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 مقدمه:

 اصلی حقوق:شاخه های 

 حقوق اشخاص )افراد( در مقابل یکدیگر.  خصوصی)مدنی(   

 (.دولتحقوق اشخاص )افراد( در مقابل حکومت )   عمومی   حقوق 

 چگونگی مجازات اشخاص از طرف حکومت.  جزا )کیفری(   
 

تمام روابط مالی و خانوادگی مردم تابع حقوق مدنی است ، مگر وقتی که در سایر رشته ها حکم  نکته

 خاصی برای آن پیش بینی شده باشد.

هرگونه خرید وفروش تابع قانون مدنی است مگر اینکه دو طرف تاجر باشند که تابع قانون تجارت  مثال 

  است.

 :اشخاص
 مبحث اول : کلیات 

 :گویند که قابلیت برخورداری از حقوق وتکالیف را دارد . شخص بر دو قسمت است :موجودی را شخص 

 منظور افراد انسانی است . شخص حقوقی )طبیعی (: .1

مجموعه ای از اشخاص یا اموال که شخصیت و نقش اجتماعی یافته و می تواند به  شخص حقوقی ) قانونی ( : .2

 رنده ی حق و تکلیف شود .عنوان یک واحد اجتماعی ، مانند اشخاص حقیقی دا

  : قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف است .شخصیت 

  :موقعیت یک شخص نسبت به حقوقی است که می  تواند دارا باشد ، به عبارتدیگر ،مجموع اوصافی که آثاری وضعیت

بی و سببی ورضاعی ، والدت ناشی حقوقی برآن ها بار می شود مانند تابعیت ، اقامتگاه ، زوجیت ، مرد یا زن بودن ، قرابت نس

 از ازدواج قانونی یا زنا و....

  : توانایی یک شخص برای برخورداری از یک حق یا انجام دادن یک کار را می گویند .اهلیت 

 : مجموع اموال ، حقوق مالی و تکالیف مالی شخص را دارایی گویند . در خصوص دارایی باید به این موارد توجه  دارایی

 : داشت که

 اموال و حقوق مالی را جزء مثبت وتکالیف  مالی را جزء منفی دارایی گویند . .1

 دارایی جنبه ی مالی دارد . بنابراین حقوق و تکالیف غیر مالی در دارایی داخل نمی شود .  .2

  : به آن دسته از اوصافی از یک شخص  ، احوال شخصیه گوییم که دارای شرایط ذیل باشند :احوال شخصیه 

 اوصاف جنبه ی غیر مالی دارد .این  .1

 این اوصاف ناظر به یک شخص است ، صرف نظر از شغل و مقام اجتماعی او. .2

 این اوصاف به دلیل غیر مالی بودن، قابل تقویم به پول نیست . .3
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 ایرانی        

 خارجی  سیاسی  وضعیت   

 سرپرست خانواده         

 تحت والیت  خانوادگی     شخصیت

 تمتع  اهلیت   

 استیفاء     

 حق شود. وصف و شایستگی شخص برای اینکه صاحب شخصیت 

 هر فرد انسانی  حقیقی شخص

 شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی که می تواند در جامعه داشته باشد. یوضع حقوق وضعیت 

 لیت استیفاء= اهلیت تمتع + اه 0اهلیت : توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق 

 نکته : اهلیت نتیجۀ وضعیت است.

 هر فرد انسانی که در جامعه می تواند صاحب حق شود.  حقیقی   

افراد:تجمع اموال و افراد که دارای هدف مشترک می باشند مثل:    شخصیت 

 سازمانها،شرکت های تجاری ، دولت      

 حقوقی   

اموال : دسته ای از اموال که قانون به آن شخصیت حقوقی داده      

  مثل : موقوفات     

 حق زوجیت  طرف حق  

 حق مالکیت     

 فرد

 نیزمثل ک  موضوع حق  

 مثل شیئی می ماند و می توان خرید و فروش شود مثل برده     

 مثل مال     



 

 4 

شخصی بر حَسبِ اینکه مثالً تابع کشور است یا نه و یا صغیر  اهلیت نتیجۀ وضعیت است : بدین معنا که 

است یا کبیر و یا دیوانه ، عاقل ، فرزند مشروع و یا نامشروع و .... است ، اهلیت کمتر یا بیشتری از نظر 

 حقوقی خواهد داشت.

بکاران اگر فردی دو شغل داشته باشد و در یک شغل ورشکست شد ، طل تنها یک دارایی دارد  هر فرد

می توانند طلب خود را از شغل دیگر فرد برداشت کنند و فرد ورشکسته نمی تواند بین دارایی خود تفکیک 

 ایجاد کند.

 فقط دارایی شرکتها از دارایی اشخاص جدا می باشد. نکته 

 قانون از تمامیت جسمی و روحی اشخاص حمایت می کند.

 

 

 ویژگی های مربوط به شخصیت :

 توسط طلبکاران نیست. قابل توقیف -1

 با مرگ انسان پایان می یابند و به ارث نمی رسند.-2

 ]مثل انتقال قراردادی [قابل نقل و انتقال نیستند. -3

اگر کسی کتابی نوشت ، نسبت به آن کتاب حق  معنوی دارد   حق مؤلف به ارث می رسد. استثناء

 شود. سال این حق به ورثه اش منتقل می 30و پس از مرگش تا 

 

 تَمَتُّع : توانایی و صالحیت دارا شدن حقوق و تکالیف  

 اهلیت

 استیفاء = اجرا –استیفاء : توانایی اجرای مستقل)بدون ولی و قیم( حقوق و تکالیف   

هر شخص به صرف انسان بودن دارای اهلیت تمتع  صراحتاً اشاره به اهلیت تمتع می کند  956مادۀ 

 است.

 هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. اهلیت تمتع  958قسمت اول مادۀ 
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هر انسان برای اجرای حقوق خود باید اهلیت قانونی )اهلیت  اهلیت استیفاء 958قسمت دوم مادۀ

 استیفاء( داشته باشد.

 

 اهلیت اجرا شتنندا عدم اهلیت استیفاء  رحَج

 عقل       

 است.  رشد  شرط به دست آوردن اهلیت استیفاء داشتن 

       بلوغ       

 

  : احوال شخصیه ، اموری مانند ازدواج ، طالق و نسب را در برمی گیرد . در خصوص مصادیق احوال قلمرو احوال شخصیه

 شخصیه اختالف نظرهایی به شرح زیر دیده می شود :

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ، حقوق ارثیه و قانون مدنی ودر  7ارث و وصیت: در ماده  .1

وصیت در عرض احوال شخصیه درج شده است . یعنی ارث و وصیت در شمار احوال شخصیه دانسته نشده ؛ ولی 

قانون اساسی ، ارث و وصیت نیز در شمار احوال شخصیه دانسته شده است . در حال حاضر ،  13و  12در اصول 

 ارث و وصیت را نیز در شمار احوال شخصیه دانست ؛ زیرا از احکام احوال شخصیه تبعیت می کند .باید 

قانون مدنی ، اهلیت در عرض احوال شخصیه دانسته شده و در زیر مجموعه احوال شخصیه  7اهلیت : در ماده  .2

 درج نشده ؛ اما باید اهلیت و حجر را نیز در شمار احوال شخصیه دانست .

قانون اساسی ذکر نشده ؛ اما در شمار احوال شخصیه  12رزند خواندگی و فسخ نکاح نیز گرچه در اصل  نسب ، ف .3

است ؛ زیرا اگر نکاح و طالق را در شمار احوال شخصیه بدانیم به طریق اولی این موارد نیز در شمار احوال شخصیه 

 است .

  : خصیه احکام ذیل قابل توجه است : در خصوص قانون حاکم براحوال شقانون حاکم براحوال شخصیه 

 ق.م(  6ایرانیان هر جای جهان که زندگی می کنند ، از حیث احوال شخصیه تابع قانون ایرانند . )م  .1

خارجیان مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند بنابراین احوال شخصیه علی االصول  .2

 ق.م( 7پیرو تابعیت شخص است . ) م

قانون اساسی محترم دانسته شده ، یعنی مسلمانان  12احوال شخصیه ی ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان در اصل  .3

 12اهل سنت و زیدی ، زرتشتیان ، مسیحیان و کلیمیان ، علی االصول مشمول قواعد مذهبی ایشان است . ) اصول 

 قانون اساسی (  13و 

انیان شیعه یا ایرانیانی که معتقد به ادیانی غیر از ادیان فوق باشند ، تایع قوانین احوال شخصیه سایر ایرانیان اعم از ایر .4

 جاری کشور است .

  : احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به نحو زیر اداره می شود : احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه 

 (10/5/1312) قانون اجازه ی رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 
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تابع قواعد مذهب شوهر است . فسخ نکاح نیز همین حکم را دارد . روابط خانوادگی فیمابین نکاح و طالق :  .1

 زوجین مانند مهریه ، نفقه و اجرت المثل نیز تابع قواعد مذهب شوهر است .

دواج البته این قاعده یک استثنا دارد و آن در صورتی است که قرار باشد مرد غیر مسلمان و زن مسلمان از

 این ازدواج صرف نظر از قواعد مذهب شوهر ، باطل است . کنند .

 تابع قواعد مذهب متوفی است .ارث و وصیت:  .2

البته این قاعده یک استثنا دارد وآن در صورتی است که متوفی غیر مسلمان و در بین وارث او شخص یا 

فی نبوده و تمام ترکه طبق قانون اشخاصی مسلمان باشند دراین صورت تقسیم ترکه تابع قواعد مذهب متو

 مدنی به وارث مسلمان می رسد.

 تابع قواعد مذهبی استکه پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است .فرزند خواندگی : .3

 اهلیت و حجر ایشان تابع قواعد مذهبی ایشان نبوده و تابع قوانین جاری کشوری است اهلیت و حجر:

 اهلیت + وضعیت احوال شخصیه 

 

 مقررات مربوط به وضعیت و اهلیت   

 اوصافی که مربوط به شخص جدایی از شغل و مقام خاص او  احوال شخصیه

 قابل تقویم و مبادله با پول نبوده    

 نمی توان خالف آن توافق کرد. قواعد امری است   

 

 نسب -طالق –مثال احوال شخصیه : ازدواج 

 :احوال شخصیه  نکات

زن و مرد ایرانی در فرانسه  مثال 6ایرانیان هرکجا که باشند تابع قانون ایران است مادۀ احوال شخصیه  -1

 بخواهند طالق بگیرند ، باید طبق قانون ایران طالق بگیرند ، چون طالق جزء احوال شخصیه است.

 7دهکشور خودش است ، ما قانون اگر بیگانه ای )خارجی( در ایران باشد ، احوال شخصیه او، تابع-2

 زن و مرد افغانی ، باید طبق قانون افغانستان در ایران طالق بگیرند. مثال

احوال شخصیۀ ایرانیان غیر شیعه تابع مذهب خودشان است ، )مشروط به اینکه دین آنها شناخته شده -3

ارث و ،احوال شخصیه  طبق قانون اجازۀ رعایت اموال شخصیه ایرانیان غیر شیعه  –باشد در ایران( 

 وضعیت اهل سنت ، تابع قانون مدنی نیست و تابع مقررات مذهبی اهل سنت است.
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قوانین                به هیچ وجه نمی توان خالف آن قوانین توافق و تراضی کرد.اَمری   

 مربوط به احوال شخصیه آمره هستند.

 قوانین   نکته

می  و تکمیلی است 356مادۀ می توان خالف آن توافق کرد.  کمیلیت   

 توانیم خالفش توافق کنیم.

 

زن و شوهر اهل سنت در دادگاه نجف آباد دادخواست طالق ارائه دادند ، قاضی با استناد  مثال عینی 

از رسیدگی به پرونده امتناع کرد و آنها را به دادگاه « رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه»به قانون 

داد. وکیل زن و شوهر طی مراسمی در یکی از مساجد شهر نجف آباد،  مخصوص در شهر سنندج ارجاع

این زوج را به مذهب تَشَیّع ، مشرف نمود و دادگاه را مجبور به رسیدگی نمود. آیا این زوج قبل از شیعه 

 شدن می توانستند با توافق خود ، احوال شخصیۀ خود یعنی طالق را طبق قانون مدنی اجرا نمایند؟

 از مرگ قبل      

 است ممنوع: پیوند اعضاء       جسمی    

 ممنوع استنبش قبر             بدون رضایت بعد ازمرگ   حقوق مربوط به شخصیت 

 آزادی بیان  معنوی    

 حق مؤلف      

 به جسم مردۀ خود وصیت کند. راجع کسی که اهلیت استیفاء دارد می تواند

 پذیرفته است.امروزه قانون پیوند اعضاء را 

 

 مواردی که تَعَرُض به جسم انسان به حکم قانون مجاز شمرده شده است:

 عمل جراحی با شرایط : -1

 الف(قانون عمل جراحی را تأکید کرده باشد.
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 ب(رضایت بیمار

 ج(پزشک تمام مقررات را انجام دهد.

 با شرایط: ورزش -2

 الف(قانون آن ورزش را به رسمیت بشناسد.

 ورزشکارب(رضایت 

 ج(آسیب در حد متعارف باشد.

 

 فقط با رضایت اولیاء دَم اهداء عضو در مرگ مغزی 

 با وصیت خود شخص برای تشریح و کار علمی  اهداء جسد پس از مرگ 

 تعارض و آسیب به خود از لحاظ شرعی ممنوع است ولی از لحاظ حقوقی بالمانع است.

 

 

 ز شخصیت فرد:دو ماده قانونی مهم مربوط به حمایت ا

  959مواد    

 «مهم»    حمایت از شخصیت 

  960افراد    

 .حقوق مدنی : حقوقی که اشخاص در مقابل اشخاص دارند ، اعم از حقیقی و حقوقی 

 مثال = من حق دارم بخرم ، حق دارم مالک باشم ، ازدواج کنم و ... حق تمتع  :اهلیت تمتع 

        

959  تمام یا قسمتی از حقوق مدنی  حق اجرا( و یا)حق تمتع  کلیبه طور  هیچ کس نمی تواند

  را از خود سلب)ساقط( کند.

 قسمتی: بعضی

 باطل است اگر انجام دهد 
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به اینکه  مشروطانسان می تواند حق تمتع یا اجرای حقوق مدنی را از خود سلب کند   959نتیجۀ ماده 

 جزئی باشد نه کلی.

