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تقدیم به

استاد علم و اخالق

سید حسین صفایی دکتر



پیشگفتار مولف
»اللّهم زِدنی علما«

آغازگر کتاب، سپاس و ستایش پروردگاري است که آدمی را به زیور عقل بیاراسـت و بـراي
تشخیص حق از باطل به او نعمت کتاب و فرقان بخشید.

اساس ترتیب مواد قانونی به نظـم کشـیده شـده و هـدف از آن، حرکـت در اب حاضر برکت
توانند محور قانون است تا در میدان عمل، کاربرد بیشتري داشته باشد. فعاالن عرصۀ حقوقی می

لۀ مورد نظر خـود را از میـانئبا توجه به عناوین انتخاب شده براي هر ماده به راحتی حکم مس
آن ماده، ضمن درك مفـاهیم و اصـطالحات بـه کـار  نونی بیابند و با مطالعۀ حاشیۀانبوه مواد قا

حقوقـدانان در آن زمینـه بیشـتر آشـنا ءرفته در متن مواد، با قوانین مرتبط، رویۀ قضـایی و آرا 
شوند. در راستاي تأمین اهداف باال، کتاب پیش رو بر اساس اصول زیر نگارش یافته است:

هاي مشابه: به کار رفته در مواد و تمییز آنها از واژه هاي تبیین واژه -1
ها و اصطالحات حقوقی و تمییز آنها از یکدیگر، حقوقدان را در بـه کـارگیري درك مفهوم واژه

گردانـد ها در جایگاه صحیح خود توانمند ساخته و او را از افراد عـامی جامعـه متمـایز مـی     این واژه
ق.  183ماده  35و  34، 33هاي  رجوع کنید به شماره» معامله«و » قرارداد«، »قدع«(براي نمونه، در خصوص مفهوم 

؛ گفتنی است معناي لغويِ برخی از واژگان نسبتاً دشوار هم جهت افزایش دانش عمـومی بیـانم.)
.)137ماده  1و ش  26ماده  پاورقی ر.ك:(شده است 

توجه به قوانین مرتبط: -2
لۀ مطروحـهئگون پیرامون مباحث حقوق مدنی، کشف حکم مسبا توجه به وضع قوانین گونا

در قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن موضوع، نه تنها دشوار بلکه گاه گمـراه
اي از موارد، احکام قانون مدنی از سـوي قـوانین خـاص نسـخ شـده یـا کننده است؛ زیرا در پاره

؛ از سوي دیگر برخـی از)780ماده  3و ش  384ماده  8و ش  91 ماده 3و  2ش.  ك.(ر.اند  تخصیص خورده
قوانین مرتبط از چنان اهمیتی برخوردارند که توضیح و تفسیر آنهـا هماننـد مـتن مـواد قـانون

به بعد). 337: ماده ك.(ر نماید که قانون مسئولیت مدنی، از آن جمله است مدنی ضروري می

:گزینش و تلخیص آراي قضایی و حقوقی -3
ي دیگـرانسبی و محدود به همـان دعواسـت ولـی اسـتناد بـه آن در دعـو       ،اگر چه اثر رأي

هـا ها مطرح نشده و موضع دادگـاه  تواند راهگشا باشد؛ البته هنوز بسیاري از مسائل در دادگاه می
بـه کـار بـراي رفـع ایـن خـأل    و نظریات مشـورتی را   ءتوان آرا نسبت به آن نامعلوم است که می

عـالی هاي بدوي، تجدیـدنظر، دیـوان   (از جمله آراي دادگاهکتاب حاضر رأي قضایی و حقوقی  گرفت. در
، و شـوراي عـالی ثبـت    عالی کشور و دیوان عدالت اداري ت عمومی دیوانئکشور، آراي اصراري و وحدت رویۀ هی



 

گـزینش   ...)نگهبان و قضاییه و شوراي هاي عالی انتظامی قضات، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه  آراي دادگاه
 اند. شده و براي دوري از اطالۀ کالم، به نحو چکیده و مختصر بیان شده

 مندي حقوق:  توجه به قاعده -4
مندي اسـت کـه بعضـاً حتـی بـدون وجـود مـادة         درس قاعده -به ویژه حقوق مدنی -حقوق
ر نظام حقوقی کشور را  با توجه به اصول حقوقی و روح کلی حاکم ب مسئلهتوان حکم  قانونی می

 استنباط نمود.
هر گاه نهري مشـترك بـین جمـاعتی باشـد و در     «دارد:  ق.م. مقرر می 153به عنوان نمونه، ماده 

شود مگر این کـه دلیلـی بـر     نصیب آنها می تساويمقدار نصیب هر یک از آنها اختالف شود، حکم به 
لهم متعـدد   اگر موصی«دارد: م مقرر میق. 853و یا ماده  »زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد

طـور دیگـر    ،شود مگـر اینکـه موصـی    تقسیم می بالسویهها  به بین آن و محصور باشند موصی
خالف اصل عدم  ،قاعدة تساوي از قواعد عمومی است و ادعاي نصیب بیشتر ؛»مقرر داشته باشد

لیـل ارائـه کنـد؛ پـس     و بدیهی است که مدعی در جهت اثبات ادعاي خویش بایـد د  بودهزیاده 
 ایـن  در بنـابراین پـذیر اسـت؛    امکان مسئلههم استخراج حکم  853و  153 مواد آگاهی ازبدون 

بتـوان بـه   تـا   ذکر شـود ، قواعد و اصول مستند حکم مندرج در ماده هم سعی شده استکتاب، 
)، 10ردادهـا (م نظیر اصـل آزادي قرا ( ست، آنها را در موارد مشابه به کار بشمار جاي حفظ مصادیق بی

)، 223) اصـل صـحت (م   219)، اصل لزوم (م 191)، اصل رضایی بودن (م 132)، قاعده الضرر (م 30اصل تسلیط (م 
جبـران کامـل   ) و اصـل لـزوم   672)، اصل عـدم (م  359)، اصل استصحاب (م 231اصل نسبی بودن قراردادها (م 

 .)391خسارت (زیرنویس م 

 نظریات حقوقی و قضایینقد مستدل و منصفانه آراء و  -5
حجم کم کتاب از سوي دیگـر، امکـان نقـد آراء    و گستردگی مطالب و موضوعات از یک سو 

با وجود این تالش شده اسـت تـا حـد امکـان، برخـی از نظـرات        ؛حقوقی را محدود نموده است
م  2، ش 44م  2، ش 39م  1، ش 7م  4، ش 1م  4ش (مستدل و منصـفانه گـردد    ينقد ،حقوقی و قضایی

 .)85م  1و ش  45
 آور: پرهیز از مباحث صرفاً نظري و گاه مالل -6

ضرورت نگرش کاربردي به مسائل و رعایت اختصار در بیان مطالـب، مـانع از پـرداختن بـه     
 منـدان بـراي مطالعـۀ بیشـتر، بـر      مسائل نظري شده است. البته این امکان وجود دارد که عالقه

 ع رجوع نمایند.اساس ارجاعات کتاب، به سایر مناب

 رها نکردن خواننده در تردیدهاي فکري و بیان نظر اقوي: -7
حقوق ماهیتی متفاوت از ریاضیات دارد و صحت یک نظریه به آسانی قابل سنجش نیست و گـاه بـه   

نوشـتار ضـمن بیـان نظـر اقـوي،       این شود یک نظر را بر نظر دیگر ترجیح داد. با این حال، در سختی می
(بـه عنـوان نمونـه    هم بیان شـده اسـت    مشهور فقها و حقوقدانان دیگرظر مراجع قضایی، حسب مورد، ن

 ق.م.) 37، ماده  1ر.ك.ش. 



 

 توجه به آخرین تغییرات قانونی: -8
، آراي وحـدت  قوانین هر روزه دست خوش تغییر هستند؛ بنابراین دانستن آخرین مصـوبات 

هـاي درسـی    کشـد تـا مـورد توجـه کتـاب      مـی ها طول  و به ویژه تفسیر آنها که بعضاً مدت رویه
مـورخ   810رأي وحـدت رویـه   دانشجویان قرار گیـرد از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت؛       

 1/4/1400مــورخ  811) و رأي وحــدت رویــه 454مــاده  6(منــدرج در زیرنــویس  4/3/1400
 هایی از این موضوع است.  نمونه) 391ماده  3(مندرج در زیرنویس 

 هاي حقوقی   پوشش آزمون -9
قـرار داده  «» هاي حقوقی در گیومـه   در کتاب حاضر معموالً جواب صحیح از نظر طراحان آزمون

 شده است.
اعتبـاري   سبب بی ،قانون مدنی، اثبات مالکیت سابق از طریق اقرار 37براي نمونه طبق ماده 

حکومـت آن  اماره تصرف است. اگرچه در منطق حقوقی، آنچه مهم است اثبات مالکیت سابق و 
» اقرار«بر تصرف فعلی است اما طراحان سوال نیز به پیروي از ظاهر قانون، این اثر را منحصر به 

که موکل فوت کند و وکیل بـدون اطـالع    همچنین در صورتی؛ ق.م.) 37، ماده  1(ر.ك.ش. اند  دانسته
وجـود دارد   از فوت، ملک موکل را بفروشد در خصوص ضمانت اجراي معامله اخیر، اختالف نظر

 گیومـه در  )»غیرنافـذ «که در کتاب حاضر نظر صحیح از نظر طراحان آزمون (در مثـال اخیـر   
 .289ماده  18؛ همچنین رجوع کنید به شماره )680م  3(ر.ك: ش  قرارداده شده است

قـانون مـدنی یـا    » طبق ظـاهر «شود که  آزمون از داوطلب خواسته می گاهی در متن سوالِ
پاسخ دهد که کتاب حاضر این نوع سواالت را هم مـد نظـر قـرار داده    » قهامشهور ف«طبق نظر 

مـاده   9رجـوع کنیـد بـه شـماره     » طبق ظاهر قانون مدنی«است؛ در خصوص سوال با مضمون 
 . 778ماده  1رجوع کنید به شماره » مطابق نظر مشهور فقها«و در خصوص  227

 ذکر اقوال مختلف -10
ت تا خواننده با تفکرات مختلف آشـنا شـده و پیرامـون آنهـا     لی اسحمم ،ذکر نظرات متعدد

 موارديدر البته ؛ اورقی آن)و پ 1064ماده  3به زیرنویس شماره (براي نمونه رجوع کنید مل نماید أتفکر و ت
بـه نظـر رسـیده    مورد قبول نگارنده کتاب نبوده اما ذکر آن ضروري یـا مفیـد    نقل شده که نظر

اسـتفاده   یا عبـارت مشـابه   »به اعتقاد برخی حقوقدانان«از عبارت  ، معموالًاست، جهت نقل آن
؛ بـدیهی اسـت   قانون حاکم بر وصـیت)  خصوصدر  7ماده  5(براي نمونه ر.ك. به زیرنویس شماره شده اسـت  

ذکر عبارت اخیر بر مبناي شیوه متعارف نقل قول در نوشتارهاي حقوقی بوده و نگارنده تکریم و 
 داند.  ید برجسته حقوق را وظیفه خویش میتقدیر از تمام اسات

 نیازي از مراجعه به منابع دیگر جهت درك ابتدایی مطلب   بی -11
حدي توضیح داده شده است که براي فهم اولیه نیازي به مطالعه  مندرج در کتاب، در نکات

نـد بـه   توا سایر منابع وجود ندارد؛ البته بدیهی است جهت تحقیق و پژوهش بیشتر، مخاطب می
 ارجاعات کتاب و منابع تفصیلی مراجعه نماید.  



 

 رعایت اختصار در مستندسازي -12
 اختصـار در  جهت کاهش حجم کتاب از یکسو و مستندسازي کتاب از سـوي دیگـر، ضـمن   

به نحو جامع و مفصل در پایان کتاب پرداخته شده  در متن کتاب، ارجاع، به منابع استفاده شده
لـف و  ؤنـام م   متن کتاب در داخل پرانتز، به جاي مشخصات کتاب صـرفاً  است؛ بدین نحو که در

شماره کتاب و صفحه و یا شماره آن مطلب در منبع مذکور ذکر شده است و بـا رعایـت ترتیـب    
خـذ، منبـع   آاستفاده از آن منبع در متن کتاب، در انتهاي کتـاب حاضـر در قسـمت منـابع و م    

، )1لنگـرودي ( (بار آورده شده است؛ بنـابراین منظـور از    استفاده شده با مشخصات کامل براي یک
، ي قانون مـدنی امجموعه محش ،محمد جعفر، لنگرودي، 1ماده  2شماره  انتهاي توضیحدر ) 2ص

است. به عبارت دیگر جهت روشن شدن مسـتند   1391، سال انتشارات گنج دانش، چهارمچاپ 
تاب مراجعه نمود؛ همچنین براي نشان دادن شده به انتهاي ک باید براساس شماره ارجاع  مطلب،

 و نظر موافق (ن.و:) استفاده شده است. (ن.خ:)از حروف اختصاري  مخالفنظر 

 تنقیح متن مواد قانون مدنی  -13
قانون مدنی، در دسترس نیسـت میـان    955تا  1از آنجایی که روزنامه رسمی راجع به مواد 

اي وجـود   هـاي زیـاد و قابـل توجـه     کشور تفاوت هاي قانون مدنی منتشر شده در سطح مجموعه
دارد؛ لذا در کتاب حاضر تالش شده است، تا حد امکان بـه تفـاوت نُسـخ معتبـر توجـه و مـتن       
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 19شرح جامع قانون مدنی ■

  قانون مدنی
 1الحاقات بعديو  صالحاتابا  18/2/1307 مصوب 

 مقدمه

 در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم

 تصویب و امضاي قانون و دستور ابالغ آن :)14/8/1370(اصالحی  1 ماده

مصوبات مجلس شوراي اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی بـه رئـیس   
را امضـاء و بـه مجریـان     شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن جمهور ابالغ می

 72نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت  ابالغ
 ساعت پس از ابالغ منتشر نماید.

ستنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده بـه  در صورت ا تبصره:
سـاعت   72است ظرف مدت دستور رئیس مجلس شوراي اسالمی روزنامه رسمی موظف 

 مصوبه را چاپ و منتشر نماید.  
اسـت کـه پـس از طـی تشـریفات       2پرسـی  . قانون در معناي خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه1

اعمـال قـوه مقننـه از طریـق     «قـانون اساسـی    58شود؛ اگرچه طبق اصل  االجرا می قانونی الزم
نونگـذاري دیگـري چـون مجمـع     ولـی در عمـل، نهادهـاي قا   » مجلس شوراي اسـالمی اسـت...  

شوراي عالی امنیت ملی، شوراي عالی انقالب فرهنگـی، شـوراي عـالی     ،تشخیص مصلحت نظام
ها بـه   فضاي مجازي، شوراي عالی هماهنگی اقتصادي قواي سه گانه نیز مصوباتی دارند که با آن

هـا و   هـا، بخشـنامه   هنام ، مصوبات، آیین»مقرره«شود؛ در مقابل منظور از  مانند قانون برخورد می
شـود   صالحی به جز مرجع قانونگـذاري، وضـع مـی    هایی است که توسط مراجع ذي دستورالعمل

                                                      
به تصویب  1314در سال  1335تا  1062و مواد  1313در سال  1061تا  956و مواد  1307در سال  955تا  1مواد  -1

 .)23و  7، ص 1395، 2مشروح مذاکرات قانون مدنی، احمدرضا نائینی، انتشارات روزنامه رسمی، ج ر.ك: ( رسیده است
(براي مطالعه  پرسی مصوب نشده است از طریق همه عاديتاکنون، هیچ قانون  1357ب اسالمی در سال از زمان انقال -2

 ).4/4/1368پرسی در جمهوري اسالمی ایران مصوب  پرسی؛ رجوع کنید به قانون همه بیشتر راجع به همه
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هـاي   هاي رئیس قوه قضـائیه یـا وزرا و روسـاي سـازمان     مانند مصوبات هیئت دولت یا بخشنامه
ن و هاي اساسی میان قانون و مقرره، متأسـفانه مراجـع وضـع قـانو     رغم وجود تفاوت دولتی؛ علی

(بـراي   برند مقرره به این تفکیک پایبند نبوده و در عمل این دو واژه را به جاي یکدیگر به کار می
اسـالمی، اصـول و فنـون    گـذاري، انتشـارات دادگسـتر؛     اصول و فنون قانون انصاري، مطالعه بیشتر رجوع کنید:

 .)، انتشارات جنگلگذاري قانون
 توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي قانون و مقرره می . از جمله تفاوت2

که مقـرره مسـتقالً ایجـاد حـق یـا تکلیـف        در حالی ؛تواند ایجاد حق و تکلیف کند الف) قانون می
حاوي امور شکلی و اجرایی در حدود قانون مصـوب اسـت؛ بـه همـین      به طور کلیکند و  نمی

رش داده یا محـدود کنـد   تواند قلمرو قانون را گست دلیل مقرره نباید مخالف قانون باشد و نمی
 قانون اساسی)؛  170و  85(قسمت اخیر اصل 

 ؛ به عبارت دیگر، هیچ فعل)1392قانون مجازات اسالمی  2(ماده انگاري دارد  ب) فقط قانون امکان جرم
 ؛»قانون«ترك فعلی جرم نیست مگر به موجب  یا

  ق.ا)؛ 51(اصل پ) وضع مالیات یا معافیت از آن، محتاج قانون است 
 )؛4ماده  4(ر.ك شماره تواند اثر قهقرایی داشته باشد  ت) فقط قانون می

هـا، موسسـات و    تحت هر عنوان از اشخاص توسط وزارتخانه خدمات، کاال و یا وجه ث) دریافت هر گونه
قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت)    4(م » قانون«هاي دولتی ممکن نیست مگر به موجب  شرکت

 ).40ی، همان منبع، ص (ر.ك: اسالم
ق.ا)  173(اصـل   و یا هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداري   ق.ا) 138و  85(اصل  ج) مقرره توسط رئیس مجلس

 ).4م  11(ر.ك: ش قابل ابطال است
 :مرحله است ششایران، اصوالً متضمن  یدرآمدن آن در نظام حقوق وضع قانون و به اجرا. 3

هاي قانونی به پیشنهاد حـداقل   قانونی پس از تصویب هیئت وزیران و یا طرح(تقدیم لوایح پیشنهاد قانون  الف)

 ق.ا)؛ 158 بند دوم و 102، 74(اصول )ها نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شوراي عالی استان پانزده
 ؛ق.ا) 59و  58(اصول پرسی) (از طریق مجلس یا همهتصویب قانون ب) 
 ؛ق.ا) 112و  94(اصول  گهبان یا مجمع تشخیص مصلحت)(از طریق شوراي نتأیید قانون پ) 
 ؛ق.ا) 123(اصل (توسط رئیس جمهور) امضاي قانون  ت)
 ؛ق.م) 3(ماده  (در روزنامه رسمی)انتشار قانون  ث)
 ).ق.م 2(ماده  روز از انتشار) پانزده(اصوالً  از انتشار قانون مدت معینگذشت  ج)

زیـرا قـوه مقننـه     ؛گانه است ن مبتنی بر اصل تفکیک قواي سهلزوم امضاي قوانی ،به اعتقاد برخی. 4
(هاشمی را اجرا کند و یا دستور اجراي آن را بدهد   تواند آن اما نمی ،صالحیت وضع قانون را دارد
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برخی از حقوقدانان معتقدند که جانشینی رئیس مجلس در فـرض   ،اساسهمین  بر)؛ 189)، ص 2(
قـانون اساسـی اسـت     57سـتقالل قـوا، منـدرج در اصـل     استنکاف رئیس جمهور، خالف اصل ا

ریشه در سنت تـاریخی حقـوق    ،رسد امضاي قانون به نظر میبا وجود این، )؛ 107ش ، )3(کاتوزیان (
ـ  یـن معنـا کـه امضـاي قـانون      ه اانگلستان دارد و مبناي آن بیشتر تضمین اجراي قانون است، ب

ـ  نشانگر آن ب(رئیس کشور) توسط پادشاه انگلستان  ه ود که وي نیز با اقدام پارلمان موافق بـوده و ب
اینکـه تمـام    ایـد از آن اطاعـت نماینـد؛ بـه ویـژه     سایرین نیز ب در نتیجهگذارد و  ن احترام میآ

مصوبات مجلس مربوط به قوه مجریه نیست تا امضاي قانون همیشه ریشه در تفکیک قوا داشته 
هاي مجلـس کـه    وه قضائیه است و یا قانون تشکیل مرکز پژوهش(مانند قانون آیین دادرسی که مربوط به قباشد 

 .)22)، ص4(آقایی (مربوط به مجلس شوراي اسالمی است) 

به آن قـوه اجرایـی   اعالم رسمی تصویب قانون مطابق قانون اساسی است و  ،جمهور . امضاي رئیس5
 .)107)، ش 3(کاتوزیان (معنا است که همه باید از آن اطاعت کنند  ه ایندهد و ب می

مگـر اینکـه تشـریفات قـانونی رعایـت نشـده باشـد         ؛اسـت » اجباري«. امضايِ قانون براي رئیس جمهور6
، طـی  1منـدرج در صـدر مـاده    » مراحل قـانونی «؛ منظور از تشریفات یا همان ق.ا.) 123(مستفاد از اصل 
زیـرا   ؛هوي را نـدارد امور ما است و رئیس جمهور صالحیت ورود درقانونگذاري » شکلی«شدن فرآیند 

؛ ق.ا.) 94(اصـل  مرجع صالح جهت تشخیص مغایرت قانون با شرع و قانون اساسی، شوراي نگهبان است 
ارسال مصوبه به شوراي نگهبـان، آن را جهـت امضـا بـه رئـیس      بنابراین در صورتی که مجلس بدون 
 خودداري کند.تواند و بلکه مکلف است از امضاي آن  جمهور ابالغ نماید، رئیس جمهور می

7ه رئیس جمهـور و اثبـات تخلـف وي در دیوانعـالی کشـور، مقـام معظـم        . در صورت امتناع ناموج
قـانون اساسـی،    110اصـل   10تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور، به اسـتناد بنـد    رهبري می

 .)189ص ، )2(هاشمی (رئیس جمهور را عزل نماید 
شده است: اول ابالغ به مجریان کـه بـه محـض ابـالغ، اصـوالً      بینی  ، دو نوع ابالغ پیش1. در ماده 8

یعنی براي  ؛مگر در موردي که با حقوق عامه تعارض داشته باشد ؛مکلف به اجراي قانون هستند
آیـین   30ماده تبصره (سایر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد نماید و صرفاً مربوط به آن سازمان نباشد 

از صورت اجرا، منـوط بـه انقضـاي مـدت پـانزده روزه       که در این )8/9/1368نامه داخلی هیئت دولت 
و چنانچـه در مـورد نـادري،     )21/4/1359-253/7)، 6(نظریه مشورتی (است انتشار در روزنامه رسمی 

مجریان مکلف هستند بعد از پانزده روز از انتشار، قـانون را اجـرا    ،ابالغ به مجریان صورت نگیرد
گیرد و اجراي آن منـوط   وم مردم که از طریق روزنامه رسمی صورت میکنند و دوم، ابالغ به عم

 ).2)، ص 1(لنگرودي (به انقضاي مدت پانزده روزه است 
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 االجرا شدن قوانین زمان الزم: )29/8/1348(اصالحی  2 ماده
، الجرا است مگر آنکه در خـود قـانون  ا روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم 15قوانین 

 موقع اجرا مقرر شده باشد.ترتیب خاصی براي 

 آنروز از انتشار قانون، همه بـه   پانزدهاست که پس از گذشت » فرض قانونی«، مبتنی بر این 2. ماده 1
نشـده و  عذر موجه محسوب (جهل به قانون آگاه هستند و خالف آن جز در موارد نادر، قابل اثبات نیست 

 .)رافع مسئولیت نیست

 :)111)، ص 12؛ امامی (136)، ش.3(کاتوزیان (در چند مورد ممکن است » قانون اطالع از«. اثبات خالف فرض 2
مـثالً مقـنن    ؛الف) هرگاه پذیرش ادعاي جهل، موجب تأمین مقصود مقنن از وضع آن قانون شود 

داند، حال اگر وارثی به خاطر جهـل   در جهت حمایت از وراث، وصیت زاید بر ثلث را نافذ نمی
تواند با اثبات جهـل خـود بـه ایـن قاعـده، مـال        د بر ثلث را اجرا کند میبه قانون، وصیت زای

 پرداخت شده را مسترد نماید؛
 ، همین ماده).1(ر.ك.ش.داشته باشد » همگانی«  ب) جایی که جهل جنبه

شرعاً عذر محسـوب شـود   (قانون) پ) جایی که تحصیل علم عادتاً ممکن نباشد و یا جهل به حکم 
 ق.م.ا). 155(م. 

