن نیز نافذ و معتبرند                 . ) م  .  ق   1242 ،   1241
  . » مع ذلک تملکات بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است « گوید می

زیرا حجر سفیه که مبتنی بر مصلحت اوست بطالن ایـن  . اما اعمال صرفاً مضر سفیه با اذن و اجازه ولی یا قیم باطل و بالاثر است     
   . 3تضا می کندگونه اعمال و عدم اختیار ولی را در این مورد اق

 قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون ولی اقدام نماید عمل او غیرنافذ است ، امـا چـون در                       وکالتدر امور مالی سفیه ، نمی تواند        
   . ) .م .  ق 668 و 662مستنبط از مواد ( امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می تواند وکالت قبول کند 

را بپذیرد ، زیرا پذیرفتن این عقود مستلزم تصرف در امـوال             ودیعه و عاریه  قاد بعضی از استادان حقوق می تواند        همچنین سفیه به اعت   
  . خود او نمی باشد ؛ لیکن قبول این نظر دشوار است و اقوی عدم نفوذ این اعمال بدون اذن ولی است 

 سـفیه از ایـن       داد مالی است که احتمال سود یـا زیـان دارد ،           در مورد قرارداد کار توسط سفیه باید گفت ، قرارداد کار یک قرار            
کند و این عمـل ممکـن اسـت بـرای او            به دیگری واگذار می     طریق در واقع منافع کار خود را که ارزش مالی و اقتصادی دارد ،             

کن است با انعقاد قـرارداد کـار        زیانبار باشد ؛ به دیگر سخن این نوع قرارداد صرفاً نافع نیست ؛ زیرا سفیه عقل معاش ندارد و مم                   
  . نمی باشد . م .  ق 1214مورد استثمار دیگری قرار بگیرد و به زیان خود اقدام کند ؛ پس مشمول بند آخر ماده 

  . 4در مورد ازدواج سفیه باید گفت ، نظریه عدم نفوذ ازدواج سفیه بدون اذن ولی در حقوق امروز ایران بیشتر قابل قبول است 

                                                           
  دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 1
   : قانون مدنی 1214در ارتباط با ماده . 2

  . همچنین است قبول وقف و حق انتفاع . تعهد یک طرفی و بی عوض نیز به سود غیررشید نافذ است ، زیرا همانند تملیک رایگان هیچ زیانی برای او ندارد  
  . یی که بهای کاال معین است با نظارت و اذن قیم شرکت کند و به مشاغل خاص بپردازد سفیه می تواند در داد و ستدها 

 دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 3
 دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 4
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  یت مدنی سفیه  مسئول -ج
مسئولیت مدنی سفیه  نیز مانند سایر محجورین است و قانونگذار به دلیل عـدم رشـد وی در امـور مـالی ، امتیـازی در مـسئولیت                        

هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشـید باعـث ضـرر شـود ضـامن      « مقرر می دارد . م  .  ق   1216ماده  . مدنی برای او قائل نشده است       
ه قابل طرح است اینکه اگر کسی مال خود را به تصرف سفیه بدهد و سفیه آن مال را تلف کنـد یـا سـبب       اما مسأله ای ک   » است  

  تلف آن بشود آیا سفیه مسئول است ؟
فقط صغیر غیرممیز و مجنون را مسئول تلف شدن یا نـاقص گـشتن مـالی کـه بـه تـصرف او داده شـده اسـت                            . م  . ق   1215ماده  
 را در مـورد سـفیه جـاری         1215از این سکوت می توان فهمید که قانونگذار حکم ماده           . است  داند و در مورد سفیه ساکت         نمی

و بدین جهت سفیه مسئول تلف مـال مزبـور   . است ) صاحب مال ( اقوی از سبب ) سفیه ( در واقع در اینجا مباشر   . ندانسته است   
   .شناخته می شود ، اعم از اینکه مالک علم به سفه داشته باشد یا نه 

    مسئولیت کیفری سفیه-د
  :  مقرر می داشت 1352 قانون مجازات عمومی 36ماده 

هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختالل تام قوه تمیز یا اراده                        -الف  
  ........ .دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و 

 حال ارتکاب به اختالل نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشـد بـه حـدی کـه در ارتکـاب جـرم           هرگاه مرتکب جرم در     -ب
  :مؤثر واقع گردد به ترتیب زیر مجازات خواهد شد 

1    ............................ .2........................... .  
  . شود ازات اسالمی ، نص و صراحتی پیرامون این موضوع دیده نمیو اما در متون و قوانین جدید جزایی ، از جمله قانون جدید مج

  .به نظر ، دادرس کیفری بتواند احکام مسئولیت کیفری دیگر محجورین ، از جمله صغار را بتواند به سفها نیز تعمیم و بار نماید 
  : نکته ها 
اراتی که کودک تحت حضانت آنها به دیگران می زند تعارضی با  قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت پدر و مادر نسبت به خس7مفاد مادۀ  

  . زیان دیده می تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند .  قانون مدنی ندارد 1216مادۀ 
استطاعت جبران « که سرپرست در صورت تقصیر سرپرست ، ضمان او بر مسئولیت صغیر و مجنون مقدم است و اقامۀ دعوا بر صغیر مشروط بر این است  

  . به تخصیص برخورده است 1216و تنها دربارۀ همین تقدم مشروط است که می توان گفت ماده » تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد 
و مالکیت و حفاظت از ) انون مسئولیت مدنی  ق7 و 1مواد ( اگر کودکی با اتومبیل پدر خود به دیگری زیان برساند ، پدر به عنوان تقصیر در حفاظت از فرزند  

  . گیرد و نفع زیان دیده در این است که به مسئولیت اخیر تکیه کند تا از اثبات تقصیر پدر معاف شود مسئول قرار می ) 1347قانون بیمه اجباری ( اتومبیل 
ولی ، در مورد صغیر ممیز به نظر . ق رجوع به آنان را ندارد سرپرست صغیر غیرممیز و دیوانه ، پس از جبران خسارتی که به بار آورده اند ، ح 

  .  و مسئولیت شخصی او استناد کرد 1216که حق رجوع دارد و در رابطۀ سرپرست و کودک می توان به ماده . رسد می
ولی هرگاه نوجوان سبب ) انون مدنی  ق332ماده ( در مورد اتالف صغیر ممیز ، سرپرست می تواند پس از جبران خسارت تمام آن را از کودک بگیرد  

  . ورود خسارت شده باشد ، دادگاه به نیمی از خسارت حکم می دهد 
 قانون مدنی ، در صورتی که 1183 و 1216مطابق مواد .   قانون مدنی و ضمان محجور اعم است از اینکه مباشر تلف باشد یا مسبب آن 1216ماده  

بنابراین ، . مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نمایندۀ قانونی او می باشد صغیر باعث ضرر غیر شود ، خود ضامن و 
 . جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهدۀ شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد

 ] قانون مدنی 1217مادۀ [  . ه عهده ولی یا قیم آنان استاداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ب 

  ] نهاد حمایت از محجورین [  قیمومت اشخاص محجور -بند دوم 
مصلحت محجورین اقتضا می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنها و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی بـه نماینـدگی از                     

  . ر نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است بدین منظور قانونگذا. سوی آنها باشند 
والیت قهری در حقوق خانواده بررسی خواهـد شـد          . والیت قهری ، وصایت و قیمومت       : این نهادها در حقوق ایران عبارتند از        

صـی منـصوب از   و وصایت نیز مربوط به درس وصیت است اما قیمومت که در صورت فقدان ولی خاص ، پدر ، جد پدری و و        
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  . جانب آنها ، برای حمایت از محجورین مقرر شده است موضوع اصلی این فصل است 
اداره امـور مـالی    . حضانت نیز یکی از نهادهای حمایت از محجورین است که ناظر به نگهداری جسمی و فیزیکی صغیر و مجنون می باشد                      

   .1این مبحث نیز از مباحث حقوق خانواده است . مل حضانت نمی باشد و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب محجور ، شا

    تشریفات نصب قیم -اول 
    تعریف قیمومت-الف

در اصطالح حقوقی قیم کسی است که در . قیم در لغت به معنی سرپرست و کسی که متولی امر شخص محجور است می باشد       
پس تا وقتـی کـه پـدر یـا جـد      . تی و اداره امور محجور نصب می شود         صورت نبودن ولی خاص ، به وسیله دادگاه برای سرپرس         

موجود است و اهلیت الزم را دارا می باشد ، حاکم           .) م.ق1188ماده  (  یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان        .)م.ق1180ماده  (پدری  
.) م  . ق   1186 و   1184موضـوع مـواد     ( در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانـت ولـی قهـری             . نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند        

در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به واسطه غیبت یا حـبس و یـا بـه هـر                 . دادگاه یک نفر امین به ولی منضم می کند          
  .  دادگاه امین موقت منصوب می نماید . )م .  ق 1187موضوع ماده (علت موقت دیگر

   موارد نصب قیم -ب 
  : رای اشخاص ذیل نصب قیم می شود ب« . م. ق1218ماده 

  .برای صغاری که ولی خاص ندارند  .1
  .برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند  .2
  ».برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد .3

اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ مبتال به جنون یا سفه شده و این حالت بعد از بلوغ هم ادامه داشته باشد ، در صورت داشـتن ولـی خـاص ،                     
  . والیت او بعد از بلوغ ادامه پیدا می کند 

 آنهـا را در حکـم کودکـانی دانـست کـه ولـی               در مورد اطفال سر راهی که پدرشان معلوم نیست و اطفالی که نسب آنها نامشروع است می تـوان                   
  . خاص ندارند ؛ بنابراین برای آنها نیز باید قیم نصب شود 

هرگاه ولی قهری منحصر یا وصی منصوب از سوی او محجور شود، مانند آن است که محجور ولی خاص نداشـته و لـذا نـصب قـیم                 
ه ولی قهری طفل محجور شـود ، مـدعی العمـوم مکلـف اسـت مطـابق                  هرگا« : م در این باره می گوید       . ق   1185ماده  . الزم می آید    

برابـر مـاده    . در قانون مدنی از قیم موقت نیـز سـخن بـه میـان آمـده اسـت                   . » مقررات راجع به تعیین قیم ، قیمی برای طفل معین کند            
به قیم نیاز دارنـد ،  . م . ق 1218طابق ماده این قانون در خارج از کشور ،کنسول ایران یا جانشین او می تواند برای ایرانیانی که م         1228

 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را از طریـق وزارت امـور خارجـه بـه وزارت دادگـستری                  10موقتاً قیم نصب کند ، و باید تا       
  .نصب قیم در صورتی قطعی می گردد که دادگاه عمومی تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند . بفرستد 

م نیز برای حفظ حقوق مولی علیه ، در صورتی که قیم مرتکب جنحه یا جنایتی نسبت به مال یل شـخص محجـور                        .ق1250ماده  
شود و مورد تعقیب کیفری قرار گیرد ، ازآنجا که خود قیم نمی تواند حافظ حقـوق محجورباشـد ، نـصب قـیم موقـت را بـرای              

اده وظیفه قیم موقت دراین مورد اداره اموال محجور است و بـی شـک         برطبق این م  . اداره امور مولی علیه پیش بینی کرده است         
اما این ماده حفظ حقوق معنـوی مجنـی علیـه و    . تواند به نمایندگی از محجور دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم کند       می

ده واحـده راجـع بـه تعیـین         تعقیب متهم به ارتکاب جرم نسبت به شخص محجور را پیش بینی نکرده که این نقیصه به موجب ما                  
  .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری جایگزین آن شده است 70ولی امروزه ماده .  مرتفع شده بود 1316قیم اتفاقی مصوب 

  : است  شده بینی دراین ماده تعیین قیم موقت به وسیله دادگاه برای حفظ حقوق مادی و معنوی محجور متضرر از جرم در دو مورد پیش
  .وردی که تعقیب جرم به شکایت متضرر از جرم موقوف و متضرر محجوری است که ولی یا قیم ندارد یا به ولی و قیم او دسترسی نیست در م. 1
   .در موردی که محجور متضرر از جرم ولی یا قیم داشته ، لیکن خود ولی یا قیم مرتکب جرم شده یا درآن مداخله داشته باشد. 2

                                                           
 امامی ، حقوق مدنی ، جلد پنجم ، انتشارات اسالمیه  دکتر سید حسن -نشر میزان»  اشخاص و اموال « دکتر سید حسین صفایی ، حقوق مدنی . 1
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 محجور مـی باشـد    در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ،      : دارد  ماده فوق الذکر مقرر می      
 تـا حـضور و       و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد ونصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجـه ضـرر بـه محجـور شـود ،                           

د مرتکـب جـرم شـده یـا مداخلـه در آن داشـته باشـد ،                  مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خو               
کند و اقدامات ضروری را بـرای حفـظ و جمـع    دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می              

 به عللی از قبیل  ولی و یا قیم او این حکم در مواردی که بزه دیده ،. آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد    
  .بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است 

در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مـالی ، سـفیه                          -تبصره
  . می تواند شخصاً طرح شکایت نماید 

  کم حجر  درخواست نصب قیم قبل از صدور ح-ج 
در مواردی که نصب قیم الزم است ، قانونگذار اشخاص ذیل را مکلف به اعالم وضع موجـود و درخواسـت نـصب قـیم کـرده                           

  : این اشخاص عبارتند از . است 
هریـک از   ،) م .  ق 1218 مـاده    3بنـد   ( هرگاه جنون یا عدم رشد مجنون یا غیر رشید متصل به زمان صـغر او نباشـد                . هر یک از پدر و مادر        .1

  .).م.ق1219ماده (حوزه اقامت خود ویا به نماینده او اطالع داده ، تقاضای نصب قیم کند  ابوین او مکلف است مراتب را به دادستان
درصورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطالع آنها انجـام            « . زندگی می کنند  ) محجور(اقربایی که با شخص محتاج به قیم         .2

  . )م .  ق 1220ماده ( . »ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می نمایند تکلیف مقرر در 
 1219اگر شخص محتاج به قیم ، زن یا شوهر داشته باشد ، او نیز مکلف به انجام دادن تکلیف مقـرر در مـاده                         . زوج یا زوجه     .3

   .)م.ق1221ماده ( خواهد بود 
ادارات سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی ، دهبان ، بخشدار ، و به طور کلی هر یک از ضابطین دادگـستری و حتـی                         شهرداری ،    .4

هریک از اشخاص و مقامات رسمی مذکور، درصورت اطالع از وجـود شـخص محجـور محتـاج بـه قـیم، بایـد                        . هر یک از محاکم     
  .)ح.ا.  ق56 و 55مستفاد از مواد (برای پیگیری امر و نصب قیم اطالع دهندمراتب را به رئیس دادگستری شهرستان یا اداره سرپرستی 

هرگاه صغیر تحت قیمومت به سن بلوغ برسد ، ولی ،  به علت عدم رشد یا جنون متصل به دوران صغر،  حجـر او ادامـه                            . قیم    .5
 دراین صورت دادگاه ، پـس از رسـیدگی    .)ح . ا .  ق 59ماده ( داشته باشد ، قیم او نیز باید مراتب را به اداره سرپرستی اطالع دهد    

   ) .59ماده ( و حکم به استمرار سفه یا جنون ، ممکن است قیم سابق را در قیمومت ابقا نماید 
 نیز اگـر از وجـود محجـوری آگـاه شـدند      سرپرستیدادستان وهریک از متصدیان و مسئوالن اداره      . دادستان و مسئوالن اداره سرپرستی        .6
   .. )م .  ق 1222مستفاد از ماده (  1اید اقدامات الزم را برای نصب قیم انجام دهندب

مـستفاد  ( . در خارج از ایران این وظیفه به عهده مأموران کنسولی است که باید به محض اطالع اقدام نمایند       . مأموران کنسولی    .7
  . ) م .  ق 1229 و 1228از مواد 

آورد ضمن بررسی تقاضای رسیده از آگاهان محل و حتی شخص محتاج به قیم تحقیقات الزم را به عمل می                  در این مرحله اداره سرپرستی      
را اخذ می کند و اگر قبالً حکم حجر صادر شـده باشـد، اشـخاص مناسـب بـرای            ) پزشک یا روانپزشک  (و در صورت لزوم نظر کارشناس       

اه حکم حجر صادر نشده باشـد ، پـس از تکمیـل اطالعـات ، مراتـب را بـرای                     هرگ. قیمومت را شناسایی و به دادگاه صالح معرفی می کند           
                                                           

 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مـدنی خـاص رجـوع و اشخاصـی را کـه بـرای       1218در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده  : قانون مدنی مقرر می دارد    1222ماده  . 1
کند و نیز دادگاه مذکور می تواند عالوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنـوان  دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می. سب می داند به آن دادگاه معرفی کند قیمومت منا 

  .اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست . ظر را تعیین کند ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات نا
قصود نزدیک ترین دادگاه مدنی نداشته باشد ، مشود ، که ، اگر چندان تفاوتی از حیث دوری و نزدیکی در صورتی که اقامتگاه محجور دادگاه صالحیتدار نباشد ، موضوع به نزدیک ترین دادگاه صالح رجوع می ♣

  .ولی ، دادگاه مدنی خاص ، نزدیک ترین دادگاه عمومی صالح است . است
  . در این صورت ، پس از قطعی شدن حکم حجر ، قیم معین می شود )  قانون امور حسبی 59 تا 57مواد ( رسیدگی به حجر نیز ممکن است مقدمۀ نصب قیم قرار گیرد  ♣
  . تواند سمتی را که دادگاه به او داده است رد کند قیم می ♣
 الیحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه 3 از مادۀ 2در بند » نصب قیم « عبارت  ♣

 .  که از حیث نحوۀ سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است ، نمی باشد 53ور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند شامل موضوع سرپرستی مذک
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در . تحقیق در مورد کودکان بیشتر درباره این است که آیا صغیر فاقد ولی خاص است یا نـه                   . صدور حکم به همان دادگاه ارسال می دارد         
  .صورتی که صغیر ولی خاص داشته باشد ، قیم نصب نمی شود 

درمـورد مجـانین دادسـتان یـا اداره سرپرسـتی بایـد       . عمـل مـی شـود    . م.ق1223شخاص غیر رشید طبق ماده    درمورد مجانین و ا   
درصـورت اثبـات جنـون ، دادسـتان         . موضوع را به کارشناس ارجاع کند و نظـر کارشـناس را بـه دادگـاه عمـومی ارسـال دارد                      

 رشید نیز همان مرجع مکلـف اسـت قـبالً بـه وسـیله               درمورد اشخاص غیر  . شهرستان به دادگاه رجوع می کند تا قیم نصب شود           
آگاهان ، اطالعات کافی در باب سفیه بودن او به دست آورد و درصورتی که سفاهت را مـسلم دیـد در دادگـاه عمـومی اقامـه                            

عات، بنابراین پس از تحقیق و تکمیل اطال      . دعوی نماید و پس ازصدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه  رجوع نماید                 
    . مرحله اول ، صدور حکم حجر و مرحله دوم نصب قیم : حمایت از محجور در دومرحله انجام می گردد 

   صدور و انتشار حکم حجر -د 
  . قانون جدید حمایت از خانواده ،  در امور رشد ، حجر و رفع آن صالحیت از آنِ دادگاه خانواده است 4ماده 12برابر بند . 1
هرگـاه متـوفی دارای کودکـانی در         . ) .ح  .ا  .  ق   48مـاه   (  دادگاهی صالح است که اقامتگاه محجور در حـوزه آن واقـع اسـت                امور قیمومت در  . 2

چندین اقامتگاه باشد ، دادگاهی که بدواً برای یکی از آنها قیم نصب کرده است ، می تواند برای بقیه نیز قیم معین کند و اگر قیم معین نشده باشد                             
کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد ، برای نصب قیم نسبت به همه آنها صالح است و هرگاه معلـوم نباشـد کـه کـدام یـک از      دادگاهی که  

ممکن است در اقامتگاه محجـور      . )ح  . ا  .  ق   51ماده  ( کودکان کوچکترند هریک از دادگاه هایی که صغیر در حوزه آن اقامت دارد صالح است                
   . ) .ح . ا .  ق 52ماده ( ور قیمومت موجود نباشد ، دراین صورت نزدیکترین دادگاه به اقامتگاه محجور صالح است دادگاه صالح برای ام

هرگاه اقامتگاه یا محل سکونت محجور در خارج از ایران باشد ، برای رسیدگی به امور مربـوط بـه قیمومـت ، دادگـاه عمـومی                           
مأمور کنسولی ایـران ، در کـشوری       . م  .  ق   1228در این گونه موارد ابتداً به موجب ماده         . . ) ح  . ا  .  ق   49ماده  ( تهران صالح است    

که محجور در آنجا ساکن یا مقیم است ، قیم موقت تعیین مـی کنـد و مـدارک کـار خـود را از طریـق وزارت امورخارجـه بـه                                
 محجـور خواهـد بـود و در غیـر ایـن          دادگستری تهران ارسال می دارد ؛ در صورت تنفیذ عمـل کنـسول ، همـان شـخص ، قـیم                    

   . . )ح . ا .  ق 50ماده ( صورت نیز تعیین قیم با دادگاه عمومی تهران خواهد بود 
اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، یا اقامتگاه او معلوم نباشد ، دادگاهی که محجور در حوزه آن ساکن است یـا یافـت                 

در هر صورت عزل قیم یا نصب قیم جدید و رسیدگی به سـایر امـور محجـور در                    . . )ح  . ا   .  ق 53 و   48ماده  ( می شود صالح است     
  . . ) ح . ا .  ق 54ماده ( صالحیت دادگاهی است که بدواً نصب قیم کرده است 

طـرح گـردد و     ممکن است اهلیت و حجر یکی از طرفین معامله طی رسیدگی به پرونده ای به عنـوان یـک مـسأله طـاری ، نـه اصـلی ، م                              .3
گیـری در موضـوع       دادگاه مکلف به رسیدگی به آن نیز باشد ؛ در این صورت همان دادگاه ، به عنوان یک امر مقدماتی و به منظور تصمیم                       

  .  اثر می دهد  اصلی ، به اهلیت یا حجر نیز رسیدگی می کند و به آنچه نزد او در این زمینه ثابت شده است ترتیب
   :م به شرح ذیل است این ماده متضمن دو حک

 یا تاریخ محجور شدن ، طرف معاملـه بـا دیگـری واقـع      ممکن است محجور قبل از صدور حکم حجر ،      . اثبات اهلیت محجور قبل از حکم حجر         
 دیگـر   شده باشد و پس از صدور حکم حجر ، عدم اهلیت او در زمان عقد قرارداد و بطالن معامله ادعا شود و حسب مورد قیم محجور یـا طـرف                             

معامله ، اهلیت محجور در زمان عقد قرارداد را به اثبات رسانند ، در این صورت دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر می دهـد ؛ مـثال         
ت طرف معاملـه  اگر قیم ثابت کند که مولی علیه در زمان وقوع معامله از سالمت عقل و اهلیت قانونی برخوردار بوده است ، دادگاه بر اساس اهلی     

در این گونه موارد همان دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ، به . عمل خواهد کرد و حکم به صحت قرارداد مورد نزاع خواهد نمود 
  . اهلیت محجور نیز به عنوان یک امر طاری و مقدماتی رسیدگی می نماید ، نه دادگاه صادر کننده حکم حجر 

هرگاه از محجوری رفع حجر شود و حکم شایسته در این مورد از دادگاه صالحیتدار صادر گردد؛ سپس در دادگاه . جراثبات حجر پس از رفع ح 
. ح. ا .  ق 72دیگر ، اهلیت وی در ارتباط با قرارداد خاصی مورد انکار واقع شود و حجر وی در زمان وقوع معامله به اثبات برسد، به موجب ماده         

ع ازآن نیست که دادگاه به حجر بعدی معامله کننده که نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد ، چنان که بدین سبب حکم اوالً حکم رفع حجر مان
به بطالن قرارداد نماید ؛ ثانیاً همان دادگاه صالحیت رسیدگی به مسأله طاری عدم اهلیت در مورد خاص را دارد ، نه دادگاه صـادر کننـده حکـم                             

  . ر گذشته که دادگاه  ویژه ای به مساله حجرو رفع آن رسیدگی می کرد از اهمیت بیشتر برخوردار بود این مسأله د. رفع حجر
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برای اشخاصی که هنوز به سن بلوغ یا رشد نرسیده اند ، صدور حکم حجر الزم نیست ، زیرا اصل عدم بلوغ و رشد است و حجـر                        .4
در صورت اختالف ، مـدعی بلـوغ و رشـد بایـد     . حادث اثبات شوند صف به عنوان دو و بلوغ و رشد  ولیآنان استصحاب می شود ،      

 دادگاه حکم به رفع حجر خواهد داد ؛ اما در مواردی که علت حجر بعـد                 ،ادعای خود را در دادگاه به اثبات رساند و در این صورت           
   . )ح . ا .  ق 71مستنبط از ماده ( از بلوغ و رشد حادث شده باشد ، صدور حکم حجر ضروری است 

ماده  (دادگاه در صدور حکم حجر باید ابتدای تاریخ حجر را که دارای آثار حقوقی مهمی است معین و در حکم خود قید نماید  
فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه و صدور حکم حجر نمی باشد ؛ زیرا آثاری که بر                     . . ) ح  . ا  .  ق   71

از بین نمی رود و دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت ورثه ادامه داده ، حکم مقتضی را صـادر      حجر مترتب است با فوت محجور       
   ) . هیات عمومی دیوان عالی کشور 56  ردیف 4/9/1353 ، مورخ 72رای شماره ( کند 

   .قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است  . 1379مصوب . م.د.آ.ق331حکم حجر بر طبق بند ب ماده 
گاهی جریان رسیدگی به موضوع حجر و صدور حکم و انتشار آن و نصب قیم طوالنی می شود و ممکن است در این فاصله     .5

محجور در اموال خود تصرفی بکند یا اموال مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیرد ؛ به همین منظور قانونگذار تعیین امین موقت                      
دادگاه می توانـد شخـصی را کـه درخواسـت حجـر او      « در این باره مقرر می دارد . ح . ا  .  ق64ماده . را پیش بینی کرده است     

شده قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنـوع نمایـد               
  . 1» ت دارد معین می نماید و در این صورت دادگاه امینی موقت برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرور

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد        « . م  .  ق   1226به دستور ماده    . انتشار حکم حجر گاهی اختیاری و گاهی الزامی است            .6
.... « اما  » به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است                       

قـسمت  ( » نتشار حجر هر کس نظر به وضعیت دارایی او که ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمده واقع گـردد الزامـی اسـت              ا
لیکن در مورد سایر محجورین ، انتشار آگهی ، اختیاری اسـت و ممکـن اسـت حـسب مـورد بـه تـشخیص                   . ) م  .  ق   1225اخیرماده  

  . دام به آگهی شود رئیس دادگستری شهرستان یا اداره سرپرستی ، اق
    نصب قیم -ه 

دادگاه از بین اشخاصی که برای قیمومت معرفی شده اند یک یا چند نفر را که اوصاف و شرایط الزم را داشته باشند بـه سـمت                           
اگر اشخاصی که معرفی شـده انـد شایـسته و معتمـد تـشخیص داده نـشوند ، دادگـاه                     . قیم معین و حکم نصب را صادر می کند          

 در صورتی که دو یا چند نفـر بـه سـمت قـیم        )8/10/61، مصوب   . م  .  ق   1222ماده  ( یگری را از دادستان خواهد خواست       اشخاص د 
 همچنین دادگاه می تواند برای چند محجور یـک  . )م .  ق  1234ماده  ( تعیین شوند ، دادگاه می تواند وظایف آنها را تفکیک کند            

 حکم قیمومت باید به قیم ابالغ شود و اگر قیم در دادگاه حاضر باشد، حضوراً به او اعـالم و  . )ح . ا .  ق 60ماده  ( قیم انتخاب کند    
 پـس از ابـالغ حکـم بـه قـیم ، سـه روز از تـاریخ اعـالم         . )ح . ا .  ق 67ماده ( اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابالغ شود      

اگر در این مدت قبولی خود را اطالع نداد یا قیمومـت را قبـول            . ا اعالم کند    حکم، قیم فرصت دارد تا قبول یا عدم قبول خود ر          
 نسبت به تعیین قیم جدید اقدام خواهد شد و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبال به قیمومت معین شده قبـولی                          نکرد ، 

   . 2. )ح . ا .  ق 68ماده ( خود را اطالع دهد ، شخص دیگری معین نخواهد شد 
تعیین نوع تضمین به نظر     . در صورت وجود موجبات موجه ، دادگاه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه می خواهد                   

ظاهراً این ماده ناظر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است ، نه در موقع نصب قـیم ؛ بـا اینکـه                     . . ) م  .  ق   1243ماده  ( دادگاه است   
ظر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است ، به نظـر مـی رسـد کـه دادگـاه مـی توانـد بـر اسـاس مـصلحت               نا. م  .  ق   1243ماده  

محجور، قبل از نصب قیم ، از شخصی که برای قیمومت معرفی شده است تضمین بخواهد ، همان طور که در مـورد امینـی کـه                           
                                                           

  سمتانتشارات » اشخاص و محجورین « دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی . 1
  نشر میزان » اشخاص و اموال « ایی ، حقوق مدنی دکتر سید حسن صف. 1
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این تضمین کـه  . ، چنین اختیاری به دادگاه داده شده است . م .  ق 1013برای اداره اموال مفقود االثر تعیین می شود ، طبق ماده           
 است ، بلکه یک قرارداد نـامعین و مـشمول        ) به بعد    684موضوع مواد   ( نوع آن به نظر دادگاه بستگی دارد غیر از ضمان قانون مدنی             

  . است و از این رو مشمول قواعد خاص عقد ضمان نخواهد بود . م .  ق10ماده 
 )م . ق   1222مـاده   (  نیز برای نظارت یا تصویب اعمال قیم تعیین می کنـد             ناظرالوه بر نصب قیم ، یک یا چند نفر          گاهی دادگاه ، ع   

  . که در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند 
ارهای خود را به اطـالع او       ناظر اطالعی شخصی است که قیم باید ک       . یا استصوابی باشد    ) اطالعی  ( ناظر ممکن است استطاعتی     

برساند ؛ ولی الزم نیست اعمال قیم با تصویب و موافقت قبلـی او باشـد ؛ امـا در صـورتی کـه نـاظر ، بـر طبـق تـصمیم دادگـاه ،            
استصوابی باشد ، کارهای قیم باید بـا صـالحدید و تـصویب او انجـام گیـرد و هرگـاه قـیم بـدون موافقـت او اعمـال حقـوق بـه                    

بدیهی است که ناظر ، چـه اطالعـی باشـد چـه استـصوابی ،                . جور انجام دهد ، اعمال مزبور غیرنافذ خواهد بود          نمایندگی از مح  
تواند تخلفات قیم را به دادستان یا دادگاه عمومی اطالع دهد و در این صورت مقام یاد شـده یـا دادگـاه اقـدام الزم را بـرای                               می

  . د آورد حفظ حقوق محجور و رعایت مصلحت او به عمل خواه
دادگاه می تواند نظارت بر اعمال قیم و امور مولی علیه را به هیأت یا مؤسسه و به طـور کلـی بـه یـک شـخص حقـوقی واگـذار                

   . ) .م .  ق 1247مستفاد از ماده ( نماید 
 و منفـی قابـل      اوصاف قیم به اوصـاف مثبـت      . نامزد قیمومت باید واجد پاره ای اوصاف و فاقد برخی از عیوب و کمبودها باشد                

اوصاف مثبت اوصافی است که قیم باید آنها را دارا باشد و اگر نـامزد قیمومـت ، آن اوصـاف را نداشـته باشـد بـه              . تقسیم است   
سمت قیم منصوب نخواهد شد ؛ اما اوصاف منفی صفاتی است که قیم نباید آنها را داشته باشد و وجود آنها مانع احراز قیمومت           

می توان از توانایی ، امانت ، بلوغ ، رشـد و اسـالم نـام بـرد و در مـورد اوصـاف منفـی                   ) شرایط  ( اف مثبت   در زمینه اوص  . است  
  . ای موانع قانونی مانند ارتکاب برخی از جرایم و فساد اخالق قابل ذکر است پاره

قانون مدنی و قانون امور حسبی در       ) .  علی المومنین سبیالً     و لن یجعل اهللا للکافرین    ( .... در حقوق اسالم والیت کافر بر مسلم پذیرفته نشده است            
ولـی مـسلم نمـی توانـد بـرای امـور مـولی علیـه خـود وصـی           « مقرر می دارد که . م .  ق   1192مورد شرط اسالم در قیم ساکت است ؛ لیکن ماده           

، بنـابراین بـا   »تفـاوت اساسـی دارد  )  نمـودن وکیـل   مـاذون ( چون قیمومت همانند وصایت نوعی والیت است و با وکالـت     . » غیرمسلم معین کند    
  . استفاده از مالک ماده مذکور می توان گفت ، حاکم برای محجور مسلم نمی تواند قیم غیر مسلم نصب کند 

  : ب ذیل مقرر داشته است قانونگذار اولویتهای را به ترتی. هرگاه دارندگان شرایط قیمومت متعدد باشند ، باید فردی را که شایسته تر است انتخاب کرد  
   . ).ح. ا.  ق 61ماده ( پدر ، یا مادر محجور ، مادام که شوهر ندارد ، با داشتن صالحیت ، برای قیمومت بر دیگران مقدم است  .1
  . ) .ح . ا .  ق 62ماده ( در صورت محجور شدن زن ، شوهر با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است  .2
  . ) .م .  ق 1232ماده ( شتن صالحیت برای قیمومت ، اقربای محجور بر سایرین مقدم خواهند بود با دا .3
   . ) .م .  ق 1243مستفاد از ماده ( کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدم اند  .4
ی که از حیـث قرابـت بـا محجـور در مرتبـه      هرگاه با وجود پدر یا مادر یا شوهر یا خویشان نزدیک ، اشخاص واجد صالحیت دیگر          

دورتری قرار دارند یا هیچ گونه نسبتی با او ندارند ، حاضر به دادن تضمین هستند ، در صورتی که اشخاص نزدیکتر حاضـر بـه دادن                  
اسـت کـه    تضمین نیستند ، تقدم با کیست ؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که چون قیم امین است و امین شخص مورد اعتمادی                         

و از اطـالق مـاده   . ح . ا.  ق 62 ،   61وانگهی از اطالق مـواد      . اخذ تضمین از او الزم نمی باشد ؛ خویشان نزدیک را باید مقدم شمرد               
  . نیز می توان استنباط کرد که اقربای محجور بر دیگران برتری دارند ، اگر چه حاضر به دادن تضمین نباشند . م .  ق 1232

اج به قیم ، خویشان متعددی داشته باشد که از جهت نزدیکی و دوری قرابت تفاوت داشته باشـند ، حـق تقـدم بـا               هرگاه محجور محت   
کیست ؟ با توجه به مالک مواد قانونی یاد شده که نزدیکی شخص به محجور را منـاط اولویـت دانـسته اسـت ، مـی تـوان گفـت در            

سی که قرابت نزدیکتری با محجـور دارد بـر دیگـران مقـدم اسـت و بـه                   صورت تساوی خویشاوندان از لحاظ شایستگی و امانت ، ک         
  . بطه االقرب فاالقرب رعایت خواهد شد ضادیگر سخن ، در تعیین قیم 
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هرگاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد ، دادگاه چه کسی را باید به سمت قیم تعیین کند ؟ به نظر می رسـد کـه                                 
 این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و دادگاه می تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنـان را بـه عنـوان قـیم          از هیچ یک   اصوالً

  . منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید 
 برای آنهـا قـیم نـصب شـود و در     1218ماده در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق             

 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خـود را بـه وسـیله وزارت            10حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا               
ا نصب قیم مزبور وقتی قطعـی مـی گـردد کـه دادگـاه عمـومی تهـران تـصمیم کنـسول یـ            . امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستد      

   . 1جانشین او را تنفیذ کند
وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیـر                         

  . رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود 
، ندک ولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و د           

ترتیبی بر خالف مقررات فوق اتخاذ شده باشد ، مأمورین مذکور مفاد مقررات فوق را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد فـی    
  . مابین مخالف نباشد اجرا خواهند کرد 

   موانع قانونی در نصب قیم -و 
  :اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند . م .  ق 1231 ماده بر طبق

  . کسانیکه خود تحت والیت یا قیمومت هستند . 1
سـرقت ، خیانـت در امانـت ،         : کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکـم قطعـی محکـوم شـده باشـند                        . 2

  . فیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر کالهبرداری ، اختالس ، هتک ناموس یا منا
  . کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است . 3
  .کسانیکه معروف به فساد اخالقی هستند . 4
  . کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد .  5

زن نمی تواند بـدون     « نع قانونی دیگری را که ناشی از ازدواج است نیز مقرر نموده است ، به این ترتیب که                   م. م  .  ق   1233ماده  
هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیـه بـه سـمت قـیم منـصوب شـود و سـپس                      » رضایت شوهر سمت قیمومت را قبول کند        

.  به رییس دادگستری شهرستان یا اداره سرپرسـتی اطـالع دهـد     ازدواج کند ، باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح            
  2 . )م .  ق 1251ماده ( . دراین صورت دادگاه با توجه به وضعیت جدید زن می تواند قیم جدید تعیین یا ضم ناظر کند 

عی العمـوم مـی توانـد    در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یـا نماینـده او اطـالع ندهـد مـد                 
  . تقاضای عزل او را بکند 

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که ، آیا می توان شخص حقوقی را به سمت قیم تعیـین کـرد ؟ بـه نظـر مـی رسـد کـه                                   
 کـه عمـدتاً    اختیارات و وظایف قیم   . شخص حقوقی در حدود اختیارات قانونی یا قراردادی خود ، می تواند عهده دار قیمومت باشد                 

اداره اموال مولی علیه و مواظبت شخص او می باشد ، نه به موجب قانون و نه بر حسب طبیعت ، ویژه شخص طبیعی نیست ؛ بنـابراین                            
 1247در تأیید این نظـر مـی تـوان بـه مـالک مـاده       . ممکن است قیمومت را به شخص حقوقی مانند یک مؤسسه خیریه واگذار کرد              

ایـن مـاده تعیـین شـخص        .  اسـتناد نمـود      – یا مؤسسه را به عنوان ناظر بر امور مولی علیه پیش بینی کـرده اسـت                   که تعیین هیأت   .م . ق
حقوقی به سمت ناظر را پیش بینی کرده است و چون خصوصیتی در مورد ناظر نیست ، می توان حکم ماده را به مورد قیم نیز تعمـیم                 

گیـرد و شـخص     اداره امور محجـور از طریـق نماینـدگان آن شـخص انجـام مـی               هرگاه شخص حقوقی به سمت قیم تعیین شود         . داد  
   . 3حقوقی مسئول اعمال نمایندگان خود خواهد بود

                                                           
   14/8/1370اصالحی مصوب . 1
 دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد پنجم ، انتشارات اسالمیه. 2
 دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 3
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در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می تواند وظایف آنهـا را  :  قانون مدنی 1234به موجب مادۀ  
  .تفکیک نماید 

کن است مأمور ادارۀ دارایی و مواظبت و تربیت یک محجور شوند یا هر کدام مأمور انجام دادن بخش ویژه ای از این همان گونه که چند قیم مم ♣
   .1»برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود ، مگر آنکه امور هر یک از آنها محتاج به قیم علی حده باشد « مهم گردد ، 

 برای چند محجور معین می شود ، او می تواند به نمایندگی از دو محجور معامله کند و خود عهده دار ایجاب و قبول دو در موردی که یک قیم ♣
  .  قانون مدنی شامل این فرض نمی شود 1240طرف معامله شود و منع مادۀ 

کند که در صورت ظر معین شده است ، دادگاه معین میدر مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که نا« :   قانون امور حسبی مقرر می دارد 63ماده  ♣
  . » اختالف نظر بین قیم ها و یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا اشخاص ثالثی رجوع نمایند و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختالف پیش بینی نماید 

   اختیارات ، وظایف و حقوق قیم -دوم 
 را بـه اختیـارات و        )95 تـا    74مـاده   (  ونیز فصل سوم قـانون امـور حـسبی           ) به بعد    1235ماده  ( قانونگذار عالوه بر مقررات قانون مدنی     

مقرر داشته است کـه     . م.ق1235قانونگذار درماده   . ، وظایف و اختیاراتی برای او مقرر کرده است            مسئولیت قیم اختصاص داده     
مواظبت  «عبارت » . ط به اموال و حقوق مالی او با قیم است مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربو          «

نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربـوط بـه امـوال و             « به سرپرستی و اداره امور غیرمالی مولی علیه و جمله           » شخص مولی علیه    
  . ، به اداره امور مالی محجور اشارت دارد » حقوق مالی

   اداره امور غیرمالی محجور -الف 
 حضانت و نگهداری محجور در درجه اول بر عهده پدر و مادر اسـت و در صـورتی کـه    ) به بعد  1168ماده  ( بر طبق قانون مدنی      .1

محجور پدر و مادر نداشته باشد یا آنان فاقد صالحیت برای نگهداری او باشـند ، ایـن وظیفـه بـر عهـده جـد پـدری اسـت و در                                
رف ولی قهری ، در حدود اختیـاراتی کـه موصـی ، بـه او داده اسـت ، عهـده دار       صورت فقدان ولی قهری ، وصی منصوب ازط   

 نداشته باشـد ، حـضانت بـه قـیم محـول      )پدر و جد پدری و وصی منـصوب  ( هرگاه محجور مادر و ولی خاص     . حضانت خواهد بود    
  . د گیراطالق مواظبت که اعم از مواظبت جسمی و روحی است حضانت را نیز در بر می. گردد می

 79 مـاده   گـردد ، مستفاد می. م .  ق 1235عالوه بر اینکه این مطلب از ماده   . آموزش و پرورش محجور نیز بر عهده قیم است           .2
  . نیز به این وظیفه اشارت می کند . ح . ا . ق 

ل از بلوغ به ولی داده است نـاظر بـه ولـی          برای عقد نکاح قب    1041قیم نمی تواند در ازدواج نابالغ مداخله کند و اختیاری که تبصره ماده               .3
  . در مورد سفیه اذن قیم در ازدواج سفیه الزم است و بدون اذن او ، نکاح غیرنافذ محسوب می شود . قهری است و قابل تعمیم به قیم نیست 

نـد قـیم بـا اجـازه دادسـتان          در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را الزم بدا        « مقرر می دارد    . ح.ا  . ق 88درمورد ازدواج مجنون ماده     
تواند برای مجنون ازدواج نمایـد و هرگـاه طـالق زوجـه مجنـون الزم باشـد بـه پیـشنهاد دادسـتان و تـصویب دادگـاه قـیم طـالق                                  می
  . ببندد این ماده را باید ناظربه ازدواج مجنون بالغ دانست ، زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی تواند برای نابالغ عقد نکاح.»دهد می

اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهری ازدواج کرده و سپس برای او قیم معین شده باشد ، قـیم نمـی توانـد                               .4
زوجه مولی علیه را طالق دهد یا به نمایندگی از دختر صغیره تحت قیمومت تقاضای طالق کند ، زیرا طالق یک امـر شخـصی                         

حتی ولی قهری دارای چنین اختیاری نیست تا چه . ن به سن بلوغ درباره آن تصمیم بگیرد است که خود صغیر باید پس از رسید   
  . رسد به قیم که اختیارش کمتر از ولی قهری است 

