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 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل     -آدرس : شیـراز  

 071-32359902/     071-32353016تلفن :   



 دانشجو  گتامر  

 

دانشجو و ها  موسسه یاضل ب لیل حل مسائل متیوع  ااتباط زن ه و دو طتیه بین  حاوا دا کالس 

ها  کالسر که  استاد  قتاا گتیتن دا جو کیکوا  ایجاد انگیزه اقاب،  ایع اسکاال، دانشجو و آزمون 

توان آنتا با مطالعه یک یا چی  سوی  انتخابر اس، که نمرضمن آن از میزان آمادگر خود مطلع مر 

 کتاب مقایسه کتد. 

 

ا ش ا  به  راضل  موسسه  کشور   ه اهنگ  کنکورها   در  جایگاه  ش کو  که  دهد  می  را  امکان  ین 

 واقعی خود را در رتبه بند   کشور  بیابید چ ا که عالج واقعه قبل از وقوع باید ک د. 

  



 پیش گفتاا: 

از  پیشنهاداتی  از آن،  استقبال دانشجویان عزیز  تالیف كتاب جامع حقوق مدنی )دو جلدی( و  از  پس 

ق مدنی مطرح می گردید كه با وجود كتاب بسیار سوی ایشان مبنی بر تهیه كتابی مربوط به نكات حقو

ارزشمند قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی استاد فقید دكتر امیر ناصر كاتوزیان، نیاز دانشجویان را از 

 مراجعه به هر كتابی عاری دانسته و همواره به استفاده از این كتاب كامل و بی نقص پافشاری می شود.

با   آن  كامل  تطابق  و  مدنی  دادرسی  آیین  مهم  نكات  كتاب  تالیف  از  های    18بعد  پرسش  از  پرسش 

، درصدد تهیه كتابی در راستای مساعدت به خانواده بزرگ حقوقی به ویژه داوطلبین 94آزمون وكالت  

ویژه   به  آن  با مطالعه  تا  برآمدیم  مدنی  مهم حقوق  نكات  عنوان  آزمون های حقوقی، تحت  در گرامی 

 ماههای نزدیك به آزمون، از سردرگمی در منابع مختلف رهایی یابند.  

قانون مدنی در نظم حقوقی   ارزشمند  به ویژه كتاب  با بررسی دقیق كتب معتبر حقوقی  كتاب حاضر 

نگاشته  فوق،  ارزشمند  كتاب  مطالعه  كنار  در  حقوقی  خانواده  تمام  استفاده  برای  بزرگ،  استاد  كنونی 

 شده است.  

ن كتاب عالوه بر تدوین نكات مهم قانون مدنی به عنوان منبع اصلی، نكات مهم تمام قوانین خاص  در ای

 در زمینه حقوق مدنی نیز گردآوری شده است.  

در انتها مراتب سپاس خویش را از پشتیبانی موسسه آموزش عالی فاضل به ویژه مدیریت محترم آن و  

ع  دانشجویان  و  زاده  بعاج  لیال  خانم  كار  با  سر  همراه  و  همیشگی  ایشان  قدرشناسی  و  لطف  كه  زیزی 

 عشق و انگیزه بوده است، اعالم می دارم.  

                                                                 

 با آرزوی پیروزی                                                                                           

 95بهار  –الهه جمشیدی                                                                          

 



 صفحه  فهرست مطالب

 1  (ق.م. 82تا  11در بيان اموال )مواد 

 11 ق.م.( 45تا  82)مواد  در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود

 11 ق.م.(   21تا  44مواد ) در وقف

 88 نكات قانون اوقاف

 85 ق.م.( 128تا  28در حق ارتفاق نسبت به ملك غير  )مواد 

 84 قانون تملك آپارتمان هانكات 

 81 نكات قانون پيش فروش ساختمان

 82 نكات قانون زمين شهري

 03 نكات قانون توزيع عادلانه آب و قانون قنوات

 01 ق.م.( 812تا  120در عقود و معاملات )مواد 

 52 ق.م.( 801تا  812مواد ) در اثر معاملات

 44 .م.(ق 852تا  808مواد ) در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود

 23 ق.م.( 820تا  851در معاملات فضولي )مواد 

 20 ق.م.( 033تا  825مواد در سقوط تعهدات )

 10 ق.م.( 001تا  031)مواد در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود 

 24 نكات قانون مسئوليت مدني

 21 نكات قانون بيمه اجباري دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث 

 21 ق.م.( 024تا  002در بيع )مواد 

 132 (ق.م. 541تا  022مواد ) در خيارات

 184 ق.م.( 520تا  542در بيع شرط )مواد 

 182 (ق.م. 524تا  525مواد ) در معاوضه

 181 ق.م.(  411تا  522در اجاره  )مواد 

 102 42نكات قانون روابط موجر و مستاجر 

 151 12نكات قانون روابط موجر و مستاجر 

 155 ق.م.( 458تا  412در مزارعه )مواد 

 148 .(ق.م 454تا  450مواد ) در مساقات

 145 ق.م.( 423تا  452مواد ) در مضاربه



 142 ق.م.( 422تا  421در جعاله )مواد 

 120 ق.م.( 232تا  411در شركت )مواد 

 122 (ق.م 205تا  231مواد ) در وديعه

 112 ق.م.( 251تا  204)مواد در عاريه 

 121 (ق.م. 240تا  252مواد قرض )در 

 120 ق.م.( 244تا  245در قمار و گروبندي )مواد 

 125 (ق.م. 220تا  242مواد )در وكالت 

 122 (ق.م. 180تا  225مواد ) در ضمان

 838 (ق.م. 100تا  185مواد در حواله )

 834 ق.م.( 141تا  105در كفالت  )مواد 

 832 (ق.م. 113تا  148مواد در صلح )

 818 (ق.م. 125تا  111مواد )در رهن 

 883 (ق.م. 231تا  124مواد )در هبه 

 885 .م.(ق 285تا   232مواد )در شفعه 

 803 ق.م.( 223 تا 284در وصيت )مواد 

 804 ق.م.( 252تا  221مواد ) در ارث

 848 (ق.م. 1832تا  1305مواد انفاق ) –نسب  –طلاق  – در نكاح

 823 قانون حمايت خانوادهنكات 

 822 ق.م.(  1303تا  242مواد ) غايب مفقودالاثر –اقامتگاه  –در تابعيت 

 820 (ق.م. 1125تا  1123مواد ) در ولايت قهري پدر و جد پدري

 824 .(ق.م 1842تا  1831مواد )در حجر و قيمومت 

 031 نكات قانون امور حسبي

 034 (ق.م. 1004تا  1841مواد ) در ادله اثبات دعوي
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 در بيان اموال

 قانون مدني 82تا  11مواد 

 : 1نكته 

 حق عبارت است از امتياز و توانايي كه قانون به افراد مي دهد تا بتوانند زندگي كنند.

 : 8نكته 

 اقسام حق عبارت است از: 

 ،پول بوده و در عرف مردم قابليت داد و ستد داردقابل تقويم به  حق مالي 

 ،بنوت ابوت، حق :مانند .ارزش داد و ستد نداشته و قابل ارزيابي به پول نيست حق غير مالي  

 : 3نكته 

 ويژگي هاي حق مالي عبارت است از:    

 قابل تقويم به پول 

  قابل نقل و انتقال 

  قابل اسقاط 

 قابل توقيف 

 : 4نكته 

 حق مالي به حق عيني، ديني و معنوي تقسيم مي شود: 

 حق عيني : 

  :حق عيني اصلي 

 حق مالكيت 

 حق انتفاع 

          حق ارتفاق 

  :حق وثيقه(حق عيني تبعي( 

 ضمان( وثيقه شخصي( 

 رهن( وثيقه عيني(  

       )حق ديني )شخصي    

 تسليم مال 

 انجام عمل يا كار 
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 خودداري از انجام عمل يا كار 

 معنوي)فكري( حقوق 

 : 5نكته 

حقي است كه به اشيا معين مادي تعلق مي گيرد. حقي است براي شخص نسبت به مال  حق عيني:

معين كه اين مال در عالم خارج وجود مادي و محسوس دارد. يعني رابطه مستقيم شخص با مال. مانند 

 حق مالكيت

 : 6نكته 

 رابطه شخص )مالك( با يك شي )مملوك(كامل ترين نوع حق عيني حق مالكيت است يعني 

 :7نكته 

حقي است مستقل و غير وابسته به حق ديگركه به انسان اختيار استعمال و انتفاع از  حق عيني اصلي:

 چيزي را به طور كامل يا ناقص مي دهد. 