توانـد بـه اصـل     در صورت تردید در علم یا جهل به قانون، فرض بر عالم بودن است و مدعی نمـی  .3
 ).110، ص )12ن.خ: امامی ( ؛136، ش )3(االصلُ دلیلُ حیث الدلیلَ له)(ن.و: کاتوزیان (عدم اطالع استناد کند 

مگر ایـن کـه    ق.م.) 6(م  1الرعایه است . مهلت فوق در مورد اجراي قانون در خارج از کشور هم الزم4
کشور خارجی در وضعی قرار داشته باشد که همه ایرانیان مقیم در آن جاهـل بـه قـانون مانـده     

 .)112)، ش.3(کاتوزیان (شود  باشند که در این صورت اثبات جهل به قانون پذیرفته می

اده سـی  ، قانون به معنـاي خـاص اسـت ولـی طبـق تبصـره مـ       2اگرچه منظور از قانون، در ماده  .5
هاي اجرایی و کارکنـان    ، مصوبات دولت که عالوه بر دستگاه1368نامه داخلی هیأت دولت  آیین

نماید، پانزده روز پس از انتشـار در روزنامـه رسـمی     آن، براي سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می
ینـی  ب که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی بـراي اجـراي آن پـیش    مگر آن ؛االجرا است الزم

 ).4م  4(ر.ك: ش شده باشد 

                                                      
روز به موعد مقرر جهت الزم براي هر شش فرسخ فاصله با تهران یک  )18/2/1307(مصوب سابق قانون مدنی  2ماده  -1

داند و با  گذار دیگر فاصله مکانی را مالك نمی نمود، اصالح قانون سابق نشان داد که قانون االجرا شدن قانون اضافه می
توان نتیجه گرفت که اجراي  روز به طور ثابت، حفظ نظم عمومی را در اولویت قرار داده است؛ به همین دلیل می 15تعیین 
 .)112)، ش 3(کاتوزیان (تر است  خارج از کشور هم به هدف مقنن نزدیکدر  2ماده 
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هـاي   تابع ابالغ مقـام اصوالً هاي دولتی،  است و سازمان» عموم«براي  ،انتشار و گذشت مهلت . لزوم6
البتـه پـس از انتشـار قـانون و اتمـام      ؛ )2م  5و ش  1م  8(ر.ك: ش )110، ش.)3کاتوزیان ((اداري هستند 

توانند به بهانه عدم ابالغ قـانون بـه    ت اداري نمیاالجرا است و مقاما مهلت، قانون براي همه الزم
 .ها از اجراي آن خودداري نمایند آن

قـانون مـدنی مسـتثنی بـوده و      2نامـه داخلـی مجلـس از مـادة      . کلیه مصوبات مربـوط بـه آیـین   7
قـانون اصـالح    33 الحاقی به موجب مـاده  240 ماده(االجرا است  پس از تصویب نهایی، الزم» بالفاصله«

 .)1397نامه داخلی مجلس  ي از قانون آیینمواد
االتباع اسـت   خارج بوده و از تاریخ صدور براي مراجع قضایی الزم 2. رأي وحدت رویه از شمول ماده 8

 ).3م  1ش ر.ك: (ولی انتشار آن در روزنامه رسمی الزامی است ) 26/4/1380-3664/7)، 6(نظریه مشورتی (

مانع از آن نیست که مهلت متفـاوتی در نظـر گرفتـه     و عام است يا . لزوم گذشت پانزده روز قاعده9
 ).4(قسمت اخیر ماده یا حتی اثر قانون عطف به ما سبق شود  )2(قسمت اخیر ماده شود 

مگر اینکـه در خـود قـانون، اجـراي آن      ؛نامه مانع اجراي قانون مصوب نیست . عدم تصویب آیین10
 .)21/4/1359، مورخ 253/7، شماره )6ظریه مشورتی (ن(نامه شده باشد  موکول به تصویب آیین

 محل انتشار قوانین:  3 ماده

 انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.  
بلکه کلیه مصوبات و تصـمیماتی کـه    ؛لزوم انتشار قانون، محدود به قانون در معناي خاص نیست. 1

در رار دولتی نبوده و انتشار آنها بندي به عنوان اس قابل طبقه ،موجد حق یا تکلیف عمومی است
) و پایگـاه ملـی قـوانین و مقـررات کشـور (بـه نشـانی        www.rrk.irروزنامه رسمی (به نشـانی  

www.dotic.ir (قاعده الزامی است)  (قبح عقاب بالبیان) دسترسی آزاد به اطالعـات  قانون انتشار و  11ماده
 .)9/2/1399نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات متضمن حق و تکلیف براي مردم  شیوه 3و ماده  1388

، چاپ و انتشـار مجموعـه قـوانین تنهـا بـا تأییـد معاونـت قـوانین مجلـس          1391. از ابتداي سال 2
 باشـد  ل حکم اخیر مستثنی میجمهوري اسالمی ایران از شمو 1پذیر است؛ روزنامه رسمی امکان
 ).18/12/1389اصالحی  ،یح قوانین و مقررات کشور و تبصره آنققانون تدوین و تن 6(ماده 

                                                      
خویش، به  28/12/1352ي قضائیه است که برابر اساسنامه قانونی مصوب  هاي وابسته به قوه از سازمان روزنامه رسمی -1

دت رویه و برخی وظیفه اصلی این شرکت، چاپ و نشر قوانین و مقررات، آراء وح شود؛ صورت شرکت سهامی اداره می
اساسنامه شرکت  4(ماده  است ا ثبت اختراع و عالمت تجاري و ....و قضایی مانند آگهی تأسیس شرکت ی قانونیهاي  آگهی

 .)1381و اصالحی  1352سهامی روزنامه رسمی مصوب 
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 فوري بودن اثر قانون _عطف به ماسبق نشدن قانون :  4 ماده

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکـه در خـود   
 بت به این موضوع اتخاذ شده باشد.مقرارت خاصی نس، قانون

عقـاب  قـبح  «مبتنـی بـر قاعـده     ،(عدم تأثیر قـانون در گذشـته)  قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون . 1
 ق.ا). 169(اصل است » بالبیان

(مثل حدود، قصـاص، دیـات و تعزیـرات    در مورد احکام شرعی » عطف به ماسبق نشدن قوانین«. قاعده 2

قـانون   551البته حکـم منـدرج در تبصـره مـاده     ؛ ق.م.ا)10وم مخالف م (مفهشود  جاري نمیشرعی) 
علیه مـرد نیسـت، معـادل تفـاوت      دارد [در کلیه جنایاتی که مجنی مجازات اسالمی که مقرر می

شود] ارتباطی بـه احکـام    هاي بدنی پرداخت می دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت
-766(رأي وحـدت رویـه   گـردد   ی، عطـف بـه مـا سـبق نمـی     خاصه دیه نداشته و مطابق قاعده کل

 .کشور) عالی دیوان 17/11/1396
مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یـا   …«دارد:  که مقرر می) 1392( قانون مجازات اسالمی 10ماده . 3

ر به مجازات یـا اقـدامات تـأمینی و تربیتـی محکـوم      توان به موجب قانون مؤخَّ ترك فعل را نمی
مـاده  ) 1389سـال (شود و تبصره الحاقی  و موافق قاعده محسوب می 4صادیق صدر ماده از م» کرد
اث متوفایی کـه قبـل از   در خصوص ور) 946(مفاد این ماده « :دارد قانون مدنی که مقرر می 946

از »  االجـرا اسـت   فوت کرده ولی هنوز ترکـه او تقسـیم نشـده نیـز الزم     )6/11/1387(تصویب آن 
 شود. محسوب می ءو استثنا 4ه مصادیق ذیل ماد

است؛ به عبارت دیگر تسـري  » خاص«، قانون به معناي 4در قسمت اخیر ماده » قانون«. منظور از 4
اثر مصوبه به گذشته صرفاً از اختیارات قوه مقننه اسـت و مقامـات اداري، حتـی در مقـام وضـع      

درنظـر بگیرنـد؛ در غیـر     مجاز نیستند براي تصمیمات و مصوبات خود اثـر قهقرایـی   نیز مصوبه
اي به واسطه مغایرت با قانون توسط دیوان عدالت اداري تا حد مغـایرت   صورت چنین مصوبه این

 1عمومی دیوان عدالت اداري). هیئت 27/4/1396ـ  380(رأي قابل ابطال است 
اساسی، قانون  169زیرا طبق اصل  ؛توان عطف به ماسبق کرد انگاري را نمی . در امور کیفري، جرم5

 .شود است جرم محسوب نمی  هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده
                                                      

یجاد کرده یا حقی رسد رأي دیوان ناظر به فرضی است که مصوبه دولت الزامی براي شهروندان در گذشته ا به نظر می -1
از آنان را سلب کند؛ اما اگر مصوبه موجد حقی براي شهروندان باشد، عطف به ماسبق کردن آن، منع قانونی ندارد (چنانکه 

به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی  1397مصوب نمود هزینه تنزیل اوراق اسالمی براي کل سال  1399هیأت وزیران در سال 
 محسوب گردد).
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 :ق.م.ا) 11م  :(ر.ك رو است استثناي عمده روبه چندقاعده عطف به ماسبق نشدن قانون با  .6
م شناسـی، قـانون   به لحـاظ مفهـو   )؛212)، ش 3(به اعتقاد برخی از حقوقدانان؛ کاتوزیان (قوانین تفسیري  الف)

ي کشـفی دارد و امـر جدیـدي تلقـی      تر قـانون پیشـین اسـت و جنبـه     بیان روشن ،تفسیري
اعمال گردد، نـه از   پیشیناالجرا شدن قانون  رود که از زمان الزم شود؛ بنابراین انتظار می نمی

از آنجایی  ،اما در عمل ؛عالی کشور) شعبه پنجم دیوان 3/7/1322 -87(رأي  زمان تصویب استفساریه
 بـر االجرا شدن قانون پیشـین، ممکـن اسـت آثـار مخربـی       که اجراي استفساریه از زمان الزم

شوراي نگهبـان،   10/3/1376 – 76/21/583امنیت حقوقی کشور داشته باشد، مطابق نظریه 
الزم االجرا است، نه از زمان الزم االجرا شدن قانون موضوع » بیان مراد مقنن«تفسیر از زمان 

سیر؛ بنابراین در مواردي که قانون بـه نحـو دیگـري اجـرا و موضـوع مختومـه شـده باشـد         تف
بایـد   ،ولی چنانچـه موضـوع مختومـه نشـده باشـد      ؛یابد استفساریه به موارد اخیر تسري نمی
بـه  شـوراي نگهبـان)؛    20/10/1379 -79/21/1540(نظریـه شـماره   مطابق نظریه تفسیري اقدام گـردد  

شود بدون اینکه تـأثیري بـر امـور مختومـه داشـته       تفسیري فوراً اجرا میعبارت دیگر، نظریه 
   باشد.

 ق.م.ا)؛ 10(م و تخفیف مجازات  حذفقوانین مربوط به  ب)
سال بـه   پانزدهقوانین مربوط به اهلیت: به عنوان مثال اگر قانون سن اهلیت براي معامله را از  پ)

بـه محـض    )شـانزده سـاله  (انـد   اهلیـت بـوده  که سـابقاً داراي   یسال تغییر دهد اشخاص هجده
ها در زمـان   البته معامالتی که آن ؛قانون جدید، فاقد اهلیت تلقی خواهند شد االجرا شدن الزم

 )؛25)، ص 7(عدل (اصوالً صحیح است  ،اند داشتن اهلیت منعقد نموده

 ).28-26)، صص 8(شمس (.م)ق.آ.د 9(م دادرسی  و صالحیت ذاتی و آیین ییقوانین مربوط به تشکیالت قضا ت)

اثر قـانون نسـبت بـه     )2به ماقبل خود اثر ندارد قانون نسبت  )1متضمن دو قاعده است:  4. ماده 7
هـا   آتیه است. اگرچه این دو قاعده در مرحله وضع، با هم تعارض ندارند ولی اجراي هـر دوي آن 

اي کـه در حکومـت قـانون     اجـاره  مانند عقـد  )212)، ش 3(کاتوزیان ( کند گاه با هم تزاحم پیدا می
در ایـن   ؛االجـرا گـردد   سابق منعقد شده و قبل از اتمام مدت اجاره، قانون جدیدي وضـع و الزم 

مگر اینکه ارتباط قـانون جدیـد بـا     ؛اي تابع قانون زمان ایجاد است موارد اصوالً هر عمل یا واقعه
 .که قانون جدید حکمفرما باشد ایجاب کندنظم عمومی، 

مـورخ   784(رأي شـماره   برسـاند   افـراد آسـیب  » حقـوق مکتسـبه  «تواند به  نون جدید اصوالً نمی. قا8
حقوق قطعی و ثـابتی اسـت    ،منظور از حقوق مکتسبه؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداري) 24/6/1394

» لـه حقـوق محتم «رده است و در مقابـلِ  که شخص در زمان حکومت قانون گذشته به دست آو
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عبارت است از منافع و انتظاراتی که هنـوز بـراي شـخص ثابـت نشـده و وي تنهـا        قرار دارد که
بـه عنـوان   تغییر قـانون از آن محـروم شـود؛     سببها را دارد و ممکن است به  انتظار نیل به آن

از تصرف، متصرف بتواند تقاضاي سند مالکیـت   سال بیست مثال: اگر طبق قانونی بعد از گذشت
 بیسـت و پـنج   یر کرده و شـرط مـذکور  زدهمین سال تصرف شخص، تغیکند و این قانون در نو

  هزیرا متصرف هنوز حق ثابتی ب ؛سال گردد، قانون جدید نسبت به این شخص اعمال خواهد شد
سـال از   بیسـت سال دیگر صبر نماید؛ اما اگـر بعـد از گذشـت     ششدست نیاورده و ناچار است 

، اصوالً درخواست متقاضی باید بر اسـاس قـانون   تصرف و درخواست متقاضی، قانون تغییر نماید
 ).23)، ص 7ق.م)(عدل ( 966(قسمت اخیر ماده رسیدگی شود  پیشین

اما پیش از ورود کـاال   ؛. در صورتی که شخصی مبادرت به خرید کاالیی مجاز از خارج کشور نماید9
مجـوز از یـک سـازمان     اخذبه  (مثالً ورود آن کاال منوطبه کشور، واردات آن کاال ممنوع یا محدود شود 

نامه اجرایی قانون صادرات  آیین 11تواند تحت شرایط مندرج در ماده  کننده می ، وارددولتی گردد)
   ین وارد نماید.پیشآن کاال را با رعایت مقررات ، 1و واردات

قانون است  آغاز قلمرو زمانی ،قانون است؛ این تاریخ» االجرا شدن الزم«، تاریخ »آتیه«. مقصود از 10
پس از این تاریخ، تمام اعمال و وقایعی که محقـق گـردد اصـوالً تـابع قـانون      )؛ 3)، ص1(لنگرودي (

 .(اثر فوري قوانین)جدید هستند 
 اعتباري قانون یا مقرره:   . اسباب بی11

از بین بردن اعتبار یک قـانون بـه وسـیله یـک قـانون دیگـر اسـت کـه قـانون پیشـین را            :سخنَ الف)
االجرا  شود که قانون ناسخ الزم زمانی محقق مینامند؛ نسخ  می» ناسخ«و قانون جدید را » منسوخ«

(بـراي مشـاهده    پیشـین اسـت   ن جدید، پایان قلمرو زمانی قـانون االجرا شدن قانو شود و تاریخ الزم
   .)967رجوع کنید به پاورقی ماده  با تخصیصنسخ جزئی   تفاوت

صـورت ایـن    شوند، در این در زمان تصویب به صورت موقت اجرا می برخی از قوانین، ب) اتمام مدت:
اینکـه نیـازي بـه قـانون      دهند بدون قوانین با اتمام مدت معین شده، اعتبار خویش را از دست می

اعتبار خویش اصوالً اتمام مدت،  باتوسعه کشور که اول تا پنجم هاي  ناسخ باشد؛ مانند قانون برنامه
احکام مندرج در قوانین بودجه که جنبه سالیانه داشـته و صـرفاً    همچنین است ؛اند را از دست داده

                                                      
ها به موجب جدول  بازرگانی آن کاالهایی که سود: نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آیین 11بق ماده مطا -1

یابد و کاالهایی که ممنوع اعالم  هاي خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می نامه نامه یا تصویب پیوست این آیین
کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط  جهت محدودیت تغییر می ها در شود و همچنین کاالهایی که شرط ورود آن می

بازرگانی قابل ترخیص  ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود
ت معدن صنعـ قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت 1{خواهد بود: 

 ...}. -2؛ تر گمرك به ثبت رسیده باشد انجام شده باشد و کاال در گمرك موجود بوده و در دفاو تجارت 
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؛ 1366قانون محاسبات عمـومی   6و  1(مواد هاي بعد نیست  مربوط به همان سال بوده و قابل اجرا در سال
 .عالی کشور) دیوان 30/9/1378 - 646رأي وحدت رویه کل کشور؛  1398قانون بودجه سال  21تبصره » و«بند 

اعتباري آن به دلیل خروج واضع آن از صالحیت خویش یـا مغـایرت آن    به معناي اعالم بی ابطال: پ)
اختالف نظـر وجـود دارد و    قانون؛ در خصوص امکان ابطال با قوانین باالدستی یا دالیل دیگر است

ـ    4در موارد نادري شوراي نگهبان به استناد اصل  ه دلیـل  قانون اساسی مبادرت به ابطـال قـانون ب
 8/8/1367 -2655(نظریـه شـماره   قـانون مـدنی    1309مغایرت با شرع نموده است مانند ابطال مـاده  

امـا ابطـال    )1309م  2(ر.ك: ش  که چندان با پذیرش جامعه حقوقی همراه نبـوده اسـت   )شوراي نگهبان
راحت بـه صـ   )138(اصـل  و رئیس مجلس  )173(اصل توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  مقرره

اثر ابطـال  : «)1392(قانون دیوان عدالت اداري  13مطابق ماده  پذیرفته شده است؛ شایان ذکر است
مگر در مورد مصوبات خالف شرع یـا در مـواردي    ؛مصوبات از زمان صدور رأي هیأت عمومی است

ه به زمان تصـویب مصـوب   که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور، اثر آن را
قـانون   138و  85ماده واحده قانون اجـراء اصـل    4و  3بط از تبصره ن؛ همچنین مست»تسرّي دهد

مصوبه دولت کـه بـه تشـخیص رئـیس      االثر شدن ملغی، 1388با اصالحات  1368اساسی مصوب 
از تـاریخ   و مصـوبه را  یک هفته پس از ایراد رئیس مجلس محقق شـده مجلس، خالف قانون است 

، در جهت حفظ امنیت حقـوقی،  »ابطال«بنابراین بر خالف مفهوم حقوقی کند؛  نمیاعتبار  وضع، بی
 صرفاً در موارد خاص، اثر قهقرایی دارد.و  بودهاثر ابطال مقررات اصوالً ناظر به آینده 

گذار اجرا شده و یا به دلیل تغییـر   ناظر به فرضی است که حکم قانون :ت) منتفی به اجرا یا موضوع
مانند اعطاي مبلغی به سـازمان خاصـی کـه     ؛ل اجراي قانون موضوعیتی نداشته باشداوضاع و احوا

 دیگر اجراي آن موضوعیتی نداشته باشد. ،پرداخت شده و یا به دلیل انحالل آن سازمان
وضعیت قانونی است که به دلیلی مانند تعارض با یک قانون موقتی بعـدي، امکـان    االجرا: ث) موقوف

مجـدداً   ،االجرا شـده  موقوف ود نداشته و پس از اتمام مدت قانون موقتی، قانونِاجراي آن موقتاً وج
هـاي   متضمن حکم مغایري بـا قـانون مالیـات    1401مانند اینکه قانون بودجه سال  ؛گردد مجرا می

 1401هـاي مسـتقیم در سـال     مستقیم باشد کـه در ایـن صـورت حکـم مقـرر در قـانون مالیـات       
 مجرا خواهد شد. 1402ل االجرا شده و در سا موقوف
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 صالحیت سرزمینی :  5 ماده

کَکلیه سمطیع قوانین ایران خواهند بـود مگـر در    ،تباع داخله و خارجهه ایران اعم از اَن
 مواردي که قانون استثنا کرده باشد.