سفیه ، چون حجرش محدود به امور مالی است ، در طالق که یک امر غیر مالی به شمار می آید آزاد است و قیم نمی توانـد در     
   . این خصوص مداخله کند

مجنون ،چون اراده حقوقی ندارد و نمی تواند خود عمل حقوقی انجام دهد و از طرفی ممکن است طالق مجنون ، اعم از زن یا                          
  . ، قیم با تصویب دادگاه می تواند اقدام به طالق نماید . ح . ا .  ق 88مرد ، در پاره ای موارد ، الزم باشد ، بر طبق ماده 

                                                           
   قانون امور حسبی 60ماده . 1
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    ر اداره امور مالی محجو-ب 
محجورین اعم از صغیر ، سفیه و مجنون به حکم قانون نمی توانند در اموال و امور مالی خود مداخله کنند و اداره ایـن امـور بـه                             

  . عهده  قیم است 
قانونگذار ، تنظیم صورت دارایی مولی علیه را در ابتدای قیمومت ، دادن صورتحساب سـاالنه را در دوران قیمومـت و تنظـیم و                         

عـالوه بـر ایـن درخواسـت مهـر و مـوم ترکـه مـورث         . ورتحساب نهایی را در پایان قیمومت بر عهده قیم گذاشته اسـت      ارائه ص 
  . ای اقدامات دیگر نیز بر عهده اوست محجور و پاره

سـت  هرگاه معلوم شود که قیم به طور عمد مالی را که متعلق به محجور است جزو صورت دارایی او قید نکرده ، یا باعث شده ا                   
که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول ضررها و خساراتهایی خواهد بود که از این حیث به مولی علیـه وارد مـی شـود و                            

   . ) .م .  ق 1239ماده ( گردد در صورتی که عمل وی از روی سوء نیت باشد ، از سمت خود عزل می
حساب تصدی خود را به اداره سرپرستی یا دادستان شهرستان بدهد           قیم باید الاقل سالی یک مرتبه       . م  .  ق   1244به موجب ماده    

  . و هرگاه ظرف یک ماه پس از تاریخ مطالبه ، حساب ندهد معزول می شود 
هرگاه محجور از حجر خارج شود ، برای مثال ، کودک به سن بلوغ و رشد برسد ، یا قیمومـت قبـل از رفـع حجـر خاتمـه یابـد ، در                                  

   ) .م .  ق 1245ماده ( رتحساب زمان تصدی خود را به مولی علیه سابق و در صورت دوم به قیم بعدی بدهد صورت اول قیم باید صو
در صورتی که پس از تعیین قـیم مـورث محجـور فـوت نمایـد قـیم مکلـف اسـت در ظـرف ده روز                           « . ح  . ا.  ق   91مطابق ماده   

برای حفظ حقوق محجور و جلـوگیری از حیـف و میـل ترکـه تـا                 این کار نیز    . » درخواست مهر و موم و تحریر ترکه را بنماید          
  . قیم باید اموال مولی علیه خود را به طور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداری کند . زمان تقسیم ترکه الزم است 

جـازه نـامبرده شـامل لـوازم آن         قیم می تواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت ا                « . ح  . ا  .  ق   85به موجب ماده    
باید دانست که نوعاً این اجازه به محجور ممیز داده می شـود و هرگـاه         . ، زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن است           » کار یا پیشه خواهد بود      

. و آلـت و واسـطه مـی باشـد            خود قیم است و ا      ندارد ، معامله کننده ،    ) قصد انشاء   ( اجازه این کار به محجوری داده شود که اراده حقوقی           
   : . )ح . ا .   ق86ماده ( اذن اداره اموال و منافعی که به سعی خود او حاصل شده است بدهد ) صغیر ممیز یا سفیه ( قیم می تواند به محجور ممیز 

ر آن را تنفیـذ     هرگاه محجور ممیزی معامله ای انجام بدهد ، آن معامله غیرنافذ است و قیم می تواند در صورت مصلحت محجو                   
 مخـارج معالجـه و درمـان او را از محـل      قیم باید نفقه محجور اعم از هزینه خوراک ، پوشـاک ،      . و در غیر این صورت رد کند        

  . عالوه بر این ، نفقه اقارب واجب النفقه محجور نیز باید تأدیه گردد . اموال وی بپردازد 
 اداری و قضایی را به مراجـع ذی صـالح تقـدیم و تقاضـای                 های رسمی ،  قیم باید وفق مصلحت محجور درخواستها و دادخواست       

مثال برای بدهکار مولی علیه خویش اظهارنامه ارسال داشته ، . رسیدگی و اقدام مقتضی را به نمایندگی از مولی علیه خود بنماید        
   . یا توقف تاجر ورشکسته ای را که بدهکار محجور است تقاضا کند 

. این در صورتی است که مصلحت محجور رعایت شده باشد           . ند به نمایندگی از محجور قرارداد منعقد نماید         اصوال قیم می توا   
اصوالً قـیم مـی توانـد بـه حـساب محجـور امـوالی بـرای او                  . البته شکی نیست که اثر این قراردادها دامنگیر محجور خواهد شد            

جاره به عنوان موجر یا مستأجر برای او نماید معهـذا قانونگـذار در پـاره ای    خریداری کند یا اموال او را بفروشد یا اقدام به عقد ا     
قیم بایـد امـوال     «  می گوید    )ح  . ا  . ق  (  80از موارد به تکلیف قیم در انجام دادن برخی از معامالت تصریح کرده است مثال ماده                 

ریداری و یا بـه ترتیـب دیگـری کـه مـصلحت             ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آنها با رعایت مصلحت محجور مالی خ              
قیم می تواند با رعایـت مـصلحت محجـور امـوال            « اما در مورد اموال ضایع نشدنی وضع بدین منوال نیست و            » باشد رفتار نماید    

 قانونگـذار  )ح  .ا  .  ق   81مـاده   ( منقوله ای را که مورد احتیاج محجور نیست فروخته ، نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید                    
   . 1همچنین در پاره ای موارد قراردادهای خطرناک را منع و برخی از آنها را موکول به اجازه مقام قضایی کرده است

                                                           
  پیشیندکتر سید حسین صفائی ، منبع . 1
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در حقوق امروز اصوال معامله با خود پذیرفته شده است مثال ممکن است یک نفر به وکالت از طرف دیگر با خود معامله کنـد ،        
قـیم  « مقرر می دارد کـه . م .  ق 1240 اما ماده )م .  ق 198مـاده  ( یل و قبول را به عنوان وکیل بگوید چنانکه ایجاب را به عنوان اص     

نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خـود       
  . د مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود خریداری کند بنابراین قیم نمی توان . 1را به او انتقال دهد

  حال این سؤال قابل طرح است که آیا قیم می تواند مال مولی علیه را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد یا نه ؟ 
منفعت مورد اجـاره بـه شـمار مـی آیـد ،             از آنجا که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک                 

  . است . م .  ق 1240عقد اجاره قیم با مولی علیه هم جزء معامالت ممنوع و مشمول ماده 
سوال دیگری که می توان مطرح کرد آن آن است که آیا قیم می تواند مال خود را به مولی علیه هبه کند ؟ پاسخ این است کـه                         

 مجاز  وجب انتقال مال قیم به مولی علیه می شود ، صرفاً نافع است و زیانی برای محجور ندارد ،                   هر چند که م     چون این قرارداد ،   
  . آید می باشد و جزء معامالت ممنوع به شمار نمی

ازآنجا که وظیفه قیم حفظ اموال محجور و رعایت مصلحت اوست ، هبه مال مولی علیه که از اعمال صرفاً مضر می باشد خارج             
  . آید ت اوست و از اعمال ممنوع به شمار میاز اختیارا

با وجود این به نظر می رسد که قیم می تواند در حدود متعارف پاره ای از اموال مولی علیه ممیز را به دوسـتان یـا خویـشان او ،                                
. ه اهـدای آن بدهـد   به مناسبتهایی که در عرف پذیرفته شده ، مانند جشن تولد و روز مادر اهدا کند ، یا به محجـور ممیـز اذن بـ                    

به پاره ای معامالت مهم و خطرناک اشاره کرده است که انجام آنهـا را از سـوی قـیم و                     . م  . ق 1242 و   1241قانونگذار در مواد    
   : 2است ذیل به نمایندگی محجور نیاز به اجازه دادستان موکول کرده است ، این معامالت به شرح

  فروش اموال غیر منقول   -الف 
  موال غیرمنقولرهن ا -ب
  . معامله ای که به موجب آن قیم مدیون مولی علیه شود  -ج

قـیم  ) توانایی مـالی  ( مانند ضمانت قیم از شخصی که بدهکار مولی علیه است البته شرط حتمی ، تصویب مقام قضایی و مالئت          
  . دهد که مالئت قیم را احراز کند البته مقام قضایی  هنگامی اجازه معامله می. است 

  . وام گرفتن برای محجور فقط در صورت ضرورت و احتیاج ، آن هم با تصویب مقام قضایی تجویز شده است  -د
  .) .م .  ق 1242ماده ( . صلح دعوی ، قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم  -ه 

در صـورت اخیـر مـی توانـد بـرای         . به عهده گیرد یا چنین قصدی نداشته باشد         ) تبرعاً  ( قیم ممکن است امر قیمومت را رایگان        
   از طرف دیگر هزینه اداره امور محجور جزء هزینه های جـاری اسـت،  . )م .  ق 1246ماده ( انجام دادن این مهم اجرت مطالبه کند      

  . ر تأدیه گردد بلکه از مهمترین آنها نیز به شمار می آید که باید از اموال محجو
 عـوارض دولتـی و مالیـات ، نیـز از امـوال               هزینه های دیگر از قبیل اجرت کارگر ، بنا ، تعمیرکار و هزینه مـصرف آب ، بـرق ،                   

   . )ح . ا .  ق 77ماده ( محجور پرداخت می گردد 
ه نفقه محجور و افـراد واجـب النفقـه    عالوه بر این قیم مکلف است هزینه های دیگر محجور را از محل اموال او بپردازد ، چنانک            

   . . )م .  ق 1237و . ح . ا .  ق 82ماده ( وی باید تأدیه گردد 

                                                           
   :   قانون مدنی1240در ارتباط با ماده  .1

پس ، هیچ مانعی ندارد که قیم به عنوان نمایندگی یا . رساند  معاملۀ با خود در صورتی است که قیم به عنوان اصیل و طرف معامله در آن دخالت داشته باشد و توضیح بخش اخیر ماده این نکته را به خوبی می 
  . مولی علیه معامله کند قیمومت از طرف دیگری با 

  .  ویژۀ عقود تملیکی است 1240معاملۀ با خود اعم است از عقود تملیکی و عهدی و نباید از مثال پایان ماده نتیجه گرفت که مادۀ  
  .رود تمال ورود ضرر به محجور نمیهیچ مانعی ندارد که قیم مال خود را به مولی ببخشد یا به رایگان صلح کند و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد ، زیرا اح 

  دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 2
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قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگـر چـه نقـصان یـا تلـف                                 
 ] قانون مدنی 1238 ماده[ . مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد 

ولی ، فرضی که قیم دسـت از   .  موردی است که تلف در حالی رخ می دهد که قیم در حال تعدی و تفریط است                   1238قدر متیقن از  فرض ماده        
 به او باز خطا شسته و به راه صواب و اجرای امانت می رود  و آنگاه تلف رخ می دهد مورد تردید است و به نظر می رسد که ، چون صفت امانت 

 . گردد ، نباید او را به خطایی گرفت که سپری شده است می

منبع گروه نخست قرار داد مالک با امین اسـت ،  . تفاوت وضع قیم با مستودع و مستأجر و مستعیر و مانند اینها در ریشه و منبع نیابت و امانت است      
.  دخالت ندارد ولی ، درهر حال ، تقصیر امین سـبب زوال منبـع امانـت نمـی شـود        است و ارادۀ محجور در آن     »  قضایی   –قانونی  « ولی نیابت قیم    

  .گردد تعدی و تفریط مانع اطالق امین بر مقصر است که ضمان ویژۀ خود را دارد و با رفع آن وضع به حال عادی بازمی
که در نتیجه آن، خود مدیون مولی علیـه شـود مگـر بـا لحـاظ                 قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند                  

توانـد بـرای مـولی    نمـی  در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم مالئت قیم می باشد و نیـز  . غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم      
 ] قانون مدنی 1241ماده [ . علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم 

 قانون مدنی شامل صلح در مقام بیع هم می شود ، زیرا علت منع قانون اثر بیع اسـت نـه صـورت آن و توجـه قانونگـذار بـه آثـار                                  1241حکم ماده    
 .است نه آثار ویژه و فرعی آن ، مانند خیار مجلس یا ایجاد حق شفعه ) تملیک دربرابر عوض ( عمومی بیع 

   که بر آن افزوده می شود و نبایدگیرد ؛ شرطی استرا در مورد وام گرفتن نمی» ضرورت و احتیاج  « تصویب دادستان به طور کامل جای شرط 
  : نتیجه گرفت که دادستان می تواند وام غیرضروری را اجازه دهد ، منتها ، باید بین وام ضروری و مفید تفاوت گذارد 1241از ظاهر ماده 

  ضروری ، مانند موردی که مولی علیه بیمار یا گرسنه است ، بدون اینکه قیم به انتظار تصویب دادستان بنشیند گرفته می شود ؛وام های مورد نیاز برای رفع احتیاجات . 1
  . ولی وام هایی را که قیم به منظور مصحلت گرایی و ادارۀ نافع دارایی الزم می بیند باید با  تصویب دادستان بگیرد . 2
رداد خصوصی نوعی وثیقۀ شخصی در برابر طلبکار باشد ، موضوع تابع موردی است که قیم مال محجور را در موردی که ضمان  به موجب قرا 

  . از دین دیگران) نقل ذمه ( همچنین است وام دادن مال محجور به دیگران و ضمان . به دیگری واگذارد و بدون تصویب دادستان اختیار ندارد 
 .  را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه 

  .ارجاع  به داوری نیز نوعی مصالحه است و باید با تصویب دادستان انجام شود ، هرچند که در قانون منع صریحی ندارد  
 او قبل از رفع حجر خاتمه یابد هرگاه قیمومت. قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد  

 . به قیم بعدی داده می شود 

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را بـه امـضای خـود بـرای        
و باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات الزمـه بـه عمـل    دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده ا          

  ] قانون مدنی 1236ماده [  .  1آورد
میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل        . قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند            

  . قامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد می شود و محلی که قیم در آنجا ا
شـخص یـا هیـأت یـا     . مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کالً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگـذار نمایـد       

 .  وارده به مولی علیه خواهند بودمؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت

مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از مالحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه ، بـالغ بـر آن گـردد و                 
ز مبـالغ مزبـور خـرج کنـد مگـر بـا تـصویب               قیم نمی تواند بیش ا    . مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است الزم شود معین نماید               

  ] قانون مدنی 1237ماده [ . مدعی العموم
    ضمانت اجرای قوانین قیمومت-سوم 

    ضمانت اجرای قواعد مربوط به شخص قیم -الف 
تعـدی و  (اموال و دارایی محجور به صورت امانی در اختیار و تصرف قیم قرار می گیرد و ید او ید امانی اسـت ، یعنـی بـدون تقـصیر     

قیم مسئول کسر و نقصان یا تلف اموال مولی علیه نیست ؛ اما اگر تعدی و تفریط کند ید  . )م .  ، ق 953 تا 951موضوع مواد  ( ،  )  تفریط  
« گویـد   در ایـن خـصوص مـی   . م .  ق 1238ماده . امانی وی مبدل به ید ضمانی می شود و مسئول هر کسر و نقصان یا تلف می باشد      

تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یـا تلـف آن مـال حاصـل شـده ، اگـر چـه                قیمی که   

                                                           
  14/8/1370اصالحی مصوب . 1
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؛ به دیگر سخن هرگاه قیم مرتکب تقصیر شود وصف امانی بودن ید و تـصرفات                » نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد           
قرار می گیرد و همانند غاصـب ، مـسئول هـر    . م .  ق 315 آید و مشمول حکم ماده       او زایل می گردد و در حکم غاصب به شمار می          

  .  هر چند ناشی از فعل او نباشد  نقصی و عیبی است که در زمان تصرف او به مال محجور وارد شده باشد ،
  و ، مقرر شـده اسـت ،       مجازات قیم متخلف منحصر به مسئولیت مدنی نیست ، بلکه ضمانت اجراهای دیگری نیز برای تخلفات ا                

 عزل یا انعزال و بطالن یا عدم نفوذ اعمال حقوقی و به طور کلی این مجازاتها به ضمانت اجراهای مدنی           مانند مسئولیت کیفری ،   
  . و کیفری قابل تقسیم است 

نکه در حفظ اموال در مورد ضمانت اجرای مدنی قیم باید گفت ، هرگاه قیم در اداره اموال محجور مرتکب تقصیری شود ، چنا        
او کوتاهی کند یا آنها را حیف و میل نماید یا به گونه ای دیگر از اختیارات خـود سـوء اسـتفاده کنـد و از ایـن رهگـذر زیـانی                                

 ایـن قاعـده کلـی را ذکـر          1238قانون مدنی در مـاده      . متوجه مولی علیه گردد ، مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده است              
هرگاه معلوم شود کـه قـیم عامـداً مـالی را کـه       « به موجب این ماده ،      .  مصداقی از آن را بیان نموده است         1239کرده و در ماده     

متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قیـد نـشود مـسئول                  
  . » ..... به مولی علیه وارد شود هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است

در صـورتی کـه     « ،  . ح  . ا  .  ق   94تخلف از تکالیف خاص قانونی مقرر برای قیم نیز مشمول همین قاعده است ؛ به موجب ماده                  
  . » .....قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند 

 و زیـان    )94قسمت اخیـر مـاده      ( هرگاه یکی از قیم ها به تنهایی مرتکب تعدی یا تفریط شود ، مسئولیت متوجه خود او خواهد بود                    
  . دیده نمی تواند به قیم یا قیم های دیگر مراجعه نماید 

 دادن اعمـال حقـوقی      هرگاه قیم ، هر یـک از اعمـال حقـوقی کـه بـه موجـب قـانون ممنـوع اسـت ، انجـام دهـد ، یـا در انجـام                                 
مصلحت محجور را مراعات ننماید ، از آنجا که به هیچ وجه اختیار انجام دادن چنین اعمالی را نداشته و ممنوعیت آنها بر                         مجاز،

   . 1پایه مصلحت محجور و مطلق بوده ، اعمال مزبور باطل و کان لم یکن است
 هرگاه بدون اخذ اذن قراردادی را منعقد نماید و مقام مـذکور عمـل    در مواردی که قیم مکلف است از مقام قضایی اذن بگیرد ،    

 آن عمل باطل به شمار می آید ؛ به دیگر سخن معامالت قیم بدون اذن مقام قضایی غیرنافذ اسـت ، نـه              او را تأیید و تنفیذ نکند ،      
  . ستصوابی نیز دارای همین حکم است معامالت قیم بدون موافقت ناظر ا. باطل و این امر مطابق قواعد عمومی معامالت است 

در مورد ضمانت اجرای کیفری قیم باید گفت ، هرگاه قیم نسبت به شخص یا اموال محجور یکی از جرایم مندرج در قـانون را                    
مرتکب شود ، مانند دیگر مجرمان ، مجازات خواهد شد و قواعد خاصی در این مورد در قانون مدنی و قانون امور حسبی دیـده                         

 نیز قواعدی که منحصر به قیم باشد وجود نـدارد ؛ امـا برخـی از جـرایم تعزیـری در                 1375در قانون تعزیرات مصوب     . شود    نمی
  . رسد  مورد اطفال و اشخاص غیر رشید وجود دارد که اشاره به آنها در این قسمت مفید به نظر می

 او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند اگر کسی از دادن طفلی که به  «  قانون مذکور ،     632به موجب ماده    
  . » امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقد از یک میلیون و پانصدهزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد 

 یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمـی باشـد در   هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل       «  این قانون ،     633برابر ماده   
محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیـون ریـال                    

 شـد و  محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تـا نـصف مجـازات مـذکور محکـوم خواهـد                     
چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده عالوه بر مجازات فوق ، حسب مـورد بـه قـصاص یـا                            

  .»  دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد 

                                                           
  . اگر در اختیار قیّم نسبت به انجام دادن کار خاصی تردید شود ، اصل ، عدم وجود این اختیار است . 1
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هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حـوایج شخـصی افـراد غیـر                     «  همان قانون ،     596به موجب ماده    
د به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات ، سـفته ، چـک ، حوالـه ، قـبض و مفاصاحـساب و یـا                 رشی

هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید عالوه بـر                          
دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جـزای نقـدی محکـوم مـی شـود و اگـر         جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا          

مرتکب ؛ والیت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی عالوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال                  
مرتکـب جـرایم یـاد شـده شـود ، مـواد             البته این مواد اختصاص به قیم ندارد ؛ ولی در موردی نیز کـه قـیم                 . » حبس خواهد بود    

  . مذکور قابل اعمال خواهد بود 
    ضمانت اجرای وظایف مراجع رسیدگی کننده به امر قیمومت-ب 

حتـی پـس از نـصب قـیم نیـز           . به طور کلی اقدامات الزم برای صدور حکم حجر و تقاضای نصب قیم به عهـد دادسـتان اسـت                     
داشته باشد و در صورت کوتاهی در هر یک از این تکالیف مسئول خواهـد بـود و بایـد       دادستان وظیفه دارد بر اعمال او نظارت        

 در مـواقعی کـه کوتـاهی قـیم را در تربیـت و نگاهـداری        محجور ممیز مـی توانـد از دادسـتان ،      . از عهده خسارات وارده برآید      
   . )ح . ا .  ق 96ماده ( . محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطالع نداده ، شکایت کند 

 در مورد مسئولیت مدنی دادستان یا جانشین او در صورت تخلف از ایفای وظیفه می توان عـالوه بـر قواعـد عمـومی مـسئولیت                          
بـه  . استناد کرد که کارمندان دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از تقـصیر خـود دانـسته اسـت              . م  . م  .  ق   11مدنی ، به ماده     

  . فتاد و یکم قانون اساسی نیز در این خصوص قابل استناد است عالوه مالک اصل یکصد و ه
اضافه بر مسئولیت مدنی ، هرگاه دادستان جانشین او از مقررات مربوط به قیمومت ، تخلف نماید ممکن است مسئولیت کیفری                     

ق شرایط قـانونی نـزد آنهـا    هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطاب  «  قانون تعزیرات ،     597به موجب ماده    . پیدا کند   
برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یـا اجمـال یـا تنـاقض                  
قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا  صدور حکم را برخالف قانون به تأخیر اندازد یا بر خالف صـریح قـانون                 

ر کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکـرار بـه انفـصال دائـم از شـغل قـضایی محکـوم مـی شـود و در هـر                       رفتا
؛ بنابراین تخلف دادستان یا جانشین او از وظایف مقرر در قانون ممکن     » صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد          

  . د است موجب مسئولیت مدنی یا کیفری یا هر دو باش
دادگاه موظف است به کلیه تقاضاهای رسیده درباره رسیدگی به حجر و صدور حکـم و نـصب قـیم رسـیدگی و حـسب مـورد            

عالوه بر این در صـورت اطـالع از وجـود محجـور ، خـود نیـز                   . ) به بعد قانون امور حسبی       58 و   57ماده  ( تصمیم مقتضی اتخاذ نماید     
   .. )ح . ا .  ق 56 ماده (موظف است اقدام مقتضی را انجام دهد 

هرگاه قاضی محکمه به وظایف خود عمل نکند ، یا به گونه ای عمل نماید که تأخیر غیرمتعارف در رسیدگی و صـدور حکـم پـیش     
ه ، بـه عـالو   )و اصل یکصد و هفتاد و یکـم قـانون اساسـی    . م. م .  ق 11ماده (  بیاید ، از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است           

  .  قانون تعزیرات ، قاضی مستنکف از احقاق حق به طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد 597ممکن است برابر ماده 
 مطالبات یا حوالجات و سایر اسناد        در خاتمه یادآور می شود هرگاه دادستان یا قاضی محکمه یا کارمندان آنان از وجوه نقدی ،                

 که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگـری برداشـت    ل متعلق به محجورین ،  و اوراق بهادار یا سایر اموا     
 بـه عنـوان مخـتلس بـه حـبس از شـش مـاه تـا پـنج سـال            نماید ، عالوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختالس ،             

دون داشتن قصد تملک متـصرف غیرقـانونی محـسوب و بـه             محکوم می شوند و در صورت استفاده غیرمجاز از اموال یاد شده ب            
   . 1) همان قانون 598ماده ( گردند  ضربه محکوم می74شالق تا 

                                                           
 دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1



 
   
   

  

85

 
    ]اشخاص  [   حقوق مدنی 

      www.departeman.com66912180   ـ 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 

    پایان یافتن نهاد قیمومت-چهارم 
 امـا دوران     قیم ممکن است از سمت خود عزل و یا منعزل گردد ، در این حالت سمت قیم معزول یـا منعـزل پایـان مـی پـذیرد ،                            

ممکن اسـت پایـان قیمومـت بـه         .  محجور خاتمه نمی یابد و حاکم شخص دیگری را به این سمت منصوب می کند                 قیمومت بر 
  . دلیل زوال حجر باشد که در این صورت قیمومت پایان می پذیرد ، بدون اینکه به تعیین قیم دیگری نیاز باشد 

   موارد عزل قیم -الف 
  :د ذیل دادگاه باید قیم را از سمت خود عزل نماید  در موار و سایر مواد ،. م. ق1248طبق ماده 

   .اگر معلوم شد که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود  .1
 خیانـت در امانـت ،        سـرقت ،  : اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکـوم شـود                        .2

  ) .م.  ق 1248 ماده 2بند ( . ک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب کالهبرداری، اختالس ، هت
  . اگر قیم به علتی غیر ازعلل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند .3
   .اگر قیم ورشکسته اعالن شود  .4
   . 1توانایی او در اداره اموال مولی علیه معلوم شوداگر عدم لیاقت یا  . 5

 : همچنین 
هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده ، یا باعث شده است که آن مال در           . 6

   )1248 ماده 6و بند . م. ق1239ماده (  .صورت مزبور قید نشود 
   ).2م.ق1243ماده ( .  دادگاه از قیم برای حفظ حقوق و اداره اموال مولی علیه تضمین بخواهد و قیم برای دادن تضمین حاضر نشود هرگاه .7
هرگاه قیم صورت حساب ساالنه تصدی خود را ندهد و در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ، دادستان شهرستان یا اداره سرپرستی از دادن                       . 8

   . )م.ق1244ماده (   .3ری نمایدصورتحساب خوددا
هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیـب مـدعی العمـوم واقـع شـود محکمـه بـه                                 .9

  . )م .  ق 1250ماده (  . 4تقاضای مدعی العموم و موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد
هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتـب را در ظـرف یـک مـاه از                                .10

در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضـعیت             . تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطالع دهد              
  . )م .  ق 1251ماده (  . 5 تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کندجدید آن زن

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطالع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضـای عـزل     .11
   . )م .  ق 1252ماده (  . 6او را بکند

   انعزال قیم -ب 
  : ی دارد رر  مم مق.  ق 1249وب ، محجور شود نمی تواند در این سمت باقی بماند و از تاریخ حجر منعزل می گردد ماده اگر قیم منص

مورد دیگری که قانون به آن تصریح نکرده اما با اسـتفاده از اصـول و مقـررات فقهـی     » 7اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود       «

                                                           
   :   قانون مدنی1248در ارتباط با ماده  .1

پس ، نباید قانون مجازات اسالمی را از . بر حسب نوع جرایم است و منافاتی با هم ندارد ) حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ( تقسیم جرایم به جنایت و جنحه و خالف به اعتبار شدت و ضعف مجازات است و تقسیم جدید  ♣
  . ن جزای عمومی شمرد  قانو7هر حیث مغایر ماده 

  . است ) جرایم مهم ( در نظام جدید تمام جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است مانع از تصدی قیم و از اسباب عزل اجباری او است و در زمرۀ جنایات  ♣
   . اعمالی که قیم پیش از ابالغ حکم عزل به او انجام داده نافذ استحکم عزل قیم ، تأسیسی و ناظر به آینده است و موقعیت او را تغییر می دهد با وجود این ، ♣

رگـاه  ه. در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه اسـت    :  قانون مدنی  1243ماده  . 2
  قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود

 دکتر سید حسن امامی ، منبع پیشین. 1
 می توان در مقابله با منافع قیم دایم قابل اعمال است و) مانند تقیسم مال مشترک بین آن دو ( در سایر مواردی هم که بین قیم و محجور تعارض منفعت وجود دارد ) تعارض نفع محجور با قیم  ( 1250مبنای حکم ماده . 4

  . ، برای محجور قیم اتفاقی یا موقت تعیین کرد 
   8/10/1361اصالحی مصوب . 1
  .درخواست  عزل دادستان اختیاری است نه اجباری . 6
همچنین است در فرضی که حجر مولی علیه پایان . کند بدون اینکه منوط به ابالغ حکم به قیم باشد طل میحکم انعزال جنبۀ اعالمی دارد و از زمان حجر قیم مؤثر است ، در گذشته اثر دارد و اعمال حقوقی او را با. 7

 . می پذیرد و سمت قیم بر این مبنا از بین می رود 
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هرگاه قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان اسـت مرتـد شـود شـرط             . ل قیم به شمار آورد ، ارتداد قیم است          توان از موارد انعزا    می
  . اسالم را از دست می دهد و از تاریخ ارتداد منعزل می شود 

   پایان قیمومت به علت زوال حجر -ج 
فیه توانایی اداره عاقالنـه امـوال خـود را بـه دسـت آورد ،                هرگاه صغیر ، بالغ و رشید گردد، یا مجنون دائمی افاقه پیدا کند، یا س              

. م  .  ق   1253مـاده   . دوران قیمومت به علت خروج محجور از حجر به سر می رسد و وظایف و اختیارات قیم پایان مـی پـذیرد                       
  . پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده ، قیمومت مرتفع می شود « مقرر می دارد 

   استعفای قیم -د 
استعفای قیم نیز یکی از مواردی است که هرگاه پذیرفته شود به قیمومت پایان مـی دهـد ؛ ولـی در قـانون ایـران حکـم خاصـی                         

 ولی  مانند استعفای وکیل باید پذیرفته شود ،. م .  ق 678 ماده 2استعفای قیم به استناد مالک بند . درباره آن به چشم نمی خورد       
و وظیفه عمومی است که به حکم دادگاه به قیم تفویض مـی شـود ، اسـتعفای او نیـز بـه قبـول                         چون این نمایندگی نوعی سمت      

پس هرگاه قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد سمت خود را رها کنـد و محجـور را بـی سرپرسـت     . دادگاه نیاز دارد  
    .1. )ح . ا .  ق 92مستنبط از ماده ( شود گذارد مسئول زیانی است که در نتیجه استعفا به اموال محجور وارد می 

    اعاده والیت– ه
مسأله قابل بحث در اینجا آن است  . . )م .  ق 1185ماده ( یکی از موارد نصب قیم موردی است که ولی قهری صغیر، محجور شود        

یده اسـت ، آیـا والیـت زایـل          که اگر ولی محجور از حجر خارج شود ، در صورتی که مولی علیه هنوز به سن بلوغ یا رشد نرس                    
الـساقط ال  (  شده دوباره برمی گردد و در نتیجه قیمومت را منتفی می کند یا چنان چه برخی گفته اند امر ساقط شده بر نمی گردد                

  ) . یعود کما انّ المعدوم الیعود 
اجتمـاعی عمیـق و طبیعـی اسـت و حجـر            به گفته برخی از استادان ، والیت بر اثر رابطه پدر فرزندی پیدا می شود و دارای منشأ                   

یک امر عرضی است که نمی تواند موجب زوال حق ذاتی از ولی شود ، یعنی هرگاه ولـی قهـری محجـور گـردد یـا در اعمـال               
والیت ناتوان شود و بدین جهت قیمی برای اداره امور محجور منصوب گردد ، در واقع مانعی برای اعمـال والیـت ایجـاد شـده           

عالوه بر این ،    .  و مصلحت محجور نیز چنین اقتضا می کند          )اذا زال المانع عادالممنوع     ( فع مانع ، والیت برمی گردد       پس با ر  . است  
  . گیرد نیز این مورد را در بر می. م .  ق 1180عرف و عادت هم مؤید این نظر است و اطالق ماده 

    بازگشت رشد یا افاقه مجدد قیم–و 
از حجر خارج شود آیا سمت از دست داده خود را به دست می آورد یا نه ؟ ممکن است این مـورد بـا                         هرگاه قیم منعزل مجدداً     

مسأله اعاده والیت قیاس و گفته شود در اینجا نیز قیمومت باز می گردد ، ولی ایـن قیـاس باطـل اسـت ، زیـرا چنانچـه گذشـت                               
مومت ناشی از حکم دادگاه است و هرگـاه از قـیم منعـزل              والیت یک امر طبیعی و یک وظیفه خانوادگی و قانونی است ، اما قی             

رفع حجر گردد نصب مجدد او به حکم دادگاه نیاز دارد و قیم خود به خود به سمت قبلی برنمی گردد ، بنـابراین بـا حجـر قـیم                              
  . سمت قیمومت مطلقاً زایل می گردد 

  : نکته ها  
  

کن است خود مـولی علیـه یـا هـر شـخص ذینفـع دیگـری تقاضـا نمایـد ،                       قانون مدنی ، خروج از قیمومت را مم        1254مطابق ماده    ♣
تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص                

  . 2همان حوزه داده شود

بت به رفع علت حجر تحقیقات الزمه به عمل آورده مطابق نتیجـه  در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبال نس    ♣
 اعالن می شود رفع حجـر نیـز         1225در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده         . حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید         

  . باید اعالن گردد 

                                                           
  دکترسید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
 14/8/1370اصالحی مصوب . 2
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  . 1محجور قید شود و در مقابل اسم آن 1226رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده  ♣

 حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده  ، قانون مدنی1224به موجب ماده  ♣
 . طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. به عهده مدعی العموم خواهد بود 

ا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می توانـد حجـر                   همین که حکم جنون ی     ♣
آن را اعالن نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمده واقع گـردد الزامـی       

 ) قانون مدنی 1225ماده ( . است

گردنـد بایـد در دفتـر    اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بـه علـت جنـون یـا سـفه محجـور مـی        دنی ، قانون م 1226مطابق ماده    ♣
 . مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است . مخصوص ثبت شود 

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسـط دادگـاه بـه عمـل                       ♣
   ) قانون مدنی 1227ماده (  . 2ده باشدآم

∗∗∗  
  ]غایب مفقود االثر [  غیبت اشخاص حقیقی - گفتار سوم

کند که از غیبت او مدت بالنـسبه مدیـدی گذشـته و از او بـه هـیچ وجـه       غایب مفقوداالثر را کسی معرفی می    . م  .  ق   1011ماده  
بـه دیگـر    . ایـم   اره ادامه حیات او دچار شـک و تردیـد گـشته           لذا می توان گفت که غایب آن کسی است که درب          . خبری نباشد   
دانیم که زنده است یا مرده ، چون مدت نسبتاً درازی بدون برجـای گـذاردن نـشان تـازه ای ، اقامتگـاه و یـا مـسکن             سخن ، نمی  

  .3معمولی خود را ترک گفته ، از آن پس هیچ گونه اطالعی از او در دست نیست 
. غیبت منقطعه می گویند و کسی که به این نحو غیبت نموده غایب مفقـود الخبـر نیـز نامیـده شـده اسـت                          در فقه چنین غیبتی را      

که همـان مرکـز مهـم       ) محل سکونت یا محل کار      ( نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است ، یعنی غیبت از اقامتگاه              
صی برای مدت کمی از اقامتگاه خود دور شده باشد هر اگر شخ. غیبت در مقابل حضور به کار می رود        . امور شخص می باشد     

همـسر وی نمـی توانـد تقاضـای طـالق کنـد و در               . چند که هیچ گونه خبری از وی در دسترس نباشد غایب مفقود االثر نیست               
امـا  حتی اگر غیبت شخصی طـوالنی باشـد ،   . خصوص اموال او هم نمی توان مقررات مربوط به غایب را به مورد اجرا گذاشت    

  . از نظر عرف بلد ، مراجعت غایب قطعی و مسلم باشد ، چنین شخصی غایب مفقود االثر نیست 
مهمترین عنصری که در تعریف غایب در نظر گرفته شده است بی اطالعی از وضعیت غایب و فقدان اطالعات مربوط بـه زنـده                    

غایب . ا مختصر اختالف در تعبیر نیز گنجانده شده است یا مرده بودن غایب است که تقریباً در تمامی تعاریف فقهی و حقوقی ب    
   . 4مفقوداالثر دارای حقوق و تکالیف خاصی است که در دو عنوان امور مالی و امور غیرمالی غایب بررسی می شود

   امور مالی غایب - اول بند
 حق تـصدی امـور وی را دارا باشـند ماننـد     گاه غایب تکلیف اداره اموال خود را معین نموده ، و یا آنکه کسانی وجود دارند که           

. غایبی که به هنگام غیبت ، مجنون یا سفیه بوده است در این صورت ولی و یا قیم او عهده دار امور او خواهند بـود        . ولی یا قیم    
ا بـه جهـت      حال اگر غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشـد و آن کـس فـوت شـود و یـ                        . )م.ق1025 و   1012مواد  ( 

بنـابراین امـوال بـه      .  قانون امور حسبی برای اداره اموال او امین معین مـی گـردد               140دیگری صالحیتش از بین برود ، طبق ماده         
اما گاه غایـب مفقـوداالثر بـرای اداره امـوال خـود تکلیفـی       . تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غایب صادر شود        

                                                           
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعالن نماید انتشار حجر هر کـسی کـه نظـر بـه وضـعیت         :    قانون مدنی1225ماده  . 1

  . دارایی او ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است
  . مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است . گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می  :   قانون مدنی 1226ماده 

  14/8/1370اصالحی مصوب . 2
 دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران. 3
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی »  اشخاص و محجورین « اسم زاده ، حقوق مدنی دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی ق. 4
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جود ندارد که قانوناً حق تصدی امور وی را داشته باشـد ، در ایـن صـورت ممکـن اسـت چهـار                        معین نکرده است و کسی هم و      
  :دوره طی گردد که عبارتند از 

 دوره پیش از تعیین امین 

 دوره اداره اموال غایب 

 دوره تصرف موقت ورثه در اموال غایب 

   .1دوره صدور حکم موت فرضی و تصرف قطعی اموال غایب توسط ورثه 
  پیش از تعیین امین  دوره -الف

  اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی. 1
اگر غایب وکیلی برای اداره اموال خود تعیین کرده باشد ، دادستان و دادگاه در امور او مداخله نخواهند کرد یعنـی بـرای اداره                         

د شد ، مگر اینکه نماینده مزبور فوت کند یـا      اموال غایب اقدام به نصب امین و نیزدادن اموال به تصرف موقت ورثه اقدام نخواه              
  . ) . ح . ا .  ق 140ماده ( صالحیتش برای اداره اموال زایل گردد 

  اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی . 2
ن وضع دیگری که در آن به طور معمول امین نصب نمی شود و مقام قضائی مداخله نمی کند ، این اسـت کـه علـی رغـم عـدم تعیـی                               

تکلیف از طرف غایب ، اشخاصی وجود دارند که به حکم قانون حق تصدی امور او را دارند ؛ چنان که هرگاه غایب ، صغیر یا سفیه  
. . ) م  .   ق  1218 و   1180مواد  ( یا مجنون باشد ، به دستور قانونی مدنی ، ولی یا قیم حق تصدی و اداره امور زندگی او را خواهند داشت                       

  .  اعمال والیت از طرف ولی یا قیم تا زمان مرگ طبیعی غایب یا صدور حکم موت فرضی وی ادامه خواهد داشت در این موارد،
  اداره اموال غایب به وسیله دادستان. 3

 قانون امور حسبی مسئولیت اداره اموال غایب تا هنگـام نـصب امـین را بـر عهـده دادسـتان        113 ماده   2 و 1در صورت فقد موارد     
 در این مورد دادستان ممکن است شخصاً به این کار مبادرت ورزد یا اینکه فرد مورد اعتمادی را به عنـوان نماینـده                        .نهاده است   

 قانون امور حسبی وظیفه فوق الذکر را که دادستان در داخل کـشور انجـام مـی دهـد در خـارج از                        115ماده  . خود انتخاب کند    
  . ایران به عهده مأموران کنسولی گذاشته است 

   دوره اداره اموال غایب توسط امین -ب
  نصب امین . 1

دراین دوره چون احتمال زنده بودن غایب زیاد است ، قانونگذار در درجه اول حفظ منافع غایب و جلوگیری از حیف و میل او                   
   .2 کرده استرا در نظر داشته و بدین جهت برای اداره اموال او تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی

اگر غایب مفقود االثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکـرده باشـد و کـسی هـم نباشـد کـه                       :  قانون مدنی    1012مطابق ماده   
قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کنـد و تقاضـای تعیـین امـین فقـط از                  

   . 3 و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شودطرف مدعلی العموم
و اشـخاص ذی نفـع ، از قبیـل وراث و            ] سـابقاً رئـیس دادگـستری شهرسـتان         [ بنابراین تقاضای تعیـین امـین از طـرف دادسـتان            

ری و  البته افراد دیگری نیز از قبیل اشخاص واجب النفقه ، موصی له و وصی نیـز در ایـن نگاهـدا                    . بستانکاران صورت می گیرد     
  : نصب امین مشروط بر این است که . اداره اموال او ذی نفع می باشند ، لذا می توانند خواستار نصب امین گردند 

بنابراین اگر غایب به کسی برای اداره امور مالی خود وکالـت داده  .  ، غایب مفقود االثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد           اوالً
  . است ) امین منصوب ( به دیگر سخن نماینده قراردادی که مورد اعتماد غایب مقدم بر نماینده قضایی . قدام به نصب امین کرد باشد نمی توان ا

                                                           
  دکتر درودیان ، منبع پیشین. 1
  دکتر سید حسین صفایی ، منبع پیشین. 2
  :   قانون مدنی1012در ارتباط با ماده . 3

  .ت غایب استدادگاه صالح برای رسیدگی تعیین امین ، دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه یا سکون ♣

 .  قانون امور حسبی از قبیل وارث و بستانکار می داند و اشخاص واجب النفقه را نیز می توان از این گروه شمرد 130اشخاص ذی نفع را ماده  ♣
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بنابراین اگر غایب صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و ولـی یـا قـیم                .  ، کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد               ثانیاً
توان برای اداره اموال او امینی تعیین کرد ؛ زیرا ولی یا قیم قانوناً مکلف به اداره امور مولی علیه خود هـستند و          داشته باشد ، نمی     

  . نیازی نیست که شخص دیگری بدین منظور تعیین گردد 
 قانونگـذار بـه   چون منظور از تعیین امین در این مرحله ، در درجه اول ، حفظ اموال غایـب و جلـوگیری از حیـف و میـل آن اسـت ،                           

 . )م  . ق 1013ماده ( دادگاه اختیار داده است که از امینی که تعیین می کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری مانند وثیقه عینی اخذ نماید  
  . تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند ، یا مرتکب حیف و میل گردد ، جبران خسارت وارده ممکن باشد 

