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 یپ سگزاري 

هک رد تدوين اين       ويمرتض دكتر     آاقي گرام  جن ب ارجمند و ب  تشكر از ایت د 

 ام رديغ نوزيدند.سراي راهنم ی   ن ، همواره از بذل اواقت گرانبه یشکت ب

همچنين ب  یپ س ازمدریگر
و  کلیه اس تید الی  فرد دكتر اع گرانقدر جن ب  آاقي   وه 

واحد مممه هک رد طول اين -اسالم   ارجمند رد گروه حقوق خصوص  دااگشنه  آزاد 

روواران  ام از خداوند من ن سراي اين زباه سردهمدت همواره از مش وره آانن بهره

 سالمت  و توفيق ت روز افزون را خوایت رم.

ندم هک   دانم از حم یت اهي ب  رديغ پدر، ا رد و سرارد زعزی وارجم سرخود فرض م 

 همواره رپاهي رپوازم هستند تشكر و قدردان  نم یم .



 

 
  

 فهرست مطالب
 

 صفحه  عنوان

 43 ------------------------------------------------------------------ قدمهم

 ل : کلیات و مفاهیمفصل او

 4۱ --------------------------------------- مبحث اول: حقیقت موت و اقسام آن

 4۱ --------------------------------------------------- گفتاراول: حقیقت موت

 4۰ --------------------------------------- گفتاردوم: اقسام موت در فقه اسالمی

 4۰ ---------------------------------------- بند اول: اقسام موت در فقه شیعه

 4۰ -----------------------------------------------------موت حقیقی -الف

 ۲۱ ------------------------------------------------------ موت حکمی -ب

 ۲۲ ------------------------------------------------------ موت فرضی  -ج

 ۲3 ----------------------------------------- فقه عامه بند دوم: اقسام موت در

 ۲3 ----------------------------------------------------------- مفقود-الف

 ۲1 ------------------------------------------------------------- اسیر -ب

 ۲۵ -------------------------------------- موتگفتارسوم: آثار حقوقی مترتب بر 

 ۲۵ ----------------------------------------------------- بنداول: تعیین ورثه

 ۲۵ --------- بنددوم: تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی له

 ۲۳ ----------------------------------------- بندسوم: حال شدن دیون متوفی

 ۲۳ --------------------------------- بندچهارم: تعیین ابتدای عده زوجه متوفی

 ۲۳ ----------------------------------------- بندپنجم: تقسیم اموال بین وراث

 ۲۳ --------------------------- مبحث دوم: شرایط و نحوه صدور حکم موت فرضی

 ۲۳ ----------------------------- گفتاراول: مبانی حقوقی صدور حکم موت فرضی

 ۲۳ ----------------------------------------------------- بنداول: قانون مدنی

 ۲۱ --------------------------------------------------- بنددوم: امارات قانونی

 ۲۰ -------------------------------------------------- بندسوم: امارات قضائی



 

 
 ۲3 - گفتاردوم: متقاضیان درخواست صدور حکم موت فرضی و طریقه درخواست آن

 ۲3 ------------------------------------------------- بنداول: متقاضیان حکم

 3۱ ----------------------------------------- ط شکلی درخواستبنددوم: شرای

 3۱ ------------------------------ گفتارسوم: مدت زمان صدور حکم موت فرضی

 34 ------------------------- بنداول: دادگاه صالح محل صدور حکم موت فرضی

 3۲ -------------------------------------------- بنددوم: نحوه رسیدگی دادگاه

 3۲ --------------------------------- تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم -الف