نامند و  می» اصل محلی یا درون مرزي بودن یا سرزمینی بودن قانون«را  5. قاعده مندرج در ماده 1
 استقوانین ایران جاري  تردید در اجراي قانون ایرانی یا خارجی، به استناد این اصل،در صورت 

 .(قاعده غلبه: الظنُ یلحقُ الشیء باالعم االغلب)
. کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران قرار دارند، اصوالً تابع قوانین ایران هستند خواه مقیم 2

اشـخاص  «، 5در مـتن مـاده   » سـکنه ایـران  «ن منظور از و ساکن ایران باشند یا نباشند؛ بنابرای
 .ق.م.ا) 3(م است » حاضر در قلمرو حاکمیتی ایران

محسـوب   5اسـتثنائات مـاده    . قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع بیگانه و ایرانیـان غیرشـیعه از  3
 ق.م). 6(م شوند  می

باشـد   مـی » شور متبوع آن هواپیماقانون ک«تابع  اصوالً روابط حقوقی بین اشخاص داخل هواپیما. 4
مـاراتی  ؛ بنابراین اگر قراردادي در هواپیمایی کـه تابعیـت ا  )1/5/1328قانون هواپیما کشوري  29(ماده 
نماید منعقد شـود، از   و بر فراز ایران پرواز می (یعنی هواپیمایی که در کشور امارات ثبت شده است) دارد

شـود   زیرا محل انعقاد عقد امارات محسوب مـی  ؛امارات است نظر دادگاه ایران، اصوالً تابع قانون
 .ق.م) 968(م (قانون کشور پرچم)

 صالحیت شخصی در خصوص اتباع ایران:  6 ماده
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشـخاص و ارث در مـورد   

 .کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجري خواهد بود
(براي مشاهده مفهوم قوانین مربوط به احوال شخصیه است » برون مرزي بودن«، بیانگر اصل 6. ماده 1

 ق.م). 956م  12احوال شخصیه رجوع کنید: ش 
احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج، دادگاه خارجی، قواعد حل تعـارض مقـر    مربوط به يادر دعو. 2

(ماننـد انگلسـتان کـه    به حکومت قانون ایران نشود کند که ممکن است منتج  دادگاه را اعمال می

صـورت اگـر رأي صـادره از دادگـاه      در ایـن  دانـد)  قاعده اقامتگاه را در خصوص احوال شخصیه مالك مـی 
؛ بنابراین اگر ، قابل ترتیب اثر و اجرا در ایران نخواهد بودنظم عمومی ایران باشدخارجی، خالف 

اه خارجی به سببی طالق بگیرد که در نظام حقوقی ایـران  زوجین ایرانی باشند و زوجه در دادگ
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اثر نیسـت ولـی صـرف تفـاوت در آیـین       أدر ایران منش یاز موجبات طالق نیست، چنین حکم
تواند مانع شناسایی حکم طالق صادره از دادگاه خارجی در دادگـاه   نمی )971(م رسیدگی دادگاه 

 .ق.ا.ا.م) 169(مستنبط از م ایرانی شود 
 )…وصیت، مهریه، جهیزیه، نفقـه و  (نظیر ارث، نظر حقوق ایران، امور مالی راجع به حقوق خانوادگی  . از3

 .)2/8/1368 -4501/7)، 6(نظریه مشورتی ( ق.ا) 13و  12(اصول  شود نیز جزء احوال شخصیه محسوب می
در صـورتی  زندخوانـدگی)  نکاح و طـالق، ارث و وصـیت، فر  مسائل مربوط به (. احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه 4

که اوالً مذهب آنان در قـانون اساسـی بـه رسـمیت شـناخته       1تابع قواعد مذهبی خودشان است
مۀ متداول و روشـن  عادات و قواعد مسلّ ،ثانیاً در خصوص آن موضوع ؛ق.ا) 13و  12(اصول شده باشد 

؛ ق.م) 975(م  باشـد ن ایـران  ثالثاً خالف نظم عمومی ؛بینی شده باشد و معینی در آن مذهب پیش
باشـد، ارث   وجود داشـته  مسلمانیشخص ي غیرمسلمان، ابه عنوان مثال، اگر در بین ورثه متوف

و قانون مذهب متـوفی اعمـال    مکرر) 881(ماده  برند نمیبه وي رسیده و اشخاص غیرمسلمان ارثی 
 .نخواهد شد

ی است؛ زیرا در قـانون اجـازه رعایـت    قاد معامله، تابع قانون مدنشیعه براي انع. اهلیت ایرانیان غیر5
اي نشـده اسـت و بـه لحـاظ      احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به اهلیت راجع به معامالت اشاره

 .  )7، ش )31صفایی ( ر.ك:( استثنایی بودن این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا نمود

 صالحیت شخصی در خصوص اتباع خارجه : 7 ماده
ران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خـود  تباع خارجه مقیم در خاك ایاَ

و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبـوع  
 خود خواهند بود.

رسـد وقتـی مقـیم     امـا بـه نظـر مـی     ؛مقید شده است» مقیم«. اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف 1
ران دارد، به لحـاظ احـوال شخصـیه تـابع دولـت متبـوع       خارجی که ارتباط بیشتري با کشور ای

                                                      
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه : «31/4/1312قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب  -1

شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را  و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت
در مسائل مربوط به نکاح و طالق  -1انتظامات عموم باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:  مگر در مواردي که مقررات قانون راجع به

وط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه در مسائل مرب -2عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 
در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا  -3متداوله در مذهب متوفی. 
شیعه نیست ؛ شایان ذکر است که منظور از ایرانیان غیرشیعه، در ماده واحده اخیرالذکر، فقط مسلمین غیر»مادرخوانده پیرو آن است

 ).1372(مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ گیرد  بلکه همه مذاهب شناخته شده در قانون اساسی را در بر می
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(ماننـد اتبـاع   حکم ماده شامل اتبـاع خـارجی غیـرمقیم     ،خویش است، بنابراین به قیاس اولویت
 .)103، ص )12( (ن.و: امامیشود  هم می نمایند) خارجی که از خاك ایران عبور می

ها تابعیـت ایرانـی باشـد     یکی از آن . در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد، اگر2
محکمۀ ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هـر دو تابعیـت شـخص، خـارجی باشـد،      

 است. یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.» تابعیت مؤثر«مالك 
 رو است: نائاتی روبهاعمال قانون ملی در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه، با استث . قاعده3

 ).ق.م 962(م. 1اهلیت براي معامله کردن 
 ق.م)؛ 973اده م 1ش  براي آشنایی با انواع احاله رجوع کنید به(حاله درجه اول ا 
 ق.م)؛ 975 (م» نظم عمومی«مخالفت قانون خارجی با  
   ق.م)؛ 979(م اهلیت کسب تابعیت  
 (آپاترید)؛شخص فاقد تابعیت  

 )؛7م  7(ر.ك: ش )1355کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان  12ماده  1(بند  دهپناهن  
 ؛ون خاصی در آن زمینه نداشته باشددر صورتی که کشور خارجی متبوع فرد، قان  

 2ي نسب.ادر دعو 
دانان معتقدند در صورتی که قبول در ایران واقـع   برخی از حقوق امااست  7، تابع ماده نیز» وصیت. «4

قـاد  البته ایـن نظـر قابـل انت    ؛ )30، ص )5کاتوزیان ((له تابع قانون ایران است  ده باشد، اهلیت موصیش
وصیت جزء احـوال شخصـیه بـوده و تـابع قـانون دولـت متبـوع         ،967زیرا مستنبط از ماده  ؛است

چـه  ؛ بـه عبـارت دیگـر، اگر   )962(قسمت اخیـر مـاده   موصی است و ارتباطی با مبحث قراردادها ندارد 
الملل خصوصی ایران، به لحاظ توصـیف،   ولی در حقوق بین ؛شود کی عقد محسوب مییوصیت تمل

؛ بـه  در دسته احوال شخصیه قرار دارد، نه قراردادها؛ چنانچه عقد نکاح نیز همـین وضـعیت را دارد  
ویـژه   بـه عبارت دیگر، اهلیت در دسته احوال شخصیه است، چه راجع به وصیت باشد و چـه بیـع؛   

 .)962ماده  4ش  ر.ك:( است شخص حقوق خانوادگی و حقوق ارثی، مطلقاً تابع دولت متبوع کهاین

                                                      
یا  ق.م) 7(م معامله کند، چنانچه به موجب قانون دولت متبوع خویش » ایران«چنانچه تبعه خارجی یک دستگاه خودرو را در  -1

 ق.م). 962م  3، 2، 1ه باشد، از این حیث، براي معتبر تلقی شدن معامله کافی است (ر.ك: ش اهلیت داشت ق.م) 962(م قانون ایران 
در دعوي نسب، در صورتی که در دادگاه ایران کسی طرح دعوي اثبات نسب، نسبت به پدر فرانسوي خود کند از آن  -٢

شود، قاضی ایرانی  بعیت ایجاد میجایی که تابعیت وي وابسته به صحت نسب است و با تردید در نسب، تردید در تا
تواند براساس قانون فرانسه عمل نماید و باید براساس قانون ایران به موضوع رسیدگی نماید (سلجوقی، حقوق  نمی
ق.ا.ح)(قانون ثبت احوال در  133)(ماده 199الملل خصوصی، ص  ؛ نصیري، حقوق بین274الملل خصوصی، ص  بین

 ها مشکوك است). فرادي که تابعیت آنخصوص افراد فاقد سند سجلی و ا
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(یعنـی  » وانین اصـلیه قـ «ق.م، قوانین مربوط به ارث و وصیت تنها از حیـث   967. با توجه به ماده 5
ت و قواعد بوع متوفی استابع قانون دولت مت مانند تعیین وراث و مقدار سهم االرث آنها)» قوانین ماهوي«

؛ 1ق.م.) 966(مـاده  شکلی نظیر تشریفات و آیین اداره ترکـه تـابع قـانون محـل وقـوع مـال اسـت        
ق.م، تابع قانون محل تنظیم اسـت و   969نحوه نگارش و تنظیم وصیتنامه، طبق ماده همچنین 

 ارتباطی به دسته احوال شخصیه ندارد.
؛ ق.م) 957(م.نه اهلیت تمتع  ق.م.)، 958(م.است » استیفا«، اهلیت 7. منظور از اهلیت مندرج در ماده 6

شود؛ به عنوان مثال اینکه یک آلمانی حـق   زیرا حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین می
خرید خودرو یا سهام در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران است و اگر قانون ایران، این حـق  

اصـوالً تـابع قـانون     7براساس ماده  اواهلیت استیفاي  ق.م) 961(م شد بارا براي تبعه آلمانی قائل 
آلمان است؛ بدیهی است در صورتی که تبعه خارجی، براساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد 

 .رسد نمی (اجراي حق)دیگر نوبت به اهلیت استیفا  (نظیر فقدان حق تمتع در خرید اراضی مزروعی)
هم اصوالً در مسائل احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود هسـتند مگـر    . اتباع افغان ساکن در ایران7

بوده و  1355پناهندگان مصوب سال مربوط به وضع اینکه، این مهاجرین تابع مقررات کنوانسیون 
ایـن کنوانسـیون، احـوال شخصـیه      12در ایـن صـورت طبـق مـاده      که از مصادیق پناهنده باشند

و در صورت فقدان اقامت، تابع قانون کشور محل سـکونت  » امتمحل اق« قانون کشور ه تابعپناهند
 .)29/1/1375 - 188/7،  شماره )6نظریه مشورتی (( وي خواهد بود

 7، بیانگر تقدم حکم خاص معاهده بـر حکـم عـامِ منـدرج در مـاده      »در حدود معاهدات«. عبارت 8
بینی شده باشد  پیش 7ماده  مغایر خاصیاست؛ بنابراین اگر میان ایران و کشور دیگري ترتیبات 

 همان ترتیبات مالك است.

 حکومت قانون ایران بر اموال غیرمنقول واقع در ایران:  8 ماده
کننـد از هـر    اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا مـی 

 جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. 
(مثل مالیات و تشریفات ه غیرمنقول بودن مال است ، جهات مربوط ب»از هر جهت«. منظور از عبارت 1

باشد، تابع قـانون خـارجی    ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال می ي آن) انتقال یا اداره
 .)286، ص.)9الماسی ()(ق.م967(م است مثل وصیت و ارث 

                                                      
در حقوق داخلی نیز قواعد ماهوي و شکلی ارث و وصیت از هم جدا شده است و قواعد ماهوي آنها عموماً در قانون  -1

 مدنی و قواعد شکلی آنها در قانون امور حسبی مطرح شده است.
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ـ   2 ل بـراي محـل سـکونت،    . تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شـرط رفتـار متقاب
؛ امـا تملـک زمـین در منـاطق آزاد     )10/5/1328نامه استمالك اتباع خارجه،  (آیینصنعت و یا کسب، مجاز است 

 ).1372صنعتی  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  24م  1(تبصره توسط اتباع خارجی، مطلقاً ممنوع است 
 ).1310وال غیرمنقول اتباع خارجی، به ام (قانون راجعبخرند » زراعتی«توانند در ایران زمین  . اتباع خارجی نمی3
. محدودیت راجع به دارا شدن اموال غیرمنقول براي بیگانگان ناظر به تملـک از طریـق معـامالت    4

 ،متـوفی  وارثبنـابراین اگـر    ؛یردگ را در بر نمی (ارث و وصیت)است و تملک از طریق حقوق ارثیه 
رسد ولو خرید آن مـال   رکه غیرمنقول باشد، مال غیرمنقول به وي ارث میخارجه باشد و ت تبعه

چنـین  قانون مدنی  988ماده  3و بند  986از مالك قسمت اخیر ماده  امابراي وي جایز نباشد، 
د و امکان بقـاي مالکیـت وي   مایباید اموال مذکور را منتقل ن ،ورثه خارجیشود که  استنباط می
 وجود ندارد.

از سوي اتباع خارجه مـانع و تشـریفات    (نظیر بیع شرط و رهن و غیره)معامالت با حق استرداد . انعقاد 5
چنانچه تبعه خـارجی  است ؛ بدیهی ها رفتار خواهد شد ع داخلی با آنخاصی نداشته و مانند اتبا

گفتـه، منـوط بـه     هـاي پـیش   بخواهد مرهونه را تملک کند، چنین تملکی با رعایـت محـدودیت  
(براي مشاهده مفهوم معامله بـا حـق   )1400 مصوب نامه دفاتر اسناد رسمی آیین 50(م نامه است  هتحصیل اجاز

 ق.م). 458هاي ماده  استرداد و بیع شرط رجوع کنید به زیرنویس
 قانون مناطق آزاد). 24ماده  1(مستنبط از تبصره . اجاره ملک توسط اتباع خارجی مجاز است 6
 ق.م). 961(ر.ك: م رید خودرو توسط اتباع خارجی منع قانونی ندارد . تملک اموال منقول مانند خ7
 1به ثبت رسیده باشد، ایرانی محسـوب و اصـوالً  آن در ایران بوده و » مرکز اصلی«. هر شرکتی که 8

(ر.ك: ش  تواند اموال غیرمنقول خریداري کند ولو صد در صد سهامداران آن، خـارجی باشـند   می
 .؛ تألیف دکتر فرهاد بیات؛ انتشارات دادبانان دانا)شاور حقوقی باید بداندکتاب آنچه م و  976م  12

 اعتبار عهدنامه:  9 ماده
مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دل منعقد شده باشـد  و

 در حکم قانون است.
و  94و  77(اصل  این است که عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد» طبق قانون اساسی«. منظور از 1

؛ البته قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شـرکت دولتـی و طـرف دیگـر     )125

                                                      
صنعتی مصوب  -بع ملی در مناطق آزاد تجارينامه نحوه استفاده از زمین و منا آیین 9قسمت اخیر ماده  مطابق -1

گذاري خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد،  )، در مواردي که انجام سرمایه20/12/1392(اصالحی  10/2/1373
باشد؛ بنابراین  مربوطه مجاز می تشخیص سازمان منطقه آزادبه  گذاري متناسب با طرح سرمایهتملک زمین به نام شرکت 

 گذاري خارجی) در مناطق آزاد به شرح ماده اخیر، محدود شده است. تملک زمین توسط شرکت ایرانی (با سرمایهاستثنائاً 
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قانون اساسی خارج بوده و نیـاز بـه    77باشد از شمول اصل » شرکت خصوصی خارجی«قرارداد 
 شوراي نگهبان). 7/8/1360 -81(نظریه تصویب مجلس ندارد 

» اجبـاري و بـه نـوعی تشـریفاتی    «ق.ا، کـه   123ق.م و اصـل   1ر ماده جمهور د . برخالف امضاي رئیس2
 ق.ا) 125(اصـل  جمهور، بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است  است، امضاي معاهده توسط رئیس

 ).160، ش الملل عمومی (ر.ك: بیگدلی، حقوق بینواند از امضاي آن خودداري نماید ت و رئیس جمهور می
 امـا پس باید مانند سایر قوانین منتشر شـود،   ،است» در حکم قانون«ه عهدنامه . با توجه به این ک3

یا عـدم انقضـاي    توان عهدنامه را به واسطه عدم انتشار در داخل کشور المللی نمی در روابط بین
 ، اجرا نکرد.2مهلت مقرر در ماده 

4خَصاست. پیشینص قوانین معارض . عهدنامه، ناسخ و م 
بایـد قـانون مـوخّر را رعایـت      1اصوالً ري مخالف عهدنامه وضع شود، محاکم داخلیخَّؤ. اگر قانون م5

(وضع تواند عدم اجراي عهدنامه را مستند به فعل خود  المللی نمی ولی دولت در روابط بین ؛کنند
 .)1969در خصوص حقوق معاهدات مصوب  عهدنامه وین 27(م.  کند قانون مخالف)

 وصی (اصل آزادي قراردادي)اعتبار قراردادهاي خص:   10 ماده
اند در صورتی کـه مخـالف    قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده

 .صریح قانون نباشد نافذ است
الوفـا   شـده و مشـهور فقهـا آن را الزم   نکه ضمن عقد معـین انشـاء   است توافقی » شرط ابتدایی«. 1

» اوفوا بـالعقود «یه شریفه آین عقیده خالف اطالق حال آنکه ا)؛ 54)، ص 10(شیخ انصاري (دانند  نمی
وع کنید به (براي مشاهده نظر موافق رجاست  2»المومنون عند شروطهم«و حدیث  (آیه اول سوره مائده)

را ناظر به همه قراردادها » وجوب وفاي به عقد«که حکم  315، ص 2الوثقی، جلد  هی، عروسید محمد کاظم طباطبای
قـانونی مـدنی، تردیـدي در اعتبـار قراردادهـاي       10ق کنونی با تصویب ماده و در حقو 3داند) می

                                                      
)، استثنائاً تصریح شده است که در صورت 1386( هاي صنعتی و عالئم تجاري ، طرحقانون ثبت اختراعات 62در ماده  - 1

 بق یا الحق) مقدم است.تعارض این قانون با معاهدات مربوطه، معاهده (اعم از سا
محدود شده است، در فقه نیز عبارت » نظم عمومی«البته همانگونه که در قانون، قلمرو آزادي اراده طرفین، توسط  -2
 (الّا شرطاً حرَّم حالالً أو اَحلَّ حراماً)نباشد » احکام الهی«محدود شده است به این قید که خالف » المؤمنون عند شروطهم«

 رم از شرایط اعتبار شروط، مندرج در کتاب مکاسب)(شرط چها
اند و اصوالً اختراع  به اعتقاد صاحب عناوین، قراردادها براي رفع نیاز مردم و {در نتیجه زندگی اجتماعی} ایجاد شده -3

ا صرفاً تایید ها ر (به عبارت دیگر غالباً احکام راجع به معامالت تأسیس شارع نیستند بلکه شارع آنشوند  شرع محسوب نمی
» الناس مسلطون علی اموالهم«و عموم روایت  گویند) نموده است که به آن اصل امضایی بودن احکام راجع به معامالت می
تک  نمایند، در کل، معتبر باشد و نیازي به تأیید تک اقتضا دارد که قراردادهایی که مردم نسبت به اموال خود منعقد می

 .، مبحث فی شبهه الحکم)27(العناوین، ذیل عنوان ت قراردادها از سوي شارع نیس
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وجـود نـدارد؛    )یـا قـرارداد توزیـع انحصـاري کـاال      (نظیر قرارداد راجع به حق تألیف یا حق اختـراع نامعین 
آور است ولو در ضـمن عقـد قـرار نگرفتـه باشـد زیـرا        همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام

 است، نه شکل و قالب آن. » خواست طرفیناراده و «مالك 
 .ق.م).184م.  17تا  12(ر.ك.ش.است » عقد غیرمعین«معموالً » قرارداد خصوصی«. منظور از 2
عقـد   )191(م و رضایی بودن  )219(م . عقود نامعین، الزم و رضایی هستند؛ چراکه اصل بر الزم بودن 3

موالً مستلزم نص قانونی است و حال آنکه اساساً است؛ به ویژه اینکه جایز یا تشریفاتی بودن، مع
در قانون بیـان نشـده اسـت؛     (از جمله الزم یا جایز بودن، رضایی یا تشریفاتی بودن)احکام عقود نامعین 

مگر اینکه توافق یـا   ؛بنابراین کلیه عقود نامعین، مشمول اصل لزوم و رضایی بودن عقود هستند
 عرف خالفی وجود داشته باشد.

هـاي قـانونی را    توانند با توافق، خأل در عقود معین هم کاربرد دارد و طرفین عقد معین، می 10ماده  .4
پر کرده و یا حتی خالف عرف و قانون تکمیلی تراضـی نماینـد و بـدیهی اسـت کـه اراده طـرفین       

ف نظـم  ؛ اما این تغییرات تا جایی معتبـر اسـت کـه خـال    (العقود تابعه للقصود)مالك عمل خواهد بود 
 .  )6)، ص 13(کاتوزیان (عمومی و به ویژه قواعد امري ناظر به آن عقد نباشد 

نیـازي از اسـتناد بـه     کند و عقد صلح نیز باعـث بـی   قانون مدنی، عقد صلح را بیهوده نمی 10. مفاد ماده 5
بخشـی بـه عقـود    تنها اعتبار  10؛  توضیح آنکه اوالً قلمرو ماده )362)، ص14(کاتوزیان ( شود نمی 10ماده 

توان تمام عقود نامعین را در قالب صلح منعقد نمـود و از مـاده مـذکور     نامعین نیست تا گفته شود می
مبناي اعتبار هر گونه توافق است خواه در قالب عقود معین باشد یا نـامعین؛   10نیاز شد، بلکه ماده  بی

ن در قالب صلح، عین را با عـوض معلـوم   توا زیرا می ؛ثانیاً عقد صلح در حقوق کنونی اثر تأسیسی دارد
؛ مضـافاً  1دوري جست ق.م.) 456(نظیر خیارات مختص بیع موضوع ماده تملیک نمود و از آثار خاصه عقد بیع 

؛ به عبـارت دیگـر، تملیـک عـین یـا      (نه تبادل)است » تسالم و سازش و گذشت«بر اینکه جوهره صلح 
 ).301)، ص 15انصاري ((شیخ منفعت و غیره وسیله تحقق تسالم هستند 

قـرارداد  «و بـا گذاشـتن نـام    » عینـی را در برابـر عـوض تملیـک کـرده     «توانند  . طرفین قرارداد نمی6
قانون حمایـت از   7)(تبصره ماده 6)، ص13(کاتوزیان (بر آن، از احکام امري عقد بیع فرار نمایند » خصوصی

ماهیت حقوقی عقد است و احراز نام  ،استبه ویژه اینکه آنچه مخلوق طرفین کنندگان خودرو)؛  مصرف
 ).463م  4(ر.ك: ش 2آنچه توافق شده، با در نظر گرفتن قصد مشترك طرفین، با قاضی است

                                                      
خارج  (رفع تنازع)هم پوشانی زیادي با هم دارند و صلح از جایگاه اولیه خود  ،توان انکار کرد که این دو نهاد البته نمی -1

که در رویه عملی چنان ؛و به ابزاري براي تحقق حاکمیت اراده در فقه و رویه عملی تبدیل شده است ق.م.) 752(ماده شده 
 قانون مدنی. 10شود، نه ماده  از قالب صلح استفاده میو حق اختراع سرقفلی  ،براي انتقال رسمی سهام

نماید؛  را باز می» تقلب نسبت به قانون«با وجود این، مقررات راجع به عقد صلح به نحوي نگارش شده است که باب  -2
گذاشته و مانع ایجاد حق شفعه براي شریک شوند » صلح«ود را به جاي بیع، توانند نام توافق خ بدین توضیح که طرفین می

 .همین کتاب) 759(ر.ك. به توضیحات ذیل ماده ؛ امري که قابل انتقاد و محتاج اصالح است ق.م.) 759و  758(مواد 
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رعایـت   ، نه تکمیلی؛ توضیح آن کـه است» امري«در انتهاي ماده، ناظر بر قوانین » قانون«ي  . واژه7
قوانین در صـورتی الزامـی اسـت کـه      برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی از

و دسـته دوم را  » امري«بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین  پیش یا عرف خالف آن در قرارداد
 گویند. » تکمیلی یا تفسیري یا تعویضی یا تخییري«قوانین 

 است.قانون » امري بودن«قانون و در احوال شخصیه اصل بر » تکمیلی بودن«. در امور مالی اصل بر 8
کـه آن قـانون، بیـانگر    . مخالفت قرارداد با قانون در صورتی موجب بطالن یا عـدم نفـوذ عقـد اسـت     9