 طور جزئی اشکال ندارد.نتیجه : سلب حق به 

 قابل انطباق بر تعداد زیادی باشد. کلی   

 شاه کلید : 

 قابل انطباق بر یک فرد یا شئی باشد. جزئی  

 حق ازدواج ، حق کارکردن ، حق اجاره کردن  کلی : قابل صِدق بر افراد عدیده است.

 خانه با پالک مشخص –ماشین با پالک مشخص  جزئی : مصداقش مشخص است

 اسقاط حق کلی است و باطل است. من حق خرید خانه یا ماشین را ندارم مثال

اسقاط حق جزئی است و  یا ماشین پالک فالن را ندارم 32من حق خرید خانه حسن پالک مثال 

 صحیح است.

 حقوق مدنی را در صورتی می توان اسقاط کرد که : 

 اوالً جزئی باشد.-1

 مطابق قانون امری نباشد. ثانیاً -2

 

 رای دادن         

 آزادی بیان  از خود سلب آزادی کند. -1   :960مادۀ 

 آزادی رفت و آمد         

 انتخاب شغل    یا  هیچ کس نمی تواند  

 قانون آمره      

 از خود سلب ُحریّت کند.   مخالف-2    

 اخالق حسنه      



 

 10 

قواعدی که در زمان و مکان معین توسط اکثریت  یک اجتماع رعایت آن الزم شمرده می اخالق حسنه : 

مثل ازدواج همجنس اخالق شود یا عمل به آنها تکلیف تلقی می شود و فاقد ضمانت اجرا می باشد.

 حسنه در هر جامعه متفاوت است.

 هیچ کس نمی تواند خود را به برده تبدیل کند ، به بندگی کسی درآوردن خود را.  960معنای مادۀ 

 هیچ کس نمی تواند حتی به صورت جزئی ، آزادی خود را محدود کند. نکته 

 هم حقوق مدنی و هم حقوق عمومی را شامل می شود. 960ماده 

 فقط حقوق مدنی را شامل می شد.  959ماده 

آقای خاکپور در یک بند از قرارداد خود با فدراسیون فوتبال ذکر کرده بود که حق اظهار نظر  مثال 

چون این شرط ، سلب آزادی بیان )حتی به  960طبق ماده   ع فدراسیون فوتبال را ندارد.فبرخالف منا

ن صحبت صورت جزئی( است. پس این شرط باطل است و در صورت اینکه آقای خاکپور بر علیه فدراسیو

 کند ، هیچ اتفاق خاصی نمی افتد.

اتوبوس با مسافران خود قرارداد می بندد که اگر حادثه ای در سفر اتفاق افتاد و راننده  رانندۀ سوال 

 این قرارداد صحیح است یا باطل، چرا؟/مقصر بود ، راننده هیچ مسئولیتی نداشته باشد

دن چگونه است؟ چون برای شئی مشخص است و وکالت تام االختیار در مورد یک خانه دا سوال 

 جزئی است بال اشکال می باشد.

 

  وجود قطعی     

 957وجود  متزلزل )جنین( ماده   وجود   

 وجود مشکوک )غایب از مفقود االثر(     

  تمتع از حقوق

 بیمه عمر     ن(د)داراش    

 وقف  عدم وجود   

 حق انتفاع      

  : آغاز شخص حقیقی به موجب تولد است . در این خصوص باید توجه داشت که : آغاز شخص حقیقی 



 

 11 

 تولد به مرحله ای اطالق می شود که جنین در حالی که  دارای حیات است ، ازبدن مادر خارج شود . .1

اگر شک کنیم که طفلی که مرده است ، به صورت مرده از بدن مادر خارج شده یاآن که زدنه خارج شده و سپس  .2

است و نتوانیم بااستفاده از دالیل و امارات این شک را برطرف کنیم ، بنا را براین می گذاریم که مرده به دنیا  مرده

 ق.م(  876آمده است . ) م

 والدت جنین آزمایشگاهی زمانی است که جنین بتواند بدون وسایل آزمایشگاهی به حیات خود ادامه دهد. .3

 

و )مستقر و  ]وقتی مرد شخصیت آن تمام می شود [جنین دارای شخصیت متزلزل است تا زمانی که بمیرد 

 پایدار می گردد(

 اگر جنین متولد شد شخصیت حقوقی اش ، ثبات می یابد.

 

  875ارث می برد                

 «جنین اگر زنده  متولد شد ، صاحب حقوق مدنی می گردد.» 957ماده 

 موضوع وصیت را مالک                

 851می شود             

 

 شک در حامله بودن سوال: اگر شک ایجاد شود که جنینی وجوددارد یا ندارد ، تکلیف چیست؟

 الزم به تذکر است که هیچ مدرکی )مثل آزمایش سونوگرافی یا نشانه ای مثل شکم برجسته مادر نداریم.(

 «عَدَم است.همیشه اصل بر »اصل عَدَم : 

 اصل عقلی است ، همه چیز از نیستی و عدم به هستی آمده است.

 : آیا من همسر دارم؟ 1مثال

 : آیا من گوشی شما را برداشتم؟2مثال 

 همیشه اصل بر عدم وجوددِین است.: آیا بابک زنجانی )میلیارد نفتی( بدهکار است؟ 3مثال

 : داستان امام علی و زره مرد یهودی؟ 4مثال

 بدهکار است باید دلیل بیاورد.طرف مقابلش  که مدعی استکسی 

 در تمام مثالها ما سابقه ای نداشته ایم.  حاال شک در وجود جنین تکلیفش چیست؟)با توجه به اصل عدم(
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 «                  عیدَی المُلَعَ هُنَیِلبَاَ» : قاعده از اصل عدم نتیجه می شود  

 آن را اثبات کند. هرکس مدعی حقی باشد باید    

 کسی که مخالف اصل صحبت می کند باید مدرک بیاورد.

 ]من باید دلیل بیاورم[بدهکار هستید من مثال جالب   من در دادگاه ادعا می کنم شما به 

)جای  اقرار کردید که بدهکار هستید و اقرار دلیل است ، [شما در دفاع از خود می گویید حسابش را دادم 

 ]حاال شما برای ادعای پرداخت حساب خود باید دلیل بیاورید.ض شد( ومدعی ع

 

 

 اصل عدم  یقین قبلی ندارم.)آزمایش سونوگرافی نداریم.(     

 آیا بچه زنده متولد شده است؟

 اصل استحصاب  یقین قبلی داریم.)آزمایش سونوگرافی داریم(     
 

 از قبل یقین داریم ، سابقه داریم. اب صحاست
 

 صحاب : کشیدن      کشیدن یقین گذشته به زمان حالاِستِ

 باقی ماندن آنچه در گذشته وجود داشته است.« اِبقاء ماکان»

 االن هم معتاد است  و معتاد بوده   قبالً سابقه دار  « استصحاب حالت سابقه» -کشیدن سابق 

 پاک بودن گذشته را ،  مثال یقین داریم پیراهن پاک بوده االن شک داریم که پاک است یا نجس

 به زمان حال و نتیجه می گیریم که پاک است.«  استصحاب می کنیم»می کشیم 

 شک در زوال چیزیاستصحاب

 سابقه را منتقل می کند.  «استصحاب مانند جرثقیل است که یقین را از گذشته به حال انتقال می دهد.»

 

: استاد دیر سر کالس می آید ، یکی از دانشجویان می گوید : استاد در تصادف جان خود را از 2مثال 

پل دیدم و از او فیلم  33دست داد ولی دلیل و مدرک ندارم. دانشجو دیگر می گوید : من دیشب استاد را 

 شکیل شود.زنده بودن استاد را استصحاب می کنیم و منتظر می مانیم تا کالس ت هم دارم 
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 و استصحاب باقی بودن قرارداد کار. : کارخانه ریسندگی و بافندگی نجف آباد 3مثال 

876  .این ماده دلیل خالف اصل استصحاب  با شک در حیات حین والدت ، حکم وراثت نمی شود

 است و تا زمانی که ما دلیل داریم سراغ اصب نمیرویم.

 

 شود اگرچه  فوراً بمیرد.زنده متولد                        

 «جنین در صورتی ارث می برد که : » 875

 اش  نطفه )کسی که جنین از او ارث می برد(هنگام فوت مورث                       

 )نطفه اش به وجود آمده باشد(منعقد شده باشد            

 : جنین زمانی می تواند مالک موضوع وصیت شود که زنده متولد شود. 851

 

 معدوم )کسی که وجود ندارد.(–برای معدوم نمی توان حق ایجاد کرد اما استنثناء دارد 

 قانون بیمه ، مادر می تواند قبل از باردار شدن ، برای فرزند خود قرارداد بیمه عمر ببندد. 24طبق ماده -1

 وجود.( وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع م69وقف بر معدوم به تبع موجود ، ماده )-2

.... ممکن است حق انتفاع طبعاً برای کسانی  45ماده  قرار دادن حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود-3

 ، ایجاد شود. به وجود نیامده اند حین عقد  که

به تبع موجود یعنی : فرزندی که در آینده به دنیا می آید ، به واسطه پدرش که االن موجود است ، در 

 می شود. (انتفاع)آینده صاحب حق بهره برداری 

 

 نظریۀ حیات تقدیری )فرضی(

 برخی اوقات بر اساس مصالحی ، طفلی را که مرده است ، زنده فرض می کنیم.

جنین زنده متولد شده و فرض می کنیم  کند و جنین مرده متولد شود فردی جنین را سقط 852ماده 

 ارث و همچنین مُوصی بِه = مال موضوع وصیت را به ورثۀ طفل می دهیم .
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 اگر مادر بچه را سقط کند ، این اموال به مادر نمی رسد. مثال

  : در این خصوص باید توجه داشت که :آغاز اهلیت تمتع 

 ق . م ( 956آغاز می شود . ) م اهلیت تمتع با والدت  .1

 بااین وجود در مواردی جنین قبل از والدت نیز از برخی حقوق مدنی برخوردار می شود ؛  .2

 ق .م( 957ولی این حقوق مدنی در صورتی فعلیت می یابد که جنین زنده متولد شود . ) م 

 : جنین از حقوق مدنی زیر برخوردار است :حقوق مدنی جنین 

حیات است و باید این حق محترم دانسته شود . سقط جنین ممنوع است و به شرح مندرج در  جنین دارای حق .1

 قانون مجازات اسالمی ، هم دیه و هم مجازات تعزیری دارد ؛ مگر در سقط درمانی جنین .

)        اگر یکی از اشخاصی که جنین از آن ها ارث می برد ، مانند پدر وی فوت کند ، جنیناز وی ارث می برد .    .2

 ق.م(875م 

 ق.م ( 851می توان به نفع جنین وصیت کرد . ) م  .3

 می توان به نفع جنین مالی را حبس کرد . .4

 می توان به نفع جنین مالی را وقف کرد . .5

 می توان مالی رابه جنین هبه کرد . ولیّ قهری او می تواند این هبه را قبول و مال را قبض کند . .6

ه در دوره ی جنینی به وی وارد شده ، بعد از والدت مطالبه کند . فرض کنید شخصی جنین می تواند خساراتی را ک .7

برای سقط جنین دارویی می خورد واین دارو موجب سقط نشده ، بلکه موجب نقص جسمانی جنین می شود . او 

 می تواند دیه و خسارات وارده را دریافت کند . 

  : است و به شرح مندرج در قانون مجازات اسالمی مستوجب پرداخت سقط جنین در حقوق ماممنوع سقط درمانی جنین

دیه و مجازات است ؛ مگر آن که تمام شرایط ذیل باهم جمع باشد ؛ که در این صورت سقط جنین مجاز است و مجازات و 

 (10/3/1384مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود . این شرایط عبارتند از : ) قانون سقط درمانی مصوب 

 تشخیص قطعی سه پزشک متخصص  .1

 تایید پزشکی قانونی  .2

نگهداری جنین به علت عقب افتادگی ناقص الخلقه بودن ، موجب حرج مادر باشد یابا تهدید جانی مادر توأم باشد  .3

. 

 قبل از ولوج روح ) چهارماهگی جنین ( باشد . .4

 زن راضی باشد

داده می شود ، اگر کسی جنین را سقط  حیات مادر ترجیح در تعارض بین حیات مادر و حیات طفل 

 کند باید به ورثۀ جنین دیه پرداخت کند.

 

 طبیعی  شخص پایان وجود 

 : پایان شخص حقیقی را موت نامیم . موت ممکن  است به یکی از دو صورت ذیل باشد : پایان شخص حقیقی 

 توقف حیات شخص و مفارقت روح از بدن موت حقیقی :  .1
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فرض موت شخصی که غایب است و مدت بالنسبه مدیدی از آخرین خبری که از وی موجود است  موت فرضی : .2

 ، گذشته باشد .

  : در خصوص موت حقیقی باید توجه داشت که :مفهوم موت حقیقی 

 مرگ قلبی یا همان توقف قلب به منزله ی موت حقیقی است .  .1

لب نیز در حقوق ایران به عنوان موت حقیقی تلقی مرگ مغزی یاهمان توقف مغز همراه باادامه ی حرکت ضعیف ق .2

 شده است .

 : در خصوص اوصاف مرگ مغزی نکات ذیل قابل توجه است : تعریف و اوصاف مرگ مغزی 

 آسیب و تخریب غیر قابل جبران به نیمکره  ها و ساقه ی مغز را مرگ مغزی گویند . .1

به کار خود ادامه می دهد ، ولی یک دستگاه تنفس قلب به دلیل خودکار بودن در صورت داشتن اکسیژن تا مدتی  .2

مصنوعی باید اکسیژن کافی را برای ادامه ی ضربان قلب فراهم کند . قلب بدون این کمک های مصنوعی از حرکت 

خواهد ایستاد . حتی با وجود همه ی این تجهیزات نیز قلب را تا مدت زیادی نمی توان زنده نگه داشت . این مدت 

 چند ساعت تا چند روز طول بکشد . ممکن است از

تفاوت مرگ مغزی و اغما ) کما( آن است که کما به معنی کاهش اعمال مغز است ؛ ولی مرگ مغزی ، فقدان  .3

 برگشت ناپذیر همه ی فعالیت های مغز است .

 درکما احتمال برگشت هوشیاری وجود دارد ، ولی در مرگ مغزی شانسی برای بازگشت وجود ندارد  .4

شخص ممکن است برای مدت طوالنی زنده بماند و زندگی نباتی پیدا کند ، ولی در مرگ مغزی ، قلب فرد  در کما .5

 نیز حتماً بعد ازچند ساعت یا نهایتاً چند روز متوقف خواهد شد . 