 .)ح.ا.ق132ماده  (ن غیبت غایب عمال متصدی امور او بوده در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود                   کسی که در زما   
به عالوه در نصب امین ، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند ، مشروط بر اینکه حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر طبـق نظـر                 

اگـر یکـی از وراث غایـب تـضمینات کافیـه بدهـد            « :  این قاعـده مقـرر مـی دارد           قانون مدنی در بیان    1014ماده  . دادگاه باشند   
  . » محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد 

ر اگـر غایـب د  .امور راجع به غایب مفقوداالثر با دادگاه عمومی محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بـوده اسـت                  
 دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است کـه آخـرین محـل سـکونت غایـب در آن                    خارج ایران اقامتگاه داشته باشد ،     

اگر غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکونت نداشته یا اقامتگاه و محـل سـکنی او در ایـران معلـوم نباشـد ، دادگـاه                  . حوزه است   
اما اگر ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگـاهی صـالح اسـت کـه غایـب در             . است  محل اقامت یا سکونت ورثه غایب صالح        

در صورتی که وراث غایب مفقود االثر در شهرهای مختلف اقامت یا سکنی داشته باشند یا اینکه امـوال وی در                     . آنجا مال دارد    
  .  شناسد که نخستین بار به آن رجوع شده است قانون امورحسبی دادگاهی را صالح می6نقاط گوناگون مستقر شده باشد ، ماده 

هرگاه غایب مفقوداالثر در خارج ایران اموالی داشته باشد ، مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموالی که در حوزه مأموریـت آنهاسـت                         
. رت امـور خارجـه بـه وزارت دادگـستری بفرسـتند      موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسـیله وزا           

  1. ) ح . ا .  ق 114ماده (  نصب امین یاد شده وقتی قطعی خواهد شد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند
رئـیس  ( کـسانی کـه دادسـتان     دادگاه هر کس را که شایسته برای اداره اموال غایب بداند به سمت امانت منصوب می نماید ، خـواه از بـین                

 قـانون امـور حـسبی ،    117بنـابر مـاده   . یا اشخاص ذی نفع معرفی کرده اند یا خود دادرس او را در نظر گرفته باشـد                ) دادگستری شهرستان   
   . 2ستم بر شمرده شده ا. ق 1231این افراد در ماده . اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد 

  :کسانی که در زمینه نصب امین حق تقدم و اولویت دارند عبارتند از 
 .وراثت غایب ، مشروط به اینکه حاضر به دادن ضامن یا تضمین های دیگر طبق نظر دادگاه باشند  

در . ل او معـین  مـی شـود          در میان خویشان و اقربای غایب به ترتیب پدر ، جد ، مادر ، اوالد و زن شوهر کسی کـه امـین بـرای اداره امـوا                            
 . صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم اند 

  . کسی که در زمان غیبت عمال متصدی امور او بوده است  
  : وندیر نباید به سمت امین منصوب شاشخاص ز. اگر دادگاه الزم بداند عالوه بر امین می تواند یکی یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید 

  .کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند  .1
سرقت ، خیانـت در     : کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند                     .2

  .امانت ، کالهبرداری ، اختالس ، هتک ناموس یا منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر 
  . کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است  .3
  .کسانی که معروف به فساد اخالق باشند  .4
   . ) .م .  ق 1231مستنبط از ماده ( کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد   .5

                                                           
 دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 1
  دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد چهارم ، انتشارات اسالمیه . 2
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  وظایف و اختیارات امین . 2
ال غایب ، مالی ضایع شدنی باشد امین آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت ، مـالی خریـداری و یـا               اگر در بین امو    

   . )ح . ا .  ق 141ماده ( .  اقدام دیگری که به نفع غایب باشد می نماید 
 احتیـاج نیـست فروختـه ، از پـول آن            امین می تواند با اجازه رئیس دادگستری شهرستان اموال منقول ضایع نشدنی غایب را که مورد                

   ) .ح . ا .  ق 142ماده ( مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا به نفع غایب اقدام دیگر نماید 
ع ،  در صورت عدم کفایت وجوه نقدی یا مناف       . امین باید نفقه اشخاص واجب النفقه و دیون غایب را از وجوه نقدی یا منافع اموال او بدهد                    

   . ) .ح . ا .  ق 147ماده ( اگر اموال منقول هم کافی نباشد ، از اموال غیرمنقول فروخته می شود . از اموال منقول او فروخته خواهد شد 
 . فروش یا رهن اموال غیرمنقول جز در موردی که برای پرداخت نفقه اشخاص واجـب النفقـه یـا دیـون او الزم باشـد ، جـایز نیـست                           

در مـورد امـوال     (  قـانون مـدنی      1241 و   1015 قانون مذکور و بـا توجـه بـه مفـاد مـواد               142نظر به اطالق ماده      . . )ح. ا  . ق   148ماده    (
و مصلحت غایب می توان گفت که اجازه رئیس دادگستری شهرستان در مورد فروش اموال منقول ضایع نشدنی و اموال           ) منقول   غیر

  . غیرمنقول الزم است 
یب ، ورثه یا امین که مال به تصرف او داده شده طرف دعوا خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول                        دردعوا بر غا   

 سایر وظایف و اختیارات امین و مسئولیت های او همان اسـت کـه بـه موجـب                   )ح  .ا  .  ق   149ماده  ( مطالبات غایب ، اقامه دعوا نمایند       
  . )ح . ا .  ق 119و ماده . م .  ق 1015ه ماد( . قانون برای قیم مقرر است 

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد                            
  .  آن به عهده محکمه است کرده باشد و اوالد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختالف در میزان نفقه تعیین

  حق الزحمه امین. 3
در موردی که برای اداره اموال غایب امینی تعیین می شود دادگاه می تواند حق الزحمه متناسبی از درآمـد امـوال غایـب بـرای امـین                            

  .  تعلق می گیرد منظور از اجرت متناسب اجرتی است که عرفاً به این نوع کار) .  قانون امور حسبی 150ماده ( معین نماید 
هرگاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد ، آیا می توان از اصل مال غایب حق الزحمه امین را پرداخت ؟ با توجـه بـه ایـن عمـل                          

. ح . ا .  ق 150شخص محترم است و اصل آن است که به عمل انسان اجرت تعلق می گیرد و نظر به اینکه طبق بنـد آخـر مـاده                        
 95 همان قانون و مـالک مـاده         125و با عنایت به اطالق ماده       » ه اموال غایب از اموال غایب برداشته می شود          هزینه حفظ و ادار    «
که مربوط به حق الزحمه قیم است ، می توان گفت حـق الزحمـه امـین ، در فـرض مـذکور ، از اصـل مـال غایـب قابـل                                 .ح.ا. ق

  . پرداخت است 
  عزل امین . 4

اما .  قانون امور حسبی در خصوص قیم مقرر شده است 102 تا 96م و مواد .  ق 1252 تا 1248اد عزل امین همان است که در مو
دادن دارایـی   :  قـانون امـور حـسبی در ایـن مـوارد اسـت               136 و   135زوال و پایان دوره اموال غایب توسط امین با توجه به مواد             

  . دن موت حقیقی یا زنده بودن غایب غایب بر تصرف به ورثه او ، صدور حکم موت فرضی غایب ، معلوم ش
   دوره تصرف موقت ورثه در اموال غایب- ج

. در این دوره ، که بعد از گذشتن دو سال از تاریخ آخرین خبر غایب آغاز می شود ، احتمال زنده بودن غایب کمتر از مراحل پیشین است                    
 آنان را مالک اموال غایب نشناخته به آنان حق داده است که از دادگاه تقاضا      از این رو قانونگذار منافع وراث را نیز در نظر گرفته و با اینکه             

  .کنند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود 
  :در صورتی اموال غایب به تصرف موقت ورثه داده خواهد شد که 

 .ر وی را نداشته باشد غایب ، کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و کسی هم قانوناً حق تصدی امو 

 . دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب گذشته باشد  

منتشر گردد و پس از آنکه یک سال ) سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه( وراث درخواستی تقدیم دادگاه می نمایند و آگهی در جراید 
م  امـوال غایـب بـه تـصرف ورثـه او داده              .  ق   1025 و   1026اده  از تاریخ نشر آخرین آگهی بگذرد و در صورت وجود شـرایط مـذکور در مـ                

 ) . ح . ا .  ق 139ماده ( شود  می
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وراث ، ضامن یا تضمین های کافی بدهند تا در صورت مراجعه غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده                             
 قانون امـور    144به موجب ماده    . ا تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود            این تضمین ه  . اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند        

آنهـا  . حسبی ، ورثه ، وصی و موصی له که اموال غایب موقتاً به آنها تسلیم می شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره کننـد                              
 150، 149، 148، 147، 142، 141حدود کلی وظایف و اختیـارات ورثـه بـه موجـب مـواد          . در اداره اموال غایب به منزله وکیل او خواهند بود           

الزم به ذکر است در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می شـود ، هرگـاه وصـیتی شـده باشـد ،                 . قانون امور حسبی مشخص گردیده است       
 . تأمین بدهند . م .  ق 1206طابق ماده اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می شود ، مشروط بر اینکه م

در صورتی که اموال غایب به حکم دادگاه به تصرف ورثه داده شود ، برای ورثه نیز مانند امین دادگاه می تواند حق الزحمـه مناسـبی از درآمـد امـوال                              
 . الزحمه به آنان از اصل اموال مجاز است  خت حقدر صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پردا. ) ح . ا. ق 150ماده ( غایب معین کند 

گردد اگر چه یک یا چند نفـر آنهـا از           هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقوداالثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می                    
 ) قانون مدنی 1016ماده (  . 1تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد

ن تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب                         اگر فوت غایب بدو    
 ) قانون مدنی 1017ماده (  .بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند ، تقسیم می شود 

 ) قانون مدنی 1018ماده (  . ایب صادر شود مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که حکم موت فرضی غ 

   دوره صدور حکم موت فرضی و تصرف قطعی اموال غایب توسط ورثه -د
لذا قانونگذار برای رعایت حقوق ورثه ، حکم موت فرضـی غایـب             . در این دوره احتمال موت غایب بیش از زنده بودن اوست            

  . یش بینی کرده است و دادن اموال او را به تصرف قطعی ورثه با شرایطی پ
ورثـه  :  قانون امور حسبی ، اشخاصی که می توانند خواستار صدور حکم موت فرضی غایـب شـوند عبارتنـد از                      153مطابق ماده   

  . غایب ، وصی و موصی له 
م حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود کـه از تـاریخ آخـرین خبـری کـه از حیـات غایـب                       .  ق   1019مطابق ماده   

  . ، مدتی گذشته باشد که عادتاً شخص با گذشت این مدت زنده نمی ماند رسیده
 قانون مدنی در موارد مختلـف مـدتی را کـه    1022، 1021 ، 1020قانونگذار به بیان این قاعده کلی اکتفا نکرده ، بلکه طبق مواد          

اره ای امـارات قـانونی بـرای زنـده نبـودن             آن عادتاً زنده فرض نمی شود معین کرده و به اصطالح حقوقی پ              غایب بعد از انقضاء   
مثال اگر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب گذشـته و در پایـان مـدت سـن                 . شخص غایب بر حسب عادت به دست داده است          

غایب از هفتاد و پنج سال متجاوز باشد ، شخص غایب زنده فرض نمی شود و ممکن است حکم مـدت فرضـی او صـادر شـود                             
مدتی که طبق مواد یاد شده ، در پایان آن ، شخص غایب برابـر قـانون عادتـاً زنـده فـرض نمـی شـود و                             . . )م  .  ق   1020 ماده   1بند    (

  .  سال از تاریخ آخرین خبر غایب است 10توان تقاضای حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر  می
ت فرضی ازطـرف اشـخاص ذینفـع شـده باشـد ،             پس از گذشت مدت مقرر در قانون ، در صورتی که تقاضای صدور حکم مو              

دادگاه پس از رسیدگی الزم اقدام به نشر آگهی کرده ، اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد        
این آگهی سه دفعـه متـوالی و هـر کـدام بـه فاصـله یـک مـاه در یکـی از          . نمود که اطالعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند       

ایدمحل و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار تهران منتشر خواهد شد و دادگاه وقتی می تواند حکم موت فرضی صادر نماید                     جر
 هرگـاه  . ) .ح . ا .  ق 155و ماده . م .  ق 1023ماده ( که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد            

  ه باشند که اموال او موقتاً به تصرف ایشان داده شود و طبق مقررات مذکور آگهی شـده باشـد ،                    ورثه غایب قبال درخواست کرد    
  .  دادگاه به آن اکتفا خواهد کرد و آگهی مجدد الزم نیست 

 4بنابراین ، اگر قبال برای دادن اموال غایب به تصرف موقت ورثه آگهی نشده باشد ، صدور حکم موت فرضی قبل از گذشـتن                       
دوماه از تاریخ آخرین خبر غایب امکان پذیر نخواهد بود ؛ زیرا کمترین مدتی که قانون برای درخواسـت صـدور حکـم             سال و   

هرگـاه سـه سـال از    . م .  ق 1020 مـاده  3مثال طبق بنـد  . موت فرضی پیش بینی کرده سه سال از تاریخ آخرین خبر غایب است              
                                                           

  .از فوت غایب و بعد از دو سال از تاریخ آخرین خبر ، وارثان او می توانند از دادگاه بخواهند که دارایی غایب به تصرف آنان داده شود ، مگر اینکه غایب کسی را برای ادارۀ اموال خود معین کرده باشد پیش از احر. 1
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 از سرنشینان آن به دست نیامده باشد ، می توان تقاضـای صـدور حکـم                 تاریخ تلف کشتی در حین سفر دریائی گذشته و خبری         
  . موت فرضی برای آنان کرد 

  :موارد ذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود «   قانون مدنی  1020 به موجب ماده 
  . سال گذشته باشد 75ه است ، گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسید .1
وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین ، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکـه خبـری                            .2

  . دت مزبور پنج سال تمام از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد م. از او برسد 
وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشـد                               .3

  . بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد 
 مـدت هـای ذیـل کـه مبـدأ  آن روز حرکـت کـشتی         ه اخیر ماده قبل اگر با انقـضاء در مورد فقر  قانون مدنی ،     1021ماده  مطابق  

محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و             
  :از وجود آن به هیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود 

  .  خزر و داخل خلیج فارس یک سال برای مسافرت در بحر  -الف
  . ، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال ) مدیترانه ( برای مسافرت در بحر عمان ، اقیانوس هند ، بحر احمر ، بحر سفید   -ب
  . برای مسافرت در سایر بحار سه سال   -ج

خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیـاره بـوده و     مذکور است دچار 1020 ماده 3و2اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره       
طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شـدن بـه خطـر مـرگ بگـذرد بـدون                                

 ] قانون مدنی 1022ماده [ » . اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد 
 محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل          1022 و   1021 ،   1020در مورد مواد    

های کثیراالنتشار تهران اعالنی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کـرده و اشخاصـی را کـه                         و یکی از روزنامه   
هرگـاه یـک سـال از تـاریخ      . اطالع محکمه برسانند    ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به               

  ] قانون مدنی 1023ماده [  . 1اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود
مفـاد ایـن مـاده مـانع از     . اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه آنها در آن واحد مرده اند     

  ] قانون مدنی 1024ماده [ .   جلد اول این قانون نخواهد بود 874 و 873  مقررات مواد اجراء
وراث غایب مفقوداالثر می توانند قبل از صدور حکم  موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نماینـد کـه دارایـی او را بـه تـصرف          

موال خـود معـین نکـرده باشـد و ثانیـاً  دو سـال تمـام از                   آنها بدهد مشروط بر اینکه اوال غایب مزبور کسی را برای اداره کردن ا             
 راجع بـه اعـالن   1023در مورد این ماده رعایت ماده . آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد        

  ] قانون مدنی 1025ماده [ . مدت یک سال حتمی است 
افیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشـخاص               در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات ک          

ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبـور تـا موقـع صـدور حکـم مـوت                            
  ] قانون مدنی 1026ماده [ . فرضی غایب باقی خواهد بود 

ز صدور حکم موت فرضی باید گفت ، بعد از صدور حکم موت فرضی ، اموال غایب به                  در مورد حقوق و اختیارات ورثه بعد ا       
تصرف قطعی ، ورثه داده خواهد شد و مانند مورد موت حقیقی ، ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهد شـد و مـی تواننـد هـر                     

                                                           
    20/1/1376مصوب  یبان مفقود االثر انقالب اسالمی و دفاع مقدس در محاکم صالح  قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقالب اسالمی در خصوص حکم موت فرضی غا.1

قالب اسالمی در دفاع مقـدس مفقـود االثـر شـده انـد      ان قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان        155 قانون مدنی و     1023درج آگهی مطابق مواد       ماده واحده 
  . کافی می باشد  به تقاضای صدور حکم موت فرضی ، صادر شده توسط عالی ترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقالب اسالمی ، برای مرجع رسیدگی کنندهضرورت ندارد و گواهی 

 بـه تأییـد   10/2/1376تـصویب و در تـاریخ   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شـش مجلـس شـورای اسـالمی                
 30/2/1376 -15208 رسمی شماره نقل از روزنامه                                                                                                                                                                                     . شورای نگهبان رسیده است 
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 تلقی می شوند ، هیچ گونه تـضمینی         چون ورثه بعد از صدور حکم موت فرضی مالک اموال غایب          . نوع تصرفی در آن بنمایند      
حتی بعد از قطعیت حکم موت فرضی تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد . از آنان گرفته نمی شود     

در مورد بازگشت غایب باید گفت ، ممکن است بعد از صدور حکم موت فرضـی و دادن امـوال غایـب بـه      . )ح  . ا  .  ق   160ماده  (
 قانون مدنی ، آنچه از اعیان یـا منـافع یـا عـوض               1027در این صورت ورثه باید ، طبق ماده         . ف قطعی ورثه غایب پیدا شود       تصر

اموال غایب در حین پیدا شدن باقی است مسترد دارند ، ولی مسئول امـوالی کـه از بـین رفتـه و عـوض آنهـا نیـز موجـود نیـست               
ته و پول آن را خـرج کـرده باشـند در مقابـل آن مـسئولیتی نخواهنـد داشـت ، چـه بـه                          مثال اگر خانه غایب را فروخ      . 1باشند  نمی

به نظر مـی رسـد کـه عـوض در مـاده      . موجب قانون، مالک مال مزبور تلقی می شدند و تصرف آنان تصرف مالکانه بوده است    
خته و بـا پـول حاصـل از فـروش ، مـال         بنابراین اگر ورثه مال غایب را فرو      . اعم از عوض مستقیم و غیرمستقیم است        . م. ق 1027

  2. دیگری خریده باشند ، آن مال عوض به شمار می آید و قابل استرداد خواهد بود 
   امور غیرمالی غایب - بند دوم

اگـر مـرد غایـب    . در مورد امور غیرمالی غایب باید بین مردی که مرد غایب است از موردی که زن غایب است تمایز قائل شـد      
م .  ق   1029بر طبق ماده    . ن امور غیرمالی غایب مفقوداالثر آنچه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته طالق زن او است                باشد در میا  

در ایـن صـورت دادگـاه       . هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقوداالثر باشد ، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طالق کنـد                   
عد از گذشتن یک سال از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، در صـورتی کـه خبـری از                   اقدام به نشر آگهی در جراید خواهد کرد و ب         
زنی که شوهر او غایب باشـد و حـاکم او را طـالق داده               . م  .  ق   1156بنابر ماده    . 3غایب نرسیده باشد حکم به طالق خواهد داد       

 مـدت عـده ،     طـالق و قبـل از انقـضاء     حال اگـر شـخص غایـب پـس از وقـوع           .  عده وفات نگه دارد       باشد باید از تاریخ طالق ،     
اما اگـر زوجـه کـسی غایـب         . 4 مدت مزبور حق رجوع ندارد         نسبت به زن حق رجوع دارد ، ولی بعد از انقضاء            مراجعت نماید ،  

  .  5باشد طبق مقررات قانون مدنی و احکام شرع ، شوهر با اختیاری که در مورد طالق دارد می تواند زن را طالق دهد
ی که در اینجا می توان طرح کرد آن است که اگر طبق مقررات و تـشریفات مـذکور حکـم طـالق صـادر نـشده ، ولـی             مسأله ا 

دادگاه با رعایت مقررات حکم موت فرضی غایب را صادر کرده باشد ، آیا ازدواج غایب بـر اثـر صـدور حکـم مـوت فرضـی                            
به نظر می رسد عدم تأثیر حکـم مـوت فرضـی نـسبت     . ت است منحل خواهد شد یا نه ؟در حقوق ایران ، قانون در این باره ساک     

   . 6به ازدواج با اصول حقوقی بیشتر وفق دارد
  

∗∗∗  
  
  
  

                                                           
بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیـان یـا عـوض و یـا منـافع امـوال        : قانون مدنی    1027ماده  . 1

  . مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند 
  دکتر سید حسین صفایی ، منبع پیشین.2
   :  قانون مدنی1029در ارتباط با ماده . 3

  . طالق با صدور حکم واقع نمی شود و اجرای آن با گفتن صیغۀ طالق نزد دو مرد عادل در دفتر طالق به وسیلۀ نمایندۀ دادگاه صورت می پذیرد  ♣
  ] دادگاه مدنی خاص 105 شعبه 13/11/63-35رأی شماره [ . کند ، رویۀ قضایی طالق زن را پیش از گذشتن چهار سال پذیرفته استرا تهدید میدر موردی که عسر و حرج تحمل ناپذیری زندگی یا شرافت زن  ♣

 .  مدت مزبور حق رجوع ندارد  انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طالق حق رجوع دارد ولی بعد از  اگر شخص غایب پس از وقوع طالق و قبل از انقضاء : قانون مدنی 1030ماده . 4
 دکتر درودیان ، منبع پیشین. 5
  دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 6
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  فصل سوم 

  اشخاص حقوقی
  

پاره ای از اموال که به         شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند ، یا 
داده شده اند در کنـار هـم قـرار گیرنـد و قـانون آنهـا را طـرف حـق و تکلیـف بـشناسد و بـرای آنهـا                         اهداف خاصی اختصاص    

  . 1مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکت های تجاری ، انجمن ها و موقوفات . شخصیت مستقلی قایل گردد 
  :برای ایجاد یک شخص حقوقی شرایط ذیل الزم است 

  قی قصد و اراده تشکیل شخص حقو. 1
در غیر ایـن صـورت و مـثال هرگـاه گروهـی بـه منظـور        . برای تشکیل شخص حقوقی وجود قصد و اراده الزم و ضروری است   

خواهـد آمـد ، گرچـه مهمـانی و مراسـم مـنظم و             نشرکت در یک مهمانی و یا مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی پدید               
  . دنباله دار باشد 

  هدف دار بودن گروه . 2
هرگاه دسته ای از افراد و یـا پـاره ای از            . به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می گذارد و فعالیت می کند              برای نیل   این موجود   

شـخص حقـوقی پـس از زوال        . اموال بدون رسیدن به هدف معینی در کنار هم قرار بگیرند شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد                 
   . 2این اهداف ، حیات خود را از دست می دهد

∗∗∗  
  مفهوم شخصیت حقوقی  -ار اول گفت

   .ز توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و همچنین توانایی اجرای آنست اشخصیت حقوقی عبارت ا
  3.از نظر علوم قضایی ، شخص یا حقیقی است و یا حقوقی .  و به معنای ایفای نقش است Personواژه شخص ، ترجمه کلمه 

 انسانها می باشند که شخصیت شان از جنین آغاز شده و با مرگ خاتمه می یابد و در این فاصله ،                      اشخاص حقیقی یا طبیعی ، در واقع ، همه        
  .موضوع حق و تکلیف اند 

اشخاص حقیقی یا انسانها در زندگی اجتماعی خود به تنهایی مـسئولیت اعمـال خـود را بـه عهـده دارنـد و از حقـوق سیاسـی و                              
  .برخوردارند ... ) زادی بیان ، حق مسکن ، حق کار وحق مشارکت سیاسی ، حق آ(اجتماعی متعددی 

و اما شخص حقوقی به اجتماع منافع و هدفهایی گفته می شود که قدرت عمومی آن را به عنوان واحـدی مـستقل از عناصـر تـشکیل                            
ری را کـه دارای     بدین ترتیب ، شرکت ها ، موسـسات ، احـزاب و سـازمانهای ادا              . دهنده اش مورد شناسایی و حمایت قرار می دهد          

  .حقوق و تکالیف و همچنین موجودیتی مستقل از تشکیل دهندگان خود هستند ، می توان اشخاص حقوقی به شمار آورد 
، احـوال   ) فرزندی(، حق بنوت    ) پدری(اشخاص حقوقی می توانند از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی برخوردار شوند مگر حق ابوت                 

    4. ، اقرار و شهادت و مواردی که خاص اشخاص حقیقی است ) وصیت ، ارث ، والیت ، نسبت و حضانتازدواج ، طالق ، (شخصیه 
∗∗∗  

   مبانی شخصیت حقوقی -گفتار دوم 
ای  عـده ای آن را یـک حقیقـت و عـده    . فلسفی و حقوقی شخص حقوقی ، نظرات متفکرین یکسان نیست ،دربارۀ ماهیت و منشأ اجتماعی     

   .ندارندپ فرض آن را یکدیگر

                                                           
 ، نشر میزان » اشخاص و اموال « دکتر سید حسین صفایی ، حقوق مدنی . 1
  ، انتشارات سمت »  اشخاص و محجورین «دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی . 2
 دکتر ولی اهللا انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان .  3
   ، نشر میزان2 و 1دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری .  4



 
   
   

  

95

 
    ]اشخاص  [   حقوق مدنی 

      www.departeman.com66912180   ـ 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 

   اصالت وجودی شخصیت حقوقی یا سیستم واقعی ۀنظری. 1
 مـستقل اسـت و      ی موجـود  اصـالتاً شخـصیت حقـوقی داشـته و      » جمعیّـت   « و  » جمع  «  پایدار یا     هدفدارِ بر طبق این نظریه ، گروهِ     

دارد ، بـه    » مـا   «  مفهومی مـشابه     نیست ، بلکه  » من ها   « اند دارد و جمع     هویتی جداگانه و متمایز از کسانی که آن را تشکیل داده          
  . معارض با منافع خصوصی اعضاء وابسته به گروه باشد » جمع « طوری که ممکن است منافع شخص حقوقی 

سـازندۀ اصـلی نظریـۀ اصـالت وجـود و حقیقـت بـرای          . پرودن ، سالی ، هوریوومستر از نمایندگان مهم این طـرز تفکـر هـستند                
  . معروف آلمانی است که حقوقدانشخصیت حقوقی ، گیر

  : در مجموع ، طرفداران نظریه اصالت وجودی شخص حقوقی به دو گروه تقسیم می شوند 
قابل تشبیه و مقایسه است ، زیرا شخص حقوقی مانند شخص طبیعی            ) انسان(شخص حقوقی با شخص طبیعی      : گویند   می گروه اول 

ی و تابعیـت مـی باشـد امـا بـین اراده و تابعیـت و اقامتگـاه و دارایـی                      دارای حق و تکلیف است و صاحب اراده ، اقامتگاه ، دارای           
  .شخص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو آن تفاوت وجود دارد 

شخص حقوقی به وسیله خود گروه ظاهر نمی شود بلکه اشخاص طبیعی نماینده گروهی هـستند کـه          معتقدند اراده   که این دسته 
نظریـه نماینـدگی و نماینـدگان اشـخاص حقـوقی نـه نماینـدگان        (ه فعل در مـی آورنـد     اراده آن گروه را ظاهر ساخته و از قوه ب         

  ) .اعضای شخص حقوقی
 هر گروه اجتماعی دارای حیات اجتماعی مستقل است و لذا گروه ، خود صاحب اراده و تصمیم و حـق و                       : اعتقاد دارند   دوم گروه

 اراده حقـوقی خـویش را ظـاهر    خـود   ،هـور نیـست بلکـه گـروه         تکلیف می باشد و اراده گروه به وسیله اشخاص طبیعی قابـل ظ            
  .سازد و از منافع خاص و جمع واحد دفاع می نماید  می

   نظریۀ مجازی بودن شخصیت حقوقی .2
شخص حقوقی واقعیت و عینیت خارجی ندارد و چیزی جز یک مجاز خالص             « :  می گوید    19ساوینی حقوقدان برجسته آلمانی قرن      

  .» د و اشخاص طبیعی هستند که در حقوق شخصیت دارند و می توانند شخصیت حقوقی مصنوعی ایجاد کنندنیست و این افرا
دو دانشمند دیگر به اسامی ژز و دوگی مفهوم مجازی بودن شخص حقوقی را نیز چیز بی فایده ای دانسته و افزوده اند کـه ایـن                           

  .  بیرون کشیده و حذف شود مفهوم به دلیل جعلی و ساختگی بودنش باید از متن علم حقوق
» حکومـت   « و  » دولـت   « ،  » گـروه   « طرفداران نظریه حقوق طبیعی نیز به نحوی دیگـر منکـر واقعـی بـودن شخـصیت حقـوقی                    

مع الوصف استادان مزبور و دانشمندانی دیگر چون برتلمـی ، نهایتـاً مـی گوینـد بـا وجـود مجـازی بـودن شخـصیت                           . باشند    می
  . تواند به شخصیتهای حقوقی امکان فعالیت بدهد حقوقی، قانونگذار می 

قبول نظریه مجازی بودن به این نتیجه منتهی می شود که گروه ، دولت ، اداره فاقد شخصیت حقوقی است مگـر آنکـه قانونگـذار بـه                            
  .او باشدقل  مجوزی به نام شخصیت حقوقی اعطا کند که معرف هویت قضایی مخصوص و مست ،اقتضای نیاز به گروه یا سازمانی

   قراردادی بودن شخص حقوقی ۀنظری. 3
دسته سومی از نظریه پردازان اساساً خود را از بحث حقیقی یا مجازی بودن شخصیت حقوقی خالص کـرده انـد ، چنانکـه پیـزه ، والـین ، و          

   .ی یا مجازی است مورد نداردودل سه دانشمند معتبر حقوق اداری فرانسه معتقدند بحث درباره اینکه شخصیت حقوقی یک مفهوم حقیق
 زندگانی اجتماعی امـروزه بـا    ،  یا غیر اصیل بودن شخص حقوقی ، آنچه مسلم است این است که             یل اص  ، با فرض مفتوح بودن بحث      –نتیجه  

  . گسترش فعالیتهای فردی و جمعی آدمی مالزمه دارد و این یک ضرورت انسانی و اجتماعی است 
 فعالیت گروهی و اجتماعی به اشکال مختلف میسر می شـود کـه شـکلی از آن در قالـب حقـوقی و تحـت                     قبول فکر ضرورت مشارکت در    

. در قبول فرضی و قراردادی بودن شخص حقوقی می باشد    درنهایت   فرمول شخص حقوقی است و قدر متیقن کلیه عقاید مخالف و موافق             
ی جامعه ، وجود شخصیت حقوقی را پذیرفته و با این پـذیرش ، گروههـای    در نتیجه امروزه قوانین کشورهای مختلف جهان به لحاظ نیازها         

   1. اند اجتماعی شناخته شده در قانون ، صاحب هویت مستقل و شخصیت حقوقی گردیده و دارای اراده ، حق ، تکلیف و مسئولیت شده
                                                           

 دکتر ولی اهللا انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان . 1
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   اعطای شخصیت حقوقی -م سو گفتار
  قـانون    588  الـی     548وصی مـورد شناسـایی قانونگـذار ایـران در مـواد             شخصیت حقوقی سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی خـص       

  .تجارت قرار گرفته است 
این قانون وقتی یک گروه را صاحب شخصیت حقوقی می شناسد که مطابق قوانین ایران تشکیل و در اداره ثبت شرکتها به ثبت        

  . رسیده باشد 
نسبت به اشخاص حقوقی این است که آن را به رسـمیت بـشناسد ، لـذا                 با اندک تأملی معلوم می شود که دیدگاه قانون تجارت           

ایـن اسـت کـه اراده دولـت را بـا      . همه گروههای هدفدار پایدار اجتماعی نمی توانند صاحب عنـوان شخـصیت حقـوقی باشـند                
نیـز در واقـع    نی قانون آیین دادرسـی مـد  37 و 36 و 35شرایط مقرر در قانون مالک شناسایی شخصیت حقوقی می داند و مواد            

  .اصل قانونی بودن شخصیت حقوقی و فرضیه قراردادی بودن آن را پذیرفته است 
در مورد شخصیتهای حقوقی عمومی ، قانون تجارت ثبت آنها را الزامی نمی داند و در مورد قـوانین عـادی دیگـر ماننـد قـوانین                 

  . الذکر پیروی می نمایند سازمانی و مالیاتی و استخدامی نیز می توان گفت که از نظریه فوق
  : اعطای شخصیت حقوقی به برخی گروههای اجتماعی یگانه طریق آسان و عملی است و متضمن فواید زیر است 

 این طریقه امکان می دهد اشخاص یک سلسله اعمال حقوقی که بنـام و بـرای خـود انجـام مـی دهنـد از یـک سلـسله اعمـال                                .1
ک سازمان اجتماعی که عضو آن هستند انجام دهند ، تمیز داده شود ، در نتیجـه اعمـال                   حقوقی که همین اشخاص بنام و برای ی       

  ) اصل جدایی عمل فردی و عمل گروهی(. حقوقی شخصی آنها از اعمال حقوقی سازمانی آنها از یکدیگر جدا خواهد شد 
ل دهنـده شـخص حقـوقی       شخص حقوقی صاحب یک دارایی مستقل است و این دارایی از دارایی شخـصی اشـخاص تـشکی                 . 2

  )اصل جدایی دو دارایی(. الذکر جداست  فوق

شخص حقوقی مسئول اعمالی است که به حساب خود انجام می دهد و اگر باعث ورود خسارت به دیگری گردد یابـد شـخص حقـوقی       . 3
 باید این ضرر به نفع شخص ضرر زننده آن را جبران نماید نه شخص حقیقی و در صورتی که دیگری به شخص حقوقی خسارتی وارد کند              

  . حقوقی جبران گردد ، مگر آنکه ضرر مستقالً ناشی از فعل عامل شخصیت حقوقی باشد یا قانون عکس این ترتیب را مقرر دارد 
طور کلی شخص حقوقی می تواند هر عملی را که منتهی به ایجاد حق یا تکلیف می گردد انجام دهد ، حقـوق و تکـالیف                       به   .4

  .مال مزبور به خود شخص حقوقی مربوط است و نه به دیگری ناشی از اع
الزم به تذکر است شخصیت حقوقی با شخص طبیعی از جهات مختلف تفاوت دارد و مهمتـرین تفـاوت در آن اسـت کـه اشـخاص                           

  ....) .و  ، بنوتمانند نکاح ، طالق ، ابوت . ( حقوقی نمی توانند اعمالی را که ذاتاً مربوط به اشخاص طبیعی است انجام دهند 
 قلمرو صالحیت و عمل و فعالیت شخص حقوقی محدود به امور و مواردی است که قبالً تعیین و تصریح شده است ، اعـم از           . 5

  ) .صالحیت شرکتهای دولتی ( یا طبق اساسنامه ) صالحیت شهرداریها ( آنکه این تصریح به موجب قانون باشد 
به موجب ایـن اصـل      . نامیده می شود      »اصل اختصاصیت صالحیت شخص حقوقی      « صیت حقوقی ،    مورد اخیر یعنی محدودیت صالحیت شخ     

تمـام شخـصیتهای حقـوقی صـالحیت     . صالحیت هر شخص حقوقی محدود به قلمرو معینی است کـه بـه او اعطـاء شـده اسـت            
الحیت شـرکت ملـی گـاز    محدود و مخصوص به خود را دارند ، کما اینکه صالحیت شهرداری از صالحیت انجمـن قلـم و صـ        

  .ایران از صالحیت سازمان عمران جیرفت متمایز است 
صالحیت دولت به عنوان بزرگتـرین و  . دولت یگانه شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیتهای حقوقی مستثنی شده است        

 صالحیت سایر اشخاص حقوقی نباید منـافی و  .باالترین شخصیت حقوقی ، عام و مطلق است زیرا دولت همیشه نمایندۀ منافع عمومی است  
   .1غلبه دارد... شهرداریها و شوراهای استانی و شهری و ( معارض صالحیت دولت باشد ، زیرا منافع عمومی بر منافع محدود منطقه ای 

                                                           
  ندکتر ولی اهللا انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزا. 1
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   آغاز شخصیت حقوقی - چهارمگفتار 
حقـوق عمـومی اعـم ازدولـت ، سـازمانهای دولتـی و       صرف نظر از نظریه های حقوقی می تـوان گفـت آغـاز وجـود شخـصیتهای حقـوقی         

  . ) ت .  ق 587ماده  (این اشخاص به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند . شهرداری ، زمان تشکیل آنهاست 

شـرکت هـای تجـاری از حـین ایجـاد واجـد شخـصیت حقـوقی                 . آغاز وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است         
 قـانون تجـارت ،   584طبـق مـاده   . شوند ، لیکن شخصیت آنها هنگامی کامل مـی شـوند کـه طبـق مقـررات بـه ثبـت برسـند                 یم

تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی قبل از ثبت ، هیچ گونه شخـصیت حقـوقی ندارنـد و هنگـامی شخـصیت پیـدا مـی کننـد کـه              
  . تشریفات ثبت آنها انجام شده باشد 

 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، دارای شخصیت حقوقی اسـت و از تـاریخ قـبض       3ه  موقوفات نیز بنابر ماد   
  . عین موقوفه بدون آنکه به ثبت احتیاج داشته باشند تشکیل و ایجاد می گردد 
∗∗∗  

   ممیزات شخصیت حقوقی  - پنجمگفتار 
  : عنوان نام ، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی سخن خواهیم گفت در این مبحث به اختصار از ممیزات شخصیت حقوقی تحت

  نام شخصیت حقوقی . 1
داشتن نام باید برای شخص حقوقی هـم ، الزامـی باشـد ، زیـرا بـدون        . شخص طبیعی باید نامی داشته باشد       شخص حقوقی مانند    

انون مدنی و تجارت نص صریحی نسبت بـه          اگر چه در ق    .داشتن نام برقراری رابطه با یک شخص به دشواری صورت می گیرد             
ویژه مقرراتی که اعالم نام شخص حقوقی به مراجـع قـانونی ذی ربـط    ه  اما از وجود پاره ای مقررات ، ب   این مسأله وجود ندارد ،    

 .ت. ق588بـه عـالوه طبـق مـاده     . انتخاب نام برای شخص حقوقی را استفاده کـرد  را پیش بینی کرده است ، می توان ضرورت        
تصمیمات شخص حقـوقی بـه   . » ....شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است                 «

 ، همچنین بحث از .)ت. ق589ماده ( صالحیت اتخاذ تصمیم دارند ، گرفته می شود وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه         
اگرچـه قـانون   . از مسائل مهم شخص حقوقی به شمار مـی رود        .)ت. ق 591ماده  ( یت شخص حقوقی     وتابع .)ت. ق 590ماده( اقامتگاه  

بـدون  گذار دراین مواد در مقام بیان موضوعات خاصی است ، شناسایی این امـور و طـرح ایـن مباحـث بـرای شـخص حقـوقی                          
  .یید می نماید عرف و عادت نیز ضرورت و اهمیت نام را تا. داشتن نام به دشواری قابل تصور است 

اسـم  .). ت.ق576مـاده (قانون گذار ثبت اسم تجاری را جز در مواردی که وزارت دادگستری الزامی بداند اختیاری اعالم کـرده اسـت                     
مـاده  (این اسم قابل نقـل و انتقـال بـوده    .).ت.ق578ماده(تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری نمی تواند درهمان محل انتخاب کند       

 قابـل ذکراسـت کـه    .) .ت.ق95،117،141،163،184مـواد ( ر انواع مختلف شرکتهای تجاری واجداوصاف خاصی است   ، د .)ت.ق579
، موکول به تهیه و تصویب آیین نامه ای بوده که تاکنون به تصویب نرسیده است ، ثبت  . ت. ق 582چون ثبت اسم تجارتی برابر ماده       

  . گانان اسم تجارتی خود را به عنوان عالمت تجارتی به ثبت می رسانند اسم تجارتی درعمل وجود ندارد ، ولی برخی از بازر
  اقامتگاه شخصیت حقوقی . 2

 اما قانون تجارت در این زمینه  . )م  .  ق   1002ماده  ( هر شخص حقوقی دارای اقامتگاه است که برابر قانون مدنی مرکز عملیات اوست ،               
رسـد عمـال     به نظر مـی .) قانون تجـارت  590ماده ( آنجاست اره شخص حقوقی در گوید ، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اد  می

همان مرکز عملیات اداری و به عبـارت دیگـر   . م .  ق 1002تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد و مقصود از مرکز عملیات در ماده     
ماننـد مجمـع عمـومی ، هیـأت مـدیره و             یعنی محلی که ارکـان شـخص حقـوقی            محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست ،        

  . می گردد  و دستورهای اصلی از آنجا صادر مدیرعامل درآنجا قرار دارند و تصمیم ها در آنجا گرفته می شود
  تابعیت شخصیت حقوقی . 3

 را دارند کـه   اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی«: قانون تجارت می گوید 591ماده . شخص حقوقی مانند شخص طبیعی دارای تابعیت است         
 هر شرکتی کـه در ایـران تـشکیل و            «،11/3/1310مصوب   قانون ثبت شرکت ها      1 طبق ماده    ».اقامتگاه آنها در آن مملکت واقع شده است         
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 به نظر می رسد که مقصود از مرکز اصلی ، همان محل اداره یـا اقامتگـاه شـرکت                    ».مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی محسوب می شود           
  .  بنابراین ماده مزبور با قانون تجارت و قانون مدنی در مورد تابعیت شخص حقوقی هماهنگ است .است 

 در مقام عمل بـا توجـه بـه مـصالح سیاسـی خـویش مقـررات           چون همواره در اعطای تابعیت ، دولتها خود را ذی نفع می دانند ،             
 شخص تابعیت خارجی اعطـا کنـد ، زیـرا ایـن کـار       یکند بهالبته هیچ دولتی نمی توا. خاصی وضع و به موقع اجرا می گذارند         

دخالت در حاکمیت کشور دیگر به شمار خواهد آمد ؛ لیکن هر کـشوری مـی توانـد بـرای اعطـای تابعیـت خـود بـه اشـخاص                              
 یـا   1حقوقی ، مانند اشخاص طبیعی ، شرایطی قائل شود و اشخاصـی را کـه واجـد آن شـرایط نباشـند خـارجی محـسوب نمایـد                           

دادن « ل شرکت به وسیله بیگانگان در سرزمین خود را ممنوع کند ، چنانکه اصل هشتاد ویکم قانون اساسی مقرر می دارد      تشکی
  . » امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است 

 تشکیل شرکت یا مؤسسه آن است که خارجیان در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل                به نظر می رسد که مقصود از دادن امتیاز        
 لیکن تشکیل شـرکت یـا        دهند که کل یا بیشتر سرمایه آن متعلق به آنان باشد و به تعبیر دیگر شرکت در کنترل بیگانگان باشد ،                    

