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بروامٍ برگساری کارگاٌ حل تست ي جمع بىدی ديرٌ يکالت 
 

 ساعت  تاریخ ريز وام مدرس وام درس

 8-21 93/آبان / 4 یکشىبٍ دکتر زارع حقًق جسا

 8-21 93/آبان / 5 ديشىبٍ دکتر رضائیان آییه دادرسی مذوی

 8-21 93/آبان / 6 سٍ شىبٍ دکتر حسیىی اصًل فقٍ

 8-14 93/آبان / 7 چهارشىبٍ دکتر رضائیان آییه دادرسی مذوی

 15-21 93/آبان / 7 چهارشىبٍ آقای وعمت الهی حقًق تجارت 

 8-21 93/آبان / 8 پىج شىبٍ آقای وعمت الهی حقًق تجارت 

 8-21 93/آبان / 9 جمعٍ دکتر وادری  آییه دادرسی کیفری

 8-21 93/آبان / 10 شىبٍ آقای وعمت الهی حقًق مذوی

 8-21 93/آبان / 11 یکشىبٍ آقای وعمت الهی حقًق مذوی
 

 :یادآيری
 تست مُم ي احتمالی تًسط اساتیذ 1100در  طًل برگساری کارگاٌ جمع بىذی ي حل تست؛ بیص از 

 .مجرب ي باسابقٍ مًسسٍ ، بررسی ي وکات آن آمًزش دادٌ می ضًد

 ایه کارگاٌ عاليٌ بر حل تست َای احتمالی وحًٌ اوتخاب گسیىٍ صحیح ي تکىیک َای گسیىٍ  در

 .یابی ویس ارائٍ می گردد

  با عىایت بٍ فرصت محذيد باقیماوذٌ تا زمان برگساری آزمًن يکالت مًارد ریل بٍ متقاضیان

 :آزمًن يکالت تاکیذ می گردد

 (93 آبان11 الی 4 )ضرکت در کارگاٌ جمع بىذی ي حل تست .1

 (مُر25آغاز از ) سراسری (جامع)ضرکت در آزمًن چُار مرحلٍ ای .2

 (َمراٌ با بروامٍ مذين مطالعاتی) تُیٍ ي مطالعٍ بستٍ جمع بىذی يکالت .3

4.  

 :َسیىٍ خدمات فًق بشرح ذیل می باشد
  َسار تًمان300:     کارگاٌ جمع بىذی ي حل تست 

  َسار تًمان 80            :   آزمًوُای چُارمرحلٍ ای

  َسار تًمان        85:               بستٍ جمع بىذی يکالت
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 به نام خدا

 برنامه و روش مطالعاتی بسته ی جمع بندی وکالت

 با بسته ی جمع بندی اول( آشنایی

بسته ی جمع بندی وکالت، توسط گروه علمی مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه جهت انضباط و انتظام مطالعاتی داوطلبان 

 سه فصل به شرح ذیل تشکیل شده است:آزمون وکالت تألیف و تدوین شده است. این بسته ی آموزشی ارزشمند از 

 فصل اول: نکات مهم و کلیدی

تقریباً شش هزار نکته مهم و کلیدی توسط اساتید و همکاران محترم مؤسسه به رشته ی تحریر آمده است. تسلط برنکات مذکور، 

 درصدی داوطلبان. 55 -06 معادل است با حداقل کیفیت علمی

 فصل دوم: گزیده ی قوانین و مقررات

ازآنجاییکه مبنا و منبع اصلی طرح سواالت آزمون وکالت متن قوانین اصلی و فرعی است، دراین فصل مهمترین مواد برگزیده 

د. پس نتدوین شده است. گردآوری قوانین مذکور به گونه ای است که طراحان محترم، عموماً ازآنها اقدام به طرح سوال می نمای

 درصد. 55فزایش کیفیت علمی داوطلبان تا تسلط بر این گزیده ی مواد یعنی ا

 2911 -2931فصل سوم : سواالت آزمون های وکالت 

تشریحی آمده  ی جهت آشنایی داوطلبان با نمونه سواالت آزمون وکالت، دراین فصل سواالت پنج سال اخیرهمراه با پاسخنامه

ن اضافه خواهد نمود و یگر به کیفیت علمی داوطلبادرصد د 5پاسخنامه تشریحی حداقل  است. تسلط بر سواالت و نکات مهم در

 درصد خواهندرسید. 06در مجموع داوطلبان به کیفیت علمی 

و  ی حقوقی، ازسواالت سایرآزمون ها29در دروس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با توجه به تغییرات قوانین درسال  توجه:

 تألیفی استفاده شده است.

م، طبق روش و برنامه ی مطالعاتی ذیل به درستی به وظایف خود عمل نمایند، مطمئن باشید حداقل اگر داوطلبان محتر :نتیجه

ضمناً این منبع برای سایرآزمون های حقوقی مثل قضاوت،  را خواهندداشت.درصد سواالت آزمون وکالت  05امکان پاسخگویی به 

 . نیز مفید خواهدبود حقوق مشاوران حقوقی و کارشناسی ارشد

 دوم( برنامه ی مطالعاتی 

 العاتی به شرح ذیل تعریف می گردد : ام مطالعاتی داوطلبان و مدیریت صحیح زمان، برنامه ی مطجهت انضباط و انسج

 



 

 73/70/39پایان:                                                                            62/70/39شروع  گام اول :             

 قانون مدنی 510 -098مواد  حقوق مدنی

 قانون آیین دادرسی مدنی 925 -561مواد  آیین دادرسی مدنی

 قانون تجارت 819-555+  993 -338مواد  حقوق تجارت

 مجمل ومبیّن ، مطلق و مقیّد ، ادله استنباط احکام وامارات ، اصول عملیه وتعارض ادله اصول فقه

 قانون مجازات اسالمی )کتاب های دوم و سوم( 999 -885مواد  حقوق جزا

 قانون آیین دادرسی کیفری جدید 928 -556مواد  آیین دادرسی کیفری

 

 از فصل دوم کتاب یعنی گزیده قوانین و مقررات مطالعه شود. یمواد قانون -1 توجه:

 فقط قانون خوانی نمایید.  -6         

 .این برنامه را نیز اجراء کنید بعض یا تمام می توانیداگر وقت مطالعه اضافه آمد،  -9         

 قانون مدنی 103-560+  186-185 + 1-160مواد  حقوق مدنی

 قانون آیین دادرسی مدنی 1-928مواد  آیین دادرسی مدنی

 حقوق تجارت
قانون تجارت  28-102الیحه اصالحی قانون تجارت )شرکت های سهامی( + مواد  1-989مواد

 )سایرشرکتها(

 کلیات و وضع الفاظ ، اوامرو نواهی ، مفهوم و منطوق و عام و خاص اصول فقه

 قانون مجازات اسالمی )کتاب اول( 1-991مواد  حقوق جزا

 قانون آیین دادرسی کیفری جدید 1-923مواد  دادرسی کیفری آیین

 

 12/70/39پایان:                                                                          17/70/39شروع  گام دوم :              

 از بسته ی جمع بندی وکالت  1 -886نکات  حقوق مدنی

 از بسته ی جمع بندی وکالت 1 – 895نکات  آیین دادرسی مدنی

 از بسته ی جمع بندی وکالت  596 – 582+  23 – 821نکات  حقوق تجارت

 از بسته ی جمع بندی وکالت 1 – 911نکات  اصول فقه

 از بسته ی جمع بندی وکالت 1 – 866نکات  حقوق جزا

 از بسته ی جمع بندی وکالت  1 – 031نکات  آیین دادرسی کیفری

 

 

 



 

  69/7/39پایان                                                                                          10/70/39:          شروع گام سوم    

 از بسته ی جمع بندی وکالت  881 – 006نکات  حقوق مدنی

 از بسته ی جمع بندی وکالت   890 – 005نکات  آیین دادرسی مدنی

 از بسته ی جمع بندی وکالت  098 – 1666+  556 – 506نکات  حقوق تجارت

 از بسته ی جمع بندی وکالت   919 – 505نکات  اصول فقه

 از بسته ی جمع بندی وکالت  1656 – 1350+  861 – 552نکات  جزا حقوق

 از بسته ی جمع بندی وکالت   039 – 1165نکات  آیین دادرسی کیفری

 

 درگام سوم فقط نکته خوانی کنید. -1توجه:  

 در درس حقوق جزا اگر کمبود زمان داشتید، می توانیدنکات باقیمانده را درگام بعدی بخوانید. -6         

 97/70/39پایان:                                                                                     62/70/39شروع     ام چهارم :   گ 

 از بسته ی جمع بندی وکالت 565 – 509+ قوانین فرعی مندرج درصفحات  001+  506نکات  حقوق مدنی

 056 – 052+ قوانین فرعی مندرج درصفحات  000 – 220نکات  آیین دادرسی مدنی

  003 -563قوانین فرعی مندرج درصفحات+  501 -093+ 829-512+  1 – 23 نکات  حقوق تجارت

 بسته ی جمع بندی وکالتاز  505 -096نکات  اصول فقه

  + مرور نکات )*( و ) **(  از بسته ی جمع بندی وکالت 1656 – 1350 نکات  حقوق جزا

   بسته جمع بندی وکالت 065 – 010+ قوانین فرعی مندرج در صفحات  )*( و ) **( نکات مرور آیین دادرسی کیفری

 

 وطه و نکات)*(و قوانین و مقررات مرب وکالت از بسته ی جمع بندیدر این مرحله داوطلبان فقط نکات باقیمانده  -1 توجه:

 و )**( را طبق  برنامه مطالعه می نمایند.          

 نکات )*( و ) **( در ادامه توضیح داده شده است. -6         

 70/73/39پایان:                                                                                      71/73/39شروع  :        گام پنجم    

 + سواالت سنوات اخیر )فصل سوم بسته ی جمع بندی وکالت( )*( و ) **( نکات مرور حقوق مدنی

 وکالت( + سواالت سنوات اخیر )فصل سوم بسته ی جمع بندی )*( و ) **( نکات مرور آیین دادرسی مدنی

 + سواالت سنوات اخیر )فصل سوم بسته ی جمع بندی وکالت( )*( و ) **( نکات مرور حقوق تجارت

 + سواالت سنوات اخیر )فصل سوم بسته ی جمع بندی وکالت( )*( و ) **( نکات مرور اصول فقه

 کالت(+ سواالت سنوات اخیر )فصل سوم بسته ی جمع بندی و )*( و ) **( نکات مرور حقوق جزا

 )فصل سوم بسته ی جمع بندی وکالت( تألیفی+ سواالت  )*( و ) **( نکات مرور آیین دادرسی کیفری



 سوم( روش مطالعاتی

بسته ی جمع بندی وکالت از لحاظ محتوا و کیفیت آموزشی به گونه ای تألیف و تنظیم شده است که داوطلبان محترم، نگران 

 وکالت نباشند. آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای صحیح و منظم برنامه مطالعه ی داوطلبانکیفیت سواالت طرح شده در آزمون 

مهم است. لذا برای بهره وری  نیزمی باشد. البته برای استفاده بهتر از بسته ی جمع بندی، روش و شیوه ی مطالعه ی داوطلبان 

 می گردد: ذیل پیشنهاد  و شیوه ی کامل و مطلوب از این بسته ی آموزشی، روش

مثالً شنبه حقوق مدنی، یکشنبه آیین  .هر روز را به مطالعه و اجرای یک درس طبق برنامه ی هفتگی اختصاص دهید  -1

  . دادرسی مدنی و ...

ساعت مطالعه در هر روز الزامی است. در غیر اینصورت، برنامه به اتمام نخواهدرسید. تمرکز باال نقش  0 – 16حداقل -9

 افزایش سرعت مطالعه و یادگیری شما دارد.  بسیارمهمی در

 شما دریکی از سه وضعیت ذیل قرار می گیرید:  درسمواجهه با مطالب هر  در -3

 ی آن مطلب را به صورت کامل می دانید و دیگر نیازی به تکرار و مرور مجددآن ندارید. در این صورت درکنار نکته یا ماده الف.

 د و درمطالعاتی بعدی به آن مراجعه نخواهیدکرد.( قرار می دهی-عالمت )قانونی 

در کنار آن می را خوانده اید ولی در یادگیری آن اندکی تردید یا ابهام دارید. در این صورت عالمت)*( قبالً آن مطلب را  ب.

 یاد بگیرید.حتماً گذارید و در مطالعات بعدی، تالش می کنید تا آن را 

)**( را  آن مطلب را برای اولین بارمطالعه می کنید و احساس ضعف و ناتوانی دریادگیری آن دارید. دراین صورت عالمت ج.

درکنار آن قرار می دهید و در مطالعات بعدی بهتراست تالش کنید تا آن را یاد بگیرید. البته اولویت در یادگیری با نکات یا مواد 

 )*( می باشد.

 توجه :

 56نایی علمی تواتثبیت ( قرار خواهد گرفت. در این صورت -قل در کنار نیمی از مطالب مورد مطالعه ی شما عالمت )حدا الف.

 درصدی شما حتمی است و می توانید امیدوار به قبولی باشید.

اولویت اول شما درصد مطالبی که مطالعه کرده اید عالمت)*( خواهند داشت. نگران نباشید در دوره ی مطالعاتی،  36حدود  ب.

بنابراین، قبولی شما حتمی  درصد خواهد رسید. 05 -56مرور مطالب )*( باشد. در صورت تسلط توانایی علمی شما حداقل به 

 خواهد بود.

درصد مطالبی که مطالعه کرده اید عالمت )**( خواهد داشت. پس از تسلط بر مطالب )*( می توانید برای افزایش  95حدود ج. 

درصد بزنند حتماً باید  56خود سراغ مطالب )**( بروید. دقت کنید داوطلبانی که می خواهند در آزمون باالی  کیفیت علمی

 مطالب )**( را مجدداً مرور کنند و بر آنها مسلط شوند.



 

یازی مطالب موجود در بسته ی جمع بندی برای قبولی و کسب رتبه ی مطلوب در آزمون وکالت کفایت می کند. بنابراین ن -8

 بهتر است تمام زمان و توان مطالعاتی خود را صرف اجرای این برنامه ی مطالعاتی نمایید. به مطالعه ی سایرمنابع نیست.

نویسندگان و تدوین کنندگان بسته ی جمع بندی، از دانشجویان ممتاز و رتبه های برتر آزمون های وکالت، کارشناسی ارشد  -5

در این مجموعه آورده اند. بنابراین درکیفیت و  بوده را آنچه را که برای یادگیری و تسلط مورد نیازو دکتری حقوق بوده اند و هر 

ارزش علمی این بسته ی آموزشی تردید نداشته باشید. بهتراست با اعتماد و اطمینان کامل فقط به فکر اجرای صحیح و کامل 

 برنامه ی مطالعاتی خود باشید.

 صبح خودداری نمایید. 8شب تا  19استراحت کنید و از مطالعه در ساعات  دقیقه 15حتماً  ،طالعهدقیقه م 85به ازای هر  -0

 هفتگی، دچار عقب ماندگی شدیدنگران نباشید، فرصت جبران خواهید داشت. ی اگر درمطالعه  -5

 سرعت، دقت و تمرکز هنگام مطالعه سه عنصرمهم در مطالعه و یادگیری شماست.  -0

( و خط کشیده شده توجه ویژه داشته boldی گزیده ی قوانین و مقررات مهم، روی عبارات و اصطالحات پررنگ)درمطالعه  -2

 باشید.

مؤسسه طرح نوین شرکت دارید، حتماً طبق این برنامه مطالعه کنید. این فرصت  23اگر درآزمون های آزمایشی وکالت -16

 ارزشمند را از دست ندهید.

متعهد و وفادار بمانید حداقل دوبار، مطالب مهم و کلیدی و قوانین و مقررات مهم را با  ،و روش مطالعاتیبرنامه این اگر به  -11

 کیفیت بسیارخوب مطالعه خواهیدکرد.

 

 خاتمه( 

بسته ی جمع بندی وکالت، نتیجه ی کار علمی و آموزشی و پژوهشی اساتید و همکاران ارجمند مؤسسه فرهنگی طرح نوین 

انی مطالعاتی داوطلبان آزمون وکالت تألیف و تدوین شده است. ارزش به زبانی بسیارساده و روان برای روزهای پای اندیشه است که

د موم داوطلبان مفید و سودمند خواهارزشیابی می شود و برای ع "خیلی خوب"و کیفیت علمی این بسته ی آموزشی در سطح 

درصد متغیراست. امیدواریم، با اعتماد و اعتقاد کامل به این بسته ی  36 – 55طلبانی که کیفیت علمی آنها میان بود. خصوصاً داو

یین کامل صرف مطالعه و یادگیری محتوای آن یقآموزشی، درمسیر موفقیت گام گذاشته و مدت باقیمانده تا آزمون را با آرامش و 

 نمایید. 

 

 



 

)سواالت اصول فقه(، علیرضا نوبهاری طهرانی) نکات در بخش در پایان از زحمات و تالشهای همکاران محترم، آقایان محمدبخشی

مهم و قوانین و مقررات حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و سواالت مربوطه(، پیمان عبدغیور) سواالت حقوق مدنی(، شهاب 

، سلیمان دنی(حائری اصفهانی) نکات مهم و سواالت اصول فقه(، ابراهیم فصیحی مقدم)نکات مهم و سواالت آیین دادرسی م

ت حقوق تجارت( و سرکارخانم الهه شریف اکبری)نکات مهم حقوق مدنی(، مهدی احمدزاده )بازنگری نکات مهم و سواال

صمیمانه ( و حقوق جزا مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی همدانی)نکات مهم حقوق تجارت و گزیده قوانین و مقررات حقوق

 قدردانی می نماییم.

 موفق باشید                                                                                                                                                                                              

 محمدفرجی                                                                                                                                                                                              

 دیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشهم                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                              02/20/39 
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  بندي وكالت ي جمع بسته

ن، قابل تعقيب نباشد يـا   هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنو               :250نكته
  .تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات،  موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد

ميگذارد امـا عوامـل رافـع         مي عوامل موجه جرم عواملي عيني است و هم در مباشر جرم و هم بر معاون او اثر                : 251نكته

  .اثير آن بر مباشر لزوما باعث تاثير آن بر معاون جرم نخواهد شدمسئوليت كيفري شخصي هستند و ت

  .سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است: 252نكته

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكـاب جـرم تـشكيل                      : 253نكته

  .گردد س از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف ميشود يا پ مي

هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمـي كـه اعـضاي آن                    :254نكته

يـا ديـه   گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يـا قـصاص     گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي         
  .شود ر اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميباشد كه د

 بر سردسته گـروه مجرمانـه صـدق      االرض يا مفسد في   االرض زماني كه عنوان محارب      در محاربه و افساد في    : 255نكته

  .گردد  محكوم مياالرض يا مفسد فيبه مجازات محاربحسب مورد كند 

ن يافته از جمله جرايمي است كه صدور حكم آن غير قابـل تعويـق و اجـراي                  سردستگي و ارتكاب جرم سازما    : 256نكته

  .مجازات آن غير قابل تعليق است

  .سردستگي يك كيفيت مشدده عام و نوعي است: 257نكته

  .تعدد جرم يك كيفيت مشدده عام و نوعي است: 258نكته

ا  براي هيچ يك حكم محكوميت قطعـي       شخصي مرتك جرايم متعددي شود و در ميان آن ه          تعدد جرم يعني  : 259نكته

  .تعدد مادي يا معنوي: تععد جرم به دو نوع است.صادر نشود

تعدد مادي يعني شخصي در عالم خارج مرتكب حداقل دو رفتار مجرمانـه شـده اسـت و از بابـت هـيچ يـك                         : 260نكته

  .محكوميتي قطعي دريافت نكرده است

 مرتكب يك رفتار مجرمانه شود اما اين رفتار مجرمانه در بـر دارنـده               تعدد معنوي يعني شخصي در عالم خارج      : 261نكته

  .عناوين متعدد مجرمانه باشد

در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكـوم                   :262نكته

ز مصاديق تعدد معنوي است كه بـا يـك رفتـار دو جـرم      مثال استفاده از سند مجعول و كالهبرداري ا)تعدد معنوي (.شود  مي
  .شود  ميشود در اين حالت مجازات جرم شديد تر يعني مجازات جرم كالهبرداري بر محكوم اعمال  ميواقع

 در حكم تعدد مادي است و قواعد حاكم بر تعدد مادي بـر    ، نتايج مجرمانه متعدد    ولي داراي  رفتار مجرمانه واحد  : 263نكته

  .شود مي ان اجرا

، موجب تعدد مجـازات اسـت مگـر در مـواردي كـه       چه تعدد مادي چه معنويدر جرائم موجب حد، تعدد جرم     : 264نكته

  .جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد
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اگر كسي مثال دو بار مرتكب جرم شرب خمر شده باشد ولي حد بر او جاري نشده باشد فقـط بـر او يـك حـد                : 265نكته

  .اهد شدجاري خو

اگر شخصي يك بار مرتكب زناي مستوجب شالق شده باشد و قبل از اجراي حـد مرتكـب زنـاي مـستوجب                      : 266نكته

  .رجم شده باشد، هر دو مجازات بر او اجرا خواهد شد

در حدود بر خالف تعزيرات مالك در تعدد جرم اجراي مجـازات اسـت و نـه صـدور حكـم قطعـي پـس اگـر           : 267نكته

  اجراي مجازات مرتكب دو نوع حد يكسان با مجازات يكسان شود مشمول قواعد تعدد جرم در حدود قرار               شخصي تا قبل از   
  .شود  ميگيرد و فقط يك حد بر او جاري مي

  .شود  چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي:268نكته

 ماننـد  شـود؛  مـي  اجـراء  اشـد  مجازات فقط باشند، واقعه يك در و هم راستاي در حدي جرم چند يا دو چنانچه :269نكته

  .شود مي اجراء لواط مجازات تنها كه لواط هنگام در تفخيذ

 اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنهـا         :270نكته

  .شود جراء مياعدام يا رجم حسب مورد ا

لكن چنانچه مجازات حدي، موضـوع قـصاص را   .شود ها جمع مي در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات    :271نكته

از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صـورت عـدم مطالبـه فـوري اجـراي                     
  .شود ميقصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء 

ها جمع و ابتداء حـد يـا قـصاص     در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات   :272نكته

الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حـد نيـز              شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق           اجرا مي 
  .گردد مينشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء 

 درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط                      :273نكته

گردد، مگر در حـد قـذف         شود و مجازات تعزيري ساقط مي       نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي          
  .شود د، مرتكب به هر دو مجازات محكوم ميكه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باش

  .گردد  چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي:274نكته

طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابـر قـذف    كسي كه چند نفر را به      :275نكته

  .شود  ميهر يك، حد مستقلي بر او جاري

توانـد جداگانـه شـكايت نمايـد و در      شوندگان مي  كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف         :276نكته

شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري         چنانچه قذف .صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند        
  .شود نمي

بار يا بيشتر قبل از اجراي حد،  قذف نمايـد فقـط بـه يـك حـد                  چند سبب، يك   كسي كه ديگري را به يك يا       :277نكته

  شود،  محكوم مي
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در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جـرائم حـداكثر                        :278نكته

ت و اگر مجازات اشد به يكي از علـل قـانوني   فقط مجازات اشد قابل اجراء اس    و در اين حالت     كند  مجازات مقرر را حكم مي    
  .گردد تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي

هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات                در جرائم موجب تعزير      :279نكته

فقط مجازات اشد قابل در اين حالت   نمايدبه اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي       مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر        
اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشـد بعـدي اجـراء                          

  ..گردد مي

ل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جـرم  در هر مورد كه مجازات فاقد حداقدر جرائم موجب تعزير    : 280نكته

  .گردد مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميچهارم نباشد تا يك

اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جـرم        در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد،          در جرائم موجب تعزير   : 281نكته

  .گردد آن اضافه ميباشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل 

 در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جـرم، اعمـال                  :282نكته

  .گردد شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي نمي

ا ميانگين حداقل و حـداكثر و  تواند مجازات مرتكب را ت  در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي     :283نكته

  .چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد

  .شود هاي هفت و هشت اجراء نمي مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه:284نكته

  .گردد  جمع ميهاي تعزيري درجه يك تا شش  با هم و نيز با مجازات،هاي هفت و هشتجرائم تعزيري درجه: 285نكته

فقـط در مـورد   مجازات است و به طور اسـتثنايي  و جمع در فرض تعدد جرم اصل بر عدم تعدد      در قانون جديد    : 286نكته

 تعدد تعزيرات با حـدود و قـصاص نيـز موجـب جمـع               .شود  مي  قاعده جمع مجازات ها اعمال     8 و   7حدود و تعزيرات درجه     
  .مجازات خواهد شد

حدود مربوط به فرضي است كه شخصي پس از ارتكاب يك نوع جرم حدي و اجراي آن مجددا                تكرار جرم در     :287نكته

  .مرتكب همان جرم حدي شود

تكرار جرم در تعزيرات مربوط به فرضي است كه شخصي پس از صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت او بـه        : 288نكته

  . ديگر شود6 تا 1يك جرم تعزيري درجه  در مدتي معين مجددا مرتكب 6 تا 1ارتكاب يك جرم تعزيري درجه 

هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گـردد، حـد وي در      : 289نكته

  .مرتبه چهارم اعدام است

  : قواعد ناظر بر تكرار جرم سرقت حدي: 290نكته

تهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كـف            در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از ان           -الف
  .دست باقي بماند
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 در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مـسح                       -ب
  .باقي بماند

  . در مرتبه سوم، حبس ابد است-پ
  . در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد-ت

هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تـاريخ               هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات          :291نكته

قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگـري                  
  .شود گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي

  .شود مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي : 292نكته

  .تكرار جرم از كيفيات مشدده عام و نوعي است: 293نكته

  .نشديد مجازات به سبب سردستگي، تعدد جرم يا تكرار جرم براي دادگاه الزامي است: 294نكته

رات تنها زماني محقق است كه فرد حـين ارتكـاب جـرم، عاقـل، بـالغ و                  مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزي       :نكته

  .ا ذكر شده است.م.كتاب قصاص قمختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن 

زيـرا قانونگـذار در قـانون جديـد مجـازات           .براي تعلق ديه به مرتكب لزومي به احراز مسئوليت كيفري نيـست           : 295نكته

  )ا.م. ق453 و452ماده (ام و آثار مسئوليت مدني و ضمان مالي را بر ديه بار كرده استاسالمي صراحتا احك

  . و مسئوليت ناشي از فعل غير استثناء استمسؤوليت كيفري، شخصي است اصل بر :296نكته

مـسؤول اعمـال   قانوني  مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور                 :297نكته

  . مرتكب تقصير شود ديگري،ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي

  .و مسئوليت كيفري شخص حقوقي استثناء است در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است :298نكته

  شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قـانوني شـخص حقـوقي بـه نـام يـا در                       :299نكته

  .شود راستاي منافع آن مرتكب جرمي

  .مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست: 300نكته

 شود كه موجـب دفـع مـسئوليت كيفـري و زوال مجـازات         مي عوامل رافع مسئوليت كيفري به عواملي اطالق      : 301نكته

  .شود مي

امال شخصي هستند لذا فقط در حق كسي مـوثر اسـت كـه داراي آن                عوامل رافع مسئوليت كيفري عواملي ك     : 302نكته

براي مثال اگر مباشر جرم به دليل جنون در حال وقوع جرم از مسئوليت كيفري مبرا شود، اين موضوع ارتباطي                    .شرايط باشد 
  .به معاون ندارد

  .ي به قوت خود باقي استكند، اما مسئوليت مدن  ميعوامل رافع مسئوليت كيفري فقط مجازات را زائل: 303نكته

  .كند  ميدر صورت تحقق يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري مقام قضايي قرار موقوفي تعقيب صادر: 304نكته

  .خواب و بي هوشي.4) اجبار(اكراه.3مستي .2صغر سن .1 :مصاديق عوامل رافع مسئوليت كيفري عبارتند از: 305نكته



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  . ندارندافراد نابالغ مسؤوليت كيفري: 306نكته

  .سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است :307نكته

  )ا.م. ق95 تا 88مواد (.شود ، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميا.م.قدر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات  :308نكته

ز نوع خطـاي محـض بـوده و عاقلـه آنهـا عهـده دار                واقع شده توسط اطفال، جنايت آنها ا      بر نفس   در جنايات   : 309نكته

  .پرداخت ديه خواهد بود

در مورد جنايات بر عضو و منفعت واقع شده توسط اطفال و نوجوانان ايـن نـوع جنايـات هـم خطـاي محـض        : 310نكته

بـر عهـده خـود     پردازند و پرداخت ديه كمتر از موضحه          مي شوند اما عاقله فقط ديه جنايات موضحه و باالتر را           مي محسوب
  .باشد  ميطفل

جرايم اطفال و نوجوانان فاقد آثار تبعي مجازات است و احكام تكرار جرم نيز در مورد اطفال اجرا نمـي شـود و                       : 311نكته

 كليه جرايم تعزيري اطفال و نوجوانان جز تعزيرات منصوص شرعي قابـل تعويـق صـدور حكـم و تعليـق اجـراي مجـازات        
  .باشند مي

نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنـون           مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختالل رواني بوده به          هرگاه :312نكته

  .شود و مسؤوليت كيفري ندارد محسوب مي

 ترديـد  جنايت، ارتكاب هنگام مرتكب، بودن عاقل يا بالغ در قضائي، مقام وسيلهبه بررسي و تحقيق از پس اگر: 313نكته

 انجـام  سـابقش  جنـون  از او افاقه يا وي بلوغ حال در عمدي جنايت كه كند ادعاء عليه مجني يا دم ولي و باشد داشته وجود
 عـدم  صورت در.كند اقامه بينه خود ادعاي براي بايد عليه مجني يا دم ولي كند، ادعاء را آن خالف مرتكب لكن است گرفته
 حـال  در خـود  جنـون  بايد مرتكب است، بوده مرتكب افاقه ت،جناي زمان بر سابق حالت اگر.است منتفي قصاص بينه، اقامه

 ثابـت  قـصاص  او ولـي  يـا  عليه مجني يا دم ولي سوگند با صورت درغيراين شود؛ ساقط قصاص تا كند اثبات را جرم ارتكاب
  .شود مي

