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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 اند 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  ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه: در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
نکته1:مصوباتمجلسشورایاسالمیونتیجةهمهپرسیپسازطیمراحلقانونی،بهرئیسجمهور
ابالغخواهدشدوویمیبایستآنراظرفپنجروزامضاءنمودهوبهمجریانابالغکندودستور

انتشارآنراصادرکند.
نکته2:روزنامةرسمیمکلّفاستظرفمدت۷2ساعتپسازابالغ،انتشارراانجامدهد.

نکته3:درصورتاستنکافرئیسجمهورازامضاءیاابالغطیمدتهایفوق،بهدستوررئیسمجلس
شورایاسالمیروزنامةرسمیموظفاستظرف۷2ساعتمصوبهراچاپومنتشرکند.

نکته4:لزومامضایمصوباتتوسطرئیسجمهور،مبتنیبراصلتفکیکقوایسهگانهاست؛زیرا
صالحیتوضعقوانینبامجلسوصالحیتاجرایقوانینودستوراجرایآنباقوةمجریهاست.
برای باشد، شده رعایت قانون تصویب قانونی تشریفات که صورتی در قانون امضای :5 نکته

رئیسجمهور،اجباریاست.
نکته6:اصوالًقوانین۱۵روزپسازانتشارآن،مبتنیبرفرضقانونیآگاهیهمگانبهمفادآناست.
نکته7:الزماالجراشدنقوانینپساز۱۵روزازانتشارآن،مبتنیبرفرضقانونیآگاهیهمگانبه

مفادآناست.
نکته8:درصورتتردید،فرضبرآگاهبودنازقوانیناستومدعیعدماطالعنمیتواندبهاصل

عدماطالعاستنادکند.
نکته9:انتشارقوانینبایددرروزنامةرسمیانجامشود.

نکته10:اصوالًاثرقانونناظربهآیندهاستوقانوننسبتبهزمانگذشتهاثریندارد،مگردرصورتی
کهدرخودقانونترتیبدیگریمقررشدهباشد.

و دیات قصاص، حدود، مانند شرعی حکم مورد در قوانین، عطفبهماسبقشدن قاعده :11 نکته
تعزیراتشرعیجارینیست.

نکته12:قوانینتفسیری،قوانینمربوطبهاهلیت،قوانینمربوطبهحذفیاکاهشمجازاتوقوانین
راجعبهتشکیالتقضاییوآییندادرسیاستثنائاًعطفبهماسبقمیشوند.

ازحقوق منظور و برساند افراد مکتسبه بهحقوق آسیبی نمیتواند اصوالً قانونجدید نکته13:
مکتسبه،حقوقیاستکهشخصدرزمانحکومتقانونقدیمبهدستآوردهوقاطعوثابت

شدهاست.
نکته14:تماماشخاصساکنایراناعمازاینکهتابعایرانباشندیاتبعةخارجی،مطیعقوانینایران

هستند،مگردرمواردیکهقانوناستثناءکردهباشد.
نکته15:اتباعخارجیوایرانیانغیرشیعه،درمورداحوالشخصیه،تابعقانوندولتمتبوعخودیا
قوانینمذهبیخودخواهندبود،اگرچهمقیمایرانباشندواینهاازاستثنائاِتاصلسرزمینیبودن
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قانوناست.
نکته16:قوانینراجعبهاحولشخصیهمانندنکاح،طالق،اهلیتاشخاصوارثدرمورداتباعایران،

مجریاست؛حتیاگراتباعایرانمقیمکشورخارجیباشند.
نکته17:درصورتیکهبااعمالقواعدحلتعارض،قانونیغیرازقانونایرانبراحوالشخصیهاتباع
ایرانیمقیمدرخارجازکشوراعمالشودورأیصادرهباقوانینماهویایران،مخالفباشدچنین

رأییدرایرانقابلاجراوتأییدنخواهدبود.
نکته18:اتباعخارجةمقیمدرخاکایرانازنظرقواعدمربوطبهاحوالشخصیه،اهلیتونیزحقوق

ارثیهدرحدودمعاهداتمطیعقوانینومقرراتدولتمتبوعخودهستند.
نکته19:اموالغیرمنقولیکهاتباعخارجهدرایرانبرطبقعهودتملککردهیامیکنندازهرجهت