  2.  باشد منع قانونی ندارد متعلق به اتباع خارجی)  درصد 51کمتر از ( مؤسسه ای که بخشی از سرمایه آن 
∗∗∗  

   اهلیت شخصیت حقوقی - ششمگفتار 
   اهلیت تمتع  -الف

قانونگذار ایرانی اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی را در داشتن حقوق و تکالیف پذیرفته و تا جایی که امکان دارد ، در ایـن        
می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که شـخص   بنابراین ، در حقوق ایران شخص حقوقی        . باره تبعیضی قائل نشده است      

طبیعی می تواند دارای آنها باشد ؛ اما شخص طبیعی به اقتضای طبیعت و زندگی ویژه خود دارای تکالیفی است کـه مخـصوص             
لیف را  قانون تجارت دو نوع بارز از این حقوق و تکـا          . او می باشد و طبیعت شخص حقوقی با این گونه تکالیف سازگار نیست              

  ) . فرزندی (  حق و تکلیف بنوت  ،) پدری ( حق و تکلیف ابوت : برای مثال بیان می دارد 
نامه ، شـرکت نامـه و    اساس( در مجموع می توان گفت که اهلیت شخص حقوقی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد             

  .  محدودیتی برای او قائل شد برای او مقرر داشته است و خارج از این حدود نمی توان) نامه  وقف
  . اهلیت عام خواهد داشت . ت .  ق 588به دیگر سخن ، هرگاه دلیلی بر این محدودیت وجود نداشته باشد شخص حقوقی طبق ماده 

   اهلیت استیفاء -ب
یق نمایندگانشان ، مانند مـدیر  اشخاص حقوقی ، چون فاقد اراده هستند ، از طر. اعمال حق و اهلیت استیفا مستلزم وجود اراده حقوقی است         

عامل و هیأت مدیره و مجامع عمومی که از اشخاص طبیعی تشکیل شده اند ، حقـوق خـود را اعمـال مـی نمایـد و از ایـن لحـاظ اشـخاص                        
  . حقوقی بی شباهت به محجورین نیستند 

در تحلیل وضـعیت    . ی است   نخستین مسأله ای که در اینجا مطرح می شود وضعیت حقوقی این اشخاص نسبت به شخص حقوق                
 قـدیمی در ایـن بـاب نظریـه وکالـت      نظریـه . مختلف مطرح شده است  نظریه های حقوقی مدیران یا نمایندگان شخص حقوقی     

  . است ) نمایندگی قراردادی (
  . کند  رین پیدامین نظریه شخص حقوقی وضعیتی همانندوضعیت محجوبا ای.  دارد نظریه نمایندگی قانونی استکمتریکه ایراددیگر نظریه

تفاوت این نظریه با دو نظریه قبلی این است که رکـن یـا ارگـان در واقـع                   . نظریه سوم ، نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است          
  حال آنکه نماینده قراردادی یا قـانونی متمـایز از شـخص منـوب عنـه       جزء شخص حقوقی است و در ساختار آن شرکت دارد ، 

                                                           
هربانکی که بیش «  که مقرر می دارد 1354 و اصالحی سال 18/3/1351 قانون پولی و بانکی کشور ، مصوب 31 و بند ج ماده 7/3/1339 قانون پولی وبانکی کشور ، مصوب 62 ماده 2 بند . 1

 قانون تاسیس بیمه مرکزی 35همچنین ماده .  قانون بانک خارجی محسوب می شود درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد ازنظر این40از 
  .1350ایران ، مصوب 
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 رکن که بهتر از نظریه های پیشین می نمایـد شـخص حقـوقی از طریـق مـدیران خـود کـه ارگـان شـخص                            با قبول نظریه  . است  
حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می کند و بدین جهت می توان گفت شخص حقـوقی اصـوال دارای                   

 اهلیت استیفا و اجرای حق اسـت ، مگـر اینکـه    بنابراین ، شخص حقوقی ، مانند شخص طبیعی ، اصوال دارای   . اهلیت استیفاست   
به موجب قانون اهلیت تصرف او محدود شده باشد ؛ مثال ورشکستگی شرکت ، اهلیت تصرف او را محـدود مـی کنـد و یـک                           

 از شـخص طبیعـی و   ، تـاجر ورشکـسته ، اعـم      . ت  .  ق   418به موجب مـاده     . نوع حجر برای شخص حقوقی به وجود می آورد          
از تاریخ صـدور حکـم ورشکـستگی ، از مداخلـه در تمـام امـوال خـود ، حتـی آنچـه ممکـن اسـت در مـدت                                 ،شخص حقوقی 

ورشکستگی به دست آورد ، ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او                        
بـه عـالوه    . ای او از اختیارات و حقـوق مزبـور اسـتفاده کنـد              باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده ،  حق دارد به ج             

شخص حقوقی ورشکسته حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی و از تاریخ توقف از اعمال پاره ای حقـوق ممنـوع مـی باشـد ،                   
نـد و بـه ضـرر    مانند معامالت غیرمعوض و تأدیه قرض و معامالت رهنی و وثیقه ای که اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید ک     

از موارد حجر یا محدود شدن اهلیت تصرف شخص حقوقی ، موردی است که مقامـات   . . )ت  . ق  423مـاده   ( شود   طلبکاران تمام 
دولتی به موجب قانون بر امور شخص حقوقی نظارت یا در آن مداخله می کنند ، بـه گونـه ای کـه پـاره ای اعمـال حقـوقی بـه                                

در حقوق فرانسه ایـن گونـه مداخلـه در امـور شخـصی حقـوقی را قیمومـت          . زه او باید انجام گیرد      وسیله نماینده دولت یا با اجا     
  1. اداری نامیده اند 

∗∗∗ 
  طبقه بندی شخصیت حقوقی    -گفتار هفتم 

  :اشخاص حقوقی به اعتبار هدف اصلی و وظایف و فعالیتهایشان به دو گروه کلی قابل تقسیم اند 
 خصوصیاشخاص حقوقی موضوع حقوق  

  اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی  
  حقوق خصوصی موضوع  اشخاص حقوقی -الف

بعـضی از   . این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی اسـت                     
  .این اشخاص دارای هدف انتفاعی هستند 

  مشخصات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی . 1
 :ی حقوق خصوصی را از چهار طریق می توان شناخت اشخاص حقوق

بعـضی  . شـخاص حقیقـی مـی باشـند      خـصوصی ، ا  حقـوق  اصوال موسسین یا ایجادکنندگان اشخاص حقوقی      :    منشاء پیدایش    -اول  
به منظور دست یابی بـه اهـداف و منـافعی مـشترک اقـدام بـه تـشکیل یـک شـخص حقـوق                          ) هاانسان( ، اشخاص حقیقی    اوقات
  .  کنند  می...  حزب سیاسی ، موسسه خیریه و ،ی مانند شرکت تجاری خصوص

ناگفته نماند که ممکن است به طور استثنایی دولت نیز اقدام به تشکیل انجمن هایی با شخصیت حقوقی حقوق خصوصی کند ،                      
ربوطـه ، انجمـن مـذکور جـزو       طبق مـصوبه م    . 1346 اسفند   15مانند تشکیل انجمن پیشاهنگان استان و فرمانداری کل در تاریخ           

 .اشخاص حقوق خصوصی به شمار می آمد 

ماننـد شـرکتهای   (باشـند   اشخاص حقوقی خصوصی اصوال اهداف انتفاعی داشته ، به دنبـال کـسب منـافع مـادی مـی          :  هدف  -دوم  
المنفعـه و     عـام  زیـرا برخـی از آنهـا هـدفی        . لیکن این اصل را نمی توان به کلیه اشخاص حقوق خـصوصی تـسری داد                ) تجاری  

 .غیرانتفاعی دارند ، مانند مؤسسات خیریه 
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اصـل آزادی اراده افـراد در حقـوق    . عنصر اصلی تشکیل اشخاص حقوق خصوصی انگیزۀ فردی و اراده آزاد افـراد اسـت     : عامل اراده -سوم  
 .هده افراد گذاشته شود کند که ارادۀ کسی بر دیگری تحمیل نشود و عضویت در اشخاص حقوق خصوصی به ع خصوصی حکم می

 خصوصی اصوالً تـابع مقـررات حقـوق خـصوصی هـستند و عمـدتاً مقـررات قـانون                     حقوق اشخاص حقوقی  :مقررات حاکم     -چهارم  
 .فرماست  تجارت و قانون مدنی بر آنها حکم

  حقوق خصوصی  حقوقی انواع اشخاص . 2
  . تجارتی ، مؤسسات غیرتجارتی و موقوفات تقسیم کرد شرکتهای : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می توان به سه دسته 

  شرکت های تجاری . 1
شرکت تجاری از گروهی از افراد تشکیل می شود که اموال یا خدماتی را به منظور یـک فعالیـت اقتـصادی مـشترک و تقـسیم                           

شـرکت   . )ت  .  ق   583 مـاده    (کلیه شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقـوقی مـی باشـند             . گذارند  منافع بین خود در میان می     
  . تجارتی دارای اقسام متعددی است که در قانون تجارت پیش بینی شده است 

شرکتهای تجارتی از حین ایجاد واجد شخصیت حقوقی می شوند ؛ لیکن شخصیت آنها هنگامی کامل می شود که طبق مقـررات بـه     
  .  شهرستانها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید ثبت شرکتها در تهران در اداره ثبت شرکتها و در. ثبت برسند 

  مؤسسات غیرتجاری. 2
مؤسسات غیرتجارتی مؤسساتی هستند که از گروهی از افراد برای مقاصد غیرتجارتی ، اعـم از انتفـاعی و غیرانتفـاعی ، تـشکیل          

 آئـین نامـه اصـالحی ثبـت تـشکیالت و مؤسـسات              1تجارت بـه ایـن مؤسـسات اشـاره کـرده و مـاده               انون   ق 584ماده  . شده اند   
 قـانون  584مقصود از تـشکیالت و مؤسـسات غیرتجـارتی مـذکور در مـاده      « : گوید  در این زمینه می  1337غیرتجارتی مصوب   

تجارت ، کلیه تشکیالت و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی ، از قبیل امورعلمی یا ادبـی یـا امـور خیریـه و امثـال آن                             
  . تشکیل می شود، اعم از آنکه تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند 

تشکیالت و مؤسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کـانون یـا بنگـاه و امثـال آن اختیـار نماینـد ؛ ولـی اتخـاذ                –تبصره  
  .بور ممکن نخواهد بود عناوینی که اختصاص به تشکیالت دولتی و کشوری دارد ازطرف مؤسسات مز

  :بنابراین ، مؤسسات غیرتجارتی را به دو بخش می توان تقسیم کرد 
ه برای تـشویق علـم و ادب و      مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست ، مانند انجمنهایی ک                   

  . گیری از امراض یا فساد اخالقی وامثال این امور تشکیل می شوندوهنرهای زیبا و حمایت دسته ای از مردم یا حیوانات و جلورزش و
مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است ، ماننـد کانونهـای فنـی یـا مؤسـسات حقـوقی یـا شـرکتهای                              

  ) .  آئین نامه مذکور 2ماده ( گردند غیرتجارتی که برای کشاورزی یا آبیاری تشکیل می
تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بـشوند از تـاریخ ثبـت     « :  قانون تجارت    584حال ، طبق ماده     به هر   

بنابراین تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی     . » در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه تعیین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند               
  . د و هنگامی شخصیت پیدا می کنند که تشریفات ثبت آنها انجام شده باشد قبل از ثبت هیچگونه شخصیت حقوقی ندارن

 ، ثبت تشکیالت و مؤسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شـرکتها و در شهرسـتانها در اداره ثبـت         مذکور آئین نامه    3برابر ماده   
  . مرکز اصلی آنها به عمل خواهد آمد 

د اظهارنامه ای شامل پاره ای اطالعات از جمله اسم و اقامتگاه و هـدف مؤسـسه و                  برای ثبت مؤسسات غیرتجارتی ، مؤسسین بای      
اقامتگاه کسانی که برای اداره آن معین شده اند ، به انـضمام اسـناد و مـدارک الزم از قبیـل اساسـنامه مؤسـسه و اجازنامـه                              و اسم

اره ثبت شرکتها یا اداره ثبت مرکـز اصـلی مؤسـسه            به اد ) درصورتی که مؤسسه دارای مقاصد غیرانتفاعی باشد        ( نیروی انتظامی   
   ) . آئین نامه مذکور 5ماده ( ارسال و بدین وسیله ثبت مؤسسه را تقاضا کنند 

چون ایجاد شورش و ناامنی یا کارهـای        ( مؤسسات و تشکیالتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است               
  ) . قانون تجارت 586ماده ( ت کرد نمی توان ثب) خالف اخالق حسنه 
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  موقوفات . 3
مـاده  . موقوفات عبارت از اموالی است که از جریان داد وستد و معامالت خارج و به یک هدف نیک تخصیص داده می شـوند                        

هـر موقوفـه  دارای      «  تـصریح مـی کنـد کـه          1362 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امـور خیریـه مـصوب                 3
متولی یا متصدی موقوفه برای حفظ و اداره آن و . » صیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد       شخ

صرف منافع طبق وقفنامه اقدام خواهد کرد و اعمال حقوقی الزم را انجام خواهد داد ، وقف هنگامی محقق می شود که مالـک                        
داد وقف ، مالی را از مالکیت خود خارج سـاخته ، منـافع آن را بـه یـک امـر مـشروع        با شرایط مقرر در قانون ، و به موجب قرار         

یـا  ) موقوف علیهم در وقـف خـاص   ( تخصیص دهد و آن را به عنوان موقوفه به اشخاصی که حق انتفاع به آنان اختصاص دارد      
قوفه ممکن است به نام دیگری از قبیل بنیاد نامیده مو . . )م .  ق 62مـاده  ( تسلیم نماید ) متولی یا حاکم دروقت عام   ( وقف  نماینده  

   ] .بحث کامل وقف ، در قسمت چهارم جزوه حقوق مدنی تعهدات همین مرکز آمده است [ . 1شود
   اشخاص حقوقی حقوق عمومی–ب 

  حقوق عمومی حقوقیمشخصات اشخاص .1

  :اشخاص حقوقی حقوق عمومی را از چهار طریق می توان شناخت 
در ایران ، برخی از     . اصوالً به وجود آورندگان اشخاص حقوق عمومی نهادها یا مقامات عالی دولت می باشند               : اء پیدایش   منش  -اول  

، و برخی دیگر به موجب قوانین مجلس شورای اسالمی و نیز تعـدادی              ) فرماندهی کل قوا    ( اشخاص حقوق عمومی به فرمان رهبری       
  .و باالخره تعدادی دیگر به موجب مصوبات شوراهای عالی کشور تأسیس شده اند به موجب آیین نامه های هیأت وزیران 

 الزم به یادآوری است که منشأ پیدایش اشخاص حقوق عمومی همیشه دولـت نبـوده اسـت ، بلکـه برخـی از آنهـا ابتـدا توسـط                       
بـه عنـوان مثـال ،    . د اشخاص حقوق خصوصی ایجاد شدند ، سپس تبدیل شخصیت داده و جزو اشخاص حقوق عمومی درآمدن      

 بـا تـصویب   1385 مـرداد  17ولـی شـورای انقـالب در    . منشأ پیدایش اکثر بانک ها در کشور ، اشخاص حقوق خصوصی بودند  
 .کلیه بانکهای خصوصی را ملی اعالم کرد و از آن تاریخ شخصیت حقوق عمومی یافتند » قانون ملی شدن بانکها  «

المنفعـه   م هـای غیرانتفـاعی و عـا       می اصوالً به منظور انجام خدمات عمـومی و فعالیـت           حقوق عمو   حقوقی اشخاص :هدف    -دوم
 .کسب درآمد و سودجویی نیست ،  شوند و هدف اصلی آنها برخالف اشخاص حقوق خصوصی تشکیل می

عنوان مثال ، کلیـه سـاکنین       به  . الزامی است   ) دولت ، نهادهای ملی و محلی       ( عضویت افراد در اشخاص حقوق عمومی        :عامل اراده    -سوم  
 دارای تابعیت دولت ایران خواهند بود و درنتیجه ملزم به تبعیت از قوانین  – به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است           –ایران  

 .باشند  و مقررات داخلی کشور می

به همین دلیل ساکنان یک شهر بایـد  . و محلی می شود ای موجبات تبعیت آنها از نهادهای شهری  همچنین سکونت افراد در هر شهر و محله   
 .از مقررات شهرداری و شوراهای محلی تبعیت کنند 

کنند و مقررات حاکم بر اموال دولتـی   اشخاص حقوق عمومی اصوالً از قواعد حقوق عمومی تبعیت می :مقررات حاکم  -چهارم  
هـای   ناگفتـه نمانـد کـه همـۀ فعالیـت     .  خـصوصی متفـاوت اسـت       و اشخاص دولتی کامالً با مقررات حاکم بر اموال و اشـخاص           

اشخاص حقوق عمومی تابع مقررات حقوق عمومی نیست بلکه در مواردی که این اشخاص مانند اشخاص حقوق خصوصی بـه       
 .کنند  پردازند ، از قواعد حقوق خصوصی تبعیت می می) صنعتی و تجاری ( فعالیت خصوصی 

   عمومیحقوق حقوقی انواع اشخاص  .2

هـای مرکـزی کـشور ، شـوراهای محلـی،            سـازمان : بندی کلی به پـنج دسـته تقـسیم کـرد             توان در یک طبقه    این اشخاص را می   
  .تخصصی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص    یاهای فنی سازمان
دهند و بـا برخـورداری از صـالحیت عـام بـر کـل             نظام سیاسی کشور را تشکیل می      ها ارکان اصلی   این سازمان  :های مرکزی کشور     سازمان

دولت دارای شخصیت حقوقی حقوق عمـومی       . های مرکزی کشور ، دولت قرار دارد       در رأس سازمان  . کنند   قلمرو کشور اعمال قدرت می    
                                                           

 دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 1
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زمانهای عمومی در واقع جـداکردن شخـصیت        شناختن شخصیت حقوقی برای دولت و سا       . 1دهد است و هیأت حاکمه کشور را تشکیل می       
  .2آنها از شخصیت حقوقی هیأت حاکمه و مأموران آنها و اعتبار بخشیدن به استمرار و مفهوم تجریدی سازمانهاست

دهنـد و مجموعـاً دارای شخـصیت حقـوقی واحـدی       ها بخشی از دولت را تشکیل می  ذکر این نکته ضروری است که وزارتخانه      
تی وزارتخانه ها به طور مستقل شخصیت حقوقی ندارند و در واقع تقسیمات داخلـی سـازمان شخـصیت حقـوقی             به عبار  .هستند  

به عبارت دیگر ، قوه مجریه و سایر قوای حاکمه تشکیالت داخلـی دولـت هـستند و همگـی دارای                     . دولت را تشکیل می دهند      
دگی ست که در عرصـه گیتـی در بـین سـایر ملـل زنـ      ا) ایران ( یک شخصیت حقوقی اند که همان نماد شخصیت حقوقی ملت    

 –و سایر قوا به اعتبار شخصیت حقـوقی دولـت   ) قوه مجریه ( شخصیت حقوقی وزارتخانه ها     . کند و حقوق و تکالیفی دارد        می
 است ، مگر در مواردی که قانونگذار ایـن صـالحیت و اهلیّـت را بـرای ارگانهـای دیگـر خـود ماننـد مؤسـسات                            –به طور کلی    

 قانون تجارت عقیده دارند که وزارتخانه ها شخصیت حقوقی          587عده ای به استناد مادۀ      . عمومی و شوراهای محلی می شناسد       
  :متمایز از شخصیت حقوقی دولت دارند ، ولی این عقیده به دالیل زیر صحیح به نظر نمی رسد 

  .ل برای وزارتخانه ها نبوده است هیچ گاه قانونگذار به طور صریح یا ضمنی قائل به شخصیت حقوقی مستق 
  .اموال وزارتخانه ها ، اموال دولتی محسوب می شوند  
  .کارکنان وزارتخانه ها ، کارکنان دولت به شمار می آیند  
  .اعمال دولتی محسوب می شوند .... ) مانند تصویب آیین نامه ها ، انعقاد قراردادها و ( اعمال حقوقی وزارتخانه ها  
  .نه ها علیه اشخاص دیگر و یا دعاوی دیگران علیه آنها ، دعاوی دولتی محسوب می شوند دعاوی وزارتخا 

 ، بلکـه بـر ایـن        3الزم به یادآوری است که سازمان های مرکزی کشور را نمی توان به دولت و وزارتخانه های آن محدود کـرد                    
  . 4نند استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری ها  ما.تعداد ، سازمان های اداری وابسته به قدرت مرکزی را نیز باید افزود

شهر ، بخش و ده محل استقرار دو نوع واحد اداری است ، یکی واحدهای اداری دولتی مانند ادارات                     بنابراین استان ، شهرستان ،    
   .5ییکل یا ادارات استانی و شهرستانی دولت و دیگری واحدهای اداری محلی شوراهای استانی ، شهری و روستا

 ،  6نه تنها به موجب تئوری های بیان شده مربوط به شخص حقوقی ، بلکه به موجب قانون اساسـی در اصـول                        :شوراهای محلی   
 شهرسـتان و اسـتان بـه عهـدۀ شـورایی کـه               ادارۀ امور خاص محلی هر روستا ، بخش ، شـهر ،           ،   و قوانین عادی     107 الی   100،  7

) گروه بندیهای انسانی جغرافیایی   ( هر یک از این واحدهای محلی       . می کنند خواهد بود     اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب        
دارای شخصیت حقوقی جداگانه و ارادۀ مستقل بوده و نقش خود را در مجموعۀ کشوری ایفاء می نمایند و به اعتبـار اختیـارات    

  . صالحیت خود را دارا باشند خاص خود می توانند اعمال حقوقی انجام داده و تعهدات و تکالیف داخل در
از شاخص ترین این شوراها ، شورای شهر است که قوۀ اجرایی آن شهرداری است و شهرداری نیـز دارای مؤسـسات تابعـه و وابـسته ماننـد                          

  .شرکت مترو و شرکت واحد شهرداری تهران می باشد 
 سازمان شهرداری دارای شخصیت حقوق مـستقل  1345  و قانون اصالحی آن مورخ بهمن1334 تیر  11ها مورخ    طبق قانون شهرداری  

   .بر همین اساس ، دارایی و تکالیف شهرداری از دارایی و تکالیف دولت جداست . بوده ، از استقاللی مالی و اداری برخوردار است 
بـوده ، حـق اقامـه       دارای شخـصیت حقـوقی       1361شوراهای اسالمی کشور نیز به موجب قانون تشکیل شوراهای اسـالمی کـشوری مـورخ                

 همـان قـانون ، شـوراها        20همچنین ، بر اساس مادۀ       .  )17ماده  ( دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعوی شورا را دارند               
سوب این دارایی جزو دارایی دولـت محـ  . دارایی مخصوص به خود دارند و این دارایی طبق مورد مربوط به همان ناحیه و محله خواهد بود  

 .عالوه بر این ، دارایی شوراها تابع قانون محاسبات عمومی کشور نیست . نخواهد شد 

                                                           
  دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری ، انتشارات میزان. 1
  ، انتشارات سمت دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری . 2
ر یک از وزارتخانه ها در استانهای مختلـف و یـا ادارات   مانند ادارات کل ه: البته اغلب وزارتخانه ها در سطح محلی دارای واحدهای اداری مختلفی هستند که آنها را نیز باید در زمرۀ سازمانهای کشوری قلمداد کرد     . 3

  . )اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و اداره آموزش و پرورش شیراز ( آنها در شهرهای مختلف 
  دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری ، نشر میزان. 4
 دکتر ولی اهللا انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان. 5
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این سازمانها که در زبان قانونگذاری ایـران ، مؤسـسات عمـومی و شـرکتهای دولتـی نامیـده مـی                  : تخصصی   –های فنی    سازمان
ط به تشکیل هر یـک از آنهـا ، شخـصیت حقـوقی        شوند بخش اعظم عملیات اجرایی دولت را به عهده دارند و طبق قوانین مربو             

  .مستقل از دولت دارند و هر کدام متصدی انجام بخشی از وظایف عمومی می باشند 
اصطالحاً مؤسسات غیرانتفاعی دولت را همـان     . سازمانهای فنی یا مؤسسات مستقل دولتی شامل مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی است             

دانـشگاههای دولتـی مـصداق مؤسـسات نـوع اول و      . اسـت  » شرکتهای دولتـی  « ات انتفاعی نیز   گویند و مؤسس  ) مؤسسات عمومی   ( 
. شرکتهای آب و برق و گاز و نفت و راه آهن و هواپیمایی و کشتیرانی و پست و مخابرات و غیره مصداق مؤسسات نوع دوم هستند                 

انه ای مربوطند و در واقع ، اصل آن است که هـر مؤسـسه               به طور کلی تمام مؤسسات مستقل دولتی به اعتبار تخصص خود با وزارتخ            
  .یک وزیر می باشد ) کنترل ضعیف و محدود و استثنایی ( مستقل دولتی با حفظ استقالل نسبی خود ، تحت قیمومیت اداری 

یـن دو هماننـد     تفـاوت ا  . در همین جا اضافه می نماید نباید مؤسسات غیرانتفاعی عمومی و خصوصی را با یکدیگر اشتباه نمـود                   
مثالً دانشگاه تهران غیرانتفاعی عمومی و دانـشگاه آزاد اسـالمی غیرانتفـاعی             . تفاوت اشخاص حقوق عمومی و خصوصی است        

ضمناً بـه نظـر   . این است که انتفاع ، هدف اصلی و ذاتی و نخستین یک مؤسسه باشد      » انتفاعی  « منظور از واژۀ    . خصوصی است   
گـذارد از هـدف   مومی شهریه دریافت نموده و تمام هزینه هایش را به عهدۀ مـصرف کننـده مـی               می رسد هنگامی که مؤسسه ع     
 .1قانونی خود دور گردیده است 

سازمانهای مرکزی کشوری ، شـوراهای  ( اشخاص حقوق عمومی به اشخاص فوق الذکر  : و موسسات عمومی غیردولتی  نهادها
د ، بلکه می توان اشخاص حقوق عمومی دیگری را نیز ذکر کرد که از            محدود نمی شو  )  تخصصی   –محلی و سازمان های فنی      

این اشخاص تحت عنوان نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می شـوند و قانونگـذار بـه                  . وضعیت خاصی برخوردارند    
. قـرار داده اسـت       آنهـا را مـورد شناسـایی         1373 تیـر    19مصوب  » فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی       « موجب قانون   

همان گونه که عنوان قانون بیان می کنـد ، ایـن موسـسات غیردولتـی بـوده ولـی از آن جهـت کـه از امتیـازات حقـوق عمـومی                       
  .برخوردارند ، عنوان موسسه عمومی را نیز دارا می باشند 

 : قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به شرح زیر مقرر می دارد 

واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها ، موسسات و نهادها عمومی غیردولتی موضوع تبصره مـادۀ                 :ماده واحده   
  :باشند   می1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 5

  .ها باشد  درصد سهام و سرمایۀ آنها متعلق به شهرداری50های تابعه آنان مادام که بیش از  ها و شرکت شهرداری 
 .د مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی بنیا 

 .هالل احمر  

 .کمیته امداد امام  

 .بنیاد شهید انقالب اسالمی  

 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

 .کمیته ملی المپیک ایران  

 . خرداد 15بنیاد  

 .سازمان تبلیغات اسالمی  

 .سازمان تامین اجتماعی  

شرکت و برای مقاصد غیرتجـاری و  د سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از   موسسه وابسته از نظر این قانون واح        -1تبصره  
غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یـا                         

  .چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد 

                                                           
   انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان  دکتر ولی اهللا.1
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  . » 1هادهای عمومی که تحت نظر مقام والیت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بوداجرای قانون در مورد موسسات و ن -2تبصره
شـمار  .  این نهاد نیز عمومی غیردولتی اسـت          ،  مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی      ، ضمناً به موجب اساسنامه جهاد دانشگاهی     

 اتحادیـه هـای    ،وصی بـا ماهیـت غیرانتفـاعی    دانشگاه آزاد اسالمی که مؤسسه ای اسـت خـص       :چنین سازمانهایی زیاد است مانند    
   .2شغلی ، سازمانهای حرفه ای خصوصی ، سازمانهای ورزشی ، فرهنگی ، مطبوعاتی ، دهقانی ، مذهبی ، اخالقی ، هنری و غیره

∗∗∗ 
  حقوق و تکالیف شخصیت حقوقی  - هشتمگفتار 

و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل اسـت مگـر          قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق           588مطابق ماده   
) . پسری ( و بنوت ) پدری ( حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ، مانند حقوق و وظایف ابوت      

آنچـه  بنابراین شخص حقوقی از کلیه حقوق شخص طبیعی برخوردار می شود و اصل ، اهلیت تمتع شخص حقوقی است ، مگر          
البتـه شـخص حقـوقی نمـی توانـد          . بر حسب طبیعت ، ویژه انسان باشد مانند ، حقوق ناشی از رابطه پدر و فرزندی یـا زناشـویی                     

حقوقی که برای شخص حقوقی شناخته می شود متناسـب بـا            . خارج از حدود قانون ، اساسنامه یا وقف نامه حقوقی داشته باشد             
مثال یک انجمن یا مؤسسه غیرانتفاعی حق ندارد عملیات بازرگانی انجـام  . فته شده است هدف هایی است که برای او در نظرگر  

چون شخص حقوقی ، یک فرد انسانی نیست که بتواند مستقیماً و بدون دخالت دیگری حقوق خود را اجرا کند و اعمـال          . دهد  
مقامـاتی کـه بـه موجـب قـانون یـا اساسـنامه        قانونگذار مقرر می دارد که تصمیمات شخص حقوقی بوسـیله          . حقوقی انجام دهد    

   . 3) قانون تجارت 589ماده ( صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود 
 در شرکتهای تجارتی ، مجمع صاحبان سرمایه و مدیران صالحیت اخذ تصمیم و انجام اعمـال الزم بـرای زنـدگی حقـوقی                        مثالً

ه می شود و آثار آن نیـز مـستقیماً بـرای شـخص حقـوقی اسـت و بـرای او              شرکت را دارند و تصمیمات آنها به نام شرکت گرفت         
همچنین در مؤسسات غیرتجـارتی ، اخـذ تـصمیم طبـق اساسـنامه در صـالحیت مجمـع عمـومی           . ایجاد حق و تکلیف می نماید       

اختیـار خـود    مؤسسین یا اعضاء یا مدیران مؤسسه است و تصمیمات متخذه برای مؤسـسه الـزام آور اسـت و مـدیران در حـدود                         
در موقوفات اخذ تصمیم و انجام دادن اعمال حقـوقی بـا نماینـده         . اعمال حقوقی الزم را به نمایندگی آن مؤسسه انجام می دهد            

  . موقوفه ، یعنی متولی یا متصدی منصوب از سوی سازمان حج اوقاف است 
∗∗∗  

   قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی  –گفتار نهم 
  :وصی و عمومی تابع قواعد مشترکی به شرح ذیل هستند اشخاص حقوقی اعم از خص

   اسناد اعمال انجام شده به وسیلۀ اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی-بند اول 
 اعمـال و تـصمیمات آنهـا بـه وسـیلۀ اشـخاص طبیعـی کـه در                   بلکـه  اعمال خویش نیـستند ،    اشخاص حقوقی خود قادر به انجام       

می شود ، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمـومی و نیـز در حقـوق خـصوصی                 گفته   ارگان شخص حقوقی  اصطالح به آنها    
 را از   شـخص حقـوقی   ای که مطرح می شود این است چه کسانی صالحیت دارند به نام شخص حقوقی تـصمیم بگیرنـد و                     مسأله

  . لحاظ حقوقی متعهد سازند 
یمات شخص حقوقی به وسیلۀ مقاماتی که بـه موجـب قـانون یـا     تصم« :  قانون تجارت در این باره چنین مقرر می دارد      589مادۀ  

  .» اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود 

                                                           
 دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری ، نشر میزان . 1
  دکتر ولی اهللا انصاری ، منبع پیشین. 2
  دکتر سید حسین صفائی ، منبع پیشین. 3



 
   
   

  

105

 
    ]اشخاص  [   حقوق مدنی 

      www.departeman.com66912180   ـ 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 

در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصوالً با مجمع عمومی و اجـرای آن                      
 تصمیم در وزارتخانه ها با وزیران و در مؤسسات مستقل عمومی با رؤسـای               حق اتخاذ . با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل است         

  . آن مؤسسات است 
به موجب قانون و بر طبق عرف اداری وزیران و رؤسای مؤسسات عمومی می توانند حق امضا و اختیارات خود را به معاونـان یـا کارمنـدان                   

  .کی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است تفویض اختیارات  و حق امضاء ، ی. مادون خود تفویض کنند 
   اصل تخصص-بند دوم

تواند در    معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می          . اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند            
مه ، جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است         حدود صالحیت قانونی ، یعنی دربارۀ اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنا               

برای مثـال   . تنها استثنا از این قاعده ، دولت است که صالحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله کند                      . ، عمل کند    
است ، نمی تواند به یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامۀ خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسیس و تشکیل شده 

  . تجارت خارج بپردازد ، مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر دهد و اساسنامه خود را با آن منطبق کند 
همین طور انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند ؛ زیرا این انجمن فقط به                       

  .یل شده است نه دفاع از کودک منظور حمایت از حیوانات تشک
علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن اسـت و بـرای نیـل بـه همـین هـدف اسـت کـه قانونگـذار بـه او ،                                  

  ، وقتی جمعیت یا مؤسـسۀ دارای شخـصیت حقـوقی ، از موضـوع و تخـصص خـود خـارج شـده                      . شخصیت حقوقی داده است     
در چنـین مـوردی   . رسمی خود انجام دهد ، در واقع وجود خود را نفی کـرده اسـت   اعمالی مغایر و مخالف با وظایف قانونی و      

  .می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحالل خود دست زده است 
به عالوه شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تأمین این منافع ایجاب می کند کـه شـخص حقـوقی منحـصراً در راه هـدف                        

  .ل به فعالیتهای غیرمتجانس و غیرتخصصی ، که منطبق با موضوع و هدفش نیست ، خودداری ورزد خود گام بردارد و از اشتغا
  .اصل تخصص و صالحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطالن اعمال شخص حقوقی است 

 ، مؤسـسین و تـشکیل دهنـدگان         قـانون . در حقوق خصوصی ، مؤسسات تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشـته باشـند                 
. مؤسسات مزبور را مکلف می کند که موضوع مؤسسه خود را به صراحت ، معین و حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص سازند 

 سبب بطالن اعمال و تـصمیمات آن اسـت و بـه هـر شـخص ذینفـع حـق         مسلماً عمل بر خالف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه ،          
اشخاص عمومی تـابع   همین طور در حقوق عمومی،. ادگاه مراجعه کند و حکم بطالن آن تصمیمات را خواستار شود    دهد که به د    می

هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور و وظایف مربوط به خود مداخله کنـد     . اصل تخصص اند    
؛ برای مثال شوراهای محلـی کـه بـه منظـور اداره امـور شـهری و                   ) در امور خارج از تخصص و صالحیت خود حق دخالت ندارند          ( 

  .عمرانی تأسیس و تشکیل گردیده اند فقط می توانند در حدود اختیارات قانونی خود اقدام کنند 
ظـرف    را  هرگاه استانداران ، فرمانداران و بخشداران نسبت به تصمیمات شوراها ، اعتراضی داشته باشند ، می تواننـد نظـر خـود                     

 به شورا اعالم و درخواست تجدیدنظر کنند ؛ چنانکه شورا در رأی خـود بـاقی بمانـد ،     یک هفته از تاریخ ابالغ این تصمیمات ،       
معترض می تواند موضوع را به شورای مافوق ارجاع دهد و رأی آن شورا قطعـی و الزم االجـرا اسـت و اجـرای تـصمیم مـورد                             

   ) .1361 قانون تشکیالت شوراها مصوب آذر 16مادۀ (  ماند اختالف تا صدور رأی نهایی متوقف می
یکی از اصول مهم حقوق عمومی ، اصل حاکمیت قانون است و معنی آن این است که سـازمانها و مؤسـسات عمـومی مکلفنـد                          

 را همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهنـد تخـصص و صـالحیت خـود و همچنـین قـوانین و مقـررات             
از لحاظ حقوقی ضمانت اجرای این اصل ، بطالن و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است ؛ یعنـی        . رعایت کنند   

اگر تصمیماتی که از طرف مقامات گرفته می شوند به گونه ای مخالف و مغایر قـانون و مقـررات باشـند ، تـصمیمات و اعمـال                            
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مطابق قوانین افراد نمی توانند به بطالن تـصمیمات اداری اسـتناد نماینـد مگـر اینکـه                  . ند  حقوقی مزبور اصوالً وجود پیدا نمی کن      
  .بطالن مزبور به وسیلۀ خود اداره و یا دیوان عدالت اداری اعالم شود 

ص و  یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی توانند موقوفـات و هـدایایی را کـه هدفـشان مغـایر بـا تخـص                             
صالحیت قانونی آنهاست ، از کسی بپذیرند ؛ برای مثال بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس                       
شده است ، نمی تواند مالی را که به قصد تأسیس مدرسۀ حرفه ای به او وقف شده بپذیرد ؛ زیرا قبول مال مزبور سبب مـی شـود بیمارسـتان                 

ا به عهده بگیرد که مغایر با تخصص و صالحیت قانونی او است ، مگر اینکه معلوم شود قـصد واقـف از ایجـاد مدرسـۀ حرفـه ای         عملیاتی ر 
   .1تأسیس مدرسۀ تربیت پرستار هم بوده است و در این صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مانعی نخواهد داشت

∗∗∗ 
  مسئولیت اشخاص حقوقی   - دهمگفتار

   حقوقی اشخاصمسئولیت مدنی  - الف
وارد آورد ، باید آن را      ) دیده شخص طبیعی باشد یا شخص حقوقی         اعم از اینکه زیان   ( هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری       

   . ) .م .  به بعد ق 321 و328م  و مواد . م . ق 1مستفاد از ماده ( جبران نماید 
و از این لحاظ اصـوال      . در صورت اضرار ، مسئول جبران زیانهای وارد می باشند           تمامی اقسام شخص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی ،          

  . تفاوتی بین شخص طبیعی و حقوقی نیست 
دولت که یک شخص حقوقی حقوق عمومی است ، تحت شرایطی ، مسئول زیانهایی است کـه کارمنـدان و کارکنـان خـویش      

کارمندان دولت وشهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام            « . م  . م  .  ق   11برابر ماده   . به اشخاص وارد می کنند      
وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاجی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصاً مسئول جبـران خـسارات وارده مـی باشـند ، ولـی                

ات مزبـور باشـد ، در ایـن صـورت            و مؤسـس   اتهرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط بـه نقـص وسـایل ادار                
  .» ....جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است 

  . اعمال حاکمیت و اعمال تصدی : اعمال دولت به دو دسته تقسیم می شود 
 در اعمال حاکمیت ، دولت وظیفه اصلی خویش یعنی حاکمیت و اقتدار ملی را به موقع اجـرا مـی گـذارد و از جبـران زیانهـای                           

ناشی از این اعمال معاف می باشد ؛ مثال دولت جنگ می کند ، قانونگذاری می نماید ، مالیات می گیـرد ، قـوانین موضـوعه را                            
در ایـن زمینـه   . م .  م . ق11مـاده  . در این گونه موارد نمی توان دولت را مسئول اعمال خـود شـناخت     . به موقع اجرا می گذارد      

اکمیت دولت ، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبـق قـانون بـه                   در مورد اعمال ح   .... «گوید  می
  . » عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 

ثال همانند تاجرها اما در اعمال تصدی ، دولت کارهایی را دنبال می کند که مردم نیز در روابط خصوصی خودشان انجام می دهند ، م
زیانی بـه دیگـران وارد نمایـد ،         ، ضمن انجام دادن اعمال تصدی       ،هرگاه دولت . و صنعتگران به تجارت و خرید و فروش می پردازد           

. نـد د ، جبـران نمای نـ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز باید زیانهایی را که بـر دیگـران وارد مـی آور            . مسئول جبران آن می باشد      
  .شود  حقوقی ازمسئولیت اعضای آنها میمسئولیت شخص حقوقی به این اشخاص موجب تفکیکت اعطای شخصی

بنابراین اعضای شخص حقوقی مسئول زیانهایی که از ناحیه شخص حقوقی بر دیگـران وارد مـی آیـد ، نیـستند ، اعـم از اینکـه                            
باشد ؛ مثال هرگـاه  ) ضمان قهری (  و زیان آور     یا عمل نامشروع  ) مسئولیت قراردادی   ( زیانها ناشی از نقض عهد و پیمان شکنی         

شخص حقوق خصوصی در اجرای قرارداد تأخیر کند و یا آن را اجرا ننماید ، یا اینکـه محـصول زیانبـاری را تولیـد و بـه بـازار                             
 و در صـورت ) متعهـد لـه   ( اد عرضه کند که موجب زیان خریداران و مصرف کنندگان آن شود ، در صورت اول طرف قـرارد          

صرف کننده محصول می تواند خسارت وارد بر خویش را از شـخص حقـوقی مطالبـه نمایـد و اعـضای شـخص حقـوقی                          دوم م 

                                                           
 دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری ، انتشارات سمت. 1
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  . مسئول جبران این زیانها از اموال و دارایی شخصی خود نمی باشند ، مگر اینکه زیان ناشی از تقصیر آنها باشد 
ت نمی شود ، بلکه در غالب موارد زیـان دیـده مـی توانـد بـه                  البته تقصیر اعضا همواره موجب معافیت شخص حقوقی از مسئولی         

تواند   شخص حقوقی می شخص حقوقی مراجعه و از او مطالبه خسارت نماید ، آنگاه در مرحله بعدی و پس از جبران خسارت ،               
  .  جهت بازپرداخت خسارت مراجعه کند  به عضو مقصر خود ، طبق قواعد ،

   حقوقی اشخاص مسئولیت کیفری  -ب
مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شـخص یـا اشـخاص کـه بـا انجـام بـزه بـه قـوانین                               

اند ومتحمل بار مجـازات ویـا احتمـاالً    جزایی، خواه به عنوان مباشر و خواه به عنوان شرکا و معاونین به عمد یا خطا تجاوز نموده      
   .1ل فعل یا ترک فعل خود می شونداقدامات تأمینی و تربیتی در قبا

 بـه طـور     قوانین موضوعه ایران ، مسئولیت کیفری شخص حقوقی حقوق عمومی         تحوالت  در    -مسئولیت کیفری شخص حقوقی حقوق عمومی       
 قوانین بیشتر به تخلف و مسئولیت شخصی مدیران و متصدیان شخص حقوقی حقوق عمومی توجه                 بود و  پیش بینی نشده  خاص  
اخیراً ، با تصویب قانون جدید مجازات اسالمی ، خالء قانونی این موضوع تا حدودی برطـرف شـده اسـت و در ایـن                          . اندداشته

چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شـود           :  قانون فوق مقرر می دارد       14ارتباط تبصره ماده    
  . خواهد بود  ) 20(  مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ اعمال. دیه و خسارت ، قابل مطالبه خواهد بود 