 ق.م) ضروري اعتبار عقد مذکور باشد. 46یا اختصاصی (مانند م  ق.م) 190(م شرایط عمومی 
 نباشـد   (اخـالق حسـنه و قـانون آمـره)    . قرارداد در صورتی معتبر اسـت کـه مخـالف نظـم عمـومی      10

را به جاي » نظم عمومی«، واژه 10؛ بنابراین شایسته بود، مقنن در ماده ق.ا.د.م.) 6ق.م و م  975(م 
 .گرفت به کار می» قانون«

و  196(قسـمت اخیـر مـاده    توانند با توافق، به نفع اشخاص ثالث تعهد ایجاد کنند  متعاقدین اصوالً می. 11

دي ایجاد کرده یا حق ایجاد شـده بـراي وي را بـدون    توانند به ضرر ثالث، تعه ولی اصوالً نمی )231
رضایت او زایل کنند؛ به عنوان مثال اگر طبق قرارداد میان فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملـی،  

 1821و  162مالیات بر درآمد سرمربی به عهده فدراسیون باشد، چنین تـوافقی مسـتنبط از مـواد    
صـرف چنـین    ،ا مادام که مالیات پرداخـت نشـده اسـت   ام ؛هاي مستقیم صحیح است قانون مالیات
زیـرا توافـق فدراسـیون و     ؛نخواهـد بـود   (سرمربی)ي دع رجوع سازمان امور مالیاتی به مؤتوافقی مان

شود را در مراجعه بـه مـؤديِ    تواند حق سازمان که در قرارداد اخیر ثالث محسوب می سرمربی نمی
نین اگر در قرارداد بین مدیرعامل و شـرکت ذکـر شـود کـه     همچمالیاتی زایل کند؛  کننده) (پرداخت

 هاي صادره از حساب شرکت در برابر دارنده چـک مسـئولیتی نـدارد و    مدیرعامل در خصوص چک
این توافق نسبت به طلبکـار اثـري نداشـته و     ،است (صاحب حساب) مسئولیت تماماً به عهده شرکت

 .ق.ص.چ) 19(ماده رجوع کند  چک)کننده ء(امضا تواند به مدیرعامل دارنده چک می
 )57-51)، صص 22(صفایی، (ند از انواع نظم عمومی عبارت .12

اساسی جامعه و به نهادهاي  ضربه که هدفش جلوگیري از وارد شدن نظم عمومی سیاسی الف)
 حمایت از دولت، خانواده و فرد است:

 ست؛، به عنوان مثال قرارداد فروش حق رأي، باطل احمایت از دولت 

                                                      
داخت مالیات دیگران کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پر«هاي مستقیم:  قانون مالیات 182مطابق ماده  -1
ي محسوب و از نظر د... در حکم مؤ هرکس که پرداخت مالیات دیگري را تعهد یا ضمانت کرده باشدباشند و همچنین  می

 ».ها با آنان رفتار خواهد شد وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجراي وصول مالیات
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 بر اینکه نفقه بر عهده زوجه باشد، باطل است؛ توافق، به عنوان مثال حمایت از خانواده 
 ).960(م ، باطل است (بردگی)یت ، به عنوان مثال قرارداد راجع به سلب حرّحمایت از فرد 

 ، بر دو قسم است:نظم عمومی اقتصادي ب)
به لحاظ اقتصادي ضعیف هسـتند   که هدفش حمایت از طبقاتی است کهنظم عمومی حمایتی  

از حقـوق   کمتـر مانند کارگر، مستأجر، مصرف کننده یا بدهکار؛ به عنوان مثال هر قراردادي که 
تقسیط بـدهی  ؛ 1ق.ك.) 8(م در نظر گیرد باطل است  را براي کارگر بینی شده در قانون کار پیش

 ).ق.م 277(م  حمایتی است-دیگر از قواعد اقتصادي اي بدهکار توسط قاضی نمونه
؛ نظـم  …هـاي گمرکـی، نـرخ سـود بـانکی و       تعرفه مانند مقررات ارزي، ،نظم عمومی ارشادي 

اسـت و  بیشتر در حال تغییـر   ،عمومی ارشادي به نسبت سایر انواع نظم عمومی، در طول زمان
 د.ثبات چندانی ندار

ضـمنی، پـس اگـر در امکـان      در انتهاي ماده در مقابل تردید و ابهام است، نـه » صریح«ي  . واژه13
انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه حاکم است ولی اگر مخالفت قرارداد 

اعم از این که این مخالفت صریح باشد یا ضـمنی؛   ؛با قانون آمره مسلّم باشد، قرارداد باطل است
امـا از   ؛محجور منع نشده اسـت  چنانکه در هیچ یک از مواد قانون مدنی، قیم از بخشیدن اموال

-157)، صص 11(کاتوزیان (شود که این عمل مجاز نیست  به روشنی استنباط می 1241مفهوم ماده 

 .)48)، ص.12؛ ن.خ: امامی (158

                                                      
طبقه مورد حمایت قانون باشد اشکالی ندارد؛ بنابراین در هاي قوانین حمایتی این است که اگر توافق به نفع  از ویژگی -1

التزام و خسارتی  نظر گرفتن مزایاي بیشتر از آنچه در قانون کار آمده است براي کارگر اشکالی ندارد؛ یا در نظر گرفتن وجه
کنندگان  مصرفز نامه حمایت ا هاي در نظر گرفته شده در قانون پیش فروش ساختمان و آیین بیشتر از حداقل خسارت

قانون  115م  3(ر.ك: بند  خریدار و مصرف کننده اشکالی ندارد ولی توافق به مبلغی کمتر معتبر نیست خودرو به نفع پیش
 .دریایی)
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 کتاب اول : در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 باب اول: در بیان انواع اموال

 اقسام اموال:  11 ماده

 منقول اموال بر دو قسم است : منقول و غیر
و به معنی خواستن است و از این جهت به آن مال گویند که مورد خواست » میل«ریشه . مال، از 1

شود که مفید بـوده و قابـل    ، به چیزي اطالق میشود؛ از منظر حقوقی نیز، مال و عالقه واقع می
؛ بنابراین دریاي آزاد و )9)، ص 16(کاتوزیان ( ص یافتن به شخص یا ملت معین باشدتملک و اختصا

میـراث  «هـا بـه عنـوان     و از آن نشـده مـال محسـوب    ،یا کرات آسمانی که قابل تملک نیسـتند 
 .)424و  347ص ص الملل عمومی، ، حقوق بین(بیگدلیشود  می یاد» مشترك بشریت

 بـوده و  شیء مفیـد بلکه کافی است که آن  ؛داشتن مالک خاص، شرط مال محسوب شدن نیست. 2
نامگذاري فصل سـوم از   قابلیت تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد؛

مویـد همـین برداشـت اسـت     » اموالی که مالک خاص ندارد« تحت عنوان ،قانون مدنیاول بابِ 
 ).9)، ص16و کاتوزیان ( 13)، ص1(ن.و: لنگرودي (

اي ارزش گیـرد و هـم حقـوقی کـه دار     می بر اشیاء مادي را در ، هم11در ماده » مال«. اطالق لفظ 3
به عبـارت مـوجزتر، واژه   ؛ )13)، ص1(ن.خ: لنگرودي ( یا خط تلفن سرقفلی حق اقتصادي است. مثل

 ) است.intangible) و نامشهود (tangibleمال اعم از مال مشهود (
گیـرد و قسـم    دسـته قـرار مـی    حصري است و هر مالی در یکی از ایـن دو  11بندي ماده  . تقسیم4

 ).14)، ص1لنگرودي ((ی وجود ندارد سوم

ولی  ؛است زیرا هر مالی شیء است »عموم و خصوص مطلق«ء به لحاظ منطقی،  . رابطه مال و شی5
به عنوان مثال: آفتـاب   1؛شود اشته و لزوماً مال محسوب نمیهر شیئی ارزش مبادله اقتصادي ند

 ).37)، ص7السلطنه ( و عدل 141)، ص 17(ن.و: صفایی (شود  ولی مال محسوب نمی ؛شیء است

. اگر مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد و انگیزه معامله عقالیی و مشـروع باشـد،   6
 مثـل دفتـر خـاطرات    ؛زشی قائل نباشدولو این که عرف بازار براي آن شیء ار ؛قرارداد صحیح است

 ).11)، ص16(کاتوزیان (
 ).11)، ص16(کاتوزیان (یلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست . اندك بودن مال، دل7

                                                      
 وجه خواهد بود. را تنها ناظر به اموال مادي بدانیم رابطه این دو مفهوم، عموم و خصوص من» شیء«اگر لفظ  -1



 

 

39  شرح جامع قانون مدنی ■

داد و سـتد   قابلو  بوده، در حکم مال )شود مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می( . مال آینده8
در خصوص فروش میـوه  ؛ البته )11)، ص16(کاتوزیان ( اي که هنوز نرسیده است میوهمثل بیع  ؛است

ـ   «درخت که هنوز ایجاد نشده است در فقه تحت عنوان  بر روي بیع ثمـره قبـل از بصـالح د ّو« 
بحث است؛ ببه معناي آشکار گردیدن و صالح به معناي صالحیت و شایستگی است و منظور د ّو

، رسیدن به حدي است که صالحیت میوه دادن آشکار گـردد؛ مشـهور فقهـا بـه     »وّ صالحدب«از 
لیکن در حقوق کنونی و عرف معـامالتی   ؛دانند دان مبیع، چنین بیعی را باطل میدلیل غرر و فق

رایج و مورد پذیرش است، دلیلـی بـر بطـالن آن     »سر درختی« که پیش فروش میوه به صورت
)(براي مطالعه بیشتر ر.ك: مقاله فروش سردرختی، صادقی مقدم، مجله دانـش  361ماده  1(ر.ك: ش  وجود ندارد
 ).1393، 2ش  حقوق مدنی،

 . تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در موارد زیر مؤثر است:9
 ؛.د.م)آق. 13و  12، 11 (متعیین دادگاه صالح  
 ؛ق.ا.ا.م) 99و  61 (منحوه توقیف و بازداشت  
 ؛)1328نامه استمالك اتباع خارجه  آیین 1(ماده خارجیان در تملک اموال غیرمنقول محدودیت  
 ؛ق.ث.) 47و  46(م یم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیرمنقول لزوم تنظ 
 ؛ق.ت) 4(م غیرتجاري بودن معامالت اموال غیرمنقول  
 به اموال غیرمنقول؛ )808(م و شفعه  )93(م اختصاص ارتفاق  
 ؛)946(م بري زوجه    نحوه ارث 
 ؛ق.م)1241(مسوي قیم  لزوم اجازه دادستان در فروش یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول از 
 ؛و قوانین بودجه سنواتی) 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  12(بند نحوه محاسبه هزینه دادرسی  
و جرم سـرقت کـه   » مال غیرمنقول«تحقق برخی عناوین مجرمانه؛ مانند تصرف عدوانی که به  

 اختصاص دارد.» مال منقول«به 
 )..ا.اق.م 9 ادهم 10بند (ل از مالیات بر ارزش افزوده معافیت اموال غیرمنقو 

 منقول فصل اول: در اموال غیر

 تعریف مال غیرمنقول :  12 ماده
منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه اسـتقرار   مال غیر

ـ  ود آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خ
 .مال یا محل آن شود
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یـا   )17(م یـا حکمـی    )16تا  13(مواد یا در اثر عمل انسان  (طبیعی). مال غیرمنقول ممکن است ذاتی 1
 باشد. )18(م تبعی 

گوینـد  » غیرمنقول ذاتی یـا طبیعـی  «. مالی را که بر حکم طبیعت خود قابل نقل و انتقال نیست، 2
 هاي آن. مثل زمین، معادن و سنگ

نه علمی؛ زیـرا هـیچ چیـز بـر اسـاس ذات خـود ثابـت نیسـت          است،» عرفی«ثبات ذاتی، . مالك 3
 ).49)، ص16(کاتوزیان (

 مصادیق اموال غیرمنقول:  13 ماده
شود غیر منقول است  بنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میاراضی و اَ

 .ر در زمین یا بنا کشیده شده باشدها که براي جریان آب یا مقاصد دیگ و همچنین است لوله
 و در اثـر عمـل انسـان    ، وصف غیرمنقول خود را بـه صـورت مصـنوعی   (به جز اراضی). این دسته از اموال 1

به همین دلیل پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسـابی   ؛ها منقول است اند وگرنه ذات آن کسب نموده
 ).49، ص. )16کاتوزیان () (15(ر.ك. م گیرند  می خود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار

ا در روابـط  بینی کرده و اموال غیرمنقول غیرذاتـی ر  پیشرا توانند خالف این ماده  . طرفین عقد می2
 ،میـوه  ه بر جدا کردن میوه از درخت باشـد پس اگر بناي دو طرف معامل ؛خود منقول تلقی کنند
درودیـان  (منقول قراردادي یا امـوال پیشـاپیش منقول)(  ه باشد شود ولو هنوز چیده نشد منقول محسوب می

 ).56، ص.)18(
» غیرمنقول در اثر عمل انسان«فته، . تمام اموالی که در اصل منقول بوده و به زمین یا بنا الصاق یا3

دانان این دسته از امـوال را بـه دلیـل     البته برخی از حقوق ؛هاي آب یا درخت) (مثل بناها یا لولهاست 
 .)38، ص )5کاتوزیان ((اند  تبعیت از وصف زمین یا بنا، غیرمنقول تبعی هم نامیده

 مصادیق غیرمنقول در اثر عمل انسان (غیرمنقول اکتسابی):  14 ماده

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشـد  
 منقول است. یا محل آن بشود غیربه طوري که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن 

 وضعیت ثمره و حاصل:  15 ماده

اگـر قسـمتی از آن    ؛منقـول اسـت   ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیر
 چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
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شـود کـه پـس از جـدا شـدن از عـین، خـود         اطالق می» مادي«. ثمره در معناي خاص، به منافع 1
 .)38، ص.)16کاتوزیان((است » منفعت«مثل میوه ولی در معناي عام معادل  ؛یگري استد» عین«

» ثمـره «. ثمره و حاصل در معناي عام مترادف و به معناي منفعت هستند ولی در معنـاي خـاص   2
ماننـد میـوه    ؛اي با کاسته شدن از عـین نـدارد   اي است که ایجاد آن مالزمه منافع تجدید شونده

کاهد مثل اسـتخراج   منفعتی است که با جدا شدنش از عین، از آن می» محصولحاصل یا «ولی 
 .)41)، ص 7؛ ن.خ: عدل (39-38، صص. )16کاتوزیان ((سنگ از معدن 

وصف غیرمنقول براي ثمره و حاصل است که پس از جدا شـدن  » تبعی بودن«. مبناي حکم ماده 3
 .)39، ص. )5ان (کاتوزی(گردد  از بین رفته و به وصف ذاتی خود بر می

 مصادیق غیرمنقول در اثر عمل انسان (غیرمنقول اکتسابی):  16 ماده
 هاي آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است. شجار و شاخهاَ مطلقِ

، قسمتی از سـاقه، ریشـه یـا    »مهلَقَ«است و منظور از » کلیه درختان«، »ق اشجارلَطْم«. منظور از 1
و رشـد کنـد    گرفتـه تـا ریشـه    شود بریده و کاشته می (مورب)است که به صورت قلم  برگ گیاه

 .فرهنگ دهخدا و عمید) :(ر.ك

 منقول حکمی غیر:  17 ماده
آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گـاومیش   ،ی که مالکحیوانات و اشیائ

لی هر مال منقول که بـراي اسـتفاده   و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور ک
از عمل زراعت الزم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهـت صـالحیت محـاکم و    

ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گـاو و   توقیف اموال جزء
 شده است.یا حیوان دیگري که براي آبیاري زراعت یا خانه و باغ  اختصاص داده 

غیرمنقول «، اند شدهبراي عمل زراعت و آبیاري اختصاص داده  توسط مالکی که . حیوانات و اشیائ1
» صالحیت محاکم و توقیـف امـوال  «است. یعنی این اموال منقول بوده و تنها از حیث » حکمی

 است.» حکم غیرمنقول«در 
؛ باشـد » واحد«زراعت باید داراي مالک  اوالً زمین و اشیاء اختصاص یافته به 17. براي اجراي ماده 2

تراکتور خویش را به زراعت اختصـاص دهـد، تراکتـور از هـر      ،بنابراین اگر در عقد مزارعه، عامل
مالـک تراکتـور بـوده ولـی      (زارع)زیرا در فرض اخیر، عامـل   ؛شود حیث مال منقول محسوب می

نیـاً مالـک بایـد ایـن امـوال را صـرفاً بـه        ثا ؛(مالک زمین معموالً مزارع اسـت) ندارد  مالکیتی بر زمین
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؛ بنابراین اگر تراکتوري براي هموار کردن راه و هم براي اختصاص داده باشد» آبیاريیا  زراعت«
این باید وجود ثالثاً  ؛)152)، ص17(صفایی (را غیرمنقول دانست  توان آن کار رود، نمیه شخم زدن ب

 اموال براي زراعت الزم و ضروري باشد.
گر مستأجري گاو و تخم را از مال خود در زمین مورد اجاره به کـار ببـرد، آن امـوال غیرمنقـول     . ا3

، موضـوع  فروخته شودجداي از زمین  ،همچنین اگر تراکتور یا چرخ آبیاري ؛دنشو محسوب نمی
 .)52، ص. )16کاتوزیان ((مال منقول است  ،عقد بیع

(م اسـت  » دادگاه محل وقوع مال غیرمنقـول «حیت اصوالً در صال ،. دعواي راجع به مال غیرمنقول4

 اسـت » دادگاه محل اقامت خوانده«اصوالً در صالحیت  ،و دعواي راجع به مال منقول ق.آ.د.م.) 12
 ).ق.آ.د.م 11(م.  

در حالی که توقیـف امـوال    ؛(منع نقل و انتقال حقوقی)است » سندي«. توقیف اموال غیرمنقول اصوالً 5
موجـب توقیـف منـافع آن     ،بنـابراین توقیـف مـال غیرمنقـول    ؛ 1اسـت » یکیفیز«منقول اصوالً 

 تواند از اموال غیرمنقول توقیف شده استفاده نماید. مالک میو  ق.ا.ا.م.) 103(م.  گردد نمی
ایـن   ،توان بـه یـاري قیـاس    داشته و باید تفسیر مضیق شود و نمی» جنبه استثنایی« 17. حکم ماده 6

ی و تجاري هم جاري کرد؛ اگرچه ایـن حکـم بـا تحـوالت کنـونی سـازگار       حکم را در ادوات صنعت
 .)44)، ص 7؛ عدل (52)، ص16اتوزیان (ک؛ 44)، ص 20امامی ((نیست 

 غیرمنقول تبعی:  18 ماده

کنی و همچنین حق ارتفاق نسبت بـه  مري و سع  غیرمنقوله مثل حق ءحق انتفاع از اشیا
منقولـه از قبیـل    اوي راجع  به اموال غیرالمجري و دع العبور و حق ملک غیر از قبیل حق

 منقول است. لع ید و امثال آن تابع اموال غیرتقاضاي خَ
اصـوالً بـه تبعیـت از     ،شوند و حقوق و دعـاوي  بندي می خود تقسیم »ماهیت«. اشیاء به تبعیت از 1

   نامند. می» غیرمنقول تبعی«به همین دلیل مصادیق مندرج در ماده فوق را  خود؛» موضوع«
حق انتفـاع هـم بـه تبـع آن      . اگر موضوع حق عینی، مال غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، 2

شود و اگر موضوع حق عینـی، مـال منقـول باشـد مثـل حـق انتفـاع از         غیرمنقول محسوب می
 شود. خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب می

                                                      
به وضوح قابل مشاهده است چراکه ممکن است خودرو صرفاً با دستور دادگاه » خودرو«یزیکی در تفکیک توقیف حقوقی و ف -1

و یا عالوه بر  (یعنی از نقل و انتقال حقوقی و معامله آن جلوگیري شود) به پلیس راهور و با ثبت در سیستم، توقیف حقوقی شود
 نیز به کالنتري مربوطه داده شود. داشتن آن در همان محل) (یعنی حمل آن به پارکینگ و نگه این، دستور توقیف فیزیکی آن
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3ي مطالبـه دیـن، مثـل    اپـس دعـو   )20(م قول باشد ولو موضوع آن غیرمن ؛ینی، منقول است. حق د
تعهـد بـه انتقـال مـال      رویـه قضـایی،  البتـه   ؛مال غیرمنقول، منقـول اسـت   1االجاره یا ثمنِ مال

 ).52، ش )16کاتوزیان (( داند می »غیرمنقول«غیرمنقول را، استثنائاً، 

(رأي وحدت غیرمنقول است  ،(مال غیرمنقول)المثل و خسارت وارده به امالك  . دعواي راجع به اجرت4
 .2عالی کشور) هیئت عمومی دیوان 5/9/1363، مورخ 31رویه شماره 

جنبه تمثیلی داشته و سایر حقـوق عینـی راجـع بـه امـوال       18. ذکر حق انتفاع و ارتفاق در ماده 5
 را نیز باید غیرمنقول دانست. (مثل مالکیت، حق تحجیر، حق شفعه و حق وثیقه)غیرمنقول 

راجع به اموال غیرمنقول مثل خلع ید غاصبانه یا امـانی، تصـرف عـدوانی، رفـع     » تصرف«ي . دعاو6
 .)55، ص. )16کاتوزیان ((مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمنقول است 

مثل دعوي فسخ، عدم  ؛است» تملّک مال غیرمنقول« به نحو غیرمستقیم، که موضوع آن دعوایی. 7
 .)55)، ص 16(کاتوزیان (، غیرمنقول است یرمنقولراجع به مال غنفوذ یا بطالن معامله 

 .)57، ص. )16کاتوزیان ((غیرمنقول است  ،»ي موقوفات غیرمنقول تولیت و اداره«ي مربوط به ا. دعو8
امـوال دانسـت و در مـوارد تردیـد، مـال را      » منقول بـودن «بر مبناي قاعده غلبه، باید اصل را بر . 9

 الشیء باالعم االغلب).(الظنُ یلحقُ  منقول تلقی نمود
 فصل دوم: در اموال منقوله

 تعریف اموال منقول:  19 ماده
اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خـود یـا محـل آن    

 خرابی وارد آید منقول است.
با  وسیله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال، در برخی موارد موضوع سند چنان ،. سند1

نـام   مثل اسـکناس، سـهام بـی    ؛شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد ماهیت آن مخلوط می
 ءاین اسـناد را بایـد از اشـیا    ؛بروات، سفته و چک در وجه حامل، هاي تضمین شده شرکت، چک

 .)58، ص. )16کاتوزیان ((به حساب آورد » منقول«مادي 

                                                      
ي پول است ولی اگر ثمن معامله،  االجاره یا ثمن ناظر به مورد غالب است که بهاي قرارداد البته منقول تلقی کردن مال -1

کند و این حق  می پیدامال غیرمنقول و معین باشد به مجرد وقوع بیع فروشنده مالک ثمن شده و حق عینی بر مال غیرمنقول 
 ش، غیرمنقول محسوب خواهد شد.به تبع موضوع

رسد از آنجایی که تعیین  به نظر می اماالمثل، دینی و منقول است  به لحاظ تحلیلی، حق مطالبه خسارت و اجرت -2
صالح المثل ملک مستلزم مراجعه کارشناس به محل وقوع ملک است، غیرمنقول تلقی کردن دعوي و  خسارت و اجرت