در  :ا.م. ق150 مـاده    1اگر جنون پس از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي واقع شود به موجب تبـصره                   : 314نكته

هـايي كـه جنبـه حـق          نسبت به مجـازات   .افتدحدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي              
  .الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست

هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتال بـه       : درسي كيفري  قانون جديد آيين دا    2به موجب تبصره    : 315نكته

مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقـه              .شودمتوقف مي و دادرسي   جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب       
لت پـنج روز نـسبت بـه        شود كه ظرف مه   در اين صورت به ولي يا قيم وي ابالغ مي         .توانست از خود رفع اتهام كند     نيز نمي 

نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات بـراي وي   در صورت عدم معرفي، صرف    .معرفي وكيل اقدام نمايد   
  .يابدشود و تعقيب و دادرسي ادامه ميوكيل تسخيري تعيين مي

حـد  "ا .م. ق1جـب تبـصره   اگر جنون پس از صدور حكم قطعي و در حين اجراي مجازات حادث شـود بـه مو            : 316نكته

   ".شود ساقط نمي
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عليه در جرايم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتال بـه             هرگاه محكوم  ك جديد .د.ا. ق 503به موجب ماده    : 317نكته

عليـه وصـول   افتد؛ مگر در مورد مجازاتهاي مالي كه از امـوال محكـوم          جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي         
  .دشومي

محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جـزاي نقـدي              : ك جديد .د.ا. ق 503به موجب تبصره ماده     : 318نكته

اين ايـام  .شودبرد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي  مي در حبس به سر   
  .شودجزء مدت محكوميت وي محاسبه مي

هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جـرم مبـتال بـه                       :319نكته      

جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخـصص، ثابـت و آزاد بـودن وي مخـل نظـم و امنيـت            
  .ودش عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي

 كـه  كننـد  اعتراض دستور اين به دادگاه در توانندمي او خويشاوندان يادر نكته قبل     شده نگهداري شخص: 320نكته     

 تـشخيص  بـا  و كندمي رسيدگي اداري جلسه در كارشناس نظر جلب با را موضوع معترض، حضور با دادگاه صورت، اين در
 حكم اين ،كندمي صادر حكم دادستان، دستور تأييد در صورت غيراين در و تأميني اقدام خاتمه مورد در خطرناك حالت رفع

 حكم اين به اعتراض حق كردند مشاهده را بهبود عالئم هرگاه وي، خويشاوندان يا شده نگهداري شخص ولي.است قطعي
  .دارند را

كـه هرگـاه بنـا بـه تـشخيص      مانع از آن نيست     حق اعتراض مذكور در نكته قبل و قطعي بودن  اري دادگاه،              :321نكته

، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادسـتان دسـتور خاتمـه                مرتكبهاي رواني،   متخصص بيماري 
  .اقدام تأميني را صادر كند

تـا  . تدارك ببيند مجنون قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد                 :322نكته

زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود بـه ايـن افـراد اختـصاص داده                        
  .شود مي

گردان و نظاير ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان         مستي و بي   اصل بر اين است كه    : 323نكته

  .آنها، مانع مجازات نيست

گردان و نظاير آنها حـين ارتكـاب جـرم    مسكرات، مواد مخدر و روانبه حهت استفاده از     ثابت شود مرتكب     اگر: 324نكته

  .تواند عامل رفع مسئوليت كيفري او شود  مي اين امراالختيار بوده استطور كلي مسلوب به

نظور ارتكاب جرم يا با علم بـه        م گردان و نظاير آنها به    چنانچه ثابت شود مصرف مسكرات، مواد مخدر و روان        : 325نكته 

  .شود تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي

 موجـب  آنهـا،  ماننـد  و گردانروان مخدر، مواد مصرف اثر در رواني تعادل عدم و مستي حال در جنايت ارتكاب: 326نكته

  .)ئوليت كيفري استاصل بر عدم تاثير مصرف اين مواد در مس.(است قصاص
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 صـورت،  ايـن  در ،اسـت  بـوده  االختيارمسلوب كلي به مرتكب رواني، تعادل عدم و مستي اثر براگر ثابت شود    : 327نكته

  )جنايت شبه عمد(.شود مي محكوم »تعزيرات«پنجم كتاب در مقرر تعزيري مجازات به برديه عالوه

 عـدم  و مستي كه است داشته علم يا و كرده مست ارتكاب جنايت  براي را خود قبالً مرتكب كه شود ثابت اگر :328نكته

  .گردد مي محسوب عمدي جنايت، شود، مي او ازجانب آن نظير يا جنايت آن ارتكاب موجب نوعاً ولو وي رواني تعادل

مجـازات   شـود   هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي               : 329نكته

  .گردد نمي

  .شود كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي در جرائم موجب تعزير، اكراه: 330نكته

  .شود رفتار ميبه اين مباحث در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط : 331نكته

بودن يا نبودن   در تعيين غير قابل تحمل      .باشد  مي تنها شرط قانوني براي تحقق اكراه غير قابل تحمل بودن آن          : 332نكته

  .دهند  مييعني نوع آن فرد را در همان شرايط مالك قرار.شود هم از معيار نوعي  ميهم از معيار شخصي استفاده

  .اكراه در تمام جرايم موجب رفع مسئوليت كيفري است جزء اكراه در قتل كه مجوز قتل نيست: 333نكته

  .گردد مي محكوم ابد حبس به كننده، اكراه و شود مي قصاص مرتكب، و نيست قتل مجوز قتل در اكراه :334نكته

  .است قصاص به محكوم كننده اكراه فقط باشد مجنون يا غيرمميز طفل شونده اكراه اگر :335نكته

  .شود مي محكوم ابد حبس به كننده اكراه و پردازد مي را مقتول ديه او عاقله باشد مميز طفل شونده اكراه اگر :336نكته

 دم اوليـاي  حـق  و كننده اكراه در قصاص عمومي شرايط وجود به مشروط كننده اكراه براي ابد حبس زاتمجا :337نكته

  .است مصالحه و گذشت قابل و باشد مي

  .شود مي محكوم قتل در معاون مجازات به نشود، محكوم ابد حبس به علت هر به كننده اكراه اگر :338نكته

  .است كننده اكراه صاصق موجب عضو بر جنايت در اكراه :339نكته

 قـصاص،  حـق  صـاحب  باسوگند اثبات عدم درصورت و شود ثابت دردادگاه بايد عضو بر برجنايت اكراه ادعاي :340نكته

  .شود مي قصاص مباشر

 و اسـت  عمـدي  جنايـت  گـردد،  شـونده  اكراه بر جنايت موجب كه كند اكراه رفتاري به را ديگري كسي هرگاه :341نكته

 موجـب  نوعـاً  اكـراه  ايـن  اينكه به توجه و آگاهي و نداشته را او بر جنايت قصد كننده اكراه مگر شود مي قصاص كننده اكراه
 محكـوم  ديـه  پرداخـت  بـه  كننـده  اكـراه  و است عمدي شبه جنايت صورت اين در كه باشد نداشته نيز شود مي او بر جنايت

  .شود مي

 شـود  كننـده  اكراه قتل مرتكب مشروع، دفاع در مقرر شرايط ايترع با اكراه از رهايي و دفاع براي شخصي اگر :342نكته

  .ندارد تعزير و ديه قصاص، كند، وارد او به آسيبي يا

شـود   ، مرتكب رفتاري شود كه طبـق قـانون جـرم محـسوب مـي     و مانند آنهاهركس در حال خواب، بيهوشي       :343نكته

شود، عمداً بخوابـد و       ال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي       مگر اينكه شخص با علم به اينكه در ح         )اصل(گردد  مجازات نمي 
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  )استثنا(.يا خود را بيهوش كند

ارتكاب جنايت در خواب و بي هوشي باعث تحقق جنايت خطاي محض خواهد شد مگر اينكه مرتكب آگـاه و                   : 344نكته

قـع شـده عمـدي و موجـب     گردد كه در ايـن صـورت جنايـت وا      مي متوجه باشد كه اقدام او نوعا موجب جنايت بر ديگري         
  .شود  ميقصاص محسوب

بدين مفهوم كه عملـي   .كنند  مي ركن قانوني جرم را زائل    عواملي هستند كه    يا اسباب اباحه    عوامل موجهه جرم    : 345نكته

شود به موجـب حكـم ديگـري از مقـنن بـا وجـود شـرايطي جـرم             مي كه در شرايط عادي و به حكم قانون جرم محسوب         
  .محسوب نمي شود

يعني به لحاظ زوال ركن قانوني جرم در حق همه مداخلـه گـران              .اسباب اباحه يا عوامل موجهه اثر عيني دارند       : 346هنكت

  .پس اگر مباشر از علل موجهه استفاده كند شامل معاون هم خواهد شد.در جرم موثر است

 منـع تقيـب يـا حكـم برائـت           در صورت نحقق يكي از عوامل موجهه جرم مقام قضايي مبادرت به صدور قرا             :  347نكته

  .خواهد نمود

  .شود  ميدر عوامل موجهه جرم عالوه بر مجازات مسئوليت مدني و ضمان مالي هم علي االصول منتفي : 348نكته

مـر قـانوني   آ  قـانوني  امـر .3اجـراي قـانون اهـم       .2حكم يا اجـازه قـانون       .1: مصاديق عوامل موجهه عبارتند از    : 349نكته

رضـايت بـه جـرم در       .5ولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين به منظور تأديب يا محافظت از آنها               اقدامات والدين و ا   .4
  .دفاع مشروع.7ضرورت يا اضطرار .6عمليات طبي يا جراحي و عمليات ورزشي 

  باشـد و امـر مـذكور خـالف شـرع           ذي صالح در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام          ا  .م.به موجب ق   :350نكته

  . عمل انجام شده جرم محسوب نمي شود و مرتكب قابل مجازات نيستنباشد

هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم                     :351نكته

  .شوندمي

علـت اشـتباه    ري كه امر آمـر را بـه   هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود لكن مأمو             :352نكته

 در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطـه  اماشود  مجازات نميمأمور قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء كرده باشد،      
  )نظريه رعايت ظواهر قانوني.(و در اين حالت فقط آمر مجازات خواهد شد.است

حفاظـت آنهـا انجـام       سرپرستان صغار و مجانين كه بـه منظـور تأديـب يـا            اقدامات والدين و اولياي قانوني و       : 353نكته

 جرم نبوده و قابل مجـازات   شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد                 مي
  .باشد  ميمبناي اين عدم مجازات اجازه قانون گذار.نمي باشد

  .بزهديده تاثيري در وقوع جرم و مجازات مرتكب ندارداصل بر اين است كه رضايت : 354نكته

جايي كه عـدم رضـايت بزهديـده      .1: شود  مي  مورد استثنايي رضايت بزهديده باعث عدم مجازات مرتكب        2در  : 355نكته

مـثال در  .شـود   مـي شود در اين حالت رضايت بزهديده باعث عدم تحقق جـرم           مي جزء عناصر تشكيل دهنده جرم محسوب     
عدم رضـايت بزهديـده شـرط اسـت و در ايـن مـوارد رضـايت        ... آدم ربايي، كالهبرداري، توقيف غير قانوني و      جرم سرقت، 
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در جايي كه قانونگذار اين اجازه رو داده كه رضايت بزهديـده بـه عنـوان عامـل        .2.شود  مي بزهديده موجب عدم تحقق جرم    
  .موجهه جرم محسوب شود

: ايت بزهديده را به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري اعـالم كـرده اسـت              مقنن به طور كلي در دو حالت رض       : 356نكته

عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربـوط بـه آن ورزش نباشـد و ايـن      .1
 يـا سرپرسـتان   هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء       .2.مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد     

در موارد فوري أخذ رضايت ضروري      (.شود   و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي           وييا نمايندگان قانوني    
  ).نيست

 آنكـه  مگـر  اسـت  ديـه  ضـامن  گردد، بدني صدمه يا تلف موجب دهدمي انجام كه معالجاتي در پزشك هرگاه: 357نكته

 هـم  تقـصيري  مرتكـب  و باشـد  گرفتـه  برائت معالجه از قبل كه اين يا باشد فني ازينمو و پزشكي مقررات مطابق او عمل
  .نشود

 دليـل بـه  او از برائـت  تحـصيل  يـا  و نباشد معتبر او، بودن مجنون يا نابالغ دليلبه مريض از برائت أخذچنانچه   :358نكته

 در پزشـك  تقـصير  يـا  قصور عدم صورت در :نكته.شود مي تحصيل مريض ولي از برائت نگردد، ممكن آن مانند و بيهوشي
  .باشد نكرده أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وي براي عمل و علم

  .است رهبري مقام كه عام ولي و پدر مانند است خاص ولي از اعم بيمار ولي :359نكته

 تفـويض  و رهبـري  مقـام  از استيذان با قضائيه قوه رئيس ، بيمار خاص ولي به دسترسي عدم يا فقدان موارد در: 360نكته

  .نمايدمي اقدام طبيب به برائت اعطاي به مربوطه دادستانهاي به اختيار

 يـا  تلـف  درصـورت  نمايد،مي صادر آن مانند و پرستار يا مريض به را آن انجام دستور كه معالجاتي در پزشك :361نكته

  .يدنما عملمقررات مذكور در فوق  مطابق آنكه مگر است ضامن بدني صدمه

 تلـف  و صـدمه  موجـب  و اسـت  اشـتباه  دستور كه بداند پرستار يا مريض هرگاه ،مذكور در نكته قبل    موارد در :362نكته

 پرسـتار  يـا  مـريض  خـود  به مستند خسارت و صدمه بلكه نيست ضامن پزشك كند، عمل دستور به اين وجود با و شود مي
  .است

  .شود مي عمل مقررات مذكور در فوق پزشكي الجاتمع در شده ايجاد جراحات يا عضو قطع در :363نكته

 معالجه به اقدام مقررات طبق مريض، نجات براي پزشك و نباشد ممكن برائت تحصيل كه ضروري موارد در :364نكته

  .نيست وارده صدمات يا تلف ضامن كسي نمايد،

  سيل، طوفان، زلزلـه يـا بيمـاري بـه          سوزي،  الوقوع از قبيل آتش   هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب        :365نكته

شود قابـل مجـازات نيـست     منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي         
  .مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد

 از ايفـاي    اضـطرار توانند با تمسك بـه        باشند نمي   حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي          كساني كه    :366نكته

  .وظايف قانوني خود امتناع نمايند
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  .خطر بايد فعلي يا قريب الوقوع باشد.2خطر بايد شديد باشد .1: شرايط خطر براي تحقق اضطرار: 367نكته

رفتـار ارتكـابي بـا خطـر موجـود متناسـب            .2.ا عمدا ايجاد نكرده باشـد     مرتكب خطر ر  .1: شرايط تحقق اظطرار  : 368نكته

  .رفتار ارتكابي براي دفع خطر ضرورت داشته باشد.3.باشد

با حصول شرايط مذكور در فوق با حدوث اضطرار، ارتكاب عملي براي حفظ نفس و مال خود و ديگـري جـرم               : 369نكته

  .نخواهد بود

 يـا  تجاوز هرگونه برابر در ديگري يا خود تن آزادي يا مال ناموس، عرض، نفس، از دفاع مقام در فردي هرگاه: 370نكته

 درصـورت  شـود،  مـي  محـسوب  جـرم  قانون طبق كه شود رفتاري مرتكب دفاع مراحل رعايت با الوقوعقريب يا فعلي خطر
  :شود نمي مجازات زير شرايط اجتماع

  .باشد تهداش ضرورت خطر يا تجاوز دفع براي ارتكابي رفتار -الف

 .باشد عقاليي خوف يا معقول قرائن به مستند دفاع -ب

  .باشد نگرفته صورت ديگري دفاع و فرد خود تجاوز يا آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر -پ
 واقـع  مـؤثر  خطـر  و تجـاوز  دفـع  در آنان مداخله يا نباشد ممكن عمالً وقت فوت بدون دولتي قواي به توسل -ت

  .نشود

 بوده كننده دفاع نزديكان از او كه است جايز صورتي در ديگري تن آزادي و مال عرض، ناموس، نفس، از عدفا :371نكته

 امكان كه باشد وضعيتي در يا نمايد كمك تقاضاي يا بوده دفاع از ناتوان يا باشد كنندهدفاع برعهده وي از دفاع مسؤوليت يا
  .باشد نداشته استمداد

 مهاجم برعهده دفاع شرايط رعايت عدم اثبات نباشد محرز آن شرايط رعايت ولي باشد رزمح دفاع اصل هرگاه :372نكته

  .است

  قصاص و به موجب آن جنايتي بر مهاجم وارد شود         شود تجاوز آن مراتب از ولي كند صدق دفاع نفس چنانچه: 373نكته

  .شود مي محكوم تعزيري مجازات و ديه به قانون در مقرر شرح به مرتكب لكن است، منتفي

 پرداخـت  المال بيت از ديه كه ديوانه تهاجم مقابل در دفاع درمورد جز است ساقط نيز ديه مشروع دفاع موارد در :374نكته

  .شود مي

در مواقعي كه مشغول انجـام وظيفـه خـود باشـند،        و ديگر ضابطان دادگستري     مقاومت در برابر قواي انتظامي       :375نكته

  .شود دفاع محسوب نمي

از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجـود              و ديگر ضابطان دادگستري   انتظامي   هرگاه قواي    :376نكته

  .جايز استدر برابر آنان  گردد، دفاع  يا مالتعرض به عرض يا ناموس، جرح، خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل

  .مبناي دفاع مشروع اجراي حق است :377نكته

تجـاوز يـا خطـر      .2.تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع باشد       .1:  تجاوز يا خطر براي تحقق دفاع مشروع        شرايط :378نكته

  .خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.3.غير قانوني باشد
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طـول انجامـد،   از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه بـه      پس   :845نكته

  .شودقدر لزوم تنفس داده ميبه

 از را الزم تحقيقات است، بوده مجنون جرم ارتكاب حين متهم دهد احتمال رسيدگي، جريان در دادگاه چنانچه :846نكته

 اتهـام  اصل به نسبت جنون، احراز با و كند  مي تحصيل را قانوني پزشكي نظريه آورد،  مي ملع به مطلعان ساير و او نزديكان
  .گيرد  ميتصميم متهم براي تأميني اقدامات رعايت با و كند  ميمبادرت تعقيب موقوفي قرار صدور به

دي داشته باشـد،     قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جدي               :847نكته

دادگـاه مكلـف اسـت پـيش از اعـالم خـتم       .تواند عقيده خود را اظهار كنـد شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي     استماع مي 
دفـاع مطلبـي   وي در آخـرين هرگاه متهم يـا وكيـل  .دادرسي،به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند             

  .استمؤثر باشد،دادگاه مكلف به رسيدگيدر كشف حقيقت اظهاركند كه

  . قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعالم رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند:848نكته

  .تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي، نمي:849نكته

اعالم ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات                 دادگاه پس از     :850نكته

 رأي  يهفتـه بـه انـشا     پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يـك                   
  .كندمبادرت مي

  .اد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مو:851نكته

  . تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است:852نكته

 دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد :853نكته

  كند

أي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجـام اعـالم            اگر ر  :854نكته

  .خواهي نيستكند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام

د،  هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و مـتهم در بازداشـت باشـ                       :855نكته

  .شودبالفاصله به دستور دادگاه آزاد مي

موجب حكم غيرقطعي به حبس، شـالق تعزيـري و يـا             هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به           :856نكته

نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را بـه زنـدان        جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت        
  .م كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نمانداعال

خوانـده  » دادنامـه «اين رأي كـه   .نويس يا تايپ شود    رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك           :857نكته

ه مهـر شـعبه   رسد و ب دادرس يا دادرسان مييشود و به امضا   شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي            مي
  :شودممهور مي

  ؛ شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي-الف
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  ؛ مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان-ب
  ؛ آناني مشخصات طرفين دعوي و وكال-پ
  .كار و متن كامل رأيگردش -ت

متخلف از اين امر، حسب مورد، . رونوشت يا تصوير آن ممنوع است  دادنامه، اعالم مفاد و تسليم     ي پيش از امضا   :858نكته

سال انفـصال از خـدمات دولتـي    ماه تا يكبه موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه            
  .شودمحكوم مي

 دادگاه حضوري به طرفين ابالغ      كه رأي شود و در صورتي   وكيل آنان و دادستان ابالغ مي      يا   دادنامه به طرفين   :859نكته

  .ندارد ضرورت مجدد ابالغ صورت، اين در.است الزامي طرفين به آن مصدق تصوير يا رأي از اي نسخه دادن شود،

  .نمايد ارسال ابالغ براي را آن دادنامه، يامضا از پس روز سه ظرف حداكثر است مكلف دادگاه دفتر مدير :860نكته

ـ  و اسـت  حـرام  آن از يشاك اطالع كه باشد يمطالب يحاو دادنامه چنانچه عفت، يمناف ميجرا در :861نكته  در نيهمچن

 آن از و افته ياطالع رأي كامل مفاد از توانديم نفعيذ و بوده يحضور دادنامه ابالغ كشور، يخارج و يداخل تيامن هيعل ميجرا
  .دينما استنساخ

اي رخ دهـد و يـا اشـتباهي در     قلمي مانند كم يا زياد شـدن كلمـه   هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو        :862نكته

 مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز يخواهي و انقضاعلت عدم تجديدنظرمحاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به    
رأي .كنـد ر مـي  نفع يـا دادسـتان، رأي تـصحيحي صـاد         خواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي        از آن تجديدنظر  

رأي دادگاه در قسمتي كـه مـورد   .تسليم رونوشت يا تصوير هر يك از آراء، جداگانه ممنوع است        .شودتصحيحي نيز ابالغ مي   
  .شوداشتباه نيست، درصورت قطعيت اجرا مي

وني، قابل  در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قان    :863نكته

  .باشدواخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي

  .شوداعتبار ميتصحيحي نيز بي هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي:864نكته

كند،  دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي                :865نكته

صورت، انجام در اين.شودطور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع ميرايمي كه مطابق قانون لزوماً بهمگر در ج
  .تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است

ت مقـدماتي،   شود، پس از پايان تحقيقا    طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي       كه پرونده به   در مواردي  :866نكته

چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قـانوني                       
  .كندميصادرصورت قراررسيدگيتعقيب و در غيراينمورد،قرارمنع يا موقوفيديگر متهم قابل تعقيب نباشد،دادگاه حسب

) 302(مـاده  ) ت(و ) پ(، )ب(، )الـف (ه دادگاه كيفري يك، در جـرايم موضـوع بنـدهاي     پس از ارجاع پرونده ب  :867نكته

شـود،  طور مستقيم در دادگاه كيفري يـك رسـيدگي مـي          و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به            ك.د.آ.ق
كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي         
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چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نـزد ريـيس دادگـاه ارسـال         .پس از ابالغ به دادگاه معرفي كند      
  .كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شودمي

 وكيل تعييني يا عزل وكيل پـس از  ياستعفا.اه معرفي كندتواند حداكثر سه وكيل به دادگ هر يك از طرفين مي     :868نكته

  .شودتشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي

 متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنـان بـراي تـشكيل جلـسه           يكه هريك از اصحاب دعوي وكال      در صورتي  :869نكته

  .دادگاه كافي است

وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مـدعي خـصوصي يـا               پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بالفاصله به متهم و            :870نكته

تجديـد مهلـت بـه    .هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابالغ تـسليم كننـد   كند تا تمام ايرادها و اعتراضوكيل آنان اخطار مي 
  . استتقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بالمانع

هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم  آنان بايد تمام ايرادها و اعتراضي متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكال      :871نكته

صالحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي                      
پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشـخاص مزبـور             .ر دادگاه تسليم كنند   نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفت       

در هر حال، طرح پرونده در جلـسه مقـدماتي   .شود، مگر آن كه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود    پذيرفته نمي 
  .دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است

راد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتـر، پرونـده را بـه دادگـاه             پس از اتمام مهلت اعم از آن كه اي         :872نكته

 دادگـاه  يرا تنظيم و يا به نوبت بـه يكـي از اعـضا    رييس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن         .كندارسال مي 
يان پرونده را تهيه و تقديم رييس عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جر            .كندارجاع مي 

دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و           محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي        دادگاه به .كندمي
  :كندشرح زير اقدام ميايرادها و اعتراضهاي اصحاب دعوي به

ند و پرونده را نزد دادسـراي صـادركننده كيفرخواسـت         ككه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي         در صورتي  -الف
  .آن را بدون اظهار نظر اعاده كندفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،مي
  .كند هرگاه موضوع، خارج از صالحيت دادگاه باشد، قرار عدم صالحيت صادر مي-ب
ا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيـب        دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و ي          كه به  در صورتي  -پ

  .شودصورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد ميدر اين.كندنباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي

 آنان را يتواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكال دادگاه مي:873نكته

  .ي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كندبرا

 از طرف دادستان و شاكي يا مذكور در فوق) پ( قرار عدم صالحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند            :874نكته

 سـاير مقـدماتي و انجـام    مجـدد در جلـسه    طرحدرصورت نقض اين قرار، پرونده براي     .مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است    
  .شوديك اعاده ميفريكيوظايف به دادگاه



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهـد، بالفاصـله دسـتور                     :875نكته

  .كندتعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي

 دادگاه جلب بدون احضار متهم را بـراي  ،)302(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف( چنانچه در جرايم موضوع بندهاي    :876نكته

  .كندمحاكمه الزم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي

 مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حـداكثر ظـرف دو روز، وقـت رسـيدگي تعيـين و                       :877نكته

  .مطابق دستور دادگاه اقدام كند

 هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعـوت  يهر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضا   در   :878نكته

  .شوندمي

 هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام                      :879نكته

ر نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تـشخيص            تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدو        
كـه دادسـتان احـضار    مگر آنكند، ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي         به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي      ندهد،

مـتهم بـه وي   صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يـا جلـب   متهم را ممكن بداند كه در اين    
  .مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.دهدمي

در ايـن قـرار،     .در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صـادر كنـد                  : 880نكته

هاي كثيراالنتشار روزنامهموضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از 
  .ماه باشدفاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك.شود يا محلي آگهي ميملي

نمايد  هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي:881نكته

  .كنديدگي ميترتيب فوق رسو در مورد غايبان به

شـده باشـد،   بينـي  در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش              :882نكته

اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل .طور مستدل در پرونده درج شودنظر اقليت بايد به. استتمام اعضاء مالكرأي اكثريت 
  .شودقام ارجاع اضافه مينشود، يك عضو مستشار ديگر توسط م

 قرائت را خصوصي مدعي دادخواست دادگاه، منشي و كيفرخواست او نماينده يا دادستان در دادگاه كيفري يك   : 883نكته

  .نمايد  ميرسيدگي به شروع و تفهيم متهم به را آن ادله تمام و اتهام موضوع دادگاه رييس سپس.كند مي

 آنان، شهود، اهل خبره و دادستان يوانند با اجازه رييس دادگاه از طرفين و وكالت قضات دادگاه كيفري يك مي :884نكته

  .پرسش كنند

 آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست ي هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكال:885نكته

  .نشده باشندكند، هرچند از قبل احضار كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي

 آنـان نيـز اجـازه       ي هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكـال               :886نكته

دهـد،  بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صـحبت مـي           پيش از اعالم ختم رسيدگي، رييس دادگاه يك       .شودصحبت داده مي  
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هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبـي  .كندسپس رسيدگي را ختم مي    آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي أخذ و           
  .اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است

انتشار آنها .شود محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي:887نكته

  . نيز منوط به اجازه دادگاه استممنوع و استفاده از آنها

 در مواردي كه به جرايم موضوع صالحيت دادگاه كيفري يك در خـارج از حـوزه قـضايي محـل وقـوع جـرم                      :888نكته

شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي رسيدگي مي
  .محل وقوع جرم است

 صالحيت رسيدگي به جرايم موضوع صالحيت دادگاه        ي در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات قانون         :889نكته

  .اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان الزامي است

تواند قرار عدم صالحيت صادر كند    مي دادگاه كيفري يك با رعايت صالحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي ن             :890نكته

  .و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد

 دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شـرف و وجـدان و باتوجـه بـه         ي اعضا :891نكته

 دادگاه اتفـاق   يكه بين اعضا  درصورتي.كنند نمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي         محتويات پرونده، مشاوره مي   
  .نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است

صورت، عضوي كـه جـزء      كه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين       عهده رييس دادگاه است، مگر آن      انشاء رأي به   :892نكته

سه علني دادگاه با حضور متهم پس از صدور رأي، بالفاصله جل.كنداكثريت است و سابقه قضايي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي
يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط ريـيس    

  .شودهرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي.شوددادگاه به متهم تفهيم مي

اين حكـم در    . دادگاه تا صدور رأي و اعالم آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند             ي پس از ختم رسيدگي، اعضا     :893نكته

  . هيأت منصفه نيز جاري استيمورد اعضا

  .هاي كيفري مقرر گرديده است ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاه:894نكته

يك از جلسات اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ جرايمي كه فقط جنبه حقيجرايم، به استثنا در تمام :895نكته

  .كنددادگاه حاضر نشود يا اليحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي

ظرف بيست روز از تاريخ ابـالغ واقعـي،    چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، در رسيدگي غيابي : 896نكته

 مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديـدنظر يـا فرجـام    يقابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضا    
  .مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.است

ا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غايب شود، دادگـاه   هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس ي           :897نكته

  .شود، حضوري استصورت حكمي كه صادر ميدر اين.دهدرسيدگي را ادامه مي
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هاي واخـواهي و تجديـدنظر يـا     مهلتي حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضا           :898نكته

  .شودفرجام به اجرا گذاشته مي

توانـد ظـرف بيـست روز از تـاريخ اطـالع،      عليه مـي دادگاه ابالغ واقعي نشده باشد، محكوم    غيابي   حكم    هرگاه :899نكته

الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعـزام  واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت           
  .كنددنظر در تأمين قبلي اقدام مياين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمين يا تجدي.شودمي

اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبـات نكنـد و تحقيـق از      در جرايمي كه فقط جنبه حق      :900نكته

  .تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كندمتهم ضروري نباشد، دادگاه مي

كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، قت رسيدگي طرفين را دعوت مي دادگاه پس از واخواهي، با تعيين و:901نكته

  .عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.نمايدتصميم مقتضي اتخاذ مي

هـاي  هاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مـورد رياسـت دادگـاه    رييس دادگستري يا رييس كل دادگاه  :902نكته

  .نان را نيز برعهده دارداطفال و نوجوا

 قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه قضاييه از بين قضاتي كه حـداقل پـنج سـال سـابقه                        :903نكته

خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشـي و                  
  .كندحرز بداند، انتخاب ميترجيحاً داشتن فرزند م

شناسي، مددكاري اجتماعي،   اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم          مشاوران دادگاه  :904نكته

  .شونددانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي

براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كـه واجـد                       :905نكته

رييس كل دادگستري اسـتان از بـين آنـان    .كندشرايط مندرج در اين ماده بداند به رييس كل دادگستري استان پيشنهاد مي            
  .انتخاب مجدد آنان بالمانع است.نمايدحداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي

  .، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد طفل يا نوجوان درصورت مؤنث بودن متهم:906نكته

هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بمانـد، ريـيس دادگـستري                   :907نكته

طـور  ند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به     جاي او انجام وظيفه ك    تواند شخصا به  مي
  .موقت مأمور رسيدگي نمايد

 دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجـوان،                     :908نكته

  .كندوكيل وي و دادستان و شاكي ابالغ مي

 هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسـي بـه مـتهم يـا وكيـل او ابـالغ                         :909نكته

  .شودمي
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 در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرايم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس :910نكته

 درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضـر باشـند و درخواسـت             است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين          
  .تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايدرسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي

كه نظـر   در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي               :911نكته

حضور اشـخاص   .شوندآنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي              
  .ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بالمانع است

 در دگاهدا رأي.آيد عمل به او غياب در دادرسي از قسمتي يا تمام است ممكن كند، اقتضاء طفل مصلحت هرگاه:912نكته

  .شود  ميمحسوب حضوري هرصورت

 در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم پرداخـت ديـه يـا                   :913نكته

ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و باالتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا                         
در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيـل بـدون      .نمايد كه براي او وكيل تعيين كند      وني متهم ابالغ مي   سرپرست قان 

در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست          .شوداعالم عذر موجه، در مرجع قضايي براي متهم وكيل تعيين مي          
  .تواند از خود دفاع كندنوجوان نيز مي.يين نمايدتواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعقانوني طفل يا نوجوان مي

گردد، طبق مقـررات قـانوني    به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي      :914نكته

  .شودرسيدگي و حكم مقتضي صادر مي

كه توضـيحات وي بـراي      ر صورتي  در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل الزم نيست، مگر د              :915نكته

  .صدور رأي ضروري باشد

به ولـي يـا سرپرسـت قـانوني     عليه،  آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاكي، متهم و محكوم      :916نكته

شودعليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابالغ ميمتهم و محكوم.  