 : شرایط پیوند عضو از اشخاص میت به اشخاص زنده به شرح ذیل شرایط پیوند عضو از اشخاص میت به اشخاص زنده

 ( 17/1/1379: )قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است مصوب است 

پیوند عضو فقط منحصر به اعضای بیماران متوفی یا بیمارانی است که مرگ مغزی آنان طبق نظر کارشناسان خبره  .1

 مسلّم باشد .

 ت ولی میت است .پیوند عضو منوط به یکی از دو شرط وصیت بیمار یا موافق .2

تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان های مجهز وابسته به دانشگاه های دولتی صورت می  .3

 گیرد.

 کارشناسان مزبور با حکم وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می شوند . .4

 خواهند گردید .پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده برمیت مشمول دیه ن .5

 اعضای تیم های تشخیص مرگ مغزی نباید عضویت تیم های پیوند کننده را داشته باشند . .6

 

 

 

 فرد شخصیت خود را از دست می دهد با اینکه همچنان زنده است. مرگ مدنی    

غایب مفقوداالثر : کسی که مدت طوالنی از اقامتگاهی غایب  مرگ فرضی  اقسام فوت

   از او نیست ، زنده بودنش مشکوک است. است و خبری   
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 مرگ طبیعی : توقف عالئم حیاتی   

 

 ارتداد : خروج از دین ، رد کردن حداقل یکی از اصول دین.

 

 اعدام مرد    

  طری(فارتداد )مرتد 

 بخشش توبه   زن    

 حبس ابد عدم توبه      

 

 بعد از سن بلوغ بگوید مسلمان هستم. طری ، پدر یا مادر مسلمان فمرتد 

 ارتداد در قانون نداشتیم.  1392تا قبل قانون 

حدودی که در فقه هست ولی در قانون نیست   220در ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب ماده 

 ی ، حد ارتداد.ئباید اجرا شود ، مثل حد را

 

 آثار مرگ:

 انتقال اموال به ورثه .1

 ت دارحال شدن دیون مد .2

 انحالل نکاح .3

 تعیین ورثه با توجه به تاریخ فوت .4

 هآغاز زمان عد .5

 

 محجورین
 دوممبحث : 
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  : اهلیت متعاملین یکی از  شرایط صحت معامالت است . اهلیت به معنی توانایی برای انجام امور است . دوقسم اهلیت اهلیت

 وجود دارد :

معنی اهلیت داراشدن حق است . کسی که اهلیت تمتع نداشته باشد اصاًل  اهلیت تمتع )تملک( : این اهلیت ، به .1

نمی تواند حقی را دارا شود . اهلیت تمتع از بدو والدت آغاز و تا زمان وفات ادامه دارد . حتی در مواردی قبل 

را وقف یا وصیت  از والدت نیز اهلیت تمتع وجود دارد .  برای مثال ، حمل ارث می برد و می توان برای او مالی  

کرد ، گرچه فعلیت یافتن این اهلیت تمتع اند ، جز در استثنائاتی . برای مثال اتباع خارجه ، اهلیت مالکیت امالک 

 ق .م( 956مزروعی داخل ایران را ندارند . )م 

اهلیت استیفا ) تصرف ( : اهلیت اجرای حق را اهلیت استیفا گویند . شخصی که اهلیت استیفا ندارد می تواند  .2

دارنده ی حقی شود اما نمی تواند در حق خودش تصرف کند . برای مثال یک کودک می تواند مالک زمینی شود 

بلوغ  ورشد برسد . انجام تصرفات فوق از اما نمی تواند آن را بفروشد یااجاره دهد یا ببخشد تااینکه به سن 

 جانب کودک با ولی یا قیم اوست . 

  :اهلیت استیفا سه رکن دارد : ارکان اهلیت استیفا 

درحقوق ما  ازبین معیارهای مختلفی که در فقه برای بلوغ آمده ، تنها معیار سن در نص قوانین پذیرفته بلوغ:  .1

سال تمام قمری است . شخصی که به   9مام قمری و برای دختران سال ت 15شده است . سن بلوغ برای پسران 

 ق.م(1210م1این سن رسیده ، بالغ و قبل از نیل به این سن ، صغیر نام دارد . ) تبصره 

یعنی توانایی عقلی ودماغی برای سنجش نفع و ضرر اقتصادی . در قانون مدنی برای اثبات رشد ، سن  رشد: .2

سال تمام شمسی به عنوان  18« قانون راجع به رشد متعاملین » انونی به نام خاصی مشخص نشده ، اما در ق

سالگی آماره ی رشد است ، بدین معنی است که شخصی  18آماره ی رشد در نظر گرفته شده است . این که 

که به سن مزبور رسیده ، رسید فرض می شود مگر خالف آن اثبات شود . ) قانون راجع به رشد متعاملین 

 (  13/6/1313ب مصو

به معنی قدرت تعقل و آگاهی از امور اطراف است . معیار تشخیص جنون یا عقل در حقوق ما عرفی  عقل :  .3

 ق. م (  1211است . دربرابر عقل ، جنون قرار می گیرد . ) م 

  : هلیت تمتع نیز از عبارت به فقدان اهلیت استیفا ، حجر گفته می شود ؛ گرچه گاه  و در برخی از مکتوبات برای فقدان احجر

حجر استفاده شده است . با این وصف ، باید توجه داشت که زمانی که حجر به صورت مطلق استفاده می شود ، منظور همان 

 فقدان اهلیت استیفا است . حجر بر دو قسم است : 

یعنی شخص را به دلیل محدودیت های روحی وجسمی که دارد محجور معرفی می کنیم تا از حقوق او در برابر  حمایتی :  .1

اشخاص ثالث حمایت کنیم . موارد حجر حمایتی عبارت است از : صغر ) عدم بلوغ ( ، جنون ) فقدان عقل ( ، سفه ) عدم 

 رشد (

و می خواهیم از حقوق اشخاص ثالث در برابر محجور حمایت کنیم یعنی از آن جا که به محجور سوء ظن داریم  سوء ظنی : .2

، شخص را محجور قلمداد می کنیم . ورشکستگی مصداق این نوع حجر است . شخص ورشکسته حق ندارد در اموال خودش 

تصرف کند ، چون تصرف وی در حقوق مالی  اش موجب نقص حقوق طلبکاران می شود. برخی ، ورشکستگی را  در شمار 

موارد  حجر نمی دانند وآن را نوعی ممنوعیت از تصرف در اموال می شمارند .  باید توجه داشت که حتی اگر عنوان حجر 

سوء ظنی صحیح باشد و بتوانیم ورشکستگی را نوعی حجر بدانیم ، وقتی که به صورت مطلق از عبارت حجر استفاده می 

 نی .شود ، منظور همان حجر حمایتی است ، نه حجر سوء ظ

  : صغیر بر دو قسم است :اقسام صغیر 
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صغیری را که اجماالً خوب و بد خود را تشخیص و تمییز می دهد ، صغیر ممیز گوییم . سن خاصی  صغیر ممیز :  .1

به عنوان سن تمییز در حقوق ماتعیین نشده و در هر مورد باید قاضی تعیین کند که آیا شخص صغیر به سن تمییز 

 رسیده است یا خیر .

 صغیری را که اجماالً خوب و بد خودش را تشخیص نمی دهد ، صغیر غیر ممیز گوییم .  صغیر غیر ممیز : .2

  : ق.م( 1213مجنون بر دو قسم است : )ماقسام مجنون 

چنین فردی در برخی اوقات دچار عارضه ی جنون است و در برخی اوقات حالت افاقه دارد . ) یعنی ادواری :  .1

 (جنونش برطرف می شود .

 جنون چنین مجنونی همیشگی و دایمی است .اطباقی )دایمی (:  .2

 سوال : معیار جنون در حقوق چیست ؟ 

جواب : تعریف جنون در قوانین ماذکر نشده ومعیار آن به عرف پزشکی واگذار شده است . قاضی در این خصوص از نظر 

 ق. م(1211تخصصی پزشکی قانونی بهره مند می شود . ) م 

 

 

 سن نشانه بلوغ است. :عدم بلوغصغیر   صغار-1   

 امور مال–معیشت  عقل معاش: عدم رشد   سفیهسفها                                  -2  مَحجورین 

         

 مفهوم پزشکی دارد. عدم عقل         مجانین -3   

 

 

 عمد-خودشقَصد : دست  مَحجور : ممنوع   حَجر : مَنع

 

 

 اهلیت تمتع دارند.   

   محجورین 
    

 اهلیت استیناء ندارند.                            

نکنه : حق دارند ولی نمی توانند از آن حق استفاده کنند ، نمی توانند به اجرا بگذارد و نماینده اش باید 

    برای او حق را اجرا کند .
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 هر سه با هم الزم است. )بلوغ+رشد +عقل(  برای اهلیت استیفاء سه شرط الزم است 

 چون سابقه داشته ایم ، هنوز محجور هر وقت شک کنیم محجور از َحجر خارج شده اصل بر چیست؟  

 انجام میدهیم. استصحاب در نتیجه ت وسا

 اصل عدم و بالغ نیست. اگر شک کنیم شخص بالغ شده یا نه؟ چون سابقه نداشته ایم

 داشتن قوۀ درک و تشخیص است. فاء مبنای اهلیت استی

قانونگذار به خاطر حمایت از این سه گروه )محجورین( برای آنها شرایط خاص قرار داده ، چون قدرت 

 انسان عاقل و بالغ نیازی به حمایت ندارد. نهتصمیم گیری صحیح ندارند و گر

 هستند و نمی توان خالف آن توافق کرد.« آمره»قوانین مربوط به حجر 

   سال قمری  15پسر         

 سن بلوغ 1210ماده  صغیر : کسی که به بلوغ نرسیده باشد 

 سال قمری  9دختر         

 

 

 صغیری که قوۀ درک و تمیز و تشخیص دارد.  مُمَیّز-1  

  صغیر

 طفل-صغیری که خوب را از بد تشخیص نمی دهد. )مثل نوزاد( غیر مُمَیّز-2  

 

 کنیم صغیری ممیز است یا غیر ممیز اصل چیست؟ چه کسی باید دلیل بیاورد؟ هرگاه شک

سابقۀ غیر ممیز بودن را داریم و آن را استصحاب می کنیم. کسی که خالف اصل استصحاب حرف می 

  .باید دلیل بیاورد زند

 چون قصد و اراده ندارند. « باطل است. نتمام اَعمال حقوقی صغیر غیر مُمَیز و مجنو» 

 ساله آنها بالغ باشد؟ 8آیا پدر و مادر می توانند توافق کنند که دختر 
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 عادت به تصرف عقالنی در اموال رشد

 عادت : شخص در گذشته تصرف عقالنی کرده و بدانیم که در آینده هم تصرفات او عقالنی است.

 سفیه عقل معاش ندارد. خیر،هر سفیهی دیوانه است؟

مربوط به سن خاصی نیست، او انسان بالغی است که در امور مالی خود قوه ی سفیه چند سالش است؟

 تصمیم گیری ندارد.

ورشکسته هم داریم ، ورشکسته محجور نیست ولی شباهت زیادی داد ، شباهت  در کنار این سه گروه 

 آن این است که حق دخالت در امور مالی را ندارد. در امور غیر مالی حق کامل دارد.

 

 و با بلوغ از حجر خارج می شوند.است  امور غیر مالی تابع صدر ماده           1210ده ما

 است.ماده  2امور مالی تابع تبصره                          

 

عقدی که یکی از شرایط صحت را ندارد و با اضافه شدن آن شرط به عقد صحیح تبدیل می  غیرنافذ 

مثل فرد در حالت کما است که هم  شود ، هم شرایط صحیح شدن را دارد هم شرایط باطل شدن را .

 میتواند زنده شود و هم بمیرد.
 

اشین می بیند که معاملۀ فردی بدون اجازه ماشین دوستش را می فروشد ، صاحب م معاملۀ فضولی 

 پرسودی بوده و معامله را قبول می کند و عقد صحیح می شود ولی اگر قبول نکرد ، عقد باطل می شود.

 

قبل از سن بلوغ دیوانه بوده و این دیوانگی تا بعد از بلوغ هم ادامه  کودکمُتَصِل به ایّام صَِغر   

 دادگاه نیست.برای محجور بودن نیازمند حکم پیدا می کند   

 جنون

 نیاز به حکم دادگاه است. بعد از بلوغ عاقل باشد و سپس دیوانه شود   
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 قضایی حکم دادگاه 

 قانونی بدون حکم دادگاه

 

مهم: اگر شخص به هنگام بلوغ عاقل باشد و بعد از بلوغ مجنون شود برای او نصب قیم میشود هرچند ولی 

 به ایام صغر( خاص داشته باشد. ) جنون  غیر متصل

. مُتَصِل به ایّام صِغَر که از کودکی مجنون بوده است و اگر ولی داشته باشد امور 1جنون دو گونه است

 اداری او را انجام میدهد.

 اما اگر جنون متصل به ایام صغر نباشدیعنی وقتی بالغ میشود عاقل هم باشد، والیت پدر از او ساقط میشود 

سالگی در اثر فشار امتحانات پایان ترم دیوانه میشود . والیت پدر قبال از او ساقط  30مثال: فردی در سن 

یم توسط دادگاه برای او شده)چون به سن بلوغ رسیده( حتی اگر ولی هم داشته باشد نصب ق

 الزامیست.نتیجه اخالقی: درس بخوانید تا کارتان به نصب قیم و دادگاه نیفتد.!

 

 اشخاص غیر رشید(نیز صادق است.همین مطلب در مورد سفها )

 

 سفها              سفه متصل به ایام صغر باشد

 سفه متصل به ایام صغر نباشد.                    

 

 اگر سفیهی سفاهتش متصل به ایام صغر نباشد نیازمند نصب قیم است حتی اگر ولی داشته باشد

 وصی داشته باشدنیاز به نصب قیم ندارد.سفیهی سفهش متصل به ایام صغر است اگر ولی قهری یا 
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 اعمال حقوقی محجورین 

 

 صحیح  100%تملک بالعوض    صغیر ممیز 

 غیرنافذ سایر ا عمال     
 

 چون قصد ندارد. کلیه اعمال باطل)چه مالی و چه غیرمالی(   صغیر غیر ممیز )طفل(

 
 

 کامالً صحیح است.غیرمالی   سفیه 

 

 صحیح  100%تملک بال عوض   مالی   

 غیر نافذسایر اعمال مالی     

 چون قصد ندارد.کلیه اعمال باطل               مجنون دائمی 

 

   باطل در حالت جنون  مجنون ادواری 

 صحیح  فاقه )سالمت(در حالت ا   

 

 مجنون ادواری هرو هرکس خالف اصل صحبت کند باید بیاورد.یعنی در «اصل برجنون است.»همیشه 

 کس ادعا دارد االن مجنون در حالت سالمت است باید دلیل بیاورد.

