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 مقدمه
افراد جامعه در زندگی روزمره خویش دچار مشکلتی می شوند و سوالتی برای بسیاری از  

می توان  خوب و باسواد آنها پیش می آید که جواب آن را فقط در اطلعات علمی یک حقوقدان

 در طول زندگی خویش نیاز خواهند داشت. زبده و حاذق به نوعی به یک وکیلیافت و 

در زندگی اکثر اٌ ته اند که به بسیاری از سوالت حقوقی که گاهنویسندگان این اثر سعی بر آن داش

و از پرداخت  بی نیاز نمایندافراد پیش می آید جواب دهند و شما عزیزان را از مراجعه به وکل 

البته لزم به ذکر است قطعا بسیاری از وکل و  .سنگین حق الوکاله معاف شوید هزینه های

حقوقدانان نمی توانند جوابگوی بعضی از سوالت که در فهرست این اثر مشاهده می کنید باشند 

بعد از  گردیده   چراکه متاسفانه سواد علمی و حقوقی اکثر وکل به روز نبوده و به وفور مشاهده 

متن مواد سابق مشاهده  ء در لوایح و دفاعیات وکل لزم الجرا شدن یک قانون خاص، تصویب و

به همین دلیل می توان به قاطعیت گفت  .بی اطلع بوده اندمی شود و حتی از تصویب قانون جدید 

مطالعه این کتاب برای تمامی وکل،قضات،حقوقدانان و تمامی افرادی که اطلعات حقوقی جامع 

نگام پیش آمدن چنین سوالتی بتوانند حداقل حکم و کاملی ندارند لزم و ضروریست تا در ه

قضیه و پرسش و مشکل حقوقی را بدانند و به چشمی باز برگه معاملت خویش را امضاء نمایند.به 

امید روزی که تمامی افراد جامعه بتوانند از حق خویش دفاع نمایند و حداقل به میزان یک وکیل 

ا نگاهی به فهرست این کتاب متوجه خواهید شد که فلذا حتما ب اطلعات حقوقی داشته باشند.

کتاب به همه افراد توصیه می شود چراکه در برگیرنده نکات و سوالت بسیار مفید و  مطالعه این

 ارزنده ای است.

 

 

 

 
 مدیر موسسه و انتشارات قانون یار

 .              بهنام اسدی



 

 اهداف موسسه قانون یار
 )داوطلبان آزمون های حقوقی حتما بخوانند(

 
مک آموزشی  با عنایت به اینکه موسسه قانون یار به اولین هدف خویش در خصوص تالیف کتب آموزشی و ک

ی داوطلبان آزمون های و مورد توجه تمامرسید  به همراه دی وی دی صوتی تدریسبه صورت کتاب نموداری 
حقوقی)مخصوصا آزمون وکالت(قرار گرفت و از طرفی مورد انتقاد دیگر موسسات قرار گرفتیم ، نشان از پیشرفت 

در خصوص و موفقیت در این رسته آموزشی می باشد .اما اهداف اصلی موسسه قانون یار به اینجا ختم نمی گردد.
که هیات علمی موسسه ما بدین سبک توانست نیاز تمامی  اهداف بعدی این موسسه باید گفت،از آنجایی

دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی را از مراجعه به کلسهای حضوری دیگر موسسات و پرداخت هزینه 
های گزاف و غیر وجدانی معاف نماید در همین راستا هدف دیگر موسسه قانون یار اخذ مجوز لزم از وزارت علوم 

می باشد که ان شا ال  با هزینه شهریه عادلنه و منصفانه حقیقات جهت برگزاری کلسهای حضوریو فناوری و ت
در آینده بتوانیم به همین روال با دریافت هزینه  ناچیزی از داوطلب ))بر خلف شهریه سنگین و غیر اخلقی 

 دیگر موسسات((در راستای برگزاری کلسهای حضوری گام برداریم.
 اف موسسه قانون یار و اعضای هیات علمی آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:از دیگر اهد

 

