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   در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطالع وی آن را به غیر بفروشد کدام مورد صحیح است ؟ -1
  .  معامله  صحیح است ولی بهروز منحصراً در صورتی می تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد -الف
  .تبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است ، منوط به اجازه بهروز است  اع-ب
  . معامله صحیح است و بهروز فقط می تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید -ج
   .  خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع ، فسخ شود -د
      د  :پاسخ       

   از دو صفحهتصویر این  . پاراگراف دوم ،  همورد  ، 224صفحه  و دو سطر پایانی  ،3 شماره ، 1011صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       
  . مشاهده نمایید  25 و 24در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  راحقوق حقوق مدنی دپارتمان  جزوۀ                    

  
   کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه ، صحیح است ؟-2

  . واقف می تواند خود را متولی قرار داده و از منافع موقوف ، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند -الف
  . ی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر شود ، حق عزل او را دارد  حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد ، متولی قرار داده شده است ، عزل کند ، ول-ب
  .  چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف شرط مباشرت شده باشد ، متولی می تواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند -ج
  .  حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد  هر یک ، در هر حال با فوت   در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند ،-د
    الف    :پاسخ          

  از جزوۀ  دو صفحهتصویر این  . 28 و 27 سطر 1254 و صفحه 4 سطر  ،1شماره ،  گفتار سوم  ،1253جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       
  . مشاهده نمایید  27 و 26در صفحات می توانید در انتهای همین دفترچه  رارتمان حقوق                   حقوق مدنی دپا

  
    کدام مورد زیر ، عقد خیاری محسوب می شود ؟-3

  . واجد یکی از خیارات مختص باشد -الف
  . واجد خیار تخلف شرط باشد -ب
  .  واجد خیار شرط باشد -ج
  . واجد یکی از خیارات مشترک باشد -د
     ج  :پاسخ          
  ه حقوق مدنی دپارتمان   از جزودو صفحهتصویر این .  و پاورقی 1 سطر  ، بند دوم ،659صفحه و  3  ، سطر 660صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  29 و 28 در صفحاتهمین دفترچه  ا می توانید در انتهای ر                 حقوق 
  
 محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود ، به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز می فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار ، بر اثـر سـیل                               -4

  در صورت رد معامله ، کدام مورد صحیح است ؟. تلف می شود 
  .ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد ، ل بدون تقصیر بهروز تلف شده است  با توجه به اینکه اتومبی-الف
  . ثریا می تواند برای مطالبۀ قیمت اتومبیل ، فقط به بهروز مراجعه کند -ب
  .  ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز ، از محمد یا بهروز مطالبه کند -ج
  .  ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد  یل بر اثر سیل تلف شده است ، با توجه به اینکه اتومب-د
     ج  :پاسخ          

  ایانیدو سطر پ  1394 و صفحه 2 سطر  ،1 شماره ، 1393صفحه  و 2 و 1 ، سطر 2،  شماره  808 و صفحه 1 ، سطر 803  صفحه ته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،جزوۀ حقوق مدنی پیشرف  :منبع       
  . مشاهده نمایید 34 الی 30در صفحات نتهای همین دفترچه ا  را می توانید در حقوق حقوق مدنی دپارتمان از جزوۀتصویر این صفحات.  پاراگراف اول و دوم ،  مورد الف ، 1401و صفحه                  

  
   است ؟ در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند ، کدام مورد صحیح-5

  . تابعیت ایرانی آنها باقی است جز وزارت ، نمایندگی مجلس ، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت ، اشتغال به مشاغل دولتی دیگر بالمانع است -الف
  .حال زایل می شود هر  تابعیت ایرانی آنها در -ب
  .  ترک تابعیت ایران کنند ، موظف هستند ظرف شش ماه -ج
  . ، تابعیت ایرانی آنها زایل می شود تابعیت خارجی توسط هیأت وزیران  در صورت تأیید -د
     د  :پاسخ          
  را می توانید در انتهای حقوق حقوق مدنی دپارتمان تصویر این صفحه از جزوۀ   .18 و 16 سطر  ،28جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 35 در صفحه همین دفترچه                    
  
   در خصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده در قرارداد ، کدام مورد صحیح است ؟-6

  . ز اجرای تعهد خودداری نماید  در کلیه تعهدات متعهد له در صورتی می تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد ، با وجود تمکن مالی ا-الف
  . در تعهدات غیرپولی ، متهد له با انقضای مدت ، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد -ب
  .   چنانچه تعهد پولی باشد ، با انقضای مدت ، متعهد له حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد -ج
  . موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود  متعهد له نمی تواند مطالبه خسارت نماید ، مگر آنکه -د
     ب  :پاسخ          
  حقوق مدنی  از جزوۀ تصویر این صفحات   . 8سطر  ، 726 صفحه  و 8 و 7سطر ،  1 شماره  ،725صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  37 و 36 در صفحاتهمین دفترچه  می توانید در انتهای  ار   حقوقدپارتمان                     

  95آذرماه .کانون وکالی دادگستریآزمون                             حقوق مدنی    
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   شرکت در کدام یک از موارد زیر ، زایل می شود ؟-7
   از مالیت افتادن مال الشرکه-الف
   عدم امکان تقسیم به علت ضروری بودن-ب
   نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم-ج
   تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه-د

      الف :پاسخ         
   ازدو صفحهتصویر این   .3 ، شماره 1295، یا صفحه  2 و پاورقی  5 و 3 ، گفتار چهارم ، سطر 1293صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  39 و 38در صفحات همین دفترچه  ی می توانید در انتها راحقوق حقوق مدنی دپارتمان   جزوۀ                    
  
   عقد مضاربه ، صحیح است ؟خصوص مطابق قواعد کلی قانون مدنی ، کدام یک از موارد زیر ، در -8

  . مضارب ، ضامن و مسئول مال مضاربه است -الف
  . است ، شخصاً انجام دهد  مضارب می تواند با اخذ اجرت ، اعمالی را که عرفاً رجوع به اجیر در آنها الزم-ب
  .  مضارب می تواند به تشخیص خود ، با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر با دیگری مضاربه کند -ج
   . مضارب ، در صورت اطالق عقد ، حق هر نوع تجارتی را دارد -د

    د  :پاسخ          
     ،1077 ، پاراگراف اول و صفحه 4 ، شماره 1076 و صفحه 11 و 10 و 9 ، سطر 2 ، شماره 1074وم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و عل  :منبع       

   .ه نمایید مشاهد 42و  41،  40در صفحات تصویر این صفحات از جزوۀ حقوق مدنی دپارتمان  حقوق را می توانید در انتهای  همین دفترچه  .   انتهای پاراگراف اول                  
  
  یـا  در کدام یک از موارد زیر ، در فسخ        .  شخصی مقدار معینی شکر را به دیگری می فروشد و پس از تحویل ، معلوم می شود که حین العقد معیوب بوده است                         -9

  مطالبه ارش مخیر است ؟
  . چنانچه به واسطه عیب مزبور ، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد -الف
  . نموده باشد هبهار ، مبیع را به دیگری  چنانچه خرید-ب
  .  در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار ، مبیع از مالیات افتاده باشد -ج
  .  چنانچه شکرهای مورد نظر ، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد -د

      الف :پاسخ          
   راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این دو صفحه  . 1 ، سطر 908 و صفحه 15 ، سطر 907صفحه  علوم سیاسی ، جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و  :منبع       

  . مشاهده نمایید   44 و 43صفحات در همین دفترچه  می توانید در انتهای                    
  

ود انبار خود را که حاوی صد تن برنج است ، می فروشد ، اما هنگام تسلیم معلوم می شـود کـه             تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار ، تمامی موج            -10
  کاالی فروخته شده ، فاقد اوصاف نمونه است ، کدام ضمانت اجرایی ، در دسترس خریدار خواهد بود ؟

  . فقط حق فسخ معامله را دارد -الف
  . فقط حق مطالبه ارش را دارد -ب
  .فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد  می تواند الزام -ج
  . حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار ، خسارت ناشی از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید  -د

      الف :پاسخ          
  می توانید راحقوق مدنی  دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  . 14 و 13  ، سطر 6 ، شماره 982جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  45در صفحه همین دفترچه   در انتهای                   
  

    کدام یک از موارد تعلیق زیر ، مبطل عقد است ؟-11
  . هم بود  در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون ، من ملتزم به تأدیه خوا-الف
  . در صورتی که مدیون پرداخت نکند ، من ضامن هستم -ب
  .  من ضامن هستم   در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد ،-ج
  . در صورتی که مدیون تاکنون ادای دین نکرده باشد ، من ضامن هستم -د

    ب :پاسخ          
  همین می توانید در انتهای  راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  .4 ، سطر 1183وق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حق  :منبع       

  . مشاهده نمایید  46در صفحه  دفترچه                   
  

   کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل ، صحیح است ؟-12
  .  که مسافرت است واصل گردد ، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست  چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی-الف
  . وکیل پس از استعفا ، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند -ب
  .  چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است ، ارسال گردد ، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست -ج
  .  برسد ، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست  ع وکیل که در مسافرت است ، چنانچه نامه عزل به اطال-د

     . به نظر گزینه د  مد نظر طراح سؤال باشد . هر دو گزینۀ الف و ب می تواند درست باشد . گزینه ها درست تنظیم نشده است  :پاسخ          
  می توانید راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه   .13 و 12 سطر   ،1، شماره 1154 علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  47 در صفحه همین دفترچه  در انتهای                    
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اغچه موجر را که در مجاورت عین مستأجره قرار دارد ، به صـورت رایگـان                 در ضمن عقد اجاره یک ساله ، بر مستأجر شرط شده است که در مدت اجاره ، ب                  -13
  آبیاری نماید ، در صورت تخلف مستأجر در سه ماه اول و خشک شدن برخی درختان ، کدام اقدام از سوی موجر متصور است ؟

  .  ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد -الف
  .البه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد  فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مط-ب
  . پیش از فسخ قرارداد ، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد -ج
  .  فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد -د

      الف :پاسخ          
  می توانید  راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه .1 ، مورد ب ، شماره 1051فحه جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، ص  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 48 در صفحه همین دفترچه در انتهای                    
  

  ت ؟وجه از اموال خویش ، کدام مورد صحیح اسز  مطابق قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط -14
  .  هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج ، هزینه تحصیل فرزندشان را پرداخت نماید ، تحت هر شرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه نموده ، از زوج مطالبه کند -الف
ثابت شود قصد تبرع نداشته اسـت ،         هزینه مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خود ادا نماید ، صرفاً در صورتی که                    هرگاه زوجه به اذن زوج ،      -ب

  . می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند 
 هرگاه زوجه به اذن زوج ، هزینه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نماید ، در صورتی که ثابت شود قـصد تبـرع نداشـته اسـت ،  مـی توانـد                 -ج

  . معادل آن را از زوج دریافت کند 
 را که در شهر دیگری تحصیل می کند تقبل کند ، حق مطالبه معادل آن را از زوج                   شانیشنهاد زوجه ، هزینه سفر برای مالقات فرزند        هرگاه زوجه به پ    -د

  . دارد ، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد 
    د  :پاسخ          
  می توانید  راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  .22 الی 19طرهای  ، س362جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  49در صفحه همین دفترچه  در انتهای                    
  

    اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نماید ، کدام مورد صحیح است ؟-15
  .  مالک برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن ، حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را ندارد -فال
  .  مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد -ب
  . مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب ، فقط حق رجوع به الحقین را دارد -ج
  .  رجوع به غاصبین بعدی را دارد  مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب ، حق-د

     ب  :پاسخ          
   3 ، شماره 1400 ، پاراگراف سوم یا صفحه 3 ، شماره 843 ، پاراگراف سوم و صفحه 1 ، شماره 842جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

   .مشاهده نمایید  53 الی 50در صفحات تصویر این صفحات صفحه از جزوۀ حقوق مدنی دپارتمان  حقوق را می توانید در انتهای  همین دفترچه  . 2 ، شماره 1405و صفحه                   
  

   در ارتباط با احکام عده ، کدام مورد صحیح است ؟-16
  . روز است 45 عده طالق در زنی که به اقتضای سن ، عادت زنانگی نبیند ، -الف
  .فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع ، سه طهر است  عده -ب
  . عده وفات در نکاح دائم و منقطع ، یکسان است -ج
  .  اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده است ، عده فسخ نکاح ، دو طهر است -د

   ج  :پاسخ          
  می توانید  راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه  .1مورد ب ، سطر  ، 369جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  54صفحه در همین دفترچه  در انتهای                    
  

   در خصوص وصیت ، کدام مورد صحیح است ؟-17
  . قبول بعد از فوت الزم است   نشده باشد ، چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد ، ولی موصی به قبض-الف
  .  در صورت رد وصیت قبل از فوت ، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد -ب
  .  در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به ، رد وصیت ممکن نیست -ج
  . موصی به ، وصیت قابل رجوع نیست  در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از موصی و قبض -د

      ج :پاسخ          
  حقوق مدنی دپارتمان  حقوق از جزوۀ تصویر این صفحه . ، پاراگراف دوم 1شماره  ،» د «  ، مورد 488جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  55در صفحه همین دفترچه  های می توانید در انت را                   
  

  کدام مورد از اقرارهای زیر تجزیه پذیر است ؟.  و مقترض ادای دین نکرده است ه  شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخت-18
  . از مدعی پول گرفته ام ، اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است -الف
  . از مدعی پول گرفته ام ، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم -ب
  . از مدعی پول گرفته ام ، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است -ج
  . از مدعی پول گرفته ام ، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است -د
   ب  :پاسخ          

   را دپارتمان  حقوق آیین دادرسی مدنی از جزوۀ این صفحهتصویر این  .  ، پاراگراف آخر 260رفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه  پیشآیین دادرسی مدنی جزوۀ   :منبع       
  . مشاهده نمایید  56در صفحه همین دفترچه  می توانید در انتهای                     
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  د صحیح است ؟ در خصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها کدام مور-19
  .  در صورت انحصار ورثه به یک پسرعموی ابوینی و یک عموی ابی فقط پسرعمو ارث می برد -الف
  .  در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسرعموی ابوینی ، همگی ارث می برند -ب
  . همگی ارث می برند  ، یک دایی و پسرعموی ابوینی ، در صورت انحصار ورثه به یک خاله-ج
  . همگی ارث می برند،  یک دایی و یک عمو  ، درصورت انحصار ورثه به دو پسرعموی ابوینی-د

      الف :پاسخ          
   در انتهایمی توانید راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این  صفحه  .7 و 6 ، سطر 581جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  57 در صفحه همین دفترچه                  
  

. صغیر به دیگری خسارت وارد مـی سـازد          ،  در همین مدت    . در ساعات اداری به موجب قرارداد به مهدکودکی سپرده اند           را   نگهداری او     ،  والدین صغیری  -20
  مسئولیت جبران خسارت صحیح است ؟در خصوص کدام مورد 

  . مهدکودک در هر حال مسئول جبران خسارت است -الف
  . تقصیری در تربیت طفل نکرده اند ، مگر اینکه ثابت کنند ،  اصوالً والدین مسئول جبران خسارت هستند -ب
  . صغیر مسئول است و باید از مال او جبران خسارت شود -ج
  .مهد کودک و والدین مسئولیت تضامنی دارند ،  صغیر -د

  ج  :پاسخ          
  می توانید در انتهای همین راحقوق مدنی دپارتمان  حقوق  از جزوۀ تصویر این صفحه . مورد ج    ،65جزوۀ حقوق مدنی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  58در صفحه  دفترچه                   
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    95آذر ماه .کانون وکالی دادگستریآزمون               آیین دادرسی مدنی    
  

  
  

  چنانچه اصلِ دعوای تحویل مال منقول در صالحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تأمین خواسته همان عین معین باشد کـه در مقـر دادگـاه                              -1
  درخواست تأمین خواسته باید به کدام دادگاه داده شود ؟، عمومی تهران موجود است 

  . ست صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست  چون موضوع درخواست مال منقول ا-الف
   تبریز -ب
   تهران-ج
   تبریز یا تهران به انتخاب خواهان-د

      ب :پاسخ          
  را دپارتمان  حقوق دنیآیین دادرسی م از جزوۀ تصویر این صفحه  .14 ، بند چهارم ، سطر 561 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  59 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای              
  
 چنانچه قرار اتیان سوگند بتی صادر شود و مدعی علیه سوگند یاد کند ، آیا مدعی می تواند پس از اتیان سوگند مدعی علیه ، دعوای خود را با دلیل دیگـری ،                                  -2

  اثبات نماید ؟
  . خیر ، نمی تواند -الف
  . بلی ، تنها در دعوای بر وراث میت می تواند -ب
  .  تنها در دعوای بر وارث میت نمی تواند -ج
  .  می تواند   بلی ،-د

      الف :پاسخ          
   را دپارتمان  حقوق آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  .10 و 9، سطر ه  ، مورد 299 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  60 در صفحه همین دفترچه در انتهای  می توانید                    
  
   حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ، در کدام صورت نهایی محسوب می شود ؟-3

  .  فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود -الف
  . حکم دادگاه تجدیدنظر استان ، نهایی است -ب
  .  فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود -ج
  .  چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود -د

   د  :اسخ پ         
  می توانید در را دپارتمان  حقوق آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  .6 ، شماره 374 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید   61در صفحه  انتهای همین دفترچه                  
  
  ر خصوص گرفتن تأمین از درخواست کننده دستور موقت ، صحیح است ؟ کدام مورد د-4

  . الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد   ، سند رسمی نباشد  تنها اگر مستند دعوا-الف
  . الزامی نیست -ب
  . الزامی است که باید وجه نقد باشد -ج
  .  الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد -د

      د :پاسخ          
  آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این دو صفحه  . 2 و 1 ، سطر 572 ، سطر آخر و صفحه 571 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . اهده نمایید مش  63 و 62 اتدر صفحهمین دفترچه  می توانید در انتهای  را  دپارتمان  حقوق                 
  
    اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون او متصل به زمان صغر نیست ، خواهان دعوا کیست ؟-5

   اداره سرپرستی صغار و مجانین-الف
   محجور-ب
   قیم-ج
   ولی خاص -د

     ب  :پاسخ          
  آیین دادرسی مدنی تصویر این دو صفحه از جزوۀ .  ، پاراگراف اول 199 ، دو سطر پایانی یا صفحه 198پارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه  پیشرفته دآیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید   65 و 64در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه  دپارتمان  حقوق را                    
  
  ، با تعطیلی غیرمنتظره مصادف شود ، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود ؟ اگر روز جلسه دادرسی -6

  . فردای روز تعطیل است -الف
  . باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضورا ابالغ شود -ب
  . باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابالغ شود -ج
  .  باید یک ماهه تعیین شود و ابالغ الزم نیست -د

    ج  :سخ پا         
  می توانید را دپارتمان  حقوق آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه . ، دو سطر پایانی 226 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه  آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید   66 در صفحه همین دفترچه   در انتهای                   
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   خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رأی دادگاه ، کدام مورد صحیح است ؟ در-7
  .  مهلت ندارد ، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رأی ، آگاه بوده باشد -الف
  .  مهلت ندارد ، مگر معترض از دادرسی منتهی به رأی ، آگاه بوده باشد -ب
  .ع شخص ثالث از رأی است  در هر حال ، مهلت آن دو ماه از تاریخ اطال-ج
  . در هر حال ، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شخص ثالث از رأی است -د

      الف :پاسخ         
   را دپارتمان  حقوق سی مدنیآیین دادر از جزوۀ تصویر این صفحه  . 2 و 1 ، بند سوم ، سطر 452 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنی جزوۀ   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  67 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای             
  
 چنانچه متصرف عدوانی ، در ملک مورد تصرف ، ساختمان احداث کرده باشد و حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود ، در مورد اجـرای آن ، کـدام مـورد                                 -8

  صحیح است ؟
  . صله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد  بالفا-الف
  .  بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف ، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ حکم ، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید -ب
  .  متصرف ، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید  قبل از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که-ج
  .  بالفاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد -د

  ج  :پاسخ          
   دپارتمان  حقوق آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  .3 و 2 و 1  سطر  ،1 ، شماره 145 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  68همین دفترچه در صفحه   در انتهای  می توانید را                   
  
  اه چه تصمیمی اتخاذ می کند ؟عوای علیه متوقف ، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمین خسارت احتمالی وارد به خود را نماید ، دادگد در -9

  .  اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع می شود  ،کند قرار تأمین صادر می-الف
  .  با تعیین میزان خسارت احتمالی ، قرار تأمین صادر می کند -ب
  . بدون تعیین خسارت احتمالی ، قرار تأمین صادر می کند -ج
   .  قرار رد درخواست تأمین صادر می کند-د

  د  :پاسخ          
  تصویر این  .16 و 13 ، سطر 3 ، شماره 523 و صفحه 5 و 4 ، 3 ، سطرهای 5 ، شماره 378 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید   70 و 69در صفحات همین دفترچه  توانید در انتهای می  رادپارتمان  حقوق  مدنی آیین دادرسی  از جزوۀ  دو صفحه                   
  

   دعوای مطالبه مهریه غیرمنقول را زوجه ، در کدام دادگاه می تواند اقامه نماید ؟-10
   محل وقوع مال غیرمنقول یا محل سکونت زوجه-الف
   محل وقوع مال غیرمنقول-ب
   محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه-ج
  ل وقوع مال غیرمنقول یا محل اقامت زوج مح-د

     ب  :پاسخ         
   از جزوۀ تصویر این دو صفحه  .12 و 11 ، سطرهای 1 ، شماره 120 و صفحه 6 و 5 ، سطر 33 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید  72 و 71در صفحات همین دفترچه  می توانید در انتهای  راارتمان  حقوق مدنی دپ                   آیین دادرسی 
  
   اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح نشده باشد ، وکیل حق اقدام در کدام یک از موارد زیر را دارد ؟-11

   درخواست تأمین خواسته ، درخواست دستور موقت ، افزایش خواسته-الف
  ست دستور موقت ، افزایش خواسته ، تعیین داور درخوا-ب
   درخواست دستور موقت ، ارجاع به داوری ، دفاع از دعوای متقابل-ج
   درخواست تأمین خواسته ، افزایش خواسته ، اعتراض به حکم غیابی-د

      الف :پاسخ         
   آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  .22 و 15 ، 11 ، 10 ، 9 ، سطرهای 136یاسی ، صفحه  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سآیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید  73در صفحه همین دفترچه  می توانید در انتهای  رادپارتمان  حقوق                    
  

  کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟.  بهای واقعی تقویم نماید  در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از-12
  . در هیچ یک ، مؤثر نیست -الف
  .  در هزینه دادرسی مؤثر است ، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر نیست -ب
  . در هزینه دادرسی مؤثر نیست ، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر است -ج
  . در هر دو مورد ، مؤثر است -د

    ج  :پاسخ          
   از جزوۀ تصویر این دو صفحه  .8 و 7 ، سطر 2 ، شماره 238 و صفحه 2 و 1 ، سطر 239صفحه :  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، به ترتیب آیین دادرسی مدنی جزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید  75 و 74در صفحات همین دفترچه  ای می توانید در انته را دپارتمان  حقوق آیین دادرسی مدنی                   
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   در صورت فسخ کدام یک از قرارهای زیر در دادگاه تجدیدنظر استان ، همان دادگاه تجدیدنظر ملزم به رسیدگی ماهیتی می باشد ؟-13
   کلیه قرارهای دادگاه بدوی-الف
   شخص ثالث  قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث ، قرار رد دادخواست جلب-ب
   قرار عدم استماع دعوا ، قرار عدم اهلیت خوانده-ج
   قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر ، قرار رد دعوا-د

   ب  :پاسخ          
   می توانیدرا دپارتمان  حقوق رسی مدنیآیین داد از جزوۀ تصویر این صفحه  . 27 و 26 ، سطر 538 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

    . مشاهده نمایید  76در صفحه همین دفترچه  در انتهای             
   چنانچه وجه نقد محکوم علیه نزد ثالث بازداشت شود ، اما ثالث از تسلیم آن به مأمور اجرا خودداری نماید ، مأمور اجرا کدام اقدام زیر را انجام می دهد ؟-14
  . ه میزان وجه مزبور ، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد   ب-الف
  . باید وجه توقیف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد -ب
  . محکوم علیه ، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید -ج
  . ید  محکوم له ، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نما-د

      الف :پاسخ          
  می توانید در رامدنی دپارتمان  حقوق آیین دادرسی  از جزوۀ تصویر این صفحه  .21 ، سطر 648 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . ایید  مشاهده نم 77 در صفحه  دفترچه همین  انتهای                    
  

اما این حکم ، پس از اعاده دادرسی  فسخ و حکم بر اثبات زوجیت صادر شـود ،    ،  علیه خواهان صادر شود      حکم دادگاه تجدیدنظر  ، چنانچه در دعوای زوجیت      -15
  محکوم علیه این حکم چه اقدامی می تواند انجام دهد ؟

  .دادرسی نماید  فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت ، مجدداً اعاده -الف
  . فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید -ب
  . می تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید -ج
  .زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است ،  حق هیچ اقدامی ندارد -د

      ج :پاسخ          
   رادپارتمان  حقوق   آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  .5 و 4 ، بند پنجم ، سطر 420اسی ، صفحه  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیآیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

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

    کدام مورد در خصوص گزارش اصالحی ، صحیح است ؟-16
  . را گذاشته می شود و قابل تجدیدنظر نیست ، مگر اینکه از شورای حل اختالف صادر شده باشد  مانند حکم دادگاه به موقع اج-الف
  . حکم تلقی می شود و قابل تجدیدنظر است -ب
  . حکم تلقی می شود و پس از قطعیت ، اعتبار امر مختومه دارد -ج
  .نظرخواهی نیست  مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدید-د

  د  :پاسخ          
  می توانید را  دپارتمان  حقوق  از جزوۀ آیین دادرسی مدنیتصویر این صفحه  .10 ، سطر 548 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنی جزوۀ   :منبع       

  . ه نمایید مشاهد 79در صفحه همین دفترچه   در انتهای                   
  

   اعاده دادرسی ، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد ؟-17
  . دادگاهی که دعوا در آن مطرح است ، مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است -الف
   دیوان عالی کشور-ب
  ت اعاده دادرسی دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواس-ج
  . دادگاهی که در آنجا ، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است -د

     ج :پاسخ          
  قوق دپارتمان  حآیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  . 15 و 14 ، بند پنجم ، سطر 443 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 80 در صفحه همین دفترچه در انتهای  می توانید را                    
  

 چنانچه هیأت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یک از طرفین و داور مرضی الطرفین تعیین شود ، در مورد عزل داور توسط یکی از طرفین کدام                              -18
  مورد صحیح است ؟

  .از طرفین نمی تواند هیچ یک از داوران را عزل نماید هیچ یک  -الف
  . هر یک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد -ب
  . هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید -ج
  . عزل نماید  هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را -د

      الف :پاسخ          
   دپارتمانآیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  .7 ، سطر 1 ، گفتار پنجم ، شماره 616 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه آیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید  81در صفحه دفترچه همین  در انتهای   می توانید را  حقوق                   
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   در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکوم به ، در کدام صورت محکوم علیه حبس نمی شود ؟-19
  . در هر صورت ، به تقاضای محکوم له حبس می شود -الف
  .ر بدهد  روز از تاریخ ابالغ اجراییه ، دادخواست اعسا30 ظرف -ب
  . روز از تاریخ ابالغ اجراییه ، کفیل یا وثیقه معرفی کند  30 ظرف -ج
  . ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی ، دادخواست اعسار بدهد -د

    ب  :پاسخ          
   دپارتمان  حقوقآیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این صفحه  . 13 و 12طر  ، بند هشتم ، س667 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه  آیین دادرسی مدنی جزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید  82در صفحه همین دفترچه   در انتهای  می توانید را                   
  
  ه پی ببرد ، چه اقدامی باید انجام دهد ؟ در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اشتباه شکلی خود در رأیی که صادر نمود-20
  .دهد می  مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع -الف
  .  هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد -ب
  .ا نزد رئیس قوۀ قضائیه می فرستد  مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده ر-ج
  . مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و در هر حال ، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود -د

      الف :پاسخ          
    آیین دادرسی مدنی از جزوۀ تصویر این دو صفحه   19 و 18 ، 17رد ب ، سطر  ، مو103  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحهآیین دادرسی مدنیجزوۀ   :منبع       

  . مشاهده نمایید   83 در صفحه همین دفترچه می توانید در انتهای  رادپارتمان  حقوق                     
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    95آذر ماه .کانون وکالی دادگستریآزمون                               حقوق تجارت 
  
  

    برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی ، صحیح است ؟کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر  – 1
  .به هیچ وجه تجاری نیست  -الف
  . چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود ، مشمول عمل تجاری است -ب
  . در صورتی که فروشنده تاجر باشد ، عمل تجاری است -ج
  .  عمل تجاری محسوب می شود -د

    د :        پاسخ 
   دپارتمان  حقوق تجارتتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق   . 1 ، بند سوم ، مورد الف و شماره 48 پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه تجارتجزوۀ حقوق   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  84 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                   
  
  در صورت بروز حوادث کدام مورد صحیح است ؟. و نقل ، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است متصدی حمل  – 2

  .با متصدی بعدی ، متضامناً مسئول است  -الف
  . شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است -ب
  .  هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی ، مسئولیت مستقیم دارد -ج
  . مسئول بوده و نمی تواند به متصدی بعدی رجوع کند  شخصاً-د

   ب :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را   . 23 و 22 ، سطر 4 ، شماره 70جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید   85در صفحه در انتهای  همین دفترچه                     می توانید 
  
  چنانچه دوره مدیریت اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی پایان یابد ، کدام مورد صحیح است ؟ – 3

  .مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند ، ولی معامالت آنها برای شرکت ، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است  -الف
  . مدیران مجاز به انجام امور شرکت ، به جز امور کالن هستند -ب
  . اختیارات هیأت مدیره ، کماکان به قوت خود باقی است -ج
  .  مدیران مجاز به انجام اعمال حقوقی ، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشد -د

   ج :         پاسخ 
  تصویر این دو صفحه از جزوۀ  . 15 و سطر 14 ، اواسط سطر 305 یا صفحه 4 ، سطر 4 ، شماره 319رتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپا  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  87 و 86 در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه                     حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را
  
  .................می عادی ، بدون رعایت حدنصاب قانونی تشکیل و مدیران را انتخاب نماید ، این انتخاب چنانچه مجمع عمو – 4

  . بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث ، کان لم یکن می باشد  -الف
  .داران معتبر است  و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث ، باطل ولی نسبت به شرکت و سهام-ب
  . قابل ابطال در دادگاه بوده ، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث ، دارای اعتبار است -ج
  .  و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت ، معتبر و غیرقابل ابطال می باشد -د

 ج  :         پاسخ 
  تصویر این دو صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت   . 7 و 6 ، سطر 308 و صفحه 6 و 5 ، 4 ، سطر 307دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته   :منبع       

  . مشاهده نمایید   89 و 88در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه                      دپارتمان  حقوق  را
   

  امکان پذیر است ؟) کسانی ( رای ثبت ، علیه چه کسی مطالبه وجه چک از طریق اج – 5
  صادرکننده -الف
   صادرکننده و ضامن وی-ب
   ضامن وی و ظهرنویس  صادرکننده ،-ج
   صادرکننده و ظهرنویس-د

     الف :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان حقوق  .  ، پاراگراف اول 1شماره  ، مورد ب ، 540جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  90 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                      را
  
  . ، سند را کارسازی کند .................. بانک مکلف است به محض ارائه چک ،  – 6

  از تاریخ صدور آن ماه 6حداکثر تا  -الف
   تنها در تاریخ مندرج در آن-ب
   بدون توجه به تاریخ مندرج در آن-ج
   در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ-د

    د :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت  .  ، پاراگراف اول 1 ، گفتار ششم ، مورد الف ، شماره 542جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  91 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                     دپارتمان  حقوق را
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  انتشار اوراق مشارکت ، با مجوز کدام نهاد صورت می گیرد ؟ – 7
  سازمان بورس اوراق بهادار -الف
  زی بانک مرک-ب
   بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت-ج
   وزارت امور اقتصادی و دارایی-د

     الف :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را .  ، دو سطر پایانی  6 ، شماره 350جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  92در صفحه                 می توانید در انتهای  همین دفترچه    
  
  ، به ترتیب از کدام طریق انجام می شود ؟) شرکت با مسئولیت محدود ( و در ) شرکت های سهامی ( تقویم آوردۀ غیرنقدی در  – 8

   کارشناسان رسمی دادگستری-کارشناسان رسمی دادگستری  -الف
   توافق شرکا-ق شرکا  تواف-ب
   توافق شرکا- کارشناسان رسمی دادگستری -ج
   کارشناسان رسمی دادگستری- توافق شرکا -د

   ج :        پاسخ 
  جزوۀ حقوق  تجارت تصویر این دو صفحه از   . 3 ، سطر 204 و صفحه 4 ، سطر 2 ، شماره 291جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  94 و 93 در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه                    دپارتمان  حقوق را
  
  کدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی می شود ، صحیح است ؟ – 9

  .  قرارداد انتقال ، شرط شده باشد فقط در صورتی مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود که در -الف
  .  مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود -ب
  .  فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود -ج
  .  به هیچ وجه ، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود -د

  ب :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت  . 9 و 8 ، سطر 1 ، گفتار سوم ، مورد الف ، شماره 223تمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپار  :منبع       

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

   زیر ، به عنوان آورده در شرکت با مسئولیت محدود ، نمی تواند در نظر گرفته شود ؟در حقوق ایران ، کدام یک از موضوعات – 10
  حقوق ارتفاقی -الف
   حق اختراع-ب
   سرقفلی -ج
   نفوذ سیاسی-د

 د :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق .گراف اول  ، پارا2 ، گفتار سوم ، شماره 154جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  96در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                      را
  

  کدام مورد در خصوص شرکت های سهامی ، صحیح است ؟ – 11
  .تضمین یا تعهد وام مدیران ، توسط شرکت ، معتبر است  -الف
 مگر در مورد بانک ها و شرکتهای مـالی و اعتبـاری و بـا رعایـت قیـود و شـرایط         دریافت وام یا اعتبار مدیران از شرکت ، خود به خود باطل است ،              -ب

  عادی و جاری 
  . معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست -ج
  .ه متضمن رقابت با شرکت باشد ، باطل است  معامالت مدیران ک-د

    ب :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را می توانید  . 13 و 12 ، 11 ، سطرهای 321جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  97 در صفحه همین دفترچه                    در انتهای  
  

  اگر مدیران یک شرکت تجاری ، چکی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود ، کدام مورد صحیح است ؟ – 12
  .مدیران و شرکت ، در قبال دارنده ، مسئولیت تضامنی نخواهند داشت ، مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضاء کرده باشند   -الف
  . فقط شرکت ، مسئول پرداخت چک خواهد بود  -ب
  . مدیران به لحاظ حقوقی ، هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت -ج
  . مدیران امضاء کننده و شرکت ، در قبال دارنده ، مسئولیت تضامنی خواهند داشت -د

     د :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق .  ، سه سطر پایانی 1 ، مورد ب ، شماره 540 سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 98 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                    را
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  کدام مورد در خصوص تاریخ توقف تاجر ، صحیح است ؟ – 13
  . ف تعیین شده در حکم ورشکستگی ، در قبال اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند ، قابل استناد نیست تاریخ توق -الف
  . تا یک سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، قابل تعیین است -ب
  . فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر ، تعیین شود -ج
  . تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاریخ توقف محسوب می شود  ین نشده باشد ، اگر در حکم مع-د

   د :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را می توانید . 6 و 5 ، سطر 2 ، شماره 649جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  99در صفحه                در انتهای  همین دفترچه      
  

  .................. . چنانچه شخص حقوقی پس از محکومیت قطعی ، قادر به پرداخت محکوم به نباشد ،  – 14
  .شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد  -الف
  . می تواند دادخواست اعسار بدهد -ب
  . مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را اعالم کنند -ج
  . شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیرتجاری باید دادخواست اعسار بدهد -د

   الف :         پاسخ 
  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را می توانید در  . 14 و 13 ، سطر 626 حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان  :منبع       

  . مشاهده نمایید  100در صفحه                     انتهای  همین دفترچه 
  

  ، صحیح است ؟» شرکت های با مسئولیت محدود « و » ای سهامی شرکت ه« کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی یک بیستم ، به ترتیب در  – 15
  .  اختیاری است -اختیاری است  -الف
  . اختیاری است - اجباری است -ب
  . اجباری است - اجباری است -ج
  . اجباری است - اختیاری است -د

     ج :         پاسخ 
  تصویر این دو صفحه از  . 11 ، سطر 6 ، شماره 203 و صفحه 7 و 6 سطر   ،1 ، مورد ج ، شماره 355لوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و ع  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  102 و 101 در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه                  جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را
  

  به ترتیب از بین چه کسانی انتخاب می شوند ؟ ،» شرکت های با مسئولیت محدود « و در »  سهامی شرکت های« مدیران در   – 16
   شرکا-غیرسهامداران  -الف
   شرکا و غیرشرکا- سهامداران -ب
   شرکا- سهامداران -ج
   شرکا- سهامداران و غیرسهامداران -د

   ب :         پاسخ 
  تصویر این دو صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت  . 1 ، بند اول ، سطر 197 و صفحه 1 ، مورد الف ، سطر 310دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته   :منبع       

  . مشاهده نمایید  104 و 103در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه                     دپارتمان  حقوق  را
  

    از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد ؟ مزبورسته بعد از توقف ، مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید ، معاملههرگاه تاجر ورشک  – 17
  قابل فسخ -الف
   قابل ابطال-ب
   غیرنافذ-ج
   باطل-د

     د :         پاسخ 
   را می توانیدتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق   .9 و 8 ، سطر 2ه  ، شمار659جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  105در صفحه                     در انتهای  همین دفترچه 
  

  به دیگری به ترتیب از کدام طریق صورت می گیرد ؟» چک « و » برات « اولین انتقال  – 18
   ظهرنویسی یا قبض و اقباض-ض و اقباض ظهرنویسی یا قب -الف
   ظهرنویسی - ظهرنویسی -ب
   قبض و اقباضیا ظهرنویسی - ظهرنویسی-ج
   ظهرنویسی-ا قبض و اقباض ی ظهرنویسی -د

     ج :         پاسخ 
  تصویر این    .8 و 7 ، 1 ، گفتار پنجم ، مورد الف ، سطر 541و صفحه  1 ، گفتار یازدهم ، سطر 487جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  107 و 106در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه  دو صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق  را                    
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ا فسخ قـرارداد انجـام      ی صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکم بطالن               کدام مورد در خصوص معامالتی که تاجر ورشکسته بعد از          – 19
  داده است ، صحیح می باشد ؟

  .ر طلبکاران هم باشد ، باطل است در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضر -الف
  . به هیچ وجه باطل نمی شود -ب
  .نباشد باطل می شود  در صورتی که به مصلحت طلبکاران -ج
  . در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده ، باطل می شود -د

     الف :         پاسخ 
  می توانید در تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوق را   . 15 و 14  ، سطر 687جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  108در صفحه                     انتهای  همین دفترچه 
  

  کدام مورد در خصوص این شرط ، صحیح است ؟. چک شرط عدم مسئولیت نموده است ظهرنویس چک به هنگام ظهرنویسی ، در  – 20
  .باطل است  -الف
  .، قابل استناد است ) غیرمستقیم مستقیم و ( همه دارندگان صحیح است و در مقابل  -ب
  . ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم ، قابل استناد است   صحیح است ،-ج
  . قابل ابطال است -د

     الف :         پاسخ 
   را ن صفحه از جزوۀ حقوق  تجارت دپارتمان  حقوقتصویر ای   .5 و 4 ، پاراگراف 2 ، شماره 490جزوۀ حقوق تجارت پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  109در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                    
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  مالک شرکت در جرم ، در قانون مجازات اسالمی چیست ؟  –1
  شرکت در عملیات اجرایی جرم -الف
   در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب مشارکت-ب
  . هرکس عالماً ، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید -ج
  . جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد -د

    ب :         پاسخ 
   .1 ، سطر 168 ، و صفحه 1 ، بند دوم ، سطر 167 یا صفحه 3 و 2 ، 1 ،  گفتار دوم ، سطر 166ه پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحی عمومی جزوۀ حقوق جزا  :منبع       

  . مشاهده نمایید   112 و 111 و 110در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه  دپارتمان  حقوق رای عمومی تصویر این صفحات از جزوۀ حقوق جزا              
  
  به علت رفتار دیگری ، با کدام شرایط محقق می شود ؟مسئولیت کیفری   – 2

  .شخص به طور قانونی یا قراردادی ، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجۀ رفتار دیگری ، مرتکب تقصیر شود  -الف
  .  تقصیر شود  مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ، مرتکب  شخص به طور قانونی ،-ب
  . شخص به طور قانونی ، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری ، مرتکب تقصیر شود -ج
  .  شخص به طور قانونی یا قراردادی ، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری ، مرتکب تقصیر شود -د

   ب :        پاسخ 
    ق را جزای عمومی دپارتمان حقوتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق   13 و 12 ، سطر 159صفحه جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  . مشاهده نمایید  113در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                     
  
لیکن مجنی علیه پس از درمان از مرگ نجـات پیـدا            . اصابت می کند    » ج  « ری به سمت او شلیک می کند که به علت اشتباه ، به              تی» ب  « به قصد قتل    » الف  «  – 3

  به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می گیرد ؟» الف « . کند  می
   محضخطایجنایت  -الف
   جرم عقیم-ب
   شروع به جرم قتل عمدی-ج
   ایراد جرح و صدمات عمدی-د

   الف :   پاسخ       
  جزای اختصاصی  تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  4 و 1 ، مورد الف ، سطر 107پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای اختصاصی  :منبع       

  . هده نمایید  مشا 114 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه دپارتمان  حقوق را                    
  
  نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا می شود ؟کدام یک از قوانین زیر ،  – 4

  .قانونی که مدت زمان اعالم عقیده بازپرس را دربارۀ صدور قرار مناسب افزایش دهد  -الف
  . قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد -ب
  .حت نظر متهمان را کاهش می دهد  قانونی که مدت زمان ت-ج
  .  قانونی که مدت زمان اعتراض به قرار تعلیق را کاهش دهد -د

  ب :         پاسخ 
    وق را جزای عمومی دپارتمان حقتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  13 و 9 ، سطر 103پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   جزوۀ حقوق جزای عمومی  :منبع       

  . مشاهده نمایید  115 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                    
  
  چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟ – 5

  .ن مناسب آزاد می شود شاکی می تواند به طور مشروط گذشت کند ، در این صورت ، متهم با قرار تأمی -الف
  .  شاکی مطلقاً نمی تواند گذشت کند -ب
  . شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند -ج
  .  اگر جرم از حقوق الناس و شرعاً قابل گذشت باشد ، شاکی می تواند گذشت کند -د

 د :        پاسخ 
  ق رازای عمومی دپارتمان حقوتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق ج   .15 و 14 ، سطر 303یشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه پ  جزای عمومیجزوۀ حقوق   :منبع       

  . مشاهده نمایید  116در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                     
  
  ل است ؟در جرایم مستوجب حد ، مرتکب با کدام شرایط زیر مسئو  -  6

  .  قصد و شرایط مسئولیت کیفری ، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد  عالوه بر داشتن علم ، -الف
  . عالوه بر داشتن علم و قصد ، مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه و متوجه باشد -ب
  .باید قصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز و مرتکب حایز شرایط عامه تکلیف باشد  عالوه بر علم به موضوع جرم ، -ج
  .  به موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آگاه و متوجه باشد  عالوه بر علم-د

   الف :         پاسخ 
  جزای اختصاصیتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .3 و 2 ، گفتار ششم ، سطر 164ن حقوق و علوم سیاسی ، صفحه پیشرفته دپارتمای اختصاصی جزوۀ حقوق جزا  :منبع       

  .  مشاهده نمایید 117 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه دپارتمان  حقوق را                    

  95آذر ماه . کانون وکالی دادگستری آزمون                    ]عمومی ، اختصاصی[ حقوق جزا 
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  ز آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ، صحیح است ؟کدام مورد در خصوص مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزی – 7
  . قانونی بودن جرم و مجازات ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشند به علت حاکمیت اصل  -الف
  .  به تدابیر جایگزین مجازات محکوم می گردند -ب
  . به کیفر جایگزین مجازات حبس محکوم می شوند -ج
  . ه نظر قاضی محکمه تعزیر می شوند  به علت ارتکاب عمل حرام ، ب-د

   ج  :         پاسخ 
    جزای عمومی دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق    .17 ، بند چهارم ، سطر 266پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه ی عمومی جزوۀ حقوق جزا  :منبع       

  . مشاهده نمایید  118در صفحه ی  همین دفترچه می توانید در انتها را                    
  

  ارتکاب کدام یک از جرایم زیر ، در دوران تعلیق مجازات ، موجب لغو محکومیت تعلیقی نمی شود ؟ – 8
  شرب خمر -الف
   قتل غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی-ب
  7 تعزیر درجه -ج
   ایراد ضرب عمدی-د

  ب  :         پاسخ 
  جزای عمومی دپارتمان حقوق را می توانیدتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  2 ، شماره 288زوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه ج  :منبع       

  . مشاهده نمایید  119در صفحه در انتهای  همین دفترچه                     
  
  کترونیکی ، در کدام جرایم و با چه شرایطی وجود دارد ؟امکان تبدیل مجازات حبس به نظارت ال – 9

   جبران ضرر و زیان- 8 تا 4تعزیرات درجه  -الف
    فقدان سوء سابقه کیفری مؤثر- 8 تا 6 تعزیرات درجه -ب
    جلب رضایت مجنی علیه- 8 تا 3 تعزیرات درجه -ج
   جبران ضرر و زیان- 8 تا 5 تعزیرات درجه -د

   د  :        پاسخ 
  دو صفحهتصویر این  .  7 و 3 ، 2 ، بند پنجم ، سطر 285 و صفحه 13 و 12 ، مورد ب ، سطر 291جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  121 و 120در صفحات چه می توانید در انتهای  همین دفتر را  جزای عمومی دپارتمان حقوقجزوۀ حقوق از                     

  

  اگر کسی دیگری را به سوی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بمیرد ، وصف جنایت چیست ؟ – 10
  در حکم شبه عمدی -الف
   عمدی-ب
   شبه عمدی-ج
   خطای محض-د

   ج  :         پاسخ 
  جزای  اختصاصی تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق .   ، گفتار هفتم ، پاراگراف ماقبل آخر  170و علوم سیاسی ، صفحهجزوۀ حقوق جزای اختصاصی پیشرفته دپارتمان حقوق   :منبع       

  . مشاهده نمایید  122در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                     دپارتمان حقوق

  

    عدم تحقق جرم می شود ؟در کدام یک از جرایم زیر ، صرف وجود شبهه ، موجب  – 11
  محاربه -الف
   قذف -ب
   زنای محصنه-ج
   سرقت حدی-د

   ج  :         پاسخ 
    جزای عمومی دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  5 و 4 ، سطر 2 ، شماره 321جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  123در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                    
  

با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است ، استفاده و بـا رانـدن آن           » ب  « پس از سرقت از مغازه جواهر فروشی ، برای فرار از اتومبیلی که              » الف  «  – 12
  صحیح است ؟» ب  «ر خصوص اقدام کدام مورد د. متواری می شود 

  .جرم نمی باشد  -الف
  . معاونت در فرار است -ب
  . مشارکت در سرقت است -ج
  .  معاونت در سرقت است -د

   د  :         پاسخ 
  جزای عمومی تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق .  همان صفحه  و پاورقی 2 و 1 ، سطر 6 ، شماره 176جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  124در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                     دپارتمان حقوق
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  تل عمدی ثابت می شود ؟شرایط قاتفاق افتد ، در کدام ) مثال ورود صدمه به گیجگاه ( اگر جنایت به علت حساسیت زیاد موضوع اصابت  – 13
  .باشد جنایت به علت وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن آگاه و متوجه  -الف
  . ولی به علت حساسیت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهی و توجه او نیز اثبات نگردد   اقدام مرتکب معموالً کشنده نباشد ،-ب
  . ی و مکانی و به دلیل وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن ، آگاه و متوجه باشد  جنایت به علت وضعیت خاص زمان-ج
  .  حساسیت زیاد موضع آسیب ، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثبات گردد -د

   د  :         پاسخ 
    جزای اختصاصی دپارتمان حقوق را می توانید درتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  33وم سیاسی ، صفحه جزوۀ حقوق جزای اختصاصی پیشرفته دپارتمان حقوق و عل  :منبع       

  . مشاهده نمایید  125 در صفحه در انتهای  همین دفترچه                    
  

  صل نظام ، چه جرمی است ؟تحریک مردم به درگیری با نیروهای دولتی ، با انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به ا – 14
  جرم نظامی -الف
   جرم عمومی-ب
   جرم سیاسی-ج
   در صورت موثر بودن ، جرم عمومی-د

 ب  :         پاسخ 
  صفحه از جزوۀدو ر این تصوی.   ، پاراگراف پنجم 81 ، مورد الف ، پاراگراف اول و صفحه 76جزوۀ حقوق جزای عمومی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  127 و 126در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه  را  جزای عمومی دپارتمان حقوق حقوق                   

  
  حایز کدام عنوان جزایی زیر است ؟این اقدام ، . می فروشد » ج « را به عنوان مال متعلق به خود ، به شخص » ب « ساختمان مسکونی متعلق به » الف «   – 15
  معامله معارض ، فقط -الف
   فقط   کالهبرداری ،-ب
   انتقال مال غیر ، فقط -ج
   انتقال مال غیر و کالهبرداری-د

   ج  :         پاسخ 
  جزای اختصاصی تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  20  و19 ، 18 ، سطرهای 360جزوۀ حقوق جزای اختصاصی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  128 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                      دپارتمان حقوق

  

  مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است ؟» الف « . او را زنازاده می نامد » ب « با توهین به شخص » الف «  – 16
  ذف و نشر اکاذیبق -الف
   قذف و توهین-ب
   توهین -ج
   قذف و افترا-د

  ب  :        پاسخ 
  جزای اختصاصی تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق  .  14 و 13 ، 12 ، سطرهای 167جزوۀ حقوق جزای اختصاصی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  129در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را  وق                    دپارتمان حق

  

  او به کدام اتهام ، قابل تعقیب کیفری است ؟. کارمند دولت ، وجوهی را که اشتباهاً به حساب او در بانک واریز شده ، برداشت می نماید  – 17
  هیچ اتهامی -الف
   تحصیل مال از طریق نامشروع-ب
   اختالس-ج
   تصرف غیرقانونی اموال دولتی-د

  د  :         پاسخ 
   اختصاصیجزای تصویر این صفحه از جزوۀ حقوق   ]در پاراگراف سوم  [ 12 ، انتهای سطر 444جزوۀ حقوق جزای اختصاصی پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  130در صفحه ید در انتهای  همین دفترچه می توان را  دپارتمان حقوق                  

  

  از نظر قانونگذار ، به چه کسانی اطالق می شود ؟» دشمن « مفهوم   - 18
  . اشرار و گروههایی که قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی را داشته باشند  -الف
  .یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند  کسانی که با سالح گرم یا سرد ، به صورت دسته جمعی به جان -ب
  . کسانی که اسناد و مدارک ، مذاکرات ، تصمیمات یا اطالعات طبقه بندی شده را در اختیار دولت خارجی قرار دهند -ج
  .  نظامیان مسلح بیگانه که در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسالمی دستگیر شوند -د

 الف  :         پاسخ 
  جزای اختصاصیصفحه از جزوۀ حقوق دو تصویر این    .2 ، شماره 605 ، مورد ب و صفحه 560صفحه  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، جزوۀ حقوق جزای اختصاصی   :منبع       

  . مشاهده نمایید   132 و 131در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه  را   دپارتمان حقوق                   
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  کدام یک از تعاریف زیر ، تعریف قانونی قاچاق کاال و ارز محسوب می شود ؟ –19
  ورود یا صدور کاال و ارز بدون اخذ مجوز قبلی از مرجع ذیربط قانونی -الف
   . هر اقدامی که موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت یا کاالهای ممنوع الصدور و ممنوع الورود گردد-ب
  .  هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد -ج
   بدون پرداخت عوارض گمرکی ، ورود یا خروج کاال و ارز موضوع درآمد دولت-د

 ج  :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفریتصویر این صفحه از جزوۀ .  جزوۀ آیین دادرسی کیفری مراجعه شود 47به صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ،   :منبع       

  .  مشاهده نمایید 133 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                      دپارتمان حقوق

  
 را به جای او امضاء کند و ثمن معامله را دریافت نماید ، مرتکب کدام یک از جـرایم                    اگر کسی با حضور و معرفی خود به عنوان فروشنده ، دفتر اسناد رسمی              – 20

  زیر شده است ؟
  کالهبرداری -الف
   استفاده از سند مجعول و کالهبرداری-ب
   جعل سند رسمی و کالهبرداری-ج
   جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری-د

 ج :         پاسخ 
  جزای اختصاصیتصویر این صفحه از جزوۀ حقوق .   ، گفتار سوم ، پاراگراف اول 691وق جزای اختصاصی  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ حق  :منبع       

  . مشاهده نمایید  134در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                      دپارتمان حقوق
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      95آذر ماه .کانون وکالی دادگستریآزمون            آیین دادرسی کیفری    
  

  

    معاینه پزشکی در مورد افراد تحت نظر ، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آید ؟-1
    پزشک تعیین شده توسط دادستان- فقط شخص تحت نظر -الف
    پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی- شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی -ب
    یکی از پزشکان به تعیین دادستان- از بستگان نزدیک وی  شخص تحت نظر یا یکی-ج
    پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری- ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر -د

 ج :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقن صفحه از جزوۀ تصویر ای.   ، پاراگراف ماقبل آخر 252جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  135در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                   
  
  ت ؟  در جرایم تعزیری درجه شش ، تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین توسط دادگاه تجدیدنظر استان ، در کدام یک از موارد زیر ، ضروری اس-2

  .  حکم مورد اعتراض ، متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد -الف
  .  در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم ، حبس باشد -ب
  . در کلیه احکام متضمن محکومیت ، مطلقاً ضروری است -ج
  .   حکم مورد اعتراض ، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد -د

 الف :         پاسخ 
  آیین دادرسی تصویر این صفحه از جزوۀ .   گفتار سوم ، اواسط سطر ماقبل آخر و سطر آخر  ،83جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مایید  مشاهده ن136 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                     کیفری دپارتمان حقوق
  
    کدام یک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا ، صحیح است ؟-3

    در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت زیان دیده ، توسط بازپرس-الف
  ستان  در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست ، در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی ، توسط داد-ب
   حسب مورد ، در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ، توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواست-ج
   در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست ، در صورت اعالم گذشت از سوی شاکی -د

 ب:          پاسخ 
  را  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ .   ، پاراگراف آخر 163 سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم  :منبع       

  .  مشاهده نمایید  137 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه             
  
  ک استان ، مرجع حل اختالف کدام است ؟  در صورت حدوث اختالف بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو ، واقع در حوزه قضایی ی-4

   شعب تشخیص دیوان عالی کشور-الف
   دیوان عالی کشور-ب
   دادگاه کیفری یک هم عرض -ج
   دادگاه تجدیدنظر همان استان-د

 د :         پاسخ 
   آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقتصویر این صفحه از جزوۀ  .  4 و 3سطر  ، مورد ب ، 336جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  138در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                    
  
    قرار رسیدگی ، توسط کدام مرجع قضایی و در چه مواردی صادر می شود ؟-5

  .  وقتی که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد -دو  حسب مورد دادگاه کیفری یک یا -الف
  . رسیدگی می کنند » به طور مستقیم «  آنگاه که به پرونده – دادگاه کیفری یک -ب
  . خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد   هرگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا ، - حسب مورد ، دادگاه کیفری یک یا دو -ج
  .  هرگاه که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد -  دادگاه کیفری یک -د

 ب :         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری تصویر این صفحه از جزوۀ  .  8 و 7 ، 6 ، بند اول ، سطرهای 488جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  139 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                      دپارتمان حقوق
  
  طرفین پرونده قابل اعتراض نیست ؟  کدام یک از قرارهای بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است ، از ناحیه -6

   ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی-الف
   منع تعقیب -ب
    عدم صالحیت-ج
   موقوفی تعقیب-د

  ج:        پاسخ 
     .5 و 2 ، سطر 305 و صفحه 2 ، بند هشتم ، سطر 304و صفحه  27 الی 24 ، بند ششم ، سطر 287جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  .  مشاهده نمایید  142 و 141 ، 140 در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه را  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقاز جزوۀ صفحات تصویر این                     
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کند  قرار نیابت قضایی ، انجام تحقیقات در خصوص اتهامی را از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان درخواست می                   دادسرای عمومی و انقالب تهران ، با صدور           -7
دادستان و دادگاه کدام شهرستان ، تکلیف اظهارنظر در مورد قـرار تـأمین صـادره و                 . و در دادسرای اصفهان قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم صادر می شود              

   اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را بر عهده دارد ؟همچنین رسیدگی به
   دادگاه اصفهان– دادستان اصفهان -الف
   دادگاه تهران– دادستان تهران -ب
   دادگاه اصفهان– دادستان تهران -ج
   دادگاه تهران– دادستان اصفهان -د

 الف:          پاسخ 
   را  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقاز جزوۀ  هصفحتصویر این  . 13 و 12 ، سطر 340ان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتم  :منبع       

  . مشاهده نمایید  143در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه              
  
ر تأمین خواسته صادره توسط بازپرس کدام است و طبق کـدام قـانون یـا                  مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرا               -8

  مقررات رسیدگی می کند ؟
   طبق مقررات اجرای احکام کیفری– دادگاه حقوقی -الف
    طبق مقررات اجرای احکام کیفری- دادگاه کیفری دو -ب
   طبق مقررات اجرای احکام مدنی– دادگاه کیفری دو -ج
  مقررات اجرای احکام مدنی طبق – دادگاه حقوقی -د

 د:          پاسخ 
   را  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقاز جزوۀ  هصفحتصویر این  . 23 و 22 ، سطر 259جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  144 صفحه درمی توانید در انتهای  همین دفترچه                    
  
    تشکیل جلسه مقدماتی برای کدام یک از مراجع قانونی زیر الزامی است ؟-9

   دادگاه کیفری یک ، نظامی یک و دادگاههای انقالب در موارد تعدد قاضی-الف
    فقط دادگاههای کیفری یک-ب
    فقط دادگاههای کیفری یک و دو-ج
  می   کلیه دادگاههای کیفری و نظا-د

 الف:          پاسخ 
  تصویر این  . 18 و 17  ، سطر 56صفحه  ، سطر آخر و  46 ، دو سطر پایانی و صفحه 488جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  147 و 146 ، 145در صفحات وانید در انتهای  همین دفترچه می ت را  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقاز جزوۀ صفحات                    
  

   شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به درخواست محکوم علیه چه اقدامی انجام می دهد ؟ ،  در خصوص درخواست اعاده دادرسی-10
گاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به دیوان ارسال و یا اینکـه حکـم     موارد نقض تحقیقات دادگاه صادرکننده حکم قطعی را تعیین و به داد -الف

  . صادره را ابرام می کند 
  .   رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی را ابرام یا نقض می کند -ب
  .   حسب مورد ، درخواست اعاده دادرسی را تجویز یا قرار رد صادر می کند -ج
  . رکننده حکم قطعی رسیدگی می کند و در صورت احراز نقض قواعد صالحیت ، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می دارد  فقط در خصوص صالحیت دادگاه صاد-د

 ج:          پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقاز جزوۀ صفحه تصویر این  . 5 و سطر 4 ، انتهای سطر 560جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

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

    اعتبار و ضمانت اجرای تحقیقات و اقداماتی که توسط ضابط فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری صورت می گیرد ، کدام است ؟-11
  . قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به حبس از یک ماه تا شش ماه است  ممنوع است و از نظر-الف
  .   ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است -ب
  . دولتی است   فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات-ج
  .  از نظر قانونی معتبر است ، لیکن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدماتی دولتی را در بر دارد -د

 ب:          پاسخ 
  از جزوۀ  دو صفحهتصویر این . طر پایانی  ، سه س251 و صفحه 7 و 6 ، 5 ، بند دوم ، سطر 245جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  150 و 149در صفحات می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                     آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوق
  

  ثاری را در بردارد ؟  در مرحله تحقیقات مقدماتی سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین عدم تفهیم این حق به متهم چه آ-12
  . فقط بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی را سبب می شود -الف
  . به ترتیب ، بی اعتباری تحقیقات انجام شده و مجازات انتظامی درجه چهار مقام قضایی را در بردارد -ب
  . فقط منجر به بی اعتباری تحقیقی است که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است -ج
  .ب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه مقام قضایی است   به ترتی-د

 د: پاسخ          
  ا می توانیدر  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقاز جزوۀ  حهصفتصویر این   . 3 ، سطر 281جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  151در صفحه ر انتهای  همین دفترچه د                    
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    حسب نوع ابالغ ، مهلت واخواهی نسبت به احکام غیابی کیفری چند روز است و مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی کدام دادگاه است ؟-13
    دادگاه صادرکننده حکم غیابی- روز از تاریخ اطالع 10:   ابالغ قانونی - روز از تاریخ ابالغ 10:   ابالغ واقعی -الف
    دادگاه تجدیدنظر استان- روز از تاریخ اطالع 10:   ابالغ قانونی - روز از تاریخ اطالع 20:    ابالغ واقعی -ب
    دادگاه تجدیدنظر استان- روز از تاریخ اطالع 20:   ابالغ قانونی - روز از تاریخ ابالغ 10:    ابالغ واقعی -ج
    دادگاه صادرکننده حکم غیابی- روز از تاریخ اطالع 20:   ابالغ قانونی - روز از تاریخ ابالغ 20: ی   ابالغ واقع-د

 د:          پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری  جزوۀ ازصفحات تصویر این  .  13 و 12  و سطر 8 و 7 ، سطر 1 ، شماره 551جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  152 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                     دپارتمان حقوق
  

، یا مقامات زیر   کدام یک از مراجع       پرونده کیفری به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی الزم باشد ، به ترتیب ، بنا به درخواست و تجویز                    له  در مواردی که احا     -14
   صورت می پذیرد ؟لهاحا
    رئیس قوۀ قضائیه یا دادستان کل کشور-  دیوان عالی کشور -الف
    رئیس حوزه قضایی مبدا-  دیوان عالی کشور -ب
   رئیس حوزه قضایی مبدا–  شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان -ج
  م  دادستان محل وقوع جر-  شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان -د

  الف:         پاسخ 
    می توانیدرا  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوقاز جزوۀ  حهصفتصویر این   . 6 و 5 ، سطر 337جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . ید مشاهده نمای 153 در صفحه در انتهای  همین دفترچه                   
  

در همان روز ، بعد از اتمام وقت اداری ، یکی از آشنایان وی با ارائه سـند                  .   متهمی با صدور قرار کفالت ، به علت عجز از معرفی کفیل بازداشت شده است                  -15
  کدام مورد صحیح است ؟. مثبت مالئت ، تقاضای کفالت از متهم را می کند 

  .کشیک ، منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است   پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی -الف
  .  مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک ، در صورت وجود شرایط قانونی ، مکلف به پذیرش آن و صدور قرار قبولی کفالت است -ب
  . موکول می شود  با توجه به اتمام وقت اداری ، بررسی تقاضا و احیاناً صدور قرار قبولی ، به اول وقت اداری روز بعد-ج
  .  به علت عدم دسترسی به پرونده متهم ، قاضی کشیک فاقد مجوز قانونی برای پذیرش تقاضا است -د

 ب:         پاسخ 
   را  دادرسی کیفری دپارتمان حقوقآیین از جزوۀ صفحه تصویر این  .  24 و 23 ، 22 ، سطر 293جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  154در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه                    
  

    کدام یک از موارد زیر ، از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری نیست ؟-16
    کیفرخواست دادستان-الف
  ه  قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگا-ب
   ادعای شفاهی دادستان-ج
    قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس-د

 د:         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفریاز جزوۀ صفحه تصویر این  . 5 و 4 ، 3 ، 2 ، گفتار چهارم ، سطرهای 479جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  155در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را            دپارتمان حقوق         
  

    قرار توقف تحقیقات ، در کدام یک از جرایم و با وجود چه شرایطی صادر می شود ؟-17
   .  مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقیب ، معلوم نشود -  کلیه جرایم تعزیری -الف
  .   مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم ، علی رغم شناسایی دستگیر نشود -  جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت -ب
  .   مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود -  جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت -ج
  . گذشت دو سال از شروع به تعقیب ، معلوم نشود   مرتکب جرم پس از-  جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت -د

 ج:         پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری از جزوۀ صفحه تصویر این ] انتهای صفحه  [ 29 و 28 ، سطر 258جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  156در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                      دپارتمان حقوق
  

    حداکثر زمان بازداشت متهم در جرایم مستوجب سلب حیات ، چقدر است ؟-18
    سه سال ، در صورت صدور قرار بازداشت موقت و یک سال در سایر قرارهای منتهی به بازداشت-الف
  زداشت موقت  دو سال ، فقط در صورت صدور قرار با-ب
    دو سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت-ج
    یک سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت-د

 ج:          پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری از جزوۀ صفحه تصویر این  .  11 و 10 ، 9 ، مورد ج ، سطرهای 301جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  157 در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه را                      دپارتمان حقوق
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   تجویز شده است ؟  در کدام یک از موارد زیر ، حضور وکیل دارای تابعیت خارجی در دادگاههای نظامی-19
  .شده باشد   در صورتی که در تعهدات بین المللی ، به این موضوع تصریح -الف
    در کلیه موارد ، به استثنای جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظامی استان-ب
    در کلیه موارد ، با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح-ج
   کدام از موارد مشمول صالحیت دادگاههای نظامی  در هیچ-د

 الف:          پاسخ 
   دپارتمان حقوقآیین دادرسی کیفریاز جزوۀ  حهصفتصویر این  .  6 و 5 ، بند چهارم ، سطر 499جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

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

  چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار یا موقوفی تعقیب شود ، در موارد لزوم پرداخت دیه توسط بیت المـال ، چـه اقـدامی صـورت                                  -20
  گیرد ؟ می
  .ت ، از بیت المال برداشت و پرداخت می شود   دیه به دستور مستقیم دادستان محل وقوع جنای-الف
  .   پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان ، برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال می شود -ب
   .  دادسرا در این خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه دیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کند -ج
  .  پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان ، برای تعیین تکلیف نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال می شود -د

 ب:          پاسخ 
  آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوق از جزوۀصفحه تصویر این  . 24 و 23 ، 22 ، سطرهای 256جزوۀ آیین دادرسی کیفری  پیشرفته دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، صفحه   :منبع       

  . مشاهده نمایید  159در صفحه می توانید در انتهای  همین دفترچه  را                   
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    95آذر ماه .ن وکالی دادگستریکانوآزمون                      اصول استنباط       
  

  

   کدام مورد ، بیان کننده حکم تکلیفی است ؟-1
  . متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند -الف
  .ه باید معین باشد  عین مستاجر-ب
  . عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد -ج
  .  امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ، رد نماید -د
  
   کدام مورد بیان کننده حکم وضعی است ؟-2

  . هر یک پدر وجد پدری ، نسبت به اوالد خود والیت دارند -الف
  . وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند -ب
  .  عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید -ج
  . بعد از فوت واهب یا متهب ، رجوع ممکن نیست -د
  
   در کدام مورد ، مخصص از نوع صفت است ؟-3

  . هرگونه حفاری و کاوش ، به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است -الف
  . که غیرمشروع باشد  هر صلح نافذ است ، جز صلح بر امری-ب
  .  هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد ، می توان خواستگاری کرد -ج
  . هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح ، وکالت به غیر دهد -د
  
   کدام مورد ، دارای مفهوم وصف است ؟-4

  . نکاح مسلمه با غیرمسلم ، جایز نیست -الف
  . بی است که در زمان تصرف او ، به مال مغصوب وارد شده باشد  غاصب مسئول هر نقص و عی-ب
  . ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است ، غیرمنقول است -ج
  . از حیث احکام عیب ، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است -د
  
بـا  . ) ر دست اوست ، منکر گردد ، از تاریخ انکار در حکم غاصب است               اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها د            : (  قانون مدنی    310 مطابق ماده    -5

   ناظر به کدام مورد است ؟310ماده .  قانون مدنی که غصب را استیالء بر حق غیر به نحو عدوان معرفی کرده است 308توجه به ماده 
   اماره قضایی-الف
   فرض قانونی-ب
   اماره قانونی-ج
   اصل عملی -د
  
  ، کدام مورد صحیح است ؟) مقلوب ( صحاب قهقری  درباره است-6

  . فقط در استنباط احکام ، حجت است -الف
  . مطلقاً حجت نیست -ب
  . فقط در استنباط معانی الفاظ ، حجت است -ج
  . مطلقاً حجت است -د
  
اگر تاریخ اقالـه و اخـذ بـه شـفعه     . خذ به شفعه توسط شفیع اقاله متبایعین و ا  :   بعد از فروش سهم یکی از دو شریک مال غیرمنقول ، دو حادثه رخ می دهد                   -7

  مجهول باشد ، حصه مبیعه از آن چه کسی است ؟
  . شفیع اگر اقاله ، معامله نباشد -الف
  . فروشنده اگر اقاله ، معامله نباشد -ب
   .باشد شفیع اگر اقاله ، معامله -ج
  . مشتری اگر اقاله ، معامله باشد -د
  
 قـانون  167همچنین برابـر اصـل   » . حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد            « : قانون اساسی    36 مطابق اصل    -8

قـضیه را صـادر     قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر ، حکم                            « اساسی  
   از چه بابی است ؟36 بر 167بنا به مراتب فوق ، تقدم اصل » ....... نماید 
   تخصیص-الف
   ورود-ب
   تخصص-ج
   حکومت-د
  

  د              -8  الف                                       -7  ج                                        - 6  ب                                      - 5   د                                           –4                        ج                     – 3  الف                                          – 2  د                                          – 1       
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   کدام مورد در خصوص اصاله االباحه ، صحیح است ؟-9
  . بیانگر حکم ظاهری است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است -الف
  . و فقط در شبهات تحریمی جاری است  بیانگر حکم ظاهری است-ب
  . بیانگر حکم واقعی است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است -ج
  . بیانگر حکم واقعی است و فقط در شبهات تحریمی جاری است -د
  

   اصول لفظیه در کدام مورد ، قابل استناد است ؟-10
   سنت-الف
   حکم عقل-ب
   اجماع-ج
   بنای عقال-د
  

   معامله تعارض کنند ، به گونه ای که تاریخ وقوع یکی از آن دو معلوم و دیگری نامعلوم باشد ، دو معامله مذبور چه حکمی دارند ؟ هرگاه دو-11
  . هر دو باطل می باشند -الف
  . معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است ، باطل می باشد -ب
   . معامله ای که تاریخ وقوعش معلوم است ، صحیح می باشد-ج
  . معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است ، صحیح می باشد -د
  

  ناظر به کدام داللت است ؟» . ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده ، باطل است « :  قانون مدنی 691 ماده -12
    داللت اقتضاء و اشاره به مدلول سیاقی -الف
   داللت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی-ب
  قتضاء به مدلول سیاقی داللت ا-ج
   داللت اشاره به مدلول سیاقی-د
  

حال اگر گفته شـود  » . اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید ، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است « :  قانون مدنی    195  ماده    -13
   اقسام قیاس است ؟معامله صغیر غیرممیز باطل است ، حکم مزبور مستند به کدام یک از

   قیاس مستنبط العله-الف
   قیاس اولویت-ب
   قیاس مع الفارق-ج
   قیاس منصوص العله-د
  

    کدام یک از مواد قانونی زیر ، مفهوم ندارد ؟-14
  . هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد ، حق شفعه به وجود می آید -الف
  .، مبرا از مسئولیت کیفری هستند  اطفال در صورت ارتکاب جرم -ب
  .  اگر مبیع حیوان باشد ، مشتری تا سه روز از حین عقد ، اختیار فسخ معامله را دارد -ج
  . هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست ، تملک نماید -د
  

   کدام یک از مواد قانونی زیر دارای مفهوم است ؟-15
  . زنای با زن شوهردار با زنی که در عده رجعیه است ، موجب حرمت ابدی است -لفا

   عاریه عقدی است جایز-ب
  . باطل است   بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد ،-ج
  .  زن مستقالً می تواند در دارایی خود ، هر تصرفی را که بخواهد بکند -د
  

  لت آن بر انحصار سببیت ، از کدام طریق ثابت می شود ؟ در صورت مفهوم داشتن جمله شرطیه ای ، دال-16
   به حکم عقل مستقل-الف
   به واسطه وضع-ب
   از اطالق کالم گوینده-ج
   با قرینه لفظی-د
  

   شرایط استعمال مجازی کدام اند ؟-17
   عدم تبادر و وجود قرینه لفظی -الف
   قرینه صارفه و وجود عالقه بین معنای حقیقی و مجازی-ب
  وجود عالقه مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی -ج
   صحت سلب و وجود قرینه معینه-د
  
   ب-17  ج                                  -16  الف                                    - 15  ب                                 -14  د                                  -13 ب                                –12  ج                                    – 11  الف                                 –10  د                             –9     
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  به عنوان یکی از ارکان استصحاب ، کدام مورد است ؟» شک «  منظور از -18
   ظن غیرمعتبر و احتمال مساوی-الف
   خصوص احتمال مساوی-ب
   وهم و احتمال مساوی-ج
   احتمال مساوی ، ظن غیرمعتبر و وهم-د
  

چنانچه متعهد به تعهد خود در بازه مزبـور عمـل نکنـد ، و               .  به موجب قراردادی یکی از طرفین ، متعهد به انجام کاری در یک بازه زمانی معین شده است                    -19
  معلوم نباشد که زمان تعیین شده ، قید تعهد بوده یا نه ، روابط طرفین چگونه قابل تحلیل است ؟

  . ام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگیرد  متعهد له می تواند هم الز-الف
  . متعهدله فقط می تواند قرارداد را فسخ کند -ب
  . متعهدله فقط می تواند خسارت بگیرد -ج
  . متعهدله فقط می تواند متعهد را به انجام تعهد الزام کند -د
  

   دیگری مقدم می شود و از چه بابی ؟ در تعارض اصل استصحاب با اصل تخییر ، به ترتیب کدام اصل بر-20
    حکومت- استصحاب -الف
   حکومت– تخییر -ب
   ورود– استصحاب -ج
   ورود- تخییر-د
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  جزوۀ حقوق مدنی1011تصویر صفحه 

  ضمان درک مبیع   - دهمگفتار
   قلمرو ضمان  و مبناء – الف

   مفهوم این ضمان .1
ولی، در اصـطالح حقـوقی ، مقـصود از          . آمده است ) ضمیمه شدن و تابع گردیدن      ( در لغت به معنی قعر شیء و لحوق         » کدَرَ«واژه  

ضـمان  «نیـز در ایـن ترکیـب بـه معنـی            » ضمان«. درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید              
ن دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابـت ثمـن چنـین کـاالیی گرفتـه                   است، بدین ترتیب که هرگاه مبیع از آ       » معاوضی

 در صورت مستحق للغیـر بـر آمـدن کـل یـا بعـض از       «: گوید   قانون مدنی می391چنانکه بخش اول ماده : است به خریدار پس بدهد   
  ». باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآیدمبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع

  : مقرر می دارد 15/7/1393-733هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 

 قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، یعنی مبیع و ثمـن کماکـان در مالکیـت بـایع و مـشتری بـاقی مـی مانـد و                  365به موجب ماده    
 قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر درآید ، بایع ضامن است و بایـد ثمـن را مـسترد                            391 و   390 حسب مواد 

دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمـن در اختیـار بـایع بـوده اسـت در        
  . بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ،  قانون مدنی 391ن و اثبات آن ، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده صورت کاهش ارزش ثم

   مبنای ضمان .2
ولـی،  . داند     قانون مدنی فرانسه، ضمان درک را از آثار بیع صحیح و ریشه آن را قراردادی می                1603قانونگذار ، به تقلید از ماده       

کند و احکام ویژه قانون فرانسه در ضمان فروشنده را            این ضمان، به شیوه مرسوم خود، از حقوق اسالم پیروی می          در مفاد و آثار     
در حقوق ما، آثار ضمان فروشنده بدین وسعت پذیرفته نشده و تنها مـستحق للغیـر بـودن را سـبب                     . در قانون مدنی نیاورده است      

  . اند  استحقاق خریدار به گرفتن ثمن شناخته
این حکـم   . ر قانون مدنی، فروشنده ضامن درک مبیع است ، یعنی اگر مبیع از آن دیگری باشد، او باید ثمن را به خریدار پس بدهد                       د

زیرا ، اگر مبیع ملـک دیگـری باشـد عقـد درسـت نیـست و اگـر عقـد                     . نتیجه بیع درست نیست و نباید آن را در زمره آثار عقد آورد            
حق این بود که قانون مدنی ضمان درک را نتیجه فساد معامله و ناشی از حکـم   . ک دیگری فرض شود    تواند مل   درست باشد مبیع نمی   

در واقع، هرگاه بیع باطل باشد، چون هیچ اثری در تملـک نـدارد، ثمـن بـدون اسـتحقاق در دسـت                 . قانون بداند نه از آثار بیع درست        
این الزام ، در هر مورد که کسی بدون مجوز قانونی بر مال دیگری . داند ماند و او ملزم است آن را به صاحبش برگر      فروشنده باقی می  

الزام « : توان گفت     پس ، به طور خالصه ، در تعریف ضمان درک می          : شود و نوعی ضمانی قهری است         کند، ایجاد می    سلطه پیدا می  
   » .گرفتن آن را نداشته استبه باز گرداندن ثمنی است که فروشنده، به دلیل تعلق مبیع به دیگران ، استحقاق 

   قلمرو ضمان درک .3
اگر شخص ثالث حـق     . در حقوق ما، ضمان درک ویژه موردی است که مبیع یا جزیی از آن ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند                      

توانـد،   در چنین حالتی خریدار مـی . نداردانتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در رد ثمن                
انتقـال عـین از طـرف    «: گویـد   قانون مدنی در مورد حق انتفاع می53در صورتی که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند؛ چنانکه ماده   

گری است اختیـار فـسخ معاملـه را         شود، ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دی              مالک به غیر موجب بطالن حق انتفاع نمی       
 .توان حکم آن را در مورد حق ارتفاق نیز، که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد ، اجـرا کـرد               و می » خواهد داشت   

ی از حـق مالکیـت      ا  توان چنین تحلیل کرد که حق انتفاع و ارتفاق شاخه             می» ضمان درک   « برای سازگار کردن این وضع با احکام عمومی         
در صورتی که مالک تمام حق مالکیت را به دیگری منتقل سازد، این انتقال در مورد حق انتفاع و ارتفاق درست نیست و اثـر نـدارد؛               . است  

  1. تواند ، در صورتی که از آن آگاه نبوده است، بیع را فسخ کند  ولی خریدار می

                                                           
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
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   جزوۀ حقوق مدنی224تصویر صفحه 
  :توان گفت تکالیف مستمر برعهده منتفع عبارت است از  می.م.ق 49 و48اد با توجه به مو

   .تکلیف پرداخت مخارج مال مورد انتفاع ، تکلیف حفاظت از مال مورد انتفاع ، تکلیف سوء استفاده نکردن از مال موردانتفاع
  . استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء  قانون مدنی ، 48به موجب ماده 

  .همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین . انتفاع خارج از حدود متعارف ، سوء استفاده است  ♣
ز آن استفاده نکند ،  اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد و مالک شرط کند که منتفع باید آن را در صندوق نسوز نگهدارد یا در خارج شهر ا                          ♣

  .منتفع باید از این دستور پیروی کند وگرنه ضامن تلف است 
مخارج الزمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خالف آن شرط           :  قانون مدنی    49به موجب ماده    

  . 1شده باشد
  .2انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بوداگر مالی که موضوع حق :  قانون مدنی 50مطابق ماده 

   : 3در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:  قانون مدنی 52به موجب  ماده 
Ê  در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند .  
Ê د و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشددر صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننمای.  