 : 2نكته 

به او  گيرد و ميمعيني وثيقه طلب صاحب حق قرار  حقي است كه به موجب آن عين حق عيني تبعي:

 كه در صورت خودداري مديون از پرداخت دين طلب خود را از آن محل استيفا كند.  مي دهد حق

 : 9نكته 

 مقايسه حق عيني اصلي و حق عيني تبعي:  

 ،صاحب حق به طور كامل يا ناقص از منافع مال استفاده مي كند در حق عيني اصلي. 

 ،منافع وثيقه به مديون تعلق دارد و مرتهن فقط مي تواند در صورت  در حق عيني تبعي

 .از آن استفاده كندخودداري مديون از پرداخت دين، 

 ،حق اصالت دارد و تابع هيچ ديني نيست در حق عيني اصلي. 

 ،حق مستقل نبوده و در صورت پرداخت دين از بين مي رود در حق عيني تبعي. 

 : 11نكته 

 :اشتباه نكنيد قد عينيعرا با  حق عيني

 مي باشد:  زير عقد 5است. و شامل  قبض در آن شرط صحتعقدي است كه  عقد عيني،

ق.م.( ، عقد رهن  467ق.م.( ، عقد بيع صرف )م  55ق.م.( ، عقد وقف )م  74عقد موجد حق انتفاع )م 

 ق.م.( 457ق.م.( ، عقد هبه )م  447)م 
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 : 88نكته 

   1قانون مدني 11تقسيم بندي اموال به منقول و غير منقول طبق ماده 
 ذاتي                            

 منقول               

 حكمي                           

 اموال

 ذاتي                              

 به واسطه عمل انسان                             

 غير منقول    حكمي            

 تبعي                              

 : 83نكته 

 :فايده تقسيم بندي اموال به منقول و غير منقول

 نقل و انتقال اموال غير منقول بايد با سند رسمي صورت گيرد.  

 در مورد اموال منقول تنظيم سند رسمي اصولا ضرورت ندارد. 

  ق.م. ويژه اموال غير منقول است. 707موجب ماده استفاده از حق شفعه به 

  رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول در دادگاهي است كه مال غير منقول در حوزه

 .آن است

 در ساير دعاوي اصولا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسيدگي مي باشد. 

 مجبور باشد مالكيت خود  دعواي تصرف ويژه اموال غير منقول است و متصرف بدون اين كه

  .را در دادگاه احراز نمايد مي تواند دعواي تصرف مطرح نمايد

 خريد و فروش اموال منقول تجاري تلقي مي شود.  

 قانون  5به استثناي موضوع ماده  .معاملات راجع به اموال غير منقول تجاري تلقي نمي شوند

  7تملك آپارتمان ها

 ل استحق ارتفاق ويژه اموال غير منقو.  

                                                           
 . تقسيم بندي هاي ديگري نيز از اموال وجود دارد مانند تقسيم بندي اموال به: 1

اموال مصرف شدني )اموالي كه مصرف آن موجب از  - اموالي كه مالك خاص  دارند و اموالي كه مالك خاص  ندارند -اموال مثلي و قيمي - اعيان و منافع

 مي شود( و اموال قابل بقا )اموالي كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن است(بين رفتن عين 

 77ص  ويراست دوم، كتاب جامع حقوق مدني، جلد اول، تاليف الهه جمشيدي، انتشارات موسسه فاضل، براي مطالعه بيشتر ر.ك :

   71 مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ويراست سوم، ص –. براي مطالعه بيشتر ر.ك. كتاب جامع حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي 7
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 : 84نكته 

 اقسام اموال غير منقول:

 ق.م.( 14)صدر ماده  بارزترين مثال آن زمين است ،غير منقول ذاتي -1

اين اموال ذاتا منقول بوده اما به واسطه به كار رفتن در بنا  غير منقول به واسطه عمل انسان، -7

    منقول  بازگردند،و هر گاه دوباره جدا شوند و به اصل خود  غير منقول شده اند يا زمين،

ثمره يا حاصل مادام كه چيده يا درو  مي شوند. مانند: لوله هايي كه در ساختمان به كار رفته،

 ق.م.( 16تا  14)مواد . اشجار مادام كه بريده يا كنده نشده نشده،

اموال منقولي كه براي مصرف كشاورزي اختصاص داده شده اند. اين  غير منقول حكمي، -4

 ازجهت توقيف اموال -7از جهت صلاحيت محاكم  -1دو جهت غير منقول هستند:  اموال از 

است نه اشيا. يعني در اين  دعاوي و حقوقاين نوع از غير منقول ناشي از  غير منقول تبعي، -7

جا به موضوع توجه مي شود كه منقول است يا غير منقول.  دعاوي و حقوق كه موضوع آن ها 

غير منقول است، غير منقول محسوب مي شوند. مانند: دعواي خلع يد، حق انتفاع نسبت به 

عين  مال غير منقول، حق ارتفاق، حق حريم، حق تحجير، حق شفعه، حق مستاجر نسبت به

 مستاجره.

 : 85نكته 

 ق.م.( 14شرايط غير منقولِ حكمي بودن اموال: )ماده 

 بايد مربوط به اشيا و ادوات كشاورزي باشند. 

 بايد براي اين امور اختصاص داده شده باشند. 

 مالك زمين و اشيا يكي باشد. 

 : 86نكته 

منقول محسوب         غير اموالصلاحيت محاكم و توقيف ق.م. تنها از نظر  14اموال مذكور در ماده 

 مي شوند و حكم اين ماده استثنايي است، لذا قابل تسري به ادوات صنعتي و تجاري نمي باشد.

 :87نكته 

 حقوق ذيل همگي غير منقول هستند:

  ،حق سكني و ...حق انتفاع از اشيا غير منقول. مانند: حق عمري 

  العبور، حق المجري و ...حق ارتفاق نسبت به ملك غير. مانند: حق 

  :دعاوي راجع اموال غير منقول. مانند 
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 تقاضاي خلع يد 

 دعاوي تصرف 

  اجبار فروشنده به تسليم مبيع 

 دعواي فسخ، بطلان و عدم نفوذ معامله انجام شده 

 دعاوي مربوط به اجرت المثل و خسارات وارده بر ملك غير 

 دعاوي مربوط به حق توليت موقوفات غير منقول 

 : 82ه نكت
 ق.م.( 70منقول هستند )م           راجع به اموال منقول         

 

 ثمن در عقد بيع شي از عقود و قراردادها. مانند  نا                                          

 منقول حكمي هستند  ⇦                                ديون                                                                 

 مال الاجاره در عقد اجاره                                                                                   

 

 راجع به اموال غير منقول        

 المثل )ناشي از غصب يا استيفا( اجرت                                                                                

  ندغير منقول ⇦                                     ناشي از اسباب خارج از قرارداد                                         

 خسارت وارد بر ملك )ناشي از اتلاف و تسبيب( مانند:           )ضمان قهري(                                          

 

 :    89نكته 

 دادگاه صالح براي رسيدگي در: 

 دادگاه محل اقامت خوانده  ،دعاوي منقول 

 دادگاه محل وقوع مال غير منقول ، دعاوي غير منقول 

 :31نكته 

 اقسام اموال منقول: 

به سهولت قابل جا به جايي است به نحوي كه نه به خود مال و نه به محلش  منقول ذاتي، -1

 خرابي وارد نمي شود.

 حقوق و دعاوي كه موضوع آن ها مال منقول مي باشد. منقول حكمي، -7
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 در وقف

 دنيمانون ق 91تا  55مواد 
 

 :78نكته 

 عبارت است از حبس عين و تسبيل منافع  7وقف

 عين مال از نقل و انتقال مصون بماند.  ⇜حبس عين  

 منافع مال صرف كارهاي خير شود.  ⇜تسبيل منافع 

 : 73نكته 

 اطراف عقد وقف:    
 كسي كه مال خود را وقف مي كند ⇜واقف 

 شخصي كه حق انتفاع از وقف به او واگذار مي شود ⇜موقوف عليه 

 مال مورد وقف ⇜عين موقوفه 
 

 : 74نكته 

 انواع وقف:  

  وقف خاص 

 وقف بر افراد محصور 

 وقف عام  

  وقف بر افراد غير محصور 

 وقف بر جهات يا مصالح عامه 

 : 75نكته 

با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين كه منقول باشد يا مالي را مي توان وقف نمود كه 

يا حتي مالي كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است و يا ملكي كه  غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز

 در آن حق ارتفاق وجود دارد.