 برای خریداران کتب و سی دی های صوتی تدریس موسسه قانون یار به صورت رایگان. برنامه ریزی هدفمند و مفید 1
 تمامی دروس و کتب رشته حقوق در قالب کتب نموداری و صوتی در آینده نزدیک  تدریس صوتی و نموداری. 2
 و تمام نموداری رفع تمامی مشکلت حقوقی وکل ، قضات و اساتید  دانشگاه ها کتب صوتی. تالیف 3
 در تمامی مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری کلسهای تدریس تصویری. برگزاری 4
 در آینده ای نه چندان دور های  آزمایشی حضوری  و اینترنتیآزمون . برگزاری  5
 ادوار  گذشته  در آزمون های حقوقی کتب صوتی تست های معتبر.تالیف  6
 )کامل ضروری و مهم(.تالیف کتاب صوتی ترمینولوژی حقوق  7
 ر ایرانموجود و حاکم  د تمامی قوانین  قانون خوانی.8
 تمام دروس  مهم آزمون  تدریس صوتی رایگان.9

 در آینده مشاوره تحصیلی رایگان.ارایه 10
 

))توجه:دی وی دی صوتی تدریس اساتید با کیفیت فوق العاده بال و به صورت کامل رایگان عرضه می گردد تا تمامی 
 اساتید موسسه بدون پرداخت هزینه ای اضافی استفاده نمایند.((حقوقدانان بتوانند از امتیازات و بار علمی 

 
 این فقط بخشی از فعالیت های موسسه قانون یار می باشد

 

 آینده از آن ماست
 عضو خبرنامه پیامکی موسسه قانون یار شوید(( 5000100900800به سامانه پیامکی موسسه به شماره  20))با ارسال عدد 

  .               
 

مقایسه،سپس خرید نمایید کتب موسسه قانون یار را اول  
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  فصل اول

 مجموعه پرسش های حقوقی



 



 

 : آیا پیامک جز ادله ی دادگاه محسوب می شود؟  1 سوال شماره
نمی شوند،  وارد به تنهایی دلیل قضایی محسوبم ایمیل، عکس، فیلم و اینپیامک، پاسخ :

بلکه جزء امارات قضایی محسوب شده و می توانند در کنار سایر دلیل برای اثبات موضوع به کار 

، قاضی را به  و از جمله امارات قضایی مذکورچه مهم است این است که مجموعه ادله . آن آیند

    ، فیلم و عکس هم می توانند اماره و پیامک و اماره قضایی هم محدود نیستند . یقین برسانند

آنچه مهم است این است که قاضی از این امارات به اقناع درونی  . نشانه ای برای یقین قاضی باشد

 .  و وجدانی برسد

مطالبه ی طلب به واسطه ی رسیدهای بانکی  می دانیدآیا  : 2 سوال شماره
 چگونه است؟

یل اثبات دعوی و مستندی برای رسید بانکی یکی از مدارکی است که می تواند دل پاسخ :

قانون مدنی هر گاه کسی پولی به مواد . بر اساس نص  به وجوه واریزی از طرف مقابل باشدمطال

. یعنی اصل  گر اینکه خلف آنرا طرف دعوی ثابت کند، ظاهر در عدم تبرع است م دیگری بدهد

، به حساب  بر آن است که شما آن مبلغ را به عنوان قرض و بدون آنکه بدهکار طرف دعوی باشید

    ، اما اگر طرف شما دلیل یا مدارکی ارایه نماید که نشان دهد به وی مدیون  وی واریز کرده اید

 ایفای تعهدات از طرف شما بوده دعوی شما محکوم به ردّ  بوده اید و وجوه واریزی به عنوان

 .  است

 آیا می دانید اموال غیرقابل توقیف )مستثنیات دین(کدامند؟ : 3 سوال شماره
مستثنیات دین اموالی هستند که برای زندگی فرد یا یک خانواده ضرورت دارد که  پاسخ :

که بدهکار به وسیله آن درآمد خانواده  )تاکسی(مثل اتومبیلی . قانون آنها را مشخص کرده است

 .  خود را کسب می کند و به جز آن درآمد دیگری ندارد

، اجرای رأی  قانون اجرای احکام مدنی 65قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  523مستند به ماده 

،            ده  ویمورد نیاز محکوم علیه و خانوا، از جمله مسکن  از مستثنیات دین اموال محکوم علیه

، قابلیت اجرای حکم  ، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه کتب و وسایل ابزار کار ی مناسبوسیله نقلیه 

، اموالی که مالکیت محکوم علیه نسبت به آنها محرز نیست و  همچنین در بعضی از موارد . ندارد

اجرای احکام حقوقی توسط  . ، قابلیت توقیف ندارد هیچ دلیلی بر ید مالکانه ی وی وجود ندارد
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دادورز اجراء که اکنون در دفتر شعبه صادر کننده ی رأی بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه 

