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ناشــــــــرسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



فهرست

پيشگفتار����������������������������������������������������������������������������������������������� 10
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
15 ������������������������������������������������������ بخش اول: حقوق اموال و مالکيت
اقسام حق مالی................................................................................................................................... ۱۶
انواع مال )اعیان و منافع(................................................................................................................. ۱۸
مال مثلی و قیمی.............................................................................................................................. 2۰
2۱ ....................................................................................................... اموال مصرف شدنی و قابل بقا
اموال منقول و غیرمنقول................................................................................................................ 22
2۵ .......................................................................................................................... تقسیم بندی حقوق
محدودیت های ناشی از مجاورِت امالک..................................................................................... 2۶
تصرف در دیوار مشترک............................................................................................................... 27
مالکیت تبعی.................................................................................................................................. 27
قاعدة ید.......................................................................................................................................... 2۸
حق انتفاع....................................................................................................................................... ۳۰
حق ارتفاق..................................................................................................................................... ۳4
ارتفاق تبعی.................................................................................................................................. ۳7
۳7 ............................................................................................................................................... وقف
ویژگی های عقد وقف................................................................................................................. ۳۹
4۰ ........................................................................................................... شرایط صحت عقد وقف
شرایط مربوط به مال موقوفه.................................................................................................. 42
ادارة مال موقوفه....................................................................................................................... 42
عزل متولی................................................................................................................................ 44
4۵ ............................................................................................................................ انعزال متولی
4۵ ............................................................................................................................. انحالل وقف
نظارت....................................................................................................................................... 4۵
4۶ ........................................................................................................ اجاره دادن مال موقوفه
4۶ ................................................................................................................ فروش مال موقوفه
تقسیم مال موقوفه............................................................................................................... 4۶
تقسیم منافع موقوفه........................................................................................................... 47
بخش دوم: حقوق تعهدات������������������������������������������������������� 49
4۹ .......................................................................................................................... تعریف عقد
اقسام عقود و ایقاعات....................................................................................................... ۵۰
۶۹ ................................................................................................... شرایط صحت قراردادها
 ایجاب................................................................................................................................ ۶۹
قبول................................................................................................................................... 7۱



7۳ ............................................................................................................................. عیوب اراده
7۳ ....................................................................................................................................... اشتباه
اکراه.......................................................................................................................................... 7۵
اهلیت........................................................................................................................................ 7۸
۸2 ............................................................................................................................. جهت معامله
۸۳ ................................................................................................................. شرایط مورد معامله
عدم امکان توافق برخالف قانون آمره................................................................................... ۸۵
۸۵ ............................................................................................................................. آثار قراردادها
خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد........................................................................................ ۸۹
شروط ضمن عقد....................................................................................................................... ۹۱
معاملۀ فضولی.............................................................................................................................. ۹4
۹۹ ............................................................................................................................. سقوط تعهدات
بخش سوم: مسئوليت مدنی���������������������������������������������������������� 111
ایفای ناروا.................................................................................................................................... ۱۱2
۱۱4 ............................................................................................................................... ادارة مال غیر
غصب............................................................................................................................................. ۱۱۸
معاملۀ نسبت به مال مغصوب....................................................................................................۱2۳
رابطۀ بین مشتری و غاصب........................................................................................................ ۱24
۱24 ............................................................................................................................................... استیفا
استیفا از مال غیر........................................................................................................................... ۱2۶
قواعد عمومی مسئولیت مدنی به معنای خاص )اتالف و تسبیب(....................................... ۱2۶
بخش چهارم: عقود معين����������������������������������������������������������������� 144
عقد بیع.............................................................................................................................................. ۱44
۱4۵ ............................................................................................................................ اراده )قصد و رضا(
اهلیت...................................................................................................................................................۱47
اوصاف مبیع........................................................................................................................................ ۱47
تعیین مبیع.......................................................................................................................................... ۱۵۰
فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین...................................................................... ۱۵۱
توابع مبیع............................................................................................................................................. ۱۵2
قدرت بر تسلیم مبیع.......................................................................................................................... ۱۵۳
۱۵4 .................................... عارض شدن ناتوانی دایمی از تسلیم مبیع بعد از عقد و قبل از تسلیم
۱۵4 ................................................................................................................................................... آثار بیع
۱۵4 .................................................................................................................. انتقال ملکیت مبیع و ثمن
۱۵۵ ............................................................................................................................... الزام به تسلیم مبیع
منافع مبیع................................................................................................................................................ ۱۵۶
موعد، محل و مخارج تسلیم.................................................................................................................. ۱۵7