دانستن دادگاه محل وقوع ملک به مصلحت نزدیکتر است؛ به همین دلیل در صورتی که طرفین در خصوص خسارت یا 
اجرت ملک توافق نمایند، باید به قاعده اصلی بازگشته و دعوي مطالبه آنها را منقول و در صالحیت دادگاه اقامتگاه خوانده 

المسمی را منقول تلقی کرده است دلیل  المثل ملک را غیرمنقول و اجرت دانست؛ شایان ذکر است در رأي صادره که اجرت
 رسد. المسمی دانسته است که صحیح به نظر نمی المثل و قراردادي بودن اجرت قراردادي بودن اجرت این امر را غیر
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 منقول تبعی یا حکمی:  20 ماده
منِثَ و یون از قبیل قرضکلیه د عین مسـتأجره از حیـث صـالحیت     ي االجاره بیع و مالُم

 محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
 است. حکمیمنقول  ،نسبت به اموال منقولنیز  . حق عینی1
» صالحیت محـاکم «قید  . دیون و تعهدات، از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و2

 و ناظر به مورد غالب است و مفهوم مخالف آن حجیت ندارد. بوده ، قید توضیحی20در ماده 
توافقی است که مستأجر در مقابل مالکیت منفعـت پرداخـت    ی، بهایالمسمی یا اجرت االجاره  . مال3

المثـل، بهـاي     بـل اجـرت  و در مقا) 18م  3(ر.ك: پاورقی ش  شود منقول محسوب می اصوالً کند و می
 ممکن است منقول یا غیرمنقول محسوب شود.  غیرقراردادي است که بسته به موضوع آن،

است، دینی و منقول است ولی اگـر  » شخصیت حقوقی مستقل«. حق شرکا در شرکتی که داراي 4
شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد حق شـرکا عینـی اسـت و منقـول یـا غیرمنقـول بـودن آن        

 .)48)، ص 7؛ عدل (48)، ص 20(امامی ( منقول یا غیرمنقول بودن مال مشاع دارد بستگی به
هاي فکري و اصل منقول بودن اموال، این اموال نیز، منقول محسـوب   . با توجه به موضوع مالکیت5

 .)48)، ص 7؛ عدل (48)، ص 20(امامی ( ؛ مانند حق مخترع نسبت به اختراع خودگردند می
منقول (پولی که مستأجر در برابـر فعالیـت و حسـن    سرقفلی حقی است مخلوط از حق ، به اعتقاد برخی. 6

آن غلبـه  » غیرمنقـول «که وصف  (حق تقدم در اجاره)و حق غیرمنقول  کند) شهرت خویش دریافت می
 .)63-61، صص. )16کاتوزیان ((دارد 

 مصادیق اموال منقول:  21 ماده

هایی کـه در روي رودخانـه و    و حمام ها و آسیاها هاي کوچک و بزرگ و قایق انواع کشتی
هایی که نظر بـه طـرز    توان آنها را حرکت داد و کلیۀ کارخانه شود و می دریاها ساخته می

ساختمان جزو  بناي عمارتی نباشد داخل در منقوالت است ولی توقیف بعضـی از اشـیاء   
 مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

شود امـا بـه لحـاظ اهمیـت موضـوع،       اگرچه مطابق قانون دریایی، کشتی مال منقول محسوب می .1
 …قواعد خاصی راجع به تابعیت، ثبت، معامالت و نحوه فروش آن جهت پرداخت دیون مالـک و  

 ).155)، ص17(صفایی(بینی شده است  در این قانون پیش
گویند) اگر منصوب در بنا و جزء  ن آسیاب هم میکند که به آ . آسیا (دستگاهی که غالت را آرد می2

 ق.م). 21(م شود  وگرنه منقول محسوب میق.م)  13(م آن باشد غیرمنقول است 
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 اییوضعیت مصالح بنّ:  22 ماده
ایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که براي بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابـی از  مصالح بنّ

 نرفته داخل منقول است. بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار
. قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و منقول اسـت  1

 .)8/7/59-3943/7، شماره )6نظریه مشورتی ((

 فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
 اموال بدون مالک:  23 ماده

 به آنها خواهد بود. هطاستفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربو
توان در حکم اموال   را نیز می» المالک اموال مجهول«، »مباحات«و » مشترکات عمومی«. عالوه بر 1

 بدون مالک خاص دانست.
اما امـوال   ؛، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت داردبه معناي خاص . اموال دولتی2

هاي عموم، اختصاص یافتـه اسـت و دولـت بـراي      ديعمومی اموالی هستند که براي رفع نیازمن
 کند.» اداره«تواند آن را  حفظ مصالح عمومی، تنها به نمایندگی از سوي مردم، می

شود یـا بـه هـر     خریداري میموسسات دولتی  و ها اموالی است که توسط وزارتخانهاموال دولتی،  . 3
نامه اموال دولتی مصـوب   آیین 2ماده (اصالحیه  آیند می طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در

این  دولتی از تعریف اموال دولتی "هاي شرکت"اموال  74در اصالحیه سال گفتنی است ؛ )1372
 .هیئت وزیران) 1/9/1374ي  (مصوبه خارج گشت نامه آیین

آن  بـه  نسـبت اموال عمومی امکـان نـدارد و مـرور زمـان      1. برخالف اموال دولتی، انتقال و توقیف4
 .)66، ص. )16کاتوزیان ((شود  جاري نمی

. در حال حاضر، توقیف اموال دولتی و شهرداري با محدودیت مواجه شده است و بازداشـت امـوال   5
هـا در بودجـه کـل کشـور      موسسات دولتی که درآمـد و مخـارج آن  آن ها و  متعلق به وزارتخانه

                                                      
ه شهرداري امکان قبل از صدور حکم قطعی، اموال شهرداري قابل تأمین نبوده و پس از صدور حکم قطعی در صورتی ک -1

تواند نسبت به استیفاي طلب خود از  ذینفع می وگرنه، کنداجراي رأي در همان سال را نداشته باشد باید در سال بعد اجرا 
اموال شهرداري اقدام نماید؛ در خصوص توقیف اموال دولتی نیز، در صورتی که وزارتخانه یا موسسه دولتی، اعتبار و بودجه 

وجود » صدور حکم«بعد از  ماه) 18(به را نداشته باشد، امکان توقیف اموال تا یک سال و نیم  کومالزم جهت پرداخت مح
ها جنبه استثنایی  عدم امکان تأمین و توقیف اموال وزارتخانه و موسسات دولتی و شهرداري شایان ذکر استنخواهد داشت. 

 -10655/7، )6(نظریه مشورتی (ومی غیردولتی دیگر نیست هاي دولتی یا موسسات عم و این مقرره قابل تسري به شرکت داشته
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  قانون الحاق 24بند ج ماده و حتی اطالق  )17/11/1380
رت دیگر، به عبا )؛12/4/1400 -1698/1400/7)، 6نیز تغییري در حکم اخیر ایجاد نکرده است (نظریه مشورتی ( 1393/ 4/12

 .در کلیه مواردي که در اجراي این قانون تردید وجود دارد باید قلمرو آن تفسیر محدود شده و به قدر متیقن اکتفا نمود
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بـه دولـت و    ایت قانون نحوه پرداخت محکـوم با رع ، به ترتیب،ها شهردارينیز گردد و  منظور می
و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول  15/8/1365عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

نامه نحوه اجـراي   آیین 62(م  1گیرد صورت می 14/2/1361ها مصوب  و غیرمنقول متعلق به شهرداري

ی و عمومی از نظـر امکـان توقیـف، تـا حـدودي      ؛ بنابراین تفاوت اموال دولت)1387مفاد اسناد رسمی 
اگرچه عدم توقیف اموال دولتی موقتی بوده و ریشه در مصلحت و در امـوال   ؛کمرنگ شده است

 عمومی، ریشه در اوصاف این اموال دارد.
اموالی که براي استفاده عموم در اختیار سکنه شهر یا روسـتا اسـت    -1  . اموال عمومی بر دو قسم است:6

 ).21)، ص1ق.م) (لنگرودي ( 26(م اموالی که به یک خدمت عمومی اختصاص یافته است  -2ق.م)  25(م 

7یعنـی هـر    ؛(امام خمینی، البیع، ذیل شرایط عوضین) است» عموم و خصوص من وجه«لک . رابطۀ مال با م
(مانند مباحات) لک نیستمالی م مصـرف   (مانند مواد خوراکی که تاریخ لکی هم مال نیستو هر م

 .)(یعنی مالک خاص دارندلک هستند م ،بلکه برخی از اموال ها منقضی شده و ارزش مالی ندارد) آن
مـال از امـوال   آن . در برخی اموال فکري مانند اختراع یا طرح صنعتی با اتمام حق مـادي مالـک،   8

ماننـد  اما در برخـی امـوال فکـري     ؛عمومی محسوب و همه اشخاص حق استفاده از آن را دارند
جـزء مباحـات    ،عالمت تجاري با اتمام حق مادي مالـک و عـدم تمدیـد آن از سـوي وي، مـال     

و  11بـه شـماره    ر.ك:( تقاضا کنندتوانند ثبت آن را به نام خویش  محسوب و اصوالًٌ سایر اشخاص می
 همین کتاب). 29ماده  12

 ها تملک راه:  24 ماده
 ها مسدود نیست تملک نماید. یی را که آخر آنها ه وکوچهع عاموارِق و شَرُتواند طُ هیچ کس نمی

و در امالك خصوصی ول ؛شود بست نیست، از اموال عمومی محسوب می هایی که آخر آن بن  . کوچه1
 .نامه قانون ثبت امالك) آیین 41(ر.ك: م  )40)، ص5(کاتوزیان (احداث شده باشد 

(کوچـه  اي که آخر آن مسـدود اسـت    شود که کوچه ، چنین استنباط می24. از مفهوم مخالف ماده 2
ورودي بـه آن   صاحبان امالك مجاور کـه داراي در  شود و از اموال عمومی محسوب نمی بست) بن

تواننـد بـا توافـق یکـدیگر هرگونـه       ، مـی (نه اشخاصی که صرفاً داراي دیوار در کوچه هستند)کوچه هستند 
 به تحریرالوسیله) ر.ك:(ع کرده باشد آنان را من ،خاص یمگر اینکه قانون ؛تصرفی را انجام دهند

ـ   روها و خیابان ها و پیاده هاي عمومی و میدان . اراضی کوچه3 هـاي   طـور کلـی معـابر و بـاغ    ه هـا و ب
مـورد  هاي عمومی و درخت معابر عمـومی واقـع در محـدوده هـر شـهر کـه        عمومی و گورستان

                                                      
(قسمت اخیر ماده واحده مهلت قانونی اعطا شده به شهرداري، رافع مسئولیت شهرداري در پرداخت خسارت تأخیر است  -1

 مهلت قانونی، بدهی مشمول خسارت تأخیر شده و اموال شهرداري نیز قابل توقیف است. ؛ بدیهی است پس از اتمام )14/2/61
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قـانون   96مـاده   6(تبصره  محسوب و در مالکیت شهرداري است ملک عمومی ،است استفاده عموم
صدور سند مالکیت اموال اخیر به نام شهرداري بالمـانع اسـت ولـی    ؛ )27/11/1345شهرداري الحاقی 

زیـرا جـزء امـوال عمـومی شـهرداري هسـتند، نـه         ؛هـا را نـدارد   شهرداري اصوالً حق انتقال آن
 ).49و  48(ر.ك: لنگرودي، حقوق اموال، صص  اختصاصی

 مومیمنع تملک اموال ع:  25 ماده
تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خـاص نـدارد از قبیـل     کس نمی هیچ

هاي عمومی تملـک   پلها و کاروانسراها و آب انبارهاي عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه
 هایی که مورد استفاده عموم است. کند و همچنین است قنوات و چاه

هـدف   ،مگر این کـه قـانون   ؛ها نیز غیرممکن است اصوالً انتقال آن ،. چون اموال عمومی قابل تملک نیستند1
 .نامه قانون ثبت) آیین 27(ماده ها را تجویز کند  اختصاص یافته به این اموال را تغییر داده و فروش آن

انـد، حـق تقـدمی ایجـاد      برداري کـرده  . انتفاع از این اموال، براي اشخاصی که زودتر شروع به بهره2
(محقـق، شـرایع، ص    سـازد  ه سایرین را ممنوع از مداخله و ایجاد مزاحمت براي آنان میکند ک می

 قانون توزیع عادالنه آب). 21(ر.ك: م )69)، ص 16؛ کاتوزیان (759
 ).21)، ص1(ن.خ: لنگرودي ( )35(م . تصرف به عنوان مالکیت عمومی، اماره بر مالکیت عمومی است 3
اثبـات   ،ولی اگـر مالکیـت عمـومی سـابق     ؛ه استمالکیت عمومی قابل استفاد. اماره تصرف، در برابر مدعی 4

 .)43ص ، )5کاتوزیان (( زیرا اموال عمومی قابل تملک نیستند ؛ي تصرف دیگر اعتباري ندارد اماره ؛شود

 مفهوم اموال عمومی و مصادیق آن: )14/8/1370(اصالحی  26 ماده
و خندقها  الععمومی مثل استحکامات و ق اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات

ین اثاثیه و اَبنیه و جنگی و همچن        فاینو اسلحه و ذخیره و س و خاکریزهاي نظامی و قورخانه
ها و کتابخانه هاي عمومی و آثـار تـاریخی و    مارات دولتی و سیمهاي تلگرافی دولتی و موزهع

له و غیر منقوله که دولت به عنـوان مصـالح عمـومی و    امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقو
منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنـین اسـت امـوالی کـه     

صالح عمومی به ایالت و والیت یا ناحیه یا شهري اختصاص یافته باشد.موافق م 
و امـوال   تـی بـه معنـاي خـاص)    (اموال دول ي اموال اختصاصی اموال دولتی در معناي عام به دو دسته. 1

امـا امـوال عمـومی اصـوالً قابـل       ؛شود که اموال اختصاصی ملک دولت اسـت  عمومی تقسیم می
                                                      

* (فرهنگ دهخدا)جمع قلعه  :العق 
 )فرهنگ دهخدا( ورخانه: محل ساخت اسلحهق *
 (فرهنگ معین)ها  سفاین: ج سفینه، کشتی *
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در معناي عام خود به  26در صدر ماده » اموال دولتی«بنابراین اصطالح  ؛تملک خصوصی نیست
 .)1346ها  نامه مالی شهرداري آیین 45(م  کار رفته است

که دولت به عنوان مصالح عمـومی و منـافع ملـی     اموالآن «دارد:  ه مقرر میقسمت اخیر ماده ک. 2
 .)44ص.  ،)5کاتوزیان ((معیار تمیز اموال عمومی از اموال دولتی است  ،»تحت تصرف دارد...

 تعریف مباحات و اراضی موات:  27 ماده

رجـه  توانند آنها را مطابق مقررات مند باشد و افراد مردم می نمی لک اشخاصاموالی که م
آنها تملک کرده  ي مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ي در این قانون و قوانین مخصوصه

هـایی کـه    شود مثل اراضی موات یعنی زمین باحات نامیده میو یا از آنها استفاده کنند م
 ل افتاده و آبادي وکشت و زرع در آنها نباشد.معطّ

 ثانیاً تملک یا انتفاع از آن طبق قانون ممکن است. ،رد. مال مباح، مالی است که اوالً مالک خاصی ندا1
 دایر یا آباد   )3بایر  )2موات  )1: اند هاي شهري سه دسته . زمین2
 .شهري)  قانون زمین 3(م. . زمینی مباح و موات است که مالک خاص و سابقه عمران و احیا نداشته باشد 3
احیا داشته و به تدریج و باگذشت زمـان بـه حالـت    ي عمران و  ، زمینی است که سابقه»بایر«. زمین 4

 .قانون زمین شهري) 4(م. اعم از این که صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد  ،موات برگشته است
 .قانون زمین شهري) 5(م. برداري است  اند و در حال بهره نموده را احیا  هایی است که آن زمین ،یر. اراضی دا5
شـود کـه قابـل     عام است و شامل اراضی بایر نیـز مـی   ،از اراضی موات، 27 . تعریف قسمت اخیر ماده6

بـا ایـن تفـاوت کـه      ،زیرا زمین بایر هم معطل افتاده و در آن کشت و زرع وجود ندارد ؛است انتقاد
 ).29)، ص 1(لنگرودي (سابقه احیاء و مالکیت مسلم دارد 

 ق.م). 145م  1(ر.ك. به ش  و تملک نیستند . اراضی موات، در حال حاضر، قابل احیا7

 شکار.ث)  دفینه؛ت) معادن؛ پ)  هاي مباح؛ آبب)  اراضی مباح؛ الف) :طبق قانون مدنی. مباحات 8
9 .»عینـی کـه روي آن  است و در اصطالح ثبتی، زمینی است » سفیدي«در لغت به معناي » یاضب 

 .آیین نامه قانون ثبت) 80(ماده  وجود ندارد درخت یا بنا)مانند (
معلّق بر تملک آن از سوي  ،مگر اینکه فروش ؛. فروش مال مباح، پیش از تملک آن معتبر نیست10

و  بـوده  صورت بیـع صـحیح   قابلیت تملک را داشته باشد؛ در این نیز بیعمفروشنده شده باشد و 
 علیه است. تأثیر آن منوط به تحقق معلّق
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 المالک اموال مجهول:  28 ماده
 رسد. حاکم یا مأذون از قبل او  به مصارف فقرا میاموال مجهول المالک با اذن 

مالی است که قبالً در مالکیت شخص یا اشخاصی بوده و اعراض مالـک از آن   ،المالک مجهول مال. 1
ولی به جهتی از جهـات، مالـک آن شـناخته     ؛باشد م نیست یا عدم اعراض از آنها محقق میمسلّ
 شود. الی که در پی سیل یا زلزله یافت میمانند امو؛ )ق.م 162م 2ش  .(ر.كشود  نمی

روز از تـاریخ   60(شـود کـه ظـرف مهلـت مقـرر       گفته می »ملکی«المالک از نظر مقررات ثبتی به  مجهول. 2
به وسیله اظهارنامـه درخواسـت ثبـت     شود) قانون ثبت که اصطالحاً آگهی مقدماتی نامیده می 10انتشار آگهی ماده 

ولـو اینکـه داراي    ؛نامه مربوط در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشدو یا اظهار صورت نگرفتهآن 
بنابراین رابطـه مـال   ؛ )ق.ث 12و  11) (م. 7/6/1378، مورخ 3821/7)، شماره 6( نظریه مشورتی (مالک معلوم باشد 

 المالک قانون مدنی، عموم و خصوص من وجه است.   المالک ثبتی با مجهول مجهول
هـا را تـابع مقـررات خـاص      المالک هستند که مقنن آن از مصادیق اموال مجهول ،نات ضالّه. لقطه و حیوا3

 ).40)، ص 5(کاتوزیان (؛ زیرا این امید وجود دارد که مالک آنها پیدا شود )172تا  162(مواد قرار داده است 
اسـت نـه    »حکومت و دولت به معناي عام کلمـه «در قانون مدنی به طور کلی » حاکم«. منظور از 4

قاضی دادگاه. پس در هر مورد براي تعیین معناي حاکم، باید با توجه به وظیفه مقرر شده، نهـاد  
هـاي   و سازمان مسئول را تعیین کرد. به عنوان مثال اگر کسی ملک خـود را وقـف بازسـازي راه   

است. همچنین در جایی که هیچ سـازمان مشـخص و   » وزارت راه«کشور کند، حاکم در قبولی، 
زیرا حفظ حقـوق   ؛باشد می» دادستان«ستقلی براي انجام آن وظیفه خاص وجود ندارد، حاکم م

 .)82-80، صص )16کاتوزیان ((عامه از وظایف دادستان است 
و بـه  ) 82)، ص16(کاتوزیـان (  حاکم در ماده فـوق، دادسـتان  منظور از  ،. به اعتقاد برخی از حقوقدانان5

طبـق   ،بـا وجـود ایـن    1؛)182)، ص 17صـفایی ( (عمـومی اسـت    دادرس دادگـاه اعتقاد برخی دیگر، 
رئیس قوه قضائیه: اوالً امـوال ذیـل در    27/3/1392مورخ  9000/15658/100بخشنامه شماره 

بالصـاحب، ارث بـالوارث، کاالهـاي قاچـاق     » المالک اموال مجهول«هستند: » ولی فقیه«اختیار 
ناطق آزاد و ویژه اقتصادي، اموال اعراضـی،  بالصاحب و صاحب متواري و اموال رسوب شده در م

رها شده، اموال و امالك غائبین مفقود االثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمـه و اجـراي   
ذون در أ؛ ثانیاً تنهـا نهـاد مـ   2است» ولی فقیه«قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار  49اصل 

باشـد؛ بنـابراین در    مـی » ستاد اجرایی فرمان امـام (ره) «له،  الذکر، از قبلِ معظم مورد اموال فوق

                                                      
 اند. دانسته» ولی فقیه«معنی را به  28در ماده  ، حاکم)28(ص  استاد دکتر صفایی نیز در چاپ جدید کتاب اشخاص و اموال -1
است که  ولی فقیهالمالک در اختیار  اموال مجهول«، )24/10/1370(آوري و فروش اموال تملیکی  قانون تأسیس سازمان جمع 3طبق ماده  -2

 ی به این سازمان داده نشده است.؛ لیکن تاکنون چنین اذن»با اذن کلی ایشان این اموال در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت
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لِ او أمـ «و منظـور از  » ولی فقیه« 28رویه کنونی، منظور از حاکم در ماده  بـسـتاد  «، »ذون از ق
 .1ید همین نظر استؤتصویب هم م؛ قوانین جدیدالاست» اجرایی فرمان امام (ره)

مرد که قانون مصرف آن را دستگیري از فقرا قـرار  المالک را باید از اموال عمومی ش مجهولاموال . 6
 .)45، ص. )5کاتوزیان ((داده است 

شود که هزینـه سـال خـود و خـانواده خـود را       . فقرا در اصطالح فقهاي اسالمی به کسانی اطالق می7
 ).183، ص. )17صفایی ((نداشته باشند و نیز نتوانند با کسب و کار مخارج سال خود را تأمین نمایند 

 شود باب دوم: در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال حاصل می

 اقسام حقوق عینی:  29 ماده
 ذیل را دارا باشند: هاي ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه

 (اعم از عین یا منفعت)؛مالکیت  -1
 حق انتفاع؛ -2
3- رتفاق به ملک غیر.حق ا 
افراد جامعه  ه شخص به موجب قانون در مقابل سایر، اقتدار و امتیازي است کاز نظر حقوقی . حق1

 و اشخاص باید آن را محترم بشمارند و از ضمانت اجرا برخوردار است. بودهاز آن برخوردار 
 . حق از لحاظ ماهیت، بر دو قسم است:2

اصوالً قابل انتقال و تقویم بـه پـول و    که حق مالی: حقی است براي تأمین نیازهاي مادي انسان 
 اط و توقیف است. مثل حق مالکیت؛اسق

اصوالً غیرقابل انتقال و  کهحق غیرمالی: حقی است براي تأمین نیازهاي روحی و عاطفی انسان  
 يالبته حق غیرمالی ممکن است آثار توقیف است مثل حق حضانت؛تقویم به پول و اسقاط و 

 قه را به دنبال دارد.مالی چون نف يمالی به دنبال داشته باشد. مثل حق زوجیت که آثار
. حقوق مالکیت فکري، هر دو جنبه را داراست. به عنوان مثال، مؤلف نسـبت بـه اثـر خـود هـم از      3

