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 قوانین-1

 )از باال به پایین به ترتیب اهمیت(:

 

 

 قانون اساسی ـ 1

 ـ قانون عادی: 2

 

 

 ها نامه ها و آئین نامه ـ بخش 3

 

 حقوق*
 

 منابع و مآخذ:

 

 

که خالف شرع یا قانون اساسی است  اینهرگاه مجلس قانونی را تصویب کند ولی شورای نگهبان به خاطر 

 العمل ممکن است: از مجلس دو عکس فرستاده می شود. به مجلس ید نکند، برای رفع اشکالآن را تأی

 .ـ اشکاالت آن قانون را رفع کند 1

فرستاده می  مجمع تشخیص مصلحت نظامد = در این صورت به ـ اصرار بر نظر خود داشته باش 2

 شود.

 ع:العمل مجم عکس

 ـ تأیید نظر مجلس 1

 ـ تأیید نظر شورای نگهبان 2

 کند. ـ نظر خود را که غیر ازنظر مجلس و شورای نگهبان است بیان می 3

 

 عضو دارد: 12* شورای نگهبان 

 .دهند فقیه نظر می 6در مورد قانون خالف شرع = فقط 

 .دهند میحقوقدان نظر  6فقیه و  6در مورد قانون خالف قانون اساسی = همة 

  

 مصوبات مجلس

 

 شود پرسی تصویب می قوانینی که با همه

 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 جلسات علنی

 های مجلس مصوبات کمیسیون

 قانون ها و معاهدات نامهتصویب مقاوله 

 عام        همه اقسام باال

 خاص       مصوبات مجلس
 قانون

 عرف

 رویه

 دکترین
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 مراحل وضع قانون: -2

یا    دهند( یا الیحه )از طرف هیئت دولت  نفر از نمایندگان طرح را به مجلس می 15صورت طرح ) اول: به

 .شود قوة مجریه( تقدیم مجلس می

 .دوم: تصویب توسط مجلس

 ود(.ش سوم: تأیید شورای نگهبان ظرف مهلت ده روز )نهایتاً یک ده روز دیگر نیز اضافه می

نزد وی  روز 5ظرف در جمهور  امضای رئیسرای نگهبان تأیید شود، جهت اگر مصوبة مجلس توسط شو

کند و در روزنامة  امضا می سارا، رئیس مجلس، خودش جمهور امضاء نکرد اگر رئیس ارسال می گردد.

 االجرا است. روز بعد از انتشار الزم 15کند که ظرف  رسمی منتشر می

 

 * قواعد حقوقی:

 آور است. شود و الزام اجرای آن توسط دولت تضمین میکه  قواعدی است برای نظم جامعه

 کس حق توافق برخالف آن را ندارد خواه مثبت باشد یا منفی ـ آمره: هیچ 1

 1ق. م 375توان بر خالفش توافق کرد. مانند ماده  ـ تکمیلی یا تخیری: می 2

 

 حقوقی: های قواعد ویژگی*

 ؛آور بودن ـ الزام1

 ـ دارای ضمانت اجرای دولتی:2

 .مجازات1

 .ابطال عمل حقوقی2

 .مسئولیت مدنی3

 صورت می پذیرد. نکته: اجرا توسط ضابطین دادگستری

 بودن؛ ـ کلی و عام 3

 ـ هدفش تنظیم روابط اجتماعی است. 4

 

 دارد. تعریف عمل حقوقی: عملی است که برای پیدایش احتیاج به اراده
  

                                                 
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت،  :۳۷۵ماده  .1

 .مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد

 اقسام قواعد حقوقی
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 :به دو صورت است عمل حقوقی

 عقد 

 ایقاع 

 

 اراده = مجموعه ای از قصد + رضا

 در تعریف عقد: 2ق. م 183* ایرادات ماده 

 شود. که شامل شخص حقوقی نمی« نفر»ـ گفته  1

 شود. شود که شامل عقودی که اثر مستقیم آن تملیک مال است نمی استفاده می« تعهد»ـ از کلمة  2

 شود. زند و شامل عقود معاوضی نمی طرفه می ـ حرف از تعهد یک 3

 

تعریف صحیح عقد: عقد عبارت است از عمل حقوقی که برای پیدایش آن و ایجاد آثار حقوقی احتیـاج بـه   

 ارادة موافق دو طرف دارد.

 

 شرایط اساسی صحت معامالت:*

 ـ قصد و رضا 1

 ـ اهلیت 2

 ـ موضوع معین: 3

 مشروعیت جهت ـ 4

 

 ( 3مق. 217)ماگر جهت معامله بیان شود باید مشروع باشد.  .جهت یعنی انگیزه و داعی از عمل حقوقی

 نکته : دو اصل در مورد معامالت:

 اصل لزوم 

 اصل صحت 
 

  

                                                 
دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد  عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر: 1۸۳. ماده 2

 .ها باشد قبول آن

در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد واال : 21۷ . ماده۳
 .معامله باطل است

 مال

 عمل
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 اشخاص و محجورین-3

 مقدمه

قانون مدنی دربرگیرندة مقررات مختلف ازجمله مباحث مربوط به نام و اقامتگاه، احوال شخصـیه، اهلیـت،   

شامل اقسـام مـال، طـرق     و مباحث اموال و دارائیحجر، قیمومت، نکاح، طالق، قرابت، حضانت و والیت 

 باشد. تملک آن، عقود و تعهدات، ارث، هبه و وصیت و امثال آن می

تا  1313از سال  1335به تصویب رسیده و مابقی آن یعنی تا ماده  1307آن در سال  955ماده قانون مدنی تا 

 شده است. تصویب 1314/ 8/ 8تاریخ 

 توضیح بحث

تواند از حقوق برخوردار گـردد و در مقابـل نیـز تکـالیفی داشـته باشـد یـا         تنها شخص می عالم حقوق،در 

ـ   2ـ شخص حقیقی یـا طبیعـی )انسـان(      1مفهوم است:  شخص دارای دو ، طرف حق باشد.دیگر عبارت به

 .شخص حقوقی

انـد و دارای سـرمایه و    شـده  باشند که از اشـخاص حقیقـی تشـکیل    هایی می گروهمنظور از شخص حقوقی 

اصی است کـه آن را تشـکیل   گذار دارای شخصیت مستقلی از اشخ باشند و ازنظر قانون اهداف مشخص می

مثـل اهلیـت تمتـع یـا      ؛همانند اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیف قانونی باشـند توانند  لذا می اند؛ داده

 4ق. ت 20های تجاری مقرر در مادة  اهلیت استیفا یا تابعیت و نام و اقامتگاه و دارائی مستقل مثل شرکت

 تعریف شخص و شخصیت*

 شود که دارای حقوق و تکالیف است. در اصطالح حقوقی، شخص به موجودی گفته می

کـه طـرف و صـاحب حـق و      شخصیت عبارت است از وصف و شایستگی و صالحیت شخص بـرای ایـن  

 تکلیف باشد.

توانـد در   کـه مـی   به حقـوقی  وضع حقوقی شخص و موقعیت وی نسبت عبارت است از وضعیت:تعریف 

 .مند گردد جامعه از آن بهره

نظـر از شـ ل و مقـام     عبارت است از اوصافی که مربوط به شخص اسـت صـرف   احوال شخصیه:تعریف 

 ؛مثـل  .سـت حاظ حقـوق مـدنی دارای آثـار حقـوقی ا    مبادله با پول نیست و ازل خاص او در اجتماع، و قابل

 ازدواج، طالق، نسب و ...

                                                 
  :های تجارتی برهفت قسم است : شرکت20ماده  .4

  .شرکت سهامی -1
  .شرکت با مسئولیت محدود -2

  .شرکت تضامنی -۳
  .شرکت مختلط غیرسهامی -4

  .شرکت مختلط سهامی -5

  .شرکت نسبی -6
  .شرکت تعاونی تولیدومصرف -۷
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 قسام آنو ا اهلیت*

 عبارت است از صالحیت، توانائی و شایستگی. اهلیت در معنای ل وی

 .عبارت است از بلوغ، رشد و عقل در اصطالح عام و

عبارت است از توانائی و شایستگی شخص اعم از حقیقی یا حقـوقی بـرای دارا شـدن     و در معنای حقوقی

 حق و اجرای آن.

 قرار ذیل است: بنابراین با توجه به تعریف حقوقی اهلیت، اقسام آن به

ق.  959و  957، 956صالحیت شخص اعـم از حقیقـی )   عبارت است از ـ اهلیت تمتع یا دارا شدن حق.  1

 برای دارا شدن حق. 6ق. ت( 588، 587یا حقوقی ) 5م(

 .گردد اهلیت تمتع شخص حقیقی: هر طفلی که زنده متولد شود از یک سری حقوق متمتع می

ق.م( یـا حقـوقی    958، 212، 211، 210عبارت است از توانائی شخص اعم از حقیقـی )  استیفاء. ـ اهلیت  2

 برای اجرای حقی که دارا شده است. 7ق. ت( 589)

ها را در حـال   مثال اهلیت استیفای شخص حقیقی: صالحیت کبیر برای تصرفات یا مداخله در اموالی که آن

 ص ر از پدرش به ارث برده.

بدون وجود حق، اجرای آن محـال و غیـرممکن    فاء، داشتن اهلیت تمتع هست. زیراینکته: الزمة اهلیت است

 شخص بایستی حقوقی داشته باشد تا بتواند آن را به مرحلة اجرا درآورد. ،دیگر عبارت است. یا به

 سؤال: مبنای حقوقی اهلیت شخص حقیقی چیست؟

 .زنده متولد شدن ،اهلیت تمتعدر 

 .قوه تمییز و درک در اهلیت استیفاء،

گـذارد،   ای که انسان پا به عرصة حیات می مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است بنابراین از لحظه

 آورد. مند شدن یا دارا شدن حقوق به دست می این توانائی و شایستگی را برای بهره

                                                 
 .شود اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می: ۹۵۶ماده  .5

 .ده متولد شودگردد مشروط بر این که زن حمل از حقوق مدنی متمتع می: ۹۵۷ماده 
تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود  هیچ کس نمی: ۹۵۹ماده 

 .سلب کند
: مؤسسات وتشکیالت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی 5۸۷ماده  .6

 شوند. می

ی کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگرحقوق : شخص حقوقی می تواند دارا5۸۸ماده 
 و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانندحقوق ووظایف ابوت نبوت وامثال ذلک.

 : متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.210ماده  .۷
 شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.: برای این که متعاملین، اهل محسوب 211ماده 

 : معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطٔه عدم اهلیت باطل است.212ماده 
تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این  : هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی۹۵۸ماده 

 ته باشد.که برای این امر اهلیت قانونی داش

: تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذتصمیم 5۸۹ماده 
 شود. دارندگرفته می
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 8ق. م 956که مـاده   اهد کرد، چنانانسان از لحظة تولد تا زمان مرگ، این توانائی را حفظ خو دیگر، عبارت به

زنده متولد شدن انسان، شروع و با مـرگ او تمـام    در این زمینه مقرر داشته: اهلیت برای دارا بودن حقوق با

 شود. می

ارادة انشائی که منجر به وقوع  وة تمیز و تشخیص و درک هست، زیراداشتن ق مبنای حقوقی اهلیت استیفاء،

گونه اعمـال اسـت، فقـط در اشـخاص دارای قـوة تمییـز و درک        زمة انجام اینگردد و ال اعمال حقوقی می

 .موجود است، لذا چنان چه شخصی دارای قوة تمییز کامل و کافی باشد اهلیت وی نیز کامـل خواهـد بـود   

دهد و معنی عقـود و   مثل شخص رشید که دارای درک و تمییز کامل است و مصالح خویش را تشخیص می

 کند. ل حقوقی را درک میایقاعات و اعما

تـوان بـرخالف قواعـد اهلیـت      سؤال: قواعد مربوط به اهلیت چگونه قوانینی است: آمره یا تخییری؟ آیا می

 توافق کرد یا خیر؟

 جواب: آمره است.