۱۵۸ ............................................................................................................... َضمانت اجرای عدم تسلیم
حق حبس........................................................................................................................................... ۱۵۸
سقوط حق حبس.............................................................................................................................. ۱۶۰
۱۶۰ ................................................................................................................................. َضمان معاوضی
تلف نمائات قبل از تسلیم.............................................................................................................. ۱۶2
تأدیۀ ثمن......................................................................................................................................... ۱۶2
خیار تأخیر ثمن.............................................................................................................................. ۱۶۳
خیار تَفلیس.................................................................................................................................... ۱۶4
۱۶4 .................................................................................................................................... َضمان َدَرک
َضمان عیوب پنهانی مبیع........................................................................................................... ۱۶۶
۱۶7 ........................................................................................................................................... خیارات
خیار مجلس.................................................................................................................................. ۱۶7
۱۶۸ .................................................................................................................................. خیار حیوان
۱۶۸ .................................................................................. خیارات مشترک بین بیع و سایر عقود
خیار شرط................................................................................................................................... ۱۶۸
خیار رؤیت.................................................................................................................................. ۱۶۹
خیار تخلف از وصف................................................................................................................. ۱۶۹
خیار َغْبْن................................................................................................................................... ۱7۰
۱7۱ ................................................................................................................................. خیار عیب
۱7۳ ............................................................................................................................ خیار تدلیس
خیار تََبعُّض َصفِقه.................................................................................................................. ۱74
۱74 ......................... خیار تخلف شرط )تخلف از شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه(
تخلف از شرط فعل............................................................................................................... ۱74
خیار تخلف از شرط صفت.................................................................................................. ۱7۵
خیار تخلف از شرط نتیجه................................................................................................. ۱7۵
احکام مشترک خیارات...................................................................................................... ۱7۵
انتقال مورد معامله و خیار شرط..................................................................................... ۱77
اثر فسخ نسبت به تغییرات ایجاد شده در مبیع.......................................................... ۱77
بیع شرط............................................................................................................................. ۱7۸
معاوضه................................................................................................................................ ۱7۸
۱7۹ ................................................................................................................................... اجاره
۱۸۰ ....................................................................................................................... اقسام اجاره
قواعد عمومی اجاره: اراده و اهلیت.............................................................................. ۱۸۰
۱۸۰ ................................................................................................................... موضوع اجاره
۱۸۱ ................................................................................ انتقال منفعت به وسیلۀ مستأجر
۱۸2 ........................................................................... سلب حق انتقال به غیر از مستأجر
بیع شرط یا بیع خیاری در عقد اجاره..................................................................... ۱۸2