این در حالی است که اجرای احکام کیفری در دادسرایی که  . مستقر است صورت می گیرد

 .  ، انجام می پذیرد شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است

 در تصادفات رانندگی مسئولیت دارد؟  خودرو : آیا مالک 4 سوال شماره
  ؟ ؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده مسئولیت مالک به چه معناست پاسخ :

در قانون مجازات اسلمی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان 

            . قانون مجازات اسلمی بر مسئولیت راننده تکیه می کند و قانون بیمه اجباری  نیامده است

همین قانون  1ماده  1. دارنده به استناد تبصره  استفاده کرده است« دارنده»شخص ثالث از اصطلح 

 عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر کدام بیمه نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند

. بنابراین ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند و نیز  تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است

 .  امکان دارد متفاوت باشند

می توان حسب مورد راننده  ، بسته به این که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئولیت استناد کنیم

کیفری ناشی از جرایم رانندگی بحث دیگری . البته اقامه دعوای  یا مالک را تحت پیگرد قرار داد

. مهم این است که خواهان  . بنابراین نمی توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است دارد

 .  ، علیه کدام یک اقامه دعوا کند دریافت خسارت

که مالک اتومبیل با علم و اطلع به این که فردی دارای گواهینامه رانندگی نیست و هنگامی 

،  خود را در اختیار وی قرار می دهد چنانچه حادثه ای بر اثر رانندگی چنین فردی رخ دهداتومبیل 

 ؟  ؟ در صورت امکان به چه اتهامی آیا مالک اتومبیل هم قابل تعقیب است

به جرایم رانندگی اختصاص یافته که در این  725تا  714مواد  1375 در قانون تعزیرات مصوب

             . اما و متصدی اشاره شده نه به مالک خودرو صورت نگرفته است، همه جا به راننده  مواد

در صورت اثبات تسهیل وقوع جرم توسط مالک یا نقش آفرینی او در تحریک   حسب مورد

، امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام  قانون تعزیرات 726، به استناد ماده  راننده به ارتکاب جرم

 .  ت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود داردمعاونت در جرم و محکومی

 ، ند و خسارت جانی یا مالی رخ دهدحال اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده ک

 مسئولیت جبران خسارت با کیست؟ 
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                ، امکان اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک مسئولیت نهایی با راننده است

           ، مالک می تواند پس از پرداخت خسارت ه از محل بیمه وجود دارد و البتهمطالبه خسارت و دی

اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی  مراجعه کند  که همان راننده است به عامل زیان

 .  مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد

             مسئولیت مدنی و قانونی مجازات اسلمی واستناد مقررات به پس تا اینجا فهمیدیم که 

 .  قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می شود نه مالک

، برخی به مباشرت و بعضی  هر گاه دو یا چند عاملقانون جدید مجازات اسلمی  526ه ماد طبق

ه اوست ضامن است و که جنایت مستند ب، عاملی  باشند تاثیر داشته به تسبیب در وقوع جنایی 

 تأثیر رفتار مرتکبانمگر  ،می باشند  ضامن به تمام عوامل باشد به طور مساویچنانچه جنایت مستند 

در صورتی که متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. 

فقط سبب ،   آنها باشد بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند  مباشر در جنایت

 ضامن است . 

می تواند به وی  .ز طریق چه کسی مطالبه خسارت کندکدام مسیر و اپس با خواهان است که از

استناد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر رجوع کند و می تواند با برگزیدن راه طولنی 

اوست  نام، با مراجعه مالکی که بیمه نامه به  . در نهایت مطالبه خسارت مدنی راننده را محکوم کند

 .  ، بار نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می گیرد به شخص راننده

برخورد کند و  ، که از چراغ سبز در حال عبور است اگر مالک اتومبیل با خودرو به عابری

 ، مقصر بوده مسئولیتی ندارد؟  عابر مجروح شود آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر

دیگر تقصیر او  ، اگر زیان دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند

. بیمه مسئولیت ناشی از تصادفات رانندگی صرف نظر  تأثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد

   . بنابراین و را جبران می کنداز تقصیر یا عدم تقصیر زیان دیده خسارات جانی یا مالی وارد بر ا

بخواهد از مجرای مقررات مدنی و  . اما اگر از این طریق جبران خسارت کند عابر بهتر است

ساز شود و مانع استحقاق دریافت  ، ممکن است تقصیر او برایش دردسر مسئولیت مدنی اقدام کند

، برخی به  ر گاه دو یا چند عاملقانون جدید مجازات اسلمی ه 526. به استناد ماده  خسارت باشد

عاملی که جنایت مستند به اوست  باشند ، ، تاثیر داشته در وقوع جنایتی مباشرت و بعضی به تسبیب 
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 اینکه مگرمی باشند  جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن و چنانچه ضامن است

        تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان رفتارشان مسئول هستند.