 وقف منفعت، دين و حق امكان ندارد.  ⤆

 : 76نكته

  .قبض محقق مي شود +قبول  +وقف يك عقد عيني است كه با ايجاب 

                                                           
 44كتاب جامع حقوق مدني، جلد اول، تاليف الهه جمشيدي، انتشارات موسسه فاضل، ويراست دوم، ص بس موبد ر.ك براي تفاوت وقف و ح .8
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  .ايجاب وقف از سوي واقف صورت مي گيرد

 قبول وقف:   

 قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آن ها   ⇜در وقف خاص 

 قبول حاكم   ⇜در وقف عام 

 قبض: 

 قبض طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آن ها  ⇜در وقف خاص 

 در وقف عام:

 قبض توسط متولي ⇜در صورت وجود متولي 

 قبض توسط حاكم  ⇜در صورت فقدان متولي 

 : 77نكته 

 .اگر موقوف عليهم غير محصور باشند حاكم قبول مي كند ⇜در وقف 

 .اگر موصي لهم غير محصور باشند قبول شرط نيست ⇜در وصيت 

 :72نكته 

 قبض شرط صحت عقد وقف است فلذا اگر واقف پيش از قبض فوت نمايد وقف باطل مي گردد. 

 :79نكته 

 مالي كه قابل قبض و اقباض نيست قابل وقف هم نيست.

 : 21نكته 

 .شود مرگ طبقه اول از موقوف عليهم پيش از قبض باعث بطلان وقف نمي

 : 21نكته 

عقد را تنها درباره او محقق مي كند اما اگر موقوف عليهم عنوان عامي  قبض يكي از منتفعان وقف،

 مانند اولاد داشته باشد يكي از ايشان كه قبض كند كافي است )به دلالت عام بدلي(

 : 28نكته 

 .قبض بايد به اذن واقف باشد

 : 23نكته 

وقتي كه واقف از وقف رجوع نكرده است هر وقت قبض بدهد عقد در قبض فوريت شرط نيست و تا 

 .محقق مي شود

 : 24نكته 

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و پس از حصول قبض لازم است و واقف ديگر نمي تواند در آن 

  .دخالتي كند
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 : 25نكته 

 در وقف بر محجورين قبض ولي يا وصي محجور كفايت مي كند.

 :26نكته 

 با ايجاب و قبول و قبض محقق مي شود: عقد وقف
 

 از هر دو طرف ايجاب و قبول قابل رجوع است چون عقدي محقق نشده است. *  قبل از قبض

 ايجاب و قبول با فوت و حجر هر يك از طرفين از بين مي رود. *                  
 

عقد لازم است و نمي توان آن را به هم زد و واقف نمي تواند از موقوف عليهم كسي را  بعد از قبض

 داخل يا خارج كند.

 : 27نكته 

زيرا با وقف كردن در هر دو تصرف مي كند.  .مالي باشد كه وقف مي كندعين و منفعت بايد مالك  واقف

   با اين وجود وقف ملكي كه در اجاره است جايز است.

 : 22نكته 

 وقف فضولي از سوي مالك قابل اجازه است و تنفيذ مي شود.

 : 29نكته 

 در موارد زير وقف باطل است: 

 منفعت، دينوقف حق،  .1

 وقف بر مقاصد غير مشروع .7
 

 : وقف بر نفس  .4

 .واقف پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد 

وقف بر مصالح عامه بوده و واقف خود مصداقي واقف خود را جز موقوف عليهم قرار دهد مگر  

 .از  موقوف عليهم باشد

وقف مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست يعني نه واقف و نه خود موقوف عليهم قادر به  .7

اخذ و اقباض آن نيستند. ليكن اگر واقف قادر به اقباض نباشد اما موقوف عليهم اين توانايي را 

 داشته باشد صحيح است.

 وقف به تبع موجود باشد. ، مگر اين كهر معدوموقف ب .5

مگر اين كه وقف عام باشد كه در اين حالت اگر مصرف مجهول باشد وقف  ،وقف بر مجهول .6

 باطل نيست. 
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 نكات قانون تملك آپارتمان ها

 : 116نكته 

چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه اي باشد كه تنها از يك يا 

چند واحد مسكوني، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده 

 كننده يا استفاده كنندگان است. 

 : 117نكته 

چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور 

به اكثريت آرا مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت هاي  مربوط به قسمت هاي مشترك

  .اختصاصي را مالك باشند

 : 112نكته 

داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها محل كسب  هر گاه يك آپارتمان يا يك

مكلف اند يكنفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك 

تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند راي اكثريت بقيه 

هد بود مگر اين كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين مالكين نسبت به تمام معتبر خوا

 .صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد

 : 119نكته 

در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك از طرف مدير يا 

  .شود وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي به هيئت مديران

هر گاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا 

هيئت مديران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ 

گاز و غيره با و خودداري كنند و درصورتيكه مالك و يا استفاده  –برق  –آب گرم  –تهويه مطبوع  –

كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيئت 

 .ردول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كصمديران براي و

عمليات اجرائي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و درحال مدير يا هيئت مديران 

 تور موقت دادگاه نسبت به برقراريمحض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دسه باشند كه ب موظف مي

 مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند

 : 181نكته 

شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم مي هايي از بنا، اختصاصي تلقي قسمت

  .يافته باشدمقام او تخصيص
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 : 181نكته 

طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به قسمت

  .انحصاري برآنها قايل شدتوان حق گردد و نميهاي مشترك محسوب مي قسمت باشدتمام شركاء مي

هاي اختصاصي  ، هرچند كه در قسمتهاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است قسمت

  .عبور نمايد ها واقع شده باشد و يا از آن قسمت

 : 188نكته 

  .شوددر صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند، مجمع عمومي مالكين تشكيل مي

 : 183نكته 

اي بين مالكين ، در مواردي كه توافقنامهالعادهق ع عمومي مالكين اعم از عادي يافوتشكيل مجمزمان 

مساحت تمام  بيش از نصفبه موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه تنظيم نشده است

عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع  مالك باشند و در صورت را هاي اختصاصيقسمت

 د.حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شعمومي با تصميم

 : 184نكته 

مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي با نماينده آنان ، حضور مالكين بيش از نصفبراي رسميت مجمع

  .ضروري است
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 در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود

 قانون مدني 337تا  311مواد 

 :354نكته 

 يا ناشي از قرارداد است                                             

 در معناي عام                       

 يا ناشي از اسباب ضمان قهري         مسئوليت مدني                 

 

 مسئوليت خارج از قرارداد =ضمان قهري =در معناي خاص                        
 

 : 355نكته 

 اسباب ضمان قهري:

 غصب .1

 اتلاف .7

 تسبيب .4

 استيفا .7

 ايفاي ناروا .5

 اداره فضولي مال غير .6

 : 356نكته 

اگر شخصي بدون اين كه مديون  ايفا نمايد.هر كس مديون باشد يا تعهدي كرده باشد بايد دين خود را 

ايفاي ناروا محقق مي شود اعم از اين كه باشد به اشتباه خود را مديون بداند و مالي را به ديگري بدهد، 

     دريافت كننده نسبت به عدم استحقاق خويش عالم باشد يا جاهل، در اين صورت پرداخت كننده 

 ده را مسترد دارد و دريافت كننده ملزم به استرداد آن است.مي تواند آن چه به ناروا پرداخت ش

 : 357نكته 

علم يا جهل دريافت كننده تاثيري از حيث مسئوليت او در خصوص استرداد مال دريافتي ندارد. فقط 

كسي كه جاهل به عدم استحقاق خويش بوده اصطلاحا در حكم غاصب تلقي مي شود. لذا در فرض 

ترداد عين مال و در صورت تلف، مسئول دادن مثل يا قيمت آن مال است. حتي بقاي عين، ملزم به اس

اگر تلف مستند به تقصير او نباشد، در خصوص منافع مال نيز ضامن است و بايستي بدل را به مالك 

 بازگرداند.
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 : 352نكته 

ولي خواهد معامله وي فض هر كس مالي را بدون حق دريافت كند . سپس نسبت به آن معامله نمايد،

 بود اعم از اين كه به عدم استحقاق خويش عالم باشد يا جاهل.