معلوم و معین بودن مورد اجاره...................................................................................... ۱۸2
قدرت بر تسلیم و مشروع بودن منفعت......................................................................... ۱۸۳
۱۸4 ............................................................................................................................... آثار اجاره
۱۸4 ....................................................................................................................... تعهدات موجر
۱۸۶ ................................................................................................................... تعهدات مستأجر
تعدی و تفریط....................................................................................................................... ۱۸7
۱۸7 .......................................................................................... مسئولیت متصدی حمل و نقل
۱۸۸ .......................................................................................... تغییر ندادن مصرف مورد اجاره
۱۸۹ ............................................................................................................................ انحالل اجاره
۱۸۹.............................................................................................................................. بطالن اجاره
خیار عیب در عقد اجاره......................................................................................................... ۱۹۰
پایان مدت اجاره....................................................................................................................... ۱۹۱
اجارة اشخاص............................................................................................................................ ۱۹۱
لزوم تعیین اجرت...................................................................................................................... ۱۹2
۱۹2 ........................................................................................................ آثار قرارداد اجارة اشخاص
عقد قرض..................................................................................................................................... ۱۹۳
۱۹۳ ................................................................................................................... تفاوت قرض با عاریه
 تفاوت قرض و بیع.......................................................................................................................۱۹4
اوصاف عقد قرض.......................................................................................................................... ۱۹4
۱۹4 ..................................................................................................................................... انعقاد قرض
آثار قرض......................................................................................................................................... ۱۹۵
ُجعاله................................................................................................................................................. ۱۹۶
۱۹۸ ...................................................................................................................................... عقد شرکت
۱۹۹ ......................................................................... اقسام شرکت ها براساس نوع و ترکیب آورده ها
2۰۱ ....................................................................................................................................... ادارة شرکت
2۰۳.................................................................................................................................... انحالل شرکت
تقسیِم عین، منفعت و دین............................................................................................................. 2۰۶
بطالن تقسیم....................................................................................................................................... 2۰۶
2۰7 .............................................................................................................................................. عقد صلح
موضوع صلح.......................................................................................................................................... 2۰۹
2۰۹ ................................................................................................................................................ آثار صلح
ودیعه....................................................................................................................................................... 2۱۰
2۱۱ ........................................................................................................................................... انعقاد ودیعه
اثر سپردن مال به محجور.................................................................................................................... 2۱2
2۱2........................................................................................................................................... انحالل ودیعه
2۱۳ .................................................................................................................................................. آثار ودیعه
شرایط تحقِق تقصیر................................................................................................................................ 2۱4



عاریه...................................................................................................................................................... 2۱۵
مقایسه عاریه با پاره ای از عقود....................................................................................................... 2۱۵
انعقاد عاریه......................................................................................................................................... 2۱۶
آثار عاریه............................................................................................................................................ 2۱7
2۱۸ ............................................................................................................................... تعهدات مستعیر
انحالل عاریه..................................................................................................................................... 2۱۹
عقد وکالت....................................................................................................................................... 22۰
انعقاد وکالت.................................................................................................................................... 22۰
اهلیت دو طرف.............................................................................................................................. 22۱
222 .................................................................................................................. شرایط موضوع وکالت
آثار وکالت...................................................................................................................................... 22۳
224 ..................................................................................... طرف معامله واقع شدن وکیل با خود
22۶ ........................................................................................................................... مسئولیت وکیل
227 .............................................................................................................. چگونگی اجرای وکالت
آثار وکالت نسبت به اشخاص ثالث........................................................................................ 22۸
انحالل وکالت............................................................................................................................. 22۹
امکان اسقاط یا محدود کردن حق فسخ............................................................................. 2۳۰
2۳۱ ................................................................................... شرط وکالت ضمن عقد الزم یا جایز
2۳۳ ................................................................................................................................ عقد َضمان
آثار َضمان )َضمان نقل ِذِمّه به ِذِمّه(................................................................................... 24۰
اتحاد بین ضامن و مدیون اصلی......................................................................................... 24۱
َضمان وثیقه ای و تضامنی.................................................................................................... 242
اثر َضمان بین ضامن و مضمونٌ عنه................................................................................... 24۳
نکته های مواد 7۱۰ و 7۱2 ق.م........................................................................................ 24۳
پرداخت ناروا از سوی ضامن.............................................................................................. 24۳
تعهد ضامنان........................................................................................................................ 244
ترامی )تسلسل( و دور....................................................................................................... 24۵
24۶ .................................................................................................................................... حواله
اثر بطالِن بیع در حواله.................................................................................................... 24۹
اثر فسخ بیع در حواله...................................................................................................... 24۹
اقاله حواله.......................................................................................................................... 2۵۰
کفالت................................................................................................................................. 2۵۰
2۵2 ........................................................................................................................ آثار کفالت
2۵۳ ............................................................................................................. ترامی یا تسلسل
رابطه کفیل و مکفول.................................................................................................... 2۵4
پایان کفالت.................................................................................................................... 2۵4
عقد رهن........................................................................................................................ 2۵۶