، جاهل ، صغیر غیر ممیز یا مجنون و  در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار همانطور که گفتیم 

 فقط سبب ، ضامن است . مانند آنها باشد 

ست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عابر یا همان طور که می بینیم طبق قانون جدید د

                      ، . پس انتخاب این راه برای جبران خسارت متصرف خودرو حسب مورد باز است

 . اطمینان بخش نیست

 حال اگر خودرو بیمه نباشد تکلیف چیست؟  

                 ، مسئولیت مدنی باشدروشن است که اگر تنها راه پیش روی عابر استناد به قواعد عمومی 

قانون بیمه اجباری اشخاص  10. به همین جهت ماده  راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد

راجعه ثالث صندوقی را به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیش بینی کرده که عابر می تواند با م

 خود را مطالبه کند. به آن خسارات بدنی وارد بر

، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را  بته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوقال

 .  تحت الشعاع قرار داده است

         ، مانند موردی که بر اثر سیل یا طوفان ، تناشی از قوه قاهره اس در مواردی که خسارات

 تکلیف چیست؟  ه هم یا به عابری برخورد می کنندچند اتومبیل ب

              زیراد مجازات اسلمی ضمان منتفی است قانون جدی 530در این موارد به استناد ماده 

، چون قوه قاهره از موارد  . اما با این حال آسیب های وارده را نمی توان به هیچ کسی منتسب کرد

           ززیان دیده ا ، محسوب نمی شود 1387استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 

می تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند   آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری

نسبت به قانون قبلی  1387. این یکی از ابتکارات قانون سال  قوه قاهره باشد حادثه گر چه علت 

و با هم زمانی که دو خودر حال این سوال پیش می آید . بیمه اجباری و در خور ستایش است

 ، مسئولیت با کدام است؟ به نحوی مقصرند  برخورد می کنند و هر دو

، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات  قانون مجازات اسلمی در این مورد 528ماده 

. دلیل این حکم هم آن است که به واسطه تقصیر متصرفان  وارده به خودروی مقابل دانسته است
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نیمی از خسارت را باید   کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع، هیچ  هر دو خودرو

اینجا هم موضوع  526. البته بهتر بود قانون گذار مانند مورد ماده  به خاطر تقصیرشان متحمل شوند

دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به   را قابل کارشناسی اعلم می کرد و اجازه می داد

 .  د نه به تساویثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین کندرجه تأ

 :درباره ارث و میراث چه می دانید؟ 5 سوال شماره
این امر زمانی به مشکل حاد تبدیل می شود که متوفی مردی ثروتمند و دارای املک و  پاسخ :

        ،  اشتهکه هیچ مالی برای وراث خود باقی نگذلوکی فم ؛ زیرا متوفی دارایی های فراوان باشد

 ! به حال آنان هیچ فرقی ندارد که یک زنه باشد یا چهارزنه

ا زنفقه : این سناریو زمانی جذاب می شود که صاحبان ع و ارثنکات مهم حقوقی در خصوص 

ورشان رخت مراسم عزاداری و کفن و دفن از حض با دیدن چنین اتفاقی دیگر چگونگی کیفیت

در پی تأمین دلیلی است که یا رابطه زن دوم را با متوفی انکار کرده بربسته و تمام ذهن و فکرشان 

را ق دارد آنان توفی و سهم الرث یبودن آن که کمی در مقدار ارث بر یا چیزی مثل عقد موقت

 ثابت کنند. 