 در مواردی که عمل حقوقی غیر نافذ است ، تصمیم گیری با ولی یا قیم محجور است.

قهری: زیرا خود شخص انتخاب نمیکند و اجبار است. پدر و جد پدری ولی قهری هستند. و والیت آنها 

 . یعنی در کنار همدیگر. در عرض همدیگر است
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 آیا باید با همدیگر تصمیم بگیرند؟خیر هرکس زودتر تصمیم گرفت حکم او اجرا میشود

اگر پدر یا جد پدری یکی از آنها به صغیر ممیز اذن داد که معامله ای را انجام دهد، معامله صحیح است. 

 ت.معامله ای را تنفیذ کرد به همین شکل صحیح اسولی کودک ممیز  یا 

 وصی کیست؟

 کسی است که توسط ولی انتخاب شده تا در زمان بعد از مرگ ولی امور محجور را اداره کند.

 تا وقتی ولی هست نوبت به وصی نمیرسد

 تا وقتی وصی هست برای او نصب قیم نمیکنند

 حضانت با والیت کامال متفاوت است. 

 مربوط به امور مالی و... است.حضانت تنها مربوط به حفظ و نگهداری است ولی والیت 

 

 اقامتگاه
 مبحث سوم : اقامتگاه 

  : مکانی است که مرکز مهم امور شخص است ، یاآن که قانون آنجا را  به عنوان مرکز مهم امور شخصی تلقی کرده اقامتگاه

 است . اقسام اقامتگاه عبارت است از :

ق. م، در مورد اشخاص حقیق ، محلی است که شخص در آنجا سکونت  1002بنابر ماده اقامتگاه اختیاری ) ارادی(: .1

داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد . اما اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز 

 و بدانیم . امور او اقامتگاه محسوب است . پس صحیح تر آن است که اقامتگاه شخص را مرکز مهم امور ا

 مواردی که قانونگذار اجباراً مکانی را به عنوان اقامتگاه شخصی تلقی کرده است .  اقامتگاه اجباری ) قانونی ( : .2

اشخاص می توانند ضمن عقدی که منعقد می کنند ، برای اجرای تعهدات حاصل از  اقامتگاه قراردادی )انتخابی(: .3

ر داد، محلی غیر از اقامتگاه حقیق خود را انتخاب ومعرفی نمایند . دراین آن معامله و ابالغ اوراق ومکاتبات آن قرا

صورت نسبت به تعهدات حاصل از آن معامله ، همان مکان معرفی شده ، اقامتگاه طرفین محسوب می شود . 

 ق.م( 1010)م

 : دراین باره ما با دو مقرره روبه رو هستیم : اقامتگاه اشخاص حقوقی 

(: که اقامتگاه شخص  حقوقی را محلی می  داند که اداره ی شخص حقوقی در آن 1311 ق.ت )مصوب 590ماده  .1

 جا است . 

(: که اقامتگاه شخص حقوقی رامکز عملیات آن می داند . نظر اقوی در بین رویه ی  1313ق.م )مصوب  1002ماده  .2

یات ، همان مرکز عملیات قضایی وحقوقدانان آن است که این دوماده به یک معنی است و منظور از مرکز عمل

 اداری یا محل اداره ی شخص حقوقی است . 

 : موارد اقامتگاه قانونی )اجباری( در قانون 
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 ق.م( 1005اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر  است . ) م .1

 ق.م( 1006اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها است . )م .2

 ق.م(1007، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند . ) ماقامتگاه مأمورین دولتی  .3

 ق.م( 1008اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو )پادگان( هستند ، محل پادگان آن ها است .) م .4

اگر اشخاص کبیر که معموالً نزد دیگری کاریا خدمت می کنند ، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته  .5

 ق.م(1009ن ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها خواهد بود.)مباشند ، اقامتگاه آ

  . دربرابر اقامتگاه قرار دادی ، به اقامتگاه اختیاری و اجباری ، اقامتگاه حقیق هم گفته می شود 

  : نسبت به اقامتگاه حقیق بنابراین اصل ، کسی نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد . البته این اصل فقط اصل وحدت اقامتگاه

) اختیاری واجباری( اعمال می شود ونسبت به اقامتگاه قرار دادی اعمال نمی شود ؛ زیرا ممکن است شخص در قراردادهای مختلف 

 ق.م(1003اقامتگاه های مختلف درج کرده باشد .)م

 : ی آید ، مشروط براینکه مرکز مهم امور او نیز به ق.م به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل م 1004بنابرماده تغییراقامتگاه

همان محل انتقال یافته باشد . بنابراین، صحیح تر آن است بگوییم که تغییر اقامتگاه به وسیله ی تغییر در مرکز مهم امور شخص 

 صورت می گیرد .

 : مواردی که اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر تبعیت نمی کند 

 ق.م(1005اقامتگاه معلومی ندارد : مرکز مهم امور خودزن است . )م اقامتگاه زنی که شوهر او .1

 ق.م( 1005اقامتگاه زنی که با رضایت شوهرخود مسکن جداگانه اختیارکرده است : مرکز مهم امور خود زن است . ) م .2

 ق.م( 1005. ) م اقامتگاه زنی که بااجازه ی دادگاه ، مسکن جداگانه اختیار کرده است : مرکز مهم امور خود زن است  .3

 اقامتگاه زن محجور : اقامتگاه ولی  یاقیم اوست ، نه اقامتگاه شوهرش . .4

 اقامتگاه زنی که شوهر اومحجور است : مرکز مهم امور خود زن است . .5

 سوال : اقامتگاه زن ناشزه چه مکانی است ؟ 

ر قانونی است و به دلیل نشوز ، این امتیاز به زن جواب : اقامتگاه زن ناشزه همچنان اقامتگاه شوهر اوست ؛ زیرا نشوز عملی غی 

 ناشزه داده نمی شود که اقامتگاه او هم از شوهرش جدا شود . 

 

 آدم( 11دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ، اصوالً دادگاه اقامتگاه خوانده است. )ماده -1   

 فایده اقامتگاه 

  عمل می آید.ابالغ های قضایی در محل اقامتگاه شخص به -2   

   

عنی محلی که شخص به حکم قانون یاقامتگاه : مرکز امور مهم ، اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی است ، 

 فعالیت های شخص در آنجا متمرکز است.  وجایی که منافع «عالم اعتبار»-درآنجا حاضرفرض می شود.
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اقامتگاه   مهم و اصوالً محل سکنای شخص مرکز امور 1002ماده حقیقی اختیاری   

 او فرض می شود ، مگر خالف آن ثابت شود.

دفتر و  اداره شخص حقوقی -مرکز عملیات شخص حقوقی1002حقوقی        انواع اقامتگاه 

 تصمیم گیری شخص حقوقی در آنجا قرار دارد. انکار

 

 

 به حکم قانوناجباری                                       
 محل انتخابی برای اقامه دعوی و ابالغ اوراق قضایی 1010قراردادی       

 
 

 سکونتراننده.  اصل وحدت اقامتگاه (1003)  هرفرد تنها می تواند یک اقامتگاه داشته باشد.

           

  مرکز امور مهم ارحج است در تعارض بین محل سکونت و مرکز امور مهم 

        محل شغل برسکونت ارجح استو نیز : 

  
 

  محل اقامتگاه را قانون تعیین می کند. اجباری انواع اقامتگاه  

 

 اقامتگاه شوهر معلوم نباشد-1                                                                                                        

 رضایت شوهر-2 اقامتگاه شوهر است مگر 1005ماده  اقامتگاه زن شوهر دار-1

 من عقد نکاحضشرط -3         

 روحی از شوهر شود زن متضرر بدنی و-4         

 است. آنها اقامتگاه ولی یا قیم1006اقامتگاه محجورین )مجنون ، صغیر، سفیه(-2

 ، جاری و ساری نیست. 1005بعد از طالق ماده 
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 به حکم قانون –ولی قهری   :پدر و پدربزرگ )جدپدری(

      نصب قیم میشود عدم وجود پدر و جد پدری –در صورت 
 

 ؟اقامتگاه محجور کجاستتفاوت بین اقامتگاه پدرو جد پدری در صورت 

 محجور پیش هر کدام سکونت داشت

 

 آنهاست محل ماموریت دائم 1007اقامتگاه مامورین دولتی -3

 در پادگان 1008اقامتگاه افراد نظامی -4

 

 

 اقامتگاه کارفرما به شرط زندگی در یک مکان کبیر   

    اقامتگاه خدمه-5

 اقامتگاه محجورین اقامتگاه ولی یاقیم آنهاست و صغیر نیز محجور است.1006طبق ماده  صغیر   
 

 : داردسه شرط  1009ماده 

 در منزل صاحب کار خود سکونت کند.-3  کار یا خدمت-2  کبیر-1
 

   اقامتگاه زن شوهرداری که زن محجور است ؟

 وابستگی زن به شوهر                                                                                    

  1005 اقامتگاه زن شوهر دار .همبستگی بنیان خانواده  اقامتگاه شوهر است 

  مواد 

  1006  اقامتگاه محجوریناداره اموال  اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست 

 اداره امور حقوقی          

 

 ؟ کجاست اقامتگاه زن  در زمان عقد
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. الف (مرکز امور مهم زن خانه پدرش این چنین استدالل میکنیم: چون: باتوجه به اینکه ماده قانونی نداریم 

شوهر به صورتی است که قبول کرده زن  ]نشانه ها و رفتار شوهر[است در حال حاضر .ب(اراده ضمنی 

در خانه پدرش بماند. ج(قبالً اقامتگاه دختر خانه پدرش بوده است و االن شک داریم که اقامتگاه او 

 کجاست و خانه پدر را استصحاب می کنیم.

 

 در چه صورت اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شوهر او نیست؟ نام ببرید

شرط – 5با اجازه دادگاه ،  -4شوهر اقامتگاه مشخصی ندارد ،  -3ن عقد در زما-2با رضایت شوهر ، -1

 ضمن عقد

 

 127اقامتگاه زن شوهرداری که شوهر محجور باشد؟)شوهر پس از ازدواج دیوانه شود(ص

 در این مورد :

 الف(چون ریاست شوهر بر خانواده از بین می رود.

 ب(همبستگی حقوقی زن و شوهر ضعیف می شود.

 و وابستگی زن به پدر خود بیشتر است.ج(ارتباط 

 اقامتگاه او اقامتگاه ولی زن می شود.نتیجه: 

 

 اقامتگاه قراردادی : 

اقامتگاه خاصی است که طرفین معامله )عقد( برای دعاوی ناشی از قرارداد یا ابالغ اوراق دادرسی مربوط 

داد است که آن را به عنوان اقامتگاه معتبر به همان قرارداد آن را انتخاب می کنند و صرفاً اراده طرفین قرار

 آن را اعتبار کرده اند. -داشته است. )عالم اعتبار(

 نکته : اگر اقامتگاه واقعی فرد )اختیاری یا اجباری( تغییر کرد ،اقامتگاه قراردادی فرد تغییر نمی کند.
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 و نام و نام خانوادگی ) در امتحان نمی آید( ثبت احوال
  : منظور اموری است که موجب تشخیص و تمیز یک شخص از دیگران می شود .ممیزات اشخاص 

سجلی ، تابعیت  در خصوص اشخاص حقیقی : این امور می تواند مواردی مانند نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، اسناد .1

 ، شماره شناسنامه ، شماره ملی و .... باشند .

 اشند .بر می  تواند مواردی مانند نام ، اقامتگاه ، تابعیت و شماره ثبت در خصوص اشخاص حقوقی : این امو .2

 : تغییر سن بر دو قسم است : تغییر سن 

ندرج در صاحب شناسنامه فقط یک بار در طول عمر و در صورتی که اختالف سن واقعی با سن مسال : 5تغییر سن بیش از  .1

صالح کند ات احوال بیش از پنج سال باشد ، می تواند سن خود را اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مستقر در اداره ی ثب

 اقدام کند: .هریک از اشخاص ذیل که خواهان اصالح تاریخ تولد خود باشد ، می تواند با مراجعه به اداره ی ثبت احوال

 سال سن . 18اشخاص باالی  .1

 سال که دارای حکم رشد باشند .  18اشخاص کمتر از  .2

 سال . 18ارایه ی شناسنامه ی خود جهت فرزندان کمتر از پدر یا جد پدری با  .3

 قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود باارائه ی مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد . .4

لوگیری از تزلزل این نوع تغییر سن به استناد ماده واحده ی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جسال :  5تغییر سن کمتر از  .2

 ( ممنوع است ؛ بااین وجود محاکم ، نسبت به آن اقدام به صدور رای می نمایند .1367)آن ها 

 

 نام و نام خانوادگی 

  : در تعیین نام باید قواعد ذیل رعایت شود :  قواعد تعیین نام 

 قانون ثبت احوال (  20انتخاب نام با اعالم کننده ی والدت است . ) م  .1

مرکب ، که عرفاً یک نام محسوب می  شود ، مانند محمدحسین انتخاب خواهد  برای نامگذاری ، یک نام ساده یا .2

 قانون ثبت احوال ( 20) م  1شد .