 : 359نكته 

در صورت تحقق ايفاي ناروا، دريافت كننده مستحق دريافت مخارج لازم براي نگهداري مال است. مگر 

اين كه به عدم استحقاق خويش بر مال علم داشته باشد كه در اين صورت غاصب محسوب شده و 

 دريافت مخارج را نيز نخواهد داشت.استحقاق 

 :361نكته 

 ق.م.( 406)ماده اداره فضولي مال غير 

هر گاه شخصي به لحاظ غيبت يا حجر و امثالهم، قادر به اداره اموال خويش نباشد و به علاوه تحصيل 

ري با قصد اجازه مالك يا نماينده او به موقع امكان پذير نبوده و يا تاخير در آن موجب ضرر شود و ديگ

احسان، مبادرت به اداره اموال چنين كسي نمايد، اداره كننده مستحق دريافت مخارجي است كه براي 

 اداره فضولي مال غير گفته مي شود.اداره اموال لازم بوده. به اين نهاد در بحث مسئوليت مدني، 

 با اجتماع شرايط ذيل اداره فضولي مال غير محقق مي گردد: 

 از اداره اموال )مانند غيبت، حجر و ...( ناتواني مالك .1

 عدم امكان تحصيل اجازه در زمان مناسب .7

 تاخير در دخالت يا عدم دخالت موجب ضرر مالك باشد .4

 قصد احسان داشته باشد .7

با اجتماع اين شرايط، شخص مي تواند مخارج لازم براي اداره مال غير را پرداخت نموده و سپس اين 

 اداره فضولي مال غير از مالك مطالبه نمايد.مخارج را تحت عنوان 

  :361 نكته

اداره مال غير بايد به حساب ديگري باشد بنابراين اگر شخصي به اداره امور خويش بپردازد و از اين 

 ق.م. نمي شود زيرا بايد اداره به حساب ديگري باشد. 406 ادهاقدام او سودي به ديگري برسد مشمول م

  :368نكته

به اصل عدم ولايت بر ديگران، مدير فضولي در صورتي مي تواند براي مطالبه مخارج به مالك با توجه 

 رجوع كند كه به قصد احسان و ياري اقدام كرده باشد.
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 نكات قانون مسئوليت مدني

 : 399نكته 

قانون مسئوليت مدني ضرر معنوي نيز قابل مطالبه مي باشد. و براي جبران  10، 5، 7، 1بر اساس مواد 

آن دادگاه مي تواند حكم به پرداخت مبلغي پول، الزام به عذر خواهي، درج حكم در جرايد، و امثال آن 

 د.صادر نماي
 : 411نكته 

ميزان زيان و طريقه جبران آن را دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد نمود. جبران 

زيان را به صورت مستمري نمي توان تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن 

   قانون مسئوليت مدني( 4 ادهبدهد يا قانون آن را تجويز نمايد )م
 :411نكته 

 مسئوليت ناشي از فعل غير: 

 ادهمسئوليت سرپرست صغير يا مجنون نسبت به خساراتي كه آن ها به غير وارد مي كنند )م .1

 ق.م.م.( 4

 ق.م.م.( 17 ادهمسئوليت كارفرما نسبت به اعمال كاركنان خود )م .7

 ق.م.م.( 11 ادهمسئوليت دولت نسبت به اعمال كارمندان خود )م .4

 : 418نكته 

سرپرست صغير يا مجنون، صرفا در صورت تقصير در نگهداري يا  قانون مسئوليت مدني 4مطابق ماده 

مواظبت از مجنون و صغير مسئول جبران خساراتي است كه آن ها به غير وارد مي كنند، لذا به نظر 

 مي رسد كه مسئوليت سرپرست در اين جا مبتني بر تقصير خود اوست. 
  :413 نكته

فقط راجع به مسئوليت سرپرست نسبت به خسارات وارده از ناحيه صغير  قانون مسئوليت مدني 4 ماده

 )اعم از مميز يا غير مميز( و مجنون است. و در مورد سفيه قابل اجرا نيست.

 : 414نكته 

كارفرمايان مشمول قانون كار، مسئول جبران خساراتي هستند قانون مسئوليت مدني  17 ادهبر اساس م

از طرف كاركنان اداري يا كارگران در حين انجام كار يا به مناسبت آن به ديگران وارد مي شود. مگر  كه

آن كه ثابت شود، تمام احتياطات لازم را به عمل آورده يا اگر هم احتياط هاي لازم را به عمل مي آورد 

 رما را مفروض دانسته است. باز هم جلوگيري از ورود ضرر ممكن نبود. در اينجا قانون گذار تقصير كارف
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 : 415نكته 

در مورد خسارات كارمندان دولت، شهرداري ها و موسسات قانون مسئوليت مدني  11 ادهبر اساس م

 وابسته به آن ها: 

 .اگر خسارت ناشي از عمد يا بي احتياطي كارمند باشد جبران خسارت بر عهده خود اوست *

در صورتي كه خسارت مستند به عمل كارمند نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات  *

 مزبور باشد جبران خسارت به عهده اداره يا موسسه خواهد بود.

 : 416نكته 

 اعمال دولتي:  

  اعمال تصدي 

 اعمال حاكميتي 

ام مي دهد اگر اقدامات در خصوص اقداماتي كه دولت در مقام اعمال حاكميت و اعمال حاكميتي انج

بر حسب ضرورت و در راستاي منافع اجتماعي و مطابق قانون به عمل آيد و موجب ضرر غير گردد 

 دولت مسئوليتي نخواهد داشت.

 :417نكته 

در صورت خسارت ناشي از اعمال تصدي خود دولت مسئول است اما در صورت خسارت ناشي از اعمال 

 حاكميتي دولت مسئول نيست. 
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 در بيع شرط

 قانون مدني  463تا  452مواد 

 :596نكته 

به مشتري مقرر  بيعي است كه در آن خيار شرط براي بايع تا مدت معين با رد مثل ثمنبيع شرط، 

شده است. بدين معنا كه اگر بايع ظرف مدت معين بتواند تمام يا قسمتي از ثمن را مسترد دارد اين 

 حق را داشته باشد كه تمام يا قسمتي از بيع را فسخ نموده و مبيع را پس بگيرد.

 : 597نكته 

ورد سو استفاده واقع     از آن جا كه بيع شرط مطابق قانون مدني اثر تمليكي داشت و اين وضعيت م

قانون ثبت مقرراتي وضع شد تا اشكالات قانون مدني در اين زمينه مرتفع  47و  44مي شد، در مواد 

 شود.
بيع شرط نوعي معامله با حق استرداد است و اثر تمليكي ندارد. بلكه خريدار بيع شرط،  در قانون ثبت،

 ست. بدين معنا كه قانون براي خريدار شرطي،نوعي طلبكار، و مبيع شرطي در حكم وثيقه طلب او

صرفا يك نوع حق وثيقه شناخته است و خريدار در بيع شرط طلبكاري است كه مورد معامله را به 

مي تواند  عنوان وثيقه طلب خويش در اختيار دارد. لذا چنان چه طلب او در مهلت مقرر پرداخت نگردد،

اداره ثبت، به اجرا گذاشته و با رعايت تشريفات مقرر از محل اسناد طلب خويش را از طريق دادگاه يا 

 فروش مال مورد وثيقه، طلب خويش را دريافت نمايد.

 : 592نكته 

قانون ثبت، راجع به اموال  44در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده 

منقول و غيرمنقول، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد طلبكار 

واست كند. كننده سند، درختواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيممي

چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به 

حداكثر ظرف مدت دو ماه تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، 

ت مرتهن به ميزان طلب قانوني وي ، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبااز تاريخ قطعيت ارزيابي

 نمايد.اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي
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 56قانون روابط موجر و مستاجر نكات 

 :645نكته 

باشد.  46نسبت به اجاره اماكن تجاري كه رابطه استيجاري طرفين مربوط به قبل از سال  1456قانون 

 كه دو حالت ممكن است: 

  منعقد شده به مدت طولاني كه تا الان ادامه دارد.  46اجاره قبل از سال 

  .مدت اجاره كوتاه بوده اما تا كنون تمديد شده است 

 : 646نكته 

 45است. اگر همين قرار داد در سال  56منعقد گرديده تابع قانون  64اگر قرارداد اجاره اي در سال 

 است. 56تمديد شود باز تابع قانون  46يعني بعد از حكومت قانون 

 : 647نكته 

هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يابه منظور "اين قانون مقرر مي دارد:  1ماده 

متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نمايندة در صورتي كه تصرف شده يا بشودديگري اجاره داده 

از اينكه نسبت به منظور اجاره باشد اعم يا هر عنوان ديگرياجاره يا صلح منافع و قانوني او به عنوان

 ".  مي يا عادي تنظيم شده يانشده باشد، مشمول مقررات اين قانون استبه مورد اجاره سند رس

 : 642نكته 

آمره بوده و هر گونه قراردادي براي واگذاري منافع املاك تجاري اعم از اين كه در  56مقررات قانون 

است و هر  56تابع قانون  منعقد شده باشد، 46قالب اجاره يا صلح منافع يا ... تا قبل از تصويب قانون 

گونه توافق بين طرفين به طور مستقيم يا غير مستقيم با هدف جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون 

 منعقد شده باشد، باطل و بلااثر است.
را مي بست و به صراحت بيان نموده بود كه حتي اگر  56اين قانون هر گونه راه فرار از حكومت قانون 

يين نكنند و تحت عناوين ديگر قرارداد اجاره منعقد كنند باز مقررات طرفين اسم قرارداد را اجاره تع

اجرا نشود  56همين قانون هر توافقي را كه باعث شود تا قانون  40حاكم خواهد بود. و در ماه  56قانون 

 باطل مي دانست.