  حقوق و تکالیف مالک  -ه 
تواند در آن تصرفاتی را کـه بـا حـق منتفـع      مالک می، از آنجا که در حق انتفاع به معنی خاص مال به طور ناقص حبس گردیده          

  :م اشعار می دارد  .  ق53  مادۀ .مثالً آن را مورد انتقال قرار دهد. معارض نباشد به عمل آورد 
 ولی این امکان وجود دارد که خریدار به هنگام خرید،» موجب بطالن حق انتفاع نمی شود  ، انتقال عین از طرف مالک به غیر« 

اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بـه دیگـری اسـت    « : گوید   می53درچنین حالتی مادۀ  ، در جریان قرار داد نباشد
   .» 4ختیار فسخ معامله راخواهد داشتا

تواند در مـال   مثالً مالک نمی ،تصرفاتی به عمل آورد که باحق انتفاع معارض باشد  ، تواند در مال موضوع حق انتفاع مالک نمی
نتفـاع  پرداخـت مخـارج بـرای نگهـداری مـال مـورد ا            م ،    .  ق 49را تلف نماید همچنین  مطابق مادۀ         تغییراتی بوجود آورد یا آن    

  5 .برعهدۀ مالک است مگر اینکه خالف آن شرط شده باشد
 .اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود 

   .6سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید 
  ل حق انتفاع  زوا-و

  :  قانون مدنی، حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود 51مطابق ماده 
  

Ê  در صورت انقضاء مدت  
Ê  7در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است 

  

                                                           
 .  منتفع است  هره برداری به عهدۀهزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال ب. 1
  ، تلف مال بر عهدۀ او است) امین ( مفهوم مخالف این ماده این است که ، در صورت تعدی یا تفریط منتفع . 2
 493مـادۀ  (  ضرر مالک احراز شود و این حکـم بـا قواعـد امانـت      ماده ، مسئولیت منتفع را مشروط بر این کرده است که تعدی و تفریط او موجب خسارت شود ، یعنی رابطۀ علیت بین تقصیر منتفع و2بند  . 3

  . را کامل می کند و قانونگذار در مقام احصاء تمام موارد ضمان منتفع نبوده است 52تبدیل ید امانی به ضمانی مادۀ :  باید گفت  پس ،. مخالف است )  همین ماده 1 و بند 50قانون مدنی و مفهوم مخالف مادۀ 
  . عین را به منتفع انتقال دهد ، یا منتفع حق خود را به مالک بدهد ، حق انتفاع زایل می شود اگر مالک. 4
   ، منبع پیشینکاتوزیان ناصر دکتر و دکتر درودیان . 5
 .حکم ماده اعم است از اینکه بین مالک و منتفع قراردادی بسته شده باشد که او را صاحب حق کند یا انتفاع به موجب اذن باشد . 6
   :  قانون مدنی51در ارتباط با ماده . 7

  .یا به مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث ) رقبی ( انقضای مدت ، اعم است از اینکه معین باشد  ♣
  .از جمله ، رجوع مالک و مرگ او در حبس مطلق . حکم ناقص است و شامل تمام موارد زوال حق نمی شود  ♣
  .و قرارداد انتقال آن را از بین نمی برد حق انتفاع اصوالً قابل انتقال است  ♣
  .باید به مالک رد شود و منتفع حق کندن میوه ها را ندارد ) مانند میوه های درخت ( پس از زوال حق انتفاع ، منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده  ♣
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   جزوه حقوق مدنی1253تصویر صفحه 
 . ) 1 قـانون مـدنی  66ماده ( نامیده است » مقصد«ن را شود و قانون مدنی آ    هدفی که، بمنظور رسیدن به آن، عین مال حبس و منافع تسبیل می             .1

، بیواسطه و ناظر به چگونگی مصرف منافع و در نتیجه از ارکان داخلی وقف است و مخالفت آن با قوانین و اخالق و                       این هدف 
  .گردد نظم عمومی باعث نامشروع شدن موضوع وقف می

ایـن هـدف در     . ون اینکه داخل در مفهوم وقف و قصد انشاء آن باشـد           هدفی که انگیزۀ واقف در انجام عمل حقوقی است، بد          .2
  .تعبیر شده است» علت« از آن به 65شود و در مادۀ  نامیده می» جهت«و گاه دیگر » داعی«زبان حقوقدانان ما گاه 

در » ت نامـشروع  جهـ «نظریۀ عمومی مربوط بـه اثـر        . انجامد نامشروع بودن این جهت یا علت به نامشروع بودن موضوع وقف نمی           
 آورده است و در وقف نیـز بایـد از     ».م.  ق 190 مادۀ   4بند  «اعمال حقوق را قانون مدنی به اجمال در شرایط اساسی صحت معامالت             

ای چنین برآید که واقف به منظور فرار از اجرای قانون مربوط بـه نظـم عمـومی یـا         بنابراین، اگر از مفاد وقفنامه    . آن استفاده کرد  
  .شروع دیگری اموال خود را وقف کرده است، عمل او نفوذ حقوقی نداردامور نام

 قانون مـدنی    65بهمین جهت مادۀ    . های نامشروع وقف، دور نگاهداشتن اموال وقف از دسترس طلبکاران او است            یکی از انگیزه  
» علـت «و مقـصود از کلمـۀ   » سـت صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازۀ دیان ا  «: دارد مقرر می 

کنـد   وقف را غیر نافذ مـی » فرار از دین«شود، انگیزۀ  چنانکه مالحظه می   .همان جهت یا داعی واقف در اضرار به طلبکاران است         
  .توانند با تنفیذ عمل واقف به آن اعتبار حقوقی بخشند نه باطل، زیرا طلبکاران می

ر به طلبکار و فرار از تأدیۀ دین اثبات شود و عدم کفایت دارایی بدهکار ممکن است امارۀ وجود چنین برای اثبات عدم نفوذ وقف ، باید قصد اضرا    
  .قصدی تلقی شود 

  . اگر دارایی بدهکار کافی برای پرداخت دین باشد و طلبکار ضرری نبیند ، نفعی در اقامۀ دعوای عدم نفوذ ندارد  

∗∗∗  
   ادارۀ وقف -گفتار سوم 

  . عهدۀ متولی و ناظر استادارۀ وقف به . 1
یـا در   » وقفنامه«این شخص باید ضمن طرح اصلی وقف        . شود متولی شخصی است که از طرف واقف برای ادارۀ وقف معین می           

 61مـادۀ  «جریان وقوع عقد معین شود، و گر نه پس از تحقق وقف، دیگر واقف حق ندارد در آن مداخله کند یا متـولی برگزینـد                  
شـود   این، هر گاه در وقفنامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد، از مفاد شرط پیـروی مـی                       با وجود    .» .م. ق
تواند خود را متولی قرار دهد و شرط کند که بتواند بـرای بعـد از خـود نیـز متـولی دیگـری        همچنین، واقف می  . ».م.  ق 75مادۀ  «

و اگـر اختالفـی    . . . ) قـانون اوقـاف  4مادۀ (» لۀ شعبۀ تحقیق اوقاف گواهی شودتولیت متولی باید به وسی«ولی، در هر حال   . برگزیند
  .کند در این زمینه بوجود آید، دادگاه دربارۀ آن حکم می

، یعنی سـمت او  »اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل قرار داده نشده باشد«از سوی دیگر، متولی حق دارد تولیت را قبول یا رد کند و     
  .کند و متولی حق ندارد، پس از قبول سمت، استعفا دهد قبول تولیت نیز او را پای بند می. رود واقف در این زمینه از بین میو ایجاب 

تواند بدواً تولیت را قبـول یـا رد کنـد و اگـر قبـول       کسی که واقف او را متولی قرار داده می     :  قانون مدنی مقرر می دارد       76ماده  
   . 2ماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشدتواند رد ن کرد دیگر نمی

اگر ضمن عقد وقف شرط شده باشد که، در صورت بروز خیانت یا از دست دادن وصـف عـدالت یـا عـدم رعایـت مـصلحت،                            
  .».م.  ق79مادۀ «واقف یا حاکم حق عزل متولی را دارد، این شرط نافذ است و باید مفاد آن را رعایت کرد 

                                                           
  . است وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل :   قانون مدنی66ماده . 1

 در این ماده اعم است از چگونگی مصرف منافع و موضوع وقف و انگیزۀ واقف در انجام دادن عمل حقوقی» مقاصد « مقصود از واژۀ 
 اختیار رد و قبول این سمت ، توهم شـود کـه    تعیین متولی ، انتصاب مدیر برای وقف و ایقاع است و قبول و رد متولی در لزوم تصدی متولی و نفوذ ارادۀ واقف دربارۀ او مؤثر است و نباید از                             . 2

 .نصب متولی عقد است 
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  جزوه حقوق مدنی1254تصویر صفحه 
 .).م.  ق80مـادۀ  (» شـود  اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گـردد منعـزل مـی      «

ماننـد  «تفاوت این فرض با مواردی که عزل متولی در وقفتنامه پیش بینی شده در این است که، بـا از دسـت دادن وصـف مخـصوص                            
  1.شود ، سمت متولی خود بخود، و بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه یا تصمیم شخص معین باشد، زایل می»عدالت یا زوجیت

تواند  بنابراین، متولی نمی. ای از حق و تکلیف است شود و نتیجۀ آن آمیزه     منصبی است که از طرف واقف به متولی داده می          تولیت
و خود را  از مسئولیتی که پذیرفته است رها سازد، مگر اینکـه ایـن اختیـار بـه او داده شـده        وضع خود را به دیگران تفویض کند        

تواند تولیت را به دیگری تفـویض کنـد، مگـر آنکـه              متولی نمی «: کند که   قانون مدنی نیز در همین زمینه اعالم می        83مادۀ  . باشد
   .2»تواند وکیل بگیرد ط مباشرت نشده باشد، میواقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولی اگر در ضمن عقد شر

شـود ،   تفاوت تفویض تولیت و وکالت دادن به دیگری در این است که در فرض نخست متولی سمت خود را به دیگری وامی گذارد و از مسئولیت رها می                    
  .  و مسئولیت و اختیار متولی منصوب واقف از بین نمی رود کنددر حالی که وکالت دادن در مقام اجرای وظایف متولی است و وکیل با نظارت او اقدام می

همین قاعده در مورد والیت و وصایت و قیمومت و امانت و حضانت و به طور کلی هر سمتی که هدف آن تأمین منافع عمومی یا شـخص دیگـری        
  . است رعایت می شود 

مجـوز واگـذاری مـصرف    )  خود ، در امور بریه به هر نحو که صالح بداند             مصرف نمودن قسمتی از منافع به نظر      ( اجازۀ واقف به شخص متولی در        
   ]338احمد متین ، مجموعۀ رویۀ قضایی حقوقی ، ص  : 16/9/28 -1613 ، ش 1دیوان کشور ، شعبۀ [ . منافع از طرف متولی به غیر نیست و برخالف نظر واقف است 

  ]همان حکم و مجموعه [ . د ، زیرا متولی بعدی الزامی به قبول آن نخواهد داشت متولی نمی تواند نسبت به موقوفه برای همیشه تعهد کن 
در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخـاب کنـد               

کیـل انتخـابی بـه تـشخیص سـازمان قـادر بـه ایفـای         وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی کـه و  
هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهارماه برای متولیان . وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به متولی ابالغ خواهد شد        

م توانایی وکیل مزبور با مقیم خارج کشور ، متولی ، اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عد                 
  .  ابالغ سازمان از دخالت ممنوع می شود این حکم شامل وکالیی که قبالً نیز انتخاب شده اند خواهد بود 

چه تفاوتی وجود دارد که یکی را قانونگذار مباح و دیگری را ممنـوع              » تفویض تولیت «و  » وکالت«اکنون باید پرسید بین مفهوم      
  کرده است؟

کند و دادن وکالـت مـسؤولیت متـولی را از بـین               است که وکیل نمایندۀ متولی است و با نظارت و بدستور او انجام وظیفه می               تفاوت در این  
  .ولی، تفویض تولیت بمعنی خلع این سمت از متولی و واگذاردن آن به دیگری است. برد نمی

، اگر ایـن اجـرت       منتها. توان قرینه بر تبرع در این راه شمرد        ا نمی  است و قبول تولیت ر     اجرتدهد مستحق    متولی در برابر کاری که انجام می      
  .تواند تغییر دهد کند و میزان آن را هیچ مقامی نمی را واقف معین کرده باشد و متولی آن را بپذیرد، اجرت ریشۀ قراردادی پیدا می

فی را نباید وقف بر نفس پنداشت و در چنین وق. متولی ممکن است شخص واقف و اجرت نیز بخشی از منافع عین موقوف باشد        
  .درستی آن تردید کرد

التولیه معـین نـشده       جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق              : گوید   قانون مدنی می   84ماده  
  .المثل عمل است  باشد متولی مستحق اجرت

ت، یعنی اداره کردن امور موقوفه، را مادام الحیوه یـا در مـدت معینـی بـرای                  تواند تولی  واقف می «:  قانون مدنی  75موجب مادۀ   ه  ب
تولیت اموال موقوفـه ممکـن      . تواند متولی دیگری معین کند که مستقالً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند              خود قراردهد و نیز می    

توانـد    منضماً اداره کنند و همچنـین واقـف مـی   است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقالً یا              
  .»شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند، یا هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد

                                                           
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
  . تولیت اصوالً امری قابل توکیل است . 2
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   جزوه حقوق مدنی660تصویر صفحه 
 بر هم زدن از سوی یکی از طرفین باشد با توجه به این نکته، اگر مثالً عقدی مانند عقد بیع بواسطه غبن یا بواسطه خیار عیب قابل          

  . گردد  م می. ق188مشمول ماده 
  . ولی باید گفت که در لسان حقوقدانها عقدخیاری در واقع آن عقد الزمی است که در آن خیار شرط گنجانیده شده باشد 

دو یـا شـخص خـارجی اختیـار     در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یـا هـر              : م  . ق 399ماده  
خواهد بفروشد چون پسر او درخارج کشور است و برگشتن او معلوم و معـین     اش را می    کسی که خانه  : مثال  . (فسخ معامله باشد    

    .) ماه فرزندش برگشت بتواند معامله را بر هم بزند 6نیست چنین شرطی را در معامله بگنجاند که اگر ظرف 
 هست که در عقد بیع یا هر عقد الزم دیگری با توافق طرفین برای مدت معینی یکی از طرفین یـا هـر دو          طبق این ماده این امکان    

   . یا شخص ثالثی حق بر هم زدن آن را داشته باشد 
  . اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و اال تابع قرارداد متعاملین است : م . ق400ماده 
الـذکر    با توجه به دو مـاده فـوق       . اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است                 : م  . ق 401ماده  

در بـسیاری از عقـود کـه طـرفین بـدلیل           . برای نفوذ این دو ماده و برای اعمال این اختیار باید مدت حتماً ذکـر بـشود                : باید گفت 
،  مثالً اگر کسی به خاطر خیار غبن عقدی را بـر هـم بزنـد   . داند نونگذار آنها را عقود خیاری نمیزنند قا دیگری عقد را به هم می   
  . عقد خیاری ، عقدی را گویند که منبع بر هم زدن عقد اراده طرفین باشد . گویند به آن عقد خیاری نمی

ننـد آن را بـر هـم زننـد را میتـوان جـزء عقـود        توا  حال ببینیم آیا عقد جایز نیز که در آن هر یک از طرفین در صورت تمایل مـی                 
بنابراین لزومی ندارد   . خیاری دانست؟ مسلماً خیر، زیرا عقد جایز در ذات خود چنین هست که به متعاقدین خود قابل فسخ است                  

یمات عقـد   بینیم که در واقع عقـد خیـاری از تقـس            به این ترتیب می   . ای گردد   که چنین حقی دوباره در آن ذکر شود یا پیش بینی          
  1. الزم است که به چنین پیش بینی محتاج است 

   عقود منجز و معلق  - بند سوم
  :   قانون مدنی این دونوع عقد را مورد تعریف قرار داده است 189ماده 
مامیـه،  در فقـه ا   . عقد منجز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد واال معلق خواهد بود                 : م    . ق 189ماده  

  . باشد  قول مشهور بر بطالن عقد معلق می
مقدمتاً در مـورد عقـد معلـق        . بر طبق این تعریف عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد                    

  . دانند  باید گفت که در فقه امامیه مشهور است که عقد معلق اثری ندارد و عقد معلق را صحیح نمی
انشاء یعنی بوجود آوردن؛ یـا   . گویند تعلیق در انشاء محال است       شود آنست که می     لی که بر بطالن عقد معلق آورده می       عمده دلی 

  . پس تعلیق در انشاء محال است. آید  آید یا بوجود نمی چیزی بوجود می
افتـی در تنظـیم و نگـارش ایـن مـاده بنظـر       دهد دقت کنید، ظر    قانون مدنی از عقد منجز و معلق بدست می         189حال اگر در تعریفی که ماده       

شود گفت این مانع که تعلیق در انشاء محال اسـت را دور زده اسـت و                   این ظرافت عبارتست از تعریفی که از این دو عقد شده ، می            . آید  می
که انشای آن معلـق    نیستاین عقد، عقدی. عقد معلق آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری  باشد    : گوید  طبق تعریف می  

  . باشد بلکه منجزاً انشاء ایجاد شده اما آنچه که به حال تعلیق درآمده منشا یا اثر مترتب بر انشاء می باشد واال انشاء معلق نیست 
. شور بـه وطـن بـازگردد   اما به شرط آنکه مثالً پسر این خریدار از سفر تحصیلی به خارج از ک             ) شود    انشاء می ( ،   شود  مثالً عقد بیعی واقع می    

عقد بیع انشاء شده اما اثر آن که انتقال حق مالکیت است به حالـت تعلیـق              . در اینجا آنچه که به حال تعلیق درآمده انتقال حق مالکیت است             
  . ددیابد که معلق علیه تحقق پیدا کند و فرزند خریدار از سفر خارج به وطن بازگر درآمده و وقتی این حق مالکیت انتقال می

                                                           
  دکتردرودیان ، منبع پیشین. 1
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   جزوه حقوق مدنی659تصویر صفحه 
  » بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست « : م . ق805ماده 

شود اما در هبه نه تنها عقد هبه بواسطه فـوت یکـی از طـرفین بـر هـم                      در عقود جائز فوت یکی از طرفین موجب انفساخ عقد می          
  . شود   یا سفه یکی از طرفین هم باعث انفساخ عقد نمیدر هبه جنون. شود خورد بلکه بنیان آن مستحکم تر می نمی

 چنـین  …شود اما در وکالـت، ودیعـه، مـضاربه و     حال باید ببینیم چرا در عقد هبه سفه، جنون و موت یکی از طرفین باعث انفساخ عقد نمی         
خورد که این تفاوت میان       قد وکالت بچشم می   گذارد ؟ بنظر شما چه تفاوتی بین عقد هبه و عقد عاریه و عقد ودیعه و ع                  اثری را بر جای می    

  کند ؟  آنها احکام متفاوت میان اینها را توجیه می
شود اما دیگر عقود مثل عاریه تنهـا مفیـد اباحـه اسـت و در ودیعـه فقـط بایـد مـال را               در عقد هبه یک حق برای متهب ایجاد می        

 به وکیل اذن داده است که کاری را بـرای او انجـام دهـد و در    یا در وکالت هم موکل   . شود    نگهدارد و حقی برایشان ایجاد نمی     
عین حال این موکل نقش نظارتی خود را بر کار وکیل حفظ کرده است و از آنجا که عقد وکالت عقدی جائز است، موکل هر                         

  . تواند وکیل را عزل نماید وقت بخواهد می
مقابل ایجاد نشده است بلکه یا اذنی است یـا بـرای اداره امـوال یـا                 بینید در عقود جایز دیگر غیر از هبه حقی برای طرف              پس می 

  . رود فتن منبع ایجاد آن از بین میاباحه در انتفاع ، و لذا هرگاه منبع این اذن یا اباحه از میان برود، خود این اذن هم به تبع از بین ر
یکـی  : ایز را الزام آور سازند و دو راه نیـز بـرای اینکـار پیـشنهاد شـد      توانند در رابطه میان خود عقد ج        قبالً گفته شد که طرفین عقد جایز می       

ثمره این کار هم اینست که کسی که شرط علیه او گنجانیـده       .  قانون مدنی    10شرط کردن آن در طی عقد الزمی و دیگری استفاده از ماده             
  . تواند این عقد جایز را بر هم برند  شده نمی

حـال اگـر   . تواند عـزل کنـد   بنابراین موکل این وکیل را نمی     . ن عقد الزمی اعطا گشته است       حال فرض کنید که وکالت در ضم      
  . ) م. ق678طبق ماده (شود  شود ؟ وکالت منفسخ می موکل فوت کرد در اینصورت چه می

ه دیگـر فـوت     شود اینست که آیا این امکان وجود دارد که طرفین عقد جایز تمهیدی بیندیشند ک                پرسشی که در اینجا مطرح می     
  .) یعنی در مساله فوق با فوت موکل هم وکالت از بین نرود(هم در سرنوشت عقد جایز بی اثر باشد ؟ 

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهـن قـرض                         « : م  . ق 777ماده  
یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن                    خود را اداء ننمود مرتهن از عین مرهونه         

  » با ورثه او باشد و باالخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود 
باالخره ممکن است کـه     ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و                « : گوید  م که می  . ق 777این قسمت ماده    

  . در این ماده مرتهن وکیل راهن بوده است . این ماده راه حلی نشان داده است . مورد نظر ما است » وکالت به شخص ثالث داده شود 
ین ایـن   گویـد طـرف     م مـی  . ق 777حال ماده   . رود    چنانچه دیدیم عقد وکالت جایز است و عقد جایز نیز بر اثر فوت یکی از طرفین از بین می                  

اختیار را دارند که مثالًاگر در ضمن عقد، راهن به مرتهن این اختیار را داد که اگر در مدت مقرر طلب مرتهن وصول نشد، مـرتهن آن را از                     
 یعنـی  توانند اینگونه تراضی کنند که با فوت مرتهن نیز این عقد از بین نرود و وراث مرتهن جانـشین او شـوند،              می. عین مرهونه استیفا نماید     

  .این ماده چنین قدرتی را برای اراده طرفین شناخته است 
توان گفت حاکمیت اراده طرفین و اصل آزادی قراردادها از چنان نیرویی برخوردار است که یک چنـین اثـری بـرای ایـن عقـد جـایز بـر جـای                 اصالً می 

  . بگذارد که این عقد وکالت حتی بعد از فوت پابرجا باشد 

  خیاری  عقد  -بند دوم 
 قانون مـدنی    188اگر این تعریف ماده     . 1عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد                : م  . ق 188ماده  

عاملـه  رسـیم کـه اختیـار بـر هـم زدن م      از عقد خیاری را مورد توجه قرار بدهیم و فقط همین ماده را مدنظر قرار بدهیم منطقاً به این نتیجه می                
  . موجب قانون باشد یا بواسطه توافق طرفینه توسط هر دو طرف یا یک طرف ممکن است یا ب

                                                           
 .در عرف حقوقی ، عقد خیاری به عقد الزمی گفته می شود که در آن شرط خیار شده است . 1
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   جزوه حقوق مدنی803تصویر صفحه 
  فصل اول 

  فضولی در قراردادها 
  ]معامله به مال غیر معامله فضولی یا  [

  

ورد معامله قرار بدهد، این عمل را معامله فـضولی          اگر شخص دیگری جز نمایندگان قراردادی و قضایی یا قانونی مالک ، مال او را م               
. گویـد   معامـل فـضولی مـی   260 و 259 در مـواد  ، قانون مدنیکسی را که بدون داشتن سمت در دارایی غیر مداخله کرده  . گویند  می

ون مدنی معامله فضولی  را از  قان256ماده . نامد  کند، اصیل و مالک را غیر می طرفی را که با معامل  فضولی به انعقاد عقد مبادرت می
اگر ما از این معامله به عنـوان یکـی از اسـتثنائات مـاده     .  استه دانستداند و آن را دارای فصلی مستقل  مستثینات قاعده نسبی بودن نمی    

گوییم بدان جهت است که در صورت تنفیذ آن از سوی مالک آثار عقدی که در آن معامل فضولی و اصـیل شـرکت               سخن می  231
  1. شود اند متوجه غیر یعنی مالک می کرده

∗∗∗  
   معامله فضولی ساختار -گفتار اول

 معامله به مال غیر جز به عنوان والیت یا وکالت یا وصایت نافذ نیست ولـو ایـن کـه صـاحب مـال باطنـاً          :قانون مدنی    247ماده  مطابق  
بنابراین، بـر خـالف     .  ». 2باشد  ه کند در این صورت معامله نافذ می       راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از انعقاد آن را اجاز              

معاملۀ فضولی را نباید در شمار معامالت درست آورد؛ پیش از اعالم رضای مالک عقد فـضولی                   اند،  آنچه بعض از فقیهان اشاره کرده     
شـود و تمـام آثـار عقـد درسـت را پیـدا                 مـی  هیچ اثر حقوقی ندارد، ولی هر گاه مالک آن را اجازه دهد، معامله از روز نخـست نافـذ                  

بـر مبنـای اصـلی      . باید افزود که حکم عدم نفوذ تصرف در دارایی دیگری ناظر به اجرای تعهدهای او نیست                . )م. ق 258مادۀ  (. کند  می
   .م پذیرفته است، پرداخت دین دیگری نیاز به نمایندگی ندارد. ق267که مادۀ 

  3: شود ده معامل فضولی به دو دسته تقسیم می معامله فضولی از نظر تحلیل ارا
فروشـد و در ضـمن ، نـام و حـساب مـا را       مـثالً در غیـاب مـا برادرمـان قـالی را مـی      . کنـد  معامل فضولی به نام و حساب مالک معامله مـی   .1

قسمت اخیر در این مورد  . است در این حالت وضع معامل فضولی مثل وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده  . آورد نیزمی
در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام داده شده موکل هیچگونـه تعهـدی نخواهـد داشـت مگـر آن کـه                     : گوید     می م. ق 674ماده  

  . اعمال فضولی وکیل را ضمناً یا صراحتاً اجازه دهد
اگـر  .  آمـده اسـت     م. ق 304ای از این حالت در ماده         ویژه صورت   .زند  معامل فضولی به نام و به حساب خویش به انجام معامله دست می             .2

دانسته ولکن در واقع محق نبوده و آن را فروختـه باشـد معاملـه فـضولی و تـابع       کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده خود را محق می          
رتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بـه  در صو: گوید می م . ق197کلی و قاعده عمومی نیز ماده       وربه ط . 4احکام مربوط به آن خواهد بود     

  در این ماده ثمن و مثمن را باید به معنی عوض و معوض. غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود ، البته به شرط تنفیذ وی 

                                                           
   ، دانشگاه تهران3ان ، جزوه حقوق مدنی دکتر درودی. 1
   :  قانون مدنی244در ارتباط با ماده . 2

  . اگر شرط باطل ساقط شود ، دیگر از بابت حذف آن از عقد ، خیار فسخ به وجود نمی آید ، به ویژه که این اقدام به منزلۀ اسقاط حق فسخ نیز هست  
همچنین است در موردی که شـرط  .  مگر اینکه دو طرف به حذف شرط و بقای عقد تراضی کنند  و زوال عقد اختالف است و بطالن عقد ترجیح دارد ،در موردی که شرط مبطل عقد ساقط می شود در بقاء        

  .ضمن اصالحیه به عقد ضمیمه شده و پس از آن ساقط شده است 
  .  به بیمه گذار حق داده است که ذینفع در سند بیمۀ عمر را تغییر دهد یا بیمه نامه را به دیگری منتقل کند 1316ون بیمه  قان26 و 25دربارۀ اثر اسقاط شرطی که به سود ثالث شده است اختالف است و مواد  
  . 2حق فسخ ناشی از بطالن شرط نتیجه قابل اسقاط است  
  . ظ حق فسخ یا توضیح دیگر ، ممکن است اماره بر سقوط حق فسخ در آن باره تلقی شود اگر تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد ، وصول قسط تأخیر شده ، بدون حف 
  .اگر ثابت شود که معاملۀ اصلی باطل بوده است ، شرط ضمن آن نیز بی اثر می شود ، هرچند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد  
  . دشوار است) مانند اجاره ( ی که عقد اصلی مستمر است و پس از اجرای بخشی از آن منحل می شود  قانون مدنی در فرض246اجرای بخش اخیر مادۀ  

  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ، شرکت سهامی انتشار. 3
  . معامله را بهم بزند تواند اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می. الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد   : قانون مدنی 252ماده . 4
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   جزوه حقوق مدنی808تصویر صفحه 
در . ی بنـد بـودن بـه تراضـی، نفـوذ حقـوقی دارد      پایۀ این التزام تراضی او با فضول است که، از جهت پا   . خویش جلوگیری کند  

کنند، اختیار کامل اصیل در فسخ عقد بـا سـاختمان حقـوقی ایـن عقـود سـازگار        موردی هم که دو طرف برای مالک معامله می      
کند، پس از امضای مالک کشف می شـود کـه در زمـانی            نیست، زیرا اگر پذیرفته شود که رضای مالک عقد را از ابتدا نافذ می             

به ویژه که در این مـورد نیـز اصـیل نخواسـته اسـت کـه ارادۀ او       . که اصیل از ارادۀ خود عدول کرده عقد محقق شده بوده است          
توان ارادۀ او را پیشنهاد سـاده         او خواسته که معامله را با فضول انجام دهد و به همین خاطر نیز نمی              . مشروط به رضای مالک شود    

 قـانون مـدنی، بـر هـم زدن          252پس، باید بطور کلی گفت، بر طبق مفهوم مـادۀ           . جاب قیاس کرد  بشمار آورد و آن را با وضع ای       
  .عقد در صورتی ممکن است که تاخیر مالک موجب تضرر اصیل باشد

کند یا رابطۀ بین او  با وجود این ، در مواردی که شخصیت طرف علت عمدۀ عقد است و اصیل به اعتبار آن با فضولی معامله می              
اطـالع اسـت    ک چنانست که اگر حقیقت را می دانست حاضر به معاملۀ با او نبودۀ اصیلی را که از فضولی بودن معاملـه بـی     و مال 

  .زیرا، این الزام با اصل آزادی قراردادها منافات دارد. نباید ملزم به آن شمرد
  رابطه اصیل و معامل فضولی  -ب 

   )تعهد به فعل ثالث( شرط تضمین اجازه یا تعهد. 1
افتد که معامل فضولی برای آن که طرف اصیل را نسبت به سرنوشت معامله فضولی مطمئن کند، تحصیل اجـازه مالـک               گاه اتفاق می  
شود که اگر موفق به انجام این تعهد نشود خسارت وارد بر طرف اصیل را جبران کند و یا حتی ممکن      کند، و متعهد می     را تضمین می  

حال اگر این معامل که تعهد به فعل ثالث را بر عهده گرفتـه بـه تعهـد خـود عمـل              . تزامی هم تأمین کند   است بدین منظور یک وجه ال     
  . تواند در چهارچوب خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطالبه خسارت کند نکند ملزم به جبران خسارت است و طرف اصیل می

بدین ترتیب که ضمن    :  اجازۀ مالک را در برابر او تضمین کند        تواند  رای اینکه اصیل به سرنوشت معامله مطمئن شود، فضول می         ب
  .معامله به مال غیر، فضول تعهد می کند که امضای مالک را نیز بدست آورد

شود، که مالک اهلیت بـرای انجـام دادن معاملـه را هنگـام بـستن عقـد دارا نیـست، ولـی،           این قرارداد، بیشتر در مواردی بسته می      
: کنـد  بندد وفادار می ماند و به احترام ارادۀ فضول آن را امـضاء مـی           ه پس از رفع حجر به پیمانی که او می         فضول اطمینان دارد ک   

ولـی، اگـر قـیم    . تواند بدون تصویب دادستان امـوال غیـر منقـول صـغیر را بفروشـد      قیم نمی. م. ق1241برای مثال، بموجب مادۀ  
توانـد     بدست آوردن تصویب دادستان دچار تشریفات دادرسی شود، مـی          خریدار مناسبی برای ملک او پیدا کند و نخواهد برای         

معامله را بطور فضولی انجام دهد، و ضمن آن تعهد کند که رضای مالک را پس از رسیدن به رشد بدسـت آورد و در صـورت                           
  .موفق نشدن زیانهای خریدار را جبران کند یا فالن مقدار به عنوان وجه التزام بپردازد

. شـود، تـابع قواعـد عمـومی سـایر قراردادهاسـت             ،آثار پیمانی که بین فضول و اصیل در باب تضمین اجازۀ مالک بـسته مـی                رتدر این صو  
است که پیش از    » تعهد به فعل ثالث   «تضمین اجازه از اقسام     . تواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از فضول بخواهد            بنابراین ، اصیل می   

  .ر آن سخن گفته شد نفوذ و اث این دربارۀ
  وضع معامله در صورت رد مالک در روابط اصیل و مالک . 2

هیچ وقت به زیان مالک قابل استناد نیست و اگر معاملـه رد شـود، متـصرف             ،  توافقی که میان معامل فضولی و اصیل در رابطه با مالک شده             
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مـشتری داده          : گوید  می 261ماده  . شود     غاصب و متصرف عدوانی محسوب می      308مال او طبق ماده     

باشـد ضـامن اسـت هرچنـد از آن            شود هرگاه مالک معامله را تنفیذ نکند مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که مال در تصرف او مـی                     
 مقـرر مـی دارد ،       262و مـاده    . »1اشدعیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده ب          و همچنین است نسبت به هر     . منافع استیفاء نکرده باشد     

  .ثالً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مِ

                                                           
را ضامن منافع زمان تصرف می داند بدین گونه است که گفتـه  ) غاصب ( قانون مدنی که خریدار 261 قانون مدنی غاصب را به اندازۀ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن می داند و جمع آن با مادۀ    320مادۀ  . 1

  .1ر تصرف مشتری است و غاصبی پس از او وجود ندارد یا بدین اعتبار است که سرانجام هر غاصب تنها عهده دار منافع زمان تصرف خود می شود به فرضی نظر دارد که مبیع هنوز د260شود مادۀ 
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 لـزوم کـدام یـک از        توان میان این حقوق بوقت تزاحم سازش برقرار ساخت و در صـورت              باشد که چگونه می     لذا مساله این می   

  : گوید باید در برابر دیگری محو شود؟ نظریه تضمین به این مساله چنین پاسخ می آنها می
، حـق توسـل بـه طـرق قـانونی و      1برخی از اقسام حق فعالیت و اقدام همانند حق اشتغال به تجـارت          ،   شود  حق فعالیت بر حق امنیت حاکم می      
اجـرای  . دارنـد    علـی االصـول اضـرار بـه غیـر را مجـاز مـی               4 و حق اعتصاب   3ی یا هنری     ، حق انتقاد ادب    2قضایی برای احقاق حق   

بدینـسان ورود زیـان از لـوازم حـق     . باشدمگر آنکه ورود احتمالی زیان به دیگری روا دانـسته شـود   اینگونه حقوق امکانپذیر نمی   
در اینجـا حـق امنیـت در        . باشـد    قابل تصور نمی   فعالیت و اقدام است و جبران خسارت در این مورد جز با از میان بردن خود حق                

  . گردد  رود و محو می برابر حق فعالیت و اقدام به کنار می
در مورد حـق حیـات و       . باشد  اما در فروض دیگر این حق امنیت است که بر حق فعالیت حاکم می             ،   باشد  حق امنیت بر حق فعالیت حاکم می      

 شخص نسبت به تمامیت مادی اشیاء متعلق به خـود دارد وضـع بـدین منـوال                  تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش و حتی که        
مـورد حمایـت قـرار      : این حقوق در مقابل فعالیت شخص دیگر، هرچند که این فعالیت از هرگونـه نکوهـشی بـدور باشـد                   . است
  . آیند حق فعالیت بشمار نمیزیرا کشتن و زخمی نمودن دیگری و همچنین اتالف و ناقص گردانیدن مال غیر از لوازم . اند گرفته

ای کـه بـر یـک ورزشـکار بـر اثـر شـرکت جـستن در                    صدمه: رود  باشد که به برخی از آنها اشارت می         این قاعده دارای استثناآت نادری می     
کشتن یا زخمی کردن دیگری در حالت دفاع مشروع، اتالف مال غیر به هنگامی کـه قـانون آن                   . آید  ای ورزشی وارد می     مسابقه

اما همینطور که گفته شد اینها استثناآت هستند و اصل ایـن اسـت کـه کـسی حـق اضـرار بـه تمامیـت جـسمی                            . دارد  مجاز می را  
   )م. ق131 ادهم( .ندارد دیگران را

. گـردد   باشـد ترسـیم مـی       نویسد بدینسان تقسیم بندی عمده زیانها که این نظریه بر آن مبتنـی مـی                چنانکه ارائه دهنده نظریه تضمین می     
 مـورد  ،آنکه نیازی بـه اثبـات تقـصیر شـخص مـسئول باشـد        وضیح آنکه در یک سو ضررهای جسمانی و مادی که بطور نوعی و بی            ت

گیرند و در طرف دیگر خسارات صرفاً اقتصادی یا معنوی، که چون نتیجه عادی و حتـی الزمـه اجـرای             اند، قرار می    تضمین واقع شده  
البته عـدم مـسئولیت ناشـی از       . االصول جبران آنها تضمین نگشته است       باشد، علی   ود زیان می  حق فعالیت و اضرار بغیر توسط عامل ور       

به هنگامی وجود دارد که این حق بطور صحیح و در حدی موجه اعمال شده باشد مانند آنکه در تجارت رقابـت بـوقتی                        » حق اضرار «
  . مسئولیت آور نخواهد بود که مکارانه نباشد 

مین در عین حال وجود یک مسئولیت بدون تقصیر و وجود مـسئولیتی را کـه در آن احـراز تقـصیر بـرای                        بدین ترتیب نظریه تض   
  .نماید  ین مییمحکوم ساختن عامل ورود زیان ضروری است ، تب

  

∗∗∗  
  موارد مسئولیت مدنی  -گفتار دوم 

   غصب  - اول بند
   مفهوم و ماهیت غصب   –اول 

  ب صمفهوم غ. 1
  .تعریف کرده است» ر به نحو عدوان استیالء بر حق غی« گرفتن مال از راه ظلم است و قانون مدنی آن را ب در لغت به معنی صغ

  .، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است غصب استیال بر حق غیر است به نحو عدوان قانون مدنی ، 308به موجب ماده 

                                                           
ضرر رساند و مشتریان آنها کم گردد در اینجا به نظر استاک اسـتفاده   خواربار فروشی جدید دایر کند و بر فعالیت سایر خواربار فروشان محل            ، مانند اینکه کسی با جواز کسب در محلی که یک خواربار فروشی است            . 1

  . از حق آزادی کسب پیشه و تجارت ماهیتاً و طبیعتاً مستلزم ورود ضرر به غیر است ولی اگر این حق فرد را محدود کنیم و مانع فعالیت او شویم درست نیست چون او هم محتاج به فعالیت و ادامه حیات است 
  ق اقامه دعوی همواره مالزمه  دارد با محکومیت طرف دیگر  این ح.2
  ) در همه این حالت حق فعالیت مقدم بر حق امنیت است. (ایم گردد و اگر او را ملزم به جبران خسارت کنیم حق قانونی او را گرفته  این انتقاد از اثر ادبی یا هنری باعث زیان و خسارت نویسنده یا فیلم ساز می.3
  . شود حال اگر کارگران اعتصابی ملزم به جبران خسارت وارده به کارفرما شوند معنی آن این است که حق اعتصاب ندارند  تصاب کارگران موجب تضرر کارفرما می حق اع.4
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  .1ادامه یابد ) انکار یا امتناع از رد ( بات ید بر مال غیر موردی است که شروع به استیالء به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز و پس از قطع اذن مقصود از اث 
مـسئولیت  غاصبان مـشترک در برابـر مالـک    . به نظر مشهور استیالء به نحو اشاعه نیز امکان دارد ، ولی استیالء مشترک از ضمان غاصبان نمی کاهد      

  . تضامنی دارند 
  .» تبرئۀ متهم از حیث جزایی منافاتی با غاصبیت او نسبت به اموالی که نسبت سرقت و اختالس به او داده شده ندارد «  
وره را  اگر مالک زمینی که در آن کورۀ آجرپزی غصباً ساخته شده بوده در ضمن اجاره نامه ای که برای مدت محدودی تنظیم یافته اجازۀ بقاء ک                         «  

  .» بدهد ، این اجازه داللت بر اذن بقاء آن به طور دایم ندارد ، مگر دلیل دیگری در بین باشد 
ای است که شـخص از راه ظلـم و   به این اعتبار که مسئولیت ناشی از سلطه. می آورند » ضمان ید « در فقه ، غصب را زیر عنوان      

وع ، خواه به عمد انجام شود یا ندانسته و باحسن نیت ، و خـواه غاصـب از آن                    استیالء نامشر . به زور بر حق دیگری پیدا می کند         
منتفع شود یا سودی نبرد ، این تکلیف را ایجاد می کند که مال به مالک بازگردانده شود و بدل عین و منـافع تقویـت شـده ، بـه                               

  . عنوان جبران خسارت ، برای او فراهم آید 
  : ی و حقوقی ضروری است برای تحقق غصب ، جمع دو عنصر ماد

پـس ، اگـر شخـصی تنهـا مـانع از            . استیالء بر حق غیر است که با قطع سلطه مالک و تصرف غاصـب واقـع مـی شـود                      :عنصر مادی   
    .2. )م .  ق 309ماده ( تصرف و انتفاع مالک شود ، کار او غصب نیست 

ونگی انتفـاع و اسـتعمال آن اسـت و بایـد آن را بـه داوری عـرف                    گوناگون و متناسب با طبیعت مال و چگ         »استیالء  « نمودار خارجی   
نباید این توهم را ایجاد کنـد کـه در دسـت داشـتن مـال           » عنصر مادی   « همین اندازه می توان گفت که توصیف استیالء به          . واگذارد  

ت یا در دست داشتن کلید خانه       استیالء نیز مانند تصرف مفهومی عرفی است و احتمال دارد  با سکون            . مغضوب شرط تحقق آن است      
  3. مباشرت دراستیالء نیز ضرورتی ندارد و می تواند به وسیله مباشران و نمایندگان غاصب صورت پذیرد . و اتومبیل کامل شود 

 دسـت آیـد ،   ای که با رضای مالـک یـا اذن قـانون بـه    سلطه. برای تحقق غصب ، باید استیالء تجاوز به حق غیر و نامشروع باشد       :عنصرحقوقی  
ولی، . نامیده است که به طور معمول به قهر و عمد واقع می شود » عدوان « قانون مدنی این عنصر حقوقی را . عنصر حقوقی غصب را ندارد 

شـود ، چنـان کـه خریـدار مـال             باید دانست که در حقوق ما حسن نیت و ناآگاهی متصرف باعث از بین رفتن ضمان او در برابر مالک نمـی                     
   . ) .م .  ق 325 و 324مواد (  ب نیز در حکم غاصب است ، هرچند به نامشروع بودن تصرف فروشنده و بطالن مبیع جاهل باشدمغصو

  آنچه درحکم غصب است . 2
: د  کند ، ولی از بازگرداندن مال سرباز می زن        این اصطالح بیشتر در مواردی به کار می رود که متصرف سلطه خود را با اذن مالک آغاز می                  

مانند مستأجری که درپایان مدت اجاره از تخلیه مورد اجاره امتناع می ورزد یا امینی که دربرابر درخواست استرداد مال ، وجـود آن را نـزد                           
»  عدوانیاستیالء « نامد ، در برابر غصب که  می» اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز « این گونه تصرفها را . م .  ق 308ماده . کند خود انکار می

  . بر حق دیگری است 
اگر کسی که مالی به عاریه و یا به ودیعه و امثال « : کند اعالم می» اثبات نامشروع ید    « در بیان یکی از مصداقهای خارجی       . م  .  ق   310ماده  

در صـورت  .... « : افزایـد    مـی در تکمیـل آن . م  .  ق   631 و ماده     »آنها در دست اوست منکر گردد ، از تاریخ انکار ، در حکم غاصب است                
اگر چـه  . استحقاق مالک به استرداد ، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد ، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود                 

مالی را قبض کند ، باید آن را هرگاه کسی به بیع فاسد  «: گوید در فرضی قابل بحث می. م  .  ق   366و سرانجام ماده    » مستند به فعل او نباشد      
  .» به صاحبش رد نماید واگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود 

موردی است که متصرف امین از حدود اذن و متعارف پا فراتر می نهد و بـه تعـدی   »   اثبات ید بر مال غیربدون مجوز      « از مصداقهای دیگر    
  .  می نامند که از شاخه های غصب است 4»ضمان تعدی و تفریط « ین امینی را در فقه مسئولیت چن. و تفریط دست می زند 

                                                           
  به بعد370 ، ش 2الزام ها ، جلد  . 222 و 221 ضمان قهری ، ش - قانون مدنی 631 و 310مواد . 4
  . شود لیکن در صورت اتالف یا تسبیب ضامن خواهد بود  هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی  :  قانون مدنی 309ماده . 2
 دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار. 1
  . 377، غصب و استیفاء ، ش  ) ضمان قهری( الزامهای خارج از قرارداد . رک . 1
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دلیل سقوط حـق رجـوع بـه دیگـران      .  »کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است           

ه چند تن قرار گرفته و مسئوالن متعدد یافته اسـت ، پـس سـقوط دیـن همـه را                     این است که ، در واقع یک دین است که بر عهد           
   . 1بری ء می کند ، هرچند که مخاطب ابراء یکی از مسئوالن باشد

  پرداخت یکی از ضامنان . 4
از عـین  هرگاه چند غاصب مسئول تلف مالی باشند و یکی از آنان تمام یا بخشی از طلب مالک را بپـردازد ، یـا تمـام یـا بخـشی                              

زیرا ، دراین گونه موارد ، مالک یک حق بیشتر ندارد           . مغصوب را به او بدهد ، تمام مسوالن نسبت به مورد تأدیه بری می شوند                
پـس ، سـقوط یکـی از ایـن ذمـه هـا ، باعـث سـقوط         . که برعهده چند شخص قرار گرفته است و هر ذمه بدل ذمه دیگران است          

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین             « : می گوید   . م  .  ق   319اده  چنان که م  . ضمان دیگران می شود     
منطوق حکم ناظر به گرفتن مال مغصوب است ، ولـی اختـصاص بـه         . » بگیرد ، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد            

  . ونه ای به مالک رسیده است اجرا می شود آن ندارد و قاعده سقوط حق  مأخوذ در فرضی هم که بدل مال مغصوب به گ
  تضامن   –سوم 
    مسئولیت تضامنی غاصبان –الف 

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کنـد ، آن شـخص نیـز مثـل غاصـب سـابق ضـامن                        « آمده است   . م  .  ق   316درماده  
  . »  اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد  است،

 مبتنی است که خطاب قانونگذار براین که ، هرکس دست نامشروع بر مال دیگـری دارد ضـامن رد      بر این قاعده   316حکم ماده   
مالک می توانـد عـین و       « پس ،   .  ، به غاصب نخستین محدود نمی شود         )علی الید ما اخذت حتی تودی       ( عین و منافع وبدل آن است       

ب را از غاصب اولی یا از هر یـک از غاصـبین بعـدی کـه        در صورت تلف شدن عین ، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصو              
بدین ترتیب ، اشتراک در موقعیت باعث می شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمـام خـسارات او                     . » بخواهد مطالبه کند    

 مـی توانـد دو یـا چنـد         این توهم را باید از ذهن بیرون کرد که مالـک          . قرار گیرند و او بتواند یک حق را از چند تن مطالبه کند              
  2. برابر حق خود را از غاصبان بگیرد و مسئولیت تضامنی را وسیله استیفاء قرار دهد 

اگرمالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد ، حق رجوع « :  به صراحت یادآوری می کند که     319ماده  
  . » به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد 

زیـرا ، هـر غاصـب ضـامن منـافع زمـان        . من ، به گونه ای محدودتر ، درباره منافع مال مغصوب نیز به چـشم مـی خـورد                    این تضا 
  .تصرف خود و دستهای نامشروع بعد از آن است ، ولی نسبت به غاصبان پیش از خود مسئولیتی ندارد 

    تقسیم مسئولیت بین غاصبان –ب 
  : ایستی بین ضمان ناشی از تلف عین و منافع تفاوت گذارد درباره تقسیم مسئولیت بین غاصبان ، ب

درمورد تلف عین ، هدف این است که سرانجام ضمان بر عهده غاصبی قرار گیرد که مال مغصوب را تلف کرده یا آن مال درزمان تصرف او تلـف                  
ولی  . آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد         هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب درید او تلف شده است ،                « پس  . شده است   

تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است  اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید ، مشارالیه نیز می   
و به طور کلـی ضـمان بـر عهـده کـسی      . ده است رجوع کند و یا به یکی از الحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف ش                 

  . » مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است 
 چون مسئولیت قابل توزیع بین ضامنان است ، وانگهی ، هر غاصب مسئول منافعی است که در زمان تصرف او تلف یا اسـتیفاء شـده                           –درمورد منافع    

  .»  غاصبین الحق خود برآمده است ، می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف « –است 

                                                           
  .اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد ، این اسقاط مانع از رجوع به دیگران نیست . 1
 دکتر کاتوزیان ، منبع پیشین . 2
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   جزوه حقوق مدنی28تصویر صفحه 
حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش                    

رجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سـال  از آنچه که برای اتباع خا    
 به اتباع ایران منتقل کند و اال اموال مزبـور    از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء                   

  . محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شدبا نظارت مدعی العموم
زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکـه مطـابق قـانون مملکـت زوج ،        

د از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم          تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بع               
درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شـوهر و یـا سـند تفریـق تابعیـت اصـلیه زن بـا جمیـع حقـوق و                               

   . 1امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت
اصلی و تابعیت زوج مخیـر بگـذارد در ایـن مـورد زن ایرانـی کـه بخواهـد                    هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت             1تبصره  

تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امـور      
   .2خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد

ر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشـتن امـوال غیرمنقـول را در صـورتی کـه موجـب سـلطه                   زن های ایرانی که بر اث       2تبصره  
  . تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطالعات است . اقتصادی خارجی گردد ندارد 

   . 3نی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیا988مقررات ماده 
  :  خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل تابعیتاتباع ایران نمی توانند 

  .  سال تمام رسیده باشند 25به سن  .1
  . هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد  .2
 تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکـن اسـت بالوارثـه                        قبال تعهد نمایند که در ظرف یک سال از         .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 وزراءی نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیترک تابعیت م

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

از این ماده درباره آن مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند تـرک تابعیـت از ایـران خـارج شـوند چنانچـه           ) 3( ضمن بند   
و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها  و فروش اموالشان صادر خواهند نمود         

   . 4تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد
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       25یگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که بـه سـن               سال تمام دارند و یا به جهات د        18هستند و کمتر از     
   . 5باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر ، تقاضای ترک تابعیت نمایند

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

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                                   
  . و والیتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی 

                                                           
   14/8/1370 اصالحی مصوب  قانون مدنی ،987 ماده .1
  14/8/1370 و مصوب 8/10/1361 الحاقی به موجب قانون مصوب  قانون مدنی ،987 ماده 1تبصره .2
  14/8/1370 و مصوب 8/10/1361 الحاقی به موجب قانون مصوب  قانون مدنی ،987 ماده 2تبصره .3
   27/11/1348اصالحی مصوب  قانون مدنی ، 988تبصره الف ماده . 4
  27/11/1348الحاقی مصوب  قانون مدنی ، 988تبصره ب ماده . 5
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   جزوه حقوق مدنی725تصویر صفحه 
  خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد   -چهارم 

 اگر کسی تعهد اقدام به امری را کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلـف مـسئول           :م  .  ق 221ماده  
 مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون                    خسارت طرف مقابل است   

  .  1موجب ضمان باشد
با توجه به صدر ماده متعهدی که به تعهد خود عمل نکند و یا دیر عمل کنـد و بـر  اثـر سـوء اجـرا یـا تـأخیر در اجـرا زیـانی بـه                               

ران کند این خسارت در تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد وقتی قابل وصـول اسـت کـه                    متعهدله وارد شود باید خسارت را جب      
  . خود تعهد هم صحیح و قابل اجرا باشد 

بـه پیـروی از     . دهـیم   شرایط حاکم شدن در هر دو دعوای اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت را یکجا مورد بررسی قـرار نمـی                     
 انجام تعهد عالوه بر شرایط کلی صحت و درستی اعتبار تعهد شرایط دیگری هم برای بـه  قانون مدنی تحت عنوان خسارت عدم  

  : نتیجه رسیدن دعوی جبران خسارت الزم است که عبارتند از
   گذشتن موعد انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد .1
   ورود ضرر به متعهدله .2
  یا عدم انجام تعهد با ورود ضرروجود رابطه سببیت بین تأخیر در انجام تعهد و  .3
   جبران خسارت به حکم عرف، قانون و یا عقد الزم باشد .4

گـاهی کلمـه خـسارت بـه معنـی          . شود  های حقوقی واژه خسارت به دو معنی به کار گرفته می            چه در قانون مدنی و چه در نوشته       
  . رود شود به کار می خت میشود و گاهی هم به معنی چیزی که برای جبران زیان پردا ضرر استعمال می

  شرایط مطالبه خسارت  -الف 
   گذ شتن موعد.1

موعد اجرای تعهد در عقد معین گشته است که این موعد یا به صورت              : در اینجا باید دو حالت را از هم متمایز کنیم، حالت اول           
بهمن انجـام پـذیرد موعـدی کـه در نظـر           موسع است یا به صورت مضیق است ، اگر گفته شود در قرارداد که تعهد در نیمه دوم                   

  . گرفته شده موعدی موسع است
 است موعد به صورت مضیق مشخص شده است وقتـی موعـد اجـرای               1374 دی   19اگر گفته شود موعد اجرای تعهد ظهر روز         

ران خـسارت را  تواند دعوای مطالبه جبـ  م پس از گذشت این موعد متعهدله می. ق226تعهد تعیین گشته بر طبق قسمت اول ماده   
اقامه کند و در اینجا نیازی به آن ندارد که ثابت کند قبل از طرح دعوی اجرای تعهد را از متعهد خواستار گـشته اسـت، قـسمت                          

توانـد ادعـای خـسارت        در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگـر نمـی              : دارد  م بیان می  . ق 226اول ماده   
 ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد، در موردی که موعد معـین شـده باشـد    نماید مگر اینکه برای   

 موعدی که در عقد برای اجرای تعهد قید شده گاه جنبه فرعی دارد یعنـی ایـن قیـد و مقیـد          . باشد  دیگر نیازی به مطالبه قبلی نمی     
ای اسـت کـه اگـر        ر دو مورد نظر متعهد هستند ولی وضع هـم بـه گونـه             باشد یعنی ه    به نحو تعدد مطلوب می    ) تعهد و موعد آن      (

نظیر عدم اجرای تعهد خیاط در دوخـتن لبـاس در           . تعهد به موقع انجام نپذیرد اینگونه نیست که انجام تعهد منظور متعهدله نباشد            
ه ممکـن اسـت خـسارتی دیـده       باشد هرچنـد کـ      موعد معین که اگر در موعد تعهد انجام نشود باز هم مطلوب سفارش دهنده می              

دهند و به صورت وحدت مطلوب مورد تعهد قرار گرفته است یعنی              باشد، ولی گاهی این قید و مقید شی  واحدی را تشکیل می            
  نظیر تعهد یک آشپز . مورد نظر متعهدله انجام تعهد در موعد خاص خودش است و خارج از آن برای متعهدله مطلوبیتی ندارد

                                                           
  :نون مدنی باید گفت  قا221در ارتباط با ماده . 1

  . مسئولیت قراردادی محدود به ضرری است که قابل پیش بینی و در قلمرو انتظار دو طرف باشد ♣
  . مسئولیت قراردادی در زمرۀ قواعد عمومی قراردادها است و فایدۀ شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خسارتی فراتر از متعارف است  ♣
 .ی شده در قراردادها ، در واقع تراضی دربارۀ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است وجه التزام پیش بین ♣
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  جزوه حقوق مدنی 726تصویر صفحه 
تعهداتی هـم هـستند     . در پختن غذا برای میهمانی عروسی در موعدی معین که خارج از این موعد برای متعهدله مطلوبینی ندارد                   

  . کند برد ولی به متعهدله حق فسخ قرارداد را اعطاء می سپری گشتن موعد اصل تعهد را از بین نمی. که حالت بینابین دارند 
و اگر برای ایفاء تعهـد مـدتی مقـرر نبـوده طـرف وقتـی                : دارد  م اشعار می  . ق 226ست که در قسمت دوم ماده       حالت دوم وقتی ا   

  . تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است می
از عقد فوراً و بیدرنگ اجرا شود مگر آنکه اوضاع و احوال اقتضاء انجـام تعهـد                کند که تعهد ناشی       در این زمینه اطالق عقد عرفاً اقتضاء می       

تواند مطالبه خسارت از لحاظ عـدم اجـراء و    ناشی از عقد را در موعد دیگری بنماید در چنین حالتی بر خالف حالت قبلی متعهدله وقتی می          
   .تأخیر در انجام تعهد را کند که انجام تعهد را مطالبه کرده باشد

در تعهدی که موضوع آن مبلغی پول است ، تأخیر مدیون پس از مطالبه ، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و گذشتن موعد کافی نیـست                      
در موردی هم که تاریخ پرداخت در قرارداد معین نشده است ، خسارت تأخیر  . 1مگر اینکه قراردادی راجع به خسارت و تاریخ آن  بسته شده باشد         

  . تاریخ قرارداد حساب می شود از 
  .بر عهدۀ شوهر است خسارت بگیرد ، باید آن را مطالبه کند » عندالمطالبه « اگر زن بخواهد از بابت تأخیر در پرداخت مهری که  
 اخطـار دفترخانـۀ تنظـیم    اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل امالک برای صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها موکول بـه ابـالغ          

   .2کنندۀ سند اجاره یا اظهارنامه به مستأجر در مورد اجاره های عقب افتاده است
قانونگذار حکم موردی را بیان می کند که موعد انجام          .  این نیست که مسئولیت متعهد مشروط به تعیین مدت معین است             226 مادۀ   1مقصود از بند     

  .دادن تعهد در عقد معین شده است 
اگر برای ایفای تعهد مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد ، تعهد حال است و بی درنگ باید اجراء شود و متعهد نیـز        

  .ضامن خسارت ناشی از تأخیر است 
  .مان در موردی که موعد به سود طلبکار هم هست ، اجرای زوردرس تعهد نیز نقض قرارداد است و موجب ض 
در این صورت ، پیش از پایان این مدت نمی توان از . طبع کار مورد تعهد و بنای طرفین نیز ممکن است مهلتی متعارف برای اجرای تعهد معین کند  

  . متعهد بابت تأخیر خسارت گرفت 
   وجود ضرر .2

 چـون   ،و مسئولیت قراردادی منتفی به انتفاء موضـوع اسـت  شود  اگر ضرر و زیان به کسی وارد نشده باشد سخن از تأدیه خسارت اصالً مطرح نمی   
توانـد   فلسفه ایجاد قواعد مسئولیت جبران زیان است و اگر بر اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد نشود دعوی نمی                 

 قـانون جدیـد آیـین        520متعهدلـه بـرای افـزایش دارایـی او، مـاده            ای نیست در دست        به عبارت دیگر قواعد مسئولیت قراردادی وسیله        .اقامه کند 
در خصوص مطالبۀ خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید کـه زیـان وارده بالواسـطه ناشـی از عـدم           : دادرسی مدنی مقرر می دارد      

  .اه دعوای مطالبۀ خسارت را رد خواهد کرد انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگ
در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و بـا               :  قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد          522ماده   دو در مورد وجه نق    

نه از زمـان سررسـید تـا هنگـام          مطالبۀ داین و تمکّن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمـت سـاال                    
-پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین مـی      

  .گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوۀ دیگری مصالحه نمایند
  :  شود اد ضرر در یک مورد به طور استثناء اجرا نمیاین قاعده مربوط به لزوم ایج

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی           ) م  . ق 230ماده  ( : که در قرارداد وجه التزام معین شده باشد        در موردی 
بـرای مطالبـه وجـه التـزام نیـازی          . ه است محکوم کند   تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شد            به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی      

 12همچنین در مورد دعاوی که موضوع آن وجـه نقـد اسـت در قـانون سـابق در صـورت تـاخیر در پرداخـت              ( . ندارد که ثابت کند به او ضرر وارد شده است           
  3) . شد  درصد محکوم به در سال پرداخت می

                                                           
    قانون آیین دادرسی مدنی522ماده . 1
   1356 قانون روابط موجر و مستأجر 14 ماده 9بند . 2
  دکتر درودیان ، منبع پیشین. 3
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کنـد، وضـع او ماننـد امـین اسـت و احکـام مـستودع دربـارۀ او اجـرا           ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می سلطهاز جهت   

شریکی که مال الشرکه در ید او است در حکم امین اسـت و ضـامن       «: کند در این باره اعالم می    . م.  ق 584چنانکه مادۀ   . شود می
لزومی ندارد که بین تقصیر شـریک مـأذون و تلـف یـا نقـص مـال         . »فریط، مگر در صورت تعدی و ت       شود تلف و نقص آن نمی    

، تقصیر وضع او را نسبت به سـهم دیگـران تغییـر     زیرا، با اینکه بخشی از مال به خود او تعلق دارد . رابطۀ علیت وجود داشته باشد    
یعنی مسؤول هـر نقـص و       :  اصب است دهد و، حداقل تا زمانی که تقصیر ادامه دارد، نسبت به سهم سایر شریکان در حکم غ                 می

  .تلفی است که رخ دهد، هر چند ناشی از سببی بیگانۀ از او باشد
شـود و اذن در اداره از بـین          با وجود این، نباید چنین پنداشت که، با ارتکاب تقصیر از سوی شریک مأذون، شـرکت منحـل مـی                   

تـر سـمت امانـت نیـز پـس از زوال تعـدی و                  و بنا بر نظر قـوی      ماند ، باقی می   ، تا زمانی که فسخ نشده است       عقد شرکت . رود می
  .گردد تفریط به شریک باز می

  ها  تابعیت از تناسب سرمایه، تقسیم سود و زیان -ج
آمـده  . م.  ق 575غاز مادۀ    چنانکه در آ  . دهند تقسیم سود و زیان شرکت تابع میزان سهم شریکان است نه کاری که هر کدام انجام می                

بنابراین، اگر سهم دو شریک برابـر باشـد، سـود و        . » . . . .1باشند یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می            هر  «: است
شود، خواه تنها یکی از آن دو کار کند و یا هر دو به اتفاق و خواه کار آنان دارای ارزش برابر باشد                    زیان شرکت به تساوی تقسیم می     

  .گیرد، مگر اینکه ضمن عقد شرط شود المثل به کسی تعلق نمی ال مشترک نیز اجرتدر ادارۀ امو. یا نابرابر
 اخـتالف   در نفوذ شرطی که سهم زیادتری از سود را برای یکی از شریکان مقرر می دارد ، بدون اینکـه در برابـر عملـی باشـد ،                         

  .  قانون مدنی ترجیح دارد 10وجود دارد و نفوذ آن بر مبنای مادۀ 
  فروش و اجارۀ مال مشاع امکان -د

. شود، مگر اینکه تصرف او مالزمـه بـا دخالـت در حـق دیگـران داشـته باشـد                    اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمی         
  : بر همین مبنا. کند، نباید فضولی پنداشت بنابراین، تصرفی را که شریک در حصۀ خود می

زیرا، انتقال مالکیت مـستلزم تـصرف   .). م.  ق583مادۀ (»  سهم خود را جزئاً یا کالً به شخص ثالثی منتقل کندتواند، بدون رضایت شرکای دیگر، هر یک از شرکا می  « 
زیرا، هم فروشنده . توان بیع را ببهانۀ نداشتن قدرت بر تسلیم باطل پنداشت     در این فرض، هر گاه سایر شرکا به تسلیم مبیع راضی نشوند، نمی            . در حقوق دیگران نیست   

پس، اگر ناتوانی در تسلیم نیز پذیرفته شود، بیگمان موقت است و باعث       . توانند، با بر هم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را در اختیار گیرند               ریدار می و هم خ  
  .گردد بطالن بیع نمی

ذن ندهـد و منفعـت در اختیـار مـستأجر قـرار نگیـرد،       و در صورتی که شـریک ا     » اجازۀ مال مشاع جایز است، لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک             « 
  .).م.  ق476مادۀ (اجاره نسبت به مدتی که منفعت تسلیم نشده باطل است و در مورد بقیۀ مدت نیز مستأجر حق فسخ دارد 

∗∗∗  
   انحالل شرکت-گفتار چهارم 

ان قانون مدنی این دو عنوان را جداگانـه در دو مـادۀ             نویسندگ: انحالل اذن در اداره را با از بین رفتن اصل اشاعه نباید اشتباه کرد             
  .اند  موضوع حکم قرار داده588 و 587
   : 2شود شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می:  قانون مدنی مقرر می دارد 587ماده 

  .در صورت تقسیم   .1
  .در صورت تلف شدن تمام مال شرکت   .2

  : باشند   موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیدر:  قانون مدنی نیز مقرر می دارد 588ماده 
  . در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع   .1

                                                           
 .باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد و ضرر سهیم میهر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع   :  قانون مدنی 575ماده . 1
 .در صورتی که بخشی از مال شرکت تلف شود ، اشاعه بر هم نمی خورد و آنچه تلف می شود از حق همۀ آنان است . 2
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   جزوه حقوق مدنی1295تصویر صفحه 
کا جـز تمیـز حـق عملـی را          زیرا، نه تنها شر   . باید پذیرفت که تقسیم از سنخ بیع یا سایر عقود معاوضی، مانند معاوضه یا صلح معوض، نیست                

: رسـد  پذیرد با ماهیت هیچیک از عقود معین قابل انطباق بنظر نمی اند تا تابع آن باشند، از نظر ساختمان داخلی نیز آنچه انجام می  اراده نکرده 
کننـد، بلکـه     نمـی خواهند که سهم مفروز به عنوان بهای حصۀ مشاع تلقـی شـود، همچنانکـه دو مـال جداگانـه را بـا هـم معاوضـه          شرکا نمی 

  .شود ای از حق منتشر در مجموع به حقی مستقل در بخشی از آن، که موضوع حق نخستین نیز بوده است، تبدیل می چهره
شود و مبادلۀ حق مشاع با مفروز بـه تراضـی نیـاز دارد و     شود؛ حق تبدیل می با وجود این، در تقسیم تنها به تمیز حق پرداخته نمی   

مین دلیل نیز، هر گاه موضوع آن غیر منقول باشد، باید ضمن سـند رسـمی                 ه به.  عین یا منافع مال مشاع است      نوعی معامله دربارۀ  
شـود   تقسیم به اجبار نیز نوعی مبادله است که برای دفع ضرر به شریک تحمیل می   . انجام پذیرد و در دفتر اسناد رسمی ثبت شود        

 دیگر، انجام خواستۀ شرکا و تمیز حق در هر حال مالزمه با نوعی تبدیل حق و                 به بیان . و نباید آنرا خارج از اعمال حقوقی شمرد       
  1.گیرد تراضی دارد، با این تفاوت که گاه نیز حاکم بجای یک یا چند نفر از اطراف معامله تصمیم می

  ]از مالیت افتادن ماالشرکه [   تلف تمام مال شرکت.3
زیرا حق هر یـک از شـرکا منتـشر در مجمـوع اسـت و                . خورد  بر هم نمی   در صورتی که بخشی از مال شرکت تلف شود، اشاعه         

ولی، هر گاه تمام مال شرکت از بـین  . ماند باز به همه تعلق دارد  شود بخشی از حق همۀ آنان است و آنچه باقی می           آنچه تلف می  
بر هم خوردن شرکت مقید به      . م.  ق 587این است که در مادۀ      . شود برود، موضوع حق همۀ شریکان و در نتیجه اشاعه مرتفع می          

  .تلف تمام مال شرکت شده است
   انحالل اذن در اداره.4

یعنی، : شود، با دیگران مانند رابطۀ وکیل و موکل است        چنانکه گفته شد، رابطۀ حقوقی شریکی که مأذون در ادارۀ مال مشاع می            
تواننـد از اذن خـود رجـوع     شرکا همه وقت مـی «پس . آورد اذن در اداره هیچ الزامی در نگاهداری این رابطۀ حقوقی بوجود نمی     

مگـر اینکـه اذن در ضـمن عقـد الزم داده شـده       .  و برای توجیه این اقدام نیاز به هیچ عذر و استداللی ندارند            .)م.  ق 578مادۀ  (کنند  
مدت معین نشده باشد، هر یک از اگر برای شرکت در ضمن عقد الزمی «: دارد در این باره مقرر می   . م.  ق 586مادۀ  . ». . . .باشد  

   .»شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند
دو طرف می توانند در رابطـۀ خـود پیمـان ادارۀ        . قراردادن اذن در ضمن عقد الزم معین تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست                

  . مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند 
زیرا، با تقـسیم    . رود مال مشاع، خواه ضمن عقد الزم دیگر یا در همان تراضی بوجود آید، با انحالل شرکت از بین می                  حق ادارۀ   

، پـس از حکـم بـه لـزوم          578این است که در پایان مادۀ       . دهد مال مشترک یا از بین رفتن تمام آن، موضوع خود را از دست می             
  .»که در این صورت، مادام که شرکت باقی است، حق رجوع ندارند. . .  «: ستشود، آمده ا اذنی که ضمن عقد الزم داده می

   انقضای مدت مأذونیت. 5
اثر تعیین مدت برای اذن، خواه تا پایان مدت ایجاد الزام کند یا اختیار رجوع را باقی گذارد، در هر حال این است که با انقضای مدت  اصل         

ماند و زوال    شود، تا زمانی که شریک از آن عدول نکرده است، باقی می            دی که اذن بطور مطلق داده می      زیرا، در مور  . رود اذن نیز از بین می    
آیـد و بـا سـپری شـدن آن خـود بخـود از بـین         لیکن، اذن موقت برای مدتی محدود بوجود مـی        . آن نیاز به اعالم اراده و تصمیم جدید دارد        

  . را نداردرود و شریک مأذون دیگر حق تصرف در مال مشترک می
   فوت و حجر یکی از شرکا. 6

پس، این عقد نیز، مانند وکالت و سایر عقود جایز، به فوت و حجر یکی از . اثر شرکت عقدی اعطای نیابت و اذن به مدیران مال مشاع است          
انحالل شـرکت عقـدی، فـوت و    نیز، در مقام اجرای این اصل در شرکت و ضمن موارد   . م.  ق 588 مادۀ   .)م.  ق 954مادۀ  (شود   شرکا منحل می  

  .حجر یکی از شرکا را هم آورده است

                                                           
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
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   جزوه حقوق مدنی1074تصویر صفحه 
  کار عامل . 2

پـس ، اگـر پیمـانی    .  قانون مدنی ، عامل باید با سرمایه ای که در اختیار او گـذارده مـی شـود تجـارت کنـد         546به موجب ماده    
بین دو نفر بسته شود ، این پیمان تابع قواعد مـضاربه نیـست و بایـد ، بـر طبـق                   گذاری در امور صنعت یا کشاورزی       درباره سرمایه 

  . قواعد عمومی معامالت و اصل حاکمیت اراده ، حقوق و تکالیف آن دو را در برابر یکدیگر معین ساخت 
بنـابراین ، هرگـاه     . شت   قانون تجارت را در نظر دا      2برای شناسایی اعمال تجارتی باید به حقوق تجارت رجوع کرد و مفاد ماده              

 و قـرار گذارنـد کـه در برابـر           . )ت  .  ق   2 مـاده    4بند  ( شخصی به منظور تأسیس و بکارانداختن کارخانه ای به دیگری سرمایه دهد             
خدمات مربوط به اداره کارخانه سود حاصل را بین خود تقسیم کنند ، این پیمان تابع قواعد مضاربه است ، هر چند که در عرف                  

 یـا   ) قـانون تجـارت      2 مـاده    1بنـد   (  این گونه کارها را تجارتی نمی دانستند و مقصود از تجـارت ، داد و سـتد                   546تدوین ماده   زمان  
  . خرید و فروش کاال به منظور سود جویی بوده است 

ایـن کـار    در پیمانی که بین مالک و مضارب بسته می شود ممکن است نوع تجارتی که منظور طرفین اسـت معـین شـود ، ولـی                           
در صورتی که مضاربه مطلـق باشـد ، یعنـی تجـارت خاصـی             « :  در همین زمینه مقرر می دارد        553چنانکه ماده   . ضرورت ندارد   

  »شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صالح بداند بنماید ، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند 
که موضوع پیمان قرارگرفته مستلزم انجام چه کارهایی است ، قانون مدنی داوری عرف را پذیرفتـه                 دراینکه پرداختن به تجارتی     

پـاداش خـدمت او شـرکت در سـود     . و مضارب را مکلف ساخته است ، اعمالی را که عرف بلد و زمان الزم می داند بجا آورد                    
   . . )م .  ق 555ماده ( حاصل از سرمایه است و نمی تواند از این بابت دستمزد بگیرد 

در هرحال ، کاری که عامل به عهده می گیرد بایستی در خور و توانایی او باشد ، و گرنه تعهد به امر غیر مقدور و در نتیجه عقد                           
همچنـین ، بایـد افـزود کـه عامـل       . یعنی تمام ربح از آن مالک است و عامل می تواند اجرت المثـل بگیـرد                : مضاربه باطل است    

در این فرض ، عقد مضاربه به منزله چند پیمـان  . تعدد باشد و سهم هر کدام برابر یا بطور متفاوت از ربح معین شود  ممکن است م  
  . است که در نتیجه اتحاد عامالن و مفاد تراضی به هم پیوند خورده است 

  سود .3
هر یـک از مالـک و مـضارب بایـد معـین شـود و                میزان سهم   . آید از آن طرفین است     سودی که در نتیجۀ تجارت عامل با سرمایه بدست می         

،  این سهم باید جزء مشاعی از کل سود، مانند یک چهـارم یـا یـک سـوم                 1 548موجب مادۀ   ه  طرفین در این باب آزادی کامل دارند، ولی ب        
  .به نخواهد بودبنابراین، هر گاه مقدار معینی از سود برای عامل مقرر شود، پیمانی که بسته شده است تابع قواعد مضار. باشد

شـود و هـیچ    اند، احتساب و تملک سود انجام می بر طبق مفاد پیمانی که طرفین دربارۀ سود و چگونگی تقسیم و برداشت آن از سرمایه بسته        
  .سازد قاعدۀ امری ارادۀ آنان را محدود نمی

 زیانی بـه بـار آیـد، بایـد در مرحلـۀ نخـست از سـود        زیرا، اگر. مالکیت عامل پیش از تفریغ حسابها و فسخ مضاربه و تقسیم آن متزلزل است  
وانگهی، اگر ضرری بر اصل سرمایه در راه هدف و    . حاصل شده جبران شود و در صورتی که ربح کافی نباشد از اصل سرمایه بحساب آید               

  .در رابطۀ با تجارت معهود وارد شود، ربح باید آن را جبران کند
و در صـورتی کـه یکـی از طـرفین درخواسـت             .) م.  ق 550مادۀ  ( زیرا مضاربه عقدی است جایز       راه حل مشکل دوم در عمل دشوار نیست،       

 ولـی، هرگـاه     .تواند از اختیار خود استفاده کند و شرکت را بر هـم زنـد              تقسیم ربح را کند و دیگری مایل بدان نباشد، درخواست کننده می           
ینده زیانی بـه      زیرا، اگر در آ   . و مضاربه نیز ادامه یابد، حکم قضیه آسان نیست        آن دو بخواهد که سهم خود را از سود موجود بگیرد              یکی از   

در مـوردی کـه درخواسـت کننـده     : شـود  آن را جبران کند، موجب ضرر دیگری مـی          بار آید که سود حاصل شده و حتی سرمایه نیز نتواند            
کند، چـون سـرمایه در اختیـار عامـل اسـت،             ضای سود می  عامل است، امکان ورود ضرر به مالک بدیهی است، ولی در جایی که مالک تقا              

  توان از این محل جبران کرد تا به عامل زیانی نرسد و بنابراین اجبار عامل به ضررهای احتمالی آینده را می

                                                           
 . قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد ازحصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل  : ی قانون مدن548ماده . 1
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   جزوه حقوق مدنی1076تصویر صفحه 
برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین       هرگاه در مضاربه    «:  گوید  می 552قانون مدنی احتمال دوم را برگزیده است و در مادۀ           

  .»تواند معامله بکند مگر به اجازۀ جدید مالک شود، لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی مدت موجب لزوم عقد نمی
  . قانون مدنی قاعدۀ تکمیلی است و اگر دو طرف بر التزام خود تصریح کنند ، مفاد تراضی آنان نافذ است 552مادۀ 

یماند این است که، اگر پس از پایان مدت مالک اذن به ادامۀ تجارت دهد، آیا عقد مـضاربه بـا همـان شـرایط               پرسشی که باقی م   
  تواند اجرت المثل کار خود را بگیرد بدون اینکه در ربح شریک باشد؟ یابد یا عامل می ادامه می
پذیرفتن این پیشنهاد به تجارت پـردازد، از توافـق         رسد که اذن جدید مالک ناظر به ادامۀ عقد است و هر گاه عامل نیز با                  بنظر می 

  1.شود این دو اراده مضاربۀ دیگری بسته می
  شرط کردن مضاربه ضمن عقود جایز. 3

با توجه به اینکه شروط ضمن عقد جایز در حدود اعتبار عقد اصلی الزام آورند، بنابراین، هر گـاه مـضاربه ضـمن  عقـد جـایزی                            
   .تآید، ولی تا زمانی که عقد اصلی بر هم  نخورده الزام آور اس  در نمی، به صورت عقد الزم شرط شود

  وضع حقوقی عامل نسبت به سرمایه. 4
شود کـه در حفـظ مـادی سـرمایه و جلـوگیری از تلـف        کند، امین او است و ملتزم می  عامل به عنوان وکیل مالک داد و ستد می        
 ناظر به فراهم آوردن وسائل تجارت و کوشش در راه حفظ سرمایه و بهره               التزام عامل . اعتباری آن درگیر و دار تجارت بکوشد      

بنـابراین، اگـر عامـل      . یعنی تعهد به وسیله است نه تعهد بـه نتیجـه          : کند برداری درست از آنست و نتایج کار خود را تضمین نمی          
در راه اثبـات تقـصیر او نیـز    .  نیـست های الزم را معمول دارد ولی کوشش او به ثمر نرسد و سرمایه تلف شـود، مـسؤول                مواظبت

مـضارب در حکـم امـین       «: دارد  مقـرر مـی    556چنانکه مادۀ   . آوردن دلیل به عهدۀ مالک است و عامل سمت مدعی علیه را دارد            
  .»شود مگر در صورت تعدی و تفریط است و ضامن مال مضاربه نمی

مـضارب  «: گویـد   قانون مدنی در همین زمینـه مـی        555 مادۀ   کند، در اینکه چه کارهایی الزمۀ التزام عامل است عرف داوری می          
باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به                          

 عـرف بطـور مطلـق       با وجود این، نباید چنـین پنداشـت کـه          .اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود          
عامل باید در مرحلۀ نخست به مفاد پیمان مضاربه توجه کند و خواسـتۀ مـشترک خـود و مالـک را بکـار بنـدد و از                      . حاکم است 

 قانون مدنی در پایان قواعد مضاربه اصل حاکمیت اراده را بدین            560چنانکه مادۀ   . عرف به عنوان عامل تفسیر کننده الهام بگیرد       
  ».بغیر از آنکه فوقاً مذکور شد، مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است«: کند شرح تأیید می

توان تعهد عامل در نگاهداری و بکار انداختن درست سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قـرار                        آیا در عقد مضاربه می    
  باشد؟ داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده 

اگر شرط شـود کـه مـضارب        «: دارد  مقرر می  558قانون مدنی چنین شرطی را خالف مقتضای مضاربه شمرده است و بهمین جهت در مادۀ                  
مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشـد  . و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است   2ضامن سرمایه خواهد بود   

  .»خود بمقدار خسارت یا تالف مجاناً بمالک تملیک کندکه مضارب از مال 
در نظـر عـرف نیـز چنـین شـرطی بـا             .  در عاریه گفتـه شـده اسـت تعـارض دارد             644 و   642 قانون مدنی ، دربارۀ بطالن عقد و شرط با آنچه در مواد              558مبنای مادۀ    

  . مقتضای امانت و نمایندگی مباینت ندارد 
 بازکردن راهی است که بخش نخست بسته و به نظر می رسد که مبنای آن نیاز صاحبان سرمایه به تضمین بیشتر برای بـه کـار انـداختن                            نیز برای  558بخش اخیر ماده     

  .  آن است ، وگرنه تفاوت دو بخش تنها جنبۀ نظری دارد 
تملیک مجانی مالی ( مادۀ قبل  در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر             « ،  قانون مدنی  559موجب مادۀ ه  ب

  .»احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد) معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب

                                                           
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 2
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   جزوه حقوق مدنی 1077تصویر صفحه 
ی انجام کار شخصیت عامل چنان در چگونگ . مضاربه  عقدی است مبتنی بر اذن مالک برای انجام تجارتی که مورد نظر او است               

بهمین جهت سرمایه را بایـد عامـل   . توان گفت اذن برای عامل وابسته به شخصیت اوست   و ایجاد اعتماد مالک مؤثر است که می       
تواند نیابتی را که به او داده شـده بـه دیگـری واگـذارد یـا همـان سـرمایه را بـه مـضاربه بـه شـخص دیگردهـد،              اداره کند و نمی 

قانون مـدنی بـه شـباهت    . ».م. ق672مادۀ «ارد برای انجام امری که نیابت دارد به دیگری وکالت دهد     همچنانکه وکیل نیز حق ند    
توانـد نـسبت بهمـان     مضارب نمی«:  مقرر داشته است که554ای در مادۀ  وکالت و مضاربه اکتفا نکرده و برای رفع هر گونه شبهه 
  .»، مگر با  اجازۀ مالکسرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید

 دوم عقدی است مستقل و تنها در روابط طرفین مـؤثر اسـت و در حـق                 در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایۀ مالک عقد مضاربۀ دیگری منعقد کند ، مضاربۀ                 
  . مالک اثری ندارد 

در این صورت عامـل  . به دیگری با همان شرایط واگذارد و خود به کنار رود   در موردی که عامل مجاز در واگذاردن مضاربه به دیگری است ، حق دارد مضاربه را                  
  . جدید به جای او با مالک رابطۀ حقوقی دارد 

  .پاداش عاملی که به جای اجیر گرفتن خودکار می کند افزوده شدن بر میزان سود و بهره مند شدن از آن است  
  . نتیجه را تضمین نمی کند و اثبات تقصیر او با مالک است تعهد عامل نسبت به ایجاد سود تعهد به وسیله است و 

∗∗∗  
  انحالل مضاربه -گفتار چهارم 

  موارد انحالل مضاربه -الف 
شـود کـه    موجب قانون مدنی گاه مضاربه، خودبخود و بی آنکه نیازی به ارادۀ یکی از طرفین یا شخص ثالث باشد، منحل مـی            ه  ب

  : شود  از علل ذیل منفسخ میه یکیعقد مضاربه ب«:  قانون مدنی551بر طبق مادۀ . نامیده شده است» انفساخ«در اصطالح 
  در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین .1
  در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح .2
  در صورت مفلس شدن مالک .3
  .».در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده .4

  .ظر به موردی است که مضاربه برای زمان حیات انشاء شده باشد نه وصیت به مضاربه  قانون مدنی نا551 مادۀ 1بند  
در این صورت ، عامل در زمرۀ طلبکاران نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه شریک مالـک اسـت                  . را باید به جای افالس نهاد       » ورشکستگی  « در حقوق کنونی     

  . و بر آن حق عینی دارد 
  ربهآثار انحالل مضا -ب

پس، اگر تا زمان انحالل ربحـی بدسـت         . ، خواه در اثر فسخ یا انفساخ باشد، در گذشته اثر ندارد و ناظر به آینده است                 انحالل مضاربه 
پذیرد و او ناگزیر  است       نمایندگی عامل در ادارۀ سرمایه و تجارت با آن پایان می          . شود آمده باشد، بر مبنای قرارداد طرفین تقسیم می       

خستین فرصت ممکن سرمایه و ربح سهم مالک را به او بدهد و از تاریخ مطالبۀ مالک و امتناع از پرداخت یا انکـار در حکـم                           که در ن  
  .».م.  ق631 و 310مواد  «غاصب است 

کـه مالـک   اما تردید در جایی است  .آورد از سوی دیگر، چون فسخ عقد حق هر یک از طرفین است، اقدام به آن هیچ مسؤولیتی به بار نمی     
. م.  ق 565زنـد، مـادۀ      زیرا، در موردی مشابه که جاعل عقد جعاله را بر هـم مـی             . گذارد کند و کار عامل را نیمه تمام می        مضاربه را فسخ می   

ایـد  بـدین ترتیـب، قانونگـذار از عق       . »اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد             . . .  « : کند که  تصریح می 
انـد و او را، بـدلیل محـروم مانـدن از بختـی کـه پـیش رو داشـته اسـت، مـستحق              کند که کار عامل را محترم شـمرده        نویسندگانی پیروی می  

   : المثل تنها در جایی قابل توجیه است که رسد الزام مالک به دادن اجرت بنظر می .اند المثل دانسته اجرت
شد، چندان قوی باشد که بتـوان گفـت ظـن قـوی بـه               داد و مضاربه فسخ نمی     امل به کار خود ادامه می     ، در صورتی که ع     احتمال بدست آمدن سود    ♣

  .رود تحصیل سود می
مانند اینکه با علم به وضع تجارت و بمنظور اضرار به عامل آن را فسخ کند و بیهوده مانع                   : کند» سوء استفاده «مالک از اختیار خود در فسخ مضاربه         ♣

  .حصول ربح شود
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   جزوه حقوق مدنی 907ویر صفحه تص
ای   برای مثـال، در معاملـه قطعـه   . استفاده کرد» مجرای طبیعی « یا به گفته بعضی » اصل خلقت « توان از معیار   های گوناگون صنعتی ، به دشواری می        ولی ، در فراورده   

  برلیان ، که عیب آن به بهای مورد تراضی بستگی دارد ، اصل خلقت چیست ؟ 
پس ، هر چه از این ارزش بکاهد عیب است و هر وصف که ارزشـی آورد           . گیرد     کاال به اعتبار مالیت خود موضوع داد و ستد قرار می           ،) مانند بیع (له معوض   در معام  

عـادت بازاریـان    . داگران اسـت    معیار سالمت نیز عرف سو    . کمال ، عیب در این مقام را نباید با عیب طبیعی اشتباه کرد ، چرا که مطلوب رسیدن به ارزش بیشتر است                     
  . آید  بحساب می» عیب « کاهد و  کند که کدام نقص از ارزش می معین می

نقصی کـه آن فایـده مطلـوب را از بـین ببـرد یـا از آن چنـدان بکاهـد کـه ، اگـر              . گیرد    هر کاال فایده و مصرفی دارد که به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می                
 قانون مدنی فرانسه برگزیده است ، مـصرف و  1641در این تعریف ، که ماده . پرداخت ، عیب است کرد یا بهایی کمتر می شد، از معامله صرفنظر می خریدار آگاه می  

  . 1فایده کاال معیار سالمت آن است و هرچه از فایده مطلوب بکاهد عیب
شود ، زیرا بهای هر       بطور استثنایی انتظار دارند ، این معیار با مالیت متوسط کاال بهم نزدیک می             اگر میزان مصرف و فایده متوسط کاال در نظر باشد نه آنچه دو طرف               

ولی ، اگر معیار مـصرفی باشـد کـه خریـدار بـرای      . کاهد  کاال به میزان منافع و مصرف آن بستگی دارد و هر نقص که استفاده کاال را کاهش دهد از بهای آن نیز می                    
شود و حتی با تخلـف عقـد از دواعـی خـاص             ، خیار عیب با خیار تخلف از شرط ضمنی و وصف مخلوط می            ) یا در قرارداد پیش بینی شده     (ت  کاال در نظر گرفته اس    