؛ که حقوق اخیر، دائمی (مثل حق انتشار، انتساب اثر، حفظ حرمت و تمامیت اثرمند است  حقوق معنوي بهره
؛ کـه حقـوق اخیـر،    نشر، عرضه، پخش و اجـرا (مثل حق تکثیر، و هم از حقوق مادي  )و غیرقابل انتقال است

 همین ماده) 12و  11(ر.ك: ش )موقت ولی قابل انتقال استاصوالً 

                                                      
باشد عین کاالي مزبور به  المالک مجهولدر کلیه مواردي که کاالي قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواري و یا  -1

مجوز فروش از نهاد مأذون کاالي مزبور توسط  اخذشود و یا با هماهنگی و  نهاد مأذون از سوي ولی فقیه تحویل می
رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولی فقیه  فروش اموال تملیکی به فروش می آوري و سازمان جمع

 ق.تع). 595ماده  1(ر.ك: تبصره )1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  53ماده  1(تبصره شود  واریز می
 عالقه: پیوند و ارتباط (فرهنگ معین) 
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 . حق مالی بر دو قسم است: 4
مثـل حـق    ؛تواند مستقیماً آن را اعمال کنـد  حق عینی: حقی است که شخص، نسبت به مال دارد و می  

   انتفاع و ارتفاق؛  مالکیت،
(از  ی: حقی است که شخص، نسبت به شخص دیگر دارد و تنها به طـور غیرمسـتقیم  حق دینی یا شخص  

 مثل حق موجر نسبت به اجاره بها. ؛قابل اعمال است طریق مدیون)
 . حق عینی، خود بر دو قسم است: 5
را به صاحب حق بـه صـورت کامـل     یبرداري از مال حق عینی اصلی: حقی است که امکان بهره  

 کند؛ اعطا می (حق انتفاع و ارتفاق)ناقص یا  (حق مالکیت)
حق عینی تبعی: حقی است که به موجب آن در صـورت عـدم ایفـاء تعهـد از سـوي مـدیون، دائـن          

بـرخالف   ؛در عقد رهن)بر عین مرهونه (مانند حق مرتهن  تواند طلب خود را از فروش آن عین استیفا کند می
ب حق، حق استفاده از منافع مال را ندارد، ثانیـاً بـا از   حق عینی اصلی، در حق عینی تبعی، اوالً صاح

 زیرا فرع تابع اصل است. ؛رود از بین می نیزعینی تبعی بین رفتن حق اصلی، حق 
 اظ منشاء ایجاد آن بر سه قسم است:. حق عینی تبعی، از لح6

   ق.م) 771(م قراردادي مثل رهن  الف)
 ق.م)؛ 948(م  منقول قانونی مثل حق زوجه بر اموال غیر ب)
 ق.آ.د.م). 123و  121(توقیف مال به دستور دادگاه)(م قضایی مثل حق ناشی از تأمین خواسته  پ)

مثل قولنامه کـه بـه    ؛تعهدي است که باید از محل عین معین، اجرا شود» تعهد عینی«. منظور از 7
 منتقل نماید.را به صاحب حق  (مثل خانه)» عین معینی«شود که  می» متعهد«موجب آن مالک 

 هاي حق عینی و دینی عبارت است از:  . تفاوت8
    حق دینی به طور غیرمستقیم و از طریق مدیون قابل اعمال است؛ 
(یعنی مقدم است بر حـق دینـی؛ مثـل تقـدم مـرتهن بـر        حق عینی متضمن حق تعقیب و تقدم است 

 ق.م)؛ 780(م طلبکاران راهن)
ولـی حـق دینـی تنهـا نسـبت بـه        (مطلـق) امعه قابل اعمال است حق عینی در برابر کلیه اشخاص ج 

 ؛1(نسبی)توان از متعهد درخواست نمود  شخص مدیون قابل اعمال است و اجراي تعهد را تنها می

                                                      
متفاوت است؛ » تعهد به اجراي حق«از مفهوم » قابلیت استناد به حق«یا همان » اسایی حقتعهد به احترام و شن«مفهوم  -1

توضیح آنکه اجراي تعهد را باید از متعهد آن درخواست نمود؛ امري که صرفاً در حقوق دینی  .)13(کاتوزیان، تعهدات ش 
ا دینی محترم بوده و همه اشخاص جامعه متصور است که متضمن متعهد و متعهدله است؛ در مقابل حق خواه عینی باشد ی

ها باشد؛ به عنوان مثال اگر بازیکن فوتبالی با باشگاهی  باید به آن احترام گذارند بدون اینکه متضمن تعهد مستقیمی براي آن
داد قرارداد امضاء کند، تعهد به بازي کردن در آن تیم تا پایان مدت قرارداد صرفاً بر عهده همان بازیکن است و قرار

ها باید به این قرارداد احترام گذاشته و از اغواي بازیکن  تواند متضمن تعهدي براي سایرین باشد؛ لیکن سایر باشگاه نمی
ها خودداري نمایند وگرنه مرتکب تخلف شده و از باب مسئولیت خارج از  براي ترك تیم فعلی و پیوستن به باشگاه آن

گاه آن بازیکن خواهند شد؛ بنابراین در فرض اخیر که بازیکن از باشگاه خویش قرارداد، ملزم به پرداخت خسارت به باش
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تعهـد بـه   معین است ولی موضوع حق دینی ممکن اسـت   مالِموضوع حق عینی همیشه، یک  
 ؛کاري دیگر یا خودداري از انجام کاري باشدکلّی یا انجام معین یا انتقال یا تسلیم مالِ 

ولی اسباب ایجاد حق دینـی   ؛باشد میاسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد مصرح در قانون  
 ي متعاقدین است. نامحدود و تابع اراده

بودن حق است و حق عینی استثنا بـوده   (شخصی). در صورت تردید در ماهیت حق، اصل بر دینی 9
 ت شود.و باید اثبا

. حق معنوي، حقی است که به صاحب آن امتیاز انتفاع انحصاري از محصول فکـري یـا فعالیـت    10
 .)60)، ص 16(کاتوزیان ( مثل حقوق مالکیت فکري یا سرقفلی ؛دهد خاص را می

بودن موضوع مالکیت فکـري  » غیرمادي«. تفاوت عمده حقوق مالکیت فکري با مالکیت سنتی در11
ولی ماهیت حق صاحب حقـوق اخیـر    ؛مالکیت فکري، مال غیرمادي است ؛ اگرچه موضوعاست

 تر است تا حقوق دینی.   به حقوق عینی شبیه (نظیر مخترع)
 با جنبه معنوي آن: (Intellectual Property)مقایسه جنبه مادي مالکیت فکري. 12

 جنبه معنوي مالکیت فکري جنبه مادي مالکیت فکري
 نیست 2قابل تقویم به پول، توقیف و انتقال و انتقال است 1قابل تقویم به پول، توقیف

مالک آن ممکن است شخصی حقیقی یا 
 ق.ت) 588(م  حقوقی باشد

 دارد (شخص حقیقی)اختصاص به انسان 

 دائمی است 3اصوالً محدود به مدت است
 قید و شرط است حمایت از آن بی 1حمایت از آن مشروط است

                                                      
کند، بازیکن داراي مسئولیت  جدا شده و در دوران اعتبار قرارداد پیشین خود با تیم فوتبال دیگري قرارداد منعقد می

مقررات نقل و انتقاالت و تعیین  18ده ما 12و  11و  3(بندهاي قراردادي و باشگاه جدید وي داراي مسئولیت غیرقراردادي است 
دهد که اگرچه حق باشگاه اول حق دینی است و  مثال اخیر به وضوح نشان می)؛ 1396وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران 

 کند ولی قابلیت استناد در برابر همگان را دارد.  ها ایجاد نمی تعهد مستقیمی براي سایر باشگاه
 هاي مستقیم، جنبه مادي مالکیت فکري قابل توقیف است. قانون مالیات 218نامه اجرایی موضوع ماده  آیین 24م  3طبق تبصره  -1
نام مخترع در گواهینامه اختراع قید «هاي صنعتی و عالمت تجاري:  قانون ثبت اختراعات، طرح 5ماده » و«طبق بند  -2
هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر  کند که نامش ذکر نشود.شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست  می

 ». این که نام شخص دیگري به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است
سال،  30، در ترجمه کتاب (از تاریخ فوت آخرین نویسنده) سال 50حقوق مادي پدیدآورنده در تألیف کتاب حداکثر  -3

و در طرح صنعتی  نامه تقاضاي ثبت) (از تاریخ اظهار سال 20، در اختراع حداکثر ریخ انتشار)(از تا سال 30افزار  در نرم
سال است اما کراراً و بدون محدودیت قابل تمدید  10سال است؛ اگر چه مدت حمایت از عالمت تجاري  15حداکثر 

 ن را دارد. است؛ بنابراین جنبه مادي حقوق صاحب عالمت تجاري استثنائاً قابلیت دائمی بود
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و  حق کسب و پیشه ،)377(م ، حق حبس حق شفعه ، حق تحجیر،رهن) (مثل. حقوق عینی تبعی 13
 افزود. 29را هم باید به حقوق عینی ذکر شده در ماده (مانند حق اختراع) حقوق مالکیت فکري 

 توان گفت:   . در تفاوت مالکیت منفعت با حق انتفاع می14
ولـی صـاحب حـق انتفـاع      ؛دارداصوالً حق استفاده از تمام امتیـازات مالکیـت را    ،مالک منفعت  

تواند مال مورد انتفاع را اجـاره دهـد؛  بـه     نمی به عنوان مثال حق استعمال دارد و فقطاصوالً 
(اموري که برخالف امور متواطی، مصادیق آن داراي شدت و عبارت دیگر، مالکیت از امور مشَکّک است 

 منفعت قرار دارد؛ اي اخف از مالکیت و در واقع حق انتفاع در مرتبه ضعف است)
ولـی در حـق انتفـاع چنـین     (مالک عین و مالـک منفعـت)   در مالکیت منفعت، دو مالک وجود دارد   

 تفکیکی وجود ندارد؛
ایجـاد  مالکیـت وي  ذرات منـافع در  آیـد و   منفعتی به تملک دیگري در مـی در مالکیت منافع،   

پدیـدار  مـدت اجـاره    اتمـام از  پـیش ه هایی ک در عقد اجاره باغ، میوه، شود، به عنوان مثال می
ولـی   ؛هـا را بچینـد   تواند پس از اتمام اجـاره، آن  و وي میمتعلق به مستأجر است  ،شده باشد

و پس از اتمام عقد، منتفع حقـی نسـبت بـه    ق انتفاع، متعلق به مالک باغ است برعکس در ح
برداري و اسـتفاده دارد   هرهشود و وي صرفاً حق ب زیرا منافع به منتفع تملیک نمی ؛ها ندارد آن

 ).79)، ص 20؛ امامی (100)، ص16(کاتوزیان (
 :  )121و  120ص )، ص20(امامی ( توان گفت . در تفاوت حق ارتفاق از انتفاع می15

ولی موضوع حق انتفـاع ممکـن اسـت منقـول یـا       ؛دارد» غیرمنقول«ارتفاق اختصاص به اموال  
 غیرمنقول باشد؛

جـز در صـورت توافـق      ولی حق ارتفاق، 2است» موقت«د و وقف، اصوالً بؤانتفاع جز در حبس م 
 است؛» دائمی«خالف، به تبع ملک 

تبعی است کـه جـداي از ملـک قابـل      یحق ،حق ارتفاق اما ؛قابل واگذاري است» مستقالً«انتفاع،  
 ؛باشد نمیواگذاري 

ارتفاق براي کمال استفاده از  قح ولی ؛شود حق انتفاع براي استفاده از شخص منتفع برقرار می 
 آید. ملک به وجود می

                                                      
در ایران منوط است به اینکه پدیدآورنده اثر  افزار) (از قبیل تألیف کتاب و تولید نرمحمایت از مالکیت ادبی و هنري  -1

 (از قبیل اختراع، طرح صنعتی و عالمت تجاري)خویش را اولین بار در ایران منتشر کرده باشد و حمایت از مالکیت صنعتی 
 یران است.منوط به ثبت در ااصوالً 

اگرچه مالک در حبس مطلق مدتی تعیین نکرده است ولی به مانند وقف، دائمی نیست چرا که با فوت و رجوع مالک  -2
 .)44(م شود  ضایع می
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 . انواع حق به لحاظ قابلیت انتقال:16
 ؛ مانند حق مالکیت بر خانه؛(ارث)و قهري  (قراردادي)الف) قابل انتقال به لحاظ ارادي 

ب) قابل انتقال به لحاظ ارادي ولی غیرقابل انتقال به طور قهري؛ مانند حقی که محدود به مـدت  
 ر صاحب حق باشد؛  عم

 ق.م)؛ 823(م پ) غیرقابل انتقال به طور ارادي ولی قابل انتقال به طور قهري؛ مانند حق شفعه 
 ق.م). 447و  446(مواد ت) غیرقابل انتقال به طور ارادي و قهري؛ مانند حقوق قائم به شخص 

 فصل اول: در مالکیت
 اصل تسلیط:  30 ماده

ه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي کـه  خود حق هم کهر مالکی نسبت به مایملَ
 قانون استثناء کرده باشد.

 :)60)، ص 20(امامی ( داراي سه ویژگی اصلی است 1. مالکیت1
 ؛)30(م مطلق بودن    
 ؛)31(م انحصاري بودن     
 دائمی بودن.   
(الناس ، مجاز اسـت  صرفی که منع نشده باشدیعنی هر ت ؛دارد» تسلیط«. ماده فوق حکایت از اصل 2

 .(حدیث نبوي)مسلّطون علی اموالهم)
 . مطلق بودن به دو معنا است: 3

 داشتن حق هر گونه تصرف؛  
 مالکیت در مقابل همه اشخاص قابل استناد است. 

و طبق اصل » ي زیان جامعه نشود مایه«کند که  ق.ا، مقنن از مالکیتی حمایت می 44. طبق اصل 4
تجـاوز بـه منـافع     ضـرار بـه غیـر یـا    ا«ي  عمال حق خویش را وسـیله ، ااندتو کسی نمی، ق.ا 40

 ).102، ص16(کاتوزیان قرار دهد » عمومی
زیرا مالکیت منفعـت و حـق انتفـاع، ممکـن      ؛دارد» عین«. اصل دائمی بودن اختصاص به مالکیت 5

 .)29 م 12و  11(ر.ك ش  ؛ مالکیت در اموال فکري نیز اصوالً موقت استاست موقت باشد
 :)105و  104)، صص 16(کاتوزیان ( . دائمی بودن مالکیت، متضمن دو حکم است6

                                                      
حق قانونی است که مالک نسبت به ملک » مالکیت«وصف مال از حیث تعلق آن به شخص مالک است و » ملکیت« -1

است  (حق شخص نسبت به مال)نیست بلکه مالکیت  (وصف مال)شود ملکیت  منتقل می خویش دارد و آنچه به وسیله عقد
 .)99)، ص 26(شهیدي (
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 ماند؛ تا موضوع مالکیت از بین نرود، مالکیت باقی می  
 نیست. برداري از ملک مستلزم بهره شود و بقاي مالکیت ل نمییمالکیت در اثر معطل ماندن زا   
 :)61)، ص 20امامی (( . در حقوق روم، مالکیت متضمن سه حق است7
 ؛(مانند سواري گرفتن از حیوان) حق استعمال  
 ؛(مانند دوشیدن شیر حیوان) حق استثمار  
 .(مانند اعراض یا فروش)لکیت احق اخراج از م  
، مقنن برخی از تصرفات مادي یا حقوقی مالک در مال خـویش  30در راستاي قسمت اخیر ماده  .8

سـازي،   ست؛ به عنوان مثـال: مالـک درخـت نبایـد جهـت سـاختمان      را محدود یا ممنوع کرده ا
صورت باید به شهرداري جریمه بپـردازد   در غیر این ؛درختان ملک خویش را عمداً خشک نماید

توانند به تقسیمی رضایت دهند کـه موجـب زوال مالیـت مـال مشـاع       یا شرکاي مال مشاع نمی
ربري اراضی (قانون حفظ کاحدود یا ممنوع شده است و یا تغییر کاربري ملک، گاه م ق.م) 595(گردد 

) ي انتقال گاز (نظیر حریم خطوط لوله همچنین ملکی که در حریم قرار گرفته است)؛ 1374ها  زراعی و باغ

و ساختمان در طرفین خطـوط  (ماده واحده قانون منع احداث بنا  مالک از ساخت و ساز در آن ممنوع است
 ).1350ي انتقال گاز  لوله

ي شـهر یـا حـریم آن     مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده«قانون شهرداري،  100. طبق ماده 9
باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ نمایند. 

بـه  هاي بدون پروانه یا مخـالف مفـاد پروانـه     تواند از عملیات ساختمانی ساختمان شهرداري می
وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصـور واقـع شـده باشـد،     

 .»جلوگیري نماید

 اصل انحصاري بودن مالکیت:  31 ماده
 توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی

تواند مانع هرگونه تصرف  مالکیت داللت دارد. یعنی مالک می» انحصاري بودن«. ماده فوق بر اصل 1
 ).ق.ا 47و  22 (اصل و انتفاع از سوي دیگران بشود 

متفاوت است؛ با وجـود ایـن تردیـدي    » سلب مالکیت«است که با » سلب تصرف«. موضوع ماده فوق ظاهراً 2
ـان ( شود  نیست که حکم ماده، به قیاس اولویت شامل سلب مالکیت هم می ؛ ق.ا) 47(اصـل  )45)، ص5(کاتوزی

بدون اینکه سلب مالکیت رخ دهـد کـه    ،وع مواد راجع به غصب و تصرف عدوانی، سلب تصرف استموض
 ).27)، ص1(لنگرودي (دهد سلب تصرف و سلب مالکیت از هم متفاوت هستند  نشان می
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و ملـی   (Expropriation) مـورد سـلب مالکیـت    ،(Foreign Investment) گذاري خارجی سرمایه. 3
 با رعایت چهار شرط: قرار نخواهد گرفت مگر (Nationalization)شدن 

 ؛(Public Interest) براي منافع عمومی الف)
 ؛ (Legal Process)به موجب فرآیند قانونی ب)

 ؛)In a non- discriminatory manner(آمیز  به روش غیرتبعیض پ)
اقعـی  بـه مأخـذ ارزش و   (Appropriate Compensation)در مقابل پرداخت مناسب غرامت  ت)

گـذاري   سـرمایه از قانون تشویق و حمایت  9 اده(ماز سلب مالکیت  پیشبالفاصله  ،گذاري آن سرمایه

 .)19/12/1380خارجی 
 :  توان به موارد زیر اشاره کرد می »قاعده منع سلب مالکیت«استثنائات از جمله  .4

 ؛ )ق.م 816م.  1و ش.  808(ر.ك. به م.  الف) حق شفعه

اجازه داده شده اسـت  ها  و شهرداريکه در آن به دولت  هاي عمرانی: ي اجراي طرحتملک اراضی برا ب)
ها، با پرداخت بهاي عادله آن بـه مالـک، تملـک     با رعایت تشریفاتی، ملک اشخاص را بدون رضایت آن

می دولـت  هـاي عمـومی، عمرانـی و نظـا     الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه (ر.ك: کند
 ).1370ها  ؛ قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري1358

 مالکیت تبعی :  32 ماده

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طَبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده 
 ع، مال مالک اموال مزبوره است.التَّبباشد بِ

ا و متعلقات مال دارد، به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیـت  ه . چون حقوقی را که مالک بر ثمره1
 نامند. می» مالکیت تبعی«ایجاد شده است، 

 مالکیت تبعی نسبت به زرع:  33 ماده
شود مال مالک زمین است چـه بـه خـودي خـود      و محصولی که از زمین حاصل می ءمانَ

صله یا حبـه غیـر   مگر اینکه نما یا حاصل از ا ؛عملیات مالک ي روییده باشد یا به واسطه
خواهـد     هبیا ح حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله

 بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمین کاشته شده باشد.

                                                      
 (فرهنگ دهخدا)اصله: نهال  
 (فرهنگ دهخدا)حبه: دانه و بذر  
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و است و در اصطالح حقوقی افزایش مادي یا معنـوي اسـت کـه در مـال حاصـل      ماء از ریشه نمنَ. 1
یـا مصـنوعی و    (مثل بوته خودرو)ممکن است طبیعی باشد  منافع مال)؛ 250)، ص17(صفایی (شود  می

 .(واگذار کردن منافع و دریافت عوضی مثل پول)یا قراردادي و عهدي  (در اثر عمل انسان مثل میوه)صنعتی 
 است.» ب«. اگر شخص الف، دانۀ ب را در زمین ج بکارد، محصول متعلق به شخص 2
محصول متعلق به اوست و صاحب زمین تنهـا    بکارد، ي خود را در زمین دیگري . اگر شخصی دانه3

ـ رع للزارع و(الزَّالمثل اسـت   مستحق اجرت ـ  و کـانَ لَ 2ظـاهراً  ؛ ایـن قاعـده فقهـی،   1(حدیث نبـوي) با)غاص 
ق.م و  313(مقایسه کنید بـا مـواد    م. استق. 32مندرج در ماده » الکیت تبعیم«استثنایی بر قاعده 

 ق.آ.د.م). 165

 ی نسبت به نتاج حیوانات مالکیت تبع:  34 ماده
مالـک نتـاج آن هـم     شـد حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر تاجن

 خواهد شد.
 (حیوان نـر) براي رد نظري است که بچه حیوان را متعلق به مالک حیوان صاحب نطفه  34. وضع ماده 1

 ).251)، ص 17(صفایی (داند  می

یـان  پدر و مـادر حیـوانی از یـک شـخص نباشـد و مقـنن در مقـام ب        ناظر به فرضی است که 34. ماده 2
حمـل در بیـع حیـوان متعلـق بـه مشـتري       : «358زیرا طبق ماده  چگونگی انتقال حمل نبوده است؛

، )16کاتوزیـان ( (» مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شـود  شود،  نمی

 عبارت دیگر موضوع ماده، سرایت مالکیت است، نه تابعیت در انتقال. ؛ به)64)، ص 20؛ امامی (162ش. 

 اماره تصرف:  35 ماده
 تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.