انعقاد رهن........................................................................................................................... 2۵7
رهن مال مشاع.................................................................................................................... 2۵7
رهن مکرر.............................................................................................................................. 2۵7
2۵۸ .......................................................................................................................... تعدد مرتهن
تعدد راهن.............................................................................................................................. 2۵۸
تعدد دیون.............................................................................................................................. 2۵۸
شروط ضمن عقد رهن......................................................................................................... 2۵۹
شرایط صحت رهن................................................................................................................. 2۶۰
خصوصیات مورد رهن............................................................................................................ 2۶۰
شرایط حقی که برای آن رهن داده می شود...................................................................... 2۶2
2۶2 .................................................................................................................................... آثار رهن
263 ���������������������������������������������� بخش پنجم: شفعه، وصيت و ارث
2۶۳ ............................................................................................................................................ شفعه
2۶۶ ........................................................................................................................................... وصیت
وصی.............................................................................................................................................. 27۱
ارث................................................................................................................................................ 277
289 ���������������������������������������������������������� بخش ششم: حقوق خانواده
ماهیت نکاح دایم.......................................................................................................................... 2۸۹
خواستگاری..................................................................................................................................... 2۹۰
2۹۰ .............................................................................................................. نامزدی: مسئولیت مدنی
شرایط صحت نکاح......................................................................................................................... 2۹۱
اشتباه در نکاح................................................................................................................................. 2۹۱
شروط ضمن عقد نکاح................................................................................................................... 2۹۳
اهلیت در نکاح.................................................................................................................................. 2۹۵
2۹7 .................................................................................. حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
َمهریه.................................................................................................................................................... 2۹۹
۳۰4 ......................................................................................................................................... انحالل نکاح
۳۰۵ ..................................................................................................................................................... طالق
اقسام طالق........................................................................................................................................... ۳۰۶
۳۰۸ ................................................................................................................ نکات پایانی حقوق خانواده
بخش هفتم: نکات اساسی تعارض قوانين������������������������������������������� 312
منابع و مآخذ����������������������������������������������������������������������������������������� 317
318 �������������������� نکات تطبيقی با سؤاالت حقوق مدنی آزمون وکالت 95
درستنامه���������������������������������������������������������������������������������������������� 334



بنام حضرت دوست    
که هرچه داریم از اوست      

دانش  و  علم  طریق  به  و  بخشید  هستی مان  که  را  یکتا  پروردگار  کران  بی  سپاس 
رهنمونان شد و به هم نشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم 

و معرفت را روزیمان ساخت.
امروزه حقوق مدنی که اقیانوس بی کرانی از مقررات و تکامل کننده راه جامعه بشری قرار 
گرفته است که حتی کشورهای با روش حقوقی Common Law نیز نتوانستند قدرت 
و نفوذ حقوق مدنی را بر روابط گسترده افراد جامعه نادیده بگیرند. بر تمام دانشجویان و 
فرهیختگان عرصه حقوق کاماًل هویداست که در حقوق ایران که متشبث از حقوق رومی 
افراد در کلیه  پراهمیت و مهمی در موفق شدن  بسیار  ژرمنی است، حقوق مدنی نقش 
آزمون های حقوقی اعم از وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی خواهد داشت.
از قانون مدنی دارد بر هیچ کس پوشیده  اعم  نقش مهم حقوق مدنی که مفهومی 
و مستتر نیست که در این مجموعه حتی المقدور سعی شده است که نکات پراهمیت 

آزمونی و نکات کاربردی گردآوری شود. 

درنهایت از همکار گرامی خویش خانم نسیم محجوبی امین که در تدوین این مجموعه، 
کمک های بسیاری به بنده حقیر داشته اند کمال تشکر را دارم و در پایان این مجموعه را 
تقدیم به پدر و مادر خویش کرده تا مانند همیشه دعای خیر آنان بدرقه راه خویش باشد.