رو از اهمیت و ویژگی  که قواعد مربوط به اهلیت ارتباط مستقیم با مصلحت جامعه دارد ازاین با توجه به این

تواننـد   خوردارند، لذا جزء قواعد آمره و مربوط بـه نظـم عمـومی محسـوب و نتیجتـاً افـراد نمـی       خاصی بر

گردنـد   ها توافق نمایند، لذا قراردادهایی که منجر به سلب اهلیـت، اعـم از تمتـع و اسـتیفاء مـی      برخالف آن

 9ق. م( 960و  959گونه اثر حقوقی نداشته و باطل و بالاثر خواهند بود. ) هیچ

 وجود اهلیت است یا عدم وجود آن؟ ،آیا اصل سؤال:

کند، اما در مورد  ق. م این نظر را تأیید می 956در مورد اهلیت تمتع، اصل وجود اهلیت است و ماده پاسخ: 

ق. م داشتن اهلیت اسـتیفاء خـالف    1210اصل بر عدم اهلیت هست. زیرا با توجه به مفهوم  ،اهلیت استیفاء

 اصل است و به دلیل نیاز دارد و وجود آن بایستی اثبات گردد.

 های آن: و تبصره 1210در مورد ماده 

ا عـدم رشـد   عنوان جنون ی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به کس را نمی هیچ: »مقرر داشته است 1210ماده 

 شده باشد. که عدم رشد یا جنون او ثابت محجور نمود مگر آن

 .سال برای دختر 9سال برای پسر و  15: 1تبصره 

 «شده باشد. توان به او داد که رشد او ثابت : اموال ص یری را که بالغ شده در صورتی می2تبصره 

 توضیح: 

که عدم رشد او ثابت شود اما  شود مگر این می رسد رشید فرض گوید کسی که به سن بلوغ می خود ماده می

 گوید عالوه بر بلوغ بایستی رشد نیز احراز شود. می 2تبصرة 

                                                 
 ۸. رجوع شود به صفحه ۸

تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخالق حسنه  : هیچ کس نمی۹۶0. ماده ۹
 حریت خود صرف نظر نماید.باشد از استفاده از 
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 64/ 10/ 3مورخ  30دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  آن، 2ابطه با مادة مذکور و تبصرة در ر

 «شود. ربوط به امور مالی میم 2مربوط به امور غیرمالی است و تبصرة  1210ماده »: چنین نظر داده

 اما به رأی مذکور ایراد وارد است:

 ق.م( و رشد برای امور مالی است. 1136، 1046امور غیرمالی نیازی به رشد ندارند مثل نکاح و طالق )

واحده راجع به   سال تمام شمسی )ماده 18شود تا زمانی که به سن  اما رویه این است که ص یری که بالغ می

شود و چنان چه قصد انجـام امـوری را داشـته باشـد کـه       رشید محسوب نمی ،( نرسد1313املین، رشد متع

سال تمام شمسـی، رشـید    18نیازمند رشد هست، در این صورت بایستی رشدش احراز گردد، لیکن بعد از 

 که عدم رشدش ثابت شود. شود مگر این محسوب می

 *محجورین

 حجر چیست؟ محجور کیست؟ :سؤال

 معنای منع و بازداشتن است.حجر به 

محجور کسی است که فاقد اهلیت استیفاء است. یعنی فاقد عقل)مجنون( یـا بلوغ)صـ یر( یـا رشد)سـفیه(     

 .10ق. ت( 418باشد و یا در صورت دارا بودن عقل و رشد و بلوغ، ورشکسته شود )

 محجورین عبارتند از:

 ص ار 

        11ق. م 1207ق.م،  213، 212مجانین 

 ید )سفیه(غیر رش 

 تاجر ورشکسته 

 طرق حمایت از محجورین:

 ـ موظف نمودن افرادی به نمایندگی: 1

 )ولی قهری )پدر و جد پدری 

 وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری 

 قیم 

                                                 
: تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم ازمداخله درتمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است درمدت 41۸ماده  .10

ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثر در تادیه 

رشکسته بوده وحق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره دیون اوباشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی و
  .استفاده کند

 : معامله محجورین نافذ نیست.21۳. ماده 11
 :: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند120۷ماده 

 صغار؛ -1

 اشخاص غیررشید؛ -2
 مجانین. -۳
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 ـ معامالت محجورین باطل یا غیر نافذ است. 2

 

 موارد نصب قیم:*

 ؛ص ار فاقد ولی خاص 

  ؛ولی خاصمجنون و غیر رشید متصل در صورت فقدان 

 مجنون و غیر رشید منفصل درهرصورت. 

کند که ممنوع از تصرف است، پس دلیل حجر تاجر  صریحاً اعالم می 12تق. 418در ماده )تاجر ورشکسته، 

 ورشکسته تصریح قانون تجارت است(

ـ   دیگر می عبارت به ع توانیم بگوییم در اصطالحات حقوقی، حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء است یعنـی من

و  طور مستقل و بدون دخالت دیگـری اداره کنـد   که بتواند امور مالی خود را به حکم قانون، از این شخص به

 شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد.

 اقسام حجر با توجه به ممنوعیت شخص در تصرفات خود:*

 قانونی و قضائی؛ 

 ؛حجر حمایتی و سوءظنی  

 حجر عام و حجر خاص.  

 .(کلیه موارد حق دخل و تصرف ندارد)حجر عام: یعنی شخص در 

 از موارد حق دخل و تصرف ندارد( در پاره ای حجر خاص: یعنی شخص)

 :و حجر خاص حجر عام -1

تـوان از حجـر    طورکلی از اجرای حق و انجام اعمال حقوقی ممنوع هست مثالً مـی  شخص بهعام  حجر در

)هـیچ عمـل حقـوقی را     .ای نـدارد  گونـه اراده  هـیچ مجنون نام برد زیرا مجنون برای انجام اعمال حقـوقی،  

 تواند انجام دهد چه عقد باشد چه ایقاع( نمی

مثال حجر سفیه یا تاجر  عنوان ها. به شخص از پاره ای از تصرفات ممنوع است نه همة آن خاص حجردر 

  حجر محدود به تصرفات مالی است. ،ورشکسته، در این دو مورد

                                                 
از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت  . تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم،12

 ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است...
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 سوءظنی:جر حمایتی و حجر ح -2

گذار، حمایت از حقوق محجور بوده، مثل حجر ص یر، مجنون و سفیه  حجر حمایتی: منظور و مقصود قانون

کـه   تواننـد امـور خـود را چنـان     زیرا اشخاص مذکور به علت اختالل و یا نقص قوای فکـری و ارادی نمـی  

 شایسته است اداره نمایند.

حجر، حمایت از منافع دیگران بوده اسـت. مثـل حجـر تـاجر     گذار از برقراری  حجر سوءظنی: منظور قانون

گذار حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از تصرفات مالی تاجر ورشکسته که بـه   ورشکسته، که منظور قانون

 ضرر طلبکاران بوده است.

 :حجر قانونی و قضائی -3

 .حکم مستقیم قانون وضع گردیده: مثل حجر ص یر قانونی: بهحجر 

 .شده باشد مثل حجر تاجر ورشکسته حکم دادگاه وضع حجری است که بهحجر قضائی: 

 ها ها و وضعیت حقوقی معامالت آن * اقسام محجورین و حدود حجر آن

 اند از: ق. م محجورین عبارت 1207با توجه به ماده 

شود که بـه سـن بلـوغ     که در معنای ل وی یعنی کوچک و در اصطالح حقوقی به کسی گفته می صغیر: -1

 13ق. م 1210نرسیده باشد و ص یر صفت کسی است که نیروی انسانی او کامل نگردیده و با توجه به مـاده  

دسـته ممیـز و غیـر ممیـز تقسـیم       . صـ یر بـه دو  به سن بلوغ نرسیده ص یر محسوب می شـود هرکسی که 

 ،دیگـر  عبـارت  بـه  .گردد، ص یر ممیز ص یری است که دارای قوه تمییز و تشخیص و درک نسـبی اسـت   یم

توانـد سـود را    اینکه هنوز به سن بلوغ نرسیده، قدرت درک و تمییز برخی از مفاهیم را دارد مثالً می باوجود

بـرای تمییـز معـین     از زیان تشخیص دهد و نیز ارادة حقوقی داشته باشد. در حقوق مدنی مـا سـن خاصـی   

که ص یر دارای قوة تمییـز   نگردیده لذا هرگاه بین وجود تمییز یا عدم آن اختالف حاصل شود تشخیص این

 باشد یا خیر، با دادگاه است. می

غیر ممیز: با توجه به تعریفی که از ص یر ممیز ارائه شد، ص یر غیر ممیز شخص نابال ی است که فاقد  ص یر

تواند ارادة حقوقی داشته باشد یـا اصـطالحاً فاقـد قصـد انشـاء       باشد و لذا نمی ز میدرک و تشخیص و تمیی

 باشد. می

نـد انشـاء   اتو باشـد و نمـی   معامالت ص یر غیر ممیز به دلیل این که فاقد قوة تمییز و نتیجتاً فاقـد قصـد مـی   

ر ممیز با توجه بـه ایـن کـه    ای را اراده نماید به کلی باطل و فاقد اثر حقوقی است؛ اما معامالت ص ی معامله

                                                 
توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر  : هیچ کس را نمی1210. ماده 1۳

 .آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد

 .زده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است: سن بلوغ در پسر پان1تبصره 
 توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می2تبصره 
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تواند انشاء معاملـه را   باشد و می شخص مذکور دارای قوة درک و تمییز نسبی است و نتیجتاً دارای قصد می

باشـد لـذا معـامالت     قصد نماید اما از این جهت که از بلوغ محروم است دارای رضای کامل و معتبـر نمـی  

فیذ یا اجازة ولی و سرپرست قانونی، معامله صحیح و نافذ ص یر ممیز از لحاظ حقوقی غیر نافذ است و با تن

 گردد. می

تواند معامالتی را انشاء نماید که نتیجة آن  ص یر ممیز می 14ق. م 1212الزم به ذکر است که با توجه به مادة 

 تملک بالعوض به سود وی باشد مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات.