ي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يـك اسـتان، حـسب     در هر مرحله از رسيدگ     :917نكته

مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك                     
  .ردگياستان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي

در موردجرايم در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح،احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظـامي يـا     : 918نكته

  .شودمسلح انجام مينيروهايرييس سازمان قضايي استان با موافقت رييس سازمان قضايي

  :گيرد  احاله در موارد زير صورت مي:919نكته

  .وزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند متهم يا بيشتر متهمان در ح-الف
علت نزديك بودن بـه محـل وقـوع آن،    نحوي كه دادگاه ديگر به   محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به         -ب

  .موضوع رسيدگي كندتر بتواند به آسان

  . احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود:920نكته
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منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا بـه پيـشنهاد ريـيس قـوه قـضاييه يـا                   ، به فوق عالوه بر موارد مذكور در       :921نكته

  .شودعالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله ميدادستان كل كشور و تجويز ديوان

منظور حفظ نظم و امنيت تواند به مي در جرايم در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس اين سازمان:922نكته

  .و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كندعمومي 

  :توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي:923نكته

 سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جـرم؛   قرابت نسبي يا سببي تا درجه    -الف
  .وجود داشته باشد

 دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يـا امـور همـسر وي                        -ب
  .باشد
  . جرم باشند دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون-پ
 دادرس در همان امر كيفري قبالً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده -ت

  .باشد
 بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي                  -ث

  .ابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشدحقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در س
  . دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند-ج

  .شود شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي:924نكته

كند و رسـيدگي   را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي  هرگاه دادرس آن  .عمل آيد  ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به         :925نكته

البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به در صورت نبودن دادرس علي    .شودالبدل يا شعبه ديگر ارجاع مي     به دادرس علي  
  .شودعرض فرستاده مينزديكترين مرجع قضايي هم

 سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسـيدگي ادامـه      هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف          :926نكته

به اين اعتـراض خـارج از نوبـت رسـيدگي           .قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است             .دهد
  .شودمي

ي، مـدعي   شـاك . مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهـات رد دادرس، از رسـيدگي امتنـاع كننـد                   :927نكته

در صورت قبول ايراد،    .توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعالم كنند               خصوصي يا متهم نيز مي    
نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بـازپرس  دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي       

تواند در مهلتي كه    مدعي رد مي  .صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابالغ شود           اينشود و در غير     ديگر محول مي  
رأي دادگاه در ايـن مـورد   .براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند  

  .قطعي است

  .دماتي نيست صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مق:928نكته
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شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از              در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي         :929نكته

چنانچه ايراد رد مورد پـذيرش  .كندشود و مبادرت به رسيدگي ميرسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي 
ن حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبـول ايـراد را صـادر     قرار نگيرد، همان دادگاه بدو    

 باقيمانده شـعبه  ي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضا           يهرگاه چند نفر از اعضا    .كندمي
رد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قـرار رد يـا    موياكثريت را تشكيل دهند، اكثريت اعضاء، بدون حضور اعضا     

البدل نيز براي  عليي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضايهرگاه تعداد باقيمانده اعضا.كنندقبول ايراد را صادر مي
هرگاه شعبه ديوان درخواست .يدآعمل ميرسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به

  .شودعرض ارجاع ميرد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم

 غيرقطعـي كيفـري     ي دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليـه آرا              :930نكته

  .كه در صالحيت ديوان عالي كشور باشد موارديجز دراست 

 دو مستشار تشكيل يتالبدل و عضودادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رييس يا دادرس علي       :931نكته

  .شودمي

شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر اسـتان        هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي          دادگاه ي آرا :932نكته

  : كشور قابل فرجام استهمان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي 
  . جرايم تعزيري درجه هشت باشد-الف
  .باشدها كمتر از يك دهم ديه كاملكه ميزان يا جمع آنپرداخت ديه يا ارش،درصورتيمستلزم جرايم-ب

  .است در مورد مجازاتهاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه:933نكته

 و تعويق صـدور حكـم       اناطه تعقيب،   قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي           ء آرا :934نكته

خواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل            قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظر     .است
  .خواهي باشدتجديدنظر

زات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجـه چهـار و                  صادره درباره جرايمي كه مجا     ء آرا :935نكته

 ءعليه يا بيش از آن اسـت و آرا        باالتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني               
  .صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است

- در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبـه                     :936هنكت

  .هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام استهاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه

خواهي خود را ساقط كننـد، تجديـدنظر يـا        حق تجديدنظر يا فرجام    كه طرفين دعوي با توافق كتبي      در صورتي  :937نكته

  .خواهي آنان جز در خصوص صالحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيستفرجام

 مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم                  :938نكته

  . مهلت واخواهي استيز تاريخ ابالغ رأي يا انقضاخارج از كشور دو ماه ا
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كننده عذر موجهي عنوان كند،       هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست             :939نكته

غيـر  نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قـرار قبـولي درخواسـت و در    دادگاه صادر كننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي 
  .كندصورت قرار رد آن را صادر مياين

  : اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:940نكته

  ؛عليه، وكيل يا نماينده قانوني او محكوم-الف
  ؛ شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان-ب
  .دم تناسب مجازات دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا ع-پ

  : جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:941نكته

  ؛عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاهي  ادعا-الف
  ؛ مخالف بودن رأي با قانوني ادعا-ب
  ؛ عدم صالحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي از جهات رد دادرسي ادعا-پ
  .ي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي ادعا-ت

عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، بـه         اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به           : 942نكته

  .شودآن هم رسيدگي مي

 دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و :943نكته

  .كندشده است، رسيدگي مينسبت به آن رأي صادر 

-دادرسيكتبي و پرداخت هزينهخواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواستخواهي يا فرجام تجديدنظر: 944نكته

هزينه دادرسي مطابق قـانون  ناشي از جرم،مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت    گيرد و نسبت به ضرر و زيان      مقرر صورت مي  
  .تاسآيين دادرسي مدني

عليه نسبت به محكوميـت كيفـري و ضـرر و زيـان ناشـي از جـرم             تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي محكوم     :945نكته

  .دادرسي مدني نيستصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيينبه

خت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جـرم      هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه، مدعي اعسار از پردا         :946نكته

  .كندشود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعا خارج از نوبت رسيدگي مي

هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه زنداني باشد،حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحلـه تجديـدنظر يـا                  : 947نكته

  .گردد است،معاف ميفرجام در امري كه به موجب آن زنداني

 تجديدنظرخواه يا فرجام خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صـادركننده رأي                   :948نكته

  .نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند

شتمل بـر نـام    دفتـر دادگـاه يـا زنـدان بايـد بالفاصـله آن را ثبـت كنـد و رسـيدي مـ                در خصوص نكته قبل   : 949نكته

تجديدنظرخواه يا فرجام خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در 
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دفتـر  .شـود خواهي محسوب مـي   تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام     .دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند       
زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بالفاصله آن را به دادگاه صادركننده                دادگاه تجديدنظر استان يا     
  .رأي نخستين ارسال كند

خواهي يا فرجام خواهي در مهلت مقرر صـورت گيـرد، دفتـر دادگـاه صـادركننده رأي        كه تجديدنظر  در صورتي  :950نكته

ب مورد، به دادگاه تجديدنظر اسـتان يـا ديـوان عـالي كـشور ارسـال       نخستين، بالفاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حس 
  .كندمي

خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشـد، مـدير دفتـر      هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام  :951نكته

كند تا ظـرف ده روز از       ار مي دهنده اعالم و اخط    كننده يا دادخواست  را به درخواست  دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن      
  .تاريخ ابالغ، نقايص مذكور را رفع كند

، رفع نقص صـورت نگيـرد و در صـورتي كـه درخواسـت يـا دادخواسـت                    در نكته قبل    چنانچه در مهلت مقرر    :952نكته

 تا قرار مقتـضي را      رساندتجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رييس دادگاه مي                 
  .اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور است.صادر كند

 هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه درخواست يـا دادخواسـت تجديـدنظر يـا فرجـام را مـسترد كنـد، دادگـاه                        :953نكته

چنانچه پرونده به مرجع .كنددادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر ميصادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال 
تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسـط دادگـاه تجديـدنظر                     

  . مجدد، پذيرفته نيستدر هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام.شوداستان يا ديوان عالي كشور صادر مي

هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صـادره درخواسـت تجديـدنظر نكـرده باشـد،         در تمام محكوميت   :954نكته

تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را عليه ميمحكوم
العـاده بـا    صورت، دادگاه در وقت فـوق     در اين .ا مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند       اسقاط يا درخواست تجديدنظر ر    

  .اين حكم دادگاه قطعي است.كندحضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي

  .شود، قطعي استآرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي: 955نكته

اي از دادگـاه    اطفـال و نوجوانـان، شـعبه       دگي به درخواست تجديـدنظر از آراء و تـصميمات دادگـاه            مرجع رسي  :956نكته

-مرجـع فرجـام  .گـردد تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابالغ رييس قوه قضاييه تعيين مي              

  .فال و نوجوانان، ديوان عالي كشور استخواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اط

  . دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي استي آرا:957نكته

توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا        درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي            :958نكته

شود به دفتر كانون اصالح و     نانچه طفل يا نوجوان در كانون اصالح و تربيت نگهداري مي          دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چ     
  .تربيت تسليم نمود
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  مدنينكات مهم آيين دادرسي 

  



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

  دستور موقّت

  .شود  صادر ميذينفعدستور موّقت، در اموري كه فوريت دارد، بنا به درخواست : 465 نكته

به عبارت ديگر با دستور موقّت .ي خود دعواي اصلي يكي باشدموضوع دستور موّقت، نبايد با خواسته :466 نكته

  .اي برسيم كه در مقام اجراي حكم قطعي به دنبال آن هستيم نبايد به نتيجه

مجلس قيد  تواند كتبي يا شفاهي باشد و درخواست شفاهي در صورت درخواست صدور دستور موقّت مي: 467 نكته

  .رسد  مي كننده و به امضاء درخواست

  .باشد مي) انجام عمل، منع انجام عمل و توقيف مال(م .د.آ.ق 316ده موضوع دستور موّقت به استناد ما: 468 نكته

  .چون دستور موّقت داراي ماهيت موقّتي است.دهند در توقيف مال، هيچگاه اصل مال را به خواهان نمي: 469 نكته

شود دستور موقّت صادر  نمي... تخريب بنا و، تخليه،ري كه ماهيت دائمي دارند مثل پرداخت ديندر امو: 470 نكته

  .كرد

داراي ماهيت موقّتي هستند و تا زمان صدور حكم پابرجا ...وانتقال و منع خروج از كشور و منع نقل: 471 نكته

  .هستند

شود، مگر  ان صادر شود، دستور موّقت منتفي نمياگر دستور موّقت صادر شد و حكم بر عليه خود خواه: 472 نكته

  .تا صدور حكم نهايي يا نقض آن در دادگاه تجديدنظر

ي موضوعي دارد يعني قاضي در هر مورد تشخيص فوريت يك امر با قاضي است و فوريت جنبه: 473 نكته

  .دهد كه آيا امر فوريت دارد يا خير تشخيص مي

  .دگاه تجديدنظر ميسر استاخذ دستور موّقت، از دا: 474 نكته

اگر يك بار دستور موّقت صادر شود و بعد قاضي آن را الغاء كند و دوباره جهت آن به وجود آيد، صدور : 475 نكته

  .مجدد آن بالمانع است چون اعتبار امر مختوم بها را ندارد

 مورد اتخاذ  تصميم قرار دستور موّقت، يك دستور اجرايي است به حكم قانون، اما در قالب قرار: 476 نكته

  .گيرد مي

ي ابرازي طرفين نيست پذيرش درخواست صدور دستور موّقت، مستلزم رسيدگي ماهيتي و ارزيابي ادله: 477 نكته

  .و به همين جهت در قانون آمده است كه دستور موّقت، هيچ تأثيري در اصل دعوا ندارد

  . كه نوع و ميزان تأمين بسته به نظر قاضي استتأمينصدور دستور موّقت، منوط است به سپردن : 478 نكته

 از دستور موقّت رفع اثر صورت مصلحتتواند متقابالً تأميني بسپارد، تا قاضي در  خوانده دعوا نيز مي: 479 نكته

  .كند

صدور هر يك از طرفين كه دستور موّقت براي او صادر شد، مكلّف است ظرف مدت بيست روز پس از : 480 نكته

، به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقّت صادر كرده تسليم آن



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  ).318م (شود  مينمايد و گرنه به درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر 

 رد نشود و شود كه دعواي او  مسترد ميخواهانتأمين مأخوذه جهت صدور دستور موّقت، در صورتي به : 481 نكته

  ).324م (، دعواي خسارت مطرح ننمايد ابالغ رأي نهايياگر رد شده طرف مقابل ظرف يك ماه از تاريخ 

  . قابليت اعتراض تجديدنظر و فرجام را نداردمستقالًدستور موّقت، چه مورد قبول واقع شود يا رد شود، : 482 نكته

  .وزه قضايي استاجراي دستور موقّت، مستلزم تأييد رييس ح: 483 نكته

  .صدور دستور موقّت عليه دولت، منع قانوني ندارد: 484 نكته

تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ   مبني بر شكست خواهان، خوانده ميحكم نهاييدر صورت صدور : 485 نكته

درخواست  در غير اين صورت بعد از مهلت مزبور به.ي خسارات وارده طرح دعوا نمايدرأي نهايي، براي مطالبه
  .شود ، تأمين سپرده شده آزاد ميخواهان

  .شود درخواست دستور موّقت، غيرمالي محسوب مي: 486 نكته

  تجديدنظرخواهي 

 انقالب عنوان شده است اما هاي عمومي و م اصل بر قطعيت آراي صادره از دادگاه.د.آ. ق330ماده در : 487 نكته

  .راء غيرقطعي هستندعمالً مقنن تخصيص به اكثر زده و بيشتر آ

  .دهد دادگاه تجديدنظر، مانند دادگاه بدوي هم در موضوع و هم در حكم، رسيدگي در ماهيت انجام مي: 488 نكته

 صادر شود و در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شود، مرجع حكماگر رأيي در دادگاه بدوي به صورت : 489 نكته

  .ثالث، همواره همان دادگاه تجديدنظر استي دادرسي و اعتراض شخص رسيدگي به اعاده

 رسيدگي هستند يعني قاضي هاي عدولي شيوهي دادرسي و اعتراض شخص ثالث از  اعاده،واخواهي: 490 نكته

  .ي رسيدگي به اين شكايات از نظر قبلي خود عدول كندممكن است در نتيجه

  . استي اصالحيهشيوي عدولي نيست بلكه يك تجديدنظرخواهي، يك شيوه: 491 نكته

بيش از سه ميليون ريال باشد، حكم صادره در آن ) بهاي خواسته(دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن : 492 نكته

  .خصوص قابل تجديدنظرخواهي است و مبلغ محكوم به، مالك صالحيت در تجديد نظرخواهي است

 از حيث قابليت تجديدنظرخواهي، مالك مبلغ هر گاه خواسته يا بهاي خواسته، افزايش يا كاهش يابد،: 493 نكته

  .افزايش يافته يا كاهش يافته است

اگر در يك دادخواست چند دعوا طرح شده باشد از حيث قطعي يا غير قطعي بودن، مالك خواسته يا : 494 نكته

  .ها بهاي خواسته هر دعوا به طور جداگانه است، نه جمع بهاي تمام خواسته

شود،اگر  ي كيفري مطرح ميضرر و زيان ناشي از جرم كه به تبع امر كيفري در پروندهدر دعاوي : 495 نكته

ي حقوقي هم به تبع آن قابل تجديدنظر است، هر چند خواسته آن كمتر از ي كيفري قابل تجديدنظر باشدجنبهجنبه
  .سه ميليون ريال باشد



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

  .نظر هستندكلّيه احكام صادره در دعاوي غيرمالي، قابل تجديد: 496 نكته

  . مالي هستند و اصل بر مالي بودن دعاوي استاالصول عليحقوقي كه انسĤنها دارند : 497 نكته

حكم راجع به متفرعات دعوا، قابل تجديدنظر است هر چند كمتر از سه ميليون ريال باشند، در صورتي : 498 نكته

  .كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد

بر اصل خواسته، قابل مطالبه بوده است و اين مطالبه  از متفرعات دعوا، حقوقي است كه عالوه منظور : 499 نكته

ي دادرسي، مستلزم دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسيدگي باشد مثل هزينه
  ....الوكاله وكيل، خسارت تأخير تأديه و حق

ه موجب دادخواست جداگانه مطالبه شود، حكم راجع به آن تابع مقررات اگر متفرعات دعوا، بعدها ب: 500 نكته

  .يعني اگر متجاوز از سه ميليون ريال نباشد، قطعي است.عمومي است

  .قرارها از حيث قابليت تجديدنظر، مثل متفرعات دعوا، تابع قابل تجديدنظرخواهي اصل حكم است: 501 نكته

  ).م.د.آ. ق319م (است بل تجديدنظر قرار تأمين خواسته، غيرقا: 502 نكته

  .شود قابل تجديدنظرخواهي نيست  صادر ميدفتر دادگاهقرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از : 503 نكته

  .باشند م كه قابل تجديدنظر هستند از نوع قرارهاي قاطع دعوا مي.د.آ.ق 332 قرارهاي مذكور در ماده: 504 نكته

 رأي آنان را كتباً يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين رأيد به اقرار در دادگاه يا مستند به احكام مستن: 505 نكته

ي  در خصوص صالحيت دادگاه يا صالحيت قاضي صادركنندهمگرقاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجديدنظر نيست، 
  .رأي

 سلب كنند، حكم صادره قطعي است  حق تجديدنظرخواهي را از خودبه طور كتبياگر طرفين دعوا، : 506 نكته

  .مگر اينكه تجديدنظرخواهي در خصوص صالحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي باشد

 كارشناس همواره ظرف يك هفته قابل نظر كارشناس، قطعي است و قابل اعتراض نيست اما رأي: 507 نكته

  .اعتراض است

 رأيدهد اما چنانچه كارشناس منتخب طرفين باشد،  مي نظركارشناس، هر گاه منتخب دادگاه باشد : 508 نكته

  .دهد مي

 كارشناس را با اوضاع و احوال حاكم بر موضوع مباين تشخيص دهد به آن ترتيب اثر نظرقاضي اگر : 509 نكته

  . كارشناسي استرأيدهد اما قاضي مكلّف به تبعيت از  نمي

 منتخب طرفين، چون قابليت اجرايي مثل رأي داور را رشناسرأي كا اصالتا قابل اجرا است اما داوررأي : 510 نكته

  .ندارد، بايد در رأي دادگاه بيايد تا قابليت اجرا داشته باشد

مهلت تجديدنظرخواهي اصحاب دعوا براي اشخاص مقيم ايران بيست روز از تاريخ ابالغ يا انقضاي : 511 نكته

  .باشد ور دو ماه ميمهلت است و اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كش



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

اگر شخصي در مدت بيست روز واخواهي، تجديدنظرخواهي كند در واقع به اسقاط عملي حق واخواهي : 512 نكته

  ).م.د.آ. ق337م (داد خود اقدام نموده و بايد به تجديدنظر خواهي وي ترتيب اثر 

شود، )  محجور و فوت،ورشكسته (اگر كسي حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و قبل از انقضاي مهلت: 513 نكته

  ).اشخاص حقيقي(شود   قيم يا وراث او شروع مي،مهلت جديد از تاريخ ابالغ رأي به مدير تصفيه

گيرد نه به  در مورد حجر يا فوت مدير شركت، چون اساساً ابالغ به خود شخص حقوقي صورت مي: 514 نكته

  ).اشخاص حقوقي(هيچ تأثيري از حيث لزوم ابالغ مجدد ندارد مديرعامل، بنابراين فوت مديرعامل يا محجوريت وي 

م اشاره نكند .د.آ. ق348ماده اگر شخصي تجديدنظرخواهي كند و به جهات تجديدنظرخواهي مذكور در : 515 نكته

  .كند اما خود دادگاه تجديدنظر، متوجه هر يك از جهات مذكور شود به آن توجه مي

  .بايست ذكر گردد ي دادرسي شده است، مي جهتي كه موجب درخواست اعادهي دادرسي،در اعاده: 516 نكته

عدم صالحيت ذاتي يا محلّي دادگاه بدوي، موجب نقض رأي در دادگاه تجديدنظر است، خواه ايراد شود : 517 نكته

  .خواه نشود

ي تجديدنظر ميسر  محدوده و ميزان تجديدنظرخواهي پس از تقديم دادخواست يا در مرحلهافزايش: 518 نكته

  .م بالمانع است.د.آ. ق363ماده  آن با توجه به كاهشنيست اما 

ي تجديدنظر، بالمانع  در مرحلهدليل جديدي تجديدنظر مسموع نيست اما ارائه  در مرحلهادعاي جديد: 519 نكته

  .است

يا آن را قرار تلقّي كند نقض نمايد،  باشد قراراگر دادگاه تجديدنظر، رأي مورد اعتراض را در صورتي كه : 520 نكته

  .نمايد جهت رسيدگي ماهيتي آن را به همان شعبه دادگاه بدوي اعاده مي

 دادگاه بدوي را نقض كند، خودش وارد رسيدگي ماهيتي شده و حكم صادر حكماگر دادگاه تجديدنظر، : 521 نكته

  .نمايد مي

از به اصالح داشته باشد، دادگاه تجديدنظر ضمن اصالح، آن را اگر رأي دادگاه بدوي صحيح باشد اما ني: 522 نكته

  .كند تأييد مي

  .به، غيرمالي بوده و قابل تجديدنظر است حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم: 523 نكته

ي نقص دادخواست بدوي توسط مدير دفتر دادگاه صادر شده باشد اين اگر قرار رد دادخواست به واسطه: 524 نكته

باشد اما اگر اين قرار توسط قاضي دادگاه صادر گردد قابل  رار فقط قابل اعتراض نزد رييس همان شعبه دادگاه ميق
  .تجديدنظر در مرجع تجديد نظر استان است

اگر نسبت به دعوايي كه موضوع آن قابل تجديدنظر نيست، تجديدنظرخواهي صورت گيرد، دادگاه : 525 نكته

  .كند و اين قرار قطعي است اع دعوا صادر ميتجديدنظر قرار عدم استم

ي بدوي در مهلت مقرر به آن از جهات تجديدنظر است خواه در مرحله) نسبي(عدم صالحيت محلّي : 526 نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

  .ايراد شده باشد و يا ايراد نشده باشد

بت به آن ايراد ي بدوي نسعدم صالحيت محلّي در صورتي از جهات فرجام خواهي است كه در مرحله: 527 نكته

  .شده باشد

عدم صالحيت ذاتي در هر صورت از جهات تجديدنظر و فرجام است و موجب نقض رأي در تجديدنظر : 528 نكته

  .و فرجام است

ي بدوي محرز نباشد، دادگاه تجديدنظر رأي صادره را نقض و دهنده در صورتي كه سمت دادخواست: 529 نكته

  .كند يقرار رد دعواي بدوي را صادر م

ي بدوي، دادگاه تجديدنظر خطاب به خواهان بدوي اخطار رفع نقص صادر و ده در صورت نقص پرونده: 530 نكته

در صورت عدم رفع نقص، دادگاه تجديدنظر، رأي بدوي صادره را نقض و قرار رد دعوي .دهد روز مهلت رفع نقص مي
  .كند بدوي را صادر مي

تجديدنظر؛ دادگاه تجديدنظر ضمن تعيين نواقص، پرونده را جهت تكميل در صورت نقص دادخواست : 531 نكته

  .گرداند به دادگاه بدوي بر مي

در صورت وجود سهو قلم در رأي دادگاه بدوي؛ دادگاه تجديدنظر راي را تأييد و موارد سهم قلم را : 532 نكته

  .كند تصحيح مي

لح تشخيص ندهد، رأي صادره را نقض و پرونده به مرجع چنانچه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را صا: 533 نكته

  .شود صالح ارسال مي

اگر رأي بدوي به صورت قرار باشد و دادگاه تجديدنظر به هر علتي غير از عدم صالحيت، آن را نقض : 534 نكته

  .كند ي بدوي ارسال ميكند، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به همان شعبه

دادگاه تجديدنظر، وارد ) به هر علتي غير از عدم صالحيت(حكم صادره از دادگاه بدوي در صورت نقض : 535 نكته

  .كند رسيدگي ماهوي شده و رأي مقتضي را صادر مي

پذير است و در اين صورت، قرار ابطال  ي اول دادرسي امكاناسترداد دادخواست بدوي تا جلسه: 536 نكته

  ). داريمدعوا اول دادرسي، استرداد بعد از جلسه(شود  دادخواست بدوي صادر مي

و در ) تا قبل از ختم دادرسي قابل انجام است(استرداد دادخواست تجديدنظر، محدود به زمان نيست : 537 نكته

  .شود اين صورت قرار ابطال دادخواست تجديدنظر صادر مي
  

  خواهي  فرجام

 به لحاظ عدم شرط آنكهميليون ريال باشد به   آن بيش از بيستيخواسته بدوي كه هاي دادگاهاحكام : 538 نكته

  ).خواسته فقط بايد وجه نقد رايج باشد(درخواست تجديدنظر قطعيت يافته باشد قابل فرجام است 

 بدوي دادگاهقرارهاي سقوط دعوا، عدم اهليت يكي از طرفين دعوا و قرار ابطال يا رد دادخواست كه از : 539 نكته



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

مورد تجديدنظرخواهي هم واقع : اصل حكم راجع به آن قابل فرجام باشد و ثانياً:  اوالًاند به شرط آنكه صادر شده

  .خواهي هستند نشده باشد قابل فرجام

احكام صادره در دعاوي مالي كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد، به هيچ عنوان قابليت فرجام : 540 نكته

  .خواهي ندارد

قاطع دعوا، قابل فرجام نيست هر چند كه مربوط به عدم صالحيت دادگاه يا قاضي حكم مستند به اقرار : 541 نكته

  .ي رأي باشدصادركننده

 رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، كتباً يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين رأيحكم مستند به : 542 نكته

  .قابليت فرجام ندارد

  .ا قابليت فرجام نداردحكم مستند به سوگند قاطع دعو: 543 نكته

  .شود به سوگند قاطع دعوا، يمين قضايي يا سوگند بتي گفته مي: 544 نكته

  .شوند قاطع دعوا محسوب نمي) سوگند تكميلي و سوگند استظهاري(انواع ديگر سوگند : 545 نكته

  .ي بر اجراي حكم ندارد اثر تعليقاالصول عليالعاده شكايت از آراء است و  خواهي، از طرق فوق فرجام: 546 نكته

در صورت تشخيص بدوي   باشد، دادگاه ماليبه  آيد اگر محكوم وقتي درخواست فرجام به عمل مي: 547 نكته

  .كند  حكم را اجرا ميله، محكومضرورت اخذ تأمين، پس از اخذ تأمين مناسب از 

ي د، به تشخيص دادگاه صادركننده باشغيرماليبه  آيد، اگر محكوم  ميوقتي درخواست فرجام به عمل: 548 نكته