حامد حق رضایی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

پیشگفتار
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مقدمه
تبصرة آن، مصوبات مجلس شورای  و  )اصالحی ۱۳7۰/۸/۱4(  ماده ۱ ق.م  1: مطابق  نکته
می شود.  ابالغ  رئیس جمهور  به  قانونی  مراحل  طی  از  پس  همه پرسی  نتیجۀ  و  اسالمی 
رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ کند. با وجود این، در صورت 
رئیس مجلس شورای  دستور  به  فوق،  مدِت  در  ابالغ  یا  امضا  از  رئیس جمهور  خودداری 
اسالمی، روزنامه رسمی مکلف است، ظرف موعد مقرر قانونی )72 ساعت( مصوبه را چاپ و 
منتشر کند. باید توجه داشت که درخصوِص قائم مقامی رئیس مجلس در زمینۀ استنکاف 
رئیس جمهور، که آیا این قائم مقامی مخالِف اصل استقالل قوای سه گانه است یا خیر؛ بین 
استادان حقوق اختالف نظر دیده می شود و پاره ای از حقوق دانان، به مخالفت آن با اصل 

مزبور اعتقاد دارند.

باید دانست که قائم مقامی رئیس مجلس به جای رئیس جمهور به شرح مذکور در  نکته2: 
تبصرة ماده ۱ ق.م، ناظر به مصوبات قانونی است که تشریفات قانون اساسی در تصویب 
آن ها رعایت شده باشد؛ در غیر این صورت، رئیس جمهور مکلف به امضا و ابالغ آن مصوبات 

ناقص نخواهد بود.

آن ها در سراسر  انتشار  از  روز پس  پانزده  قوانین،  باید گفت:  قاعدة کلی  به عنوان  نکته3: 
کشور الزم االتّباع است؛ مگر این که در خود قانون ترتیب ویژه ای برای زمان الزم االجرا شدن 
پیش بینی شده باشد. همان طور که در نکتۀ نخست مالحظه شد، در ماده ۱ ق.م، به دو 
نوع ابالغ اشاره شده است: ۱ـ ابالغ به مأموران دولتی؛ 2ـ ابالغ به دیگران از طریق روزنامۀ 
رسمی. ماده 2 قانون فوق، به ابالِغ نوع دوم پرداخته است. بنابراین، چنانچه تاریخ ابالغ 

به مجریان مؤّخر از پانزده روز مذکور در ماده 2 باشد، همان پانزده روز الزم االتّباع است.

نکته4: انتشار تصویب نامه ها و آیین نامه ها برای الزم االجرا شدِن آن ها الزم است. با وجود این، 
آیا انتشار تصویب نامه ها و آیین نامه ها نیز مشمول ماده 2 ق.م می شود و باید مدت پانزده 
روز مذکور در آن ها هم رعایت شود یا خیر؛ بین نویسندگان حقوقی اختالف وجود دارد. به 
باور برخی از استادان حقوق، دولت می تواند اجرای فوری تصویب نامه ها و آیین نامه ها را بعد 
از انتشار اعالم کند و لزوِم رعایت مدت پانزده روز پس از انتشار مربوط به عموِم اشخاص 

است و سازمان های دولتی تابع ابالغ مقام های اداری است. 
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نکته5: اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به گذشته اثر ندارد؛ مگر این که خالف 
آن در خود قانون پیش بینی شده باشد. البته به قاعدة مزبور، در اصطالح »عطِف به ماسبق 

نشدِن قوانین« می گویند )ماده 4 ق.م(.

باید  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  مجازات   ،۹2/2/۱ ق.م.ا مصوب  ماده ۱۰  مطابق   :6 نکته
به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و مرتکِب هیچ رفتاری اعم از 
فعل یا ترک فعل را نمی توان به استناد قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی 
محکوم کرد. با وجود این، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای 
به حال مرتکب وضع شود،  از جهاتی مساعدتر  یا  تربیتی  یا  تأمینی  اقدامات  یا  مجازات 

نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون نیز تا صدور حکم قطعی مؤثر است. 