 

ه تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقالئی و متعارف نباشـد یعنـی   شخصی است ک غیر رشید: -2

 گویند که غیر رشید یا سفیه کسی است که عقل معاش نداشته باشد. اصطالحاً می

باشـد امـا    معامالت سفیه غیر نافذ است چون شخص مذکور دارای قصـد مـی   15ق. م 1214با توجه به ماده 

( 1136( و طـالق ) 1064یـر مـالی مثـل نکـاح )    اما در معـامالت غ رضای وی رضای معتبر و کاملی نیست 

صحیح و نافذ است. طالق جزو امور مالی نیست که سفیه نتواند بدون اذن انجام دهد و در مـورد نکـاح در   

ای نکرده لذا به طور ضمنی والیت بر نفوذ نکاح سـفیه دارد.   قانونگذار به لزوم رشد اشاره 16ق م1064ماده 

)که در مورد نکاح دائمی است نه در مورد نکاح موقت چون مستلزم تعیین مهریه است و برای سفیه امکـان  

 ندارد(

م تملکـات بالعـوض   ق. 1214توجه بـه مـاده   با این وجود رضای سفیه در تعیین میزان مهر نافذ نیست. با 

 سفیه نافذ است مثل ص یر ممیز و کلیه تملیکات بالعوض سفیه باطل است.

 

کسی است که تعادل عقلی خود را از دست داده است یا به عبارت دیگر دچار اختالل اعصـاب   مجنون: -3

ور در تمـام  ق. م مجنون را به دو دسته تقسیم نموده، مجنون دائمی که شخص مذک 1213دماغی است. ماده 

باشد و معامالت وی مطلقاً باطل است و مجنون ادواری که در یک دوره در حال  اوقات دچار نقص عقل می

کند کـه در ایـن صـورت     برد یعنی اختالل اعصاب دماغی حکومت عقل را از وی سلب می جنون به سر می

ک دوره در حالت افاقه و بهبود به ای انجام دهد معاملة مذکور از لحاظ حقوقی باطل است و در ی اگر معامله

ای انجام دهد آن معامله صـحیح و نافـذ    کند که اگر در این دوره معامله برد یعنی عقلش حکومت می سر می

 است.

                                                 
: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالاثر است 1212. ماده 14

 تواند تملک بالعوض کند مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات. میمعذلک صغیر ممیز 
: معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازٔه ولی یا قیم او اعم از این که 121۴ماده  15.

باشد بدون اجازه هم  این اجازه قبالً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بالعوض از هر قبیل که

 نافذ است.
 : عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.1064. ماده 16
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ای انجام دادیم و ندانستیم که معامله در چه  سوالی که مطرح است این است که اگر با مجنون ادواری معامله

زمانی واقع شده )زمان جنون یا افاقه( در این صورت تکلیف چیست؟ و وضعیت حقـوقی معاملـه چگونـه    

ین که افاقـه و بهبـود   شود مگر ا اصل بر جنون است و این معامله باطل فرض میپاسخ این است که است؟ 

گوید معامله در حالت افاقه یا بهبود واقع شده و  مشخص و معلوم باشد. در این جا مدعی کسی است که می

ق. م مجنـون ادواری حکـم    1213ق. م( در این مورد ورود ندارد زیرا با توجه به مـاده   223اصل صحت )

 17محجور را  دارد.

 * طرق حمایت از محجورین:

 از: اند عبارت

 بطالن یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور. ـ 1

که اشـخاص بـا    امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از محجورین ةادارف نمودن اشخاصی به ظمو ـ  2

 :از اند عبارتق.م  1194تا  1180توجه به مواد 

جـور و  حامـور م  ةادارپدری است که به حکم مستقیم قـانون اختیـار    پدر و جدکه منظور  اول ولی قهری

انجام اعمال حقوقی از جانب وی را دارند، قانونگذار والیت قهری را مخصوص پـدر و جدپـدری دانسـته    

 ق. م. 1181و  1180 ماده

است: سمتی است که از طرف پدر یا جد پدری برای سرپرستی اوالدشان بعد از فـوت موصـی    دوم وصی

 18ق.م 1194، 1169، 1168و  1188 : موادشود یمبه شخص وصی واگذار 

و از لحاظ حقوقی عبارت است از شخصـی   باشد یماست: که در معنای ل وی متولی و سرپرست  سوم قیم

ق.م( از طـرف دادگـاه بـرای سرپرسـتی امـور محجـور منصـوب         1194که در صورت نبودن ولی خـاص ) 

بـرای   شـود  یمـ و قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف دادگاه به شخصـی کـه قـیم نامیـده      گردند یم

 .شود یمجور واگذار حسرپرستی امور م

 ؟شود یم: برای چه اشخاصی نصب قیم سؤال

                                                 
 : هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.22۳. ماده 1۷

قوق مالی تواند هیچ تصرفی در اموال و ح : مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی121۳ماده 
نماید نافذ است  خود بنماید ولو با اجازٔه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می

 مشروط بر آن که افاقٔه او مسلم باشد.

باشد  تواند برای اوالد خود که تحت والیت او می : هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می11۸۸. ماده 1۸
 ها را اداره نماید. ها مواظبت کرده و اموال آن معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنوصی 

….. 
 : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.11۶۸ماده 

کنند، مادر تا سن هفت  : برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می11۶۹ماده 
 .یت دارد و پس از آن با پدر استسالگی اولو

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه 

 مجمع تشخیص نظام( ۸/۹/1۳۸2باشد. )اصالحی  می
 شود. : پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می11۹۴ماده 
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 :شود یمبرای اشخاص ذیل نصب قیم  19ق. م 1218 : طبق مادهپاسخ

 ص یری که ولی خاصی نداشته باشند. ـ1

نیز  ؛ ویا نه باشد. اعم از این که ولی خاص داشته باشدسفیهی که بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه شده  ـ  2

 .باشدبرای سفیهی که سفه وی متصل به زمان کودکی بوده و ولی خاص نداشته 

حالت جنون گردیده اعم از این کـه ولـی خـاص داشـته      دچار مجنونی که پس از رسیدن به سن بلوغ، ـ  3

خـاص   وی متصل به زمـان کـودکی بـوده و ولـی    جنون ی که نو هم چنین برای مجنو باشدیا نداشته  باشد

 .باشدنداشته 

و ایـن حالـت پـس از     باشدالزم به ذکر است چنان چه شخص قبل از رسیدن به سن بلوغ، سفیه یا مجنون 

این والیت و سرپرستی بعـد   باشد، چنان چه شخص مذکور ولی خاص داشته باشدبلوغ نیز استمرار داشته 

 20ق. م( 1185) باشد ینمو نیازی به نصب قیم  کند یماز بلوغ نیز ادامه پیدا 

 * وظایف و اختیارات قیم

 ق امور حسبی(: 79ق امور حسبی،  74.م، ق 1235)

 امور غیر مالی مولی علیه: ةادار ـ 1

 محافظت( حضانت( 

  تربیت و تحصیل و... 

 امور مالی مولی علیه: ةادار ـ 2

 از اموال مولی علیه یبردار صورت 

 درخواست مهر و موم ترکه مورث محجور 

  محجور و افراد واجب النفقه یها نهیهزپرداخت 

 نگهداری اموال محجور 

 وظایف و تکالیف قیم بر دو قسم است: 21ق. م 1235به دستور ماده 

 مواظبت شخص مولی علیه )اداره امور غیر مالی( ـ 1

 اموال و حقوق مالی وی ةادار ـ 2

                                                 
 :شود : برای اشخاص ذیل نصب قیم می121۸ ماده .1۹
 برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ -1

ها بوده و ولی خاص  ها متصل به زمان صغر آن برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن -2
 نداشته باشند؛

 ا نباشد.ه ها متصل به زمان صغر آن برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن -۳
العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین  : هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی11۸۵ماده  .20

 قیم، قیمی برای طفل معین کند.

علیه و نمایندگی قانونی او در کلیٔه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او  : مواظبت شخص مولی12۳۵. ماده 21
 با قیم است.
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و  نمـوده حال محجور سعی و اهتمام ق. امور حسبی، قیم باید در تربیت و اصالح  79و نیز با توجه به ماده 

 در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

 :باشد یماداره امور غیر مالی شامل این موارد 

 نگهداری محجور ـ 1

 تعلیم و تربیت محجور ـ 2

از خطـرات جـانی کـه     منظور از نگهداری این است که قیم بایستی رعایت بهداشت مولی علیه را بنمایـد و 

اعمـالی کـه منافـات بـا     جلـوگیری نمایـد؛ همینـین     دیایبپیش  بر او ر حوادث گوناگونممکن است در اث

موجبـات  جلوگیری نموده؛ و مواظـب او در معاشـرت بـا اشـخاص باشـد کـه        وضعیت اجتماعی وی دارد

 که موجب ضرر و زیان افراد دیگر نشود.نماید و نیز مواظبت  ؛انحراف وی را فراهم نیاورند

ه نگهداری و مواظبتی که از آن یاد شده در صورتی است که محجور تحت حفاظت قرار الزم به ذکر است ک

 22.باشد یممادر  ةعهدبر  1171و  1168و تربیت وی در حدود مواد  ارینگرفته و اال نگهد

قـانون مزبـور،    1و منظور از امور حسبی با توجه بـه مـاده    باشد یم 1319/ 4/ 2)قانون امور حسبی مصوب 

نسبت به آن امور اقـدام نمـوده و اخـذ تصـمیم نماینـد بـدون ایـن کـه          اند مکلف ها دادگاهاموری است که 

 (باشد ها آندعوی از طرف  ةاقاممتوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و  ها آنرسیدگی به 

کـه   یا حرفـه جور: قیم بایستی سعی و کوشش نماید که ص یر علم و صـنعت و  در مورد تعلیم و تربیت مح

 محجـور،  را بیـاموزد و چنـان چـه    باشد یمذوق به آن را دارد و مناسب با محیط و وضعیت خانوادگی وی 

وی را به حرفه و صنعت و کـاری کـه در خـور اوسـت      داشته باشدوتوانایی اشت ال به کار را  باشدمجنون 

 سائل آن را آماده نماید. بگمارد و و

که مطرح است این است که: آیا قیم در امور مربوط به ازدواج و طالق محجور یا مـولی علیـه حـق     یالوس

 مداخله دارد یا خیر؟

 :هم ازدواج و هم طالق رندیبه گپاسخ: هر یک از محجورین بایستی به تفکیک مورد بررسی قرار 

مقـرر داشـته اسـت     1041در ازدواج وی مداخله نماید و اختیاری را که ماده  تواند ینمقیم  صغیر:در مورد 

 .باشد ینم)منظور ولی قهری است( و اختیار مذکور قابل سرایت به قیم  23باشد یممختص ولی 

در امور مربوط به طـالق مـولی علیـه دخـالتی      تواند ینمدر مورد طالق ص یر: خیر، حق مداخله ندارد. قیم 

 یرا طالق یک امر شخصی است که خود ص یر بایستی در مورد آن تصمیم بگیرد )بعد از بلوغ(ز باشدداشته 

                                                 
 : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.116۸ماده  22. 
: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود . هر چد متوفی پدر طفل 11۷1ماده 

 بوده و برای او قیّم معین کرده باشد.