 تأمين مناسب عليه محكومتأخير اجراي حكم، منوط است به اينكه ) ممكن است بدوي يا تجديدنظر باشد(حكم 
  .بدهد

چون در . باشد، هيچگاه با دادگاه تجديدنظر نيستماليبه  تشخيص نوع تأمين، در فرضي كه محكوم: 549 نكته

بنابراين اين تأمين را .خواهي ميسر نيست شود، اساساً قابليت فرجام دنظر صادر ميدعاوي مالي كه در دادگاه تجدي
  .كند هميشه دادگاه بدوي اخذ مي

خواهي از طريق دادستان كل باشد، در صورت درخواست نقض رأي توسط دادستان كل از  اگر فرجام: 550 نكته

تقاضاي توقّف اجراي ) بدوي(بوط به دادگاه اجراءكننده رأي تواند با ارائه گواهي مر  ميعليه محكومديوان عالي كشور، 
  .حكم را پس از دادن تأمين مناسب بنمايد و دادگاه مكلّف است دستور توقّف صادر كند

   :خواهي انواع فرجام: 551 نكته
  خواهي اصلي   فرجام.1
  خواهي تبعي   فرجام.2
  )از طريق دادستان كل(خواهي با واسطه  فرجام.3

  .خواهي كند م عليه با تقديم دادخواست در مهلت قانوني از حكم فرجا خواهي اصلي يعني محكوم فرجام: 552 نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

ي دادخواست بوده ي اعتراضيه بايد ضميمهخواهي اصلي، رونوشت رأي مورد شكايت و اليحه در فرجام: 553 نكته

  .خواندگان به عالوه يك نسخه باشد و به تعداد فرجام

  .شود ي وكيل كه مثبت سمت است فقط در يك نسخه ضميمه دادخواست اصلي مينامه لت وكا: 554 نكته

تواند   ميخوانده نمايد و فرجام  اگر دادخواست فرجامي كامل باشد، مدير دفتر دادگاه تبادل لوايح مي: 555 نكته

  .ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ دادخواست، كتبا پاسخ دهد

تواند به   به ضرر شخص است و اين شخص ميجزئاًي تبعي؛ در حالتي است كه حكم صادره خواه فرجام: 556 نكته

خواهي طرف مقابل و در ضمن پاسخ به اليحه فرجامي، خود نيز درخواست فرجام تبعي را در آن اليحه  تبع فرجام
  .درخواست نمايد

  .اخت هزينه دادرسي نيستفرجام تبعي، مستلزم تقديم دادخواست و ضمائم و اليحه و پرد: 557 نكته

  .شود خواهي اصلي رد شود، به تبع آن فرجام تبعي هم ساقط مي هر گاه دادخواست فرجام: 558 نكته

خواهي نكند يا  عليه از رأي در مهلت قانوني فرجام خواهي با واسطه؛ در فرضي است كه محكوم فرجام: 559 نكته

يه مدعي خالف شرع يا قانون بودن رأي باشد كه در اين صورت عل قرار قطعي رد دادخواست وي صادر شود و محكوم
ي دادرسي ظرف تواند از طريق دادستان كل كشور با تقديم دادخواست و رعايت شرايط قانوني و پرداخت هزينه مي

  .مهلت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت فرجامي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي، تقاضاي فرجام كند

ديوان در مقام انطباق يا عدم انطباق رأي فرجام خواسته با قانون، بايد قوانين حاكم در زمان صدور رأي : 560 نكته

  .فرجام خواسته را مالك قرار دهد

  صادر و در دادگاه تجديدنظر تأييد شود و ديوان آن را نقض كند، پرونده را بدوياگر قرار از دادگاه : 561 نكته

  ).چون در دادگاه بدوي رسيدگي ماهيتي شده است(فرستد   ميبدويه جهت رسيدگي به دادگا

    :رسيدگي خارج از نوبت در ديوان در دو حالت است: 562 نكته

  .به موجب قانون باشد.1
  به تشخيص رييس ديوان عالي كشور.2

  

  اعتراض شخص ثالث

ه رأيي كه مخل حقوق اعتراض شخص ثالث اصلي، عبارت است از اعتراض شخص ثالث نسبت ب: 563نكته 

  .شخص ثالث است و بايد به موجب دادخواست به آخرين دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض تقديم شود

كند نه  در اعتراض شخص ثالث، قاضي صرفاً به جهاتي كه قبال مورد قضاوت گرفته رسيدگي مي: 564 نكته

  .ميسر نيست)  جلب ثالثتقابل،  ورود ثالث و(بنابراين طرح دعاوي طاري .مسائل جديد

اعتراض ثالث طاري، عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه قبالً در يك دادگاه صادر : 565 نكته

  .كند شده و طرف ديگر در حين دادرسي، براي پيروزي در دعواي مطروحه آن را ابراز و به آن استناد مي



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

آيد كه رأي مورد اعتراض در آنجا ابراز شده است و  به عمل مياعتراض ثالث طاري، در دادگاهي : 566 نكته

  .كند نيازمند تقديم دادخواست نيست و به صرف ابراز و يا اعالم، كفايت مي

شود ليكن اگر رأي  كننده به دعواي اصلي، رسيدگي مي اعتراض ثالث طاري، توسط دادگاه رسيدگي: 567 نكته

كننده به دعواي  التر صادر شده باشد معترض مراتب را به دادگاه رسيدگيي بامورد اعتراض از دادگاهي با درجه
  .نمايد كند و ظرف مدت بيست روز نسبت به تقديم دادخواست اقدام مي  مي اعالماصلي

شود مگر آنكه جبران ضرر و زيان   موجب تأخير اجراي حكم نمياالصول علياعتراض شخص ثالث، : 568 نكته

سر نباشد، كه در اين صورت با درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تأمين مناسب، قرار ناشي از اجراي حكم مي
  .شود و پس از انقضاي مدت، تمديد آن بالمانع است  صادر ميمدت معينتأخير اجراي حكم براي 

مدت معين خواهي صادر شود، داراي  ي اعاده دادرسي يا فرجامقرار تأخير اجراي حكم، اگر به واسطه: 569 نكته

  .نيست

  . است و رأي اعم است از حكم و قراررأياعتراض شخص ثالث، ناظر بر : 570 نكته

هر گونه رأي كه از دادگاه عمومي و تجديدنظر صادر شود، امكان اعتراض ثالث نسبت به آن ميسر : 571 نكته

  .است

 رسيدگي به اعتراض شخص ثالث، چون.آراي ديوان عالي كشور، قابليت اعتراض شخص ثالث ندارد: 572 نكته

  .شود مستلزم دادرسي در ماهيت است، در حالي كه در ديوان عالي كشور رسيدگي ماهيتي انجام نمي

اگر رأيي در ديوان عالي كشور ابرام شده باشد، اعتراض شخص ثالث به همان شعبه ديوان تقديم : 573 نكته

ي نقض رأي ديوان را هم فرستد و به نوعي اجازه ه دادگاه تالي ميشود و اگر شعبه ديوان آن را پذيرفت آن را ب مي
  .دهد مي

  .اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شكايت از آراء است كه اثر تعليقي بر اجراي حكم ندارد: 574 نكته

 اعتراض شوند و حق اصحاب دعوا محسوب مي)  وارد ثالث و مجلوب ثالث، خوانده،خواهان(در هر دعوا : 575 نكته

  .ثالث ندارند

تواند به عنوان ثالث، به رأي اعتراض كند زيرا در دادرسي به   شخص ثالث رد شود، او ميدادخواستاگر : 576 نكته

  .عنوان اصحاب دعوا شركت نداشته است

ا  فقط بعضي از آنها رتواند نميهر گاه اصحاب دعواي رأي مورد اعتراض، متعدد باشند، معترض ثالث : 577 نكته

  .طرف دعوا قرار دهد مگر آنكه موضوع دعوا قابل تفكيك يا تجزيه باشد

كننده به ماهيت دعوا  مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث، همواره آخرين دادگاه رسيدگي: 578 نكته

ديدنظر در نتيجه اگر حكمي در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شود، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث، دادگاه تج.است
  .خواهد بود

چون اگر اصل حق از بين نرفته باشد چه قبل از .اعتراض شخص ثالث، مقيد به مهلت خاصي نيست: 579 نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

  .اجرا و چه بعد از اجراي حكم، اعتراض ثالث ميسر است

م از باشد بلكه كلّيه قرارها اع اعتراض شخص ثالث، نسبت به قرارها محدود به قرارهاي قاطع نمي: 580 نكته

  .قابل اعتراض ثالث هستند...قاطع، اعدادي، تأميني و

چنانچه نسبت به حكم بدوي، درخواست تجديدنظر شده باشد، اعتراض ثالث در دادگاه بدوي مسموع : 581 نكته

  .باشد و ثالث بايد در دعواي تجديدنظر به عنوان ثالث وارد شود نمي

عليه حكم مورد اعتراض تقديم  له و محكوم طرفيت محكومبايست به  دادخواست اعتراض ثالث، مي: 582 نكته

  .گردد
  

  اعاده دادرسي 

العاده شكايت از احكام است كه صرفاً نسبت به احكام قطعيت يافته ميسر  ي دادرسي از طرق فوقاعاده: 583 نكته

  .است

  . فراق دادرس استيي عدولي است و در نتيجه از استثنائات قاعدهي دادرسي يك شيوهاعاده: 584 نكته

كننده اعاده دادرسي در آخرين دادگاه  ي دادرسي اصلي، در حالتي است كه درخواستاعاده: 585 نكته

  .نمايد كننده به ماهيت دعوا، با تقديم دادخواست، درخواست اعاده دادرسي مي رسيدگي

ناي دادرسي به حكمي استناد كند ي دادرسي طاري، در حالتي است كه يكي از طرفين دعوا در اثاعاده: 586 نكته

  .ي دادرسي نمايدو طرف مقابل از آن درخواست اعاده

ي دادرسي را بررسي كند و اگر آن را  اعادهجهتآيد، قاضي بايد بدواً  ي دادرسي به عمل ميوقتي اعاده: 587 نكته

  . نمايد ي دادرسي را صادر مي اعادهقرار قبوليپذيرفت، 

  .شود  باشد، اجراي حكم متوقّف ميغيرماليبه  ي دادرسي، اگر محكومار قبولي اعادهبا صدور قر: 588 نكته

 باشد، اجراي حكم منوط است به سپردن ماليبه  ي دادرسي، چنانچه محكومبا صدور قرار قبولي اعاده: 589 نكته

  .له تأمين از سوي محكوم

توان نسبت به رأي ديوان عالي كشور  ابراين نميبن.ي دادرسي، مستلزم رسيدگي در ماهيت استاعاده: 590 نكته

  .ي دادرسي نموددرخواست اعاده

ي دادرسي بشود، در حالي كه قبالً مورد اما اگر نسبت به يك حكم قطعيت يافته درخواست اعاده: 591 نكته

را به دادگاه ي ديوان حسب مورد آن ي ديوان تقديم و شعبهرسيدگي فرجامي قرار گرفته است، درخواست به شعبه
  .ي دادرسي به عمل آيدنمايد تا اعاده  ميبدوي يا تجديدنظر ارسال

  .ي دادرسي، همان دادگاه بدوي استاگر حكمي در دادگاه بدوي قطعيت يافته باشد، مرجع اعاده: 592 نكته

 همان دادگاه ي دادرسياگر حكمي در دادگاه تجديدنظر و با حكم آن مرجع قطعيت يابد، مرجع اعاده: 593 نكته

  .تجديدنظر است حتّي اگر حكم بدوي را عيناً تأييد كرده باشد
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ي دادرسي مندرج در ماده ي دادرسي كند، الزاماً بايد يكي از جهات اعادهخواهد اعاده كسي كه مي: 594 نكته

  . را بيان كند426

قوه قضاييه داير بر غيرشرعي يك مورد مربوط به تشخيص رييس :  مورد است9دادرسي جهات اعاده : 595 نكته

 به بندهاي ماده  مورد ديگر مربوط7م است و .د.آ. ق227بودن رأي دادگاه است؛ يك مورد ديگر آن موضوع ماده 

  .م است.د.آ. ق426

ي دادرسي براي اشخاص مقيم، ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو مهلت اعاده: 596 نكته

 از تاريخ انقضاي مهلت   نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابالغ و نسبت به آراي غيابي،باشد كه  ميماه
  .گردد  ميواخواهي و درخواست تجديدنظر محاسبه

  . دادرسي، مغاير بودن دو حكم باشد، ابتداي مهلت از تاريخ ابالغ آخرين حكم استياگر جهت اعاده: 597 نكته

 مربوط به حكم نهاييادرسي، جعل و تقلب باشد، مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ ي داگر جهت اعاده: 598 نكته

  .گردد  ميجعل، حيله و تقلب محاسبه

ي دادرسي، مكتوم بودن اسناد باشد، مهلت بيست روز از تاريخ اطالع از وجود اسناد، اگر جهت اعاده: 599 نكته

  .گردد محاسبه مي

كند   دادرسي را بپذيرد، حكم قبلي خود را نقض و رأي مقتضي صادر ميياگر قاضي درخواست اعاده: 600 نكته

  .شود ي دادرسي مغاير بودن دو حكم باشد كه هميشه، حكم دوم نقض ميمگر اينكه جهت اعاده

 صادر يك دادگاهاگر در دو پرونده با موضوع واحد و سبب واحد و اصحاب واحد، دو حكم متعارض از : 601 نكته

  .خواهي ي دادرسي نمود و هم فرجامتوان اعاده حكم صادره هم ميشده باشد، از 

 صادر شده دو دادگاهاگر در دو پرونده با موضوع واحد و سبب واحد، اصحاب واحد، دو حكم متعارض از : 602 نكته

  .خواهي است باشد، فقط از موجبات فرجام

رسي است كه در حكم دادگاه مؤثر باشد و به ي دادحيله و تقلب طرف دعوا در صورتي از جهات اعاده: 603 نكته

  .موجب رأي نهايي اثبات شده باشد

  .گردد كه قابل واخواهي، تجديدنظر و فرجام نباشد رأيي نهايي محسوب مي: 604 نكته

ي دادرسي است كه به موجب رأي نهايي جعلي بودن سند، جعلي بودن اسناد در صورتي از جهات اعاده: 605 نكته

  .اشداثبات شده ب

ي دادرسي مذكور در ماده جهات اعاده باشد و  العاده شكايت از رأي مي ي دادرسي از جهات فوقاعاده: 606 نكته

  .گردند  مي قانون آئين دادرسي مدني، حصري محسوب426

 در ي دادرسي، داراي اثر انتقالي مطلق نيست بلكه اثر انتقالي آن محدود به همان جهتي است كهاعاده: 607 نكته

  .ي دادرسي ذكر شده استدادخواست اعاده
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  .دعاوي طاري، يعني جلب ثالث، ورود ثالث و دعوي تقابل در اعاده دادرسي ممكن نيست: 608 نكته

  .المللي ي دادرسي ميسر نيست مگر در دادرسي بيننسبت به رأي داور، اعاده: 609 نكته

ي دادرسي، اثر يعني به صرف درخواست اعاده. و مقيد استي دادرسي، داراي اثر تعليقي محدوداعاده: 610 نكته

  . آن داراي اثر تعليقي استقبولتعليقي ندارد بلكه 

  :شود  در دو مورد صادر ميقبوليقرار : 611 نكته

  ي دادرسيدر اعاده.1
  در واخواهي خارج از موعد.2

كند كه آيا واخواهي خارج از مهلت،  سي مياگر واخواهي خارج از مهلت انجام شده باشد، قاضي ابتدا برر: 612 نكته

كند و اگر واخواه عذر  اگر مستند به عذر موجه باشد، قرار قبولي صادر مي.مستند به عذر موجهي بوده است يا خير
  .شود موجه نداشته باشد، واخواهي از همان ابتدا رد مي

  . قابل اعتراض هم نيستشود و شود، به طرفين ابالغ نمي ، دادنامه نميقرار قبولي: 613 نكته

ي دادرسي نموداما توان يك بار درخواست اعاده ي يك جهت، فقط مينسبت به يك حكم، به واسطه: 614 نكته

  .پذير است ي دادرسي امكاننسبت به ساير جهات، اعاده

اث او مجاز ي دادرسي عليه ورله فوت كند درخواست اعاده اگر پس از صدور حكم و قطعيت آن، محكوم: 615 نكته

  .است

  .تواند داخل دعوا شود ي دادرسي غير از طرفين دعوا، شخص ديگري به هيچ عنوان نميدر اعاده: 616 نكته

شود، تابع قواعد عام قانون دادرسي مدني بوده و قابل  ي دادرسي صادر ميرأيي كه براساس اعاده: 617 نكته

  .باشد تجديدنظر و حسب مورد قابل فرجام مي
  

  مواعد

ي زماني خاصي است كه در آن مدت، قاضي، وكيل، اصحاب دعوا و يا شخص موعد؛ عبارت از دوره: 618 نكته

  .ثالثي كه در ارتباط با دادرسي مدني است مثل كارشناس يا داور بايد عملي را انجام دهد

گويند مثل اينكه  يگذار مشخص كرده باشد به آن موعد قانوني م اگر مدت زمان موعد را خود قانون: 619 نكته

  .قانون مهلت اعتراض واخواهي، تجديدنظر و فرجام را بيست روز اعالم كرده است

اگر در خود قانون، اصل مهلت مقرر شده باشد اما مدت آن تعيين نشده باشد، دادگاه مدت را تعيين : 620 نكته

  .گويند مثل مهلت اعالم نظر كارشناس كند كه به آن موعد قضايي مي مي

  .شود در احتساب مواعد، روز ابالغ و روز اقدام محاسبه نمي: 621 كتهن
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   چهارمبخش      

 

  تجارتحقوق نكات مهم 
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 ورشكستگي

توقف .)ها شركتها و حتي تعاوني( است اعم از حقيقي يا حقوقي تجار به فقط مختصورشكستگي مقررات  :824نكته

 از تاجر، دادخواست اعسار م.د.آ.ق  512ماده  وفق .)اعسار(شود  مياز سوي غيرتاجر تحت عنوان افالس رسيدگي
 .ي جزء مشمول مقررات ورشكستگي نيستند و بايد درخواست اعسار كنندكسبه.شود پذيرفته نمي

دادخواست  باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت ي دادرسي ميتاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه :825نكته
 . جزء مشمول اين ماده نخواهند بوديكسبه.ورشكستگي دهد

تضامني، ورشكستگي شركت  :تأثير صدور حكم ورشكستگيِ شركت بر شركاي شركت :826نكته

 و  قانوني با ورشكستگي شريك ندارد مگر آنكه شركت منحل شود و طلبكار به شريك مراجعه نمايديمالزمه
شريك از پرداخت طلب عاجز باشد و شخصاً نيز تاجر باشد و طلبكار طرح دعوي نمايد و دادگاه توقف شريك تاجر 

 .را احراز نمايد و حكم به ورشكستگي شريك دهد
صرف عدم پرداخت دين، موجب توقف است و استمرار عدم امكان پرداخت تا زمان صـدور حكـم مـالك                     :827نكته

 .نيست 

باشد اما توقف در پرداخت   ميي ورشكستگيضابطهاعم از ديون مدني يا تجاري       توقف در پرداخت ديون        :828نكته
توان مالك توقف قرار داد كه مسلم و منجز باشد اعم از آنكه دين مربوط به امور تجاري يا غيرتجاري   ميديني را

كه محـل اخـتالف   درنتيجه اگر ديني موجل باشد توقف از پرداخت سالبه به انتفاع موضوع است و ديني هم             .باشد
باشد و محتاج رسيدگي قضايي باشد، عدم پرداخت آن موجب توقف نمي باشد مگر آنكه ادعـاي تـاجر رد شـده و             

  .دين وي ثابت شود و تاجر از پرداخت آن و اجراي حكم استنكاف ورزد

رتي كه تاجر اما درصو باشد ي توقفضابطهتواند   نميمالي مانند تعهد به انجام امريتوقف در تعهدات غير  :829نكته
، محكـوم بـه      قـانون مـدني    238مـاده   از انجام تعهد مانند شرط فعلي كه ضمن عقد بوده خودداري كرده و وفق               

ي متعهد  ي متعهد له و به هزينه     يعني دادگاه حكم به انجام تعهد به وسيله       -پرداخت مابه ازاي مالي آن شده باشد      
 .تواند اماره اي بر توقف وي باشد  مي،تنكاف ورزد و پرداخت محكوم به اس و تاجر از تأديه-داده باشد

 شرط پذيرش دعواي ورشكستگي، توقف در زمان معامله يا زمان سررسيد بـدهي اسـت نـه زمـان طـرح                :830نكته
درنتيجه اگر تاجر در زمان سررسيد يا معامله متوقف باشد و پـس از آن در حـين رسـيدگي امكـان پرداخـت                       .دعوا

 البتـه در  .ي اعتبار كنـد تواند متعاقباً درخواست اعاده  ميشود و تاجر    مي گي صادر داشته باشد، قانوناً حكم ورشكست    
 .رويه قضايي چنين امري واقع نمي شود

 سال  10تواند يك ماه يا يك سال يا          مي تاريخ توقف تاريخ وقفه در اداي ديون است و محدوديتي ندارد و            :831نكته
 538ند نظر خود را راجع به اين تاريخ بيان كنند و وفق ماده توان  ميقبل از تاريخ رسيدگي دادگاه باشد و طلبكاران  

شـود ديگـر هـيچ تقاضـايي از       ميت پس از انقضاي مدتي كه براي تشخيص و تصديق طلب طلبكاران تعيين     .ق
 .طرف طلبكاران راجع به تعيين تاريخ توقف قبول نمي شود
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جهت توقف اعالم نكرده باشد، تاريخ فوت،  اگر ورشكستگي راجع به تاجر متوفي باشد و دادگاه تاريخي را  :832نكته
  .شود  ميتاريخ توقف محسوب

ي تاجر و طلبكاران و دادستان اختياري است اما از سـوي خـود تـاجر، اجبـاري                  اعالم توقف از سوي ورثه     :833نكته
 .است

توقف خود را به دادگاه اعالم و صورت حساب دارايي و دفاتر            ،  وفق قانون تاجر بايد ظرف سه روز از توقف         :834نكته
را به دفتر دادگاه شامل تقويم كليه اموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصي         جاري خود   ت

ورشكستگي به (تواند منجر به صدور حكم ورشكستگي شود  مي،حكمضمانت اجراي تخلف از اين .تسليم نمايد

  .)شود مي دادگاه مخير به محكوم نمودن تاجر به ورشكستگي به تقصير= تقصير اختياري

توجه كنيد كه اين اعالم ماهيتاً اقرار نيـست         .ي مديران شركت است    اين وظيفه برعهده   ها  شركتدر مورد    :835نكته
يعنـي  (بلكه برعكس ممكن است بر اساس سوء نيت تاجر، اظهار به امري باشد كه به نفع خود و به ضرر ديگـري         

  .بررسي كندباشد درنتيجه دليل قطعي نيست و دادگاه بايد دقيقا ) طلبكاران
م در صورتي كه خواهان دعواي مدني از اتباع بيگانه باشد بايد به درخواست خوانـده                .د.آ. ق 145وفق ماده    :836نكته

 همان ماده چنين الزامـي وجـود        5ايراني تأمين مناسب بسپارد ولي در خصوص دعواي عليه متوقف به استناد بند              
 درخواست تـأمين اتبـاع      - طلبكار -ز خواهان تبعه خارجه    نمي تواند ا   -تاجر ايراني -ي دعواي توقف  ندارد و خوانده  

 .بيگانه كند

م دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاه حقوقيِ محل اقامت تاجر اسـت و در مـورد                .د.آ. ق 22 و   21وفق مواد    :837نكته
 . مركز اصلي شركت مالك استها شركت

فه قانوني خود اقدام بـه      شود و اگر تاجر وفق وظي       مي دادخواست از سوي طلبكارران، به طرفيت تاجر طرح        :838نكته
 .اعالم توقف نموده باشد بايد دعوا را به طرفيت طلبكاران و دادستان طرح كند

 .باشد  مي هزار ريال50پس هزينه طرح دعوا معادل .اين دعوا غيرمالي است :839نكته

 و همچنين قابل رسـيدگي در شـوراهاي       دعواي ورشكستگي قابل ارجاع به داوري      م.د.آ.ق 496ماده  وفق   :840نكته
    . نيستالفحل اخت

باشـند، مـدير تـصفيه بـا      ت نسبت به تمام دعاوي كه هيأت طلبكارها در آن ذينفع مـي  . ق 458ماده  وفق   :841نكته
تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقـول باشـد و    ي عضو ناظر مي  اجازه

 .در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد

االجـراء     اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پـنج هـزار ريـال باشـد، صـلح الزم                    459ه  مادوفق   :842نكته
شود  نامه تاجر ورشكسته احضار مي نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق نمايد در موقع تصديق صلح   

 كه صلح راجع به اموال اعتراض ورشكسته در صورتي.و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند    
 .غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد

 :ورشكستگي به تقصير اجباري
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 ولخرجي و بي كفايتي در مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر ورشكسته در ايام عادي )1 بند :843نكته

 ريسك غيرمنطقي و بي حساب تاجر) 2 بند :844نكته

ريد گران براي معلوم نشدن كمبودهاي تجاري وي يافروش ارزان براي به دست آوردن نقدينگي خ) 3 بند  :845نكته
 .يا قرض گرفتن يا صدور برات سازشي يا وام هاي با نرخ بهره باال يا گرفتن ربا

 .ترجيح دادن يكي از طلبكارها پس از تاريخ توقف بر ساير طلبكاران و پرداخت طلب وي) 4بند :846نكته

   :ير اختياري ورشكستگي به تقص

بـا توجـه بـه اينكـه     .برعهده گرفتن تعهدات مالي ديگري بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد         ) 1بند :847نكته
باشد مانند قبول ضمان موجـب نقـل          مي پذيرش اينگونه تعهدات با وضع وي فوق العاده و خارج از اصول تجاري            

 .ي مضمون عنهذمه بدون اجازه

 .خ توقف، آن را با وجود سوء نيت به دادگاه اعالم نكرده استپس از سه روز از تاري) 2بند  :848نكته

ترتيب بوده و يـا در صـورت دارايـي وضـعيت      در صورتي كه دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص و يا بي          ) 3 بند   :849نكته
البته مشروط بـه اينكـه در ايـن مـوارد           .حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحيح معين نكرده باشد             

 .لب نشده باشدمرتكب تق

 : ورشكستگي به تقلب

 .)عمدي و به قصد تقلب(  مفقود كردن دفاتر تجاري )1بند :850نكته

 .از ميان بردن صوري قسمتي از دارايي تاجر از طريق مواضعه و معامالت صوري) 2بند :851نكته

 .ي تاجر مخفي كردن قسمتي از دارايي به وسيله) 3بند :852نكته

غرمـا يعنـي   (ي تاجر براي كم كردن سـهم غرمـايي    هي بدهي به وسيل بيشتر نشان دادن متقلبانه  )4بند   :853نكته

 ).طلبكاران

بـدون مـشاركت     ورشكسته و    توسط يكي از اقوام   اگر از بين بردن تمام يا قسمتي از دارايي تاجر            :854نكته

شود يعني در حكم سرقت است اما اگر اين امر از   ميا محكوم.م. ق552 باشد به مجازات مقرر در ماده        مشاراليه

 باشد و يا اقوام با مشاركت ورشكسته اين اقام را بكنند مشمول مجازات مقـرر  -غير از اقوام - سوي ساير نزديكان  
 .شوند يعني در حكم ورشكستگي به تقلب است  ميت محكوم. ق551در ماده 

 : صدور حكم ورشكستگي و آثار آن

ور حكم از  ورشكسته از تاريخ صد:محجوريت تاجر و متعاقباً منع مداخله وي در كليه امور مالي :855نكته

 .مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است

 باشد  مي آيد   به دست مي     اموالي كه بعد از صدور حكم       و همچنين  شامل اموال موجود   هاي تاجر    ممنوعيت :856نكته
 ) ارث(چه ارادي و چه قهري 

 .يستتاجر از مداخله در امور مالي ديگران ممنوع ن :857نكته



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 .تاجر از مداخله در امور غير مالي خود و ديگران ممنوع نيست :858نكته

 قانون تجارت از مداخلـه در كليـه امـوال    418موجب ماده  ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي به :859نكته
 اينكه دارايي ي به واسطه،در صورتي كه به اموال او دسترسي داشته باشد خود ممنوع است و مدعي خصوصي نيز     

  تصفيهي حقوق خود به ادارهي طلبكاران است حق مداخله نداشته و بايد براي استيفايحق همه متعلقورشكسته 

 .مراجعه نمايد

اگر حكمي مالي عليه تاجر صادر شده باشد و در مهلت تجديدنظر، حكم ورشكستگي وي نيز صـادر شـود                     :860نكته
مدير تصفيه  م يا قرار در مورد ورشكسته بهتاريخ ابالغ حك ازتجديدنظرخواهي،  مهلت جديد ،م.د.آ.ق 337ماده وفق 
 .شود مي شروع

 ورشكـسته شـود     ي حكـم مـالي،    بوده و در جريان اجـرا       هرگاه محكوم عليه بازرگان    م.ا.ا.ق 33ماده   وفق :861نكته
شود تا طبق مقررات راجـع بـه تـصفيه امـور       ميتصفيه اعالم  تصفيه يا مديريمراتب از طرف مدير اجرا به اداره

 . شودورشكستگي اقدام

 با رعايت تخفيفات مقتضيه نـسبت  قروض موجل همين كه حكم ورشكستگي صادر شد    421وفق ماده    :862نكته

 اگر تاجر ورشكسته سفته صادر كرده باشـد         422بر همين مبنا وفق ماده      .شود   مبدل مي  قروض حال به مدت به    

ه مسؤول تأديه وجه فته طلـب  يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته باشد؛ ساير اشخاصي ك  
باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازنـد يـا تأديـه آن را در سـر               يا برات مي  

 .وعده تأمين نمايند

اصلي ضامن ملـزم    قبل از رسيدن اجل دينت.ق 405ماده ضامن وي از اين حكم مستثني است و وفق  :863نكته
توجه كنيـد  .موجل او حال شده باشد اصلي دين ورشكستگي يا فوت مديون يه به واسطهبه تاديه نيست ولو اينك