  . آمیزد  خریدار درمی
 اسـت برحـسب   شـود و بنـابراین ممکـن      تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت مـی        « : م که محصول همه گفتگوها در تاریخ تمیز عیب است           . ق 426موجب ماده   ه  ب 

   . 2عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی مناط اعتبار است . » ازمنه و امکنه مختلف شود 
بـه  » نقصی است که از ارزش کاال یا انتفاع متعارف آن بکاهـد  « : رسد که اگر در تعریف عیب گفته شود  از آنچه گفته شد ، چنین بنظر می  

ولی، . دهنده آن است     در این تعریف، نقص در ارزش یا انتفاع مطلوب نشانه وجود عیب و عرف داور تمیز                .ایم    همه موارد عیب دست یافته    
دهد که در کاال چه رخ داده اسـت کـه ارزش و               کند ، نشان نمی     ، در عین حال که ما را به شناسایی ماهیت آن نزدیک می             تمیز وجود عیب  

  . فایده آن در دید عرف کاسته شده است 
  رایط عیب موثر ش.  6

  : برای اینکه عیب موثر در معامله باشد و خیار عیب ایجاد کند ، وجود دو شرط در آن ضرری است 
داوری » مخفی مانـدن  « رسد این است که معیار تمیز  نخستین پرسشی که درباره شرط پنهانی  بودن عیب بنظر می): م . ق423ماده ( پنهان باشد     -شرط اول   

شود ؟ به بیان دیگر، عیب مخفی آن است کـه از دیـد خریـدار متعـارف      است یا این وصف در رابطه با علم و جهل خریدار ارزیابی می   عرف بطور نوعی    
  پنهان بماند ، یا نقصانی است که در قرارداد موضوع دعوی خریدار از آن غافل باشد، هرچند که در دید عرف آشکار محسوب شود ؟ 

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است ، اعـم از              « : دهد که     یم بصراحت پاسخ م   . ق 424ماده
پـس ،   » 3 اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده اسـت                        

 ، هرگـاه خریـدار در آزمـایش و    یجـه در نت. خریدار است نـه داوری عـرف   شود علم و جهل     آنچه در تحقق خیار عیب موثر واقع می       
  . به همان عیب استناد کند» ارش « تواند برای فسخ بیع یا مطالبه  وارسی مبیع کاهلی کند و عیب آشکار آن درنیابد ، می

ر برابـر ادعـای خریـدار عـذر آورد کـه            پس ، اگر د   . باید افزود که علم و جهل فروشنده کاالی معیب در تحقق خیار عیب اثر ندارد                
خود نیز از عیب موجود آگاه نبوده است ، دفاع او بر فرض اثبات نیز در در دعوی اثر ندارد و خریدار ناآگاه را از خیار عیب محروم                            

: طـرف نیـست   با وجود این ، نباید چنین نتیجه گرفت که آگاهی یا حسن نیت فروشنده هـیچ عامـل  مـوثری در رابطـه دو                        . کند    نمی
  .سکوت فروشنده آگاه از عیب ممکن است تدلیس بشمار آید و او را مسول خسارات ناشی از مصرف کاالی معیب کند 

ممکن است عیب کاال مـدتها بعـد        . داند    م وجود عیب هنگام عقد را سبب ایجاد خیار می         . ق 423ماده  : در زمان عقد موجود باشد        -شرط دوم   
ظهـور عیـب   . دهد ، وجود عیب در زمـان تراضـی اسـت              ولی آنچه به خریدار چنین مالی حق فسخ یا گرفتن ارش می           از معامله ظاهر شود ،      

  . 4توان خیار را ساقط کرد بهمین جهت نیز پیش از ظهور عیب می. کاشف از اختیار او است و خود سهمی در ایجاد خیار ندارد 

                                                           
ولی ، باید . » شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد  عیبی که موجب فسخ اجاره می« : انیم خو م می. ق479زیرا ، در ماده . این معیار در عقد اجاره مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است . 1

  . توجه داشت که در عقد اجاره موضوع مستقیم تملیک منفعت است نه عین مستاجره 
   همان قانون280 قانون مدنی و مادۀ 968ماده . 5
 .ارد که خیار عیب را نوعی خیار تخلف از شرط ضمنی سالمت مبیع می داند  با نظری تناسب د424حکم مادۀ . 4
رده  ، اثبات وجود عیب در زمان عقد را بر عهده خریدار دانسته و مجرد عیب در مبیع ، بنا به اظهار نظر کارشناس، را کافی برای احراز حق فسخ خریدار تلقی نک5/10/29 -1597 دیوان کشور در رأی شماره     4 شعبه   .4

  . 177 ، ص 1330 تا 1311احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، قسمت حقوقی از : است
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   جزوه حقوق مدنی908تصویر صفحه 
   . 1وری عرف است و در اثر نقص ارزش یا انتفاع از مورد معامله تحقق می یابدمعیار تمیز عیب دا 
  . در مورد خریدار غیرحرفه ای اصل عدم آگاهی از عیب است و در مورد متخصصان و حرفه ای ها ظاهر آگاهی از عیب است که بر اصل حکومت دارد  
   .2کاهدداند که نقص مشاهده شده در مصرف کاال اخالل می کند یا از بهای آن میعلم به عیب در صورتی مانع از وجود خیار می شود که خریدار ب 
علم و جهل فروشنده به عیب کاال در تحقق خیار عیب برای خریدار اثر ندارد ، ولی سکوت فروشندۀ آگاه از عیب ممکن است تدلیس به شمار                            

  . آید و او را مسئول خسارت ناشی از مصرف کاالی معیب کند 
  . ی خریدار در آزمایش و وارسی مانع از استناد او به عیبی که پنهان مانده نیست کاهل 

مانند اینکه اسب فروخته شده ، در اثـر بیمـاری نهفتـه پیـشین،               (در صورتی که عیب بعد از عقد ناشی از سبب پیش از آن باشد               
 هنـوز اثـر خـارجی پیـدا     ، بیماری حیـوان ، هـر چنـد   در واقع . باید عیب را سابق بر عقد شمرد        ) بعد از عقد از حرکت باز ماند        

  . ، از عیوب است وظهور آن بعد از عقد مانع از ایجاد خیار عیب نیست نکرده باشد
  .  » 3اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت« : کند  م در این باره اعالم می. ق430ماده 

در . » عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است       « : م  . ق 425ه بموجب ماده    باید افزود ک  
توان گفت ، از آنجا که ضمان معاوضی پیش از تسلیم بر عهده فروشنده است ، مـسئولیت عیـب حـادث در                      توجیه این ماده می   

نگهی ، بنای دو طرف بر این است که فروشنده کاالی سالم به خریدار بدهد و          نیز با او است ، وا     ) بین عقد و تسلیم      (این دوران   
 اثـر آن مـشمول شـرط ضـمنی مربـوط بـه          ، تسلیم در حالتی صورت پذیرد که برای او مفید باشد پس ، اگر عیبی حادث شـود                

  . سالمت کاال است 
  تبری از عیوب . 7

ع از عیوب مبیع تبری کرده باشد با اینکه عهده عیوب را از خود سلب کـرده               اگر بای « : کند    م در این باره اعالم می     . ق 436ماده  
یا با تمام عیوب بفروشد ، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگـر بـایع از عیـب خاصـی تبـری                             

  . » کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد 
گیـرد یـا مبیـع را بـا تمـام عیـوب احتمـالی آن                  د که ضمان ناشی از عیب را بر عهـده نمـی           کن  در این فرض ، فروشنده اعالم می      

پس ، اگر عیبی در آن ظاهر شود ، ماننـد           . مسئولیت بد و خوب کاال به عهده خریدار است          . فروشد نه بر مبنای سالمت آن         می
  .  از بابت عیب ارش بخواهد تواند قرارداد را فسخ کند یا این است که او از آن آگاه بوده است و نمی

شـود ، ولـی شـمول و نفـوذ آن نـسبت بـه                 بیگمان شامل تمام عیوب پنهان و آشکار موجود در حال عقد می           » تبری از عیوب    « 
مانند عیب حادث پیش از قبض یا در زمـان  ( گیرد  شود و بطور معمول بر عهده فروشنده قرار می عیبی که بعد از آن حادث می      

  . تردید وجود دارد ) تری خیار مختص مش
گیرد ، دادرس باید در هـر دعـوی تـصمیمی             در این باره که آیا مقصود تبری از عیب سابق است یا عیب حادث را نیز در برمی                 

با وجود این ، باید پذیرفت که در غالب موارد معامله کنندگان به عیـب حـادث توجـه ندارنـد و                      . مناسب با مفاد تراضی بگیرد      
  . بری از عیوب موجود در زمان عقد است مقصودشان ت

  . 4باید افزود که شرط تبری از عیوب در صورتی موثر است که در پنهان داشتن عیب کاال تدلیسی رخ نداده باشد
  اهمال در اجرای حق .  8

نکه بارها گفته شد، چنا. » خیار عیب بعد از علم به آن فوری است « : کند  م درباره اثر اهمال خریدار اعالم می. ق435ماده 
  اگر. خریدار باید در استفاده از خیار اهمال نکند و بیدرنگ درباره آن تصمیم بگیرد . مقصود قانونگذار فوریت عرفی است 

                                                           
   قانون مدنی 426 مادۀ - 994 ، ش  5قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 1
   قانون مدنی 430مادۀ . 2
 .ممکن است به مقتضای شرط خیار فسخ ایجاد کند » دوام سالمت« رف عیب نیست ، لیکن فقدان وصف در دید ع) مانند تلویزیون و رادیو ( بروز نقص فنی در دوران تضمین سالمت کاالی فروخته شده . 3
   1034 ، ش5قواعد عمومی قراردادها ، ج.  رک .4
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   جزوه حقوق مدنی982تصویر صفحه 
گیـرد نفـت و     مـی ای بـه مقـداری کـه در انبـار خانـه او جـا       خواهد که باک بنزین او را پر کند، یا صاحب خانـه  فروش بنزین می  

خواهد که زمین مزرعه او را کود بریزد یا سمپاشی کند و              کند و از او می      ای رجوع می    خرد، یا کشاورزی به مؤسسه      گازوییل می 
  اینگونه خرید و فروشها را342توان به استناد ماده   آیا می . و مانند اینها  . . . پردازد     ریال می  50بهای کود یا سم را از قرار کیلویی         

به دلیل معلوم نبودن مقدار مبیع و ثمن باطل دانست یا باید به نیاز مـردم توجـه کـرد و آنهـا را نافـذ دانـست، و اگـر هـدف نافـذ                                   
  توان آن را از لحاظ قانونی توجیه کرد ؟  شناختن قرارداد است چگونه می

ر الزم از کاالی مورد توافق است و بیع بر  اساس این رسد که در این گونه موارد، اثر قرارداد ایجاد تعهد به انتقال مقدا              به نظر می  
تواند الزام دیگری را به اجرای تعهد بخواهد، سـپس نـسبت بـه                بعد از وقوع عقد، هر یک از دو طرف می         . شود  قرارداد انجام می  

  . شود هر اندازه که فروشنده کاال را تسلیم کند، به همان اندازه بیع با داد و ستد محقق می
توان با وجـود      رسد اینست که ، بر فرض موضوع چنین قراردادهایی انجام دادن کار باشد، چگونه می                کالی که به ذهن می    تنها اش 

این تعهد را الزام » مورد معامله باید مبهم نباشد ، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی  است              «: گوید   که می  216ماده  
 گفت که حکم عرف چنان قوی اسـت کـه بایـد اینگونـه قراردادهـا را از مـوارد خاصـه و                        توان  آور شناخت؟ ولی، در پاسخ می     

  . 1اند استثنایی شمرد؛ چنانکه در فقه نیز گروهی از نویسندگان فروش خرمنی از گندم و جو را با مشاهده و تخمین درست دانسته
   فروش از روی نمونه . 6

در عـرف تجـارتی مرسـوم اسـت کـه نمونـه را              . کنـد   الی خود از مبیع رفع ابهـام مـی        ای موارد، فروشنده با ارائه نمونه کا        در پاره 
ولـی  . دهند تا در موقع لزوم با کاالیی که تحویل داده شده اسـت مقایـسه شـود          دارد یا طرفین آن را به ثالثی می         خریدار نگاه می  

وان نمونه معیار قرار گرفته است مطابقت ندارد، پس         شود اوصافی که برای مبیع در قرارداد آمده است با آنچه به عن              گاه دیده می  
  باید دید کدامیک از این دو معتبر است؟ آنچه در قرارداد آمده یا آنچه به عنوان نمونه پذیرفته شده است؟ 

االیی کـه در    اند، پذیرفتن نمونه دلیل بر انصراف از خریدن کـ           ای از نویسندگان گفته     پاره. رویه قضایی در دادگاههای ما معلوم نیست      
نمونه در واقع انتخاب مصداقی از کاالی توصیف شده در قـرارداد اسـت و اگـر بـه                   . تواند آن را نقض کند      قرارداد آمده نیست و نمی    

. رسد که حکم مسأله تابع اوضاع و احوال ویژه دعوی اسـت   ولی به نظر می. 2اشتباه انتخاب شده باشد اثری در روابط دو طرف ندارد  
ای که  تواند خواسته واقعی و مشترک دو طرف را معین کند یا نمونه  تعیین کند که اوصاف تعیین شده در قرارداد بهتر میدادرس باید

  . اند، و در این ارزیابی، باید داوری عرف و تخصص و میزان آگاهی دو طرف از ویژگیهای مبیع را در نظر گرفت برگزیده
اند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد، ولی حق برهم زدن عقـد را              تو  در مواردی که مبیع کلی است، مشتری می       

کند که الزام او ممکـن نباشـد و بـه وسـیله       و فقط وقتی حق فسخ معامله را پیدا می) قانون مـدنی 414ماده (به صرف تخلف او ندارد     
   ) . قانون مدنی 239ماده (دیگری نیز نتوان مبیع را تهیه کرد 

ر عکس، هرگاه مبیع عین باشد و با نشان دادن نمونه فروشنده بخواهد اوصاف آن را معین کند، در صورتی کـه مبیـع بـرخالف                   ب
   ) . به بعد قانون مدنی410مواد (، مشتری حق فسخ معامله را دارد  نمونه درآید

د، در ایـن    یـ مکن اسـت بیـع از روی نمونـه بعمـل آ           م «: که    قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن طبیعت مبیع، مقرر داشته است           354ماده  
ای از استادان نیـز تأییـد    ولی، همان گونه که پاره» صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود واال مشتری خیار فسخ خواهد داشت          

   . باید با مالحظه مواد یاد شده و اصول کلی قراردادها بین مبیع کلی و و معین تفاوت گذارد. 3اند کرده
  . انتخاب نمونه دو طرف را از ذکر اوصاف مبیع بی نیاز می کند  
  . در صورتی که اوصاف مبیع در قرارداد با نمونه مخالف باشد ، در اینکه کدام مقدم است ، اختالف وجود دارد و به نظر می رسد ترجیح تابع اوضاع و احوال باشد  

                                                           
   . 152، ص 2شیخ طوسی ، مبسوط، ج:  نقل و نقد از .1
   . 305 ، ش 10پالنیول و ریپرو آمل، رساله عملی حقوق مدنی فرانشه، ج . 2
   . 436، ص 1 دکتر سید حسن امامی، ج مرحوم 3
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  فر به ترتیب  ضمان چند ن. 5

له در هـیچ      د و مضمون  نممکن است چند نفر ضامن از دینی را بر عهده گیرند، بدین صورت که التزام آنان در طول یکدیگر باش                   
  . حالتی نتواند به بیش از یکی از ضامنان رجوع کند 

 تعلیق در ضـمان مثـل        :م. ق 699ماده  ( تواند معلق به عدم تادیه یا اعسار یا فوت ضامن قبلی شود               باید دانست که انتقال دین نمی     
بـرای مثـال،  کـسی       .) اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشـد                    

ن دین  به ویژه که دراین فرض ، چوتواند ضمانت خود را از مضمون عنه معلق به امتناع یا فوت یا اعسار ضامن کنونی سازد،       نمی
 ولی، بـر مبنـای   .به ذمه ضامن سابق منتقل شده است انتقال باید از ذمه او انجام پذیرد و ضمان از مضمون عنه اصلی امکان ندارد     

بدین صـورت کـه     : امکان ضمان جمعی چند نفر از یک دین ، هیچ مانعی ندارد که در التزام به تادیه ترتیبی بین آنان مقرر شود                       
همچنین ، در   . را بر عهده گیرند و قرار شود که مضمون له در رجوع به آنان ترتیب خاصی را رعایت کند                    چند ضامن تمام دین     

شوند، تعلیق در این التزام و رعایـت ترتیـب بـین              ماند و چند نفر ملتزم به تادیه آن می          جایی که دین بر ذمه مدیون اصلی باقی می        
کسی در ضمن عقد الزمی به تأدیه دین دیگری ملتـزم شـود در ایـن صـورت                   ممکن است     :م. ق 723ماده  ( ضامنان امکان دارد    

  . )تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید
 نیست مثل اینکه کسی التزام خود را ممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل               

  ) قانون مدنی 723ماده (  .به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید
. گـردد  کند که دین بر ذمۀ مدیون اصلی باقی می ماند و منتقل نمی شود و شخصی ملتزم بـه ادای آن دیـن مـی             فرضی را پیش بینی می     723مادۀ   

  .تواند معلق به امر دیگر ، از جملۀ عدم تأدیۀ دین از جانب مدیون شود این التزام ضمان نیست و می 
  . است 723 دین انتقال می یابد و التزام به تأدیۀ آن معلق می شود و عکس مادۀ 699 مادۀ 2در بند  

   و دور )تسلسل  (  ترامی-ب 
   مفهوم ترامی در ضمان و آثار آن .1

 و بـه    …شود که شخصی از ضامن ضمانت کنـد و دیگـری از ضـامن دوم                  دی گفته می  در ضمان به مور   » تسلسل  « یا  » ترامی  « 
 ، ولی آثار آن را در ضمان نقـل ذمـه   )م . ق 688 ماده ( در نفوذ این ضمان تردیدی وجود ندارد   . همین گونه ضمانت ها ادامه یابد       

  : 1یا ضم آن باید جداگانه بررسی کرد
شود و دین بر عهده آخرین ضامن         و اثر آن انتقال دین باشد، با نخستین ضمان ، مضمون عنه بری می              جام پذیرد در صورتی که ضمان بدون قید و شرط ان        

رجـوع  ) ضـامن پـیش از او        (ضامن پرداخت کننده نیز تنها به مضمون عنه خود          . پس، مضمون له تنها حق رجوع به او را دارد         . گیرد  قرار می 
  .  نداردکند و ارتباطی با مضمون عنه اصلی می

توانـد بـه      پس، مـضمون لـه مـی      . شود  ذمه هر ضامن که بر شماره ضامنان افزوده شود ضمیمه ذمه آنان می             ، درصورتی که ضمانت ها به قید تضامن باشد       
  . ودش مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند ، مگر این که ضامنان وثیقه دین باشندکه در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می

ولی ، هرگاه شرط . ضمانت از ضامن ، در صورتی که مطلق باشد ، سبب برائت ضامن می شود و در برابر مضمون له تنها آخرین ضامن مدیون است                          
  .تضامن شود ، همۀ ضامنان همراه با مدیون اصلی در برابر طلبکار مسئولیت تضامنی دارند 

  ) ضمان مضمون عنه از ضامن (  دور .2
پـس، چـه   . شود و تنها ضامن در برابر طلبکار متعهد به پرداخت دین اسـت         که در اثر عقد ضمان ، مضمون عنه بری می         گفته شد   

  در برابر طلبکار ضمانت کند ؟) د مدیون جدی( ای ، از ضامن  مانعی دارد که مضمون عنه بسان بیگانه
  ) .ضمان دور ( عنه کند ممکن است شخص ثالث باشد یا مضمون ضامنی که از ضامن ضمانت می

  
∗∗∗  

                                                           
   223 ؛ تحریر ، ص95 ، ص2 عالمه حلی ، تذکره ، ج.1
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  : موارد انحالل وکالت را به دو گروه می توان تقسیم کرد 

وجه تمایز این گروه در لزوم اعالم فسخ است که منتهی به انحالل وکالت می شـود                 . موارد فسخ ، که به اراده وکیل یا موکل انجام می شود              
  . قهری و خود به خود انجام نمی پذیرد و در هیچ صورتی به طور 

موارد انفساخ ، که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می شود ، مانند حادثه فوت یکی از دو طرف که عقد را خود به خود  
 . منحل می کند 

   فسخ وکالت –الف 
   عزل موکل .1

پس، موکل نیـازی بـه توجیـه کـار خـود            .  » …هد وکیل را عزل کند      تواند هر وقت بخوا     موکل می  «  :م. ق 679به موجب ماده    
  . برای عزل وکیل ندارد و در برهم زدن وکالت آزاد است 

چنان که ، هرگاه موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا عملـی                 . عزل وکیل ممکن است به طور ضمنی باشد         
خواهـد هـر دو عمـل         ی برای انجام مورد وکالت تعیین کند و معلوم باشد کـه نمـی             کند که با وکالت منافی باشد، یا وکیل دیگر        

، اقدام او به منزله عزل وکیل است ،         )ای که یک مدیر بیشتر ندارد       مانند تعیین مدیر جدید برای موسسه     ( مورد نظر را انجام دهند      
  . به ویژه در موردی که با آگاهی از وکالت صورت پذیرد 

همچنـین ، دیـدیم    . )م . ق680مـاده  ( دهد نافذ اسـت    وکیل از عزل خود، اعمال حقوقی که او برای موکل انجام میپیش از آگاه شدن 
که نفوذ اعمال وکیل نتیجه طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد باعث شده است          

منتها ، بایدیادآوری .  رد عزل را موثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهدتا قانونگذار به عنوان حکم ثانوی در این مو 
م منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کنـد ، وگرنـه ضـرر او و    . ق680کرد که رعایت ماده     

  .  درباره موکل نافذ دانست توان ای را نمی نتیجه عدم نفوذ عزل منتفی است و چنین معامله
نکته دیگری که بایستی یادآور شد این است که، اگر خبر عزل به وسیله پست به اقامتگاه وکیل فرسـتاده شـود، رسـیدن نامـه یـا                            

  . تلگرام به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است و از این پس وکیل باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است 
  ] قانون مدنی 679ماده [ . تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد  موکل می 
  .1عزل ناهنجار و ناروای وکیل در موردی که سوء استفاده از حق محسوب می شود موجب ضمان است  
  .  مدیر جدید برای مؤسسه ای که یک مدیر بیشتر نداردنعییعزل وکیل ممکن است ضمنی باشد مانند ت 
  . شامل حق استعفای وکیل نیز می شود 679فاد مادۀ م 
  .فات ندارد و ادعای نسخ ضمنی آن بی وجه است ا قانون مدنی من959 در خصوص اسقاط اختیار عزل وکیل با مادۀ 679مادۀ  
ر است و مدتی ندارد ، گاه از بین رفتن حق عزل با شخصیت و آزادی موکـل و در نتیجـه بـا                        در فرضی که وکالت برای اداره و تصرف در تمام امو           

همچنین است در مورد استعفای وکیل در فرضی که وکالت برای انجام امر معین             . نظم عمومی و اخالق منافات دارد و به معنی اعطای والیت است             
  . یا مدت محدود نباشد 

  . انجام مورد وکالت به وسیلۀ موکل را از بین نمی برد ، مگر اینکه در شرط تصریح به سقوط این حق شود شرط وکالت ضمن عقد الزم حق  
ولی در اینکه آیا وکالتی که داده مـی شـود جـایز               در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد الزمی به صورت شرط فعل باشد ، توکیل به غیر الزام آور است ،                         

  . به نظر می رسد که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن ، مگر اینکه خالف آن از قراین استنباط شود . ف وجود دارد است یا الزم اختال
عزل   ولی اگر التزام به عدم عزل به صورت شرط فعل باشد ،  در موردی که حق عزل وکیل ضمن عقد الزم دیگر ساقط شده باشد ، عزل اثر ندارد ،         

  .ضمان آور است مؤثر و 
  .التزام به وفای به آن محدود به بقای عقد است   در صورتی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز دیگر شرط شود ، 
  . کند  است و آن را ساقط میو الزام آورشرط اسقاط حق عزل ضمن وکالت نیز معتبر  
  ] قانون مدنی 680ماده [ . ل نافذ استکود بنماید نسبت به موتمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خو 

                                                           
 116 ، ش 4 عقود معین ، جلد - قانون اساسی 40اصل . 5
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   جزوه حقوق مدنی 1051تصویر صفحه 
زیرا ، . سازد  شود، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می ولی ، در جایی که عیب از ابتدا وجود داشته است، برخالف آنچه در بادی نظر تصور می                

خواهد عقد را فسخ کند ،  شود و تمام عوض ملک موجر خواهد شد و اکنون مستاجر می مستاجر تملیک میگفته شد که در اثر عقد تمام منافع به 
شود و تمام منفعت آینـده        بنابراین ، تمام اجاره بها به او رد می        . یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را که تملک کرده به موجر رد کند                 

  بپردازد) یعنی اجرت المثل ( ای منافع گذشته که به وسیله مستاجر تلف شده است، او باید بدل مال تلف شده گردد، و به ج به ملکیت موجر بر می

   گسترش قاعده در سایر خیارها .2
توان استفاده کرد و قاعـده   از این قاعده در سایر مواردی که سبب خیار از حین عقد موجود بوده است ، مانند خیار غبن و تدلیس، می     

در عقد اجاره، اعمال خیاری که سبب آن از آغاز تراضـی وجـود داشـته اسـت، عقـد را از همـان زمـان منحـل                            : ین آراست که    را چن 
پس، هرگاه مـستاجر بعـد   . ولی در فرضی که سبب خیار در زمان اجاره حادث شده است، فسخ نسبت به بقیه مدت اثر دارد               . کند    می

  . سازد نه بخشی از آن را  د را فسخ کند، این فسخ در واقع همه عقد را منحل میاز سه ماه از تدلیس موجر آگاه شود و عق
  ای از خیارها  ویژگیهای پاره -ب

   خیار تخلف از شرط فعل .1
آن که شرط به    : در خیار تخلف از شرط فعل، بر طبق قاعده پذیرفته شده در قانون مدنی، عهد شکنی سبب تام خیار فسخ نیست                      

ید ابتدا برای اجبار متعهد به او رجوع کند و در صورتی که اجبار ممکن نباشد، به عنوان آخـرین دارو ، از حـق                         سود او است ، با    
  : ولی، در اجاره، این قاعده رعایت نمی شود ) م . ق235 تا 234مواد ( فسخ استفاده کند 

مستاجر مقرر شده اسـت خیـار فـسخ از تـاریخ         نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و          . . . «  قانون مدنی     496به موجب ماده    
 قـانون روابـط مـوجر و    8بنـد د از مـاده   .  پس، لزومی ندارد که ابتدا برای اجبار مشروط علیه اقـدام شـود    .»گردد  تخلف ثابت می  

   1. در اجاره مسکن، تخلف از شرط پرداخت اجاره بها را سبب فسخ اجاره دانسته است 1362مستاجر 
   خیار عیب .2

  : ولی، احکام عیب در اجاره ویژگیهایی بدین شرح یافته است .  قانون مدنی پیش بینی شده است 482 تا 478 عیب در مواد خیار
  

زیرا ، موضوع اصلی اجاره ) .  قانون مدنی 479ماده ( شود عیبی است که موجب نقصان یا صعوبت در انتفاع باشد           عیبی که موجب فسخ اجاره می      
  .شود که در انتفاع موثر باشد  ود آن و عیب موجود در عین به شرطی سبب ایجاد خیار میمنافع عین است نه خ

 در ایـن بـاره مقـرر        478مـاده   . کرد» ارش«توان درخواست     آورد و به استناد عیب مورد اجاره نمی         در اجاره، خیار عیب تنها حق فسخ به وجود می          
تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را   اره معیوب بوده مستاجر میهرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اج « : دارد  می

  .» ...با تمام اجرت قبول کند
 گفته شده 478 به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد؛ چنانکه در انتهای ماده   ،اگر موجر پیش از اعمال خیار رفع عیب کند         

 » . اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد، مستاجر حق فسخ نداردولی . . «: است 
عیبی که بعد از عقد و قبـل از قـبض   :  قانون مدنی در این باره مقرر می دارد 480ماده . آورد  عیب در اثنای اجاره نیز نسبت به بقیه مدت برای مستاجر حق فسخ می             

 .وجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است منفعت در عین مستأجره حادث شود م

 .مفهوم مخالف بخش اخیر ماده این است که اگر عیب از آغاز اجاره وجود داشته باشد خیار نسبت به همۀ مدت ثابت است  

  . 2پس از آن اعمال شودفسخ اجاره از همان آغاز مدت اجاره را منحل می سازد ، هرچند که مدتی  

تواند مـوجر   اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می                    قانون مدنی ،     482به موجب ماده     
 . را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت 

  .3 موجر به تبدیل فرد معیب ، از دادن اجاره بها نیز خودداری کند ، زیرا تسلیم انجام نشده استمستأجر می تواند ، عالوه بر اجبار 

ولی ، احتمال دارد از ظاهر مـادۀ   . 4ناشی از تعذر تسلیم است. حق فسخ در فرضی که تبدیل فرد معیوب ممکن نیست ، مستند به خیار عیب نیست     
  . ن را از توابع خیار عیب دانسته است با احکام ویژه  قانون مدنی استفاده شود که قانون آ482

                                                           
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین. 1
   قانون مدنی 480 مفهوم بخش اخیر ماده - 888 ، ش 5قواعد عمومی قراردادها ، جلد . 2
   قانون مدنی 377ماده . 3
   قانون مدنی 240 تا 237مالک مواد . 4
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   جزوه حقوق مدنی 362تصویر صفحه 
در هـر حـال در صـورت انقـضای مـدت عـده و عـدم احـراز         . زوجه ، گواهی اجرای صیغه طالق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود   

  . رجوع ، طالق ثبت می شود 
در مورد حکم طالق ، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای               نواده ،    قانون جدید حمایت خا    33 و   32مطابق مواد   

  . مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رأی فرجامی است 
هرگاه حکم طـالق از     . مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است                   

ق تسلیم شود ، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ مراتب در دفترخانـه  سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طال     
در صـورت عـدم   . حاضر نشود ، سردفتر به زوجین ابالغ می کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضـر شـوند        

جاری و ثبـت مـی شـود و مراتـب بـه زوج      حضور زوج و عدم اعالم عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه ، صیغه طالق                  
  . درصورت اعالم عذر از سوی زوج ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید . گردد ابالغ می

  .  کند دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طالق در صورت امتناع زوج تصریح  -تبصره 
ل مهریه و نفقـه     یپذیر است که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قب             در دفتر رسمی وقتی امکان     آناجرای صیغۀ طالق و ثبت      

 به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت                 گذشته و عنداالقتضاء نفقه زمان عده و غیره را        
 ضوابط حقوقی ، جهیزیه در صورت موجود بودن باید عینا مسترد شـود  اگـر بـه علـت تقـصیر شـوهر       طبق. آن را پرداخت کند   

گردد و در صورتی کـه جهیزیـه موجـود باشـد ، در ذمـه شـوهر قـرار           تلف شده باشد ، مثل یا قیمت آن بر عهدۀ زوج مستقر می            
  : ستثنائاتی به شرح زیر وارد شده است بر قاعده مذکور ، االبته . ندارد ، تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد 

 معافیت شوهر از پرداخت فدیه در طالق خلع و مبادرت  ♣

 معافیت شوهر از پرداخت حقوق قانونی و شرعی یا پرداخت به صورت نقد در صورت رضایت زوجه  ♣

 معافیت شوهر در صورت صدور حکم قطعی اعسار  ♣

هائی را که در زمان زوجیت انجام داده ، ولی شرعا موظف به انجام آن نبوده است ،                  الزحمه کار   زن حق دارد از دادگاه درخواست کند حق       
  .  و دادگاه پس از احراز عدم امکان سازش ، تصمیم الزم در این خصوص اتخاذ خواهد کرد . تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن کند 

ر دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مـال خـود بـرای مخـارج                   در مواردی که زوجه د     قانون جدید حمایت خانواده ،       30مطابق ماده   
متعارف زندگی مشترک که بر عهدۀ زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبـات کنـد ، مـی توانـد معـادل آن را از وی                       

  .دریافت نماید 
عـدم آن بـرای ثبـت طـالق الزامـی           الح در مورد وجود جنـین یـا         ارائه گواهی پزشک ذی ص     قانون جدید حمایت خانواده ،       31مطابق ماده   

  . ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند است
  :نکته 

تواننـد    در این مـوارد طـرفین مـی       . در صورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد                     
 . طالق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند تقاضای 

  . یم نهائی به دادگاه منعکس می کنددر صورت عدم انصراف متقاضی از طالق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصم 
 گواهی عدم امکان سـازش اقـدام و اگـر بـه درخواسـت زوجـه باشـد ،        در صورتی که طالق ، توافقی یا به درخواست زوج باشد ، دادگاه به صدور      

  . کند حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت می
دادگاه در ایـن  . ا به داوری ارجاع کند   در کلیه موارد درخواست طالق ، به جز طالق توافقی ، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع ر                     

  . موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد ، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند 
خـتالف و  در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کـردن موضـوع ا            

 . تعیین مهلت ، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود 

مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در مـوارد مربـوط سـعی در ایجـاد                    
  به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خودمراکز مذکور در صورت حصول سازش . سازش می کنند 
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   جزوه حقوق مدنی842تصویر صفحه 
   آثار ابراء -ه 

  سقوط طلب . 1
این سقوط ، برحسب اراده طلبکار ، ممکن اسـت نـاظر بـه تمـام یـا بخـشی از            . اثر اصلی ابراء سقوط طلب و برائت مدیون است          

  . ان است نه داد وستد و تبعیض در آن زیانی به بدهکار نمی رساند زیرا ، ابراء احس. طلب باشد 
ابراء سقوط طلب پرداخته نشده است ؛ همانند وفای به عهد طلب را از بین می برد ، ولی نباید آن را نوعی پرداخت یـا در حکـم       

د به عنـوان پرداخـت کننـده بـه مـدیون      پس ، اگر طلبکار یکی از مسئوالن پرداخت دین را ابراء کند ، او نمی توان   . آن انگاشت   
  . اصلی یا سایر مسئوالن رجوع کند 

می دانیم که هرگاه مال مغـصوب چنـد دسـت بگـردد ، همـه                : در مورد غصب این قاعده را اعمال کرده است          . م  .  ق   321ماده  
همچنین . ) . م .  ق 317 و 316مواد (  متصرفان به عنوان غاصب نسبت به پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده در برابر مالک مسئولند

توانـد بـه    ، می دانیم که اگر مالک به غاصبی رجوع کند که مال در دست او تلف نشده اسـت و او خـسارت مالـک را بپـردازد ، مـی                    
هرگـاه  « : نـد   ک اعـالم مـی   . م  .  ق   321در چنین فرضی ماده      . . )م  .  ق   318ماده  ( غاصبان بعد از خود یا به آخرین متصرف رجوع کند           

پـس ،   . »....مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند ، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشـت                         
  . ابراء ذمه در حکم پرداخت دین نیست ، وگرنه به غاصب ابراء شده حق می داد به دیگران رجوع کند 

ضامن می تواند پس از پرداخت دین بـه مـضمون لـه بـه مـدیون                 : عده را اعمال می کند      مورد دیگری از این قا    . م  .  ق   719ماده  
بنابراین ، اگر ابراء مضمون له در حکم پرداخت دین از سوی ضامن باشد ، باید او بتواند بـه                     . . )م  .  ق   709ماده  (اصلی رجوع کند    

هرگـاه مـضمون لـه ضـامن را     « :  اعالم می کنـد  719ماده ولی . به مضمون عنه رجوع کند ) موضوع ابراء ( میزان پرداخت شده  
   . ) .م .  ق 718ماده . همچنین ، رک ( . » ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد 

ی مثال ، اگر زن ذمه      برا. درنتیجه ، باید پذیرفت که ابراء سقوط طلب پرداخته نشده است و نباید آن را در حکم پرداخت دین شمرد                     
  . ) .م .  ق 1092ماده ( شوهر را از مهر ابراء کند سپس شوهر پیش از نزدیکی او را طالق دهد ، حق ندارد نیمی از مهر را از زن بگیرد 

  انحالل تضمین های طلب . 2
بدهکار ابراء شود وثیقـه طلـب نیـز از بـین            برای مثال ، اگر     . طبیعی است که سقوط طلب انحالل تضمین های آن را هم به دنبال داشته باشد                

  . می رود و عقد رهن هم منحل می شود ، خواه وثیقه ملک مدیون باشد یا دیگری و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه
 کنـد ، ضـامنان و   را ابـراء ) صادر کننـده  ( پس ، اگر دارنده سفته متعهد      . این قاعده در مورد وثیقه های دینی نیز اجراء می شود            

زیرا ، سقوط تضمین هـای      . ظهرنویس ها نیز بری می شوند ، هرچند که سقوط تعهد آنان موضوع انشاء دارنده قرارنگرفته باشد                  
  . قهری است و لزومی ندارد که در اراده ابراء کننده بگنجد 

کفیل بـه احـضار مـدیون تـضمینی اسـت بـرای طلـب        تعهد : همین قاعده را در مورد کفالت اجراء کرده است          . م  .  ق 756 ماده   3بند  
مکفول له ، زیرا اگر مدیون را در محضر دادگاه بیاورد به وصول طلب کمک کرده است و هرگاه این تعهد را بجا نیاورد بایـد خـود                            

ن طلب به تابعیت از     پس ، در صورتی که ابراء مکفول سبب بری شدن کفیل شود ، در واقع تضمی               . ) . م  .  ق   740ماده  (آن را بپردازد    
 مـاده و در شـمار مـواردی کـه کفیـل بـری       3زیـرا ، در بنـد   .  اعالم می کند 746این نتیجه را ماده . سقوط اصل آن از بین رفته است       

و بـدیهی اسـت کـه    » در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود                   « : شود، می خوانیم      می
  .  قانون تجارت در مورد برائت ضامن در فرض ساقط شدن دین اصلی 408همچنین ، رک ماده . از آن انحاء ابراء است یکی 

برعکس ، انحالل تضمین طلب باعث سقوط اصل طلب نمی شود ، چنانکه صرفنظر کردن از رهن به اصل طلب صدمه نمی زند                       
   . 1تواند به سایر اموال مدیون رجوع کند و دائن می

                                                           
  . سابق قانون ثبت  34 ماده 6تبصره . 1
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  ابراء یکی از مسئوالن متضامن . 3

قاعده دیگری استنباط می شود که به موجب آن ، هرگاه طلبکار یکی از کـسانی را کـه در مـورد پرداخـت طلـب                          . م  .  ق   321از مفاد ماده    
ذمه ) طلبکار(  حکم قانون ناظر به موردی است که مالک زیرا ،. دیگران نیز خود به خود بری می شوند        . مسئولیت تضامنی دارند ابراء کند      

کند و در نتیجه این اقدام حق رجوع او نسبت  را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده ابراء می         ) مسئوالن متضامن   ( یکی از غاصبان    
  . به سایر غاصبان از بین می رود 

زیرا ، فرض این است که هر یک از مـسئوالن ، در             . ندارد  ) غصب  ( ی به سبب آن     این قاعده از طبیعت تضامن ناشی می شود و هیچ ارتباط          
کنـد ،  پس ، در موردی کـه طلبکـار یکـی از آنـان را ابـراء مـی        . عین حال که خود مدیون یا مسئول است ، ضامن دیگر مسئوالن نیز هست               

  . گردد ن او میدیگران همه ضامن او محسوب می شوند و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنا
) اقامـه دعـوی   ( اگر طلبکار تنها حـق رجـوع   . سقوط دین ضامنان در صورتی است که مقصود طلبکار ابراء یکی از آنان از اصل دین باشد  

 دیـن   زیرا ، مانند این است کـه او را از شـمار مـسئوالن             . خود را نسبت به یکی از آنان ساقط کند ، این اقدام سبب برائت دیگران نمی شود                  
  . خارج کند ، بدون اینکه به اصل آن صدمه بزند 

. م.  ق322چنانکه ماده . همچنین ، طلبکار می تواند ابراء را مقید به سهم یکی از مسئوالن کند و حق خود را نسبت به دیگران محفوظ دارد               
جب ابراء ذمه دیگران از حصه آنهـا نخواهـد بـود ،             ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او مو           « : کند  به صراحت اعالم می   

در فـرض نخـست مـاده ، اگـر مالـک            . » لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به الحقـین نخواهـد داشـت                      
  . ا از آن بکاهد ، باید سهم زمان تصرف ابراء شونده ر) بطور تضامن ( بخواهد به غاصبان دیگر برای منافع عین رجوع کند 

  : نکته ها 
   . 1ابراء تنها به ارادۀ طلبکار واقع می شود و در زمرۀ ایقاعات است ، حتی اگر به انگیزۀ دست یافتن به پاداش و احسانی باشد ♣
  . پس از سقوط آن واقع شود، بی اثر است یا) ابراء مالم یجب ( ابراء عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است ، پس ، اگر پیش از وجود دین  ♣
   .2ندارد) بدهکار ( وصیت به ابراء نیز ایقاع است و نیاز به قبول موصی له  ♣
  .ارادۀ طلبکار ممکن است به عنوان ابراء یا بخشش طلب به مدیون یا دادن رسید صوری اعالم شود  ♣
   .ابراء ویژۀ سقوط حق دینی است نه عینی که با اعراض ساقط می شود ♣
  . ابراء ضمنی با تسلیم اصل سند طلب به مدیون صورت می پذیرد  ♣
  .  ، زیرا هدف از ابراء گذشت و ارفاق است 3علم اجمالی به موضوع ابراء کافی است ♣
  .شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطالن ابراء نمی شود  ♣
  .ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نافذ است  ♣
  .ر از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست ابراء به قصد فرا ♣
ابراء یکی از کسانی که در مورد پرداخت طلب مسئولیت تضامنی دارند ، باعث ابراء همۀ آنان است ، مگر اینکه معلوم شود مقصود اسـقاط رجـوع و اقامـۀ دعـوا بـر                          ♣

  .4شخص معین است 

∗∗∗  
  تبدیل تعهد  -سوم گفتار 

که از نام آن پیدا است ، عبارت از این است که تعهدی جانشین تعهد دیگر شـود و تعهـد سـابق از بـین                          تبدیل تعهد ، همان طور      
  : شود  تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می« : دارد  م چنین اعالم می. ق292ماده . برود

 سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهـد نـسبت   شود به وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می        .1
   )تبدیل تعهد به اعتبار دین ( . شود  به تعهد اصلی بری می

   )تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد(. وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید  .2
  )تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله(» . به کسی دیگر منتقل نمایدوقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را .3

                                                           
   )6(  و 210ایقاع ، ش . 1
    169 ، ش 3 عقود معین ، جلد - 20ش   ،7وصیت در حقوق مدنی ایران . 2
   قانون مدنی 216ماده . 3
  قانون مدنی 322 و 321مواد . 4
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  .اگر مال در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشد ، اختیار دادن قیمت یا مثل یا غاصب است  
ۀ زمان تقویم اختالف است و به نظر می رسد که معیار تقویم بهای روز صـدر حکـم   هرگاه بهای مال تلف شده از زمان غصب تا زمان تلف و تأدیه تغییر یابد ، دربار      

  . یا تأدیه است 
دربارۀ مکان تقویم گفته شده است که محل تلف را باید در نظر گرفت ، ولی به نظر می رسد که قیمت محل غـصب تـرجیح دارد ، مگـر اینکـه قیمـت محـل تلـف                      

  زیادتر باشد 
 -2029دیـوان کـشور ، حکـم شـماره         [  .تسلیم کافی برای صدور حکم به تأدیه قیمت نیست ؛ باید ثابت شود که مال مغـصوب تلـف شـده اسـت                        حاضر نبودن غاصب برای      

   ]283 حقوقی ، ص 2متین ، مجموعه رویه قضایی  : 30/4/1317 - 1014حکم شماره  . 396 ، ش 80عبده ، اصول قضایی حقوقی ، ص  : 9/9/1317
  . قانون ثبت ندارد 24البۀ قیمت بر فروشندۀ مال به متقاضی ثبت منافاتی با مادۀ دعوای غصب و مط 

   سقوط ضمان غاصب –ج 
  غصب ناشی از اکراه . 1

  . درباره این سوال که آیا اکراه باعث از بین بردن ضمان ناشی از غصب می شود یا درآن اثر ندارد ، اختالف شده است 
همچنین . ب را در رد عین از بین نمی برد واو باید در نخستین لحظه زوال اکراه عین را بازگرداند                    باید پذیرفت که اکراه تکلیف غاص     

  . است موردی که غصب به اختیار انجام می پذیرد و ضمان تحقق می یابد و پس از آن شخصی غاصب را به اتالف وا می دارد 
از : اکراه انجام شود وآن گاه مـال در اثـر حادثـه ای از بـین بـرود          از آغاز به    ) غصب  ( تردید درفرضی باقی می ماند که استیالء        

ضمان شدید و گسترده غاصب نوعی واکنش حقوقی در برابر عدوان و تجاوز به حقوق دیگران است        : یک سوء می توان گفت      
 ، ناخواسـته در  از سوی دیگر ، درفرضی که خریدار جاهل به غصب بر آن مـستولی مـی شـود    . که درباره مکره صدق نمی کند       

او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنـد ، اگـر            « ردیف غاصبان قرار می گیرد و تنها تفاوت در این است که             
بـه او نیـز نـسبت داده    » اثبات ید بر مال غیربدون مجـوز  «  چرا که . )م .  ق 325ماده ( » ....چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد      

  . پس ، اکراه کننده را باید غاصب شناخت و از مباشر ناتوان در گذشت . د می شو
  غصب و غرور. 2

درصورتی که غصب در نتیجه اغراء دیگری انجام شود ، مانند این که دزدی آنچه را در تصرف دارد به عنوان مال خود بفروشد و خریـدار                           
. کاهـد   متصرف در حکم غاصب است و غرور از ضمان او در برابر مالک نمـی                ، . ) م.  ق   366 و   323مواد  ( ناآگاه بر مال دیگری مستولی شود       

همچنـین اسـت در   . ولی ، هرگاه مالک مال خود را از او بگیرد ، او نیز می تواند برای گرفتن ثمن و خسارات به اغـراء کننـده رجـوع کنـد                    
مانند این که غذای ملک دیگری را به عنوان مال خـود            ( الک مال را بفریبد     موردی که غاصب در نتیجه غرور مال مغصوب را تلف کند ، یا غاصبی م              

کنـد  در موردی صدق مـی    »  غرور  « ، آنچه انکار ناپذیر است این که        ) مغرورکننده    (درمورد شرایط رجوع مغرور به غارّ        . )به او بدهد تا بخورد      
  . ه مالکیت غاصب باشد ، لیکن قانون مدنی چهل خریدار را کافی می داند که اقدام مغرورکننده مؤثر در ترغیب مغرور و ایجاد اعتقاد ب

  ابراء مالک . 3
اثر ابراء بر این تعهد .   آنچه بر عهده غاصب است در بازگرداندن مال به صاحب آن خالصه می شود   دراین فرض ،   :پیش از تلف عین     

) سـقوط دیـن   ( مفهوم متعارف و اصطالحی خود       ابراء  . یر می اندازد    ناچیز است ؛ آن را از بین نمی برد ، معلق می کند و به تأخ               
پس ، هرگاه مالک عین را مطالبه کند ، دوباره تکلیف رد عین باز مـی گـردد و                   . را ندارد و حاوی اذن در تصرف و اباحه است           

  . با امتناع و انکار او ضمان غاصب بر او تحمیل می شود 
، دین مربوط به رد مثل یا قیمت مال بر ذمه غاصب قرارگرفته اسـت و ابـراء آن را سـاقط مـی کنـد و                           دراین مرحله     :پس از تلف عین     

منتها ، در فرضی که عین پـیش از تلـف در تـصرف پیـاپی     .  . )م .  ق 290 و 289مواد (  مالک امکان مطالبه بدل را هیچ گاه نمی یابد       
کند ، این سوال مطرح مـی شـود کـه آیـا مقـصود او اسـقاط اصـل          ابراءچند تن قرار گرفته است ، اگر مالک یکی از غاصبان را        

  طلب است یا محدود ساختن امکان مطالبه ؟ 
هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغـصوب               « : کند  درباره فرض نخست اعالم می    . م  .  ق   321ماده  

   اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد ، آن ولی ،. ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت 
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زیرا قائم مقامی تنها به اندازه تأدیه واقعی صورت می پذیرد ، در حالی که انتقال طلب می تواند به میزانی کمتر از آن یا به     . کرد  

به همین جهت ، باید گفت ، قائم مقامی در مقام پرداخـت  . رنده با میزان پرداخت ارتباط ندارد رایگان باشد و جانشینی انتقال گی    
دین دیگری ، آمیزه ای از وفای به عهد و انتقال طلب است و پرداخت در تحقق آن اثردارد ، و به بیان دیگر ، از توابع پرداخـت                             

   . دین دیگری است 
   توزیع مسئولیت در مورد ضمان منافع. 2

درمورد تلف یا استیفاء منافع ، هر غاصب ، درعین حال که با متأخران خود مسئولیت تـضامنی دارد ، مـدیون منـافعی اسـت کـه                            
بـه  .  برخالف وضع یاد شده درعین ، دین قابلیت توزیع را بین مـسوالن دارد       پس ، . درزمان تصرف او تلف یا استیفاء شده است         

. م .  ق 320ی کند و مـسولیت تـضامنی غاصـبان الحـق را نمـی پـذیرد ؛ چنـان کـه در مـاده                    همین جهت حکم قانون نیز تغییر م      
غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین حق خود برآمده است می تواند بـه هـر یـک ، نـسبت بـه زمـان       .... « : خوانیم    می

  .» تصرف او، رجوع کند 
قراردارد که مال در زمان تصرف او تلف شده است ، تجزیه مسئولیت امکان              درمورد تلف عین ، چون مسئولیت نهایی به عهده کسی           

.  در مورد منافع ، که هر غاصبی مدیون منافع زمان تصرف خویش است ، تقسیم مـسئولیت بـه سـادگی انجـام مـی شـود                    ولی ، . ندارد
   1. ی آنان مناط اعتبار باشد نه مسئولیت جمعی بدین ترتیب ،  منطق ایجاب می کند که در روابط غاصبان با یکدیگر تنها مسئولیت عین

  : نکته ها 
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یـک از بـایع و مـشتری بـه یکـدیگر در آنچـه کـه                         قانون مدنی ،     324به موجب ماده     

  . مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود 
   .2اده نیز مشروط بر این است که مال مغصوب به تصرف خریدار درآمده باشد ، هرچند که در دست دیگری تلف شودحکم این م 
تواند نسبت به ثمن و خسارات بـه بـایع رجـوع کنـد       اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می               قانون مدنی ،   325به موجب ماده     

  .ود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حق رجوع به مشتری را نخواهد داشتاگرچه مبیع نزد خ
همچنین است عدم . خریدار است نه قاعدۀ غصب » غرور « ضمان بایع در برابر خریدار ناآگاه در فرضی که مال نزد او تلف شده است ، ناشی از  

   .امکان رجوع فروشنده به او 
در اینکه آیا اجرت المثلی که خریدار در برابر استفاده از مال مغصوب به مالک داده اسـت در زمـرۀ خـسارات از بـایع گرفتـه مـی شـود یـا نـه ،                               

  . اختالف وجود دارد و مشهور بر امکان گرفتن آن تمایل دارد 
به تـصرف طـرف قـرارداد    ) انند قرض و هبه و عاریه و وکالت م(  قانون مدنی در مواردی که مال مغصوب به وسیلۀ معاملۀ دیگر        325حکم ماده    

  .  بیان مورد غالب و شایع است 325آید اجراء می شود و ویژۀ بیع نیست و مادۀ  درمی
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیـاد بـر مقـدار ثمـن باشـد بـه                  قانون مدنی ،     326به موجب ماده     

  . تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد   زیاده نمیمقدار
  . است 4 و منع استفادۀ بدون جهت فروشنده 3امکان رجوع خریدار به فروشنده دربارۀ ثمن به دلیل فساد بیع 
 دست او است ؛ و اگر مبیع در دسـت فروشـنده تلـف شـود یـا       عدم امکان رجوع خریدار نسبت به مقدار زاید بر ثمن به دلیل آگاهی او از غصب و تلف مبیع در                   

  . جاهل بر غصب باشد ، حق رجوع دارد 

   استیفاء  –بند دوم 
ء ، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است ؛ جایی است که شـخص بـه هزینـه یـا کـاردیگری بـر        معنی متدوال استیفا  

  . ک باشد یا استفاده از منافع دارایی خود می افزاید ، خواه به صورت تمل
  .مشروع و نامشروع : استیفاء به معنی اخیر به دو گونه انجام می شود 

                                                           
  منبع پیشین دکتر ناصر کاتوزیان ،. 1
   قانون مدنی 261 و 259مواد . 2
   قانون مدنی 366ماده . 3
  قانون مدنی303ماده . 4
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   جزوه حقوق مدنی369تصویر صفحه 
به هر حال اگر هر دو در اشتباه باشـند ، رابطـۀ جنـسی      . او ازدواج می کند و مثال بارزی برای نزدیکی به شبهه به وجود می آید                

ولی ، هرگاه یکی از آن دو جاهل و         . فر نزدیکی به شبهه محسوب می شود و آثار نکاح درست برآن بار است               نسبت به هر دو ن    
دیگری آگاه از بطالن نکاح باشد ، تنها نسبت به جاهل احکام نزدیکی به شـبهه اجـرا مـی شـود و دربـارۀ دیگـری قواعدرابطـۀ                             

  .حکمفرما است ) زنا (نامشروع 
ولـی ، در ایـن   .  »زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدۀ طـالق نگـاه دارد    « کند که    اعالم می  1157قانون مدنی در مادۀ     

حکم معلوم نشده است که لزوم نگاهداری عده ناظر به موردی است کـه زن در اشـتباه باشـد و رابطـه نـسبت بـه او مـشروع بـه                                
  نزدیکی به شبهه باشد ؟ حساب آید یا کافی است که رابطۀ او با مرد دیگر به گونه ای 

 ، در موردی که زن و مرد هر دو در اشتباهند یا مرد جاهل به حرمت است ، تردیدی نـسبت بـه لـزوم نگاهـداری عـده وجـود                                 در فقه امامیه  
 نـدارد ،  بعضی گفته اند ، چـون نـسب مـرد زنـا کـار احترامـی      :  ولی ، در صورتی که اشتباه از جانب زن است ، دو نظر وجود دارد   . ندارد  

  . اند گروه دیگر شبهۀ زن را نیز برای اجرای احکام عده کافی شناخته. شود حقی برای او نسبت به زن در نگاهداری عده ایجاد نمی
 را انشاء کرده و نشان داده اند که عده حکم است نه حق و هدف           1157 نویسندگان قانون مدنی نیز ، برای تایید نظر اخیر ، مادۀ            

  . ری از اختالط نسل است نه حفظ حقوق مرد آن جلوگی از
. تعارض این عده با نکاح در هنگامی بروز می کند که زن ، در زمانی که زوجۀ دیگری است ، به اشتباه با مردی همبـستر شـود                             

   :در این فرض نادر ، دو مصلحت متعارض به چشم می خورد 
  .  از اختالط نسل الزم است که برای جلوگیری» نزدیکی به شبهه « لزوم نگاهداری عده  
  .  روابط زناشویی بین دو همسر قانونی  ادامۀ 

جمع این دو ضرورت بدین شکل ممکن است که شوهر تا پایان عده نزدیکی به شبهه از همبستر شدن با زن منع شود، ولی این منع نبایـد از                        
زنی که درمدت عده از نزدیکی  بدین ترتیب ، .  یکدیگر بکاهد سایر روابط جنسی آن دو جلوگیری کند یا از تکالیف زن و شوهر در برابر   

  . با شوهر امتناع می کند ناشزه نیست و  این اقدام حق او را درگرفتن نفقه از بین نمی برد 
. در اینکه نگاهداری عدۀ نزدیکی به شبهه تا چه اندازه زن را در روابط زناشویی با دیگران محدود می کند اختالف شده اسـت                       

 زنی که به شبهه با دیگری همبستر شده است در زمان عـده ممنـوع از                 ، قانون مدنی چنین برمی آید       1157 و   1150از جمع مواد    
  .  مردی که به اشتباه با او نزدیکی کرده است هیچ منعی ندارد باازدواج با دیگری است ولی نکاح زن 

  1 عدۀ وفات -ب 
 دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد                     عده وفات چه در   « . م. ق 1154مطابق مادۀ   

که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل  است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهـار مـاه و ده                             
  » . روز بیشتر باشد واال مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود 

ن است که مدت عده از تاریخ انحالل نکاح شروع شود و این قاعده در مورد عده طالق و وفات و فـسخ و بـذل مـدت            قاعده ای 
با وجود این ، در موردی که شوهر غایب است و خبر فوت او به زن می رسد ، تردید شـده اسـت کـه آیـا آغـاز                              . یکسان است   

 که خبر فوت شوهر مدتها بعد از وقوع آن           درموردی ه نظر می رسد   ب. مدت تاریخ فوت است یا تاریخ رسیدن خبر آن به زوجه            
 نـدارد و  یقانون مدنی دربارۀ تاریخ شروع عده نسبت به زن غایب حکم.  می رسد باید از تاریخ این خبر عده نگاهدارد        به زن   
  .  فوت شوهر به حساب می آید ای نویسندگان حقوق مدنی اظهار نظر کرده اند که دربارۀ غایب نیز عدۀ وفات از تاریخپاره

زن طـالق داده شـود و در خـالل عـده مـرگ شـوهر معلـوم               ) بیش از چهار سـال    ( هرگاه به دلیل غیبت بی خبر و طوالنی شوهر        
  . عده وفات نگاه دارد ) یا وصول خبر (گردد، زن باید عدۀ طالق را قطع و از تاریخ وفات 

                                                           
  دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین.  1
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   جزوه حقوق مدنی488تصویر صفحه 
باشد، یعنی موصی، ملکیت معلق به فوت خود را به موصی له واگذار نموده و او                  ی از آن اجزاء قبول موصی له می       گردد ویک می

  . گرددبه وجود آید ، ملکیت برای موصی له محقق می) فوت ( ملکیت مزبور را قبول کرده است و پس از آنکه معلق علیه 
 1نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فـوت موصـی معتبـر اسـت      «م . ق830ول مادۀ به موجب قسمت ا قبول موصی له پس از فوت موصی به ،     

ادامـه وجـود وصـیت      .  وصیت پس از آنکه به عمل آمد ، مادام که موصی آن را الغاء ننمـوده در تمـامی مـدت حیـات او بـاقی اسـت                           » .... 
  2.انند تجدید مکرر وصیت در تمامی آن مدت حیات موصی می باشد درمدت مزبور از نظر تحلیلی با توجه به سلطۀ موصی بر انحالل آن م

یش از قبول وصیت بمیرد ، قانون مدنی حکمی ندارد و اندیشمندان اختالف دارند که آیـا وارثـان او                   پبرای فرضی که موصی له      
  می قراردادها ، باطل شمرد ؟می توانند به قائم مقامی مورث خود وصیت را قبول کنند یا باید آن را ، با توجه به قواعد عمو

سکوت قانون گذار نشانۀ این است که وصیت را تابع قواعد عمومی می داند ، مگر این که وصیت ایقاع تلقی شود و به مقتضای                   
در هر حـال ، اگـر   . آن ، که تملیک با ارادۀ موصی تحقق می یابد ، وارثان را قائم مقام حق موصی له در تملک موصی به شمرد                

موصی له باشد یا احـراز شـود کـه موصـی لـه پـیش از            راث  ئن چنین بر آید که موصی مایل بوده است مفاد ایجاب برای و            از قرا 
، ح داردمرگ به طور ضمنی وصیت را پذیرفته است ، صالحیت وارثان در فرض نخست و تملک موصی به در فرض دوم ترجی                     

  .کند ز این تفسیر را تایید میبه ویژه که شهرت طرفداران قائم مقامی وارثان در فقه نی
 انتقال از زمان قبـول       ،  ، ؛کاشف است یا ناقل ؟ براساس نظریۀ کشف حکمی            پرسشی که مطرح می شود این است که ، اثر قبول          

  .واقع می شود و به حکم قانونگذار اثر آن به تاریخ مرگ موصی باز می گردد 
   رد وصیت - د

رد وصـیت بـه هـر لفـظ و          . ی له به نپذیرفتن آنچه را که موصی به او تملیک نموده است            رد وصیت ، عبارت است از اعالم موص       
عدم رضایت موصی له بر وصیت کافی نیست اگـر چـه آن را اعـالم    . شود فعلی که داللت بر قصد و رضای به آن نماید واقع می       

  .ت پس از فوت موصی باشد رد وصیت مانند قبول آن ممکن است قبل از فوت موصی واقع گردد وممکن اس. دارد 
  رد موصی له قبل از فوت موصی  . 1

 وصیت برای بعد ازفوت انشاء می شود و تا زمانی که موصی آن را به عنوان آخرین ارادۀ خود حفـظ مـی کنـد ، همچنـان بـاقی               
  . می ماند و مستمر است و رد موصی له به آن گزندی نمی رساند 

یت را ملغی نمی نماید ووصیت بـه حـال خـود بـاقی وادامـه دارد وماننـد آن اسـت کـه                        رد وصیت قبل از فوت موصی آثار وص        
 بنابراین موصی له می تواند بعد از فوت موصی آن را بپذیرد ، همچنان که می توانـد در زمـان حیـات موصـی                      . تجدید می شود  

نسبت به موصی له رد یا قبول وصـیت بعـد            «:وید  گ   در این باره می    .م. ق 830مادۀ  .  قبول کند     پس از آنکه آن را رد نمود مجدداً       
تواند آن را قبـول    اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می    ،از فوت موصی معتبر است بنابراین     

قبـول کـرده   تواند آن را رد کند لیکن اگـر قبـل از فـوت       کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی                
  ». باشد بعد از فوت قبول ثانوی الزم نیست

  رد موصی له بعد از فوت موصی  . 2
 عقـد  ،وصیت عقد می باشد وعقد مرکب از ایجاب و قبول است بنابراین در صورتی که موصی له  پس از فوت موصی وصیت را رد نمایـد                         

   ) م. ق830مادۀ (. د مزبور آن را قبول کند آن قبول بال اثر خواهد بود ، چنانکه پس از ر گردد محقق نمی شود و آثار ایجاب نیز برطرف می
تواند وصیت  موصی له می  «م . ق832به موجب صریح مادۀ . موصی له می تواند نسبت به قسمتی از موصی به ، وصیت را قبول کند 

  ل شده صحیح ونسبت به قسمت دیگر باطلرا نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبو

                                                           
تواند آن را قبول کند و اگـر بعـد از    رد کرده باشد بعد از فوت مینسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را          :  قانون مدنی  830ماده  . 1

  . تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی الزم نیست فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی
  ه دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتشارات اسالمی.  2
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   جزوه آیین دادرسی مدنی 260تصویر صفحه 
بینـی شـده     قانون مواردی پـیش   همان1276تنها در همین ماده بلکه در ماده  حال ، نه در عین » ... انکار بعد از اقرار مسموع نیست        «

توان پـذیرفت کـه اصـل     مخالف استادان بزرگ حقوق مدنی میرغم نظر  در مجموع علی. شود   اثر می   ها اقرار بی    که با اثبات آن   
 خـارج از دادگـاه صـورت گرفتـه          شود و هرگـاه اقـرار       غیر قابل انکار بودن اقرار و استثنائات آن ، تنها شامل اقرار در دادگاه می              

است و آن اخبار به نبـودن حـق         انکار برخالف اقرار    « . ی ارزش و تأثیر اقرار و انکار بعدی با دادگاه است               تشخیص درجه   ،باشد
 هرگاه متصرف ملکی به مالکیت دیگری اقرار نمایـد  .م . ق  1277بنابراین ، با توجه به ماده . » ... باشد  برای غیر به زیان خود می   

گـر کـذب    ا « .م  . ق   1276به موجب ماده    . شود    این اخبار، انکار است و پذیرفته نمی      » او مالک نیست    « و پس از آن بگوید که       
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لـیکن         « .م  . ق   1277به موجب ماده    . » اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت           

شود و همچنین است در صورتی که بـرای اقـرار خـود               اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یامبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می               
که بگوید اقراربه گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بـوده کـه وصـول نـشده لـیکن                      قابل قبول باشد مثل این    عذری ذکر کند که     

  . » دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست 
اقـرار در   . که اقرار در حال مـستی انجـام شـده باشـد               باشد ، مانند این     اقرار فاسد اقراری است که شرایط اساسی صحت را نداشته         

اشـتباه مقـر در   . صورتی مبنی بر اشتباه است که شخص امر غیر واقعی را واقعـی شـمارد و بـر اسـاس آن بـه امـری اخبـار نمایـد                  
نماید که اشتباه ناشی از شخص مقر باشد و یـا             نماید که نسبت به امور موضوعی باشد ،  اما تفاوتی نمی             اثر می   صورتی اقرار را بی   

درمقابل ، اشتباه مقر نسبت به امـور حکمـی کـه سـبب     . مری باشد و یا اعتقاد به امری باشد که واقع نشده است ناشی از جهل به ا 
  . نماید  اثر نمی اقرار او شده باشد ، حتی اگر ثابت شود ، اقرار را بی

بودن اقرار بدین معنا است کـه         بل تجزیه غیر قا .  اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار غیرساده است           در ارتباط با آثار اقرار ،      سومین مسئله 
هـای دیگـر آن کـه بـه ضـرر اوسـت               تواند آن بخش از اخبار مقر را که به سـود اوسـت بپـذیرد و از بخـش یـا بخـش                        مقرله نمی 

اگر موضوع اقرار در  « .م . ق  1282به موجب ماده . بررسی اجرای این اصل در مورد اقرار ساده منتفی است          . پوشی نماید     چشم
تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او اسـت بـه ضـرر مقـر اسـتفاده                         محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی        

تواند وصف و قید اخبار مقر را از آن جدا کرده و تنها    باتوجه به این ماده مقر له نمی      . » نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند          
دهـد ؛ بنـابراین ؛ مقرلـه یـا            را تشکیل می  » قید و مقید پیکر واحدی      « و  » ذات موصوف به صفت     « د ، زیرا    اصل اخبار او را بپذیر    

باید اقرار موصوف و مقید را به همان نحو بپذیرد و درخواست صدور حکم بر اساس آن نماید و یا از آن استفاده ننماید و دلیـل                           
ی دلیل ،عدم صـحت آن بخـش از اقـرار را کـه بـه ضـرر                    توانند با ارائه    رله می حال ، مق    در عین . دیگری برای ادعای خود  بیاورد     

  . اوست اثبات نماید 
اند  ی واحد بوده باشند و موضوع اراده اقرار متعاقب به استثناء نیز در صورتی که استثنای متصل باشد چون مستثنا و مستثنامنه پیکر واحدی می        

اگـر اقـرار دارای دو      « به موجب این ماده     .  تعدیل نموده است   .م  . ق   1283ی اقرار غیرساده را ماده        اصل عدم تجزیه  . باشند     نمی  قابل تجزیه 
 که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مـدعی رد شـود            دیگر داشته باشند مثل این      االثر باشد که ارتباط تامی با یک        جزء مختلف 
توانـد آن را تجزیـه نمایـد و تنهـا      االثر است مقرله می ابراین ، در اقراری که دارای دو بخش مختلف       بن. »  اقدام خواهد شد     1334مطابق ماده   

بخشی را که به سود او باشد بپذیرد که دراین صورت باید برای اثبات بخشی را که به سود اوست از مقرله تقاضای سوگند نموده یا به دلیـل   
  .باشد  اقرار متعاقب به استثنای منفصل نیز اقرار مرکب قابل تجزیه می. باشد  ی آن نیز قابل تجزیه میاقرار به دین و ابرا. دیگری استناد نماید 

دهـد کـه اقـرار مقیـد و موصـوف غیـر قابـل تجزیـه و اقـرار مرکـب ، کـه دارای دو جـزء                        قانون مدنی نشان مـی     1283 و   1282مقایسه مواد   
االثر باشد ، همواره به ضـرر         آن که در حقوق ایران اقرار مرکبی که دارای دو جزء مختلف           حاصل  . باشد    االثر باشد ، قابل تجزیه می       مختلف

است و او باید دلیل جزء فرعی را که به سود اوست ارائه نماید ؛ حتا اگر این جزء پیوستگی نزدیکی با جـزء اصـلی داشـته و                           مقر قابل تجزیه  
  . موصوف که غیر قابل تجزیه است آن هم باشد ؛ برخالف اقرار مقید و » معمول « پیامد 



 
   
   

  

57

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

   جزوه حقوق مدنی581تصویر صفحه 
رسـد و اگـر       آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال بـه او مـی                  تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می       

  . آید  به عمل میشود در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه  چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمـام بـه                           

  . کنند  رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می او می
  . ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود  یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میدر تقسیم پنج سدس و

برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عمومی ابوینی بـا یـک عمـوی ابـی                     با وجود اعمام یا اخوال اوالد آنها ارث نمی        
کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یـا اعمـام                 حروم می تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث م            

برند و    هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال، اوالد آنهابه جای آنها ارث می              . برد  متعدد باشد ولو ابی تنها پسرعمو ارث نمی       
  . شود  نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل می

   سهم االرث زوجین  . 3
بـردواین   در تمام مواد مزبوره در این مبحث هریک از زوجین که باشد فرض خود را ازاصل ترکه مـی                  «م  . ق 938به دستور قسمت اول مادۀ      

 متقـرب بـه مـادر هـم    ...«. م. ق938 همچنین به دستور ذیـل مـادۀ  »  ...فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه           
  1.برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است واگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدروارد می شود  نصیب خود را از اصل ترکه می

   یراث خنثیم. 4
این تمیـز در اشـخاص   . اهمیت اساسی دارد و گاه یکی از مبانی تقسیم است ) زن و مرد( در تقسیم ترکه ، شناخت جنس وارث  

لی گاه پاره ای از مردم نشانه های هر دو جنس را دارند وبه دشواری می توان گفت کـه اینـان در شـمار                         متعارف آسان است ؛ و    
   :در پایان احکام مربوط به تقسیم ترکه ، راه حل این مشکل را چنین بیان می کند . م. ق939مادۀ . زنان اند یا در زمرۀ مردان 

ث نـا بل ، اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنهـا دو برابـر ا                  در تمام موارد  مذکوره دراین مبحث و دو مبحث ق          « 
   :برند، سهم االرث او به طریق ذیل معین می شود  می

اگر عالئم رجولیت غالب باشد ، سهم االرث یک پسر از طبقۀ خود واگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد ، سـهم االرث یـک دختـر از طبقـۀ                              
   2. »  اگر هیچ یک از عالئم غالب نباشد ، نصف مجموع سهم االرث یک پسر و یک دختر از طبقۀ خود را خواهد برد خود را می برد و

  
  

  جدول سهم االرث طبقه سوم
  اخوال و خاالتسهم االرث 

   حالت کلی یا اجتماع اخوال و خاالت و اعمام و عمات
  

 ابی935ماده   امی مختلف ومتعدد و ابی تنها
9

2
امی ها   ترکه 

9

1
    ترکه و بالسویه

ابیها 935ماده   امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف
9

2
ابیها   ترکه و بالسویه

9

1
   ترکه و بالسویه

ابیها 935ماده   امی تنها و ابی متعدد مختلف
18

5
امی   ترکه و بالسویه

18

1
   ترکه

ابوینی935ماده   امی متعدد و مختلف و ابوینی تنها
9

2
امی ها   ترکه

9

1
  ترکه و بالسویه

                                                           
  دکتر سید حسن امامی ، منبع پیشین  .   1
  نشر میزان»  شفعه ، وصیت ، ارث « دکتر ناصر کاتوزیان  دوره مقدماتی حقوق مدنی .  2
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   جزوه حقوق مدنی65تصویر صفحه 
ولی ، شـماری از آنـان عقـد صـغیر           . را باطل دانسته اند     ) ممیز و غیر ممیز     ( یر  برخی از فقیهان ایجاب یا قبول صغ      . خود جاری کند    

  .ممیز را غیرنافذ تلقی کرده اند 
و فاقـد اراده حقـوقی      » مسلوب العباره   « با توجه به آنچه به طور کلی در مورد اعمال حقوقی صغیر ممیز گفته شد ، به ویژه چون صغیر ممیز                      

  . او اصوال غیرنافذ است ، نظریه اخیر در حقوق امروز بیشتر قابل قبولبه نظر می رسد نیست و اعمال حقوقی مستقل 
   مسئولیت مدنی صغیر  -ج 

  . هرگاه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز زیانی به دیگری وارد کند مسئول است 
سئول جبران خسارت اسـت و      قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود ، خود ضامن و م               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     [ . شخص متهم صغیر است و محکومٌ به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد                

 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 [ ) . 1در نگهداری صغیر تقصیر کرده باشد . ( قانون مسئولیت مدنی باشد 

 قـانون   7امـا مـاده     » یر یا مجنون یا غیررشید باعـث ضـرر غیـر شـود، ضـامن اسـت                  هرگاه صغ « مقرر می دارد    . م  .  ق   1216ماده  
 جهت حمایت از زیان دیده را یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینـی کـرده اسـت ، یعنـی جبـران              1339مسئولیت مدنی مصوب    

گاهـداری یـا مواظبـت و در    زیان وارده بواسطه مجنون یا صغیر را در درجه اول به عهده سرپرست مجنون بـه شـرط تقـصیر در ن          
  . صورت عدم استطاعت به عهده خود محجور گذارده است 

مطابق ماده فوق کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در هـر صـورت جبـران زیـان                
  .  نباشد باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان

  ]اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال [ مسئولیت کیفری صغیر   -د 
فرض نخستین قانونگذار . گردند عدم مسئولیت کیفری اطفال اماره ای است که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفیذ می            

ردار نیـست کـه درک درسـتی از واقـع     این است که طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است از آنچنان توانایی عقلی برخو 
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       . ضی از جرایم برای طفل ممیز به صراحت در قانون پیش بینی شده است          بع

  . ممکن است به مجازات نیز محکوم شود 
  قانون جدید مجازات اسالمی ، طفل بزهکـار مبـرا از مـسئولیت کیفـری و معـاف از مجـازات                  146علی القاعده به موجب حکم ماده       

با آنکه در مقررات کیفری بارها از طفل        . لیکن ، این معافیت مانع از اخذ تدابیر تأمینی ، تربیتی و اصالحی در قبال آنان نیست                  . ت  اس
سخن به میان آمده ، ولی مفهوم خیلی مشخصی از طفل و طفولیت داده نشده است و حدود سنی آن نیـز اخیـراً در مقـررات کیفـری                             

 147سن بلوغ ، مطابق ماده . نرسیده باشد » بلوغ شرعی « وق ایران در واقع طفل را کسی می داند که به حد حق. پیش بینی نشده است 
  . 2 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است15 سال و برای پسران 9قانون جدید مجازات اسالمی ، برای دختران 

  :احکام شرعی است به دو دوره تقسیم شده است به طور کلی دوران طفولیت در مقررات کیفری کشور ما که ملهم از 
  

  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

  . بط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم است و کبیر شدن او تأثیری در مسئولیت عاقله ندارد مسئولیت عاقله مرت  : اداره حقوقی  12/4/73-2354/7مطابق نظریه مشورتی 
  .  افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند   :  جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد 146ماده . 1

  . ه ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است سن بلوغ ، در دختران و پسران ، ب : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد 147ماده 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی561تصویر صفحه 
 نماید که درخواست    پس ، دادگاه در صورتی باید سمت درخواست دهنده تأمین خواسته را بررسی            . به بررسی سمت نمی رسد      

  . و یا متقاضی شخص حقوقی باشد ... ) وکیل ، ولی ، قیم یا ( را شخص حقیقی اصیل نداده باشد 
درخواست تأمین خواسته نیز از مصادیق اجرای حق شمرده می شـود و چـون الزمـه اجـرای حـق دارا بـودن اهلیـت                 -اهلیت قانونی   

  . اضی تأمین خواسته ، باید اهلیت قانونی داشته باشد ؛ یعنی باید بالغ ، عاقل و رشید باشد، پس ، متق. )م .  ق 958ماده ( قانونی است 
در موارد بـه نـسبت نـادری قـانون گـذار            . دانست   تقدیم درخواست در مدت قانونی    یکی دیگر از شرایط صدور قرار تأمین خواسته را باید           
طوری که اگر در آن مهلت ، به مراجع صالحه مراجعه نشود ، اصـل حـق                 مطالبه قانونی حق را محدود به مهلت معینی نموده ، به            

پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق ، دعوای دارنده برات بـه              « ،  . ت  .  ق   289برای مثال ، به موجب ماده       . ساقط می گردد    
  . » واهد شد ظهرنویس ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخ

بنابراین ، درخواست تـأمین خواسـته دعـوایی    . سایر شرایط عمومی اقامه دعوا در صدور قرار تأمین خواسته نیز باید رعایت شود               
که مختومه شمرده می شود و یا دعوایی که جزمی نبوده ، بلکه ظنی و احتمالی است ، هرگاه این امر از دالیل ارائه شـده احـراز                            

  .رد رو به رو می شود شود ، با قرار 

  1ی تأمین و مرجع صالح  درخواست کننده -چهارم بند 
هـر گـاه   . اسـت ، مـی توانـد درخواسـت تـأمین نمایـد      » خواهـان  « ، خواهان دعوای اصلی که بارزترین مـصداق      . ج.  ق 108به موجب مادّه    

  .مورد دعوای اصلی گفته شد، درخواست تأمین خواسته نمایدخواهان اصلی، دعوای اضافی نیز اقامه نماید، می تواند به همان ترتیب که در 
شمرده مـی شـود، مـی توانـد درخواسـت نمایـد کـه خواسـته ی دعـوای متقابـل، در           » خواهان«خواهان دعوای متقابل نیز چون در این دعوا       

ن دعـوا بـاقی مـی مانـد و مـی توانـد             ای» خواهان«خواهان دعوای متقابل نیز در مرحله ی تجدیدنظر         . صورت وجود سایر شرایط، تأمین شود     
  . درخواست مزبور را تقدیم دارد

به مفهـوم   ،»خواهان«وارد ثالث نیز در صورتی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلّاً حقّی قایل باشد،            
ی که حکم قطعی صادر نـشده،       دقیق اصطالح، شمرده می شود و می تواند به طوری که در مورد خواهان اصلی گفته شد، تا وقت                  

  .درخواست تأمین خواسته نماید
بنـابراین،  . . ) ج.  ق   139مـاده ی    ( »... شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانـده دربـاره ی او جـاری اسـت                        «

به داللت همان نص، صدور قرارتامین خواسـته علیـه          اما،  . گونه که صدور قرار تامین مزبور به درخواست مجلوب ثالث نیز منتفی است              همان
  . مجلوب ثالث مجاز است

قرار تامین خواسته ، ممکن است در دعاوی و امور حقوقی به درخواست خواهان و یا در امور کیفری برای تـامین ضـرر و زیـان                   
  .  شاکی صادر شود

  » .شود که صالحیت رسیدگی به دعوا را دارد هی میدرخواست تامین از دادگا«، .ج.  ق111موجب ماده به  :در امرحقوقی 
اگر خواهان درخواست تامین خواسته را ضمن دادخواست مطرح کرده باشد، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مرجـع             

  . تقدیم دادخواست و رسیدگی به دعوا بوده که به درخواست تامین هم رسیدگی می نماید
. ا. ع. د. ت  . ق . 1 قـانون      15است، مگر در موارد مقـرر در مـاده          ) شعبه(استه، علی القاعده، به عهده ی رئیس دادگاه         صدور قرار تامین خو   

  . که دادرس علی البدل نیز می تواند به آن مبادرت نماید
. خـود را تقاضـا کنـد   ، شاکی می توانـد تـامین ضـرر و زیـان      قانون جدید آیین دادرسی کیفری 107موجب ماده به  :در امور کیفری  

، که به موجب آن دادسرا احیا گردیده، و نیز بـه  .ا. ع. د. ت. ق. ا.  ق3درخواست تامین در این خصوص، با توجه به صدور ماده  
  . ، در صالحیت بازپرس است همان ماده، علی القاعده) ن(داللت قسمت 

                                                           
 دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی299تصویر صفحه 
 سوگند تعیین شده، طرفی که باید سوگند یاد نماید مکلف است حاضر شود؛ امـا اگـر بـه واسـطه ی                       در جلسه ای که برای ادای     

. ج. ق 306عذر موجه همان است کـه در مـاده          . عذر موجه نتواند حاضر شود، دادگاه وقت دیگری برای سوگند تعیین می نماید            
عمـل مـی نمایـد و تجدیـد         . ج.ق276ادگـاه برابـر مـاده       حتّی اگر عارضه ای امکان ادای لفظ را غیرممکن نماید، د          . آمده است   

  .جلسه به علت اخیر مجاز نمی باشد
هرگاه علت عدم حضور طرفی که باید سوگند یاد نماید به گونه ای باشد که دادگاه حضور او را حتّا در جلـسه ی بعـد، در ایـن           

ه قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سـوگند داده و  دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا ب   ... «دادگاه غیرممکن تشخیص دهد     
   .).ج. ق288ماده (» صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می نماید
  . تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور طرف مقابل نیز امکانپذیر است

  .»ل نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شودچنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبو
   آثار سوگند-ه 
بنابر این، هرگاه مدعی علیه، ادعای بی دلیل مدعی را انکـار نمایـد و بـه درخواسـت     .) م. ق 1331ماده  (» ...قسم قاطع دعوا است   «

وضـوع مـورد ادّعـای مـدّعی     مدعی سوگند یاد نماید، ادعا مردود اعالم می شود و دلیل دیگری برای عدم وجود یا عدم وقوع م        
از سوی دیگر، چون سوگند قاطع است، هرگاه مدعی علیه ادعای بی دلیل مدعی را انکار نماید و مدعی درخواست      . الزم نیست 

سوگند کند، و مدعی علیه، پس از صدور قرار اتیان سوگند، سوگند را بـه مـدعی رد نمایـد، بـا ادای سـوگند از سـوی مـدعی،                              
  . شود و دلیل دیگری بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر الزم نیستادعای او اثبات می

سوگند قاطع دعوا است؛ دعوا، در اینجا، به مفهوم ادعا می باشد؛ بنابراین، سوگند تنها ادعایی را قطع می نمایـد کـه حـسب مـورد بـر                 
تمام امور موضوعی دعوا را در بر گیـرد،         وقوع یا عدم وقوع آن سوگند یاد شده است؛ پس اگر موضوع سوگند به گونه ای باشد که                   

  . اما اگر بخشی از امور موضوعی را در برگیرد، تنها همان بخش را قطع می نماید. براساس آن حکم صادر می شود
 اثـر   هرگاه پس از ادای سوگند، طرف مقابل، دلیلی به دادگاه ابراز نماید که منافی با سوگند باشد، آیا دادگاه می تواند به آن ترتیـب                        

از مـدعی  : پس، هرگاه مدعی علیه ادعا را انکار و بر آن سوگند یاد کنـد          . به پرسش مزبور پاسخ منفی می دهد      . م. ق 1331دهد؟ ماده   
اطالق مزبور نه تنها همان مرحله ای که در آن سوگند یاد شده، بلکه مرحله تجدیدنظر را نیز در بر                . دلیل اثبات ادعا پذیرفته نمی شود     

ر نتیجه در مرحله تجدیدنظر می توان به عللی از قبیل مربوط نبودن موضوع سوگند با ادعا، موثر نبودن سـوگند در دعـوا،                      د. می گیرد 
  .شود نبودن شرایط سوگند، عدم رعایت تشریفات سوگند و غیره استناد نمود؛ اما اظهار منافی با سوگند پذیرفته نمی

نموده، اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف مقابل است، آیا باز هـم بایـد بـه      هرگاه پس از ادای سوگند، طرفی که سوگند یاد          
 آیـین نامـه، اقـرار موجـب بـی اثـر             15سوگند ترتیب اثر داده و اقرار غیرقابل پذیرش باشد؟ در حکومت قانون قدیم، نه تنها به موجب ماده                   

ه را مکلف می نمود که اقرار پس از سوگند و قبل از صدور حکم را معتبـر         دادگا. ق. ق 468شدن درخواست سوگند می گردید، بلکه ماده        
  .تکرار نشده، اما شاید بتوان به همان ترتیب عمل نمود. ق. ق468در قانون جدید مقررات ماده . دانسته و بر اساس آن حکم صادر نماید