متفاوت اسـت؛ طبـق   » الید علی«گویند که با قاعده » اماره تصرف«یا  3»ید  قاعده«. قاعده فوق را، 1
 ).ق.م 311(م نونی بر حق غیر، موجب ضمان است قاغیر يقاعده اخیر، استیال

                                                      
 این قاعده، ناظر به مورد غالب است که زارع، مالک بذر هم هست وگرنه محصول متعلق به مالک بذر است، نه زارع. -1
2- اگر بپذیریم که محصول از توابع حقاعده مالکیت ه است، نه زمین؛ در این صورت تعلّق محصول به مالک حبه، موافق ب

 ).104)، ص 7(عدل (شود  محسوب نمی تبعی بوده و استثناء
 (دهخدا)حمل  -زاده -نتاج: نسل *
(ر.ك: ید ضمانی  -3ید امانی،  -2ید مالکانه،  -1در فقه مطرح شده است: » ید«، سه نوع »مال«و » شخص«در رابطه  -3

 .)818زیرنویس ماده 
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 ).187)، ص 16(کاتوزیان (که شخص بر مالی دارد  است» عرفی«. منظور از تصرف، سلطه و اقتدار 2

. تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد، یعنی متصرف، مـال را بـه منظـور اعمـال     3
و تصـرف ولـی، وکیـل و امـین، دلیـل       باشـد  قوق عینی دیگر در دست داشتهحق مالکیت یا ح

کنند. با ایـن حـال، تصـرف بـه عنـوان       مالکیت کسی است که این اشخاص از طرف او اقدام می
تصرف به نیابت از دیگري بوده است که مگر این که ثابت شود که شروع  ؛شود مالکیت فرض می

بنابر نظر )؛ 187)، ص 16اتوزیان ((کدر اینصورت مدعی باید مبناي تغییر عنوان تصرف را اثبات کند 
این است که متصرف ادعاي مالکیت داشـته باشـد، خـواه    » به عنوان مالکیت«دیگري، منظور از 

 ؛البته این اظهار نیـاز بـه اثبـات نـدارد    ؛ )32)، ص 19(قاسم زاده ( تصرف بالمباشره باشد یا به واسطه
 شود.شود مگر خالف آن اثبات  زیرا تصرف، مالکانه محسوب می

در معناي عام کلمه به کار رفته اسـت و   35در ماده » دلیل«است و واژه » اماره قانونی«. قاعده ید 4
 دلیل حاکم است. (مثل اقرار، سند یا شهادت)در صورت تعارض قاعده ید با دلیل به معناي خاص 

 عنصر است: سه. تصرف متضمن 5
 عنصر مادي: استیال بر مال؛  
 حق به عنوان مالکیت؛ اعمال عنصر معنوي: قصد  
 .)توضیحات آن 1و شماره  36(م عنصر قانونی: مشروع بودن تصرف   
ف اسـت  زیـرا آن چـه مـورد اخـتال     ؛مقدم اسـت » تصرف فعلی«. در تعارض تصرف فعلی و سابق، 6

 ).197و  196)، صص 16(کاتوزیان (مالکیت فعلی است، نه گذشته 

زیـرا تصـرف در    ؛مقـدم اسـت  » مالکیت سـابق « اصوالً کنونی،. در تعارض مالکیت سابق با تصرف 7
 124و   97(مستفاد از مـواد   ي آن با دلیل معلوم نشده باشد قهشود که ساب صورتی اماره محسوب می

 ).37م  2(ر.ك: ش )191)، ص 16(کاتوزیان ()ق.م
ر استدالل فوق، زیرا عالوه ب ؛مقدم است» وقفیت سابق«. در تعارض وقفیت سابق با تصرف کنونی، 8

 20/4/1311-461(رأي شـماره  تملک وقف و امکان فروش آن خالف اصل اسـت و بایـد اثبـات شـود     
 ).196)، ص 16و کاتوزیان ( 41)، ص 1(ن.و: لنگرودي ()عالی کشور دیوان

اصـل بـر ملکیـت     ،. تصرف به عنوان وقفیت، دلیل بر وقفیت نیست و در اختالف ملکیت و وقفیت9
 عالی کشور). دیوان 3شعبه  6/4/1323-298/3ه (رأي شمار است

(مـاده  )41)، ص 1(لنگـرودي (  در منافع و حقوق هم قابل اعمال است  ي تصرف عالوه بر اعیان، . اماره10

ي مالکیـت عـین و منـافع     تصرف بر منافع در صورتی قابل استناد اسـت کـه سـابقه    اما  ،ق.م) 97
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ـ  ر عـین را ثابـت کنـد، متصـرف منـافع بایـد بـراي        معلوم نباشد. پس اگر مدعی، مالکیت خود ب
 ).99)، ص 16(کاتوزیان (اقامه کند و صرف تصرف کافی نیست  مالکیت خود بر منافع دلیل

ي اختصاصی هر یـک از   آن چه مورد استفاده  ،»منقول«ق.ا.ا.م در خصوص اموال  63. طبق ماده 11
شـود، مگـر    ها مشترك تلقی می ین آنها اختصاص دارد و سایر اموال ب زوجین است، به خود آن

 این که خالف آن ثابت شود.
. صرف داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج، به تنهایی براي مطالبه جهیزیـه کـافی نیسـت، زیـرا     12

کند که اشیاء وارد شده در زندگی مشترك، بـه زوجـه تعلـق     قبض صرفاً این موضوع را تأیید می
پـس زوجـه بایـد عـالوه بـر اثبـات ایـن         عالی کشـور).  دیوان 1339، مورخ 1182-1366(رأي شماره دارد 

البته ممکن است با توجـه بـه اوضـاع و     ؛مال و تصرف زوج بر آن را نیز اثبات کند يموضوع، بقا
 .1اموال و تصرف زوج، استصحاب شود يبقا ،خاص  احوال

یجـه تصـرف مسـتأجر در    . تصرف ممکن است بالمباشره باشد یا با واسطه، مثل تصرف مستأجر؛ در نت13
 .)232)، ص 17(صفایی ( عالی تمیز) دیوان 18/1/1308مورخ ، 33 – 976(رأي شماره حکم تصرف موجر است 

مگر خـالف آن   ؛ها دارد .تصرف دو یا چند نفر بر مالی، به عنوان مالکیت، داللت بر مالکیت مشترك آن14
 اثبات شود.

قانون ثبت به متصـرفین امـالك ثبـت نشـده اجـازه       11قانون مدنی، ماده  35در راستاي ماده . 15
 .  سند مالکیت نمایند اخذدهد، تحت شرایط این قانون، تقاضاي ثبت و  می

شـود   . اگرچه اماره تصرف در نظام حقوقی ایران در خصوص اموال منقول و غیرمنقول اجـرا مـی  16
تري داده شـده اسـت؛ بـه    اي از قوانین به تصرف مال منقول اهمیت و اعتبـار بیشـ   لیکن در پاره

لـیکن مـال منقـول در تصـرف      ؛عنوان مثال اگر مدلول سند رسمی، تسلیم مـال منقـول باشـد   
امکـان اجـراي مـدلول سـند      ،مدعی مالکیت باشـد  ،شخصی غیر از متعهد سند باشد و متصرف

د و متعهدله باید به دادگاه مراجعـه نمایـد؛ در حالیکـه اگـر مـدلول سـن       ق.ث) 92(م وجود ندارد 
رسمی تسلیم مال غیرمنقولی باشد و مال غیرمنقول در تصرف شـخص دیگـري باشـد، تصـرف     

قانون  22زیرا به موجب ماده  ؛ثالث ولو به عنوان مالکیت، مانع اجراي مدلول سند رسمی نیست
تاب معارضه  ،ثبت، مالک شخصی است که نام وي در دفتر امالك به ثبت رسیده است و تصرف

 .)312)، ص 96کاتوزیان ( ر.ك:(با آن را ندارد 

                                                      
ندارد چراکه ید زوج امانی است  (مثل یا قیمت)در صورت تلف اقالمی از جهیزیه، اصوالً زوج تعهدي به دادن بدل آن  -1

 .)20/8/1395(بخشنامه معاونت شوراهاي حل اختالف مورخ 
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 تصرف نامشروع:  36 ماده
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.لِّم 

 . قانون، تصرف را اصوالً مشروع تلقی کرده است و مدعی مالکیت باید خالف آن را اثبات کند.1
 ).48)، ص 5(کاتوزیان (د شو . تصرفی که سابقۀ آن روشن نباشد، مشروع تلقی می2
بـه   اخـذ (حیازت مباحات، عقود، قانون مدنی بیان شده است  140اسباب قانونی تملک در ماده برخی از . 3

 )140م  4به ش  ر.ك:()شفعه و ارث

 اقرار متصرف به مالکیت سابقِ مدعی:  37 ماده
لک سابقاً مـال مـدعی او بـوده اسـت در ایـن صـورت       اگر متصرف فعلی اقرار کند که م

تواند براي رد ادعاي مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگـر   نمی مشارالیه
 اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

پس اثبات مالکیت سابق بـا   ،. از نظر اصول حقوقی اقرار خصوصیتی جز اثبات مالکیت سابق ندارد1
 گیـرد  ف کنونی خواهد شد و مشمول این ماده قـرار مـی  اعتباري تصر بی سایر دالیل نیز موجب

(رأي شـماره  » رویـه قضـایی  «. با این حال ظاهر قانون مدنی، مشهور فقهـا و  )191)، ص 16ن (ا(کاتوزی
 )دادگاه انتظامی قضـات  4/12/1310، مورخ 1023رأي شماره  و عالی کشور دیوان 1شعبه  30/11/1319، مورخ 4035

 دانند. می» اراقر«حکم ماده را ویژه 
2عمال قاعده تصرف به عنوان امارة قانونی محل تردید است، قاضی بـا  . مانعی ندارد در مواردي که ا

 1322(ر.ك م استناد کند » اماره قضایی«توجه به اوضاع و احوال خاص، به قاعده تصرف به عنوان 
شـود، تصـرف    و بدل نمیبها که سندي در آن رد  و در مورد خرید و فروش اشیاء کمق.م)  1324و 

 ).193)، ص 16(کاتوزیان (نی را بر مالکیت سابق مقدم شمارد کنو

 مالکیت تبعی نسبت به فضا و زیرزمین:  38 ماده
آن است تا هـر کجـا بـاال رود و همچنـین     حاذيمالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي م
رد مگـر  حق همه گونه تصرف در هـوا و قـرار دا   ،است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک

 آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
» تا هر کجا بـاال رود «عبارت  امااز مصادیق مالکیت تبعی است؛  )رزمینزی( قرار . مالکیت بر فضا و1

کمـا اینکـه    ؛زمین باید به میزان متعـارف محـدود شـود    زیرمنطقی است و تصرف در فضا و  غیر
(مانند قانون شهرداري، قـانون توزیـع عادالنـه آب و    اند  را محدود نموده حقعمالً مقررات مختلف این 

 .)49)، ص 5و کاتوزیان ( 42)، ص 1(لنگرودي (قانون معادن)

                                                      
 نی محاذي: مقابل (فرهنگ دهخدا)، فوقا 
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 مالکیت تبعی نسبت به اعیان:  39 ماده
هر بکه در زیر زمین اسـت   فرينا و درخت که در روي زمین است و همچنین هر بنا و ح
آن ثابت شود. شود مگر اینکه خالف لک مالک آن زمین محسوب میم 
؛ بـا  )51، ص )5کاتوزیان ((ماده فوق یکی از مصادیق اماره تصرف است  ،. به اعتقاد برخی از حقوقدانان1

آنچه در این ماده، اماره قانونی بر مالکیت تلقی شـده اسـت ناشـی از    رسد  وجود این، به نظر می
ک زمین، مالک بنا و اشـجار  به این معنا که مال ؛است و ارتباطی به تصرف ندارد» قاعده تبعیت«

چـرا کـه ممکـن     ؛مگر اینکه شخص دیگري با ارائه دلیل، خالف آن را اثبات نماید ؛باشد مینیز 
 است مالکیت شخص بر زمین ناشی از سند رسمی باشد، نه تصرف.

 فصل دوم: در حق انتفاع

 تعریف حق انتفاع:  40 ماده
د از مـالی کـه عـین آن    توان حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می

 فاده کند.ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد است
 . طبق قانون مدنی، حق انتفاع بر سه قسم است:1
 ؛)54تا  41(مواد حق عمري، رقبی، سکنی و مطلق   
 ؛  )91تا  55(مواد عقد وقف   
 .)92(ماده حق انتفاع از مباحات   
 هاي حق انتفاع:   . ویژگی2

حـق  باشـد و  » شـیء مـادي  «موضوع آن باید  به اعتقاد برخی، فاع حق عینی است وحق انت الف)
قـانون مـدنی اسـت     10راع تابع ماده انتفاع از دین و حقوق مالکیت فکري مثل حق مؤلف و اخت

 ).208)، ص 16(کاتوزیان (
(م. تواند حق انتفـاع خـویش را اسـقاط کنـد      منتفع می حق انتفاع قابل اسقاط است؛ بنابراین ب)

 (ر.ك بـه  ندارد موجد حق انتفاع اي با امکان فسخ عقد ولی امکان اسقاط حق انتفاع، مالزمه )244
 .همین کتاب) 187ماده  1ش  پاورقی

عمـده   علّتمگر این که شخصیت منتفع  ؛حق انتفاع مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال است پ)
شـود، منتفـع اصـوالً     رایگـان واگـذار مـی    در حق انتفاعی که به صورت بنابراین ؛عقد بوده باشد

 .)15/12/1371 -12405/7)، 6(نظریه مشورتی ( تواند حق انتفاع را به دیگري واگذار کند نمی
                                                      

 (فرهنگ دهخدا و عمید) حفر: گودال، چاه و قبر 
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مگر در عقـد وقـف    ؛ندارد منع قانونیحق انتفاع، اصوالً رایگان است ولی معوض بودن آن هم  ت)
 ).46)، ص 1(ن.خ: لنگرودي ()233ده ما 1بند و  72ماده  1زیرنویس شماره (که مبطل عقد است 

 مبحث اول: در عمري و رقبی و سکنی

 تعریف عمري:  41 ماده
عمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص بـه مـدت عمـر    

 خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
تـأثیري در عقـد نـدارد زیـرا عمـري،      اگر حق انتفاع به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالـک  . 1

 نه اباحه. ،موجد حق است
بـه   وجود دارد که بـه موجـب آن، معمـوالً مالـک،    » صلح عمري«در رویه عملی، نهادي مصطلح به . 2

تفـاع از ملـک را تـا    منتقل نموده و حـق ان (مثالً همسرش)  یرا به شخص خویش ملک ،انگیزه احسان
در صورت بـروز   (مثالً همسر)صورت، متصالح  نماید. در این ، در ضمن عقد شرط میزمان حیات خود

مصالح حق انتفاع از ملک را تـا پایـان عمـر     زیرا ؛تواند مصالح را از ملک، خلع ید کند اختالف، نمی
تواند شرط خیار نماید تـا در   همچنین مصالح براي تأمین بیشتر حقوق خویش، می ؛داردخویش 

انتقال مالکیت  گفتنی است درج شرط خیار اخیر، مانع ؛نمایدصورت پشیمانی، عقد صلح را فسخ 
(ر.ك: زیرنـویس مـواد    1کنـد  نمـی  )(معامله با حق استردادقانون ثبت  33نبوده و معامله را مشمول ماده 

 ).463تا  458

 تعریف رقبی:  42 ماده
 گردد. رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک براي مدت معینی برقرار می

است و وجه تسمیه آن این اسـت کـه مالـک در انتظـار پایـان      » انتظار«ب به معنی ارتقا از . رقبی1
 ).61)، ص20(امامی (مدت است تا از مال خود منتفع گردد 

 الزم است. يمانند عقد عمري، عقد نیز. عقد رقبی، 2

                                                      
که براي مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با  محاباتیهاي  در صلح«نامه قانون ثبت امالك:  آیین 30مطابق ماده  -1

ل امالك با قید حق فسخ به نام قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبی 33شود و مشمول ماده  قید حق فسخ براي مصالح پذیرفته می
 .)458(ر.ك: حواشی م  »تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار، متصالح می

سخت نگرفتن در معامله (دهخدا -حابات: انجام معامله بدون قصد سودآوريم( 
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فوت منتفـع، حـق بـه    تأثیري در بقاء رقبی ندارد و در صورت  . فوت و حجر یکی از طرفین اصوال3ً
صـورت، فـوت    عمده عقـد باشـد کـه در ایـن     علّترسد؛ مگر اینکه شخصیت منتفع  ورثه وي می

 موجب زوال حق انتفاع است. ،منتفع

 تعریف سکنی:  43 ماده
شود و  اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می

 این حق ممکن است به طریق عمري یا به طریق رقبی برقرار شود.
بستگی به نوع آن دارد اگر عمري یا رقبی باشد، الزم است و اگـر فاقـد    ،الزم یا جایز بودن سکنی .1

 ).44، م. 2(ر. ك. ش. ، جایز است 44، طبق ظاهر ماده (حبس مطلق)مدت باشد 
نـه   اسـت  حکم قانونبه این حق  اما ؛دارد . مطلقه رجعیه در ایام عده، حق سکنی در منزل زوج را2

 ).47)، ص 1لنگرودي ((عقد سکنی 

 تعریف حبس:  44 ماده
در صورتی که مالک براي حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلـق بـوده و حـق    

 مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
 . برخالف اجاره، حق انتفاع دائمی و بدون مدت صحیح است.1
حبس مطلق عقدي است جایز و با مـرگ و حجـر مالـک و منتفـع      ،ان. به اعتقاد برخی از حقوقدان2

رض جـایز  ف رسد به به نظر می ،؛ با وجود این)60، ص. )20امامی (؛ 53، ص. )5کاتوزیان ((منحل میشود 
رود و  با حجر از بین نمـی  بنابراین ؛است» غیراذنی«عقد جایز  بودن حبس مطلق، حبس مطلق،

زیـرا عقـد    ؛منحصـر کـرده اسـت   » فـوت مالـک  «نحالل را تنها به همین دلیل ماده فوق نیز ا به
عمده عقـد باشـد؛    علّتی مگر اینکه شخصیت متوف ؛شود غیراذنی اصوالً با فوت هم منفسخ نمی

 ).70(ر.ك: لنگرودي، تعهدات، ص نیز موید همین نظر است  51ماده  مفهوم مخالف
 ود.ش نیز گفته می» حابس«مورد انتفاع،  عین. به مالک 3
ـ حبس م«آنچه واقع شده برقرار کرده باشد،  (الی االبد) . در صورتی که مالک، حق انتفاع را براي همیشه4 دوب «

حبس هم بـاقی اسـت؛ در صـورتی کـه       و تا عین باقی است،)) 19(قاسم زاده (باشد که عقدي الزم است  می
 .1در حکم وقف عام است اشدبراي امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته ب» موبدحبس «

                                                      
(الحاقی  2/10/63مان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب قانون تشکیالت و اختیارات ساز 1ماده  7طبق بند  -1

محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگري که به غیر از عنوان وقف براي امور عام المنفعه  ،اثالث باقیه: «)12/12/1375
ت اداره و و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه ا ست و چنانچه فاقد متولی و متصدي باشد با اذن ولی فقیه، تح

 ».…نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت 
 ي متوفایی است که وصیت نموده بر مصرف اموالش در امور خیر. اثالث باقیه: ثلث ترکه 
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است؛ به همین دلیل در » فک ملک«ترین تفاوت وقف با حبس موبد در اثر اصلی وقف یعنی  مهم. 5
شود ولی در صورت انقـراض   واقف می رضِقرب به غَاَرف م، موقوفه صعلیه صورت انقراض موقوف

د، به لحاظ نسـب اربعـه،   بؤگردد؛ بنابراین رابطه وقف و حبس م لهم، مال به حابس برمی محبوس
 تباین است. 

 ایجاد و زوال حق انتفاع :  45 ماده
توان برقـرار کـرد کـه در     در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می

حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تَبعاً بـراي کسـانی   
شود و مادامی کـه صـاحبان حـق انتفـاع      هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار

 گردد. حق زایل می انقراض آنهاموجود هستند حق مزبور باقی و بعد از 
 )69(ر.ك م مشروط بر این که زنده متولد شود  ؛. برقراري حق انتفاع براي حمل هم صحیح است1
 علّـت  ،منتفـع . به اعتقاد برخی از حقوقدانان، قسمت اخیر ماده ناظر به عقدي است که شخصیت 2

اما  )؛53، ص. )5کاتوزیان ((حق انتفاع پس از فوت به وارثان خواهد رسید  وگرنهي عقد باشد  عمده
و دیگر شخصی از نسـل منتفـع    بودهر االخ نقطعکه حبس م استفرضی  ناظر بهرسد  به نظر می

 است. »انقراض نسل صاحبان انتفاع«زوال حق انتفاع،  علّتوجود ندارد و 
مقام او شود،  ضمن قرارداد حق سکنی شرط شود بعد از فوت منتفع، فرزندش جانشین و قائم . اگر3

ولو در زمان انعقاد قرارداد، منتفع فرزندي نداشته باشـد   ؛حق سکنی به تبع موجود صحیح است 
 .)54 ، ص)5کاتوزیان ((

 لزوم بقاي مال مورد انتفاع :  46 ماده
رار شود که اسـتفاده از آن بـا بقـاء عـین     حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برق

 منقول و مشاع باشد یا مفروز. ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر
، اموال منقول مصرفی، اموالی هستند کـه بـر   1372نامه اموال دولتی مصوب  آیین 4. مطابق ماده 1

مقابل، اموال منقول غیرمصرفی، اموالی روند و در  اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می
هـا   هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی، بتوان به طور مکـرر از آن 

 استفاده نمود.
هـا و یـا    مثـل خـوراکی   ؛. از بین رفتن مال مصرف شدنی یا استهالکی ممکـن اسـت مـادي باشـد    2

 ن مالکیت آن مالزمه دارد.مثل پول که استفاده از آن با از دست رفت اعتباري
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امکان اسـتفاده   قابل استهالك نباشد، بلکه منظور، ،آن نیست که مال ماندن عین،  . منظور از باقی3
مثـل   ؛شـوند  این اموال هم در اثر استعمال مکرر، فرسوده می وگرنهمکرر و طوالنی از عین است 

 .)76)، ص 20(امامی ( لباس
مالی است کـه چنـد مالـک     ،»مشاع«مام آن متعلق به یک مالک باشد و عین معینی است که ت ،»مفروز. «4

 ).ق.م 571(ر.ك.م در آن شریک باشند به نحوي که حق هر یک منتشر در تمام اجزاء مال مشاع باشد 

در صورتی که قبض مال موضوع حق انتفاع، مستلزم تصرف مـادي باشـد، برقـراري حـق انتفـاع      . 5
 ).583م  3(ر.ك: ش ضایت سایر شرکا است نسبت به مال مشاع، نیازمند ر

عین در تمام قراردادهایی که موضوع آن استفاده از منافع اسـت، بایـد رعایـت شـود.      . شرط بقاي6
 .)69)، ص 54(امامی()599م  2(ش  و مهایات )637(م و عاریه  )471(م ، اجاره )58(م مثل عقد وقف 

اند در کشف و تفسیر اراده اشخاص مـؤثر باشـد، بـه    تو ، مییین ماهیت مال از جهت قابلیت بقا. تع7
، اصوالً داللت بر تملیـک دارد و در  در اموال مصرف شدنیشوهر به همسر خود  اذنعنوان مثال 
 ).45)، ص16(کاتوزیان ( الً داللت بر اذن در انتفاع دارد، اصو)مثل اثاث منزل( اموال قابل بقا

یـا  » تملیـک مـال  «ود، آن چه واقع شده است ممکـن اسـت   . اگر اصل مال در اثر انتفاع از بین بر8
 .ق.م) 635.م 7(ر.ك. ش. )54، ص. )5کاتوزیان ((باشد » (نه عاریه)ي در انتفاعِ همراه با تلف  اباحه«

ي اموالی قـرار دهـد    رود، در زمره تواند مالی را که عرفاً در اثر استفاده از بین می . توافق متعاقدین می9
ي پـول بـراي    ین منزل یـا اجـاره  را دارد. مثل اجاره شمع براي تزی ر برابر استعمالد که قابلیت بقا

است، نه ماهیـت ایـن امـوال    » ستفادهنوع مصرف و ا«نمایش. در واقع مالك تشخیص این دو مال 
 ).44)، ص16(کاتوزیان (

 عینی بودن عقود موجد حق انتفاع:  47 ماده
 در حبس اعم از عمري و غیره قبض شرط صحت است.