مان اعالم تشخیص نام های ممنوع با شورایعالی ثبت احوال است و این شورا نمونه های آن را تعیین و به ساز .3

 قانون ثبت احوال ( 20م  2می کند . ) تبصره 

حسیان ، اقلیت های دینی شناخته شده در  قانون اساسی ) مسلمانان اهل سنت و زیدی ، میانتخاب نام مورد  .4

 قانون ثبت احوال ( 20م  1کلیمیان ، زرتشتیان ( تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است . ) تبصره 

یا  ذکر سیاست در اسناد سجلی اشخاصی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و .5

ز شود .     ) سیادت آنان ثابت شود الزامی است ، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان احرا

 قانون ثبت احوال (  20م  5تبصره 

  : ر نام ابالغی نام های  ممنوع به شرح ذیل است : ) دستورالعملی شورای عالی ثبت احوال مربوط به تغیینام های ممنوع

16/12/1364 ) 

 نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می  شود . .1

 اسامی مرکبی که عرفاً یک نام محسوب نمی شوند نوید سپهر . .2

                                                           
ی بودن مورد قبول واقع نشده و در مقاطعی مورد قبول البته ادارات ثبت احوال در این خصوص رویکرد های متعددی داشته اند ؛ به نحوی که در مقاطعی اسم هایی مانند محمد نوید به دلیل دو جزی  1

  .واقع شده است 
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می کند . در  اداره ی ثبت احوال ، اسم هایی مانند محمدرضا ، علیرضا و مشابه آن ها را عرفاً یک نام محسوب      

 ست.انام محسوب نشده و ر برخی مقاطع دیگر یک نام محسوب شده  برخی مقاطع ، اسم هایی مانند محمد سپهر یک

 عناوین اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .  .3

 القاب اعم از ساده و مرکب مانند فخرالملوک . .4

جهات زیر  دالیل واسامی زننده و مستهجن و به طور کلی آن دسته از نام هاییی که برحسب زمان ، مکان یا مورد به  .5

 برای دارنده ی آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد . مانند :

  . نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش های واالی انسانی است ، مانند قوچ 

 . نام هایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد ، مانند چنگیز 

  . نام هایی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه شود 

  کنیز . نام هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد ، مانند 

 اسامی نامتناسب با جنس . .6

  2خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و اسامی مانند عبدالحسین و عبدالزهرا ممنوع است . « عبد» پیشوند  .7

  : ثبت احوال مربوط  موارد جواز تغییر نام یا حذف بخشی از نام به شرح ذیل است : ) دستورالعمل شورای عالی موارد تغییر نام

 به تغییرنام ( 

 نوع باشد . اگر نام در شمار نام های مم .1

 حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص .  .2

لی و یا ناشی از تصحیح اشتباهات امالیی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مأمور با لهجه ها و الفاظ و معانی مح  .3

 تلفظ اظهار کننده پیش آمده است . 

 رحمان .  تغییر نامها از نوشتار عربی به شکل فارسی مانند تغییر رحمن به .4

امه آنان صادر تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسن .5

 کرده است . 

ا رخاص اسامی و صفات ذات  پروردگار است و در سایر موارد شخص می تواند تقاضای حذف آن « عبد » پیشوند  .6

ند ، میتواند به به عدم تناسب نام و جنسیت منتهی می شو« عبد » هرا که حذف پیشوند بنماید . در مواردی مانند عبدالز

 کلی تقاضای تغییر نام را داد . 

 تغییر نام کسانی که به دین مبین اسالم مشرف می شوند .  .7

 تغییر نام کسانی که نام آن ها اسامی ایام هفته باشد .  .8

 واده .همنام بودن برادران و یا خواهران در یک خان .9

 همنام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده . .10

ون آن که موردی غیر از آن چه که گفته شد مورددیگری برای تغییر نام وجود ندارد. در عمل دیده شده که برخی افراد بد .11

ه بدون توجه به الزامات دگاقانونی برای تغییر نامشان وجود داشته باشد از دادگاه اجازه ی تغییر نام را تقاضا کرده اند و دا

 قانونی در خصوص تغییر نام ، این تقاضا را پذیرفته است . این عمل خالف مقرررات به نظر می رسد . 

 : شیوه تعیین نام خانوادگی 

 ق . م (  997هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد . ) م .1

                                                           
ی شویم که نام هایی که با پیشوند نام های ممنوع قابل تعویض است و با توجه به آن که قانون ، حذف پیشوند ) عبد( را در اسم هایی مانند موارد فوق تجویز کرده ، متوجه م با توجه به این که فقط2

  ل معموالً در برابر این نام ها تسامح نموده و آن ها را ثبت کرده اند .به اضافه ی نامی غیر از اسماء و صفات الهی تشکیل شده باشند ، ممنوع است . البته ادارات ثبت احوا« عبد»



 

 

30 

ثبت احوال  محل صدور سند سجلی در قلمرو اداره ینام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود حتی اگر  .2

 قانون ثبت احوال (  41دیگری باشد . ) تبصره م 

نام  خانوادگی پدر به طفل اختصاص می یابد . در این خصوص تفاوتی بین اطفال متولد از رابطه ی مشروع و نامشروع  .3

  3( 3/4/1367مورخ  617نیست . ) رأی وحدت رویه ی شماره 

سمی  است .    ) هر اداره ی ثبت احوال دارای دفاتر نام خانوادگی مختص  به خود است . دفتر نام خانوادگی از اسناد ر .4

 قانون ثبت احوال (  41م

 احوال (  قانون ثبت 16اگر پدر طفل نامعلوم باشد ، نام خانوادگی مادر به طفل نسبت داده می شود . ) تبصره م  .5

قانون ثبت احوال  17اگر پدر و مادر نامعلوم باشند ، نام خانوادگی آزاد توسط مسئوالن ثبت احوال انتخاب می شود . ) م  .6

 ) 

  : قانون ثبت احوال ( 41) م حق تقدم در تعیین نام خانوادگی 

» نسبت به آ ،باشد  کسی که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام خانوادگی خاصی به نام او ثبت شده .1

 نام خانوادگی دارای حق تقدم است . 

منتقل  دسته از وراث شخص که نام خانوادگی مورث خود استفاده می کنند ،» حق تقدم قابل وراثت است و به آ .2

 می شود . 

زه اخذ ون اجادارنده یا دارندگان حق تقدم می توانند به طور فردی یا جمعی علیه کسی که نام خانوادگی آن را بد .3

 کرده ، در دادگاه اقامه ی دعوی کنند و تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهند .

ر آن حوزه ی اگر اشخاصی قصد تغییر نام خانوادگی خود را داشته باشند و بخواهند نامی برای خود برگزینند که د .4

دگی می تواند حق تقدم نام خانواثبتی دارای حق تقدم است ، باید ازدارندگان حق تقدم اجازه بگیرند . دارنده ی 

 اجازه ی استفاده ازنام خانوادگی خود را به سایر اشخاص بدهد . 

  نام خانوادگی فرزند در غیر محل صدور سند پدر حتی اگر بالمعارض باشد ، ایجاد حق تقدم نمی کند . .5

  فرزندد نمی رسد .در مواردی که نام خانوادگی مادر به فرزند داده شده باشد ، حق تقدم نام به آن  .6

  : قانون ثبت احوال ( 42) م استفاده ی زوجه از نام خانوادگی زوج 

ت حق  تقدم استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارایه ی اجازه نامه از زوج بدون رعای .1

 بالمانع است . 

 ت داده می شود . در صورت انصراف زوجه و  درخواست وی به  نام خانوادگی قبلی برگش .2

نوادگی پس  از وقوع طالق یا فسخ نکاح ، در صورت درخواست هریک از زوجین ، نام خانوادگی زوجه به نام خا .3

 قبلی خود برگشت داده می شود . 

خانوادگی  پس از فوت زوج ، اگر زوجه از نام خانوادگی همسر خود استفاده می کرده ، می تواند کماکان از نام .4

 استفاده کند یه به نام خانوادگی قبلی خود برگردد .  همسر متوفایش

  ( 5/7/1380) دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی ابالغی نام های خانوادگی ممنوع 

 اگر نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد .  .5

شوند یک  تم مینام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد . البته کلماتی که به یای نسبت ، به صورت مفرد یا جمع خ .6

 کلمه محسوب می شود ؛ مانند : حسینی و حسینیان .

                                                           
قانون مدنی صرفاً  884زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه ی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده ی وی می باشد وحسب ماده » دراین رأی وحدت رویه آماده است :  3

 « ها منتفی است . » موضوع توارث بین آ
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 نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یاباآن ترکیب شده باشد ، مانند علی اُف . .7

 سیحی . نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش های فرهنگ اسالمی باشد مانند : بهرام پرست یا م .8

 ای منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد . نام خانوادگی از واژه ه .9

 نام خانوادگی از اسامی محب یا منسوب به محل و نامناسب باشد .  .10

نام خانوادگی از واژه هایی باشد که در محل صدور سند متقاضی ، با حق نقدم سایرین تعارض دارد . البته در  .11

مواردی که نام خانوادگی پدر به طفل داده می شود ، بحث تعارض داشتن یا نداشتن مطرح نیست ؛ بلکه تعارض با 

 وادگی و تعیین یک نام خانوادگی را داریم . حق تقدم سایرین در جایی باید لحاظ شود که قصد تغییر نام خان

  : دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی ( موارد جواز تغییر نام خانوادگی ( 

 نام های خانوادگی ممنوع باشد .  6تا  1اگر نام خانوادگی در شمار بندهای  .1

ا عمو پیش بیاید و داشتن آن هر گاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از پدر ، جد پدری ، فرزند ، برادر، خواهر ی .2

 نام خانوادگی موجب ننگ باشد . 

 هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر ، جد پدری ، فرزند ، برادر ، خواهر یا عمو باشد. .3

ج می کند تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل ، با وی ازدوا .4

 ، با رعایت سایر مقررات مربوطه ) رعایت حق تقدم ( بال اشکال است . 

  : دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی ( سازوکار تغییر نام خانوادگی ( 

سال با درخواست کتبی پدر خواهد بود .  18اگر نام خانوادگی پدر تغییر یابد تغییر نام  خانوادگی فرزندان کمتر از  .1

 یر می توانند با اخذ اجازه نامه از  پدر ، از نام خانوادگی جدید او استفاده کنند . فرزندان کب

سالگی نام خانوادگی آنان تغییر کرده ، می توانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی  18افرادی که قبل از  .2

 قبلی خود برگردند . 

وی اجرا شده باشد ، در صورت فوت پدر هر یک از فرزندان هرگاه نام خانوادگی پدر تغییر کرده و در سند سجلی  .3

 می توانند بدون کسب اجازه از شخصی ، از نام خانوادگی جدید پدر استفاده نمایند . 

هرگاه نام خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باشد ، فرزندان کبیر می توانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل  .4

 جازه نامه از جد پدری از نام خانوادگی وی  استفاده نمایند . صدور شناسنامه ، با اخذ ا

قیّم یا وصی می تواند برای تغییر نام  خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود را تغییر نام خانوادگی آنان را درخواست  .5

 کند . 

 برگشت به نام خانوادگی اولیم امکان پذیر نیست .  .6

  دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی ( خانوادگی :موارد حذف پیشوند یا پسوند نام( 

 نام خانوادگی، ترکیبی ازیک واژه ونام محل منسوب به محب باشد که در این صورت نام محل قابل حذف  است .  .1

 نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد که دراین صورت نام ایل و طایفه قابل حذف است .  .2

نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه ونام یکی از حرفه ها و مشاغل باشد که  دراین صورت نام حرفه و شغل قابل  .3

 حذف است . 

اگر یک حرف ، عدد یا کلمه ی زاید به عنوان پیشوند یا پسوند نام خانوادگی باشد ؛ که دراین صورت آن کلمه یا  .4

 حرف یا عدد زاید قابل حذف است . 

ادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل ، دو شغل یا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از آن ها باشد ، اگر نام خانو .5

 به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است ، مانند شیرازی مششهدی یا قنّاد زرگر .



 

 32 

پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام اگر  نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل منسوب به محل به همراه یک کلمه یا 

 محل ، کلمه مزبور نیز حذف می شود : امیری دزفولی زاده

 

 در صالحیت شورای عالی ثبت احوال است. اعالم نامهای ممنوع 

 

 دادگاه عمومی اسم مجاز    

 مرجع صالح برای تغییر نام 

 هیئت حل اختالف ثبت اسم غیرمجاز    

 

 برای تغییر نام خانوادگی: اداره ثبت احوالمرجع صالح 

 

 در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیستند. 1290تمام اسناد ثبت احوال، سند رسمی هستند و طبق ماده 

پدر و مادری می خواهند نام فرزندشان بهار باشد ، اما مامور ثبت احول قبول نمی کند، برای شکایت می باید به شورای 

 احوال مراجعه کنند. حل اختالف ثبت

که در حکم قانون است ، طفل متولد از رابطۀ نامشروع حق استفاده از نام خانوادگی پدر  617طبق رأی وحدت رویۀ 

 طبیعی خود را دارد و پدر مکلف به گرفتن شناسنامه برای فرزند خود است.

 فرزند نامشروع از پدر خود ارث نمی برد.  884ماده 

 از نام خانوادگی همسر )شوهر( خود استفاده کند ؟زن چگونه می تواند 

 تا زمانی که رابطۀ زوجیت ادامه دارد.-1

 با موافقت همسر-2

 بدون رعایت حق تقدم-3

 

 عدم ثبت ازدواج یا طالق چه عواقبی دارد؟

 مجازات حبس تعزیزی تا یکسال برای مرد

 

می بایست برای فامیل انتخابی خود اجازه از حق دارنده حق تقدم این  فرد برای تغییر نام خانوادگی )مشروع( خود 

 فامیل بگیرد و برای بار دوم می بایست از رئیس ثبت احوال موافقت نامه اخذ نماید.
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 مرد برای استفاده از نام خانوادگی زوجه )همسر( خود می بایست از دارندۀ حق تقدم اجازه بگیرد.
 

 ر یک حوزۀ ثبت احوال ابتدا نام خانوادگی را ثبت نموده است.دارندۀ حق تقدم : کسی که د
 

رعایت حق تقدم : هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون رعایت حق تقدم و بدون اجازه شوهر اتخاذ کرده باشد 

 ، می تواند اقامه دعوی در دادگاه کرده و نام خانوادگی غاصب را تغییر دهد.

 

 انوادگی پدرش را تغییر دهد؟آیا فرزند می تواند نام خ

............................... 

 

 والیت قهری

 مبحث ششم : والیت قهری 

  : اداره ی امور مالی یا غیر مالی فرزند محجور توسط پدر یا جد پدری والیت قهری نام دارد . پدر و جد پدری والیت قهری

متصل به والیت او باشد . به  عبارت دیگر ایشان نسبت به  فرزندان ذیل دارای  نسبت به فرزندی والیت دارند که حجر او

 ق. م (1180والیت قهری اند : )م

 طفل صغیر  .1

 طفل غیر رشید ) سفیه ( که سفه او متصل به دوران صغرش باشد .  .2

 طفل مجنون که جنون او متصل به دوران صغرش باشد .  .3

 : تفاوت حضانت با والیت 

اری و سرپرستی جسمی طفل است و والیت ، اداره ی امور حقوقی مالی یا غیر مالی طفل است . حضانت ، نگاهد .1

 ق .م( 1183و  1168) مواد 

حضانت طفل در زمانی که بین والدین او افتراق حاصل نشده ، با  هردو است و بعد از افتراق بین ابوین ، ممکن  .2

 ق.م(  1180و  1169،  1168در و هم با جد پدری است . ) مواد است با پدر یا مادر باشد ، اما والیت طفل هم با پ

  : سوال آن است که نحوه ی عمل پدر و جد پدری برای انجام امور مربوط به والیت  قهری به نحوه عمل پدر و جد پدری

 ق.م( 1183چه نحو است ؟)م 

وط به والیت قهری می توانند باالستقالل والیت ایشان در عرض یکدیگر است .هریک از پدرو جد پدری در انجام امور مرب .1

 عمل کنند . 