 : 649نكته 

مطرح نمايد جز در در اين قانون حتي با انقضاي مدت اجاره موجر حق نداشت تقاضاي تخليه ملك را 

 موارد معين.
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 : 651نكته 

 موارد امكان تخليه: 

  (56قانون  17مواردي كه مستاجر به نوعي مرتكب تخلف شده )م 

  (56قانون  15مواردي كه به شخص موجر مربوط مي شود )م 

 : 651نكته 

56 نوناق رد هرجاتسم نيع هيلخت

    رجاتسم تافلخت
اهب هراجا تخادرپ مدع
 طيرفت و يدعت
لغش رييغت
رجوم نذا نودب ريغ هب هراجا دروم يراذگاو

 هشيپ و بسك يارب رجوم زاين   رجوم ياهزاين
 ديدج نامتخاس ثادحا روظنم هب هيلخت
تنوكس يارب  وا د وا اي ردام اي ردپ اي رسمه اي رجوم زاين

 
 : 658نكته 

 علل مربوط به مستاجر: 

 . واگذاري مورد اجاره از سوي مستاجر به ديگري بدون اذن موجر: 1

اگر مستاجر به موجب اجاره نامه حق انتقال به غير را داشت، چنين انتقالي ميسر بوده و نيازي به اذن 

 موجر نمي باشد. لذا انتقال در اين فرض به موجر حق تقاضاي تخليه نمي داد. 

ملك براي شغل معيني اجاره داده مي شد و مستاجر بدون اذن موجر بدين معنا كه اگر . تغيير شغل:7

موجر حق تقاضاي تخليه داشت. مگر اين كه شغل جديد عرفا مشابه شغل سابق  تغيير شغل مي داد،

 باشد. 

 تعدي و تفريط مستاجر . 4

مهلت  : اين حالت در صورتي موجب تخليه ملك مي گرديد كه مستاجر ظرف. عدم پرداخت اجاره بها7

مقرر اجاره بها را پرداخت ننمايد و موجر با ارسال اظهارنامه در مورد اجاره نامه هاي عادي يا از طريق 

اخطاريه دفتر اسناد رسمي در مورد اجاره نامه هاي رسمي، اجاره بها را مطالبه نمايد، با اين وجود 

 مستاجر از پرداخت اجاره بها كماكان خودداري كند. 

چنان چه موجر دعواي تخليه اقامه مي كرد و مستاجر تا قبل از صدور حكم مبلغ اجاره در همين مورد 

درصد به حساب صندوق دادگستري واريز مي نمود دادگاه از صدور حكم تخليه  70بها را به علاوه 

 خودداري مي كرد. البته استفاده از اين ارفاق تنها براي يك مرتبه ميسر بود. 
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 در وكالت 

 قانون مدني  623تا  656مواد 

 : 271نكته 

وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين )موكل( طرف ديگر )وكيل( را در انجام امري نايب 

 خويش قرار مي دهد.

 : 278نكته 

بدين معنا كه موكل اقدام وكيل را، در انجام  اثر عقد وكالت اعطاي نيابت در انجام اعمال حقوقي است.

به منزله اقدام خود مي داند و به او اختيار مي دهد كه به نام و حساب موكل  دادن اعمال حقوقي،

موضوع وكالت انجام عمل حقوقي است؛ مانند فروش خانه )موضوع وكالت بايد همچنين تصرفاتي كند و 

 (نند نقاشي كردن ساختمانما از اعمال حقوقي باشد نه اعمال مادي

 : 273نكته 

وكالت با ايجاب و قبول طرفين محقق مي شود و براي تحقق آن لازم نيست كه موكل از قبول وكيل 

 آگاه شده باشد.

 : 274نكته 

وكالت مربوط به اين  از آن جا كه كليه معاملات راجع به املاك ثبت شده بايد با سند رسمي باشد،

 وجب سند رسمي اعطا شده باشد و الا در محاكم دولتي قابل استناد نخواهد بود.املاك نيز بايد به م

 : 275نكته 

و مباشرت موكل در آن ضروري نباشد و  بوده، قابليت نيابت دادن به ديگري موضوع وكالت بايستي

بتواند به نيابت واگذار كند. به عنوان مثال، وصيت هر چند يك عمل حقوقي است و وكالت نيز در 

اعمال حقوقي داده مي شود اما، وصيت امري قائم به شخص بوده و قابل واگذاري از طريق وكالت و 

 نيابت نيست.

 : 276نكته 

يارات وكيل به اداره اموال موكل محدود مي شود )تصرفات اداري(؛ اعم از اگر وكالت مطلق باشد، اخت

اين كه وكالت از حيث موضوع آن، خاص باشد مانند وكالت راجع به مال معين يا عام باشد مانند وكالت 

 در همه اموال. در موارد ترديد در وكالت مطلق اصل عدم نيابت است.

 : 277نكته 

اگر شخصي خود اهليت لازم براي انجام امري را نداشته باشد، نمي تواند در انجام آن امر به ديگري 

وكالت دهد. براي مثال، سفيه اهليت لازم براي انعقاد عقد بيع را ندارد پس نمي تواند براي انجام اين 

 امر به ديگري وكالت دهد. 
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 : 272نكته 

لي خويش دخالت كند اما مي تواند در امور مالي ديگران وكيل تاجر ورشكسته نمي تواند در امور ما

 .شود

 : 279نكته 

محجورين نمي توانند در انجام امور ديگران وكيل شوند زيرا احتمال ورود ضرر به ايشان وجود دارد. 

بنابراين، محجورين مميز فقط با اذن ولي يا قيم مي توانند وكيل ديگري شوند و محجورين غير مميز 

 هيچ وجه نمي توانند وكيل ديگران شوند.به 

 : 221نكته 

 در هيچ كاري نه مي توانند وكالت بدهند و نه وكالت بگيرند.  ،مجنون و صغير غير مميز 

 فقط در تملكات بلاعوض مي تواند وكالت بدهد يا وكالت بگيرد.  ،صغير مميز 

  .سفيه، فقط در امور غير مالي و تملكات بلاعوض مي تواند هم وكالت بدهد و هم وكالت بگيرد 

  ورشكسته، براي امور مالي خويش نمي تواند وكالت دهد اما براي امور مالي ديگران مي تواند

 وكالت بگيرد. 

 : 221نكته 

ثالثي، واگذار نمايد، در صورت در صورتي كه وكيل بدون داشتن حق توكيل، انجام امري را به شخص 

ق.م.( و موكل  644 ادهورود خسارت، هر يك از وكيل و ثالث در برابر موكل، مسئوليت تضامني دارند )م

 مي تواند به هر كدام كه خواست يا به هر دو رجوع نمايد: 

يل دوم از حق رجوع به وكيل نخست را از اين جهت دارد كه از حدود اختياراتش تجاوز نموده، و به وك

 اين جهت حق رجوع دارد كه نسبت به او )موكل(، غاصب است. 

اگر ابتدا به وكيل نخست رجوع كرد، آن وكيل مي تواند به وكيل دوم به دليل سببِ مستقيم ورود ضرر 

 رجوع كند. 