تابعقانونایراناست.
نکته20:معاهداتیکهطبققانوناساسیبیندولتایرانوسایردولتهامنعقدشدهباشند،در

حکمقانونهستند.
نکته21:قراردادهایخصوصیکهبرطبققانونبینطرفینمنعقدشدهمیشوند،نسبتبهکسانی

کهآنرامنعقدنمودهانددرصورتیکهمخالفصریحقانوننباشد،نافذهستند.
نکته22:قراردادهایخصوصیدرصورتینافذنیستندکهمخالفباقانونامریباشندنهتکمیلی.

نکته23:اصوالًدرامورمالی،اصلبرایناستکهقانون،تکمیلیاستودرامورغیرمالیومربوط
بهاحوالشخصیه،اصلبرایناستکهقانون،جنبةامریدارد.

نکته24:کاربردماده۱۰ق.مدرعقودمعینایناستکهطرفینمیتوانندبااستفادهازآنخألهای
قانوندرموردعقودمعینراتکمیلنمایندیاخالفقواعدتکمیلیآنهاباهمتراضیکنند.اما

اینتراضیدرصورتیکهخالفقواعدامرعقودمعینیاخالفنظمعمومیباشد،اعتبارندارد.
نکته25:قراردادهایخصوصیدرصورتیمعتبرهستندکهخالفنظمعمومی،اخالقحسنهو

قوانینآمرهنباشند.
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جلد اول: در اموال
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول: در بیان انواع اموال
فصل اول: در اموال غیرمنقول

نکته26:مالازنظرحقوقیبهچیزیاطالقمیشودکهمفیدباشدوقابلاختصاصیافتنبهشخص
یاملتمعینباشد.لذامالکخاصداشتن،شرطمالمحسوبشدنچیزینیست.

نکته27:مالمنقولمالیاستکهقابلیتجابهجاییازمحلیبهمحلدیگرراداشتهباشدبدون
اینکهبهخودمالیامحلاستقرارآنآسیبیواردشود.درغیراینصورتمالغیرمنقولخواهد

بود.
ایندو،عمومو لذارابطة نکته28:هرمالی،شیءاستولیهرشیئی،مالمحسوبنمیشود؛

خصوصمطلقاست.
نکته29:اموالیکهقابلیتجابهجاییازمحلیبهمحلدیگررادارندبدونآسیببهخودمالیا

محلآن،منقولذاتینامدارند.
نکته30:حقوقعینیمربوطبهاموالمانندحقمالکیت،حقانتفاعووثیقهنسبتبهاموالمنقول
وهمچنینتمامیحقوقدینیناشیازمعامالتاموالمنقولیاغیرمنقول،منقولحکمییادر

حکممنقولنامدارند.
نکته31:حقوقعینیارتفاق،شفعهوتحجیر،دراموالمنقولراهیندارند.

نکته32:دیونوتعهداتراجعبهاموالغیرمنقول،درحکممنقولهستند،مگردرچندمورد:تعهد
بهانتقالمالغیرمنقول،تعهدبهتسلیممالغیرمنقول،الزاماتخارجازقراردادمبنیبرپرداخت

اجرتالمثلمالغیرمنقولوتعهدبهتسلیممالغیرمنقول.
نکته33:مالیکهذاتاًوازابتداغیرمنقولبوده،غیرمنقولذاتینامداردمانندزمین،کوههاوتپهها،

معدنقبلازاستخراج.
نکته34:اموالیکهمالکآنهاراجهتاستفادهازکشاورزیخوداختصاصدادهاستمانندبذر،
بیل،ماشینآالت،گاو...کهبرایاستفادهکشاورزیالزمهستند،فقطازجهتصالحیتمحاکمو

توقیفاموال،درحکمغیرمنقولهستند.
نکته35:کلیةحقوقعینینسبتبهمالغیرمنقولمانندمالکیت،انتفاع،تحجیر،شفعه،ارتفاق
ووثیقهنسبتبهاموالغیرمنقول،اجرتالمثلتصرفدراموالغیرمنقولخسارتواردهبراموال

غیرمنقولونیزسرقفلیوحقکسبوپیشهوتجارت،غیرمنقولتبعینامدارند.
نکته36:اموالیکهذاتاًمنقولبودهولیبهواسطةعملاشخاصبهمالیتبدیلشدهاندکهجابهجایی
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آنهامستلزمخرابییانقضخودمالیامحلاستقرارآنمیشود،غیرمنقولبهواسطةعملانسان
نامدارند.