در اين ماده از چك سخني به ميان نيامده و دليل آن اين است كه از نظر قانون تجارت چك سندي حـال و بـي                      
  .شود) پرداخت (وعده است درنتيجه به محض صدور بايد كارسازي

  )ت. ق423موضوع ماده (دور حكمبطالن برخي معامالت از تاريخ ص

 هبـه و بـه طـور كلـي هـر نقـل و انتقـال              - صلح معوضي كه عوض آن ناچيز اسـت        -صلح محاباتي .الف :864نكته

 .باشد  اعم از اين كه راجع به عين منقول يا غيرمنقول يا منافع يا حقوق مالي بالعوض

 .باشدتأديه كردن هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده .ب :865نكته

 طلبكاران تمـام شـود   به ضرر و  مقيد نمايد هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را            . ج :866نكته

 .منظور معامالتي مثل رهن است كه هر دو شرط مقيد شدن و به ضرر طلبكاران را دارد

در .اخته است قابل اجرا شنقانون تجارت حكم ورشكستگي تاجر را موقتاً 417 ماده :راي وحدت رويهوفق  :867نكته
موجل   هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال ياي قانون تجارت هم تصريح شده كه تاديه423ماده  3  و بند2بند 



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

منقول تاجر را مقيـد نمايـد و بـه     به هر وسيله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غير
 . باطل و بي اثر است،ضرر طلبكاران تمام شود

به بعضي از بستانكاران وي       حكمي عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او        ،ر هر مورد كه بعد از تاريخ توقف       د :868نكته
 مربوط كه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكـسته   كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقاالت،صادر و اجرا شود

 .بوده و باطل و بي اعتبار است  قانون تجارت423باشد مشمول ماده  مي

ي طلبكاران نيست بلكه مالـك و   در دعاوي استرداد، خواهان دعوي در زمره      : استماع دعاوي استرداد   :869نكته

 .خواهد  ميخواهان عين است و استرداد آن را از دادگاه

 و در حـين     -جارت ت انون ق 531  و 529مواد  موضوع  -تاجر حق العمل كار بوده جهت فروش مالِ خواهان           :870نكته

 نزد تـاجر ورشكـسته موجـود     ئاً آنها كالً يا جز    عينمادام كه   و  جر ورشكسته بوده     نزد تا   التجاره مالورشكستگي،  

 .باشد قابل استرداد است

 از طـرف    ورشكسته قيمت آن پرداخت نـشده باشـد،        هرگاه مال التجاره معامله شده و بين خريدار و تاجر            :871نكته
به طور كلي هـر مـال متعلـق بـه       .اشدقابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر يا خريدار ب          ) فروشنده(صاحب مال   

 . قابل استرداد است،ديگري در نزد تاجر ورشكسته

 ديگرياي به حساب  مال التجارهو   -ت. ق530 ماده موضوع -تاجر حق العمل كار جهت خريد بوده است    :872نكته

 از طـرف فروشـنده و اگـر پرداخـت     نشده باشد اگر قيمت آن پرداخـت  ،خريداري كرده و عين آن موجود است 

  . از طرف خريدار قابل استرداد استده باشدش

اي بـه تـاجر ورشكـسته فروختـه      فردي مال التجاره: جارت ت انون ق 533ماده   فروش مال به تاجر موضوع       :873نكته
، آن )تاجر خود اصيل در معامله بـوده   (ليكن هنوز جنس به تاجر تسليم نشده و نه به كسي كه به حساب او بياورد                 

 قانون مدني 533 ماده (داردحق حبس يعني . كه وجه را نگرفته از تسليم آن امتناع كندتواند به اندازه اي كسي مي

 .)در خصوص خيار تفليس

اگر مال فروخته شده و به متصدي حمل داده شده باشد تا آن را بـه تـاجر برسـاند و در ايـن حـين تـاجر                             :874نكته
 و)دام كه به تاجر تـسليم نـشده اسـت   ما(تواند استرداد آن را از متصدي حمل بخواهد         مي ورشكسته شود، فروشنده  

 از بابت كرايه حمل و نقل و كميـسيون و         الحساب گرفته يا مساعدتاً     استرداد كننده بايد وجوهي را كه به طور علي        
ي متصدي حمل براي وي ارسال شده است       اما اگر تاجر مالي را كه به وسيله        بيمه تأديه شده به طلبكارها بپردازد     

 . دعوي استرداد پذيرفته نيست،و فروش صوري نباشد فروخته باشد ي بارنامهبه وسيله

 معامالت تاجر به قصد فرار از دين يـا بـراي اضـرار بـه طلبكـاران باشـد و            :جارت ت انون ق 424طبق ماده    :875نكته
 سال از تاريخ انعقاد قابل فـسخ  دو قيمت باشد در اين صورت معامله در ظرف      يك چهارم متضمن ضرري بيش از     

 .باشد مي

دين و تعهدات مالي موضوع اسناد الزم االجرا و كليه   هر كس با قصد فرار از ادايم.م.ا.ن.ق 4ماده ق وف :876نكته
 اموالش براي پرداخت بدهي او يبه ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده  مال خود را،محكوميت هاي مالي



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

صـورتي   زيري محكوم خواهد شـد و در عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تع كافي نباشد
گردد و در اين صورت اگر مـال          مي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب             

 يقيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت
 .دين استيفا خواهد شد

بـراي    داليل اقامه نمايد كـه مـديون   و هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست دادهم.ق مكرر 218ماده ق وف :877نكته
وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد  تواند قرار توقيف اموال  مي دادگاه،فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد

 .اشترا نخواهد د كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال

 نص قانوني در اين سه: بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي       وضعيت معامالت  :878نكته

 :باره وجود دارد

    جارت تانون ق423ماده .1
  جارت تانون ق557ماده .2
 )اين ماده در هر سه دوره شمول دارد( قانون تجارت426ماده .3

ي شود يعنـي در طبقـه       مي رعايت بستانكاران عادي    اين اصل در خصوص    :اصل تساوي بستانكاران   :879نكته

 .طلبكاراني كه در رديف غرماي با وثيقه و حق تقدم نيستند

ناظر به ورشكستگي كه   قانون تجارت  423 ادهمي دارايي،   بر مبناي اصل منع اعمال حقوق كاهش دهنده        :880نكته
             . است بيان نموده استعادي و به تقصير

 تعيين تاريخ توقف نقش تعيين كننده اي در ،هاي تاجر موثر استاز آنجا كه تاريخ توقف در صحت قرارداد :881نكته
 .بطالن يا صحت قراردادها و در نتيجه اموال تاجر خواهد داشت

 .تاريخ توقف با اعتراض ذينفعان قابل تغيير است :882نكته

 .تاريخ توقف همان تاريخ حكم خواهد بود، تاريخ توقف تعيين نشده باشد،در صورتي در حكم دادگاه  :883نكته

ي تصفيه امور ورشكستگي و در      ي تصفيه صورت گيرد تابع قانون اداره      ي كه امور تصفيه در اداره     در صورت  :884نكته
ي تصفيه تشكيل نشده و امـور تـصفيه توسـط           تابع قانون تجارت است ولي در محل هايي كه اداره         ،موارد سكوت 

 .گيرد تابع قانون تجارت است  ميمدير تصفيه و عضو ناظر صورت

  ناظر بر ورشكستگي بـه تقلـب  ت. ق 557ماده  ي دارايي،   عمال حقوقي كاهش دهنده   بر مبناي اصل منع ا     :885نكته
 نسبت به هر كـس حتـي خـود          ، كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد           :مقرر نموده است  

ارداد تاجر ورشكسته محكوم به بطالن است و طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه بـه موجـب قـر                      
 .باطل دريافت نموده به اشخاص ذيحق مسترد نمايد

 باطل و كن لـم يكـن   ، چنانچه معامله تاجر صوري يا مسبوق به تباني باشد     :جارت ت انون ق 426طبق ماده    :886نكته
 .باشد مي

 . باطل است، معامالت تاجر در اين دورهجارت تانون ق418 ادهطبق م: دوره سوم وضعيت معامالت :887نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

طلبكاران ورشكسته اعم از اين كه وثيقه : 14/12/1347 – 155اره شم  وحدت وريهايروفق  :888نكته

 .تاخير تاديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند  خسارتيداشته باشند يا نه حق مطالبه

چون ورشكسته از تاريخ صـدور حكـم   : ت عمومي ديوان عالي كشورارويه هي راي وحدت وفق :889نكته

كليه اموال خود ممنوع است و مدعي خـصوصي نيـز    ز مداخله در قانون تجارت ا418ورشكستگي به موجب ماده 
 اين كه دارايي ورشكسته متعلق حق همه طلبكـاران  يباشد به واسطه در صورتي كه به اموال او دسترسي داشته

 تصفيه مراجعه نمايد و نمي توان ورشكسته را به يبايد براي استيفا حقوق خود به اداره است حق مداخله نداشته و
 .بر اين تصميم شعبه سي ام دادگاه جنحه تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است بنا.ستناد آن توقيف كردا

شـود امـا طلبكـاران دوره سـوم           اند داخل در صف غرما مـي        طلبكاراني كه در دوره اول و دوم طلبكار شده         :890نكته
اين طلبكـاران  .شوند صف غرما نميداخل در   ) اشخاصي كه پس از اعالن حكم ورشكستگي از تاجر طلبكار شوند          (

 .بايد منتظر بمانند تاجر بدهي طلبكاران ديگر را بپردازد اگر چيزي ماند بعداً طلب خود را وصول نمايند

اين عمليات شامل پرداخت بدهي هاي تاجر و وجوه مطالبات و انجام : عمليات تصفيه و تقسيم :891نكته

 .تعهدات و تقسيم اموال باقيمانده است

البته در شهرهايي كه (عضو ناظر -2 مدير تصفيه -1 :گيرد  مي از طريق دو مجرا صورتهعمليات تصفي :892نكته

  ..)شود  مياداره تصفيه است اين امور كال توسط اداره تصفيه انجام
 .شود  ميمدير تصفيه شخصي است كه از سوي دادگاه براي انجام امور تصفيه ورشكسته تعيين :893نكته

اشخاصي كه با تاجر ورشكسته قرابت نسبي يا سببي تا درجه .... و441 و 440وفق نظامنامه راجع به مواد  :894نكته
 اما قانون ممنوعيتي براي مديران ورشكسته هستند نبايد به مديريت تصفيه معين شوند ا طلبكاريچهارم دارند 

 .توانند به سمت مدير تصفيه انتخاب شوند  ميبنابراين آنها.شركت در نظر نگرفته است

 .استي از طلبكاران احتمالي تاجر ورشكسته يه اولين وظيفه وي تهيه صورتپس از تعيين مدير تصف :895نكته

 .)ت. ق538موضوع ماده (باشد  مي روزه اعتراض به تاريخ توقف20تهيه صورت مزبور پس از پايان مهلت  :896نكته

 قانون تجارت 414  كه تاجر متوقف مطابق مادهيصورت مزبور را مدير تصفيه با مراجعه به صورت قروض :897نكته
دارايي خود را تسليم ننموده باشد   در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت449 يا بر طبق دستور ماده دهد و مي

 .كند  ميتنظيم

اعالن در  ي مدير تصفيه به وسيله، صورت طلبكاران احتمالي موافق ماده فوق تنظيم گرديدپس از آنكه :898نكته

 كند  مي به طلبكاران احتمالي اخطار،روزبه فاصله پنج  ديگركثير االنتشار رسمي و الاقل يك روزنامه يمجله

فهرستي كه كليه  در مدت هاي ذيل خود را معرفي كرده و اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام كه
 .دريافت دارند نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض  ميمطالبات آنها را معين

 :هاي مذكور از اين قرار است مدت :899نكته

  .نشر آخرين اعالن  از تاريخيك ماه دادگاهان مقيم در مقر براي طلبكار.الف



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  .آخرين اعالن  از تاريخ نشردو ماهبراي طلبكاران مقيم در ساير نقاط ايران .ب

 . از تاريخ نشر آخرين اعالن سه ماهبراي طلبكاران مقيم در خارجه.ج

شده و بدون وقفه در  روع از تاريخ انقضاي مهلت مذكور شظرف سه روزتشخيص مطالبات طلبكارها در  :900نكته
 .شود  ميگردد تعقيب  ميمحل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين

را  "جزو ديون منظور شد"مدير تصفيه در روي سند عبارت ،  اگر طلب مسلم و قبول شد467ماده وفق  :901نكته
 .كند  مي امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق،نوشته

شود التزام بدهد   مي به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معينهر طلبكار بايد در ظرف مدت و :902نكته
 .باشد  ميطلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون قصد استفاده نامشروع

تواند   ميهر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جز صورت حساب دارايي منظور شدهت . ق464وفق ماده  :903نكته
شده يا  حضور به هم رسانيده و نسبت به طلبهايي كه سابقا تشخيصتشخيص مطالبات ساير طلبكارها  در حين

 .خواهد داشت همين حق را خود تاجر ورشكسته هم.فعال در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد

 تصفيه آن طلب را قبول نموده است و طلبكاران ديگر به ي طلبي است كه اداره:طلب تصديق شده :904نكته

    .اند آن اعتراض نكرده

 تصفيه طلب را قبول نموده ولي يك يا چند نفر از يادارهطلبي است كه :قبول شدهطلب موقت  :905نكته

اگر دعوي محكوم به رد شد هزينه .كند  دعوي مييمعترض به هزينه خود اقامه.اند طلبكاران بدان اعتراض كرده
د طلب معترض  رفته است ولي اگر حكم به نفع خواهان صادر شود از آن طلب اعتراض شده تا حمعترضاز كيسه 

 .شود  مسترد ميوي دعوي نيز به يشود و هزينه به ايشان به عنوان پاداش داده مي

 .شوند طلبكاراني كه رهينه دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي :906نكته

طلبكاراني كه طلبشان جزء صورتي دارايي تشخيص شده يا فعالً در از سوي اعتراض به صورت مطالبات  :907نكته
 .شود  مي پذيرفته تاجر ورشكسته وستتحت رسيدگي ا

عادي ثبت   بستانكاري هايو اين قسمت جز،هرگاه در قبال طلبي اموال شخص ثالثي در رهن بوده باشد :908نكته
 .خواهد شد

رسيده و بستانكار به حق خود برسد  در صورتي كه مال مورد رهن قبل از تقسيم وجوه حاصله به فروش :909نكته
 .بندي به همان نسبت شركت خواهد كرد ه و در سهمصاحب مال جانشين بستانكار شناخته شد

 عضو ناظر طلب طلبكاران داراي رهينه را داده و شيء مرهون را از رهن يتواند با اجازه مدير تصفيه مي :910نكته
 .خارج و جزء دارايي تاجر منظور كند

ور تقاضاي ت اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزب. ق443ماده وفق  :911نكته
 .انجام آن را از عضو ناظر خواهد نمود
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اي از وضعيت ورشكستگي و علل و اوضاعي كه   روز از تاريخ مأموريت خود خالصه15مدير تصفيه ظرف  :912نكته
دهد و عضو ناظر فوراً آنرا به  موجب آن شده و نوع ورشكستگي را به تشخيص خود تهيه و به عضو ناظر مي

 .كند مدعي العموم تسليم مي

روش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده و يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها  ف :913نكته
 ي عضو ناظر توسط مدير تصفيه انجام مفيد نيست و همچنين به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه

 .شود مي

 ثالث را قبول نمايد و در صورت تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد اموال شخص مدير تصفيه مي :914نكته
 .دهد ي عضو ناظر حكم مقتضي را مي اختالف محكمه پس از استماع عقيده

تواند   عضو ناظر ميي مدير تصفيه با اجازه،نسبت به تمام دعاوي كه هيات طلبكاران در آن ذينفع هستند :915نكته
 .دعوي را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوي راجع به اموال غير منقول باشد

 صلح الزم االجرا نخواهد بود مگراينكه ، اگر موضوع صلح قابل تقويم نباشد يا بيش از پنج هزار ريال باشد :916نكته
 .دادگاه آن را تصديق كند

شود در حساب مخصوصي در صندوق دادگستري تسليم  وجوهي كه توسط مدير تصفيه دريافت مي :917نكته
 .ر و تصديق مدير تصفيه عضو ناظيگردد مگر به حواله وجوه مزبور مسترد نمي.شود مي

قرارداد   مجمع عمومي طلبكارها كه براي تصفيه عمل ورشكستگي يايمدير تصفيه در آخرين جلسه :918نكته
 از طرف عضو ناظر معين  خود و متصديان امر تصفيه را كهيشود صورت مخارج و حق الزحمه  ميارفاقي منعقد

شود و تاجر   ميالزحمه در دفتر محكمه توديع حقرساند صورت مخارج و ميزان   ميشود به اطالع طلبكارها مي
 تقديم در ظرف يك هفته به مدير دفتر كتباكه نسبت به آن دارند  توانند اعتراضاتي  ميورشكسته و طلبكارها

 .اداري پس از رسيدگي به اعتراضات وارده ميزان قطعي آن را معين خواهد نمود يدارند و محكمه در جلسه

 عضو 428وفق ماده .كند  ميدادگاه ضمن حكم خود يك عضو ناظر تعيين: ي عضو ناظر و وظايف و :919نكته

 .ناظر مكلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن است

 توسط عضو ناظر ،مهر و موم اموال تاجردهد و   مي دادگاه در حكم خود امر به مهر و موم نيز:مهر موم :920نكته
 .ي تصفيه استي ادارهر صورتي كه اداره تصفيه در محل باشد اين امر نيز برعهدهتوجه كنيد كه د.شود انجام مي

ي به عقيدهت مهر و موم بايد فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر در صورتي كه .ق434وفق ماده  :921نكته
اشتن صورت در اين صورت بايد فوراً شروع به برد.عضو مزبور برداشتن صورت دارايي تاجر در يك روز ممكن باشد

 .شود

پس از تهيه صورت طلبكاران توسط مدير تصفيه، تعيين محل و روز : تعيين روز و محل تشخيص مطالبات :922نكته
همچنين امر و دستور به ابراز دفاتر .گيرد  ميتوسط عضو ناظر صورت و ساعت جلسه جهت تشخيص مطالبات،

 .گيرد  ميطلبكارها توسط عضو ناظر صورت



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 444از امضاي مدير تصفيه و همچنين مستثناء كردن اشياء ذكر شده در ماده پس : تصديق طلب طلبكاران :923نكته
 .گيرد  ميقانون تجارت از مهر و موم و رفع توقيف آنها توسط عضو ناظر صورت

روز به شكايت واصله رسيدگي   عضو ناظر بايد در ظرف سه:شكايت از عمليات مدير تصفيهرسيدگي به  :924نكته
 .است به محكمه شكايت نمود از تصميم عضو ناظر ممكن.ند تكليف شكايت را معلوم ك ونموده

نظر خود تغيير مدير ه هاي او و يا ب طلبكاري تواند برحسب شكايت موجه تاجر ورشكسته  ميعضو ناظر :925نكته
 عضو ناظر در ظرف ده روز به شكايات واصله رسيدگي نكند شاكي در صورتي كه.تصفيه را از محكمه بخواهد

 .نمايد عهتواند به محكمه مراج مي

گزارش تمامي منازعات و تسليم گزارش خالصه وضعيت به دادستان و گزارش براي حل : گزارش دادن :926نكته
 اختالف در طلب متنازع فيه و  گزارش در راستاي صدور رأي تصديق قرارداد ارفاقي توسط عضو ناظر انجام

 .شود مي

اش را  تواند نفقه خود و خانواده شد ميي ديگري براي اعاشه نداشته با تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله :927نكته
 .از دارايي خود درخواست كند

عددي و رقمي طلبكاراني كه حق انعقاد قرارداد ارفاقي  عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با موافقت اكثريت  :928نكته
 .دهد  مي تصويب به محكمه ارائه تعيين و  آن را براي،دارند

 از تاريخ موعدي كه  روز8ظرف عضو ناظر : رارداد ارفاقيدعوت از طلبكاران براي مشاوره در انعقاد ق :929نكته

 كليه طلبكاراني را دادگاه، دفترمدير توسط  )ت. ق467ماده (دهند طلبكاران به صحيح بودن طلب خود التزام مي
 .كند تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده جهت مشاوره در انعقاد قرارداد دعوت مي كه طلب آنها

  . كليه مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي طلبكاران راجع به قرارداد ارفاقيتهيه صورت مجلس از :930نكته

 ،- اعـم از مثبـت و منفـي   –پس از تعيين و مشخص شـدن دارايـي تـاجر ورشكـسته           : قرارداد ارفاقي  :931نكته

-توانند با ارفاق به تاجري كه ورشكستگي وي معلول تقلب نيست قرارداد ارفاقي منعقد كنند تا اجازه      مي طلبكاران

 .دامه كار و تجارت به تاجر داده شودي ا

 .كند  ميرا منعقد تاجر آن ،ورشكستگياولين عقدي است كه پس از توقف و صدور حكم قرارداد ارفاقي  :932نكته

  اما  قرارداد ارفاقي تنظيم نمود    توان  مي  است تحت تعقيب با تاجري كه به عنوان ورشكستگي به تقلب          :933نكته

 . قرارداد ارفاقي تنظيم نمودنمي توان شده است وممحكبا تاجري كه به عنوان ورشكستگي به تقلب 

مجمـع عمـومي در   . قرارداد ارفاقي پس از اجراي مراسم مقرر در قانون امكان پـذير اسـت  476وفق ماده     :934نكته
 .كنند  ميمحل و روز و ساعت تعيين شده توسط عضو ناظر حضور پيدا

 :فاقي تنظيم قرارداد ار تشكيل و رسميت جلسهاكثريت الزم جهتاشخاص و  :935نكته

تواند وكيل اعـزام     مي  شخص تاجر ورشكسته شخصا بايد حضور داشته باشد مگر در صورت عذر موجه كه              .1
  .كند
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  .عضو ناظر كه سمت رياست جلسه را نيز دارد.2

 كـل مطالبـات     سـه چهـارم   با داشتن حـداقل      -يا وكيل آنها  –نفر از طلبكاران    يك  حداقل نصف به عالوه     .3
 .قتاً قبول شدهتشخيص و تصديق شده يا مو

 مدير تصفيه گزارش وضعيت ورشكستگي و اقدامات و عمليات صورت گرفته را در جلسه     :ترتيب جلسه  :936نكته

 .كند  ميرسد و از كليه مذاكرات عضو ناظر صورت مجلسي تنظيم  ميكند و به امضاي وي و عضو ناظر  ميمطرح

 تـصديق محكمـه   بايد بـه    و معتبر شود    براي اينكه الزم االجرا     ي  ق قرارداد ارفا  :اجراي قرارداد ارفاقي   :937نكته

 .برسد

يعني ظرف يك هفته پـس از  (شود  ميتصديق محكمه پس از پايان مدت اعتراض به قرارداد ارفاقي انجام      :938نكته
 ).تنظيم قرارداد ارفاقي

توانند ظرف    كليه طلبكاراني كه حق شركت در قرارداد ارفاتي را دارند مي          : يقاعتراض به قرارداد ارفا    :939نكته

خـود   و مدير تصفيهي به قاعتراض به قرارداد ارفا   .ريخ انعقاد قرارداد ارفاقي به آن اعتراض كنند       يك هفته از تا   

 .شود ابالغ مي) هر دو   (تاجر

شـود ولـي اگـر        مـي  اگر اعتراض وارد باشد دادگاه اعتراض را تصديق نموده و قرارداد ارفاقي كـالً بالاثـر                :940نكته
 .شود  ميكند و از اين زمان قرارداد مذكور معتبر  ميقاعتراض را وارد نداند، قرارداد ارفاقي را تصدي

با تصديق اين قرارداد، نسبت به طلبكاراني كه قرارداد را تصديق نمـوده             : اثر تصديق قرارداد ارفاقي    :941نكته

شود و دفاتر و حسابهاي تـاجر بـه وي     ميبا تصديق قرارداد ارفاقي تاجر از حجر خارجبه عالوه  .شود  مي اند قطعي 
  .گيرد  مي تاجر فعاليت تجاري خود را از سرمسترد شده و

تصديق قرارداد ارفاقي نسبت به طلبكاران معترض و مخالف قرارداد ارفاقي بي اثر است و تاجر بايد سـهم                  :942نكته
اين گونه طلبكاران را از دارايي زمان توقف پرداخت كند و اينگونه طلبكاران حقي نسبت به دارايي آتيه تاجر ندارند 

 .يه تمام طلب طلبكاران موافق و حاضر در قرارداد ارفاقيمگر پس از تأد

 روز از تصديق قرارداد ارفاقي در دادگاه، آن را امضاء كنند مانند          10اگر طلبكاران مخالف و معترض، ظرف        :943نكته
 .شوند  ميطلبكاران گروه اول

 ورشكستگي مجدد  -3 فسخ    -2بطالن    -1: طرق منتفي شدن قرارداد ارفاقي :944نكته

توان عليه   براي فسخ قرارداد مي،چنانچه تاجر به شرايط قرارداد ارفاتي عمل نكند:د ارفاقيفسخ قراردا :945نكته

 .وي اقامه دعوي كرد

  :يقابطال قرارداد ارفا :946نكته

  .تاجر ورشكسته به تقلب اعالم شود.1

ـ                     .2 رده و بعد از انعقاد قرارداد ارفاقي معلوم گردد تاجر در ميزان دارايي يا قروض خود حيله و تقلـب بـه كـار ب
 .ميزان واقعي را بيان ننموده است
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  ساير عقود معين

 هرگاه فردي زميني را براي زراعت و به مدت معين دراختيارفرد ديگري بگذارد تا حاصل بين طرفين تقسيم شود، :441نكته

  .عقدمزارعه محقق شده است

  .باشد  قانون مدني مي10 باشد، آن عقد را مغارسه گويند كه تابع مقررات ماده ي هرگاه موضوع عقدفوق كاشتن درخت:442نكته

  .ي طرفين بايد به نحو اشاعه باشد اعم ازنصف يا ثلث يا ربع وغيره  اصوالً در مزارعه، حصه:443نكته

بنابراين احكام .خود را دارد تعيين سهم غيرمشاع براي عامل ومزارع، عقد را باطل نمي كند و احكام متناسب با ماهيت :444نكته

  .مزارعه برچنين عقدي حاكم نيست

  .ي معهود به طرف ديگرتسليم نمايد توان شرط كرد احدطرفين مال ديگري نيزعال وه برحصه  درعقدمزارعه مي:445نكته

 مالك حق تصرف  درعقد مزارعه الزم نيست كه متصرف مالك زمين باشد اما بايد حتماً مالك منافع باشد يا ازطرف:446نكته

  .درآنرا داشته باشد

  . زمين موضوع عقد مزارعه بايدطبق عرف بلدذاتاً وبصورت بالقّوه قابليت زرع موردنظرراداشته باشد:447نكته

  . هرگاه زمين براي بهره برداري به عمليات غيرمتعارف نيازداشته باشد، عامل حق فسخ خواهدداشت:448نكته

 انتفاع خارج شود، عقد مزارعه مانند ديگرعقود مستمرپس ازانتفاء موضوع عقد دراثناء  مدت عقد،  هرگاه زمين ازقابليت:449نكته

  .منفسخ خواهد شد

  . غصب مورد مزارعه پيش ازقبض، موجب حق فسخ براي عامل و پس ازقبض بي تأثيرخواهد بود:450نكته

  .يدمباشرت عامل فوت متعاملين ازاسباب بطالن عقد مزارعه نيست مگردرصورت ق:451نكته

  . پس ازآنكه محصول رسيد، عامل مالك سهم خودخواهد شد:452نكته

بنابراين شرط باطل و مبطل عقد . شرط تملك كل محصول براي هريك ازمتعاملين، خالف مقتضاي ذات عقد است:453نكته

  .باشد مي

گربه تناسب، مستحق اجرت المثل  پس از بطالن عقدمزارعه، محصول به طوركلي ازآن صاحب بذراست وطرف دي:454نكته

  .باشد عمل يا ابزار خود مي

شود و اگر امكانپذير نشد به   اگرعامل به تعهدات خودعمل نكند، اول به تقاضاي مزارع توسط حاكم اجباربه انجام مي:455نكته

  .شود و در غيراينصورت مزارع حق فسخ دارد خرج عامل تعهد اجرا مي

المثل زمين به عنوان خسارت ناشي ازتلف منفعت است حتي اگرمدت عقدمنقضي شده وعامل  مزارع مستحق اجرت :456نكته

  .زراعت نكرده باشد

بنابراين هرگاه بتوان تقصير عامل را اثبات كرد عامل مسؤول جبران خسارات حاصله ناشي از . يد عامل، اماني است:457نكته

  .افراط يا تفريط خودمي باشد

  .توان تعهد به تحقق نتيجه معين را درعقد شرط نمود د به وسيله است اما مي تعهد عامل، تعه:458نكته

  . اگردرعقد مزارعه، زرع معين شرط شده باشد، زراعت غيرازآن سبب بطالن عقدمي شود وحاصل ازآن صاحب بذراست:459نكته

  .تحق اجرت المثل خواهدبود درفسخ عقد مزارعه پيش ازانقضاي مدت نيزحاصل ازآن صاحب بذراست وطرف ديگرمس:460نكته

  . هرگاه پس از انقضاي مدت مزارعه  بذر كه  ملك عامل است درزمين بماند، مزارع مستحق اجرت المثل زمين است:461نكته

  .ي مقرر بين خود خواهند بود  درفسخ پس ازظهور محصول، متعاملين مستحق حصه:462نكته



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  : نرسيده باشد، مزارع مجاز است دو كارانجام دهد هرگاه پس از انقضاي مدت مزارعه، محصول:463نكته

  بقاي زرع با اخذاجرت المثل زمين.ب    قلع زرع.الف

 اگربراي عامل شرط مباشرت نشده باشد، او مجاز است براي زراعت كارگر استخدام كند يا با شخص ديگري شريك :464نكته

  . مزارع با عامل ديگري قراردارد مزارعه منعقدنمايدشود يا درمقام اجراي تعهدات ناشي از عقد مزارعه، خودبه عنوان

باشد معامله بين صاحب درخت با عامل راعقدمساقات ... هرگاه موضوع عقد، سهم مشاع معيني ازميوه، برگ گل و:465نكته

  .گويند

  . عقدمساقات قائل به مدت است وضمانت اجراي عدم تعيين مدت، بطالن عقداست:466نكته

  .خ يابطالن عقدمساقات، تمام ثمره ملك مالك درخت است وعامل فقط مستحق اجرت المثل است پس از فس:467نكته