سیدن به سن سال تمام شمسی و پسر قبل از ر 1۳: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 1041ماده  2۳. 
 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. 15
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اما به خاطر مسائل مـالی آن، قـیم حـق دخالـت دارد. بـا       ،شرط رشد ندارد اصالًازدواج که  در مورد سفیه:

داخله دارد و در مورد توجه به این که ازدواج سفیه آثار مالی را در پی دارد مثل مهریه و نفقه، لذا قیم حق م

، با توجه به این که حجر وی محدود به امور مالی است لذا در طـالق کـه یـک امـر غیـر مـالی       سفیه طالق

 وی نیست. ةمداخلمحسوب است خودش اختیار دارد و احتیاجی به اذن قیم یا 

در مورد مهریه  قیم مطرح است، یعنی ازدواج صحیح است و رضای سفیه ةمداخلدر مورد مهریه، به عبارتی 

 .کامل نیست و نیازمند اجازه و تنفیذ قیم دارد

در صورتی که پزشـک ازدواج مجنـون را الزم بدانـد    : )ق امور حسبی 88با توجه به ماده  در مورد مجنون:

: با توجه بـه ایـن   مجنون در مورد طالق (. دادستان، برای مجنون عقد نکاح منعقد کند ةاجازبا  تواند یمقیم 

بنـابراین   باشدطالق یک امر ضروری  ،حقوقی است و نیز ممکن است در برخی موارد ةارادکه مجنون فاقد 

)هر گاه طالق زوجـه مجنـون الزم    اقدام به طالق نماید. تواند یمقیم با تصویب دادگاه  این ماده،با توجه به 

 الق می دهد.باشد، به پیشنهاد دادستان و  تصویب دادگاه، قیم ط

 اموال و حقوق مالی محجور هدار* ا

در امـور مـالی خـود     توانند ینمبا توجه به این که محجورین اعم از سفیه و ص یر و مجنون به حکم قانون 

قیم است به همین منظور مقنن قواعد و مقرراتی  ةعهدبع سرپرستی این امور بر تمداخالتی داشته باشند و بال

 :شود یماشاره  ها آنرا در این رابطه وضع نموده است که به برخی از 

 24ق امور حسبی( 76ق. م و  1236صورت برداری از اموال مولی علیه ) ـ 1

ل و دارائـی مـولی   وی گذارده را انجام دهد بایستی اموا ةعهدفی را که قانون بر یبرای این که قیم بتواند وظا

ف قیمومت و نظـارت دادسـتان بـر اعمـالی کـه      یعلیه به تصرف وی داده شود و به منظور حسن انجام وظا

 مقرر داشته: دو وظیفه برای دادستان ق. م 1236ماده  ردیگ یمتوسط قیم انجام 

دوم:  وظیفـه  ل موجـود محجـور و  ا: نظارت در صورت تنظیمی از طرف قیم و تطبیق آن بـا امـو  اول وظیفه

تحقیقات الزمه از مطلعین نسبت به میزان دارائی محجور، زیرا ممکن است اطرافیان محجـور امـوال وی را   

را دوبـاره   یبـردار  صورتق امور حسبی بحث  76گاه نبوده و در ماده آپنهان کرده باشند و قیم از آن اموال 

 تکرار کرده است.

 25ق امور حسبی( 91ترکه مورث محجور )درخواست تحریر و مهر و موم اموال و  ـ 2

                                                 
علیه صورت جامعی از کلیٔه دارایی او تهیه  : قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی12۳۶. ماده 24

حوزٔه آن سکونت دارد بفرستد و  علیه در کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی
 علیه تحقیقات الزمه به عمل آورد. دادستان یا نمایندٔه او باید نسبت به میزان دارایی مولی

کند باید برگهای بهادار و اسناد  ق.ا.ح: قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می ۷6ماده 
هایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر  دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ هایی که دیون و اسناد امالک و تمام برگ

 ها را در سیاهه دارایی قید کند. ها را علیحده بایگانی و عدد برگ نوعی از آن

. در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و  25
 بنماید. موم و تحریر ترکه متوفی را
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ق امور حسبی در صورتی که پس از تعیین قیم، مورث محجور فـوت کنـد، قـیم مکلـف      91به دستور ماده 

متوفی را نماید، به عنوان مثال چنان چه محجور ص یر است  ةترکاست ظرف ده روز درخواست مهر و موم 

و در اثر نداشتن ولی خاص، قیم برای او تعیین شـده و مـادر یـا شـخص دیگـری کـه محجـور وارث وی        

فوت نماید، قیم به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط نسبت به ترکه، طبق قانون بایستی از دادگـاه   باشد یم

 حریر ترکه را نماید.درخواست مهر و موم و ت

 26ق. م( 1237ق امور حسبی( و ) 82او ) ةعائلمحجور و  یها نهیهزپرداخت  ـ 3

وی را بپـردازد کـه    ةالنفقـ زندگی محجور و اشخاص واجب  یها نهیهزقیم بایستی  ،با توجه به این دو ماده

دادسـتان تعیـین    ةلیوسـ با توجه به مقدار دارائی محجور و موقعیت اجتماعی وی بـه   ها نهیهزپرداخت این 

 بیش از مبلغ تعیین شده هزینه نماید مگر پس از پیشنهاد وی و تصویب دادستان. تواند ینمو قیم  گردد یم

 27ق امور حسبی( 84نگهداری اموال محجور ) ـ 4

 مسئول است(در هر صورت به ضمانی و  شود یم)همین که قیم مرتکب تقصیر شود، ید از امانی تبدیل 

لذا بایستی هر یک از اموال مولی علیه  گردد یمبا توجه به این که قیم نسبت به اموال محجور امین محسوب 

وال احتیـاج بـه محـل    آن است نگهداری نماید، به عنـوان مثـال: چنـان چـه آن امـ      ةستیشارا در محلی که 

ق امـور   84بایستی آن را در محل مزبور حفظ کند، در ایـن رابطـه مـاده     باشدسرپوشیده یا صندوق داشته 

 حسبی آمده است.

 28ق. امور حسبی( 80فروش اموال ضایع شدنی محجور )ماده  ـ 5

ت محجـور،  با مصلح ور را بفروشد و از پول آنمقرر داشته که قیم بایستی اموال ضایع شدنی محج 80ماده 

رفتار کنـد و چنـان چـه خریـد مـال را بـه صـالح         باشدمالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصحلت 

از آن پیـدا   یبـردار  بهـره نماید تا طریقی بـرای   یگذار سپردهمعتبر  یها بانکمحجور نداند آن را در یکی از 

 کند.

 29ق امور حسبی( 81)فروش اموال منقولی که غیر الزم است برای محجور  ـ 6

                                                 
ها را در  النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن : قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب۸2ماده  .26

هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به  بیمارستان و غیره و هزینه الزم دیگر از قبیل

 لجه قرار داده شود.حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معا

علیه مبلغی را که ممکن است  العموم یا نمایندٔه او باید بعد از مالحظٔه صورت دارایی مولی : مدعی12۳۷ماده 
علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است الزم شود  مخارج سالیانه مولی

 العموم. الغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعیتواند بیش از مب معین نماید. قیم نمی
: اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطالع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل ۸4ماده  .2۷

 .معتبر گذاشته شود احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای
آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری  : قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول۸0ماده  2۸.

 .باشد رفتار نماید و یا به ترتیب دیگری که مصلحت
های که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به  تواند با رعایت مصلحت اموال منقول : قیم می۸1ماده  2۹.

 .پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید
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که اموال وی را بفروشد مگر این که مصلحت  کند ینمامور محجور است و این امر ایجاب  ةادارقیم،  ةفیوظ

محجور و یا فروش آن به صالح  محجور آن را اقتضا کند و آن در موردی است که نگهداری اموال به ضرر

 باشـد لوازمی مانند آن  ؛ وقبیل مبل و فرش، میز . به عنوان مثال: چنان چه این اموال ازباشدو مصلحت وی 

 هـا  آنو محجور هـم احتیـاج بـه     شوند یمکه نگاهداری آن هزینه دربردارد و این اموال به تدریج مستهلک 

ق امور حسبی مقرر  81در این صورت فروش آن به مصلحت محجور است، در این رابطه ماده  باشدنداشته 

که مورد احتیاج محجور نیست را فروخته و نسبت به  یمنقولت مصلحت، اموال با رعای تواند یمقیم »داشته: 

 «ق امور حسبی عمل نماید. 80پول آن مطابق ماده 

 30ق امور حسبی( 83ق.م( ) 1241فروش یا رهن امول غیر منقول ) ـ 7

ق. م = مال غیر منقول مالی است که از محلی به محلی دیگر قابل انتقـال نیسـت چـه ذاتـی      19تا  12مواد 

 .عمل انسان ةواسطچه به  ،باشد

 : غیر منقول حکمی: ادوات کشاورزیق.م 17ماده 

اموال غیر منقول مولی علیـه را بفروشـد یـا بـه رهـن       تواند ینمقیم  ق.م 1241با توجه به قسمت اول ماده 

ق امـور حسـبی، امـوال غیـر منقـول       83مولی علیه و تصویب دادستان و نیز ماده  ةغبطارد مگر با لحاظ گذ

 .و و تصویب دادستانا ةغبطمحجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت 

 .باشد یممنظور از رعایت غبطه: جلوگیری از زیان و رعایت بهبود وضعیت مالی مولی علیه 

 باشدمنقول مولی علیه در شرف تنزل قیمت قرار گیرد یا هیچ نفع یا عوائدی نداشته بنابراین هر گاه مال غیر 

 محجور است. ةغبطتنها فروش آن به قیمت عادله، 

نمود مگر با فروش یـا رهـن گـذاردن مـال غیـر       نیتأمزندگانی مولی علیه را  ةنیهزهم چنین هر گاه نتوان 

 موافق با مصلحت مولی علیه است. منقول مولی علیه، در این صورت فروش یا رهن آن

قیم نمی تواند مدیون مولی علیه شود      مراد این است که قیم نمی توانـد ضـامن   شده گفته  1241درماده 

 شخصی شود  تا در نتیجه آن  بدهکار مولی علیه است.

 کند؟ یا معاملهبا مولی علیه خود  تواند یم: آیا قیم سؤال

که رعایت غبطه و مصلحت محجور  رود یمبیم آن  شود یمجواب: در معامالتی که بین قیم و محجور واقع 

ضرر احتمالی، قانونگذار قیم را از معاملـه بـا محجـور ممنـوع نمـوده       ونهنشود لذا برای جلوگیری از هر گ

 است.

                                                 
منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در : قیم نمی تواند اموال غیر 1241. ماده  ۳0

نتیجه آن، خود، مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبط مولی علیه و تصویب مدعی العموم. در صورت اخیر 

شرط حتمی تصویب مدعی العموم مالئت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج 

 کند مگر با تصویب مدعی العموم.قرض 
 ق.ا.ح: اموال غیر منوقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان. ۸۳ماده 
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به سمت قیمومت از طرف مـولی علیـه بـا خـود      تواند ینمق.م مقرر داشته که قیم  1240در این زمینه ماده 

در  از آنجا کهمعامله نماید اعم از این که مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد. 

این گونه معامالت ممکن است مصلحت محجور رعایت نشود و از لحاظ قانونی چنـین معـامالتی ممنـوع    

 طل است.لذا از لحاظ حقوقی با و اعالم شده

 31( به دادستانق.م 1244دادن حساب ساالنه ) -8

 ید قیم امانی است تا زمانی که مرتکب تقصیر نشود.