   او که . ل حال او می شود همسر متوفی استامش، کسی که بیشترین ضرر  شاید در این وسط

، سهمش باید به کلی  ی وراث کمتر نصیب حالش می شود حال با وجود زن دیگربه نوعی از تمام

. زنان با ازدواج و تشکیل خانواده در کنار حقوقی مثل مهریه نفقه و . . . که شامل حال  نصف شود

، مانند دیگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود یا به نوعی دیگر افراد خانواده  آنان می شود

 .  ارث بری هستند حقد دارای مثل فرزن

       ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند 

می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی بر عهده مرد بوده و 

. در جایی  البته همیشه این گونه نیست.  ، نداشته باشد جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند

نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری 

 .  شود

، چه بسا  در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات

 ان حق واقعی آنان است. که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که هم
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امر  دوارث بردن از متوفی را  قانون مدنی موجبات 861وهر : ماده سهم ارث زن پس از فوت ش

زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که  .و سبب است بیان کرده است که نسب

          خاصی کهبیان می دارد که )از جمله اش 864همان زوجیت است حاصل می شود البته ماده 

 به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد(.

قانون  641ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده  ایشرط عمومی بعدی بر

از  قانون مدنی قتل را 880مدنی است که اعلم می دارد : )زن نباید ممنوع از ارث باشد(. ماده 

عمداً بکشد از ارث او  ، شوهر را که مورث آن می باشد . یعنی اگر زن موانع ارث دانسته است

، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر  . قسمت دوم می شود حرومم

 چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی گیرد. 

             کافر شدن زن ، که مکرر قانون مدنی آمده  881دیگر محرومیت آن است که در ماده 

                در مقدار قانون مدنی  613ماده  .)همسر مسلمان( پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است

هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را : » بیان می داردرث زن از اموال همسرش لسهم ا

فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت  می برند و این

، در صورتی که  اولد یا اولد اولد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه

 .  ی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود، مابق میت اولد یا اولد اولد داشته باشد

هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ،پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت 

             ، زن از  داشته باشدنازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه )اولد اولد( نیز 

در هنگام مرگ فرزندی  رد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرداموال مرد یک چهارم ارث می ب

 زن یک هشتم ارث می برد.  داشته باشد

 زن چه اموالی را به ارث می برد؟ 

             .  دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است

 که در مقدار سهم زن مؤثر استچرا بسیار مهم است حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد

زوجه فقط از  : که داشت قانون مدنی چنین بیان می 646ماده  1387در گذشته یعنی قبل از بهمن 

، یعنی در این ماده هیچ  اموال منقوله )از هر قبیل که باشد( و دوم از انبیه و اشجار ارث می برد

 .                     ن)به طور معمول( است برای زن فرض نشده بودحقی از اموال غیرمنقول که همان زمی
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. اما این رأی پس از  یک چهارم یا یک هشتم ارث می برد عیان(ا) هواییبه قول معروف فقط از 

،  سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج 70

و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث یک هشتم از عین اموال منقول 

.  . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است می برد

در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه)که زمین است و قبلً چنین نبود(به این ماده افزوده 

 . ه است شد

               وه بر اموال منقول که تقسیم می شود اموال غیرمنقولمرگ شوهر عل پس باید بعد از

 قیمت گذاری شده و یک چهارم و یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. 

نکته : اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته 

. در مواقعی  ، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ته باشدباشد و همین طور نوه نیز نداش

قانون مدنی  948، ماده  ندقیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع کامکان دارد که ورثه دیگر متوفی از 

، پس وی می تواند در  این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفاء کند

؛ در غیر  از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، ورثه را  مرحله ی اول

، زن می تواند سهم مشاع خود را  ، بر اساس رویه قضایی موجود این صورت و ادامه ی امتناع ورثه

 از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند. 

رث بردن زن از : همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ا ازدواج موقت بدون هیچ ارثی

قانون مدنی که قید زوجیت  640. از مفهوم ماده  همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنهاست

 ( هیچ ارثی برای زن راه نداردموقت) نقطعدائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح م

توراث را دیگر نمی تواند شرط  ، حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند

 در نکاح منقطع )موقت( بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است. 