نکته37:درصورتیکهشخصمالیراغصبکندوسپسدرخصوصاجرتالمثل،بینمالکمال
وغاصبتوافقشود،ایناجرت،اجرتالمسمیخواهدبودوبنابراینمالمنقولتلقیمیشود.

فصل دوم: در اموال منقوله
نکته38:اصلبرایناستکههمةاموال،منقولهستند،مگراینکهخالفآنثابتشود.

نکته39:اموالغیرمنقولدراثرعملانسان،پسازجداشدنازمحلاستقرارخود،وصفمنقول
خودرامجدداًکسبمیکنند؛زیراچنیناموالیذاتاًمنقولهستند.

نکته40:اشیاءوادواتزراعیکهمالکآنهارابرایعملکشاورزیاختصاصداده،درصورتیدر
واجد مالک یک دارای کشاورزی به اختصاصیافته اشیای و زمین که غیرمنقولهستند حکم

باشند.
نکته41:اشیاءوابزارهایاختصاصیافتهبرایصنعتوتجارترانمیتوانغیرمنقولدانست؛زیرا

حکمماده۱۷ق.مجنبهاستثناییدارد.
نکته42:دعاویتصرفراجعبهاموالغیرمنقولمثلخلعیدغاصبانهیاامانی،تصرفعدوانی،رفع

مزاحمتوممانعتازحقغیرمنقولهستند.
نکته43:دعاویکهموضوعآنهابهنحوغیرمستقیم،تملکمالغیرمنقولاستماننددعوایفسخ

یابطالنمعاملهنسبتبهاموالغیرمنقول،غیرمنقولتلقیمیشوند.
نکته44:دعوایراجعبهتولیتوادارةموقوفاتغیرمنقول،غیرمنقولتلقیمیشود.

نکته45:مالپیشاپیشمنقول،مالغیرمنقولیاستکهدرروابطمعامالتیطرفینوباتوافقآنها
بهصورتمنقولمعاملهمیشود.چنینمالیدرروابططرفینمشمولاحکاماموالمنقولقرار

میگیرد.
نکته46:اجرتالمسمیمالغیرمنقول،منقولاست؛ولیاجرتالمثلمالغیرمنقول،غیرمنقول

است.
فیزیکی اموالغیرمنقولاصوالً توقیف اموالغیرمنقولاصوالًسندیاست؛ولی توقیف نکته47:
است.لذاتوقیفاموالغیرمنقولاصوالًموجبتوقیفمنافعآننمیشودومالکآنمیتوانداز

مالغیرمنقولتوقیفشدهاستفادهنماید.
نکته48:اسنادیکهموضوعوماهیتآنهابهنحویبایکدیگرمخلوطمیشودکهباعثمیشودخود
سنددارایارزشمالیتلقیشودماننداسکناس،سهامبینامشرکتها،چکهایتضمینشده،

بروات،سفتهوچکهایدروجهحامل،منقولتلقیمیشوند.
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نکته49:حقوقدینی،منقولهستند،ولواینکهموضوعآنهاغیرمنقولباشند،مگردرخصوصتعهد
بهانتقالمالغیرمنقول.

نکته50:دیونوتعهداتازهمةجهات،تابعمقرراتمربوطبهاموالمنقولهستندنهفقطازحیث
صالحیتمحاکم.

نکته51:مالاإلجاره،اجرتتوافقیمابینمؤجرومستأجراستوموضوعآنهرچهباشد،منقول
تلقیمیشود؛ولیاجرتالمثل،بهایغیرقراردادیوناشیازاسبابضمانقهریاستکهبسته

بهموضوعخودمیتواندمنقولیاغیرمنقولباشد.
یا منقول به بستگی آن غیرمنقولبودن یا منقول و است عینی آن، در شرکا حق :52 نکته

غیرمنقولبودنمالمشاعدارد.

فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
نکته53:مشترکاتعمومیمباحاتازاموالیهستندکهمالکخاصندارند،ولیاموالمجهولالمالک
نیزهرچندمالکخاصدارند،اماچونمالکآنهادرعالماثباتمعلومنیست،میتوانآنهارادر

حکماموالبدونمالکخاصقرارداد.
نکته54:انتقالوتوقیفاموالعمومیامکانپذیرنیست،اماانتقالوتوقیفاموالدولتیامکانپذیر

است.
نکته55:رابطةمالباملکعموموخصوصمطلقاست،زیراهرملکی،مالاست؛اماهرمالی،

ملکنیست.
نکته56:مالمجهولالمالکمالیاستکهمالکآنمشخصنیست.چنینمالیمیبایستبااذن

حاکمیانمایندةاوبهمصرففقرابرسد.
بارعایتقوانینو اموالیهستندکهمالکخاصندارندوهرشخصمیتواند نکته57:مباحات

مقرراتمربوطه،آنهاراتملککندمانندماهیدردریاها.
نکته58:اموالومشترکانعمومیاموالیهستندکههرچندمالکدارند،ولیمالکخاصندارند،
بلکهمالکآنهاعموممردمهستندودولتیانهادهایعمومیآنهاراادارهمیکنندمانندبوستانها.
نکته59:اموالعمومیمالکخاصنداردودرمالکیتعموممردماست،ولیاموالدولتیمالک

خاصداردوآندولتاست.
نکته60:اموالدولتیدرمالکتدولتاست،ولیاموالعمومیدرمالکیتدولتنیست،بلکهدولت

فقطآنهاراادارهمیکند.
نکته61:کوچههاییکهآخرآنهامسدودنیستازاموالعمومیمحسوبمیشود،ولواینکهدرامالک

خصوصیاحداثشدهباشند.
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در مگر است، غیرممکن اصوالً نیز آنها انتقال نیستند، تملک قابل عمومی اموال نکته62:چون
صورتیکهقانونهدفاختصاصیافتهبهایناموالراتغییردهدوفروشآنهاراتجویزکند.

نکته63:انتفاعازاموالعمومی،برایاشخاصکهزودترشروعبهاستفادهکردهاند،حقتقدمیایجاد
میکندکهدیگرانراممنوعازمداخلهومزاحمتمیکند.

نکته64:تصرفبهعنوانمالکیتعمومی،امارهبرمالکیتعمومیاست.
نکته65:امارهتصرفدربرابرمدعیمالکیتعمومینیزقابلاستناداست،ولیاگرمالکیتعمومی

سابقاثباتشود،امارةتصرفدیگراعتبارندارد،زیرااموالعمومیقابلتملکنیستند.
نکته66:زمینهادرمحدودةشهربهسهدستةبایر،دایرومواتتقسیممیشوندکهدراینبین

فقطاراضیمواتازاموالمباحشمردهمیشوند.
نکته67:زمینمواتزمینیاستکهنهتنهامالکخاصندارد،بلکهسابقهعمرانواحیاءنداردو

لذامعطلافتادهوکشتوزرعیهمدرآنانجامنمیشود.
نکته68:زمینبایر،زمینیاستکهقباًلسابقةعمرانواحیاءداشته،ولیباگذشتزمانوبهتدریج

بهحالتمواتتغییریافتهاعمازاینکهمالکمشخصیداشتهباشدیاخیر.
نکته69:زمینهایدایر،زمینهاییهستندکهاحیاءشدهاندودرحالحاضردرحالتعمرانو

آبادیبهرهبرداریهستند.
نکته70:اراضیمواتدرحالحاضرباتوجهبهقوانینومقرراتموجود،قابلاحیاءوتملکنیستند.
نکته71:زمینیکهبررویآناعیانیعنیدرختیابناوجودندارد،بیاضنامداردکهرابطةآنبا
زمینیموات،عموموخصوصمطلقاست،زیراهرزمینمواتی،بیاضاست؛ولیهرزمینبیاضی،

مواتنیست.
نکته72:اموالمجهولالمالکمیبایستبااذنحاکمیانمایندهولیبهمصارففقرابرسد؛ولیلقطه
وحیوانضالهازمصادیقاموالمجهولالمالکیهستندکهقانونبرایآنهااحکامخاصیدرنظر

گرفتهاست؛زیراهنوزامیدبهپیداشدنمالکآنانوجوددارد.

باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
نکته73:عین،مالیاستکهوجودمستقلدارد؛ولیمنفعتمالیاستکهوجودمستقلنداشته

وازعینبهوجودمیآید.
جداشدن قابلیت نه و دارد را عین از مادی بهصورت جداشدن قابلیت نه که منفعتی نکته74:

بهصورتحقوقی،منفعتمتصلنامدارد.
بهصورت نیز و دارد را قابلیتجداشدن مال عین از که است منفعتی منفصل منفعت نکته75:

مستقلمیتواندموردتصرفحقوقیواقعشود.



نشر چتر دانش/ 5000 نکته کلیدی حقوق مدنی 16

خانه، عین از مستقل بهصورت زیرا تلقیمیشود، منفصل منفعت خانه، برای نکته76:سکونت
قابلیتتصرفحقوقیداشتهواینمنفعتمیتواندبهموجبعقداجارهبهتملکمستأجردرآید

یابهموجبعقد،حقانتفاعازآنبهدیگریواگذارشود.
نکته77:عینمالبهسهنوععینمعین)شخصییاخارجی(،کلیدرمعین)درحکمعینمعین(

وکلیفیالذمهتقسیممیشود.
نکته78:عینمعینمالیاستکهوجودمستقلداشتهودرعالمخارجقابلاشارهوتعییناست

ماننداینکتاب.
نکته79:کلیدرمعین،مالیاستکهبهصورتمقدارمعینیازیکمالمثلیومتساویاألجزاء

شناختهمیشود.مانند۱۰۰کیلوگرمگندمازیکانبار۱۰۰۰کیلوگرمی.
نکته80:کلیفیالذمهمالیاستکهبهصورتکلیمشخصشدهوجنسوصفومقدارآنبهطور
کلیمشخصشدهوقابلانطباقبرافرادمتعدداست،مانندتعهدبهفروشیکاتومبیلصفر

کیلومتربهطورکلی.
نکته81:درفروشمالبهصورتعینمعین،خریداربهمحضانعقادعقد،مالکمبیعمیشود؛ولی

درمعاملةمالکلی،انتقالمالکیتبهخریدارمنوطبهتعیینمصداقاست.
نکته82:درمعاملةمالمعینباکلیدرمعین،معاملهدرصورتیصحیحاستکهموردمعاملهحین
عقدموجودباشد؛درغیراینصورتعقد،باطلخواهدبود.ولیدرمعاملهمالبهصورتکلی

فیالذمه،الزمنیستمالدرحینعقدموجودباشد.
نکته83:درمعاملهمالبهصورتکلیدرمعین،بخشومقدارمعینیازیکمالکلیفروخته
میشودمانند۱۰کیلوبرنجازیکانبار۱۰۰کیلوییوایندرحالیاستکهمجموعهمشخص
است.ولیدرفروشمالبهصورتمشاع،درصدیازمالبهصورتکلیمعاملهمیشودمانند%2۰

ازیکانبارگندم.
نکته84:مالکیتدرکلیدرمعینمنوطبهتعیینمصداقاست؛ولیمالکیتدرفروشبهصورت

مشاع،ازلحظهوقوععقدحاصلمیشود.
انجامشود بایع نکته85:تعیینمصداقدرکلیدرمعینممکناستبهصورتاختیاریتوسط
مال بهاندازة و شده تلف قهراً کلی مال قسمتهای بقیة که صورت این به قهری بهصورت یا

فروختهشدهازآنباقیبماند.
نکته86:درصورتیکهبخشیازمالکلیتلفشود.بهحقخریدارمالکلیدرمعینضرریوارد
نمیشودواوتماممبیعرادریافتخواهدکردوقسمتتلفشدهازمالبایعاست،ولیدرصورت
تلفبخشیازمالیکهبهصورتمشاعفورختهشده،هریکازخریداروفروشندهبهنسبتسهم

خوددرمال،درتلفآنسهیمخواهندبود.