این قانون مسئول شناخته شود ، با توجه به شدت جـرم            ) 143( در صورتی که شخص حقوقی بر اساس مادۀ          : 20به موجب ماده    
  : مجازات شخص حقیقی نیست ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود ، این امر مانع از

  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
  ناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار اس . 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 
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی اسـت و شـخص حقـوقی در    :  رر می دارد   قانون جدید مجازات اسالمی مق    143ماده  

مـسئولیت  . صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندۀ قانونی شخص حقوقی بـه نـام یـا در راسـتای منـافع آن مرتکـب جرمـی شـود                           
  . کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست 

ای از قوانین پیش بینی گردیده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در پاره       -ت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی       مسئولی
، توقیـف     )1364 قـانون مطبوعـات ، مـصوب         33 و   28مـواد   ( است ، از قبیل تعطیل شخص حقوقی ، تعطیل نشریات و لغو پروانـه آنهـا                 

 قانون حمل و نقل و مبادله محصوالت و مرسوالت پستی وزارت پست و تلگـراف و تلفـن   2ماده ( ا سه ماه مثال از یک ت ) تعطیل موقت   ( پروانه  
 قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی ،      20 مـاده    6بنـد   ( ، جـزای نقـدی        )1360توسط مؤسسات و شرکتهای خصوصی حمل و نقل بار و مسافر ، مصوب              

اموال متعلق به ماده واحده مربوط به ضبط ( و ضبط و مصادره اموال . ) ت  .  ق   220و ماده    1339 ، مصوب    2 قانون اقدامات تأمینی   15ماده  جایگزین  
از امـوال شـخص حقـوقی جبـران مـی           ) مسئولیت مدنی   ( در برخی از موارد فقط خسارت وارده         .  )1328شوند ، مصوب      می احزابی که منحل  

دیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او صورت             شود و مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی متوجه م           
    .3) مجتمع تشخیص مصلحت نظام 1369 قانون کار ، مصوب 184ماده (  گرفته و کیفر فقط درباره مسئولین مذکور اجرا می شود

                                                           
  ، گنج دانشای عمومی  زمینه حقوق جز،نوربها رضا  دکتر .1
 .  با تصویب قانون جدید مجازات اسالمی نسخ شده است 1339قانون اقدامات تأمینی مصوب . 3
  دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، منبع پیشین. 1
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ئولیت کیفـری دولتهـا و سـازمانهای دولتـی          در حقوق بین الملل تا حدودی به مـسأله مـس            -مسئولیت کیفری شخص حقوقی در حقوق بین الملل         
توجه شده و مباحثی از قبیل جنایات جنگی دولتها ، جنایات علیه صلح و جنایات علیه بشریت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته                       

ر شـورای  مسأله جنایات و تخلفـات دولتهـا  و سـازمانهای دولتـی بارهـا د     . و گامهای مؤثری نیز در این زمینه برداشته شده است  
امنیت سازمان ملل مطرح و در پاره ای از قطعنامه ها تصمیمهایی نیز اتخاذ گردیده است ؛ امـا در مقـام ، عمـل بـه علـت ضـعف                

  . ضمانت اجرایی حقوق بین الملل ، نتوانسته اند دولت متخلف را محاکمه کرده ، به کیفر برسانند 
 9 و 6مـواد   : ک  .ر  (  که توانسته است در مورد جنایـات جنگـی تـصمیم بگیـرد               از نظر تاریخی دادگاه نورنبرگ را می توان نام برد         

 ؛ اما این دادگاه نیز در مورد مسئولیت کیفری شخص حقوق کم توجهی کرده و فقـط سـران متخلـف حـزب          )اساسنامه نـورنبرگ    
قی مثـل حـزب نـازی نیـز         نازی و دولت حاکم را محکوم کرده است و تا حدودی به مسئولیت کیفری پاره ای از اشخاص حقو                  

  . توجه داشته است 
   آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی -ج

  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 696 الی 688به موجب مواد 
هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، عالوه بر احضار شخص حقیقـی کـه اتهـام متوجـه او                         

قررات مربوط به احضار ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نمایندۀ قانونی یا وکیل خود         می باشد ، با رعایت م     
  . عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست . را معرفی نماید 

  . د فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است ، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شو  -تبصره 
حضور نمایندۀ شخص حقوقی تنهـا جهـت        . پس از حضور نمایندۀ شخص حقوقی ، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود                

انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محـدودیت هـای مقـرر در قـانون بـرای                             
  . متهم ، در مورد وی اعمال نمی شود 

ورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتـضاء منحـصراً صـدور قرارهـای تـأمینی زیـر                          در ص 
  . این قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . امکان پذیر است 

   .جرم را فراهم می کند قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینۀ ارتکاب مجدد   -الف
قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل ، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقـوقی        -ب

  .تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است . آن شود 
  .تهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بالمانع است در صورت توجه ا

  . در صورت انحالل غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود 
 از جـرم وفـق مقـررات     در مورد دیه و خسارت ناشـی      . مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است            

  . مربوط اقدام می شود 
  . اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است 

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعۀ متعدد باشد ، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی          
ه شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخـصی حقـوقی              در صورتی ک  . است که جرم منتسب به آن است        

اظهارات نمایندۀ قانونی شخص حقـوقی علیـه   . اقدام کند ، مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد    
  . شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست 

ه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمـومی آیـین دادرسـی                  در مواردی که مقررات ویژ    
  . کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می شود 
∗∗∗ 
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   پایان شخصیت حقوقی  - یازدهمگفتار 
دولت هایی که پس از تأسـیس بـه   در تاریخ بسیار است از . حیات اشخاص حقوقی مانند حیات اشخاص طبیعی پایان می پذیرد           

اشـخاص  . سایر اشخاص حقوق عمومی با اراده دولت به موجـب مقـررات مربوطـه پایـان مـی پذیرنـد                 . زوال رفته ، نابود شدند      
درایـن  . حقوقی حقوق خصوصی به جز وقف ، با انحالل و پایان عمل تصفیه ، شخصیت حقـوقی خـود را از دسـت مـی دهنـد                            

شخصیت حقوقی وقف ، نسبت به سایر اشخاص حقـوق   .  مراجعه نمایید    1347 قانون تجارت اصالحی     210 و   208زمینه به مواد    
تا زمانی که عین موقوفه باقی باشد وقف به حیات حقوقی خود ادامه می دهد اما در صورت تلف                   . خصوصی دوام بیشتری دارد     

   .)م . ق  51 ماده مالکمستنبط از( . مال موقوفه شخصیت وقف پایان می یابد 
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  چهارمفصل 

  مجموعه قوانین
  

   قانون مدنی -گفتار اول 
   تاریخچه  -بند اول 

 در دوره شـشم قانونگـذای بـه تـاریخ هجـدهم اردیبهـشت مـا                 955 الـی    1جلد اول ازماده    : مدنی در سه دوره قانونگذاری به تصویب رسیده است          قانون  
 در بیست و هفتم     1030 تا   976 و از ماده     1313 در ششم بهمن ماه      975 تا   956 از ماده     : در دوره نهم قانونگذای      1206 الی   956وم از ماده     و جلد د   1307ه

 1157ا  ت1120 و از ماده 1314 در هفدهم فروردین ماه      1119 تا   1062 و از ماده     1313 در بیست ویکم اسفند ماه       1061 تا   1031 و از ماده     1313بهمن ماه   
 تا 1207از ماده :  در دوره دهم قانونگذاری 1335 تا 1207 و از ماده 1314 در نوزدهم فروردین ماه    1206 تا   1158 و از ماده     1314در بیستم فروردین ماه     

 از تـصویب  1314بـان مـاه    در هـشتم آ 1335 تـا  1284از مـاده   و  1314 در سیزدهم مهرماه     1283 تا   1257جلد سوم از ماده      و   1314 در اول مهرماه     1256
  . مجلس شورای ملی گذشت

  :در طول سالهای تا پیروزی انقالب اسالمی بعضی الحاقات و اصالحات و اضافاتی در آن صورت گرفته است 
   . 11/11/1337 مصوب 989 و الحاق یک تبصره به ماده 988الیحه قانونی اصالح تبصره  -الف
   .29/8/1348ب  قانون مدنی مصو2قانون اصالح ماده  -ب
   .27/11/1348 مصوب 988 و تبصره ماده 977قانون اصالح ماده  -ج

  . بعد از پیروزی انقالب اسالمی دو بار اصالحات و الحاقاتی در قانون مدنی به عمل آمد 
 تحت عنوان اصـالح  14/8/1370 سپس در  سال به تصویب رسید و5 که به طور آزمایشی برای مدت 8/10/1361ابتدا قانون اصالح موادی از قانون مدنی مصوب          ♣

  . موادی از قانون مدنی با تغییراتی در مفاد یا عبارات ، قانون مذکور به تصویب نهایی رسید 
   .29/4/1376 مصوب 1082الحاق یک تبصره به ماده  ♣
   . 11/8/1376 مصوب 1173اصالح ماده  ♣
   . 1/3/1379 مصوب 1184اصالح ماده  ♣
  .  مجمع تشخیص مصلحت نظام 1/4/1381 مجلس شورای اسالمی و تصویب 27/9/1379 مصوب 1041اصالح ماده  ♣
  . مجمع تشخیص مصلحت نظام29/4/1381 مجلس شورای اسالمی و تصویب 3/7/1379 مصوب 1130الحاق یک تبصره به ماده  ♣
   .19/8/1381 مصوب 1133 و الحاق یک تبصره به ماده 133 و 1110 و 1107اصالح ماده  ♣
  . مجمع تشخیص مصلحت نظام 8/9/1382 مجلس شورای اسالمی و تصویب 6/5/1382 و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1169اصالح ماده  ♣

  . در متن قانونی گنجانده شده و به تاریخ تصویب آنها در پاورقی ها اشاره شده است  کلیه تغییرات و اصالحات و الحاقات ،
  ور عموم انتشار و آثار و اجراء قوانین به ط-بند دوم

 رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن. مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ می شود                      1ماده
  . غ منتشر نماید ساعت پس از ابال72 و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت   امضاءرا

 روزنامـه رسـمی    ، به دستور ریـیس مجلـس شـورای اسـالمی     ،در صورت استنکاف رییس جمهور از امضاء یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده               –تبصره  
    . 1 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید72موظف است ظرف مدت 

  . 4مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد ، 3 ور الزم االجرا استروز پس از انتشار ، در سراسر کشپانزده قوانین   22ماده

                                                           
   ) . 11/9/1370 – 13614وزنامه رسمی ر(  مجلس شورای اسالمی 14/8/1370مصوب » قانون اصالح موادی از قانون مدنی « اصالحی به موجب . 1

  : به شرح ذیل اصالح شده بود 8/10/1361مصوب » قانون اصالح موادی از قانون مدنی « ماده مذکورقبال به موجب 
   . ساعت آن را منتشر نماید 48ت موظف است ظرف مدت  و به دولت ابالغ نموده و دول  روز آن را امضاء5مصوبات مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور ابالغ و رئیس جمهور باید ظرف  1ماده 

 . ر ظرف چهل وهشت ساعت منتشر نمایددر صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابالغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکو –تبصره 
  ) . 25/9/1348 -7242ی روزنامه رسم(  29/8/1348اصالحی مصوب . 2
   : 1307 مصوب 2متن ماده . 3

رسخ مسافت تا تهران ، الزم االجراست مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجـراء مقـرر    ف6 مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر       روز پس از انتشار و در والیات بعد از انقضاء          10قوانین در تهران     2ماده  
   .کرده باشد 

   18/10/1372 – 14228روزنامه رسمی . 4
  :   مجلس شورای اسالمی 7/10/72 قانون مدنی مصوب 2قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی از موضوع ماده 

 . این حکم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد بود. نهائی الزم االجراست کلیه مصوبات راجع به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی بالفاصله پس از تصویب    ماده واحده
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  . قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید  انتشار 3ماده
   .بت به این موضوع اتخاذ شده باشدخاصی نس قرراتم مگر اینکه در خود قانون ، ،اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد  4ماده
  . کرده باشد  مگر در مواردی که قانون استثناء ، مطیع قوانین ایران خواهند بود ، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه 5ماده
،  باشـند  هولـو اینکـه مقـیم در خارجـ    ،  ایران  در مورد کلیه اتباع ، از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث ،   قوانین مربوط به احوال شخصیه      6ماده

  . مجری خواهد بود 
،  در حدود معاهـدات   ، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه           ،  اتباع خارجه مقیم در خاک ایران       7ماده

  .  دولت متبوع خود خواهند بود  و مقرراتمطیع قوانین
  . کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود  که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میهیرمنقول  اموال غ8ماده
  .  مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است  9ماده

  . نافذ است  ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،را منعقد نموده اندقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن   10ماده 
    اشخاص -بند سوم 

   کلیات-الف
  .  زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود  ،اهلیت برای دارا بودن حقوق با  956ماده 
  . لد شود گردد مشروط بر اینکه زنده متوحمل از حقوق مدنی متمتع می  957ماده 
  .  باشد لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته ، بودهر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد  958ماده 
   . هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند  959ماده 
  . هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخالق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید   960ماده 
  :جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود   961ماده 

  . منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً   .1
  .در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده   .2
  .در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد   .3

 اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی  ذلک هلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع              تشخیص ا   962ماده  
آن شـخص بـرای انجـام    ،  است  انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته                       

اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایـران نیـز بتـوان او را بـرای انجـام آن عمـل دارای                               د  آن عمل واج  
  . اهلیت تشخیص داد 

اقع در خارج ایـران    حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول و                          
  . می باشد شامل نخواهد بود 

  .اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود   963ماده 
شد که در این صورت روابط بین طفل و         مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم با        ،  روابط بین ابوین و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است              964ماده  

  . مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود 
  . والیت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود   965ماده 
 ع ذلـک  معـ  .ه آن اشیاء در آنجـا واقـع مـی باشـند           تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود ک                  966ماده  

 محل وقوع اولی شیء نسبت بـه آن   قانونحمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق          
  . تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد 

یـران واقـع اسـت فقـط از حیـث قـوانین اصـلیه از قبیـل قـوانین مربوطـه بـه تعیـین وراث و مقـدار                          ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ا          967ماده  
   . 1 تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود ،االرث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید سهم

                                                           
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه.  1

   ماترک درمورد اتباع ایران و اتباع خارجی چگونه تقسیم می شود ؟:سوال 
 مدنی و در مورد ایرانیان غیر شیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته           چنانچه متوفی تبعه ایران باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون          :نظریه

 قانون مـدنی تقـسیم مـاترک وی درحـدود معاهـدات ، مطیـع قـوانین و مقـررات متبـوع تبعـه خـارجی            967 و 7شده به عمل می آید و اگر متوفی تبعه خارجی باشد با توجه به مواد  
 14/2/1384 - 17527                روزنامه رسمی شماره 25/10/1381 - 8932/7نظریه شماره .                                                                                                                              دبودخواه
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 مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قـرار             ، د است تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عق          968ماده  
  . داده باشند 

  . اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند   969ماده 
کاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هـر دو تبعـه دولـت متبـوع     مأمورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد ن               970ماده  

  .   در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود - اجازه را به آنها داده باشد این آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز
مطـرح بـودن   . خواهد بود که در آنجا اقامـه مـی شـود       تابع قانون محلی      ، دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات            971ماده  

  .همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد بود 
مگر اینکه مطابق ،  تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجراء نمود             احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم االجراء            972ماده  

  . ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد قوانین 
 این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بـه قـانون دیگـری احالـه داده باشـد محکمـه        جلد اول  7 که باید مطابق ماده       ای اگر قانون خارجه    973ماده  

  . مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد 
به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی کـه دولـت ایـران آن را امـضا                      این قانون تا حدی      974 و   962 و مواد    7مقررات ماده     974ماده  

  . کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد 
 بوده و یـا بـه واسـطه جریحـه دار کـردن احـساسات                محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه                975ماده  

  .  قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد   اگر چه اجراء ،جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد
   تابعیت -ب 

  :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند   976ماده 
تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مـورد اعتـراض             . شخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد        کلیه ساکنین ایران به استثنای ا     . 1

  . دولت ایران نباشد 
  .  اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند  ،کسانی که پدر آنها ایرانی است. 2
  . ر معلوم باشند کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غی. 3
  . کسانی که در ایران از پدر ومادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند . 4
کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمـام الاقـل یـک سـال دیگـر در ایـران                                   . 5

  . د و اال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است اقامت کرده باشن
  . 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 4اسی و کنسولی خارجه مشمول فقره اطفال متولد از نمایندگان سی   –تبصره 
 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کننـد بایـد ظـرف یـک     18 پس از رسیدن به سن 976 ماده  4  هرگاه اشخاص مذکور در بند        -الف  977ماده  

   . 1عه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایندسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تب
 سال تمام بخواهنـد بـه تابعیـت پـدر خـود بـاقی بماننـد بایـد ظـرف یـک سـال            18 پس از رسیدن به سن 976  ماده   5  هرگاه اشخاص مذکور در بند        -ب

   . 2 به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند ،د خواهد شناختپدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خودرخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع 
نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها طفل متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقـررات تبعـه خـود                        978ماده  

  . د معامله متقابله خواهد شد ننمحسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می ک
  . اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند   979ماده 

  . به سن هجده سال تمام رسیده باشند  .1
  . پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند  .2
  . فراری از خدمت نظامی نباشند  .3
   .ملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند در هیچ م .4

  .  ایران در حکم اقامت در خاک ایران است  دولتدر مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت

                                                           
  .27/11/1348اصالحی مصوب . 1
  .27/11/1348ب اصالحی مصو. 2
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      www.departeman.com66912180   ـ 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 

ی عیال ایرانی هستند و از او اوالد دارند کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارا  980ماده 
و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود بـه تابعیـت دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران را مـی نماینـد در                                  

ط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیـران بـه           صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران صالح بداند بدون رعایت شر                
   . 1تابعیت ایران قبول شوند

   . 2حذف شده است  981ماده 
   . 3حذف شده است  -تبصره 
  :ات ذیل نائل گردند اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقام  982ماده 

  ریاست جمهوری اسالمی و معاونین او  .1
  عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه  .2
  وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .3
  عضویت در مجلس شورای اسالمی  .4
  عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر  . 5
  یز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی استخدام در وزارت امور خارجه و ن . 6
  4 قضاوت .7
  عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی  . 8
  5تصدی پست های مهم اطالعاتی و امنیتی .9

  : ذیل باشد درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا والت به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات  983ماده 
  . سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اوالد او  .1
  . تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش  .2

 ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول   کننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء    وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطالعات راجع به شخص تقاضا          
  . یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد 

ند تبعه دولت ایران شناخته می شوند اما زن در ظـرف یـک سـال از    زن و اوالد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمای                984ماده  
تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه 

  .  ضمیمه شود 977یه اوالد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ند لیکن به اظهارنداده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول ک
  . تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده اند مؤثر نمی باشد   985ماده 
د می تواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجـوع نمایـد مـشروط بـر اینکـه وزارت امـور                   زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شو          986ماده  

خارجه را کتباً مطلع کند اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نمی تواند مادام که اوالد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق اسـتفاده کنـد و در                       
 حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ایـن حـق بـه اتبـاع خارجـه داده شـده باشـد و هرگـاه                  هر

 آن حد به او برسد باید در ظرف یک سـال از     دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولی بیش از                      
 به اتباع ایران منتقل کند و اال اموال مزبور با نظارت مدعی العمـوم محـل بـه                  تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء                  

  . شدفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد

                                                           
  14/8/1370اصالحی مصوب . 1
  .  حذف گردید14/8/1370به موجب قانون مصوب . 3و2
    مجلس شورای اسالمی27/7/1372 قانون مدنی مصوب 982قانون استفساریه ماده . 4

  : موضوع استفسار 
 است کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده اند یا می نماینـد نمـی تواننـد بـه قـضاوت اشـتغال داشـته           قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسالمی اعالم شده        982با توجه به اینکه در ماده       

   ؟ ، آیا ماده فوق الذکر شامل کسانی که قبال به استخدام قضاء درآمده اند و دارای حقوق مکتسبه می باشند ، می شود ؟ یا اینکه از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می آوردباشند
  : نظر مجلس 
 قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون ، تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردنـد ولـی ایـن محـدودیت شـامل      982با توجه به عبارت صدر ماده   ماده واحده 

  18/8/1372 – 14178روزنامه رسمی شماره .                                                                      غال داشته اند نمی گردد افرادی است که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشت
  :  به این شرح اصالح گردید 8/10/1361در مرحله اول به موجب قانون مصوب .5

ه حقوقی که برای ایرانیان مقرراست به استثنای حق رسـیدن بـه مقـام ریاسـت جمهـوری و وزارت و کفالـت وزارت و یـا        نمایند از کلیده یا باشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نمو   « 
عـضویت در مجلـس شـورای اسـالمی     . 1: خارجه بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیـل نائـل گردنـد مگـر پـس از ده سـال از تـاریخ صـدور تابعیـت                                هرگونه مأموریت سیاسی    

  . » استخدام وزارت امور خارجه . 3عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر  .2
  . به شرح قانون اصالح شد 14/8/1370بعد به موجب قانون اصالح موادی از قانون مدنی مصوب 
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      www.departeman.com66912180   ـ 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 

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شـوهر بـه                              987ماده  
 امـور خارجـه بـه     واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواسـت بـه وزارت                          

   . 1 به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفتهانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع
بخواهـد تابعیـت مملکـت      هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که                         1تبصره  

زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقـدیم تقاضـانامه کتبـی بـه وزارت امـور خارجـه ممکـن اسـت بـا                                    
   .2تقاضای او موافقت گردد

اقتصادی خارجی  یرمنقول را در صورتی که موجب سلطه        غزن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال                   2تبصره  
  . تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطالعات است . گردد ندارد 

   . 3د بود و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواه988مقررات ماده 
  : اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل   988ماده 

  .  سال تمام رسیده باشند 25به سن  .1
  . هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد  .2
ل که در ایران دارا می باشند و یا ممکـن اسـت بالوارثـه             قبال تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقو                  .3

 زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده  . به اتباع ایرانی منتقل کنند دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء
  . شامل آنها هم باشد گردند مگر اینکه اجازه هیأت وزراء باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر

  . خدمت تحت السالح خود را انجام داده باشند  .4
از ایـن مـاده   ) 3(  ضـمن بنـد   کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند عالوه بـر اجـرای مقرراتـی کـه                    تبصره الف 

درباره آن مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخـراج                  
   . 4به موافقت وزارت امور خارجه می باشدآنها  و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول 

هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از     تبصره ب
 از تابعیـت  سـال تمـام نرسـیده باشـند مـی تواننـد بـه        25به سن  سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که             18

   . 5درخواست مادر ، تقاضای ترک تابعیت نمایند
 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کـان لـم یکـن               1280هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ              989ماده  

در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فـروش                   ولی  شود بوده و تبعه ایران شناخته می     
قیمت آن به او داده خواهد شد و به عالوه از اشتغال به وزارت و معاونـت وزارت و عـضویت مجـالس مقننـه و انجمـن هـای ایـالتی و والیتـی و بلـدی و                  

  . محروم خواهد بود هرگونه مشاغل دولتی 
به ایـن گونـه اشـخاص بـا موافقـت      . هیأت وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد      -تبصره  

   . 6خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داداموروزارت 
تبدیل تابعیت کرده باشـند و بخواهنـد بـه تبعیـت اصـلیه خـود رجـوع نماینـد بـه مجـرد                        ،  ن کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات         از اتباع ایرا    990ماده  

   . درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت را صالح نداند 
ورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایـران             تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در م             991ماده  

   . 7و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد
  اسناد سجل احوال  -ج 

  .  مقرر است معین می شود سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر   992ماده 
  : امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطالع داده شود    993ماده 

  . والدت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود  .1

                                                           
   14/8/1370اصالحی مصوب . 1
  14/8/1370 و مصوب 8/10/1361الحاقی به موجب قانون مصوب . 2
  14/8/1370 و مصوب 8/10/1361قانون مصوب الحاقی به موجب . 3
   27/11/1348اصالحی مصوب . 4
  27/11/1348الحاقی مصوب . 5
  11/11/1337الحاقی مصوب . 6
   14/8/1370اصالحی مصوب . 1
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  . منقطع ازدواج اعم از دائم و .2
  . طالق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت  .3
  . وفات هر شخص  .4

  . حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود   994ماده 
  . م محکمه تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حک  995ماده 
اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی کـه در دفتـر سـجل احـوال بـه عنـوان                                  996ماده  

  . سجل احوال قید شود مربوطه مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر 
  .هر کسی باید دارای نام خانوادگی باشد   997ه ماد

   . اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ، ممنوع است 
نوادگی  خـا هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام  998ماده  

  . غاصب را بخواهد 
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هـر ذی نفـع مـی توانـد در ظـرف                

  . مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند 
  . الدت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود سند والدت اشخاصی که و 999ماده 
  . سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است  1000ماده 
د وظایفی را که به موجب قـوانین و نظامـات جاریـه بـه عهـده                 مأمورین کنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خو              1001ماده  

  .دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند 
   اقامتگاه -د

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی                            1002ماده  
  . اقامتگاه محسوب است  او امور باشد مرکزغیر از مرکز مهم امور او 

  . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود 
  . هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد   1003ماده 
  .  نیز به همان محل انتقال یافته باشد تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او  1004ماده 
اه شوهر است است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگ   1005ماده  

  . و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد 
  . اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست   1006ماده 
  . اقامتگاه مأمورین دولتی ، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند   1007ه ماد

  . اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است   1008ماده 
شـند اقامتگـاه آنهـا همـان        اگر اشخاص کبیر که معموال نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سـکونت داشـته با                        1009ماده  

  . اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود 
حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخـاب            اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات                 1010ماده  

 محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی کـه بـرای           به آن معامله همان    هکرده باشد نسبت به دعاوی راجع     
  . ابالغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند 

    غایب مفقود االثر -ه 
  . و از او به هیچ وجه خبری نباشد غایب مفقود االثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته  1011ماده 
امـور او را داشـته باشـد محکمـه     اگر غایب مفقوداالثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حـق تـصدی      1012ماده  

  .  و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العمومبرای اداره اموال او یک نفر امین معین می
  . کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید محکمه می تواند از امینی که معین می  1013ماده 
   .اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد   1014ماده 
  .  همان است که برای قیم مقرر است  گردد ،وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین می  1015ماده 
گردد اگر چه یک یـا چنـد نفـر آنهـا از تـاریخ      هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقوداالثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می           1016ماده  

  . وت غایب به بعد فوت کرده باشد ف
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اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بـوده معـین کنـد در ایـن صـورت                                 1017ماده  
  .اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند ، تقسیم می شود 

  .  در موردی نیز رعایت می گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود مفاد ماده فوق  1018ماده 
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتـاً چنـین              1019ماده  

  . شخصی زنده نمی ماند 
  : که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است  1020ماده 

  . ب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد مدت مزبور سن غای انقضاء  از حیات غایب رسیده است گذشته ودراز تاریخ آخرین خبری کهتمام وقتی که ده سال  .1
ه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبـری از  جنگ مفقود و سوقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان     .2

  . او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود 
تلف شدن کشتی گذشته باشـد  وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ                      .3

  . بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد 
 روز حرکت کشتی محسوب مـی شـود کـشتی بـه مقـصد نرسـیده باشـد و در                    از  مدت های ذیل که مبدأ  آن        در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء          1021ماده  

  : نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود و از وجود آن به هیچوجه خبری به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته، صورت حرکت بدون مقصد 
  . برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال   -الف
  . ، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال ) مدیترانه ( برای مسافرت در بحر عمان ، اقیانوس هند ، بحر احمر ، بحر سفید   -ب
  .  سه سال برای مسافرت در سایر بحار  -ج

  مذکور است دچار خطر مرگ گـشته و مفقـود شـده و یـا در طیـاره بـوده و             1020 ماده   3و2اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره              1022ماده  
ن اینکـه خبـری از   طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگـذرد بـدو                      

  . حیات مفقود رسیده باشد 
های  محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه                     1022 و   1021 ،   1020در مورد مواد      1023ماده  

ده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نمایـد کـه          کثیراالنتشار تهران اعالنی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کر              
   . 1 غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شودتهرگاه یک سال از تاریخ اولین اعالن بگذرد و حیا. اگر خبر دارند به اطالع محکمه برسانند 

  . ن می شود که همه آنها در آن واحد مرده اند اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر ای  1024ماده 
  .   جلد اول این قانون نخواهد بود 874 و 873مفاد این ماده مانع از اجراء  مقررات مواد 

هد مشروط وراث غایب مفقوداالثر می توانند قبل از صدور حکم  موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بد    1025ماده  
بر اینکه اوال غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً  دو سال تمام از آخـرین خبـر غایـب گذشـته باشـد بـدون اینکـه                                    

   .  راجع به اعالن مدت یک سال حتمی است 1023در مورد این ماده رعایت ماده . حیات یا ممات او معلوم باشد 
در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقـی بـر                             1026ماده  

  . اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود 
د از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند بایـد آنچـه را کـه از اعیـان یـا                     بع 1027ماده  

  . عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند 
فقه زوجه دائم یا منقطعه کـه مـدت او نگذشـته و نفقـه او را زوج تعهـد                 نعین می شود باید     امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر م          1028ماده  

  . کرده باشد و اوالد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختالف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است 
 حـاکم او را     1023ی تواند تقاضای طالق کند در ایـن صـورت بـا رعایـت مـاده                 هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود االثر باشد زن او م            1029ماده  

  . طالق می دهد 
 مـدت مزبـور حـق      مدت عده مراجعت نماید نسبت به طالق حق رجوع دارد ولی بعـد از انقـضاء   اگر شخص غایب پس از وقوع طالق و قبل از انقضاء           1030ماده  

  . رجوع ندارد 

                                                           
    20/1/1376مصوب  دس در محاکم صالح قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقالب اسالمی در خصوص حکم موت فرضی غایبان مفقود االثر انقالب اسالمی و دفاع مق. 1

قـالب اسـالمی در دفـاع مقـدس مفقـود االثـر شـده انـد         ان قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان 155 قانون مدنی و 1023درج آگهی مطابق مواد    ماده واحده 
  . کافی می باشد  به تقاضای صدور حکم موت فرضی ، د شهید انقالب اسالمی ، برای مرجع رسیدگی کنندهضرورت ندارد و گواهی صادر شده توسط عالی ترین مقام اجرایی بنیا

 بـه تأییـد   10/2/1376قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شـش مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                  
 30/2/1376 -15208نقل از روزنامه رسمی شماره                                                                                                                                                                                      . ی نگهبان رسیده است شورا
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  حجر و قیمومت  -چهارم بند 
  کلیات  - الف
  . اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند   1207ماده 

   صغار .1
  اشخاص غیر رشید .2
  مجانین  .3

  . غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد   1208ماده 
  . 1حذف شده است   1209ماده 
  . را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد هیچ کس   1210ماده 
   . 2سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است   1تبصره 
   . 3به او داد که رشد او ثابت شده باشداموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان    2تبصره 
  . جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است   1211ماده 
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالاثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بالعـوض کنـد            1212ماده  

  . ت مباحات مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیاز
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولـی یـا قـیم خـود              1213ماده  

  . لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد 
  . معامالت و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبال داده شده باشد یا بعد از انجام عمل   1214ماده 

  . معذالک تملکات بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است 
  . بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود یز و یا مجنون هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرمم  1215ماده 
  . شود ضامن است غیرهرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر   1216ماده 
   .4اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است  1217ماده 
   آن  موارد نصب قیم و ترتیب-ب

  :برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود   1218ماده 
  . برای صغاری که ولی خاص ندارند  .1
  . برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل  به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند  .2
  . مان صغر آنها نباشد برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به ز .3

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اوالد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا                        1219ماده  
  . 3به نماینده او اطالع داده از او تقاضا نماید که اقدام الزم برای نصب قیم به عمل آورد 

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطالع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که بـا شـخص محتـاج بـه قـیم در                                   1220ماده  
  . یکجا زندگی می نمایند 

ه انجـام تکلیـف مقـرر در مـاده      باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلـف بـ  1218اگر کسی به موجب ماده       1221ماده  
  .  خواهند بود 1219

                                                           
 .  حذف شده است 14/8/1370قانون مصوب به موجب . 1
   14/8/1370الحاقی مصوب .  3و2

    29/4/1376مصوب قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح  .4
  . نماید د محجوری می گردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب قیم  موضوع را به مراجع  قضایی مربوطه اعالمدر کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امورفر  ماده واحده

بهزیستی محـل را بـا   تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات                      
  . حق توکیل به غیر موقتاً  به عنوان نماینده قانونی  محجورین با اختیارات و مسئولیت های قانونی قیم منصوب نماید 

  27/5/1376 -15281نقل از روزنامه رسمی شماره                                                                .                                                                                       تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور می باشد 
  . اشد تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می ب   –تبصره 

 بـه  8/5/1376قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                 
  .تأیید شورای نگهبان رسیده است 
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 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید بایـد بـه دادگـاه    1218در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده                 1222ماده  
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یـک یـا چنـد            . د  مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کن                

کند و نیز دادگاه مذکور می تواند عالوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این                      نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می            
  . صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند 

  . 1نی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست اگر دادگاه مد
در مورد مجانین ، دادستان باید قبال رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه                1223ماده  

 در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبال به وسیله مطلعین اطالعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده                       .ود  کند تا نصب قیم ش    رجوع می 
   . 2و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید

 طرز حفـظ   . اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود وحفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین         1224ماده  
  . و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد

 شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعـالن                همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه               1225ماده  
  . نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است

مراجعه به دفتـر مزبـور بـرای    . ر دفتر مخصوص ثبت شود گردند باید داسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می       1226ماده  
  . عموم آزاد است 

   . 2فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد  1227ماده 
 بـرای آنهـا قـیم نـصب شـود و در حـوزه               1218واند نسبت به ایرانیانی که باید مطـابق مـاده           در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می ت            1228ماده  

پس از نصب قیم مدارک عمـل خـود را بـه وسـیله وزارت امـور خارجـه بـه وزارت                       روز   10مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا              
   . 3دد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کندگرنصب قیم مزبور وقتی قطعی می. دادگستری بفرستد 

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقـرر         1229ماده  
  . است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود 

کند ترتیبی بـر خـالف   اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می                    1230ماده  
  . اشد اجرا خواهند کرد مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نب

  .اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند  1231ماده 
  . کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند  .1
    :کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند  .2

  . ، هتک ناموس یا منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر سرقت ، خیانت در امانت ، کالهبرداری ، اختالس 
  . کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است  .3
  .کسانی که معروف به فساد اخالق باشند .4
  . کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشند  . 5

  . با داشتن صالحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود   1232ماده 
  .  زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند  1233ماده

  . در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می تواند وظایف آنها را تفکیک نماید   1234ماده 
  ر و مجانین و اشخاص غیر رشید اصغدر امور اختیارات وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم -ج

  . مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است   1235ماده 
الی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای قیم مکلف است قبل از مداخله در امور م  1236ماده 

   . 4دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات الزمه به عمل آورد
 نماینده او باید بعد از مالحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه ، بالغ بر آن گـردد و مبلغـی را کـه                                مدعی العموم یا    1237ماده  

   .مقیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العمو. برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است الزم شود معین نماید 
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قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلـف                   1238ماده  
  . مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد 

ارایی او قید نکرده و یـا باعـث شـده اسـت کـه آن مـال در                 هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت د                  1239ماده  
به عالوه در صورتی که عمل مزبور . صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود 

  .  نیت بوده قیم معزول خواهد شد  از روی سوء
 کنـد یـا مـال خـود را بـه او          یمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل                  قیم نمی تواند به سمت ق      1240ماده  
  . دهد  انتقال

ا لحـاظ  قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر بـ                            1241ماده  
بدون در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم مالئت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه                    . غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم        

  . ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم 
  .  مگر با تصویب مدعی العموم  قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد1242 ماده

در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قـیم تـضمیناتی راجـع بـه اداره امـوال مـولی علیـه                        1243ماده  
   . 1 شود میهرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل. بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است 

قیم باید الاقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یـک مـاه از تـاریخ مطالبـه مـدعی           1244ماده  
  . العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود 

هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمـه  . شد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و ر          1245ماده  
  . یابد به قیم بعدی داده شود 

میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشـتغالی کـه از امـر قیمومـت بـرای او                     . قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند             1246ماده  
  . شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد حاصل می 

شخص یا هیأت یـا     . مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کال یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید                          1247ماده  
  . صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در 

   موارد عزل قیم -د
  : در موارد ذیل قیم معزول می شود   1248ماده 

  . اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود  .1
  :  ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های .2

  .  منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ،سرقت ، خیانت در امانت ، کالهبرداری ، اختالس ، هتک ناموس 
  . اداره کند اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را  .3
  . اگر قیم ورشکسته اعالن شود  .4
  . اگر عدم لیاقت یا توانایی در اداره اموال مولی علیه معلوم شود  . 5
  .  ، با تقاضای مدعی العموم 1244 ، 1243، 1239در مورد مواد  . 6

  . اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود   1249ماده 
 امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمـه بـه تقاضـای                           هرگاه قیم در    1250ماده  

  . مدعی العموم و موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد 
 شده است اختیار شوهر کند باید مراتـب را در ظـرف یـک مـاه از تـاریخ       هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین       1251 ماده

در این صورت دادسـتان یـا نماینـده او مـی توانـد بـا رعایـت وضـعیت جدیـد آن زن                     . انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطالع دهد             
   . 2تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند

  .  ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطالع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند در مورد  1252ماده 
  خروج از تحت قیمومت  - ه

  . پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود   1253ماده 

                                                           
  14/8/1370اصالحی مصوب . 1
   8/10/1361اصالحی مصوب . 2
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 تقاضانامه ممکن است مستقیماً یـا توسـط دادسـتان    .مکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید           خروج از قیمومت را م      1254ماده  
   . 1حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود

تحقیقات الزمه به عمـل آورده مطـابق نتیجـه حاصـله از             حجراست قبال نسبت به رفع علت       در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف            1255ماده  
  . تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید 

  .  اعالن می شود رفع حجر نیز باید اعالن گردد 1225در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 
  .  و در مقابل اسم آن محجور قید شود 1226رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده   1256ماده 

∗∗∗  
  دیگر قوانین  -گفتار دوم 

   ) با اصالحیه ها و الحاقات بعدی 1319مصوبه دوم تیرماه ( قانون امور حسبی  -بند اول 
    کلیات - الف
مایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقـوع          ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ ن            امور حسبی اموری است که دادگاه       1ماده  

  . اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد 
  . رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خالف آن مقرر شده باشد   2ماده 
   .رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل می آید  3ماده 
در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام امر را بـه دادگـاهی                 4ماده  

  . ه ارجاع کننده امر می فرستد که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگا
   . 2مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود  5ماده 
  . به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید  در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدواً   6ماده 
   . 3ها رفع اختالف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می آید در صورت حدوث اختالف در صالحیت دادگاه  7ماده 
  : دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند   8ماده 

  . اموری که در آنها ذینفع است  .1
  ) جعی است در حکم زوجه است زوجه که در عده طالق ر( امور راجع به زوجه خود  .2
  . امور اقرباء نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم  .3
  . امور راجع به اشخاصی که سمت والیت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد  .4

  . ای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک تر ارجاع می شود هرگاه در آن حوزه دادرس صالحیت دار بردر موارد خودداری دادرس ،   9ماده 
  .  اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند ولی  دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید 8در موارد ماده   10ماده 
  . افع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود رری عدم صالحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص ام  11ماده 
 دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر اینکه امر ولیروزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست          12ماده  

  . از امور فوری باشد 
  .   درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد -ممکن است کتبی یا زبانی باشد درخواست در امور حسبی   13ماده 
در امور حسبی باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه الزم است به عمل آورد ، هر چند درخواستی از دادرس نـسبت بـه آن اقـدام                               14ماده  

  .  مواقع رسیدگی می تواند دالئلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید نشده باشد و در تمام
اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگـاه بیاورنـد     15ماده  

  . مایندگی او باید نزد دادرس محرز شود و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود ن
  . نماینده اعم از وکالی دادگستری یا غیر آنهاست   -تبصره 
  .تعطیل خواهد بود ازبعدروز آخر موعد مصادف با تعطیل شودآخر موعد روزآیین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر حساب مواعد به ترتیبی است که در 16ماده 
  . ه مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است در مهلت هایی ک  17ماده 
  . اه بگیرندگاشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را مالحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر داد  18ماده 

                                                           
   14/8/1370اصالحی مصوب . 1
  . که متن کامل این مواد در بند اول گفتار پنجم همین فصل آمده است  قانون آیین دادرسی مدنی می شود 294 الی 290در آیین دادرسی مدنی شامل مواد » نیابت قضایی« مقررات مربوط به . 3
  . قانون آیین دادرسی مدنی می شود که متن کامل این مواد در بند دوم گفتار پنجم همین فصل آمده است 30 الی 26در آیین دادرسی مدنی شامل مواد » اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن « مقررات مربوط به . 3
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بی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نـسبت بـه                     هرگاه ضمن رسیدگی به امور حس       19ماده  
  . آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید 

  . است که در قانون تصریح شده است اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی   20ماده 
  . می آید در حوزه آن دادگاه به عملدر مواردی که دادستان مکلف به اقدام می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی   21ماده 
  . می نماید دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعالم  22ماده 
  . تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد   23ماده 
   . 1در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابالغ شود ترتیب ابالغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است  24ماده 
  . غ در نظر گرفته و دستور دهد در صورتی که ابالغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابال  25ماده 
تصمیم دادگـاه بـه او اعـالم و ایـن عمـل ابـالغ محـسوب اسـت و                    هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابالغ شود در دادگاه  حاضر باشد                  26ماده  

  . رونوشت نیز به او داده می شود 
   . 2نچه در قانون تصریح شده باشدتصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آ  27ماده 
مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صالحیت رسیدگی پژوهشی بـه          28ماده  

   . 3احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد
   . 4 در آیین دادرسی مدنی مقرر شدهمدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام  29ماده 
در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بـوده و در ظـرف ده روز از تـاریخ رفـع عـذر ، پـژوهش                                     30ماده  

 مدت پژوهش بـیش از شـش مـاه      که از تاریخ انقضاءبخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به این     
  . نگذشته باشد 

  . پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست مهلت جدید نباید بیش از موعد   31ماده 
مبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسـید       شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نا                   32ماده  

  . آن را به شاکی داده و منتهی درظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد 
دگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می رسد ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس داشکایت پژوهشی   33ماده 