 ق.م 951تعدی 

 32ق.م 952تفریط 

 .شود یممرتکب تقصیر شود، ید قیم از امانی به ضمانی تبدیل  قیم به محض این که

، اما در مکانی غیر از پارکینگ نگهداری کـرد و زلزلـه و   کرد یمماشین را باید در پارکینگ نگهداری  مثالً

 چه نباشد. باشدل قیم عمستند به فخسارت ماشین خسارت زد، قیم مسئول است چه  به سیل آمد و

 

  

                                                 
العموم یا نمایندٔه او بدهد و هر  قیم باید الاقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی 12۴۴. ماده ۳1

 شود. العموم معزول می العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی مدعی گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ 

 تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. ۹۵1:ماده  ۳2
 : تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است.۹۵2ماده 

 تقصیر
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 موارد عزل قیم:*

حکـم   ةلیوسزیرا سمت مزبور به  ؛قیمی را که نصب نموده عزل نماید در غیر موارد معین، تواند ینمدادگاه 

احتیاج به حکم دادگاه و تصریح قانونی دارد و در مواردی است که  نیز دادگاه به قیم واگذار شده و زوال آن

 ذکر نموده اند. 33ق. م 1251، 1239، 1249، 1243، 1248 ددر موا

  : ید قیم چیست؟ میزان مسئولیت قیم چیست؟سؤال

بدون تعدی و تفریط مال : قیم نسبت به اموال محجور که در تصرف دارد امین محسوب و چنان چه وابج

گفت که ید قیم یـد   توان یم( وی تلف یا ناقص شود ضامن نخواهد بود، به عبارت دیگر ق.م 953تا  951)

چنـان   باشـد ده که قیم مرتکب تقصیر ش شود یمامانی است و در صورتی این ید امانی به ید ضمانی تبدیل 

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه نماید مسـئول ضـرر و خسـارتی    » مقرر داشته:  ق.م 1238که ماده 

؛ است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قـیم نباشـد  

 315و به دسـتور مـاده    .«ردیگ یمرار زیرا در اثر تعدی و تفریط صفت امانت زائل شده و در حکم غاصب ق

هـر چنـد    باشدغاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال م صوب وارد شده  ق.م

 34مستند به فعل او نباشد.

 

 

 

                                                 
 :شود ذیل قیم معزول می : در موارد12۴۸ماده  .۳۳

 اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛ -1

 :های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه -2
سبت به اطفال، سرقت، خیانت در امانت، کالهبرداری، اختالس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه ن

 ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
 علیه را اداره کند؛ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی -۳

 اگر قیم ورشکسته اعالن شود؛ -۴
 علیه معلوم شود؛ اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارٔه اموال مولی -۵

 العموم. با تقاضای مدعی 12۴۴، 12۴۳، 12۳۹د در مورد موا -۶

تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم  : در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می12۴۳ماده -
علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین  تضمیناتی راجع به ادارٔه اموال مولی

 شود. نشد، از قیمومت عزل مینوع تضمین حاضر 
 شود. : اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می12۴۹ماده -

علیه بوده جزو صورت دارایی او قید  : هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی12۳۹ماده -

خساراتی خواهد بود که از  نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و
علیه وارد شود. به عالوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم  این حیث ممکن است به مولی

 معزول خواهد شد.
علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر  شوهری و لو مادر مولی : هر گاه زن بی12۵1ماده -

ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزٔه اقامت خود یا نمایندٔه او اطالع دهد. در  کند، باید مراتب را در ظرف یک
تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر  این صورت دادستان یا نمایندٔه او می

 کند.

مال مغصوب واد شده باشد. هر : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به ۳15ماده  ۳4. 
 چند مستند به فعل او نباشد
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 ممیزات شخص حقیقی:*

 نام 

 اقامتگاه 

 تابعیت 

 اسناد سجلی 

 اقسام اقامتگاه:*

 اجباری 

 اختیاری 

 انتخابی 

 .امور برای شخص حقیقی و مرکز عملیات برای شخص حقوقیسکونت و مرکز مهم 

هر شخص حقیقی به وسیلة نام خانوادگی، اقامتگاه، اسناد ثبت احوال و تابعیت از دیگـر اشـخاص حقیقـی    

 شود. تمییز داده می

نماید که آن محل اقامـت قـانونی    حقوق مدنی برای هر فردی محل اقامت مخصوصی را معین می اقامتگاه=

به عبارت دیگر محل اقامت جائی  .شود اگر چه شخص مزبور در حقیقت در آن محل نباشد خته میوی شنا

کند و عموماً هر فردی  شخص برای انجام بعضی از اعمال خود در آن جا زندگی می ،است که از نظر قانون

اقامتگـاه هـر شـخص    »  :گوید ق.م می 1002دارای اقامتگاه است و به همین دلیل است که قسمت اول ماده 

امـا در   .«عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشـد 

صورتی که شخص در چندین محل اوقات خود را بگذارند چنان چـه در محلـی منـزل داشـته باشـد و در      

ه اسـت  های مذکور شایست از محلگردد که کدامیک  محلی دیگر مرکز امور مهم او باشد این سؤال مطرح می

 که اقامتگاه وی شناخته شود؟

ق.م که مقرر داشته اگر محـل سـکونت شـخص غیـر از      1002در این مورد به دستور ذیل قسمت اول ماده 

 مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم او اقامتگاه محسوب است.

ق.م مقرر داشته هـیچ   1003چنان چه ماده گیریم که هر شخصی فقط دارای یک اقامتگاه است  لذا نتیجه می

 تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. کس نمی

 *اقسام اقامتگاه

 ق.آ( 33ـ اقامتگاه اختیاری یا حقیقی )اصل  1

تواند دیگری را مجبور به  افراد آزادند هر محلی را برای سکونت و امور مهم خود اختیار نمایند و کسی نمی

توان از محل اقامت  هیچ کس را نمی»دارد:  ق .آ مقرر می 33نماید در این رابطه اصل  اقامت در محل معینی
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اش ممنوع یا به اقامت در محلـی مجبـور سـاخت مگـر در      خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه

 «دارد. مواردی که قانون مقرر می

 ـ اقامتگاه اجباری یا تبعی: 2

مخصوصی که شخصی با دیگری دارد که آن شخص در آن محـل اقامتگـاه   محلی است که بخاطر وابستگی 

 توان آن را اقامتگاه تبعی نامیده و آن در موارد ذیل است: شود و می دارد، اقامتگاه او فرض می

اقامتگاه زوجه دائمه یا موقتـه از نظـر قـانون همـان       ق.م( 1114ق.م،  1005) :اقامتگاه زن شوهردار (الف

کنـد سـکنی    ق.م زن بایستی در منزلی که شـوهر تعیـین مـی    1114زیرا به دستور ماده  ؛استاقامتگاه شوهر 

 نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

 :در موارد ذیل اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر نیست

 اول ـ در صورتی که شوهر اقامتگاه معمولی ندارد

 رضایت شوهر اقامتگاه دیگری غیر از اقامتگاه شوهر اختیار کند.دوم ـ در صورتی که زن با 

 سوم ـ در صورتی که زن با اجازة دادگاه مسکن علی حده اختیار کند

ق.م اختیار تعیین منزل به زن داده شده و زن در منزلی  1114چهارم ـ در صورتی که با توجه به ماده  

 جداگانه از شوهر زندگی کند

 زیرا نشوز بر خالف قانون است و نبایـد از نظـر ت ییـر    ناشزه، همان اقامتگاه شوهر است.: اقامتگاه زن نکته

 اقامتگاه قانونی موثر باشد. 

 ق.م( 1006هاست ) همان اقامتگاه ولی و یا قیم آن ب( اقامتگاه محجورین:

 کنند می ها ادارة امورشان را تصدی باشند و آن زیرا این گونه اشخاص تحت سرپرستی ولی یا قیم می

  35ق.م( 1008و  1007)و افراد نظامی.  ج( اقامتگاه مأمورین دولت

 36ق.م( 1009) د( اقامتگاه خدمه

 ـ اقامتگاه قراردادی: 3

اقامتگاه خاصی است که طرفین قرارداد یا معامله برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یا دعاوی ناشی از آن 

 نمایند. انتخاب مییا ابالغ اوراق دادرسی مربوط به آن 

 *نام و نام خانوادگی

 ق.م( 998و  997نام خانوادگی و نام ) دوم از ممیزات اشخاص حقیقی:

                                                 
 .: اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند100۷. ماده ۳5

 ها است. : اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن100۸ماده  -

کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود  کار یا خدمت می: اگر اشخاص کبیر که معموالً نزد دیگری 100۹. ماده ۳6
 ها خواهد بود. ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن سکونت داشته باشند اقامتگاه آن
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هـای دیگـر شـناخته     نام خانوادگی عبارت است از نامی که به وسیلة آن افراد یک خانواده از افـراد خـانواده  

شخص که قبل از نـام خـانوادگی قـرار داده    شوند و شناسایی افراد یک خانواده از یکدیگر به وسیله نام  می

ها ثبت شده و پس از فوت به  گیرد و نام خانوادگی مختص اشخاصی است که به نام آن شود صورت می می

 ق.م مقرر داشته هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد... 997گردد ماده  ها منتقل می ورثة قانونی آن

توانـد هـر نـامی را بـرای خـود       خاص الزامی است و هر شخصی مـی بنابراین داشتن نام خانوادگی برای اش

 های خانوادگی ممنوعه نباشد. انتخاب نماید به شرط این که از جمله نام

کند که قانون نیز از آن حمایـت   ق.م نام خانوادگی یک حق فردی برای انسان ایجاد می 998با توجه به ماده 

توانـد از دادگـاه درخواسـت     ری بدون حق اتخاذ کرده باشد مـی کند لذا هر کس نام خانوادگی او را دیگ می

نماید که نام خانوادگی غاصب را ت ییر دهد. به عبارت دیگر قانون برای کسـی کـه نخسـتین بـار یـک نـام       

خانوادگی را برای خود انتخاب نموده و در دفتر نام خانوادگی )در ادارة ثبت احوال( به ثبت رسانیده حقـی  

توانند در حـوزة آن   تقدم نام خانوادگی قائل شده است که به موجب آن اشخاص دیگر نمی را به عنوان حق

ق ثبـت احـوال مصـوب     41اداره همان نام خانوادگی را اختیار نمایند مگر با اجازة دارندة حق تقدم )مـاده  

1355) 

 توانند تغییر نام خانوادگی خود را درخواست کنند؟ سؤال: در چه مواردی اشخاص می

ق ثبت احوال، ت ییرش با هیئت حـل اخـتالف    3ماده  4های ممنوع باشد برابر بند  اگر نام کوچک جزء نام)

 است اما در موارد دیگر که جزء موارد ممنوعه نباشد در صالحیت محاکم دادگستری است(

 پذیرد. جواب: ت ییر نام خانوادگی با وجود شرایطی در اداره ثبت احوال صورت می

تواند پس از رسیدن به سن قانونی با رعایت مفاد دستورالعمل ت ییـر نـام خـانوادگی کـه از      هر شخصی می

 مصوبات شورای عالی ثبت احوال است فقط برای یک بار نام خانوادگی خود را ت ییر دهد.