نکته7: باید توجه داشت که به استناد مادة ۱۱ ق.م.ا: »قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر 
وضع قانون« فوراً اجرا می شود: 

الف ـ قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت؛ ب ـ قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی 
تا پیش از اجرای حکم؛ پ ـ قوانین مربوط به شیوة دادرسی؛ ت ـ قوانین مربوط به مرور 
این قوانین، به حاِل مرتکِب جرم مساعد  قانون گذار فرض می کند که  بنابراین،  زمان...«. 

است.

نکته8: چنانچه قانونی در جریان عمل حقوقی مستمر، مانند اذن در نهادن سرتیر بر دیوار 
همسایه الزم االجرا شود، آنچه در گذشته تحقق یافته است، مشموِل قلمرو اجرایی قانون 

جدید نمی شود.

و  تجدیدنظر  و  اعتراض  قابلیت  حیث  از  صادره  آرای   ...« ق.آ.د.م،   ۹ ماده  مطابق   :9 نکته
قوانین، خالف  آن  این که  مگر  می باشد؛  آنان  زمان صدور  در  ُمجری  قوانین  تابع  فرجام، 
شرع شناخته  شود...«. بنابراین، چنانچه قانون سابق برای محکومٌ علیه حکم نخستین، حق 
تجدیدنظرخواهی با موعد بیست روزه پیش بینی کرده باشد و قانون جدید رأی صادره را 
قابل تجدیدنظر نداند یا مهلت تجدیدنظرخواهی آن را به ده روز کاهش دهد، قانون جدید 

به گذشته عطف نمی شود و نمی تواند خللی به حق ُمکتسبۀ محکومٌ علیه وارد کند.

نکته10: بر اساس ماده ۵ ق.م، کلیۀ افراد ساکن در ایران، اعم از اَتباع خارجی و ایرانی، تابع 
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قوانین ایران خواهند بود؛ مگر این که خالف آن در قانون پیش بینی شده باشد. بنابراین، 
مادة فوق مربوط به قلمرو مکانِی قوانین ایران است؛ در حالی که ماده 4 ق.م، ناظر به قلمرو 

زمانِی قوانین ایران است. 

ایران شامل  باید گفت: قوانین  ایران« در ماده ۵ ق.م،  با توجه به اطالق »قوانین  نکته11: 
قوانین مدنی، تجاری، کیفری و مانند این ها می شود. بنابراین، ماده ۳ ق.م.ا سال ۹2 که 
مقرر می دارد: »قوانین جزایی ایران دربارة کلیۀ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، 
دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم می شوند، اِعمال می شوند؛ مگر آن که 
به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد«، از مصادیق ماده ۵ ق.م به حساب می آید.

نکته12: به موجب قاعدة حل تعارض مذکور در ماده ۶ ق.م، اَتباع ایرانی از نظر قوانین مربوط 
به احوال شخصیه، ازجمله نکاح، طالق، اهلیت و ارث، تابع قوانین ایران هستند ولو این که 
در خارج از کشور اقامت داشته باشند. البّته اجرای مادة مزبور در دادگاه خارجی مشروط 
به این است که با نظم عمومی داخلی آن دادگاه مخالفت نداشته باشد و نیز قانون متبوع 

دادگاه خارجی، امکاِن اجرای قوانین ایران را پیش بینی کرده باشد.

ایرانیاِن  شخصیۀ  احواِل  رعایِت  اجازة  قانوِن  غیرشیعه،  ایرانیان  درخصوِص  البته   :13 نکته
غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱2/۵/۱۰ قابل اجرا است و این ماده واحده مقرر داشته 
است: »نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان 
به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلّمۀ متداوله در مذهب آنان را .... 

رعایت نمایند...«.

نکته14: مطابق قاعدة حل تعارض مقرر در ماده 7 ق.م، اَتباع خارجی مقیم در ایران، از نظر 
قوانین مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، تابع قوانین 
دولت متبوع خود هستند. البته باید توجه داشت که ماده 7 ق.م درخصوص حقوق ماهوی 
ارث، مثاًل موجبات و موانع ارث، طبقات وراث و سهم االرث اَتباِع بیگانه، است و به موجب 
اَتباع  ترکۀ  تحریر  و  موم  و  مهر  و  تصفیه  مانند  از حیث شکلی  قانون،  همان  ماده ۹۶7 

خارجی، تابع قوانین ایران خواهند بود.