 اگر موكل به وكيل دوم رجوع نمود، وكيل دوم نمي تواند به وكيل اول رجوع كند. 
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 : 228نكته 

 تلاكو ل حنا

 )خسف( يدارا ل حنا
افعتسا       ليكو هدارا هب

 لزع      لكوم هدارا هب 

 نيفرط زا يكي توف     )خاسفنا( يرهق ل حنا
 نيفرط زا يكي رجح
 تلاكو عوضوم نتفر نيب زا  
 تلاكو تدم ياضقنا
 لكوم طسوت تلاكو دروم لمع ماجنا
 لكوم طسوت ليكو تلاكو اب يفانم لمع ماجنا

 
 : 223نكته 

لتي كه به صورت شرط در ضمن عقد لازم درج شده يا در آن حق عزل موكل ساقط شده باشد، با وكا

فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي شود. اگر شرط شود كه وكالت با فوت موكل از بين نرود، اين 

 )وصايت( است و نمي توان آن را وكالت دانست.عد از فوت نوعي وصيت عهدي عقد براي زمان ب

 : 224نكته 

 سقوط حق عزل وكيل در ضمن عقد لازم ممكن است به صورت شرط فعل باشد يا شرط نتيجه: 
ملتزم  شرط فعل در قالباگر در ضمن عقد لازمي، شخص به اعطاي وكالت در انجام امري به ديگري  -

شده باشد، توكيل به او الزامي است. ليكن مفاد شرط فقط در حد اعطاي وكالت است نه حفظ آن. 

بنابراين، موكل مي تواند پس از اعطاي وكالت، وكيل را عزل نمايد مگر آن كه بر حسب قرائن معلوم 

 شود كه التزام به حفظ رابطه وكالت نيز مقصود طرفين بوده است. 

از موكل سلب و ساقط شده باشد،  عزل وكيل ممكن  شرط نتيجهكيل به صورت اگر حق عزل و -

 نبوده و اگر هم ظاهرا صورت پذيرد، اثري نخواهد داشت. 

ترك فعل اگر موكل به صورت شرط فعل ملتزم به عدم عزل وكيل شده باشد )در قالب شرط  -

ران خسارت وارده بر وكيل (، عزل وي امكان پذير است. ليكن موجب مسئوليت موكل به جبحقوقي

 خواهد شد. 

 : 225نكته 

اعمال و اقدامات او در حدود  اگر موكل اقدام به عزل وكيل نمايد، مادام كه خبر عزل به وكيل نرسيده،

اعتبار اعمال وكيل معزول در فرضي  وكالت نسبت به موكل موثر بوده، و براي وي الزام آور خواهد بود.

 وكيل از خبر عزل او آگاه نبوده و با حسن نيت اقدام كرده باشند.است كه، طرف قرارداد و 
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 در هبه 

 قانون مدني  217تا  795مواد 

 : 1117نكته 

 هبه عبارتست از تمليك مجاني يك مال. 
 

 طرفين عقد هبه: 

  واهب  ⇦تمليك كننده 

  متهب  ⇦طرف مقابل 

 : 1112نكته 

است در آن شرط عوض نمود، شرط عوض در هبه، آن  هبه عقدي است غير معوض )مجاني(. اما ممكن

بلكه اين شرط، متضمن تعهدي است فرعي كه در برابر عين را به عقد معوض تبديل نمي نمايد. 

 موهوبه قرار نمي گيرد.

 : 1119نكته 

به موجب هبه هر مالي را مي توان تمليك كرد، اعم از عين، منفعت يا حتي طلب )دين(، هبه مال كلي 

ق.م. پذيرفته است. با اين وجود  706 ادهحيح است. زيرا قانون گذار هبه طلب مال كلي را در منيز ص

يا حق تحجير تحت عنوان هبه ميسر نيست. زيرا در انتقال رايگان حقوقي مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، 

 ر است. هبه بايستي تمليك صورت گيرد. انتقال اين حقوق در قالب عقدي مانند صلح امكان پذي

 : 1181نكته 

واهب بايد اولا( اهليت براي معامله داشته باشد )بلوغ، عقل، رشد(، ثانيا( اهليت تصرف در عين موهوبه 

 داشته باشد. )اختيار تصرف در عين موهوبه(

محجورين )اعم از مميز و غير مميز( نه شخصا و نه از طريق ولي يا قيم نمي توانند اموال خويش را  ⤆

 هبه كنند. 

تاجر ورشكسته كه از دخل و تصرف در همه اموال خويش ممنوع است و يا راهن كه از تصرف در  ⤆

 عين مرهونه ممنوع هستند، نمي توانند چنين مالي را هبه كنند. 

 : 1181نكته 

از آن جا كه قبول هبه عملي صرفا نافع است. بنابراين، محجورين مميز مي توانند شخصا هبه را قبول 

 .نمايند. در مورد محجورين غير مميز، قبول هبه توسط ايشان اثري ندارد
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 : 1188نكته 

از آن جايي كه قبض شرط صحت عقد است، فوت يكي از طرفين قبل از قبض مانع از تحقق اين عقد و 

 به تعبيري موجب بطلان آن است.  در مورد حجر قبل از قبض، بايد بين واهب و متهب تفاوت قائل شد: 

 در صورت حجر واهب، قبل از قبض، هبه محقق نشده و باطل است.  -

بل از قبض، هبه كماكان صحيح بوده و مال موهوبه بايستي به قبض ولي يا در صورت حجر متهب ق -

 قيم داده شود. 

 : 1183نكته 

عوجر
دننز مه رب ار هبه دنناوت يم بهتم مه و بهاو مه .تسا نكمم هبه زا عوجر⇦ ضبق زا لبق

ضبق زا دعب
 .ديامن ضارعا  شيوخ تيكلام زا دناوت يم اما .دنز مه رب ار نآ دناوت يمن و هدوب مز   بهتم هب تبسن

دراد عوجر قح  وصا                                               هبوهوم نيع ياقب بهاو هب تبسن 
 .درادن عوجر قح 803 م دروم دنچ رد ائانثتسا

 .درادن عوجر قح ⇦ هبوهوم نيع فلت
 

 : 1184نكته 
هر يك از طرفين مي توانند با رجوع از قصد تا قبل از قبض، به لحاظ آن كه هبه هنوز محقق نشده، 

گردد. پس از قبض، هبه ظاهرا نسبت به متهب لازم است هر چند اعلام شده خود مانع از تحقق هبه 

 . وي مي تواند از عين موهوبه اعراض نمايد ولي امكان اعراض به معناي بر هم زدن عقد هبه نيست

 : 1185نكته 

در مورد اين كه اجاره دادن مال موهوبه حق رجوع را اسقاط مي كند يا خير؟ اختلاف نظر است. اما به 

به عبارت سد، اجاره مصداق جايي است كه مال متعلق حق ديگري )مستاجر( قرار گرفته است.نظر مي ر

در اجاره، عين متعلق حق غير )مستاجر( قرار مي گيرد و بنابراين اجاره دادن عين موهوبه توسط  ديگر،

متهب به ديگري موجب سقوط حق رجوع واهب مي شود. به وديعه گذاشتن عين در نزد ديگري يا 

 ريه دادن آن موجب سقوط حق رجوع نخواهد بود.عا

 : 1186نكته 

در عين موهوبه موجب سقوط حق رجوع واهب مي گردد اعم از اين كه تغيير به فعل  تغيير حدوث

 متهب صورت گرفته باشد يا به فعل ديگري. 

منظور از تغيير عين موهوبه، تغيير عرفي آن است. مثلا پارچه بوده تبديل به لباس شده است. اما افراز 

 يك زمين، تغيير محسوب نمي شود. اما ايجاد ساختمان در زمين تغيير محسوب مي گردد. 
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 : 1187نكته 

از آن در فرضي كه  تلف قسمتيمال موهوبه موجب سقوط حق رجوع واهب مي گردد ليكن  تلف تمام

قسمت باقيمانده داراي ارزش باشد، مانع از رجوع نسبت به همان قسمت نخواهد بود. در اين صورت، 

واهب از بابت قسمتي كه تلف شده يا دچار عيب و نقص گرديده، حق مطالبه چيزي تحت عنوان ارش 

مال در يرا تا قبل از رجوع،يا خسارت نخواهد داشت، حتي اگر تلف يا نقص ناشي از فعل متهب باشد، ز

 ملكيت متهب بوده و حق همه گونه تصرفي را در آن داشته است.

 : 1182نكته 

 در فاصله بين انعقاد عقد تا رجوع، متهب، مالك عين موهوبه بوده و در خصوص منافع مال موهوبه: 
 با رجوع، همراه با عين به واهب باز مي گردد منافع متصل،

 صله عقد تا رجوع، متعلق به متهب است. زيرا در اين فاصله، او مالك بوده است. در فا منافع منفصل،

 : 1189نكته 

اگر در اثر عمل متهب، در عين موهوبه، فزوني قيمت حاصل شده باشد، و سپس واهب از هبه رجوع 

 نمايد، متهب مستحق دريافت فزوني قيمت ناشي از عمل خويش خواهد بود.