درخـصوص اثـر    . و قائم مقام آنهـا مـوثر اسـت        قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند           «. م. ق 1332به موجب ماده    
  . » سوگند نسبت به قائم مقامان مانند وارث و منتقل الیه تردیدی وجود ندارد 

از سوی دیگر هرگاه نـسبت بـه اصـل          . هرگاه ادعای تعهد علیه متعهد اصلی با سوگند ساقط شود، ضامن متعهد نیز از آن سود می برد                 
  .ف و ادعای تضامن با سوگند ساقط یا ثابت شود، این سوگند نسبت به متعهد اصلی اثری نداردتضامن بین متعهدله و ضامن اختال

   سوگند تکمیلی -بند دوم 
، تفاوت  بنابر این. سوگند تکمیلی سوگندی است که برای تکمیل دلیل ناقصی که مدعی ارائه نموده، توسط او، ادا می شود

   از یک سو، اگر چه مدعی دلیلی ارائه نموده، اما این دلیل، صرفنظر از شخصهای آن با سوگند بتی یا قاطع این است که،
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   جزوه آیین دادرسی مدنی374تصویر صفحه 
شود و بـه حکـم ورشکـستگی معـروف اسـت، بـا صـدور آن وضـعیت                     برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعالم می          

  . استشود که همان ورشکستگی حقوقی جدیدی برای تاجر تأسیس می
یـک از دو حکـم مزبـور حکـم           نیز از جمله احکام تأسیسی دانـسته شـده اسـت؛ در حـالی کـه هـیچ                 » حکم طالق «حکم حجر و    

اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب «. ح.ا. ق70ی نخست ماده  در حقیقت، اگرچه به موجب جمله     . شوند  تأسیسی شمرده نمی  
اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشـته اثـر حجـر از          ... «: هاما به موجب قسمت اخیر همان ماد      . »...شود  می

  .شود تاریخ وجود علت حجر مترتب می
 اصـالحی  1130، بـر اسـاس مـاده    » حـاکم شـرع   « در حقیقت ، حتّی در مواردی کـه   . نیز وضعیّت مشابهی دارد     » حکم طالق   « 

وضعیّت جدیـدی بـه وجـود نمـی آیـد ،            » حکم طالق   «  می دهد ، با صدور       قانونی مدنی ، به زوجه ، در حکم خود ، اذن طالق           
بنابراین وضـعیّت  . بلکه صیغه طالق ، در صورت اصرار زوجه به این امر ، می بایست جاری و ، عنداالقتضاء ، رسماً به ثبت رسد            

  . طالق به وجود می آید جدید ، الزاماً ، با حکم دادگاه به وجود نمی آید ، بلکه با جاری شدن احتمالی صیغه
  حکم نهایی و غیرنهایی . 6

بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیـده ، نظـر بـه               . نباشد  ) در دیوان عالی کشور     ( حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام        
ده اما قابل فرجام در دیوان عالی کـشور         همچنین حکمی که اگرچه از محاکم تالی صادر ش        . اینکه دوباره قابل فرجام نمی باشد نهایی است         

افزون بر آن در صـورتی کـه حکمـی ، در اصـل ،       ) برای مثال حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان در دعاوی مالی             ( نباشد نهایی است    
  . قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید ، نهایی شمرده می شود 

فایده ی مهم این تقسیم بندی ، از جمله ، این است که در موارد استثنائی حکم در صورتی قابل اجرا می باشد که نهایی شـمرده                           
  ) .  قانون ثبت  اسناد و امالک کشور 22برای مثال ، حکم مقرر در ماده ( شود 

  حکم الزم االجرا و غیرالزم االجرا. 7
چـه محکـوم علیـه بـه مفـاد آن عمـل ننمایـد ، مـأمورین اجـرای احکـام دادگـستری ،             حکم الزم االجرا حکمـی اسـت کـه چنان         

، به درخواست محکوم له ،      ) در محل های نظامی     ( عنداالقتضاء با به کارگیری قوه ی قهریه از طریق نیروی انتظامی و یا دژبانی               
بـه بیـان دیگـر اجـرای مفـاد حکـم       . ابـل آن اسـت   حکم غیـرالزم االجـرا مق  . مفاد آن را جبراً به محکوم علیه تحمیل می نمایند     

غیرالزم االجرا ، از طریق مأمور اجرا و یا به کارگیری قوه ی قهریه ممکن نیست و تنها در صورتی اجـرا مـی شـود کـه محکـوم              
ر حکم غیرقطعی   اگر چه احکام قطعی ، علی االصول ، الزم االجرا می باشند اما ، در مواردی ، قانونگذا                 . علیه تمایل داشته باشد     

و یا اجرای حکم را مستلزم نهایی شـدن         . ) ج  .  ق   175برای مثال ، حکم رفع تصرف عدوانی ، ماده            (را الزم االجرا اعالم نموده      
  . آن اعالم نموده است 

∗∗∗ 
    قرار -گفتار دوم 
کلی یا جزئی نباشد یـا اینکـه قـاطع دعـوا            طور  ه   اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد ولی قاطع آن ب            فته شد چنانچه قبالً گ  

قرارهـای کـه بـدون    : قرارها را بطور کل به دو دسته تقـسیم کـرده انـد    . باشد ولی راجع به ماهیت آن نباشد قرار نامیده می شود          
  .شوند ، قرارهایی که در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم صادر می شوند  وروددر ماهیت دعوا صادر می

   قرارهایی که بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می شوند -بنداول 
این قرارها را دادگاه بدون آنکه وارد در ماهیت دعوا  شود صادر می کند ، مثل قرار عـدم صـالحیت یـا قـرار امتنـاع دادرس از                              

ماهیـت  ه بـدون ورود در  برخی از قرارهـایی کـه دادگـا   . رسیدگی یا قرار رد دعوا بعلت ایراد امر مختومه یاذینفع نبودن خواهان     
  گویند مثل قرارمی می شوند که به آنها قرارهای نهاییدعوا صادر می کند قاطع دعوا می باشند و سبب خروج پرونده از دادگاه 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی571تصویر صفحه 
ون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و  قان5برای مثال ، به موجب ماده       . های آشکار این نهاد با برخی نهادهای مشابه است            تفاوت

 همان قانون ، پس از اقامه ی دعوای اعالم بطالن و ابطال دستور اجـرای سـند               1 ، ناظر بر ماده      1322دفاتر اسناد رسمی ، مصوب      
عی دالیل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشـد بـه درخواسـت مـد    .... « رسمی، هرگاه دادگاه    

  . » ....بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد 
  صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است . 4

دادگاه مکلف اسـت بـرای جبـران خـسارت احتمـالی کـه از دسـتور موقـت                   . ج  .  ق   319همان گونه که آمده است ، به موجب ماده          
برای مثال ، همان .  و این یکی از تفاوت های آشکار این نهاد با نهادهای مشابه است        حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد ،        

چنانچه قبـل از صـدور رأی خواهـان تقاضـای دسـتور موقـت               . ج  .  ق   174گونه که آمده است ، در دعاوی تصرف ، به موجب ماده             
  . » ....صادر خواهد کرد .... جاد آثار تصرف و یا دادگاه دالیل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ای... « نماید و 

  دستور موقت با صدور رأی بدوی مرتفع نمی شود.  5
 قانون جدید ، دستور موقت ، با صدور رأی بدوی ، حتی اگر علیه خواهان باشد ، منتفی نمی شود بلکه تا صـدور                   325 و   324به داللت مواد    

این نیز یکی از عناصری اسـت       . د ؛ مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر ، با اعتراض طرف ، فسخ شود               رأی نهایی ، علی القاعده ، پابرجا می مان        
برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف ، بر جلـوگیری از ایجـاد آثـار                 . که تفاوت آن را با برخی نهادهای مشابه آشکار می سازد            

ی به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص  با صدور رأ  .... « صادر می نماید ،     ..... تصرف و یا  
  . ) .ج .  ق 174بخش اخیر ماده ( . » صادر نماید 

  اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه ی قضایی است . 6
در حـالی کـه نهادهـای     . ی اسـت    اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حـوزه ی قـضای          . ج  .  ق   325 ماده   1به موجب تبصره    

  .مشابه این ویژگی را ندارند 
ی دعوا را بـا رأی قـاطع مـشخّص            شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد که دادگاه نتیجه           درخواست دستورموقّت وقتی مطرح می    

  .  ، علی القاعده ، محتمل است » اصل دعوا « ننموده و در نتیجه ، هم پیروزی و هم شکست خواهان ، در 
ی احتمال پیروزی یا شکـست خواهـان در      تواند در بررسی درخواست دستور موقّت ، درجه         پس ، پرسش این است که آیا دادگاه می        

را در پذیرش یا ردّ درخواست ، مورد لحاظ قرار دهد ؟ در پاسخ به این پرسش ، آن چه فوراً به  ذهن می آید این است                            » اصل دعوا    «
ی احتمال مزبور استناد نماید ؛ زیرا، در غیر این صـورت ،               رار ردّ درخواست و یا قرار دستور موقّت به درجه         تواند در ق    که دادگاه نمی  

از سوی دیگر ، دادگاهی که به درخواست دسـتور موقّـت   . به امری استناد نموده که احراز آن قانوناً مستلزم اعالم ختم دادرسی است          
درخواست شده را پس از بررسی ، مورد دستور قرار داده و یا رد نمایـد  » فوری « ها ، ترتیبات   کند باید ، در این مقام ، تن         رسیدگی می 

  . ی آن حلّ و فصل اختالف طرفین وحتّا پیش داوری نسبت به آن است پرهیز نماید  و از اتخاذ تصمیماتی که نتیجه
  1 خواسته و دستور موقت  تأمین و تفاوتهای شباهتها - دومبند 

  اشباهته. 1
  .هر دو در کنار یک دعوای دیگری مطرح می شوند  
  .هر دو اقدام موقت هستند  
  .هر دو سریع انجام می شوند  
   .هر دو رامی توان قبل از اقامه دعوا ، ضمن اقامه دعوا ، و در جریان دادرسی مطرح کرد 
 .هزینه درخواست در هر دو معادل هزینه دعاوی غیر مالی است  

  تفاوتها. 2
ب وج اخـذ     موقت اخذ تأمین خسارات احتمالی همیشه اجباری است ولـی در تـأمین خواسـته در مـوارد بنـدهای الـف،                     در دستور    ♣

 .خسارت احتمالی الزم نیست 

                                                           
  3 تقریرات آیین دادرسی مدنی  ،شمسعبداهللا  دکتر .1
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   جزوه آیین دادرسی مدنی572تصویر صفحه 
 نیست کـه تـأمین حتمـاً         می گیرد باید بصورت وجه نقد باشد ولی در دستور موقت الزم            108تأمینی که دادگاه به استناد بند د ماده          ♣

   .)319ماده ( وجه نقد باشد بلکه می تواند وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول باشد 
صدور قرار تأمین خواسته در صالحیت دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعـوا را دارد ولـی درمـورد دسـتور موقـت                          ♣

ر دادگاهی مطرح باشد مرجع دستور موقـت همـان دادگـاه خواهـد بـود و                 چنانچه اصل دعوا د    « 311دادگاه صالح با توجه به ماده       
« کنـد    اضافه مـی   312وماده  » درغیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد                 

 درخواست دسـتور موقـت      هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد                 
  .از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا رانداشته باشد 

 محقق باشد دادگاه مکلف است قرار تأمین خواسته صادر کند ولی در دستور موقت دادگاه                108در تأمین خواسته اگر شرایط ماده        ♣
 صرف اینکه شما بگوییـد دعـوا مـستند بـه       تأمین خواسته پس در   . ادر نکند   مخیر است ولذا می تواند دستور موقت صادر کند یا ص          

سند رسمی است و درخواست تأمین خواسته دارم وسند را نیز به دادگاه ارائه کنید ، دادگاه باید قرار تأمین خواسته صادر کند ولی                      
ت دادگاه دالیل ما را مبنی بر فوریـت موضـوع           در دستور موقت حتماً باید فوریت موضوع را برای دادگاه ثابت کنیم که ممکن اس              

قدمت وضعیت اعالم شده ، امکان اعاده وضعیت، ارزیابی منافع مطروحه  و احراز              :  در بررسی مسئله فوریت باید       .بپذیرد یا نپذیرد    
  . فوریت مورد توجه قرار گیرد 

 .اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است  ♣

  .شود  دور رای بدوی مرتفع نمیدستور موقت با ص ♣
درحـالی کـه    . تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال اعـم از منقـول و غیرمنقـول              . دستور موقت عام تر از تامین خواسته است          ♣

  .دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام امری باشد 
اما در دستور موقت اصل این است که تعیین وقت کند وبه اصحاب دعوا ابـالغ    .  را به خوانده ابالغ کند       در تأمین خواسته دادگاه نباید  موضوع       ♣

کند مگر در مواردی که فوریت کار اقتضا کند که می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین وحتـی در اوقـات تعطیـل و یـا در غیـر محـل                                  
  ).314ماده (دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود 

   آندادگاه صالح وچگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت ،  -بند سوم 
ی اصـل دعـوا یـا پـس از آن و نیـز پـیش از                   تواند ضـمن اقامـه      ، می . ج.  ق 323 و   311درخواست دستور موقّت ، به داللت موادّ        

  . ی دعوا درخواست شود اقامه
 نموده باشد ؛ بدین معنا که حتّی اگر دادگاه فوریّت را بـی آنکـه ذینفـع آن را    دستور موقّت در صورتی صادر می شود که ذینفع درخواست       

« اصـطالح   . ج  .  ق   310قانونگـذار در مـادۀ      . اظهار نماید از محتویّات پرونده احراز کند ، نمی تواند رأساً قرار دستور موقّـت صـادر نمایـد                    
آنچه مسلّم است در اکثـر مـوارد خواهـان دعـوا بـه مفهـوم       . را به کار برده است » خواهان « اصطالح . ج .  ق 323 و 319و در موادّ   » ذینفع  

بنابراین یکی از مواردی که خوانده      . اخصّ اصطالح ، درخواست دستور موقّت می نماید که می تواند خواهان دعوای اصلی یا متقابل باشد                  
از سوی دیگر خواهان دعـوای اصـلی نـه تنهـا در             . قامه نموده است    می تواند درخواست دستور موقّت نماید زمانی است که دعوای متقابل ا           

همچنین خواهان و خوانده نیز در دعوای جلب ثالثی کـه اقامـه   . این دعوا بلکه در دعوای اضافی نیز می تواند درخواست دستور موقّت کند           
  .ستور موقّت نمایند می نمایند یا در صدد اقامۀ آن می باشند ، می توانند علیه مجلوب ثالث درخواست د

 در غیـر ایـن صـورت مرجـع        . مرجـع صـالح بـرای تقاضـای دسـتور موقـت همـان دادگـاه اسـت                    ،اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشـد        
ی اصـل دعـوا       بنـابراین اگـر خواهـان مایـل باشـد قبـل از اقامـه              . باشد که صالحیّت رسیدگی به اصل دعـوا دارد            درخواست ، دادگاهی می   

مرجعی که صالحیّت رسـیدگی بـه اصـل         ) ذاتی و نسبی    ( ر موقّت نماید ، علی القاعده ، باید ، با توّجه به قواعد صالحیّت               درخواست دستو 
ی دعـوا باشـد ، درخواسـت، علـی      هرگـاه درخواسـت پـس از اقامـه    . دعوا را دارد مشخّص نموده و درخواست را به آن مرجع تقدیم نماید        

ضـمن  ( ی اصـل دعـوا        امّا اگر درخواست دسـتور موقّـت ضـمن اقامـه          . شود که دعوا در آن جا مطرح است       القاعده ، باید به دادگاهی داده       
مطرح شده است ، خواهان ، علی القاعده ، با تعیـین مرجعـی کـه صـالحیّت رسـیدگی بـه اصـل دعـوا را دارد ، عمـالً مرجـع                             ) دادخواست  

  .دهد  درخواست را نیز مشخّص نموده، و دادخواست را به آن جا می
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   جزوه آیین دادرسی مدنی198تصویر صفحه 
قـانون سـابق مـی گفـت بـه دیـوار         . در خصوص اینکه آیا این قرار باید به دیوار دادگاه الصاق شود یا خیر ، قانون ساکت اسـت                    

 83مـاده  ( وده  روز از تاریخ الصاق به دیوارقابل شکایت در همان دادگاه بود و رأی دادگاه نیز قطعی ب    10الصاق می شود و ظرف      
 قـانون   ،جدیـد  قـانون آیـین دادرسـی     529در وضعیت فعلی یک نظر این است که با توجه به ماده  .)1318قانون آیین دادرسی مدنی    

آیین دادرسی مدنی سابق نسخ شده است و لذا قرار رد داد خواست که مدیر دفتر در این موارد  صادر می کنـد نبایـد بـه دیـوار                              
قـانون آیـین    » در موارد مغایر ملغی می گـردد      «  که گفته است     529عده ای  نیز عقیده دارند با توجه به ماده            . دادگاه الصاق شود  

 جز در موارد مغایر با قانون جدید نسخ نشده است و لذا در خصوص قرار رد دادخواست بوسیله مـدیر دفتـر                       1318دادرسی سال   
  .د باید به دیوار دادگاه الصاق شو51در موارد ماده 

یعنی اگر بگوئیم قانون آیین دادرسی      . در خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن این قرار باز هم مطالب باال را می توان بیان کرد                   
مدنی نسخ شده متن قانونی در خصوص قابل اعتراض بودن این قرار نداریم ولی اگر این نظر را بپـذیریم کـه قـانون سـابق نـسخ                            

  .دادگاه در این خصوص قطعی می باشد روز قابل شکایت در همان دادگاه می باشد و رأی 10رف شده این قرار پس از ابالغ ظ
  . ) . ج .  ق 51 ماده 1تبصره بند ( » در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد « 

نام و مشخـصات  ....) ، وزارتخانه ، شهرداری ، نهاد و شرکت ، مؤسسه غیرانتفاعی ، اداره   ( چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد      
در مـورد  ( و اقامتگاه شخص حقوقی ، به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت ها ، بر اساس آخـرین تغییـرات ، ثبـت گردیـده                        

 ابـالغ   ، بـه نحـوی کـه      ) در مورد اشخاص حقـوقی حقـوق عمـومی          ( و یا عمالً وجود دارد      ) شرکت ها و مؤسسات غیرانتفاعی      
  .اوراق به آنها میسر باشد ، در قسمت مربوط دادخواست باید درج شود 

پیوست های دادخواست می بایست از جمله مثبت سمت شخصی باشـد کـه بـه نماینـدگی از شـخص حقـوقی ، و عنداالقتـضاء                           
در صورتی که   « . ج  .  ق   52ده  را امضاء نموده است ، اما در عین حال به موجب ما           ) یا وکالت نامه وکیل     ( حقیقی ، دادخواست    

هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تـصریح                           
چنانچه خواهان هـا گروهـی از اشـخاص باشـند کـه اگـر چـه جمعیتـی را تـشکیل دهنـد امـا بـر اسـاس مقـررات واجـد                 . » شود  

  .ی نباشند می بایست نام و مشخصات تمامی آنها در دادخواست قید شود خصوصیات شخص حقوق
   شرایطی که فقدان آنها موجب اخطار رفع نقص بوسیله مدیر دفتر می باشد -ج

 روزخواهـان رفـع نقـص    10این دسته از شرایط شامل مواردی هستند که مدیر دفتر ابتدا اخطار رفع نقص می کند و اگـر ظـرف                  
 مـوارد توقیـف    کـه  کـه ایـن مـوارد را      )54، 53،   51مـاده   (   .مـی کنـد   و ابالغ   ادگاه قرار رد دادخواست را صادر       نکرد مدیر دفتر د   

  : عبارتند از می گویندنیز دادخواست 
   مشخصات خواهان .1

  .غل خواهان مشخص گردد اقامتگاه و حتی االمکان ش، ، در دادخواست باید نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن 51 ماده 1با توجه به بند 
هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواسـت بـه موجـب قـراری کـه                           

  . شود  کند ، دادخواست رد می مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می
   .»است توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود در صورتی که دادخو«  مقرر می دارد 51 تبصرۀ ماده 

  .اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابالغ به سهولت ممکن باشد 
 نفـر آنهـا را در آن محـل          3  تـا  2اگر تعداد خواهان ها زیاد باشد و جای آنها در محل مشخص شـده در دادخواسـت نباشـد نـام                      

  .کنیم  نویسیم و بقیه را در زیر یا پشت دادخواست قید می می
. ی علیه را در ردیف خواهان بنویسد     اگر شخصی به عنوان نماینده از مولی علیه خود اقامۀ دعوا کند مثل ولی یا قیم ، باید نام مول                   

  .زیرا خواهان شخصی است که نفع یا ضرر دعوی متوجه اوست 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی199صویر صفحه ت
اگر خواهان شخص حقوقی باشد در ردیف خواهان نام و اقامتگاه خود شخص حقوقی نوشته می شود نه  سمت رئیس یا معـاون   

خواهـان ممکـن اسـت      . آن سازمان یا شرکت ، مثالً در ردیف خواهان می نویسیم شرکت سـهامی خـاص ارج یـا ادارۀ اوقـاف                       
ت را تنظیم و امضاء کند که در اینصورت خواهان و دادخواست دهنده یک شخص هستند ولـی اگـر خواهـان          خودش دادخواس 

برا ی اقامه دعوا وکیل بگیرد یا محجور باشد و نماینده قانونی او از طرف وی طرح دعوا کند در اینجا دادخواست دهنده حسب                        
  .وکل یا مولی علیه می باشد مورد وکیل یا نماینده قانونی مولی علیه است ولی خواهان م

  :قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد 
در  داشـته باشـد   در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنـوان قـیم یـا متـولی یـا وصـی یـا مـدیریت شـرکت و امثـال آن را                  

  . دادخواست باید تصریح شود 
   مشخصات خوانده .2

در صـورت تعـدد   . دگی ، اقامتگـاه و شـغل خوانـده بایـد در دادخواسـت تعیـین گـردد                نام ، نام خانوا     ، 51 ماده   2بند  با توجه به    
اگر خوانده شـخص حقـوقی باشـد، بایـد     . خواندگان نیز باید نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه تمامی آنها را در دادخواست بنویسیم            

  .نام و اقامتگاه خود شخص حقوقی را نیز بنویسیم 
 محل معین ، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است باشد ، با توجه به مـاده  چنانچه دعوا ، علیه اهالی   

، به همین صورت کلی ، در قسمت مربوط دادخواست به عنوان خوانده قیـد               » ....اهالی محل « ، باید عالوه بر این که       . ج  .  ق   74
چنانچـه خوانـدگان محـصور امـا متعـدد      . در همین قسمت نوشته شـود   .... گردد نام یک یا چند شخص و نیز دهدار ، شهردار یا       

  .باشند نام و مشخصات تمامی آنها می بایست در دادخواست آورده شود و دادخواست باید به همۀ خواندگان ابالغ شود 
در «پـیش بینـی کـرده اسـت         73در خصوص تعیین اقامتگاه خوانده ، اگر خواهان نتوانـد آنـرا تعیـین کنـد ، قانونگـذار در مـاده                       

صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعالم ناتوانی                        
کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان               

   .»تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید از یکماه کمتر باشد. گهی خواهد شد آ
 10( مدیر دفتر اخطار رفع نقص مـی کنـد و اگـر در مهلـت مقـرر          ،اگر خواهان مشخصات خوانده را در دادخواست تعیین نکرد          

 روز 10 صادر می کند که این قـرار ظـرف       خواهان رفع نقص نکرد قرار رد دادخواست را       ) روز از تاریخ ابالغ اخطار رفع نقص        
   .)54ماده (از تاریخ ابالغ قابل شکایت در همان دادگاه است ورای دادگاه در مورد آن قطعی است 

دادگاه در صورتی به ماهیت دعوا رسیدگی می . تعیین خوانده در دادخواست یکی از مهمترین و حساسترین امر در تنظیم دادخواست است    
به بیان دیگر چنانچه دادگـاه تـشخیص دهـد کـه حـق ادعـایی ، بـر                   .  ابتدا تشخیص دهد حق ادعایی خواهان علیه خوانده است           نماید که در  

در این خصوص باید توجـه      . نماید    فرض اثبات ، علیه خوانده نمی باشد ، با صدور قرار رد دعوا ، از رسیدگی به ماهیت دعوا خودداری می                    
برای مثال ( و یا واقعه  حقوقی ) برای مثال ، عقد و ایقاع ( د ، با توجه به رابطه حقوقی که بر مبنای عمل حقوقی            داشت که نه تنها خوانده بای     
 به وجود آمده ، مکلف به ادا یا شناسایی حق خواهان باشد بلکـه بایـد ، بـا توجـه بـه      . )م .  ق 589مـاده ( و یا قانون ) ، غصب ، اتالف و تسبیب   

  .وان قانونی این امر را نیز داشته باشد مقررات ، تکلیف و ت
به همین ترتیب ، چنانچه شخصی به نمایندگی از دیگری قراردادی را تنظیم نموده باشد ، دعوای الزام به انجام قرارداد و یا خسارت ناشی از 

دعایی علیه آنهـا مـی باشـد بایـد خوانـده      در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ا        . عدم انجام تعهد باید علیه اصیل اقامه شود         
بنابراین ، چنانچه ، بـرای مثـال ، دعـوای اعـالم مجعولیـت سـندی اقامـه شـود کـه          . قرار گیرند ، در غیر این صورت دعوا مسموع نمی باشد   

وط به قسمت قابـل تجزیـه ای   اشخاص متعددی آن را امضاء نموده اند ، تمامی آنها باید خوانده قرار گیرند مگر اینکه مجعولیت ادعایی مرب                
عالوه بر این ، خوانده ، در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشـد ،  . باشد که تنها یک امضاء کننده یا بعضی از آنها را در برگیرد          

  . در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی226تصویر صفحه 
 به او تعیین گردیده باید در موعد مقرر عمل مورد دستور را انجام دهد و در صورتی که در شخصی که موعد قضایی نسبت

  .شود موعد به انجام عمل اقدام ننماید ضمانت اجرای مقرر قانونی در مورد او اجرا می
 دادگاه برای ارائه ی بنابراین چنانچه. گردد تنها برای یک بار مجاز است مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می

سندی بیست و پنج روز تعیین نموده ، می تواند به درخواست شخصی که باید سند را ارائه نماید ، مهلت را ، برای یک بار ، 
گرفته شده ، درخواست تمدید مهلت برای یک . ق. ق618، که از ماده . ج. ق450با توجه به شیوه ی تنظیم ماده . تمدید نماید 

عالوه بر این ، چنانچه در اعالم موعد سهو یا . ه ذکر علت ندارد ؛ اما دادگاه می تواند استمهال را پذیرفته یا رد نماید بار نیاز ب
خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت کند که انجام شدن کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع 

   . .)ج. ق450ماده ( د می بایست داده شودآن در توان او نبوده است ، مهلت جدی
در حقیقت . » نمی باشد مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی« قانون جدید 450به موجب تبصره ی ذیل ماده 

کان بنابراین تجدید جلسه ی دادرسی تنها در محدوده ی مواد مزبور ام. علل تجدید جلسه در سایر مواد قانون جدید آمده است 
اجرا . ج. ق444از سوی دیگر ، در صورت مصادف شدن روز جلسه ی دادرسی با روز تعطیل غیرمنتظره ، ماده . پذیر است 

نخواهد شد تا جلسه ی مقرر در روز بعد از تعطیل تشکیل شود ؛ بلکه این امر مستلزم تعیین تاریخ جلسه و ابالغ آن به اصحاب 
  .دعوا است 

  
∗∗∗ 
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  زوه آیین دادرسی مدنی ج452تصویر صفحه 
   مهلت اعتراض ثالث  - سوم بند

در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیـین نـشده اسـت ؛ بنـابراین آرای محـاکم، بـدون محـدودیت زمـانی قابـل                             
 که رأی به شخص     حتا در مواردی  .نماید که شخص ثالث از رأی آگاه بوده یا نبوده باشد            باشند، تفاوتی نمی    اعتراض شخص ثالث می   

صادر شـود  ) موکل(برای مثال، چنانچه رأیی علیه اصیل . تواند، بدون محدودیت زمانی، نسبت به آن اعتراض کند        ابالغ شده باشد می   
تواند، بدن محـدودیت زمـانی بـه آن رأی، اصـالتاً،              ، این نماینده می   ) وکیل(ی اوکه در دادرسی دخالت داشته ابالغ شود           و به نماینده  

االصول سی سال است ؛ اما چنانچه رأی مورد اعتراض به ثالث ابـالغ   در حقوق فرانسه مهلت اعتراض ثالث اصلی علی . راض نماید اعت
  .یابد اعتراض طاری ثالث مهلت ندارد شده باشد، مهلت مزبور، به دو ماه از تاریخ ابالغ کاهش می

رای حکم مورد اعتراض ، قابل طـرح اسـت و بعـد از اجـرای آن     اعتراض شخص ثالث قبل از اج« ؛ . ج .  ق 422به موجب ماده    
درصورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی سـاقط نـشده      

مـاده   ( سقوط تعهدات حقوقی که که ثالث ادعا می نماید رأی به آن خلل وارد آورده ، به یکی از اسباب            بنابراین چنانچه   . » باشد  
 و یا به موجب قانونی که بعد از به وجود آمدن حـق الزم االجـرا گردیـده ، در زمـان اعتـراض ، سـاقط شـده باشـد،                           . )م  .  ق   264

  .اعتراض شنیده نمی شود ، حتی اگر اعتراض قبل از اجرای حکم باشد 
   انواع دعوای اعتراض ثالث - بندچهارم

  اعتراض ثالث اصلی. 1
اعتـراض ثالـث اصـلی در مـواردی     . ض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالـث  صـورت گرفتـه باشـد           اعترا

ایـن اطـالع   . نمایـد  مطرح میشود که شخص ثالث به هر وسیله از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نـسبت بـه آن اعتـراض مـی                      
دراین صورت ثالث که رأی     .  در غیر موارد مزبور حاصل شود      ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا           

اعتراض ثالـث  . نماید ی رأی مراجعه نموده واقدام به طرح اعتراض ثالث می داند به دادگاه صادرکننده را مخل به حقوق خود می   
د شرایط مقرر قـانونی را      این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات بای         . اصلی، باید به موجب دادخواست باشد       

  .داشته باشد، در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید
و این قرار   . شود  اگردر دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می                   

  .باشد ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه می
شـود   توقیف مـی ، ....)و علیه، مشخصات رأی مورد اعتراض مانند مشخصات معترض (ی سوم همچنین دادخواست در صورت نداشتن شرایط دسته 

و درصورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابالغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار قابل اعتراض دفتر دادگـاه رد مـی                 
راض ثالث مهلت ندارد، تجدید دادخواست ، پس از قطعیت قراررد دادخواست، برخالف سایر طرق شـکایات ، عمـال و                     اما چون اعت  . شود  

  .ی دادرسی است خواهی و اعاده ی دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجام هزینه. قانوناً با مانعی روبه رونیست
این نص را نباید مقید این معنـا        . عی را صادر نموده است    دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قط           

نیامـده  . ق. ق 585این قسمت از مـاده مزبـور، کـه در مـاده             . پذیر است   دانست که اعتراض ثالث تنها نسبت به آرای قطعی امکان         
 بـه آرای دادگـاه       آمده، که به موجب آن مرجع صالح رسیدگی به اعتـراض ثالـث نـسبت                دانان  بود، در تأیید نظر اکثریت حقوق     

بنـابراین مرجـع   . دانستند ، حتی اگر این رای ، عینا در تأیید رأی بـدوی صـادر شـده باشـد     تجدیدنظر را همواره همین دادگاه می 
همـین دادگـاه نیـز صـالحیت     . ی رأی مـورد اعتـراض اسـت    تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی دفتـر دادگـاه صـادر کننـده       

توان پذیرفت اعتراض نسبت به آرایی که در دیوان عالی کشور ابرام شـده                در عین حال می   . باشد  میرسیدگی به اعتراض را دارا      
ی   دیوان عالی کشور در این صورت ، دادخواست را بـه دادگـاه صـادرکننده              . باشند، باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شوند        

  .دارد رأی ابرام شده ارسال می
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  درسی مدنی جزوه آیین دا145تصویر صفحه 
شود که موضوع حق منشاء آنها تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشـتن عملـی        دعوا در صورتی از دعاوی تصرف محسوب می       

 بر استفاده عملی و یا در اختیار داشـتن شـیئی یـا    بتنیبنابراین در دعاوی تصرف ادعای ذی حقی خواهان م . مال یا حق مورد نظر باشد     
  .1گردد د و در این مقام به وجود یا عدم حق قانونی ماهوی خواهان در این استفاده اعتنا و توجهی نمیباش حق مورد نظر می

تصرف دارای دو رکن است مادی و معنوی و وقتی شخصی هر دورا در اختیار داشته باشد تحت شـرایطی بـه کـاملترین حقـوق          
 آنکه در ما ل تصرف می کننـد و سـلطه مـادی دارنـد لکـن      یعنی حق مالکیت تبدیل می شود پس مستاجر ، مستودع و مستعیر با    

علـی االصـول در امـوال منقـول ، تـصرف در مـال دلیـل                 . چون سلطه معنوی برمال ندارند نمی توان گفت مالک آن می باشـند              
  .مالکیت می باشد و تصرف در اینگونه اموال اعتبار سند مالکیت را دارد 

را در دادگاه ثابت می کند و از اثبات مالکیت که دالیل قوی تری الزم دارد معاف می باشد و در دعوی تصرف، خواهان تنها تصرف خود       
  2.شمار روده همین تصرف بعداً می تواند یکی از دالیل مالکیت ب

  :قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف را در سه قسمت مطرح کرده است 
  دعوی تصرف عدوانی 
  دعوی ممانعت از حق  
  از حقدعوی مزاحمت  

در دعوای تصرف عدوانی، خواهان مدعی است که خوانده بدون رضایت او مال غیر منقول وی را از دستش خارج کرده و اعـاده تـصرف                          
در دعوای رفع ممانعت از حق، خواهان تقاضای رفع ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفـاع             . خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید         

در دعوای رفع مزاحمت، خواهان تقاضای رفـع مزاحمـت کـسی را مـی نمایـد کـه نـسبت بـه         . یا دیگری را دارد) خوانده(خود در ملک او     
متصرفات او مزاحم است بی آنکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد در این سه قسم دعوا خواهان باید ثابت کند ملک قبـل از اینکـه از         

  .د استفادۀ او بوده است تصرف او خارج شود در تصرف وی یا مور
  : بحث تفصیلی انواع دعاوی تصرف 

  دعوای تصرف عدوانی - الف

ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیـر منقـول را از تـصرف    «دعوای تصرف عدوانی عبارتست از  
  .» وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید

 دعوای تصرف عدوانی نیز دادگاه ، مانند سایر دعاوی تصرف وارد دالیل مالکیت نمی شود و فقط به سبق تصرفات خواهـان، لحـوق و                          در
اگر هریـک   . عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر ، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید                       

یق اولی هیچیک از آنها ، اثبات نگردید دادگاه خواهان را محکوم به   بی حقی می نماید حتی اگر مشار الیه مالـک     از سه امر مزبور ، یا بطر      
باشد که ممکن است به پیروزی شخصی منتهی شود کـه در      شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نمی          3.ملک باشد   

  . دعوای تصرف عدوانی محکوم شده است 
توجه به خصوصیاتی که دعوای تصرف عدوانی در بین دعاوی تصرف دارد مقررات ویژه ای نیز بر آن حاکم است که مـورد            با  

  :بررسی قرار می گیرد 
  تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده . 1

نموده باشد ، اشـجار وبنـا ،   چنانچه متصرف ،  پس از تصرف عدوانی ، در ملک مورد تصرف عدوانی اشجاری غرس یا اقدام به احداث بنا                 
پس از اجرای حکم تصرف عدوانی علیه مشارالیه ، در صورتی باقی می ماند کـه متـصرف عـدوانی مـدعی مالکیـت مـورد حکـم تـصرف                              

  .عدوانی بوده و ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم ،  نسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید 
                                                           

  دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، نشر میزان. 1
   آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صدرزاده  افشار سید محسن  دکتر 2
آیین دادرسی مدنی در دعوای تصرف عدوانی باید فقط تصرف سابق شاکی و تاریخ لحوق تصرف خوانده مورد رسیدگی و نظـر دادگـاه            ) قدیم  ( قانون   330 با قانون  طرز جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده            مطابق«  3

  .118 ، متین ، احمد ، منبع پیشین ، ص 1شعبه  3/11/25-1125؛ حکم شماره » باشد بدون هیچ گونه توجه و اشعاری به دالیل مالکیت طرفین
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  درسی مدنی جزوه آیین دا378تصویر صفحه 
بعـضی از مـواردی کـه دادگـاه      . شود  نموده خارج می    شود و با صدور آن، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می              صادر می 

  .نماید، بررسی شده است اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می
ی بدوی    ی وسایل اجرای آن در مرحله       یهی محل را الزم بداند، ته       در صورتی که دادگاه رأساً صدور قرار تحقیق محلی و معاینه          

ی وسیله، اجرای قـرار مقـدور         علت عدم تهیه    در صورتی که به   . ی تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه باشد       با خواهان دعوا و در مرحله     
ود و در   شـ   ی بدوی باشد، قرار ابطال دادخواست صـادر مـی           نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای  رأی نماید، چنانچه در مرحله            

  .باشد گردد، اما اجرای حکم بدوی بالمانع می ی تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقف می مرحله
ی بدوی به عهده      مزد کارشناس در مرحله   ارشناسی اقدام نماید، پرداخت دست    در صورتی که دادگاه رأساً نسبت به صدور قرار ک         

اسـت و چنانچـه دادگـاه، در مرحلـه بـدوی، نتوانـد بـدون نظـر                  ی تجدیـدنظر خـواه        ی تجدیدنظر بـه عهـده       خواهان و در مرحله   
ی تجدیدنظر باشد  شود و اگر در مرحله ، نیز حکم صادر نماید قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می       کارشناس، حتی با سوگند   

  .تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود
می توان گفت در تمام مواردی که صـدور حکـم مـستلزم انجـام اقـداماتی      . ج .  ق 259  و256 ،  96 ،   95با توجه به مالک مواد      

است که ، در محدوده قانون ، خواهان بایـد انجـام دهـد و خواهـان از انجـام اقـدامات مزبـور ، علـی رغـم دادگـاه ، خـودداری                                  
  .نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می شود  می

خواهان در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر خواه در مرحله تجدیدنظر دادخواسـت خـود را اسـترداد          افزون بر موارد مزبور ، چنانچه       
 دادگاه ، حسب مورد قرار ابطال دادخواسـت بـدوی و یـا تجدیـدنظر را        ،. ج  .  ق   363و  ) بند الف    ( 170نماید ، به موجب مواد      

 صادر شود ، با توجّه به اینکه تجدیدنظر خـواهی محـدود بـه    قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر ، به هر علّت که   . صادر می نماید    
مهلت معیّنی است که تا صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر ، معموالً ، پایان می یابد ، موجب می شود که حـقّ تجدیـدنظر        

  .خواهی به طور کلی ساقط شود 

ر ابطال دادخواست، برخالف قرار رد دعوا و عدم اسـتماع آن،            اما، قرا .  آثار قرار رد دعوا است      آثار قرار ابطال دادخواست همان    
  .ی قرارهای قابل فرجام آمده است در زمره

   قرار رد دادخواست .  5
: توان تقـسیم نمـود   ی کلی می این موارد را به دو دسته. بینی نموده است  قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد متعددی پیش 

  .نماید شود و مواردی که دفتر دادگاه به آن اقدام می واست توسط دادگاه صادر میمواردی که قرار رد دادخ
های مربوط به امور حسبی، به استثنای مـواردی کـه قـانون امـور                 ی دعاوی مدنی، اعم از اصلی و طاری و همچنین درخواست            در کلیه 

ی خسارات دادرسی کـه ممکـن اسـت خواهـان محکـوم               أدیهتواند، برای ت    حسبی مراجعه به  دادگاه را مقرر داشته است، خوانده، می          
قرار رد دادخواست جلب ثالـث نیـز در   . معروف شده است» تامین دعوای واهی«این تأمین به . شود، از دادگاه درخواست تأمین نماید 

  .دنظر استاین قرار، به موجب همین ماده، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدی. بینی شده است پیش. ج. ق140ماده 
شـود،   با توجه بـه اینکـه شـخص ثـالثی کـه جلـب مـی       . بنابراین قرار رد دادخواستی مورد نظر مقنن بوده است که از دادگاه صادر شده باشد      

ی او جاری است، باید گفت دادخواست جلـب ثـالثی کـه هـر یـک از اصـحاب        خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره    
  .بینی شده باشد تواند مردود اعالم گردد که در مقررات پیش در صورتی توسط دادگاه می ص ثالث مطرح نمایند،دعوا علیه شخ

اتباع دولت های خارج ، چه خواهان یا تجدیدنظر خواه اصلی باشند و یا بـه عنـوان ثالـث                 . ج  .  ق   144همچنین ، به موجب ماده      
شمارش شـده ، مکلفنـد ، بـرای تأدیـه خـسارات دادرسـی کـه        . ج .  ق 145ماده وارد دعوا شوند ، جز در موارد استثنائی که در          

در این صورت نیـز     . ممکن است به آن محکوم شوند ، به درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی ، تأمین مناسب بسپارند                   
   تأمین دهد ؛ چنانچه خواهان به تکلیفدادگاه مدّت و مبلغی را تعیین می نماید که خواهان خارجی به میزان آن در مدت مقرّر
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   جزوه آیین دادرسی مدنی523تصویر صفحه 
 با رسـیدن وقـت ، در صـورتی کـه تـأمین داده شـده باشـد ، دادرسـی از توقیـف خـارج                           .پرونده مقیّد به وقت احتیاطی می شود      

 تـأمین منقـضی گـردد و خواهـان تـأمین      در صورتی که مدّت مقرّر بـرای ..... « . ج .  ق147به موجب قسمت اخیر مادۀ      . شود  می
نداده باشد در مرحلۀ نخستین به تقاضای خوانده و در مرحلۀ تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانـده ، قـرار ردّ دادخواسـت                 

بنابراین صدور قرار ردّ دادخواست مستلزم درخواست طرف مقابل است که می تواند صریح یا ضمنی باشد و                  .  » صادر می شود    
  . دگاه نمی تواند رأساً آن را صادر کند دا

اگر چه اصل تعیین تأمین ، میزان و مهلت سپردن آن قابل شکایت نمـی باشـد امّـا قـرار ردّ دادخواسـتی کـه دادگـاه در صـورت                  
؛ نسپردن تأمین صادر می کند از حیث شکایت مشمول قواعد عمومی است ؛ بنابراین قابل واخواهی و اعادۀ دادرسی نمـی باشـد          

هرگاه نسبت به قرار شکایت شود ، مرجـع شـکایت پرونـده را              . امّا می تواند قابل تجدیدنظر ، فرجام و حتّی اعتراض ثالث باشد             
بررسی نموده و هرگاه مورد را از موارد تأمین تشخیص داد و سایر شرایط را نیز احراز نمود قرار را تأیید و در غیـر ایـن صـورت     

  .گرداند ای رسیدگی به دعوا به دادگاه صادرکنندۀ قرار برمیآن را فسخ و پرونده را بر
  :در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می باشند «  مقررمی دارد 145در معافیت تبعه خارجی از دادن تأمین ماده 

   در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی ازدادن چنین تأمینی معاف باشند  ♠
  ی راجع به برات ، سفته وچکدعاو ♠
  دعاوی متقابل  ♠
  دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد  ♠
 دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت ودعاوی علیه متوقف  ♠

  

  ایراد طرح دعوی واهی  . 3
یه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و درخواستهای در کل« مقرر می دارد قانون آیین دادرسی مدنی   109   مادۀ -موارد گرفتن تأمین    

مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته اسـت ، خوانـده مـی توانـد بـرای                 
. مین نمایـد    تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهـان محکـوم شـود از دادگـاه تقاضـای تـأ                        

که تقاضای مزبور را با توجه به نوع ومنع دعوا وسایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتی                    دادگاه در صورتی  
که خواهان تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند ودر صورتی که مدت مقـرر در قـرار دادگـاه بـرای تـأمین منقـضی شـود و          

  »رخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود خواهان تأمین ندهد به د
اضافی، متقابـل، ورود    (بنابراین تأمین مزبور اختصاص به دعاوی خاصّی ندارد، بدین معنا که در کلّیّه ی دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری                      

ه می تواند درخواست کند کـه تـأمین مزبـور از            برای مثال ثالثی که جلب شد     . می تواند درخواست و قرار آن صادر شود       ) ثالث، جلب ثالث  
تأمین مزبور حتّا در امور حسبی نیز می تواند درخواست و گرفتـه شـود، البتّـه جـز در مـواردی کـه قـانون امـور حـسبی،                              . جالب گرفته شود  

که به ترتیـب در     ... حریر ترکه و    مانند درخواست مهروموم ترکه، برداشتن مهروموم ترکه، ت       ( مراجعه به دادگاه را مقرّر داشته        1319مصوّب  
افزون بر این دسته از اسـتثنائات، اسـتثنائات دیگـری نیـز در مـادّه      ). پیش بینی شده است. ح. ا.  به بعد ق206 به بعد و  194 به بعد ،     166موادّ  
  1.آمده است. ج.  ق110

  : عبارتند از خوانده نمی تواند تقاضای تأمین دعوای واهی کند ] 110مطابق ماده [مواردی که 
  اگر دعوا مستند به چک یا سفته یا برات باشد  
  اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد  
  دعاوی علیه متوقف  

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1

رات احتمـالی خـود   توانـد بـرای تـامین خـسا     در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمـی    :  قانون آیین دادرسی مدنی  110ماده  
 . تقاضای تامین نماید 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی33تصویر صفحه 
دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر بـرای                       

  .  به تأخیر اندازد دوبار
 ، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین         دعاوی مالی  در

   . 1را صادر کرده است ، تأمین محکوم به را درخواست کند
ت خوانـده یـا محـل سـکونت خـود اقامـه             در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامـ                

  . دعوی کند مگر در موردی که خواسته ، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد 
هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطـرح کـرده باشـند ، دادگـاهی کـه                          

چنانچـه دو یـا چنـد دادخواسـت در یـک روز تـسلیم شـده باشـد ،         .  را دارد دادخواست مقدم به آن داده شـده اسـت صـالحیت رسـیدگی          
  . کند دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی کـه در ایـران اقامـت دارد بـرای رسـیدگی صـالح                            
ر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه محل سکونت فرد                      اگ. است  

ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقـت زوجـه بـرای رسـیدگی صـالح                           
، مگـر   تان تهـران صـالحیت رسـیدگی را دارد        باشند ، دادگاه شهرسـ    هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته          . است  

  . آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند 
هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خـود را در محـاکم و مراجـع صـالحیتدار حـل اخـتالف خـویش          

ان اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکـام را بررسـی و                مطرح کنند ، احکام این محاکم یا مراجع در ایر         
  . حکم تنفیذی صادر کند 

ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسالمی ایران بـه درخواسـت کتبـی زوجـین یـا زوج بـا ارائـه                              -تبصره  
که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قـوه قـضائیه بـه کنـسولگری هـا                   گواهی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار        

  . ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عده است . معرفی می شوند امکان پذیر است 
در طالق بائن نیز زوجه می توانـد طـالق خـود را بـا درخواسـت کتبـی و ارائـه گـواهی اجـرای صـیغه طـالق توسـط اشـخاص                                  

  . ر کنسولگری ثبت نماید صالحیتدار فوق د
در مواردی که طالق به درخواست زوج ثبت می گردد ، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود بـه                         

  . دادگاههای ایران مراجعه نماید 
سعی در ایجاد صلح    و  وادگی و طالق    به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خان             -گی    مراکز مشاوره خانواد  

  . مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند  2و سازش ، قوه قضائیه موظف است
  . نددر مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کن   -تبصره 

اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خـانواده ، مـشاوره ، روانپزشـکی ، روانـشناسی ، مـددکاری                         
   . 3اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند

های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می تواند در صـورت لـزوم بـا مـشخص کـردن موضـوع                           در حوزه   
  . اختالف و تعیین مهلت ، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود 

                                                           
 قانون جدید آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته تا پیش از صدور حکم قطعی مجاز می باشد و درست این بود که با توجه به اینکه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تأمین محکـوم بـه                     108در ماده   . 1

 .اد شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش بینی می گردید  ی11پیش بینی نشده است مقررات ماده 
 ظرف سه سال از تاریخ الزم االجراء شدن  قانون جدید حمایت خانواده. 2
و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیـین  تعداد اعضاء ، نحوه انتخاب ، گزینش ، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده ، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز  . 1

 . شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است  نامه ای است که به وسیله وزیر دادگستری تهیه می



 
   
   

  

72

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

   جزوه آیین دادرسی مدنی120تصویر صفحه 
در مـاده   . ون ثبت احوال به خواهان اجازه داده که در دادگاه حوزه اقامت خود طرح دعوا کنـد                   قان 4در مورد اسناد سجلی ماده      

اگر سند ثبت احوال در خارج از کشور صادر شده باشد و اقامتگاه خواهان نیز در خارج از کـشور باشـد دادگـاه                        :  گفته شده  25
 و اقامتگاه خواهان در خارج باشد دادگاه محل صدور          عمومی تهران صالحیت رسیدگی دارد ولی اگر سند در ایران صادر شده           

سند صالحیت برای رسیدگی دارد دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمـانی کـه تقـسیم نـشده در آخـرین اقامتگـاه متـوفی مطـرح                           
 آن  گردد و اگر معلوم نبود در آخرین محل سکونت موقت او درخواست تأمین دلیل از دادگاهی می شود که دلیل درحـوزۀ          می

رسیدگی به دعوای اعـسار در هـر   . واقع می باشد مثالً اگر دلیل ما شهادت شهود است در حوزه اقامت آنها باید طرح دعوا کرد            
مرحله که اقامه گردد با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی در مرحله بدوی را دارد ویا ابتدائاً رسیدگی کـرده اسـت ، حتـی                        

  .اقامه گردد اگر اعسار در مرحله تجدید نظر 
  .دعوای بطالن تقسیم ترکه باید در حوزۀ دادگاهی مطرح شود که ترکه را تقسیم کرده است

لکن اگر دعوا ناشی از تعهدات شـرکت در برابـر اشـخاص ثالـث               . دعاوی علیه شرکت باید در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد           
 تعهد یا محلی که کاالباید در آنجـا تـسلیم شـود یـا پـول       خارج از شرکت باشد خواهان می تواند دعوای خود را در محل وقوع            

ولی اگر شرکت بخواهد علیه ثالث طرح دعوا کند باید در محل            ) اقامه نماید   ( پرداخت شود یا مرکز اصلی شرکت مطرح کند         
  .اقامت او دعوای خود را مطرح کند

وقوع مال غیر منقول باید مطـرح گـردد بـه شـرط آنکـه               اگر موضوع دعوا اموال منقول و غیر منقول با هم باشد در دادگاه محل               
اگر خوانده ها متعدد باشند یـا امـوال غیـر منقـول متعـدد باشـند و در حـوزه هـای قـضائی            . منشأ آنها یکی باشد مثل تقسیم ترکه      

 شـود کـه     مختلف باشند ، خواهان می تواند در هر حوزه ای که خواست اقامه دعوا کند دعاوی طـاری در دادگـاهی اقامـه مـی                        
  .دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است

   استثنائات بر اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده-ب
تـوان در دو     استثنائات را مـی    این. بنابرآنچه که در فوق آمد، بر اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی وارد است              

   : طبقه بندی و تفکیک نمود به شرح ذیل دسته کلی
  موارد منصوص از سوی قانونگذار. 1

 اقامت خوانده، به عنوان مرجع صالح        محل غیر از دادگاه  ،  شود که قانونگذار دادگاه شخصی را        ، مواردی را شامل می     دسته اول 
  :اعالم نموده است این موارد عبارتند از

 مالکیت، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عـدوانی و سـایر            دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی         - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول    
  .حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد

امـت خوانـده، در دادگـاه محـل         باید توجه داشت که عالوه بر دعاوی تصرف، منحصراٌ آن دسته از دعاوی می بایست ، صرفنظر از محل اق                   
  .وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول حاصل  می شود

منصوص گردیده و منظـور از سـایر حقـوق راجـع بـه           . ج  .  ق   12در مورد این حقوق باید توجه داشت که حق مالکیت در ماده             
 قانون مزبور عالوه بـر      29این حقوق ، به موجب ماده       .  نیز حقوقی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است             اموال غیرمنقول 

  .می باشد » حق انتفاع ، حق ارتفاق به ملک غیر .... « مالکیت ، عبارت از 
، .م. ق20 با توجه به مفهوم ماده دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن، در غیر مورد عقود و قراردادها،                

  . دعوای راجع به غیرمنقول محسوب گردیده و در صالحیت دادگاه محل وقوع آن است
، .ج. ق15مـی باشـد، نیـز، بموجـب مـاده         ) تعهدات قـراردادی یـا قـانونی      (در دعاوی که موضوع دعوا اموال غیرمنقول و منقول          
  . اقامه نمایدخواهان مکلف است دعوا را در محل مال غیرمنقول



 
   
   

  

73

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

   جزوه آیین دادرسی مدنی136تصویر صفحه 
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسـالمی ایـران برسـد                           

م   . ق 1295ده باشد ، در حدود و با رعایت ماده      البته در صورتی که وکالتنامه به وسیله مأمورین کشورهای خارجی تنظیم ش            . )ج  .  ق   34ماده   (
در هر حال قبول شدن وکالت نامه تنظیمی در خارج متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در . در محاکم ایران معتبر خواهد بود  

مرجع گواهی وکالـت نامـه اشـخاص     . . )م  .  ق1296ماده  (خارج تهران حکام ایاالت و والیات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند        
ایرانی مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه ای کـه وزارت دادگـستری بـا همکـاری وزارت خارجـه                          

   . ) .ج .  ق 34ماده ( تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین خواهد گردید 
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل                    . ج  .  ق   35به موجب ماده    

در عـین  . »  ، لعان و ایالء قابل توکیـل نمـی باشـد        1سوگند ، شهادت ، اقرار    « . ج  .  ق   35 ماده   2به موجب تبصره    . در آن خالف شرع باشد      
کالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است اما ، به موجب همین ماده ، در امـور زیـر     ، و  35حالی که به موجب ماده      

  : اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح گردد 
  .وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی  .1
  . وکالت در مصالحه و سازش  .2
  .ر ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند وکالت د .3
  .وکالت در تعیین جاعل  .4
  .وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور   .5
  .وکالت در توکیل   .6
  .وکالت در تعیین مصدق و کارشناس  .7
  .وکالت در دعوای خسارت   .8
  .وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا  .9

  .وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث   .10
  .وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث  .11
  .وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن  .12
  .وکالت در ادعای اعسار  .13
  .وکالت در قبول یا رد سوگند  .14

ی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیـات آن    وکیل در دادرس  « . ج  .  ق   36همچنین به موجب ماده     
  » . و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد 

  .به دادگاه وکیل معرفی نمایند » به جای خود « هر یک از اصحاب دعوا می توانند . ج .  ق 94به موجب ماده 
.... خطاریه ها از جمله اخطاریه های دعوت به جلسه دادرسی ، پرداخت هزینه ها ، فراهم نمودن وسـائل اجـرای قرارهـا و                         کلیه ا 

در تمام مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شـده حـق وکالـت در                       . باید به وکیل ابالغ گردد      
ره باید به او ابالغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابالغ به وکیل محـسوب مـی شـود      مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صاد   

البته ابالغ دادنامه به وکیل ، در صورتی که وکیل حق دادرسـی در دادگـاه بـاالتر را نداشـته یـا      . ) . ج  .  ق   47تبصره ذیل ماده    ( 
   . ) .ج .  ق 46ماده ( یز نباشد ، معتبر نخواهد بود برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل ن

خواهان ، خوانده یا هر دو را مکلف نموده است که ، چنانچه دادرس حضور شخص آنها را الزم دانسته ، و این                . ج  .  ق   94ماده  
  ر دادگاه ، به هیچتکلیف اصحاب دعوا به حضور د. امر را در اخطاریه تصریح نموده باشد ، شخصاً در دادگاه حاضر شوند 

                                                           
 . ج .  ق 205ماده » ا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه ی« . 1
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پرسش این است که در صورت کم کردن خواسته آیا خواهان می تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته 

ست قرار مسترد دارد ؟ پاسخ منفی است اما در مقابل چنانچه خوانده محکوم شود خسارات دادرسی خواهان که مورد درخوا
  . گرفته باید ، تماماً براساس خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار گیرد 

  افزایش خواسته .3
خواسته » کاهش«خواسته نقطه ی مقابل » افزایش«. می تواند خواسته ی خود را افزایش دهد. ج. ق98خواهان ، به موجب ماده 

 که کاهش آن نیز امکان پذیر است به صراحت همان نص، افزایش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد
شرط دوم مربوط بودن . شرط نخست این که تا پایان اولین جلسه ی دادرسی به این امر اقدام شود . مشروط به سه شرط است 

 افزایش یافته خواسته همان شرط سومی هم باید حاصل باشد؛ این که منشا قسمت. قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است 
شود و یا نحوه ی  اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می. منشا خواسته ی مصرحه در دادخواست باشد 
  . شود باید رعایت گردد  دعوا و یا خواسته و یا درخواست تغییر داده می

  تغییر نحوه ی دعوا .4
ی دادرسی  ، از حقوق دیگر خواهان است که ، چنانچه مایل باشد ، باید تا پایان اولین جلسه. ج. ق98تغییر نحوه ی دعوا ، به موجب ماده 

  .اعمال نماید ؛ عالوه بر رعایت این ظرف زمانی ، ارتباط با دعوای مطروحه و وحدت منشا آن، در این جا نیز ، باید حاصل باشد 
   تغییر خواسته . 5

بنابراین . در مورد افزایش خواسته گفته شد ، به خواهان اجازه داده است خواسته ی خود را تغییر دهد، تحت شرایطی که . ج. ق98ماده 
چنانچه کارفرما به استناد قراردادی علیه پیمانکار اقامه ی دعوا و الزام وی را به احداث بنای مورد قرار داد درخواست نماید ، می تواند تا 

  . ی خود را به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد پایان اولین جلسه ی دادرسی خواسته
  .آثار تغییر خواسته نیز عنداالقتضاء ، همان آثار افزایش خواسته می باشد 

   تغییر درخواست و آثار آن . 6
ال است که تحت همان شرایط گفته شده خواهان می تواند اعم. ج. ق98از حقوق دیگر مصرحه در ماده » درخواست« تغییر 
  .تغییر درخواست نیز آثار مورد مطالعه را ، عنداالقتضاء ، خواهد داشت . نماید 

  جلب شخص ثالث. 7
خواهان ، مانند خوانده ، می تواند ، در صورتی که جلب شخص ثالثی را الزم بداند ، تا پایان جلسه ی اول دادرسی، جهات و 

با تقدیم دادخواست ، از دادگاه ، درخواست جلب او را بنماید ؛ دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، 
   . .)ج. به بعد ق135ماده (تفاوتی نمی نماید که دعوا در مرحله ی نخستین یا تجدید نظر باشد 

در این . می تواند درخواست جلب شخص ثالث را بنماید ) معترض علیه(در صورتی که حکم غیابی صادر شده باشد ، خواهان 
رسیدگی به اعتراض ، جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف » تا پایان جلسه ی اول«، یعنی » در اولین جلسه«ت باید صور

   . .)ج. ق136ماده (سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید 
   حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی-ب 

 دانست ، که از تقدیم دادخواست شروع شده و نخستین اقدام شخص ذی مقطع تا اولین جلسه ی دادرسی را باید مقطعی
  . نفع در اولین جلسه ی دادرسی را نیز در بر می گیرد 

  استرداد دادخواست  .1
د استردا. ، به خواهان اختیار داده است که ، تا اولین جلسه ی دادرسی ، دادخواست خود را استرداد نماید ) الف(، بند . ج. ق107 ماده 

نماید و یا به موجب  دادخواست می تواند از زمان تقدیم دادخواست تا پاسخ خواهان به اولین خطابی که دادگاه در اولین جلسه به او می
استرداد دادخواست تنها در مقطع مورد اشاره امکان پذیر است و . شود مطرح گردد  الیحه ای که حداکثر در ابتدای اولین جلسه تقدیم می

   .)ج. ق107ماده ) ب(بند (شود   ، خواهان ، در صورت تمایل ، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر میپس از آن
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شود که   گفته میبه ظرف زمانی خاصی مرحله ی دادرسی. در این جا مناسب است مقاطع دادرسی از مراحل دادرسی متمایز شود 

تواند  هر مرحله ی دادرسی می. شود  دعوا در آن مطرح شده ، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رای قاطع مربوط می
بنابراین ، . شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد  به ظرف زمانی خاصی گفته می مقطع دادرسیدارای مقاطع مختلف باشد ، 

» مرحله«البته برخالف واژه ی . از مقاطع دادرسی مرحله ی  بدوی می باشند ... رسی ، ختم مذاکرات طرفین واولین جلسه ی داد
   .1شود که در مواد کثیری از قانون جدید به کار گرفته شده است ، در هیچ یک از مواد واژه ی مقطع دیده نمی

مفهوم این عبارات کامالً . را به کار گرفته است » تا پایان جلسه اول « یا » تا پایان اولین جلسه « قانون گذار در شماری از مواد عبارت 
روشن است ، اما تنها تأکید می گردد که از یک طرف ، این مقطع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که 

دادرسی ، و قبل از امضای ذیل صورت جلسه ی اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و بنابراین ، حتی در آخرین لحظه اولین جلسه 
  . مجلس مربوط به آن ، امتداد می یابد 

، جز در مواردی که قرینه مخالفی » در جلسه دادرسی « همواره و حتی » در اولین جلسه دادرسی « از طرف دیگر ، اصطالح 
، به روشنی . ج .  ق 136 و 135دقیق در مواد ت . . )ج .  ق 96 و 135مواد ( وجود داشته باشد ، در همین مفهوم به کار رفته است 

  . منطبق است » در اولین جلسه « ، بر اصطالح » تا پایان جلسه اول « گویای این است که مفهوم اصطالح 
  »تا پایان اولین جلسه دادرسی «   حقوق خواهان-الف 

  ایرادات .1
. ده شمرده شده و معموالً خوانده به طرح آنها اقدام می نماید ، از جمله دفاعیات خوان. ج. ق84بیشتر ایرادات ، به موجب ماده 

، از سوی خواهان نیز قابل طرح تا پایان اولین . ج. ق91در عین حال ، برخی ایرادات مانند ایراد رد دادرس ، به صراحت ماده 
.  ق 87اشته باشد ، به موجب ماده بنابراین اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را د. جلسه دادرسی می باشد 

دادگاه مکلف نیست جدا از . ج .  ق 90، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند ، در غیر این صورت ، به موجب ماده .ج
  . ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد 

  کاهش خواسته .2
کم کردن خواسته در . ست را در تمام مراحل دادرسی کم کند به خواهان اختیار داده که خواسته ی مصرحه در دادخوا. ج. ق98ماده 

در صورتی که ...) . مانند مبلغی وجه نقد ، تعدادی سکه ، مقداری گندم و(مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد 
برای مثال ، کاهش ( ، امکان پذیر است خواسته عین معین باشد ، کاهش خواسته به میزان کمتری از آن چه در دادخواست تصریح شده

  ). شش دانگ به چهار دانگ
کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است ؛ تفاوتی نمی نماید که پرونده در مرحله ی بدوی ، واخواهی و یا 

  .ی فرجامی مجاز نمی باشد »مرحله«در عین حال ، کم کردن خواسته در . تجدیدنظر  باشد 
 ترین اثر کم کردن خواسته ، کاهش در محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند روشن

اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می بایست ، در . به بیش از مبلغ جدید ، خوانده را محکوم نماید 
البته این اثر تنها نسبت به خساراتی اعمال . واست شده باشد ، بپردازد صورت محکومیت ، به خوانده حاکم ، چنانچه درخ

برای مثال حق الوکاله وکیل خوانده ی حاکم تا ( شود که مربوط به پس از کم کردن خواسته ، و به نسبت آن ، می باشد  می
) . حاسبه و مورد حکم قرار می گیرد زمان کم کردن خواسته نسبت به خواسته اولیه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته م

یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت از رأی مرحله ای که در آن خواسته کاهش یافته است 
  . ، با توجه به خواسته جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد 

                                                           
فرجـامی نیـز از   » مرحلـه  « فرجام نیز می باشد و در نتیجه دارنده حکم اعسار از هزینه دادرسی هر دعوا می تواند در       » مرحله  «  قانون جدید به کار رفته است ، منصرف به           508که در ماده    » تمام مراحل مربوط    « عبارت  . 1

 . فیت مربوط استفاده نماید معا
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  .1خریده ایم ) فروشنده است 

یا مثالً زیدی ، در ملکی ، خود را دارای حقوق ارتفاقی دانسته و به تصور اینکه عمرو مالک منحصر آن ملک اسـت بـر او اقامـه      
دعوا کرده است در جریان دادرسی متوجه می شود که آن ملک اختصاصی عمرو نبوده بلکه بین او و شخص ثالث مشاع اسـت                        

  .کند حقوقی دارد ، لذا ثالث را هم جلب مییا شخص ثالث نسبت به آن 
  :به شرح ذیل است شرایط دعوای جلب ثالث 

جلب ثالث نیاز به تنظیم دادخواست دارد وهریک از اصحاب دعوا می تواند ثالث را جلب کند در حالی که در دعوای اضـافی فقـط     
  .یک از آنها می توانست طرح دعواکند 

  )135ماده ( م  در مرحله تجدید نظر می توان اقامه کرد این دعوا را هم در مرحله بدوی وه 
تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دالیل خود را اظهـار کـرده و               ..…«  که مقرر می دارد      135مهلت طرح این دعوا با توجه به ماده          

حله نخـستین باشـد یـا تجدیـد      روز پس از جلسه یا تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مر                3ظرف  
 روز پس از جلسه اول دادرسی می باشد که البته درهمان جلسه اول دادرسی باید بگوییم به ایـن جهـات و دالیـل مـثالً            3ظرف  » نظر  

  .می خواهیم دعوی جلب ثالث اقامه کنیم 
ص ثالـث را بنمایـد بایـد دادخواسـت          محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شـخ          «  نیز مقرر می دارد      136ماده   

جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات 
  » روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید3و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف 

و دعوی اصلی باید با همدیگر مرتبط باشند ، یعنی ارتبـاط کامـل بـا همـدیگر داشـته چـون یـک             ) دعوی طاری   ( دعوی جلب ثالث     
اند ، ما علیه ظهر نـویس دوم طـرح دعـوا مـی            نفر آنرا ظهر نویسی کرده     2فرض کنیم دارندۀ سفته ای هستیم که        . دعوی طاری است    

 در 137با توجـه بـه مـاده    . ین دو دعوا ارتباطی با همدیگر ندارند کنیم ، خوانده نمی تواندظهر نویس اول را به دعوا جلب کند زیرا ا            
  .دادخواست جلب ثالث باید تمامی شرایط دادخواست اصلی رعایت شوند 

رسیدگی به دعوای جلب ثالث همان وقت رسیدگی به دعـوای اصـلی اسـت ، مگـر اینکـه آن وقـت کـافی نباشـد کـه در                           وقت
 باید توجه داشت کـه در دعـوای جلـب            .)138ماده  ( اده وبه اصحاب دعوا ابالغ می کند        اینصورت دادگاه وقت جلسه را تغییر د      

رد، تعیین وقـت مـی شـود        ک  ثالث و ورود ثالث بر عکس ایرادات که دادگاه درهمان جلسه رسیدگی می کرد و تعیین وقت نمی                 
تمام مقررات راجـع بـه خوانـده در    و د شخص ثالثی که جلب می شود خوانده  محسوب می شو . وبه طرفین دعوا ابالغ می شود       

اگر دادگاه احراز نماید که جلب ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می توانـد دادخواسـت جلـب را از                     .او جاری می شود     بارۀ
  )139ماده ( دادخواست اصلی تفکیک نموده وبه هر یک جداگانه رسیدگی می کند 

دادگاه تجدیـد نظـر      ظر نمی باشد ولی باحکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است واگر             دادخواست ثالث مستقالً قابل تجدید ن     رد  قرار  
   . )140ماده ( رسیدگی می شود  ) دعوای اصلی و طاری ( قرار رد دادخواست جلب ثالث را فسخ کرد ، در همان دادگاه تجدید نظر به هر دو دعوا 

دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی تقدیم شـود         . م دادخواست است   به دعوای جلب ثالث نیز مستلزم تقدی       2شروع رسیدگی 
. که در آن جا اظهار شده و به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، حتّـا اگـر، صـالحیّت ذاتـی یـا صـالحیّت محلّـی نداشـته باشـد                              

. عوای اصلی نیز ابالغ شود    دادخواست و پیوست های آن، با توجّه به تعداد نسخ آن باید عالوه بر مجلوب ثالث به طرف دیگر د                   
  .است» اصلی«، معادل دعوای . ج.  ق137هزینه ی دادرسی جلب ثالث، با توجّه به بخش پایانی مادّه 

  دعوای جلب ثالث، مانند سایر دعاوی طاری، در همان جلسه ی دادرسی که به دعوای اصلی اختصاص یافته، مورد رسیدگی

                                                           
  3  تقریرات آیین دارسی مدنی ، دکتر جواد واحدی . 1
 دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتشارات دراک. 2
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هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد کـه                       
محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشـت اجراییـه بـه شـخص                       

  . گردد  محکوم علیه نیز ابالغ میشود و مراتب فوراً به  ثالث ابالغ و رسید دریافت می
 مکلـف اسـت طبـق دسـتور        وعلیه بدهد     شخص ثالث پس از ابالغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم               
  . له خواهد بود  مدیر اجرا عمل نماید ، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم

عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را بـه داد                    هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده         
بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طـرف شـخص ثالـث بـه          ) مامور اجرا   (  ورز

  . محکوم علیه خواهد بود 
لـه   پـردازد و محکـوم    علیـه مـی     قساط یا اجور و عوائدی را به تـدریج بـه محکـوم            درموردی که شخص ثالث دین خود را به ا        

کند کـه اقـساط یـا عوائـد و اجـور              به شخص ثالث اخطار می    ) مامور اجرا (به را از آن بنماید دادورز         تقاضای استیفاء محکوم  
  . مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید 

 مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نـزد خـود باشـد بایـد ظـرف ده                     هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از        
  . روز از تاریخ ابالغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطالع دهد 

هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخالف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلـب یـا                           
ه نزد خود گردد و یا اطالعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له مـی                    اجور و عوائد محکوم علی    

  . تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار مراجعه نماید 
به آن مـال دسترسـی پیـدا نکنـد معـادل      ) مامور اجرا(  شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز   اگر
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد کـه مـال قبـل از    . مت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد   قی

تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صـورتی کـه دالئـل او      مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می           
  . کند   اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میرا موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات

هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شـده امتنـاع نمایـد بـه میـزان وجـه مزبـور از دارایـی او                             
ت تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بـه قـسم   شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده می   . توقیف خواهد شد    

   . اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید 
∗∗∗  

   توقیف اموال محکوم علیه-گفتار سوم 
   مقررات عمومی -بند اول 

  :توقیف بر دو نوع است 
  توقیف تأمینی ♣
  توقیف اجرایی ♣

فـوری بـرای حفـظ    توقیف تأمینی ، عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له و یا در مـورد دادرسـی              
آید و مدعی علیه یا محکوم علیه به طور موقت ، از تصرف در مال خود ممنوع مـی شـود تـا                       حق اشخاص ذینفع به عمل می     

  . در خصوص مورد ، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تأمین خواسته یا دستور موقت مرتفع شود 
در توقیف اجرایی ، نظر .  و اداء محکوم به ، توقیف می شود توقیف اجرایی ، آن است که اموال محکوم علیه برای فروش

  .گردد کند توقیف میمحکوم علیه برای فروش و اداء محکوم به ، مالحظه می شود ، یا ابتداء مالی که محکوم علیه معرفی می
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 اجرای رأی نمی شود مگر اینکه دادستان درخواست نقض رأی           درخواست فرجام از دادستان کل کشور موجب نقض تأخیر در         

را بپذیرد و از دیوانعالی کشور درخواست نقض رأی بنماید که در این صورت محکوم علیه می توانـد بـا ارائـه گـواهی الزم بـه                            
ذ تـأمین مناسـب     دادگاه اجرا کننده رأی تقاضای توقف اجرای رأی را بنماید که دراین صورت دادگاه مکلف است پس از اخـ                   

بنابراین بـرای توقـف اجـرای رأی بایـد گـواهی درخواسـت       . دستور توقف اجرا را تاپاپان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر کند      
  .نقص رأی بوسیله دادستان را متقاضی به دادگاه اجرا کننده رأی دهد و تأمین نیز توسط دادگاه اخذ گردد 

   آرای قابل فرجام - بند پنجم
  .اند  آرای قابل فرجام را احصاء کرده368و  367مواد 
   آراء قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر-الف

  احکام . 1
که از دادگاه   » . احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طالق ، نسب  ، حجر و وقف                ... « . ج.  ق 368مادّه  ) الف  ( به موجب بند    

  . تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجام است 
  . باشند  مزبور ، احکام صادره از دادگاه تجدید نظر ، در دعاوی مالی قابل فرجام نمی) الف ( با توّجه به بند 

  قرارها. 2
البتّه قرارهای مـورد  . بینی نموده است قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر استان را پیش        . ج.  ق 368مادّه  ) ب  ( بند   

 368مـادّه  ) ب (  بند 2 و   1های    در قسمت . ها نیز قابل فرجام باشد        فرجام است که اصل حکم راجع به آن       اشاره در صورتی قابل     
تنها قرارهای ابطال دادخواست و همچنین ردّ  دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شود و قرار سقوط دعوا و عـدم     . ج. ق

  . اند  دعوا و عدم  استماع دعوا تصریح نشدهاهلیَت یکی از طرفین دعوا شمارش شده و قرارهای ردّ 
  . ها قایل بود ی قانون گذار دانست و به قابلیّت فرجام آن عدم تصریح این دو قرار در مادّه مزبور را باید تنها ناشی از مسامحه

   آرای قابل فرجام صادره از دادگاه های بدوی-ب
در صورتی انجام شود که امر هـم در دادگـاه بـدوی و هـم در دادگـاه      فرجام خواهی و رسیدگی دیوان عالی کشور معموالً باید         

  . تجدید نظر مورد قضاوت قرار گرفته باشد 
های بدوی که به علّـت عـدم درخواسـت تجدیـد نظـر قطعیّـت یافتـه قابـل          آرای دادگاه« اعالم می نماید . ج .  ق 367صدر مادّه   

  . » .... فرجام خواهی نیست 
  احکام . 1

هـای بـدوی در دعـاوی صـادر      ، با توّجه به صـدر آن ، احکـامی کـه از دادگـاه           .ج  .  ق 367مادّه  ) الف  (  بند   1مت  به موجب قس  
تواننـد ، در صـورتی کـه در موعـد مقـرّر نـسبت بـه آن                    بیش از مبلغ بیست میلیون ریـال باشـد ، مـی           » ی آن     خواسته«اند که     شده

در نتیجـه ، در دعـاوی   . قیماً مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرند تجدیدنظرخواهی نشده باشد ، در مهلت فرجامی ، مست    
ی دعوا و یا میزان آن ، در صورتی که حکم دادگاه بدوی در مهلت مقرّر مورد تجدید نظر خـواهی   مالی ، صرف نظر از خواسته  

دعوا بیش از بیست    »  ی    خواسته« مّا چنانچه   ا. قرار گیرد ، رأی صادره از دادگاه تجدید نظر ، در هر حال ، غیر قابل فرجام است                   
توانـد، در مهلـت       میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه بدوی ، در مهلت مقرّر، تجدید نظر خواهی نشود ، محکوم علیه مـی                     

  . مقرّر فرجام ، فرجام خواهی نماید ، حتّا اگر محکوم به ، کمتر از این باشد
ی  بـا مقایـسه  . ای ننمـوده اسـت        اشاره» ارزش خواسته   « دعوا را مالک قرار داده و به        » ی    خواسته« تنها  ) ف  ال(  بند   1قانون گذار در قسمت     

باشد ، باید نتیجه گرفـت کـه فرجـام  خـواهی نـسبت بـه آرای                    مالک می » خواسته یا ارزش آن     « که  . ج.  ق 331مادّ  ) الف  ( این نص با بند     
ی  ، مجاز باشد که خواسته.ج.  ق367تواند ، تحت شرط مقرّر در صدر مادّه       ن دسته از دعاوی مالی می     های بدوی تنها در آ      صادره از دادگاه  

  . آن وجه رایج ایران باشد 
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ادن به چنـین  اما پرسش مطرح این است که هرگاه سازش نامه در خارج دادگاه ، بدون حضور مأمور ، تنظیم شده باشد ، اعتبار د 

   . 1می باشد ؟ یکی از شعب دیوان عالی کشور ، به این پرسش پاسخ منفی داده است. ث .  ق 47صلحی مخالف ماده 
ای که به امضای داوران رسیده، باید ظرف بیست روز اجرا شـود؛ در غیـر ایـن        هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشند، صلح نامه       

ن را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی که صالحیّت رسیدگی بـه                   صورت، ذی نفع می تواند اجرای آ      
 3هرگاه داور، خارج از حدود اختیار خود، دعوا را به صلح خاتمه دهـد، بـا توجّـه بـه بنـد                       . اصل دعوا را دارد، درخواست نماید     

  .، رأی او باطل بوده و قابلیّت اجرائی ندارد. ج.  ق489مادّه 
    )182ماده (ر سازش در دادگاه باشد در صورت مجلس منعکس وبه امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می رسد اگ

 در گزارش اصالحی اموری که طرفین نسبت به آن توافق نمـوده انـد و   2.و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصالحی می نماید        
مانند احکام دادگاه ها بـه موقـع بـه    «اعالم می شود این سند است که باید به آن عمل نمایند نوشته شده و ختم موضوع به سازش       

قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده ی دادرسی و اعتـراض ثالـث نمـی باشـد زیـرا            ) صلح نامه (این سازش نامه    . »اجرا گذاشته می شود   
، نـسبت بـه     . م.  ق 761ده ی مـادّه     رأی شمرده نمی شود؛ امّا می تواند موضوع دعوای بطالن قرار گرفته و نیز می توان در محدو                 

آن دعوای فسخ اقامه نمود؛ زیرا دادگاه در نوشتن آن صورت مجلس، همان نقشی را ایفا می نماید که سردفتر اسـناد رسـمی در                
با تنظیم سازش نامه ی رسمی و یا صدور گزارش اصالحی، اختالف طرف های مربـوط،                . تنظیم سازش نامه رسمی ایفا می کند      

. آن، فصل می شود و تنها حقّی که در سازش نامه ی رسمی یـا گـزارش اصـالحی آمـده، از گذشـته، بـاقی مـی مانـد         به موجب   
بنابراین، هرگاه دعوایی که به سازش ختم شده دوبـاره اقامـه شـود و خوانـده، بـا ارائـه ی سـازش نامـه ی رسـمی و یـا گـزارش             

  .ی حقّی خواهان، حکم علیه او صادر کنداصالحی، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه باید، به علّت ب
هرگاه اظهارات هر یک از طرفین در جریان مذاکرات اصالحی داللت بر اقرار نماید، با در نظـر گـرفتن شـرایط مقـرّر در مـواد                           

نمایـد کـه     به بعد قانون مدنی، اقرار مزبور الزم الرّعایه است؛ حتّا اگر مذاکرات به سازش نامه منتهی نـشود؛ تفـاوتی نمـی                        1259
  .اقرار خارج از دادگاه، در حال حاضر، با هر دلیلی قابل اثبات است. اقرار در دادگاه و یا در خارج آن به عمل آمده باشد

نسبت به طـرفین و  «و » به موقع اجرا گذاشته می شود] مطابق با قانون اجرای احکام مـدنی  [ مانند احکام دادگاه ها «، » مفادّ سازش نامه  «
سازشی که در دادگاه واقـع مـی شـود معمـوالً در مـورد دعـوایی کـه مطـرح                     » قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است        ورّاث و   

  .گردیده می باشد؛ در عین حال، طرفین می توانند، به ترتیب مزبور، نسبت به دعاوی و امور دیگر نیز سازش نمایند
مگر این که ضمن سازش     .  خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد        دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به         « 

 قـانون  515این مادّه تمامی خساراتی را که در مـادّه   . . )ج.  ق517مـادّه  (» .نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصّی اتّخاذ شده باشد       
  .گیردمزبور تصریح شده دربرمی

اه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین بایـد در دادگـاه حاضـر شـده وبـه                     هر گاه سازش در خارج از دادگ      همانگونه که ذکر شد     
اقرار آنها در صورت مجلس نوشته شده وبه امضای دادرس و طرفین مـی رسـد اگـر طـرفین بـدون عـذر موجـه بـه         . صحت آن اقرار نمایند   

  .مه نخواهد کرد ، چون ممکن است غیر واقعی باشد دادگاه حاضر نشوند دادگاه ، دادرسی را ادامه خواهد داد وتوجهی به سازش نا
گزارش اصالحی نه حکم است و نه قرار به همین جهـت        .دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین ، گزارش اصالحی  صادرمی کند              

  3.درخواست تصحیح حکم و قرارشامل آن نمی شود 

                                                           
ه ای که در اثر دعوا و مبنی بر ختم و فصل دعوا صورت گرفته نمی باشد مخصوصاً اگر به  قانون ثبت اسناد ظاهر در صلحی است ک مبنی بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالح47صلح نامه ی مندرج در ماده « . 1

ورهایی که اختیـار   قانون حکمیت نیز مناطا مؤید این معنی است که دا19وسیله ی تراضی به عقیده ی مصدقین منتخبه بوده و مصدقین عقیده ی خودشان را بر حسب اختیاری که داشته اند اظهار کرده باشند چنانکه ماده               
  . ک . ع .  د 3 شعبه ی 30/2/19 – 592حکم شماره ی » . صلح داشته باشند می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید چنین صلح نامه ای در دفتر رسمی نیست 

 دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 2
  450ص  ،  4جلد ، دانشنامه حقوقی ،  دکتر جعفری لنگرودی .3
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   جزوه آیین دادرسی مدنی443تصویر صفحه 
در صورتی که جهت اعاده ی دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد، تاریخ آخرین ابـالغ هـر یـک از                     سی  ابتدای مهلت اعاده دادر   

در این صورت نیز تاریخ ابـالغ حکـم بـه    . نماید که، از حیث تاریخ صدور، حکم نخست یا دوم باشد دو حکم است تفاوتی نمی  
  . تاریخ ابالغ حکم به اصیل ، از این حیث معتبر استوکیلی که حق وکالت در مرحله ی اعاده ی دادرسی ندارد معتبر نبوده و

 عـادۀ در مواردی که جهت اعاده ی دادرسی حیله و تقلب اثبات جعلیت سند مستند حکـم یـا اصـالت آن باشـد، ابتـدای مهلـت                   
  .باشد مربوط به اثبات جعل، اصالت و یا حیله و تقلب می) یا نهایی شده(دادرسی تاریخ ابالغ حکم نهایی 

ابتدای مهلت اعاده ی دادرسی تاریخ وصول       . ی دادرسی به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم باشد           تی که جهت اعاده   در صور 
  .نماید اثبات شود اسناد و مدارک یا آگاهی از وجود آن است که این تاریخ باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می

   اصحاب دعوا در اعاده ی دادرسی - بندچهارم
ی دادرسی، مانند فرجام ، تجدیدنظر و واخواهی باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده ی دادرسی و علیـه                     اعاده  

تواند تـا دو نفـر        ، هر یک از متداعیین می     .ج. ق 31در اعاده ی دادرسی نیز با توجه به ماده          . محکوم له این حکم درخواست شود     
در . ج. ق32بـر اسـاس مـاده    ... هـا، موسـسات دولتـی و      حقوقی از سوی وزارت خانـه  استفاده از نماینده ی   . وکیل انتخاب نماید  