 در صورت اتخاذ دو تصمیم متعارض هر یک که زودتر اتخاذ شده ، عمل می شود . .2

 اگر تقدم و تأخر دو تصمیم مشخص نباشد ، هر دو ساقط می شود .  .3

اگر تاریخ تصمیم یکی از ایشان معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد وتقدم وتأخر نیز مشخص نباشد ، به تصمیمی که  .4

 تاریخ آن معلوم است عمل می شود ؛ زیرا تصمیم دیگر بنابر اصل تأخر حادث ، مؤخّر فرض می شود . 

 : موارد برکناری ولی قهری یا انضمام امین به وی 
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هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه ی صغیر را نکند ، دادگاه ولی مذکور را عزل قیم :  عزل ولی قهری و نصب .1

 ق.م( 1186و1184وقیم تعیین می کند .) مواد 

اگر ولی قهری بواسطه ی کبر سن و یا بیماری وامثال آن قادر به اداره ی اموال مولی علیه  ضمّ امین به ولی قهری : .2

 ق.م( 1184تعیین نکند فردی به  عنوان امین به ولی قهری منضم می شود . )م نباشد و شخصی را هم برای این امر

هرگاه ولی قهری محجور شود برای طفل قیم تعیین می شود .دراین صورت ولی  انعزال ولی قهری ونصب قیم : .3

 ق.م( 1185قهری خود به خود برکنار شده یعنی منعزل می  شود . )م

منحصر به واسطه ی غیبت یاحبس با به هر علتی نتواند به امور مولی علیه هرگاه ولیّ قهری  نصب امین موقت : .4

رسیدگی کند و کسی را هم از  طرف خود معیّن نکرده باشد ، حاکم یک نفر امین موقت به پیشنهاد مدعی العموم 

 ق. م( 1187برای تصدی و اداره ی اموال مولی علیه وسایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد .)م 

  ًسوال : اگر ولی  قهری محجور شده و  در نتتیجه منعزل شود وبرای طفل قیم نصب شود ، آیا در صورت زوال حجر ، مجددا

 والیت قهری او اعاده می شود یاخیر ؟

جواب : دراین خصوص اختالف نظر است . به نظر می رسد نظر اقوی این باشد که والیت قهری او اعاده می شود ؛ زیرا 

 ولی قهری ، مانعی برسر راه اعمال والیت قهری است و بعد از زوال حجر ، این وانع زایل می شود . حجر

  : هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اوالد خود که تحت والیت اوست ، برای نگهداری و وصی

 موارد ذیل توجه داشت : اداره ی امور مالی  ایشان وصی معین کند . در خصوص وصی باید به 

 ق.م( 1189هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی  علیه خود وصی معین کند . )م  .1

وصی حق ایصاء یعنی تعیین وصی برای بعد از خود یا تفویض وصایت ، ندارد مگر آن که این اختیار به او داده شده باشد .  .2

 ق. م(1190) مفهوم م

منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره ی امور او اقدام نکند یا متناع از انجام وظایف اگر وصی  .3

 ق.م( 1191خود کند منعزل می شود .) م

  : اوصاف وصی 

 ق.م( 1192ولی مسلم نمی  تواند برای امور مولی  علیه خود وصی غیر مسلم معین کند .) م .1

 عدالت ، جنسیت   یاسایر اوصاف وصی شرطی مقرر نکرده است .قانونگذار ، در خصوص  .2

  : تعیین وصی که به موجب وصیت عهدی ) وصایت ( صورت می گیرد ، یک ایقاع است  . در خصوص ماهیت تعیین وصی

 ق.م( 834ماهیت آن باید به موارد ذیل توجه داشت : ) م

ی وصی در تشکیل آن مؤثر نیست اما می تواند آن  را وصیت عهدی یک ایقاع با حق رد است ، یعنی ، گرچه اراده  .1

 رد کند .

 وصی فقط در  زمان حیات موصی حق رد دارد ، نه بعد از آن . .2
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 قیمومیت
 مبحث هفتم : قیمومت  

  : نوعی نمایندگی قضایی است برای اداره ی امور مالی محجرینی که ولی خاصی ) ولی قهری یا وصی ( ندارند .  قیمومت

 ق . م (  1218برای محجورین ذیل ، قیم نصب می شود : ) م 

 برای صغاری ولی خاص ندارند . .1

برای مجانین واشخاص غیر  رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولیّ خاصنداشته  .2

 باشند . 

 برای مجانین و اشخاص غیر  رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.  .3

 سوال : منظور از ولی خاص در بند فوق چیست ؟ 

 ق. م( 1194هری و وصی منصوب از جانب ایشان است . ) مجواب  : منظور ولی  ق

  : ق.م(  1231اشخاصی که نصب آنها به عنوان قیم ممنوع است  ، عبارتند از : )ماشخاص ممنوع از قیمومیت 

 کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند .  .1

، کاله برداری ، اختالس ، هتک کسانی که به علت ارتکاب جنایت یایک از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت  .2

ناموس ، یا منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قضایی محکوم شده 

 باشند . 

 کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است . .3

 کسانی که معروف به فساد اخالق باشند .  .4

 قربای طبقه ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد .کسی که  خود یا ا .5

  : ق.م(1231اشخاصی که نصب آن ها به عنوان قیم ممنوع است ، عبارتند از : )ماشخاص ممنوع از قیمومت 

قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند ؛ اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود  .1

مال خود را به او انتقال دهد. البته اگر معامله ی قیم با خود تماماً به نفع مولی  علیه باشد ، مانند آن که  منتقل کند یا

 قیم مال خود را به مولی علیه هبه کند در این صورت معامله ی قیم با خود صحیح است .

 ت از  قرار ذیل اند : انجام برخی از معامالت از سوی قیم ، نیاز به تصویب دادستان دارد . این معامال .2

  فروش اموال غیر منقول 

  رهن اموال غیر منقول 

  معامله ای که در نتیجه ی آن ، قیم مدیون مولی علیه شود ، مگر با  لحاظ غبطه ی مولی  علیه 

  قرض بدون ضرورت واحتیاج برای مولی علیه 

  خاتمه دادن دعاوی مربوط به مولی علیه از طریق صلح وسازش 

  : ق.م(1252و1251، 1248قیم در موارد ذیل به موجب حکم دادگاه عزل می شود : ) مواد موارد عزل قیم 

 اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یااین صفت از او سلب شود . .1

اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و  به موجب حکم قطعی محکوم شود : سرقت ،  .2

در امانت ، کاله برداری ، اختالس ، هتک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به  اطفال ، ورشکستگی  خیانت

 به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب .

 اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود وبدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه رااداره کند .  .3

 اگر قیم ورشکسته اعالن شود . .4
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 دم لیاقت یا توانایی قیم در اداره ی اموال مولی علیه معلوم شود . اگر ع .5

اگر زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت  قیمومت معین شده ، ازدواج کند ، باید مرااتب را درظرف  .6

دادستان یک ماه از تاریخ  عقد نکاح به دادستان حوزه ی اقامت خود یا نماینده ی او اطالع دهد .  دراین صورت 

یا نماینده ی او می تواند با رعایت وضعیت جدیدآن زن ، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضمّ ناظر کند . حال اگر آن 

 زن ازدواج خود را در مدت مقرر به دادستان یا نماینده ی او اطالع ندهد دادستان می تواند عزل او را تقاضا کند . 

لی علیه صورتی از کلیه ی دارایی او تهیه کند و یک نسخه از آن را ، پس قیم باید قبل از مداخله در امور مالی مو .7

از امضای برای دادستان محل سکونت مولی علیه بفرستد. دادستان یا نماینده ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی 

رت دارایی او قید نکند علیه تحقیقات الزمه را  به عمل آورد . اگر قیم عمداً مالی از اموال مولی علیه را جزء صو

یاباعث شده باشد که آن مال در صورت دارایی قید نشود ، مسئول خسارات وارده به مولی علیه است واگر عمل 

 مزبور از روی سوء نیت باشدد به درخوایت مدعی العموم عزل می شود. 

یم تضمیناتی راجع به اداره ی درصورت وجود موجبات موجه ، دادستان می  تواند از  دادگاه تقاضا کند که  از  ق .8

اموال مولی علیه اخذ شود . تعیین نوع ومیزان تضمین به نظر دادگاه است .اگر قیم برای دادن تضمین حاضر نشود  

 به درخواست مدعی العموم از قیمومت عزل می شود .

هد و اگر در  ظرف یک قیم باید حداقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده ی او بد .9

 ماه از تاریخ مطالبه ی مدعی العموم این حساب را ندهد ، به تقاضای مدعی العموم عزل  می شود . 

  اوصاف عزل قیم 

 عزل قیم به موجب حکم دادگاه به عمل آید . .1

است ؛ عزل قیم جنبه ی تأسیسی دارد . یعنی از زمان صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر عزل قیم ، قیم معزول  .2

 بنابراین ، این عزل اثر قهقرایی ندارد و اقدامات قبلی قیم را باطل نمی کند .

 : ق.م( 1249در موارد ذیل ، قیم ، خود به خود منعزل می شود : ) ماده موارد انعزال قیم 

 مجنون شدن قیم  .1

 سفیه شدن قیم  .2

  اوصاف انعزال قیم 

 انعزال قیم امری قهری  است و بدون نیاز به حکم دادگاه  رخ می دهد .  .1

در صورت اختالف درباره ی انعزال ، دادگاه ممکن است به موضوع رسیدگی کند و حکم انعزال را صادر کند . این  .2

 حکم جنبه اعالمی دارد.

حکم انعزال ، تاریخ انعزال درج  در  صورت صدور حکم انعزال ، این حکم جنبه ی قهقرایی دارد؛ یعنی باید در .3

 شود . اعمال قیم از تاریخ انعزال باطل هستند . 

اگر قیم در امور مربوط به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به مولی علیه مورد تعقیب دادستان واقع شود ، دادگاه قیم موقت : 

 ق.م(1250موال مولی علیه معین خواهد کرد .) ماده به تقاضای مدعی العموم ، موقتاً قیم دیگری برای اداره ی ا
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 ) در امتحان نمی آید(سرپرستی کودکان

 

 مبحث هشتم : سرپرستی کودکان و نوجوانان 

  : ذن ولیّ فقیه به  احفاظت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان که با سرپرستی

ودکان و نوجوانان ک اشخاصی غیر از پدر و مادر  ایشان واگذار می شود . قواعد سرپرستی تابع قانونی به نام قانون حمایت از 

 ت . ( اس1392بی سرپرست و  بدسرپرست ) مصوب 

 : خواست کنند. افراد زیر می توانند سسرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون رااز سازمان در متقاضیان سرپرستی

 قانون حمایت از  کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست ( 5)م

، مشروط  نشده باشندزن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و ازاین ازدواج  صاحب فرزند  .1

ی امکان به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .اگر به  تشخیص سازمان پزشکی  قانون

 بچه دار شدن زوجین وجود  نداشته باشد ، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال معافند .

 بیش  از سی سال سن داشته باشد.  زن و شوهری دارای فرزند ، مشروط براین که حداقل یکی از آنان .2

 حق دختران و زنان بدون شوهر ، درصورتی که حداقل سی سال داشته باشند . بدیهی است  که ایشان منحصراً .3

 سرپرستی اناث را خواهند داشت . 

  اولویت در پذیرش سرپرستی 

رانجام زن سفرزند و در نهایت اولویت نخست بازنو شوهر بدون فرزند ، سپس با زنان و  دختران بدون شوهر فاقد  .1

 قانون مذکور ( 5م  3و شوهردارای فرزند است .) تبصره 

ر شرایط ددرخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال ، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند ،  .2

 قانون مذکور (5م 4مساوری اولویت دارند .) تبصره 

اجد شرایط ای یافتن طفلی را بنماید وادعای وی در دادگاه ثابت شود ،اگر ودرصورتی که متقاضی سرپرستی ، ادع .3

 ن مذکور (قانو 6م2مندرج دراین قانون برای سرپرستی باشد دراولویت واگذاری سرپرستی قرارمی گیرد .) تبصره 

 : کور (قانون مذ 7و 6درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند : ) مواد شرایط سرپرست 

 تقیّد به انجام واجبات و ترک محّرمات .1

 عدم محکومیت جزائی مؤثر  .2

 تمکّن مالی  .3

 عدم حجر .4

 سالمت جسمی و روانی الزم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان ونوجوانان تحت سرپرستی . .5

 نداشتن اعتیاد به  مواد مخدر ، مواد روانگردان والکل .6

 صالحیت اخالقی  .7

 بیماری های واگیر ویا صعب العالج  عدم ابتالء به .8

 اعتقاد به یکی از ادیان مصرّح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران . .9
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رعایت اشتراک دینی میان سرپرست وافراد تحت سرپرستی الزامی است . البته دادگاه صالح با رعایت مصلحت  .10

 . 4مسلمان می سپاردکودک ونوجوان غیر مسلمان ، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان 

ودکان یا درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند ؛ مگر در مواردی که ک .11

 نوجوانان تحت سرپرستی ، اعضای یک خانواده باشند . 

 : از شرایطسپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجازاست که دارای یکی شرایط شخص تحت سرپرستی 

 قانون مذکور ( 9و 8ذیل باشند : ) مواد 

 امکان شناخت هیچ یک از پدر ، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد . .1

 پدر ، مادر ، جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند . .2

از  تاریخ  گردیده و تا زمان دوسالافرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحیت دار به سازمان سپرده  .3

ان مراجعه سپردن آنان به سازمان ، پدر یا مادر ویا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آن

 نکرده باشند .