 : 1131نكته 

هبه طلب به مديون، صحيح است. بنابراين هبه مال كلي نيز اشكالي ندارد. زيرا طلب يك مال كلي 

است كه بر ذمه قرار مي گيرد. هبه طلب به مديون، بر خلاف ابرا، عقد است و بنابراين نياز به قبول 

 مديون دارد. 

)مالكيت ما في الذمه( رخ  با وقوع هبه طلب به مديون، اجتماع دو صفت دائن و مديون در شخص واحد

 داده و دين ساقط مي گردد. 

از آن جا كه با تحقق اين نوع هبه، مالكيت ما في الذمه رخ مي دهد و دين ساقط مي گردد، بنابراين 

 مال موهوبه از بين رفته و ديگر چيزي باقي نيست تا بتوان از هبه رجوع نمود. 

 : 1131نكته 

صدقه دادن شخص به نوعي تعهد طبيعي يا دين وجداني خويش را ادا صدقه قابل رجوع نيست، زيرا با 

 ق.م.(، امكان استرداد آن وجود ندارد.  766 ادهنموده و تعهد طبيعي اگر با ميل ادا شود )م
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 عقود جايز عقود لازم

 بيع 

  اجاره 

  معاوضه 

  مزارعه 

 مساقات 

 قرض 

 ضمان 

 حواله 

 صلح 

  كفالت نسبت به كفيل 

  رهن نسبت به راهن 

 هبه 

  مضاربه 

  وديعه 

  عاريه 

  وكالت 

  شركت 

 كفالت نسبت به مكفول له 

  رهن نسبت به مرتهن 
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 در نكاح

 قانون مدني  1816تا  1134مواد 

 : 1194نكته 

توافقي است كه زن و مرد درباره زناشويي آينده معين مي كنند و اين توافق رابطه  خواستگاري،

 زناشويي ايجاد نمي كند. 

 : 1195نكته 

توافقي است كه به موجب آن دو طرف متعهد مي شوند در آينده قرارداد معيني را با  وعده قرارداد:

 يكديگر منعقد نمايند. 

وعده قرار اصولا در مورد هر يك از انواع عقود قابل انعقاد است. مثل وعده بيع، اجاره و ... . لكن در 

دارد و صرفا طرفين را متعهد حالي كه بيع موجب انتقال مالكيت عوضين است، وعده بيع چنين اثري ن

 مي سازد تا در آينده عقد بيعي را با يك ديگر منعقد نمايند. 

وعده قرارداد اصولا الزام آور است، ليكن در وعده نكاح كه همان نامزدي است، به لحاظ حفظ آزادي 

قد جاري نشده، اراده طرفين و تامين سلامت بنيان خانواده، الزام آور نمي باشد. يعني مادام كه صيغه ع

 هر يك از طرفين مي توانند اين رابطه را بر هم زنند و از ازدواج خودداري نمايند. 

 : 1196نكته 

بدين معنا كه رابطه زوجيت بين طرفين ايجاد نمي  علقه زوجيت نمي كند؛ وعده نكاح )نامزدي(، ايجاد

 شود و هيچ يك از آثار قانوني نكاح را ندارد. 

 : 1197نكته 

چه طرفين به موجب قانون امكان بر هم زدن نامزدي را دارند اما سو استفاده از اين حق در قالب اگر 

تسبيب منتهي به مسئوليت شخص مبني بر جبران خسارت وارده به طرف مقابل مي گردد. پس، در 

 صورتي كه مردي از راه نامزدي دختري را بفريبد بر مبناي تسبيب ضامن است.

 : 1192نكته 

من وعده نكاح )تعهد بر ازدواج(، وجه التزامي براي تخلف از اين تعهد مقرر شده باشد، چنين اگر ض

توافقي معتبر نيست و نمي توان در اثر به هم زدن نامزدي و امتناع از ازدواج، وجه التزام را مطالبه 

 نمود.

 : 1199نكته 

 ري است. سال تمام قم 15سال تمام قمري و در پسران  5سن بلوغ در دختران 

 سال تمام شمسي است.  15سال تمام شمسي و در پسران  14سن نكاح در دختران 

 نكاح دختر و پسر قبل از سن مقرر در ماده فوق ممنوع است مگر: 

 و تشخيص دادگاه مبني بر رعايت مصلحت از سوي ولي  - با اذن ولي 
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 : 1811نكته 

 وضعيت هداياي نامزدي: 
 قابل استرداد )رجوع به عين هدايا( ⇜عين هديه باقي است                                                   

 به هم زدن نامزدي به صورت ارادي ❂

 قيمت عدم امكان مطالبه ⇜اموال مصرف شدني                                                                                      

 هديه مصرف يا تلف شده                                                    
 عدم امكان مطالبه  ⇜تلف بدون تقصير                                                                                       

 قيمت                            اموال قابل بقا                                                                                      

  امكان مطالبه  ⇜تلف ناشي از تقصير                                                                                                          

 قيمت                                                                                                                                         
 

 امكان استرداد عين  ⇜عين هديه باقي است                                                                    

 )غير ارادي( به هم خوردن نامزدي در اثر فوت  ❂
 عدم امكان مطالبه قيمت ⇜هديه مصرف يا تلف شده                                                                     

 

 : 1811نكته 

در مورد قيم اين حق وجود حق ازدواج دختر يا پسر قبل از سن نكاح تنها براي ولي شناخته شده و 

 ندارد.

 : 1818نكته 

در مورد ازدواج سفيه بدون اذن ولي يا قيم، قانون مدني ساكت است. اما طبق نظر مشهور فقها، غير 

 نافذ است.  زيرا هر چند نكاح، غير مالي است اما داراي آثار مالي است.

 : 1813نكته 

شرط است هر چند دختر به سن بلوغ رسيده باشد. اذن ولي )پدر يا چد پدري( در نكاح دختر باكره 

نكاح چنين دختري، بدون اذن ولي غير نافذ و موكول به تنفيذ او خواهد بود. با اين وجود، اگر پدر يا 

جد پدري بدون عذر موجه از اعطاي اذن خودداري نمايند، ازدواج دختر با كسب اجازه از دادگاه ميسر 

 خواهد بود.

 : 1814نكته 

رت عدم حضور پدر يا جد پدري و عدم امكان استيذان )تحصيل اجازه( از ايشان و احتياج دختر در صو

 به ازدواج، دادگاه خانواده مي تواند با احراز شرايط لازم، اجازه نكاح اعطا نمايد

 : 1815نكته 

ول ،  اذن پدر يا جد پدري در فرضي است كه دختر باكره باشد. دخ64مطابق راي وحدت رويه سال 

 مطلقا )اعم از اين كه مشروع باشد يا غير مشروع( سبب سقوط ولايت پدر يا جد پدري مي گردد.
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 : 1816نكته 

 نسبي )ناشي از ارتباط خوني(                                     

 انواع قرابت )خويشاوندي(      سببي )ناشي از نكاح(

 )ناشي از شير خوردن(رضاعي                                     

 : 1817نكته 

 نكاح دائم                 

 انواع نكاح  

 نكاح موقت )منقطع(                 

 

 : 1812نكته 

 .ق.م نوه؛ نتيجه؛ ... است و منظور از اعقاب، اجداد هر چه بالا رود 1074 ادهحفاد در ممنظور از اَ

 : 1819نكته 

 موانع نكاح: 

 ديگري باشدزن در قيد زوجيت  .1

 وجود رابطه قرابت نسبي، سببي و رضاعي .7

 لعان  .4

 احرام  .7

 زناي با زن شوهر دار  .5

 سه طلاق و نه طلاق  .6

 ازدواج با زني كه در عده به سر مي برد. .4

 : 1811نكته 

جمع بين دو خواهر ممنوع است هر چند از طريق عقد موقت باشد، در اين صورت نكاح دوم باطل 

 است.

 : 1811نكته 

با دختر برادر زن يا دختر خواهر زن ممكن نيست مگر با اذن همسر، و بدون اذن همسر آن نكاح  ازدواج

غير نافذ است. در مورد لزوم اذن عمه يا خاله براي ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهر خويش تفاوتي 

است كه ازدواج با  نمي كند كه عمه يا خاله در عقد دائم همسر خويش باشند يا عقد موقت. لازم به ذكر

 عمه يا خاله زن احتياجي به اذن او ندارد.
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 قانون حمايت خانواده نكات

 : 1346نكته 

دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي گردد. قاضي مشاور 

سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب  بايد ظرف

را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با 

 نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند.