هـا ماننـد سـایر         آن  چنانچه اصحاب دعوای اعاده ی دادرسی صغیرو محجـور باشـند نماینـدگی            . باشد  اعاده ی دادرسی مجاز می    
ز سـوی قـائم مقـام محکـوم علیـه و      درخواسـت اعـاده ی دادرسـی ا   . باشد دعاوی و امور، حسب مورد بر عهده ی ولی و قیم می           

برای مثال در صورتی که شخصی که به استناد سندی محکـوم شـده باشـد                . همچنین علیه قائم مقام محکوم له قابل پذیرش است        
تواند چنانچه حق موضوع دعوا قائم به شخص متوفا نباشد اگر مجعولیت سند مـستند حکـم بـه موجـب                       فوت گردد وارث او می    

فوت محکوم له حکـم مـورد       .  شود، شده باشد در مهلت مقرر از حکم مزبور درخواست اعاده ی دادرسی کند              رای نهایی اثبات  
  .تواند مانع اعاده ی دادرسی علیه وارث او شود درخواست اعاده ی دادرسی نیز در صورتی که سایر شرایط حاصل باشد نمی

در اعاده ی دادرسی غیر از طرفین دعوا        . باشد  ، مجاز نمی  .ج. ق 130رغم نص عام ماده          ورود ثالث در دعوای اعاده ی دادرسی، علی       
  .ی دادرسی ممنوع است تواند داخل در دعوا شود، بنابراین جلب ثالث نیز در دعوای اعاده شخص دیگری به هیچ عنوان نمی

   دادخواست اعاده دارسی و مرجع صالح  - بند پنجم
  . رسی اصلی ، اعاده دادرسی طاری اعاده داد: اعاده دادرسی بر دوقسم می باشد 

  : رسی بردو قسم است اعاده داد «  مقرر می دارد 432ه ماد
  .اصلی که عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آنرا درخواست نماید  ♣
اد شده علیـه او ابـراز گردیـده نـسبت بـه آن درخواسـت       طاری که عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم ی      ♣

کنـد و دادخواسـتی مبنـی بـر اینکـه خوانـده ملـک وی را                 مثالً شخصی غایب مفقود االثر می باشد ، شخص دیگری ملک وی را تصرف مـی               . اعاده دادرسی کند    
  .خص کند خوانده غایب مفقود االثر است غصب کرده به دادگاه می دهد وخلع ید خوانده را می خواهد بدون آنکه در دادخواست مش

گردد و متوجه مـی شـود کـه شخـصی ملـک او را تـصرف                 کند پس از مدتی غایب بر می       غایب صادر می     دادگاه حکم غیابی علیه خواندۀ    
 غیابـاً  علیـه      کنـد کـه    خوانده در جریان دادرسی و ضمن دفاع استناد به حکم دادگاه مـی            . کرده علیه متصرف دادخواست  خلع ید می دهد          

 دادرسی   خواندۀ غایب صادر شده ابالغ قانونی گردیده و قطعی شده ، در اینجا خواهان دعوی فعلی می تواند از این حکم درخواست اعادۀ                      
: در اعاده دادرسی طاری سه دعوا با هـم مطـرح مـی شـود                . کند که مثالً حیله و تقلب محکوم له حکم غیابی سبب صدور حکم بوده است                

ایی که قبالً نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر شده ، دعوایی که در جریان رسیدگی است و حکم دعوای قبلی به عنوان دلیـل در آن                دعو
  .له حکم غیابی  ارائه می شود ، دعوی طاری اعتراض دعوای اصلی که در جریان است علیه محکوم

شود و دادخواسـت اعـاده دادرسـی اصـلی بـه دادگـاهی کـه            سی چه اصلی وچه طاری باید بموجب دادخواست اقامه          دراعاده دا 
عنـوان  ه  شود که در آنجا حکـم بـ         حکم را صادر کرده تقدیم می شود و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می               

   نکاتی435ماده .  روز از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست آنرا به دادگاه تقدیم کرد 3دلیل ابراز شده و ظرف 
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   جزوه آیین دادرسی مدنی616تصویر صفحه 
در مـورد   « ،  .ج  .  ق   456در عـین حـال ، بـه موجـب مـادّه             .  داوری اتباع خارجی علی القاعده ممنوع نمی باشد        1در حقوق ایران  

 نمـی توانـد بـه    معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختالفی ایجـاد نـشده اسـت طـرف ایرانـی                    
نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختالف حلّ آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید کـه آنـان دارای همـان       

هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفـت دارد باطـل و                   . تابعیّتی باشند که طرف معامله دارد     
بـا توجّـه بـه ایـن مـادّه در      .  قانون داوری تجاری بین المللی نیز آمـده اسـت      11 مادّه   1این ممنوعیّت در بند     . » د بود   بالاثر خواه 

دعاوی بین اتباع ایرانی و خارجی انتخاب داور خارجی ، حتّا با تابعیّت همان کشوری که طرف قرارداد تابع آن اسـت ، پـس از                          
از وقـوع اخـتالف و نـزاع منعقـد          تزام به انتخاب داور خارجی ، به موجب توافقی کـه قبـل              ال. وقوع اختالف و نزاع ، مجاز است      

در صـورتی کـه     . ، نیز چنانچه داور خارجی تبعه ی همان کشوری نباشد که طرف قرارداد تابع آن است نیز مجاز می باشـد                      شده
ور خارجی دارای تابعیّت طرف مقابل باشد ، معامله         طرف ایرانی پیش از وقوع اختالف در معامله یا قراردادی ملتزم به داوری دا             

  .  یا قرارداد مزبور ، تنها در همین قسمت باطل و بالاثر است
∗∗∗ 

  2تعیین داور  - گفتار پنجم
طرفین می توانند داور یا داوران را پیش یا پس از بروز اختالف تعیین نمایند و یا انتخاب داور یـا داوران را بـه شـخص ثالـث یـا                      

  .اه واگذار کننددادگ
  تعیین توسّط اصحاب دعوا. 1

تعیین داور توسّط اصحاب دعوا ممکن است در موافقت نامه ی داوری و یا در توافق جداگانه ای انجام شود و نیز مـی توانـد بـه                
طرفین بایـد   چنانچه در موافقت نامه ی داوری تعداد داوران مشخّص نشده باشد، هر یک از               . طور ضمنی مورد توافق قرار گیرد       

  .یک داور اختصاصی معرّفی نماید و یک نفر به عنوان داور سوم به اتّفاق تعیین نمایند
  .)ج .  ق 474تبصره ی مادّه ( . در صورت تعدد داوران ، رأی اکثریّت مالک اعتبار است مگر این که به ترتیب دیگری توافق شده باشد 

، انتخاب کننده مکلّف است قبولی داور یا داوران را          ) یند  ( ین انتخاب نماید    در صورتی که داور یا داوران را یک طرف یا طرف          
  . )ج .  ق 465مادّه (   .موضوع اختالف و شرایط داوری و مشخّصات طرفین و داوران باید به همه ی آن ها ابالغ شود. بگیرد 

  . ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی بعد از تعیین داور یا داوران،  قانون آیین دادرسی مدنی 472به موجب ماده 
چنانچـه مقـرّرات مربـوط بـه ممنوعیّـت داور،           . طرفین در انتخاب داور یا داوران باید مقرّرات مربوط به شرایط داور را رعایت نمایند              

  .ده و قابلیّت اجرائی نداردباطل بو. ج .  ق 489 مادّه 6توسّط طرفین ، در تعیین داور رعایت نشود رأی صادره ، به موجب بند 
در صورتی که مقرّر شده باشد حلّ اختالف به یک نفر داور ارجاع شود و در زمان بروز اختالف طرفین نخواهنـد یـا نتواننـد در         

ین در چنـ . معرّفی نماید  تعیین داور به توافق رسند ، هر یک از طرفین می تواند داور واحد را به موجب اظهارنامه به طرف مقابل       
صورتی نیز ، چنانچه مخاطب ظرف ده روز موافقت خود را ، با داور معرّفی شده اعالم نمایـد و یـا بـه طریـق دیگـری در تعیـین                 

   .. )ج .  ق 460مادّه ( ی دادگاه برای تعیین داور ، نخواهد رسید  داور واحد به طرف مقابل توافق کند ، نوبت به مداخله
  تعیین توسّط شخص ثالث. 2

امی موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند در موافقت نامه ی داوری یا توافق جداگانه ، انتخاب داور یا داوران را بـه شـخص ثالـث                             در تم 
هـای تجـاری بـین المللـی      معمـوالً در داوری . شخص ثالث ممکن است حقیقـی یـا حقـوقی باشـد       . . )ج  .  ق   455تبصره ی مادّه    (واگذار نمایند   
  .واگذار می شود » اتاق بازرگانی بین المللی « یعنی  . C . C . I ( . I . C . C ) ان دهی داوری به سازمان های دائمی داوری مانند انتخاب و سازم

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ،  منبع پیشین.  1
  دکتر عبداهللا شمس ،  منبع پیشین.  2
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   جزوه آیین دادرسی مدنی667تصویر صفحه 
ییـه ، صـدور آن و   برای اجرای حکم رعایت تشریفات درخواست اجرا: رعایت تشریفات اجرا از جانب دادگاه صادرکننده حکم          .10

  .باشد ابالغ اجراییه و دستور اجرا ضروری است ، بنابراین اجرای حکم خارجی در ایران مستلزم رعایت تشریفات مزبور می
    دادگاه صالح برای اجرای حکم خارجی -ب

مومی حقـوقی شهرسـتان     م دادگاه صالح برای اجرای حکم صادره از دادگاههای خارجی دادگاه ع           . ا  . ا  .  ق   170به استناد ماده    
محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیـه در ایـران معلـوم نباشـد ، دادگـاه               

  . عمومی حقوقی شهرستان تهران صالح به اجرای حکم است 
   ترتیب اجرای حکم خارجی -ج

تقاضانامه مزبور عالوه بر قیـد مشخـصات محکـوم لـه و محکـوم               اجرای حکم باید به موجب درخواست کتبی تقاضا شود و در            
  :علیه مدارک زیر پیوست شود 

رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت آن توسط مأمور سیاسی یا کنسولی کـشور صـادرکننده حکـم گـواهی شـده باشـد بـه همـراه                             .1
  .ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی 

  .ده دستور اجرای حکم رونوشت مصدق و ترجمه رسمی ش .2
  .گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور  .3
گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه پس از وصول مدارک فوق مـدیر دفتـر                      .4

سه اداری فوق العاده با بررسی مدارک و مستندات ، قرار قبـول یـا رد                تقاضای مزبور را به همراه پیوست ها به دادگاه ارسال و دادگاه در جل             
قرار رد به متقاضی ابالغ می شود ، نامبرده ظرف ده روز می توانـد نـسبت بـه آن درخواسـت تجدیـدنظر خـواهی                          . تقاضا را اعالم می دارد      

. نماید  رد معترض عنه امر به اجرای حکم صادر می   مرجع تجدیدنظر با بررسی موضوع در صورت وارد بودن تقاضا ضمن نقض قرار            . نماید  
  .در غیر این صورت آن را تأیید می نماید 

اجرای اسناد رسمی الزم االجرای تنظیم شده در کشورهای خارجی نیز به همان ترتیب و شـرایطی اسـت کـه در خـصوص اجـرای احکـام                            
فات ناشی از اجـرای احکـام و اسـناد خـارجی و اشـکاالتی کـه در                  ترتیب رسیدگی به اختال   . دادگاههای خارجی در ایران مقرر شده است        

  . جریان اجرا پیش می آید ، همچنین توقیف عملیات اجرا و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر شده است 
  ) مجمع تشخیص مصحلت نظام 23/3/1394 و تأییدیه به تاریخ  15/7/1393مصوب ( های مالی  نحوه اجرای محکومیتجدید  قانون  -بند هشتم 

هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ، هرگـاه محکـومٌ     
به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشـد یـا محکـومٌ بـه عـین معـین                                 

، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکـام مـدنی و سـایر مقـررات مربـوط ، توقیـف و از                            نباشد  
  . محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود 

ست به تقاضای محکـومٌ لـه   مرجع اجراء کننده رأی ، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت ، مکلف ا                 
از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد ، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف                   

  .آن به میزان محکومٌ به اقدام کند 
قاضا کرده باشـد نیـز مرجـع اجـراء کننـده      در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را ت              -تبصره  

  . رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است 
 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در ایـن قـانون ممکـن                    3به موجب ماده    

دن ادعـای اعـسار او یـا جلـب رضـایت محکـومٌ لـه                 له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته ش         نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ     
چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه ، ضمن ارائـه صـورت کلیـه امـوال خـود ، دعـوای اعـسار                           . حبس می شود    

  . خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود ، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود 



 
   
   

  

83

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

   جزوه آیین دادرسی مدنی103تصویر صفحه 
    آرایی که از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می شوند -ب

مهلـت تجدیـدنظر   . تمامی آرای شعب بدوی دیوان ، به درخواست یکی از طرفین قابل تجدیـدنظر در شـعب تجدیـدنظر اسـت               
  . ) .ا . ع. د . آ . ت .  ق65ماده ( یخ ابالغ است برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیمین خارج از ایران دو ماه از تار

مـاده  ( تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبۀ صادرکنندۀ رأی یا دبیرخانۀ دیوان یا دفاتر اداری آن انجام می شـود                     
 .  1آورده شـده اسـت     همـان قـانون      68 و   67شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آنهـا در مـوادّ            ) .  قانون یاد شده     66

در آن بخـش از خواسـته کـه بـه           ..... چنانچه شعبۀ تجدیدنظر در رأی نخستین غیر از اشتباهاتی مانند اعداد ، ارقام ، سهو قلـم یـا                    
  ) . همان قانون 70ماده ( اثبات رسیده اشکال دیگری نبیند با اصالح رأی ، آن را تأیید می نماید 

ر باشد و شعبۀ تجدیدنظر آن را برابر موازین قانونی تـشخیص دهـد آن را تأییـد مـی نمایـد و               چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته قرا    
اما . ) . ا . ع . د . آ . ت  .  ق   72ماده  ( گرنه پس از نقض قرار ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبۀ صادرکنندۀ قرار برمی گرداند                  

ظر ایراد تجدیـدنظر خـواه را وارد ندانـد رأی را تأییـد وگرنـه پـس از                   چنانچه رأی صادره به صورت حکم باشد و شعبۀ تجدیدن         
  ) . قانون یاد شده 71مادۀ ( نقض آن ، رسیدگی ماهوی نموده و رأی صادر می کند 

مقرراتی که در مرحلۀ بدوی رعایت می شود در مرحلۀ تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیـب دیگـری                       « 
  ) . همان قانون 78ماده ( » د مقرّر شده باش

، دیدنظر نرفته باشد ، با ذکر دلیلچنانچه قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده ، به هر علّتی ، به شعبۀ تج                
ت وارد این شعبۀ تجدیدنظر با توجـه بـه دلیـل ابـرازی ، در صـور     . پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبۀ تجدیدنظر می فرستد        

چنانچـه رأی بـه صـورت قـرار باشـد پرونـده را بـرای ادامـۀ رسـیدگی بـه شـعبه بـدوی                          . دانستن اشتباه ، رأی را نقض می نماید         
  ) . همان قانون 74ماده ( گرداند و گرنه خود اقدام به رسیدگی ماهوی می نماید  برمی

 قاضی صادرکنندۀ رأی در شعبۀ تجدیدنظر پی به اشتباه شکلی یا            همچنین چنانچه ، دست کم ، یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه                
ماهوی خود ببرند مراتب را با آوردن دلیل به رئیس دیوان اعالم می کنند تا پرونده را بـرای رسـیدگی و صـدور رأی بـه شـعبۀ هـم عـرض                                 

 سوی قضات یاد شده محدود بـه مـدت معینـی نگردیـده              همان گونه که دیده می شود اعالم اشتباه از         . ) قانون یاد شده     75ماده  ( ارجاع نماید   
است و بنابراین آرای دیوان عدالت اداری چه از شعبۀ بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشند همواره ، بدون محـدودیت زمـانی ، در معـرض                          

اشت اما به موجب اصالحات بعدی ملغی       می باشند ؛ مقررۀ غیرقابل توجیهی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود د              ..... اعالم اشتباه و    
  .شد و معلوم نیست به چه علت همان ترتیب در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرّر شده است 

چنانچه رئیس قوۀ قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی دیوان را خالف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیـوان تنهـا بـرای یـک بـار بـا                               
البتـه چنانچـه   . رأی صادرشده قطعی اسـت  . آوردن دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبۀ هم عرض ارجاع می نماید          

رأی قطعی که خالف بیّن شرع یا قانون تشخیص داده شده از شعبۀ نخستین صادر شده باشد پرونده برای رسیدگی و صـدور رأی بـه شـعبۀ                             
 و یـا قـانون   1385چه رأی نخستین در حکومت قانون قدیم دیوان ، مصوب ) و تبصرۀ آن . ا . ع. د . آ . ت  .  ق   79ماده  (  تجدیدنظر ارجاع می شود   

  .  صادر شده باشد 1392جدید ، مصوب 

                                                           
  :دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد   :ا . ع . د . آ . ت .  ق 67ماده . 1

  مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه  -الف 
  ظرخواستهشماره و تاریخ رأی تجدیدن  -ب
  شعبۀ صادرکنندۀ رأی تجدیدنظرخواسته  -پ
  تاریخ ابالغ رأی تجدیدنظرخواسته  -ت
  دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی   -ث

  . ، ضروری است  این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر) 23(تا ) 20(رعایت مقررات مواد   -تبصره 
جدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد ، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتـر شـعبۀ تجدیـدنظر ، رد مـی     چنانچه دادخواست ت  :ا . ع . د . آ . ت .  ق   68ماده  
خواسـت تجدیـدنظر ، خـارج از مهلـت مقـرر تـسلیم شـده باشـد ، شـعبۀ تجدیـدنظر قـرار رد                   اگـر داد  . گردد  این قانون اقدام می   ) 28(در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر ، وفق ماده          . این قرار قطعی است     . شود  

  .کند دادخواست را صادر می
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   جزوه حقوق تجارت 48تصویر صفحه 
در مـورد  . ه امور تجـارتی باشـد   به هر حال صدور سفته و معامالت راجع به آن در صورتی تجارتی شناخته می شود که مربوط ب              

 چک ولو اینکه از محلـی       ورصد:  قانون تجارت مقرر می دارد       314چک هیچگونه تردیدی وجود ندارد ، زیرا قسمت اول ماده           
درنتیجـه صـدور چـک و معـامالت مربـوط بـه آن وقتـی تجـارتی محـسوب                    . به محل دیگر باشد ذاتا تجارتی محـسوب نیـست           

  .مطالبات تجارتی ارتباط داشته باشد شودکه با محاسبات و  می
  یا نسبی   تجاری تبعی  اعمال –بند سوم 

 بـه شـمارش   3مـاده    قانون تجارت که متضمن اعمال تجارتی ذاتی و یا مطلـق واعمـال تجـارتی تـشبیهی اسـت ،                2برخالف ماده   
  .گیرند تجارتی شناخته شده است  میاعمالی پرداخته که ذاتا تجارتی نیستند ولی به اعتبار این که به وسیلۀ تاجر انجام

 یعنی اعمال مدنی او به تبعیـت         . همین که کسی تاجر شناخته شود ، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی اورا نیز تجاری تلقی می کند                  
دهای مختلـف مـاده   بـا توجـه بـه بنـ    .  قانون تجارت است 3اعمال تجاری تبعی موضوع ماده : تاجر ، تجاری محسوب می شود » وصف « از  

    .اعمال تبعی تاجر حقیقی واعمال تبعی شرکتها ی تجاری: اخیر ، اعمال تجاری تبعی را می توان به دو دسته مختلف تقسیم کرد 
   اعمال تبعی تاجر حقیقی  -الف 

  :  تجارتی تلقی کرده است  قانون تجارت سه نوع معامله را به اعتبار تاجر بودن متعامالن یا یکی از آنها ،3قانونگذار در ماده 
  کلیه معامالت بین تجار وکسبه وصرافان وبانکها .1

قدری صریح وروشن است کـه اگـر هـم تجـار بـین خـود                ه    ب  3عبارت  ماده    «  : گوید دکتر ستوده تهرانی در توضیح این بند می       
 1با توجه به ظاهر بنـد       .   »جارتی محسوب نماییم    معامالتی بنمایند که به هیچ وجه مربوط به تجارت آنها نباشد ، باز آنها را باید ت                

  . قانون تجارت ، گفته دکتر ستوده تهرانی کامالً قابل دفاع است 3ماده 
  کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید .2

در .  تجـاری انجـام گرفتـه باشـد          )حـوائج   ( معامالت تاجر با غیر تاجر در صورتی تجاری محـسوب مـی شـود کـه بـرای امـور                     
صورتیکه طرف معامله تاجر ، غیر تاجر باشد معامله غیر تجارتی است ، زیرا معامله برای رفع حوائج تجارتی تاجر نیـست ، ولـی                         

ایـن    اگر تاجر مقداری برنج خریداری نماید برای تهیه ناهار کارمندان و کارگرانی که در مؤسـسه تجـارتی او کـار مـی کننـد ،                         
احراز این که معامله برای مصارف تجارتی انجام گرفته یا خیر با دادگاه خواهد بود ولـی بـرای                   . عامله تجارتی شناخته می شود      م

کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب اسـت مگـر ایـن کـه ثابـت شـود                 :  قانون تجارت مقرر می دارد       5تسهیل کار قاضی ، ماده      
  . معامله مربوط به امور تجارتی نیست 

معامالت اموال غیر منقول تاجر ولو اینکه برای حوائج تجارتی وی باشد قطع نظر از اینکه طرف معامله تاجر یا غیر تـاجر باشـد ،                  
 قانون تجـارت صـراحتا مقـرر مـی دارد ؛ معـامالت غیـر منقـول بـه هـیچ وجـه  تجـارتی                           4تجارتی شناخته نمی شود ، زیرا ماده        

  .محسوب نمی شوند 
    انجام می دهند تی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود کلیه معامال .3

تصریح قانونگذاربه این که اجزاء یا خدمه یا شاگرد در صورتیکه برای امور تجارتی ارباب خود عمـل نماینـد ، معـامالتی کـه انجـام                           
 تردیدی نیست که تاجر شخـصاً     . ندگی تاجر فعالیت  می کند       دهند تجارتی است مفید این معنی است که شاگرد به وکالت و نمای             می

 انجـام   نمی تواند تمام امور مؤسسه تجارتی را خود انجام دهد و افرادی را استخدام می نماید که هر یک کـاری را بـه عهـده گرفتـه ،            
دارد ولی به لحاظ اینکه این اعمال را بـه    قانون تجارت جنبه تجارتی      2اینان هر روز به اعمالی مبادرت می ورزند که طبق ماده            . دهند  

  .نام و به حساب ارباب خود انجام  می دهند خود تاجر نیستند 
  اعمال تبعی شرکتهای تجاری  -ب 

جـز اعمـالی کـه ذاتـاً مـدنی اسـت وبـه هـیچ وجـه تجـارتی              ه   بـ   ،   )ت  . ق 3 ماده   4بند  ( تمام اعمال شرکتهای تجاری جنبه تجاری دارد        
  . چه انجام دهنده آنها تاجر باشد چه غیر تاجر چه شخص حقوقی باشد چه شخص حقیقی ، مثل کشاورزی  ،شود محسوب نمی

 تثناییاسـ .  قانون تجارت ، معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیستند وبرای شرکتها هم تجارتی محسوب نمـی شـود                      4به موجب ماده    
 5فروختن آپارتمان ایجاد شده است وبه موجـب مـاده            رکتهایی است که برای ساختن و     معامالت غیر منقول ش   : که بر این قاعده وارد است       

  .برخالف شرکتهای دیگر، این گونه معامالت آنها جنبه تجارتی دارد) 1343مصوب ( قانون تملک آپارتمانها 
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   جزوه حقوق تجارت70تصویر صفحه 
  ، ویامرسل الیه در مدت مناسـبی تکلیـف مـال التجـاره را معـین نکنـد                اگر ارسال کننده    . ونقص آن به عهده ارسال کننده خواهد بود         

 در مـاده     . )384مـاده (آنرا به فروش رسـاند      )بیان شد   که قبالً  ( 362قانونگذار این اختیار را به متصدی حمل ونقل داده که مطابق ماده             
در صـورتی کـه کـاال درمعـرض      : ره کرده اسـت      قانونگذار به اختیار فروش مال التجاره توسط متصدی حمل ونقل اشا            نیز ت. ق 385

 متـصدی حمـل ونقـل پـس از مطلـع نمـودن مـدعی العمـوم         ،تضییع سریع باشد یا قیمت مفروضی برای آن بامخارجش  تکافو ننمایـد   
 می نمایـد   رساند وتا حد امکان ارسال کننده ومرسل الیه را از این امر آگاه میوبا نظارت اومال را به فروش) رئیس دادگستری محل  (

اگـر مرسـل الیـه میـزان     : گویـد   ی، مـ  این اختیار را کامل کرده 390برای متصدی در ماده  » حق حبس « ودر نهایت مقنن با قایل شدن       
 تقاضـای تـسلیم مـال التجـاره را     ، قبـول نکنـد   ، بابت مال التجاره مطالبـه نمایـد        باید   مخارج وسایر وجوهی را که متصدی حمل ونقل       

   .»مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را به صندوق عدلیه تا ختم اختالف واگذار نماید  ،نخواهد داشت
    مسئولیت متصدی حمل ونقل .4

 متـصدی   ،بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در قانون مـدنی . ت می باشد . ق389  تا 386 موضوع مواد ، این نوع مسئولیت  
 متـصدی  ، ولی در قانون تجارت .)م. ق631 و 516مواد ( ا مسئول قرار گیرد  امین است وتقصیر او باید ثابت گردد ت         و نقل  حمل

 قانونگذار تعهد به حمل را بطـور ضـمنی حـاوی    ،یعنی بر مبنای عرف ونیازهای تجارتی: مسئول سالم ماندن کاال به مقصد است   
ال ذاتی یـا ناشـی از تقـصیر ارسـال کننـده             در نتیجه متصدی باید ثابت کند که دلیل تلف کا         . تعهد به حفظ کاال نیز دانسته است        

در قانون مدنی از ایـن مـوارد تعهـد    . تا از مسئولیت معاف شود ) قوه قاهره( وگیرنده یا نیروی خارجی واحتراز ناپذیر بوده است         
 ، متـصدی   مطـابق مـواد قـانون تجـارت     . متعهد مـسئول اسـت  ، یعنی به محض اینکه نتیجه تحقق نیافت،شود به نتیجه نام برده می  

حمل ونقل مسئول تلف شدن یا گم شدن یا نقص یا تأخیر در حمل ونقل کاالسـت مگـر در مـواردی کـه بتوانـد مـوارد زیـر را                               
  : اثبات کند 

  .زند  بعضی از اوقات خسارت ، ناشی از جنس خود کاالست مثل خشکبارکه کرم می :خسارات  ناشی از جنس کاال  ♣
مثالً کاالی شکـستنی بایـد در       ،  به نحومناسبی عدل بندی کند       فرستنده کاال باید کاال را     :ه یا مرسل الیه     خسارات ناشی از تقصیر ارسال کنند      ♣

  .بسته بندی مخصوص باشد 
 ولـی بعـضی     ،قواعد فنی حمـل کنـد     وکاال را طبق اصول     باید    متصدی حمل ونقل معموالً    :خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه           ♣

  . حمل کاال بدهد ، مثالً دستور حمل ماهی در هوای گرم  است فروشنده یا گیرنده کاال دستور مخصوصی برایاوقات ممکن
موارد مزبور در واقع مربوط به فورس ماژور وقـوه قهریـه اسـت کـه      :خسارات ناشی از حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند    ♣

    فورس ماژور یک حادثه غیر قابل پـیش بینـی ، خـارجی واجتنـاب ناپـذیر اطـالق                  . رافع مسئولیت متصدی حمل ونقل است       
  . امر حاکم مانند توقیف اموالهمچنین  و… مانند بالیای طبیعی، طوفان وسیل ،می شود 

 . غیـر ممکـن مـی گـردد     )حمـل محمولـه   (اگر محموله تلف شود قرار داد خود به خود منفسخ می شود چـون اجـرای قـرار داد      
 متصدی مـسئول اسـت مگـر مـوارد           ، ت. ق 387 ماده    مطابق   )آواری  ( همچنین در مورد تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری         

 چون بـا    ،اما در توضیح باید گفت که خسارات تأخیر انجام تعهد منصرف از مورد تلف محموله است                 . فوق الذکر را ثابت کند      
 از این رو اگر محمولـه تلـف شـود نمـی تـوان بابـت تـأخیر حمـل          ،از بین می رود     تلف محموله قرار داد منفسخ وتعهد به حمل         

  .خساراتی مطالبه کرد
متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یـا حمـل و                                    

  . ی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ استبدیه. نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد 
  . متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضرنماید  
اگر مرسل الیه میزان مخارج وسایر وجوهی را که متصدی حمل ونقل بابت ماالتجاره مطالبه می نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مـال التجـاره                           

  .را نخواهد داشت مگر این که مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختالف درصندوق عدلیه امانت گذارد 
ه آن تادیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مـورد تـدلیس         اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرای         

به عالوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل الیه آن آواری را در مدتی که مطـابق                         . یا تقصیر عمده    
عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل                   اوضاع و احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بود به          

  . در هر حال این اطالع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.و نقل اطالع دهد 
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   جزوه حقوق تجارت319تصویر صفحه 
و زیان کند ، مگر آنکه عزل او مطـابق قواعـد عـام در شـرایطی صـورت        ضررمدیر نمی تواند به سبب این عزل از شرکت طلب     

  .  گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئوالن عزل باشد
  سلب شرایط . 3

بـه عبـارتی ایـن وضـع     . ذکرکردیم از دست بدهد از مدیریت خلع مـی شـود    انتخاب مدیر     برای  هر گاه مدیر شرایطی را که قبالً      
 شده باشد یا اینکه محجور باشـد ،  1347 الیحه قانونی   111 ماده   2 پیش می آید که مرتکب جرایم موضوع بند          زمانی برای مدیر  

عالوه بر این ، هرگاه مدیر سمتی پیدا کند که با مدیریت شرکت سهامی ، بـه موجـب     . یا حکم ورشکستگی او صادر شده باشد        
یا باید از سمت مدیریت خود عزل شود ، یا خود استعفا کند و بـه                )  شود   برای مثال هرگاه کارمند دولت    ( قانون ، در تضاد باشد      

  . نظر نمی رسد بتوان مدیر را به صرف اینکه کارمند دولت شده است خود به خود متعزل تلقی کرد 
  انقضای مدت مدیریت . 4

تـوان تعیـین کـرد، ولـی           از ایـن نمـی     برای مدیریت  مدیران مدتی بیشتر     )  الیحه 109م  . ( مدیران برای دو سال انتخاب می شوند      
متنها به  . با انقضای  مدت مدیریت، سمت مدیران نیز پایان می یابد          . درهرحال انتخاب مجدد مدیران بالمانع است     . کمتر می شود  

  .که مدیران جدید انتخاب نشده اند مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود حکم قانون تا زمانی
 در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سـابق کماکـان مـسئول امـور                     ،136  مطابق ماده 

هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر  ذینفع مـی توانـد از       . شرکت و اداره آن خواهند بود     
 .اب مدیران تقاضا نمایدها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخ مرجع ثبت شرکت

هرگاه مدت مدیریت مدیران منقضی شود یا به نحو دیگری از آنان سلب سمت گردد ، سهام مورد وثیقه آنان نزد شرکت ، پس        
   ) .1347 الیحه قانونی 116 لغایت 114مواد ( از مفاصا حساب دوره تصدی شان از قید وثیقه آزاد خواهد شد 

  می مدیر عامل شرکت سها-بند دوم
ایـن شـخص   » … هیات مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیر عامل شرکت برگزیند« الیحه مقرر می کند  124ماده  

درمقابل اشخاص ثالث در حدود اختیاراتی که به او داده شده است نمایندۀ شرکت محسوب می شـود واز طـرف شـرکت حـق                         
  . ز ارکان الزامی یا اساسی شرکت سهامی است  در نتیجه مدیر عامل ا) الیحه125م (امضاء دارد 

   انتصاب مدیرعامل -الف
  : مقررات انتصاب مدیر عامل به قرار ذیل است

  

   ) الیحه124م ( . انتصاب مدیر عامل حق و وظیفه هیات مدیره است ♣
   )همان ماده( . مدیر عامل می تواند از اعضای هیات مدیره یا خارج از آن باشد ♣
   )همان ماده( .  شخص حقیقی باشد ماًمدیرعامل باید حت ♣
  ).ماده همان(. مدت مدیریت  او نمی تواند از مدت مدیریت او در شرکت بیشتر باشد، عضو هیات مدیره باشد مدیرعامل اگر  ♣
  ) الیحه126م ( . هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیرعامل بیش از یک شرکت باشد ♣
  . مدت را هیات مدیره تعیین می کند این  بود،مدت مدیریت  عامل بیش از دو  سال نخواهد ♣
  . انتخاب مجدد مدیر عامل بالمانع است ♣
   )ت. ق. ا.  ل124قسمت اول ماده (. مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد ♣
  . عمومی هارم آراء حاضر در مجمعچ مگر با تصویب سه  ،هیات مدیره نیز باشدرئیس مدیر عامل نمی تواند درعین حال  ♣
ها اعالم و پس از ثبت ، در  ثبت شرکت ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخهن ♣

  .روزنامه رسمی آگهی شود 
را صـادر    نفـع حکـم عـزل او      تقاضای هر ذی   صورت دادگاه به    در غیر این   ) الیحه 126م  (  الیحه باشد  111مدیر عامل نباید از اشخاص مذکور در مادۀ          ♣

  ) الیحه127م ( . خواهد کرد
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 در غیـر  ،، هیات مدیره فقط تا شش ماه مهلت دارد تا مجمع را دعوت کنـد   پس از  پایان سال مالی شرکت .زمانی تشکیل شود   

بـه    هزار ریال یا   200 هزار تا    20به جزای نقدی از       به حبس از دو تا شش ماه یا         ، صورت اگر در مدت شش ماه دعوت نکند        این
  ) الیحه254م ( . هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 می توان در اساسـنامه مکـان خاصـی پـیش بینـی          ، ه مسلم است  چآن. قانون قاعده ای مقرر نکرده است      ،تشکیل مجمع   در مورد مکان    
 ز کـه معمـوالً مرکـ      ،ند در همان جا مجمع عمومی تشکیل می شود        صورت هر مکانی که هیات مدیره  تعیین ک         در غیر این  . کرد

  1. صلی شرکت استا
وظیفه عمل نکند سهامدارانی که اقالً یک پـنجم         هر گاه هیات مدیره به این       .  است برعهدۀ هیات مدیره   دعوت مجمع عمومی   حق    قانوناً

یره بخواهند و هیـات مـدیره بایـد تـا بیـست روز      سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت مجمع عمومی را از هیات مد 
صورت درخواسـت کننـدگان مـی تواننـد دعـوت             در غیر این    .مجمع مزبور را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند        ) حداکثر(

  مجمع مورد تقاضـا  ،ت مقررهف خواهند بود که با رعایت تشریفامجمع را از بازرس  یا بازرسان شرکت بخواهند وبازرسان مکل   
. ا. ل195م (  …را حداکثر تاده روز دعوت نمایند و گرنه صاحبان سهام  حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقـدام کننـد     

  اگر مدت مدیریت مدیران  منقضی شده باشد و مراجع موظف اقدام به دعوت مجمع نکنند هر ذینفع حق خواهد داشـت                        )ت. ق
فـر  هـم   ندراینجـا حتـی یـک    . خاب مدیران  از مرجع ثبـت شـرکت هـا تقاضـا کنـد         که  دعوت مجمع عمومی  عادی رابرای انت        

الزم به ذکر است که تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سـابق کماکـان      . تواند  درخواست کند و نیاز به یک پنجم  نیست           می
   ) الیحه136م ( . مسئول اداره  شرکت هستند

بایـد   ، اگـر او دعـوت نکـرد نـاظر     دعوت مجمع عمومی بر عهدۀ مدیرتـصفیه اسـت    ، ت هم در زمان تصفیه    پس از انحالل شرک   
   ) الیحه219م (.ضای هر ذینفع حکم به تشکیل  مجمع عمومی عادی خواهد داداو هم دعوت نکرد، دادگاه به  تقادعوت کند و اگر 
بـه ایـن    . ( آمـده اسـت    1347 الیحه قـانونی     100 و   98 و   97مجمع از  زمان دعوت در مواد         شکل دعوت و مهلت تشکیل     مقررات راجع به    
  ) مواد مراجعه شود

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید ازطریق نشر آگهـی در  « :  الیحه مذکور 97به موجب ماده   
مجـامع عمـومی سـالیانه      هر یـک از     . های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید              روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی   

باید روزنامه کثیراالنتشاری را که هرگونه دعوت واطالعیه بعدی برای سهامداران تـا تـشکیل مجمـع عمـومی سـاالنه بعـد درآن                       
این تصمیم باید در روزنامه کثیراالنتشاری که تا تاریخ چنـین تـصمیمی جهـت نـشر دعوتنامـه و                    . منتشر خواهد شد تعیین نمایند      

در مـواقعی کـه کلیـه صـاحبان     « : در تبصره این ماده آمـده اسـت    . » ربوط به شرکت قبال تعیین شده منتشر گردد         اطالعیه های م  
  . » سهام در مجمع حاضر باشند ، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست 

حـداقل ده روز و حـداکثر       فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تـشکیل آن            «  : 1347 الیحه قانونی    98به موجب ماده    
  . » چهل روز خواهد بود 

در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمـع عمـومی دسـتور جلـسه ، تـا تـاریخ و محـل                       «  : 1347 الیحه قانونی    100به موجب ماده    
ه خودی خود گویا باشـد ، نـه   دستور جلسه باید به طریقی درآگهی قید شود که ب. » تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود        

در . تدوین درست دستور جلـسه دارای اهمیـت و متـضمن نتـایج حقـوقی اسـت       . اینکه برای فهم آن ارجاع به مدارک دیگر ضرورت یابد          
 ، بـه    درغیـر ایـن صـورت     ؛  ای را به آن افزود        جلسه مجمع عمومی ، نه می توان مسأله ای را از دستور جلسه حذف کرد و نه می توان مسأله                   

  .  و مواد بعدی آن قابل ابطال خواهد بود 1347 الیحه قانونی 271نظر ما تصمیمات مجمع با رعایت ماده 

                                                           
  دکتر اسکینی ، منبع پیشین . 1
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 .سوم اینکه اعالم تنفس برای هر چند بارکه الزم باشد ، میسر است تا درباره تمام موضوعات دستور جلسه تصمیم گیری شود  

ر جلسه یا جلسات بعدی فقط به موضوعاتی که در دستور جلسه اول بوده و در مورد آن تصمیم گیـری نـشده اسـت               چهارم اینکه د   
 . می توان رسیدگی کرد و موضوعات جدید را نمی توان در این جلسات مورد بحث و اخذ تصمیم قرار داد 

مع عمومی عادی ذکـر شـد رعایـت نـشود           درصورتیکه هر یک از قواعدی که راجع به تشکیل و حدنصاب و رای گیری در مج               
 تـصمیماتی کـه       ، صرفنظراز مقررات مسئولیت مدنی و جزایی که در این الیحه و به موجب مقررات عام پیش بینـی شـده اسـت                     

   )47 الیحه قانونی 270م (. اتخاذ شده است نیز باطل است
مع عمومی ضمانت اجراهای کیفری ای پیش بینـی          برای تأمین صحت برگزاری جلسات مج      1347قانونگذار ما در الیحه قانونی      

  . کرده است که گاه ، دست کم برای اداره کنندگان با حسن نیت شرکت ، سنگین به نظر می رسند 
از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامـل و اقامتگـاه و تعـداد                     .... « :  این الیحه مقرر کرده است       99 ماده   

 ایـن الیحـه رئـیس و اعـضای هیـأت مـدیره       255همچنـین مـاده    . »و تعداد آرای هر یک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید               سهام  
  ) . هزار ریال 200 هزار تا 20جزای نقدی از ( شرکت سهامی را در صورت عدم تنظیم این صورت مستحق مجازات تلقی کرده است 

محکـوم   ] 255مـاده  [  را تنظیم نکند ، به مجـازات مـذکور در مـاده قبـل      105ورتجلسه مذکور در ماده     هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که ص       « 
  . که درباره آن صحبت کردیم  ) 256ماده ( » خواهد شد 

 هر کس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و بـه ایـن طریـق در اخـذ رأی در مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام                                    
 هـزار تـا   20 به حبس از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقـدی از  – اعم از آنکه این کار را شخصاً انجام دهد یا توسط دیگری       –رکت نماید   ش

  ) .253 ماده 2بند (  هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد 200
 مجمع عمـومی کـه مقـررات راجـع بـه حـق رأی صـاحبان سـهام را                    رئیس و اعضای هیأت رئیسه هر     « :  این الیحه مقرر کرده است       257 ماده   

منظـور قانونگـذار از     . » محکوم خواهند شد    ]  هزار ریال    200 هزار تا    20جزای نقدی از     [ 255رعایت نکرده باشد به مجازات مذکور در ماده         
  . اجرا کند وضع این قاعده این بوده است که صاحب سهم بتواند کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم را 

تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت        ... هرگاه مقررات قانونی در مورد      « : در مورد ضمانت اجراهای مدنی باید گفت        
الم تـصمیمات مـذکور بـه حکـم دادگـاه اعـ           ... گردد رعایت نشود ، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطالن              اتخاذ می 

  .» ....خواهد شد 
البته ، منظور از مقررات قانونی ، مقررات آمره قانون یا مقرراتی است که هدف از وضع آنها ترجیح  .   )1347الیحه قانونی    270ماده  ( 

  . فرد آنان است  حقوق جمعی شرکا بر حقوق فرد
د بطالن ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد ؛ مثـل عـدم اهلیـت بعـضی از شـرکت کننـدگان در جلـسه کـه بایـ                             

نماینده قانونی شان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است ، یا عـدم مـشروعیت موضـوع تـصمیم اتخـاذ شـده ، یـا اینکـه            
در ایـن مـوارد     . ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورتجلسه را امـضا نکـرده و امـضای آنهـا جعـل شـده باشـد                           

  . است  قانون مدنی باطل 190تصمیمات مجمع به حکم ماده 
 پیش بینی شده است ؛ از جمله عدم رعایـت مقـررات             1347بیشترین موارد بطالن ، در عمل ، مواردی است که در الیحه قانونی              

راجع به اکثریتهای الزم برای رأی گیری یا حدنصاب جلسه ، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به تعیین مدیر و                       
  .  مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهم بازرس ، و سرانجام عدم رعایت

هرگاه قبل از صدور حکم بطالن تصمیمات مجمع عمومی ، موجبات بطالن مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطالن                   
 مانند وقتی که هیأت رئیـسه صـورت مجلـسی را کـه مـی بایـست امـضا                     ؛ ) 1347 الیحه قانونی    271ماده  ( را صادر خواهد کرد     

کرد و نکرده ، قبل از صدور حکم امضا کند ، یا اینکه جلسه ای که بدون رعایت مقررات قانونی تشکیل شده است ، دوبـاره    می
  .تشکیل شود و تصمیمات صحیح اتخاذ گردد 
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که از شش ماه بیشتر نباشـد       ] را  [ ، مهلتی   دادگاهی که دعوای بطالن نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده                « 

در صورتی که ظـرف     . ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است            . برای رفع موجبات بطالن تعیین نماید       
   ).1347 الیحه قانونی 272ماده  ( »صادر خواهد کرد ] را [ مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی 

تصمیمات شرکت ، کـسانی کـه مـسئول بطـالن هـستند متـضامناً مـسئول خـساراتی                   ... درصورت صدور حکم قطعی بر بطالن       « 
    ) .1347 الیحه قانونی 273ماده ( » خواهند بود که از آن بطالن به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است 

 مـدیران ، بازرسـان و صـاحبان سـهام نمـی تواننـد در مقابـل                   وسـسان ،  در صورت صدور حکم بطالن تصمیم مجمع عمـومی ، م          
  ) .1347 الیحه قانونی 270قسمت اخیر ماده ( اشخاص ثالث به این بطالن استناد کنند 

   مجمع عمومی فوق العاده-بند دوم
. لعـاده نیـز صـادق اسـت     بیشتر نکاتی که در  مبحث  قبل راجع به مجمع عمومی عادی بیان شد در مورد مجمـع عمـومی فـوق  ا        

  . خاص مجمع عمومی فوق العاده می پردازیمذکر مقررات داری کرده و فقط به ابراین از تکرار قواعد مشترک خودبن
   صالحیت مجمع عمومی فوق العاده- الف

اسـنامه یـا    هرگونـه  تغییـر در مـواد اس   «بـه موجـب ایـن مـاده     .  الیحه آمده است83مهمترین صالحیتهای مجمع مذکور، درماده   
   ».  درصالحیت مجمع عمومی  فوق العاده خواهد بود درسرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد منحصراً

. تغییر اساسنامه می تواند شامل تغییر کلیه موضوعات مندرج در آن باشد یا اینکه بعضی از مواد و موضوعات اساسنامه تغییر یابـد        
به هیات مدیره    ت مجمع عمومی فوق العاده است و مجمع مذکور نمی تواند این صالحیت را             تغییر اساسنامه منحصراً  در صالحی     

  1.یا مجمع عمومی عادی تفویض کند
 تصمیم به انتـشار       مثالً  ،  برای مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی شده باشد         83 دیگری غیر از ماده      یتهایالبته ممکن است صالح   

 با این حال مجمع عمـومی فـوق العـاده و بـه طریـق اولـی                  ) الیحه 56م  (. ی فوق العاده است   اوراق قرضه درصالحیت  مجمع عموم     
 در هر حال چون ) الیحه94م (. برتعهدات  صاحبان سهام بیافزایند یا. مجمع عمومی عادی نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند      

سخه ای ازصورتجلـسه مجمـع را بـه مرجـع ثبـت شـرکتها        نیدتصمیمات این مرجع تغییراتی را در وضع شرکت ایجاد می کند با      
   ) الیحه106م .( ارسال دارند تا ثبت و آگهی شود

  ترکیب مجمع   –ب 
بـا  .  حق شرکت در رأی گیری در مجمع عمومی فوق العاده را دارد – حتی اگر یک سهم داشته باشد –به طور اصولی ، هر صاحب سهمی  
در تبـصره  . کرد ) برای مثال ده سهم   ( کت حضور صاحبان سهام را منوط به داشتن حداقل تعدادی سهم            این حال ، می توان دراساسنامه شر      

 محدود کردن حق رأی صاحبان سهام فقط در مجمـع عمـومی مؤسـس ممنـوع شـده اسـت ؛ بنـابراین ، در        1347 الیحه قانونی 75ذیل ماده   
 الیحه مذکور حق رأی سهامداران را منوط        72عادی ، در اساسنامه ، مطابق ماده        مانند مجمع عمومی      مجمع عمومی فوق العاده نیز می توان ،       

  . به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم کرد 
ای که مطرح می شود این است که اگر جلسه دوم هم به دلیل عدم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام رسمیت نیابد ، آیـا     مسأله

اما . به نظر جواب این سوال منفی است ؛ چه قانونگذار چنین امری را پیش بینی نکرده است         . یر  می توان جلسه سومی تشکیل داد یا خ       
هرگـاه تـشکیل ایـن مجمـع ضـروری باشـد ،             . باید در مورد آنچه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است تـصمیم گیـری کـرد                  

ی ، که جلسه اول خواهد بـود ، حـضور دارنـدگان بـیش از                تشریفات دعوت باید از نو شروع شود ؛ به عبارت دیگر ، برای جلسه بعد              
راه حل بیرون آمدن از این معضل ایـن اسـت کـه قانونگـذار یـا ماننـد حدنـصاب                       . …نصف سهام دارای حق رأی ضروری است و         

  اینکهمجمع عمومی عادی مقرر کند که در دعوت دوم با هر حدنصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت یا 

                                                           
  دکتر اسکینی ، منبع پیشین  . 1
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بانک مرکزی اطالع دهند و بانک مزبور مکلف بود مشخصات کسانی را که با رعایت ایـن قـانون بایـد حسابـشان بـسته و نبایـد                       

  . حساب جاری برایشان باز شود ، ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعالم کند 
ی دیگری چک بدون محل صادر می کند ، آیا بانک باید به موجـب مـاده                 درمواردی که شخصی به وکالت یا نمایندگی از سو        

 حساب آمر را ببندد یا خیر؟ برای مثال ، هرگاه مدیرشرکتی به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مبادرت بـه صـدور چـک                         21
  بالمحل کند آیا حساب شخصی مدیر مسدود می شود یا حساب شخص حقوقی ؟

، حساب خود مدیر را به عنوان صادرکننده چک و شخص حقوقی را به عنوان مـسئول تـضامنی                   به نظر می رسد که دراین مورد        
  .می توان مسدود کرد 

   ضمانت اجرای مدنی –ب 
  صدور اجرائیه . 1

دارنده چک در صورت مراجعـه بـه بانـک و           ... « :  قانون صدور چک ، چک را در حکم اسناد الزم االجرا قرارداده و به موجب آن                  2ماده  
عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری کـه منتهـی بـه برگـشت چـک وعـدم پرداخـت گـردد؛                   

  . » ... تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند  می
ها و شرایط دیگر مربوط به دعـاوی جزایـی نیـست ؛ ولـی دارنـده در       موکول به رعایت مهلت] مبلغ چک نسبت به  [  صدور اجرائیه 

  .صورتی می تواند صدور آن را تقاضا کند که چک مطابق شرایط مندرج در قانون صدور چک تنظیم شده باشد 
 را به اجرای ثبت     5واهینامه مندرج در ماده      یا گ  4برای صدور اجرائیه ، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده               

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده                 . اسناد محل تسلیم کند     
 قانون صـدور    2برخالف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می کند ، ماده             . در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد          

چک دارنده متقاضی صدور اجرائیه را کسی می داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است ویـا                          
 و بنـابراین ، متقاضـی اجرائیـه     )2قـسمت اخیـر مـاده     ( یا قائم مقام قانونی آنهاسـت       ) در مورد چکهای در وجه حامل       ( حامل چک   

ه بانک مراجعه می کند ، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانـک چـک بـه او منتقـل شـده                        صرفاً کسی نیست که برای اولین بار ب       
 اعـم از  –در صورتی که چک به وکالت یا نماینـدگی از طـرف صـاحب حـساب     . است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد   

ئول پرداخـت وجـه چـک     صادر شده باشد ، صادرکننده چک و صاحب حساب به طور تضامنی مس    –شخص حقیقی یا حقوقی     
   ) . قانون صدور چک 19ماده ( هستند و به علت وجود تضامن ، اجرائیه علیه هر دو صادر می شود 

  اقامه دعوی مدنی . 2
هرگاه به عللی اقامـه دعـوی تبعـی دردادگـاه ممکـن             . اقامه دعوی مدنی دردادگاه ، به تبعیت دعوی جزایی ممکن و میسراست             

 قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجـه            15ماده  . د مستقال در دادگاه اقامه دعوی مدنی کند         نباشد ، دارنده می توان    
در چنـین صـورتی ، دادگـاه کیفـری صـالحیت            . چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجـع رسـیدگی مطالبـه کنـد                   
رسـیدگی بـه ایـن      . ر صـالحیت دادگـاه بگـذارد        رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت ؛ بی آنکه میزان مبلغ چک تأثیری د              

  . دعوی مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی خواهد بود 
هرگاه چک به وکالت به نمایندگی صادرشده باشد ، طرح دعوی مدنی دارنده به تبعیت دعوی جزایی ، فقط علیـه صـادرکننده                       

 قانون صدور چک به او داده است استفاده کرد ، علیـه صـاحب     19 حقی که ماده     بنابراین ، هرگاه دارنده بخواهد از     . میسر است   
  .اقامه دعوی کند ، فقط می تواند دعوی مدنی مطرح سازد ) و نه کسی که به وکالت چک را صادر کرده است ( حساب 

ری قابـل تعقیـب     اقامه دعوی مستقل مدنی در یک صورت نیز میسر است و آن درصورتی است که چک پس از رسیدگی کیفـ                    
  جزایی تلقی نشده و قرار موقوفی یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت های قانونی وسایر شرایط مذکور
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  ظهرنویسی برای وکالت و وثیقه . 2

 نـوع ظهرنویـسی ، زمـانی مـورد اسـتفاده قـرار               ایـن . ظهرنویسی به عنوان وکالت در چک بیشتر از بـرات و سـفته معمـول اسـت         
بانک پس از وصول ، مبلغ چک را به حـساب مـشتری واریـز    . گیرد که دارنده ، چک را برای وصول ، تسلیم بانک می کند   می
مع .  ست  وکالت در وصول ، از طریق ظهرنویسی و با قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند ، میسر ا                      . کند  می

لطفـا پـس از وصـول بـه         « : ذلک ، برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب ، معموال جمله زیر در چک قید می وشـود                      
بنابراین ، هرگاه ظهرنویـسی بـه صـراحت         . این نوع ظهرنویسی ، تابع قواعد مربوط به برات است           . » واریز شود   ... حساب شماره   

امـاره  . ی به عنوان وکالت تلقی نمی شود و ممکن است ظهرنویسی به عنوان انتقال تلقی شود                 حاکی از وکالت نباشد ، ظهرنویس     
ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ؛ مگراینکه ظهرنویس وکالـت در  « :  قانون تجارت که به موجب آن  247مذکور در ماده    

   ) .ت .  ق 314ماده ( ، در مورد چک نیز صادق است » وصول را قید نموده باشد 
  . ظهرنویسی چک برای وثیقه نیز تابع مقررات برات است 

***  
  پرداخت چک   –گفتار ششم 

  شرایط پرداخت چک   –الف 
کند ؛ اما بانک  ارائه چک بانک را مکلف به پرداخت وجه چک  می. برای آنکه چک پرداخت شود ، دارنده باید آن را به بانک ارائه دهد 

  .چک نکاتی را رعایت کند واال در مقابل صادرکننده و مسئوالن دیگرچک مسئول خواهد بود ملزم است که در پرداخت 
  تکالیف دارنده چک . 1

 قانون تجارت دراین باره 313ماده . برخالف برات و سفته ، چک وسیله اعطای اعتبار نیست و به این علت ، پرداخت آن فوری است            
:  قانون صدور چک نیز بـه نحـوی بیـان کـرده اسـت                3این نکته را ماده     . » ارسازی شود   وجه چک باید به محض ارائه ک      « : گوید  می

و به عبارت دیگر ، بانک بایـد  » هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد               «
ستنباط می شـود کـه چـک ، در اولـین بـاری کـه ارائـه                  از مجموع این دو ماده ا     . با بررسی شرایط صحت چک ،آن را پرداخت کند          

، بنابراین. ن لم یکن تلقی می شود  قابل پرداخت است و درج شرط خالف در چک و یا تعیین مهلتی برای پرداخت آن ، کا شود ، می
 در همـان تـاریخ ارائـه ،         هرگاه چکی که دارای تاریخ موخر است به بانک ارائه شود ، بانک باید بدون توجیه به این تاریخ ، چک را                     

    .چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود :  مکرر قانون چک 3به موجب ماده . پرداخت کند 
صادرکننده چکی که تحت شرایط اخیر به بانک ارائه می شود ، نمی تواند پرداخت آن را ممنـوع کنـد ؛ مگـر در مـواردی کـه                 

گم شدن ، به    :  قانون صدور چک ذکر شده اند و عبارتند از           14این موارد همان طور که گفتیم در ماده         . قانون معین کرده است     
 .نت یا جرائم دیگر تحصیل شده باشـد    سرقت رفتن و یا جعل چک و نیز موردی که چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در اما                 

کم ورشکستگی صادرکننده ، دریافت وجه چک توسط دارنده را ممنـوع مـی کنـد را نیـز               موردی که اداره تصفیه ، پس از صدور ح        
چون با صدور چک ، محل آن به مالکیت دارنده درنمی آیـد و بـه عبـارت دیگـر، دارنـده از طلبکـاران                         . باید به موارد مذکور افزود      

 قـانون  423 ماده 2آن را دریافت کند ، به حکم بند صادرکننده محسوب می شود ، او نمی تواند وجه چک را دریافت کند و چنانچه        
  .داخل غرما شود ) ورشکسته ( تجارت باید وجه را به مدیر تصفیه مسترد دارد و برای دریافت طلب خود از صادرکننده 

آنکـه  پرداخت فوری چک به این معنی نیست که دارنده مکلف است آن را در همان روز صدور به بانک ارائه کند ؛ امـا بـرای                           
ایـن  . بتواند از مزایای تجاری چک استفاده کند ، باید در ظرف مهلت های مقرر در قانون تجارت ، چک را به بانک ارائه کنـد                    

  : قانون تجارت به شرح زیر است 315مهلتها براساس ماده 
وز از تاریخ صدور، وجـه آن را  اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید درظرف پانزده ر           « 

  .» مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادرشده باشد باید درظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود 
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  نقش حسابرس .  5

 قانون تنظیم بخـشی از  17 آیین نامه اجرایی ماده 37ز در ماده  و نی1ماده  » ک    «دخالت حسابرس در امر انتشار اوراق مشارکت در بند          
 ، مؤسـسه حـسابرسی اسـت کـه          1حسابرس ، به موجب این بنـد از مـاده           . مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور پیش بینی شده است          

مؤسسه حسابرسی باید الزامـاً     . پیشنهادی شرکت ناشر را تأیید می کند        » طرح نوسازی و توسعه     « امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی        
گزارش پیشرفت کار ، نرخ بازده و دیگر اطالعات مالی طرح سرمایه گـذاری ارائـه شـده          . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد       

 « مورد اشاره در انتهـا مقـرر مـی کنـد کـه            » ک  « بند  . توسط ناشر نیز باید توسط حسابرس به اطالع دارندگان اوراق مشارکت برسد             
پـیش بینـی ایـن راه حـل ظـاهراً بـه لحـاظ ایـن اسـت کـه بـه زعـم             » حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد     

 مـانع از آن مـی شـود           ، استقالل حسابرس ، که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است ،            17کنندگان آیین نامه اجرایی ماده       تدوین
  . مستمر برای شرکت ، از ارزیابی صحیح و منطبق با قانون دوری کند که او ، در فرض انجام حسابرسی 

 آیین نامه   1ماده  » ک  «  آیین نامه اجرایی مورد اشاره در باال ، ضمن تأکید در مورد وظایفی که حسابرس به موجب بند                    38ماده  
طـرح رسـیدگی و نـسبت بـه آنهـا      دارد ، پیش بینی کرده است که او موظف است به حسابهای مالی مـستقل و صـورتهای مـالی                  

عالوه بر ایـن ، حـسابرس موظـف اسـت     . اظهارنظر کند و نسخه ای از اظهارنظر خود را برای امین و سازمان بورس ارسال نماید            
در صورت مشاهد هرگونـه تخلـف ، از جملـه مـصرف وجـوه حاصـل از فـروش اوراق مـشارکت در امـور غیرمـرتبط بـا طـرح              

  ). مورد اشاره در فوق17 آیین نامه اجرایی ماده 39ماده ( ف را به اطالع امین و سازمان بورس برساند گذاری ، موارد خال سرمایه
  نقش سازمان بورس و اوراق بهادار . 6

.  مجوز انتشار اوراق مشارکت را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است            1376 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب        4ماده  
 برای اوراقی که توسط شرکتهای پذیرفتـه در  1382 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب     قانون 17ماده  

 مورد بحـث    17با توجه به تاریخ تصویب ماده       . بورس منتشر می شوند ، ضرورت مجوز بورس اوراق بهادار را الزم دانسته است               
مجـوز بانـک مرکـزی بـرای      : برای انتشار اوراق وجود داشـته اسـت         می توان گفت که در زمان تصویب این ماده دو نوع مجوز             

 1384از سـال    . انتشار اوراق شرکتهای غیرپذیرفته شده در بورس و مجوز بورس برای اوراق شرکتهای پذیرفته شـده در بـورس                    
س هم به بورس واگذار      قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده است ، صدور مجوز برای شرکتهای خارج از بور                26که ماده   

 مجوز بانک مرکزی برای انتـشار اوراق  - اعم از حاضر یا غیرحاضر در بورس   -شده است و در نتیجه برای هیچ یک از شرکتها           
 و چـه بـرای شـرکتهای        ) بـاال    17بـه اسـتناد مـاده       ( الزم نیست ولی برعکس چه برای اوراق مشارکت شـرکتهای حاضـر در بـورس                

  .باید مجوز سازمان بورس اخذ شود )  قانون بازار و اوراق بهادار 26ه استناد ماده ب( غیرحاضر در بورس 
  نقش بانک مرکزی. 7

در آیین نامه اجرایی قانون انتشار اوراق مشارکت ، نقش های متفرقه ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که با توجه                
 قـانون انتـشار اوراق      4 گفته شد ، فقط اختیارات و وظایف بانک مرکزی در ماده             به اینکه قانون بازار اوراق بهادار ، به نحوی که         
  . هنوز به خود بانک مرکزی اختصاص دارند  بهادار را به سازمان بورس واگذار کرده است ،

  ) ایی قانون نحوه انتشار اوراق بهادار  آیین نامه اجر12ماده (  الزام ناشر به تأمین تضمین های الزم نزد عامل از اختیارات بانک مرکزی است :اوالً 

بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طـی قـراردادی کـه بـا                          :ثانیاً  
  )  آیین نامه اجرایی باال 14ماده ( امین منعقد می کند ، تعیین می نماید 

گان اوراق مشارکت از جمله تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفـات فـروش منـوط بـه                   اعطای هرگونه امتیاز به دارند     :ثالثاً  
  )  آیین نامه اجرایی باال 18ماده ( موافقت بانک مرکزی است 

ناشر باید اطالعیه ای حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهار نظر امین ، حداقل هـر شـش مـاه در مقـاطع                             :رابعاً  
  ) آیین نامه اجرایی باال 21ماده ( این مقاطع را بانک مرکزی تعیین می نماید . خاص از طریق یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر کند 
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   جزوه حقوق تجارت291تصویر صفحه 
   )ت.ق. ا.  ل6م ( .  درصد آنرا پرداخت کنند35 درصد سرمایه شرکت را تعهد و 20خود موسسان باید ابتدا 

   آورده نقدی.1
 این مبلغ به حسابی کـه  )ت. ق. ا.  ل6م (باید بصورت وجه نقد باشد  ) موسسان و پذیره نویسان   ( درصد آورده شرکاء     35دست کم   

  . به نام شرکت در شرف تاسیس است نزد یکی از  بانکها  واریز می شود
این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیـرد و           . در عمل ، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند             

هرگـاه پـذیره نـویس از موسـسان طلبـی داشـته باشـد               . بنابراین ، بانک باید ازپذیره نویسان و موسسان وجـه نقـد دریافـت کنـد                 
ویس باید  مع ذلک ، نباید تصور شود که پذیره ن        . تواند از طریق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدی اختصاص دهد               نمی

 از حساب خود به حساب شرکت در شـرف          –شخصاً وجه را به بانک تسلیم کند او می تواند ازتمام وسایل بانکی از قبیل حواله                 
  .  یا چک استفاده کند –تشکیل 

   آورده غیرنقدی .2
طوریکـه در مـورد   امـا همان . آورده غیر نقدی  عبارت است از مال مـادی، مـال غیرمـادی، منقـول و غیـر منقـول و حتـی صـنعت         

 چـرا کـه از      ،آوردن صنعت و فعالیت به عنوان آورده به شرکت نیز غیـر منطقـی اسـت               گفته شد ،    شرکتهای با مسئولیت محدود     
  .  طرفی صنعت  و آورده جز سرمایه شرکت محسوب نمی شود و از طرف دیگر شرکت به تنهایی تضمین طلب طلبکاران است

  قانونگـذار )ت. ق. ا.  ل76م ( .این تقویم باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسـد         . م شود آورده غیرنقدی باید تقویم و تسلی     
  . الیحه مجازات تعیین کرده است243برای تقلب درتقویم آورده های غیر نقدی در ماده 

  .  هزارریال بیشتر باشد 10درشرکتهای سهامی عام ، مبلغ اسمی هرسهم نبایداز 
  تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود     نقل و انتقال سهام نمی ،مهای سهامی عا در شرکت 

   تخصیص سهام-ب
  در قبال آورده هر کدام       )ت.ق. ا. ل 1م(ن به سهام تقسیم می شود          همانظورکه گفته شد شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آ         

تعیین تعداد سهام پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی          . شود  زم سهم اختصاص داده می    از مؤسسان و پذیره نویسان به تعداد ال       
 ارزش اسمی هرسهم که درطرح اساسنامه قید شده اسـت ، هرمبلغـی مـی توانـد                  )ت. ق. ا.  ل 16م  ( موسس بر عهده موسسان است      

هام طی گزارشی از جانب مؤسسین بایـد حـداقل پـنج              تعیین تعداد س    )ت. ق. ا.ل29م  (.  هزار ریال بیشتر باشد    10باشد ولی نباید از     
نویـسان   روز  قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس  در محلی که درآگهی دعوت مجمع تعیین شـده اسـت بـرای مراجعـه پـذیره                

  .  این گزارش باید به تصویب مجمع عمومی مؤسس برسد)ت. ق. ا.  ل74تبصره ماده (. سهام آماده باشد
  1ع عمومی مؤسس  دعوت مجم-بند چهارم

   اقدامات مقدماتی برای تشکیل مجمع -الف
. ا.  ل 17م  (.  اسـت  1347 تشکیل مجمع عمومی  مؤسس برای تشکیل شرکت سهامی عام الزامی است و تشکیل آن تابع مقررات الیحه قانونی                  

پس از گذشت مهلتی که بـرای        «اده می گوید    این م .  باید انجام دهند   16 قبل از دعوت از مجمع، مؤسسان وظایفی دارند که طبق ماده             )ت. ق
مؤسسین حداکثر تا یک مـاه بـه   ،  بعد از انقضای مدت تمدید شده  ،پذیره نویسی معین شده است و یا درصورتی که مدت تمدید شده باشد            

 ن پرداخت شده است تعداد    آ  % 35گردیده و اقالً     تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً  تعهد              
  . سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مجمع عمومی موسسین  را دعوت خواهند نمود

هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبـل از اقـدام                    « :  ت. ق. ا. ل 76 همچنین  بنا بر ماده      
   مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و درر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری رابه دعوت مجمع عمومی موسس، نظ

                                                           
  .ی عادی و فوق العاده در مباحث بعدی سخن خواهیم گفتدر باره مجامع عموم. العاده مجمع عمومی موسس، عادی و فوق. شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است. 1
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   جزوه حقوق تجارت204تصویر صفحه 
 بایـد کلیـه     ،  درصورت دوم که کسی دیگر می خواهد با آوردن سهم الشرکه جدید وارد  شـرکت شـود                  )ت. ق 112م  ( ملزم کند   

 سهم الشرکه او اگر نقدی اسـت بایـدکامالً   .براین پذیرش او باید به ثبت برسدمقررات راجع به تشکیل شرکت را رعایت کند بنا   
عـدم رعایـت ایـن مقـررات     .تأدیه شود واگر غیر نقدی است با رضایت بقیه شرکاء تقویم وتسلیم شود تقویم بایـد واقعـی باشـد             

فـق کننـد کـه سـود حاصـل از فعالیـت              همچنین شرکاء می تواننـد توا       .باعث بطالن افزایش سرمایه خواهد شد نه بطالن شرکت        
    .1شرکت را به عنوان افزایش سرمایه به سرمایه شرکت بیفزایند

   کاهش سرمایه.2
 وممکن است به صورت تقلیل بهای اسمی سـهم الـشرکه یـا خـر وج       ،کاهش سرمایه شرکت نیز مستلزم تغییرات اساسنامه است         

  ،یرد که شرکت یا نیازی به سرمایۀ خود ندارد یا اینکه در اثر زیـان          کاهش سرمایه زمانی صورت می گ     .شریکی از شرکت باشد     
  .مقداری از سرمایه از بین رفته است ومی خواهند سرمایه شرکت که در اساسنامه قید شده است تا میزان واقعی آن کاهش دهند           

این صورت آنان حق مطالبه خـسارت       در غیر    ،   تقلیل سرمایه شرکت نباید با سوءنیت وبا هدف اضرار به طلبکاران صورت گیرد            
 شرکاء در مقابل طلبکاران تا این زمان ، تـا همـان حـد    ، همچنین تا زمانی که این کاهش سرمایه ثبت وآگاهی نشده باشد            .دارند

  .اولیه مسوول خواهند بود 
∗∗∗ 

    انحالل شرکت با مسوولیت محدود- گفتار پنجم
  .م انحالل شرکتها است یا به علل خاص این شرکت انحالل شرکت با مسولیت محدود یا به علل عا

   علل عام انحالل شرکت با مسوولیت محدود -الف 
  :این موارد عبارتند از 

انتفـای موضـوع   ( در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجـام داده یـا انجـام دادن آن غیـر ممکـن شـده باشـد               
  )ت . ق93به مادۀ  ناظر 114بند الف ماده ( ) شرکت 

  )ت . ق93 ناظر به ماده 114بند الف م ( به علت پایان مدت شرکت  
  در صورت تصمیم همۀ شرکاء 
  )93 ناظر به مادۀ 114بند الف ماده ( در صورت ورشکستگی شرکت  

  .در صورت انتفای تعدد شرکا ، یعنی در صورتی که به هر دلیلی ، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند  
  علل خاص انحالل شرکت با مسوولیت محدود   -ب 

  ؛ ت آمده است. ق114 این موارد در بندهای ب ، ج ، و د، ماده 
ایـن اکثریـت یـک اکثریـت        ) بند ب ( در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد                   ♣

  .2 درصد سرمایه را داشته باشند می توانند شرکت را منحل کند 50ش از سرمایه ای است وبنابراین حتی اگر دو نفر از شرکاء بی
درصورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته ، یکی از شرکاء تقاضای انحالل بکند ودادگـاه          ♣

تعلـق مـی گیـرد پرداختـه ، او را از شـرکت              دالیل او را موجه ببیند وسایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او                  
   )114بند ج ماده (   .خارج کنند

  .به واسطۀ ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد  ♣
 بـه آن    اردیکی از شرکاء در خواست انحالل از دادگاه بکند ودادگاه دالیل او را موجه ببیند این دالیل باید راجع به شرکت وزیان و                       ♣

 .  پذیرفته نمی شود  ،ی دیگر هرچند موجهدلیل باشد و

  .د نبا پرداخت سهم الشرکه اش از شرکت اخراج کن تقاضا کننده را شریک، رکای دیگر حاضر نباشند ش ♣
                                                           

  دکتر اسکینی ، منبع پیشین.  1
  دکتر اسکینی ، منبع پیشین .  2
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   جزوه حقوق تجارت223تصویر صفحه 
  نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت   –ند سوم ب

 بر اداره امور شرکت سـاکت اسـت ؛ زیـرا حـین تـصویب قـانون تجـارت ،                     قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی       
تنها دخالـت  . قانونگذار در قراردادی بودن شرکت تأکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط بر عهده شرکا گذاشته است                

رسـی قـرار دهـد و درصـورت         دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا ، طرز اداره شرکت را مـورد بر                   
البته این دخالت در مواردی که تمـامی  . وجود دلیل موجه ، با مراجعه احتمالی به کارشناس ، حکم انحالل شرکت را صادر کند              

. شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند ، الزم نیست ؛ چرا که در این حالت ، شرکا می توانند به اتفاق آرا ، مدیر را عزل کننـد                              
  . ت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند ، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها بر این امر معترضند دخال

  ∗∗∗ 
  حیات شرکت تضامنی  - گفتار سوم

ارد، اگر یکـی از شـرکاء       نخست اینکه شخصیت شرکاء در این نوع شرکت اهمیت زیادی د          : در این مبحث به دو مطلب عمده می پردازیم          
دیگر اینکه در صورت سـود ویـا زیـان شـرکت نتیجـه سـود وزیـان بـرای                    . به دلیلی تغییر کند چه تأثیری در وضع شرکت خواهد گذاشت            

  شرکاء چیست ؟
   تغییر شرکاء -الف

  . اثر خروج یا اخراج شریک ، فوت شریک وحجر شریک صورت گیرد درتغییر شریک ممکن است 
  ک از شرکت خروج شری. 1

در شرکت تضامنی هیچ یک از « ت . ق123طبق ماده . خروج شریک به معنای انتقال سهم الشرکه به دیگری وخارج شدن از شرکت است       
این یک قاعده امری است وشرکا خالف آنرا نمی تواننـد              »شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء                

 در مورد عدم امکان انتقال سهم الشرکه فرق نمی کند که شریک بخواهد به یکی دیگر از شـرکای شـرکت سـهمش را منتقـل                     .شرط کنند   
 1.کند یا به شخص ثالثی ، چرا که در مادۀ فوق لفظ دیگری آمده است که هم شـامل شـرکا دیگـر وهـم شـامل اشـخاص ثالـث مـی شـود                                    

  :قی است بنابراین برای خروج از شرکت تنها دو راه با
  .رضایت کلیه شرکاء را جلب کند  
    .ت فسخ شرکت را بخواهد. ق137مطابق ماده  

 در صورتی که بر اثر انتقال سهم الشرکه شخص جدیدی وارد شرکت شود با شرکای دیگر مسئول قروضی نیز خواهد بود که قبل از ورود                         
  )ت . ق125م (   .او وجود داشته است

    اخراج شریک .2
  :ک در دو فرض ممکن است اخراج شری

بنـد ج مـاده   ( در صورتی که یکی از شرکا به دالیلی انحالل شرکت را از دادگاه تقاضا کند ودالیل او موجه باشد ، دادگاه می تواند حکم بـه انحـالل شـرکت دهـد           ♣
کا ، حکم اخراج شریک  مزبور را صادر می کند و در نتیجـه       ولی اگر دالیل انحالل فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه به تقاضای شر               ) ت  . ق 136

  )ت . ق136تبصره ماده (   .به ادامه حیات شرکت نظر می دهد
درصورتی که یکی از شرکاء ورشکست شود یا یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء انحالل شرکت را تقاضا کند ، سایر شرکا ء می توانند سهم شـریک مـورد                          ♣

  )ت. ق138 و 129مستنبط از مواد (  تأدیه کرده ، او را از شرکت اخراج کنند   شرکت را نقداًبحث از دارایی

در صورت اخراج ، سهم شریک اخراج شـده بایـد از دارایـی شـرکت پرداخـت                     ثانیاً  .بدین ترتیب اوالً اخراج شریک امری استثنایی است       
  .ادامه دهد  در این صورت شرکت می تواند به حیات خود   ثالثاً .شود

   فوت شریک .3
اما قانونگذار به منظور جلوگیری از زیانهای محتمل وارد بـه شـرکا   ) ت. ق136ماده » و«بند (فوت شریک اصوالً موجب انحالل شرکت است       

  زدر صورت فوت یکی ا« ت . ق139طبق ماده . ء یا ورثه میت و اشخاص ثالث ،  ادامه حیات شرکت راتحت شرایطی مقرر کرده است
                                                           

   دکتر اسکینی ، منبع پیشین .  1



 
   
   

  

96

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

   جزوه حقوق تجارت154تصویر صفحه 
اظهارنامۀ تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء ، مشمول حق تقدم      . آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند           -ب

  .اظهارنامۀ نخستین است 
ا اظهارنامۀ خود ، طـی اعالمیـه ای حـق تقـدم مقـرر در کنوانـسیون       ، متقاضی می تواند همراه ب  ...........  قانون ثبت اختراعات و      9مطابق ماده   

. و اصالحات بعدی آن را درخواست نماید        )  میالدی   1883 مارس   20 ( هجری شمسی    1261پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ        
ر هر کشور یا برای هـر کـشور عـضو کنوانـسیون     ای یا بین المللی باشد که د حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامۀ ملی یا منطقه     

  :در صورت درخواست حق تقدم . مذکور تسلیم شده است 
 رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامـه ای       ادارۀ مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین ،           -الف  

  .که مبنای حق تقدم است ، گواهی شده باشد 
  . پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود با -ب

  . در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن ، اعالمیۀ مذکور کان لم یکن تلقی می شود 
ه و تاریخ اظهارنامۀ اختراعی را که در خـارج تـسلیم کـرده و    بنا به درخواست ادارۀ مالکیت صنعتی ، متقاضی باید شمار    ،10بر اساس ماده    

مالکیـت   همچنـین بـا درخواسـت ادارۀ   . عیناً و ماهیتاً به اختراع مذکور در اظهارنامۀ تسلیم شده به ادارۀ مالکیـت صـنعتی اسـت ، ارائـه دهـد                        
  :صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به ادارۀ مذکور تسلیم کند 

  .ه نامه و اخطاریه ای که متقاضی در مورد نتایج بررسی های انجام شده در خصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است تصویر هرگون -الف 
  .تصویر گواهینامۀ اختراع که بر اساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است  -ب
  . خارجی   شده در اظهارنامۀتصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامۀ خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا -ج
  . تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامۀ اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامۀ خارجی   -د

،  ادارۀ مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهـد  .........  قانون ثبت اختراعات و     11مطابق ماده   
  : اینکه اظهارنامه در زمان دریافت ، حاوی نکات زیر باشدکرد مشروط بر

  .ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود  -الف 
  . ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند  -ب
  .توصیف اجمالی اختراع  -ج

اقد شرایط فوق بـوده اسـت ، از متقاضـی دعـوت خواهـد کـرد تـا از                    اگر ادارۀ مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا ف           
تاریخ ابالغ ظرف مدت سی روز اصالحات الزم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصالحات مذکور خواهد بـود ولـی اگـر            

  . در مهلت تعیین شده اصالح صورت نگیرد ، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد 
ر اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است ، ادارۀ مالکیت صـنعتی از متقاضـی دعـوت مـی کنـد تـا                           چنانچه د 

اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید ، ادارۀ مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ           . نقشه ها را ارائه دهد      
در غیر این صورت ، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کـان لـم یکـن                          . اهد نمود تقاضا تلقی خو  

  ......... ] قانون ثبت اختراعات و 12ماده [ . تلقی خواهد کرد 
رج در این قانون و آئین نامۀ آن ، بررسـی    پس از قید تاریخ تقاضا ، ادارۀ مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مند                

در غیر این صورت اظهارنامه را رد و       . خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق ، اقدام الزم را برای ثبت اختراع انجام می دهد                  
  ........... ] قانون ثبت اختراعات و 13ماده [ . مراتب را به متقاضی ابالغ می کند 

  :،  ادارۀ مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید ....... ت اختراعات و  قانون ثب14به موجب ماده 
  . در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند  -الف 
  .گواهینامۀ ثبت اختراع را صادر کند  -ب
   .  اصل آن را به متقاضی تسلیم کند رونوشت گواهینامۀ ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینۀ مقرر ، -ج
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   جزوه حقوق تجارت321تصویر صفحه 
مدیرعامل ، مانند اعضای هیأت مدیره ، نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند ، حتی اگر هیأت مدیره چنین اختیاری به                       

اشـخاص  . اوداده باشد ؛ چه وقتی هیأت مدیره ، خود چنین اختیاری ندارد نمی تواند آن را بـه مـدیرعامل شـرکت اعطـاء کنـد                           
  . ثالثی که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند ، نمی توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند 

 ، که صالحیتهای نهادهای شرکت را تحـت نظـم خاصـی قـرارداده اسـت ، مـدیرعامل ،                     1347با توجه به مقررات الیحه قانونی       
  . ه درصالحیت مجامع عمومی است انجام دهد همچون هیأت مدیره ، حق ندارد اموری را ک

تـصریح بـر ایـن      . قانونگذار تصمیم گیری در مورد بعـضی مـسائل را بـه صـراحت در صـالحیت هیـأت مـدیره قـرارداده اسـت                          
صالحیت بدین معناست که مدیرعامل حق انجام دادن این امور را ندارد ، حتی اگر هیأت مدیره به او اجازه خـاص داده باشـد ؛                          

، انجام دادن وظایفی که در صالحیت رئیس هیـأت مـدیره               )1347 الیحه قانونی    119ماده   ( ند تعیین رئیس هیأت مدیره و نایب او       مان
؛ و اعطای اجازه گرفتن وام به اعضای هیأت مدیره از بانک و شرکتهای مالی و  ) 1347 به بعد الیحه قـانونی  120مواد  ( یا نایب اوست    

   ) .1347 الیحه قانونی 132 و 129مواد ( ی اجازه معامله کردن شرکت با مدیران شرکت اعتباری وبه طور کل
  مدیر عامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل                       ،132مطابق ماده    

در مـورد بانکهـا و شـرکتهای    .  این گونه عملیات به خودی خود باطـل اسـت   .نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند             
ممنوعیـت  . مالی و اعتباری معامالت مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیـرد معتبـر خواهـد بـود                            

 در جلـسات هیـات مـدیره شـرکت مـی کننـد و       مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مـدیره          
  .همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد 

 الزحمـه   و حـق هیات مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تـصدی     
در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر                    . و را تعیین کند     ا

تواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهـارم آراء حاضـر                   مدیرعامل شرکت نمی  . نخواهد بود 
  . در مجمع عمومی 

  . تواند مدیرعامل را عزل نماید  دیره در هر موقع میهیات م  - تبصره 
تواند در عین حال مدیریت  توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی  نمی111اشخاص مذکور در ماده  

شده است در مقابل تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخالف مفاد این ماده انتخاب . عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد 
 .صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد 

. مدیران و مدیرعامل نمی توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشـد انجـام دهنـد            ،   133مطا بق ماده     
منظور از ضرر در ایـن    . ف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود             هر مدیری که از مقررات این ماده تخل       
  .یت منفعت فوماده اعم است از ورود خسارت یا ت

های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف اسـت بالفاصـله مجمـع عمـومی                اگر بر اثر زیان    ،   141مطابق ماده    
هرگاه مجمع مزبـور رای بـه انحـالل         . احبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود                العاده ص   فوق

در صـورتی  .  این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجـود کـاهش دهـد         6شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده          
شود نتواند مطابق مقـررات   العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می ه به دعوت مجمع عمومی فوقکه هیات مدیره بر خالف این ماد   
  . تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند قانونی منعقد گردد هر ذینفع می

 از مقـررات قـانونی یـا اساسـنامه شـرکت و یـا مـصوبات                 مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف             ،  142مطابق ماده    
  . باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می

 برای تادیـه دیـون آن کـافی نیـست     در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحالل معلوم شود که دارایی شرکت، 143مطابق ماده   
تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یـا مـدیرعاملی را کـه ورشکـستگی شـرکت یـا کـافی نبـودن دارایـی                  دادگاه صالحیتدار می  

دارایـی شـرکت   شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قـسمت از دیـونی کـه پرداخـت آن از                          
 .ممکن نیست محکوم نماید
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   جزوه حقوق تجارت540تصویر صفحه 
بانک مرکزی اطالع دهند و بانک مزبور مکلف بود مشخصات کسانی را که با رعایت ایـن قـانون بایـد حسابـشان بـسته و نبایـد                       

  . حساب جاری برایشان باز شود ، ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعالم کند 
صی به وکالت یا نمایندگی از سوی دیگری چک بدون محل صادر می کند ، آیا بانک باید به موجـب مـاده                       درمواردی که شخ  

 حساب آمر را ببندد یا خیر؟ برای مثال ، هرگاه مدیرشرکتی به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مبادرت بـه صـدور چـک                         21
  بالمحل کند آیا حساب شخصی مدیر مسدود می شود یا حساب شخص حقوقی ؟

به نظر می رسد که دراین مورد ، حساب خود مدیر را به عنوان صادرکننده چک و شخص حقوقی را به عنوان مـسئول تـضامنی                          
  .می توان مسدود کرد 

   ضمانت اجرای مدنی –ب 
  صدور اجرائیه . 1

 چک در صورت مراجعـه بـه بانـک و           دارنده... « :  قانون صدور چک ، چک را در حکم اسناد الزم االجرا قرارداده و به موجب آن                  2ماده  
عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری کـه منتهـی بـه برگـشت چـک وعـدم پرداخـت گـردد؛                   

  .  » ...تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند  می
ها و شرایط دیگر مربوط به دعـاوی جزایـی نیـست ؛ ولـی دارنـده در       موکول به رعایت مهلت] نسبت به مبلغ چک  [  صدور اجرائیه 

  .صورتی می تواند صدور آن را تقاضا کند که چک مطابق شرایط مندرج در قانون صدور چک تنظیم شده باشد 
 را به اجرای ثبت     5 یا گواهینامه مندرج در ماده       4واهینامه مذکور در ماده     برای صدور اجرائیه ، دارنده چک باید عین چک و گ          

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده                 . اسناد محل تسلیم کند     
 قانون صـدور    2ی می کند ، ماده      برخالف موردی که در آن دارنده شکایت کیفر       . در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد          

چک دارنده متقاضی صدور اجرائیه را کسی می داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است ویـا                          
 و بنـابراین ، متقاضـی اجرائیـه     )2قـسمت اخیـر مـاده     ( یا قائم مقام قانونی آنهاسـت       ) در مورد چکهای در وجه حامل       ( حامل چک   

 کسی نیست که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند ، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانـک چـک بـه او منتقـل شـده                               صرفاً
 اعـم از  –در صورتی که چک به وکالت یا نماینـدگی از طـرف صـاحب حـساب     . است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد   

 و صاحب حساب به طور تضامنی مسئول پرداخـت وجـه چـک     صادر شده باشد ، صادرکننده چک    –شخص حقیقی یا حقوقی     
   ) . قانون صدور چک 19ماده ( هستند و به علت وجود تضامن ، اجرائیه علیه هر دو صادر می شود 

  اقامه دعوی مدنی . 2
ه ممکـن   هرگاه به عللی اقامـه دعـوی تبعـی دردادگـا          . اقامه دعوی مدنی دردادگاه ، به تبعیت دعوی جزایی ممکن و میسراست             

 قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجـه            15ماده  . نباشد ، دارنده می تواند مستقال در دادگاه اقامه دعوی مدنی کند             
در چنـین صـورتی ، دادگـاه کیفـری صـالحیت            . چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجـع رسـیدگی مطالبـه کنـد                   

رسـیدگی بـه ایـن      . ی آنکه میزان مبلغ چک تأثیری در صـالحیت دادگـاه بگـذارد              رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت ؛ ب        
  . دعوی مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی خواهد بود 

هرگاه چک به وکالت به نمایندگی صادرشده باشد ، طرح دعوی مدنی دارنده به تبعیت دعوی جزایی ، فقط علیـه صـادرکننده                       
 قانون صدور چک به او داده است استفاده کرد ، علیـه صـاحب     19راین ، هرگاه دارنده بخواهد از حقی که ماده          بناب. میسر است   

  .اقامه دعوی کند ، فقط می تواند دعوی مدنی مطرح سازد ) و نه کسی که به وکالت چک را صادر کرده است ( حساب 
تی است که چک پس از رسیدگی کیفـری قابـل تعقیـب             اقامه دعوی مستقل مدنی در یک صورت نیز میسر است و آن درصور            

  جزایی تلقی نشده و قرار موقوفی یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت های قانونی وسایر شرایط مذکور
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  احراز شرایط توقف  .1

بـه عبـارتی دادگـاه    . اجر بودن و وجود حالت توقف از تأدیـه دیـون    ت: تحقق ورشکستگی منوط به احراز دو شرط اساسی است          
باید ثابت کند که شخصی را که حکم ورشکستگی او را صادر می کند ، تاجر بوده و نیز ثابت کند که آن شخص در پرداخـت                  

 لغو آن از طرف     عدم اعالم هرکدام از این دو شرط در حکم از موارد نقض حکم است و موجب               . دیون دچار توقف بوده است      
  .مرجع قضایی عالی خواهد بود ، مشروط براینکه نسبت به حکم اعتراض گردد 

  تعیین تاریخ توقف . 2
تأکیـد قانونگـذار بـه دلیـل     . » .... محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تـاجر را معـین نمایـد             « :  قانون تجارت    416به موجب ماده    

اعالم  چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می توان برخی معامالت تاجر را باطل یا قابل فسخ                 اهمیت تعیین دقیق تاریخ توقف است ؛        
  ] .بر این اساس می توان گفت ،  عقب رفتن تاریخ توقف تاجر ممکن است به نفع طلبکاران باشد نه به زیان آنان  [  .کرد 

تواند  است که دادگاه ، حتی پس از صدور حکم ورشکستگی میتاریخ توقف تعیین شده از طرف دادگاه ، موقتی است و از مواردی 
تـاریخ حکـم     اگر دادگاه نتواند تاریخ مزبور را معین کند ، یا به هر دلیلی تاریخ توقف در حکم معین نشده باشـد ،                     . آن را تغییر دهد     

 فرض فقدان فاصله زمانی میان توقـف و         در این صورت عملیات تصفیه با      . ) .ت  .  ق   416قسمت اخیر ماده    (  تاریخ توقف محسوب است   
  .صدور حکم جریان می یابد 

بـه موجـب ایـن      .  قانون تجارت مقرر شده است       538مع ذلک ، موقتی بودن تاریخ حکم به زمان خاصی محدود می شود که در ماده                 
 هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است ، دیگر      « : ماده  

راجع به تعیین تاریخ توقف ، به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که دراین باب صـادر شـده ، قبـول                            
پـس ،  . » همین که مهلت های مزبورمنقضی شد ، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعـی و غیرقابـل تغییـر خواهـد بـود                     . نخواهد شد   

توانـد هـر موقـع     خ توقف در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده فقط در مورد طلبکارها قطعی خواهد بـود و مـدیر تـصفیه مـی                  تاری
  . تشخیص دهد تغییر تاریخ توقف تاجر را از دادگاه صالحیتدار تقاضا کند 

بنـابراین ، دادگـاه     . ی توان تعیـین کـرد       را تا چه زمان قبل از صدور حکم م         قانونگذار ما پیش بینی نکرده است که تاریخ توقف تاجر         
این امر متضمن این اشکال اسـت کـه تعـداد           . تواند تاریخ توقف محکومٌ علیه را ماهها و حتی سالها قبل از صدور حکم معین کند                  می

  . برود اشخاص ثالثی که با تاجر معامله کرده اند ، افزایش پیدا خواهد کرد و ممکن است معامالتشان با تاجر زیر سوال 
در واقع ، در صورت اعالم توقف تاجری که فوت کرده است دادگاه             . علی االصول ، قواعد مذکور در مورد تاجر متوفی نیز قابل اجراست             

  .طبق اصول کلی تاریخ توقف او را معین خواهد کرد و هرگاه نتواند این تاریخ را معین کند تاریخ فوت ، تاریخ توقف او تلقی خواهد شد 
  عیین مسئوالن تصفیه ت. 3

 .حکم دادگاه باید متضمن دستور نصب اشخاصی باشد که امر تصفیه و تقسیم اموال متوقف میان طلبکاران را بـر عهـده گیرنـد                         
 قـانون تجـارت دادگـاه مـی توانـد یـا درحـین حکـم                 440بـه موجـب مـاده       . مدیر تـصفیه و عـضو نـاظر         : این اشخاص عبارت اند از      

 429 و 428وظـایف عـضو نـاظر نیـز در مـواد      . ه را معین کند یا حداکثر ظرف پنج روز پس از صدور حکـم  ورشکستگی مدیر تصفی  
در صورتی که در مقر دادگاه قانون اداره تصفیه قابل اعمال باشد دادگاه عضو ناظر تعیین نخواهد کرد . قانون تجارت ذکر شده است      

 حکم ورشکستگی قابل اجـرا شـد ، رونوشـت آن بـه اداره تـصفیه و اداره ثبـت محـل                   همین که  «  در فرض اخیر ،    . )ت  . ا  .  ق   1ماده  ( 
وظایف عضو ناظر به موجب قـانون تجـارت را   .  تا طبق مقررات قانون اداره تصفیه به اجرا درآید     )ت  . ا  .  ق 8ماده  (   »فرستاده می شود    

  . اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت 
  ی حفظ منافع طلبکاران تعیین اقدامات احتیاطی برا. 4

  :دراین مورد ذکر دو نکته ضروری است 
 یـا اداره  )ت . ق 434مـاده   ( ایـن وظیفـه را عـضو نـاظر           . )ت  .  ق   433ماده  ( دادگاه در حکم ورشکستگی امر به مهروموم را نیز می دهد            

  . تصفیه بر عهده خواهد گرفت 
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   جزوه حقوق تجارت626تصویر صفحه 
 دخالت دادگاه را قدری وسیع تر می کند ، یعنی تعیین مدیر تصفیه را در اختیار دادگـاه          1311قانون تجارت   . شد  طلبکاران تعیین می    

با توسعه روزافزون مبادالت تجارتی و اهمیتی که امور اقتصادی کسب می نماید و برای جلوگیری از سوء استفاده که بـه                      . گذارد  می
 بـه تـصویب رسـید و بـه موجـب            1318 اسفند مـاه     24 قانون تصفیه امور ورشکستگی در     وسیله ورشکستگان صوری به عمل می آید ،       

قانون مزبور سازمان مستقلی تحت نظر وزارت دادگستری به نـام اداره تـصفیه امـور ورشکـستگی تأسـیس گردیـد، کـه تـصفیه امـور                            
ز در ایـران در مـورد تـصفیه امـور     ورشکستگی از وظایف خاص اداره مزبور قرار می گرفت ، بـه طـوری کـه مـی تـوان گفـت امـرو                       

  . ورشکستگی نیز از قوانین گروه ژرمنی استفاده می شود ، ولی اصول و مقررات ورشکستگی از قوانین گروه التین گرفته شده است 
 ورشکـستگی درایـران    طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون اداره تصفیه امورورشکستگی پـیش بینـی گردیـده اسـت ،        

اشـخاص غیرتـاجر در حکـم مفلـس و معـسر            .  تاجر است و اشخاص غیرتاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شـوند             مختص
محسوب شده ، و قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که جایگزین قانون اعـسار شـده اسـت ، مقـررات مخـصوصی                         

  به دلیل نداشتن مالی بـه        به شخصی اطالق می شود که     به موجب قانون مزبور معسر      . برای اعسار و افالس پیش بینی کرده است         
  . جز مستثنیات دین ، قادر به تأدیه دیون خود نباشد 

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شـود       قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ،          15مطابق ماده   
   . 1گی به امر ورشکستگی خود را درخواست کننداین اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسید. 