  ).برخالف عقدمزارعه(  عامل نمي تواند درعقدمساقات باديگري شريك شود يا عقد رابه ديگري انتقال دهد:468نكته

اين قيد كه در سود آن شريك باشند، عقد براي تجارت كردن سرمايه بدهد با) مضارب(به ديگري ) مالك( هرگاه كسي :469نكته

  .مضاربه  محقق شده است

  . سرمايه بايد لزوماً وجه نقدباشد:470نكته

  .ي هريك ازمالك ومضارب بايد به نحواشاعه درقالب نصف، ثلث وغيره باشد  حصه:471نكته

  . هرگاه تمام سودازآن مالك باشد توافق مذكورمضاربه نخواهد بود:472نكته

ي هريك ازمتعاملين بايد معين باشد مگرآن كه سكوت طرفين به دليل معين بودن حصه طبق عرف بلد و منجز  حصه :473نكته

  .باشد

  : طرق انفساخ عقدمضاربه عبارت است از:474نكته

    )مالك/مضارب ( فوت يا حجر احدطرفين-1
     مفلس شدن مالك سرمايه -2

   تلف كل سرمايه وسود-3
   عدم امكان تجارت-4

  . عقدمضاربه برخالف مزارعه ومساقات قائل به مدت نيست:475نكته

 شرط مدت درعقدمضاربه سبب لزوم عقدنمي شود و انعقاد معامله توسط مضارب پس از انقضاي مدت عقد، تابع احكام :476نكته

  .معامالت فضولي است

ارت آزاد است اما درانجام طرز آن بايد عرف عامل درانتخاب نوع تج) مضاربه مطلق( درمضاربه بدون تعيين نوع تجارت :477نكته

  .را رعايت كند

  . مضارب نمي تواند سرمايه مالك را به ديگري انتقال دهد مگر به اذن مالك:478نكته

پس اگرخودش آن كارها را .مضارب بايد اجير استخدام كند.هرگاه طبق عرف الزم است اعمالي توسط اجيرانجام شود:479نكته

  .اجرت اجير نخواهد بودانجام دهد مستحق 

  . مضارب موظف است طبق عرف آنچه براي تجارت الزم است را خودش انجام دهد:480نكته

  .بنابراين اثبات تقصيرمضارب با مالك است. تعهد مضارب، تعهد به وسيله است:481نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

مبطل عقد مضاربه هستند  شرط تضمين سرمايه توسط مضارب و شرط عدم توجه خسارت به مالك ازشروط باطل و :482نكته

  .اما شرط تمليك مجاني مال توسط مضارب به مالك به مقدار خسارات يا ضررصحيح است

  .شود  جعاله عقدي است كه درآن جاعل درمقابل انجام عملي ملزم به پرداخت اجرت معلوم مي:483نكته

  . تعيين عامل درجعاله موضوعيت ندارد:484نكته

  .ي مطلوب جاعل است ن به نتيجه شرط اخذاجرت، رسيد:485نكته

  . تعهد عامل درعقد جعاله تعهدبه نتيجه است:486نكته

  .باشد  انجام موضوع جعاله پيش ازايجاب نيزموجب استحقاق عامل به كسب اجرت مي:487نكته

  . انجام موضوع جعاله پيش از ايجاب مقيد به آينده موجب عدم استحقاق عامل جهت كسب اجرت است:488نكته

دهد، عامل و اجرت   درجعاله، آن كس كه  ملتزم به پرداخت اجرت است، جاعل نام دارد و كسي كه كاررا انجام مي:489هنكت

  .راجعل گويند

 درجعاله التزام به اجرت، مجهول و مبهم باطل است امانياز نيست اجرت از جميع جهات معلوم باشد لكن اما جعل :490نكته

  .حداقل بايد قابل تعيين باشد

  . ممكن است درجعاله عامل وعمل هردو مردد وكيفيات آن نامعلوم باشدو اين امر خللي به عقدوارد نمي آورد:491نكته

  .بنابراين درهرزمان هريك ازجاعل و عامل حق رجوع خواهندداشت. جعاله عقديست جايز:492نكته

مستحق اجرت المثل ازباب جبران خسارت  هرگاه دراثناي عمل، جاعل رجوع كند، عامل مستحق جعل نيست اما :493نكته

  .باشد برمبناي الزامات خارج ازقرارداد مي

 درصورت فوت يا جنون يكي ازطرفين يا انفساخ عقد، هرگاه عمل انجام شده جزيي ازمطلوب جاعل باشد، اجرت آن :494نكته

  .شود بخش پرداخت مي

 درصورت فسخ يا انفساخ، تحقق هريك ازاجزاء مطلوب جاعل،  هرگاه عمل موضوع جعاله، داراي اجزاء متعدد باشد،:495نكته

  .موجب استحقاق عامل براي اخذ جعل به نسبت عمل انجام شده خواهد بود

  .خواهد بود) اجرت المسمي( هرگاه عامل موضوع جعاله را انجام داد ياتسليم كرد، آن گاه مستحق جعل :496نكته

  .شوند  به نسبت انجام عمل، مستحق جعل مي درجعاله به شركت، هريك ازعاملين:497نكته

 هرگاه عامل، كسي را به عنوان مساعدت دهنده داشته باشد، از اجرت اوكم نمي شود اما هرگاه كسي با قصدتبرع به :498نكته

  .گردد عامل كمك كند، آن گاه به همان نسبت ازاجرت عامل به نفع جاعل كسر مي

  .له تازمان تحويل به جاعل، يد عامل اماني است از زمان يافتن مال مورد جعا:499نكته

  . هرگاه موضوع عقد جعاله عمل نامشروع يا غيرعقاليي باشد، عقد باطل است:500نكته

  . اجتماع حقوق مالكين متعهد درشيء واحد مشاع به نحواشاعه را عقد شركت گويند:501نكته

ه اي كه تشخيص هريك ازديگري ممكن نباشد، شرط تشكيل  امتزاج حقوق شركاء بدون توجه به منشاءآن، به گون:502نكته

  .شركت است

  . عقدشركت ممكن است به دو صورت ارادي يا قهري ايجاد گردد:503نكته

  :ي ايجاد عقد شركت به صورت ارادي  نحوه:504نكته

     بوسيله انعقادعقد-1



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  ...مه و عمل مادي شركاء مانند مزج اختياري، قبول مال مشاع به عنوان حق الزح-2

  : عقدشركت، به صورت قهري، ناشي از دو موضوع است:505نكته

   ارث-2     امتزاج-1

  .ي اموال مشترك مأذون است ي اداره  شريك مدير، درحكم امين است زيرا درحين عقد شركت برا:506نكته

  . هرگاه چند شريك به طورمطلق مأذون دراداره شوند، اصل براجتماع آنان است:507نكته

اي است مانند اعطاي مديريت درزمانهاي متفاوت يا ضمن اعمال حقوقي   براي صحت اقدام انفرادي مديران نيازبه اماره:508نكته

  .جداگانه

  . تصرفات حقوقي يا مادي بدون اذن يا خارج از اذن هريك ازشركاء، تابع مقررات معامالت فضولي خواهد بود:509نكته

 .صاصي خود، صحيح است تصرف حقوقي شريك درسهم اخت:510نكته

  . شريكي كه مال الشركه دريد اوست، درحكم امين است وفقط درصورت تعدي ياتفريط مسؤول خواهدبود:511نكته

 شريك غيرمأذون، مسؤول معامالت خودبا اشخاص ثالث است وديان، ناشي ازمعامالت شريك غيرمأذون، تنها حق :512نكته

  .مراجعه به اورادارند

  ).عقديست جايز.(ت عقد شركت ضمن يك عقدالزم تعيين نشده باشد، هريك ازشركاءدرهرزمان حق رجوع دارد اگرمد:513نكته

  :يابد   عقدشركت، به دو صورت خاتمه مي:514نكته

   تلف تمامي مال شركت -2   تقسيم مال شركت -1

  .اءخواهدبود تلف جزيي مال شركت موجب بطالن شركت نيست و آنچه تلف شده ازمال تمام شرك:515نكته

  .ي شركاست  هرگاه تقسيم موجب بروز ضرر باشد، تنها راه انجام آن تراضي همه:516نكته

  .كند  هرگاه تقسيم موجب بروز ضررنباشد وشركا، نيزتوافق نكنند، حاكم اجباربه تقسيم مي:517نكته

اضاي طرف متضرر، طرف ديگر اجباربه  هرگاه تقسيم براي برخي شركاء مضر و براي برخي بي ضرر باشد، درصورت تق:518نكته

  .شود اما در صورت تقاضاي طرف ديگر، شخص متضرر اجباربه تقسيم نمي شود تقسيم مي

  . منظور از ضرر درتقسيم مال مشاع، نقصان فاحش قيمت مال مشاع درصورت تقسيم است:519نكته

 شركاء برعليه شركاي ديگر ازتعميرامتناع كنند،   هرگاه مال مشاع خراب شده و نياز به تعميرداشته باشد و برخي:520نكته

  : توانند به حاكم رجوع كنند شركاي متضرر مي
  .كند اگرملك قابل تقسيم باشد، حاكم اجباربه تقسيم مي: حالت اول
باهدف (اگرتقسيم ملك متضمن بروز ضرر باشد، شركاي ممتنع از تعميريا فروش يا اجاره سهم الشركه خود، : حالت دوم

  .شوند توسط حاكم اجبار مي) موضوع تنازع ودفع ضرر رفع

ي هريك از شركاء گردد تقسيم باطل   عليرغم تراضي شركاء، هرگاه تقسيم موجب ازماليت افتادن كلي مال ياحصه:521نكته

  .است

 مخفي باشد، ي برخي شركاء عيبي بوجود بيايد كه درحين تقسيم  انجام تقسيم به غلط، باطل است و هرگاه درحصه:522نكته

  .ايشان به برهم زدن تقسيم مجازهستند

 . هرگاه مال غيردرتمام حصص مفروز به تساوي تقسيم شده باشد، تقسيم صحيح واال باطل است:523نكته

  .ماند  حق ارتفاق ثالث، مانع از تقسيم ملك نيست و پس ازتقسيم، حق ارتفاق ثالث به حال خود باقي مي:524نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

ي  مختصه برخي ديگرقرارگرفته باشد، اين حق ساقط نمي شود   ازتقسيم، مجرا ياممر، برخي شركاء درحصه هرگاه پس:525نكته

  .مگر اسقاط آن شرط شده باشد زيرا شرط اسقاط حقوق ارتفاقي شركاء به صورت توافقي بين شركا درتقسيم صحيح است

ي دين، به  تركه پيش از اداي ديون، طلبكارجهت مطالبه درصورت اثبات مديونيت متوفي پس ازتقسيم تركه يا تقسيم :526نكته

  .تواند به آنها مراجعه كند نسبت سهم هريك مي

  . درصورت اعسار برخي ورثه، سايروراث، مسؤول پرداخت دين خواهند بود:527نكته

  . وجوددين، ازاسباب بطالن  تقسيم نيست:528نكته

  .سپارد تا مجاناً آن را نگاه دارد  به مستودع مي وديعه عقدي است كه درآن مودع مال خودرا:529نكته

  .بنابراين قبض شرط صحت آن نمي باشد. وديعه عقدعيني نيست:530نكته

  .باشد بنابراين مطابق قاعده تنها اگرتعدي يا تفريط نمايد، ضامن مي. يد مستودع اماني است:531نكته

  .باشد  شرط پاداش يا حق حفاظت ضمن عقد وديعه، صحيح مي:532نكته

 مودع ومستودع، مطابق قواعد عمومي قراردادها، بايد اهليت معامله داشته باشند و هرگاه مودع محجور باشد، مستودع :533نكته

 اما هرگاه مستودع به لحاظ حمايت .درغيراينصورت درصورت تلف مال، وي ضامن است.بايدمال اماني را به ولي او ردنمايد
  .است) قانوني (د، فقط درصورت تعدي وتفريط ضامن است زيرا مال نزد او امانت شرعي ازمحجور مال را به امانت بگير

  . هرگاه مستودع محجور باشد، فقط درصورت اتالف وتسبيب دراتالف، مسؤول است:534نكته

 و سبب  هرگاه مستودع مجنون يا صغيرغيرمميزباشد، مطلقاً مسؤول نيست زيرا اقدام مودع قوي تراز مستودع است:535نكته

  .اقوي ازمباشرمي باشد ونبايد مالش را به شخص فاقد قصدتمييزمي بسپارد

  . شرط مدت دروديعه موجب لزوم آن نمي شودو فقط به اقتضاي اتمام مدت، عقدوديعه منفسخ خواهدشد:536نكته

نه تغييررا منع كرده ي نگهداري مال توسط مستودع به جهت حفظ مال مجازاست ولي اگرمالك هرگو  تغيير درنحوه:537نكته

  .باشد، مستودع درصورت انجام هرگونه تغييري ضامن است

ي صريح يا ضمني مودع ممكن است و درغيراينصورت يد امين،   استفاده ازمال وديعه توسط مستودع، فقط با اجازه:538نكته

  .شود ضماني مي

  .شود ه به عاريه تبديل ميي فرعي بدهد، عقد وديع  هرگاه اذن درانتفاع، به حفاظت جنبه:539نكته

  . هرگاه ثالث مال وديعه را قهراً غصب كند، امين ضامن نيست:540نكته

 هرگاه درمقابل غصب، عوضي پرداخت شود، امين موظف است همان را به مودع ردكند اما مودع نيزمي تواند رد را :541نكته

  .نپذيرفته و مستقيماً به قاهررجوع نمايد

  .ي الزامات خارج ازقرارداد است عه توسط وارث مستودع، موجب مسؤوليت وارث درنتيجه تلف مال ودي:542نكته

  . هرگاه مشخص گردد مال وديعه مستحق للغيراست، مستودع موظف است آن را به مالك اصلي رد نمايد:543نكته

  . است هرگاه مالك حقيقي مال وديعه مشخص نباشد، موضوع تابع احكام اموال مجهول المالك:544نكته

  .شود و رد مال، فقط به وراث مودع جايزاست پس به فوت مودع باطل مي. وديعه عقدي است جايز:545نكته

بنابراين مستودع نبايد براي رد مال درانتظار مطالبه  . پس از فوت مودع مال وديعه نزد مستودع امانت شرعي است:546نكته

  .مالك باشد

  .گيرد ور باشد، پس ازرفع حجر رد به او صورت مي هرگاه موضوع وديعه اموال محج:547نكته



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  . هرگاه مودع ولي ياقيم باشد، مستودع پس ازرفع سمت بايد مال وديعه را  رد كند:548نكته

  . اگرازمحجور رفع حجر شده باشد رد مال به او و در غير اينصورت به قيم يا ولي مؤخرصورت خواهد گرفت:549نكته

زعنوان وديعه درتصرف شخص باشد وقانون مدني، وي را امين تلقي كند مانند مستأجر، قيم، ولي  هرگاه مال به غيرا:550نكته

  .مقررات مستودع بر او حاكم است...و

 صاحبان اماكن عمومي نسبت به اشيا و مشتري ها، وقتي مسؤول هستند كه اشيا به آنها ايداع شده باشد يا اينكه :551نكته

  .برحسب عرف درحكم ايداع باشد

  .باشد ي نگهداري وحفاظت مال و همچنين رد مال مي  مودع، مسؤول هزينه:552نكته

  . عاريه دادن، اذن به مستعير در انتفاع مجاني، ازمال معيراست:553نكته

  .توان شرط عوض نيزگذاشت  عاريه و وديعه، از عقود رايگان و مجاني هستند كه البته مي:554نكته

 حداقل مالكيت منافع يا حق انتفاع مال عاريه را داشته باشد و براي معير، مالكيت عين مال عاريه،  معير بايد، اهليت و:555نكته

  .شرط نيست

  .تواند مال موضوع حق انتفاع را عاريه دهد  اگربراي صاحب حق انتفاع شرط مباشرت نشده باشد، مي:556نكته

  .وع عاريه نيست مگر درمورد استعمال درغيرموارد اذن مستعير مسؤول نقصان منفعت ناشي از استعمال مال موض:557نكته

  . درعاريه مطلق، استعمال بايد براساس عرف انجام گيرد، درغيراينصورت مستعير مسؤول خواهدبود:558نكته

 اشتراط شرط ضمان، برمستعير نافذاست وهمچنين شرط ضمان براي نقصان ناشي از استعمال برمستعيرنيزصحيح :559نكته

  .است

بدون اشتراط شرط (باشد، مستعيربه صورت مطلق ) مسكوك يا غيرمسكوك( هرگاه موضوع عقدعاريه، طال و نقره :560نكته

  .باشد ضامن است و يد وي برخالف عاريه هاي ديگر، اماني نبوده و ضماني مي) ضمان

رصورت عدم دسترسي به معير،  مستعير، جز به اذن معيرنمي تواند موضوع عاريه را به تصرف شخص ثالث دهد مگرد:561نكته

  .براي احتراز از خطر باشد

 عقد قرض عبارتست از تمليك عين ازطرف مقرض به مقترض كه ضمن آن مقترض، متعهد به رد مثل مال موضوع :562نكته

  .شود عقد به مقرض مي

د باشد اما از ماليت افتاده باشد،  اگرمثل موضوع عقد موجود نباشد، مقترض بايد قيمت يوم الرد را بدهد واگرمثل موجو:563نكته

  .مقترض بايد آخرين قيمت زمان ماليت داشتن را بپردازد

  . موضوع عقد قرض حتماً بايد عين باشد و قرض منفعت يا حقوق صحيح نمي باشد:564نكته

ند مال قيمي را مثلي تلقي توان ي متعاملين، آنها مي تواند اموال قيمي نيزباشد ونظربه آزادي اراده قرض مي  موضوع عقد:565نكته

  .مثل، قيمت يوم الرد را مطالبه نمايندي  هنگام مطالبه كرده و

  .دهد  وكالت عقدي است كه به موجب آن شخص به ديگري براي انجام امري اذن ونيابت مي:566نكته

رحقوقي امكانپذيراست و گوييم اعطاي وكالت فقط درامو  نظر به لزوم داشتن اهليت براي انعقاد عقد وكالت، مي:567نكته

  .امكانپذيراست وقانون گذار وكالت درامور مادي را نپذيرفته است.قانونگذار وكالت درامورمادي را نپذيرفته است

  .تواند مجاني باشد يا با اجرت  وكالت مي:568نكته

  .ي اموال دارد نه تصرف درآنها  وكالت به صورت مطلق، داللت بر اداره:569نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

پس سفيه .الت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد و براي انجام آن اهليت داشته باشد وك:570نكته

ي اموروكيل ديگران باشد چون وي  تواندبراي انجام همه تواند براي انجام امورغيرمالي وكيل بگيرد و همچنين ورشكسته نيز مي مي

  .ال ديگرانممنوع ازتصرف دراموال خودمي باشد نه امو

 وكيل درمحاكمه، وكيل درقبض حق و وكيل دربيع، وكالت دراخذثمن ندارند مگرآنكه قراين داللت برخالف اين :571نكته

  .امرداشته باشد

  .باشد مگراينكه استقالل يا ترتيب ايشان تصريح شده باشد  درفرض تعدد وكال، اصل براجتماع ايشان مي:572نكته

قاللي، اگر يكي از ايشان موضوع مورد وكالت را انجام دهد يكي از موارد زوال وكالت است و ديگر  درفرض وكالي است:573نكته

وكالتي براي ديگر وكال باقي نمي ماند اما درفرض وكالي اجتماعي، اگريكي به تنهايي مورد وكالت را انجام دهد، تنفيذش منوط به 

  . تنفيذ نمايندباشد وديگران بايد آن را رضايت و امضاء ديگروكال مي

  : موارد زوال وكالت عبارتنداز:574نكته

   استعفاي وكيل-1

   عزل وكيل ازسوي موكل-2
   فوت يا حجرهريك از طرفين-3
     انجام مورد وكالت توسط وكيل ياموكل -4

   انجام عملي مغايرباموضوع وكالت توسط موكل -5
     ازبين رفتن متعلق وكالت -6
  موقت هاي   انقضاي مدت در وكالت-7

متعهدجديد را ضامن، طرف .ي ديگري است برعهده بگيرد  عقدضمان عبارتست ازاينكه شخصي مالي را كه برذمه:575نكته

  .ديگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يامديون اصلي گويند

  :شود  عقدضمان به دو نوع ضمان نقل ذمه به ذمه وضمان ضم ذمه به ذمه تقسيم مي:576نكته

ي  مان نقل ذمه به ذمه، عقديست الزم، مسامحه اي، رضايي، تبعي و معوض كه سبب انتقال دين است و برائت ذمهض.الف

شود و  مضمون عنه دربرابر اشتغال ذمه ضامن است وبه موجب آن دربرابر توافق ضامن و مضمون له مديون اصلي بري مي
  .شود ي ضامن منتقل مي دين وي برذمه

مه ياضمان وثيقه اي كه عقديست عهدي، رضايي، مسامحه اي، مجاني و الزم از طرف ضامن و ضمان ضم ذمه به ذ.ب

ي  جايز ازطرف مضمون له كه به موجب آن برعكس ضمان نقل ذمه به ذمه، دين مديون اصلي منتقل نمي شود بلكه ذمه
شوند برعكس ضمان نقل ذمه به  شود و هر دو در برابر مضمون له مسؤول پرداخت مي ي وي ضميمه مي ضامن هم به ذمه

  ).شود ذمه كه مديون اصلي بري مي

  .باشد كه خالف آن قابل تراضي نمي باشد  مقتضاي ذات عقدضمان تعهد به پرداخت دين متعلق به ديگري مي:577نكته

  .ي ديگري نيستند ذمه ازتعهدات غيرمالي مانند حضانت وتمكين، نمي توان ضمانت كرد زيرا اين تكاليف قابل انتقال به :578نكته

 درحالت اطالق عقدضمان، اصل برضمان نقل ذمه به ذمه و بري شدن مديون اصلي است وضمان ذمه به ذمه نياز به :579نكته

  ).باشد  درقانون تجارت نيزاصل برضمان نقل ذمه به ذمه مي(تصريح يا قرينه  دارد 

  . رضايت مضمون عنه درآن شرط نيستشود لذا  عقدضمان بين ضامن و مضمون له منعقد مي:580نكته



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

باشد  تواند سفيه يا صغير مميز باشد چون اين عقد درحكم تملك بالعوض مي  مضمون له درضمان ضم ذمه به ذمه مي:581نكته

  .باشد وتملكات بالعوض آنها نيزصحيح مي

  .باشد  ضامن شدن ازميت نيزصحيح مي:582نكته

ت عقذضمان ندارد وفقط اگرضامن درهنگام عقدمفلس باشد ومضمون له جاهل به  مالداربودن ضامن تأثيري درصح:583نكته

البته اگرفلس حادث وپس از عقد باشد، هيچ تأثيري .تواند به استنادخيار تخلف ازشرط ضمني عقدرا فسخ كند اين امرباشد مي
  .درعقدنداردو حتي حق فسخ هم به مضمون له نمي دهد

ي  ضمانت از نفقه(توان ضمانت كرد  ست، سبب دين ايجادشده باشد و از دين بالقوه نيز مي براي ضمانت فقط كافي ا:584نكته

  ).باشد  آينده زوجه كه سبب آن عقدنكاح مي

  . تعليق درضمان مانند اينكه ضامن بگويد اگرفالن اتفاق بيفتد من ضامنم، باطل است و ضمانت بايد منجز باشد:585نكته

  .ين باضمان متفاوت است و احكام ضمان برآن بارنمي شود التزام به تأديه د:586نكته

  .باشد  ضمان ونكاح معلق باطل هستند ولي وقف معلق صحيح مي:587نكته

 معوض يا -5.)اگرموضوع آن تمليك مال باشد( تمليكي-4 رضايي-3اي   مسامحه-2 الزم -1:  صلح عقدي است:588نكته

  . علم اجمالي درآن كافيست-6مجاني

  .باشد كه درحقوق تجارت نامي خاص دارد ماهيت قرارداد ارفاقي درواقع عقدصلح مي :589نكته

  .يعني صلح درمقام هبه بازهم عقديست الزم. صلح مطلقاً عقديست الزم چه بالعوض باشد، چه درمقام عقدجايز:590نكته

ي آن عقد برآن صلح بارنمي  كام خاصهي آن عقد را بدهد اما اح تواند در مقام هرعقدي واقع شود و نتيجه  صلح مي:591نكته

صلح درمقام بيع باتوجه به اينكه نتيجه يكي است و در هر دو نتيجه تمليك است ولي احكام وشرايط خاصه بيع مثل خيارات .شود
  .گانه وحق شفعه درصلح راه ندارد

ن رافسخ كنند مگر درصورت تخلف  صلح تنازع يا مبني برتسامح، قاطع دعواست وحتي به ادعاي غبن نمي توانند آ:592نكته

  .ازشرط يا اشتراط خيار

 درصلح، طرف معامله يا مورد صلح بايد معلوم باشد و اگردرتعيين آن اشتباهي حاصل شود، صلح باطل است زيرا عقدي :593نكته

  .باشد ي عقد مي است مسامحه اي كه شخصيت طرف معامله علت عمده

 بيع انجام شده درست است درمورد اختالفات نسبت به بيع باهم صلح كنند مثل تسليم  هرگاه طرفين با اين تصور كه:594نكته

ي  و بعد معلوم شودكه بيع از اول باطل بوده است، صلح آنان نيز باطل است زيرا صلح مبتني برمعامله...يا حق شفعه يا خيارعيب و
  .باطل است

به صلح خاتمه ...و دعواي ناشي از آثار بطالن مثالً استرداد دو عوض و هرگاه بطالن معامله اي بين طرفين معلوم باشد :595نكته

  .باشد ي باطل،  مي پيدا كند صلح ناشي از بطالن معامله، نافذاست و برخالف صلح مبتني بر معامله

 تبعي است چون پيش ازآن بايد ديني وجودداشته.عيني است چون قبض شرط صحت است. عقدرهن، عيني تبعي است:596نكته

  .باشد تا براي تضمين آن مالي وثيقه داده شود

  . بايد اشاره شود كه درحقوق ما وثيقه دادن براي دين آينده ممكن نيست و حداقل بايد سبب دين ايجادشده باشد:597نكته

  . شرط الزم دررهن مديون بودن راهن به مرتهن است:598نكته



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

گوييم  ين مديون نزد مرتهن به رهن بگذارد، به اين نوع رهن  مي اگرشخصي غيرازمديون، مالش را براي تضمين د:599نكته

  .رهن مستعار

  . مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه مرتهن مشخص كرده داده شود:600نكته

 باشد اما استمرار قبض، مالك نمي باشد وعدم استمرار قبض  همانطور كه گفتيم قبض، شرط صحت درعقد رهن مي:601نكته

  .خللي به عقد وارد نمي كند

 قبض عرفي مال كافيست و استيالي معنوي مرتهن برتوقيف و فروش مال مرهون در ديد عرف براي صحت عقد :602نكته

  .كافي است حتي اگرقبض مادي انجام نشده باشد

 بوده باشد، صرف ايجاب و قبول  قبض زماني اثردارد كه با اذن راهن باشد و اگر پيش از رهن نيزوثيقه دراختيار مرتهن:603نكته

  .ي تصرف خواهد داشت داللت بر اذن در ادامه

  .  رهن دين و منفعت باطل است زيرا قابليت قبض ندارد:604نكته

اما اسنادي كه داراي ... اموال غير مادي را نمي توان به رهن گذاشت مانند حق اختراع، تأليف، سرقفلي و مطالبات و:605نكته

توان به رهن گذاشت زيرا درحكم عين معين هستند مانند اسكناس، اسناد در وجه  قابل داد وستد هستند را ميارزش اعتباري و
  ...حامل، سهام بي نام و

  .تواند درضمن عقد رهن يا به موجب عقدعلي حده برقرارشود  توكيل براي فروش مال مرهون، مي:606نكته

  .ن مرهونه را ندارد، شرط باطل وعقدصحيح است اگرشرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عي:607نكته

  . اگرشرطي فروش عين مرهونه را مقيدبه بهاي معين يا اذن شخص ثالث نمايد نافذ است:608نكته

  . پرداخت بخشي از دين، باعث ايجاد حق براي آزاد كردن بخشي از رهن نمي باشد مگرترتيب ديگري شرط شده باشد:609نكته

  .ماند ن را از بخشي از دين ابراء كند، اين اقدام وثيقه را آزاد نمي كند وتمام آن در رهن باقي مي اگرمرتهن راه:610نكته

تواند درصورتيكه قيمت مال كافي باشد تمام طلب خود را از هركدام   هرگاه چندمال وثيقه يك طلب باشند، مرتهن مي:611نكته

  .بخواهد وصول كند

  .ه تراضي طرفين امكان دارد تبديل مال مورد رهن، فقط ب:612نكته

 ثمره يا زيادتي حاصل در رهن اگرمتصل باشد، جزو رهن و اگر منفصل باشد متعلق به راهن است مگر ضمن عقد بين :613نكته

  .طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد

دي وتفريط  مسؤوليت وامانت مرتهن، مسؤوليت قراردادي است و يد مرتهن، اماني است وفقط درصورت تع:614نكته

  .مسؤول تلف يا نقص مال مورد رهن است)تقصير(

 درصورت تلف عين مرهونه توسط راهن يا شخص ديگر، اگر تلف كننده بدل بدهد، بدل مزبور قهراً در رهن قرارمي :615نكته

  .گيرد و نيازي به ايجاب وقبول دوباره نمي باشد

  .، بعداز تلف عين شامل بدل عين مرهونه نمي شوددهد  وكالتي كه مرتهن جهت فروش عين مرهونه مي:616نكته

دراين صورت اين تصرفات . راهن نمي تواند در رهن تصرفات حقوقي كند كه بالفعل يا بالقوه منافي حق مرتهن باشد:617نكته

  .باشند غيرنافذ هستند و منوط به تنفيذمرتهن مي

ي با حق مرتهن نيست زيرا او همواره مقدم است اما نبايد به  رهن مازاد يعني رهن دادن مكرر ازسوي راهن كه مناف:618نكته

  .باشد مرتهن دوم به ويژه درمورد اموال منقول مال را تسليم نمود زيرا تصرف، منافي حق مرتهن مي