 اند از: ، این موارد عبارت1380دستورالعمل نام خانوادگی مصوب  13براساس ماده 

 های نامناسب باشد مانند بییاره، پاالنی ـ نام خانوادگی از واژه 1

شوند  ـ نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، البته کلماتی که به یاء نسبت به صورت مفرد یا جمع ختم می 2

 پور مقدم. آباد، امیری خانی علی شود مانند حسینیان یا حسینی اما مثالً قره یک کلمه محسوب می

 های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشند؛ مانند علی اف خانوادگی از واژه ـ نام 3

های فرهنگ اسالمی باشد مانند مسـیحی، شاهپرسـت،    ـ نام خانوادگی از کلمات مذموم یا م ایر با ارزش  4

 .دین بی

 های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند سرهنگ، خان ـ نام خانوادگی از واژه 5

 ـ نام خانوادگی از اسامی محل یا منصوب به محل و نامناسب باشند مانند ارتابالقی 6
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ـ هر گاه محکومیت جزائی مؤثر برای یکی از افراد خانواده پیش آید و داشتن آن نام خـانوادگی موجـب     7

 تواند ت ییر نام خانودگی را درخواست کند. سرافکندگی باشد در این صورت شخص می

 اند از: تغییر نام خانوادگی عبارت موارد جواز

 ـ اگر نام خانوادگی در شمار بندهای یک تا شش باشند 1

ـ هر گاه ت ییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جدپدری، فرزند، برادر، خواهرو عمو   2

 باشد.

ـ    3 س از فـوت پـدر طفـل بـا وی     ـ ت ییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مـادر پ

 کند. ازدواج می

 *اسناد ثبت احوال

 سوم از ممییزات: اسناد ثبت احوال )والدت، فوت، ازدواج، طالق(

هـا تنظـیم    که بر طبق قانون بایستی به ثبت برسند و سند رسـمی بـرای آن    ترین وقایع و احوال شخصی مهم

 نامند. ها را وقایع اربعه می آناند از والدت، فوت، ازدواج و طالق که  گردد عبارت

اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی گویند که برابر مقررات ثبـت احـوال بـه    

: سـند سـجلی   1319نامة ثبـت احـوال مصـوب     آئین 1شوند. براساس ماده  وسیلة مأمورین رسمی تنظیم می

ثبت احوال به ثبت رسیده و منـدرجات آن رسـمی و معتبـر    عبارت است از سندی که مطابق مقررات قانون 

 است.

 * قواعد کلی و مشترک ثبت وقایع چهارگانه:

 ق.م ثبت وقایع اربعه الزامی است. 993ـ با توجه به ماده  1

 1287شـوند.   گیرد که رسمی محسـوب مـی   ـ ثبت این وقایع در دفاتر و اسناد مخصوصی صورت می  2

 37ق.م

 ق ثبت احوال 6گیرد.  به وسیلة نماینده یا مأمور ادارة ثبت احوال صورت میـ ثبت این وقایع  3

 ها بایستی با قید سال ماه روز و با تمام حروف نوشته شود ـ کلیه تاریخ 4

توانـد آن را   ـ ثبت وقایع در صورت فراهم بودن شرایط برای مأمور تکلیف فوری و الزامی است نمـی   5

 خودداری کند.به تأخیر انداخته یا از ثبت 

 ـ بایستی به زبان فارسی و بر طبق قانون ایران، وقایع ثبت شود. 6

 ق.م 1001پذیرد  ـ ثبت واقعه در خارج از ایران به وسیلة مأمور کنسولی ایران انجام می 7

  

                                                 
: اسنادی که در ادارٔه ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی 12۸۷. ماده ۳۷

 بق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.هابر ط در حدود صالحیت آن
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 *تابعیت

 38ق.م( 991تا  976چهارم از ممیزات: تابعیت )

                                                 
 :شوند : اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می۹۷۶. ماده ۳۸

ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی  کلیٔه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن -1
 ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ مسلم است که مدارک تابعیت آن

 ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛ در آنکسانی که پ -2
 کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ -۳

 اند؛ ها در ایران متولد شده به وجود آمده کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن -۴
ری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به هجده سال کسانی که در ایران از پد -۵

ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی  تمام الاقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند واال قبول شدن آن

 خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
 ایرانی اختیار کند؛ هر زن تبعٔه خارجی که شوهر -۶

 .هر تبعٔه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد -۷
 .نخواهند بود ۵و  ۴تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 

سال تمام بخواهند تابعیت  1۸پس از رسیدن به سن  ۹۷۶ماده  ۴هر گاه اشخاص مذکور در بند  -: الف۹۷۷ماده  

در خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمٔه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که پ
 .ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند آن

د سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خو 1۸پس از رسیدن به سن  ۹۷۶ماده  ۵هر گاه اشخاص مذکور در بند  -ب
ها را  باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمٔه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن

 .تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند
د از ها اطفال متول اند که در مملکت متبوع آن : نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده۹۷۸ماده  

کنند  ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن

 .معامله متقابله خواهد شد
 :توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند : اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می۹۷۹ماده  

 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛ -1
 نج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛پ -2

 فراری از خدمت نظامی نباشند؛ -۳

 .در هیچ مملکتی به جنحٔه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند -۴
 .در مورد فقرٔه دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است

المنفعٔه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی  : کسانی که به امور عام۹۸0ه ماد 
المنفعه  که دارای عیال ایرانی هستند و از او اوالد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام

ها را  نمایند در صورتی که دولت ورود آن میباشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را  می

به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران صالح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران 
 .به تابعیت ایران قبول شوند

 .حذف شده است ۹۸1ماده 
قی که برای ایرانیان مقرر است : اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیٔه حقو۹۸2ماده 

 :توانند به مقامات ذیل نائل گردند شوند لیکن نمی مند می بهره
 ریاست جمهوری و معاونین او -1

 عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه -2

 وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری -۳
 عضویت در مجلس شورای اسالمی -۴

 ستان و شهرستان و شهرعضویت شوراهای ا -۵
 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی -۶

 قضاوت -۷

 ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی عالی -۸
 های مهم اطالعاتی و امنیتی تصدی پست -۹

والت به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای : درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ۹۸۳ماده 
 :منضمات ذیل باشد

 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اوالد او؛ -1
تصدیقنامٔه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی  -2

رجه در صورت لزوم اطالعات راجعه به شخص تقاضاکننده را یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خا

تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در 
 .کننده تسلیم خواهد شد صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست
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نمایند تبعٔه دولت ایران شناخته  طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می: زن و اوالد صغیر کسانی که بر ۹۸۴ماده 
شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ  می

 توانند اظهاریٔه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق رسیدن به سن هجده سال تمام می
 .ضمیمه شود ۹۷۷شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریٔه اوالد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 

: تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام ۹۸۵ماده 

 .باشد اند مؤثر نمی رسیده
تواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به  شود می غیرایرانی که در نتیجٔه ازدواج، ایرانی می: زن ۹۸۶ماده 

تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از 
ال تمام نرسیده از این حق استفاده کند تواند مادام که اوالد او به سن هجده س شوهر سابق خود اوالد دارد نمی

شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در  و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعٔه خارجه می
حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع 

است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک خارجه داشتن آن جایز 

سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران 
س از وضع مخارج فروش، قیمت به العموم محل، به فروش رسیده پ منتقل کند واال اموال مزبور با نظارت مدعی

 .ها داده خواهد شد آن
نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که  : زن ایرانی که با تبعٔه خارجه مزاوجت می۹۸۷ماده 

مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطٔه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد 

ت شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقٔه تصدیق فوت شوهر و یا از وفا
 .سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت

تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد  : هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و1تبصره 
زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته 

 .باشد به شرط تقدیم تقاضانامٔه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد
کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در  ج تابعیت خارجی را تحصیل میهای ایرانی که بر اثر ازدوا : زن2تبصره 

صورتی که موجب سلطٔه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان 

 .های امور خارجه، کشور و اطالعات است وزارتخانه
اند شامل زنان مزبور نخواهد  را ترک نمودهو تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود  ۹۸۸مقررات ماده 

 .بود
 :توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل : اتباع ایران نمی۹۸۸ماده  

 سال تمام رسیده باشند؛ 2۵به سن  -1

 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛ -2
یت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابع -۳

باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازٔه تملکان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از  می
ن که نماید اعم از ای انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می

ها هم  گردند مگر این که اجازٔه هیأت وزرا شامل آن اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی

 باشد؛
 .السالح خود را انجام داده باشند خدمت تحت -۴

ند نمای تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می
( از این ماده دربارٔه آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ۳عالوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند )

صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج 
مقررٔه فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت  ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت آن

 .باشد امور خارجه می

شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که  تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی تبصره ب: هیأت وزیران می
ه دهد. فرزندان زن سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجاز 1۸فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 

توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت  سال تمام نرسیده باشند می 2۵مذکور نیز که به سن 
 .نمایند

شمسی تابعیت خارجی تحصیل  12۸0: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۹۸۹ماده  

شود ولی در عین حال کلیٔه اموال  ن بوده و تبعٔه ایران شناخته میکرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یک
العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده  غیرمنقولٔه او با نظارت مدعی

یتی های ایالتی و وال خواهد شد و به عالوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن
 .و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود

تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را  تبصره: هیأت وزیران می
 .توان داد به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازٔه ورود به ایران یا اقامت می

: از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت ۹۹0ماده  

ها را  اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن
 .صالح نداند
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 *پایان وجود شخص حقیقی یا طبیعی

گـردد و بـا تحقـق مـوت،      پذیرد و به عبارت دیگر فاقد اهلیت مـی  با مرگ خاتمه میوجود شخص حقیقی 

 اند از: گردد که عبارت آثاری بر آن مترتب می

 ق.م(  1024و  875و  874الف(تعیین ورثه) 

 ق.م ( 868و  867ب( تعیین زمان انتقال قهری اموال به ورثه) 

 ق امور حسبی ( 231ج( حال شدن دیون متوفی) 

 ق.م( 1154تعیین ابتدای عده زوجة متوفی) د( 

 تعریف شخص حقوقی:*

به عنـوان یـک    تواند یماز اشخاص حقیقی یا اموال که شخصیت و نقش اجتماعی پیدا کرده و  عه ایمجمو

 حق و تکلیف شود ةدارندواحد اجتماعی، 

 آثار ناشی از شخصیت حقوقی:

 39ق ت( 588داشتن حقوق، تکالیف و مسئولیت قانونی )اهلیت تمتع  ـ 1

 دو استثناء:

و  مثـل ابـوت، نبـوت    شوند ینماز حقوق مختص ذات یا طبیعت شخص حقیقی است بهرمند الف( 

 نکاح و ...

 در چهارچوب موضوع شرکت و اساسنامهب( 

 .اشخاص حقوقی مسئولیت مدنی و مسولیت کیفری دارند

البتـه   شـود  یمـ اول متوجه مسئولین آن است و البته خود شخص حقـوقی نیـز مجـازات     ،مسئولیت کیفری

 متفاوت است با مجازات شخص حقیقی.

 .= توسط مدیران شخص حقوقی 40ق ت( 589اهلیت استیفاء ) ـ 2

ــد ) ـ  3 ــا زمــانی کــه  (ق ت 129اســتقالل مــالی دارن ــا برجاســت و منحــل نشــده                        ت                  شــخص حقــوقی پ

حـق   ،نتیجه: طلبکاران شخصی شرکاء         است در مقابل طلبکاران و تعهداتشپاسخگوی دیون خودش 

 مراجعه به شرکت را ندارند.