فقط در پایان این ماده اضـافه شـده اسـت کـه کـسبه      .   قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز ذکر شده است            512مفاد این ماده درماده     
 کار آنها اهمیت کـار      به این معنی که کسبه جزء گرچه اصوال تاجر شناخته می شوند ، ولی چون              . جزء مشمول این ماده نخواهند بود       

تجارت را ندارد و ملزم به داشتن دفاتر تجارتی هم نیستند ، مقـررات ورشکـستگی ممکـن اسـت دربـاره آنهـا اجـرا نـشود ومـشمول                              
  . الزم به توضیح است که بین مقررات مربوط به ورشکستگی و اعسار تفاوت زیادی وجود دارد . مقررات اعسار گردند 

 می شود ، در صورتی که صـدور  م حکم ورشکستگی از تصرف اموال خود و دخالت در امور مالی خود محروم            اعال ورشکسته به محض   .1
  . حکم اعسار مستلزم محرومیت معسر از اداره اموال او نیست 

ا حـق اعتـراض   حکم ورشکستگی نسبت به کلیه اشخاصی که با تاجر ورشکسته وارد معامله بوده و رابطه دارند اعتبار دارد و هرکدام آنه                  .2
نسبت به احکام صادره دارند ، در صورتی که دعوای اعسار فقـط نـسبت بـه طـرفین دعـوی اعتبـار دارد و ممکـن اسـت شخـصی درمقابـل                          

  . طلبکاری معسر شناخته شود و در مقابل طلبکار دیگر دعوی او مردود گردد 
 در صـورتی   لب کاری که زودتر اقدام نمود به نتیجه می رسـد ، قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور معسر پیش بینی نکرده وهر ط  .3

که در مورد ورشکستگی مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که طلبکارها نتوانند بـر یکـدیگر برتـری و رجحـان پیـدا کننـد و امـوال                             
  .ورشکسته به طور عادالنه بین طلبکاران تقسیم شود 

 ورشکسته به سازمان مستقل یا به هیئت مخـصوصی ارجـاع مـی شـود کـه بـا بـی نظـری و          به محض اعالم حکم ورشکستگی تصفیه امور       .4
  . طرفی امور ورشکسته را اداره و تصفیه نمایند ، در صورتی که در مورد اعسار چنین سازمانی پیش بینی نشده است  بی

ورشکسته تا زمـانی کـه اعتبـار او اعـاده نـشده      اصوال عنوان ورشکستگی باعث از بین رفتن آبرو و حیثیت ورشکسته می گردد و شخص         . 5
ولـی بعـد از اعـاده اعتبـار نیـز اشـخاص       . است ، از مبادرت به انجام بعضی از کارها و بعضی از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می گـردد         

. به حیثیت معسر لطمه نمی زنددازه نسبت به شخص ورشکسته بدبین بوده و اعتبار او لکه دار می شود ، در صورتی که حکم اعسار به این ان              
  . مخصوصاً که اصوال اشخاص معسر و مفلس کمتر فعالیت اقتصادی داشته و به عواقب ناشی از عملیات خود اهمیتی نمی دهند 

***  

                                                           
  .  دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اعسار در مورد محکومٌ :  قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 13ماده . 1

  . دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود  :  همان قانون 14ماده 
  . ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند اگر دعوای اعسار ردّ شود ، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی  : همان قانون 12ماده 
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   جزوه حقوق تجارت355تصویر صفحه 
  تخصیص سود به سهامداران -ج 

   :ن تفکیک قائل شددر این مورد باید بین دو  فرض وجود سود قابل تقسیم و عدم آ
   فرض وجود سود قابل تقسیم .1

عبارت است از سود خالص شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعالوۀ                سود قابل تقسیم    
آمد حاصل  در همان سال مـالی منهـای    سود خالص هم عبارت است از در)  الیحـه 239م (سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است        

 238 و 140 اندوخته های قانونی هم مبلغی از سود خالص  شرکت است که طبق مادۀ  ) الیحـه 237م ( کلیه هزینه ها و استهالکات و ذخیره ها    
  . است این وظیفه بر عهدۀ هیات مدیره 1. باید کنار گذاشته شود برای جبران زیانهای آتی یا موارد دیگر الزاماً

هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیـستم  از سـود خـالص شـرکت را بـه عنـوان اندوختـۀ  قـانونی                    « :  بیان می کند   140مادۀ  
، همین که اندوختۀ قانونی به  یک دهم سرمایه  شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و درصـورتی کـه                     موضوع نماید 

کور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختۀ قا نـونی بـه یـک دهـم سـرمایه بـالغ                     سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذ       
   )ت. ق. ا.  ل238م (.  هر تصمیمی که خالف این گرفته شود باطل است»گردد

از . هاندوخته اختیاری هم مانند اندوخته قانونی است منتها وضع آن اختیاری و در اختیار مجمع عمومی است که وضع آنرا تصویب کند یا نـ                 
آنجا که ممکن است وضع اندوخته ها همۀ سود شرکت را  در برگیرد و از ایـن طریـق بـه  سـهامداران  هـیچ سـودی  نرسـد و باعـث سـوء                                     

تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جـائز اسـت و    :  قانونگذار مقرر کرده است     ، استفاده مجمع گردد  
  ) الیحه90م (  . درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است10 تقسیم  درصورت وجود منافع،

  2.  است237به عقیده دکتر اسکینی  منظور از سود ویژه، سود خالص مذکور در مادۀ 
بلغـی از    م  مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقـسیم وجـود دارد،                 «  الیحه   240طبق مادۀ   

عالوه براین مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که  مبـالغی   » آن را که  باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود         
در این صـورت در تـصمیم     . بین صاحبان سهام تقسیم  شود     )  های اختیاری   اندوخته ( از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد       

هر سودی که بدون رعایـت  .   قید شود که مبالغ مذکور از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت شود            مجمع عمومی باید صریحاً   
  . » نحوۀ پرداخت سود توسط مجمع  عمومی تعیین می شود. مقررات قانونی تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می شود

  .ذیرد ماه پس از تصمیم مجمع عمومی انجام پ8پرداخت سود در هر حال باید ظرف 
   فرض عدم سود قابل تقسیم .2

درصورت پرداخت ، سود موهوم تلقـی       . هر گاه شرکت سودی نداشته باشد پرداخت هر گونه وجهی به سهامداران ممنوع است             
  )1بند (.  شوند  محکوم می258ازات مذکور درمادۀ می شود و متخلفین به مج

راه حل دیگر این است که برای . ر دوره مالی بعدی در تقسیم سود احتساب شود هرگاه شرکت زیان کرده باشد در دفاتر ذکر می شود تا د  
البته ، اگر زیان وارد آمده معادل نصف سرمایه یا بیشتر باشد ، صاحبان سهام باید دعـوت شـوند تـا                      . جبران زیان از اندوخته ها استفاده شود        

   .  )1347 الیحه قانونی 141ماده ( بقای شرکت تصمیم گیری کنند     ضمن تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحالل یا ا
∗∗∗ 

   تغییر اساسنامه شرکت سهامی  - گفتار دوم
   اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در تغییر اساسنامه –الف 

کت تغییـر   در این مدت ممکن است اوضاع و احـوال حـاکم بـر شـر              . شرکت سهامی اصوالً برای مدت طوالنی تشکیل می شود        
  .  نیاز به تغییر در اساسنامه شرکت پیدا شود کند و ضرورتهای جدید ایجاد شود و

                                                           
  . از سرمایه احتیاطی صحبت کرده است که همان اندوخته قانونی فعلی است 1311 قانون تجارت 57قانونگذاردرماده . 1
  ، منبع پیشیندکتر اسکینی  . 2
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   جزوه حقوق تجارت203تصویر صفحه 
   تقسیم منافع شرکت .4

ت اگر شرکاء راجع به تقسیم سود وزیان بین خود ترتیب خاصی در اساسنامه پیش بینی کرده باشند تـابع همـان       . ق 108طبق ماده   
 منظـور از سـود ،   .تقسیم سود وزیان بین شرکاء به نسبت سـرمایه آنهـا خواهـد بـود    . نامه ساکت باشد سولی اگر اسا، ود خواهند ب 

  . این سود باید واقعی باشد نه موهوم  ، سود قابل تقسیم است که پس از برداشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده است
ت جزایی ، ضمانت اجرای مـدنی را نیـز بـه دنبـال دارد و کـسانی کـه چنـین                      نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا ، عالوه بر مجازا         
با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاصـی نکـرده اسـت ،                  . سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند           

بنابراین برای اسـترداد مبـالغ دریـافتی توسـط          . استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند ، تابع مقررات حقوق مدنی است                
  . شرکا الزم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود 

   مفهوم سود قابل تقسیم . 5
سود قابل تقسیم عبارت از سودی است که پس از کسر زیانهای وارد به شرکت وهمچنین کسر هزینه ها وذخیره قانونی از سـود                        

نونگذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده                 قا .حاصل شرکت باقی می ماند      
  ) .ت .  ق 108ماده ( است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد ، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد 

  )احتیاطی(  تشکیل دخیره قانونی . 6
 قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مـسئولیت محـدود نیـز                57مفاد ماده   « :  قانون تجارت    113به موجب ماده    

 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است ، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنـوز الزم                   57در ماده   . » الزم الرعایه است    
ت بـرای تـشکیل سـرمایه احتیـاطی         کعایدات خـالص شـر    همه ساله الاقل یک بیستم از       « : االجراست ، پیش بینی شده است که        

ایـن  . » همین که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید ، موضوع کردن این مقـدار اختیـاری اسـت           . موضوع خواهد شد    
  .  فرانسه است که در حال حاضر هم اجرا می شود 1867 قانون تجارت 36ماده ، در واقع ، ترجمه ماده 

 که امروزه به ذخیره احتیاطی یـا قـانونی تعبیـر           –سال مالی قبل ، زیان دیده باشد ، احتساب یک بیستم مذکور             هرگاه شرکت در    
به عبارت دیگر ، باید از سود حاصل در سال          .  باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد           –می شود ، نه سرمایه احتیاطی       

  .  ، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن
  .  جنبه آمره دارد و به این علت ، اخذ هر گونه تصمیم بر خالف آن ، باطل و بالاثر است 113قاعده مندرج در ماده 

  .ی می ماند شود سود خالص سودی است که پس از کسر زیان ها وهزینه ها باق این ذخیره از سود خالص شرکت برداشته می
توانند عالوه بر ذخیره قانونی که اجباری است ذخیره اختیاری نیز مقرر کنند وقـسمتی از سـود را بـه عنـوان                        همچنین شرکاء می  

  .ذخیره نگاه دارند که عنوان ذخیره اختیاری دارد 
   تغییر سرمایۀ شرکت - د

  . بل تصور است  کاهش سرمایه شرکت قاه وتغییر سرمایۀ شرکت در قالب افزایش سرمای
   افزایش سرمایه.1

افزایش سرمایه یعنی اینکه شرکاء بخواهند به سرمایه ای که حین تشکیل شرکت به شرکت آورده اند ودر اساسنامه قید شده است مقـداری                        
  )ت. ق222م (   . کنندشرکاء می توانند در اساسنامه قید کنند که افزایش سرمایه به چه شکلی باشد ونحوه ومیزان آنرا تعیین. بیفزایند 

 افزایش سرمایه مستلزم تغییر در اساسنامه شرکت است وتغییر           ، در هر حال با توجه به اینکه سرمایۀ شرکت در اساسنامه قید شده است             
.  سرمایه را دارا باشند سه ربع یعنی بارضایت اکثریت عددی شرکایی که  ،ت صورت می گیرد. ق111در اساسنامه شرکت طبق ماده 

  .نتها این اکثریت فقط می توانند اجازۀ افزایش سرمایه را بدهند نه اینکه شرکاء را ملزم به آوردن مالی در شرکت کنند م
در  .افزایش سرمایه یا ازطریق آوردن مالی از طرف خود شرکاء صورت می گیرد یا از طریق قبـول شـریک جدیـد در شـرکت                      

  به شرکت باشد وگرنه هیچ اکثریتی نمی تواند او را به آوردن سهم بیشترصورت اول باید خود شریک راضی به آوردن مال 
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   جزوه حقوق تجارت310تصویر صفحه 
حقـوق  صـاحبان    در ، حقوق صاحبان سهام مؤسـس اسـت ولـی بـرای تغییـر      منظور قانونگذار از حقوق نوع مخصوصی از سهام     

  الیحـه 42به موجب مـاده   .  به هر طریقی کفایت می کندسهام ممتاز، تشکیل مجمع خاصی ضروری نیست و رای گیری از آنها    
العاده شرکت با جلـب موافقـت دارنـدگان          از باید به تصویب مجمع عمومی فوق      گونه  تغییر در امتیازات وابسته به سهام  ممت         هر «

  . 1»  این گونه سهام انجام گیرد]اکثریت مطلق آراء [  نصف به عالوه یک
∗∗∗ 

  ت سهامی ادارۀ شرک- گفتار دوم
یـک شـخص حقیقـی را بـه       البته هیات مـدیره نیـز       .صورت جمعی و توسط هیات مدیره  انجام می شود         ه  اداره شرکت سهامی ب   

  . سمت  مدیر عامل منصوب می کند تا به نمایندگانی از طرف شرکت عمل کند
   هیات مدیره-بند اول

 قابل عزل می  مدیره ای که از بین صاحبان سهم انتخاب شده وکال یا بعضاً          شرکت سهامی بوسیلۀ هیات     «  دارد مقرر می    47  الیحه    107ماده  
    » نباید از پنج نفر کمتر باشدعامعدۀ اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی .  باشند اداره خواهد شد

سنامه معین می شـود ،      مدت مدیریت مدیران در اسا    . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند              
  . لیکن از دوسال متجاوز نخواهد بود 

   ترکیب هیات مدیره- الف
  . شوند هیات مدیره از بین سهامداران انتخاب شده و دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که توسط خود هیات مدیره انتخاب می

اما در مورد حداقل    ،   هر تعداد می تواند باشد     ،نظر حداکثر بنابراین از    ،   قانونگذار حداکثری برای هیات مدیره تعیین نکرده است       
عـده اعـضای    «  دارد مقـرر مـی      107همانطور که دیدیم قـسمت اخیرمـادۀ        . بین شرکت سهامی عام و خاص  تفاوت وجود دارد         

 حداقل پنج نفر   بنابراین هیات مدیره شرکت سهامی عام باید       ».کمتر باشد های سهامی عام نباید از پنج نفر      هیات مدیره درشرکت    
صورت شورایی است و بر اساس اکثریت   ه  اما درشرکت سهامی خاص  چطور؟ باید گفت چون تصمیمات هیات مدیره ب            . باشند
 )ت.ق. ا. ل. 121م  ( . گیری می شود و تعداد اعضای هیات مدیره نیز باید به گونه ای باشد که بتوان اکثریت را بدست آورد                   تصمیم

  2.  نفر باشد3  شرکت سهامی خاص باید حداقل لذا تعداد هیات مدیره
ایـن   درصورتی که بر اثر فوت یا  استعفا  یا سلب شرایط ازیک یا چند مدیر، تعـداد اعـضای هیـات مـدیره  از حـداقل مقـرر در                       

ی جـای  به ترتیب مقرر توسط مجمـع عمـوم  در غیر این صورت اعضای علی البدل به ترتیب مقرردر اساسنامه،         قانون کمتر شود،    
البدل کـافی بـرای تـصدی     آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضوعلی البدل  پیش بینی نشده باشد و یا تعداد اعضای علی                 

 مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمـع عمـومی عـادی شـرکت را جهـت تکمیـل اعـضای                     ، محلهای خالی در هیات مدیره نباشد     
 اعضای هیأت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی کـه در اساسـنامه ذکـر شـده اسـت                     هرگاه تعداد  . هیات مدیره دعوت نمایند   

   . کمتر شود ، تصمیمات هیأت مدیره قانونی نخواهد بود 
  :ذکر چند نکته در ذیل قابل توجه است 

  .  پیش بینی شده است115 و 114استعفای مدیر یا ارادی است یا قهری استفعای قهری در مواد  ♣
. بـه پایـان رسـیده باشـد     لب شرایط این است که مدیر بعد از انتخاب شرایط مدیریت را از دست بدهد یـا اینکـه مـدت مـدیریت  او             منظور از س   ♣

  ) ت. ق. ا.  ل111ماده (
 که تعداد  مدیران استعفا دهند یا شرائط خود را از دست بدهند و دیگر  مدیری نباشد که مجمع عمومی را دعوت کند وهمچنین در صورتی                 هرگاه همۀ  ♣

  ) الیحه113م . (حق دارد از بازرسان بخواهد که مجمع را دعوت کنند وآنها مکلف به این کار هستندنفع باقیماندۀ مجمع را دعوت نکنند هر ذی

                                                           
  ع پیشین  منب دکتر اسکینی ، . 1
  دکتر اسکینی ، منبع پیشین  . 2
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   جزوه حقوق تجارت197تصویر صفحه 
باشـند ، خـساراتی کـه شـرکاء بایـد            میلیون تومان تقویم کـرده       10 میلیون تومان باشد ولی آنها آنرا        5 اگر قیمت واقعی مال       مثالً

  . میلیون تومان مابه التفاوت است 5پرداخت کنند فقط این 
  مسوولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت   -ج 

اند اشخاص ذیل را مجرم       ت برای حمایت از اشخاص ثالث وبرای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت آورده               . ق 115 مادۀ  
  .) تحقق جرم منوط به جمع شرایط عام حقوق جزا راجع به تحقق  جرم است( در موارد فوق.هبرداری معرفی کرده است ومستحق مجازات کال

برخالف واقع پرداخـت تمـام سـرمایه نقـدی وتقـویم          مدیران ومؤسسینی که    : اشخاص زیر کالهبردار محسوب می شوند         ت مقررمی دارد ،     . ق 115 ماده   1بند   
  ) اظهار بر خالف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه  ( .اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند غیر نقدی را در اوراق ووتسلیم سهم الشرکۀ 

 دهند صـورت  بنابراین اوالً فقط مؤسسین ومدیران مشمول این بند می شوند ثانیاً اظهاری صورت گرفته باشد ثالثاً این اظهار در اوراق واسنادی که برای ثبت می                    
  .رابعاً اظهار برخالف واقع باشد . گیرد 

تقـویم غیرواقعـی    ( »کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکۀ غیـر نقـدی را بـیش از قیمـت واقعـی آن تقـویم کـرده باشـند               .... « مقرر می دارد     115 ماده   2 بند   
  ) الشرکه نقدی  سهم

  . . . . . . .اعم از شرکا ، مدیران ، مؤسسین وغیره  ، شمول این ماده می دانداین بند هرکسی را که مرتکب این کار شده باشد م
∗∗∗ 

  حیات شرکت با مسئولیت محدود  - گفتار سوم
در این مبحث به ترتیب به مدیریت شرکت ، تصمیمات جمعی راجع به شرکت ، نظارت شرکاء بـر شـرکت وچگـونگی حیـات             

  .مالی شرکت با مسوولیت محدود می پردازیم 
   مدیریت شرکت با مسئولیت محدود  - بند اول

شرکت با مسوولیت محدود به وسیلۀ یک یا چند نفر مدیر موظـف یـا       « ت در مورد مدیریت شرکت مقرر می دارد         . ق 104مادۀ  
    ».غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد

  ر نصب مدی  - الف
  مدیر می تواند یک نفر یا متعدد باشد  
  .مدیر می تواند از بین شرکا  یا از خارج از شرکاء انتخاب شود  
  یا غیر موظف) یعنی دستمزد دریافت می کند ( مدیریا موظف است  
 .  باشد  یا یک شرکت تجاری مدیر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی 

نتخاب شود، شخص مزبور یک نفر شـخص حقیقـی را بـه نماینـدگی خـود بـرای                   درصورتی که شخص حقوقی به عنوان مدیر ا       
  .شرکتی که او مدیر آن است منصوب می کند   ادارۀ

در صـورتی کـه     .  به موجب قرار داد دیگـر صـورت گیـرد              شرکت ممکن است ضمن اساسنامه یا شرکتنامه یا بعداً          مدیر انتخاب
انتخاب مدیر با توافـق     . کنند     شرکاء شرکتنامه را امضاء می      اهد بود ، چرا که همۀ     ضمن شر کتنامه انتخاب شود به اتفاق آراء خو        

چـرا کـه انتخـاب مـدیر جـزء تـصمیمات       . گیرد ت با اکثریت آراء صورت می. ق106جداگانه بعد از تشکیل شرکت طبق ماده  
رمایه اتخاذ می شود که اکثریتـی اسـت    فوق الذکر با اکثریت دارندگان الاقل نصف س عادی راجع به شرکت است که طبق مادۀ    

اول اکثریت مزبور حاصل نشود تمام شرکا باید مجـدداّ          بار هرگاه در . رأی دهندگان    بر اساس سهم الشرکه بدون توجه به تعداد       
شـود ، هرچنـد اکثریـت مزبـور دارای نـصف       دعوت شوند که در این صورت تصمیمات به اکثریت عـددی شـرکاء اتخـاذ مـی        

  )ت. ق106م ( شد ، البته اساسنامه می تواند ترتیبی برخالف این مقرر کندسرمایه نبا
مسأله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود ، وضع شرکت چه خواهد شد ؛ اگـر شـرکتنامه راجـع بـه ایـن                    

صی نکرده و قانون مدنی نیـز اداره شـرکت را فقـط بـا               مسأله راه حلی پیش بینی نکرده باشد ، چون قانون تجارت در مورد آن پیش بینی خا                
   )م .  ق 577ماده ( . اذن شرکا مجاز دانسته است 



 
   
   

  

105

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

   جزوه حقوق تجارت659تصویر صفحه 
عالوه بر اختالف مذکور ، رژیم عام حقوق مدنی و رژیم خاص حقوق تجارت در این مورد نیز بـا هـم تفـاوت دارنـد کـه در رژیـم اخیـر،                       

  :که معامله کننده با مدیون سوء نیت داشته ، موردی  پیش بینی شده که شخص اخیر با حسن نیت معامله کرده است عالوه بر موردی 
اصـل صـحت معـامالت    ) . 426مـاده  ( تا معامله انجام شده متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله نباشد ، مخدوش نخواهـد بـود                

  . پشتیبان چنین معامله ای است 
ضرر بیش از یک چهارم باشد نیز معامله قابل ابطال نیست ، بلکه قابل فسخ است ، آن هم مشروط بر اینکه طرف معامله قبـل از صـدور حکـم               اگر   

به عالوه ، دعوای فسخ فقط در ظرف دوسال از تاریخ وقوع معامله             . فسخ ، تفاوت قیمت را نپرداخته باشد ، و اال معامله قابل فسخ هم نخواهد بود                 
این ویژگی ، رژیم خاص حقوق تجارت را از حقوق عام جدا می کند ؛ چرا که در حقوق عـام هـر جـا کـه یکـی از      . ر دادگاه پذیرفته می شود    د

  . متعامالن یا قائم مقام آنها حق فسخ داشته باشد ، دعوی راجع به حق مزبور مشمول مرور زمان نمی شود 
 قـانون   426 لغایـت    424 جدید قانون مدنی به هیچ وجه مقررات منـدرج در مـواد              218سرانجام باید اضافه کرد که مقررات ماده        

بنـابراین ، راه حلهـای ذکرشـده در مـورد معـامالت تـاجر       . تجارت را نسخ نمی کند ؛ چراکه قانون تجارت قانون خـاص اسـت            
خ و دعوای بطالن را علیـه اشخاصـی   در ضمن ، دعوای فس. ورشکسته قبل از تاریخ توقف ، در حال حاضر نیزالزم الرعایه است          

که با تاجر ورشکسته معامله کرده اند ، مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران در دادگاهی که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی                       
  .صالحیت رسیدگی به دعوی را دارد مطرح و پیگیری خواهد کرد 

  ور حکم ورشکستگی  معامالت تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف تا قبل از صد. 2
تاجر ورشکسته به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هرگونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی مـی شـود؛ بـه همـین                

در همین راستا قانونگـذار برخـی معـامالت         . هم می نامند    » دوران مشکوک   « دلیل ، فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را            
 قانون تجارت همه اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را باطل اعالم نکرده اسـت ، بلکـه اعمـالی را             423با سوء ظن نگاه کرده ، در ماده         تاجر را   

دعوای ابطال که مدیر تصفیه آن را اقامه می کند تـابع  . قابل ابطال تلقی کرده که در آنها نشان از تقلب نسبت به حقوق طلبکاران دیده شود             
بنابراین ، دادگاه صالحیتدار ، دادگاهی است که مطابق قوانین عام دادرسـی مـدنی صـالحیت رسـیدگی بـه                     . رسیدگی است   قواعد عمومی   

  . دعوی را دارد و موارد شکایت از حکم دادگاه هم همان است که در این قانون و قوانین بعدی پیش بینی شده است 
  :قانون تجارت معین کرده است  423موارد بطالن معامالت تاجر بعد از توقف را ماده 

  هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد ؛«  
  تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد ؛ 
   .  »قید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را م 

برخـی معـامالت معـوض ، معـامالت     : با مداقه دراین ماده می توان معامالت باطل تاجر ورشکسته را به چهار دسته تقـسیم کـرد              
  . بالعوض ، پرداخت دین ، وثیقه های دین 

باطل اعالم نشده است و برای بطالن آنهـا شـرط           » ن مشکوک   دورا« درقانون تجارت معامالت معوض در        -معامالت معوض قابل ابطال     
  اساسی ورود ضرر به طلبکاران ضروری تلقی شده است ؛

. قانونگذار از میان معامالت معوض به دو معامله اشاره کرده است که در آنها فـرض بـر مـضر بـودن بـه طلبکـاران کـرده اسـت                              
   . 1صلح محاباتی و هبه: امالت عبارت اند از این مع. خالف این فرض را نیز نمی توان ثابت نمود 

هرگـاه تـاجر    . عبارت است از صلحی که در آن به عمد تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد                    صلح محاباتی 
و ورشکسته در دوران مشکوک مبادرت به این معامله کرده باشد ، معامله مزبور باطـل اسـت ؛ چـون بـه ضـرر طلبکـاران اسـت                             

تشخیص عدم رعایت ارزش اقتصادی عوضین بـا دادگـاه اسـت کـه     . دارایی بدهکار را که وثیقه طلب آنهاست کاهش می دهد  
  مدعی بطالن فقط باید عدم رعایت توازن را اثبات کند و مضربودن به. با مراجعه به کارشناس و عرف ، تصمیم خواهد گرفت 

                                                           
  ) . م .  ق801ماده ( البته هبه از انواع معامالت بالعوض است ، ولی ممکن است معوض هم باشد . 1
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   جزوه حقوق تجارت487تصویر صفحه 
.  ق 237داالقتضاء عدم اعتراض در صورت نکول ، حقی را از وی ساقط نمی کند جز این که از امتیاز مقرر در مـاده          قبولی و عن  

  .این امتیاز مترتب به اعتراض نکول است . ت محروم گردد 
  برات به وعده روز معین . 3

  :مقرر می دارد که . ت .  ق 241قسمت اخیر ماده 
اولـین روز   : روز معین ممکن است بدین ترتیب معلوم گـردد          . »  روز معین موکول شده باشد       به) برات  ( ممکن است پرداخت    « 

  . پانزدهم و آخرین روز ماه سررسید است –یا آخرین روز ماه یا ابتدا یا وسط یا انتهای ماه که در صورت اخیر اول 
رات با تعطیل رسـمی تـصادف نمایـد ، بایـد روز             اگر سررسید ب  . ت  .  ق   244گردد که مطابق ماده     درخاتمه مجدداً یادآوری می   

  1.به موجب تبصره ماده مذکور همین حکم در مورد سایر اسناد تجارتی نیز الزم الرعایه خواهد بود . گردد پرداخت بعد تعطیل 
***  

  ظهرنویسی برات   –گفتار یازدهم 
برات به عمل مـی آیـد و بـه ایـن جهـت در                 در ظهر  ظهرنویسی طریقه انتقال و واگذاری برات است که به وسیله نوشتن عباراتی           

  2.اصطالح حقوق تجارت این عمل را ظهرنویسی می نامند 
ظهرنویسی ، وسیله انتقال برات است کـه از طریـق امـضا و تـسلیم     « به عقیده دکتر اسکینی در تعریف ظهرنویسی باید گفته شود     

     را بـرات    چـون عبـارتی کـه انتقـال         . » نده می شود صورت مـی گیـرد         ورقه برات به شخصی که منتقلٌ الیه یا دارنده جدید خوا          
  . نام گرفته است ) پشت نویسی ( ورقه برات قید می شود ، این عمل حقوقی ، ظهرنویسی و ) پشت ( می رساند در ظهر

 بـه شـرح زیـر    248تـا   245 مـاده از مـاده   4قانون تجارت ایران ظهرنویسی و اصول مربوط بـه آن را بـه طـور خیلـی مختـصر در                  
  :بینی نموده است  پیش
  .»انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید  « - 245ماده 
ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسـم کـسی کـه بـرات بـه او انتقـال       . ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد  « - 246ماده  

  .»داده می شود قید گردد 
کی از انتقال برات است ، مگراینکه ظهرنویس وکالـت در وصـول را قیـد نمـوده باشـد کـه در ایـن                         ظهرنویسی حا  « - 247ماده  

صورت انتقال برات واقع نشده ، ولی دارنده برات حق وصول ولدی االقضاء حق اعتراض و اقامـه دعـوی بـرای وصـول خواهـد                         
  .»داشت ، جز در مواردی که خالف این در برات تصریح شده باشد 

  .»قید کند مزور شناخته می شود  در ظهرنویسی تاریخ مقدمی هرگاه ظهرنویس « - 248ماده 
بینی نمـوده و    ماده برای ظهرنویسی پیش10مواد باال که خیلی مختصر نوشته شده کافی نیست و قانون متحدالشکل ژنو اصل مفصل تری در            

  . ل ظهرنویسی در عرف و عادت تجارتی مورد قبول است قواعد مزبور امروز در اغلب کشورها مورد عمل می باشد و به عنوان اصو
هر براتی حتی اگـر صـراحتاً بـه حوالـه کـرد کـسی صـادر نـشده باشـد ، بـه وسـیله                          « :  قانون متحدالشکل ژنو     11به موجب ماده    

نع شده باشد یا اینکه     بنابراین برات اصوال قابل نقل و انتقال است ، مگر آنکه صراحتاً ظهرنویسی م             . »ظهرنویسی قابل انتقال است     
  .براتکش انتقال آن را به وسیله درج عباراتی منع نموده باشد 

گـردد و بـه   ظهرنویسی معموال در پشت برات و در صورتی که پشت برات پرشده باشد برروی ورقه ای که به بـرات ملـصق مـی                    
ر آن در صورتی که برات در یـد انتقـال دهنـده    عالوه ب. آید وسیله کسی که آن را الصاق می نماید ، امضاء می شود به عمل می          

  . باقی باشد ، براتگیر می تواند پرداخت مبلغ برات را موکول به تسلیم برات کند 

                                                           
 دکتر فخاری ، منبع پیشین. 1
 دکتر ستوده تهرانی ، منبع پیشین. 2
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   جزوه حقوق تجارت541تصویر صفحه 
در قانون صدور چک ازطرف دارنده رعایت نشده باشد ؛ لکن چون اقامه دعوی جزایی و صدور اجرائیه فقط علیـه صـادرکننده     

               یسراست ، دعوی مدنی معموال هنگـامی اقامـه مـی شـود کـه دارنـده بخواهـد بـرای وصـول وجـه چـک سایرمـسئوالن چـک                              م
  1.را مورد تعقیب قراردهد ) ظهرنویس و ضامن ( 

***  
  انتقال چک   –گفتار پنجم 

   روشهای انتقال چک -الف 
. » به دیگری منتقل شود ] آن [ ممکن است به صرف امضای در ظهر        ... «  قانون تجارت ، چک      312به موجب قسمت اخیر ماده      

این تنها راه انتقال چک نیست و در همه احوال هم نمی توان چک را بـه صـرف امـضای ظهـر آن بـه دیگـری منتقـل کـرد و از                              
  .مقررات قانون تجارت در مورد انتقال اسناد تجاری بهره مند شد 

همچنین هرگـاه چـک   . در چنین حالتی چک قابل ظهرنویسی است     . د صادر می شود     علی االصول ، چک به صورت حواله کر       
برعکس ، هرگـاه  . در وجه حامل یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر شده باشد نیز می توان آن را ظهرنویسی کرد          

رنویسی قید شـده باشـد ، نمـی تـوان     چک در وجه شخص معین صادر شده باشد و روی آن عبارت غیرقابل انتقال یا غیرقابل ظه    
هرگاه چک در وجه حامل باشـد و یـا          . آن را از طریق ظهرنویسی منتقل کرد و انتقال آن ، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است                  

درایـن  . هیچ گونه قیدی در خصوص دارنده در روی ورقه چک وجود نداشته باشد ، از طریق قبض و اقباض قابل انتقـال اسـت                    
  . دارنده فقط به کسانی می تواند مراجعه کند که ورقه چک را امضا کرده اند صورت ،

از آنجا که قانونگذار، انتقال چک با مهر انتقال دهنده را پیش بینی نکرده است ، ظهرنویسی چک با استفاده از مهر ممکن نیست           
  . ست که در مورد برات گفته شد سایر جنبه های انتقال چک ، همان ا. و مشمول مقررات مربوط به چک نمی شود 

   آثار انتقال چک –ب 
  ظهرنویسی برای انتقال مالکیت . 1

 قـانون تجـارت ، مقـررات مربـوط بـه            314در واقع ، مـاده      . این نوع ظهرنویسی و آثار آن همان است که درمورد برات بیان شد              
ترتیب مقررات چک در مورد قواعد مربوط بـه مـسئولیت   بدین . ظهرنویسی برات را در مورد چک نیز الزم الرعایه دانسته است    

، قواعد مربوط به ایرادات در مقابل دارنده چک و نیز قواعد راجع به انتقال مالکیت محل ، ) ت .  ق 249ماده ( تضامنی ظهرنویسان  
بنـابراین ،   . آن نیـست    باید تأکید کرد که ظهرنویسی چک ، موجب انتقال مالکیت محل            . همان است که درباره برات گفته شد        

برخالف مقررات حقوق فرانسه ، هرگاه صادرکننده چک پس از صدور آن ورشکسته شود ، دارنده چک برای دریافـت طلـب                      
 422اما آیا قاعده منـدرج در مـاده    . )ت .  ق 251مـاده  ( خود باید وارد غرما شود ؛ زیرا مالکیت محل برات به او منتقل نشده است   

  ؟ مورد چک نیزالزم الرعایه است قانون تجارت در
هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته ، سایر                    « : این ماده مقرر می کند      

  قـداً اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفـات مقتـضیه نـسبت بـه مـدت، وجـه آن را ن                            
  . » بپردارند یا تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند 

 314 از موادی نیست که ماده       422بدیهی است که یکی از این اشخاص که مسئول پرداخت تلقی شده ، ظهرنویس است ؛ لیکن، چون ماده                    
- نیز از چک صـحبت نمـی       422 ، خود ماده     به عالوه . قانون تجارت به آن اشاره کرده است ، مقررات آن در مورد چک قابل اعمال نیست                 

کند ؛ چرا که چک ، برخالف برات و سفته ، اصال مهلت پرداخـت نـدارد تـا بتـوان در مـورد                          این امر کامال با طبیعت چک تطبیق می       . کند  
  . حال شدن دین مسئوالن آن بحث کرد 

                                                           
  با کمی تصرف وزارت ارشاد اسالمی ،  انتشارات  ،» بحث اسناد تجاری « دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت . 1
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   جزوه حقوق تجارت687تصویر صفحه 
این قاعده منطبق با قواعـد راجـع         . )ت  .  ق   495ماده  ( » رداد را که ضامن دارد از او بخواهند         می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرا       

 495قسمت اخیـر مـاده   ( قانونگذار پیش بینی کرده است هرگاه ضامنها متعدد باشند ، مسئولیت آنها تضامنی است   . به ضمانت است    
آن قـسمت   ( اجرای آن را ضامن برعهده خواهد داشت و بقیه قـرارداد            هرگاه فقط قسمتی از قرارداد ضامن داشته باشد          . )ت  . ق  

  . فسخ خواهد شد ) که ضامن ندارد 
هرگاه دادگاه حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را صادرکند به گونه ای عمل مـی کنـد کـه گـویی حکـم ورشکـستگی تـاجر                            

ال ، یک عضو ناظر و یـک مـدیر تـصفیه معـین مـی کنـد       ورشکسته را صادر کرده است ؛ به عبارت دیگر ، در حکم فسخ یا ابط     
  . هرگاه دادگاه در محلی واقع باشد که اداره تصفیه وجود دارد عضو ناظر تعیین نمی شود ) ت .  ق 497ماده  (

ت دارایـی سـابق     می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید ، مدیر تصفیه فوراً از روی صـور                  ]  یا اداره تصفیه      [مدیر تصفیه   « 
مـدیر تـصفیه بایـد فـوراً بـه          . اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده واگر الزم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهـد                   

وسلیه اعالن در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز      
   ) .ت .  ق 498ماده ( » ر اعالن مذکور مفاد قرارمحکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود د. کنند 

هرگاه تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی معامالتی انجام داده باشد ، این معامالت صحیح تلقی می شود ؛ بـه ایـن علـت کـه پـس از         
. خود را نسبت به اموال خویش به دست می آورد و می تواند هرگونه معامالتی را انجام دهد تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر کلیه حقوق 

مع ذلک ، قانونگذار بر این اصل یک استثنا قائل شده است و آن معامالتی اسـت کـه معلـوم شـود بـه قـصد اضـرار بـوده و بـه ضـرر                                  
طال معاملـه و آثـار ابطـال آن تـابع مقـررات حقـوق عـام اسـت ، نـه               به جز مورد اخیر، اب    . ) ت  . ق   500ماده  ( طلبکاران انجام شده است     

درصـورت فـسخ یـا        «:  قانون تجارت مقرر کرده است       501قانونگذار ما در ماده     .  قانون تجارت    426 لغایت   423 و   418مقررات مواد   
   . »قی طلبکار شده اند به غرما تقسیم می شود ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفا

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقیف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفتـه انـد مـأخوذی                   « :  قانون تجارت    502به موجب ماده    
   .» آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می رسد کسر خواهد شد 

  د ارفاقی  ورشکستگی مجدد تاجر پس از قراردا–د 
 در    قانون تجارت موردی را پیش بینی کرده است که قرارداد ارفاقی فسخ یا باطل نمی شود ، بلکـه ورشکـسته مجـدداً                       503ماده  

 در ورشکستگی ثـانونی الزم االجـرا   502 و 501دراین حالت ، به موجب ماده اخیر، مقررات مواد . حالت توقیف قرار می گیرد    
  :ضمن مطالب چندی است که باید توضیح داده شود  مت503ماده . خواهد بود 

 طلبکاران ارفاقی یا طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد        درصورت توقف مجدد تاجر ورشکسته ای که از قرارداد ارفاقی استفاده کرده است ،             . 1
   صدور حکم ورشکستگی او را تقاضا کنند ؛ ارفاقی می توانند مجدداً

  د مجدداً از طرف دادگاه صالحیتدار صادرشود ؛ حکم ورشکستگی تاجر بای .2
درصورت ورشکستگی مجدد ، طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی به غرما حصه خواهند برد ، مگـر آنکـه دارای                        . 3

رفاقی برای تاجر قائل شده بودند از بین        قرارداد ارفاقی نیز محو شده تلقی خواهد شد و تخفیفاتی که طلبکاران ا            . وثیقه یا حق رجحان باشند      
  .خواهد رفت 

  . طلبکاران جدید نیز که اصوال تخفیفی نداده اند می توانند تمام حق خود را مطالبه کنند 
 502هرگاه طلبکاران ارفاقی ، بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی ، چیزی دریافت کرده باشـند ، آن را پـس نخواهنـد داد ، بلکـه مطـابق مـاده                      .4

  . » مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می رسد کسر خواهد شد « : قانون تجارت 
***  

    فروش اموال تاجر ورشکسته  –گفتار پنجم 
  . اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود یا منعقد شود ولی به نتیجه نرسد ، اموال تاجر باید به فروش برسد 
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  رت جزوه حقوق تجا490تصویر صفحه 
ظهرنویسی جزئی از برات ، در عمل ایجاد اشکال می کند ، زیرا کسی که قسمتی از برات به او منتقل می شود ، مجبـور خواهـد        

بـه همـین   . شد ورقه برات را در اختیار بگیرد ، واال نمی تواند از متعهدات برات حقوق خود را بـه موجـب بـرات دریافـت کنـد                
ظهرنویسی با قید و شرط .  باطل و بالاثر تلقی می شود  )12 مـاده  2بند ( نون متحدالشکل ژنو خاطر ظهرنویسی جزئی ، به موجب قا   

،  شـرط کننـده ، در حـدود شـرط     ین ،بنـابرا . ولی قواعد حقوقی حاکم بر شرط ، قواعد حقوقی عام خواهـد بـود         . اشکالی ندارد   
مـی کننـد ، فقـط در حـدود شـرط مـی تواننـد بـه                  مسئول است و کسانی که برات را بـا شـرط موجـود در ظهرنویـسی دریافـت                   

  .ظهرنویس مراجعه کنند 
   آثار ظهرنویسی–ج 

دهـد ، دارای   ظهرنویسی ، علی االصول ، حاکی از انتقال برات است ؛ اما اگر چه ظهرنویسی حقوق ناشی از برات را به منتقلٌ الیه انتقال مـی                       
تقال دهنده در مقابل منتقلٌ الیه باقی می ماند و متعهد برات نمی تواند در مقابل دارنده ،                  در نتیجه ، مسئولیت ان    . آثار انتقال طلب مدنی نیست      

  .به ایراداتی متوسل شود که مطابق قواعد مدنی راجع به انتقال طلب ، در مقابل متعهدٌ له برای متعهد مقرر شده است 
  انتقال حقوق ناشی از برات . 1

انتقـال بـرات بـه وسـیله        «  : 245مطابق ماده   .  قانون تجارت پیش بینی شده است        247 و 245مواد  اصل انتقال حقوق ناشی ازبرات ، در        
صحبت می کند ، منظورش مسلماً انتقـال کلیـه حقـوقی    » انتقال برات « گرچه قانونگذار در این ماده از . » ظهرنویسی به عمل می آید      

 قـانون تجـارت   247مـاده  . لیه انتقال می یابد و ناشی از تعهد مسئول برات است        به منتقلٌ ا  ) ظهرنویسی  ( است که بر اثر معامله برواتی       
البته ، . نیز این اماره را برقرار کرده است که ظهرنویسی ، حاکی از انتقال حقوق ناشی از برات است ، مگرآنکه خالف آن ثابت شود               

وه بر اصل طلـب ناشـی از بـرات ، ملحقـات و وسـایل تـضمین       انتقال حقوق ناشی از برات به دارنده جدید ، به این معنی است که عال         
  . طلب مزبور نیز به دارنده منتقل می شود 

  بقای مسئولیت ظهرنویس. 2
منتقـلٌ الیـه ، عـالوه بـر صـادرکننده و براتگیـر ،            . این امر یکی از تفاوتهای بین ظهرنویسی برای انتقال و انتقال طلب مدنی است               

  . نویس ما قبل خود اوست مدیون جدیدی دارد که ظهر
ظهرنویس ماقبل دارنده و تمام ظهرنویسهای قبل از او ، درمقابل دارنده برات ، که ممکن است کسی غیر از منتقلٌ الیه فعلی باشـد ، مـسئولیت                             ♣

کـه ظهرنـویس در    مـسئولیت نهـایی نیـست ؛ بـه ایـن معنـی                تضامنی دارند و این مسئولیت ، مسئولیت اصلی است ؛ اما مـسئولیت ظهرنـویس ،               
صورت پرداخت وجه برات ، بر اساس شرایط مندرج در قانون تجارت می تواند به صادرکننده و دارنده و ظهرنویس ماقبل خود مراجعه کند                        

اعـد   ؛ بـدون آنکـه بتـوان قو   )م.  ق 709مـاده  ( ظهرنویسی از این نظر به عقد ضمان شـبیه اسـت    . و آنچه پرداخته است را از آنان دریافت کند          
  .ضمانت را در ظهرنویسی اعمال کرد 

در انتقال طلب ، انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است ؛ زیرا بدون وجود طلب ، نمی توان آن را منتقل کرد ؛ امـا ضـامن مالئـت مـدیون                            ♣
. ، حق مراجعه به انتقال دهنده را نـدارد   به هر علتی جز عدم وجود طلب       منتقلٌ الیه پس از مراجعه به متعهد و عدم پرداخت ،            بنابراین ، . نیست  

برعکس در ظهرنویسی، در صورتی که برات به هر علتی ، حتی به علت اعـسار و ورشکـستگی متعهـدان بـرات پرداخـت نـشود ، ظهرنـویس                              
موجـب  همـین دالیـل   . مسأله وجود یا عدم طلب نیز منتفی است ؛ چه صـرف ورقـه بـرات مثبـت وجـود طلـب اسـت            . مسئول پرداخت است    

  .شود که با هر ظهرنویسی جدید، به ارزش برات افزوده شود  می
محـدود  » بدون تضمین   « اما آیا ظهرنویس می تواند مسئولیت خود را در مقابل دارنده و یا دارندگان جدید ، برای مثال با قید عبارت                      

این نکتـه   . براتگیر، و ضمانت پرداخت برات      ضمانت قبولی برات توسط     : کند ؟ در واقع ، مسئولیت ظهرنویس متضمن دو چیز است            
آیا ظهرنویس می تواند با قید شـرط خـالف از زیـر بـار     .  قانون تجارت ایران مستفاد می شود       249ای است که به طور ضمنی از ماده         

    قانون مزبور به عهده او گذاشته است ، شانه خالی کند ؟ 249مسئولیتی که ماده 
 قـانون تجـارت بـه نظـر     249 باال ، تصریحی در قانون تجارت وجود ندارد ؛ لیکن بـا اطـالق مـاده                 درحقوق ایران در مورد سوال    

  تنها موردی که در.  مسئولیت خود را به صورت مطلق محدود یا منتفی کند  رسد که ظهرنویس بتواند با قید شرط خالف ، نمی
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   جزوه حقوق جزای عمومی166تصویر صفحه 
سیلۀ نقلیۀ زمینی ، آبی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخـورد بـه هـر            هرگاه در اثر برخورد دو و     

دو راننده ، هر یک مسئول نصف دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشینان هر دو وسیلۀ نقلیه است و چنانچه سه وسیلۀ نقلیه بـا هـم برخـورد کننـد هـر یـک از                             
باشد و به همین صورت در وسایل نقلیۀ بیشتر ، محاسبه می شود               ک سوم دیۀ راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه می            رانندگان مسئول ی  

  ] قانون جدید مجازات اسالمی 528ماده [  .و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد ، فقط او ضامن است 
در کلیۀ مواردی که تقصیر موجب ضمان مـدنی یـا کیفـری اسـت ، دادگـاه موظـف اسـت                      :  قانون جدید مجازات اسالمی      529مطابق ماده   

   . استناد نتیجۀ حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید 

  ] قانون جدید مجازات اسالمی 530ماده [ . فی است هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیلۀ نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید ، ضمان منت

در موارد برخورد ، هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین بـه قـدری ضـعیف باشـد کـه اثـری بـر آن                                 
  ]د مجازات اسالمی  قانون جدی531ماده [ . مترتب نگردد ، تنها دربارۀ طرفی که حادثه مستند به اوست ، ضمان ثابت است 

در برخورد دو وسیلۀ نقلیه ، هرگاه رفتار هـر دو یـا یکـی از آنهـا مـشمول تعریـف جنایـات                        :  قانون جدید مجازات اسالمی      532مطابق ماده   
    .عمدی گردد حسب مورد حکم به قصاص یا دیه می شود 

ا سببی دو یا چندنفر یا وسیلۀ نقلیه با هم برخورد کننـد و بـه علّـت                  هرگاه بر اثر ایجاد مانع ی     :   قانون جدید مجازات اسالمی      534مطابق ماده   
  .برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند ، مسبب ضامن است 

این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکـه شخـصی وسـیله یـا چیـزی را در                          ) 535(هرگاه در مورد ماده     
ز است ، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست ، شخصی که عملش غیرمجاز بوده ، ضامن                       کنار معبر عمومی که مجا    

اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران مـی شـود                             . است  
  ] قانون جدید مجازات اسالمی 536ماده  [. انجام گرفته باشد ، نفر دوم ضامن است 

در مـواردی کـه     . در کلیۀ موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابـت نیـست                         
 مـورد سـرایت   اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت بـه         

  ] قانون جدید مجازات اسالمی 537ماده [  .ضامن نیست 

∗∗∗  
  ارتکاب جرممشارکت در -گفتار دوم 

 شرکت در جرم عبارت است از همکاری دویا چند نفر در اجرای جرمی خـاص بـه گونـه ای کـه                : 1 قانون مجازات اسالمی    جدید 125  مادۀمطابق  
د ، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد ، خواه نباشد ، وخـواه اثـر کـار آنهـا مـساوی          فعل مجرمانه مستند به عمل همۀ آنها باش       

در بحـث مـشارکت در عملیـات بزهکـاری شـقوق      . این همکاران را شریک در جرم وعمل آنها را مشارکت در جـرم مـی نامنـد                  .باشد یا متفاوت    
.  مثل ترک انفاق افراد واجب النفقـه   ،روبرو هستیم که بیش از یک فاعل نمی تواند داشته باشد       گاهی با جرایمی    . مختلفی را می توان تصور نمود       

 و اجبـاراً   فرض های دیگری نیز دراین میان قابل تصور است که درآن جرم الزاماً            . دارد   استقاللی در این موارد فاعل جرم کامالً حالت      . یا شرب خمر  
می باشد که در اوضاع و احوال خاصی نظیر انقالبـات    ها جرم توده وگاهی جرم اصطالحاً    .  ند جرم زنا یا لواط    می تواند محقق شود مان     دو نفر  توسط

  . همراه است  نتایج   ، شورشها وازدحام و هیجانات توسط یک جمع بوقوع می پیوندد که معموالً بدون هیچ سازماندهی وتفکر و پیش بینی اولیۀ
البتـه در  . دانـد   سـال حـبس مـی   5 تـا  2 نفر را مستحق  3وع نهب و غارت اتفاق افتاده از طرف جماعت بیش از             هر ن  قانون تعزیرات  683  مادۀ

  .صورتی که این افراد محارب باشند مجازات محارب را خواهند داشت 
 منتفـی   اما فرض قانونی شرکت در جرم شامل هیچکدام از موارد باال نمی شود ، در فرض اول که تصور وجـود مـشارکت عقـالً     

  شود و درفرض سوم هم  است ، در فرض دوم هم شرکت در جرم مصداق ندارد و در قانون آثار شرکت در جرم بر آن بار نمی

                                                           
هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همۀ آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان   «   :125ماده . 1

در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یـا چنـد نفـر باشـد مقـصرین ، شـریک در جـرم        . ریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است         مساوی باشد خواه متفاوت ، ش     
  .» محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است 

 . گیردصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد قسمت های حدود ، قصاص و دیات این قانون انجام میاعمال مجازات حدود ، ق  -تبصره 
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   جزوه حقوق جزای عمومی167تصویر صفحه 
ئولیت شـدید  هر یک از افراد دخیل در جرم برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند و حالت جمعی آنها درارتکاب جرم مس         

اما آنچه که مرسوم ومتداول جزادانان است ، مشارکت محـصول تفـاهم ضـمنی و قبلـی دویـا چنـد نفـر بـرای                          . تری را متوجۀ آنها می کند       
ارتکاب جرم معین تلقی می شود که در این فرض تمام افرادی که در اجرای عملیات بزهکاری سهیم بوده اند به اتهام جرم واحـد ، تعقیـب               

اند معاون جرم بـه حـساب مـی آینـد      ساندهردر عملیات اجرایی جرم مداخله نکرده ولی مباشررا به نحوی یاری        شد کسانی که عمالً   خواهند  
 شرکت در جرم با جمع ارکان سه گانۀ جرم محقق می شود ، ارکان و عناصر شـرکت در جـرم شـامل          .که موضوع بحث گفتار بعدی است       
  .کت در جرم می باشد عناصر قانونی ، مادی و روانی شر

   عنصر قانونی شرکت در جرم  - بند اول
در عنصر قانونی شرکت در جرم باید متذکر شد که شرکت و همکاری در جرمـی موجـب مـسئولیت کیفـری اسـت کـه قـانون جـزا آن را                                

مقـرر نمـوده اسـت ،       اشـخاص حقیقـی     برای   را    ای گانهچهارمجازاتهای  ،   14  مجازات اسالمی مطابق مادۀ   جدید  مستلزم کیفر بداند ، قانون      
حکم کلی شرکت مطابق قواعد عمومی مـسئولیت کیفـری در قـانون مجـازات اسـالمی منحـصر بـه جـرایم قابـل تعزیـر یـا جـرایم مـستلزم                                 

  . را پیدا نمود مجازاتهای باز دارنده می باشد ، در سایر جرایم بایستی به متن منصوص قانون مراجعه کرده و حکم خاص آن
درجرایم حدی مانند زنا یـا لـواط کـه مجمـوع اعمـال دو      . ک در جرایمی مانند قتل و سرقت شرکت در جرم می تواند محقق شود    بدون ش 

. دهد مفهوم شرکت در آنها منتفی بوده وهر یک از افـراد بـه تنهـایی فاعـل مـستقل محـسوب مـی شـوند                             طرف جرم واحدی را تشکیل می     
گیری کنیم و در غیر موارد منصوص ، به         ارنده باید به منصوص قانون مراجعه نماییم و مطابق آن تصمیم          بنابراین در غیر جرایم تعزیری وبازد     

 ،البتـه   . چاره ای نداریم جز اینکه به تأسی از قواعد حقوق جزای اسالمی فرد را به عنوان مباشر مستقل جـرم تلقـی نمـاییم                          نظر می رسد که   
 در غیر مجازاتهای تعزیری و باز دارنده ، اهداف ءین است که اجرای برابر مجازاتها برای تمام شرکا      کند ، ا   اشکالی که با این رویه بروز می      

مجازاتها را زیر سئوال می برند ، چرا  که در این رویه تأثیر هریک از شرکاء و حدود مسئولیت اخالقی و قابلیت سرزنش اخالقی شرکاء در         
  .نظر گرفته نمی شود 

انونی مشارکت در جرم باید خاطر نشان کرد که در سرمایه گذاری اعمال ارتکابی از سـوی دو نفـر یـا بیـشتر اعمـالی                          به هر حال در عنصر ق     
، جـرم نیـست      شـوند  می محسوب  جرم  موجهۀبنابراین شرکت در عملیات واقداماتی که علل وعوامل         .  جرم باشد     قابل مجازات است که قانوناً    

  .ال فی نفسه در حقوق کشور ما قابل مجازات نمی باشد وهمچنین شرکت در جرایم عقیم و مح
  عنصر مادی شرکت در جرم   - دوم بند

عنصر مادی شرکت در جرایم غیر عمدی ، دخیـل بـودن شـخص در     . عنصر مادی مشارکت در جرم یعنی شرکت در عملیات اجرایی جرم            
رایی جرم مرحله ای  فراتر از عملیات مقدماتی جرم مـی باشـد   در جرایم غیر عمدی عملیات اج. تحقق جرم به واسطۀ خطای مشترک است        

بـه نظـر برخـی      . شـرکا همـین عملیـات اجرایـی جـرم باشـد               از مستند بودن جرم به عمل همـۀ        125و به نظر می رسد که منظور مقنن درمادۀ          
ی جرم یعنی مداخله در جزء اصلی عنـصر         حقوقدانان جزایی عملیات اجرایی جرم ظاهراً شامل مفهومی عامتر از مفهوم خاص عملیات اجرای             

قانونگذار خواسته اسـت  . مادی جرم که تعریف قانونی جرم را شامل می شود ، خواهد بود ولی عملیات اجرایی جرم فراتر از اینها می باشد                   
اجرایـی یعنـی    اما نظری دیگر وجود دارد کـه شـرکت را بـه مفهـوم شـرکت در عملیـات خـاص                       1.قلمروشرکت در جرم را وسعت ببخشد       

از این نظر در جرم سرقت یعنی در وضع ید و ربودن مـال متعلـق   . شرکت در عملیاتی که در تعریف قانونی جرم می گنجد ، تلقی می کند                 
به غیر هریک از شرکا بایستی در وضع ید و یا ربودن همدست شریک دیگر شوند تا شرکت در جرم محقق شود ، در حالی کـه طبـق نظـر                               

کنند  فر که با تبانی و آگاهی وارد یک جواهر فروشی می شوند و به قصد سرقت یک انگشتری الماسی را سرقت کرده و فرار می   اول ، دو ن   
عقالً شرکت در جرم محقق است ، هر چند هر دونفر درعملیات خاص اجرایی یعنی ربودن مشترک انگشتری بـا هـم همدسـتی نکـرده انـد                            

قدرکه قاضی دادگاه طبق برداشت متعارف آنها را شـریک تـشخیص دهـد ، شـرکت محقـق شـده                     وهمین  . ولی بازهم شرکت محقق است      
اما نظر دوم این امر را قبول نداشته و فردی که عمالً در عملیات خاص اجرایی ربودن انگشتری دخالت مستقیم نداشته ، تحت عناوین                        . است

  . ن جرایم خاص قابل تعقیب می دانددیگر مانند معاونت ودر صورت عدم تحقق شرایط معاونت تحت عنوا
                                                           

  ، گنج دانش زمینه حقوق جزای عمومی ،نوربها رضا  دکتر .1
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   جزوه حقوق جزای عمومی168تصویر صفحه 
یعنی اینکه جرم  رابطۀ علیت احراز 125  دیگری که در عنصر مادی شرکت در جرم باید به آن توجه داشت این است که قانونگذار در مادۀ   نکتۀ

نان رابطه ای است که مطابق آن میان رفتار شرکا وجرم واقع شده از نظـر            رابطه علیت آنچ  . مستند به عمل شرکاء باشد ، را الزم دانسته است           
وعرف رفتار شرکا را علت تحقق جرم بداند، خواه اثر رفتار شرکا در جرم کم باشـد یـا زیـاد ، خـواه ابـزار                     . عرفی مالزمه وجود داشته باشد    

ولـی شـرط   . ز اینها تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا ایجاد نمی کنـد هیچکدام ا. استفاده شده از ناحیۀ شریکی موثر و کارسازتر باشد یا خیر      
بر این اساس در جرائم مرکب ، شرکت در جرم زمانی محقق می شود که ، هر یک . است که عمل هر یک جزیی از علت وقوع جرم باشد      

  . از شرکای جرم در هر یک از اجزای تشکیل دهندۀ جرم دخالت داشته باشند 
 .باشد .. فعل و جرم مطلق ، مقید جرایم ناشی از ترک  در صور مختلف، شروع به جرم ،1  تواند شرکت در انواع جرایم عمدیشرکت در جرم می   

ممکن است شرکت در جرم به صورت شرکت یک عامد ویک مخطأ انجام گیرد که هر یک شـریک جـرم یکـدیگر محـسوب مـی شـوند ونیـز                               
   .ت داشته باشد که هیچ یک از این فروض مانع تحقق عنوان شرکت در جرم نمی باشد امکان دارد خود مجنی علیه نیز در جرم شرک

  .  نیز اگر جرم ناشی از خطای جزایی دونفر باشد مجازات هریک از افراد مجازات فاعل مستقل می باشد 2در جرایم غیر عمدی
   علت ار شود به شرطی که خطای مشترک آنان عرفاًمجرمانه ای بر آن ب پس اگر دو یا چند نفر مباشرت به عملی نمایند که نتیجۀ

                                                           
   شرکت در ارتکاب جرائم عمدی. 1

  د که در دوقسمت جرائم تعزیری و جرائم علیه نفس یا عضو قابل بررسی است باشن دهند جرائم عمدی می بیشترین جرائمی که موضوع شرکت در جرم را تشکیل می
    شرکت در ارتکاب جرائم تعزیری   -الف 

 هر یک به تنهایی بـرای وقـوع جـرم کـافی      قانون جدید مجازات اسالمی ،  هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همۀ آنها باشد خواه رفتار     125مطابق ماده     
در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یا چند نفـر  . باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است             

   .  ب می شوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است باشد مقصرین ، شریک در جرم محسو
  . گیرداعمال مجازات حدود ، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد قسمت های حدود ، قصاص و دیات این قانون انجام می  -تبصره 

    شرکت در جنایت -ب 
ا بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها ، موجب قتل او شود ، فقط واردکنندگان این آسیب ها ، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد ، به قصاص عـضو یـا         اگر عده ای ، آسیب هایی ر          368ماده  

  . پرداخت دیه محکوم می شوند 
  . رد ، عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض باشد قتل یا هر جنایت دیگر ، می تواند نسبت به هر یک از شرکاء ، حسب مو   369ماده 
 مانع از حق قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هـر یـک از شـرکاء     ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء ، به هر دلیل ، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او ،    370ماده  

  . حکم خود را دارند 
  . گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می   371ماده 
ه قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حـال دیگـری بـا انجـام رفتـاری بـه حیـات        هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرد        372ماده  

  .در مورد جنایت غیرعمدی نیز جاری است ) 371(حکم این ماده و مادۀ . گردد غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می
در موارد شرکت در جنایت عمدی ، حسب مورد ، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قـصاص                     373ماده  

اگـر قـصاص   . ر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص ، به قصاص شـوندگان بپـردازد   شونده بپردازند و یا اینکه همۀ شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند ، مشروط بر اینکه دیۀ مازاد ب    
  . شوندگان همۀ شرکاء نباشند، هر یک از شرکاء که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیۀ جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد 

د و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیۀ قصاص شـوندگان بـیش از سـهم جنایتـشان       اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، خواهان قصاص برخی از شرکاء باش              -تبصره  
  . باشد ، باید پیش از قصاص ، مازاد دیۀ آنان را به قصاص شوندگان بپردازد 

  اگر مرتکب یک نفر باشد ، صاحب - مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند      مانند اینکه زنی ، مردی را یا غیرمسلمانی ،          -اشد  هرگاه دیۀ جنایت ، بیش از دیۀ مقابل آن جنایت در مرتکب ب              374ماده  
. ۀ قصاص شوندگان بر دیۀ جنایـت بـه آنـان ، همگـی را قـصاص کنـد       حق قصاص افزون بر قصاص ، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند ، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دی                            

افزون بر . همچنین می تواند به اندازۀ دیۀ جنایت ، از شریکان در جنایت ، قصاص کند و چیزی نپردازد ، که در این صورت ، شرکائی که قصاص نمی شوند ، سهم دیۀ خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند 
 قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد ؛ لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه  ب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیۀ جنایت است ،           این ، صاح  

  . کند ، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید 
  .  قصاص همه یا برخی از آنان که دیۀ مجموع شان بیش از دیۀ جنایت است باشد ، نخست باید فاضل دیۀ قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید همچنین اگر ولیِ دم خواهان

   شرکت در ارتکاب جرائم غیر عمدی.  2
  . جمعی و متفقا مرتکب شوند  طور دسته ای به رعایت نظامات دولتی متضمن یک خطای جزائی است که ممکن است عدهعدم مهارت و یا عدم  مباالتی ،   بی احتیاطی ، جرائم ناشی از بی

باشرت هر یک از شـرکاء در حـصول جـرم    حال چنانچه تاثیر مداخله و م  در عین . باشد    که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر است مجازات هر یک از مرتکبین جرم مجازات فاعل مستقل می                  ) غیرعمدی( قبیل جرائم     در این 
  . دهد  ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می

  . مثالهای زیر حاکی از امکان تحقق شرکت در جرائم غیر عمدی است 
   خطای مسئولین  ترافیک هوایی -الف

در نتیجـه بـا اخـالل در تنظـیم و کنتـرل امـر پـرواز        . کنند  تفاوتی در شغل خطیر خود و به منظور صرف غذا محل خدمت را موقتاً ترک می  به علت بی   . عهده دارند   دونفر مشترکاً مسئولیت مراقبت از برج فرودگاهی را به        
سئولین  مراقبت از برج فرودگاه شرکای در جرم قتل غیـر عمـدی بـود ه و خطـای     م. شوند  ای کشته می شود که ضمن سانحه هوایی عالوه بر خسارات مالی عده هواپیماها تصادمی بین دو هواپیما بر فراز فرودگاه واقع می  
  . جزائی آنان به صورت ترک فعل مصداق پیدا کرده است 

 احتیاطی داروسازان  خطای جمعی ناشی از بی  - ب

مباالتی تلقـی   احتیاطی و بی جا خطای جزائی ناشی از بی در این. شوند  و تحویل داده و موجب مرگ او می       مباالتی شده و بجای داروی شفا بخش داروی سمی به خریدار دار             احتیاطی و بی    دونفر داروساز باهم مرتکب بی    
  .  جمعی و متفقاً مرتکب شوند   طور دسته ای به گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده می
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   جزوه حقوق جزای عمومی159تصویر صفحه 
گـردد مگـر   هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آنها ، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شـود مجـازات نمـی      

  . عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود ، 
مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنهـا ، مـانع مجـازات نیـست ، مگـر اینکـه                             

نظـور  لکن چنانچه ثابت شـود مـصرف ایـن مـواد بـه م             . ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب االختیار بوده است              
  . ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود 

جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست ، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکـن نباشـد یـا جهـل بـه حکـم شـرعاً عـذر                                  
  . محسوب شود

  . زان مجازات مانع از مجازات نیست جهل به نوع یا می  -تبصره 
تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختـار  » حدود ، قصاص و تعزیرات   « مسئولیت کیفری در     

  .آمده است ) قصاص (باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در قسمت 
  .مسئولیت کیفری شخصی است  
رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشـد یـا                مسئولیت کیفری به علت      

  . در رابطه با نتیجۀ رفتار ارتکابی دیگری ، مرتکب تقصیر شود 
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صـورتی دارای مـسئولیت کیفـری اسـت کـه نماینـدۀ              

مسئولیت کیفری اشخاص حقـوقی مـانع مـسئولیت اشـخاص           . وقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود            قانونی شخص حق  
  . حقیقی مرتکب جرم نیست 

در جرایمـی کـه     . در تحقق جرائم عمدی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گـردد                        
  . قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود  ن منوط به تحقق نتیجه است ،وقوع آنها بر اساس قانو

در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطاء محض مقررات کتاب           . تحقق جرائم غیرعمدی ، منوط به احراز تقصیر مرتکب است            
  . قصاص و دیات اعمال می شود 

مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامـات دولتـی و ماننـد آنهـا، حـسب مـورد از                     . تی است   تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباال         -تبصره  
  . مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می شود 

  

∗∗∗  
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی 107تصویر صفحه 
   جنایات خطای محض - گفتار دوم

آن جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنی علیـه و بـدون آن کـه نتیجـه حاصـله        جنایت خطای محض در مواردی است که در         
مانند آنکـه در حـال   . مقصود وی باشد و در حالیکه هیچ خطای جزایی از او سر نزده است ، مرتکب قتل یا ضرب و جرح گردد          

ط شـده باشـد، بـه طـور کـامالً      رانندگی اتومبیل و غیر آن و بدون قصد صدمه زدن به دیگری وبی آنکه مرتکـب تعـدی و تفـری                  
  .اتفاقی بادیگری برخورد نموده موجب صدمه یا تلف وی گردد 

 آن در  « می باشد و     » مخطاً فی فعله و قصده       «در قتل یا جرح یا نقص عضو خطئی ، مرتکب           : دکتر میرمحمد صادقی می نویسد      
 نه قصد فعل واقع شده بر او را ، مانند آن که تیری را      صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و              

   » . 1به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید
  ارکان جنایت خطایی محض  -بند اول

   رکن قانونی جنایت خطایی محض- الف
  :جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می شود  قانون جدید مجازات اسالمی ، 292مطابق ماده 

  .ر حال خواب و بی هوشی و مانند آنها واقع شود د .1
  . به وسیلۀ صغیر و مجنون ارتکاب یابد  .2
جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و  .3

  . به فردی برخورد نماید 
  . گردد ، جنایت عمدی محسوب می شود هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می3 و 1در مورد بندهای     -  تبصره

هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه بـا یکـدیگر کـشته شـوند یـا آسـیب                      قانون جدید مجازات اسالمی ،       527به موجب ماده    
زان تأثیر آنها در برخورد ، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیۀ هر کـدام از مـال دیگـری و در                  ببینند ، چنانچه می   

مورد خطاء محض نصف دیۀ هر کدام به وسیلۀ عاقلۀ دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکـی از آنهـا کـشته شـود یـا آسـیب                 
  . مجنی علیه یا اولیاء دم او بپردازند ببیند ، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب ، نصف دیه را باید به

   رکن مادی جنایت خطایی محض- ب
  وجود شخص مجنی علیه  . 1

زیرا .  می شود الزم است حیاتش موردتوجه قانونگذار بوده، تعرض بر نفس وی عدوان تلقی شده باشد                واقعشخصی که جنایت بر او      
  .له مطلوب قانونگذار نبوده، نامشروع و غیر قانونی محسوب گردد ضمان در صورتی ثابت است که نتیجه حاص ،در تمام جنایات

   فعل مرتکب . 2
فعل ارتکابی مجنی علیه در جنایات خطایی محض ممکن است غالباً یا نادراً کشنده باشد، مانند پرتاب کردن سنگ یا شـلیک تیـر بـه          

 فعلی که مقدمه اصابت تیر یا سنگ بـه بـدن مجنـی علیـه          .طرف چیزی یا کسی غیر از مجنی علیه که اتفاقاً به وی اصابت کرده است                
می تواند مشروع یا نامشروع باشد ، پس اگر جانی در استفاده از سالح و تیر اندازی در ) مقدمه جنایت یعنی پرتاب سنگ یا تیر(است 

  .اد می گردد خطایی محض قلمد ،آن شرایط مجاز بوده یا اقدامات وی غیر قانونی محسوب شود، در هر حال جنایت
، بـه    جنایت خطایی محض مگر با مباشرت جانی واقع نمی شود، زیرا چنانچه وی بالتسبیب موجب قتل یا ضرب و جـرح گـردد                      

  .دلیل ضرورت عدوانی بودن سبب وجود خطای جزایی جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود
   وقوع نتیجه . 3

، از  دانست  آن ، نمی توان مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است ، مسئول                  صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای      
  .گردد  زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است ، موجب ضمان نمی ،این رو در کلیه جنایات ارتکاب فعل به تنهایی

                                                           
 علیه اشخاص ، نشر میزاندکتر حسین میرمحمد صادقی ، حقوق جزای اختصاصی ، جرائم . 2
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   جزوه حقوق جزای عمومی103تصویر صفحه 
موجب قانون الحق جرم شناخته نشود ، حکم قطعی الزم االجراء نمی شود و اگر در جریـان اجـراء باشـد     اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به           .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 
 موظـف اسـت قبـل از شـروع بـه اجـراء یـا در حـین اجـراء از دادگـاه                     احکـام یابد قاضی اجـرای     اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق ، تخفیف           .2

.  را تقاضا نمایدمحکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم ، تخفیف مجازات. صادرکنندۀ حکم قطعی ، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند     
مقررات این بند در مورد اقـدام تـأمینی و تربیتـی کـه در     . ازات قبلی را تخفیف می دهد       دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون الحق ، مج        
در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز مـی توانـد تخفیـف اقـدام تـأمینی و تربیتـی را                      . مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است          

  . تقاضا نماید 
  . مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون الحق اعمال نمی شود مقررات فوق در مورد قوانینی که برای   -تبصره

  :قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجراء می شود 
  . قوانین مربوط به تشکیالت قضائی و صالحیت  .1
  .قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم  .2
  .ربوط به شیوۀ دادرسی قوانین م .3
  .قوانین مربوط به مرور زمان  .4

  .شود  ، حکم قطعی صادر شده باشد ، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می ) 2( در مورد بند در صورتی که   -تبصره 

∗∗∗  
   مادی جرمرکن  -گفتار دوم 

است یعنی مرتکب باید رفتـاری را انجـام دهـد کـه قانونگـذار آنـرا جـرم                   جرم عنصر مادی      یکی از عناصر اساسی تشکیل دهندۀ     
گردد و اگر سیاست جنایی کـشور بـه         صرف تفکر مجرمانه ، تا موقعی که به منصۀ ظهور نرسد جرم محسوب  نمی              . دانسته باشد   

سس در ذهنیـات     موجب ایـن خواهـد شـد کـه دسـت قـوۀ قـضاییه در تجـ                   صرف قصد ارتکاب جرم ، اشخاص را مجرم بداند ،         
از لزوم عنصر مادی در ساختار جرایم نباید نتیجه گرفت که هـر             . افراد معمول گردد    شخصی افراد بازمانده ونوعی تفتیش عقیدۀ       

 باید آثاری مادی برجا گذاشته و عینیت یابد و یا اینکه حتماً بـا عمـل مثبـت مرتکـب همـراه باشـد ، بلکـه مـصادیق                               جرمی الزاماً 
  . در ساختار جرایم فرض نمود ذیل مادی را می توان به شرح مختلفی از عنصر

  »رفتار مجرمانه مثبت «  فعل  – بند اول
رفتار مجرمانه معموالً در اکثر مواقع به صورت مثبت یا فعل مورد نهی قانون قرار می گیرد و در تمام این موارد فعل مثبت مـورد                          

با فعالیت و تحرکات بدنی و فیزیکـی ماننـد رفتـار و               فعل مثبت غالباً   1.شده است   نهی قانونگذار و در نتیجه قابل مجازات شناخته         
پـس ایـن نـوع رفتـار مجرمانـه نقـض نـواهی              . مانند سـرقت، قتـل       .گفتار و نوشته و سایر حرکات وسکنات شخص همراه است           

 قـانون جدیـد مجـازات       501   فـرض مـادۀ    قتلـی کـه در      ً  فعل می تواند به صورت مادی باشد و یا غیر مادی مثال           . قانونگذار است   
بر اثر هراس شخص از سالح یا حیوان انگیخته شده اتفاق می افتد از جمله افعال مثبت غیر مادی است وفعل مثبت مادی        اسالمی  

  . جعل و غیره می شود  زنا ،،، افتراء تخریب ،شامل اکثر افعال مجرمانه ای مانند قتل 
برای مثـال ، در جرایمـی   . نگذار همیشه به شیوه ارتکاب و یا شکل به فعلیت درآوردن جرم معطوف نیست               درارتکاب جرایم فعل ، نظر قانو     