 .)19، ش. 184) (ر.ك.م. 59(م است  و تابع احکام آن عقد موجد حق انتفاع از عقود عینی .1
)، 7(عدل ((عقود اَحباس) در معناي عام، عنوان مشترکی است براي عقود موجد حق انتفاع» حبس«. 2

 حبس مطلق عبارت است از عمري، رقبی، سکنی ودر معناي خاص » حبس«اما   ،)55ص 
ها با وقف در این است که برخالف وقف که موجب  که تفاوت اصلی آن )ق.م 47ه (مستنبط از ماد

حبس به معناي خاص«ملک است در  فک«ان در مالکیت ملک رخ نداده و ملک همچن ، فک
 ).47)، ص 7(ر.ك: عدل (ماند  حابس باقی می
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 تکلیف حفاظت:  48 ماده
ده و در حفاظـت آن  منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سـوء اسـتفاده نکـر   

 تعدي یا تفریط ننماید.
، تجاوز از رفتار متعارف است و ید امـانی منتفـع را بـه یـد ضـمانی تبـدیل       )تعدي و تفریط(تقصیر . 1

در آن  ي؛ واگذاري حق انتفاع به دیگري یا شرکت دادن دیگر)952، 951، 493، 52(ر.ك مواد کند  می
رات مالک در خصوص نحوه نگهـداري از مـال مـورد    یا عدم رعایت دستو (بدون داشتن چنین حقی)

 شود. محسوب می راز مصادیق تقصی انتفاع

 مخارج نگهداري:  49 ماده

مخارج الزمه براي نگاهداري مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفـع نیسـت مگـر    
 اینکه خالف آن شرط شده باشد.

داري از اصـل   هاي نگه و هزینه )105ماده (وحدت مالك بوده » منتفع«برداري اصوالً با  هاي بهره . هزینه1
د، مخارج الزم براي نگهداري بایـد از مـال   بؤاست؛ البته در حبس م» مالک«به عهده  مال اصوالً

 ).36)، ص 19(قاسم زاده (موضوع حبس تأمین شود 

بـرد، بایـد    مبتنی بر این فرض است که هرکس از منـافع مـالی بهـره مـی     ،1در بند  مندرج. حکم 2
 ).218)، ص16(کاتوزیان ( )مفَعلَیه الغُرْ م(من لَه الغُنْهاي ناشی از آن را نیز تحمل کند  انزی

 باشـد  بـرداري منتفـع    ولو خرابی مانع بهـره  ؛الزامی به تعمیر مال موضوع حق انتفاع ندارد ،مالک. 3
 عوض نباشد.م ،؛ حکم اخیر ناظر به فرضی است که حق انتفاع)49)، حاشیه ماده 1(لنگرودي (

برعهـده   ،بقاي مال و کدام الزمه انتفاع از آن است ار اینکه کدام هزینه الزمه. در صورت سکوت طرفین، معی4
 عهده منتفع است. ؛ به عنوان مثال در انتفاع از خودرو، بنزین بر)59)، ص 7(عدل ( باشد میعرف 

 امانی بودن حق انتفاع:  50 ماده
ن تعدي یا تفریط منتفع تلـف شـود مشـارالیه    اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدو

 ل آن نخواهد بود.ئومس
 نیست مگر در صورت ارتکاب تقصیر. ؛ بنابراین مسئول تلف مالشود . ید منتفع امانی محسوب می1

                                                      
 غُنم: منفعت و سود  

 غُرم: دین، زیان، جریمه و تاوان 
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 زوال حق انتفاع:  51 ماده
 شود: حق انتفاع در موارد ذیل زایل می

 در صورت انقضاء مدت؛ -1
 نتفاع است.در صورت تلف شدن مالی که موضوع ا -2
 زوال حق انتفاع عبارت است از:  . اسباب1

 ؛تلف مال موضوع حق 
 ؛ق.م) 787و  178(م اعراض صاحب حق  
 ؛(مثل ملّی شدن مال)فک ملک  
 ؛انحالل عقد منشاء حق انتفاع 
 ؛)53ماده  1(ر.ك: ش در یک شخص  له) (مباحو منتفع  (مبیح)جمع شدن دو عنوان مالک  
 ؛(اعم از این که معین یا به مدت عمر مالک، منتفع یا ثالث باشد)ت مد انقضاء  
 ؛)44(م  رجوع یا فوت مالک در حبس مطلق 
 .)45(م انقراض منتفع  

گیـرد؛ بنـابراین اگـر شخصـی مـال       ناظر به تلف قهري است و اتالف را در برنمـی  51ماده  2بند . 2
د و حق انتفاع نسبت بـه بـدل مـذکور، بـاقی     موضوع حق انتفاع را تلف کند باید بدل آن را بده

تواند بهاي حـق   ؛ در فرضی که مال تلف شده، قیمی باشد، منتفع می)791(مالك ماده  خواهد ماند
 .))20(امامی (انتفاع را از قیمت عین برداشت کند 

 مسئولیت منتفع:  52 ماده
 در موارد ذیل منتفع ضامن تَضَرُّرات مالک است:

 مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.. در صورتی که منتفع از 1
. در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایـت ننمایـد و ایـن عـدم رعایـت موجـب       2

 خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
کنـد و او را   . طبق اصول حقوقی، تعدي و تفریط، ید امانی منتفـع را بـه یـد ضـمانی تبـدیل مـی      1

اما با  .ق.م) 493(مالك ماده که تلف مال مستند به فعل او نباشد اگرچه  ؛سازد مسئول تلف مال می
ي علیت بـین تخلـف و ورود خسـارت را     ، گویی مقنن اثبات رابطه52ماده  2توجه به ظاهر بند 
 .)56، ص. )5ر.ك به کاتوزیان ((شرط دانسته است 
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، ضامن است باشد) نفعت نیز می(که به تبع عین، مالک م . غاصب مال مورد حق انتفاع در برابر مالک عین2
تواند استرداد مال مغصوب و خسارت عـدم انتفـاع را از غاصـب مطالبـه      منتفع می امانه منتفع؛ 

 ).45)، ص 1(لنگرودي (نماید 

 انتقال عین:  53 ماده
شود ولی اگر منتقـل الیـه    نمی انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطالن حق انتفاع

 لق به دیگري است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.جاهل باشد که حق انتفاع متع
حق انتفاع را به مالـک منتقـل    ،یا منتفع حقوق خود را به منتفع واگذار کند مالکاگر به اعتقاد برخی، . 1

 ).221)، ص16(کاتوزیان ()ق.م 300(مالك ماده شود  سازد، در اثر اختالط دو حق، حق انتفاع زائل می
 ، خیار تخلف از شرط ضمنی صفت است.53ماده . مبناي حق فسخ در 2
اصوالً تأثیري در حق انتفاع یا ارتفاق یا مالکیت  طور کلی انتقال عین از طرف مالک به دیگري . به3

؛ بنابراین مـادامی کـه ایـن حقـوق بـاقی اسـت،       م)ق. 498(م منافع متعلق به اشخاص ثالث ندارد 
 دارد.الیه حق تصرف منافی حقوق مذکور را ن منتقل

 حکومت قرارداد و عرف بر حق انتفاع:  54 ماده
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگري به نحوي خواهد بود که مالـک قـرار داده یـا عـرف و     

 عادت اقتضا بنماید.
ناظر به مرحله انعقاد عقد است کـه تحقـق عقـد حـاکی از      ،. تبعیت کیفیت انتفاع از دستورات مالک1

 ها توسط منتفع است. قبولی آن

 در وقف ث دوم:مبح

 تعریف وقف:  55 ماده
 وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تَسبیل شود. 

(براي مشـاهده   اي، الحاقی و جمعی مسامحه عقدي است، الزم، موجد حق انتفاع، مجانی، عینی، ،. وقف1
 همین کتاب). 184هاي اخیرالذکر رجوع کنید به توضیحات ذیل ماده  معناي هر یک از ویژگی

 ).ق.م 54(م.است » عقد معین«. عقد وقف برخالف سایر عقود موجد حق انتفاع، 2
 داشـتن عـین مـال، از    نگـاه  و (فک ملک)جدا ساختن موقوفه از دارایی واقف » حبس عین«. مقصود از 3

 است. ق.م) 349و  89، 88(جز در استثناهاي مندرج در مواد نقل و انتقال 
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 ).61)، ص 5(کاتوزیان (نشدن عین است با وقف در حبس . تفاوت اصلی بنیادهاي خیریه 4
 . تفاوت حق حبس و وقف:5

 ؛ (مهمترین تفاوت)وقف بر خالف حبس موجب فک ملک است  
در صورت تعذر در مصرف معین شده، حق انتفـاع بـا حـابس اسـت؛ ولـی در وقـف، منـافع بـه          

 ).ق.م 91، م 3نون اوقاف)(ر.ك.ش قا 8(تبصره ماده کند  رض واقف اختصاص پیدا میرین غت نزدیک
 وقف همیشه دائمی است ولی حبس ممکن است دائمی یا موقت باشد؛ 
 شده را بفروشد. تواند مال حبس برخالف وقف، حابس می 

منظـور از  و  (فرهنـگ معـین و عمیـد)   اسـت  » به رایگان دادن چیزي در راه خـدا «تسبیل در لغت، به معناي . 6
این است که منافع صرف امور اجتماعی و خیر شود؛ نه صرف امـور   ح حقوقی،در اصطال »تسبیل منافع«

 ي واقف باشد. با این حال در وقف خاص، موقوف علیهم ممکن است خانواده؛ ق.م) 72(ر.ك م شخصی 
 شرط صحت عقد وقف نیست. ،در نتیجه قصد قربت ؛اي با قصد قربت ندارد . تسبیل مالزمه7
خیار با مقتضاي ذات وقف کـه تسـبیل منفعـت و فـک ملکیـت اسـت       . وقف، دائمی است و شرط 8

؛ مگر اینکه از اوضـاع و احـوال   )91)، ص 20)(امامی (ق.م.233م1(بند تعارض داشته و مبطل عقد است 
صـحیح   ،در اینصـورت شـرط و عقـد    .حبس بوده است، نه وقـف  ،استنباط شود که مقصود عاقد

 شود. محسوب می
در بند پیشین نیز بیان شـد،   گونه که اما همان ؛ي ذات عقد وقف استخالف مقتضا ،. تعیین مدت9

بلکـه گـاه    ؛اصل عقد و توافق نخواهد بود» مبطل« همیشه یک عقد،شرط خالف مقتضاي ذات  
شود که قصـد مشـترك طـرفین     یعنی از مجموعه عقد و شروط آن استنباط می ؛است» مبدل«

 توان توافق واقع شده را رقبـی  ا لحاظ همین قصد، میدر فرض فوق نیز ب ؛عقد دیگري بوده است
 )3ش 233(ر.ك به ماده صحیح تلقی نمود  آن را و دانسته

باشد، وقف چنین مالی اشکالی ندارد و نبایـد آن را   یمحدود به مدت معین ،. اگر مالکیت مالک بر مالی10
اختراع، حـق خـویش را وقـف    مالک مادي حق  به عنوان مثال، اگر ؛با شرط تعیین مدت اشتباه نمود
؛ به عبـارت دیگـر، در   رود حق اختراع، وقف از بین میاگرچه با اتمام  ؛نماید چنین وقفی صحیح است

بلکه مالکیت واقـف محـدود بـه مـدت بـوده       ؛مثال اخیر، در عقد وقف، واقف شرط مدت ننموده است
 ؛شـود لحاظ اتمام مدت آن زایل نمـی بنابراین عقد وقف به  ؛سال است) 20(حقوق مادي مخترع حداکثر  است

 شود. بلکه به تبع زوال موقوفه، زایل می ؛دار نیستزیرا وقف مدت
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شخصـیت  «، (اعـم از عـام و خـاص)   است، نه تملیک، و مال موقوفه پـس از وقـف   » فک ملک«. اثر وقف 11
. اثـر دیگـر   )1363یه مصوب قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیر 3(م کند  پیدا می» حقوقی

 م است.  علیه وقف، ایجاد حق انتفاع براي موقوف
اشـیاء  در نظر گرفته شود، وقف » شیء مادي«، چنانچه عین به معناي »ظاهر ماده«با توجه به . 12

رسـد کـه    ، بـه نظـر مـی   1وجود این، با توجه به حدیث نبوي مأخذ ماده باطل است؛ با ماديغیر
گیرد؛ به عبارت دیگر، لزومـی نـدارد    ال است و در برابر منافع مال قرار میمنظور از عین، اصلِ م

ق.م؛ م  58(م  که موقوفه عین مادي باشد بلکه صرفاً کافی است که اصل مال با انتفاع زائـل نشـود  

هـاي حقـوقی دو تهـران، مـورخ      (نظریه قضـات دادگـاه  ؛ بنابراین وقف خط تلفـن  اي) قانون جرایم رایانه 12

 و حقوق مالکیت فکري هم صحیح است. 2نامه اوقاف) آیین 44(ماده و سهام  )15/10/1367

 ایجاب و قبول:  56 ماده
داللت بر معنی آن کند  رف واقف به هر لفظی که صراحتاًشود به ایجاب از ط وقف واقع می

م یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصـور باشـند   علیه و قبول طبقۀ اول از موقوف
م غیر محصور یا وقف بر مصالح عامـه باشـد در ایـن    علیه اوالد و اگر موقوف مثل وقف بر

 صورت قبول حاکم شرط است.
. اگر شخصی زمینی را به قصد وقف کردن بخرد و بسازد، این امر به تنهایی براي احـراز وقـف کـافی    1

، 956ي شـماره  (رأخیر نیز واقـع شـده باشـد     کار نیک و نیست ولو این که بناي مزبور مورد استفاده
» لفـظ «قانون مدنی کـه ابـراز اراده واقـف را بـه      هررأي صادره با ظا؛ دیوانعالی کشور) 13/4/1318مورخ 

رسـد کـه ابـراز اراده بـا لفـظ خصوصـیت        به نظر می ،محدود کرده است سازگار است؛ با وجود این
هـا   اراده بـه سـایر روش  ق.م. ناظر به مورد غالب است و نـافی امکـان ابـراز     56خاصی ندارد و ماده 

 ).56)، ص1ن.خ: لنگرودي ( ؛288و  287)، صص 17صفایی (( نیست
 نامند. می» وقف عام«عامه را  و وقف بر غیر محصور یا مصالح »وقف خاص«. وقف بر محصور را 2

                                                      
1- مندرج در کتب فقهی متعدد از قبیل تحریرالوسیله » و سبل الثمره صلاالحبس  عن عبارةالوقف «: صلّى اللّه علیه و آله  قال النبی

 .)20(جلد و تذکره الفقها  )2(جلد ، مستدرك الوسائل )3(جلد ، شرایع االسالم )28(جلد (کتاب وقف)، جواهرالکالم 
خریداري شده، در حکم  که از محل ثمن موقوفات سهام اوراق بهاداري«نامه اجرایی قانون اوقاف:  آیین 44مطابق ماده  -2

 ».است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل عین موقوفه



چرا باید در دوره جامع پرورش "مشاور حقوقى" آموزشگاه دادبانان دانا شرکت کنیم؟ 

 الف) هدف از برگزارى دوره مشاور حقوقى 

 ب) ویژگى هاى دوره مشاور حقوقى 

هدف اصلى از برگزارى دوره جامع پرورش مشاور حقوقى توسط آموزشگاه دادبانان دانا، پر کردن خألهاى نظام 
آموزش دانشگاهى است تا شرکت کنندگان در دوره مشاور حقوقى، بتوانند " مهارت هاى الزم جهت عهده دار 

شدن حرفه مشاور حقوقى " را کسب نمایند؛

1. عناوین درسى انتخاب شده کامًال کاربردى و مورد نیاز هر مشاور حقوقى است که در شرکت ها و بنگاه هاى 
اقتصادى فعالیت مى نماید که این عناوین دقیقا با سرفصل هاى کتاب آنچه مشاور حقوقى باید بداند منطبق است؛ 
البته الزم به ذکر است، مباحثى که اساتید محترم دوره، تدریس مى کنند محدود به مطالب کتاب نبوده و مطالعه 

کتاب در کنار شرکت در دوره آموزشى مکمل یکدیگر مى باشند.

2. کاربردى بودن محتوا و استفاده حداکثرى از زمان جهت انتقال موضوعات مبتالبه از ویژگى هاى دیگر دوره 
مشاور حقوقى دادبانان است؛ به عنوان مثال، یکى از نیازهاى مهم مشاوران حقوقى، آشنایى و تسلط بر قوانین و 
مقررات پرکاربرد است؛ گاهى قانون مشتمل بر سیصد ماده است ولى فقط پنج ماده آن در عمل، کاربرد فراوان 
دارد و تسلط بر همان تعداد ماده قانونى اندك به منزله تسلط بر هشتاد درصد آن قانون است؛ یکى از ویژگى هاى 
دوره پرورش مشاور حقوقى آشنا کردن مخاطبان با مواد قانونى پرکاربرد و تحلیل و بررسى کارکرد آن ها است؛ 
عالوه بر این، یکى از خالءهاى نظام آموزشى دانشگاهى، عدم توجه به مقررات در کنار قوانین است؛ به عبارت دیگر 
وضع  اجرایى  مقامات  توسط  که  مقررات  به  ولى  گردند  مى  بررسى  قوانین  معموال  دانشگاه  آموزشى  نظام  در 
مى گردند توجه چندانى نمى گردد در حالى که مقررات به لحاظ عملى اهمیت زیادى داشته و معموال مالك عمل 
مجریان قرار مى گیرد؛ به عنوان مثال در حوزه مالیات یا تامین اجتماعى یا حقوق کار، بسیارى از موضوعات در 
مقررات  با  مخاطبان  کردن  آشنا  حقوقى،  مشاوره  دوره   ویژگى هاى  از  یکى  هستند؛  بخشنامه  تابع  عمل، 
کاربردى در کنار قوانین است؛ توجه به آراى مراجع قضایى و شبه قضایى و بیان مثال هاى کاربردى نیز 

به غناى محتواى دوره مشاور حقوقى دادبانان کمک شایانى نموده است.

3. اساتیدى که براى تدریس هر عنوان درسى انتخاب شده اند جزو بهترین مدرسین حقوق کاربردى کشور 
بوده و اساتید برگزیده، مباحث اخیر را به صورت کاربردى و همراه با تجربیات عملى و پرونده هاى مطروحه در 

دادگاه ها و مراجع حل اختالف آموزش مى دهند؛ 

4. وجود کتاب آنچه مشاور حقوقى باید بداند به عنوان منبع آموزشى دوره ، این امکان را به عالقه مندان 
پیشرفت در حوزه مشاور حقوقى مى دهد تا پیش از برگزارى کارگاه هاى آموزشى، مهمترین مباحث کالس را پیش 

مطالعه نموده و با آمادگى بهترى در کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقى شرکت نمایند .

5. تاکنون به تمام دانشپذیران شرکت کننده در دوره جامع پرورش مشاور حقوقى، مدرك معتبر و قابل ترجمه 
از دانشگاه تهران اعطا شده است که مى تواند در تقویت رزومه دانشپذیران و جذب به عنوان مشاور حقوقى در 

شرکت هاى متقاضى نقش به سزایى داشته باشد.

به عنوان مشاور  تا  دانشپذیران برتر دوره مشاور حقوقى، به شرکت هاى متقاضى معرفى مى گردند   .6
حقوقى در شرکت هاى مذکور جذب و مشغول به کار شوند.



دوره هاى کاربردى آموزشگاه دادبانان دانا

اطالعات تماس موسسه حقوقى دادبانان
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اصول قراردادنویسى
حقوق شرکت هاى تجارى

حقوق مالیاتى

حقوق اسناد تجارى

حقوق کار

حقوق بیمه تأمین اجتماعى

حقوق مالکیت فکرى و تجارت الکترونیکى

دادرسى مالیاتى، بیمه و کار

دادخواست نویسى

الیحه نویسى و فن دفاع
داورى

وکالت حرفه اى در دعاوى دیوان عدالت ادارى

پرونده خوانى

قراردادهاى مشارکت در ساخت

قراردادهاى اجاره امالك تجارى

قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهاى بین المللى

دعاوى پرکاربرد قراردادى در رویه قضایى

حقوق بانکى و بخشنامه هاى پرکاربرد

حقوق گمرکى

دپارتمان آموزش و ثبت نام: 021-22585550
دپارتمان مشاوره حقوقی: 021-22580137

اینستاگرام:دپارتمان انتشارات: 021-22584900

www.dadbanan.com :وب سایت
dadbanandanalawfirm :تلگرام

 @dadbanan/@dadbananpub



انتشارات دادبانان دانا

تقریبا پنج هزار سال، تاریخچه اى است که کارشناسان براى قدمت کتاب برشمرده اند. در این مدت طوالنى، 
از نخستین کتاب ها که به صورت لوح هاى گلى بودند تا سال 1439 که یوهانس گوتنبرگ با اختراع نخستین 
ماشین چاپ تحول بزرگى در صنعت نشر کتاب ایجاد کرد؛ چه از زمانى که داستان سینوحه بر پاپیروس نقش 
بست، تا به امروز که کتاب ها به صورت صوتى تهیه و در اختیار مردم دنیا قرار گرفته است، نقطه اشتراك 
در تمام این سال هاى طوالنى، نیاز انسان به یادگیرى و انتقال درك و تجربیات خود از جهان مى باشد.

از  بخش  آن  براى  خود،  مزیت هاى  کنار  در  کتب  متعدد  عناوین  به  دسترسى  سهولت  کنونى،  دنیاى  در 
عالقه مندان باالخص در موضوعات تخصصى، خود عامل سردرگمى گشته است؛ از این جهت بارها اساتید 
مجموعه دادبانان در برخورد با وکال و فارغ التحصیالن رشته حقوق با این پرسش مواجه شده اند که براى 
کسب دانش بیشتر در مورد موضوعات خاص و در میان انبوهى از کتب منتشر شده کدام کتاب را به عنوان 
منبعى کامل تر و کاربردى تر معرفى مى کنند؛ این پرسش نه تنها توسط حقوق خوانان، بلکه توسط افرادى که 

به واسطه شغل خود نیاز به داشتن اطالعات حقوقى در زمینه کارى خود داشته اند نیز مطرح گشته است.
از این رو مجموعه دادبانان که رویکرد خود را با این ایده مهم اما ساده شکل داده بود که "فارغ التحصیالن 
رشته حقوق براى ورود به بازار کار به چه مهارت هایى نیاز دارند؟!" بر آن شد ضمن برگزارى کالس ها 
اساتید مجربى که سال ها  با همکارى  و  انتشارات موسسه  و دوره هاى آموزشى مهارت محور، توسط واحد 
نیاز  به  ارزشمند  تجربیات  آن  چاپ  و  آورى  جمع  با  بوده اند،  مختلف  کسب وکار هاى  حقوقى  مشاوران 

عالقه مندان به داشتن منابعى کاربردى پاسخ دهد. 
انتشارات دادبانان دانا در رویکرد جدید خود بنا دارد ضمن معرفى کتب اساتید مجموعه، با معرفى سایر کتب 
مفید و کاربردى از میان عناوین متعدد، راهگشاى وکال، فارغ التحصیالن، کارآموزان و سایر عالقه مندان به 

رشته حقوق جهت انتخاب کتب ارزشمند و کاربردى گردد.



گزیده متون حقوقى

چک؛ نکات کاربردى از صدور تا پرداخت

حقوق قراردادها فرهنگ واژگانفرهنگ واژگانمختصر جرم شناسى

شرح جامع قانون مدنىدرسنامه جامع حقوق تجارت

حقوق قراردادها

بازرسى از دفاتر قانونىآنچه مشاور حقوقى باید بداند

گزیده متون حقوقى