شند هیچ یک از پدر ، مادر وجد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صالحیت سرپرستی را نداشته با .4

 ه صالح ، این امر حتی با ضمّ امین یا ناظر نیز حاصل نشود .وبه تشخیص دادگا

و یا نیاز آنان به   کلیه ی کودکان ونوجوانان نابالغ ونیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه ، عدم رشد .5

 سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در بندهای فوق باشند ، مشمول سرپرستی می شوند . 

 رپرستی حکم س 

کر پس از تقاضانامه ی درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی ارائه شود . سازمان مکلف است حدا .1

 قانون مذکور ( 11دوماه بااعالم نظر کارشناسی ، آن را  به دادگاه صالح تقدیم دارد .)م

حل اقامت بی سرپرست وجود دادگاه مدادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به  نگهداری کودکان ونوجوانان  .2

 قانون مذکور (32درخواست کننده است . ) م

زمایشی شش آدادگاه بااحراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان ، نسبت به صدور قرار سرپرستی  .3

 قانون مذکور (  11ماهه اقدام می کند .)م

این قانون  رصورت زوال ویاعدم تحقق هر یک از شرایط مقرر دردادگاه می تواند در دوره ی سرپرستی آزمایشی ، د .4

نین باتقاضای به تقاضای دادستان ویا  سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان وبا  اطالع قبلی سازمان وهمچ

 قانون مذکور ( 12سازمان ، قرار صادره را فسخ کند . )م

 13) م .ا لحاظ نظر سازمان حکم سرپرستی را صادر می کند پس از پایان دوره ی سرپرستی آزمایشی ، دادگاه ب .5

 قانون مذکور (

ود دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند کهدر خواست کننده ی سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خ .6

م ست .) را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند . تشخیص نوع ومیزان مال یاحقوق مزبور یا دادگاه ا

 قانون مذکور ( 14

ی در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یابه مصلحت نیست وسرپرست .7

ده را صادر کودک یا نوجون ضرورت داشته باشد ، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آین

 قانون مذکور ( 14حکم سرپرستی صادر می کند .)موپس از  قبول درخواست کننده و انجام دستور ، 

                                                           
غیر مسلمان به شخص  است که اگر تمام شرایط مذکور در  سرپرست وجود داشته باشد ، سپردن سرپرستی طفلاین شرط ) شرط مصلحت ( ، شرطی زاید است . چون بدیهی  4

 مسلمان خالف مصلحت طفل نیست .
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 قانون مذکور ( 34اعتراض  به آرای صادره تابع قوانین ومقررات جاری وآیین دادرسی مدنی است . ) م .8

 حقوق وتکالیف سرپرست 

درخواست کننده منحصر ) زنان بدون شوهر ودختران ( یا درخواست کنندگان سرپرستی ) زن و شوهر ( باید متعهد  .1

 15شوند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری وتربیت وتحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند . ) م

 قانون مذکور (

حکم فوق حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید ، برای کودک یا نوجوان  .2

موظفند با نظر سازمان ، خود را نزد یکی از شرکت جاری است . به این منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان ، 

 قانون مذکور ( 15های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه ی عمر کنند . )م

اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره ی آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده  .3

د ویا ولی قهری وی برای اداره ی اموال اوشخصی را تعیین نکرده باشد ومرجع می شود که طفل فاقد ولی قهری باش

 قانون مذکور ( 16صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده ی سرپرست قرار داده باشد  .) م

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یانوجوان از لحاظ نگهداری ، تربیت ونفقه ، واحترام ، نظیر تکالیف  والدین  .4

والد است . کودک  یانوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست ، احترامات متناسب نسبت به ا

 قانون فوق ( 17باشأن وی را رعایت کند .)م

بین سرپرست وطفل تحت سرپرستی ، آثار خاص فرزندی ، یعنی رابطه ی توارث وحرمت نکاح ایجاد نمی شود .  .5

 ذکور (قانون م 26وتبصره ماده  17) مفهوم ماده 

صدور حکم سرپرستی ، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق  .6

 قانون مذکور ( 18گرفته یا می گیرد ، نمی شود .)م

در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند ، افراد تحت  .7

افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده وتاتعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه سرپرستی در حکم 

 قانون مذکور ( 19ی بازماندگان برخوردار خواهند بود . ) م

در صورت فوت یا زندگی مستقل وجدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طالق بین آنان ، دادگاه می  تواند با  .8

اد این قانون ، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث  درخواست سازمان وبا رعایت مف

 قانون مذکور ( 20واگذار کند . رعایت نظر کودکان بالغ دراین خصوص ضروری است . ) م

پس از صدور حکم قطعی سرپرستی ، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ی ثبت احوال و اداره ی بهزیستی مربوط  .9

ود . اداره ی ثبت احوال مکلف اسست نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وهمچنین ابالغ می ش

مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه ی جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام 

پرستی و نام و نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در  قسمت توضیحات مفاد حکم سر

 قانون مذکور (22خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن ، قید کند .) م 

 22م  2اداره ی ثبت احوال مکلف است سوابق هویت ونسبت واقعی طفل را در پرونده ی وی حفظ کند. ) تبصره  .10

 قانون مذکور (

هجده سالگی ، صدور شناسنامه ی جدیدی رابرای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به  .11

خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن ، یا نام خانوادگی مورد نظر وی ، در صورت معلوم نبودن نام 

 قانون مذکور (22م 2والدین واقعی ، ازاداره ی ثبت احوال درخواست کند. ) تبصره 
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ت سرپرستی از کشور ، منوط به موافقت سرپرست منحصر یا  صدور گذرنامه وخروج کودک یا نوجوان تح .12

سرپرستان ودادستان است . دادستان پس از  جلب نظر کارشناسی سازمان بارعایت مصلحت ، اتخاذ تصمیم می 

 قانون مذکور( 23کنند.)م

که بالغ  در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بروی واجب  باشد ، مانند سفر حج تمتع برنوجوانی .13

شده ، مفاد بند فوق اجراء نخواهد شد . سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان 

 قانون مذکور ( 23م2اطالع دهند . ) تبصره 

 : فسخ حکم سرپرستی 

ادگاه صالح دادستان وسازمان بهزیستی در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی رااحراز نمایند ، مراتب را  به د .1

 قانون مذکور ( 24اعالم می کنند .)م

 قانون مذکور ( 25م(حکم سرپرستی ، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی ، در موارد زیر فسخ  می شود  .2

 . سرپرست فاقد اوصاف مقرر قانونی شود ، برای مثال معتاد یا دچار فساد اخالق شود 

 ورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در ص

 تحمل ناپذیر باشد . 

  . طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند 

  مشخص شدن پدر یا مادر یاجد پدری کودک یا نوجوان ویا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی

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

  قانون مذکور وتبصره آن( 26)مازدواج سرپرست 

 رد مورد نظر را به دادگاه صالح اعالم کند . سرپرست درصدد ازدواج برآید ، باید مشخصات فهرگاه  .1

درصورت وقوع ازدواج ، سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج رابه دادگاه اعالم تا با حصول شرایط این  .2

 قانون ، نسبت به ادامه ی سرپرستی به صورت مشترک ویا فسخ آن اتخاذ تصمیم کند .

ن حضانت وچه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است در موارد فرزند خواندگی ، ازدواج چه در زما .3

 ، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد .

 

 

 

 )در امتحان نمی آید(اهدای جنین
 مبحث نهم : اهدای جنین به زوجین نابارور

 :ازدواج وانجام اقدامات پزشکی ، به علت ناتوانی یکی از زوجین یا هر دو ، آنان قادر به فرزند آوری اگر پس از تعریف

نباشند ، می تواند جنین حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی را پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به 

 ناباروری ( قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین 1رحم آن زن منتقل کرد . )م

 : قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور ( 2)مشرایط زوجین پذیرنده ی جنین 

 تقاضای دریافت جنین باید مشترکاً از طرف زن وشوهر تنظیم وتسلیم دادگاه شود .  .1

 زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی امکان بچه دار شدن نداشته باشند .  .2

 فت جنین راداشته باشد.زوجه توانایی جسمی وروانی دریا .3

 زوجین دارای صالحیت اخالقی باشند .  .4
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 هیچ یک از زوجین محجور نباشند .  .5

 هیچ یک از زوجین مبتال به  بیماری های صعب العالج نباشند .  .6

 هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند . .7

 زوجین تابعیت جمهوری اسالمی ایران را داشته باشند .  .8

 آیین نامه ی اجرایی قانون  2زوج های اهدا کننده باید دارای شرایط زیر باشند : )مداکننده ی جنین : شرایط زوجین اه

 نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور (

 علقه ورابطه زوجیت قانونی وشرعی . .1

 سالمت متعارف جسمی وروانی وضریب هوشی مناسب .  .2

 نداشتن اعتیاد به مواد اعتیاد آور وروان گردان . .3

 مبتال نبودن به بیماری های صعب العالج نظیر ایدز ، هپاتیت و .... .4

  : قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور(  3)محقوق وتکالیف زوجین پذیرنده ی جنین وطفل نسبت  به یکدیگر 

وظایف وتکالیف زوجین پذیرنده ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه واحترام نظیر  .1

 وظایف وتکالیف اوالد ووالدین است . 

 بین زوجین پذیرنده ی جنین وطفل ، رابطه ی توارث حاصل نمی شود .  .2

 

 

 

 

 

 )در امتحان نمی آید(    غایب مفقود االثر

قانون امور  161تا  126قانون مدنی و مواد   1030تا  1011قبل از مطالعه این بخش مواد 

 حسبی را دقیق مطالعه کنید. آوردن هر دو  قانون در جلسه امتحان آزاد است. 

 : غایب مفقوداالثر  دهممبحث 

  : غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نیست . غایب مفقوداالثر

 ق.م(  1011)م 

  برای اداره ی اموال غایب مفقوداالثر، با مراحل ذیل روبه روهستیم : اداره ی اموال غایب مفقوداالثر: 

تکلیف کرده باشد یاکسی باشد که قانوناً ) مانند ولی( یا اگر  غایب مفقوداالثر برای اداره ی اموال خود تعیین  .1

برحسب قرارداد )مانند وکیل ( بتواند اموال او را اداره کند ، تازمان صدور حکم موت فرضی او به  همان ترتیب 

 ق.م( 1012مقرر عمل می شود ، وگرنه به سراغ مراحل زیر می رویم .) م 

نباشد ، تاامین توسط دادگاه تعیین شود ، دادستان موقتًا اقدام به اداره ی اگر هیچ کس برای اداره ی اموال غایب  .2

 ق.م(1012اموال غایب می کند . ) م

درصورت تقاضای تعیین امین از طرف مدعی العموم ) دادستان ( یا اشخاص ذینفع ، دادگاه برای اداره ی اموال  .3

 ق.م(1012غایب مفقوداالثر یک نفر امین معین می کند . ) م
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وراث غایب مفقوداالثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او از محکمه تقاضا نمایند که دارایی اورا به  .4

 ق.م(1025تصرف موقت آنها بدهد . )م 

اگر از  تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده ، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند ،  .5

 ق. م ( 1019می شود . )م  حکم موت فرضی غایب صادر

 : دراین خصوص باید به موارد ذیل توجه داشت :شیوه ی تعیین امین برای غایب مفقوداالثر 

 ق.م( 1012تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع قبول می شود .) م .1

 ق.م( 1013کند .) ممحکمه می تواند از امینی که معین می کند ، تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر  .2

اگر یکی از وراث غایب ، تضمینات کافی بدهد ، محکمه نمی تواند امین دیگری معین کند و وارث مزبور به  .3

 قوم(1014این سمت معین خواهد شد .) م

  : دراین خصوص باید به موارد زیر توجه داشت :شیوه ی تصرف موقت ورثه در اموال غایب مفقوداالثر 

 ق.م(1025ممکن است که غایب کسی را برای اداره ی اموال خود معین نکرده باشد )ماین امر در صورتی   .1

 ق.م(1025دوسال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد ، بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد . )م .2

بور تا موقع وراث باید ضامن یا تنظیماات کافی بدهند ، تا در صورت مراجعه ی غایب و یادر صورتی که اشخاص مز .3

 ق.م( 1026صدور حکم موت فرضی غایب ، باقی خواهد بود .)م

  : در موارد ذیل عادتاً شخص غایب ، زنده فرض نمی شود ودر نتیجه حکم موت فرضی موارد صدور حکم موت فرضی

 ق.م(1020قابل صدور است . این موارد عبارتند از : )م 

از حیات غایب رسیده ، گذشته و در پایان مدت مزبور سن غایب وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که  .1

 از هفتاد وپنج سال گذشته باشد . 

وقتی که یک نفر جزء نیروهای مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود وسه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد ولی  .2

سال از تاریخ ختم جنگ محسوب  خبری از اونرسد . اگر جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج

 می شود . 

وقتی که یک نفر حین سفر دریایی در کشتی بوده وآن کشتیی در آن مسافرت تلف شده باشد و سه سال تمام از  .3

 تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد واز آن مسافر خبری نرسد .

هواپیما بوده و هواپیما مفقود شده باشد اگر کسی در نتیجه ی سایر امور ، دچار خطر مرگ شده و مفقود شده یا در  .4

وقتی می توان حکم موت فرضی اورا صادر کرد که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد ، بدون این 

 که خبری از حیات او رسیده باشد .