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

به موجب عقدهبه يك نفرمالي را مجاناً به شخص ديگري تمليك :  درتعريف هبه آورده است795 ماده ي:619نكته

  .كننده واهب، طرف ديگر را متّهب و مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه گويندتمليك .كند مي

  . هبه دين و منفعت هم امكانپذيراست و هبه اختصاص به عين ندارد:620نكته

  ).باشد قبض شرط صحت عقد هبه مي( هبه عقدي است جايز، غيراذني، مجاني، مسامحه اي تمليكي وعيني :621نكته

  .قبض با ولي است) صغير، مجنون و سفيه(ه محجور  درهبه ب:622نكته

  . اگرقبض پيش از هبه باشد، نياز به قبض جديد نيست واهب اذن را به طور ضمني به متهب داده است:623نكته

ك بين دو نفر مشتر) حتماً بايد قابليت تقسيم داشته باشند(قابل تقسيم ) در منقول راه ندارد(  هرگاه مال غيرمنقول :624نكته

به شخص ثالثي منتقل كند، شريك ديگر حق )فقط قصد بيع(ي خودرا به قصدبيع  و يكي از دو شريك حصه) دو نفر نه بيشتر (باشد 
صاحب اين حق را شفيع و حق مزبور را حق شفعه .ي مبيعه را تملك كند دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه

 .گويند

شود  باشد و باتملك سهم فروخته شده دربرابر تسليم ثمن انجام مي ل حقوقي است زيرا ارادي مي اخذ به شفعه عم:625نكته

  .وماهيت حقوقي آن ايقاع است

بنابراين پس ازآنكه شريك .ي ايجادحق است نه اجراي آن مربوط به مرحله)دونفر باشند( شرط محدودبودن شريكان :626نكته

  .شود فعه باقي است وبه ورثه منتقل ميفوت شود و وراث متعدد باشند، بازهم ش

ي بيع پس ازاخذبه شفعه، درحق شفيع اثرنداردزيرا پس از اجراي حق وتملك مبيع،شريك و خريدارنمي توانند به   اقاله:627نكته

  .تراضي حقي را كه به دارايي شفيع پيوسته است ازاو بگيرند

 آن است و اززماني آغازمي شود كه شفيع ازوقوع معامله آگاه شده مقصود ازفوريت مفهوم عرفي. حق شفعه، فوري است:628نكته

  .باشد

پس به حكم قاعده، .درواقع تملّك مبيع درمقابل دادن ثمن به خريدار است. تبعض دراجراي حق شفعه ممنوع است:629نكته

  .شفيع بايد بي درنگ ثمن را پس از آگاهي بپردازد و دراين اقدام تبعض روا نيست

  .ي يكي از دو شريك وقف باشد، متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارند گرحصه ا:630نكته

  .دربيع فاسد، حق شفعه راه ندارد. بيع بايدتمام اركان صحت معامله را داشته باشد تاحق شفعه ايجاد گردد:631نكته

، پس خياري بودن بيع مانع ايجادحق آيد  نه ازتاريخ انقضاي خيار  چون دربيع خياري مالكيت ازحين عقدبيع بوجود مي:632نكته

  .شفعه نمي باشد

شود تا  يعني اعمال حق شفعه باعث مي. هرمعامله اي كه قبل از اخذبه شفعه يا بعد از آن انجام شود، باطل است:633نكته

  .معامالت خريدار در برابر شريك قابل استنادنباشد

ي اسقاط ضمني حق شفعه نيست مگر ازقراين و اوضاع واحوال  له رد پيشنهاد فروش سهم ازسمت شريك ديگر، به منز:634نكته

  .بتوان اينگونه استدالل كرد

برند اما اجراي آن بايد به طور جمعي باشد و نمي توان نسبت به   وارثان حق شفعه را به نسبت سهم خود به ارث مي:635نكته

  .سبت به كل اعمال كنند يعني سهم بقيه را ازثمن پرداخت نمايندتوانند حق شفعه را ن قسمتي از بيع اعمال كرد اما برخي ازورثه مي

  .برد حتي اگرموضوع حق شفعه تملّك زمين باشد  زن حق شفعه را به ارث مي:636نكته
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   ششمبخش      

 

  اصول فقهنكات مهم 

  



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  مفهوم و منطوق

  .مفهوم ازمباحث پايه اي مربوط به بحث الفاظ مي باشد  منطوق و:134نكته 

  .معنايي كه به صورت مستقيم ازجمله برداشت مي شود و موضوع آن درجمله ذكرشده است:  منطوق:135نكته 

 و موضوع آن درجمله ذكرنشده معنايي كه به صورت غيرمستقيم از جمله برداشت مي شود:  مفهوم:136نكته 

  .است

  .وديعه عقدي است جايز:  قانون مدني611ماده :  مثالي حقوقي براي منطوق:137نكته 

هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان :  قانون مدني1034ماده :  مثال حقوقي براي مفهوم:138نكته 

  ). نمي توان خواستگاري نمودپس اگرزني خالي ازموانع نكاح نباشد(خواستگاري نمود

  .هركالمي منطوق دارد ولي مي تواند مفهوم داشته باشد و مي تواند مفهوم نداشته باشد :139نكته 

  : اقسام داللت لفظ برمعنا:140نكته 

  .داللت لفظ بر كل معنا مثل داللت خانه براجزاي خانه به تمامه: داللت مطابقي.الف
  . الي آخر كتاب1ء معنامثل داللت كتاب برصفحه داللت لفظ برجز: داللت تضمني.ب
  .داللت لفظ برخارج معنا مثل داللت ميزبرنيمكت كالس درس: داللت التزامي.ج

  :منطوق خود بر دو قسم است: 141نكته 

  داللت مطابقي وتضمني : منطوق صريح.الف
  داللت التزامي: منطوق غيرصريح.ب

  : داللت التزامي خودبرسه قسم است:142نكته 

جنون ي   قانون مدني كه كلمه954ي  صحت جمله مستلزم درتقديرگرفتن كالمي است  مانند ماده: داللت اقتضاء
  .درتقديراست

قانون مدني كه 143 ي  داللتي است كه درآن قيدمذكور در كالم علت حكم است مانند ماده: داللت تنبيه و ايماء
  .درآن قصد تملك علت حكم است

ي است كه درآن ازكالم حكم جديدي استخراج مي شود كه معموالً مقصود گوينده نيست ولي داللت: داللت اشاره
  . قانون مدني كه از آنها حكم جديدي خارج مي شود 808 و 821مواد .كالمش همان حكم جديد استي  نتيجه

  .مخالف: 2موافق  :1:  اقسام مفهوم:143نكته 

  .طوق موافق استمفهومي است كه با من:  مفهوم موافق:144نكته 

  .اولويت: 2مساوي  : 1: مفهوم موافق خودبر دوقسم است:145نكته 

  .مفهومي كه از نظرشدت و ضعف با منطوق مساوي است): قياس مساوات( مفهوم موافق مساوي :146نكته 

  .مفهومي كه از نظر علت در مفهوم قويتر از منطوق است): قياس اولويت ( مفهوم موافق اولويت :147نكته 
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شرب شراب حرام است پس ساير نوشيدني هاي مسكر نيزحرام : مثال براي مفهوم موافق مساوي :148نكته 

  .هستند

به پدر و مادر نبايد اُف گفت پس به طريق اولي نمي توان آنها را با : مثال براي مفهوم موافق اولويت: 149نكته 

  .ضربه اي آزرد

  .عدد.لقب  و.حصر  ن.غايت   د.وصف  ج.شرط  ب.الف:  انواع مفهوم مخالف:150نكته 

  :جمله شرطيه از دو منظر قابل بررسي است:  مفهوم مخالف شرط:151نكته 

يك منظر آن است كه جمله شرطيه براي بيان موضوع حكم باشد يعني مقَّدم همان خود موضوع حكم  :1 
ل اگر خداوند به تو فرزند پسري باشد و  اين در جايي است كه حكم در تالي، منوط به شرط در مقدم است مث

پس اينجا مفهوم مخالفي .پس اگر فرض اعطاي پسر موجود نباشد حكم نيز غافل است.داد او راختنه كن 
  .وجود ندارد

شرط و جزا و ادات ي  شرطيه همان تركيب اصلي جمله شرطيه است يعني جملهي  منظر ديگر از جمله: 2
  .اين جمله شرطيه مفهوم مخالف دارد.گيري شرط مثل اگر قهرمان شوي مدال طال مي 

مقصود از وصف معنايي اعم از نعت و غيرنعت است و شامل حال و تمييز و امثال :  مفهوم مخالف وصف:152نكته 

  .آنها از اموري كه مي توانند قيد موضوع تكليف باشند مي شود

   توضيحي:2احترازي : 1: مفهوم مخالف وصف خود بر دونوع است:153نكته 

  . مفهوم مخالف وصف ازمنظراحترازي مفهوم داردولي توضيحي مفهوم ندارد:154نكته 

  .اين يعني نكاح غيرمعلق، باطل نيست.نكاح معلق باطل است :  مثال قيداحترازي:155نكته 

ولي دركنكور بيشترمفهوم وصف را درجايي به كارمي برند كه مفهوم وصف، حجت نيست يعني قيد :156نكته 

  .استتوضيحي 

  .غايت لفظي از انتهاي حكم را با توجه به مصاديق آن مشخص مي كند:  مفهوم مخالف غايت:157نكته 

  .غايت داخل درمغيا نيست از نظر برخي ديگر  از نظر برخي اصوليون، غايت داخل درمغيا است و:158نكته 

  .منطوقي است كه غايت دارد: مغيا :159نكته 

ه غايت داخل درمغيا است بستگي به قراين و اوضاع واحوال دارد ولي چنانچه از نظركنكوري اينك: 160نكته 

  .شرايط فوق الذكر موجود نبود حكم نسبت به غايت مجمل است و راه براي اجراي اصول عمليه فراهم مي باشد

مفهومي است كه انحصار درمصداق، حكم را براي آن مصاديق قطعي و حجت : مفهوم مخالف حصر :161نكته 

  . قانون مدني58ي سازد و داراي ادات حصر مثل فقط،تنها و امثالهم مي باشد مثل ماده م

  . از نظر اصوليون و دركنكور مفهوم حصرحجت است يابه عبارتي مفهوم حصر، مفهوم مخالف دارد:162نكته 

  .رق يا زانيهمقصود از لقب هر اسمي است كه موضوع حكم قرارگيرد مثل لفظ سا:  مفهوم مخالف لقب:163نكته 
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  . ازنظراصوليون و كنكوري لقب مفهوم مخالف ندارد يا به عبارتي مفهوم لقب، حجت نيست:164نكته 

  .انتفاء حكم به يك عدد خاص را مفهوم مخالف عدد مي گويند:  مفهوم مخالف عدد:165نكته 

مثال براي اينكه عددمفهوم .  ازنظر اصوليون عدد مفهوم ندارد مگر درجايي كه قرينه وجودداشته باشد:166نكته 

  . قانون مدني خواهد بود857 قانون مدني و مثال براي جايي كه عدد مفهوم ندارد ماده 808دارد ماده 

  

  عام و خاص

  . عام و خاص از مباحث مهم اصولي هستند:167نكته 

  .ه ، مي شود مصاديقي كه حكم عام درآن تثبيت شدي  لفظي است كه معناي آن شامل همه: عام: 168نكته 

  .لفظي است كه معناي آن شامل بعضي مصاديقي است كه حكم عام در آن تثبيت شده است:   خاص:169نكته 

معموالً ادات عام شامل مواردي از جمله همه، هر، هيچ، كل، جميع و مصاديقي از اين دست مي شود : 170نكته 

  . قانون مدني20ي  مانند ماده

  . قانون مدني مي باشد200ي  اص،  ماده مثال حقوقي براي خ:171نكته 

  .دليلي كه پاره اي از افراد عام را از حكم خارج مي سازد:  مخصص:172نكته 

  . قانون مدني است4ي  مثال حقوقي براي مخصص، ماده :173نكته 

  .اخراج بعضي از شمول حكم عام است:  تخصيص:174نكته 

  .دي كه مشمول حكم نيست نشودخود لفظ از ابتدا أمر شامل فر:  تخصص:175نكته 

  عام بدلي : 3عام مجموعي  : 2عام افرادي يا استغراقي  : 1:  اقسام عام:176نكته 

حكمي كه به عام تعلق مي گيرد شامل تك تك افراد بشود و در نتيجه هر :  عام افرادي يا استغراقي:177نكته 

 . ز موضوع است عصيان خاص خود را داشته باشدفرد به تنهايي موضوع حكم باشد و هرحكم كه متعلق به فردي ا

  . قانون اساسي است41 مثال حقوقي عام افرادي يا استغراقي، اصل :178نكته 

بدين معناست كه حكم براي مجموع با همان اصول مجموعي ثابت باشد و در نتيجه :  عام مجموعي:179نكته 

  .خود مجموع به عنوان موضوع واحدي تلقي مي شود

  . قانون مدني است1024ماده :  مثال حقوقي عام مجموعي:180نكته 

پس به گونه اي .بدين معناست كه حكم براي يكي از افراد به صورت علي البدل ثابت باشد :  عام بدلي:181نكته 

  .افراد عام استي  است كه منظور يك فرد غير معين از همه

  .ت قانون مدني اس317ماده : مثال حقوقي عام بدلي:182نكته 

  منفصل :2متصل  : 1: اقسام مخصص: 183نكته 

  غايت : 5بدل بعض ازكل  : 4استثناي متصل  : 3شرط  :2صفت  :1:انواع مخصص متصل :184نكته 
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  .خود مستقل نيست جزيي از جمله عام است و:  مخصص متصل:185نكته 

  .قانون مدني 954ي  مقتضي صفتي در بيان مخصص است مانند ماده:  مخصص متصل صفت:186نكته 

  . قانون مدني929ي  شرط موجب جدايي مخصص در كالم است مانند ماده: مخصص متصل شرط:187نكته 

  . قانون مدني1287ي  ماده): استثناي متصل( مخصص متصل :188نكته 

  ).بدل بعض ازكل(مخصص متصل : 189نكته 

  . قانون مدني871ي  ماده:  مخصص متصل غايت:190نكته 

  . منفصل، مخصصي است كه دركالم موجود نبوده بلكه در كالمي مستقل موجود باشد مخصص:191نكته 

  .لفظي كه عام را تخصيص مي زند: مخصص منفصل لفظي:192نكته 

  .با ادراك عقلي، عام تخصيص مي خورد:  مخصص منفصل لبي يا عقلي:193نكته 

  :ست برخي معتقدند مخصص منفصل لبي يا عقلي خود بر سه قسم ا:194نكته 

  عقل: 3اجماع  : 2قرائن و اوضاع و احوال  :  1

اصاله العموم كه پيش تر توضيح داده شده، اصل بر عموميت لفظ ي  باتوجه به قاعده:  اجمال مخصص:195نكته 

است و خاص بودن نيازمند شرايط فوق است و چنانچه صراحت كافي در مخصص باشد عام را از عموميت مي اندازد 
ص واضح و روشن نباشد، مخصص مجمل است و برخي معتقدند كه اجمال به عام سرايت مي ولي چنانچه مخص

كند و اصاله العموم بايد ناديده گرفته شود و برخي ديگر نيز معتقدند عموم همچنان برقرار است كه البته نظر بهتر آن 
  .است كه اجمال به عام سرايت مي كند

  .اجمال مصداقي:  2اجمال مفهومي :  1: اجمال مخصص دو گونه است :196نكته 

مثال .اجمالي است كه در مفهوم شفافيت وجود ندارد و معني مخصص روشن نيست :  اجمال مفهومي:197نكته 

  .متولدتهران، مقيم تهران، فاميلي تهراني: لفظ تهراني

: مثال.و شبهه استاجمالي است كه مفهوم را مي دانيم اما در مصداق آن مفهوم شك :  اجمال مصداقي:198نكته 

  .حكم شراب را مي دانيم كه حرام است اما در مصداق آن آيا اين ليوان داراي محتواي شراب است يا خير شك داريم

  . قانون مدني است201ي  ماده  مثال حقوقي لفظ مجمل در:199نكته 

  .ترديد درميان دو معناي مختلف و متباين است: 1:اجمال مفهومي دوگونه است :200نكته 

  .ترديد درميان دو معناي اقل و اكثر است: 2

  ):به شرح ذيل(  آيا اجمال مخصص به عام هم سرايت مي كند؟ بايد در هر مورد قائل به تفكيك شد:201نكته 

  :اجمال مخصص ازحيث مفهوم در چهار وضع قابل بررسي است
  .ال به عام سرايت مي كنداجم: ترديد ميان دو امرمتبايني  مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطه.الف



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

به همه دانشجويان حقوق : ترديد ميان دو امر متبايني  مثال براي مخصص متصل در جهت مفهوم به واسطه
  .وام داده مي شود مگر دانشجويان تهراني

  .اجمال به عام سرايت مي كند: ترديد ميان اقل و اكثري  مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطه.ب
دانشجويان حقوق مي ي  همه: ترديد ميان اقل و اكثري  تصل از جهت مفهوم به واسطهمثال براي مخصص م

  .توانند قاضي شوند مگر فساق
  .اجمال به عام سرايت مي كند: ترديد ميان دو امرمتبايني  مخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه.ج

كليه دانشجويان حقوق :باينترديد ميان دو امر متي  مثال براي مخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه
  .به دانشجويان تهراني وام داده نمي شود.وام مي گيرند

  .اجمال به عام سرايت نمي كند: ترديد ميان اقل و اكثري  مخصص منفصل ازجهت مفهوم به واسطه.د
 قانون 1ي   ماده2ي  تبصره: ترديد ميان اقل واكثري  مثال براي مخصص منفصل ازجهت مفهوم به واسطه

  هرگاه در زميني گل كاري يا نهال كاري شود آيا مي توان آن را زمين مزروعي دانست يانه؟: لك و مستأجرما

  : اجمال مخصص ازحيث مصداق نيزبر دوقسم است:202نكته 

  .اجمال به عام سرايت مي كند: مخصص متصل اجمال مصداقي.الف
هركس : اسالمي سابق بيان مي داشت قانون مجازات 4ي  ماده: مثال براي مخصص متصل اجمال مصداقي

قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته 
حال اگر ترديد ايجاد شود كه مقدار عملي كه به جا آورده .شود جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي

وجه به اجمال مخصص كه به عام سرايت پيدا مي كند مجراي شده جرم است ياخير؟ در اين حالت با ت
  .اجراي حكم محل ترديد است

  .اجمال مخصص به عام سرايت پيدا مي كند: مخصص منفصل اجمال مصداقي.ب
ايران اعم از اتباع ي  كليه سكنه: قانون مدني مقرر مي دارد5ي  ماده: مثال مخصص منفصل اجمال مصداقي

اتباع خارجه مقيم در خاك :  قانون مدني مقرر مي دارد7ي  ماده.نون ايران خواهند بودداخله و خارجه مطيع قا
  .مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.....ايران ازحيث مسائل مربوط به اموال شخصي و 

مي اگرشك شود كه جهيزيه و مهريه زن مورد بحث قرار گيرد كه آيا جزء احوال شخصيه است يا خير؟
  .تواندمثال اين اجمال باشد

 آيا عمل به عام قبل از فحص و جستجو از مخصص جايز است ؟با توجه به قاعده ما من عام الّا و ََقد :203نكته 

  : خُص بايد ميان مخصص منفصل و متصل تفاوت قائل شد
د نمود و بايد به درمورد مخصص منفصل به دليل وجود علم اجمالي نمي توان به اصاله العموم استنا.الف

  .فحص و جستجو پرداخت
در مورد مخصص متصل به دليل اينكه احتمال وجود مخصص ضعيف است، اين احتمال ضعيف نمي تواند .ب

  .بااصالة العموم معارضه كند و نيازي به فحص و جستجو نيست



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

مخصص فقط مربوط اگردر انتهاي چند جمله يك مخصص قرارگيرد اين سوال  فرض مي شود كه آيا  :204نكته 

به آخرين جمله است يا به تمام جمالت باز مي گردد؟ به اين سوال چندگونه پاسخ داده شده است ولي از 
منظركنكوري چنانچه موضوع درتمام جمالت به صورت اسم باشد اعم از اينكه اسامي يكي باشد يا متفاوت،مخصص 

اول اسم باشد در جمالت بعدي ضمير باشد در اين فرض فقط به آخري برخورد مي كند اما چنانچه موضوع در جمله 
  .مخصص به همه مي خورد

آيا مفهوم خاص مي تواند منطوق عام را تخصيص  بزند؟ بله، به شرطي كه خاص مفهوم داشته باشد  :205نكته 

  .چه مفهوم موافق و چه مفهوم مخالف

دوم ناسخ جمله ي  پيش مي آيد كه آيا جملهگاهي اوقات اين  شبهه :  دوران امر بين تخصيص و نسخ:206نكته 

  .اين فرض در اين وادي قابل طرح است.اول است يا مخصص آن 

نسخ در اصول فقه به معناي برداشتن حكمي شرعي با دليل شرعي ديگركه بعد از آن بيان شده باشد،  :207نكته 

  .است
  نسخ كلي: 2نسخ جزئي : 1 :نسخ دوگونه است

  .شي از عام را نسخ مي كندفقط بخ:  نسخ جزيي.الف
  .تمامي عام را نسخ مي كند: نسخ كلي.ب

 نسخ جلوگيري از امتداد زماني قانون است اما تخصيص محدودكردن حكم قانون عام نسبت به برخي :208نكته 

  .از افراد آن مي باشد

  :فروض مختلف در دوران بين نسخ و تخصيص :209نكته 

  .تاريخ عام وخاص معلوم است: 1
  .خاص، مخصص عام است: تاريخ عام وخاص هم زمانند.الف
اگر خاص قبل ازعمل به عام آمده باشد، مخصص است ولي اگر بعد از عمل به : عام اول و خاص بعدي.ب

  .عام آمده باشد، ناسخ است
  .مشهوراصوليون معتقدندكه خاص مقدم عام مؤخر را تخصيص مي زند: خاص اول و عام بعدي.ج
  :ن و ديگري مجهول استتاريخ يكي معي: 2

  .طبق اصل تأخر حادث، خاص تخصيص دهنده عام مي شود: تاريخ عام معلوم و خاص مجهول.الف
طبق اصل تأخرحادث،عام مؤخر، خاص فرض شده و اصل برتخصيص : تاريخ خاص معلوم و عام مجهول.ب

  .است
كنكور نيز مطرح است، خاص، مطابق نظر اكثر اصوليون كه در: مجهول است) عام وخاص(تاريخ هر دو :  3

  .عام را تخصيص مي زند



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

در تمامي حاالت فوق، اصل بر تخصيص است و فقط در جايي كه خاص بعد از عام است و به عام  :210نكته 

  .عمل شده باشد در اينجا نسخ است

الجمع ( ه دليل اينكه تخصيص نسبت به نسخ  اولويت دارد آن است كه با اجراي تخصيص مطابق قاعد:211نكته 

  .عمل نموده ايم) مهما امكن اولي من الطرح 

  

  مطلق و مقيد

  .باشد مطلق و مقيد از مباحث مهم اصول لفظيه مي :212نكته 

  .آن لفظي است كه بر معناي شايع در جنس خود داللت كند: مطلق :213نكته 

  .ما دل علي شايع في جنسه: المطلق :214نكته 

  .كه در جنس خود از شمول و فراگيري خارج شده باشدآن لفظي است : مقيد :215نكته 

  .ما اخرج من شياع:  المقيد:260نكته 

  :تفاوتهاي ميان مطلق و عام :217نكته 

داللت عام برعموم ناشي از وضع است ولي داللت مطلق بر اطالق، ناشي از اموري به نام مقدمات .الف
  .حكمت است

  .مطلق تأكيد بر روي عوارض و حاالت استدر عام تأكيد به روي افراد است ولي در.ب
  .وقتي عام تخصيص مي خورد ازعموم مي افتد ولي مطلق باز هم عليرغم قيد خوردن، مطلق مي ماند.ج
  .عموم عام بيشتر استغراقي است ولي مطلق بيشتر بدلي است.د

  . نسبت بين عام و مطلق، از نوع عموم وخصوص من وجه است:218نكته 

  .اصاله االطالق آن است كه اصل اطالق است و تقييد نيازمند دليل استمعناي :219نكته 

  .بناي عقالء، عدم رد شارع و ظهورلفظي است:  دليل حجيت اصالة االطالق:220نكته 

  .طالق وتقييد، متالزم هستند :221نكته 

  . اطالق وتقييد نسبي هستند:222نكته 

  .م ملكه است تقابل مطلق و مقيد، از نوع ملكه و عد:223نكته 

  : شرايطي است كه موجب ايجاد لفظ مطلق مي گردد و به شرح زير است:  مقدمات حكمت:224نكته 

  .لفظي مطلق است كه بتواند قيدي را بگيرد: امكان اطالق و تقييد.الف
  .براي اينكه لفظي مطلق باشد نبايد قرينه مبني بر قيد داشته باشد: نبودن قرينه مبني برقيد.ب
  .اگرمتكلم درمقام بيان نباشد، لفظ مطلق نيست: م بيان بودن متكلمدر مقا.ج
  .وجود قدر متيقن در حكم وجود قرينه لفظ بر تقييد مي باشد:نبودن قدر متيقن درمقام مخاطب.د



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

انصراف ذهن از لفظ به برخي از مصاديق لفظ يا برخي از اصناف آن مانع از تمسك به : نبودن انصراف.ن
  .اطالق مي شود

  .منظور از نبودن انصراف به عنوان مقدمات حكمت، انصراف به جهت كثرت استعمال است :225ته نك

  .هرگاه ميان مطلق و مقيد، تناقض وجودداشته باشد بايد مطلق را بر مقيد حمل كرد :226نكته 

  .كالمي كه مجمل نباشد يا اجمال آن برطرف شده باشد: مبين :227نكته 

  . است كه معناي آن معين نبوده و مردد ميان دو يا چند احتمال باشدكالمي: مجمل :228نكته 

  .مبين در مقابل مجمل است :229نكته 

  : مبين دو گونه است:230نكته 

  ).نص و ظاهر( مبيني كه از ابتدا مبين بوده است .الف
  .مبيني كه از ابتدا مبين نبوده و اجمالش برطرف شده است.ب

  .جمل درست نيستتكليف به م :231نكته 

  .تأخير بيان از وقت خطاب، جايز است اما تأخير بيان از وقت حاجت، جايز نيست :232نكته 

  .در اصطالح اصولي نص و ظاهر را محكم مي گويند :233نكته 

مدني مبين اين مطلب .د. قانون آ3ي   اجمال در قوانين موضوعه مي بايست براي اجرا رفع گردد و ماده:234نكته 

  .است

  

  ادله استنباط احكام اسالمي

  :استنباط احكام اسالمي چهار مورد استي  اصوليون و فقهاي شيعه ادلهي   به عقيده:235نكته 

  قرآن.الف
  سنت.ب
  اجماع.ج
  عقل.د

استنباط احكام اسالمي همانگونه كه از نامش پيداست موجب تفهيم مباني پايه اي اصولي فقهي ي   ادله:236نكته 

  .است

  . قرآن مهمترين دليل احكام از نظر اصوليون است:237نكته 

  .درعلم اصول به قرآن،كتاب نيز گفته مي شود :238نكته 

  .قرآن قطعي الصدور است و به حدتواتر رسيده است :239نكته 

  . قرآن ظني الدالله است يعني تمام آيات قرآن روشن نيست:240نكته 



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  . متواتر و آيات ديگر، اجماع، خبر واحد و دليل عقلي مي باشدخبري  تخصيص وتقييد قرآن به وسيله :241نكته 

  . قياس موجب تخصيص و تقييد قرآن نيست:242نكته 

  . ازنظر كنكوري آيات قرآن بعضاً ناسخ يكديگر هستند:243نكته 

  . نسخ قانون بايد قطعي باشد:244نكته 

  . دليل ظني نمي تواند ناسخ قرآن باشد:245نكته 

  .مي باشد) ع( قول يا فعل يا تقرير معصوم : سنت:246نكته 

  . مهمترين دليل حجيت سنت، قرآن است:247نكته 

  . سنت براي انسانهاي عصر حاضر نقل شده است و اصطالحاً به نقل سنت، خبر مي گويند:248نكته 

  .خبرواحد: 2خبرمتواتر  : 1: خبر دو قسم است:249نكته 

دليل تعدد ناقلين و روات آن به حدي گسترده است كه احتمال خالف آن خبري است كه به : خبرمتواتر: 250نكته 

  .نمي رود

  .متواتراجمالي: 3متواترمعنوي : 2متواترلفظي : 1: خبر متواتر به سه شكل است:251نكته 

خبري است كه الفاظ آن بدون هيچ تغيير و اختالفي به اسناد متعدد كه مفيد قطع و يقين :  متواترلفظي:252نكته 

  .اشد به معصوم برسدب

  .آنها مفيد يك معنا باشندي  خبري كه با الفاظ متفاوت به نحو متواتر نقل شده ولي همه:  متواترمعنوي:253نكته 

خبري كه از داللت التزامي مجموع اخبار و حكايات مختلف راجع به يك موضوع، نتيجه :  متواتر اجمالي:254نكته 

  .گيري مي شود

خبر واحد موجب حصول علم .خبري است كه متواتر نبوده و تعداد رواتش به حد تواتر نرسد : خبرواحد: 255نكته 

  .نمي شود چرا كه يك دليل ظني است

  .غيرمستفيض) 2مستفيض ) 1: خبر واحد دو گونه است:256نكته 

  .خبري است كه مفيد قطع نيست و سلسله رواتش از سه نفر بيشتراست: خبرمستفيض:257نكته 

  .خبري است كه مفيد قطع نيست و سلسله رواتش از سه نفركمتراست: خبرغيرمستفيض:258نكته 

  .مهمترين دليل حجيت ظن خبرواحد، آيات قرآن است :259نكته 

  . دومين دليل حجيت ظن خبرواحد، اجماع است:260نكته 

  . سومين دليل حجيت ظن خبرواحد، بناي عقالء است:261نكته 

  .قطع است و حجت است و خبر واحد، مفيد ظن است خبرمتواتر، مفيد :262نكته 

  ضبط .7عدالت .6توثيق .5ايمان  .4اسالم  .3عقل  .2بلوغ  .1: شرايط راويان خبر: 263نكته 