مانند قتل یا ایراد ضرب و جرح ، قانونگذار به نتیجه ای که از این افعال حاصل می شود توجه دارد و به هیچ وجـه شـیوه و وسـیله ارتکـاب                                 
و طریقی که نتیجه با آن و از راه آن به دست می آید اعتبار قائل است ، مانند بردن مـال غیـر بـه                          ولی ، گاه برای شیوه      . فعل منظور او نیست     

بدیهی است اگر بردن مال غیر از راههای دیگری جـز راههـایی کـه درایـن                 . طریقی که در ارتکاب جرم کالهبرداری پیش بینی شده است           
  . عنوانهای دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی هرگز جرم شناخته نشود فعل مذکور با  است ماده پیش بینی شده واقع شود ، ممکن

                                                           
  دکتر رضا نوربها ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش . 1
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   جزوه حقوق جزای عمومی303تصویر صفحه 
جرائم غیرقابل گذشت ، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیـب و رسـیدگی و ادامـۀ آنهـا و اجـراء          2تبصره  

  . مجازات تأثیری ندارد 
مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو ، حد قذف و حد سـرقت همـان اسـت کـه در قـسمت                                3تبصره  

  .گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد . این قانون ذکر شده است ) قصاص ( و قسمت ) حدود  (
 صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیـه تحقـق یافتـه    گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در          

  . همچنین عدول از گذشت ، مسموع نیست . باشد 
گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم نیست ، ولی اجرای مجازات در جرائم قابـل گذشـت منـوط بـه عـدم                           1تبصره  

  . صورت ، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود در این . تحقق شرط یا معلق علیه است 
  .تأثیر گذشت قیم اتفاقی ، منوط به تأیید دادستان است     2 تبصره

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسـیدگی و         
  .کسانی است که شکایت کرده اند اجراء مجازات موکول به گذشت تمام 

  . گردد حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم ، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب ، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می  -تبصره 
 از حـق النـاس   چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، غیرقابل گذشت محسوب می شـود ، مگـر اینکـه                

  .بوده و شرعاً قابل گذشت باشد 
عالوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشـت                        

 ،  684 ،   682 ،   679 ،   677،  676،  669 ،   668 ،   648 ،   633 ،   632 ،   622 ،   608 ،   596: می باشند ، جرائم مندرج در قـسمت اخیـر مـواد             
   . 1از قسمت تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند 700 ، 699 ، 698 ، 697 ، 694 ، 692 ، 690 ، 685

  : مطابق مواد فوق 
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجـاری یـا           

 یا برائت ذمۀ گیرندۀ سند یا  ویای که موجب التزام یل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشتهغیر تجاری از قب
ت مالی به حبس از شـش مـاه تـا دو سـال و از یـک میلیـون تـا ده                       اشود به هر نحو تحصیل نماید عالوه بر جبران خسار          هر شخص دیگر می   

شود و اگر مرتکب والیت یا وصایت یا قیمومت بـر آن شـخص داشـته باشـد مجـازات وی عـالوه بـر                          میلیون ریال جزای نقدی محکوم می     
  ] قانون تعزیرات 596ماده [  .جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود

 ضربه و یا پنجاه هزار ریـال  )74(توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا                
  ] قانون تعزیرات 608ماده [  .تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

هرکس عالماً عامداً به واسطۀ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به                          
  ] قانون تعزیرات 622ماده [  .حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد

اگرکسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبۀ اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجـازات از سـه مـاه تـا                               
  ] قانون تعزیرات 632ماده [  .شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

باشد در محلی که خالی از سکنه است رهـا نمایـد       هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی                
به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جـائی کـه دارای                               

 کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه ایـن اقـدام سـبب وارد آمـدن صـدمه یـا آسـیب یـا فـوت شـود                                سکنه باشد رها  
  ] قانون تعزیرات 633ماده [  .کننده عالوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد رها

                                                           
بـه  ) 669(و ) 894(بـه  ) 668(و ) 874(بـه  ) 648(و ) 859(به ) 633(و ) 858(به ) 632(و ) 853(به ) 622(و  ) 839(به  ) 608(و   ) 827(به   ) 596: ( با ادامۀ شمارۀ مواد قانون جدید در قانون تعزیرات شمارۀ مواد به ترتیب              . 1
) 699(و ) 924(بـه  ) 698( و  )923(به ) 697(و ) 920(به ) 694(و) 918(به ) 692(و ) 916(به ) 690(و ) 911(به ) 685(و ) 920(به  ) 684(و  ) 908(به  ) 682(و  ) 905(به  ) 679(و  ) 903(به  ) 677(و  ) 902(به  ) 676(و  ) 895(

  . یر یافته است تغی) 926(به ) 700(و ) 925(به 
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 مثال قصد مضروب کردن شخصی را که در کنار زن حامله ایستاده بوده داشته ولی بر اثر خطا در هدف گیری، ضربۀ او به زن اگر ضارب برای  ♣

بخورد و همان حادثه رخ دهد ، جرم مرتکب ، هم نسبت به ایراد ضرب به مادر و هم در مورد قتل نوزادِ متولد شده ، خطای محض و در نتیجه                            
  .اخت دیه خواهد بود عاقلۀ وی عهده دار پرد

هرگاه ضارب قصد قتل یا مضروب کردن زنی را ، که نمی داند باردار است ، دارد و بر اثر ضربات وارده به زن همان حادثۀ مذکور در مثال های قبل نـسبت بـه         ♣
  .ت به نوزاد قتل خطای محض می باشد در این حالت جرم مرتکب نسبت به زن ، حسب مورد ، قتل یا ایراد ضرب و جرح عمدی و نسب. جنین رخ می دهد 

که زن در روزهای پایانیِ بارداری خود قرار دارد ، وی را به قصد آن که حمل وی زنده متولد شده و سپس بمیـرد مـورد                          هرگاه شخصی ، با علم به این       ♣
ه ایراد ضرب و جرح به زن و هـم نـسبت بـه     در این حالت جرمِ مرتکب ، هم نسبت ب        . ضرب و جرح قرار دهد و همان اتفاق مورد نظر ضارب رخ دهد              

البته در همـۀ ایـن   . قتل نوزاد ، عمدی محسوب می شود ، هر چند که احراز وجود چنین قصدی در مرتکب نسبت به حمل زن بسیار مشکل خواهد بود        
ابل اثبـات اسـت ، و نیـز اثبـات قابلیـت بـالقوۀ       موارد ، اثبات زنده متولد شدن جنین ، که علی االصول با مشاهدۀ عالیم حیات مثل حرکت و نظایر آن ق                    

زیـرا ، در صـورت      . از اهمیـت برخـوردار مـی باشـد          ) در صورتی که در دوران جنینی ضربه نمی خـورد           ( جنین برای زیستن به عنوان یک انسان زنده         
  .شود  خدشه دار میفقدان شرط اول حکم به قتل یک انسان زنده نمی توان داد ، و با فقدان شرط دوم ، رابطه سببیت 

گرنه ،  بدیهی است همۀ آنچه که در مورد سقط جنین گفته شد بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می شود مسلّم باشد و                            ♣
ق نظـر پزشـک    اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن ، طب  [ ،   » قانون جدید مجازات اسالمی      « 721به موجب مادۀ    

متخصص ، ثابت نباشد ، دیه و ارش ندارد ، لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد ، بر حسب مورد ، جانی محکوم بـه پرداخـت               
دسـتگاه   از سوی دیگر ، از بین بردن کودکی که قبل از موعد مقرر به دنیا آمده و در نتیجه بایـد مـدتی را بـا کمـک                  ]. دیه یا ارش خواهد بود      

  . زندگی کند قتل محسوب می شود هر چند که آن کودک ناتوان و ناقص الخلقه باشد 
   سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی . 4
اه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسـیله موتـوری یـا عـدم رعایـت نظامـات                  گهر

به حبس از دو ماه تا یک سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مـصدوم                    دولتی موجب سقط جنین شود، مرتکب       
  ]  اسالمی قانون تعزیرات715مادۀ [ . محکوم می شود

   وضع حمل قبل از موعد طبیعی  . 5
ث وضع حمـل زن قبـل از موعـد        هرگاه راننده و یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باع                   

  ] قانون تعزیرات اسالمی 716 مادۀ [ .شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم محکوم می. طبیعی شود 
   تجویز اهداء جنین به زوجین نابارور و حمایت قانونی آن  .  6

 ) 29/5/1382 – 17033روزنامـه رسـمی شـماره    (  مجلس شورای اسالمی    1382 تیرماه   29ارور ، مصوب     قانون نحوه اهداء جنین به زوجین ناب       1ماده  
صالح مجـاز خواهنـد بـود بـا رعایـت ضـوابط شـرعی و شـرایط                    به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی         « : گوید    می

های قانونی و شرعی پس از موفقیت کتبی زوجین صاحب جنین  ح از رحم زوجهای حاصله از تلقی   مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین       
  . » به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها هر یک به تنهایی یا هر دو به اثبات رسیده اقدام نمایند 

∗∗∗  
    جرایم حدی-گفتار ششم 

  :ات اسالمی  قانون جدید مجاز288 الی 217به موجب مواد 
در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول است که عالوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مـسئولیت کیفـری بـه حرمـت                          

  . شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد 
م در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمـان ارتکـاب جـر                         

نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدیـد و ارعـاب یـا شـکنجه گرفتـه شـده              
  . است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود 

 صرف ادعا ، مسقط حد نیست و دادگاه          یا اغفال ،  در جرائم محاربه و افساد فی االرض و جرائم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش                     1تبصره  
  . موظف به بررسی و تحقیق است 
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   جزوه حقوق جزای عمومی266تصویر صفحه 
 ، نیـز مجازاتهـای تتمیمـی خاصـی کـه بیـشتر بـا وضـع          )1371مـصوب مـرداد   ( قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران        

  1. ت مانند اضافه خدمت و یا تنزیل درجه و محرومیتهای دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است کارکنان نیروهای مسلح متناسب اس
بـرای مثـال ، ضـبط اشـیاء و          . در برابر مجازاتهای تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازاتهای تتمیمـی اجبـاری قـرار دارنـد                  

مانند اموالی کـه از راه تکـدی و   . ه مجازات تتمیمی اجباری است اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بود       
 قـانون شـکار و صـید مـصوب        14مـاده   ( و یا ضبط آالت و ادوات شـکار و صـید            )  قانون تعزیرات    712ماده  ( کالشی به دست آمده است      

بط یا مـصادره امـوال هنگـامی کـه     ض.  که در هر صورت تعیین تکلیف آن با دادگاه است  )1354 با اصالحیه مصوب دی   1346خرداد  
ولـی عمومـا    . هدف از تحمیل آن محروم کردن محکـوم علیـه از بخـشی از دارایـی او اسـت مجـازاتی واقعـی تلقـی مـی شـود                              

   . 2مجازاتهای تتمیمی مانند تدابیر مذکور طبعی پیشگیرنده دارند و به اقدامات تامینی می مانند
تواند  بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می       . ه به علت ارتکاب جرم عمدی نیست        دوم ، محکومیت به مجازات تتمیمی هموار      

برای مثـال ، محـروم کـردن راننـده خـاطی از حـق راننـدگی یـا تـصدی وسـایل                   . به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند        
مجازاتهـای  . یمـی ولـی اختیـاری اسـت         محکومیت به مجازات تتم   )   قانون تعزیرات    718ماده  ( موتوری برای مدت یک تا پنج سال        

  .   قانونی بودن مجازاتها است  تابع اصلتتمیمی مانند مجازاتهای اصلی
    مجازات های جایگزینی حبس -بند چهارم 

  : قانون جدید مجازات اسالمی 27 الی 64مطابق مواد 
نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقـوق         مجازات های جایگزین حبس عبارت از دورۀ مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای               

اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم ، سـن ،                           
  . مهارت ، وضعیت ، شخصیت و سابقۀ مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود 

دادگـاه  . کنـد دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شـرایط و کیفیـات مقـرر در ایـن مـاده تـصریح مـی                             - تبصره
  .تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد  نمی

  . گردند یگزین حبس محکوم میمرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جا
 ، مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یـک روز تـا شـش مـاه حـبس اسـت بـه جـای حـبس بـه                                 66بر اساس ماده    

گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقۀ محکومیت کیفری به شرح زیر باشـند و از                   مجازات جایگزین حبس محکوم می    
  : جراء آن پنج سال نگذشته باشد ا
  ریال یا شالق تعزیری  ) 000/000/10( بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون   .1
  یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه  .2

 ، دادگاه می تواند مرتکبین جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس اسـت بـه                          67و مطابق ماده    
  .  اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است )66(مجازات جایگزین حبس محکوم کند ، در صورت وجود شرایط مادۀ 

مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سـال حـبس   . وم می گردند مرتکبین جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محک       
  .باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس ، اختیاری است 

  .گردند  مرتکبین جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم می
کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جـایگزین، تخلـف از        مجازات جایگزین ، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می         دادگاه ضمن تعیین    

  .دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی ، مجازات حبس اجراء شود 
                                                           

  دکتر محمد علی اردبیلی ، منبع پیشین. 1
هرکس تکدّی یا کالشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه بر               «  : قانون تعزیرات    712ماده  . 2

   ».زات مذکور کلیه اموالی که ازطریق تکدّی و کالشی بدست آورده است مصادره خواهد شدمجا
راً با گزارش امر تحویل  همراه دارند ضبط و فو13 ، 12 ، 11 ، 10وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قالب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد                      : قانون شکار و صید      14ماده  

 . کند مقامات صالحه می شود این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می
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   جزوه حقوق جزای عمومی288تصویر صفحه 
  ارتکاب جرم در دوره آزمایشی . 2

:  قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی          54به موجـب مـاده      . از موجبات لغو تعلیق مجازات است       ارتکاب جرم نیز در دوره آزمایشی       
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجـۀ هفـت                             

جراء حکم معلق را نیز صادر و مراتـب را بـه دادگـاه صـادرکنندۀ قـرار      شود، پس از قطعیت حکم اخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور ا             
کنـد کـه اگـر در مـدت تعلیـق مرتکـب یکـی از                دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طورصریح به محکوم اعالم می           . کند    تعلیق اعالم می  

  .ی شود جرائم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز دربارۀ وی اجراء م
  عدم توجه دادگاه به سابقه محکومیت بزهکار . 3

  قانون جدید مجازات اسالمی ، عدم توجه دادگـاه بـه سـابقه محکومیـت بزهکـار           55یکی دیگر از موجبات لغو تعلیق مجازات بر طبق ماده           
ارای سـابقۀ محکومیـت کیفـری مـؤثر یـا         هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ، دادگاه احـراز نمایـد کـه محکـوم د                 : مطابق ماده مذکور    . است  

های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه بـه آن اجـرای مجـازات معلـق شـده                             محکومیت
لیق مجـازات را از     دادستان یا قاضی اجراء احکام نیز موظف است در صورت اطالع از موارد فوق ، لغو تع                . کند  است ، قرار تعلیق را لغو می      

  .حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است . دادگاه درخواست نماید 
    تعلیق تعقیب –و 

تعلیق اجرای مجازات یکـی از اصـول مهـم و معقـول و مفیـدی اسـت کـه در اغلـب          . تعلیق تعقیب را نباید با تعلیق اجرای حکم اشتباه کرد           
 و 1346قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر مـاه  (  ن و از جمله در حقوق جزای ایران پیش بینی شده است          قوانین کیفری ممالک متمدن جها    

باشد که همانطور کـه اشـاره    اما تعلیق تعقیب امر نسبتا تازه ای می  ) قانون جدید مجازات اسالمی46 قانون راجع به مجازات اسالمی و ماده  40ماده  
  .در کشور ما متداول گردیده است طرف   به این1352شد از سال 

  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 80 و 79مطابق مواد 
در این صورت ، دادستان قرار ترک تعقیب . در جرایم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند                  

  . ای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط بر. صادر می کند 
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشـت کـرده باشـد ، در صـورت فقـدان سـابقه محکومیـت مـؤثر             

و اوضاع و احوالی که موجب وقـوع جـرم شـده             مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم                  کیفری ، 
است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خـودداری نمایـد و قـرار         

  . ط است این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربو. بایگانی پرونده را صادر کند 
که مجازات آنها قابل    1 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد  ، در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت                     81همچنین ، ماده    

   ترتیب پرداخت گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ، تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ،
                                                           

  :درجۀ شش . 1
  .حبس بیش از شش ماه تا دو سال  ♣
  . ریال  ) 000/000/80( ریال تا هشتاد میلیون  ) 000/000/20( جزای نقدی بیش از بیست میلیون  ♣
  شالق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافی عقت  ♣
  .محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال  ♣
 .انتشار حکم قطعی در رسانه ها  ♣

 برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی  ♣

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  ♣

  ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  ♣
  :درجۀ هفت 

  . حبس از نود و یک روز تا شش ماه  ♣
  . ریال  ) 000/000/20( ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/10( ز ده میلیون جزای نقدی بیش ا ♣
  .شالق از یازده تا سی ضربه  ♣
  .محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  ♣

  :درجۀ هشت 

  حبس تا سه ماه  ♣
  .ریال  ) 000/000/10( جزای نقدی تا ده میلیون  ♣
 .شالق تا ده ضربه  ♣
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   جزوه حقوق جزای عمومی291صفحه تصویر 
 این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجـراء               )2 و 1(انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای          

قاضی اجرای احکام کیفری موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی                 . رسد    احکام می 
  .ت احراز آن ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید و در صور

   آثار وتبعات آزادی مشروط - ب
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 62 الی 59مطابق مواد 

مدت آزادی مشروط شامل بقیۀ مدت مجازات می شود ، لکن دادگاه می توانـد مـدت آن را تغییـر دهـد و در هـر حـال آزادی                    
د کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در      مشروط نمی توان  

  .این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیۀ مدت حبس است 
حکـوم ، او را در مـدت آزادی         دادگاه می تواند با توجه بـه اوضـاع و احـوال وقـوع جـرم و خـصوصیات روانـی و شخـصیت م                        

دادگاه دسـتورات مـذکور و آثـار عـدم تبعیـت از           . به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند             ،  مشروط
  . کند آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می

بار اول یک تا دو سال به مـدت         هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند برای                
در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیـر تـا                    . آزادی مشروط وی افزوده می شود       

درجۀ هفت ، عالوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی ماندۀ محکومیت نیز به اجراء درمی آید ، در غیر این صـورت آزادی او         
  . قطعی می شود 

در جرائم تعزیری از درجۀ پنج  تا درجۀ هشت ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ، محکوم بـه                          
  . های الکترونیکی قرار دهد ) سیستم ( حبس را با رضایت وی در محدودۀ مکانی مشخص تحت نظارت سامانه 

  .ابع تدابیر نظارتی یا دستورات ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را ت  -تبصره 
اگر دادگاه مجازات جرمی را تبدیل به مجازات دیگری کند مثال حبس را به شالق و یا شالق را به حـبس تبـدیل نمایـد در هـر حـال حکـم                  

  . محکومیت دادگاه مالک عمل برای قبول آزادی مشروط خواهد بود 
ر جرم و اعمال مجازاتهای گوناگون وقتی که حبسها با هم جمع می شوند تحمل نیمی از جمع آنها برای درخواسـت آزادی                       در مورد تعدد د    

  . مشروط الزم است و نمی توان حبسها را از یکدیگر تفکیک و نیمی از هر کدام را محاسبه کرد 
در زمینـه حـبس مـورد حکـم خواهـد بـود و بـه عبـارت دیگـر در          چنانچه دادگاه موافقت با آزادی مشروط محکوم نماید این موافقت صرفاً       

  . نمی توان مقررات آزادی مشروط را اعمال کرد) مگر در شرایط تعدد جرم و جمع مجازاتها ( حبسهای احتمالی دیگر 
  مقررات شکلی مربوط به آزادی مشروط  - ج

این پیشنهاد به دادگاه صادر کننده محکومیـت قطعـی   . یفری خواهد بود    پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام ک      اعطای آزادی مشروط منوط به       
   .ارائه شده ودادگاه اختیار قبول یا عدم قبول این پیشنهاد را دارد و رد چنین پیشنهادی مانع درخواست مجدد نخواهد بود

 می باشد و در مورد پرداخت جـزای نقـدی وضـرر     قاضی ناظر زندان مالک رئیس یادر مورد احراز حسن سلوک ورفتار واخالق قابل قبول تأیید      
  .وزیان مدعی خصوصی مورد حکم، تأیید قاضی اجرای حکم مالک عمل خواهد بود 

  .مالک عمل دادگاه در اعطای آزادی مشروط مقدار مجازات مقرر در دادنامۀ محکومیت می باشد نه مجازات قانونی مندرج در متن قانون  
  . دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی می باشد در صورت انحالل دادگاه ، دادگاه جانشین صالح به رسیدگی خواهد بود مرجع رسیدگی به آزادی مشروط 
 .اگر مجازات جرمی تخفیف داده شد ویا مجازات شالق یا جزای نقدی به حبس تبدیل شد این امر مانع اعمال آزادی مشروط نخواهدبود  

    لغو آزادی مشروط -د 
ده حکم آزادی مشروط مکلف است ترتیبات و محدودیتهایی که محکـوم علیـه در دوره آزمایـشی متعهـد بـه                      دادگاه صادر کنن  

رعایت آنها است در متن حکم قید و ضمن آن به محکوم علیه تفهـیم کندکـه هرگـاه از دسـتورهای دادگـاه تخلـف کنـد و یـا                               
  .کم به مرحله اجرا در می آید مرتکب جرم جدیدی شود ، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده ح
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   جزوه حقوق جزای عمومی285تصویر صفحه 
  کفر .3

 قـانون   236 ه  بـرای مثـال در مـاد      . خـورد      در قانون مجازات اسالمی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چـشم مـی                  
 در صـورتی کـه        « :لیکن در تبصره همین ماده آمده است        . ده است   جدید مجازات اسالمی برای عمل تفخیذ بین دو مرد صد تازیانه مقررش           

  » . فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است 
  احصان . 4

مـاده  ( که در قانون مجازات اسالمی مذکور است          چنان. است    قانونگذار به تبع احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته            
ولـی اگـر شـروط احـصان جمـع      . مجازات زنای زن یا مردی که واجد شروط احصان نباشد صد تازیانه اسـت  ) انون جدید مجازات اسالمی ق 234

  . باشد مجازات زانی یا زانیه رجم خواهد بود 
    تعویق صدور حکم -بند پنجم 
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 45 الی 40مطابق مواد 

ه های شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم بـا مالحظـه وضـعیت فـردی ، خـانوادگی و                         در جرائم موجب تعزیر درج    
اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مـدت شـش                      

  :ماه تا دوسال به تعویق اندازد 
  وجود جهات تخفیف. 1
   بینی اصالح مرتکب پیش. 2
  جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران . 3
   فقدان سابقۀ کیفری مؤثر.4

  . کند این قانون از حقوق اجتماعی محروم می ) 25( محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس مادۀ   -تبصره 
  .تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است 

گردد ، در مدت تعیین شده به وسیلۀ دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحـوه رفتـار وی پـیش بینـی     در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می         -الف  
  . شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود 

ر مقرر شده به وسیلۀ دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا گردد دستورات و تدابیدر تعویق مراقبتی عالوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می         -ب
  .به موقع اجرا گذارد 

  . دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند    1تبصره 
.  را صـادر مـی نمایـد    چنانچه متهم در بازداشت باشد ، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم ، بالفاصـله دسـتور آزادی وی                     2تبصره  

  . در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد . تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید  دادگاه می
  :تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است 

  حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر   .1
  ارائۀ اطالعات و اسناد و مدارک تسهیل کنندۀ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی   .2
  اعالم هرگونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائۀ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی   .3
  ارج از کشور کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خ .4

  . تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد   -تبصره 
نـدگی  در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکنندۀ قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او بـه نحـوی کـه در ز            
  :وی یا خانواده اش اختالل اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق ، ملزم نماید 

  حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص  .1
  اقامت یا عدم اقامت در مکان معین .2
  درمان بیماری یا ترک اعتیاد .3
  اجب النفقه پرداخت نفقۀ افراد و .4
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی170تصویر صفحه 

   تسبیب و ضمان-گفتار هفتم 
  : قانون جدید مجازات اسالمی 537 الی 492به موجب مواد 

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصل شده مـستند               قانون جدید مجازات اسالمی ،       492به موجب ماده    
  . م از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود به رفتار مرتکب باشد ، اع

 ، وجود فاصلۀ زمانی ، میان رفتار مرتکب و نتیجۀ ناشی از آن ، مانع از تحقق جنایت نیست ؛ مانند فوت ناشـی از انتقـال      493و براساس ماده    
  .نون در مورد کلیۀ جرائم جاری استاین قا) 492(ماده و مادۀ حکم این . عامل بیماری کشنده که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است 

  . مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود 
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد ، ضامن دیه اسـت ، مگـر                       ،   495به موجب ماده    

وازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هـم نـشود         آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و م       
و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او ، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و ماننـد آن                

  . ممکن نگردد ، برائت از ولی مریض  تحصیل می شود 
  .در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد      1تبصره 
در موارد فقدان یا عـدم دسترسـی بـه ولـیِ خـاص ،               . ولیِ بیمار ، اعم از ولیِ خاص است مانند پدر و ولیِ عام که مقام رهبری است                      2تبصره  

  . از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید رئیس قوۀ قضائیه با استیذان 
  : قانون جدید مجازات اسالمی 537 الی 496به موجب مواد 

 پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نمایـد ، در صـورت تلـف یـا صـدمۀ بـدنی                      
  . این قانون عمل نماید  ) 495( ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 

در موارد مزبور ، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند ، پزشک    1تبصره 
  . ت ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار اس

  .  عمل می شود  این قانون )495(در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق مادۀ     2تبصره 
در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض ، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلـف یـا                          

  .صدمات وارده نیست 
  .گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است  انسان با وسیلۀ نقلیه حمل میهرگاه شیئی که توسط

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر             
  .جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است خودش یا دیگری گردد ، ترساننده حسب تعاریف 

  .در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد ، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود ، ضمان منتفی است 
گـردد ،  اس او مـی هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجـب هـر     

مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب ، شخص بمیرد یا مصدوم گـردد حـسب مـورد بـر اسـاس تعـاریف انـواع            
  .جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود 

اریف انواع جنایت حـسب مـورد بـه         هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تع                    
قصاص یا دیه محکوم می شود ، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه              

  . به او وارد کند ، کسی ضامن نیست 
رد یا مصدوم گردد ، در صورتی که مشمول         هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمی                 

  .تعریف جنایت عمدی نگردد ، جنایت شبه عمدی است 
هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است ، در حالی که قادر به کنترل وسـیله نباشـد و                           

  .  تقصیر برخورد نماید ، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست ، بدون
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   جزوه حقوق جزای عمومی321تصویر صفحه 
در جرائم موجب تعزیر درجه های شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم بـا مالحظـه وضـعیت فـردی ، خـانوادگی و                             

وجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مـدت شـش              اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که م        
  :ماه تا دوسال به تعویق اندازد 

  وجود جهات تخفیف. 1
  پیش بینی اصالح مرتکب . 2
  جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران . 3
   فقدان سابقۀ کیفری مؤثر.4

  . کند میاین قانون از حقوق اجتماعی محروم  ) 25(  که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس مادۀ محکومیت مؤثر ، محکومیتی است  -تبصره 
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب بـه اجـراء دسـتورات       :  قانون جدید مجازات اسالمی      46 و   45ماده  

مرتکب ، دادگاه حسب مورد بـه تعیـین کیفـر یـا صـدور حکـم                 دادگاه ، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز مالحظۀ وضعیت           
  . کند معافیت از کیفر اقدام می

تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ، اجـراء تمـام یـا قـسمتی از     در جرائم تعزیری درجۀ شش تا هشت دادگاه می       
اء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک سوم مجازات مـی توانـد از دادگـاه             دادستان یا قاضی اجر   . مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید          

همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بـودن شـرایط     . صادرکنندۀ حکم قطعی ، تقاضای تعلیق نماید        
  .  قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید 

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف ، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهـد   : قانون جدید مجازات اسالمی     94 و   93ه  ماد
  . و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به اقدام دیگری تبدیل نماید 
  . دور حکم را به تعویق اندازد یا اجراء مجازات را معلق کند دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان ، ص

کند که از تاریخ وقوع جـرم تـا         مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می            : قانون جدید مجازات اسالمی      105ماده  
  : این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء

  جرائم تعزیری درجۀ یک تا سه با انقضاء پانزده سال  -الف 
  جرائم تعزیری درجۀ چهار با انقضاء ده سال  -ب

  جرائم تعزیری درجۀ پنج با انقضاء هفت سال  -پ 
  جرائم تعزیری درجۀ شش با انقضاء پنج سال -ت 
  ۀ هفت و هشت با انقضاء سه سال جرائم تعزیری درج -ث 

اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفۀ قانونی از قبیل جلب ، احضار ، بازجویی ، استماع اظهارات شهود و      1تبصره 
  .مطلعین ، تحقیقات یا معاینۀ محلی و نیابت قضائی انجام می دهند 

  . ر قرار اناطه ، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ، شروع می شود در مورد صدو     2تبصره 
  اعمال قاعده درأ . 2

  : قانون جدید مجازات اسالمی 121 و 120مطابق مواد 
 یا تردید قرار گیرد و دلیلی بـر نفـی           هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه                 

  . آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود 
در جرائم موجب حد به استثناء محاربه ، افساد فی االرض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز بـه تحـصیل دلیـل ،                                 

  . حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود 
  نسخ قانون . 3

   : قانون مجازات اسالمی 99مطابق ماده 
  .این قانون است  ) 10(آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده . کند نسخ قانون تعقیب و اجراء مجازات را متوقف می

∗∗∗  
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   حقوق جزای عمومی176تصویر صفحه 
   تهیۀ وسایل ارتکاب جرم. 6

باشد ارائـۀ   وسایل ارتکاب جرم با آگاهی از قصد مجرمانۀ مجرم اصلی معاونت در جرم می در اختیار گذاشتن عمدی و آگاهانۀ   
از مـصادیق معاونـت   ..  در اختیار قرار دادن وسایل جعل اسناد ، در اختیار قرار دادن وسیلۀ نقلیـه و             ،آلت قتاله مانند چاقو و اسلحه     

و اطالع قبلی معاون از ماهیت عمل خود ووحدت قصد معـاون و             این موارد علم      البته پیش فرض ما در همۀ         .1شوند محسوب می 
   .سود برده باشد  اصیل است  و دیگر این که اصیل ، در عملیات بزهکاری خود ازاین وسایل بایستی

خواه این وسیله مؤثر در وقوع جرم باشد و خواه مؤثر نباشد و بـه هـر حـال وحـدت قـصد و توافـق ارادی مباشـر و معـاون جـرم                   
بنابراین ، اگر مباشر    .  بر ارتکاب جرم با وسیله ای است که برای این منظور پیش از عمل ویا مقارن آن فراهم شده است                      محمول

در ارتکاب جرم از وسیله دیگری غیر از آنی که معاون جرم برای این منظور تهیه کرده سود برده باشد فرض بـر ایـن اسـت کـه                  
سیله ارتکاب جرم در مقررات کیفری گاه به صراحت مورد حکم قانونگذار قرار گرفتـه و                تهیه و . این توافق نافرجام مانده است      

کـسی کـه بـا علـم و اطـالع بـرای       «   قـانون تعزیـرات دربـاره      584مانند حکم ماده    . از موارد معاونت در جرم شمرده شده است         
  . » ن طریق معاونت با مرتکب نموده باشد مکانی تهیه کرده و به ای] بازداشت و حبس غیرقانونی ( ... ) [ ارتکاب جرم 

   ارائه طریق ارتکاب جرم.7
 آموزش و راهنمایی و داللت اصیل از طرف معاون به هر نحوی از انحاء برای ارتکاب جرم به شرطی که آموزش های معـاون ،               

ایـن  . اونـت در جـرم مـی باشـد          موثر در وقوع بزه بوده ودر موفقیت عمل مباشر تأثیر قابـل تـوجهی داشـته باشـد از مـصادیق مع                     
آموزش ممکن است شامل آموزش طریقۀ انجام عمـل مجرمانـه ، راهنمـایی راههـا وروش هـای ارتکـاب واسـتفاده از وسـایل ،                           

  .راهنمایی وضعیت محل وموقعیت مکانی موضوع جرم وغیره  باشد 
اونت ، جرم مستقل شناخته است که از آن جمله می تـوان بـه               قانونگذار در برخی موارد ارائه طریق ارتکاب جرم را همانند سایر مصادیق مع            

  . اشاره کرد  )ا ، تعزیرات . م .  ق623ماده ( داللت و نیز راهنمایی زن حامله به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد 
   تسهیل وقوع جرم .8

، تـسهیل    رودسوء استفاده وسوء برداشت های زیـادی از آن مـی          این عنوان ، عنوانی کلی درمعاونت در جرایم می باشد وامکان            
کننده با وقوع جرم ، ممکن است به هر طریقی صورت گیرد ، البته به شرطی که با علم واطالع معاون همراه بوده و اعمال تسهیل                   

  .محرز باشد» وحدت قصد « وقوع جرم در ارتباط مستقیم باشد ، با این فرض که وجود مالک 
  

 قانون  126ز موارد ذکر شده در مادۀ       عمل معاونت مصداق چندین مورد ا     . که الزم به ذکر است این است که ممکن است           ای نکته
که از نظر عملی و نظری ایرادی به وجود نمی آید و مهم احراز وقـوع معاونـت بـه یکـی از طـرق                         .  باشد جدید مجازات اسالمی  
باشد و نوسان اعمال مـستوجب معاونـت بـین مـصادیق ذکـر شـده                  می ت اسالمی  قانون جدید مجازا   126پیش بینی شده در مادۀ      

ده کـه بـه عنـوان جـرم خاصـی           کند و نکتۀ دیگر این که گاهی در قوانین جزایی مصادیقی از معاونت ذکر ش              اشکالی ایجاد نمی  
 قـانون   126در مـاده    نوان خـاص    معاونت های با ع    شوند که از مصادیق    ستقالل واجد عنوان مجرمانه می    ه ا جداگانه وب  آمده و در

   : محسوب می شوند ، مانند موارد ذیل جدید مجازات اسالمی
  

   قانون تعزیرات 539 مساعدت مأمور حفظ ومراقبت محبوس در فرار مجرم مادۀ ♠
   قانون تعزیرات 584  تهیۀ مکان ارتکاب جرم با علم و اطالع مادۀ ♠
    ترغیب به فراهم کردن وسایل استفاده از مشروبات الکلی  یا جرایم نیروهای مسلح وقانون مجازات  53مواد ، ترغیب به فرار از خدمت  ♠
  قانون تعزیرات 512  تحریک مردم به جنگ وکشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت مادۀ ♠
 قانون تعزیرات 669 و 617  دیگر مادۀ تهدید با چاقو یا هر نوع اسلحۀ ♠

 

                                                           
الف و ب و ج ، تصمیم بگیرند که با هم سرقت کنند به نحوی که الف و ب اموالی را از منزل دیگری خارج کنند و ج نیز با وانتی که از قبل تهیـه کـرده امـوال را منتقـل کنـد ، در ایـن                         بنابراین اگر سه نفر به نام های        . 1

  . صورت عنوان اتهامی ج معاونت در سرقت خواهد بود 
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  صی جزوه حقوق جزای اختصا33تصویر صفحه 
  فصل دوم

  جنایات عمدی
  

  عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض : های اسالمی ، جنایت بر نفس و منفعت بر سه نوع است   قانون جدید مجازات289مطابق ماده 
  : به طوری کلی جنایات را میتوان به دو دسته عمده تقسیم نمود 

 جنایات عمدی  

  جنایات غیر عمدی 
در بیـان احکـام ایـن جـرم و در      و    خودداری کرده اسـت    ی عمد جنایتاز ارائه تعریفی جامع و مانع از        در قانون مجازات اسالمی قانونگذار      

بـر  . ، اکتفـا نمـوده اسـت        گردد  به شرح مصادیق و مواردی که جنایت ارتکابی به عنوان قتل عمدی قلمداد می               ، مقام ذکر موجبات قصاص   
  : دی استمع در موارد زیر جنایت«  قانون مذکور 290اساس ماده 

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیـز       .1
  . جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود ، خواه نشود 

گـردد ، هرچنـد قـصد ارتکـاب آن جنایـت و نظیـر آن را                 اً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایتِ واقع شده مـی           هرگاه مرتکب ، عمد     .2
  .  نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می شود 

که انجام داده اسـت ، نـسبت بـه افـراد متعـارف نوعـاً                هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم                   .3
 ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگـر و یـا بـه     موجب جنایتِ واقع شده یا نظیر آن نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ،      

تعارف مجنی علیه یا وضعیت علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می شود ، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نام            
  .  خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ، بدون آنکه فرد یا جمـع معینـی مقـصود وی باشـد و در عمـل نیـز                                   .4
  . ری کند مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذا. جنایتِ مقصود یا نظیر آن واقع شود 

 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمـدی اسـت ، مگـر جنایـت واقـع شـده صـرفاً بـه علـت                 2در بند      1تبصره  
ات شـود و در    حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثب                        

  .  صورت عدم اثبات ، جنایتِ عمدی ثابت نمی شود 
 باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود اثبات شود و در صورت                3در بند      2تبصره  

  . عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود 
اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی بر دیگری شـود در صـورتی                قانون جدید مجازات اسالمی ،     294مطابق ماده   : همچنین  

  . محسوب می شود عمدی ، جنایت 1این قانون نباشند) 302(که مجنی علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 
ایت عمدی گردد لکن نتیجۀ رفتار ارتکابی ، بیشتر از مقـصود وی              قانون جدید مجازات اسالمی ،  هرگاه فردی مرتکب جن          293مطابق ماده   

واقع شود ، چنانچه جنایت واقع شده ، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود ، نسبت به جنایت کمتر ، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر ، شـبه                           
 یا فوت کنـد کـه نـسبت بـه قطـع انگـشت       شود ؛ مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دستش قطع شده و   عمدی محسوب می  

  .عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت ، شبه عمدی خواهد بود 

                                                           
  :رتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود در صو : قانون جدید مجازات اسالمی 302ماده  .1
    . مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات است .1
  .  اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است  مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صورت ، مقدار.2
   . مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود .3
    . شود این قانون جنایتی بر او وارد) 156( متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ .4
   .زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است  .5

   .   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود3 و 2و 1     اقدام در مورد بندهای 1تبصره 
 . لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود .  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است 4    در مورد بند 2تبصره 
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   جزوه حقوق جزای عمومی76تصویر صفحه 
  فصل دوم

  انواع جرم
  

تقسیم بندی رایج و مرسومی که معموالً در آثار اغلب . جرایم بر حسب سالیق مختلف حقوقدانان تقسیم بندیهای متفاوتی دارند        
بر طبق این دیـدگاه جـرم از نظـر قـانونی بـه      . قوقدانهای جزایی دیده می شود ، تقسیم جرم بر اساس ارکان سه گانۀ جرم است  ح

تقسیم می شود و بر اسـاس عنـصر مـادی بـه جـرایم مـستمر و       .. تقسیم بندیهایی نظیر جرایم عمومی و نظامی ومالیاتی وگمرکی          
شود و از لحاظ عنصر معنوی به جرایم سیاسـی ،   غیر مشهود ساده و مرکب تقسیم میفوری وبه عادت و مطلق ومقید و مشهود و      

  .شوند  تقسیم می) شبه عمد ، خطایی ( جرایم عمدی وغیر عمدی 
∗∗∗  

   طبقه بندی جرایم بر اساس عنصر قانونی -اولگفتار
   جرایم نظامی -الف

ن دادرسی کیفری نیروهای مسلح پیش بینـی شـده اسـت و            جرایم نظامی جرایمی محسوب می شوند که در قانون مجازات و آئی           
دادگاهها ی نظامی هم عهده دار رسیدگی به این جرایم می باشند این جرایم ناشی از تخلفات نظامیان در حفظ نظم و سـرپیچی                        

شر و  امـا جـرایم عمـومی جـرایم ارتکـابی یـک قـ             . از وظایف خاص نظامی است که به مناسبت شغل  به آنها محول شده اسـت                 
  .صنف و در مورد همه افراد امکان تحقق دارد 

  کـه شـود  قسم اول جرایمی را شـامل مـی     . جرایم نظامی را به جرایم عمومی نظامی و جرایم نظامی صرف تقسیم بندی می کنند                
وقعیـت و  و اما قسم دوم شامل جرایمی می شود که توسط نظامیان در م         . نظامیان در موقعیت و شرایط عمومی مرتکب می شوند          

 تمـرد از     ، و افراد عادی نمـی تواننـد مرتکـب آن شـوند ماننـد فـرار از خـدمت نظـامی                     نظامی مرتکب می شوند      وضعیت خاص 
  .فرمانده نظامی و لغو دستورات نظامی 

   جرایم عمومی-ب
ظـامی یـا    جرایمی هستند که از نظر شخص مرتکب ، عموم مردم می توانند آنهـا را مرتکـب شـوند و بـرخالف جـرایم خـاص ن                          

 از جرایم خاص نظامی وانتظامی      172قانون اساسی در اصل     . خاصی نمی باشد      منحصر به طبقۀ  .. جرایم خاص کارمندان دولت و    
 منظور ازجرایم مربوط به وظایف خـاص نظـامی تخلفـاتی    1اعضاء ارتش ، ژاندارمری وشهربانی و سپاه پاسداران یاد نموده است        

در قانون  . ظامی در ارتباط با وظایف خاص و یا به سبب انجام وظایف نظامی مرتکب می شوند                 می باشد که مأمورین نظامی وانت     
 جرم نظامی جرمی است که به سبب خدمت نظامی یا درحین خدمت نظامی وبه سـبب آن                  1371مجازات جرایم نیروهای مسلح     

 در حـین انجـام وظیفـه از سـوی ضـابطین         به جرایم عمومی اعضای نیروهای مسلح وهمچنـین جرایمـی کـه           . ارتکاب یافته باشد    
. جـرایم عمـومی ایـن افـراد مـی باشـند       مربوط بـه  این موارد . دادگستری ارتکاب می یابد در محاکم عمومی رسیدگی می شود   

اسـترداد   قـانون راجـع بـه        8  مـادۀ (  جرایم نظامی نیز مانند جرایم سیاسی از فواید منع استرداد مجرمین و قبـول حـق پناهنـدگی برخوردارنـد                   
ادت مرسـوم وعهـود بـین المللـی         جرایم علیه بشریت وجنایات جنگی و مخالف عـرف وعـ           مگر اینکه جرایم نظامیان جزو     ) 1339مجرمین  

 آیـین دادرسـی      قـانون  12مـاده   [  جدید آیین دادرسی کیفری       قانون 582 ، جرایم در محاکم نظامی رسیدگی می شوند، به تصریح مادۀ          باشد
  دادگاه نظامی ، دودادگاه نظامی : ترتیب  در ایران دادگاههای نظامی به عنوان محاکم اختصاصی قانونی  به ]ح نیروهای مسلجرائم 

                                                           
انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، محـاکم نظـامی        برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا             : قانون اساسی مقرر می دارد       172اصل  . 1

  .شود گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می مطابق قانون تشکیل می
  .کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستندهای نظامی بخشی از قوۀ قضائیه  دادستانی و دادگاه
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   جزوه حقوق جزای عمومی81تصویر صفحه 
ز به موجب این نظریه داشتن انگیزۀ سیاسی و قصد ضدیت با موجودیت حکومت یا تشکیالت آن شاخص مهم جرم سیاسـی ا                      ، ضابطۀ ذهنی و شخصی   

سیاسـی در   جرم عمومی است در جرم سیاسی باید به شخص مجرم توجه کرد نه به خود جرم و موضوع آن به این معنا که اگر مجرم دارای انگیـزۀ                 
سیاسـی نباشـد ولـو        ارتکاب جرم بود ولو جرم ارتکابی ماهیتاً جرم عمومی بود ، جرم ، سیاسی محسوب می شود، برعکس اگر مجرم دارای انگیزۀ                     

  : شود  جرم ارتکابی آثار ونتایح سیاسی داشته باشد، جرم سیاسی محسوب نمی شود ، براین اساس جرم سیاسی دو قسم میموضوع
  

مرتکب سیاسی بـوده وسـرنگون کـردن اسـاس حکومـت و صـدمه بـه            که آن رفتاری است که در عین اینکه هدف و انگیزۀ           ،جرم مرکب سیاسی     
ور طبیعی یک جرم عمومی نیز می باشد، مانند سوء قصد به جان رئیس مملکت بـه منظـور تغییـر اسـاس           تشکیالت سیاسی مورد نظر می باشد به ط       

 515مـادۀ  .  سیاسی در آن به کار رفته جرم ، سیاسی تلقی مـی گـردد   ماهیت سوء قصد ، همان ماهیت جرم عمومی است اما چون انگیزۀ . حکومت
گ تقلید سوء قصد رهرکس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه ومراجع بز« : ست  این موضوع را اینگونه مقرر کرده اقانون تعزیرات

  .نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد 
 به منظور   است ویا نوعاًآن جرمی می باشد که به طورطبیعی جرمی عمومی است ولی به دلیل ارتباط وپیوندی که باجرم سیاسی یافته ، جرم مرتبط 

ساخت مواد منفجره برای اسـتفاده از ایـن مـواد  در جریـان                 سیاسی به حساب می آید مانند غارت یک کارخانۀ        . تسهیل جرم سیاسی واقع می شود     
 .یک شورش عمومی علیه حکومت 

  

جرم سیاسی از جرم عمـومی عنـوان شـده      به عنوان ضابطۀ روش های دوگانۀ باالزبه علت ایراداتی که در قبول هر یک ا ، ضابطۀ تلفیقی یا مختلط   
ذهنی ایـن اسـت کـه     است ، ضابطۀ مختلط به عنوان شاخص جرم سیاسی از جرم عمومی از سوی حقوقدانان مطرح شده است ، ایراد ضابطۀ              

ر نتیجـه ایـن ضـابطه ، ضـابطه ای     کننـد ، د  محدودۀ جرایم سیاسی را بیش از حد گسترش داده و عده ای به ناحق از مزایای آن اسـتفاده مـی   
   ضـابطۀ  .مناسب نمی باشد وضابطۀ عینی هم به دلیل عدم توجه به مجرم وانگیزه های او در ارتکاب جرم سیاسی مواجه با ایراد و انتقاد است 

مجـرم درتعریـف     مختلط است که بر اساس آن هم موضوع ونتیجۀ جـرم وهـم هـدف وانگیـزۀ     سوم که ایرادات فوق را جوابگو باشد ضابطۀ  
  .جرم سیاسی بایدلحاظ شودوفقط جرمی را بایدسیاسی بدانیم که هم موضوعش سیاسی است وهم با اغراض سیاسی ارتکاب می یابد

سیاسی بدون موضوع و نتیجۀ سیاسی ، جـرم سیاسـی نیـست و از طرفـی جـرم بـا موضـوع و نتیجـۀ سیاسـی بـدون انگیـزه                                  پس جرم با انگیزۀ   
م جرم سیاسی نمی باشد و مجرم سیاسی کسی است که به منظور ضدیت باحکومت و اساس حاکمیت دولت مرتکب        واغراض سیاسی باز ه   

  .جرمی شود که موضوعش سیاسی است وموجب لطمه وارد آمدن به موجودیت نظام سیاسی گردد
 این قانون چنانچـه بـا انگیـزه اصـالح امـور             2ه   هر یک از جرایم مصرح در ماد       1 قانون جرم سیاسی   1به موجب ماده    ضابطه جرم سیاسی در ایران  ،        

کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضـربه زدن بـه اصـل                          
  . نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود 

  .ر ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند  ، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر د2مطابق ماده 
توهین یا افترا به رؤسای سه قوا ، رئـیس مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام ، معاونـان رئـیس جمهـور ، وزرا ، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ،                                      -الف

  . نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان 
   قانون تعزیرات  517یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده توهین به رئیس  -ب
 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسـالمی یـا اقلیـت هـای     16ماده « ه » و » د « جرایم مندرج در بندهای      -پ

   7/6/1360دینی شناخته شده مصوب 
  . اسالمی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات هایجرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسالمی و شورا -ت
  .نشر اکاذیب  -ث

  :اسی محسوب نمی شود  قانون جرم سیاسی ، مباشرت ، مشارکت ، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سی3بر اساس ماده 
  جرایم مستوجب حدود ، قصاص و دیات -الف
  سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی -ب
  آدم ربایی و گروگان گیری  -پ
  بمب گذاری و تهدید به آن ، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی  -ت

                                                           
   شورای نگهبان 29/2/1395 مجلس شورای اسالمی و تأییدیۀ 20/2/1395مصوب . 1
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی360تصویر صفحه 
  تبانی اشخاص برای بردن مال غیر  - الف
  : اده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مقرر می دارد م
هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مال که متعلّق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نماینـد ایـن اقـدام آنهـا                           « 

 قـانون مجـازات عمـومی پـیش بینـی شـده اسـت               238مـاده   جزء تشبّث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که بـه موجـب               
  ».1محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبور محکوم خواهند شد

بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مـال شـخص ثالـث ، از طریـق دعـوای صـوری         
  . شناخته شده استعلیه یکدیگر ، تنها از نظر کیفر ، در حکم کالهبرداری

   تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوی - ب
  : ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مقرر می دارد 

بر محکوم مستقیماً اقامـه  اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا                « 
دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعـوی باشـد                          

تبـانی هـر یـک از طـرفین         . کالهبردار محسوب و عالوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کالهبرداری محکـوم خواهنـد بـود                
  » .شخاص فوق نیز حکم کالهبرداری است و مرتکب به مجازات محکوم می گردددعوای اصلی با ا

    تبانی در معامالت دولتی -ج 
و  » ین ارتـشا و اخـتالس و کالهبـردار      ید مجازات مرتکب  یقانون تشد « ) 1( مشمول ماده    ی در معامالت دولت   ی که تبان  یدر موارد 

 در معـامالت    یقانون مجـازات تبـان    «  توان بر اساس     یاره قرار گرفت ، نباشد م     ، که قبال مورد اش    » رات  یقانون تعز  « 599ز ماده   ین
  :  دارد یماده واحده مذکور اشعار م.  مرتکب را محاکمه و مجازات کرد 19/3/1384مصوب  » یدولت

بـه خـدمت عمـومی و یـا         اشخاصی که در معامالت یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها ومؤسسات وابسته بـه دولـت یـا مـأمور                         « 
شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک                  

  . تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند 
ها   مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکتهرگاه مستخدمین دولت یا شرکت ها ویا مؤسسات      

و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطالع از تبانی معامله را انجـام دهنـد یـا بـه نحـوی در                                
 و انفـصال ابـد از خـدمات دولتـی و شـرکت هـا و مؤسـسات وابـسته بـه دولـت و             تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجـازات حـبس          

در کلیه موارد مذکور ، در صورتی که عمل مطابق قـانون مـستوجب کیفـر شـدیدتر باشـد ، مرتکـب بـه              . شهرداری ها محکوم خواهند شد      
  . »مجازات اشد محکوم خواهد شد 

  2 کیفر انتقال بدون مجوز مال غیر -د
  : مقرر می دارد 1308 مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین  قانون1ماده 

کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کالهبرداری « 
د و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم محکوم می شو» سابق «  قانون مجازات عمومی 238محسوب و مطابق ماده 

اگر مالک از وقوع معامله مطلّع شده تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابالغ به انتقال گیرنده و مطلّع کردن . مالکیت انتقال دهنده باشد
 از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی

  به موجب ماده مزبور» .3هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند
                                                           

  . بوده که تا نسخ صریح یا ضمنی آن به اعتبار خود باقی است1307قانون مجازات اشخاصی که برای مال غیر تبانی می نمایند مصوب مرداد . 1
  1308 فروردین 8 و 5جع به انتقال مال غیر مصوب قانون مجازات را. 2
جرائمی که بموجب قانون کالهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر، مشمول قانون تشدید مجـازات ارتـشاء        « :  دیوان عالی کشور     1/9/73-594رأی وحدت رویه هیأت عمومی شماره       . 3

  )19/11/1373-14548شماره روزنامه رسمی ( »  است 1367و اختالس و کالهبردای مصوب 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی167تصویر صفحه 
  . ، هرچند به شیوۀ الکترونیکی نیز محقق می شود قذف عالوه بر لفظ ، با نوشتن   -تبصره 

» تو فرزند پـدرت نیـستی       « و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید        » تو فرزند من نیستی     « هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید        
  . قذف مادر وی محسوب می شود 

  . می شود هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت ن
  . فقط نسبت به مخاطب ، قاذف محسوب می شود » تو با فالن زن زنا یا با فالن مرد لواط کرده ای « هرگاه کسی به دیگری بگوید 

  .حد قذف ، هشتاد ضربه شالق است 
  . زنا یا لواط باشدو غیرمتظاهر به قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف ، بالغ ، عاقل ، مسلمان ، معین 

هرگاه قذف شونده ، نابالغ ، مجنون ، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضـربه شـالق تعزیـری درجـۀ شـش                                    1تبصره  
  . محکوم می شود ، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط ، مجازات ندارد 

  . واط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است قذف کسی که متظاهر به زنا یا ل    2تبصره 
کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری ، الفاظی غیر از زنا و لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنـا یـا لـواط بـه                                 

هر یا برادر مخاطب باشد ، نسبت به کسی کـه زنـا یـا لـواط را بـه او نـسبت داده اسـت ،                     افرادی از قبیل همسر ، پدر ، مادر ، خوا         
  . گردد محکوم به حد قذف و دربارۀ مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد ، به مجازات توهین محکوم می

بلوغ را به دیگری نسبت دهـد ، بـه سـی و       هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم                   
  . یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم می شود 

  . نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است ، قبل از توبۀ مقذوف مجازات ندارد
،  در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله       .به مطالبه مقذوف است     حد قذف حق الناس است و تعقیب ، اجرای مجازات منوط            

  . حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجراء مجازات متوقف می شود 
کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همگی با هم شکایت کنند ، خواه جداگانه در برابر قذف هـر یـک ، حـد                             

  . مستقلی بر او جاری می شود 
فر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صـورت صـدور    کسی که چند ن   

  . چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود . حکم محکومیت ، اجرای آن را مطالبه کند 
شود ، لکن اگر پس از  جرای حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می  کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ، یکبار یا بیشتر قبل از ا               

اجرای حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه شـالق                          
  . گردد تعزیری درجۀ شش محکوم می

  . گردد  ند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم میپدر یا جد پدری که فرزند یا نوۀ خود را قذف ک
تواند تعقیـب     حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همۀ ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می                          

  . و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند 
  . در صورتی که قاذف ، پدر یا جد پدری وارث باشد ، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند   - تبصره

  :در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی و اجرا ساقط می شود 
  . هرگاه مقذوف ، قاذف را تصدیق نماید   .1
  .  شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده  .2
  . هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ، ورثۀ او ، گذشت کند   .3
  . هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند   .4
  .هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند ، خواه قذف آنها همانند باشد خواه مختلف   . 5

  .  ، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش است 5مجازات مرتکبین در بند    -ره تبص
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی444تصویر صفحه 
ن خود یـا دیگـری       مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، یعنی این که آنها را از آ                     :خامساً  

  .ارد در مایملک خود یا دیگری نمایدانگاشته و و
بنابراین صرف استفاده غیر مجاز     .  »1مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند              « مثل این که    

ت اخیـر، یعنـی اسـتفاده    در صـور .  فوق الذکر دانست 5از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی توان مشمول ماده                
مرتکـب بـه موجـب مـاده     ) مثالً استفاده شخصی و غیر مجاز از اتومبیلهای دولتی بدون قصد تملک آنهـا          (دولتی   غیر مجاز از وجوه یا امول     

  : به موجب این ماده 2. به دلیل تصرف غیر قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت1375 قانون تعزیرات مصوب سال 598
کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و شوراها یاشهرداریها وموسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یانهادهای انقالبی و بنیادها و                    هریک از   «

ائی و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولـت اداره مـی شـوند و یـا دارنـدگان پایـه قـض                   
بطورکلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یـا                            

ر حسب وظیفه به آنهـا      حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهاردار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که ب                         
رار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و                     قسپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز         

شـده باشـد عـالوه بـر مجـازات          ضربه محکوم می شود و در صورتی کـه منتفـع            ) 74(عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شالق تا             
و همچنین است در صورتی که به علت اهمـال یـا تفـریط موجـب تـضییع امـوال و وجـوه                       . مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد         

  ». بر اعتبار مصرف نموده است دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد 
بنابراین اگر امارات و قرائن داللت بر آن نماید که برداشـت یـا              . مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد            :سادساً  

ن اسـت    خارج بوده و ممکـ     5تصاحب یا اتالف مال بر اثر فراموشی یا اهمال یا بی دقتی انجام گرفته است ، مورد از شمول ماده                     
  .در صورت وجود سایر شرایط مشمول سایر مواد قانونی گردد

مجـازات جـرم اخـتالس بـستگی بـه          » قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبـرداری           «5به موجب  قسمت اخیر ماده       
ش ماه تا سه سال حـبس       ارزش مال اختالس شده دارد، بدین ترتیب که اگر میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ش                  

و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتـی و در                      
در مـورد تعیـین ارزش   . هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکـوم خواهـد شـد        

 از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یه به دفعات واقع شـده و جمـع      اموال اختالس 
  . »مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد

در مورد این که آیا در تعیین ارزش مال اختالس شده قیمت دولتی مناط اعتبار است یـا قیمـت عرفـی،  دو رای از دیـوان عـالی                              
  . ور صادر شده که ظاهراً با یکدیگر تضاد دارندکش

مناط در قیمت مال اختالس شده ارزش معمولی هر بلد است ، نه قیمتی که دولت برای خریـد آن معـین کـرده      «:مطابق رای اول    
ر بـرای   در مواردی که از طرف دولت طبق قانون منع احتکار و مقررات مربوط دیگـ              «مطابق رای دیگری از همان شعبه       .  »3است

کاالیی نرخ معین می شود، نرخ بازار آزاد اصوالً نباید مالک تعیین غرامت گردد، و قدر متیقّن همان میزانی است کـه در نتیجـه     
  . »4مالک قراردادن نزخ مقّرر دولتی تشخیص شود

ای تحقیـق در مـورد      مخصوصاًدر تعیین ارزش مـال بـر      ( رای اول با اصول حقوقی و احکام شرعی        یر محمد صادق  یدکتر م به نظر   
  .سازگارتر است) شمول مقررات راجع به سرقت مستوجب حد

                                                           
   10 صادره از شعبه دوم دیوانعالی کشور ، مندرج در مجموعه متین ، ص 2216رای شماره . 1
اداره حقـوقی در نظریـه   . وال دولتـی دانـسته اسـت     اداره حقوقی قوه قضاییه که استفاده کننده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را مرتکب جرم تصرف غیر قـانونی در امـ      9/7/1373 مورخ   4564/7نگاه کنید به نظریه شماره      .  2

  . قانون تعزیرات را به درستی دو جرم جداگانه دانسته است 598 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء  و اختالی و کالهبرداری، وجرم موضوع ماده 5 جرم اختالس موضوع ماده 1/3/1373 مورخ 7/ 9579شماره 
  .10لی کشور، مندرج در مجموعه متین ، ص  ،شعبه دوم دیوانعا921رای شماره . 3
  . 8 ، شعبه دوم دیوانعالی کشور ، مندرج در مجموعه متین ص 12/3/1319 مورخ 528رای شماره . 4
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   حقوق جزای اختصاصی560تصویر صفحه 
   ضمانت اجرای کیفری جرم اقدام مسلحانه علیه حکومت اسالمی  . 5

حـد  .  ته اسـت قانونگذار قیام کنندگان مسلح علیه حکومت اسالمی را محارب و مستحق کیفر محاربه و افـساد فـی االرض دانـس        
  : محارب یکی از چهار چیز است 

  اعدام 
  ]صلب  [آویختن به دار 
  قطع دست راست و پای چپ 
  تبعید 

ای باشد قاضـی نمـی       انتخاب هر یک از امور چهار گانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجرای بعضی از مجازات ها دارای مفسده                     
  . یا مجروح کرده یا مال او راگرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشدتواند آن را انتخاب نماید خواه کسی را کشته

حد محاربه با عفو صاحب حق ساقط نمی شود بنابراین کیفر مرتکب جرم قیام مسلحانه در برابر حکومت اسـالمی نیـز کـه قانونگـذار               
 لـیکن در عـین حـال در صـورتی کـه چنـین محـاربی قبـل از              .وی را مشمول حکم محارب دانسته است قابل عفو صاحب حق نیست           

  ).1361 قانون حدود و قصاس 211ماده ( دستگیری توبه کند حد ساقط می شود واگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود
 هـر    :ی به جرائم ضد انقالب     قانون الیحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگ        7برابر ماده   ،  در خاتمه الزم به یاد آوری است که         

کس نظامیان را به الحاق به دشمنان و یا غیان یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد  
  . استیا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام

در اینجا قانونگذار مصادیق معاونت در جرم ، از قبیل تحریک و تشویق و دسیسه و فریب و تسهیل وقوع جرم را به عنـوان یـک                           
  .جرم مستقل شناخته و برای مرتکب کیفر اعدام پیش بینی نموده است

جی و تمامیـت ارضـی ، در خـارج از کـشور در     ارتکاب جرائم مربوط به اقدام علیه حکومت جمهوری اسالمی ایران و امنیت داخلی و خار         
بند  . ( قابل رسیدگی است اعم از اینکه مرتکب ایرانی یا بیگانه باشد)  ا.و.ع.د .ت.ق (محاکم ایران و طبق قانون مجازات جمهوری اسالمی     

  . )  قانون راجع به مجازات اسالمی سابق3ب ماده 
  . ید در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد متهم با،مجازات اسالمی جدید  قانون 5طبق ماده 

 کشور مرتکب شوند یـا وسـایل ارتکـاب آن را فـراهم            یهر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد  امنیت داخلی یا خارج                   
  .ند شدنمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواه

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هـم تـدارک دیـده باشـند           
 .ولی بدون ارادۀ خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد

   حکومت اسالمی یختن طرح براندازی ر-ب 
 هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسالمی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند ، و نیز کـسانی کـه بـا                             

  .  باشند  االرض می آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سالح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی
 یت بـرا  یـ ا اداره جمع  یل  یا اقدام به آن و تشک     یران ،   ی ا ی اسالم ی اساس جمهور  یر و نابود  یی ، به مفهوم تغ    یبرانداز   برنامه یطراح

 موجـب شـمول مجـازات       1382مـصوب سـال     »  مـسلح    یروهـا یم ن یقانون مجازات جرا   « 17ان در ماده    ی نظام ین منظور از سو   یا
  . محاربه بر مرتکب دانسته شده است 

   شرارت مسلحانه  - ج
به موجب ماده مزبور اشخاصی که سردسته عده        .  قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی شده است         409جرم مربوطه به اشرار مسلح در ماده        

 بوده و ای از اشرار مسلح ویا داخل آنها باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت امالک و اموال یا تعرض به جان و ناموس مردم
یا مقصد آنها حمله به قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایت هستند، باشد بر حسب مورد به حـبس دائـم یـا                              

  .اعدام محکوم خواهند شد
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی605تصویر صفحه 
ی و خارجی و توطئه علیه جمهوری اسالمی ایـران یـا          ، رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخل        1373 انقالب در سال      و عمومی

اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام پیش بینی گردید که رسیدگی بـه جـرائم مزبـور در صـالحیت                          
،  دادگاه های انقالب است که در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تـشکیل آن را رئـیس قـوه قـضائیه تـشخیص مـی دهـد                    

  .گردد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضائی تشکیل می
، سازمان قضایی نیروهای مسلح را از شـمول قـانون و آیـین نامـه اجـرای آن مـستثنی         خود2، قانون مزبور درتبصره ماده   مع هذا 

 قانون مجازات جـرائم     8اده   م 2و  1نموده است و لذا قانون عام تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مانع اعتبار و اجرای تبصره                  
بدین ترتیب در صورتی که در جرائم علیه امنیت که به قـصد برانـدازی              . یعنی ناقض قانون خاص نمی باشد     سابق  نیروهای مسلح   

نظام جمهوری اسالمی ایران ارتکاب شود در صورتی که اداره کننده و تشکیل دهنده جمعیت یا اکثر اعضاء از پرسنل نیروهـای      
  .  1 به جرائم همه اعضاء در محاکم نظامی رسیدگی خواهد شدمسلح باشند

 اسـت  یهیبـد . رش قـرار گرفتـه اسـت    یشتر مورد پـذ یا ب یت ، همان مالک دو نفر       یص جمع ی تشخ ی قانون مزبور ، برا    19در ماده   
 یا تبـان یـ  یا داخلـ یـ  یت خارجی بر ضد امنی ارتکاب جرائمیبرا) ت یل جمعیبدون تشک( شتر یا بی دو نفر یصرف اجتماع و تبان 

 610موضـوع مـاده   (  سـال حـبس   5 تا   2 که در حد صدق عنوان محاربه نباشد مستوجب          یل ارتکاب آن ، در صورت     یه وسا ی ته یبرا
  . شود  ی میدگی انقالب رسیها  بوده و در دادگاه)قانون تعزیرات 

ع و تبانی بنماید که علیه اعـراض یـا نفـوس یـا امـوال مـردم اقـدام              قانون تعزیرات  هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتما         611به عالوه در اجرای ماده      
 سـال  3 مـاه تـا   6نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حـسب مراتـب بـه حـبس از                      

  . محکوم خواهد شد 
   به قصد براندازی نظام  2  جرائم همکاری با دشمن. 2

که به منظور براندازی و همکاری با دشمن مبادرت به ارتکاب جرائم مشروح زیر نمایند، در صورتی که به تأثیر فعـل خـود در برانـدازی                           نظامیانی  
  :  سال حبس تعزیری محکوم می شوند15 تا 5حکومت علم داشته باشند در حکم محارب می باشند و اگر به تأثیر کارخود آگاه نباشند به 

فرماندهی یا پایگاه یا محل مورد حفاظت سپرده شده به او ، یا تسلیم تأسیسات و تجهیزات وساز و برگ نظـامی بـه دشـمن                 تسلیم افراد تحت     ♣
  3. )م . ن . ج . م .  ق 21 ماده الفبند  (

  )  .م. ن. ج . م .  ق21 ماده الفقسمت اخیر بند ( افشای نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها به دشمن  ♣
  . )م . ن . ج . م .  ق 21 ماده ببند ( نی با دشمن برای انجام مقاصد دشمن تبا ♣
تأسیسات ، ساختمانها، استحکامات نظامی ، کشتی یـا هواپیمـا یـا امثـال               ) عمد در فعل و با قصد نتیجه        ( حرق یا تخریب با سوءنیت و عمدی         ♣

محتوی اسناد و دفاتر طبق بندی شـده مـورد اسـتفاده نیروهـای مـسلح یـا وسـایل              آنها ، یا انبارها، راهها ، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز             
  .) م . ن . ج . م .  ق 92موضوع ماده (دفاعیه یا تمام یا تخریب اشیاء و وسایل و اماکن 

بات فرار یا تسلیم یا     هم ساختن موج  ااجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نظامیان و یا اشخاص در خدمت نیروهای مسلح و همچنین فر                    ♣
  . ).م . ن . ج . م .  ق 23موضوع ماده ( عصیان اشخاص مزبور  

جمع آوری نیرو یا کمک برای دولت در حال جنگ یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد یا اغوا و تشویق افراد نظامی بـه الحـاق بـه                      ♣
  )م. ن . ج . م .  ق 21 ماده جموضوع بند (حاق آنان دشمنان یا محاربین و مفسدین و یا فراهم ساختن عملی وسایل ال

اقدام مسلحانه هر یک از نظامیان یا افراد در خدمت نیروهای مسلح ، علیه جمهوری اسالمی ایران که با قصد نتیجه و بـا علـم بـه تـأثیر آن در                        ♣
ن صورت ، کیفر مرتکـب حـبس تعزیـری از    در غیر ای. براندازی و همکاری با دشمن ارتکاب شود محاربه و مرتکب در حکم محارب است             

 .)م.ن. ج . م .  ق 22ماده (  سال است  15سال تا 5

                                                           
   249دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره . 1
اشرار ، گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسالمی ایران در حال جنگ بوده یـا قـصد برانـدازی آن را دارنـد و یـا                  : دشمن عبارت است از     منظور از      :  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح     25ماده  . 2

 . اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است 
  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 1
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   جزوه آیین دادرسی کیفری47تصویر صفحه 
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام                  .1

  ریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام مسلحانه یا احراق ، تخ
هـر چنـد   .  ذکر شده است  )512 الی 498مواد ( منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بزه هایی است که در قانون تعزیرات               

ههـای انقـالب    با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی ، نباید با عنوان کـردن امنیـت داخلـی و خـارجی ، هـر جرمـی را بـه دادگا                            
  :کشانده و صالحیت این محاکم را گسترش داد ، با این وجود رویه قضایی آن را نادیده گرفته و اعالم داشته است 

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی اسـت کـه                             
  . مختل می سازد و رسیدگی به آن در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی است نظم جامعه و امنیت عمومی را

  .تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل  .2
  .  اشتباه کرد 1جرایم مربوط به مواد مخدر را نباید با بزه قاچاق 

  

کشت خشخاش به طور مطلق ، کـشت شـاهدانه بـه منظـور تولیـد مـواد مخـدر ، وارد        : ب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام    به موج  ♣
هـر شـکل و    حمل ، خرید ، توزیع و فروش مواد مخدر و دایر کردن یا اداره کردن مکان برای اسـتعمال مـواد مخـدر بـه       کردن ، صادر کردن ، تولید ، نگهداری ،        

جرم است و رسیدگی بـه کلیـه   ...... طریق مگر در مواردی که قانون اجازه داده است و هکذا تولید آالت و ادوات و ابزار مربوط به تولید و استعمال مواد مخدر و                   
 . این بزه ها در صالحیت دادگاههای انقالب می باشد

 بـا وجـودی کـه بـزه هـای مـذکور در       –مان قاچاق مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند            باید دانست که فرار کردن یا پناه دادن متهمان و یا محکو           
 مع الوصف چون از مصادیق قاچاق یا بزه های مربوط به مواد مخدر نبوده و هر یک عناصـر تـشکیل دهنـده ویـژه خـود را      –قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است   

  . دگاهها و دادسراهای انقالب  می باشند دارند خارج از حدود صالحیت دا
 کاال و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کاالهای ممنـوع و قاچـاق  کـاال و ارز    2رسیدگی به جرایم قاچاق :  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 44به موجب ماده   ♣

سایر پرونده های قاچاق کاال و ارز ، تخلف محـسوب و رسـیدگی بـه آن    . قالب است مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه ان      
  . در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است 

 قـانون مجـازات     45با توجه به صراحت ماده      « :  هیئت عمومی دیوان عالی کشور       11/7/1363 مورخ   17به موجب رأی وحدت رویه شماره       
 اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خریـد و فـروش ویـا حمـل و نقـل و یـا مخفـی                               مقصود از قاچاق   –مرتکبین قاچاق   

 چون اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچـاق مـورد نظـر قانونگـذار                   –کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت          
 رسـیدگی   11/2/1362ون حدود صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب مـصوب           ماده واحده قان   3احصاء شده است و نیز با عنایت به بند          

 دیـوان عـالی     12به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صالحیت دادگاههای انقالب قرار داده شده است از این جهت رأی شعبه                       
  . کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود 

  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  .3
 :  مثل .سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است  .4

  .  قانون اساسی 49دعاوی مربوط به اصل   -الف 
فاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختالس ، سرقت ، قمار ، سوء است            

و معامالت دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حـق رد کنـد      
  .  شرعی به وسیله دولت اجرا شود این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت . و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد 

دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بـر حـسب مبـانی عقیـدتی                           :نظریه شورای نگهبان    
 49 و 43ست و اصـول  لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغـایر بـا قـانون اساسـی نیـ             . خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است           

  . قانون اساسی شامل این مورد نیست 

                                                           
هر کس در مورد مالی که موضـوع درآمـد دولـت بـوده یـا ورود یـا       « :  این قانون1به موجب ماده    .  با اصالحات بعدی است      1312 اسفند ماه    29مصوب  منظور از قاچاق ، اعمال موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق           . 1

 . » ......صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود 
 کاال و ارز  عبارت است از ، هر فعل و ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس ایـن قـانون و یـا            قاجاق:   قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز           1ماده  » الف  « بند  . 1

 . سایر قوانین ، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد 
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   جزوه حقوق جزای اختصاصی691تصویر صفحه 

  ) 1308مصوّب (  قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر8مادّه   -گفتار سوم 
تـا بـه دیگـری منتقـل کنـد ،         هرگاه کسی مال غیر را عینا یـا منفع         » 1308قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال          « 1به موجب ماده    

 را بـه وسـیله   قبلـی ایـن قـانون   کسانی که معامالت تقلبی مذکور در مواد      « :  قانون مذکور    8مطابق ماده   . شود      کالهبردار محسوب می  
  ». جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد ،اسناد رسمی نموده یا بنمایند

 ادّه ناظر به کسانی است که معامالت تقلبی اموال متعلق به غیر را اعمّ از منقول یا غیر منقول عینـاً یـا منتفعـاً انجـام داده یـا      حکم م 
بدیهی است در هر صورت علـم       . می دهند ، اعمّ از اینکه این کار را با تبانی با انتقال گیرنده یا بدون تبانی با او انجام داده باشند                       

  .رفین معامله به تعلق مال به غیر شرط تحقّق مادّه است هر یک از ط
چنانچه معامله با سـند عـادی یـا    .  قانون مورد بحث پیش بینی شده است 7 الی 1نحوۀ انتقال و معامله به شرحی است که در مواد        

انون تـشدید مجـازات      قـ  1بدون تنظیم هیچگونه سندی انجام شده باشد، عمل از مصادیق کالهبرداری محسوب و مشمول مـادّه                 
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری می باشد ولی چنانچه معامله و انتقال به وسیله اسناد رسمی بعمل آمده باشد، متعـاملین                      

  . محسوب می شوندیجاعل در اسناد رسم
 بلکـه نـسبت بـه     ، شـود خصوصیت مهمّ حکم این مادّه این است که نه فقط نسبت به معامالت تقلبی که پس از وضـع آن انجـام                 

چه مادّه مزبـور مقـرر مـی دارد کـه کـسانی کـه               . معامالتی هم که قبل از وضع این قانون انجام شده باشد تسری داده شده است                
معامالت تقلبی مذکور در مواد قبل را در زمان گذشته هم به موجب اسناد رسمی انجام داده باشند مشمول حکـم قـانونی مزبـور                      

 ولی به موجب مادّه  ،ن حکم از این نظر که مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی است ، قابل توجّه است              ای. خواهند بود 
  . تعقیب جزائی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی دانسته شده است ، همین قانون5

∗∗∗  
  )1311مصوّب   قانون تجارت248مادّه ( قید تاریخ مقدم در ظهر نویسی برات   -گفتار چهارم 

ظهر نویس باید در ظهر نویسی خود تاریخ پرداخت . »هرگاه ظهر نویس در ظهر نویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود« 
وجه برات را اعمّ از اینکه به رؤیت باشد یا به وعده تعیین و ذکر نماید و چون قید تاریخ مقدم بر تاریخ ظهر نویـسی ممکـن اسـت از                               

لیه در پرداخت وجه مشکالتی را بوجود آورد که به ضرر دارنده برات باشد ، لذا قانونگذار قید تاریخ مقدم در ایـن               نظر تعهد محال ع   
به این مورد که یکی از مصادیق جعـل   تعزیرات   ، قانون    523همچنانکه در مادّه    . مورد را جرم و از مصادیق جعل و تزویر دانسته است          

  . مصادیق جعل دانسته است ازخر سند را نسبت به تاریخ حقیقتیمادی است اشاره کرده و تقدم یا تأ
∗∗∗  

  لی های ارتکابی در اسناد سجّ  جعل-گفتار پنجم 
مـصوب مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام در سـال             » لی و شناسـنامه     های مربوط به اسناد سجّ      قانون تخلفات ، جرایم و مجازات     « 

  : دارد   اشعار می10ه است ؛ از جمله ماده بینی کرد لی را پیش مواردی از جعل اسناد سج1370ّ
از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یـا  ( هر کس در شناسنامه یا اسناد سجّلی خود یا دیگری هر گونه خدشه      « 

در صورتی که اقـدامات مـذکور       . د شد    ریال محکوم خواه   500,000 ریال تا    100,000وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از        ) سیاه کردن   
در صـورت  . شـود   به قصد متقلبانه انجام یافته باشد مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایـی محکـوم مـی                      

  . »باشد  تکرار ، دادگاه موظف به تعیین حداکثر مجازات می
لی و یا ساخت و تهیـه غیـر مجـاز مهرهـای             اپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجّ      هر کس اقدام به چ    « الذکر     قانون فوق  13مطابق ماده   

 ریـال   5,000,000 ریـال تـا      2,000,000لی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جـزای نقـدی از                      سجّ
    .»شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد  محکوم می
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   جزوه آیین دادرسی کیفری252تصویر صفحه 
اگـر  .  دادگـاه احکـام  در مرحلـه اجـرای    496 در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم اسـت و مـاده      63ماده  ضمانت اجراهای مذکور در     

ضابط استنکاف نمود ، باید دید آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی است یا در مرحله اجرای حکم، اگر در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی                         
. …«:  ، آمده اسـت کـه   496در ذیل ماده .  حاکم می باشد  496 حاکم است و اگر در مرحله اجرای حکم باشد ، ماده      63ده  مابود ،   

 مربوطه کدام است ؟ اگر متخلـف از         انون منظور از ق   .، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود          عالوه بر تعقیب انتظامی و اداری       
 و اگر متخلف ضابط دادگستری باشد، ، است   قانون تعزیرات   576باشد منظور از قانون مربوطه ماده        ) غیر از ضابطین  (مقامات قانونی   

آورد ، برای تعقیب مامورین دولتی و ضـابطین ، در ارتبـاط بـا تخلـف از      نمی  را هم 496 و 63 اگر مقنن مواد   . ، حاکم است   63ماده  
. ورده اسـت  آک .د.آ.، ولی از باب اهمیت موضوع ، مقنن این مواد را هـم در ق        کافی بود    576 ماده    ، اجرای دستورات مقام قضائی   

  از ضـابط   قـانون تعزیـرات   576توانـد بـه اسـتناد مـاده       از متهم ، اخذ تامین نماید ، مجنی علیـه مـی  19اگر ضابط بر خالف ذیل ماده     
  .  ضابط دادگستری ، مرتکب جرم شده است  چرا که ضابط در مقام،در صالحیت دادگاه عمومی استالبته شکایت کند که 

  :نکته ها 
تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یـافتن                             

ر تهدیـدات ، ابـالغ اوراق و اجـرای          و جلوگیری از فرار و مخفی شـدن مـتهم ، دسـتگیری وی ، حمایـت از بـزه دیـده و خـانواده او در برابـ                            
  )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 62ماده (  .تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است 

هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قـرار گیـرد ، بایـد حـداکثر ظـرف یـک سـاعت مراتـب بـه                                  
دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی نمایـد و در صـورت نیـاز بـا حـضور در            . یک اعالم شود    دادستان یا قاضی کش   

  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 47ماده (   .محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد 
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و        . نماید   متهم می تواند تقاضای حضور وکیل         با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،       

مذاکرات ، با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل می تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشـد مالحظـات            
   ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری48ماده ( . کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد 

اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلـی یـا خـارجی کـشور ، سـرقت ، مـواد مخـدر و                                   -تبصره  
ظـر   این قانون ، تحت نظر قرار گیرد ، تا یک هفته پس از شـروع تحـت ن                  302ماده  ) پ  (  و    )ب    (،  ) الف  ( روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای       

  . قرار گرفتن امکان مالقات با وکیل را ندارد 
این قانون است ، در صورت ضرورت  ) 302(در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده         « 

 قرار صادره در این خصوص ظرف مهلـت ده روز قابـل         .به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان ، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود                
   ».اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل اتهام است 

انی و علـت تحـت نظـر قـرار گـرفتن            به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات سجلی ، شغل ، نش                    
دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبـور در دفتـر مخـصوص و رایانـه ، بـا                 .  شود   ، به هر طریق ممکن ، به دادسرای محل اعالم می          وی

رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ، نظارت الزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمـال مـی نمایـد و فهرسـت کامـل آنـان را در                            
والدین ، همسر ، فرزندان ، خواهر و بـرادر ایـن            . ه همان نحو ثبت شود      پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعالم می کند تا ب             

پاسخگویی به بستگان فـوق دربـاره تحـت نظـر قرارگـرفتن تـا       . اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطالع یابند          
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 49ماده  (  . ضروری است حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ،

شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بـودن آگـاه کنـد و ضـابطان نیـز                                  
دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقـی  مکلفند مساعدت الزم را در این خصوص به عمل آورند ، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص        

  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 50ماده (  .در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضایی برسانند . استفاده کند
ز شـخص تحـت نظـر معاینـه بـه      بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان ا              

  )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 51ماده ( . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود . آورد  عمل می
 ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مـورد شـخص تحـت نظـر را بـه مـتهم                        هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ،       

  )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 52ماده ( .  ختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند تفهیم و به صورت مکتوب در ا
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   جزوه آیین دادرسی کیفری83تصویر صفحه 

  ]دادگاه تجدید نظر استان [  مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای نخستین -گفتار سوم 
  ،حـوزه آن اسـتان    مـستقر در   قابل تجدیـد نظـر صـادره از دادگاههـای عمـومی و انقـالب      در مرکز هر استان، به منظور تجدیدنظر در آراء 

جلسه دادگاه تجدید نظـر بـا حـضور دو          . گردد به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می              ، دادگاه تجدید نظر  
. االجـراء خواهـد بـود      شـود قطعـی و الزم      ا عضو مستشار انشاء مـی     عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس ی             

مرجـع آرای قابـل تجدیـدنظر صـادره از     . البته ، در مواردی الزم االجرا بودن رأی مـستلزم نهـایی شـدن آن اسـت                 » ا. ع. د. ت.  ق 20ماده  «
   .  )قانون آیین دادرسی مدنی 334ماده (  ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد دادگاههای عمومی و انقالب هر حوزه

دادگاه تجدیدنظر استان ، در صورتی که تراکم کار ایجاب نماید ، می تواند بیش از یک شعبه داشته باشد کـه در ایـن صـورت                  
از هـر دادگـاه اسـتان و هـر یـک            . رئیس شعبه اول ، طبق اصول کلی ، ریاست دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را عهده دار است                  

شعب آن دارای یک نفر مدیر دفتر است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بـوه و بـه تعـداد الزم ، تحـت ریاسـت خـود                              
   . )1307مصوب . ع . ت . ا .  ق 82 و 81ماده ( دارد ........ کارمند ، دفتر نویس و 

  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 461 الی 448مطابق مواد 
وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحـد رایانـه و رعایـت مقـررات راجـع بـه                           پرونده ها پس از     

دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه ، به وسیله رئیس کل دادگـستری اسـتان یـا معـاون او و یـا                   
عایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حـوزه هـای قـضائی کـه سـامانه       یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با ر        

  .رایانه ای دارند ، ارجاع می شود 
  .دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها به نوبت رسیدگی می کند ، مگر در مواردی که به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد 

موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقـت دادگـاه                  به جرائمی که      -تبصره  
  . تجدیدنظر استان ، خارج از نوبت رسیدگی می شود 

رئیس شعبه ، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جـامع آن را تهیـه مـی کنـد و یـا بـه نوبـت بـه یکـی از اعـضای دادگـاه                                
ایــن عــضو ، گــزارش پرونــده را کــه متــضمن جریــان آن و بررســی کامــل در خــصوص . اســتان ارجــاع مــی دهــد تجدیــدنظر 