 این موارد تمثیلی است و صدور حکم موت فرضی محصور به همین امور نیست .  .5

 دراین خصوص باید به موارد ذیل توجه داشت :ضی : احکام صدور حکم موت فر 

اگر بعد از صدور حکم فوت فرضی ، غایب پیدا شود ، کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند ،  .1

باید آنچه راکه از اعیان یا عوض اعیان ویامنافع یا عوض منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود است ، به 

 ق.م( 1027دارند .) م  اومسترد

اگر اعیان یا منافع اموال غایبی که حکم موت فرضی او صادر شده بوده ، در نزد وراث تلف شده باشد یا وراث  .2

 ق.م(1027ازآن ها استفاده کرده باشند ، ایشان مسئولیتی ندارند .)مفهوم م 

 رند . وراث مسئولیتی برای پرداخت اجرت المثل استفاده از اموال غایب را ندا .3
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 :اگر مردی غایب باشد ، همسر او می تواند با شرایط و اوصاف ذیل درخواست طالق طالق زوجه شخص غایب مفقوداالثر

 کند :

 ق.م(1029شخصی چهارسال تمام غایب مفقوداالثر باشد . ) م  .1

 ق.م(1030این طالق رجعی است واگر شوهر در مدت عدّه برگردد ، می تواند رجوع کند .)م .2

موت فرضی غایب ، موجب افتراق زن و مرد نیست ؛ بلکه زن باید طبق تشریفات قانونی طالق بگیرد .)  صدور حکم .3

 ق.م( 1029م

روز .             )  10ماه و  4بااینکه این طالق رجعی است ، امام مدت عدّه ی آن برابر عدّه ی وفات است ؛ یعنی  .4

 ق.م(1156م

 ق.م (1030بت به همسر سابق خود نخواهد داشت .) مفهوم و اگر بعد از عده ، مردبازگردد ، حقّی نس .5

 

 غایب مفقود االثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. 1011ماده 

 .مثالً در شهرش نجف آباد  حضور ندارد اقامتگاهش در محل

ماه برای فردی که همه اش مسافرت بوده و یا ... خبری از 5ماه ،  4این مدت می تواند در هر فردی متفاوت باشد ، مثالً  

 حیات فرد می آید و نه از ممات او....

 به طوری که ندانیم فرد زنده است یا مرده ، شک داشته باشیم ، استصحاب می کنیم.

 ی به جا می گذارد مردی که مفقود می شود از خود چیزهای

 / فرزندان / همسر اموال

امور مالی غایب : وضع حقوقی غایب بدون دخالت دادستان و نصب  امین اگر قبل از غیبت نماینده قرادادی 

ب کرده باشد / نماینده اموالش را حفظ می کند ، آقای الف قبل از سفر به سوریه آقای ب را مسئول صن

می تواند  اموال را بفروشد؟ خیر ، فقط می تواند اداره کند. ماده  )ب(اموال خودش کرده است. آیا فرد

 اگر مالکیت را مشخص کرده باشد دادستان دخالت نمی کند. 1012

دش شخصی را مشخص نکرده باشد جهت اداره اموالش و کسی نباشد قانونا اموال را حفظ و اگر فرد خو

 نگه داری کند آن هنگام دادستان وارد می شود.

داشته باشد دادستان  )وصی(ر آن شخصی که غایب شده ، نه نماینده قانونی داشته باشد نه نماینده ولیاگ

 باید اموالش را حفظ و نگهداری کند.

 می گویند نصب امین که بادادگاه است . اصطالحا دادگاه شخص امینی را مشخص می کند که 

 کند.)مدعی العموم( دادستان نماینده ی جامعه است. از حقوق جامعه دفاع می
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 کسی که نماینده نداشته باشد ، دادستان اموال او را بررسی می کند و حفظ می کند.

 چون وقت ندارد ، به دادگاه می گوید شخصی امین را نصب کند )پیشنهاد می دهد دادستان( دادستان خود

 شخصی که به عنوان امین نصب می شود باید یک ضامن یا تضمین بدهد.

 باشد.ت اچیزی برای گرو و خسار ،ینکه اگر رفتبه علت ا

 به عنوان اامین نصب نمی شود. تضمین خودداری کند  یاواگر کسی از دادن ضامن 

 کسانی که صالحیت ندارند برای نصب امین 

 کسانی که تحت والیت یا قیمومیت هستند. -1

 کسانی که به علت ارتکاب جنایت سابقه داشته باشند.-2

 ثابت شده است. آنها م ورشکستیکسانی که حک-3

 کسانی که معروف به فساد اخالقی هستند.-4

 دعوایی بر مفقود االثر داشته اند. آنها اقربایکسانی که خود یا -5

 

میوه ها رسیده است ، امین باید میوه ها را بفروشد و پولش را به نفع غایب کاری  غایب باغ میوه دارد -1

 انجام بدهد.

 را بفروشد. احتیاج  غایب نیست رددادستان اموال منقول ضایع نشدنی که مو اجازه  به امین با توجه-2

می تواند با اجازه دادستان بفروشد و اگر بدون  خودرویی که مورد احتیاج نیست/ دچار کسر قیمت می شود 

 اجازه دادستان باشد نسخ می شود.

 باید به دالیلی برای ترجیح وجود داشته باشد.

 مه امین می تواند جزء دیون غایب محسوب شود.حق الزح

 اگر منابع کافی نباشد ، اموال منقول اگرنباشد چاره ایی نیست جزء اموال غیر منقول 

 رهن ارجحیت دارد به فروش اموال غیر منقول.

 جورین را انجام می دهد. حسرپرستی ، دادستان نماینده ایی دارد وظایف در مقابل ماداره 

 کاری باید از دادستان اجازه بگیرد ، اگر دادستان تائید نکند قرارداد باطل است. هروقبل از فروش 

 

 داشته باشد. برتریو گمان مرگ بر زنده بودن  ظنازتاریخ آخرین خبر بگذرد ، به نحوی که  بالنسبه مدیدیهرگاه مدت 
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 هرگاه مردی غایب شود اصل در استحصاب است و زنده بودن او

 نمی شود ، زن او ازدواج نمی کند.اموال اوتقسیم 

 .1019اگر طوالنی شود قانون مرگ او را فرض می کند 

 

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته 

 باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.

 ودش تعیین کند.دست قاضی را باز گذشته اند تا زمان را خ

 )به قاضی کمک می کند که در چه مواردی غالباً خود غایب زنده فرض نمی شود.( 1020ماده 

 )قانون مدنی(

 1022و ماده   1021و ماده 

سال غیب شده  10، مثالً اگر بچه ایی  1019است ، رجوع می شود به  1022و  1021اگر موردی باشد به جز اینها که در 

 سالش شده است و عادتاً فرد ممکن است زنده باشد. 20مرگ او را حساب کرد؟ خیر خوب  باشد آیا می توان

 هم باید رعایت شود. 1023ماده 

 تاریخ مرگ فرضی است ، برای مفقود االثری که می خواهیم مرگ فرضی به او بدهیم ، جنبه فرضی دارد.

 تاریخ سقوط را به عنوان روز مرگ می کنند. قابل تجدید نظر خواهی هم هست. در مورد سقوط هواپیما باشد 

 اگر کسی حکم موت فرضی اش امضاء شود گویی فرد موت طبیعی داشته است.

 هر تصرفی را که خواست انجام دهد.  میتوان در اموال

 1027اگر غایب باز گردد. 

انی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کس

منافع غ داده جایش زمین خریده و یا پول( و یا را که از اعیان )چیزهایی که هست / خانه / ویال/ ماشین( و یا عوض )با

 حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد می باشد. که اموال مزبور

 گرفته ، باید این را هم بدهد هم مستقیم و هم غیر مستقیم. ، منافع ، عِوض )مغازه اعیان

تا جایی که الزم است باید برگرداند. )خونه را فروخته است و رویش مقداری پول گذاشته و خانه ای بزرگتر  عِوَض 

 خریده است( تا جایی که ممکن است باید پول فرد را بدهد.

 داده جایش خودکار گرفته . را  ال مفقودمکتاب  عِوَض مستقیم 

 ال مفقود بوده ، داده کتاب دیگری خریده بعد کتاب داده خودکار خریده مکتاب  عِوَض غیر مستقیم 
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 امور غیر مالی

 نکاح و اوالد غایب

اگر کسی اوالدی داشت و غایب شد . اگر پدری باشد با دو بچه محجور و صغیر ، تحت والیت پدر بودن 

ب قیم می کنند یا به عبارتی نصب امین. اگر قیم بوده و مفقود شده جایش فردی دیگر نص نیستحاال پدر 

 می گیرد.

 ندارد پدر امر والیت را انجام می دهد.هیچ فرقی  بوده باشد  دراگر ما

 1029سال به انتظار شوهرش بنشیند. 4زن باید 

 استفاده نمی کند. 1029امروزه کسی از ماده 

به زن  استناد حقی که مرد در سند ازدواجماه خبری از او نباشد ، زن می تواند به  6اگر مرد غایب و مفقود االثر شود و 

 داده طالق بگیرد.

اگرطالق گرفت و فرد بازگشت اگر در زمان عِده برگشت می توانند با هم زندگی کنند اما اگر پایان عِده 

 خواهند می توانند عقد مجدد کنند.(باشد نمی تواند )اگر بعد از عِده ب

 همانطور که قبل از مفقودی اجازه داشت بعد آن هم می تواند بدون صبر کردن ازدواج کند. اگر زن غایب شود 

 رضی اگر داده شود برای مرد آیا نیاز است زن طالق  هم بگیرد؟فحکم موت 

 و حکم نکاح را هم باطل میکند.باطل می کند.رضی یه سری چیزها را فقانون ساکت است ، همانطور که حکم موت 

سری از دادگاه ها حکم می کنند که فرد باید طالق هم بگیرد زیرا حکم موت فرضی فقط در موارد مالی اثر  اما یک

 دارد و در مورد نکاح صدق نمی کند.

 

نشده باشد( )دادگاه برایش هرکس برای دیگری خدمتی انجام می دهد اجرت را می تواند بگیر )حتی اگر قبل آن توافق 

 اجرت مشخص می کند(

 اشکالی ندارد حتی ممکن است ناظر هم باشد. لهممکن است چند تا امین نسبت شود؟ ب

 

 امین باید به ناظر اطالع دهد اما  نیاز به تصویب نیست. عی النظارت استط                             ناظر : 

 

کاری انجام                                                  اول باید شخصی تاییدش کند )مثل انتخابات( امین نمی تواند   تصوابیناظر اس   

 قبل از اینکه اطالع دهد دهد
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 شخص حقوقی)در امتحان نمی آید(
 مبحث یازدهم : شخص حقوقی 

  :) مجموعه ای  از اشخاص یا اموال که شخصیت اجتماعی پیدا کرده و می تواند به عنوان یک واحد شخص حقوقی ) قانونی

 وتکلیف شو . در خصوص شخص حقوقی باید توجه داشت که :اجتماعی دارنده ی حق 

شخص حقوقی ، شخصیتی مستقل از اعضای خود دارد وبه طور مستقل از اعضای خود دارای حقوق و تکالیف  .1

 می شود . 

 دارایی شخص حقوقی از دارایی اعضایش مستقل است . .2

گرچه تصمیمات شخص حقوقی توسط اعضای آن اتخاذ می شود اما اراده ی شخص حقوقی از  اراده ی تک  .3

تک اعضای آن مستقل است ؛ بلکه برآیند اراده ی اعضای آن است که اراده ی شخص حقوقی را رقم می زند 

 . 

 ن آن شخص حقوقی ابراز و اظهار می شود . اراده ی شخص حقوقی توسط مدیرا .4

شخص حقوقی علی االصول دارای همان حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی است ، جز آن دسته از حقوق  .5

 وتکالیفی که فقط برای انسان ها قابل ایجاد هستند ، مانند ابوّت ، بنوّت ، زوجیت ، والیت قهری و حضانت . 

  : ز قرار ذیل است :اقسام حقوقی ااقسام اشخاص حقوقی 

آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق عمومی اند ، مانند دولت ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی :  .1

 شهرداری  ها ، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها . 

آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق خصوصی اند ، مانند   اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : .2

 ت آموزشی و سازمان های مردم نهاد . شرکت های تجاری ، موسسا

  : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، خود به دسته های ذیل تقسیم می شوند:اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 

اشخاص حقوقی که  در قالب های موجو در  حقوق تجارت تشکیل شده اند یا فعالیت شرکت های تجاری :  .1

 اند . معمول خود را انجام اعمال تجاری قرار داده 

(  1337آیین نامه ی اصالحی ثبت تشکیالت وموسسات غیرتجاری ) مصوب  1بنابر ماده  موسسات غیر تجاری : .2

، اشخاصی حقوقی هستند که برایی مقاصد غیر تجاری از  قبیل امور علمی وادبی یاامور خیریه تشکیل می 

آیین نامه  2شند . این موسسات بنابرماده ی شوند ، اعم از آن که موسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته با

 ی مزبور خود بردو قسمند : 

 : اشخاص حقوقی که هر چن تاجر نیستند ، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع  موسسات انتفاعی

مزبور تشکیل شده اند ، مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش آزاد و موسسات خدمات 

 مشاوره ای . 

 اشخاص حقوقی که نه تاجرند و نه برای کسب سود وانتفاع تشکیل شده اند ؛ ات غیر انتفاعی : موسس

بلکه هدفشان اعمال غیر انتفاعی یا عام المنفعه است ، مانند موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت  

 NGOیا های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه . به این موسسات ، سازمان مردم نهاد ، سمن 

 نیز گفته می شود . 
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(  2/10/1363قانون تشکیالت واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ) مصوب  3بنابر ماده ی  موقوفات :  .3

موقوفه دارای شخصیت حقوقی است ومتولی یا سازمان حسب مورد نماینده ی آن است . بنابراین ، ، هر 

وقف خاص باشند ، دارای شخصیت حقوقی اند و در  مشاهده می شود که موقوفات چه وقف عام و چه

صورت نصب متولی از سوی واقف ، متولی نماینده ی موقوفه محسوب می شود ، در  غیر اینصورت سازمان 

 اوقاف متولی آن است . 

  مسئولیت های شخص حقوقی 

شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی می توانند مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مسئولیت مدنی :  .1

 مدنی باشند . مسئولیت مدنی شرکت های تجاری تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است 

شرکت های تجاری در  موارد خاصی در قانون تصریح شده است . بنابراین ، وجود مسئولیت کیفری برای شرکت  مسئولیت کیفری :

ق.ت که شرکت متخلف را  در مواردی به جزای نقدی محکوم می 220های تجاری در حقوق ما پذیرفته شده  است . مانند ماده ی 

ود شرکت ومسئولیت کیفری مدیران و رؤسای آن ، دو عنوان جداگانه است . کند . ذکر این نکته نیز الزم است که مسئولیت کیفری خ

در صورتی مسئولیت کیفری متوجه خود شرکت است ، که مجازات متوجه خود شرکت باش . بدیهی است که برخی مجازات ها مانند 

قیقی شرکت ها مانند مدیران ممکن شالق و حبس نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست ، واگر اعمال شود ، نسبت به اعضای ح

( نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده  1392قانون مجازات اسالمی ) مصوب  20است اعمال شوند . در ماده 

 است

 

 پایان

 موفق باشید

 .در ارتباط باشید  09019094880پ و تلگرام شماره:واتسا  جهت رفع اشکال از طریق 

 