 33 --------------------------------------- نحکم دادگاه و مندرجات آ -ب 

 31 -------------------------------- ابالغ حکم و امکان تجدید نظر در آن -ج

 3۵ ------------------------------------------ مبحث سوم: فوت و یا حیات غایب

 3۵ ----------------------------- گفتاراول: معنا و مفهوم غایب و غایب مفقوداالثر

 3۵ -------------------------------------------- بنداول: معنای غیبت و غایب

از مفاهیم مشدددابه )غایب مجهول  بندددوم: معندای  غایب مفقود االثر و تفکیک آن  

 3۳ ----------------------------------------------------------- المکان و مفقود(

 3۳ ------------------------------------------- معنای غایب مفقوداالثر -الف

 3۱ ------------------ معنای مجهول المکان و تمایز آن از غایب مفقوداالثر -ب

 3۰ --------------------------------- مفقود و تمایز آن از غایب مفقوداالثر -ج

 3۰ ---------------------- بند سوم:  عناصر و شرایط تحقق مفهوم حقوقی غیبت

 3۰ ----------------------------------------------------------- غیبت -الف

 3۰ -----------------------------------------انقضای مدت نسبتاً طوالنی -ب

 33 ------------------------------------------ خبر حیات یا ممات غایب -ج

 33 --------------------------------------------- گفتاردوم: حیات و فوت غایب

م : آثار حقوقی مترتب بر موت فرضی در امور مالی در فقه اسالمی و فصل دو

 حقوق ایران

 1۵ ---------------------------- غایب قبل از تعیین امین مبحث اول: وضع دارایی

 1۵ ------------------------- گفتار اول: اداره اموال غایب توسط نماینده قراردادی



 

 
 1۵ --------------------------------------------------- بند اول: دخالت وکیل

 1۳ ---------------------------------------------------- بند دوم : اقدام وصی

 1۱ ---------------------------- گفتاردوم: اداره اموال غایب توسط نماینده قانونی

 1۱ ---------------------------------- «غیر»ل غایب توسط گفتار سوم: اداره اموا

 13 ------------------------------- گفتارچهارم: اداره اموال غایب توسط دادستان

 13 ----------------------- حدود مسئولیت و صالحیت محلی دادستان -بنداول

 ۵4 ------------------------ مسئول جبران خسارت وارده به امول غایب -بنددوم

 ۵4 --------------------- وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموال دارند -بند سوم

 ۵۲ ------------------- مبحث دوم:تعیین امین توسط دادگاه برای اداره اموال غایب

 ۵۲ ----------------------------------------------------- گفتاراول: نصب امین

 ۵۲ --------------------------------------------- هدف از نصب امین -بنداول

 ۵۲ ---------------------------------------------- موارد تعیین امین -بنددوم

 ۵۵ -------------------------- گفتاردوم: وظایف، مسئولیت ها و حق الزحمه امین

 ۵۵ ----------------------------------------اختیارات و  وظایف امین  -بنداول

 ۵۳ -------------------- تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله -الف

 ۵۱ ---------------------------------------------- نگهداری و اداره اموال-ب

 ۵۱ ------------------------------------------- فروش اموال ضایع شدنی -ج

 ۵۰ ----------------------------------------- فروش اموال منقوله غیر الزم-د

 ۵۰ ---------------------------------- ل غیر منقولمنع فروش و رهن اموا -ه

 ۵3 ---------------------------- ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب -و

 ۳۱ ------------------------------ نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی -ز

 ۳4 -------------------------------------------- االرث غایبتقسیم سهم -ح

 ۳۲ --------------------- دخالت در مهر و موم ترکه مورث غایب و رفع آن -ط

 ۳۲ ---------------------------------- مورث غایب درخواست تحریر ترکه -ی

 ۳3 -------------------------------------------------- هاپرداخت هزینه -ک

 ۳1 ------------------------------------------------------- صلح دعاوی -ل

 ۳1 -------------------------------- موال پس از زوال سمت.تحویل دادن ا -م



 

 
 ۳۵ -------------------------------------------- مسئولیت های امین -بنددوم

 ۳۵ -------------------------------------------------- مسئولیت مدنی -الف

 ۳۳ -------------------------------------------------- مسئولیت کیفری -ب

 ۳۱ ---------------------------------------------- حق الزحمه امین -بند سوم

 ۳۱ -------------------------------------- گفتارسوم: عزل امین و اتمام سمت او

 ۳۰ -------------------------------------------------- موارد عزل امین -الف

 ۱۱ ---------------------- نحوه رسیدگی و مرجع صالحیتدار در عزل امین -ب

 ۱۱ ------------------------------------------ پایان دوره امانت و نظارت -ج

 ۱4 ------------------------------- مبحث سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب

 ۱4 ------------------------- شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب -گفتار اول

 ۱4 ---------------------------------------------------بنداول: درحقوق ایران

 ۱4 ------------------------------------------- موارد اجرای این مرحله -الف

 ۱۲ ------------------------ دادگاه صالح در  درخواست تصرف موقت اموال -ج

 ۱3 ----------------------- نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال -د