  .ضبط هم در هنگام تحمل و هم در هنگام ادا الزم است  شروط تحمل و:264نكته 
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  ضعيف.4وثق يا قوي م.3حسن .2صحيح .1:  اقسام خبرواحد برحسب شرايط راوي:265نكته 

  .خبري است كه روات آن تمامي شرايط را دارا هستند و توثيق هم شده اند:  خبرصحيح:266نكته 

  .دوازده امامي هستند ولي بعضي ازآنها توثيق شد ه اندي  خبري است كه روات آن شيعه:  خبرحسن:267نكته 

  .دوازده امامي نيستند ولي توثيق نشده اندي  خبري است كه بعضي ازروات آن شيعه:  خبرموثق يا قوي:268نكته 

خبرضعيف .خبري است كه تمامي روات يا بعضي ازآنها تمام يا قسمتي ازشرايط راندارند :  خبرضعيف:269نكته 

  .حجت نيست مگراينكه مشهورباشد كه به آن مقبول مي گويند

  . ترتيب حجت هستندبه ترتيب خبرصحيح و بعد خبر حسن و پس از آن خبر موثق به :270نكته 

  .خبرهاي دروغ را خبرهاي موضوعه يا مجهول گويند :271نكته 

  :راههاي حصول وثوق به روايت جهت تقويت آن: 272نكته 

  وثوق به راوي.الف
  موافق بودن روايت با عمل مشهور.ب
  .رسيده است) ع(مضمون روايت نشانگر آن باشد كه از جانب امام .ج

  .مون روايت مورد بحث را تأييد كنندروايات فراوان ديگري مض.د

  شهرت عملي.3شهرت فتوايي .2شهرت روايي .1 : اقسام شهرت:273نكته 

  .روايت خاص كه توسط مشايخ حديث و مشاهير اهل حديث نقل شده است: شهرت روايي:274نكته 

  .وجب ترجيح است هرگاه چند روايت متعارض وجود داشته باشد روايتي كه كثرت نقل داشته باشد م:275نكته 

هرگاه بيشتر فقها در يك فرع فقهي اتفاق نظر داشته باشند و مستند رأي آنها معلوم :شهرت فتوايي :276نكته 

  .نباشد

هرگاه مستند رأي فقها معلوم باشد شهرت مدركي خواهدبود و اعتبار آن از قوت خود : شهرت مدركي: 277نكته 

  .مدرك نشأت خواهد گرفت

عمل بيشتر فقها به روايتي خاص اگرچه آن روايت غير مشهود بوده و يا سند آن ضعيف : مليشهرت ع :278نكته 

ي  باشد از اين رو عمل فقها موجب تقويت روايت مي گردد حجيت دارد اما حجيت آن مستقل نيست بلكه به واسطه
  .حجيت آن روايت خاص است

  .استنباط اسالمي استي   اجماع، قسم ديگر ادله:279نكته 

  . تعريف اجماع از نظر شيعه و سني ، رابطه اش عموم و خصوص مطلق است:280كته ن

  . اجماع از نظر شيعه، عام است و از نظر اهل سنت، خاص است:281نكته 

  .اتفاق اكثر.2اتفاق همه .1: اجماع ازنظر شيعه دو مورد است:282نكته 



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فصل دوم

 انين و مقررات مهمگزيده قو



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

 

  

  

   اولبخش      

 

  گزيده مواد مهم قانون مجازات اسالمي

  



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 
   نوجوانانفصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و

نه تا پانزده سال تمام  درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، - 88ماده 

  : است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي كندشمسي

  ربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و ت- الف

 هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و - تبصره
  :اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد

  انشناس و متخصصان و همكاري با آنان معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا رو-1

  آموزي نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه  فرستادن طفل يا-2
   اقدام الزم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك-3

   جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه-4
   جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين-5
 تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور -ب

 آنها با رعايت مقررات در صورت عدم صالحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به) الف(دربند
  قانون مدني)1173(ماده

  . تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است- تبصره

   نصيحت به وسيله قاضي دادگاه-پ
   اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم-ت

  درجه يك تا پنجزيري  در مورد جرائم تعسه ماه تا يك سال نگهداري در كانون اصالح و تربيت از -ث

اعمال مقررات .فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است) ث(و) ت( تصميمات مذكور در بندهاي-1تبصره 

  .اند، الزامي است در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده) ث(بند

 داشته سال قمري دوازده تا پانزدهلغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از  هرگاه نابا-  2تبصره 

تا ) الف(محكوم مي شود و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي) ث(ويا)ت(باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي

  .اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي گردد) پ(
اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به ) ب(و) الف( مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي در- 3تبصره 

 كه مصلحت طفل يا نوجوان هر چند بارعمل آمده و همچنين گزارشهاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، 

  .ايداقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نم

تمام  سال پانزده تا هجده درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين -89ماده 

  : است مجازاتهاي زير اجراء مي شودشمسي

  . سه است نگهداري در كانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا- الف

  . استتعزير درجه چهار در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها يك تا سه سال نگهداري در كانون اصالح و تربيت از -ب



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

ريال يا  ريال تا چهل ميليون  نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون-پ

 تعزير درجه پنجصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها انجام يكصد و هشتاد تا هفت

  .است
ريال تا ده ميليون ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان   پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون-ت

  . استتعزير درجه ششدرمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها 

  . استتعزير درجه هفت و هشت پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها -ث

  . ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست-1تبصره 

ي يا جزاي نقدي موضوع  دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهدار-2تبصره 
اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصالح و تربيت در دو ) پ(تا) الف(بندهاي

  . حكم دهدسه ماه تا پنج سالروز آخر هفته حسب مورد براي 

 يا نوجوان و رفتار او در كانون اصالح و تربيت يك بار در رأي  دادگاه مي تواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل-90ماده 

به ولي يا  طفل يا نوجوان تسليمتقليل دهد يا نگهداري را به  تا يك سوم خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را

حداقل يك  تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي شود كه طفل يا نوجوان. نمايدتبديل قانوني او سرپرست

اين امر مانع استفاده از .رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. نگهداري در كانون اصالح و تربيت را گذرانده باشدپنجم از مدت

  .آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست

يت جرم انجام شده و يا حرمت آن را ، ماهكمتر از هجده سال هرگاه افراد بالغ حد يا قصاص در جرائم موجب -91ماده 

بيني   وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيششبههو يا در رشد و كمال عقل آنان درك نكنند 

  .شده در اين فصل محكوم مي شوند
هر طريق ديگر كه مقتضي بداند،  دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي تواند نظر پزشكي قانوني را استعالم يا از - تبصره

  .استفاده كند

 در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به -92ماده 
  .پرداخت ديه و خسارت حكم مي كند

 تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي داقلتا نصف ح دادگاه مي تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را -93ماده 

  .اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد

 ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي تمام جرائم تعزيري دادگاه مي تواند در مورد -94ماده 

  .مجازات را معلق كند
  .جوانان فاقد آثار كيفري است محكوميتهاي كيفري اطفال و نو-95ماده 

  

        



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

  

  

  

   دومبخش      

 

  گزيده مواد مهم قانون آيين دادرسي كيفري

  



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

وني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و عالئم               تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قان     -90ماده  

  .شودآوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي و جمع

 
 نبـودن  صـورت  در قـانون،  اين) 302 (ماده موضوع جرايم غير در.است بازپرس عهده بر جرايم تمام مقدماتي تحقيقات -92 ماده

 انجـام  دادسـتان  چنانچه حالت، اين در.است شده تعيين بازپرس براي كه است اختياراتي و وظايف تمام داراي نيز دادستان بازپرس،
 روز همـان  در بايد متهم، بازداشت به منتهي تأمين قرار همچنين و داديار نهائي قرارهاي دهد، ارجاع داديار به را مقدماتي تحقيقات

  .كند اظهارنظر باره اين در ساعت چهار و بيست ظرف حداكثر است مكلف نيز دادستان و برسد دادستان نظر به صدور
 جرايم در دادسرا، آن در گريد بازپرس به يدسترس عدم و وظيفه انجام از وي بودن معذور يا بازپرس حضور عدم صورت در -تبصره
 باقي زمان تا فقط را بازپرس وظيفه قضايي، حوزه رييس تعيين و دادستان قاضايت به دادگاه دادرس قانون، اين) 302 (ماده موضوع

  .دهد مي انجام مذكور وضعيت بودن

هـا و مراجـع     انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقـدماتي توسـط رسـانه                   -96ماده  

ر كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير            انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زي         

 :و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است
اين قانون كـه متـواري بـوده و داليـل       ) 302( ماده   )ت( و   )پ (،)ب(،  )الف( متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي         -الف

 به منظور شناسايي آنـان  موجود نباشد،يابي به آنان ود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستكافي براي توجه اتهام به آنان وج    

  .شود نگاري آنان منتشر مي و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره
انـد و تـصوير      زد بازپرس اقرار كـرده     متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي ن                -ب

  .شودديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي آنان براي آگاهي بزه

 برابـر  در مـتهم  خانواده همچنين و آنان خانواده يا جرم كننده اعالم مطلع، شاهد،،  ديده بزه از حمايت منظور به بازپرس -97 ماده

 مكلـف  دادگستري ضابطان.دهد مي دستور دادگستري ضابطان به را احتياطي اقدامات از برخي انجام ضرورت، صورت در تهديدات،
  .هستند بازپرس به گزارش ارائه و دستورها انجام به

يـر  تواند در غآوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولي مي  بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات الزم را به منظور جمع      -98ماده  

آوري اطالعـات و     اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعـان، جمـع          ) 302(ماده  ) ت(و  ) پ(،  )ب(،  )الف(جرايم موضوع بندهاي    
ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم الزم بداند، پس از دادن تعليمات الزم بـه ضـابطان دادگـستري                           

  .كند ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را الزم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ ميصورت،ارجاع دهد كه در اين

 هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شـاكي نيـز قابـل     -99ماده  

 از فرار يـا مخفـي شـدن مـتهم بـه عمـل              تعقيب باشد، اقدامات الزم را طبق قانون براي حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگيري               
  .دهد دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطالع ميمي

مراتب در صورت امكان، توسط دادستان        چنانچه جرم كشف شده از جرايمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است،              -تبصره

  .رسدديده مي  اطالع بزهبه نحو مقتضي به

 يابـد،  حـضور  تحقيقـات  در و كنـد  اظهـار  را اش ادلـه  و معرفـي  را خـود  شـهود  تحقيقات، هنگام در تواند مي شاكي -100 ماده

 از خود هزينه به يا و كند مطالعه ندارد، منافات حقيقت كشف ضرورت با كه را پرونده اوراق ساير يا مقدماتي تحقيقات صورتمجلس
  .بگيرد رونوشت يا يرتصو آنها



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 ضـرورت  بـا  منافي را پرونده اوراق از برخي يا تمام به دسترسي يا مطالعه بازپرس چنانچه شاكي، درخواست صورت در -1 تبصره

 قابل روز سه ظرف و شود مي ابالغ شاكي به حضوري قرار، اين.كند مي صادر رارددرخواست   قرار دليل، ذكر با بداند، حقيقت كشف

 قطعـي  دادگاه تصميم.كند تصميم اتخاذ و رسيدگي اعتراض به العاده فوق وقت در است مكلف دادگاه.است صالح دادگاه در اعتراض
  .است

ـ امن هيعل ميجرا و عفت يمناف ميجرا قاتيتحق به مربوط مطالب يحاو اسناد و شده بنديطبقه مدارك و اسناد ارائه -2 تبصره  تي

  .است ممنوع شاكي به يخارج و يداخل

شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آن ها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگـر در مقـام                       -3تبصره  

  .احقاق حق خود در مراجع صالح

 انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هـيچ فـردي در          -102ماده  

صورت، تعقيـب   خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاكي باشد كه در اين       اين

  .شودو تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي

ود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضي  در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت هرگاه شاكي وج-1تبصره 

  .كندوي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي

  . قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد-2تبصره 

در مـورد  .ني او حـق طـرح شـكايت دارد   ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قـانو       در جرايم مذكور در اين ماده اگر بزه        -3تبصره  

  .ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت داردبزه

كه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مـشكل اسـت، تحقيقـات خـود را     تواند به عذر آن  بازپرس نمي  -104ماده  

رجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات الزم، مرتكب جرم معلـوم نـشود و دو          در جرايم تعزيري د   .متوقف كند 
سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتـب در مـواردي                     

هرگاه شاكي، .د ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كندتوانشاكي مي.شودكه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابالغ مي
در .شودهويت مرتكب را به دادستان اعالم كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقيب مي                 

  .كندابق مقررات اين ماده اقدام ميطور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطمواردي كه پرونده مطابق قانون به

هايي كه متهمـان    بازپرس مكلف است پيش از أخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده    -106ماده  

اتـب را بـه   باشند، اقدام قانوني الزم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مر           آنها بازداشت مي  
  .طور كتبي به دادستان اعالم كند

اين قانون موجب محكوميـت انتظـامي تـا درجـه          ) 102(ماده  ) 1(و تبصره   ) 104(،  )102(،  )95( تخلف از اين ماده و مواد        -تبصره

  .چهار است

له قابل قبول باشد، بـازپرس  هرگاه اين تقاضا مبتني بر اد.تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد شاكي مي -107ماده  

  .كندقرار تأمين خواسته صادر مي



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

 

 
  ومس بخش  

 

   مدنيگزيده مواد مهم قانون آيين دادرسي

  



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

كرده تغيير  ابالغ اوراق انتخاب  ابالغ شده يا محلي راكه براي هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل- 79ماده 

دفتر دادگاه اطالع   محل جديد و مشخصات صحيح را بهبايد فوريدر صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد  همچنين دهد و

 .)سابقه ابالغ(شود همان محل سابق ابالغ مي عمل نشده است، اوراق در  اين ترتيب  كه به وقتي تا.دهد

 خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابالغ مسافرتهاي موقتيتوانند  يك از اصحاب دعوا و وكالي دادگستري نمي  هيچ- 80ماده 

شود كه محل اقامت  اعالم مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي.مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند اوراق دعواي
چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعالم تغيير محل اقامت برخالف واقع بوده .مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد قانون) 1004(اده برابر م

  .خواهد شد همان محل اوليه ابالغ است اوراق به

  .گردد برابر مقررات اين قانون ابالغ مي  به خواهان نيزتاريخ و وقت جلسه - 81ماده 

، تاريخ ابالغ محسوب خواهد ) 68(و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ) 67(خ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده  تاري-تبصره 

 .شد

    ايرادات و موانع رسيدگي

 : كندايرادتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا   ميخوانده در موارد زير - 84ماده 

 .دادگاه صالحيت نداشته باشد -1
 اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا " همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبالدعوا بين -2

 .باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد نيست دعوايي
كستگي، اهليت خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورش -3

 .براي اقامه دعوا نداشته باشد قانوني
 .ادعا متوجه شخص خوانده نباشد -4
 .كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا واليت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد -5

سيدگي شده نسبت به آن  يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رهمان اشخاص بين "دعواي طرح شده سابقا -6

 .شده باشد  صادرحكم قطعي

 .بدون قبض  دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه -7
 .مورد دعوا مشروع نباشد -8
 .دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد -9

 .نفع نباشد خواهان در دعواي مطروحه ذي -10
 .دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد -11

يا واليت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه   حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالتخواهان - 85ماده 

  . ، اعتراض نمايد سمت او محرز نباشد

  .تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند  در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي-86ماده 

 . حادث شود"كه سبب ايراد متعاقبا عمل آيد مگر اين  بهتا پايان اولين جلسه دادرسيرادات و اعتراضات بايد  اي- 87ماده  

صورت مردود شناختن  در.نمايد در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم ميقبل از ورود  دادگاه - 88ماده 

 .هد نمودماهيت دعوا شده رسيدگي خوا ايراد، وارد



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

مي نمايد و طبق قرار عدم صالحيت خود را صالح نداند مبادرت به صدور  هر گاه دادگاه ، ) 84( ماده  ) 1(  در مورد بند - 89ماده 

باشد ، از رسيدگي به دعوا  هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي ) 84( ماده  ) 2( مي كند و در مورد بند  عمل ) 27( ماده 

 صادر قرار رد دعوا ) 84( است مي فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده  كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح خودداري

  . مي نمايد

 . جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهدمكلف نيست هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعالم نشده باشد دادگاه - 90ماده 

  يجلسه دادرس

 . ارسال نماينداليحه يافته يا حضورتوانند در جلسه دادرسي   اصحاب دعوا مي- 93ماده  

 حضور شخص دادرسكه  توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي  هريك از اصحاب دعوا مي- 94ماده 

 .صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود  اين در.شود  قيد ميريهاخطايا هر دو را الزم بداند اين موضوع در برگ   خواهان يا خوانده

كه  در موردي.نيست وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و يايك از اصحاب دعوا   هرعدم حضور - 95ماده 

 با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و  دادگاه به اخذ

 دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي ، و از اصحاب دعوا حاضر نشونديك هيچصورتي كه با دعوت قبلي  در  بدهد، همچنين

 .خواهد شد دادخواست ابطالصادر كند 

  . دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد كه رونوشت آنها را ضميمهاصل اسنادي بايد خواهان - 96ماده 

رونوشت اسناد خوانده .خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد  را كه ميرونوشت اسنادي  اصل و نيز بايد  خوانده

طرف تسليم   ي و نسخه ديگر بهيك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگان.باشد  نسخهعالوه يك  به تعداد خواهانها بهبايد 

  .شود مي

درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر 

سند كه آن  د و اال در صورتياصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و مالحظه طرف بفرست  خوانده است

 دادخواست و باشد خواهانشود و اگر   ميعداد داليل او خارج باشد از خوانده واقع شود، اگر انكار  ترديد ومورد   باشد وعادي

  .گردد  ميابطال   در آن خصوصادله ديگري نباشدوي مستند به 

   را درخواست نمايد،تأخير جلسهسناد خود را حاضر كند حق دارد درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا داليل ديگر نتواند ا

 .نمايد  ، نسبت به موضوع رسيدگي ميجلسه خارج از نوبتصحت دانست با تعيين  چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به

خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور داليلي اقامه كند كه دفاع از آن براي   در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي- 97ماده 

  .  مناسب داده خواهد شدمهلت آن از سوي دادگاه ، تشخيص موجه بودنصورت تقاضاي خواهان و  نباشد در

تغيير  آن يا فزودن ولي اكم كند دادرسي تمام مراحلتواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در   خواهان مي-98ماده  

تا پايان  منشأ واحدي داشته باشد و و يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده خواسته  ا ينحوه دعوا

 .كرده باشد  آن را به دادگاه اعالماولين جلسه

  .  بيندازدتاخير به براي يك باررضايت اصحاب دعوا فقط   جلسه دادرسي را به درخواست ومي تواند دادگاه -99ماده 



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 

  

  

   چهارمبخش      

 

  تجارتحقوق  گزيده مواد مهم

  



 
 

 مؤسسه طرح نوين انديشه 

 شده تقويم و تسليم غيرنقدي نيز الشركه سهم و تأديهشود كه تمام سرمايه نقدي   شركت تضامني وقتي تشكيل مي-118ماده 

  .باشد

 غير از اين ترتيب شركت نامهشود مگر آنكه   بين شركاء تقسيم ميبه نسبت سهم الشركه در شركت تضامني منافع -119ماده 

  .را مقرر داشته باشد

 بتراضي تمام شركاءالشركه مزبور قبالً  الشركه يك يا چند نفر غيرنقدي باشد بايد سهم در شركتهاي تضامني اگر سهم -122ماده 

  .تقويم شود

  .به رضايت تمام شركاءتواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر   در شركت تضامني هيچ يك از شركاء نمي-123ماده 

پس از انحالل  به عمل آيد و خود شركتحل نشده مطالبه قروض آن بايد از  كه شركت تضامني منمادام -124ماده 

 كه بخواهند و يا به تمام آنها رجوع كنند، در هر حال هيچ به هر يك از شركاءتواند براي وصول مطالبات خود   شركت ميطلبكاران

نمايد از تأديه قروض شركت امتناع   شركت تجاوز ميتوانند به استناد اينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم او در يك از شركاء نمي

 خواهد بود كه در شركت به نسبت سرماية مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض شركت روابط بين شركاء در فقط.ورزد

  . ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشدشركت نامهگذاشته است آن هم در صورتي كه در 

 طلبكاران شخصيشود مادام كه قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يك از  هرگاه شركت تضامني منحل -126ماده 

 حق دارند بقيه طلبكاران شركتاگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند .نخواهد داشتشركاء حقي در آن دارايي 

 حق تقدمن شركت بر طلبكاران شخصي شركاء طلب خود را از تمام يا فردفرد شركاء ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكارا

  .نخواهند داشت

  .تقسيم نشده باشدتوان حكم داد مشروط به اينكه دارايي شركت   به ورشكستگي شركت تضامني بعد از انحالل نيز مي-127ماده 

ني با ورشكستگي  قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء مالزمه قانومالزمه ورشكستگي شركت -128ماده 

  .نداردشركت 

توانند نسبت به   شركاء حق ندارند طلب خود را از دارايي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميطلبكاران شخصي -129ماده 

 كه در صورت انحالل شركت ممكن است به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام سهمي يا از منافع شركت خود سهميه مديون

  .شد به عمل آورندقانوني كه مقتضي با

طلبكاران شخصي شركاء در صورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع 

اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غيرمحدود ( انحالل شركت را تقاضا نمايند توانند ميشركت كافي براي تأديه طلب آنها نباشد 

 به اطالع شركت رسانيده اظهارنامه رسمي قصد خود را به وسيله ماه قبل شش كه الاقل مشروط بر اين)  شده باشدتشكيل

تا حد در اين صورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند مادام كه حكم نهايي انحالل صادر نشده با تأديه طلب داينين مزبور .باشد

  .نان بطريق ديگر از انحالل شركت جلوگيري كنند در شركت يا با جلب رضايت آدارايي مديون

 كند نه خود تهاتر داشته باشد استناد به از شركاءتواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي   شركت ميمديون نه -130ماده 

كسي كه طلبكار معذالك .تواند در مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او به شركت داشته باشد به تهاتري استناد نمايد  ميشريك

 شركت طلب او الوصول مانده در مقابل آن شريك حق استناد به تهاتر خواهد پس از انحاللشركت و مديون يكي از شركاء بوده و 

  .داشت



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء به موجب ماده -131ماده 

  . كرده و او را از شركت خارج كنندنقداً تأديهتوانند سهم آن شريك را از دارايي شركت   را تقاضا كرد ساير شركاء مي انحالل شركت129

 به شركت سهامي مبدل گردد در اين صورت رعايت تمام مقررات تصويب تمام شركاءتواند با   هر شركت تضامني مي-135ماده 

  .راجعه به شركت سهامي حتمي است

  :  شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود- 136ماده 

   93 ماده 3 - 2 - 1در مورد فقرات ) الف 
  . تراضي تمام شركا در صورت) ب 

محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دالئل را موجه دانسته و حكم به انحالل  در صورتي كه يكي از شركا به دالئلي انحالل شركت را از) ج 

  . بدهد

  137كي از شركا مطابق ماده در صورت فسخ ي) د 
  138در صورت ورشكستگي يكي از شركا مطابق ماده ) ه 

  . 140  و139در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا مطابق مواد ) و 

 باشد محكمه مي تواند به تقاضاي ساير شركا هر گاه دالئل انحالل منحصرا مربوط به شريك يا شركا معيني) ج (  در مورد بند -تبصره 

  .معين را بدهد به جاي انحالل حكم اخراج آن شريك يا شركاي

 تقاضاي - و ناشي از قصد اضرار نباشدسلب نشده فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء -137ماده 

 حساب شركت رسيدگي شود فسخ اگر موافق اساسنامه بايد سال به سال به. كتباً به شركاء اعالم شودماه قبل از فسخ ششفسخ بايد 

  .آيد در موقع ختم محاسبه ساليانه به عمل مي

گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحالل شركت را نموده و از   در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحالل وقتي صورت مي-138ماده 

  .نكرده باشد و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحالل منصرف ماه گذشته ششتقاضاي مزبور 

اگر ساير . خواهد بودقائم مقام متوفي و ساير شركاء  در صورت فوت يكي از شركاء بقاء شركت موقوف بر رضايت -139ماده 

 از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع به بقاء يك ماهشركاء به بقاء شركت تصميم نموده باشند قائم مقام متوفي بايد در مدت 

اعالم نمايد در صورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعالم نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شركت كتباً 

 مدت سهيم ضرر آنو نسبت به بوده  در مدت مذكور شريك منافع حاصلهشريك خواهد بود ولي در صورت اعالم عدم رضايت در 

  .اعالم رضايت استسكوت تا انقضاي يك ماه در حكم .نخواهد بود

  . مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد  يكي از شركاءمحجوريت در مورد -140ماده 

  شركت مختلط غيرسهامي

يك يا چند نفر  در تحت اسم مخصوصي بين براي امور تجارتي شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه -141ماده 

 مسئول كليهشود شريك ضامن  بدون انتشار سهام تشكيل مي يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود و شريك ضامن

تا ميزان شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط .قروضي است كه ممكن است عالوه بر دارايي شركت پيدا شود

سم يكي از شركاء ضامن و الاقل ا) شركت مختلط(در اسم شركت بايد عبارت . است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارداي سرمايه

  .قيد شود

  . خواهد بودشركتنامه  روابط بين شركا با رعايت مقررات ذيل تابع- 142ماده 
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 گزيده مواد مهم حقوق مدني

  



 
  

  بندي وكالت ي جمع بسته

 ملك معامله كننده بوده است هرگاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال - 255ماده 

نفوذ و صحت معامله  معامله نمايد در اين صورت  يا وكالتاًواليتاً يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است از قبل او

  .معامله باطل خواهد بود است واال معاملموكول به اجازه 

 اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر - 257ماده 

معامالت بعد از آن كند در اين صورت هر يك را اجازه كرد ، نيز واقع شود مالك مي تواند هر يك از معامالت را كه بخواهد اجازه 

  .بود   خواهدباطل سابق بر آن و نافذ

از روز  نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد - 258ماده 

  . موثر خواهد بود عقد

بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند  ي مالي را كه موضوع معامله هرگاه معامل فضول- 259ماده 

  . استو منافع   ضامن عينمتصرف

معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه   در صورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع- 260ماده 

  . نخواهد داشت بطرف ديگر حق رجوعنيز اجازه كند ديگر  معامله قبض عوض را

اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و   در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك معامله را- 261ماده 

 كه در مدت ه هر عيبيبهمچنين است نسبت   ونكرده باشد منافع را استيفا اگر چهمنافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است 

  .تصرف مشتري حادث شده باشد 

   استرداد ثمن عينا يا مثال يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند در مورد ماده قبل مشتري حق دارد براي-262ماده 

ه ثمن و كليحق دارد كه براي  جاهل باشد هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن - 263ماده 

  . را خواهد داشتثمنفقط حق رجوع براي عالم بودن  به بايع فضولي رجوع كند و در صورت غرامات

   در سقوط تعهدات –فصل ششم 

   در وفاي به عهد –مبحث اول 

 بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقـروض            ظاهر در عدم تبرع است     هركس مالي به ديگري بدهد       -265ماده  

  .تواند استرداد كند باشد ميچيز  آن

 حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او قانوناً در مورد تعهداتي كه براي متعهدله - 266ماده 

  .مسموع نخواهد بود

  . با رضايت متعهدلهمگر  انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست-268ماده 

 داشته اهليتاز طرف شخصا هم يا ماذون  و مالك وفاي به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد - 269ماده 

  .باشد

 اين شود و از تاريخ  ميبرئمقام او   اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم-273ماده 

  .اقدام مسؤول خساراتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود

  .نخواهد بود  نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر اهليت قبض اگر متعهدله - 274ماده 
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شي ء قيمتا  آن اگر چهاست قبول نمايد   متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع تعهد- 275ماده 

  .معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد

تواند نظر به وضعيت مديون مهلت   متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نمي متعهد -277ماده 

  .عادله يا قرار اقساط دهد

تي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود  باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيعين معيني اگر موضوع تعهد - 278ماده 

نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين  و  كسرمشروط براينكهاگر چه كسر و نقصان داشته باشد 

اگر  كسر و نقصان خواهد بود خير در تسليم نموده باشد مسوول هرأقانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه ، ت

  .نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد   كسر وچه

 متعهد مجبور نيست كه از فرداعالي آن ايفا كند ليكن از فردي هم كه كلي باشد اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و - 279ماده 

  .عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد 

 شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت عقد واقعر محلي كه  انجام تعهد بايد د- 280ماده 

  .ترتيب ديگري اقتضا نمايد 

  . مي باشد مديون اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با - 282ماده 

   در اقاله –مبحث دوم 

  .تفاسخ كنند   مي توانند به تراضي آن را اقاله وطرفين بعد از معامله - 283ماده 

  . فقط مقداري از مورد آن يا موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود - 285ماده 

ودن  در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي ب نيست تلف يكي از عوضين مانع اقاله- 286ماده 

  .و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود 

به واسطه مال كسي است كه   كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شودمنافع منفصله و نماآت - 287ماده 

  .در نتيجه اقاله مالك مي شود  مال كسي است كه نماآت متصله است ولي عقد مالك شده

در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب  عد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كندكه موجب ازدياد قيمت آن شود اگر مالك ب- 288 ماده

  .عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود 

   در ابراء -مبحث سوم

  . نمايد صرف نظر عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار  ابراء- 289ماده 

  .شود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد تي موجب سقوط تعهد مي ابراء وق-290ماده 

  . استصحيح ابراء ذمه ميت از دين -291ماده 

   در تبديل تعهد-مبحث چهارم

  : تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود تبديل  - 292ماده 

از اسباب تراضي نمايند در ايـن   به سببي ن مي شود كه قائم مقام آتعهد جديدي ـ وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهداصلي به  1

  .صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ء مي شود 

  . ـ وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد 2
  . وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد - 3
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