 41ق ت( 590ق. م( ) 1002نام و اقامتگاه ) ـ 4

                                                                                                                                                        
تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک : تکالیف مربوط به اجرای قانون ۹۹1ماده 

ای که به تصویب  نامه تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین
 هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

یفي شودكه قانون براي افرادقائل است : شخص حقوقي مي تواندداراي كلیه حقوق وتكال5۸۸. ماده  ۳۹
مگرحقوق ووظايفي كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشدمانندحقوق ووظايف ابوت نبوت وامثال 

 .ذلك

 ۸. رجوع شود به صفحه:40
 سایر اسناد عادی است. 12۸۷غیر از اسناد مذکوره در ماده  12۸۹. ماده 41
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ق ت: مرکز  590مرکز عملیات شخص حقوقی = اما تعارضی نیست با  : اقامتگاه شخص حقوقیق.م 1002

 همان مرکز امور اداری آن است. یاتعلم

 42ق ت( 591تابعیت ) ـ 5

 * اقسام شخص حقوقی:

 .باشـند  یمآن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق عمومی  :شخص حقوقی در حقوق عمومیالف( 

 .ها وزارتخانهدولتی و  یها سازمان، ها یشهردارمانند دولت، 

و  انـد  یخصوصـ دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقـوق   آنحقوق خصوصی: در شخص حقوقی ب( 

 یهـا  سـازمان غیـر تجـاری و    مؤسساتتجاری،  یها شرکتد نمان مربوط به روابط خصوصی مردم هستند.

 مردم نهاد.

 :شوند یمذیل تقسیم  یها دستهاشخاص حقوق خصوصی خود به 

موجـود در حقـوق تجـارت     یها قالبکه در  ای از اشخاص حقوقی اند عبارتتجاری: که  یها شرکت ـ   1

. )اعمال تجاری ذاتی و تبعـی =  اند دادهو یا فعالیت معمول خود را انجام اعمال تجاری قرار  اند شدهتشکیل 

شرکت های تجاری از حین ایجاد واجد شخصیت حقوقی می شوند، لیکن شخصـیت آن هـا    ت( ق 3و  2

 هنگامی کامل می شود که طبق مقررات به ثبت برسند.  

ای اصالحی ثبت تشکیالت غیر تجاری، اشـخاص حقـوقی    نامه نیآئ 1غیر تجاری: بنابر ماده  مؤسسات ـ  2

اعم از ایـن   ،شوند یممی و ادبی و یا امور خیریه تشکیل که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور عل هستند

خود به دو  مؤسساتمزبور، این  ةنامآئین  2بنابر ماده  .قصد انتقاع داشته باشند یا نداشته باشند نیمؤسسکه 

منظور از انتفاعی، موسساتی است که مقصود از تشکیل آن هـا   .شوند یمدسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم 

فع و تقسیم آن بین اعضای خود باشد، مانند شرکت های غیر تجارتی که برای کشاورزی یا آبیاری جلب منا

مقصود از غیر انتفاعی، موسساتی است که به قصد سـود جـویی و جلـب منـافع مـادی       تشکیل می گردند.

 تشکیل نشده است، مانند انجمن های تشکیل شده برای تشویق علم، ادب، هنر و ورزش. 

اموالی که از جریان داد و ستد خارج و به یک هدف نیـک تخصـیص داده شـده انـد، دارای     فات: موقو ـ  3

قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امـور   3 ةمادبر اساس  نوعی شخصیت حقوقی هستند.

 :1363خیریه مصوب 

 «.باشد یمآن  ةندینما ،هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان بر حسب مورد» 

                                                                                                                                                        
از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او  اقامتگاه هر شخصی عبارت 1002ماده -

نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب 

 ها خواهد بود. است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن

  .ه شخص حقوقی درآنجا استاقامتگاه شخص حقوقی محلی است که ادار - 5۹0ماده 
 اشخاص حقوقي تابعیت مملكتي رادارندكه اقامتگاه آنها درآن مملكت است - 5۹1ماده  42 .
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 در حقوق خصوصی ممیزات شخص حقوقی*

 . این ممیزات عبارتند از:شخص حقوقی دارای ممیزاتی است که آن را از سایر اشخاص متمایز می گرداند

آورده ی شرکا به شرکت تشکیل یک سرمایه را می دهد که متعلق به آن استقالل مالی یا دارایی:   -1

 می از استقالل مال و دارایی برخوردار ،شرکت پابرجاستشخص حقوقی است و تا زمانی که 

  ق ت( 129)م باشد و طلبکار شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را ندارد.

قانون تجارت در ماده  اوست. مرکز عملیاتق م، اقامتگاه شخص حقوقی،  1002اقامتگاه: در ماده  -2

 در آن اداره شخص حقوقیست که اقامتگاه شخص حقوقی، محلی ا» در این زمینه می گوید:  590

نون تجارت معارض حقوقدانان تصور کرده اند که قانون مدنی در این زمینه با قابرخی از « جاست.

( 1311ق م بعد از قانون تجارت )مصوب  1002است و در مقام حل تعارض گفته اند، چون ماده 

اما برخی دیگر معتقدند هیچ تعارضی میان این  ق ت خواهد بود. 590وضع شده است، ناسخ ماده 

یعنی محلی همان مرکز عملیات اداری است  1002دو ماده نیست و مقصود از مرکز عملیات در م 

که ارکان شخص حقوقی مانند: مجمع عمومی، هیات مدیره و مدیر عامل در آنجا قرار دارند و 

رکز عملیات مادی یا فنی که ممکن است نه م تصمیمات و دستورات اصلی از آن جا صادر می شود

 متغیر و متعدد باشد. همین نظریه قابل قبول می باشد

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در این » ق ت  591در ماده  تابعیت: -3

 «مملکت واقع شده است.

شتن نام برقراری نام: شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید نامی داشته باشد، زیرا بدون دا -4

با یک شخص به دشواری خواهد بود. در قانون مدنی و قانون تجارت نص صریحی نسبت ارتباط 

به این مساله وجود ندارد اما عرف و عادت، ضرورت و اهمیت نام را تایید می کنند.)ر.ک: صفائی 

  (179و قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 

 اقسام حق -3

 ارزش مالی به اعتبار -1

 شود. که شامل حق مالی و غیر مالی می

عبارت است از حقی که اجرای آن مستقیماً برای دارندة آن ایجاد منفعت نمایـد کـه قابـل     الف( حق مالی:

 باشد. حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر می. مثل حق مالکیت. تقویم به پول باشد

 سببی از اسباب به غیر واگذارنماید و یا از آن اعراض کند. تواند حق مالکیت خود را به مثالً مالک می

 * حق مالی بر دو قسم است:
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حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد مثل حق مالکیـت نسـبت بـه اتومبیـل معـین، کـه        عینی:

مالکیت است که با عنایت به کامل بودن و انحصاری بودن آن در عرف با مـال متحـد    ،ترین حق عینی کامل

 گویند من بر خانه و اتومبیل مالکیت دارم. گویند خانه من، اتومبیل من، و نمی باشد، چرا که می می

تواند ایفای آن را از او بخواهـد و مـدیون مکلـف     حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و می دینی:

 است که آن را انجام دهد مثل حقی که هر طلبکار بر بدهکار خود دارد.

حقی است که اجرای آن منفعی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجـاد ننمایـد    یر مالیب( اما حق غ

 مثل حق زوجیت، وراثت، بنوت و امثال آن.

برخی از حقوق غیر مالی وجود دارند که به طور غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقـویم  

حق زوجیت که ایجاد نفقه  ،به طور مثال .دهد ة حقوق مالی قرار نمیها را در زمر به پول باشد اما این امر آن

 نماید. برای زوجه و توارث برای زوجین می

ها به سبب مخصوصی قابل زوال است. مثـل   باشند و برخی از آن حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی

وال است. مانند بنوت که بـه هـیچ   شود و برخی دیگر دائمی و غیر قابل ز زوجیت به وسیلة طالق منحل می

 توانند نسبت مذکور را از خود سلب کنند. وجه پدر و مادر نمی

 ـ تقسیم حق به اعتبار دایرة وسعت 2

باشد یعنی ایجاد تکلیـف بـرای تمـام افـرادی      عبارت است از حقی که در مقابل تمام افراد می الف( مطلق:

مـثالً حـق مالکیـت     .باشند کند که به حق مزبور احترام بگذارند. تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل می می

 اند آن را رعایت نموده و به آن تجاوز نکنند. حقی است که تمامی افراد مکلف

یعنی فقط ایجاد تکلیف برای شخص یا  ؛عبارت است از حقی که در مقابل یک یا چند نفر است سبی:ب( ن

ها بایستی به حق مزبور احترام گـذارده و تکـالیف خـود را انجـام دهنـد.       نماید که آن اشخاص معدودی می

 اند. تمامی حقوق دینی از این قبیل

 تقسیم حق به اعتبار زمان پیدایش ـ 3

عبارت است از حقی که پس از پیدایش سبب بالفاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا  جز:الف( حق من

میلیـون تومـان    5چنان چه شخصی اتومبیـل خـود را بـه مبلـغ      ،عدم امردیگری نداشته باشد. به عنوان مثال

مـان بـه   تو 000/000/5آیـد و   ه مالکیـت خریـدار درمـی   بفروشد، اتومبیل پس از ایجاب و قبول بالفاصله ب

 . لذا در این مثال حق بایع و مشتری نسبت به ثمن و مبیع منجز است.در می آید ملکیت فروشنده

عبارت است از حقی که پس از پیدایش سبب موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امـر   ب( حق معلق:

ماید و موصـی لـه   چنان چه شخصی خانه خود را برای دیگری وصیت ن ،دیگری داشته باشد. به عنوان مثال
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براین حق موصی آید مگر پس از فوت موصی، بنا نیز آن را قبول کند خانة مزبور به ملکیت موصی له درنمی

 باشد. معلق بر فوت موصی می له نسبت به موصی

 ـ تقسیم حق به اعتبار مدت 4

ور دائم اسـت  که حق مزب حقی است که بدون مدت و دائمی و الی االبد است مثل حق مالکیت الف( دائم:

 شود. پذیرد بلکه همان مالکیت به مشتری و ورثه منتقل می فروش یا فوت مالک خاتمه نمیو به سبب 

 حقی است که دارای مدت معین است مثل حق مستأجر نسبت به منافع عین مستاجره. ب( موقت:
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 منقول

 غیر منقول

 اعیان

 منافع

 ذاتی

 عارضی
 حکمی

 تبعی

 مثلی 

 قیمی

 مصرف شدنی

 مصرف نشدنی

 با مالک

 بدون مالک
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 غیر منقول*
 (ق.م 18تا  12 )

آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود  توان ینممال غیر منقول را تعریف کرده: مالی است که 43 12ماده 

 .انسانة عمل واسطو خواه به  باشدخواه استقرار آن ذاتی 

 *اقسام مال غیر منقول

 از: عبارتنداست.  قسم چهاربر مال غیر منقول خود 

 غیر منقول ذاتی: ـ 1

این مال از ابتدا به صورت غیر منقول بوده یا به عبارت دیگر استقرار آن ذاتی اسـت، بـارزترین و تنهـاترین    

 ها نیزممثال: اراضی و 

 عمل انسان )غیر منقول عارضی(: ةواسطبه   رمنقولیغ ـ 2

البتـه الزم نیسـت کـه     باشدی که متصل به زمین یا متصل به بنا یا متصل به درخت یزعبارت است از هر چ

به جز مثال اراضی، سایر مـواردی کـه   44 13. مثل درخت خودرو. ماده باشدانسان در آن دخالت داشته  حتماً

 16.45و  15و  14هم چنین مواد  باشد یمعمل انسان  ةطواسبرای غیر منقول به  یهائ مثالذکر کرده 

 :46ق.م 17غیر منقول حکمی  ـ 3

مثل گاو، تراکتور، کمبـاین، بـذر،    رود یمعبارت است از یک سری اموال منقول که در امر کشاورزی به کار 

امـا   اند منقولقانونگذار برای حمایت از کشاورزی این ماده را وضع کرده. این اموال با این که  .بذرپاش و ...