 : 1347نكته 

 بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.قضات دادگاه خانواده 

 : 1342نكته 

  رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

  نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن -1

 نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح -7

  شروط ضمن عقد نكاح -4

 ازدواج مجدد -7

 جهيزيه  -5

  مهريه -6

  نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت -4

  تمكين و نشوز -7

  طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن -5

 حضانت و ملاقات طفل -10

  نسب -11

  رشد، حجر و رفع آن -17

وط به ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مرب -14

  آنان

  نفقه اقارب  -17

  امور راجع به غايب مفقود الاثر -15

  سرپرستي كودكان بي سرپرست -16

  اهداي جنين -14

 تغيير جنسيت -17
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 قهري پدر و جد پدريدر ولايت 

 انون مدني ق 1194تا  1121مواد 

 : 1413نكته 

همچنين است طفل غيررشيد يا باشد و طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي

 .مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد

 : 1414نكته 

ها محجور يا به هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنق.م.  1177طبق ماده 

 .شودعليه گردد ولايت قانوني او ساقط ميعلتي ممنوع از تصرف در اموال مولي

اما بايد گفت، حجر ولي قهري سبب سقوط كامل ولايت نمي شود؛ مانعي است كه آن را به حالت تعليق 

 در مي آورد. و با زوال حجر دوباره ولايت پدر يا جد پدري قابل اعمال است. 

 : 1415نكته 

 .باشدعليه، ولي، نماينده قانوني او ميي امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليدر كليه

بنابراين اعمال حقوقي ولي قهري بعد از رشد صغير و زوال حجر نيز نافذ است و مولي عليه حق فسخ يا 

 ابطال آن را ندارد مگر ثابت كند اقدام ولي به منظور مصلحت او انجام نگرفته است. 

 : 1416نكته 

آن ثابت نشده نفوذ اصل اين است كه اقدام ولي قهري براي غبطه مولي عليه است و تا زماني كه خلاف 

 حقوقي دارد. 

 : 1417نكته 

موجب ضرر و مرتكب اقداماتي شود كه  ي صغير را ننمايدرعايت غبطههر گاه ولي قهري طفل، 

، پس از اثبات، ي قضاييدرخواست رئيس حوزهو يا به  به تقاضاي يكي از اقارب ويگردد عليه مولي

ي امور مالي طفل، فرد صالحي را صغير منع و براي اداره و از تصرف در اموال عزلدادگاه ولي مذكور را 

 نمايد. تعيين مي قيمبه عنوان 

 : 1412نكته 

عليه رسيدگي كه نتواند به امور موليغيبت يا حبس به هر علتي  ي، به واسطهمنحصر هر گاه ولي قهري

العموم براي به پيشنهادمدعي امين، حاكم يك نفر كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشدكند و 

 .معين خواهد كردموقتاً عليه و ساير امور راجعه به او ي اموال موليتصدي و اداره

 : 1419نكته 

عليه نباشد و قادر به اداره اموال مولي كبر سن و يا بيماري و امثال آني اگر ولي قهري به واسطه

فردي به عنوان امين به ولي قهري ات اين ماده شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد، طبق مقرر

 .گرددمي منضم
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 : 1481نكته 

 .عليه خود وصي معين كندتواند با حيات ديگري براي موليهيچ يك از پدر و جد پدري نمي

 : 1481نكته 

يا ي امور او اقدام نكند عليه و يا ادارهاگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي

 .شودامتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي

 :1488نكته 

 .عليه خود وصي غيرمسلم معين كندتواند براي امور موليولي مسلم نمي

 : 1483نكته 

 .شودپدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان، ولي خاص طفل ناميده مي
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 در ادله اثبات دعوي 

 قانون  1335تا  1857مواد 

 : 1421نكته 

عبارت است از اخبار به حقي براي غير و به ضرر خود. در امور مدني اگر يكي از طرفين به ذيحقي  اقرار

طرف مقابل اقرار نمايد، دليل ديگري براي اثبات ادعا لازم نخواهد بود. اقرار ممكن است در دادگاه به 

      شفاهي، طرفي كه عمل آيد يا خارج از دادگاه. همچنين مي تواند كتبي باشد يا شفاهي. در اقرار 

 مي خواهد از اين اقرار استفاده نمايد، بايد از دادگاه بخواهد تا اقرار در صورت مجلس قيد شود.

 : 1428نكته 

اقرار از اموري است كه قابل توكيل به غير نمي باشد. به همين دليل اقرار وكيل نسبت موكل اثري 

 از آن به عمل آمده باشد.ندارد؛ اعم از اينكه اقرار در دادگاه يا خارج 

 : 1423نكته 

اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست. 

ي حفظ حقوق ديگران اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه. نيست

 .او معين گرددشود، تا افلاس يا عدم افلاس منشأ اثر نمي

 : 1424نكته 

 اقرار بايد منجز باشد و اقرار معلق نافذ نيست.

 :1425نكته 

عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد و اختيار. اقرار سفيه و تاجر ورشكسته )مفلس( در امور  شرايط اعتبار اقرار

 مالي معتبر نيست. اقرار صغير، مجنون، مجبور و مكره نيز بي اعتبار است.

 :1426نكته 

     عبارت از هرگونه نوشته اي است كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. اسناد بر دو قسم سند

 مي باشند: اسناد عادي و اسناد رسمي.

 :1427نكته 

سندي است كه توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت وي و بر طبق قانون تنظيم شده  سند رسمي

باشد مانند مدرك تحصيلي صادره از سوي يك دانشگاه، پروانه وكالت صادره از كانون وكلا، سند 

 مالكيت صادره از اداره ثبت اسناد، شناسنامه صادره از اداره ثبت احوال و ...  

 : 1422نكته 

 در دو مورد اعتبار سند رسمي را دارند:اسناد عادي 

 صدور آن از منتسب اليه را تصديق نمايد.طرفي كه سند عليه او ابراز شده  اگر ، 
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  هرگاه سند عادي مورد انكار يا ترديد واقع شده و اصالت آن )صدور سند از منتسب اليه( نتزد

 محكمه ثابت شده باشد.

 : 1429نكته 

اسنادي كه اعتبار سند رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف در مقابل اسناد رسمي يا 

تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از مي

 .اعتبار افتاده است

 : 1491نكته 

محستوب متي شتوند(  انكار و ترديد نسبت به اسناد رسمي )و اسناد عادي كته در حكتم ستند رستمي

مسموع نيست و نسبت به اين قبيل اسناد فقط مي توان ادعتاي جعتل نمتود. نستبت بته استناد عتادي      

 مي توان اظهار انكار، ترديد و يا ادعاي جعل نمود.

انكار عبارتست از نفي تعلق )انتساب( خط، مهر، امضاء يا اثر انگشت مندرج در يك سند عادي بته ختود 

 توسط شخص منتسب اليه. 

ترديد عبارتست از نفي تعلق )انتساب( خط، مهر، امضاء يا اثر انگشتت منتدرج در يتك ستند عتادي بته 

 ي اليه( است.منتسب اليه در فرضي كه سند منتسب به شخص ديگري )غير از مدع

ادعاي جعل بدين معناست كه شخص تمام يا بخشي از سند را ساختگي معرفي نمتوده و ممكتن استت 

همراه با تعيين جاعل باشد )ادعاي جعل با تعيين جاعل( يا بتدون آن )ادعتاي جعتل ستاده(. همچنتين 

 كه ادعاي جعل از نوع جعل مادي و يا مفادي )معنوي( باشد. ممكن است

 : 1491نكته 

 شرايط شاهد عبارتند از:

ت مولد. فقدان هر يك از اين شرايط مي تواند به جترح شتاهد منتهتي بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهار

 گردد.

* شهادت اشخاصي كه در دعوا نفع شخصي دارند يا تكدي را شغل خويش قرار داده انتد، نيتز پذيرفتته 

 نخواهد شد.

مخدومي بين شاهد و يكي از طترفين دعتوا در مقتررات فعلتي از * وجود رابطه خويشاوندي يا خادم و 

 موارد جرح شهود به شمار نرفته است.

 : 1498نكته 

عبارتست از ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود. هر يك از طرفين دعوا مي توانند  جرح شاهد

هادت به عمل آيد مگر آنكه شهود طرف مقابل را مورد جرح قرار دهند. جرح شاهد بايد قبل از ادعاي ش

 جهات جرح شاهد بعداً معلوم شده باشد.

 