  . و این صورت مجلس با برگ های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد 
  . شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهالت یا ادله جدید باشد   34ماده 
  . کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهدر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می  تصمیم مورد شکایت نمی شود مگ ق اجراءویشکایت پژوهشی موجب تع  35ماده 
  .  معلوم می شود  تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء  36ماده 
ه عمـل مـی آورد و پـس از    دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و الزم بداند بدون احتیاج به درخواسـت بـ      37ماده  

رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نمایـد و هرگـاه                               
   . نموده و تصمیم مقتضی را اعالم می نماید  تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء

از اشـخاص ذینفـع یـا زیـاد شـدن نـامی       رگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکـی          ه  38ماده  
ز اشـخاص ذینفـع آن    مستقال یا به درخواست یکـی ا مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه باالتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم        

دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوسـت  . را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد                  
  . نامبرده ممنوع است 

 دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابالغ شود ، ابالغ می شود و در مواردی که تصمیم                
  . برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود 

                                                           
  . قانون آیین داردسی مدنی می شود که متن کامل این مواد در بند سوم گفتار پنجم همین فصل آمده است 302 الی 300 و 83 الی 67درآیین دادرسی مدنی شامل مواد » ابالغ « ررات مربوط به مق. 1
   رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 2

م دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است               قانون امور حسبی تصمی    27چون به موجب ماده     
بنـابراین احکـام مربـوط بـه حجـر بـرای        قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتـراض کـرده باشـد                         44و مستنبط از ماده     

  11/4/1336-800حکم شماره                                                                 .  قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد 15اشخاص ذینفعی که طبق ماده 
 پنجمگفتـار بنـد چهـارم    قانون آیین دادرسی مدنی می شود که متن کامـل ایـن مـواد در    396 الی 339در آیین دادرسی مدنی شامل مواد » دادخواست و مقدمات رسیدگی   « ه  مقررات مربوط ب  . 3

 .  فصل آمده است همین 
  قانون آیین دادرسی مدنی می شود که متن کامل این  400 الی   397رجام خواهی شامل  مواد       و مهلت ف   338 الی   336درآیین دادرسی مدنی شامل مواد      » مهلت تجدید نظر    « مقررات مربوط به    . 4

  . مواد در بند پنجم گفتار پنجم  همین فصل آمده است 
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  . هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد   39ماده 
  . ابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد در صورتی که آن تصمیم قهرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد   40ماده 
  . تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است   41ماده 
یدگی هرگاه در استنباط از مواد قانون ، بین دادرس هایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اخـتالف نظـر باشـد دادگـاهی کـه بـه امـر حـسبی رسـ                             42ماده  

پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را بـا دالیـل آن         
  . برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعالم کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید 

ها راجع به امور حسبی اطـالع    ها بشود یا به اختالف نظر دادگاه       دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه               دادستان    43ه  ماد
ها ابالغ شود و دادگاهها مکلفنـد  حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطالع می دهد که به دادگاه               

  . بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند 
کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا               44ماده  

  .  شود قابل پژوهش و فرجام است از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می
   . 1مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود  45ماده 
در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند کـسی           46ماده  
  .   انتخاب شود 8مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده . طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید که 

در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص                  47ماده  
  .  آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است صادر می شود مطابق

   قیمومت  - ب
  صالحیت دادگاه قیمومت  . 1

امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حـوزه آن دادگـاه اسـت و اگـر محجـور در ایـران اقامتگـاه نداشـته باشـد                                  48ماده  
  . رد برای امور قیمومت صالح است دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دا

  . هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است   49ماده 
ای محجـور معـین    قانون مدنی مأمور کنسولی ایـران قـیم موقـت بـر     1228درصورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده               50ماده  

   . 2نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود
در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است مـی توانـد بـرای                                 51ماده  
اری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچـک تـرین صـغیر در حـوزه آن اقامـت دارد بـرای                                   صغ

ه آن دادگـاه  تعیین قیم نسبت به تمام صغار صالحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک ترند هر یک از دادگاههـا کـه صـغیر در حـوز      
   .اقامت دارد صالح است 

    .3بودحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد با نزدیک ترین دادگاه صالمزبوراقامتگاه محجور دادگاه صالحیتدار برای امور قیمومت نباشد امورهرگاه در  52ماده 
  .  محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که  53ماده 
  . عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است   54ماده 

   ترتیب تعیین قیم . 2
و مأمورین آنهـا و دهبـان و بخـشدار     مدنی ، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال     قانون 1221 و   1220 و   1219عالوه بر اشخاص مذکور در ماده         55ماده  

   . 4در هر محل مکلفند پس از اطالع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطالع دهند

                                                           
  از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی . 1

 نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختالل در صورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر             دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختالل           101ماده  
 . این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکالی آنان باشد به حبس از یک یا پنج روز محکوم خواهد شد . نماید

  . گفتار اول این فصل آمده است 4ند  قانون مدنی در ب1228 و 1218مواد . 2
   نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری .3

  آیا غیر از صادر کردن حکم قیمومت سایر اقدامات مربوط به محجورین باید در دادسرای شهرستان انجام شود یا در دادگاه بخش مستقلی که حکم مذکور را صادر نموده است ؟ :سوال 
مایت خانواده و مقررات مربوط دیگر منجمله الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص صالحیت قـانونی دادسـتان را در مـورد تقاضـای عـزل و نـصب قـیم و نظـارت در امـور                         قانون ح  1ماده   :نظرمشورتی  

است لیکن دادسـتان مـی توانـد وظـایف اداری خـود را در      محجورین و امور اداری دیگر از قبیل صدور قیم نامه سلب نکرده و در مقر دادگاه بخش مستقل یا صلح مستقل نیز این صالحیت باقی            
  21/1/1361-173/7نظریه شماره                        . به مأمورین مذکور در آن ماده نمایندگی بدهد 1315 قانون اصالح قسمتی از قانون تشکیالت عدلیه مصوب 16این مورد شخصاً انجام دهد یا وفق ماده 

  . گفتار اول همین فصل آمده است 4نون مدنی در بند  قا1221 تا 1219مواد . 4
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      www.departeman.com66912180   ـ 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 

  . ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطالع بدهد هر یک از دادگاهها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که   56ماده 
در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که الزم بداند به عمل مـی آورد و      57ماده  

داند احـضار نمـوده و یـا بـرای تحقیـق از اشـخاص نـامبرده نماینـده بفرسـتد و پـس از رسـیدگی و            فاده بمی تواند اشخاصی که اطالعات آنها را قابل است  
  .  حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید احراز حجرتحقیقات الزم و 

 نتواند در دادگاه به واسـطه عـذر موجـه حاضـر شـود دادرس      هرگاه دادگاه الزم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص             58ماده  
   . 1دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید

و دادستان پـس از  هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطالع دهد         59ماده  
اطالع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دالیل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطالعات مطلعین و غیره بـه دادگـاه بفرسـتد و                                 

   .قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است 
  .  هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد  اموربرای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره  60ماده 
  . قدم می باشند پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران م  61ماده 
  . ر شدن زن ، شوهر با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است وحجمدر صورت     62ماده 
کند که در صورت اختالف نظر بین قـیم هـا یـا بـین قـیم و نـاظر بـه دادگـاه یـا          در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می    63ماده  
  . ص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختالف پیش بینی نماید شخ

دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شـدن آن از بعـض یـا                 64ماده  
  . دگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و دراین صورت دا

  . گردد  مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء    65ماده 
   :  موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند ، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند نسبت به تصمیمات دادگاه درقیم محجور و دادستان و محجور    66ماده 

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

  . حضوراً به او اعالم و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابالغ گردد نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد   67ماده 
 قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطالع دهد و اگر در ایـن مـدت قبـولی خـود را اطـالع       مسافتقیم باید در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعایت            68ماده  

کند و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخـصی کـه قـبال بـه              دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می          نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان        
   .قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطالع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد 

  .  دادستان اطالع می دهد دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به  69ماده 
اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجـود علـت          70ماده  

   .حجر مترتب می شود 
  . اریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای ت  71ماده 
حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بـه آنچـه                   72ماده  

  . نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد 
توانـد وصـایت     فقـط دادرس بعـد از رسـیدگی الزم مـی          در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و                       73ماده  

  . وصی را تصدیق نماید 

                                                           
  نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری . 1

   راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه میزان سندیت دارد ؟یگواهی های پزشک قانون :سوال 
اید گفت که رجوع به پزشکی قانونی از بـاب رجـوع بـه خبـره و قاعـده عقلـی و       زان سندیت دارد بدر مورد اینکه گواهی های پزشکی قانونی راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه می     :نظر مشورتی   

عقالنی رجوع جاهل به عالم است و نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خـالف اوضـاع و احـوال محقـق قـضیه                   
 و در مورد احراز جنون یـا عـدم جنـون شخـصی    . حرز نباشد معتبر است ولی اگر ثابت شود که نظریه مذکور بر خالف واقع و اوضاع و احوال محقق قضیه است اعتباری ندارد                   نباشد و بطالنش م   

س دادگاه یا دادرس علی البدل هم اختیـار  بـه عمـل مـی آیـد و      از شخص مذکور به وسیله رئی) پزشکی قانونی ( که مجنون معرفی شده است معموال عالوه بر جلب نظر متخصصین و کارشناس            
 قـانون آئـین دادرسـی مـدنی نیـز مطـابق       460 قانون مدنی و ماده 1223  قانون امور حسبی و ماده 58 و 57اصوال نظریه کارشناس در این موارد طریقت دارد نه موضوعیت و آنچه ذکر شد با مواد          

  تهیه و تنظیم غالمرضا شهری ، امیر حسین آبادی        -   نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی ، دادگستری جمهوری اسالمی ایران                                                                                             .                           است 
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   اختیارات و مسئولیت قیم .3
  . مال قیمومت خواهد نمود قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطالع داده می شود شروع به اع  74ماده 
  . هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابالغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است   75ماده 
تمام برگهایی که دارای اهمیـت  های بهادار و اسناد دیون و اسناد امالک و          کند باید برگ  قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتدا دخالت خود تنظیم می             76ماده  

   .هایی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگ ها را در سیاهه دارایی قید کند  است ذکر نماید و برگ
   .قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد   77ماده 
قیم می تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر               78ماده  

  . او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید 
  . رعایت مصلحت را بنماید او اهتمام نماید و در امور  و اصالح حال محجور سعی و تیبقیم باید در تر  79ماده 
    .قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید   80ماده 
  . د احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید قیم می تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ای که مور  81ماده 
 او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه الزم دیگر از قبیل هزینـه  واجب النفقهقیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص          82ماده  

   . 1 در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود دیوانه باشد باید به حسب اقتضاءتربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور 
   . 2اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان  83ماده 
   .که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک های معتبر گذاشته شودمحل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی  قیمتی باید با اطالع دادستان دراسناد و اشیاء 84ماده 
ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لـوازم آن     85ماده  

  . کار یا پیشه هم خواهد بود 
  . اداره نماید ا اذن ولی یا قیم بند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است محجور ممیز می توا  86ماده 
قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین                    87ماده  

  . شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد 
در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طالق زوجـه مجنـون الزم              88ماده  

  . باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طالق می دهد 
ان اطالع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت اموال صغار و در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادست        89ماده  

  . مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود 
ول تأدیه خـسارت بـه   سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئ      وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون               90ماده  

  . میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود 
  . در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید   91ماده 
  . تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد بعد از زوال قیمومت ، قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به   92ماده 
  . هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می باشد   93ماده 
 دارند و اگر بعـضی   درصورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی                       94ماده  

  . از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است 
  . گردد موال محجور تأدیه میهزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت الزم می شود از ا  95ماده 

                                                           
  » نگهداری مجانین «  نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری. 1

  در مورد مجانین بی آزار یا کم آزار چه باید کرد ؟ و چه مقامی حق اقدام دارد ؟  :سوال 
ی بر حسب اقتضا در خانه یا تیمارستان  قانون امور حسبی نیز صراحت دارد مجنون بایست82 و 79 قانون مدنی مواظبت و مراقبت از محجور بر عهده قیم است و همان طور که مادتین 1235حسب صریح ماده  :نظر مشورتی 

  نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری                                                                                       .                                                                                                                              تحت معالجه قرار گیرد 

  .مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است  : قانون مدنی 1235ماده 
   نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 2

قانون امور حسبی ، آیا دادستان می تواند رأساً نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب بـا رعایـت غبطـه او اقـدام نمایـد یـا خیـر ؟ و          ) 148 ،   147 ،   142 ،   119 ،   83( با توجه به مواد      :سوال  
  ت اجازه فروش به دادگاه بفرستد تکلیف چیست ؟چنانچه نتواند در مواردی که امین غایب مصلحت بداند و یا غایب احد از ورثه باشد یا این که دادستان پرونده را جه

دوم این که فروش مـال منقـول    ) .142ماده ( و دادستان نیز اجازه دهد . اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد              : فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است           :جواب  
در مورد اموال غیرمنقول ، فروش آن فقط در صورتی جایز است که اوالً نیاز به پرداخت دیون غایب یا . و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد ) 147ماده ( یه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب باشد      برای پرداخت دین یا تأد    

  . ون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد ، ثانیاً اموال منقول غایب ، تکافوی پرداخت دی
  12/4/1381-16701 ، روزنام رسمی 29/9/1373-6055/7نظریه 
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   عزل قیم . 4
محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را                            96ماده  

ن ماده در موردی که دادسـتان کوتـاهی قـیم را در تربیـت و                مفاد ای . وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند                  
  . نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطالع بدهد اجرا خواهد شد 

محجور و هر ذی عالقه ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطالع دهند در این صورت اگر دادستان سـبب عـزل را موجـود دیـد از       97ماده  
  . گاه درخواست عزل قیم را می نماید داد

  . برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند حکمی که راجع به عزل صادر می شود باید مدلل و موجه باشد   98ماده 
ند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امـور صـغیر              قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از درخواست عزل قیم می توان                 99ماده  

   .به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می شود انجام خواهد شد 
  . اعمال قیم بعد از ابالغ حکم عزل او نافذ نیست  100ماده 
ص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تـأخیر در فرسـتادن    قانون مدنی ، اگر قیم قبل از تعیین شخ 1244در مورد ماده      101ماده  

   . 1صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود
 پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خـروج محجـور    بخواهد و دادگاهاهمحجور می تواند در موارد رفع حجر اعالم خروج از قیمومت را از دادگ              102ماده  

   .را از تحت قیمومت اعالم می نماید 
   امین  -ج

   :2تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شدعالوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی   103ماده 

                                                           
  بـه تقاضـای   قیم باید الاقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العمـوم حـساب ندهـد                        :  قانون مدنی    1244ماده  . 1

 . مدعی العموم معزول می شود 
   نظرمشورتی اداره حقوقی دادگستری. 2

  تأمین اجتماعی صغیر را دریافت کند یا نه ؟آیا شخصی که به سمت امین موقت بر طفلی صغیر تعیین شده است می تواند مزایای  :سوال 
ه به علت غیبت ولی قهری منحصر یا ولیی که قادر به رسیدگی به امور مولی علیه خود نیست جهت اداره اموال مولی علیه و سایر امـور راجـع بـه او موقتـاً                  قانون مدنی امینی ک    1187بر حسب مستفاد از ماده      . 1 :نظر مشورتی   

  . تعیین می شود دارای همان اختیارات و وظائف ولی می باشد 
تأمین اجتماعی جهت صغیر می باشد یا خیر همان طوری که در قسمت اول اشاره شد امین موقـت دارای کلیـه اختیـارات و وظـائف ولـی مـی باشـد و          در مورد اینکه امین موقت واجد شرایط الزم برای دریافت مزایای            . 2

   3/5/1361 -2381/7نظریه شماره                                                                                                                                                 . بنابراین در مورد مزایای تأمین اجتماعی هر اختیاری که برای ولی صغیر قانوناً موجود است برای امین موقت نیز وجود دارد 
    قوانین مربوط به تعهدات امین در قانون مدنی

  .  تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند واال ضامن است امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی  612ماده 
  . کرده باشد که در این صورت ضامن است تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر  هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را الزم بداند می  613ماده 
  . باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط  امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی  614ماده 
  . امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است   615ماده 
  .  شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشدهرگاه رد مال ودیعه مطالبه  616ماده 
  . ء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار واال ضامن است تواند غیر از جهت حافظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا امین نمی  617ماده 
  . اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند واال ضامن است   618ماده 
  . امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید  619ماده 
  . امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست   620ماده 
باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بـه قبـول آن نبـوده و حـق     اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد             621ماده  

  . دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند 
  . اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد   622ماده 
  . منافع حاصله از ودیعه مال مالک است   623ماده 
باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق  امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می  624ماده 

  .  نداشته باشد باید به حاکم رد نماید یاخذ دارد دسترس
  . هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است   625ماده 
  . تواند رد کند مگر به وراث او  باطل و امین ودیعه را نمیگذار  خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتلاگر کسی ما  626ماده 
  . عه باید به حاکم رد شودیدر صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ود  627ماده

  . ان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد تو گذار تغییری حاصل گردد مثالً اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی اگر در احوال شخص امانت  628ماده 
  . اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود   629ماده 
   .گردد   مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میاگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا والیت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به  630ماده 
أجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مـال  هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مست                        631ماده  

باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بـود            صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی        
  . فعل او نباشد اگرچه مستند به 

  .باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد درحکم ایداع باشد کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می  632ماده 
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  . نداشته باشدجنین ولی یا موصی ه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که برای اداره سهم االرثی که ممکن است از ترک .1
  . برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد  .2

  1امین معین شود اداره اموال اوکه برایه بخواهدشده می تواند ازدادگا عاجز خود   اموالاثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضکسی که در 104ماده 
تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال        105ماده  

مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا مـی شـود و دادگـاه شهرسـتانی     خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر      
  . صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است 

  . سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است   106ماده 
  .  مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در  107ماده 
دادستان می تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص   108ماده 

  . تماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می نماید نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اع
مادر جنین در صورت داشتن صالحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صالحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی یا سببی جنین بر دیگـران    109ماده  

  . مقدم خواهند بود 
و زن  و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می شود با داشتن صالحیت به ترتیب مذکور بر در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر اوالد   110ماده 

  . دیگران حق تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند 
  .دادگاه می تواند عالوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید  111ماده 
  . کند  متعدد را تفکیک  در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می تواند وظایف امناء  112ماده 
  . وزه او یافت می شود حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در ح  113ماده 
در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقـع در حـوزه مأموریـت آنهاسـت موقتـاً                               114ماده  

نـصب امـین نـامبرده    . دادگـستری بفرسـتند   نصب امین نماید و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت خارجه به وزارت               
  . گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند وقتی قطعی می

محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان ها در امور   115ماده 
  . ه مأمورین کنسولی خواهد بود عهد
کنـد ترتیبـی بـرخالف    اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کـشور آن دولـت اجـرا مـی                           116ماده  

  . هدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات ع
  . اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد   117ماده 
  . مانعت نماید کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی توان او را م  118ماده 
  . مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می شود   119ماده 
سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده                                120ماده  

  .ل خواهد شد است سمت امین زائ
  . مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است   121ماده 
اموال را اداره و در مصارف امینی که برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی تعیین می شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت ،                  122ماده  

  . مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید 
  . امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است   123ماده 
امین باید در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یـا عـدم قبـول سـمت امانـت را بـه دادگـاه             124ماده  

دت قبولی خود را اطالع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگراینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را بـه دادگـاه   اطالع دهد و اگر در این م    
  . اطالع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند 

  . داشته خواهد شد هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده بر  125ماده 

                                                           
    دادگسترینظر مشورتی اداره حقوقی. .1

ود آیـا  اگر کسی به علت کبر سن و ناتوانی و عدم قدرت بر حرکت و تکلم و ناتوانی در روشن ساختن قصد خود و بدون ابتالء به ضـایعه روانـی عمـال از عهـده اداره امـور خـود عـاجز شـ         :سوال  
  داره امور او از طریق دادگاه امین معین نمود یا خیر ؟اخواست نزدیکان چنین بیماری برای  قانون امور حسبی و سایر قوانین مربوط به صرف در104توان توجهاً به فحوای ماده  می

صاً چنـین   قانون مزبور تعیین امین تنها ناظر به موردی است که فرد عـاجز از اداره امـور امـوال شخـ    123 و 113 و 107 و 103 قانون امور حسبی مستنبط از مواد 104بنابر مستفاد از ماده    :نظر مشورتی   
  . درخواستی را بنماید بنابراین با عنایت به اینکه در مورد قبول درخواست کسان و بستگان شخص عاجز نصی وجود ندارد ، نمی توان به تقاضای اقوام و نزدیکان عاجز ترتیب اثر داد 
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  غایب مفقوداالثر  -د
  صالحیت دادگاه  . 1

   . 1امور راجع به غایب مفقوداالثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده  126ماده 
ست که آخرین محل سـکونت غایـب در حـوزه آن    هرگاه اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح ا   127ماده  

   .دادگاه بوده 
هرگاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلـی بـرای رسـیدگی بـه امـور                                128ماده  

  . غایب صالح است که ورثه غایب در آن محل اقامت یا سکنی دارند 
  .در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد   129ماده 

   تعیین امین .2
  . د ناث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایردادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل و  130ماده 
درخواست تعیین امین ، دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کـرده اسـت یـا نـه تحقیـق                  پس از وصول      131ماده  

  . 2 قانون مدنی ، تعیین امین می نماید 1012نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 
  . وقع تعیین امین برای غایب ، آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود کسی که در زمان غیبت غایب عمال متصدی امور او باشد در م  132ماده 
  . غایبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است   133ماده 

  . سایر احکام امین غایب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است   134ماده 
  .وت فرضی غایب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غایب ، سمت امین زائل می شود بعد از صدور حکم م  135ماده 

  دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه  . 3
  . بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب ، ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غایب به تصرف آنها داده شود   136ماده 
  : درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد   137ماده 

  نام و مشخصات درخواست کننده  .1
  مشخصات غایب  .2
  تاریخ غیبت .3
  .ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است  .4

ست کننده و دادستان به دالیل درخواست رسیدگی می نمایند و نیز راجـع بـه اقامتگـاه                  پس از وصول درخواست نامه ، دادگاه با حضور درخوا           138ماده  
غایب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی الزم نموده و در صورت احراز صالحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواسـت نـامبرده و     

  . به دادگاه ترتیب می دهد دعوت اشخاصی که از غایب اطالعی دارند برای اظهار اطالع 

                                                           
   نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری. 1

 می روند و خبری از آنان نمی رسد و سن آنان در حدی نیست که عادتاً بتوان آنها را مرده به شمار آورد ، آیا می توان از زوجـه دادخواسـت   در مورد شوهرانی که برای کارکردن به خارج        :سوال  
  عدم امکان سازش پذیرفت و تکلیف دادگاه در این مورد چیست ؟

د زوجه غائب مفقود االثر می تواند از دادگاه تقاضای طالق نماید و سن غائب مؤثر در موضوع نخواهد بود بـه                   قانون مدنی مقتضی گرد    1029چنانچه مدت چهارسال مقرر در ماده       . 1 :نظر مشورتی   
  ←  .  الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن حکم طالق صادر می نماید نه گواهی عدم امکان سازش 3 ماده 2موجب تبصره 

 الیحه قانونی مذکور موارد طالق همان است که در قانون مدنی 3 ماده 2لذا طبق تبصره . دگاه مدنی خاص قیدی نیست که دادخواست طالق فقط از زوج پذیرفته می شود در الیحه قانونی دا. 2
   نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری. دخواست از زوجه الزامی است  به زن حق تقاضای طالق از دادگاه داده شده لذا قبول دا1130 و 1129 و1029و احکام شرع مقرر گردیده و به موجب مواد 

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
 الیحـه قـانونی دادگـاه مـدنی     3 مـاده  3نـد   قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد کـه در ب 130 و  126 قانون مدنی و مادتین      1022تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقوداالثر موضوع ماده          

 دیـوان عـالی   25خاص قید شده و صالحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غائب مفقود االثر بالمالزمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایـب نیـز مـی شـود بنـابراین رأی شـعبه          
  . کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است 

  21/12/136 -532                                        رأی شماره .  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 1328طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب این رأی بر 
     قانون مدنی1012ماده . 2

کند و تقاضای تعیـین امـین    خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میاگر غایب مفقوداالثر برای اداره اموال      1012ماده  
  . فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می شود 

  نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری 
  آیا در مورد صغار مفقودین جنگ تحمیلی ، در صورت حیات جد پدری نیازی به تعیین امین می باشد یا خیر ؟ :سوال 

نخواهند بـود بنـابراین    افراد غیرمحجور تحت والیتدر خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری والیت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد و لیکن در مورد اموال غایب مفقوداالثر چون    :نظر مشورتی   
 17/10/1361-5076/7نظریه شماره    . قانون مدنی برای اداره اموال غائب اقدام به تعیین امین خواهد نمود 1012اگر از طرف خود غائب تعیین تکلیف نشده باشد و قانوناً نیز کسی حق تصدی امور را نداشته باشد و دادگاه برابر ماده 
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آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و پس از یک سال از تـاریخ نـشر آخـرین آگهـی در صـورت                      139ماده  
   . 1 قانون مدنی اموال غایب به تصرف ورثه او داده می شود1026 و 1025وجود شرایط مذکور در ماده 

 صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صالحیتش بـرای اداره امـوال از                             در  140ماده  
  . بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود 

ل غایب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مـال را فروختـه و از نتیجـه فـروش بـا      هرگاه در بین اموا    141ماده  
  .رعایت مصلحت غایب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد ، می نماید 

ده است می توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیـاج نیـست    ورثه که اموال غایب به تصرف آنها داده ش      و هر یک از امین     142ماده  
  .  خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد بنماید  فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق غایب باشد ،

 باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می شود مـشروط               در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می شود هرگاه وصیتی شده باشد               143ماده  
  .  قانون مدنی تأمین بدهند 1026به این که مطابق ماده 

ل غایـب بـه   ورثه و وصی و موصی له که اموال غایب موقتاً به آنها تسلیم می شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموا            144ماده  
  . منزله وکیل او خواهند بود 

و اسناد غایب تنظیم می نمایـد و ایـن صـورت دردفتـر دادگـاه      در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه ، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال            145ماده  
  . بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند از آن رونوشت بگیرند 

در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشـناس معـین و در صـورت امـوال بهـای آن قیـد شـود ،           146اده  م
  . دادگاه درخواست نامبرده را می پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غایب برداشته خواهد شد 

غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شـد و اگـر   نفقه اشخاص واجب النفقه      147ماده  
  . اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می شود 

  . وشند یا رهن بگذارند درغیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفر  148ماده 
  . در دعوی بر غایب ، ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غایب اقامه دعوی نمایند   149ماده 
هزینـه  . دادگاه می تواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال بـرای ورثـه یـا امـین معـین نمایـد       در موردی که اموال غایب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد        150ماده  

  . حفظ و اداره اموال غایب از اموال غایب برداشته می شود 
  . امین سپرده می شود  برای او نیز امینی معین و سهم شخص غایب به  هرگاه بین ورثه غایب ، غایبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد ،  151ماده 
  . هرگاه بین ورثه غایب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد   152ماده 

   حکم موت فرضی .4
  :اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند   153ماده 

  ورثه غایب  .1
  وصی و موصی له  .2

  :است باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد درخو  154ماده 
  .مشخصات غایب  .1
  . تاریخ غیبت  .2
  . دالئلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد  .3
   . 2م موت فرضی غایب را نمود قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حک1022و 1021 ، 1020ادله و اسنادی که مطابق ماده  .4

پس از وصول درخواست نامه ، دادگاه اظهارات و دالیل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دالیل نامبرده را موجـه دانـست آگهـی          155ماده  
   . 3گرددبه فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میدر سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و جلسه رسیدگی به درخواست ، 

 قانون مدنی آگهی شـده باشـد دادگـاه    1025مقررات این ماده در صورتی اجرا می شود که قبال در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده   
  . به آن آگهی اکتفا می نماید 

  . عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست .  درخواست کننده و دادستان به عمل می آید رسیدگی با حضور  156ماده 

                                                           
   قانون مدنی 1026 و 1025مواد . 1

وراث غایب مفقوداالثر می توانند قبل از صدور حکم  موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اوال غایب مزبور کـسی را بـرای اداره کـردن امـوال خـود        1025ماده  
  .  راجع به اعالن مدت یک سال حتمی است 1023در مورد این ماده رعایت ماده .  سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد معین نکرده باشد و ثانیاً  دو

تی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشـته باشـند از عهـده امـوال و یـا           در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صور                       1026ماده  
  . حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود 

 .  قانون مدنی در بند سوم گفتار اول همین فصل آمده است 1022 و 1021 و 1020مواد . 1
  .ند سوم گفتار اول همین فصل آمده است  قانون مدنی در ب1023ماده . 2
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  . می تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی ، حکم می دهد دادگاه   157ماده 
  :حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد   158ماده 

  . خانوادگی درخواست کننده نام و نام. 1
  . مشخصات غایب . 2
  . دالیل و مستندات حکم . 3
  . تاریخ صدور حکم . 4

  .  بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست و دادستان از حکم موت فرضی پژوهشدرخواست کننده می تواند از رد درخواست خود   159ماده 
  .  که از امین یا ورثه گرفته شده است ، مرتفع می شود بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی  160ماده 
در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بالاثر خواهد شد ، مگـر اقـداماتی کـه بـرای             161ماده  

  . حفظ و اداره اموال غایب شده است 
  »  با اصالحات و الحاقیه های بعدی 4/1355 /16مصوب «  1حوال قانون ثبت ا- دومبند 

  کلیات . 1
  : وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است   1ماده 
   . 2ثبت والدت و صدور شناسنامه  -الف
   .ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات   -ب
   .تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم  -ج
  . طالق و نقل تحوالت ثبت ازدواج و -د

   .صدور گواهی والدت برای اتباع خارجه   -ه 
  .تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی  -و
    .جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن   -ز
   .وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است   -ح

پیشنهاد روش های فنی و اظهارنظر درباره اصالح یا تغییر فرم ها و نمونه های سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و انتشار آنها و تهیه دستورالعمل و                           برای مطالعه و      2ماده  
رائی بـه نـام شـورای    روش های فنی سجلی و طرز جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کـشور شـو                  

اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقـام او یـک نفـر از اسـتادان دانـشکده               . عالی ثبت احوال تشکیل می شود       
شور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او می باشـد و              حقوق به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران ، ریاست شورا با معاون وزارت ک                  

  . رأی اکثریت الزم االجراء خواهد بود 
نحوه جمع آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه نمونه های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایـران و تـصویب شـورای عـالی                                    -تبصره  

  . تعیین خواهد شد ثبت احوال 
در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نماینـدگان آنـان و یکـی از کارمنـدان مطلـع                      3ماده  

   :3ل اختالف به قرار زیر استاداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود ، وظایف هیأت ح

                                                           
   10/11/1363-11633 و اصالحیه ها و الحاقات نقل از روزنامه رسمی شماره 23/5/1355 -9212نقل از روزنامه رسمی شماره . 1
  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور . 2

 سازمان ثبت احوال ثبت والدت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره مـاده   یکی از وظایف1355به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب      
نامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعین تکلیف کرده است لیکن در مواردی کـه طفـل ناشـی از زنـا      قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعالم والدت و صدور شناس17 و ماده    16

الی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربـوط   از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان اهللا تع47 و مسأله 3باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطالق مواد یاد شده و مسأله               
ت عمـومی   قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظـر مطابقـت دارد بـه نظـر اکثریـت اعـضاء هیـأ       884به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده     

   .دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد 
  10/6/1367-15293 ، نقل از روزنامه زسمی شماره 3/4/1367 -617أی شماره ر                          .  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 1328این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 

   رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 3
ی عمومی دادگستری است لذا مزبور در صالحیت دادگاهها 3دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال عالوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 

  .رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبتنی بر صالحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است 
   2/8/1367 -512رأی شماره                                   . برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه الزم االتباع است 1328این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 

  نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری 
غییـر آن را  هیأت های حل اختالف پس از امضاء رأی حق ت« :  که می گوید 1355 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 3 آئین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختالف موضوع ماده           19با توجه به ماده      :سوال  

   همین آئین نامه می توان با صدور رأی دیگری اشتباه واقع شده را اصالح نمود یا خیر؟8 و ماده 2در صورتی که آرائی اشتباهاً صادر گردیده باشد آیا با توجه به ماده » . ندارند 
لـیکن در مـواردی کـه اشـتباه     .  آئـین نامـه نـدارد    19ی باشد رفع اشتباه با کمیسیون حل اختالف است و این مورد مغایرتی با مـاده   قانون آئین دادرسی مدن189در صورتی که اشتباه از موارد مندرج در ماده  :نظر مشورتی   

بـل شـکایت در    قانون ثبت احـوال قا 4با التفات به ماده مربوط به ماهیت باشد  و اصالح و رفع اشتباه موجبات دگرگونی رأی را فراهم آورد مورد خارج از شمول قسمت اول بوده و رأی صادره صرفاً در حدود مقررات       
  14/6/1362 -2625/7ظریه شماره                                                                                                                                                                                                                                                                                             . دادگاه عمومی است 
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 سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر  تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء. 1
  .  این قانون 29بوده است مندرج در ماده » نامعلوم « مشخصاتی که 

  . تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر رفع اشتباهات ناشی از  .2
  .  اعالم می شود 44ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده  .3
   . 1 صاحب سند و تغییر نام های ممنوعابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس. 4
  . حذف کلمات زائد ، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص   .5

  . ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت ها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد 
 باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل مـی آیـد و     تحریر مندرجات دفترثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء          تصحیح هر نوع اشتباه در      -تبصره  

  . خواهند نمود  امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء
بـه اسـناد ثبـت احـوال یـا دادگـاه       رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع            4ماده  

مهلـت شـکایت از تـصمیم هیـأت حـل            . 2شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پـذیر اسـت                    
  .اختالف ده روز از تاریخ ابالغ است 

ور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت هرگاه سند ثبت احوال درایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کش          -تبصره  
  . خواهان هر دو در خارج کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود 

ای انقـالب  سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سـازمان هـای دولتـی و ارگـان هـا و نهادهـ                               5ماده  
   . 3اسالمی موجود در محل استفاده نمایند

  . مأمورین دولت و کارکنان بیمارستان ها و گورستان ها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند   1تبصره 
  . 4ئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمان ها و ارگان ها و نهادها به موجب آ  2تبصره 
  . نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعالمات منصوب شده باشد   6ماده 
  . ه شخص دیگر رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعالم نماید اعالم کننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه می باشد و می تواند ب  1تبصره 
  . گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعالم کننده را گواهی می کند   2تبصره 
  .  سال تمام باشد 18سن گواه و اعالم کننده نباید کمتر از   7ماده 

  . مام ازدواج کرده اند می توانند والدت یا وفات فرزند خود را اعالم نمایند  سال ت18پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 
دفتر ثبت وقایع  و وفات و شناسنامه و گواهی والدت و اعالمیه ها و اطالعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی اسـت و تـا                                   8ماده  

   . 5أی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشدزمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختالف یا ر
رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی والدت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنان   9ماده  

  . ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد 
  ناد و دفاتر ثبت احوال اس. 2

  :در دفاتری به شرح زیر به ثبت می رسد » والدت ، ازدواج ، طالق ، رجوع و بذل مدت وفات « وقایع حیاتی هر فرد   10ماده 

                                                           
  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 1

 قانون ثبـت احـوال خـارج و رسـیدگی بـه آن در      3 ماده 4واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ازمسائلی است که ) ذکور به اناث یا بالعکس    ( درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس          
  .  دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است 13صالحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه 

  10/2/1366 -504رأی شعبه                                                               .  برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه الزم االتباع است 1328نون وحدت رویه قضائی مصوب این رأی بر طبق ماده واحده قا
   رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 2

 مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختالف در اسناد سجلی است و بر طبق نظر به اینکه ادعای خواهان
  .  لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است . رسیدگی به آن در صالحیت محاکم دادگستری می باشد 1319 قانون ثبت احوال مصوب 44ماده 

  15/3/1353 -27رأی شماره                                                                                   . از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها الزم االتباع است 3این رأی به موجب ماده 
  18/10/1363اصالحی مصوب  ..3
 18/10/1363الحاقی مصوب . 4
   نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری. 5

   قانون مدنی نسخ شده است یا نه ؟999 ماده 1355 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 8آیا با تصویب ماده  :سوال 
 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ والدت و اعالمیه ها و اطالعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خـانوادگی از اسـناد رسـمی اسـت ولـی سـند          1355 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه       8بر طبق ماده       :نظر مشورتی 

 قـانون ثبـت احـوال ذکـر     15دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعـالم والدت در تبـصره مـاده     قانون مدنی وقتی سند رسمی محسوب است که والدت در مهلت قانونی به       999والدت بر طبق ماده     
 12/2/1363 -894/7نظریه شماره                                                                                                                           .  قانون ثبت احوال هر یک به قوت خود باقی است 8 قانون مدنی و ماده 999گردیده است با این کیفیت ماده 
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والدت و وفـات  دفتر ثبت کل وقایع ، که در آن بدواً والدت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج ، طالق ، رجوع و بذل مـدت و وفـات همـسر ،                       -الف
  .  اوالد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعالمیه ها و مدارک در آن ثبت می گردد 

  . دفتر ثبت وفات ، که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می رسد   -ب
  .  دادستان شهرستان یا نماینده او برسد   و منگنه شده به امضاءصفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ کشی و سرب  1تبصره 
  .  مدت صدو بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می شود  دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء  2تبصره 
ت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسـناد بـه وسـیله آگهـی طبـق      هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صور                3تبصره  

  . مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد 
ر صورت وجود گـواهی  دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء  اعالم کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و د            11ماده  

  .  اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود  پس از تکمیل و امضاء. ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود 
  ثبت والدت . 3

شند باید به نماینده یا مـأمور ثبـت احـوال اعـالم شـود و والدت اطفـال ایرانیـان        والدت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی با    12ماده  
  . مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک ترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعالم شود 

یا مأمور ثبت احوال و والدت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبـت کـل                  والدت وقایع در ایران به وسیله نماینده          13ماده  
  :در این دفتر اطالعات زیر قید می شود . وقایع به ثبت می رسد 

   .و تاریخ ثبت آن » روستا / شهر « ساعت ، روز ، ماه ، سال و محل والدت ، استان ، شهرستان ، بخش ، دهستان  .1
   .نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس  .2
   .نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر  .3
   .نامه و نسبت اعالم کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناس .4
   .نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان   .5
   . نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال  نام و نام خانوادگی و امضاء  .6
   .ل وقایع شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت ک .7
   .محل مخصوص ثبت و شماره کالسمان آثار انگشتان صاحب سند   .8
   .محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به ازدواج ، طالق یا وفات همسر . 9

   .محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره  .10
   .محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به اوالد  .11
   .صوص ثبت وفات محل مخ .12
   .محل توضیحات  .13

 شناسنامه صادر و تسلیم می گـردد و اعالمیـه بـرای ثبـت واقعـه در دفتـر ثبـت واقعـه در دفتـر ثبـت کـل وقـایع صـفحه                                 پس از ثبت والدت اگر طفل ایرانی باشد ،          -تبصره  
  . و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی والدت صادر و تسلیم می گردد مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود 

برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال                         14ماده
    .او باید قید گردد

 در غیر این صورت واقعه بـه   ق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد ،               ثبت والدت باید مستند به تصدی       15ماده  
  . تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود 

در مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است ، روز والدت و تعطیل رسـمی بعـد از آخـرین روز مهلـت بـه حـساب نمـی آیـد و                     -تبصره  
  .  سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود  صورتی که والدت در اثناء

  :  اعالم و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب بر عهده اشخاص زیر خواهد بود   16ماده 
  . پدر یا جد پدری  .1
   . 1 موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشدمادر در صورت غیبت پدر و در اولین  .2
   . 2ملغی شده است .3

                                                           
   نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری. 1

  آیا مادر می تواند ، در صورت فوت پدر طفل ، برای او درخواست شناسنامه نماید ؟  :سوال 
 در صورت فوت پدر طفل ،  مادر مکلف است در اولین وقت ممکن مراتب والدت فرزند خود را به ثبت احوال اعالم و سند والدت را امضاء  کنـد         1355 قانون ثبت احوال مصوب      16 ماده   2طبق مالک بند     :نظرمشوتی  

   18/10/1361 – 5390/7نظریه شماره                                                                                                                                     .و برای انجام این تکلیف قانونی الزم نیست مشارالیها به سمت قیمومت منصوب شده باشد 
  18/10/1363به موجب قانون مصوب . 2
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  . وصی یا قیم امین  .4
  . اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می باشند   .5
  . متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است   .6
  .  سال تمام به باال باشد 18صاحب واقعه که سن او از  .7

در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امضاء  اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پـدر       -تبصره  
  . اهد شد و مادر در اعالم والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خو

  . اگر مادر اعالم کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود 
تـصحیح اسـامی فرضـی یـا        . هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نام های فرضی در محل اسامی ابوین تنظـیم مـی گـردد                           17ماده  

 قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی                 1273تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده         
  . طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصالح خواهد شد 

  . موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد 
  .  و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطالع خواهد داد نماینده یا مأمور ثبت احوال والدت طفل فاقد ولی را ثبت  18ماده 

درصورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج  به اجازه مخصوص باشـد نظیـر نـدامتگاه ، کـانون اصـالح و تربیـت و                -تبصره  
  . زم برای انجام وظائف صاحب واقعه می باشند غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت ال

ماما یا پزشکی که در حین والدت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی والدت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل                        19ماده  
  . در مهلت اعالم می باشد 

که عرفاً یک نام محسوب می شود       »  حسین ، محمد مهدی و مانند آن        « نام ساده یا مرکب     انتخاب نام با اعالم کننده است ، برای نامگذاری یک             20ماده  
   . 1انتخاب خواهد شد

انتخاب نام هائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یـا نامتناسـب                             1تبصره  
  . با جنس ممنوع است 

  . تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعالم می کند   2ه تبصر
  . انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است   3تبصره 
  . ینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود در اسناد سجلی اقلیت های د  4تبصره 
ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دالئل شرعی ثابت گردد                      5تبصره  

  . نان شرعاً احراز شود الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آ
   . 2مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسالم همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود  6تبصره 
  . ر ساعت والدت تنظیم خواهد شد هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک سند والدت جداگانه به ترتیب تولد با ذک  21ماده 

  ثبت وفات . 4
وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین والدت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از والدت بمیرد بایـد بـه مـأمور یـا نماینـده           22ماده  

  . ثبت احوال اعالم شود 
  . می شودان ثبت احوال کشور اعالمل اقامت یا به نزدیک ترین مأموران کنسولی ایران یا به سازموفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی مح

وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان خارج از کشور را بر حـسب محـل اعـالم مـأموران کنـسولی                              
ال ثبت می کنند ، وفات باید در سند ثبت مرگ و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به گذشته و ایران یا مأموران یا نمایندگان ثبت احو

  . پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء  و مهر گردد 
خواهـد شـد کـه بـه وزارت امـور           وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعالم می شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده                      

  . خارجه ارسال گردد 
  . گردد گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می  -تبصره 
  :در سند ثبت وفات باید اطالعات زیر قید گردد   23ماده 

  . محل ، روز ، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت  .1

                                                           
 18/10/1363اصالحی مصوب .   1
  18/10/1363 الحاقی مصوب 6 و5و4و3و2و1تبصره های . 2
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  . شماره شناسنامه و برگ والدت یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت درگدشته نام و نام خانوداگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و  .2
  .علت وفات در صورتی که مشخص باشد  .3
  .نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر درگذشته  .4
  .محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعالم کننده نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و   .5
  . نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان   .6
  .  نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر  نام و نام خانوادگی و امضاء .7
  . شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات   .8
  . ضیحات محل تو .9

  . واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد   24ماده 
در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل ، تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن 

  . پزشک گواهی دو نفر کافی است 
پزشکی که وقوع مرگ به او اطالع داده می شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهارنظر می باشد و در صورت امکان تـشخیص           

  . علت مرگ باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهارنظر خود را باید به ثبت احوال در مهلت مقرر ارسال نمایند 
  . مهلت اعالم وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است   25ماده 

روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که مرگ در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به                
  . مقصد احتساب خواهد شد 

  . س از انقضاء مهلت مقرر اعالم شود در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ترتیب ثبت وقایع والدت و وفاتی که پ  -تبصره 
  :اعالم وفات و امضاء سند ثبت مرگ به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است   26ماده 

  . نزدیک ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است  .1
  . آن رخ داده است یا نماینده او متصدی یا صاحب مکانی که وفات در  .2
  . هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است  .3
  . مأموران انتظامی یا کدخدا  .4

  . متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطالع وفات به ثبت احوال هستند   -تبصره 
ئی و یا سایر مقامات اعالم شود شماره و تاریخ اعالمنامه در سـند           در صورتی که وفات یا والدت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضا               27ماده  

  . درج و به منزله امضاء سند خواهد بود 
  :در موارد زیر اعالم وفات به عهده مقامات زیر است   28ماده 

 یـا گروههـای امـدادی حاضـر در محـل      در صورتی که مرگ در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله ، سیل ، طوفان و آتش سوزی واقع شود مقامات انتظامی   .1
  . مکلفند واقعه مرگ را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعالم نمایند

 شود وسیله فرمانـده قـسمت بـا تعیـین نـام و نـام                مرگ نظامیانی که در زمان صلح در سرباز خانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می                    .2
  . خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعالم می گردد 

در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطالعات که باید در سـند قیـد شـود دسترسـی نباشـد در سـند ثبـت وفـات بـه جـای                                      29ماده  
  . نوشته می شود که تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختالف خواهد بود  » نامعلوم« مشخصات عبارت 

مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقود االثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههائی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقوداالثر از   30ماده 
  . مه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نا

  ازدواج و طالق  . 5
دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق مکلفند وقایع ازدواج و طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجـین نیـز درج و                             31ماده  

 ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبـت احـوال                   امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یکبار وقایع          
ازدواج و طالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنـسولگری هـای مربـوط در دفـاتری کـه از طـرف ثبـت                             . محل تحویل و رسید دریافت دارند       

ر هر یک ماه یکبار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مخصوص تهیه و از طریق                           احوال تهیه می شود ثبت و حداکث      
  . وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود 

  . ه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد طالق ، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طالق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرار نام  32ماده 
  . ازدواج هائی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد درصورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد 
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  . ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج  .1
  . در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد  .2
  . گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعالم واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشند  .3

  . بت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ث  -تبصره 
کلیه وقایع ازدواج و طالق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسـنامه بـه                            33ماده  

  . شرح زیر انعکاس خواهد یافت 
  . رین نکاح و طالق یا بذل مدت در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخ

  . ازدواج و طالق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد 
  . ضائی و دولتی ذی صالح ممنوع است افشای اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات ق  34ماده 

  صدور شناسنامه  . 6
صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجـب آئـین                              35ماده  

  . 1نامه اجرائی این قانون خواهد بود 
  :  وقایع صادر و دارای مشخصات و اطالعات زیر می باشد شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل  36ماده 

  آرم جمهوری اسالمی ایران  .1
  . محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کالسمان آن  .2
  . محل الصاق عکس  .3
  . شماره شناسنامه  .4
  . نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن   .5
  . مسی و قمری تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری ش  .6

  . ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است   -تبصره 
  . » روستا / شهر « محل تولد به ترتیب شهرستان ، بخش ، دهستان  .7
  . نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین   .8
  .اه و سال هجری شمسی تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و م. 9

  . » روستا / شهر « محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ، شهرستان ، بخش ، دهستان  .10
  . نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره . 11
  . شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه  .12
  . همسر ،  والدت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه  طالق ، وفات  محل مخصوص ثبت ازدواج ، .13
  . محل توضیحات  .14
  .  محل مخصوص مهر انتخابات .15

 سال تمام می رسند باید ملصق بـه عکـس همـان سـال و اثرانگـشت و کالسـمان انگـشت نگـاری                         15شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن           1تبصره  
  . صاحب آن باشد 

  .  اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود شناسنامه  2تبصره 
  . صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف مدت یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید 

  .  خواهد بود صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی والدت اتباع خارجه مطابق مقررات آئین نامه اجرائی این قانون   3تبصره 
 نمایندگی های دولت جمهـوری اسـالمی ایـران در خـارج از کـشور ،                  به استثنای سازمان ثبت احوال کشور ، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق ،               4تبصره  

 حق نقـش مهـر و درج   اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات هیچ یک از ارگان ها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی            
   . 2هیچ گونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعالم ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امـور خارجـه تـرک                             37ماده  
  . عیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و شناسنامه را معدوم نماید تاب

                                                           
 18/10/1363اصالحی مصوب . 1
  18/10/1363 و تبصره های آن اصالحی و الحاقی مصوب 36ماده . 2
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  صدور کارت شناسائی . 7
 سال به باال است باید دارای کارت شناسائی بوده و همیشه آن را همـراه  15در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم کند کسانی که سن آنان از      38ماده  

  .  کارت شناسائی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه ها ی اصلی خون خواهد بود .داشته باشند 
ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسائی و چگونگی تحصیل اطالعات مربوط به سکونت و سایر اطالعات از قبیـل گـروه خـون و                    

  .ائی اخذ نمایند در آئین نامه اجرائی تعیین خواهد شد اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناس
  . 1و تبصره های آن لغو شده است   39ماده 

  نام خانوادگی  . 8
   . 2تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود  40ماده 
  . د موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرائی این قانون می باش  -تبصره 
حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفـاتر مخـصوص نـام خـانوادگی در ادارات                          41ماده  

قـانونی انتقـال      ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پـس از فـوت بـه ورثـه      
هر یک از وراث می تواند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده است مورد اعتـراض قـرار داده و تغییـر نـام خـانوادگی او را از دادگـاه                                 . می یابد   

  . بخواهد ولی وراث باالتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را اختیار نماید 
فرزنـدان کبیـر     . نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گـردد                          –تبصره  

  . می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند 
باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می   42ماده 

  . صورت طالق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود 
  تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع  . 9

ود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلـف در مهلـت هـای                    ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه های موج       سازمان    43ماده  
معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی در وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مـأموران ثبـت احـوال محـل اقامـت                               

یافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند مرگ های ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان               خود برای اعالم هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و در            
  . نیز ضمن این مراجعه باید اعالم شود 

چنانچه در طول اجرای طرح ، اشخاصی اعالم فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد بـرای آنـان                       -تبصره  
   . 3ت گواهی موقت صادر خواهد شدطبق مقررا

اشخاصی که در مهلت های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه   44ماده 
زات معاف خواهند بود و اال پـس از انقـضاء مهلـت هـای معینـه      موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجا       

هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان      .   این قانون خواهند بود       49 و   48جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد            
تفاده نموده اند و همچنین مدارک ازدواج و طالق و شناسنامه فرزندان مطـابق              و یا نمایندگان قانونی آنان تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر اس             

   . 4شناسنامه قانونی که صادر می شود خواهد بود
تعویض شناسنامه همسر و فرزندان ، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می کنـد بـه عمـل خواهـد آمـد و همچنـین در موقـع ثبـت والدت طفـل                         -تبصره  
  . سنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد شنا

به مراجع انتظامی » هویت « افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات       » هویت و تابعیت    « هرگاه    45ماده  

                                                           
 . وتبصره های آن طبق مصوبه شورای انقالب نسخ شده است 39ماده . 1
  نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری  .2

  نه ؟آیا اسامی فارسی از قبیل تورج و ایرج قابل تغییر به اسامی دیگری مانند ابراهیم و میثم می باشد یا  :سوال 
ذکر عناوین و القاب ، نام های زننـده و مـستهجن یـا    . ( تغییر نام کوچک یا نام اصلی اشخاص فقط در موارد استثنائی و مقید پذیرفته شده است               ) 40و20مواد   ( 1355طبق مقررات قانون ثبت احوال مصوب        :نظر مشورتی   

ی اسم است که نام های کوچک اشخاص عالمت و وسیله تمیز و تشخیص افراد جامعه از یکدیگر  می باشند و افراد بـا ایـن نـام مـشخص منـشأ حقـوق و       دلیل حصر تغییر نام کوچک به موارد استثنائ) نامتناسب با جنس    
علیهذا با توجه به محدودیت قانون در تغییر . اده های گوناگون می شود  مجازبودن تغییر نام کوچک موجب بروز اشکاالت عدیده شده و در بسیاری از موارد وسیله سوء استف تعهدات و تکالیف و الزامات قانونی هستند ،

  19/2/1363 -730/7نظریه شماره                   .نام کوچک و یا عنایت به آنچه که توضیح داده شد به نظر می رسد موارد ذکر شده از مصادیق و جزء موارد استثنائی تغییر نام کوچک مندرج در قانون ثبت احوال نمی باشد 
  18/10/1363الحاقی به موجب قانون مصوب . 3
   رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور . 4

 اختالف در اسناد سـجلی اسـت و بـر    نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است ، دعوی عنواناًٌ   
  .  رسیدگی به آن در صالحیت محاکم دادگستری می باشد لذا رأی شعبۀ سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است 1319 قانون ثبت احوال مصوب 44طبق مادۀ 

  .در موارد مشابه برای دادگاهها الزم االتباع است ]  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 11ماده [ آئین دادرسی کیفری  از مواد اضافه شده به قانون 3این رأی به موجب مادۀ 
 8/8/1349 - 224     حکم شمارۀ 
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   . 1به شورای تأمین شهرستان  ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد» تابعیت « و برای اثبات 
   . 2در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت  -تبصره 
یض شناسنامه هر دوره از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعـالم                سازمان ثبت احوال کشور ، پایان مهلت تعو         46ماده  

شده شناسنامه و گواهی های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه های جدید جمهوری اسالمی ایران سـند رسـمی هویـت و             
  . تابعیت افراد خواهد بود 

   . 3 که در مهلت های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعالم و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شدافرادی  -تبصره 
  تهیه مقدمات اجرای قانون  . 10

هیـزات و تـأمین   وزرات کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کـار و تج          47ماده  
  . کارکنان الزم و آموزش آنان فراهم نماید 

  . دولت اعتبار الزم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود 
  مقررات کیفری  . 11

ی کنند و یا با  خوددار43 و 38 و مواد 36 و تبصره یک ماده 26 و تبصره ماده 35 و 26 و  24 و   19 و   16اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد          48ماده  
در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و عالوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک تا پنج هزار   

ارنـد در اجـرای آن تـأخیر یـا تعلـل      ولی هرگاه مأموران  و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بـر عهـده د            . ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد       
  . نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت 

  : اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد   49ماده 
  . ی نمایند اشخاصی که در اعالم والدت یا فوت یا هویت بر خالف واقع اظهار -الف
شناسـنامه موهـوم     سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافـت    18اشخاصی که عالماً پس از رسیدن به سن           -ب

  .  نمایند مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده
  . ماما یا پزشکی که در مورد والدت و وفات گواهی خالف واقع صادر کند   -ج
  .اشخاصی که در مورد والدت و وفات ، شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات گردد  -د

ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سـجلی یـا دریافـت شناسـنامه شـوند بـه حـبس                      افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور             50ماده  
  .جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد 

بـه حـبس      هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفـاتر ثبـت احـوال اظهـار و شناسـنامه دریافـت کنـد                           51ماده  
  .  ماه تا یک سال محکوم خواهد شد 6جنحه ای از 

   .در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین در موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می باشد   -تبصره 
 این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خـالف را مـالک        51 و   50 و   49مأمورانی که عالماً عامداً در جرائم مذکور در مواد            52ماده  

  . اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد 
  . ری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید آئین نامه های اجرائی این قانون و نمونه های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگست  53ماده 
 و دوم 1312 و اول بهمـن  1310 آذرمـاه  11 و 1307 مـرداد  20از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت های معـین قـوانین ثبـت احـوال مـصوب            54ماده  

  . اشد  لغو و هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بالاثر ب1319اردیبهشت ماه 
   .وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند   55ماده 

   ]20/1/1385مصوب [ ، 4 ] 1363مصوب [   قانون ثبت احوال) 5(اصالحی مادۀ ) 2(آئین نامۀ اجرایی تبصرۀ .12
یردولتی مکلفند فهرست مشخصات نوزادان متولد شده و یا مرده به دنیا آمده و همچنین فـوت شـدگان           کلیۀ مراکز درمانی ، بیمارستان ها و زایشگاههای دولتی و غ            1ماده  

  .را در مهلت قانونی به نمایندۀ ثبت احوال محل تحویل یا به ادارۀ ثبت احوال محل ارسال نمایند 

                                                           
   نظر مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری  .  1

معلوم نیستند و به آنان و سایر اقوامش هم دسترسی نیست تقاضای صدور شناسنامه می نماید ، در این مورد تکلیـف            شخصی به ادارۀ ثبت احوال مراجعه و برای طفلی که متعلق به او نیست و والدینش                  :سؤال  
  چیست ؟ آیا بدون احراز تابعیت ایرانی او می توان برایش شناسنامه صادر نمود یا نه ؟ و اگر می شود چه کسی باید تقاضای صدور شناسنامه برای او بنماید ؟

 1187ثانیاً در مورد سؤال دادسرا بایـد بـه اسـتناد مـاده     .  قانون مدنی ایران ، ایرانی محسوب می شود نیازی به اثبات تابعیت خود ندارد 976 مادۀ 1اوالً هرگاه کسی ساکن ایران باشد طبق قسمت       :نظر مشورتی   
و پس از نصب امین ، مشارالیه می تواند با در دست داشتن برگ امانت نامه موقت و اجازۀ دادستان مبنی بر صدور      قانون مدنی یک نفر را به سمت امین موقت جهت تصدی امور وی به دادگاه معرفی نماید                  

  .دام نماید اق1355 قانون ثبت احوال مصوب 45شناسنامه و گواهی پزشکی قانونی در خصوص تعیین سن واقعی به ادارۀ ثبت احوال مراجعه نماید و اداره مذکور مکلف است وفق تبصرۀ مادۀ 
  26/12/1359 - 6139/7نظریۀ شماره 

  .18/10/1363 و تبصره آن اصالحی به موجب قانون مصوب 45ماده  .  2
  .18/10/1363 وتبصره آن اصالحی به موجب قانون مصوب 46ماده . 3
   18/2/1385 -17823نقل از روزنامه رسمی شماره . 4
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ال محل نیازمند استقرار مأمور جهت ثبت واقعـۀ والدت یـا وفـات هـستند ، همکـاری       آن دسته  از بیمارستان ها و زایشگاههایی که بنا به تشخیص ادارات ثبت احو                -تبصره  
  . الزم را جهت اجرای تکالیف قانونی با ادارات مذکور معمول خواهند داشت 

یمان مکلفنـد گـواهی والدت   چنانچه زایمان در مراکز درمانی یا زایشگاهها یا بیمارستان ها انجام شود ، پزشکان و ماماهای رسمی دخیل در امر زا            2ماده  
نسخه صادر و یک نسخه از آن را به صاحب واقعه و نسخۀ دوم را به مرکز درمانی ، زایشگاه یا بیمارستان مربوط تحویل نمایند و چنانچـه                         ) 2(طفل را در    

 و نـسخه دیگـر را در مهلـت قـانونی بـه ثبـت        زایمان خارج از مراکز مزبور و در مطب یا منزل و مانند آن انجام شود یک نسخه را به صاحب واقعه تسلیم                     
  .احوال محل ارسال نماید 

 3قانون ثبت احوال باید گواهی فـوت را در          ) 24(پزشک معالج در مراکز درمانی نظیر بیمارستان ها به محض اطالع از وقوع فوت با رعایت مادۀ                     3ماده  
  . ثبت محل و یک نسخۀ دیگر را به بیمارستان یا مرکز درمانی تحویل نماید نسخه صادر و یک نسخه را به بستگان متوفی ، یک نسخه به ادارۀ

در صورتی که فوت در خارج از مرکز مزبور نظیر مطب یا منزل رخ دهد پزشک معالج مکلف است و پزشکی که از وقوع فوت مطلـع مـی شـود مجـاز                                 
نسخه اقدام و یک نسخه را بـه بـستگان متـوفی ،    ) 3(صدور گواهی فوت در است با هماهنگی سازمان پزشکی قانونی کشور پس از معاینۀ جسد نسبت به            

  . یک نسخه به ادارۀ ثبت احوال محل و یک نسخه را به مرکز درمانی محل ارسال نماید 
راتـب بـه ادارۀ ثبـت       روز نسبت بـه اعـالم م      ) 15(مسئولین مؤسساتی که طفل فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است مکلفند حداکثر ظرف مدت                   4ماده  

  . احوال و ایجاد تسهیالت الزم جهت صدور شناسنامۀ طفل اقدام نمایند 
ادارۀ ثبـت احـوال محـل اعـالم و در       مسئولین مراکز و خانه های بهداشت مکلفند مشخصات وقایع والدت و وفات روستائیان را ثبت و به نمایندۀ                    5ماده  

  . روز یکبار گزارش مربوط را به ادارۀ مذکور ارسال نمایند 10ال محل هر صورت عدم مراحعۀ نمایندۀ ادارۀ ثبت احو
قانون ثبت احوال واقعۀ وفات را از تاریخ وقوع یـا وقـوف بـر               ) 26(نیروی انتظامی هر محل مکلف است در راستای وظایف تصریح شده در مادۀ                 6ماده  

  . آن ظرف مهلت مقرر به ادارۀ ثبت احوال محل اعالم نماید 
وزارت اطالعات ، وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی موظفند استعالم های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص فاقدین شناسنامه و افرادی                       7ماده  

  .که تابعیت آنها مشکوک و یا در هویت آنها تردید می باشد ، رسیدگی و پاسخ الزم را به سازمان مزبور اعالم دارند 
  .امور عشایری مکلف است همکاری الزم را در خصوص ثبت وقایع حیاتی و صدور کارت شناسائی عشایر به عمل آورد سازمان    8ماده 
قانون ثبت احوال ، شهرداری ها مکلفند از طریق واحدهای اجرایی خود نسبت به اعالم واقعۀ وفات به ادارۀ ثبت احوال       ) 6(در اجرای تبصرۀ ماده        9ماده  

  .  نمایند حوزۀ مربوط اقدام
  . دهیاری ها مکلفند نسبت به جمع آوری اطالعات و آمار وقایع حیاتی روستاییان اقدام و به مأمورین ثبت احوال مربوط اعالم نمایند    10ماده 

ل چگـونگی همکـاری   دسـتورالعم . ادارات ثبت احوال مکلفند برای ارائۀ خدمات سـجلی بـه روسـتاییان از همکـاری دهیـاری هـا اسـتفاده کننـد                1تبصره  
  .ها توسط سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر واحدهای ذی ربط تهیه و از طرف وزارت کشور ابالغ خواهد شد  دهیاری

 سازمان ثبت احوال کشور موظف است حداقل هر سال سه بار مأموران خود را به مناطق عشایرنـشین و روسـتایی اعـزام تـا نـسبت بـه ثبـت وقـایع                         2تبصره  
  .والدت و وفات و صدور شناسنامۀ افراد فاقد شناسنامه و نوزادان اقدام نمایند 

ادارۀ پزشکی قانونی هر محل مکلف است فهرست مشخصات فوت شدگان در قلمرو خود و مرتبط با وظایف قانونی آن سازمان را ظرف مهلت                           11ماده  
  .مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمایند 

نتظامی ، فرمانداری ها و بخشداری ها مکلفند کلیۀ وقایع فوت و والدت اتباع خارجی مقیم ایران در حوزۀ مأموریت خود را به ادارۀ ثبت نیروی ا   12ماده 
  .احوال محل اعالم نمایند 

ندگان وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، درمان        به منظور هماهنگی در اجرای این آئین نامه کمیته ای با مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور و با حضور نمای                      13ماده  
  . های سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود  و آموزش پزشکی ، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری

زمان ثبـت احـوال کـشور و سـایر دسـتگاههای ذیـربط مکلفنـد در                 به منظور تسهیل و تسریع در انتقال و ثبت اطالعات مربوط به وقایع حیاتی سا                 14ماده  
  .مراکزی که امکانات آن فراهم شده است از فناوری نوین به ویژه تسهیالت دولت الکترونیک استفاده نمایند 

    1  کلیۀ واحدهای قضائی سراسر کشورابالغ به ] 3/11/1385 -18786/85/1شماره [    بخشنامه  .13
 تأیید هویت یا تابعیت افراد در موارد تردید موجب اقدام طبق مقررات می باشـد ، لـیکن در صـورت نفـی     1363 قانون ثبت احوال اصالحی سال   45ادۀ  هرچند به موجب م   

ه وجود خواهد داشت     قانون مدنی در مورد افراد یاد شد       976 قانون اساسی و حقوق مدنی موضوع مادۀ         41هویت یا تابعیت افراد احتمال سلب حقوق اساسی موضوع اصل           
محـاکم مـذکور ضـمن رسـیدگی بـه ادعـای افـراد ، دالیـل تـصمیمات و نظـرات                   . که در هر حال رسیدگی به این امر حسب درخواست با محاکم ذی صـالح مـی باشـد                    

ت همه جانبـۀ اصـول و مقـررات قـانونی ضـمن             کارشناسی شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختالف ادارۀ ثبت احوال ذیربط را مورد لحاظ قضایی قرار دهند و با رعای                    
  .احقاق حق افراد زمینۀ سوء استفادۀ افراد فرصت طلب برای تحصیل اسناد هویت و تابعیت ایرانی من غیرحق فراهم نشود 

                                                           
 16/11/1385 - 18043نقل از روزنامه رسمی شمارۀ . 1
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    ]اشخاص  [   حقوق مدنی 

      www.departeman.com66912180   ـ 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 

   ]1357مصوب دوم بهمن [  1قانون حفظ اعتباراسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها   - سومبند 
  .صویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است از تاریخ ت  -ماده واحده 

صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختالف سن واقعی با سن مندرج در اسـناد سـجلی بـه تـشخیص کمیـسیونی مرکـب از                  -تبصره  
اری استان و ریئس شورای اسـالمی شـهر و یـا بخـش محـل                فرماندار یا بخشدار ، رئیس ادارۀ ثبت احوال محل و پزشک منتخب ، مدیرعامل سازمان بهد               

   .2گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصالح نمایدصدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحۀ محل تشکیل می
زار و سیصد و شصت و هفـت مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یکه       

  .  به تأیید شورای نگهبان رسیده است 12/11/1367تاریخ 
  ] ، مجمع تشخیص مصلحت نظام 10/5/1370مصوب [  قانون تخلفات  ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه  - چهارمبند 
به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینۀ صدور شناسنامۀ المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بـار اول مبلـغ                         به منظور التزام افراد       1ماده  

  . گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد  ریال تعیین می000/100 ریال و در مورد بعد 000/20 ریال و برای بار دوم 5000
ریافت کنندگان شناسنامۀ المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامۀ اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامۀ المثنی به ادارۀ ثبت احـوال        د  1تبصره  

  . متخلف به مجازات استفاده کنندگان از شناسنامۀ مکرر محکوم می شود . مربوطه اقدام نمایند 
 ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیرمترقبه و خارج از حیطۀ اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینـۀ مقـرر در                   چنانچه به تشخیص ادارۀ ثبت احوال        2تبصره  

  .  دریافت خواهد شد 1363 قانون ثبت احوال اصالحی سال 35آئین نامۀ اجرائی مادۀ 
  :شوند   ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می000/000/1 ریال تا 000/200 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 91اشخاص زیر به حبس از   2ماده 

  .اشخاصی که در اعالم والدت یا وفات یا هویت برخالف واقع اظهاری نمایند   -الف 
ود یا مولی علیـه و یـا بـه          تمام از شناسنامۀ مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامۀ مکرر برای خ             18اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن           -ب

  .دریافت شناسنامۀ موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامۀ دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند 
  .افرادی که شناسنامۀ خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند 

  . شکی که در مورد والدت یا وفات گواهی خالف واقع صادر کند ماما یا پز  -ج
  . اشخاصی که در مورد والدت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود  -د

  . محکوم خواهد شد در کلیۀ موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر   -تبصره 
 قـانون ثبـت احـوال خـودداری     43 و 38 و مواد   36 و تبصرۀ یک مادۀ      26 و تبصرۀ مادۀ     26 و   24 و   19 و   16اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد          3ماده  

وند و در صورت تکرار به حداکثر  ریال محکوم می ش000/300 ریال تا 000/50کنند عالوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از            
  .مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد 

 ریال محکوم مـی شـوند و در         000/000/1 ریال تا    000/200اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از                  4ماده  
  .ی باشد صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات م

 ریال و در صورت تکـرار بـه   000/500 ریال تا 000/100هرکس به مهرکردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از    5ماده  
  .  ریال محکوم می شود 000/000/1 ریال تا 000/500پرداخت جزای نقدی از 

  .  روز تا یک سال خواهد بود 91بس از مجازات تکرار بیش از دوبار عالوه بر جزای نقدی ح
هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابـسته بـه دولـت و               6ماده  

اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد بـه          های   بانک ها و نهادهای قانونی به مهرکردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید عالوه بر مجازات               
  .  این قانون محکوم خواهد شد 5مجازات های مقرر در مادۀ 

هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی از لشکری و کشوری و همچنین از کارکنان موسسات دولتـی و عمـومی بانـک هـا و شـرکتهای دولتـی و                                7ماده  
و ازدواج و طالق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعـالم شـده مـالک انجـام                         نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی       

                                                           
  8/12/1367 - 12820نقل از روزنامه رسمی شماره . 1
   رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 2

باشـد   ع مـی بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت ، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنو       
  .و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصرۀ همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است 

تـاریخ تولـد کمتـر از پـنج سـال را دادگاههـای       بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییـر         
  . دادگستری اعالم نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود 

  13/4/1374 - 599رأی شمارۀ                               .  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 1328این رأی بر طبق ماده واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 
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    ]اشخاص  [   حقوق مدنی 

      www.departeman.com66912180   ـ 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 

 ریـال محکـوم   000/500 ریـال تـا   000/200کار قرار دهد عالوه بر مجازات های اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده بـه پرداخـت جـزای نقـدی از             
  .ادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد در صورت تکرار د. شود  می

  .  ریال محکوم می شوند 000/500 ریال تا 000/200دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها عالوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از    8ماده 
نی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامۀ دیگـری بـه نـام هویـت                   هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانو          9ماده  

  .  ریال محکوم می شود 000/000/1 ریال تا 000/500خود نماید ، عالوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 
وارد نمایـد  ) از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن          ( اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه        هرکس در شناسنامه یا        10ماده  

 مرتکـب بـه مجـازات         ، در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد          .  ریال محکوم خواهد شد      000/500 ریال تا    000/100به پرداخت جزای نقدی از      
  . در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد . جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می شود 

اسنامه شود بـه حـبس از یـک    هر غیرایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شن            11ماده  
  .  ریال محکوم می شود 000/000/3 ریال تا 000/000/1سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 

هر غیرایرانی که شناسنامۀ افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کـردن هویـت                    12ماده  
 ریـال محکـوم   000/000/3 ریـال تـا   000/000/1فاده نماید ، عالوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخـت جـزای نقـدی از             خود است 

  .در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از اسناد سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد . شود  می
هرکس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ، ساخت و تهیۀ غیرمجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دوسال تا پنج    13اده م

  .د  ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد ش000/000/5 ریال تا 000/000/2سال و پرداخت جزای نقدی از 
 000/500هرکس از اوراق چاپی مذکور در مادۀ فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تـا سـه سـال و بـه پرداخـت جریمـه از          14ماده  

  .  ریال محکوم می شود 000/000/1ریال تا 
 ریـال   000/000/3 ریـال تـا      000/500 جـزای نقـدی از       خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخـت                   15ماده  

محکوم می شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم ، و در صورت تبدیل به حرفه عالوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقـدی فـوق بـه                              
  . حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد 

 در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از پنج سال تا پانزده سـال و پرداخـت   کسانی که برای ارتکاب به جرائم مندرج    16ماده  
  .  ریال محکوم می شوند 000/000/10 ریال تا 000/000/2جزای نقدی از 

اهی هـای خـالف را مـالک اجـرای وظـایف            مأمورینی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گـو                      17ماده  
  .قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد 

هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان ها مکلفند به محض اطالع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قـانون مراتـب را                   18ماده  
  . ربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صالح قضایی اعالم نمایند فوراً از طریق رؤسای واحدهای م

  .  قانون ثبت احوال نخواهد بود 35اعمال مجازات های این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آئین نامه های اجرایی مادۀ    19ماده 
  .وت و اعتبار خود باقی است قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به ق    20ماده 
در کلیۀ جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجـه دولـت یـا اشخاصـی اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی گـردد حـق مطالبـۀ                          21ماده  

  . خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد 
  . اد غیرایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افر    22ماده 
  . کلیۀ وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود    23ماده 
  ]1392مصوب [   مجازات اسالمی  جدید  قانون- پنجم بند

اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهـوری اسـالمی ایـران مرتکـب جـرم شـوند اعمـال                    قوانین جزائی ایران دربارۀ کلیۀ         3ماده  
   . 1شود ، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد می

                                                           
  حقوقی قوۀ قضائیه نظر مشورتی ادارۀ. 1

چنانچه افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرمی شده و مطابق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه شده و کیفر مقرر در حکم را تحمـل کـرده باشـند چنانچـه بـه ایـران مراجعـت                                      :سؤال  
     هر شکل و کیفیتی بوده باشد دوباره در ایران می توان آنها را محاکمه و مجازات نمود ؟نمایند آیا اتهام آنها به 

 قوانین جزائی ایران  دربارۀ کلیۀ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهـوری اسـالمی           « :  از قانون  جدید مجازات اسالمی که مقرر داشته           3با توجه به مادۀ      :نظر مشورتی   
چنانچه مرتکب در خارج از کشور ایران مرتکب جرائمی شده و طبق قوانین کشور محـل  . » گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد             ایران مرتکب جرم شوند اعمال می     

م خالف اصول کلـی دادرسـی کیفـری مـی باشـد مگـر در مـواردی کـه در قـوانین                   وقوع جرم محاکمه و حکم صادره نیز در مورد وی اجراء شده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتها                    
 12/4/1381-16701 ، روزنامه رسمی شمارۀ 16/3/1381-979/7نظریۀ شماره                                                                                                                                         .موضوعه خالف آن تصریح شده باشد 
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ع جرم مقرر شـده اسـت و مرتکـب هـیچ            در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقو                      10ماده  
لکن چنانچه پس از وقوع جرم، . رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات  یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد 

 حال مرتکب وضع شود ، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به
  :هرگاه به موجب قانون سابق ، حکم قطعی الزم االجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود . قانون تا صدور حکم قطعی ، مؤثر است 

طعی الزم االجراء نمی شود و اگر در جریـان اجـراء باشـد    اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود ، حکم ق   .1
  .در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبالً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست . اجرای آن موقوف می شود 

روع بـه اجـراء یـا در حـین اجـراء از دادگـاه        موظـف اسـت قبـل از شـ      احکـام اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق ، تخفیف یابد قاضی اجـرای               .2
.  را تقاضا نمایدمحکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم ، تخفیف مجازات. صادرکنندۀ حکم قطعی ، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند 

بند در مورد اقدام تـأمینی و تربیتـی کـه در مـورد اطفـال                مقررات این   . دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون الحق ، مجازات قبلی را تخفیف می دهد               
  . در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید . بزهکار اجراء می شود نیز جاری است 

  .  به تصریح قانون الحق اعمال نمی شود مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر  -تبصره
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  پنجمفصل 

  پرسشنامه
  
  71                            ارشد   سراسری                                                                                                                         سلب حق تمتع از حقوق مدنی به چه سان جایز است ؟-1

    سلب تمام حقوق مدنی به طور کلی -الف
   سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزیی-ب
   سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی -ج
   سلب تمام حقوق مدنی به طور جزیی-د
  
  . کرده و دادگاه او را طالق داده ، سپس پیش از انقضای مدت عده غایب بازگشته است  پاسخ این مسئله چیست ؟ زوجه شخص غایب مفقوداالثر تقاضای طالق -2

  71   ارشد  سراسری          گردد                                                                                                                                                         طالق منتفی می-الف
   زوج پیش از پایان عده با رضای زوجه می تواند رجوع کند-ب
   زوج پیش از پایان عده حق رجوع دارد -ج
   زوج حق رجوع ندارد-د
  
  72                                                                         ارشد  سراسری                                                                    ؟نسبت به مال خود ابتدائاً چه وضعیتی دارد  معامله سفیه -3

   باطل است -الف
   غیرنافذ است -ب
   نافذ است -ج
   قابل فسخ بوسیله سرپرست او است -د
  
  72دی  .                                                                                                                                      وکالت                                                               معامله مجنون چگونه است ؟-4

   مطلقاً باطل -الف
   غیرنافذ-ب
   باطل ، در صورتی که به زیان او باشد -ج
   قابل فسخ بوسیله سرپرست-د
  
  73                                                                                                                                                          ارشد   سراسری  : صغیر در امور مالی منوط است به  رفع حجر از-5

   احراز رشد بوسیله دادگاه -الف
    تحقق بلوغ و رشد -ب
   رسیدن صغیر به سن بلوغ -ج
   سال تمام 18 رسیدن صغیر به -د
  
  73                                                                                               ارشد سراسری   چنانکه مرکز مهم امور شخصی غیر از محل سکونت او باشد ، اقامتگاه وی کجاست ؟-6

  امتگاه وی با قاضی رسیدگی کننده است   تشخیص اق-الف
   مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب می شود -ب
    محل سکونت او اقامتگاه محسوب است -ج
   هرکدام از دو محل می توانند اقامتگاه وی باشند-د

     
  73                         ارشد سراسری  :  شوهری قرار می گیرد  نام خانوادگی طفلی که در چارچوب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ، تحت سرپرستی زن و-7

   به نام خانوادگی زوج سرپرست تغییر می یابد -الف
    غیرقابل تغییر است -ب
   به نام خانوادگی زوجه سرپرست تغییر می یابد -ج
   با نظر دادگاه تعیین می شود -د
  
  74                                                                                                                                                                                     ارشد  سراسری                            :  در حقوق ایران -8

  ه درک و اراده است   برای انسانها ، برخورداری از شخصیت وابسته به داشتن قو-الف
    برای آنکه انسان واجد شخصیت شناخته شود باید دارای اهلیت استیفا باشد -ب
   برخورداری از شخصیت منوط به آن است که فرد بشر زنده متولد شود و دارای قابلیت بقا هم باشد -ج
  ی باشند  دارا بون شخصیت منوط به موجودیت فرد است و یکایک افراد بشر دارای شخصیت م-د
  

  ب            - 8  الف                                     - 7   ب                                          - 6  ب                                         - 5                        الف                     –4  ب                                        – 3  ج                                           – 2  ب                                      – 1       
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  74                                                                                                                ارشد   سراسری  ....... در حقوق موضوعه ایران برای انحالل نکاح مفقود االثر و زوجه او -9
  نکه نیازی به طالق باشد کافی است  امر حاکم به زوجه برای نگهداشتن عده ، بی آ-الف
   باید مدت چهار سال از زمان غیبت سپری شود و حاکم با احراز این امر حکم طالق صادر نماید -ب
 بـه   دادگاه بایدبا انتشار آگهـی و اسـتمداد از مطلعـین      عالوه بر آنکه باید پیش از مراجعه زن به دادگاه مدت چهار سال از غیبت شوهر گذشته باشد ، -ج

  جستجوی شوهر بپردازد و اگر پس از انقضای مدت مقرر قانونی از او خبری به دست نیامد به صدور حکم طالق مبادرت ورزد 
   فقط گذشت چهارسال از مدت غیبت کفایت می کند -د
  

  74                                                                                                   سردفتری                                       رفع حجر از صغیر در امور مالی با چه شرایطی تحقق می یابد ؟-10
    با رسیدن صغیر به سن بلوغ -الف
   با تحقق بلوغ و رشد -ب
   با رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام-ج
   با احراز رشد او بوسیله دادگاه -د
  

  74                                                                                                            سردفتری   در شناسنامه در چه صورت و در چه مرجعی امکان پذیر است ؟ تغییر سن مندرج-11
   سال 5  در صورت اختالف سن -الف
    در هر صورت توسط دادگاه صالح-ب
  هیأت حل اختالف ثبت احوال  در هر صورت توسط -ج
   سال و توسط کمیسیون خاص 5  درهر صورت اختالف سن -د
  

  74   سردفتری                                                                                                              انجام کدام یک از این اعمال حقوقی به تنهایی توسط صغیر ممیز صحیح است ؟-12
    قبول هبه -الف
   خرید یک آپارتمان در تهران-ب
   فروش باغ مرکبات خود در تنکابن-ج
   صلح بالعوض نمودن خانه موروثی پدری خود به مادر خویش -د
  

  74                                                      سردفتری                 اگر ولی قهری در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود این حیف و میل چه اثری در والیت دارد ؟-13
   دادگاه ولی را عزل می کند -الف
    دادگاه امین بر ولی تعیین می کند -ب
   دادگاه نصب قیم می کند -ج
    ولی منعزل می شود -د
  

  75                                                 ارشد   سراسری   ی قهری او به شمار می آید ؟ هم جد پدری داشته باشد ، کدام یک از آنان ول و مادرو  هرگاه صغیر هم پدر-14
    فقط پدر ولی قهری محسوب می شود -الف
    والیت قهری به عهده پدر و مادر است -ب
   پدر و جد پدری ولی قهری هستند که باید امور صغیر را مشترکاً اداره نمایند -ج
   پدری ولی قهری هستند که هر یک می تواند مستقال امور صغیر را اداره کند پدر و جد-د
  

  75اسری                                                                                                         ارشد  سر........ زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده است -15
   باید از تاریخ طالق عده وفات نگه دارد -الف
    باید عده طالق را نگه دارد -ب
   روز عده نگه دارد 45  باید -ج
    عده ندارد -د
  

  ........  طفلی که به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در پی صدور حکم دادگاه تحت سرپرستی زن و شوهری قرار می گیرد -16
  75       ارشد  سراسری       ام خانوادگی او به نام خانوادگی زوج سرپرست تغییر می یابد                                                                                            ن-الف
   با توافق و انتخاب زوجین سرپرست نام خانوادگی یکی از آنان به او اعطا می گردد -ب
  اب زوج سرپرست ، یک نام خانوادگی آزاد برای او برگزیده می شود  به انتخ-ج
   همچنان نام خانوادگی خویش را حفظ می نماید -د
  

  75                                             ارشد   سراسری                                                                                                    معامله با خود در کدام یک از موارد زیر باطل است ؟-17
    در صورتی که جد پدری مال متعلق به یک نوه صغیر خود را به یک نوه دیگر صغیر خویش انتقال دهد -الف
   در صورتی که حق العمل کار ، مالی را که مأمور فروش آن بوده و مظنه بارزی دارد برای خود بخرد -ب
  ر صورتی که قیم مال متعلق به خود را به مولی علیه خویش بفروشد   د-ج
   در صورتی که پدر مال متعلق به فرزند صغیر خود را به خویشتن منتقل نماید -د
   
  ج           -17لف                                ا- 16  الف                                 -15  د                              -14  الف                                 - 13  الف                                   –12  د                                  – 11  ب                                   –10          ج                         –9     
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  76                                            ارشد   سراسری                                                 چه کسانی از اشخاص زیر نمی توانند خواستار صدور حکم موت فرض غایب شوند ؟-18
    طلبکاران غایب -الف
    موصی له -ب
    ورثه غایب -ج
   وصی -د
  

  76                                                                     ارشد  آزاد                                                                                               کدام یک از امور زیر سبب رفع حجر می شود ؟-19
   فقط بلوغ -الف
   فقط عقل -ب
   بلوغ و رشد -ج
   بلوغ و عقل -د
  

  76                                                                                            ارشد  آزاد                                                                        معامله کدام یک از اشخاص زیر غیرنافذ است ؟-20
   صغیر غیر ممیز-الف
   سفیه-ب
   مجنون-ج
   بدهکار -د
  

  77                             ارشد  سراسری  ت چیست ؟ هرگاه بعد از صدور حکم موت فرضی ، غایب مفقوداالثر پیدا شود ، حکم اموال او که بین ورثه تقسیم شده اس-21
   منافع اموال متعلق به ورثه و عین آنها از آن غایب است -الف
   غایب حقی نسبت به اموال مزبور ندارد-ب
   آنچه از اعیان یا عوض یا منافع اموال موجود باشد باید مسترد شود -ج
  لف به غایب داده می شود  اموال ، یا مثل یا قیمت آنها در صورت ت-د
  

  77                                                                                                                  ارشد  سراسری   اقامتگاه کدام دسته از اشخاص زیر اقامتگاه قانونی یا اجباری نیست ؟-22
   تاجران -الف
   زنان شوهردار-ب
   مأموران دولت -ج
    نظامیان -د
  

  77آذر  . اوت                                                                                                                                                                                                                قض: معامالت مجنون -23
    غیرنافذاست -الف
   مطلقاً باطل است-ب
   در صورتی که به نفع او باشد صحیح است-ج
   هیچکدام-د
  

  77آذر  .                                                                  قضاوت                                                                                                                                   کدام گزینه صحیح است ؟-24
   اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست -الف
    اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر و زیان نافذ نیست -ب
   اقرار معلق مؤثر نیست -ج
    همه موارد -د
  

  77اسفند  .                                                                                                                                                                          سردفتری ........ اعمال حقوقی صغیر غیرممیز-25
    باطل است-الف
   صحیح است-ب
   غیرنافذ است-ج
   قابل فسخ است-د
  