 ۱۵ -------------------------------------------------- بنددوم: درفقه اسالمی

 ۱۱ ------------------------------------------ ظایف و اختیارات ورثهگفتاردوم:و

 ۱۰ ----------------------- گفتار سوم:حق الزحمه ورثه برای نگهداری اموال غایب

ی در فقه مالغیر آثار حقوقی مترتب بر موت فرضی در امور م : فصل سو

 اناسالمی و حقوق ایر

 ۰3 ------------------------- مبحث اول:وضع زوجیت زن غایب،حقوق و تکالیف او

 ۰3 ---------------- گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجه در فقه اسالمی و حقوق ایران

 ۰3 ----------------------------------------------- بنداول: حقوق زوجه غایب

 ۰3 --------------------- نفقه زوجه غایب )در صورت بقاءِ رابطه زوجیت( -الف

 ۰1 ------------------------------------------------- ایبمهریه  زوجه غ-ب

 ۰1 ------------------------------------ مهریه زوجه غایب قبل از طالق -4

 ۰۵ ------------------------------------ مهریه زوجه غایب بعد از طالق -۲



 

 
 ۰۳ ----------- مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب -3

 ۰۳ --------------------------------------------------------------- ارث-ج

 ۰۱ ------------------------------------- فوت غایب )حقیقی یا فرضی(. -4

 ۰۱ ----------------------------------------------- وجود علقه زوجیت -۲

 ۰۰ ----------------------------------------- بقاء زوجیت در زمان فوت -3

 ۰۰ ------------------------------------------------- دائمی بودن نکاح -1

 ۰3 --------------------------------------- وجود توارث به طور مطلق-1-4

 ۰3 --------------------- وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم وراثت-1-۲

 ۰3 ----------------------------------- رث با قرار دادن شرطوجود توا-1-3

 3۱ ---------------------------------------- عدم توارث به طور مطلق-1-1

 3۱ ------ نظر قانون مدنی و فقه اسالمی در خصوص وراثت زن درنکاح منقطع

 3۲ ---------------------------------------------- ممنوع نبودن از ارث -د

 33 ------------------------------------------------------------- کفر -4

 33 ------------------------------------------------------------- قتل-۲

 31 ------------------------------------- بنددوم: تکالیف زوجه غایب)حضانت(

 3۱ ----------------------------- مبحث دوم:چگونگی انحالل نکاح در موت فرضی

 3۱ -------------------- صدور حکم موت فرضی گفتاراول: وضع نکاح غایب پس از

 3۱ -------------------------------------- بند اول: حق فسخ نکاح زوجه غایب

 3۱ ----------------------------------------------- موجبات فسخ نکاح -الف

 33 --------------------------------------------------- عیوب مشترک -4

 33 --------------------------------------------- عیوب مختص به مرد -۲

 4۱4 ------------------ موجبات، شرایط و آثار فسخ نکاح برای زوجه غایب -ب

 4۱۲ ---------------------- بند دوم: تاثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح

 4۱۲ ---------- نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحالل آن -الف

 4۱1 ---------------- نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت -ب

 4۱۱ ------------------- گفتار دوم: وضعیت زوجه غایب مفقوداالثر در نکاح منقطع

 44۱ -------------------------------------------- سوم: طالق زوجه غایب مبحث



 

 
 444 --------------------------------- گفتاراول: غیبت زوجه و کیفیت طالق وی

 444 --------------------------------------------------بنداول: درحقوق ایران

 444 ------------------------------------------------- بنددوم: درفقه اسالمی

 44۵ ------------------------------- گفتار دوم: طالق زوجه به علت غیبت شوهر

 44۵ ---------------------- غایب بند اول: مقررات شکلی و تشریفات طالق زوجه

 44۱ ----- بند دوم: اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طالق زوجه غایب

 44۰ ----------------------- بند سوم: عدم تأثیر سن غایب در صدور حکم طالق

 443 -------------- بند چهارم: ابتدا مدت چهار سال مقرر در قانون و فقه اسالمی

 4۲۱ - ای از آرای محاکم در مورد طالق زوجه به علت غیبت شوهربند پنجم: نمونه

 4۲4 ------------ گفتار سوم: طالق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