خالصه این گزارش در پرونـده درج مـی         . تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است ، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند                
  :شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید 

 قرار رفع نقص صادر می کند و پرونـده را نـزد دادسـرای صـادرکننده کیفرخواسـت یـا دادگـاه                        ی که تحقیقات ناقص باشد ،     در صورت  -الف
فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می توانـد                         صادرکننده رأی می  

  . قات نمایدخود مبادرت به انجام تحقی
هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشـد ، آن را تأییـد و                         -ب

سـیدگی  پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد ، پرونده برای ر                  
  .به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه ، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند 

هرگاه رأی توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رأی را نقض و پرونده را به مرجع                          -پ
  . رأی اعالم می کند صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده 

اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهـات                   -ت
  . کند قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رأی مقتضی صادر می

 مستوجب مجازات های حدود ، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق ، هرگاه جرم از جرائم  - ث
بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت 

   طرفین و اشخاصی را کهبه حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ،



 
   
   

  

137

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

  جزوه آیین دادرسی کیفری 163تصویر صفحه 
بدین ترتیب مرجـع  . در اینگونه موارد بهتر است از تعقیب بزهکار صرفنظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود    

م کم اهمیت به بایگانی پرونده    تعقیب ، در صورتی که اقامه دعوی را علیه متهم مفید تشخیص ندهد باید مجاز باشد که در جرائ                  
  . برای همیشه و در سایر جرائم  به تعلیق تعقیب به صورت موقت اقدام نماید 

در حال حاضر با توجه به توصیه های بین المللی هیچ یک از دو قاعده اجباری بودن یا موقعیت داشتن تعقیـب ، بـه تنهـایی و بـه                       
  1. فته است طور مطلق ، مورد اقبال قانونگذاران قرار نگر

    طرز تعقیب دعوی عمومی–چهارم 
  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 12 و 11طبق ماده 

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهـت حیثیـت عمـومی بـر عهـده دادسـتان و اقامـه دعـوی و درخواسـت مـتهم از جهـت حیثیـت                     
  . خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است 

  . ، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت 
  .تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است   -تبصره 

    :2 و 1 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 27مطابق ماده 
متهم را بالفاصله و مستقیماً در دادگاه آغاز        قاضی دادگاههای کیفری در کلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می تواند تعقیب و محاکمه                    « 

تواند تحقیقات را رأساً انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین دادگستری بخواهـد                   چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می        . نماید
  .» شود  ظر پرونده به دادگاه ارسال میدر این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد ن. و در آن نظارت نماید 

  :دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می نمایند :  همین قانون  22طبق ماده 
  .اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی بواسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است ♣
 .و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می آورددر جرائم مشهودی که جنبۀ عمومی دارد  ♣

 ).در جرائمی که دارای جنبه عمومی است(اعالئم اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود  ♣

 .تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا ♣

 .ل اختالف عقیده بین بازپرس و دادستان در تعقیب امر جزائی در مقام ح2حکم دادگاه کیفری  ♣

 .سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی پیش بینی شده باشد ♣

های موجود در نزد محاکم قـضائی   از مجموع قوانین آیین دادرسی کیفری سابق و مقررات الحق و مجموع آراء قضائی و روش      
در حقیقت  . دسرا در دادگاه جزائی با صدور کیفرخواست شروع می شود         چنین مستفاد است که اقامه دعوی عمومی از طرف دا         

  .در قلمرو محاکم جزائی کیفرخواست نظیر دادخواست در محاکم حقوقی است
   تعلیق تعقیب  - پنجم

کـه در اغلـب   تعلیق اجرای مجازات یکـی از اصـول مهـم و معقـول و مفیـدی اسـت        . تعلیق تعقیب را نباید با تعلیق اجرای حکم اشتباه کرد           
 و 1346قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر مـاه  (  قوانین کیفری ممالک متمدن جهان و از جمله در حقوق جزای ایران پیش بینی شده است              

طور کـه اشـاره   باشد که همان اما تعلیق تعقیب امر نسبتا تازه ای می  ) قانون جدید مجازات اسالمی46 قانون راجع به مجازات اسالمی و ماده  40ماده  
  .طرف در کشور ما متداول گردیده است   به این1352شد از سال 

  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 80 و 79مطابق مواد 
در این صورت ، دادستان . در جرایم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند            

شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یـک سـال از تـاریخ صـدور قـرار                . قرار ترک تعقیب صادر می کند       
  . ترک تعقیب درخواست کند 

                                                           
  دکتر محمد آشوری ، منبع پیشین.  1
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   جزوه آیین دادرسی کیفری336تصویر صفحه 
   حل اختالف  -الف 

نـشده باشـد بـه    در صورتیکه اختالف بین مراجع قضائی کیفری در موضوع صالحیت، از طریق پژوهش خـواهی و یـا فرجـام خـواهی حـل                 
مـاده  ئین دادرسـی مـدنی و    درخواست اشخاصی که در امر جزائی شرکت دارند و یا به تکلیف دادستان مربوط و با رعایت مقررات قانون آ            

  .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری حل اختالف می شود 317
   اصول کلی مربوط به حل اختالف در صالحیت  -ب
  : جع کیفری اصول زیر قابل تشخیص استدر حل اختالف صالحیت بین مرا 

  .رأی دادگاه صالح در باب حل اختالف قطعی است 
،  2و 1مثالً حل اختالف بین دو دادگاه کیفری .  باالتر است از مراجع اطراف اختالف آید که از حیث درجه حل اختالف در دادگاهی به عمل می 

  . آید  به عمل می کشور ند، در این دادگاه و اال در دیوان عالی باشتجدید نظر استان چنانچه هر دو در مقر یک دادگاه 
شود؛ ولی شروع به دادرسی و صدور حکم یا قرار  حدوث اختالف در صالحیت و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف بازجوئی مقدماتی نمی         

  1.اندازد نهائی را تا حل اختالف به تعویق می
  . حل اختالف با دادگاه عمومی یا انقالب است  راجع به نوع بزه ارتکابی اختالف نظر باشد، در هر مورد که بین دادستان و بازپرس 
  .مرجع حل اختالف بین محاکم نظامی و دادگاههای عمومی دیوان عالی کشور است 
  . دیوان عالی کشور استمرجع حل اختالف بین دادگاههای انقالب و نظامی و بین هر یک از دادگاههای مذکور با دیگر دادگاههای دادگستری 
حل اختالف در صورتی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه است که دو یا چند مقام رسیدگی کننده در این باب قرار عدم صالحیت صادر کننـد و                             

 .از رسیدگی امتناع ورزند؛ و یا به عکس موضوع واحد در دو یا چند مرجع کیفری تحت رسیدگی قرار گیرد

 . نیت و سایر دادگاهها اختالف محقق نمی شود و دادگاههای دیگر موظف به پذیرش نظر دادگاه ویژه روحانیت هستند بین دادگاه ویژه روحا 

ممکـن بـوده و مرجـع حـل آن     دگاه اطفال و دادگاه کیفـری یـک    دیوان عالی کشور حدوث اختالف بین دا    686مطابق رأی وحدت رویه شماره       
 . دیوان عالی کشور است 

 دیوان عالی کشور هرگاه دادگاههای عمومی و انقالب به صالحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صالحیت                 660ت رویه شماره    مطابق رأی وحد   
کنند یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختالف نبوده و پرونـده مـستقیماً بـرای                   

  .ه دیوان عالی کشور فرستاده می شود تشخیص مرجع صالح ب
   مراجع حل اختالف  -ج
 مقـررات آیـین دادرسـی مـدنی    ، حل اختالف در صالحیت بین دادگاههای کیفری طبـق   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 317طبق مادۀ   

ب و نظـامی و نیـز بـین هـر یـک از      ، مرجع حل اختالف بـین دادگاههـای انقـال    قانون آیین دادرسی مدنی     30 تا   27مواد  است؛ و به موجب     
حل اختالف بین دادسراها تابع قواعد حل اخـتالف دادگاههـای           . دادگاههای مزبور با دیگر دادگاههای دادگستری دیوان عالی کشور است         

  .همان دادسراها است
   احاله -پنجم بند 

ت محلی است به یک مرجع دیگر کـه هـم عـرض آن              ارجاع رسیدگی به امر جزائی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی دارای صالحی             
چون این عمل به معنای . گویند است برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی را احاله دعوی جزائی می                  

 پـذیرد تـا از ایـن مجـرا     نقض قواعد عمومی ناظر به صالحیت محلی است باید با نهایت حزم و احتیاط و با وضع قوانین مـورد نیـاز صـورت                     
  .  استفاده های شخصی فراهم نگردد  موجبات برخی سوء

به استناد احاله نمی توان صالحیت ذاتی مراجـع          . 2 احاله ممکن است در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی صورت گیرد             
رونده هم در درون دادگاههای یک استان و هم از استانی  احاله پ قانون جدید آیین دادرسی کیفری418در مادۀ   . کیفری را تغییر داد     

  درخواسـت   حـسب مـورد    برای احاله پرونده از حوزه ای به حوزه ای دیگـر یـک اسـتان              . به استان دیگر مد نظر قرار داده شده است          
  از حوزه رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان و احاله پرونده دادستان یا

                                                           
  .ک. د. آ.  ق203ماده . 1
  ، انتشارات مجد» اندیشه ها «  دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد چهارم . 2
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  فصل دوم 

   محاکمات خاص 
   ] رسیدگی در محاکم کیفری خاص[ 

  

   دادگاههای کیفری یکدر  رسیدگی -گفتار اول 
    مقدمات رسیدگی -بند اول 

بـر  . یک پرداختـه اسـت    به مقدمات رسیدگی در دادگاههای کیفری 394 الی 382در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مواد      
  :اساس مواد فوق الذکر 

دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کنـد ، مگـر در      
در ایـن صـورت ، انجـام        . جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقـع مـی شـود                     

  .ت مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است تحقیقا
در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ، پس از پایان تحقیقات مقدماتی ، چنانچه عمل                

ونی دیگـر مـتهم قابـل       انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا بـه جهـات قـان                      
  .تعقیب نباشد ، دادگاه حسب مورد ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت ، قرار رسیدگی صادر می کند 

 ایـن قـانون و یـا    302 ماده )ت (  و )پ (  ، )ب (  ، )الف ( پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ، در جرائم موضوع بندهای          
رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یـک رسـیدگی مـی شـود ، هرگـاه مـتهم                        پس از صدور قرار     

وکیل معرفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیـل خـود را حـداکثر تـا ده روز پـس از                            
کند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تـا     چنانچه متهم وکیل خود را معرفی ن      . ابالغ به دادگاه معرفی کند      

  . طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود 
استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تـشکیل جلـسه            . هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند              

  . رسیدگی پذیرفته نمی شود 
  . یک از اصحاب دعوی وکالی متعدد داشته باشد ، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است در صورتی که هر

پس از تعیین وکیل ، مدیر دفتر بالفاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد ، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطـار مـی کنـد تـا                               
  .تجدید مهلت قبلی ، به تشخیص دادگاه بالمانع است . ز از تاریخ ابالغ تسلیم کنند تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده رو

متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالی آنان باید تمام ایرادها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان ، عدم صـالحیت ، رد دادرس یـا                          
ه ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر                قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی ب           

شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلـت   پس از اتمام مدت مذکور ، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی          . دادگاه تسلیم کنند  
  .، پیش از اتمام مهلت ممنوع است در هر حال ، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه . ، کشف و یا حادث شود 

پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد ،                 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        389مطابق ماده   
 و یـا بـه   رئیس دادگاه ، پرونده را شخصاً بررسی و گـزارش جـامع آن را تنظـیم   . مدیر دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال می کند     

عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز ، گزارش مبسوط راجـع بـه اتهـام و ادلـه و                . نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند          
دادگاه به محض وصول گزارش ، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهـد و بـا                 . کند  جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می       

  :کند ونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام میتوجه به مفاد گزارش و اوراق پر
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   جزوه آیین دادرسی کیفری287تصویر صفحه 
در صورت عجز از معرفی کفیل یـا   . در صورت ضرورت ، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکان پذیر است                  

 ایـن   238انـد بـا رعایـت مـاده          این قانون ، دادسرا یا دادگـاه مـی تو          237شده در ماده    ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی          
  . ، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر کند قانون

  . قرار نگهداری موقت ، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است   -تبصره 

  پس از ختم تحقیقات اقدامات بازپرس و دادستان -بند ششم 
  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 284 الی 262مطابق مواد 

بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دالیل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیـل وی اعـالم مـی کنـد کـه بـرای                          
ا وکیـل وی در آخـرین دفـاع ، مطلبـی            هرگاه متهم یـ   . برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند              

  . اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است 
در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعالم عذر موجه ، حـضور نیابـد ، بـدون                  

  . تخاذ تصمیم می شود اخذ آخرین دفاع ، ا
پس از انجام تحقیقات الزم و اعالم کفایت و ختم تحقیقات ، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند ، عقیـده خـود را                     

  . حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب ، اعالم کند 
هم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جـرم     بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به مت               

نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب صادر و پرونـده را فـوری نـزد دادسـتان ارسـال                     
 اعالم کند و پرونده را     دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول ، پرونده تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور کتبی                   . کند   می

  . چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود. نزد بازپرس برگرداند 
چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند ، صرفاً مـواردی را کـه بـرای کـشف حقیقـت الزم اسـت بـه تفـصیل و بـدون                              

  . س مکلف به انجام این تحقیقات استدر این صورت ، بازپر. ام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد هرگونه ابه
  .هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت الزم نباشد ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است   -تبصره 

 پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی   عدم صالحیت ،  در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص         
گردد و چنانچه     در این صورت ، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می           . یا منع تعقیب ، بازپرس مراتب را به طرفین ابالغ می کند             

  .ر تأمین مأخوذه رفع اثر نمایدقاضی مربوط مکلف است از قرا. متهم بازداشت باشد ، بالفاصله آزاد می شود 
در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظـرف دو روز بـا صـدور کیفرخواسـت ، از طریـق شـعبه            

  . بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند 
ازپرس بر عقیده خود اصرار کند ، پرونده برای حل اخـتالف ، بـه دادگـاه صـالح     در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و ب    

  . ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود 
  :عالوه بر موارد مقرر در این قانون ، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است 

  قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی  -الف
  شت موقت ، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهمقرار بازدا -ب
  قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم  -پ

  .مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابالغ است  -تبصره 
ی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتـراض ، بـا دادگـاهی                 مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگ        

چنانچه دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تـشکیل         . است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد          
  .نشده باشد ، دادگاه کیفری دو محل ، صالح به رسیدگی است 
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  ی کیفری آیین دادرس304تصویر صفحه 
   حق اعتراض-د

 و کفیـل نـسبت بـه پرداخـت وجـه الکفالـه و       - اگـر شخـصاً آن را سـپرده باشـد     -متهم نسبت به پرداخت وجه التزام و یا ضبط وثیقه  
  . دستور دادستان است ابالغ مهلت این اعتراض ، ده روز از تاریخ . گذار غیر متهم نسبت به ضبط وثیقه ، حق اعتراض دارند  وثیقه
متهم ، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد      235ه  ماد

  :  دستور دادستان ، درباره اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند 
  .اله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکف -الف
  .هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است  -ب
بـه یکـی از آن جهـات         این قانون ، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیـل و وثیقـه گـذار                 178هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده          -پ

  . نتوانسته اند متهم را حاضر کنند 
  . هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند  -ت
  .هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است  -ث

  .رأی دادگاه قطعی است . د کن خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میدادگاه در تمام موارد فوق ،   1تبصره 
  .مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان است    2تبصره 
ه ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان ، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا                 ، دادگاه ب  ) ت  ( در خصوص بند       3تبصره  

  . کند وجه الکفاله حکم می
 به آنها تصریح شده است ، شرایط شکلی و ماهوی وصول وجه التزام و وجه الکفاله و ضبط وثیقه ،                     235عالوه بر موارد مذکور که در ماده        

  .ح آن گذشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد که شر
چنانچه هر یک از شرایط شکلی و ماهوی ضبط یا اخذ تأمین وجود نداشته باشد دادستان نباید اقدام به صدور دسـتور اخـذ یـا ضـبط تـأمین            

ین دستور بـر اثـر اشـتباه بـوده     بنماید و حتی پس از صدور این دستور چنانچه دادستان متوجه شود که شرایط قانونی رعایت نشده یا صدور ا    
  . است ، می تواند از آن عدول کند و نیاز به دخالت مرجع قضایی دیگری نیست 

    مرجع رسیدگی -  ه
دادگـاه مزبـور مکلـف اسـت در     . به موارد اعتراض در دادگاهی  رسیدگی می شود که دستور وصول و یا ضبط در آنجا صادر شـده اسـت        

در . شـکایت مـانع ادامـه عملیـات اجرایـی نیـست             . ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنـد            تمام موارد نسبت به شکایت      
  .صورت صدور حکم به نفع معترض ، عملیات اجرایی متوقف می شود و وجوه و اموال اخذ گردیده و یا ضبط شده بازگردانده می شود 

هم ، کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادسـتان ،                  مت قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        235بر اساس ماده    
  .مرجع رسیدگی به این اعتراض ، دادگاه کیفری دو است . درباره اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند 

رر ، نسبت به اجرای حکم اقدام کنند ؟ دیوان عالی کشور در رأی        آیا کفیل یا وثیقه گذار می توانند به جای حاضر کردن متهم در موعد مق              
طبق این رأی وظیفه کفیل یا وثیقه گذار حاضر کـردن مـتهم       .  به این پرسش پاسخ منفی داده است         14/12/1380 -657وحدت رویه شماره    

 ، با دستور دادستان نسبت بـه ضـبط وثیقـه یـا اخـذ      در مواقع لزوم است و چنانچه با وجود احضار ، کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نکنند  
  . وجه الکفاله اقدام می شود و اجرای حکم نمی تواند دستور قانونی دادستان را در این مورد ابطال نماید 

   نظارت قضائی -بند هشتم 
  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 254 الی 247مطابق مواد 

بی ، عالوه بر صدور قرار تأمین ، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یـا چنـد مـورد از دسـتورهای                        بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکا      
  :زیر است ، برای مدت معین صادر کند 

  معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس -الف
  منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری  -ب
  بط با جرم ارتکابی منع اشتغال به فعالیتهای مرت  -پ
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   جزوه آیین دادرسی کیفری305تصویر صفحه 
  ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز -ت
  ممنوعیت خروج از کشور -ث

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارت وارده ، مقام قـضایی مـی توانـد فقـط بـه صـدور قـرار           1تبصره  
  . ضایی اکتفا کند نظارت ق

 قابـل   چنانچه این قرار توسط دادگاه صـادر شـود ، ظـرف ده روز ،            . قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است                 2تبصره  
  . اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد 

ر صورتی که مدت مندرج در دستور منع خـروج منقـضی شـود ، ایـن     د. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است        
  . دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند 

در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز ، سالح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهـداری سـالح                     
  .  و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعالم می کند تحویل می شود

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار یا مخفـی شـدن                            
  . ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس 

  .اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است   -تبصره 
هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود ، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ، با شروع بـه اجـرای حـبس و                              

 اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهـای منـع و موقـوفی و تعلیـق تعقیـب ، تعلیـق اجـرای مجـازات و                   تبعید یا اقامت اجباری و با     
  . مختومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود 

  . ی شود در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی ، این امر بالفاصله به مراجع مربوط اعالم م  -تبصره 
در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید ، بنا به درخواست وی که باید به تأییـد دادسـتان برسـد و یـا                        

  .پیشنهاد دادستان ، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد 
م با قرار تأمین صادر شده است ، تخلف کند ، قرار نظارت لغـو و قـرار تـأمین ،    هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأ 

. گـردد   تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار صادره به قرار تأمین متناسـب تبـدیل مـی                        
  . مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می شود 

  . در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد   -تبصره 

    قرار نهایی-نهمبند 
بنابراین تا تحقیقـات مقـدماتی پایـان    . گویند می» قرار نهایی«شود که آن را     اظهار نظر بعد از پایان تحقیقات مقدماتی با صدور قرار اعالم می           

  . تواند مصداق داشته باشد نمی» قرار نهایی « نیابد، صدور 
  :  پیش بینی شده است»  قرار نهایی« قضایی کشور ما سه نوع  در سیستم
  قرار موقوفی تعقیب  
   منع تعقیب قرار 
 قرار مجرمیت  

 زیرا فرض بر به نظر می رسد قرار نهایی ، نوع دیگری نداشته باشد ، به عنوان مثال قرار عدم صالحیت را نمی توان یک قرار نهایی دانست ،                     
  .این است که هنگام صدور قرار عدم صالحیت ، تحقیقات مقدماتی پایان نمی پذیرد 

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کـافی بـرای انتـساب      :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد          265ماده  
ن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی بـرای انتـساب جـرم بـه مـتهم ، قـرار منـع                       جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبود            
دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول ، پرونـده تحقیقـات را مالحظـه و                 . تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند            

چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشـد ، قـرار موقـوفی تعقیـب                . نظر خود را به طور کتبی اعالم کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند             
  . صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود
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   جزوه آیین دادرسی کیفری340تصویر صفحه 
پرس این بـاز  . قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد ، انجام آنها را از بازپرس محل ، تقاضا می کند                         

در حدود مفاد نیابت اعطائی موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک بـه دسـت آمـده                      
نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد ، اوراق                          

  .دارد ت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعالم میرا برای اجرای نیاب
  . انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است    1تبصره 
 اسـتماع آن توسـط قاضـی     دادگـاه باشـد ،  در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شـهادت شـاهد ، مـستند رأی       2تبصره  

  .صادرکننده رأی الزامی است 
بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را بـه نظـر بازپرسـی کـه تحقیـق از او                

 با توجه به دفاع متهم و ادله ابزاری وی احراز کند کـه تـأمین                چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده       . خواسته شده ، واگذار کند      
همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد ، وی می تواند . کند خواسته شده نامتناسب است به نظر خود ، تأمین متناسبی اخذ می          

  . در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند 
قضایی ، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادسـتان محـل اجـرای نیابـت                   هرگاه در اجرای نیابت     

  . به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت ، رسیدگی می شود . ارسال می شود 
     نیابت قضایی اختیاری  -ب

 در ایـن  .است که تحقیقات و اقدامات مورد نظر در داخل حوزه صالحیت مرجع کیفری رسیدگی کننده به عمل آیـد                   ختیارینیابت وقتی ا  
  .تواند شخصاً به محل انجام تحقیقات عزیمت کند و یا انجام آن را از دیگر مأموران قضایی بخواهد  صورت مرجع رسیدگی کننده می

به ایـن   . تواند انجام موضوع نیابت را از ضابطین دادگستری حوزه قضائی خود بخواهد              در این رهگذر قاضی تحقیق همچنین می      
  .شود  گفته می نمایندگینوع نیابت 

ناگفته نماند که مرجع کیفری یک حوزه معین نمی تواند به ضابطین دادگستری خارج از حوزه قضایی خود تفویض نمایندگی کند و انجام               
 صورت لزوم باید به مقامات قضایی محل مورد نظر نیابت قضایی بدهد تا آنان از ضابطین حوزه مأموریت خود                در. امری را از آنان بخواهد      

  . انجام امور مورد نظر مرجع نیابت دهنده را بخواهند 
 سـاکن باشـند     از گفتار فوق این نتیجه نیز حاصل می شود که اگر متهم و یا شاهد در خارج از حوزه قضایی مرجع احضار و یا جلب کننـده                          

همچنین یادآوری می نماید کـه اعطـای نیابـت قـضایی بـه غیـر مقامـات                   . جلب مستقیم آنان بدون اعطای نیابت قضایی ممکن نخواهد بود           
  .  قضایی و تفویض نمایندگی به غیر ضابطین دادگستری وجهه قانونی ندارد 

     نیابت قضایی بین المللی -ج
المللی  کنند و یا نیابت های قضائی بین        که مقامات ایرانی از مأموران کشورهای خارجی درخواست می         لمللیهای قضایی بین ا     راجع به نیابت  

لـیکن مـاده واحـده قـانون        . خواهند ، قانون آئین دادرسی کیفری صـراحت خاصـی نـدارد               که مقامات خارجی از مقامات قضائی ایرانی می       
  . ی دارد  در این خصوص مقررات2/5/1309تعاون قضائی مصوب 

 بین دولـت ایـران و دولـت جمهـوری ترکیـه      15/3/1316به عالوه در قرارداد استرداد مقصران و تعاون قضائی در امور جزائی که در تاریخ                
   .1ای در خصوص نیابت های قضائی بین المللی وجود دارد مقررات ویژه. منعقد شده است 

                                                           
  : عهدنامه مزبور در موارد ذیل رد می شود 15اجرای نیابت قضایی مطابق ماده . 1

   .هرگاه رسمیت سند ثابت نباشد    –اول 
  .ت قضایی در داخل صالحیت قوه قضاییه نباشد هرگاه در کشوری که تقاضا از آن شده است اجرای ابالغ یا نیاب  –دوم 

   .هرگاه دولتی که اجرا بایستی در خاک آن به عمل آید آن را مخالف نظم عمومی داخلی خود تشخیص دهد   – سوم 
  . شد هرگاه امر راجع به تعقیب تبعه کشوری باشد که تقاضا از آن شده است و آن شخص داخل در خاک دولت تقاضا کننده نبا  – چهارم
اگر جرمی که موجب تعقیب گردیده در کشوری که تقاضا از آن یاد شده است قابل مجازات نباشد و یا آن جرم از نوع جرم سیاسی و یا منحصراً ارتشی بوده و یا جرمی باشـد کـه نـسبت بـه آن تقاضـای اسـترداد                   –پنجم  

  . پذیرفته نمی شود
  .لیه تبعه دولتی صادر شده باشد که تقاضای ابالغ از آن می شود اگر حکم محکومیتی که باید ابالغ گردد ع  –ششم 
ت یـا تحمیـل   هرگاه احضارنامه که باید ابالغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به صدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضار نامه به یک نفر شاهد و یا خبره جنحه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجـازا                 –هفتم  

  . درصورت عدم صالحیت مقامی که تقاضا از آن شده است مقام مزبور رأساً سند نیابت قضایی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضایی صالحیت دار ارسال خواهد داشت . مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش بینی کند 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری259تصویر صفحه 
 به دستور دادستان موضوع  اه شاکی ، هویت مرتکب را به دادستان اعالم کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود ،               هرگ. کند  

در مواردی که پرونده مطابق قـانون بـه طـور مـستقیم در دادگـاه مطـرح شـود ، دادگـاه رأسـاً ، مطـابق                            . مجدداً تعقیب می شود     
  )قانون جدید آیین دادرسی کیفری  104ماده ( . مقررات این ماده اقدام می کند 

بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت مجلس قیـد مـی کنـد و هرگـاه در هنگـام اجـراء بـا                                
  )جدید آیین دادرسی کیفری  قانون 105ماده (  .اشکال مواجه شود ، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم می نماید 

بازپرس مکلف اسـت پـیش از اخـذ مرخـصی ، عزیمـت بـه مأموریـت ،         قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،   106بر اساس ماده    
باشند، اقدام قانونی الزم را انجـام دهـد و در صـورتی کـه                 انتقال و مانند آن ، نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت می             

   .  زندانی به هر علت فراهم نشود ، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعالم کند امکان آزادی

  . این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است 102 ماده 1 و تبصره 104 ، 102 ، 95تخلف از این ماده و مواد    -تبصره 
  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری  115 الی 107مطابق مواد 

هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابـل قبـول باشـد ، بـازپرس قـرار                 . ی تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد            شاکی م 
  . تأمین خواسته صادر می کند 

ضـوع  چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته ، اموال متهم توقیف شود ، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری ایـن مو                         -تبصره  
   .را مدنظر قرار دهد 

در صورتی که خواسته شاکی ، عین معین نبوده یا عین معین بوده ، اما توقیف آن ممکـن نباشـد ، بـازپرس معـادل مبلـغ ضـرر و                    
   . زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند 

بالغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجـراء موجـب تـضییع             در مواردی که ا   . قرار تأمین خواسته به محض ابالغ ، اجراء می شود           
قـرار تـأمین    . این موارد ، فوراً بـه اطـالع دادسـتان مـی رسـد               . خواسته می شود، ابتداء قرار تأمین ، اجراء و سپس ابالغ می شود              

  .  خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود 
ع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشـکاالت ناشـی از اجـرای آن توسـط دادسـتان یـا قاضـی                 رف

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت بـه توقیـف امـوال ناشـی از اجـرای قـرار تـأمین                       .اجرای احکام به عمل می آید       
   . یدگی می کند خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رس

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضـرر و زیـان                         
  . خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم ، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود 

 تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود ،                ،در صورتی که به جهتی از جهات قانونی         
  . پس از قطعیت رأی و اجرای آن ، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود 

رخانـه هـا و   جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امـور خـدماتی یـا تولیـدی از قبیـل امـور تجـارتی ، کـشاورزی ، فعالیـت کارگاههـا ، کا                             
شرکتهای تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قـرائن معقـول و ادلـه مثبتـه ، ادامـه ایـن فعالیـت متـضمن                   
ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سالمت ، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت ، بـازپرس مکلـف اسـت                      

این تصمیم ظرف پـنج  . ادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند                 با اطالع د  
  . روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است 

د کلمه اضافه اگر یک یا چن. نوشتن بین سطور ، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ، ممنوع است 
گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس  و شخصی که تحقیق از او به عمل می آید ، آن را 

  .همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند . امضاء کنند 
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  زوه آیین دادرسی کیفری ج488تصویر صفحه 
  فصل دوم 

   محاکمات خاص 
   ] رسیدگی در محاکم کیفری خاص[ 

  

   دادگاههای کیفری یکدر  رسیدگی -گفتار اول 
    مقدمات رسیدگی -بند اول 

بـر  .  به مقدمات رسیدگی در دادگاههای کیفری یک پرداختـه اسـت   394 الی 382در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مواد      
  : مواد فوق الذکر اساس

دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کنـد ، مگـر در      
در ایـن صـورت ، انجـام        . جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقـع مـی شـود                     

  .ر عهده دادگاه کیفری یک است تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات ب
در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ، پس از پایان تحقیقات مقدماتی ، چنانچه عمل                
انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا بـه جهـات قـانونی دیگـر مـتهم قابـل                             

  . نباشد ، دادگاه حسب مورد ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت ، قرار رسیدگی صادر می کند تعقیب
 ایـن قـانون و یـا    302 ماده )ت (  و )پ (  ، )ب (  ، )الف ( پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ، در جرائم موضوع بندهای          

ده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یـک رسـیدگی مـی شـود ، هرگـاه مـتهم                    پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرون        
وکیل معرفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیـل خـود را حـداکثر تـا ده روز پـس از                            

 را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تـا  چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده         . ابالغ به دادگاه معرفی کند      
  . طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود 

استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تـشکیل جلـسه            . هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند              
  . رسیدگی پذیرفته نمی شود 

  .متعدد داشته باشد ، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی وکالی 
پس از تعیین وکیل ، مدیر دفتر بالفاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد ، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطـار مـی کنـد تـا                               

  .تجدید مهلت قبلی ، به تشخیص دادگاه بالمانع است . نند تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تسلیم ک
متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالی آنان باید تمام ایرادها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان ، عدم صـالحیت ، رد دادرس یـا                          

د و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر           قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدی                
شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلـت   پس از اتمام مدت مذکور ، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی          . دادگاه تسلیم کنند  

  .وع است در هر حال ، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه ، پیش از اتمام مهلت ممن. ، کشف و یا حادث شود 
پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد ،                 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        389مطابق ماده   

رئیس دادگاه ، پرونده را شخصاً بررسی و گـزارش جـامع آن را تنظـیم و یـا بـه      . مدیر دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال می کند     
عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز ، گزارش مبسوط راجـع بـه اتهـام و ادلـه و                . اعضای دادگاه ارجاع می کند      نوبت به یکی از     

دادگاه به محض وصول گزارش ، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهـد و بـا                 . کند  جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می       
  :کند های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام میتوجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری46تصویر صفحه 
  دادسراها و دادگاههای انقالب.  1

از پیروزی انقالب دادگاههایی به نام دادگاه انقالب اسالمی در نقاط مختلـف کـشور تـشکیل گردیـد و                    بعد    -ماهیت دادگاهها و دادسراهای انقالب      
 ، 1358در بیـست و سـوم خـرداد مـاه     . چون بین این دادگاهها هماهنگی وجود نداشـت         .  کرد و به موقع اجرا گذاشت        احکام زیادی صادر  

نامـه مـذکور      طبق آیـین  .  تبصره درباره دادسراها و دادگاههای انقالب تصویب کرد          2 ماده و    24نامه خاصی مشتمل بر       شورای انقالب آیین  
  :اعضای اصلی عبارت بودند از . البدل بود  ضو اصلی و دو نفر عضو علیهر دادگاه انقالب مرکب از سه نفر ع

  

  .یک نفر قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقالب و تصویب امام  
 .یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع  

 .یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات اسالمی  
  

گردیدند تا در مواقع لزوم به جـای اعـضای            دگستری و سایر افراد مورد اعتماد انتخاب می       اعضای علی البدل از بین قضات شرع و قضات دا         
  .اصلی در دادگاه شرکت نمایند 

یا با اکثریتی که قاضـی شـرع در آن شـرکت    ) سه رأی(بایست به اتفاق آراء  حکم دادگاه می. ریاست دادگاه با قاضی شرع بود     
شد ، دو قاضی شرع بـه تعـداد قـضات      آمد و چنین اکثریتی هم حاصل نمی        ه دست نمی  هرگاه اتفاق آراء ب   . شد    داشت صادر می  

  .گردید در این صورت رأی اکثریت مالک اعتبار بود  اصلی دادگاه اضافه می
  .و ضبط اموال اعدام ، حبس ، تبعید : شد عبارت بودند از  هایی که تعیین می احکام دادگاههای انقالب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بود و مجازت

در همان سال با لحاظ نظریه شورای نگهبان مبنی         .  روش تعدد قاضی در دادگاه های انقالب اسالمی جریان داشت            1362تا سال   
  . های دسته جمعی ، روش تعدد قاضی در دادگاههای انقالب نیز از بین رفت بر غیر مشروع بودن دادرسی

 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای      1373نهایتاً در سال    . حدت قاضی به حیات خود ادامه داد         با سیستم و   1362دادگاه انقالب پس از سال      
   .عمومی و انقالب در صالحیت این دادگاه تغییراتی ایجاد شد ولی سیستم وحدت قاضی از بین نرفت 

 قواعد و مقررات عام قانون آیـین        با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، این دادگاهها نیز مانند دادگاههای عمومی تابع              
 قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری پـیش بینـی شـده ، حـسب مـورد ، بـا                      294این دادگاه که در مادۀ      . دادرسی کیفری  هستند     

برای  (یا یک قاضی  و ) قانون فوق   302مادۀ  » ت  « و  » پ  «،  » ب   «  ،» الف  « برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای          ( حضور دو قاضی    
 دادگـاه   قـضات .  1 در مرکز هر استان و مناطقی که رئیس قوۀ قضائیه ضروری بداند ، تشکیل می شود                )رسیدگی به موضوعات دیگر     

  .دنباش) قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری(انقالب باید دارای شرائط مقرر در ماده واحد 
  : ی ، به جرائم ذیل در دادگاههای انقالب رسیدگی می شود  قانون جدید آیین دادرسی کیفر303مطابق ماده 

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام مـسلحانه یـا احـراق ، تخریـب و            
  اتالف اموال به منظور مقابله با نظام 

  مهوری اسالمی ایران و مقام رهبری توهین به مقام بنیانگذار ج 
  تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل  
 . سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است  

 این دادگاه در امور حقوقی ، به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی 2/12/1371 مورخ 581البته با توجه به رأی وحدت رویه اصالحی شماره       
  .نسبت به اموالی که دادگاههای انقالب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نماید 

رسیدگی ، صدور حکم ، طرق شکایت از آرا و همچنین اجرای آرای دادگاه انقالب در امور کیفری در مواردی که با بیش از یک قاضـی                  
 و اگر چه تصریح نشده ،       ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری       297تبصرۀ مادۀ   ( تشکیل می شود برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری یک است            

  . در سایر موارد ، باید برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری دو باشد 

                                                           
 این قـانون بـا حـضور رئـیس و     302ماده ) ت ( و ) پ  (، ) ب ( ، ) الف ( دادگاه انقالب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای            : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       297ماده  . 1

  . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود .  دو مستشار تشکیل می شود 
  . مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقالب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است   -تبصره 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری56تصویر صفحه 
 رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیـۀ شـعب دادگـاه و دادسـرای نظـامی اسـتان نظـارت و             رئیس سازمان قضائی استان ،    

  . تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است . ریاست اداری دارد 
از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نـواحی موضـوع مـادۀ            در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، یک یا چند شعبه              

  . این قانون مستقر می شود ) 578(
اختیارات و وظایف رئیس ، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش ، همان اختیارات و وظـایفی                        

  . های عمومی و انقالب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها ، دادستان
ولیکن با توجه . گروه شغلی ، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است  -تبصره 

  . اسبه کسر مالیات می باشد به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات ، همترازی آنان با مح
  :دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از 

  . دادگاه نظامی دو  -الف
  . دادگاه نظامی یک  -ب
  .دادگاه تجدیدنظر نظامی  -پ
  .دادگاه نظامی دو زمان جنگ  -ت
  .دادگاه نظامی یک زمان جنگ  -ث
  .جنگ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان  -ج

وظایف ، اختیارات ، صالحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای                       
  . کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری دربارۀ آن تعیین تکلیف شود 

  . در مرکز هر استان تشکیل می شود دادگاه نظامی یک 
  :به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود 

  . نظامیان دارای درجۀ سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و باالتر شاغل می باشند  -الف
  .  نباشند 4/12/1392ن آیین دادرسی کیفری مصوب  قانو307نظامیان دارای درجۀ سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده  -ب

  . با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بالمانع است 
 دادگـاه نظـامی یـک     شـد ، هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بالتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبـرو با  

در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی . حسب ارجاع ، به پرونده هایی که در صالحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید         
  . از اعضاء تشکیل می شود 

ه جهاتی از قبیل ردّ دادرس ، امکان رسیدگی در اسـتان            هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بالتصدی باشد یا ب                 -تبصره  
  . فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد ، رسیدگی به پرونده های مربوط ، حسب مورد در نزدیک ترین حوزۀ قضائی به عمل می آید 

می دو ، قرار عدم صالحیت صـادر کنـد          دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صالحیت دادگاه نظا               
  . و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید 

در صورت ضرورت ، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صالحیت سازمان قضائی است ، بـا تـصویب رئـیس قـوۀ                         
باالتر و یا رده همتراز آنها در سـایر نیروهـا            شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و                 قضائیه ، 

  .تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهدۀ یگان مربوطه است . برای مدت معین تشکیل می شود 
در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوۀ قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسـیدگی بـه جـرائم مربـوط بـه                              

  .  این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی ، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود 591 با رعایت مادۀ جنگ
  . حوزۀ قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شو د   1تبصره 
 نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسـی زمـان             دادگاههای نظامی دو ،      2تبصره  

  .جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری560تصویر صفحه 
 474با یکی از موارد اعـاده دادرسـی منـدرج در مـاده              این مرجع پس از احراز انطباق آن        . دیوان عالی کشوراست     مرجع اعاده دادرسی  

  . رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نمایدقانون جدید آیین دادرسی کیفری ،
این . ود درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می ش:  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد    476ماده  

 این قانون ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی     474مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده              
مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد و در غیـر ایـن صـورت قـرار رد اعـاده دادرسـی                             

  .صادر می نماید 
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که رئیس قوه قـضائیه رأی قطعـی صـادره از هـر یـک از مراجـع                            477بر اساس ماده    

قضائی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عـالی کـشور ارسـال تـا در شـعبی خـاص کـه             
شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خالف شرع       . رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید       یابد    توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می        

  . نمایند بیّن اعالم شده ، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می
های دیوان عالی کـشور ، سـازمان قـضائی نیروهـای مـسلح ، دادگاههـای       شامل احکام و قرار) اعم از حقوقی و کیفری  ( آراء قطعی مراجع قضائی        1تبصره  

  . تجدیدنظر و بدوی ، دادسراها و شوراهای حل اختالف می باشند 
آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها ، اگـر توسـط رئـیس قـوه قـضائیه خـالف شـرع بـیّن                                   2تبصره  

  . داده شود ، مشمول احکام این ماده خواهد بود تشخیص 
در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کـل دادگـستری اسـتان در انجـام                              3تبصره  

 می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست وظایف قانونی خود ، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهند ،          
  . مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است ؛ مگر اینکه خالف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد . تجویز اعاده دادرسی نمایند 

ور مبنی بـر تجـویز اعـاده دادرسـی           قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، هرگاه رأی دیوان عالی کش           483 الی   478بر اساس مواد    
 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتـد و چنانچـه از مـتهم     477باشد یا طبق ماده     

تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد ، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسـی بـه موضـوع رسـیدگی                           
  .نماید  کند ، تأمین الزم را اخذ میمی 
در صورتی که مجازات مندرج در حکم ، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات هـای بـدنی باشـد ، شـعبه دیـوان عـالی کـشور بـا وصـول                                     -تبصره  

  . تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا ، دستور توقف اجرای حکم را می دهد 
شروع به محاکمه جدید ، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد ، قرار توقیف آثار و تبعات حکم اولـی ، فـوری صـادر                           پس از   

  .می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد 
ا نقـض و    هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی ، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی ر                   

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقـض       . حکم مقتضی صادر می کند      
  .حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است . یا اصالح می شود 

 اعاده دادرسی ، هـر یـک را صـحیح تـشخیص دهـد ، تأییـد و رأی       اگر جهت اعاده دادرسی ، مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول   
  . کند کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی میدیگر را نقض می

اینکـه  مگـر   . نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمـی شـود                        
 بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشـد و یـا       477اعاده دادرسی از مصادیق ماده      

  . رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد 
ز شـکایت خـود صـرف نظـر کنـد ،            هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت ، پـس از قطعـی شـدن حکـم ا                   

  در این. تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود  محکوم علیه می
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   جزوه آیین دادرسی کیفری245تصویر صفحه 
در مـورد موضـوع مـاده       ( یات پی کنی    عالوه بر مسائل مذکور ، دادستان وظایف دیگری نیز بر عهده دارد ؛ مانند دستور متوقف کردن عمل                 

، بستن اماکن فساد ، صدور تقاضانامه ترک تعقیب متهمین مجنون ،  جلوگیری از نشر و پخش و عرضه        )  مکرر قانون مجازات عمومی      268
سـتور معـدوم    ، صـدور د    ) 1348 قانون حمایت از حقـوق مؤلفـان و مـصنفان و هنرمنـدان مـصوب                 29ماده  ( آثار هنری و تألیفات غیرمجاز      

و غیره که از جمله وظایف دادستان عمومی در        )  قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی           15ماده  ( نمودن مواد تقلبی و فاسد      
  .مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی است 

  »پلیس قضایی « ضابطین دادگستری  -بند دوم 
  : دارد  یانون جدید آئین دادرسی کیفری مقرر م ق28ماده 

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم              
، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجـب قـانون                            

  . ی کنند اقدام م
احراز عنوان ضابط دادگستری ، عالوه بر وثاقـت و مـورد اعتمـاد بـودن منـوط بـه       :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری     30مطابق ماده   

فراگیری مهارت های الزم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضـابطان دادگـستری                      
  . ت صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است تحقیقات و اقداما. است 

دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کـسب مهـارت هـای الزم و ایفـاء وظـایف قـانونی بـرای ضـابطان                              1تبصره  
  . دادگستری برگزار نماید 

به عبارتی هیچکس ضابط دادگستری نیست مگر اینکه قانون ایـن سـمت را       . کند   تعیین و معرفی می    ضابطین دادگستری را قانون   
 قـانون جدیـد آیـین دادرسـی         29قانون مامورینی را که سمت ضابط دادگستری دارند درمـاده           . برای او به رسمیت شناخته باشد       

 مقامات دیگری هم وجود دارند که به موجـب قـوانین   البته این احصاء حصری نیست چرا که افراد و. کیفری احصاء کرده است 
  . اند خاص ضابط دادگستری شناخته شده

  :ضابطان دادگستری عبارتند از  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 29مطابق ماده 
  : ضابطان عام  -الف 

  . مربوط را دیده باشند  افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که آموزش  شامل فرماندهان ،
    :ضابطان خاص  -ب

شـوند ؛ از قبیـل    شامل مقامات و مأمورانی که به موجـب قـوانین خـاص در حـدود وظـایف محـول شـده ضـابط دادگـستری محـسوب مـی                     
أموران نیـروی    و مـ    سـازمان اطالعـات سـپاه       مـأموران وزارت اطالعـات      معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربـوط بـه زنـدانیان ،               ،ؤسار

همچنین سایر نیروهای مـسلح در مـواردی کـه بـه موجـب قـانون تمـام یـا برخـی از وظـایف                  . مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی       
  . ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می شوند 

ربـوط در ایـن مـورد انجـام وظیفـه مـی کننـد و        کارکنان وظیفه ، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضـابطان م      -تبصره  
  . این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست . مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است 

  :در مجموع ضابطین دادگستری را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود 
    ضابطین عام–الف 

  .ه صالحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را دارند ، مگر آنچه را که قانون منع کرده است ضابطین عام افرادی هستند ک
  :  عبارتند از 29ماده » الف « این ضابطان ، همانگونه که در فوق آمد ، مطابق بند 

   . افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند  فرماندهان ،
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری وبا تصویب قانون نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران ، افـراد نیـروی انتظـامی                29اکنون طبق ماده    

  . جمهوری اسالمی به عنوان تنها ضابط عام انجام وظیفه می نمایند 



 
   
   

  

150

 
 

   1395 آذرماه  ،دفترچه  سواالت آزمون وکالت 

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

   جزوه آیین دادرسی کیفری251تصویر صفحه 
چنانچه دادستان اقدامات انجام شـده را کـافی         . ت خود را فوری به دادستان اطالع دهند         ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقداما    
در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قـانونی را بـرای   . نداند ، می توانند تکمیل آن را بخواهد       

چنانچـه در جـرایم مـشهود ،    .  تحـت نظـر نگـه دارنـد       کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، امـا نمـی تواننـد مـتهم را                 
نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور کتبـی بـه مـتهم                 

ضـابطان نمـی تواننـد     در هـر حـال ،       . ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسـانند                  
  )قانون جدید آیین دادرسی کیفری   46ماده  (  .بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند 

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر ، علت تحت نظر بـودن ، تـاریخ و سـاعت آغـاز آن ، مـدت بـازجویی ،              
 را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قیـد کننـد و                  مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی        

ضابطان همچنین مکلفنـد تـاریخ و سـاعت آغـاز و پایـان تحـت نظـر بـودن را در دفتـر          . آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند  
   )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 53ماده ( . خاصی ثبت و ضبط کنند 

ده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثـر انگـشت شـخص پـیش بینـی شـده اسـت ، اثـر انگـشت در                                   در این ما    -تبصره  
  . صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد 

  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 59 الی 56مطابق مواد 
  . ند و از بازرسی اشخاص ، اشیاء و مکان های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمای

چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جـرم دیگـری را کـه تهدیـد کننـده امنیـت و آسـایش            
اتـب را بـه مرجـع قـضایی صـالح           عمومی جامعه است، مشاهده کنند ، ضمن حفظ ادله و تنظـیم صـورت مجلـس ، بالفاصـله مر                   

  . گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند 
ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود ، اصل دستور                 

. ص یا اشخاص حاضـر برسـانند        قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخ                  
  . در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند ، مراتب در صورت مجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند 

ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نماینـد ، در صـورت مجلـسی کـه بـرای مقـام قـضایی                            
  . می کنند ، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند ارسال 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد                   61مطابق ماده   
  .  که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است

اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به  رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری          -تبصره  
  . سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است 

ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم مـی کننـد و دیگـر حـق                  
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 54ماده ( . له ندارند ، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود مداخ

 مگـر آنکـه دسـتور مقـام قـضائی غیـر              ، 1 آورده شده است   .ک  . د. آ  . ج  .  ق   496 و   63واد  ضمانت اجرای  تخلّف از دستورات مقام قضائی در م         
 دستور قضائی بر خـالف قـانون آمـره    و استناد کند کهضابط می تواند از خود دفاع نماید . که در این صورت ضمانت متصور نیست  ،  نی باشد   قانو
  . تشخیص قانونی بودن یا نبودن دستور مقام قضایی با دادگاهی است که به تخلّف ضابط رسیدگی می کند  . استرا انجام نداده   آن ،بوده

                                                           
 این قانون توسط ضابطان ، موجب محکومیـت بـه   141 و 59 ، 55 ، 53،  52 ، 51 ، 49 ، 42 ، 41 ، 40 ،  39 ،   38 ،   37 ،   35 ،   34 ،   30تخلف از مقررات مواد      : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       63ماده  . 1

   .سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است 
ادهـای عمـومی غیردولتـی و    تمام ظابطان دادگستری ، نیروهای انتظامی و نظامی ، مقامـات و مـستخدمان وزارتخانـه هـا ، مؤسـسات و شـرکتهای دولتـی و نه        : قانون جدید آیین دادرسی کیفری      496ماده  

سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی کـه مـرتبط بـا اجـرای          
  . می و اداری ، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود متخلف از مقررات این ماده ، عالوه بر تعقیب انتظا. آن است رعایت کنند 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری281ه تصویر صفح
وکیل متهم می تواند با کسب اطالع از اتهام و دالیـل آن ، مطـالبی را کـه               . این حق در برگه احضاریه قید و به او ابالغ می شود             

  .اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود . برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند ، اظهار کند 
   .به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم     1تبصره 
در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ،                           2تبصره  

  . یل تسخیری انتخاب می کند بازپرس برای وی وک
  .  جاری است 191در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد ، مفاد ماده    3تبصره 

بازپرس حق ندارد متهم را به اقرار تشویق کند و یا او را به صدور قرار منـع تعقیـب یـا                      . پرسش های بازپرس  باید مفید و روشن باشد          
  .بویژه باید دقت داشته باشد که توسل به آزار و شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است . ای غیرقانونی دیگر امیدوار سازد کمک ه

چنانچه متهم از دادن جـواب امتنـاع ورزد فقـط مـی توانـد               . همچنین قاضی تحقیق مجاز نیست متهم را وادار با پاسخگویی کند            
  .پاسخ ها باید شفاهی باشد . امتناع او را در صورت مجلس قید کند 

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی ، در صورتی که قاضی تحقیق دالیل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جـرم و انتـساب آن                        
به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد مکلف است پیش از صـدور قـرار مجرمیـت بـا تفهـیم مجـدد                            

  .بیان کند  آخرین دفاعیل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان اتهام و کلیه دال
نادیـده گـرفتن   . صدور قرار مجرمیت بدون اخـذ آخـرین دفـاع و جهـه قـانونی نـدارد       . یک تکلیف قانونی است      آخرین دفاع  اخذ

در صورتی ضرورت پیدا می کند که قاضـی تحقیـق عقیـده بـه               اخذ آخرین دفاع    . آخرین دفاع تخلف انتظامی به شمار می آید         
بنابراین در مقام صـدور قـرار منـع تعقیـب و یـا قـرار موقـوفی                  . مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید            

  .تعقیب اخذ آخرین دفاع الزم نیست 
  . خویش ابراز نماید باید مورد رسیدگی قرارگیرد هرگاه متهم در آخرین دفاع خود دلیل مؤثری بر کشف حقیقت یا برائت

در صورتی که دالیل برای اثبـات مجرمیـت کـافی نباشـد و یـا اینکـه مـتهم در                     . اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست         
  .آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید باید قرار منع تعقیب صادر گردد 

  : آیین دادرسی کیفری  قانون جدید203 الی 191مطابق مواد 
چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ، اسناد یا مدارک پرونـده را بـا ضـرورت کـشف حقیقـت منـافی                             
. بداند ، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند                           

دادگـاه مکلـف    .  ، حضوری به متهم یا وکیل وی ابالغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صـالح اسـت                        این قرار 
  . است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند 

ن بـه صـورت ترافعـی    تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابـل گذشـت کـه بـه آنهـا در دادسـرا حتـی االمکـا                      
  .رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان ، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید 

بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را مالحظه می نماید و سپس مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نـام پـدر ، شـهرت ،                    
صیالت ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزند ، تابعیـت ، مـذهب ، سـابقه کیفـری در مـوارد ضـروری و مـرتبط ،             سن ، شغل ، میزان تح     

خیابان ، کوچه ، شماره و کدپستی منـزل ،            همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او ، اعم از شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ،                  
کند ، به نحوی کـه ابـالغ احـضاریه و           ه او را به طور دقیق پرسش می       و شماره تلفن ثابت و همرا     ) ایمیل  ( شماره ملی ، پیام نگار      

  . سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد 
بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعالم می نماید ، محل اقامت قانونی او است و 

  ، باید محل جدید را به گونه ای که ابالغ ممکن باشد اعالم کند و در غیر این صورت ،چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری551تصویر صفحه 
  اولفصل 

   احکام کیفریاعتراض به
  

    طرق کلی اعتراض به احکام کیفری -گفتار اول 
کنـد هـر اشـتباهی جبـران گـردد و             ی ایجـاب مـی    عـدالت قـضای   .  احکام یکی از مهمترین مسایل آیین دادرسی است        هاعتراض ب 

از زمـان پیـدایش روش دادرسـی    . ، خواه حکمـی، مـانع اجـرای عـدالت اسـت      ، خواه موضوعی   وجود اشتباه . عدالت اجرا شود  
تفتیشی، اندک اندک و به مرور این اندیشه ظهور یافت و بسرعت پذیرفته شد که هر حکم کیفری بایـد قابـل اعتـراض شـناخته                          

هـای موجـود در سـایر کـشورهای متمـدن               ، روش  ر کشور ما نیز قانون اصول محاکمات جزایی با اصـالحات بعـدی آن             د. شود
  : کرد   احکام را به دو دسته مهم تقسیم میهجهان را پذیرفته و به تبع آن طرق اعتراض ب

  احکام  هطرق عادی اعتراض ب 

  احکام هطرق فوق العاده اعتراض ب 

  ی اعتراض به احکام   طرق عاد–بند اول 
باشد ؛ اعم از اینکه محکومیت موضوع آن مهم یـا غیـر مهـم باشـد و نیـز بـدون          طرق عادی اعتراض به احکام کیفری شامل کلیه احکام می         

توجه به نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی منـدرج در آن و یـا اینکـه شخـصیت مـتهم و یـا شـاکی خـصوصی در آن تـاثیر                         
  .ها متوسل شود و درخواست اصالح حکم کند تواند به این روش نفعی می هر ذی. گذاردب

  :روش های عادی اعتراض به احکام عبارتند از 
 واخواهی از احکام غیابی 

 .آن دانست دیدنظرخواهی را جایگزین وجود ندارد و به گونه ای باید تجین روش از اعتراض به حکم در کشور مادر حال حاضر ا : پژوهش خواهی 

 تجدیدنظرخواهی 

  واخواهی .  1
حکم زمانی غیابی است که متهم در هـیچ یـک از جلـسات دادرسـی شـرکت      . شود اعتراض به حکم غیابی، واخواهی نامیده می     

رسـد    بـه نظـر مـی     . در این صورت حکم صادره غیابی  خواهـد بـود          . نکند، الیحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید         
شـود تـا     ها ابالغ واقعی احضاریه به متهم نیز سـبب مـی            در برخی  روش   . تقدیم الیحه بر حضوری بودن حکم کافی است       صرف  

  . حکم به این اعتبار حضوری تلقی گردد
بـه حـق اللهـی    در تمام جرائم ، به استثنای جرائمی کـه فقـط جن  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد 406ماده   در نظام کیفری ایران ،    

رأی  دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشـد ، دادگـاه پـس از رسـیدگی،         
  ظرف بیـست روز از تـاریخ ابـالغ واقعـی ، قابـل      در این صورت ، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ،    . کند  غیابی صادر می  

مهلـت  . واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخـواهی برابـر مقـررات حـسب مـورد قابـل تجدیـدنظر یـا فرجـام اسـت                    
  .واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است 

در این . شود ، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب    1تبصره 
  .صورت حکمی که صادر می شود ، حضوری است 

هرگـاه حکـم   . حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود ، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یـا فرجـام بـه اجـراء گذاشـته مـی شـود                     2تبصره  
، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع ، واخواهی کند که در این صورت ، اجرای رأی ، متوقف و متهم تحت الحفظ بـه                         دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد      

  .این دادگاه در صورت انقضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند . همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود 
در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیت مـتهم را اثبـات نکنـد و تحقیـق از مـتهم ضـروری نباشـد ، دادگـاه                                     3تبصره  
  .تواند بدون حضور متهم ، رأی بر برائت او صادر کند  می
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   جزوه آیین دادرسی کیفری337تصویر صفحه 
مـوارد  . رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت دیـوان عـالی کـشور الزم اسـت               دادستان یا   اضای  یک استان به حوزه استان دیگر تق      

  : احاله عبارتند از 
  .  بیشتر متهمین درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند  
  .  رسیدگی نماید محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند 
پیـشنهاد رئـیس قـوه       عالوه بر موارد دو گانه فوق به منظور حفـظ نظـم و امنیـت بـه                    قانون جدید آیین دادرسی کیفری     420ماده  

  .  یا دادستان کل کشور و پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده را قابل احاله به مرجع قضائی دیگری دانسته است قضائیه
  :  نکته ها

  . ز خدمت سربازی از جمله جرائم خاص نظامی است و دادسرا و دادگاه نظامی برای رسیدگی صالحیت دارد فرار ا 
در مـورد  . در جرائم مستمر دادگاه محل کشف جرم و جرائم به عادت دادگاهی که آخرین مرتبه جرم در آنجا انجام شده صـالحیت دارد                    

  .ا صورت  گرفته صالح خواهد بود شروع به جرم هم دادگاه محلی که آخرین عمل در آنج
اگر شخص کاالی غیر مجاز را که دارای وصف جزائی است پست نماید و این کاال در محل ارسال محمولـه                «:  نظر مشورتی اداره حقوقی      

کشف نشود اما در محل دیگری کشف شود حوزه قضائی محل کشف جرم صالحیت نخواهد داشت بلکـه دادگـاه محـل ارسـال محمولـه               
  »1. حیت دارد صال

 در صورتی که دادگاه ، صالح به رسیدگی  به جرمی باشد اما در عین حال این امر خـارج از صـالحیت ذاتـی یـا محلـی آن دادگـاه باشـد،                               
صالحیت اضافی استثنائی بر قواعد کلی صالحیت کیفری بوده و مبین           . صالحیت آن دادگاه نسبت به آن جرم صالحیت اضافی خواهد بود          

  . که مرجع کیفری در بعضی شرایط نسبت به جرمی که اصوال خارج از صالحیت اوست نیز رسیدگی کند این است 
  .2رسیدگی به ادعای اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به اموال موضوع مصادره در صالحیت دادگاه انقالب است 
   . درمورد جرم به عادت دادگاهی صالح است که آخرین عمل مادی در آنجا واقع شده باشد 
  . هر دادگاه عمومی تشکیل می شود از یک رئیس و یک دادرس  
 در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صالحیت دادگاههای مرکز می باشد دادگاه محـل وقـوع جـرم ضـمن اعـالم مراتـب بـه              

  .  آثار و دالیل جرم را جمع آوری نموده و بالفاصله به مرکز ارسال خواهد کردمرکز منحصراً
   .رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان و وزراء در جرائم عادی در  صالحیت دادگاه عمومی با اطالع مجلس شورای اسالمی است  
 .  رسیدگی به جرائم احتکار و گرانفروشی در صالحیت ذاتی تعزیرات حکومتی است  

 رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز ممکن است مرتکب            به کلیه اتهامات رؤسا و اعضاء شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام             
  . شوند ، در دادسراها و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود 

  .رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجۀ سرتیپ دومی به باال در صالحیت دادگاه نظامی پایتخت است  
ه با رسیدگی یک جرم عمومی داشته باشد دادگاه نظامی به آن جرم       هر گاه رسیدگی به جرمی که در صالحیت دادگاه نظامی است مالز م             

  . عمومی نیز رسیدگی می کند 
 .مرجع تجدید نظر از احکام دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور است  

  .احکام صادره پیرامون حبس تعزیری از دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است  
  . اخواهی از احکام غیابی دادگاه نظامی ده روز از تاریخ ابالغ حکم غیابی به محکوم علیه است مهلت در خواست و 
  .مجرمین سیاسی ، نظامی و اتباع داخلی غیر قابل استردادند  
   .کشورمتبوع او بفرستند استردادنهائی یا دولتی آن است که بواسطه توافقی غیر علنی فرد را از کشور اخراج کرده و به 
 یک ایرانی در فرانسه مبادرت به قتل عمد یک هلندی بکند و به ایران بیاید و دولتین فرانسه و هلند تقاضای اسـترداد او را کننـد دولـت                    اگر 

  .ایران به هیچکدام از تقاضا ها ترتیب اثر نمی دهد چون آن را برابر قانون استرداد قابل استماع نمی داند 

                                                           
 4/11/73-7463/7نظر مشورتی اداره حقوقی شماره .  1
  2/12/71-581رأی وحدت رویه شماره . 2
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  کیفری جزوه آیین دادرسی 293تصویر صفحه 
اراده متهم در تحقق آن . یک ایقاع قضایی است . عمل قضایی اول که به طور آمرانه ای از طرف مقام قضایی صورت می گیرد       

بدین معنی که وثیقه گذار بـا آزادی کامـل و      . عمل دوم که قرار قبولی وثیقه نامیده می شود ، یک نوع عقد است               . شرط نیست   
  .کند و با توافق مقام قضایی مال خود را در قبال آزادی متهم به عنوان وثیقه معرفی می نماید داشتن قصد و اراده مراجعه می

وجـه مـورد وثیقـه در حـساب         . اگر وثیقه معرفی شده به صورت وجه نقد باشد صدور قرار قبولی وثیقـه آسـان تـر خواهـد بـود                       
اگر وثیقـه   . توجه به آن قرار قبولی وثیقه صادر می شود          گردد و با    دادگستری واریز می شود و رسید آن تحویل مقام قضایی می          

  .معرفی شده مال منقول باشد ، به انبار دادگستری تحویل و سپس قرار قبولی وثیقه صادر می شود 
 قـانون جدیـد   228با این حال ماده . پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ، فک قرار جز از طریق قانونی صحیح نخواهد بود            

  :ین دادرسی کیفری ،  به کفیل یا وثیقه گذار این اجازه را داده است که آی
  . در هر مرحله ای از تحقیق و دادرسی با معرفی و تحویل متهم درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند 

همچنـین هـر چنـد کـه در ایـن      . یا تجدید نظر می شود ) در مورد آرای غیابی ( عبارت هر مرحله از دادرسی ، شامل رسیدگی بدوی یا واخواهی           ♣
ماده اشاره ای به دادسرا نشده ، اما حکم ماده در مورد دادسرا نیز جاری است یعنی کفیل یـا وثیقـه گـذار مـی تواننـد در هـر مرحلـه از رسـیدگی                                    

  . ید دادسرا و تا قبل از صدور قرار نهایی تقاضای رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنما
این است که کفیل یا وثیقه گذار بایستی متهم را همراه خود ، ضـمن معرفـی وی کـه او همـان مـتهم                         ) با معرفی و تحویل متهم      ( منظور از عبارت     ♣

یـل  بنابراین معرفی بدون تحویل او به دادگاه کفایت نمی کند و رافع مسئولیت نیست و جلب متهم به درخواسـت کف . است به دادگاه تحویل دهد   
  . یا وثیقه گذار وجهه قانونی ندارد 

مرجع رسیدگی کننده می تواند به تقاضای متهم یا وثیقه گذار و یا کفیل ، نوع وثیقه یا شخص وثیقـه گـذار و یـا کفیـل را تغییـر دهـد کـه                                    ♣
ثیقه گذار جدیـد یـا کفیـل        دراین صورت مرجع رسیدگی کننده قرار قبولی وثیقه و یا قرار قبولی کفالت صادر شده را فک و به جای آن و                     

 . نماید  جدید قبول می
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به 226بر اساس ماده  ♣

 تاریخ ابالغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قـرار منتهـی بـه               گردد ؛ اما در صورت بازداشت ، متهم می تواند تا مدت ده روز از              بازداشتگاه معرفی می  
  . بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند 

مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات الزم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یـافتن                         -تبصره  
، فراهم کنند و هر زمان متهم ، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خـارج از وقـت اداری باشـد ،                       کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند        

  .در صورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند 
قرار وثیقه از سوی دادگـاه عمـل   بدین شرح که صدور ،  عمل قضائی و قرار دادی وجود دارد ودر قرار وثیقه هم مانند کفالت د  

در قرار وثیقه که موضوع آن اموال غیر منقول است مراتب بـه     . قضائی و توافق میان دادگاه و وثیقه گذار عملی قرار دادی است             
بـه  و در امـوال منقـول ، ایـن امـوال            . اداره ثبت اسناد وامالک اعالم میگردد تا از هر گونه نقل وانتقال آن ملک جلوگیری شود                 

 یعنی عموم    ، ناظر به عموم جرایم است    است ،    آمده   قانون آیین دادرسی کیفری   تامین هائی که در     . دست امینی سپرده می شود      
حال یک جرمی سـبک اسـت ، اقتـضای قرارسـبکتری را دارد و               . جرائم بر اساس ضوابط مقرر ، اقتضای قرار های مذکور دارد            

بعضی جرائم هستند که قانون تعیین نموده است که قاضی باید           . رار سنگین تر را دارد      اگر جرمی سنگین تر بود اقتضای صدور ق       
عام است ، اماغیر از ایـن تامینـات عـام ، مقـنن تامینـات خـاص را در            217تامینات مذکور در ماده     . تامین خاصی را صادر نماید      

  : آورده است ) جرائم است  عمومی که راجع به همه قانون آیین دادرسی کیفری نه در (قوانین خاص 
که به منزله همان وجه نقد     . صدرو چک ، قاضی مکلف است قرار وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی صادر نماید                انون ق 18در ماده    .1

  .د تضمین میکند کند یعنی بانک آن مبلغ را برای این فراست بانکها درحدود اعتبار افراد که در بانک دارند ضمانت نامه معتبر صادر می
 ر نیست و فقط بایـد قـرار مـذکو         217در خصوص جرم چک بالمحل ، قاضی مجاز به استفاده از تامین های عام مذکور در ماده                  

  .  را صادر نماید 18ماده 
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    شروع محاکمات کیفری-گفتار چهارم 
.  به موضوع شروع به رسیدگی در محاکمات کیفری پرداختـه اسـت              337 الی   335اد  در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مو       

  :دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند بر اساس مواد فوق الذکر ، 
  کیفرخواست دادستان 
  قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه 
  ادعای شفاهی دادستان در دادگاه 

در . س علی البدل در جرائم موضوع صالحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می کند         در دادگاه بخش ، رئیس یا دادر      
این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر                      

   .1می شود بر عهده دادرس علی البدل است
ن قـانون ، رئـیس دادگـاه بخـش بـه جانـشینی از بـازپرس و تحـت نظـارت و تعلیمـات دادسـتان                             ای  302در جرائم موضوع ماده     

در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قـضایی ، رؤسـای شـعب عهـده دار ایـن      . شهرستان مربوط ، انجام وظیفه می نماید  
جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال ،          هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد ، دادرس علی البدل به عنوان             . وظیفه هستند   

   . 2صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است
رئـیس حـوزه قـضائی    . در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ، ارجاع پرونـده بـا رئـیس حـوزه قـضائی اسـت                         

نان ، ارجاع با رئـیس شـعبه ای اسـت کـه     تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آ    می
   . 3دارای سابقه قضائی بیشتر است

پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شبعه مرجوع الیه ، اخذ و بـه شـعبه                   :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       339مطابق ماده   
  . دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد 

  .  شعب بازپرسی ، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است رعایت مفاد این ماده در مورد   1تبصره 
  . تخلف از مقررات این ماده ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است    2تبصره 

در . مطرح می شـود     جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، به طور مستقیم در دادگاه             :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       340بر اساس ماده    
  :این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند 

ی تعقیـب  مـوارد منـع یـا موقـوف    چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند ، قرار عدم صالحیت صادر می کند و اگـر مـورد را از                         -الف
  . ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می کند بداند

، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند ، دادگاه با تشکیل جلسه رسـمی ،                  » الف  « در غیر موارد مذکور در بند         -ب
م دادخواسـت ضـرر و زیـان ،         در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یـا بـرای تـدارک دفـاع یـا تقـدی                  . مبادرت به رسیدگی می کند      

درخواست مهلت کنند ، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم ، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصـی کـه             
  . باید در دادگاه حاضر شوند ، ابالغ می کند 

دادگاه ارجاع شود ، دادگـاه مکلـف اسـت بـدون     هرگاه پرونده با کیفرخواست به :  قانون فوق مقرر می دارد       341همچنین ماده   
تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه ، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یـا مـورد را از مـوارد                            

ند همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بدا        . منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم کند              
  یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات

                                                           
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 336ماده . 1
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 337ماده . 2
   کیفری قانون جدید آیین دادرسی338ماده . 3
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   جزوه آیین دادرسی کیفری258تصویر صفحه 
عرفـی و  شاکی می تواند در هنگام تحقیقات ، شهود خـود را م  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،  100همچنین ، بر اساس ماده      

ادله اش اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد ، صورت مجلس تحقیقات مقـدماتی یـا سـایر اوراق پرونـده را کـه بـا ضـرورت                             
  . کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد 

دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونـده را منـافی بـا ضـرورت کـشف حقیقـت                    در صورت درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا             1تبصره  
این قرار ، حضوری به شاکی ابالغ می شود و ظرف سه روز قابـل اعتـراض در دادگـاه    . بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر می کند       

  .تصمیم دادگاه قطعی است .  و اتخاذ تصمیم کند دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی. صالح است 
ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیـت داخلـی و خـارجی                               2تبصره  

  .به شاکی ممنوع است 
  .به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها     3تبصره 

  بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی بزه دیده ، از قبیل نام و نام خانوادگی ، نشانی و شـماره تلفـن ،                          
ه را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را بـرای جلـوگیری     احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دید           

این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مـصالح                 . از دسترسی به این اطالعات اتخاذ کند        
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 101ماده ( . بزه دیده اعمال می شود 

 و 1جدید آیین دادرسی کیفری ، انجـام هرگونـه تعقیـب و تحقیـق در جـرایم منـافی عفـت ممنـوع اسـت          قانون 102مطابق ماده  
  و یـا دارای شـاکی      دهپرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع ش                     

در محـدوده شـکایت و یـا اوضـاع و احـوال مـشهود        باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیـق فقـط     یا به عنف یا سازمان یافته     
  .   انجام می شود مقام قضائیتوسط 

 قاضی وی را توصیه بـه پوشـاندن جـرم و             در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد ،                   1تبصره  
  . عدم اقرار می کند 

  . ت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد قاضی مکلف است عواقب شهاد   2تبصره 
در مـورد بـزه دیـده       .  ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شـکایت دارد             در جرایم مذکوردر این ماده ، اگر بزه دیده محجور باشد ،              3تبصره  

  . بالغی که سن او زیر هجده سال است ، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد 
گاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای                        هر

در صورت عدم اجرای دستور ، مـستنکف بـه مجـازات            . این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند          . نظامی استفاده کند    
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 103ه ماد( . مقرر قانونی محکوم می شود 

. بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست ، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات خود را متوقف کنـد            
ال در جرایم تعزیری درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقیقات الزم ، مرتکب جرم معلوم نشود و دو س                          

تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قـرار توقـف تحقیقـات صـادر و پرونـده بـه طـور موقـت بایگـانی و مراتـب در                                 
  شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به این قرار اعتراض. مواردی که پرونده شاکی دارد ، به شاکی ابالغ می شود 

                                                           
شـخص و   اینکه کسی که در خفا ، عمـل نامـشروعی انجـام دهـد هـیچ      یعنی عفت مثل زنا ، لواط ، مساحقه و هم خوابگی ، الپائی ، والدستی در حقوق ایران مبنای شرعی دارد یجرائم منافممنوعیت در  . 1

 آثار و عالئـم ظـاهر بـه خـود      ومشهود باشدجرم :  مگر آنکه ،نافی عفت مطلقاً برای دادرس و قاضی دادگاه ممنوع است      تحقیق در جرائم م   .  نمی تواند به عنوان تحقیق وارد شود و حق تعرض ندارد             مقامی
امـا اگـر جـرائم     .  قاضـی تحقیـق   در این دو مورد فقط قاضی دادگاه حق تحقیق دارد نه،مثال مردی که زنش زنا داده، شکایت کند  ، شاکی خصوصی داشته باشد   جرم  یا  ،  بگیرد و از حالت خفا بیرون بیاید        

ولی اگر جـرائم منـافی   . دادگاه و قاضی تحقیق و ضابطین  چه بوسیله قاضی، تحقیق در جرائم منافی عفت مطلقاً ممنوع است43پس طبق ماده . باشد هم ضابط و هم قاضی تحقیق حق دخالت دارند       نمشهود  
تحقیـق ممنـوع نیـست ولـی در     ، و نیز اگر این جرائم شاکی خصوصی داشته باشد حتی اگر مشهود نباشد.  دادگاه ، قاضی تحقیق و ضابطین عفت بصورت مشهود باشد تحقیق ممنوع نیست چه بوسیله قاضی 

  . این صورت ، فقط قاضی دادگاه حق تحقیق دارد ولی ضابطین و قاضی تحقیق حق تحقیق ندارند 
 باید در ذیل گزارش قید نمایـد کـه چـون گـزارش ضـابطین در بـاب جـرائم        . قاضی نباید به آن ترتیب اثر دهد ،انون در موردآنها تحقیق کردند اگر جرائم منکراتی در خفا انجام شد و ضابطین بر خالف ق      

  . ادر می شود اساساً و قانوناً ، ضابطین در این جرائم حق تحقیق ندارند ، بنابراین گزارش ضابطین لغو و بی اثر می گردد و قرار منع پیگرد ص منکراتی است و
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  کیفری جزوه آیین دادرسی 301تصویر صفحه 
 این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختالف دادسـتان و بـازپرس یـا اعتـراض مـتهم      244 و 242 ، 240دادگاه صالح موضوع مواد     

  .تصمیم دادگاه قطعی است . رسیدگی نماید 
ی شـده باشـد ، دادگـاه ، خـود یـا بـه               در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبالً تأمین اخذ نشده یا تـأمین قبلـی منتفـ                      

چنانچه تصمیم دادگاه منتهی بـه صـدور قـرار    . تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می کند         
  .بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است 

اگـر دادسـتان   .  رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقـدماتی قـرار تـأمین صـادر شـده را تـشدید کنـد                     رسبازپ
تقاضای تشدید تأمین کرده باشد ، بازپرس تکلیفی به پذیرش آن ندارد اما اگر خود بازپرس هم بخواهد رأساً قرار تشدید تأمین صـادر کنـد     

  . به موافقت دادستان برسد باید این قرار 
  .قرار تخفیف و تشدید تأمین ظرف مدت ده روز پس از ابالغ ، از ناحیه متهم قابل اعتراض در دادگاه صالح است 

     قرار ابقاء تأمین-ج 
 این 302ده  ما)ت (  و )پ( ، )ب (  ، )الف ( هرگاه در جرایم موضوع بندهای  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 242مطابق ماده 

 متهم در بازداشـت بمانـد و پرونـده اتهـامی او منتهـی بـه                  قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین ،                
اگر علـل مـوجهی بـرای بقـای قـرار وجـود             . تصمیم نهائی در دادسرا نشود ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است                

مـتهم مـی توانـد از ایـن تـصمیم ظـرف ده روز از       . علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابالغ می شـود          داشته باشد ، با ذکر      
فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تـأمین بایـد                  . تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند        

 یـا ابقـای بازداشـت     فک ، تخفیف ،. ستان ، حل اختالف با دادگاه صالح است      به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت داد        
هرگاه بازداشـت مـتهم     . موقت ، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختالف با دادگاه صالح است                    

به هر حال ، مدت بازداشـت مـتهم نبایـد از    . ادامه یابد مقررات این ماده ، حسب مورد ، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود                  
حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیـات مـدت                        

  . بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند 
رهای صادره از دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشـت مـتهم را        نصاب حداکثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرا          1تبصره  

   .شود  نیز شامل می
 این قانون ، در صورتی است که وفق ایـن مـاده ، نـسبت بـه     241تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ، موضوع ماده      2تبصره  

  . قرار اظهارنظر نشده باشد 
  تأمین  انتفای -د 

  مهلت های قانونی انتفای تأمین  .1
برای بعضی از قرارهای تأمین کیفری مدت های خاصی در قانون پیش بینی شده است که در آن مدت قرار تأمین باید فک و یـا           

  :به عنوان نمونه قرارهای زیر چنین هستند . تبدیل شود
  .تأمین شده است از بین رفت قرار بازداشت موقت نیز باید فک گردد در قرارهای بازداشت موقت ، هر وقت علتی که موجب صدور قرار  
 000/100 ریال و یا مبلغ اخـتالس بـه همـان ترتیـب از     000/200در جرایم ارتشا و اختالس ، چنانچه مبلغ ارتشا به دفعات و یا دفعتاً واحده از                

  .ریال بیشتر باشد بازداشت مرتکب حداقل به مدت یک ماه الزامی است 
   مهلت های قضایی انتفای تأمین .2

  :در موارد زیر قرار تأمین کیفری ، قبل از شروع اجرای حکم منتفی می شود 
  .مقام قضایی ، هنگام صدور قرار موقوفی تعقیب ، باید قرار تأمین متهم زندانی را فک و او را آزاد کند  -قرار موقوفی تعقیب 

عقیب ، خواه قطعی و یا غیرقطعی ، مرجع قضایی مکلف است متهم زندانی را مرخص                در صورت صدور قرار منع ت      -قرار منع تعقیب    
  .کند و حتی نباید منتظر قطعیت قرار مذکور باشد 
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   جزوه آیین دادرسی کیفری499تصویر صفحه 
رکنان پایور  صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کا                     

نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامۀ خدمت به یگان مربوط معرفی مـی نماینـد یـا دسـتگیر مـی شـوند ، موجـب          
  . تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد 

 دادگاه نظامی است ، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه بـر خـالف   در خصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادسرا و 
  . قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است ، جزء مدمت مرور زمان محسوب نمی شود 

ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صالحیت دادگاه نظامیِ دو زمان جنگ ، یک سال پس از اعـالم پایـان جنـگ و در مـورد        
  . یت دادگاه نظامیِ یک زمان جنگ ، سه سال پس از اعالم پایان آن است جرائم در صالح

    وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی - چهارم بند
در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سرّی و به کلی سرّی است و رسیدگی به آنهـا                           

سلح است ، طرفین دعوی ، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که   در صالحیت سازمان قضائی نیروهای م     
  . مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد ، انتخاب می نمایند 

  . تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است   -تبصره 
المللـی بـه ایـن        برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند ، مگر اینکه در تعهـدات بـین              وکالی دارای تابعیت خارجی نمی توانند       

  . موضوع تصریح شده باشد 
    ترتیب رسیدگی ، صدور و ابالغ رأی -پنجمبند 

اع پرونده هـا  ارج. رئیس سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند          
  .در غیاب رئیس شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهدۀ رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شمارۀ شعبه است 

ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قـضائی اسـتان ، بـه عهـدۀ معـاون و در غیـاب وی بـه عهـدۀ رؤسـای                           
  .نظر و نظامی یک و دو به ترتیب شمارۀ شعبه است دادگاههای تجدید

هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ، دادگاه می تواند بـه جـرم          
  . مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید 

  . ی که استمرار آن قطع نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد در جرم فرار از خدمت تا زمان
چنانچه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن ، شخص یـا اشـخاص بـی گنـاهی مقتـول یـا مجـروح شـوند یـا                 

 بـه تقاضـای اولیـای دم یـا متـضرر بـدون تقـدیم           خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منـع تعقیـب صـادر شـود ، بنـا                     
.  پروند ه جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبـوع بـه دادگـاه نظـامی ارسـال مـی شـود                          دادخواست ، 

  . رو رأی نیست عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صد. دادگاه نمایندۀ یگان مربوط را برای شرکت در جلسۀ رسیدگی دعوت می نماید 
دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغـاز و پـس از اعـالم خـتم دادرسـی بـا اسـتعانت از                            
خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادلۀ موجود ، در همان جلسه و در صورت عـدم امکـان                            

  . ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می کند در اولین فرصت و حداکثر 
امـا رئـیس سـازمان قـضائی در مـوارد ضـروری و در صـورت                 . انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنـوع اسـت            

وۀ اقتضای مصلحت ، می تواند اطالعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطالع رسانی ق                    
  . قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد 

در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی ، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشـد ، بـه میـزان الزم       -تبصره  
  . گیرد اطالعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می
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   آیین دادرسی کیفری جزوه256تصویر صفحه 
نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضـمن رسـیدگی انجـام تحقیقـاتی را الزم بدانـد ، آنهـا را                    

. اخـذ تـأمین متناسـب از مـتهم بـا دادگـاه اسـت        . دهد انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می   
طالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می توانـد فـارغ     شاکی در صورت م   

  .از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید 
ذشـت در   هرگاه مقامات و اشـخاص رسـمی از وقـوع یکـی از جـرایم غیرقابـل گ                  همین قانون مقرر می دارد ،        72همچنین ماده   

  .حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند 
هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر ، سمی ، میکروبی خطرناک                      

ی مراجع ذی صالح به پست و یا سـایر آالت و ادوات             و یا مواد منفجره، اسلحه گرم ، اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سو             
دادسـتان پـس   . جرم است ، محموله پستی با تنظیم صورت مجلس توقیف می شود و موضوع فوری به اطالع دادستان می رسـد          

ا صـادر   از اخذ نظر مراجع ذی صالح و بررسی ، در صورت منتفی بودن احتمال ، بالفاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی ر                      
   )   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 87ماده (   .می کند 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه  حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنـان        66مطابق ماده   
 ، میـراث فرهنگـی ، بهداشـت عمـومی و حمایـت از حقـوق       منـابع طبیعـی   زیـست،  ، اشخاص بیمار و دارای  ناتوانی جسمی یا ذهنی ، محیط   

  . شهروندی است ، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند 
چنانچـه بـزه   . ضـروری اسـت    ایـن مـاده    باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدامدر صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص            1 تبصره

 یـا سرپرسـت      ، قـیم   اگـر ولـی   .  یا سرپرست قانونی او اخذ مـی شـود            ، قیم  دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد ، رضایت ولی            
  . ام می دهند قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ، اقدامات الزم را انج

  . ای مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنندضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان ه    2تبصره 
سـط وزیـر دادگـستری بـا     اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال تو                         3تبصره  

  .همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می رسد 
در مواردی کـه دیـه بایـد از بیـت المـال پرداخـت شـود ، پـس از اتخـاذ              قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        85به موجب ماده    

   .ور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صد
حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود امـا بایـد نـسبت بـه پرداخـت دیـه                                    1تبصره  

  . تعیین تکلیف شود نیز جاری است 
عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقـررات مربـوط بـه احـضار ، بـه وی اخطـار                         در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه           2تبصره  
هـیچ یـک از الزامـات و محـدودیت هـای            . شود برای دفاع از خود حضور یابد ، پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود                         می

  . دم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست ع. مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست 
در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادسـتان را               

ه قـضایی بیـشتری دارد و   در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سـابق      . دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند            
  )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 88ماده (  .در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان می شود 

    بازپرس -ب 
  اختیارات بازپرس . 1

نوط به ارجاع دادستان    شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس م         قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،      91 الی   89مطابق ماده   
چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطـالع دادسـتان مـی رسـاند و در                           . است  

  . صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد 
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