نکته15: باید دانست که اجرای ماده 7 ق.م، منوط به وجود معاهدات بین ایران و دولت 
متبوع تبعه خارجی نیست؛ لیکن چنانچه معاهده ای وجود داشته باشد، باید رعایت شود. 
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بنابراین، منظور از »در حدود معاهدات« مذکور در مادة فوق، رعایت مادة ۹74 ق.م است.

نکته16: ماده ۸ ق.م که مقرر می دارد: »اموال غیرمنقول که اَتباع خارجه در ایران برطبق 
عهود تملک کرده یا می کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود«. لذا، با توجه به 
عبارت »از هر جهت« این ماده قاعدة عمومی است و شامل ثبت اجباری ملک و تنظیم 
اجباری اسناد نیز می شود و قلمرو آن فراتر از مواد ۹۶۶ و ۹۶7 ق.م است. زیرا ماده ۹۶۶ 
مربوط به حقوق عینِی اموال غیرمنقول و ماده ۹۶7 ناظر به قانون قابل اِعمال بر حقوق 

ارثی این گونه اموال است. 

نکته17: عهود و مقاوله نامه ها و پروتکل ها و قراردادهای بین الملل در حکم قانون است )اصل 
77 ق.ا(. بنابراین، تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد، اعتبار نخواهند داشت.

نکته18: درخصوص اعتبار عهدنامه ها باید قائل به تفکیک گردید: ۱ـ در روابط بین المللی، 
اعتبار عهدنامه بیش از قانوِن داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون مخالف با آن 
محدود می کند؛ 2ـ در فرِض تعارض قانون داخلی با عهدنامه، دادگاه ایرانی باید به قانون 

ایرانی رجوع کند.

به  و  قراردادی« گفته می شود  »آزادی  اصل  ماده ۱۰ ق.م  به  ادبیات حقوقی  در  نکته19: 
حکومت اراده در انعقاد قراردادها اعتبار می بخشد و آن را از قید »عقود معین« یا »عقود 

بانام« خارج می سازد.

نکته20: ماده ۱۰ ق.م، شرِط نفوذ قراردادهای خصوصی را به عدم مخالفِت صریح آن ها با 
قوانین دانسته است و الزم به ذکر است که منظور از قوانین در آن ماده، قوانین امری و 
مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه است؛ نه قوانین تکمیلی که امکاِن تراضی اشخاص 

برخالف آن ها وجود دارد.

نکته21: در بین استادان حقوق در ارتباط ماده ۱۰ ق.م با عقد صلح، به عنوان یکی از عقود 
معین، اختالف دیده می شود و به اعتقاد برخی از حقوق دانان، ماده ۱۰ ق.م زمینۀ استناد 

به عقد صلح را از بین نمی برد و عقد صلح را بیهوده نمی سازد. 
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بخش اول: حقوق اموال و مالکیت
نکته22: باید توجه داشت که مال از نظر حقوقی دو شرط اساسی دارد: 

۱ـ مفید باشد و نیازی را برآورده کند، خواه آن نیاز مادی باشد و خواه معنوی. 
ـ مال مادی: چیزی است که موضوع دادوستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد. مانند خانه، 

اتومبیل و فرش.
ـ مال معنوی: حقوق مالی است که به اشخاص امکاِن انتفاع از اشیای مادی را می دهد. مانند 

حق مالکیت و طلب از دیگران؛
2ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. تذکر این نکته بی مناسبت نیست که 
در آزمون های علمی، چنانچه مال به طور مطلق مورد پرسش قرار گرفته باشد، مال مادی 

مدنظر طراح سؤال است.

نکته23: ممکن است مال در رابطۀ دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد؛ هر چند دیگران 
در برابر موضوع آن، بهایی نپردازند. بنابراین، تنها کافی است که انگیزة معامله ُعقالیی و 

مشروع باشد. مانند خرید و فروش عکس ها و یادگارهای خانوادگی.