 4۲۲ --------------------------------------------- بند اول: مبنای فقهی قاعده

 4۲3 ------------------------ بند دوم: معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

 4۲1 ----------------------------- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق -الف

 4۲۳ --------- دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی عسر و حرج به -ب

عسددر و حرج زوجه به دلیل عدم امکان معاضدددت در تشددیید بنای خانواده و   -ج

 4۲۱ -------------------------------------------------------------- تربیت اوالد

ای از آرای محاکم در خصددوص عسددر و حرج زوجه ناشددی از غیبت سددوم: نمونهبند 

 4۲۰ --------------------------------------------------------------------- زوج

 4۲3 ----------- گفتار چهارم: طالق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طالق

 43۱ ---------------------------------------------------بنداول: بررسی فقهی

 43۱ ------------------------------------------------------ فقه امامیه -الف

 434 -------------------------------------------------------- فقه عامه -ب

 434 ------------------------------------------------- ددوم: بررسی حقوقیبن

 43۵ ----- های غیرمسلمان ایرانمبحث چهارم: وضعیت حقوقی زوجه غایب در اقلیت

 43۵ --------------------------------------------- گفتار اول: مقررات زرتشتیان

 43۱ --------------------------------------------- گفتار دوم: مقررات مسیحیان

 43۱ --------------------------- : قواعد مسیحی گریگوریان خلیفه گریبند اول



 

 
 43۰ ------------------------ ند دوم: قواعد کلیسای انجیلی پروتستان در ایرانب

 43۰ ---------------------------------- قواعد مسیحی ارتدکس روس بند سوم:

 433 ---------------------------------- قواعد ارامنه کاتولیک تهران بند چهارم:

 433 --------------------------------------------- گفتارسوم: مقررات کلیمیان

 41۱ --------------------------------------------- مبحث پنجم: عده زوجه غایب

 41۱ ----------------------------------------------------- اقسام عده گفتاراول:

 41۱ ---------------------------------------- گفتاردوم: ماهیت عده زوجه غایب

 413 ---------------------------------- بند اول: بررسی موضوع در فقه اسالمی

 411 ---------------------------------- بند دوم: بررسی موضوع در قانون مدنی

 41۵ ---------------------- بندسوم: چگونگی عده زوجه غایب پس از کشف واقع

 41۱ ------------------ ات و ممات غایب یا بازگشت اومبحث ششم: اثر حقوقی حی

گفتاراول: اثر حقوقی اثبات حیات و ممات غایب یا بازگشددت او پس از صددددور حکم  

 41۱ -------------------------------------------------------------- موت فرضی

 41۱ ------------------ شف حیات غایب) ابطال حکم موت فرضی(بنداول: آثار ک

 41۱ ----------------------------------- بند دوم: تأثیر بازگشت غایب در اموال

 41۱ --------------------------------------------- وضع منافع و نمائات -الف

 41۰ ------------------------------------ وضع اموال مصرفی و تلف شده -ب

 41۰ ------------------------------- تأثیربازگشت غایب در عقد نکاح -بند سوم

 41۰ ---------------------------------------------- غایببازگشت زوج  -الف

 41۰ ---------------------------------------------- بازگشت زوجه غایب -ب

 413 -------------------------------------- بندچهارم: اثبات فوت حقیقی غایب

 4۵۱ --------------------------------------------------------- ثمره ی بحث

 4۵۵ ------------------------------------------------------------- پیشنهادها

 4۵۱ -------------------------------------------------------------- پیوست ها

 4۵۱ ------------------------------ رویه عملی محاکمایی از نمونه -پیوست یکم

 4۵۰ ------------------------ اهم مسائل پیرامون غایب مفقوداالثر -پیوست دوم

 4۵۰ --------------------------- نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری -الف



 

 
 4۵3 ------------------------------------------------------ چند مسأله -ب

 4۳4 ---------------------------------------------------------- فهرست منابع

 4۳4 ---------------------------------------------------------- عربی -الف

 4۳4 ---------------------------------------------------------- فارسی -ب

 4۳4 ------------------------------------------------------------ کتب -4

 4۳1 ------------------------------------------------------------ مقاله -۲

 4۳1 -------------------------------------------------------- یان نامهپا -3