قانون مدنی آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتل است زن را طلق  644در ماده 

زن از او ارث می برد حتی ، دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلق به علت همان مریضی بمیرد 

 .  باشد به شرط آن که در طول این یک سال شوهر نکرده باشداگر طلق به صورت بائن 

، زن خود را به صورت رجعی )طلق که به طور  ارث بردن زن حتی در طلق : اگر شوهر

، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی  معمول انجام می یابد( مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند
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ده یا طلق بائن باشد یعنی طلقی که قبل از نزدیکی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بو

یا همان سه طلقه نم آزاد( و مبارات )مهرم حلل . . . . . جا، طلق خلع  بوده یا طلق زن یائسه

 ارثی نمی برد.  مرد هیچ باشد، دیگر زن در صورت فوت

مین قانون آمده که اگر ه 644قانون مدنی این امر را ابراز داشته است. البته در ماده  643ماده 

یخ طلق زن را طلق دهد و در ظرف یک سال از تار در حال این که به مرضی مبتل استشوهر 

           زن از او ارث می برد حتی اگر طلق به صورت بائن باشد به شرط به علت همان مریضی بمیرد

 آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

 ؟ چگونه استارث مرد چند زنه وضعیت 

زن را به عقد دائم خود  4همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 

زن در صورت وجود از اموال شوهر ارث می برند زیرا عقد آنان  4درآورد. پس هر یک از این 

: در صورت تعدد  ان می داردبیقانون مدنی در این مورد  642ماده  . دائمی و قانونی بوده است

چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود. زوجات یک 

، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم  پس اگر مردی دارای دو زن دائمی باشد

 .  اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود

همیت است که وجود زن دوم با فرزند عملً از سهم زن اولی که در اینجا نکته ای حائز ا

  جهت باعث کاهش آن می شود : 2رد از فرزندی ندا

فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف 

پسر دارد.  2 دختر و 2ندارد و از زن دوم، فرزندی زن داشته که از زن اول  2شده است. مثلً مردی 

پس از مرگ وی، زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از 

 از اموال شوهر است.  )یک شانزدهم(زن دوم مستحق نصف یک هشتم

 چگونه است؟ و اولد ی فرزندانوضعیت ارث بر

به طور کلی بر اساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت  

، از او ارث  . هر فرزندی که رابطۀ نسبی با میت داشته باشد پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد

ی رسد یا . مثلً اگر شوهر فوت کند عملً چیزی به فرزند زن که از مرد دیگری باشد نم می برد

، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در  . اگر مرد همسر دومی اختیار کند برعکس
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 ، به مقدار یک چهارم صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد

،  اشد، اگر مرد در قید حیات ب . همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن ارث می برد

عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراض به 

از  که خانه ای، وصیت کند  . ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود مالکیت زن بکند

به موصی )وصیت کننده( اجازه  843. قانون بر اساس ماده  موضوع متفاوت است برسدزن وی به 

داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید 

          پس اگر در  . در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود. اجازه دهند 

ی زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه خانه ای که از سوی شوهر متوفی برا

وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی نباشد،  متوفی

 اجازه دهند. 

پیگیری جواب اظهارنامه را دادگاه انجام می دهد یا فرد اظهار :  7 شماره سوال
واب اظهارنامه چه مدتی فرصت دادگاه برای پیگیری جکننده باید پیگیری کند ؟

 ؟  می دهد
           ابلغ اظهارنامه به مخاطب بر عهده دادگستری بوده و چنانچه طرف مقابل جوابیه  پاسخ:

ه حوزه ی داشته باشد ، همان موقع ابلغ اظهارات خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه نوشته و ب

بر عهده ی اظهار کننده است که پس از مدت مقرر که از سوی  .قضایی محل عودت می شود 

دایره ی ابلغ معین شده مراجعه و پاسخ اظهارات خود را دریافت نماید . زمان آن با توجه به 

شرایط از جمله بعد مسافت ، حضور یا عدم حضور مخاطب و سرعت در ابلغ مختلف است ولی 

 کشد . معمولً از یک هفته یا یک ماه طول می 

 قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد ؟  آیا می دانید : 8 شماره سوال
قیم به کسی گفته می شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری  پاسخ :

 اموال او در مواردی که ولی خاص ) پدر ، جد پدری ( وجود نداشته باشد منصوب می شود . 

طفل صغیری که مسلمان است  قیم انتخاب شود ، قیم وی نیز باید اگر برای  : بررسی شرایط قیم

     مسلمان باشد . قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلقی بوده و قابل اعتماد باشد .
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 قانون مدنی ، اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند :  1231با استناد به ماده 

  .مومت هستندکسانی که خود تحت ولیت یا قی.1

کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم .2

شده  باشند : سرقت ، خیانت در امانت ، کلهبرداری ، اختلس ، هتک ناموس یا منافیات عفت ، 

 جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.

هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و .3

 است . 

 کسانی که معروف به فساد اخلق باشند ..4

خویشاوندان در صورتی . کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد .5

که صلحیت لزم برای قیم شدن را داشته باشند ، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا 

چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد . در میان خویشاوندان محجور ، پدر یا مادر 

 نیز در صورت محجور شدن  او مادام که شوهر ندارد ، با داشتن صلحیت بر دیگران مقدم است و

                           زن ، شوهر زن با داشتن صلحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است . بر اساس

 ومت را قبول کند . مسمت قی ن نمی تواند بدون رضایت شوهر خودقانون مدنی ، ز 1233ماده

قیم تعیین می شود این اشخاص  قانون مدنی ، برای اشخاص ذیل 1218مطابق ماده  تعیین قیم :

 عبارتند از : 

اطفالی که ولی خاص ندارند ، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل 

به زمان صغر ) کودکی (  آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند ، و مجانین و اشخاص غیر رشیدی 

اشد . نصب قیم در صورتی انجام می شود که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نب

              آن را دارا شده است. (که حکم حجر ) یعنی نداشتن صلحیت برای اعمال حقی که شخص 

انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر ، صادر و  به واسطه

قانون امور حسبی ، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی  48اعلن شده است . براساس ماده ی 

است که اقامتگاه محجور در حوزه ی آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد 

ی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد ، برای امور قیمومت صالح است . دادگاه ، دادگاه

می تواند قیم موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم 
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دائم منصوب کند . اعمالی که قیم برای نگهداری از دارایی ها و هزینه های نگهداری اموال 

 تحویل امور محجور ، به قیم دائم انجام می دهد نافذ است .  محجور تا

سبت به طبق قانون ، قیم می تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد ، اما ن وظایف قیم :

می که فرد صغیر به سن اجازه ی دادستان در آن دخل و تصرف کند . هنگا اموال غیر منقول باید با

و اگر در خصوص عملکرد  و غیر منقول به او تعلق می گیردز قبیل منقول تمامی اموال ا بلوغ برسد

می تواند به  که وی مصلحت را رعایت نکرده استقیم خود شکایتی داشته باشد ، مبنی بر این

اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارائه ی مدارک خود می تواند ادعا  .مراجع قانونی شکایت کند 

قانون مدنی مقرر  1235موال ، مصلحت را رعایت کرده است . ماده ی کند که در نگهداری از ا

نمایندگی قانونی او در همه ی امور مربوطه به اموال و  مواظبت شخص مولی علیه و» می دارد : 

است لزوم رعایت مصلحت محجور توسط قیم از جمله نکات دیگری « حقوق مالی او با قیم است. 

امور قیمومت مورد توجه قرار دهد ، رعایت غبطه و مصلحت محجور که قیم حتماً باید در اداره 

است . قیم باید از اعمالی که مضر به حال محجور باشد ، بپرهیزد . یکی از وظایف قیم در ماده ی 

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی » قانون مدنی بیان شده است که می گوید :  1236

کلیه ی دارایی های او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای  مولی علیه ، صورت جامعی از

خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه ی آن سکونت دارد ، بفرستد و دادستان یا نماینده ی 

 « او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لزم را به عمل آورد . 

اموال  توسط قیم باید گفت وی می تواند محجورینفروش اموال ضایع شدنی در خصوص 

پول آن با رعایت مصلحت محجور ، مالی خریداری کند یا به ضایع شدنی محجور را بفروشد و از 

قانون مدنی ، هر گاه قیم در  1250ماده او باشد رفتار کند. مطابقترتیب دیگری که به مصلحت 

 ،امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم 

 وقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد . م

 :توجه به درمان و بهداشت مولی علیه بررسی 
علیه موضوع دیگری است که در زمره ی وظایف قیم  درمان و بهداشت مولیموارد نسبت به 

قیم باید هزینه ی زندگانی محجور و »  :قانون امور حسبی تاکید می کند  82. ماده گیرد قرار می

اشخاص واجب النفقه او ونیز هزینه ی معالجه آنها در بیمارستان و نیز سایر هزینه های لزم از قبیل 

پردازد . همچنین یکی دیگر از وظایف که قیم بر عهده دارد ، هزینه ی تربیت اطفال محجور را ب