نکته24: صحیح است که مال اندک مانند دانه ای گندم موضوع دادوستد واقع نمی شود؛ ولی 
نباید پنداشت که آن مال ناچیز، مالیت ندارد. به عنوان مثال، وقتی دزدی خرمنی گندم 
را جزء جزء می ُرباید، نمی گویند بر ارزشی دست نیافته و مالی را سرقت نکرده است؛ بلکه 
ارزِش مجموع خرمن گندم در اثر وجود ارزش در هر جزء گندم نهفته است و هر دانۀ گندم 

مفید و قابل تملّک است.

نکته25: مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می شود و زمینۀ این وجود در دید عرف 
ارزش دارد، باید آن را مال یا در حکم مال دانست و تلف آن را موجب َضمان دانست؛ مثل 

میوة درخت و منافع سکونت در خانه ای برای آینده.

نکته26: یکی از تقسیم بندی های حق، تقسیم آن به مالی و غیرمالی است. 
۱ـ حق غیرمالی شامل روابط غیرمالی است و قابل مبادله با پول نیست و قابل واگذاری و 
انتقال هم نیست؛ مثل حق زوجیت، ابّوت و بنّوت. صحیح است که این حق قابل مبادله با 
پول نیست، لیکن اثر آن قابل مبادله با پول است؛ مثاًل زوجیت که یکی از آثار آن، مطالبۀ 

نفقه و ارث است؛
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2ـ حق مالی برای تأمین نیازها و حوایج مادی است: در واقع، هدف آن تنظیم روابطی است 
که به لحاظ استفاده از اشیا بین اشخاص وجود دارد. البته موضوع مستقیم آن، تأمین و 
حمایت از نفع مادی است؛ قابل مبادله و تقویم به پول است. مانند مالکیت، انتفاع و انجام 

کار معین.

نکته27: یادگارهای خانوادگی با این که به طور معمول ارزش مالی ندارد، چنانچه با امضای 
شخص مشهور یا اثر هنرمند برجسته ای باشد، هر دو جنبۀ مالی و معنوی را خواهد داشت.

اقسام حق مالی
نکته28: حق، اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضای جامعه دارد و انتفاع او 
از اشیا به دو طریق ممکن است: ۱ـ بیواسطه؛ 2ـ اِعمال برای صاحب حق به وسیلۀ دیگری.

نکته29: حق انسان بر اشیا به دو دسته عینی و دینی تقسیم می شود. باید توجه داشت که 
حق عینی مربوط به رابطۀ انسان با اشیا یا اموال و حق دینی ناظر به رابطۀ انسان با انسان 

دیگری است و می تواند انجام کار یا خودداری از انجام کاری را از او تقاضا کند. 

به تعریف آن ها پرداخته  ادامه  به اصلی و تبعی تقسیم می شود و در  نکته30: حق عینی 
می شود. 

در واقع، حق عینی اصلی، حقی است که: ۱( شخصی مستقیم و بیواسطه صاحب حق است، 
اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ 2( آن شیء خود موضوع حق قرار می گیرد، 
قابل تعقیب است: یعنی، چنانچه کسی مانع اجرای آن شود، صاحب حق می تواند رد آن را 

از متصرف بخواهد که در اصطالح به آن »حق تعقیب« گفته می شود.

به  است که  مالکیت  اصلی، حق  نوع حق عینی  توجه داشت که کامل ترین  باید  نکته31: 
موجب آن، مالک، حق هرگونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می کند.

قرار  حق  صاحب  طلب  وثیقۀ  معینی  عین  آن،  موجب  به  که  تبعی  عینی  حق   :32 نکته
می گیرد و به او حق می دهد که در صورِت امتناِع مدیون از پرداخِت دین، طلب خود را از 
آن استیفا کند. در این حالت، حق دینی طلبکار به دلیل وثیقه ای که برای آن معین شده 
است، مثل حق عینی است و برای طلبکار تنها حق تقدم به وجود می آورد؛ نه حق انتفاع 

از عین.
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