  77اسفند  .                                                                                                                                                                  سردفتری ......برای اداره اموال غایب مفقوداالثر  -26
  امین معین شود   در هر حال باید توسط دادگاه یک -الف
    دادگاه تنها  هنگامی به انتخاب امین مبادرت می ورزد که وی دارای ولی قهری یا قیم نباشد -ب
 دادگاه وقتی می تواند امین منصوب کند که وی برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده و کسی هم وجود نداشته باشد که قانوناً حق تصدی امور                     -ج

  او را داشته باشد 
    نزدیک ترین خویشاوندان یا به عبارت دیگر وراث او باید رأساً با توافق یکدیگر یک نفر را از میان خود انتخاب کنند -د
  

  ج          -26 الف                                -25  د                                 -24  ب                                -23  الف                                - 22                  ج                  –21  ب                                 –20  ب                                   –19  الف                                –18     
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  78                                            ارشد  سراسری                                                                           .............اقامتگاهی است ؟ اقامتگاه  اقامتگاه زن شوهردار چگونه -27
   ناشی از وابستگی -الف
   اولیه یا اصلی  -ب
    ناشی از شغل -ج
   اختیاری یا اکتسابی -د
  

واقعه والدت طفل را متفقاً به اداره        قانون ثبت احوال     16 اگر پدر و مادر طفل با یکدیگر ازدواج نکرده ولی از سر مصلحت اندیشی با استفاده از تبصره ماده                     -28
  78                                                                                                                                  ارشد  سراسری  ثبت احوال اعالم دارند نام خانوادگی این طفل کدام خواهد بود ؟

  گی پدر طبیعی  نام خانواد-الف
    نام خانوادگی مادر طبیعی -ب
 پدر و مادر طبیعی از میان دو نام خانوادگی خویش ، آن را که بیشتر به مصلحت و منفعت طفل باشد بر می گزینند و برای ثبت در اسناد سجلی ثبـت              -ج

  احوال اعالم می نمایند 
  .  عنوان نام خانوادگی این طفل انتخاب می کند  مأمور ثبت احوال رأساً از میان واژه های آزاد یکی را به-د
  

  78                                                                                                                                              ارشد  سراسری  ............... فروش مال مولی علیه توسط قیم به خود-29
   باطل -الف
   غیرنافذ -ب
   قابل فسخ-ج
   با اجازه دادستان صحیح است -د
  

  78                                           قضاوت                                                                                                                                                                        کدام گزینه غلط است ؟-30
  .  چنانچه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است -الف
  .  صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ می تواند در کلیه امور خود مداخله نماید -ب
  . اعمال قیم پیش از ابالغ حکم عزل به او نافذ است -ج
  .ج مادر صغیر به قیمومت او تعیین شده ، موجب عزل او از قیمومت نیست  ازدوا-د
  

  78                                                                       ارشد  آزاد   زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده است چه مدت باید عده نگه دارد ؟-31
  الق یعنی سه طهر را باید نگه دارد  عده ط-الف
   با توجه به این شوهر او غایب بوده و هیچ رابطه ای با هم نداشته اند ، عده ندارد-ب
   باید چهل و پنج روز عده نگه دارد -ج
   عده وفات را باید نگه دارد -د
  

  80مهر  .                                                                                                                               وکالت                             در چه شرایطی صغیر را می توان وصی قرار داد ؟-32
  صایا را خواهد داشت  می توان به اتفاق کبیر وصی قرار داد به شرط اینکه صغیر ممیز باشد و صغیر به محض فوت موصی به اتفاق کبیر حق اجرای و-الف
   می توان به اتفاق کبیر وصی قرارداد به شرط آنکه صغیر خویشاوند بالفصل موصی باشد -ب
   می توان به اتفاق کبیر وصی قرارداد در این صورت صغیر تا بلوغ و رشد حق دخالت در اجرای وصایای موصی را نخواهد داشت-ج
   به هیچ وجه نمی توان وصی قرار داد -د
  

  80مهر  .                                          قضاوتچنانچه قیم ، خانه متعلق به مولی علیه خود را بدون کسب اجازه از مدعی العموم بفروشد معامله چه وضعی دارد ؟ -33
   صحیح است-الف
   باطل است-ب
   غیرنافذ است-ج
  ت باطل است در صورتی که به سود مولی علیه باشد صحیح و در غیر اینصور-د
  

  81                                                                                                                                                                                     ارشد  سراسری  : حقوق شخصیت عبارت است از – 34
  ت حاکم بر شخصیت حقوقی  مجموع مقررا-الف
   مجموع حقوقی که هر فرد واجد شخصیت دارا می شود -ب
   صرف نظر از موقع اجتماعی خود ، دارا می شود و خارج از دارایی قرار می گیرد   حقوقی که هر شخص ،-ج
   حقوقی که هر شخص با توجه به موقع اجتماعی خود در جامعه دارا می شود و جزء دارایی است -د
  

  81                                                                                                                                                                     ارشد  سراسر ی   کدام یک از عبارتهای زیر صحیح است ؟-35
   همسر خود را ندارد   زوجه حق استفاده از نام خانوادگی-الف
   زوجه فقط می تواند با رعایت حق تقدم از نام خانوادگی همسر خود استفاده کند -ب
   زوجه فقط در صورت کسب مجوز از دادگاه می تواند از نام خانوادگی همسر خود استفاده کند-ج
  وادگی او بدون رعایت حق تقدم استفاده کند  زوجه می تواند مادام که در قید زوجیت است ، با موافقت همسر خود از نام خان-د

  د           -35  ج                                 - 34                      ج                -33  ج                                -32 د                               -31  ب                                  –30  الف                                –29  الف                                   –28  الف                                –27     
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  82مهر  .                                                                                                                                  وکالت  کدام یک از اشخاص زیر می تواند برای صغیر وصی معین کند ؟-36
   فقط پدر-الف
   پدر یا جد پدری و یا قیم -ب
   پدر یا مادر یا اجداد یا جدات-ج
   هر یک از پدر یا جد پدری بعد از وفات دیگری -د
  

  :  سرپرست کودک که بر طبق قانون نگهداری او را به عهده دارد ، در صورت تقصیر در نگاهداری ، در زمینه جبران خسارت وارده از سوی صغیر -37
  82مهر    .  وکالت                                                                                                                                                                             مسئول نیست  -الف
   مسئول جبران خسارت است -ب
   تنها در مورد صغیر غیرممیز مسئول است-ج
  ر صغیر غیرممیز تقصیر کرده باشد مسئول نیست اگ-د
  

  82آذر  .                                          مشاوره حقوقی  اهلیت تبعه خارجه برای انجام معامله بیع یک دستگاه اتومبیل در ایران تابع کدامیک از قوانین زیر است ؟-38
   قانون منتخب متعاملین-الف
   قانون ایران-ب
  ن دولت متبوع بیگانه قانو-ج
   قانون دولت ایران و قانون دولت متبوع یگانه-د
  

  82بهمن  .                              سردفتری .است ...... ه ، معامله فاقه چنانچه مجنون ادواری معامله ای را انجام دهد و مشخص نباشد که در حال جنون بوده یا ا-39
   باطل-الف
   صحیح-ب
   غیرنافذ-ج
   با تنفیذ ولی مجنون صحیح-د
  

  84اسفند   .                                                                             ارشد سراسری  آیا فرزند نامشروع حق دارد از نام خانوادگی پدر طبیعی خود استفاده کند و چرا ؟-40
  لحاظ تفاوتی بین فرزند مشروع و فرزند نامشروع نیست  برابر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ، از این -الف
   با توجه به قانون ثبت احوال ، نام خانوادگی پدر به طفل نامشروع داده نمی شود -ب
   بر اساس قوانین ایران تفاوتی بین اطفال مشروع و اطفال نامشروع وجود ندارد -ج
   ملحق نمی شود  زیرا برابر قانون مدنی ولدالزنا به زانی  حق ندارد ،-د
  

  84اسفند  .                                                                                                                                             ارشد سراسری ............ مرض متصل به موت در حقوق ایران -41
  ئد بر ثلث است  از اسباب حجر در تصرفات زا-الف
   از اسباب حجر نیست ، حتی در مورد اعمال تبرعی منجز-ب
   از اسباب حجر نیست جز در مورد تصرفات تبرعی منجز-ج
   از اسباب حجر نیست جز در مورد تصرفات معلق به فوت -د
  

  84اسفند  .                                                                                                                    ارشد سراسری                                                               کدام عبارت صحیح است ؟-42
   وجود کلیه اشخاص حقوقی ، به استثنای مؤسسات دولتی منوط به ثبت است -الف
  کمال شخصیت آنها منوط به ثبت است کلیه اشخاص حقوقی بدون ثبت ایجاد می شوند ولی -ب
   وجود اشخاص حقوق عمومی منوط به ثبت نیست ولی وجود اشخاص حقوق خصوصی به ثبت نیاز دارد -ج
 وجود اشخاص حقوق عمومی و شرکت های بازرگانی منوط به ثبت نیست ، اما وجود مؤسسات خصوصی غیرتجاری به عنوان شخص حقوقی منوط         -د

  به ثبت است 
  

     بعد از طالق نیز می تواند از آن استفاده کند ؟. یا زنی که با موافقت شوهر حق استفاده از نام خانوادگی شوهر را داشته است  آ-43
  84  اسفند.                          ارشد  سراسری                                                                                       حق استفاده دارد ، مگر اینکه شوهر مخالفت خود را با آن اعالم نماید  -الف
   ادامه استفاده منوط به اجازه دارنده حق تقدم است-ب
   استفاده بعد از طالق موکول به اجازه شوهر است-ج
   حق استفاده ندارد -د
  

  85مرداد  .                                                   مشاوره حقوقی امور حسبی .                     برای قیمومت بر دیگر مقدم است ............  درصورت محجور شدن زن -44
   پدر -الف
   جد پدری-ب
  2و1 موارد -ج
   شوهر با داشتن صالحیت-د
  

  د          -44  ج                                   -43 د                                   -42  ب                                  - 41  ج                                   -40 الف                                   –39 ج                                –38  ب                                  –37  د                                 –36     



 
   
   

  

146

 
    ]اشخاص  [   حقوق مدنی 

      www.departeman.com66912180   ـ 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 

  85مرداد  .                   مشاوره حقوقی امور حسبی                           :  در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند -45
   هر کدام به نسبت مساوی مسئولیت دارند -الف 
   هر یک نظر کارشناس مسئول خواهد بود-ب
   هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند -ج
   فقط قیم اول مسئول خواهد بود -د
  

  85مرداد  .                                                                  مشاوره حقوقی امور حسبی :وفی به جنین تعلق گیرد  برای اداره سهم االرثی که ممکن است که از ترکه مت-46
   در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد امین تعیین می شود –الف 
   در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد قیم تعیین می شود-ب
  یین می شود حتی اگر ولی یا وصی داشته باشد  امین تع-ج
   در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد ناظر تعیین می شود -د
  

  85مرداد  . بی مشاوره حقوقی امور حس...........                                                  کسی که در اثر کبر سن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده است -47
     باید از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او ناظر معین شود-الف
   می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود-ب
   می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او مدیر تعیین شود -ج
  ی شود  به درخواست دادستان برای او قیم تعیین م-د
  

  85مرداد  . مشاوره حقوقی امور حسبی ..............                                                                                                      در امور حسبی در صورت احتیاج به مترجم -48
  د دادرس الزاماً باید از دو نفر مترجم رسمی استفاده نمای-الف
   دادرس مراتب را به دادستان اطالع داده و تا زمان معرفی مترجم توسط دادستان ، منتظر می ماند-ب
   می تواند کسی را که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب کند-ج
   مترجم توسط فرد یا افراد ذینفع معرفی می شود -د
  

  85مرداد  .                                                                                                               مشاوره حقوقی امور حسبی                در مورد اثر حجر کدام گزینه صحیح است ؟-49
   اثر حجر از تاریخ صدور حکم است -الف
   از تاریخ ابالغ حکم است -ب
  شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته  از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود حتی اگر ثابت -ج
   اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و اال از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود -د
  

  85مرداد  .                                                                                      مشاوره حقوقی امور حسبی                        در کدامیک از موارد زیر سمت امین زائل می شود ؟ -50 
   بعد از صدور حکم موت فرضی غایب-الف
    معلوم شدن موت حقیقی عایب-ب
   معلوم شدن زنده بودن غایب-ج
   همه موارد فوق -د
  

  85مرداد  .                                                                                                    مشاوره حقوقی امور حسبی وداالثر ابتدا با کدام دادگاه است ؟ امور راجع به غایب مفق-51
   دادگاه آخرین محل سکونت غایب-الف
   دادگاهی که آخرین اقامتگاه ، غایب در آن محل می باشد -ب
   دادگاه محل اقامت ورثه غایب-ج
   دادگاه محل وقوع مال غیر منقول غایب-د
  

  85مرداد  .                                                        مشاوره حقوقی امور حسبی  چنانچه دادرس در رسیدگی امور حسبی مشمول رد باشد کدام گزینه صحیح است ؟-52
  ری کند و اشخاص ذینفع می توانند دادرس را رد نمایند باید از رسیدگی خوددا-الف
   باید از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذینفع نمی توانند دادرس را رد نمایند-ب
   رعایت موارد رد برای دادرس الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذینفع را رد نمایند -ج
  ز رسیدگی خودداری نمایند  در صورتیکه اشخاص ذینفع دادرس را رد نمایند می بایست ا-د
  

      : کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او فردی مثال به عنوان امین معین شده است اگر تصرفی در اموال خود بنماید -53
  85  مرداد.  مشاوره حقوقی امور حسبی                                       غیرنافذ است و امین باید اجازه دهد                                                                        -الف
   قابل ابطال است -ب
   نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید-ج
   باطل است -د
  

  ج          -53  ب                                 -52  ب                                      - 51  د                                 -50 د                                -49   ج                                 –48  ب                                –47  الف                                   –46  ج                                –45     
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  85مرداد  .                                                             مشاوره حقوقی                                                  در مورد ضامن شدن از محجور و میت کدام گزینه صحیح است ؟ -54
   ضامن شدن از محجور و میت باطل است-الف
   صحیح است -ب
   ضامن شدن از محجور صحیح و از میت باطل است -ج
   ضامن شدن از محجور غیرنافذ و از میت باطل است -د
  

       فرضی شوهرش طالق بگیرد و پس از وقوع طالق شوهر مراجعت نماید ، کدام عبارت صحیح است ؟ اگر زن بر اساس حکم موت-55
 85  اسفند.  ارشد سراسری    شوهر نسبت به طالق صادره حق رجوع ندارد                                                                                                            -الف
   اگر قبل از شوهر کردن زن برگردد نسبت به طالق حق رجوع دارد -ب
   اگر قبل از انقضاء عده برگردد نسبت به طالق حق رجوع دارد-ج
   در هر صورت حق رجوع به طالق را دارد -د
  

  86آذر  .                                                                                    سردفتری                                  محجوران چه کسانی هستند و اعمال حقوقی آنان چه حکمی دارد ؟-56
    محجوران صغیر و سفیه هستند که اهلیت تمتع ندارند و حقی ندارند که عمل حقوقی انجام دهند -الف
اعمـال  . اعمال حقوقی صغار ممیز و اشخاص غیررشـید نافـذ نیـست    . ندارند   محجوران صغار ، اشخاص غیررشید و مجانین هستند که اهلیت استیفاء             -ب

  حقوقی بقیه باطل است 
   محجوران صغار و مجانین هستند که اهلیت تمتع و استیفاء ندارند و اعمال حقوقی آنان باطل است-ج
  ن غیرنافذ است  محجوران صغار ، اشخاص غیررشید و مجانین هستند که اهلیت ندارند و اعمال حقوقی آنا-د
  

    در صورتی که ولی و قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت والیت یا قیمومت آنان اعاده می شود ؟-57
  86اسفند    .  ارشد سراسری                                    والیت و قیمومت اعاده می شود                                                                                                 -الف
   والیت و قیمومت هیچیک اعاده نمی شود-ب
   والیت اعاده می شود ولی قیمومت اعاده نمی شود-ج
   قیمومت اعاده می شود ولی والیت اعاده نمی شود-د
  

  86اسفند  .                                                                                                                  ارشد سراسری               اقامتگاه و محل سکونت چه رابطه ای با یکدیگر دارند ؟-58
   در مورد اشخاص طبیعی اقامتگاه محل سکونت و در مورد اشخاص حقوقی ، اقامتگاه مرکز مهم امور است-الف
   مهم امور شخص است اما اقامتگاه مرکز مهم امور است محل سکونت غیر از مرکز-ب
   اقامتگاه مرکز مهم امور است به شرط اینکه محل سکونت نیز باشد-ج
   تفاوتی ندارند و به طور مترادف به کار می روند-د
  

  86اسفند  .                                                             ارشد سراسری         ............... در حقوق ایران با توجه به قانون و رویه قضایی صغیر با رسیدن به سن بلوغ -59
   از حجر خارج می شود-الف
   از حجر خارج نمی شود-ب
   در امور غیرمالی از حجر خارج می شود-ج
   در مورد اموالی که در تصرف صغیر است از حجر خارج می شود-د
  

و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ می شود و چنانچه رئیس جمهور در خصوص امضاء یا                        مصوبات مجلس شورای اسالمی      -60
  87آذر   .                               وکالت                                                                       ......ابالغ این موارد به مجریان و صدور دستور انتشار آنها ظرف پنج روز اقدام نکند 

   .مجلس رئیس جمهور را برای ادای توضیح احضار می کند  -الف
  . ساعت چاپ و منتشر کند 2به دستور رئیس مجلس شورای اسالمی روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف مدت  -ب
  .نشر مصوبه را به روزنامه رسمی می دهد رئیس قوه قضائیه ضمن تذکر به رئیس جمهور دستور چاپ و  -ج
  . ساعت چاپ و منتشر کند 72به دستور مقام معظم رهبری روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف  -د
  

مخالف صریح  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که               « :در عبارت   » قانون  « قانون مدنی از کلمه      10منظور ماده ی     -61
  87آذر   . وکالتچه قانونی می باشد  ؟                                                                                                                                                                        » قانون نباشد نافذ است 

   یل تکمیلیقوانین تفسیری -الف
  قانون بیان شده در شرع مقدس اسالم -ب
  قانون امری -ج
   کلیه قوانین شرعی و عرفی مصوب مجلس -د
  

  87بهمن  . سراسری ارشد                                                                                  ؟  کدام گزینه در خصوص مسوولیت زیان های ناشی از عمل محجورین صحیح است-62
                                                               مسوول هستند     -الف
  مسوول نیستند -ب
            .   بسته به نوع حجر مسوولیت هر یک متفاوت است -ج
  .مسوولیت آنها منوط به رفع حجر آنهاست -د
  

  الف          -62  ج                              - 61  ب                                   -60  ج                                -59  ب                                - 58  ج                                  –57                               ب   –56  ج                                   –55  ب                                   –54     
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  87  بهمن. ارشد سراسری                                                                                            ............... به سن بلوغ براساس رویه قضایی معامالت صغار پس از رسیدن-63
  .صحیح است -الف
  .منوط به احراز رشد آنهاست -ب
  .منوط به رسیدن به سن هجده سالگی است -ج
  . تحویل شود منوط به احراز رشد استنسبت به اموالی که باید به آنها -د
  

  87بهمن  . ارشد سراسری                                                                                                                                                         .است.........  سن رشد در قانون مدنی -64
           پسر پانزده و در دختر نه سالگی       در  -الف
  پانزده سالگی -ب
                                              هجده سالگی   -ج
  مسکوت -د
  

  87بهمن  .                                                             ارشد سراسری                                                                                             کدام گزینه در خصوص قیم صحیح نیست؟-65
                   .شود به محض ورشکستگی قیم عزل می -الف
  .شود  منعزل می،به محض محکومیت قیم به حبس - ب
                      .  شود به محض سفیه شدن قیم منعزل می -ج
  .شود انت از قیم عزل میبه محض زوال وصف ام -د
  

  87  بهمن. ارشد سراسری                                                .اند تشکیل شده.....................  موسسات غیر تجارتی آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که برای -66
                                          امور خیریه       -الف

  المنفعه د عاممقاص -ب 
                             مقاصد غیر سودآور و غیر انتفاعی    -ج
  مقاصدی مانند امور علمی و خیریه اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی -د
  

               کدام عبارت در خصوص اهلیت شخص حقوقی صحیح است؟-67
  87  بهمن. ارشد سراسری                                                                                                                         .همانند شخص حقیقی اهلیت دارد -الف
  .اهلیت ندارد و اهلیتش به اهلیت مدیران آن است -ب
                   . ی انسان است دارای اهلیت است مگر آنچه انحصارا ویژه -ج
  . به جز مواردی که به آن تصریح شده باشدفاقد اهلیت است -د
  

  87  بهمن. ارشد سراسری                                                                                                          کدام گزینه از آثار نظریه انفکاک ناپذیری شخصیت و دارایی نیست؟-68
                           .شود مثبت است و شامل بخش منفی نمیدارایی فقط شامل بخش  -الف
  .توانند دارایی داشته باشند فقط اشخاص طبیعی یا حقوقی می -ب
                                                   .  انتقال کل دارایی در زمان حیات ممنوع است -ج
  .هر شخص فقط یک دارایی دارد -د
  

  88اردیبهشت  . آزاد . ارشد :                                                                                                                                                            عوض از ناحیه محجورین تملکات بال-69
  .            غیر نافذ است-الف
              .       قابل فسخ است-ب
  .                    صحیح است  بعضاً- ج
  . در هر حال باطل است- د
  

  : قانون امور حسبی اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند ، منظور از نماینده عبارتست از 15 به موجب ماده -70
  88 تیر.  مشاوره حقوقی امور حسبی     شود اعم از وکیل دادگستری یا غیر آن                                         هر کس که نمایندگی او برای دادگاه محرز -الف
   هر کس به شرط ارائه وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی-ب
   با رعایت قانون وکالت منظور از نماینده مزبور صرفاً وکیل دادگستری است-ج
  ینده قضایی مثل امین است که در موارد خاصی توسط دادگاه منصوب می شود  منظور نما-د
  

  .تعیین می گردد ............  برای اداره سهم االرثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد -71
  88 تیر.  مشاوره حقوقی امور حسبی                                                                                                                     مدیر ترکه                                    -الف
   امین-ب
   قیم-ج
   مدیر تصفیه ترکه-د
  

  ب           -71  ب                                -70                              د       -69 الف                                  - 68  ج                                 -67  د                                 –66  ب                                –65  د                                   –64  ب                                  –63     
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  :خصی را هم برای این امر تعیین نکند دادگاه به درخواست یکی از اقارب   اگر ولی قهری به دلیل کبر سن قادر به اداره اموال مولی علیه صغیر نباشد و ش-72
     88  تیر.  مشاوره حقوقی امور حسبی     .                                                                      ولی را از تصرف در اموال مولی علیه منع و نصب قیم می کند -الف
  .موال مولی علیه منع و نصب امین می کند   ولی را از تصرف در ا-ب
  .  بدون اینکه ولی را از تصرف در اموال مولی علیه منع کند ضم امین می کند -ج
  . بدون اینکه ولی از تصرف در اموال مولی علیه منع شود اقدامات ولی غیرنافذ محسوب می گردد تا دادستان آن را تنفیذ نماید -د
  

  :ی طفل در قید حیات است ، پدر طفل برای بعد از مرگ خود جهت اداره امور مولی علیه وصی معین کرده است  با وجود اینکه جد پدر-73
  88 تیر.  مشاوره حقوقی امور حسبی      تعیین وصی بالمانع بوده و اداره امور صغیر به عهده اوست                                                                              -الف
   تعیین وصی بر خالف قانون است و اعتباری ندارد-ب
   اقدامات جد پدری مجتمعاً با وصی معتبر است -ج
   عمل می شود 3 جد پدری مولی علیه می تواند وصی را عزل کند در غیر اینصورت وفق بند -د
  

  88  تیر. مشاوره حقوقی امور حسبی                                                                                                             رسیدگی به امور حسبی در صالحیت کدام مرجع است ؟-74
   شورای حل اختالف -الف
   حسب مورد در شورای حل اختالف و دادگاه خانواده-ب
   حسب مورد در شورای حل اختالف و دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حقوقی-ج
   حسب مورد در محاکم دادگستری ، شورای حل اختالف و مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال شهرستانها -د
  

  88آذر .وکالت                                                      :  چنانچه ولی قهری طفل رعایت غبطۀ صغیر را ننماید و مرتکب اعمالی شود که موجب ضرر مولّی علیه است -75
  .  دادستان می تواند منحصراً از اقربای صغیر قیم تعیین کند -الف
  .ا درخواست رئیس حوزۀ قضایی پس از اثبات در دادگاه ، دادگاه ولی مذکور را عزل و رأساً قیم تعیین می نماید ب  با درخواست یکی از اقارب وی -ب
  . صغیر را بنماید و جبران ضرر کند   ولی قهری ملزم می شود رعایت غبطۀ-ج
  .  دادگاه حق عزل ولی قهری را ندارد و فقط می تواند ضمّ امین نماید -د
  

  88آذر .وکالت                                                                                                                                  :  اقرار سفیه دو دعوای راجع به نسب و دعوای راجع به معامالت -76
  . در مورد اول مؤثر و در مورد دوم بی اثر است -الف
  .  در هر دو مورد بی اثر است و مؤثر نیست -ب
  .  در هر دو مؤثر است -ج
  . در مورد اول بی اثر و در دومی مؤثر است-د
  

        88بهمن   .                                                                                                                                         ارشد سراسری .ست ا..........   مالک پرداخت حق الزحمه قیم ، -77
    اجرت المثل کار یک شخص بدون توجه به درآمد مولی علیه-الف
    توافق طرفین-ب
   قیم و درآمد مولی علیه  میزان کار-ج
    نظر دادگاه-د
  

           88بهمن  .                                                       ارشد سراسری وال ضروری نیست ؟ح  بر اساس مقررات قانون مدنی ، اطالع دادن از کدام واقعه به ادارۀ سجل ا-78
    غیبت شخص -الف
    فوت شخص-ب
    نکاح موقت-ج
    والدت شخص-د
  

               88بهمن   .                                                                                                          ارشد سراسری   هبۀ شخصی که مبتال به بیماری صعب العالج است چه حکمی دارد ؟-79
  .وت کند هبه زاید بر ثلث اموال او باطل است   اگر واهب ظرف یکسال پس از هبه ف-الف
  .  هرگونه تبرع از سوی چنین شخصی باطل است -ب
  .  اگر واهب تا یکسال پس از هبه فوت کند هبۀ او باطل است -ج
  .  هرگونه تبرع از سوی چنین شخصی صحیح است -د
  

       88بهمن   .                                                                                                                     ارشد سراسری                 کدام مورد مانع از تعیین شخص به عنوان قیم نیست ؟-80
    صدور چک بالمحل -الف
    منافیات عفت-ب
    ورشکستگی به تقصیر-ج
    خیانت در امانت -د
  

  الف          - 80 د                            -79  الف                                  -78  ج                                    -77 الف                                - 76  ب                                  –75            ج                       –74  ب                                   –73  ج                                 –72     
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         88بهمن  .                                                                                                                              ارشد سراسری ئمی و سفیه چگونه است ؟  طالق زوجۀ اشخاص مجنون دا-81
  .نجام می شود   طالق سفیه استقاللی است و طالق مجنون تنها از طریق ولی قهری یا وصی یا قیم ا-الف
  .  سفیه مستقالً حق طالق دارد و مجنون با تنفیذ ولی حق طالق دارد -ب
  .  طالق زوجه سفیه مجاز و طالق زوجه مجنون ممنوع است -ج
  .  سفیه با تنفیذ ولی حق طالق دارد اما طالق همسر مجنون فقط توسط ولی قهری انجام می شود -د
  

    89   اردیبهشت. ارشد آزاد                                                                                         ی ، در رابطه با ارث تابع کدام قانون است ؟ تبعه ایرانی مقیم در کشور خارج-82
   قانون ایران-الف
   قانون اقامتگاه-ب
  ی مقررات خود را تحمیل کند تابع اقامتگاه و اال ایران در صورتی که قانون اقامتگاه نسبت به کلیه ساکنین حتی اتباع خارج-ج
   در صورتی که قانون اقامتگاه به قانون ایران احاله کند قانون ایران واال قانون اقامتگاه-د
  

                                     89  اردیبهشت. ارشد آزاد                                                                                                                                              سن شهادت در حقوق مدنی ایران چقدر است ؟-83
   سن بلوغ -الف
   سن بلوغ و رشد-ب
   پانزده سال-ج
   پسر پانزده سال و دختر نه سال -د
  

                                    89  اردیبهشت . ارشد آزاد                                                                                             .جی تحصیل می کند  ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خاره تبع-84
  . خارجی شناخته شده و اموال غیرمنقول او فروخته می شود -الف
  .ال غیرمنقول او به فروش می رسد  ایرانی شناخته می شود و امو-ب
  . از ایران اخراج می شود -ج
  . تابعیت خارجی او به رسمیت شناخته می شود -د
  

                                    89  بهشتاردی. ارشد آزاد                                                  در فروش مال غیرمنقول صغیر و صلح دعاوی مربوط به صغیر از طرف قیم کدام عبارت صحیح است ؟-85
  . هر دو مستلزم تصویب دادستان است -الف
  . هیچ کدام نیازی به تصویب دادستان ندارد -ب
  . فروش مال غیرمنقول صغیر مستلزم تصویب دادستان است ولی صلح دعاوی او از طرف قیم نیاز به تأیید دادستان ندارد -ج
  . یر نیازی به تصویب دادستان ندارد ولی صلح دعاوی مولی علیه از ناحیه قیم مستلزم تصویب دادستان است  فروش مال غیرمنقول صغ-د
  

                                         89  اردیبهشت. ارشد  آزاد                                                                                                                                                              کدام مورد از جهات عزل قیم نیست ؟-86
   اعالن ورشکستگی-الف
   کبر سن-ب
   صدور حکم قطعی به کالهبرداری-ج
   صدور حکم قطعی به اختالس-د
  

                                          89  اردیبهشت. ارشد آزاد                                                                                                             اهلیت تبعه بیگانه برای انجام بیع در ایران تابع کدام قانون است ؟-87
   قانون دولت متبوع تبعه بیگانه-الف
   قانون ایران-ب
  ن قانون منتخب یا مورد توافق متعاملی-ج
   قانون دولت ایران و قانون دولت متبوع تبعه بیگانه-د
  

  89بهمن  .  ارشد سراسری                                                                                                    اگر زوج صغیر باشد ، طالق همسر او توسط ولی یا قیم چه حکمی دارد ؟-88
  .ی صحیح است ولی توسط قیم باطل است   توسط ول-الف
  .  باطل است -ب
  . با تصویب دادستان صحیح است -ج
  . صحیح است -د
  

                                                 89بهمن   . ارشد سراسری                                                                                                                         ......... اگر سببی که موجب تعیین قیم شده است زایل شود -89
  .   قیمومت خود به خود مرتفع می شود -الف
  .   قانون در این زمینه ساکت است و نیازمند تفسیر رویه قضایی است -ب
  .  با اطالع به دادستان قیمومت مرتفع می شود -ج
  . ل قیمومت نیاز به حکم دادگاه دارد   زوا-د
  

  الف         -89 ب                             -88  الف                                  -87                 ب                 -86 الف                               -85  ب                                  –84  ج                                –83  الف                                    –82  الف                                –81     
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  89بهمن   . ارشد سراسری                                                                                                                   کدام مورد در خصوص حکم معامالت صغیر ممیز ، صحیح است ؟-90
  .طل است   همه معامالت آنها با-الف
  . معامالتی که در آنها احتمال نفع و ضرر وجود دارد استقالالً صحیح است -ب
  .   معامالت صرفاً مضر آنها ولو با اجازه ولی یا قیم باطل است -ج
  .   همه معامالت آنها غیرنافذ است -د
  

                                                89بهمن  . ارشد سراسری                                                                                                                                                 آیا قیم می تواند از سمت قیمومت استعفا دهد ؟-91
  .   قیم حق استعفا ندارد -الف
  .  استعفا دارد   در صورتی که جانشینی برای خود معین کند حق-ب
  .  استعفای قیم مستلزم قبول دادگاه است -ج
  .  قیم هر وقت بخواهد می تواند استعفا دهد -د
  

                                                89بهمن  . ارشد سراسری                                                                                                                                                     وضعیت قیم شدن زن شوهردار چگونه است ؟-92
  .  زن می تواند بدون رضایت شوهر عهده دار قیمومت شود -الف
  .  در صورتی که قیمومت مجانی باشد رضایت شوهر ضروری است -ب
  . شوهر ضروری است   در صورتی که قیمومت با اجرت باشد رضایت-ج
  .  زن نمی تواند بدون رضایت شوهر عهده دار قیمومت شود -د
  

                  90آبان   . قضاوت :                                                هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد  -93
  .  دادگاه یک نفر امین به ولی منضم می کند -فال
  .  به حکم دادگاه ولی قهری عزل می شود -ب
  . بدون نیاز به عزل ولی ، دادگاه قیم تعیین می کند -ج
  .  اصوالً ولی قهری قابل عزل نیست -د
  

آیـا  . در زمینه امور مالی و غیرمالی رشید محسوب می شـود             سال سن دارد ، طبق مقررات مذهب خودش          17که یک ایرانی غیرشیعه است و       » الف  « خانم   – 94
  91آبان . کالت نامبرده می تواند آپارتمانی را که در مالکیت دارد بفروشد ؟                                                                                                                                                  و

  .موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است  -الف
  .از دادگاه حکم رشد بگیرد معامله آپارتمان صحیح است ، در غیر این صورت معامله غیرنافذ محسوب می شود » الف «  چنانچه خانم -ب
ت مذهب خود برای معامله کردن رشید شناخته شود ، انجام معامله توسط             طبق مقررا » الف  «  با توجه به اینکه اهلیت جزو احوال شخصیه است ، چنانچه خانم              -ج

  . او صحیح است ، در غیر این صورت معامله غیرنافذ محسوب می شود 
  . موارد الف و ب صحیح است -د
  

  91بهمن  .                                                 ارشد سراسری                                      در خصوص اهلیت تمتع شخص حقوقی حقوق خصوصی کدام گزینه صحیح است ؟ -95
  .، اهلیت تمتع این اشخاص را تنها قانون می تواند محدود کند » اهلیت «   با توجه به حکم بودن -الف
  . این اشخاص از تمام حقوق و تکالیف برخوردارند و تنها قانون می تواند این اهلیت را محدود کند -ب
 این اشخاص از تمام حقوق و تکالیفی که اشخاص حقیقی دارند ، برخوردارند ، جز حقوق و تکالیفی که ذاتاً مخصوص انسان هـا اسـت و قـرارداد یـا قـانون                                  -ج

  . نمی تواند این اهلیت را محدود کند 
  . اهلیت تمتع این اشخاص محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد مقرر داشته است -د
  

   92آبان . کدام مورد ، صحیح است ؟                                                                                                                                                                                                 قضاوت  -96
  .  مدعی العموم می تواند دعوی مربوط را به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد  تصویبدون قیم ب-الف
  . اگر در اختیار قیم نسبت به انجام دادن کار خاصی تردید شود ، اصل عدم وجود این اختیار است -ب
  . اعمالی که قیم پیش از ابالغ حکم عزل انجام داده ، باطل است -ج
  .رد  حکم عزل قیم ، جنبه تأسیسی دا-د
  

پدر او پس از اطالع ، باقی ثمن را دریافـت  .  کودک نه ساله ای دوچرخه خود را به قیمت یکصدهزارتومان فروخته و ده هزارتومان آن را دریافت می کند                -97
  92آبان .                                                                                                 قضاوت                                                               آیا پدر کودک می تواند عقد را فسخ کند ؟. می کند 

  . خیر ، زیرا اساساً معامله باطل است -الف
  .  بلی ، اگر خیارات وجود داشته باشد -ب
  . بلی ، زیرا معامله علی رغم دریافت باقی ثمن ، غیرنافذ است -ج
  .خیر ، چون با دریافت باقی ثمن ، معامله را تنفیذ کرده است  -د
  

 الف            -97  ب                                     -96        د                                  - 95 الف                                        - 94 ب                                       –93  د                                        - 92  ج                                           - 91                                ج          –90     
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قیم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده ، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی ، صلح نامه ای                                 – 98
  92آذر . ؟                                                                                                                                                      وکالت این صلح از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد . تنظیم نمود 

  .با تصویب دادستان صحیح است  -الف
  .  صلح صحیح است   با اطالع قبلی دادستان ،-ب 
  . ایت مصلحت محجور بوده صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان ندارد  چون با رع-ج
  . چون دعوا در دادگاه مطرح بود صلح صحیح نیست و فقط با رأی دادگاه می توان حل و فصل نمود -د
  

  92آذر .                                                                                       وکالت ............                    در صورتی که زوجه غایب مفقوداالثر ، به حکم دادگاه مطلقه شود ،  – 99
  . طالق بائن است و زن عده ندارد  -الف
  .  زن باید عده طالق نگهدارد و طالق بائن است -ب
  .  زن باید عده وفات نگهدارد و زوج حق رجوع ندارد -ج
  .ر  در ایام عده ، حق رجوع دارد نگهدارد و زوج در صورت حضو زن باید عده وفات -د
  

فوت نموده یا محجور شـود ،       » حسن  « قبل از اظهارنظر دربارۀ این اقدام       » علی  « بدون رضایت او خریداری کند و       » علی  « خانه ای را برای     » حسن  « اگر   -100
  92بهمن  .                                                                                                                                                               ارشد سراسری معامله چه حکمی دارد ؟                                  

  .  منوط به اجازه یا رد وراث یا قیم است -الف
  .وط به اجازه وراث و در صورت حجر معامله باطل است  در صورت فوت عقد غیرنافذ و من-ب
  . بر اثر حال شدن حقوق و دیون متوفی عقد صحیح و به نفع متوفی قطعی است و در صورت حجر منوط به اجازه قیم است -ج
  .  چون حقی برای خریدار متصور نیست قابل اعمال و توارث نیست لذا به محض فوت و حجر عقد باطل می شود -د
  

  92اسفند .                                                                                                                                                             دکتری سراسری  معیار پرداخت اجرت به قیم چیست ؟-101
   قرارداد یا دستور دادگاه-الف
  مد مولی علیه یا توانایی مالی او میزان درآ-ب
   اجرت المثل و میزان اشتغال قیم-ج
   نوع و میزان کار و محل اقامت قیم و میزان عایدی مولی علیه-د
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 الف ب ج  

یف
رد

  

 الف ب ج د 

یف
رد

  

 الف ب ج  د 

یف
رد

  

 الف ب ج د 
یف

رد
  

♣        151  ♣       101      ♣    51      ♣    1  
        152          102      ♣    52     ♣     2  
        153          103    ♣      53       ♣    3  
        154          104      ♣    54         ♣  4  
        155          105    ♣      55       ♣    5  
        156          106      ♣    56      ♣    6  
        157          107    ♣      57         ♣  7  
        158          108      ♣    58      ♣    8  
        159          109    ♣      59     ♣     9  
        160          110      ♣    60       ♣    10  
        161          111    ♣      61   ♣       11  
        162          112        ♣  62         ♣  12  
        163          113      ♣    63         ♣  13  
        164          114  ♣        64   ♣       14  
        165          115      ♣    65         ♣  15  
        166          116  ♣        66         ♣  16  
        167          117    ♣      67    ♣     17  
        168          118        ♣  68        ♣  18  
        169          119  ♣        69       ♣    19  
        170          120      ♣    70       ♣    20  
        171          121      ♣    71     ♣     21  
        172          122    ♣      72         ♣  22  
        173          123      ♣    73       ♣    23  
        174          124    ♣      74  ♣       24  
        175          125      ♣    75         ♣  25  
        176          126        ♣  76     ♣     26  
        177          127    ♣      77        ♣  27  
        178          128        ♣  78         ♣  28  
        179          129  ♣        79         ♣  29  
        180          130        ♣  80       ♣    30  
        181          131        ♣  81   ♣       31  
        182          132        ♣  82     ♣     32  
        183          133    ♣      83     ♣     33  
        184          134      ♣    84     ♣     34  
        185          135        ♣  85   ♣       35  
        186          136      ♣    86   ♣       36  
        187          137        ♣  87       ♣    37  
        188          138      ♣    88     ♣     38  
        189          139        ♣  89         ♣  39  
        190          140    ♣      90     ♣     40  
        191          141    ♣      91       ♣    41  
        192          142  ♣        92   ♣       42  
        193          143      ♣    93     ♣     43  
        194          144        ♣  94   ♣       44  
        195          145  ♣        95     ♣     45  
        196          146      ♣    96         ♣  46  
        197          147        ♣  97       ♣    47  
        198          148        ♣  98     ♣     48  
        199          149  ♣        99   ♣       49  

        200          150        ♣  100  ♣       50  
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      151          101          51          1  
      152          102          52           2  
      153          103          53           3  
      154          104          54           4  
      155          105          55           5  
      156          106          56          6  
      157          107          57           7  
      158          108          58          8  
      159          109          59           9  
      160          110          60           10  
      161          111          61           11  
      162          112          62           12  
      163          113          63           13  
      164          114          64           14  
      165          115          65           15  
      166          116          66           16  
      167          117          67          17  
      168          118          68          18  
      169          119          69           19  
      170          120          70           20  
      171          121          71           21  
      172          122          72           22  
      173          123          73           23  
      174          124          74          24  
      175          125          75           25  
      176          126          76           26  
      177          127          77          27  
      178          128          78           28  
      179          129          79           29  
      180          130          80           30  
      181          131          81           31  
      182          132          82           32  
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      184          134          84           34  
      185          135          85           35  
      186          136          86           36  
      187          137          87           37  
      188          138          88           38  
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      191          141          91           41  
      192          142          92           42  
      193          143          93           43  
      194          144          94           44  
      195          145          95           45  
      196          146          96           46  
      197          147          97           47  
      198          148          98           48  
      199          149          99           49  

      200          150          100          50  
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 الف ب ج  
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 الف ب ج  د 
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♣        151          101          51          1  
        152          102          52           2  
        153          103          53           3  
        154          104          54           4  
        155          105          55           5  
        156          106          56          6  
        157          107          57           7  
        158          108          58          8  
        159          109          59           9  
        160          110          60           10  
        161          111          61           11  
        162          112          62           12  
        163          113          63           13  
        164          114          64           14  
        165          115          65           15  
        166          116          66           16  
        167          117          67          17  
        168          118          68          18  
        169          119          69           19  
        170          120          70           20  
        171          121          71           21  
        172          122          72           22  
        173          123          73           23  
        174          124          74          24  
        175          125          75           25  
        176          126          76           26  
        177          127          77          27  
        178          128          78           28  
        179          129          79           29  
        180          130          80           30  
        181          131          81           31  
        182          132          82           32  
        183          133          83           33  
        184          134          84           34  
        185          135          85           35  
        186          136          86           36  
        187          137          87           37  
        188          138          88           38  
        189          139          89           39  
        190          140          90           40  
        191          141          91           41  
        192          142          92           42  
        193          143          93           43  
        194          144          94           44  
        195          145          95           45  
        196          146          96           46  
        197          147          97           47  
        198          148          98           48  
        199          149          99           49  

        200          150          100          50  
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