 .از جهت توقیف اموال ـ 2 از جهت صالحیت محاکم ـ 1: اند منقولاز دو جهت در حکم غیر 

توقیـف   . اگـر تراکتـور را  کننـد  یم)در مورد توقیف اموال منقول، مال توقیف شده را به جای دیگری منتقل 

. اما در مورد اموال غیر منقول، مال توقیف شده را در جـائی  شود یمدر این صورت کشاورزی متوقف  نند،ک

 (میکن یماز آن خانه استفاده  نندکاگر خانه را توقیف  مثالً کنند ینمنگهداری و توقیف 

                                                 
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به  4۳ .

 . نقص خود مال یا محل آن شود واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا
شود، غیرمنقول است و همچنین  اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می 44.

 ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. است لوله
در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به  ها، : آینه و پردٔه نقاشی و مجسمه و امثال آن1۴ماده  -45

 .طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده  1۵ماده 
 باشد، تنها آن قسمت منقول است.

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه : 1۶0ماده 
 شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است. جاری کند مالک آب آن می

گاومیش و ماشین و حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و .46
استفاده از عمل زراعت، الزم و مالک  اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای

آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صالحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال 

حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده  غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا
 شده است.
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 .شود ینمیک حکم استثنائی است لذا بایستی تفسیر مضیق شود یعنی به موارد مشابه سرایت داده  17ماده 

 :47غیر منقول تبعی ـ 4

 .دعاوی ـ 2حقوق  ـ 1است:  و شامل دو مورد یستندنکه قابل مشاهده  تندهساموالی 

دعـاوی غیـر منقـول عبـارت     حقوق غیر منقول عبارت است از هر حقی که بر روی مال غیر منقول است و 

 است از هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول است مثل دعوای خلع ید، حق مثل حق تجحیر، حق شفعه

 اقسام غیر منقول تبعی:

کلیه حقوق عینی نسبت به مال غیر منقول مثل حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شفعه، تحجیـر   ـ  1

 ..و

 شروط اخذ به شفعه:

  منقولمال غیر 

 قابل تقسیم 

 بین دو نفر 

 انتقال به قصد بیع 

 اجرت المثل تصرف در اموال غیر منقول ـ 2

 به ملک وارد شده مستأجرخساراتی که توسط  مثالًخسارت وارده بر اموال غیر منقول.  ـ 3

 سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ـ 4

 نشدهثمرات امالک و ثمرات درختان تا زمانی که درو یا چیده  ـ 5

 تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیر منقول ـ 6

، چون راجع بـه غیـر منقـول    نمائیمریم که تعهد کردیم آن را به کسی منتقل اد یا هخان مثال تعهد به انتقال:

 است لذا تعهد هم غیر منقول تبعی است.

یعنی تنها فـروش   .مائیمنحال بایستی آن را تسلیم خریدار  میا فروختهرا به کسی  خانه مثال تعهد به تسلیم:

 تـوان  یمبه عبارت دیگر  ،خانه کافی نیست بنابراین تعهد به تسلیم مال غیر منقول هم غیر منقول تبعی است

اما تسلیم یک عمل مـادی   شود یمگفت تسیلم و انتقال با هم فرق دارند، انتقال یک عمل حقوقی محسوب 

 است.

 :2ماره در مورد ش

فرق اجرت المثل و اجرت المسمی: اجرت المسمی عوض استفاده از مال یا عمل غیر که در قرارداد تعیـین  

که از قرار ماهیانه یک میلیون تومان تعیـین شـده کـه در ایـن      یا نهخابه عنوان مثال: اجاره بهای  .باشدشده 

                                                 
حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک   1۸. ماده  4۷

ال آن، تابع المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امث العبور وحق غیر، از قبیل حق
 اموال غیرمنقول است.
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رت المثل: عوض استفاده از زمان یـا عمـل   اما اج شود یممثال این یک میلیون تومان اجرت المسمی نامیده 

دیگری در زمانی که بین طرفین یک قرارداد حکم فرما نیست یا در آن قرارداد میـزان عـوض درج نشـده و    

 .شود یممیزان آن با توجه به عرف و جلب نظر کارشناس تعیین 

 جه است:(: دارای دو و4در مورد سرقفلی )مورد 

 .وجه منقول: که به نوعی مرتبط با عقد اجاره است ـ 1

 .وجه غیر منقول: که مرتبط با ملک است مثل ارزش یافتن یک ملک از حیث موقعیت تجاری ـ 2

وجه غیر منقول سرقفلی بر وجه منقول آن ارجحیت داشته و به همین دلیـل سـرقفلی را غیـر منقـول تبعـی      

 .میدان یم

 .اموال غیر منقول، منقول حکمی است مانند ثمن مبیع غیر منقولدیون ناشی از معامالت  نکته:

 منقول: *

 (48ق.م 22تا  19)

که قابل جا به جایی از مکانی به مکان دیگر باشند بدون این که به خود مال یا محل استقرار  ای اموال مادی

 حقوق راجع به چنین اموالی را نیز مال منقول گویند. .آن آسیبی وارد شود

 اموال منقول عبارت است:اقسام 

 می باشند. که قابل جا به جایی ای ذاتی: اموال مادی 

 شود یمخود به دو دسته تقسیم  .حکمی: که نام دیگر آن اموال در حکم منقول است: 

حقوق عینی منقول. که عبارت است از هر حق عینی که موضوعش امـوال منقـول    ـ   1

 مثل حق انتفاع از یک اتومبیل. باشد

وق دینی ناشی از معامالت منقول یا غیر منقول )الزم بـه ذکـر اسـت کـه کلیـه      حق ـ  2

در عداد امـوال   ،باشداموال غیر منقول  ةمعاملحقوق دینی و تعهدات حتی اگر ناشی از 

 .(باشند یممنقول حکمی 

)غیر منقول اند: که غیر منقول  تندهس اما دیونی باشند یم: کلیه دیون در حکم منقول ق.م 20با توجه به ماده 

 تبعی(

                                                 
: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد 1۹. ماده 4۸

 .آید، منقول است
االجاره عین مستأجره از حیث صالحیت محاکم، در حکم  : کلیٔه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال20ماده  -

 .ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد منقول است
هایی که در روی رودخانه و دریاها  ها و آسیاها و حمام های کوچک و بزرگ و قایق : انواع کشتی21ماده  - 

هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی  ها را حرکت داد و کلیٔه کارخانه توان آن شود و می ساخته می
ها موافق ترتیبات  باشد داخل در منقوالت است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنن

 .خاصه به عمل آید

: مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطٔه خرابی از بنا جدا 22ماده  -
 داخل منقول است.شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، 
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 تعهد به انتقال مال غیر منقول ـ 1

 تعهد به تسلیم مال غیر منقول ـ 2

 تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیر منقول ـ 3

 اجرت المثل مال غیر منقول ـ 4

 

 

 *اعیان و منافع

 (49ق.م 351و  350)  

 

 اعیان: 

 الف ـ معین یا خارجی یا شخصی:

 )مفروز )مستقل 

 )مشاع )اشتراکی 

 ب ـ کلی درمعین

 ج ـ کلی فی الذمه

 

 منافع

 

                                                 
االجزا و  مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی: ۳۵0ماده  4۹ .

 .الذمه باشد فی همچنین ممکن است کلی

:در صورتی که مبیع، کلی )یعنی صادق بر افراد عدیده( باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس ۳۵1ماده 

 .شود و وصف مبیع ذکر
 

 متصل

 منفصل
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 سؤال امتحان:

گونی و بیع به صورت اشاعه مانند اینکه بگوئیم یک  100گونی از  50بیع کلی در معین: مانند اینکه بگوئیم 

 معامله در چیست؟گونی، فرق در دو  50گونی، حال سوال این است که در صورت تلف  100دوم  از 

 دهد به مشتری و تلف به پای بایع است. گونی باقی مانده را می 50در بیع کلی در معین = 

گونی نیز تلف شده و تلـف بـین بـایع و مشـتری بـه       50دهد چون نصف آن  گونی می 25در بیع به اشاعه 

 نسبت سهمشان تقسیم می شود.

ابسته به مال دیگر نیست دارای جرم و ابعاد و قابـل  عین عبارت است از مالی که وجودش مستقل است و و

 اشاره است.

شود و وجودش وابسته به عین است به عنـوان   منفعت عبارت است از مالی که به تدریج از عین حاصل می

 مثال خانه عین است و سکونت در آن منفعت است.

ها وابسته و نشأت  دارند یا وجود آن توانیم بگوئیم اموال از این حیث که وجود مستقل یا به عبارت دیگر می

 شوند. گرفته از اموال دیگر است به دو دستة عین و منفعت تقسیم می

 50ق.م 287منفعت خود بر دو قسم است: متصل ـ منفصل 

منفعتی است که نه تنها قابلیت انفکاک مادی از عین مال را ندارد بلکه حتی قابلیت انفکـاک   منفعت متصل:

توان منفعت مال را  توان منفعت را از عین مال جدا کرد بلکه نمی یز ندارد یعنی نه تنها نمیحقوقی از آن را ن

جدای از عین مورد معامله قرار داد و به دیگران انتقال داد. مانند چاق شدن حیوان یا ارزش افزودة یک مال 

 گردد. که بواسطة تورم حاصل می

 ک مادی حقوقی از عین مال را داشته باشد.منفعتی است که قابلیت انفکامنفعت منفصل اما 

توان میوه را از درخت  های درخت که هم قابلیت انفکاک مادی و هم حقوقی را دارند یعنی هم می مثل میوه

جدا کرد و هم میوه به عنوان منفعت قابل انتقال دادن و فروختن به دیگران است بدون این که خود درخـت  

چرا که قابلیت انفکاک حقـوقی از   ؛منفعت منفصل است ،ثال منفعت یک خانهبه ایشان منتقل شود یا برای م

 عین را دارد و مثالً می توان عقد اجاره روی آن منقعد کرد.

 اقسام عین*

)مفروز، مشاع(: که عبارت است از عینی که در خارج از ذهـن وجـود   . عین معین یا خارجی یا شخصی 1

 آن صد کیلو برنج و ... مثل این میز، .دارد و قابل اشاره است

                                                 
شود مال کسی  : نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می2۸۷. ماده 50

است که به واسطٔه عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجٔه اقاله، مالک 
 شود. می
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یک مال مثلی و متساوی االجزاء )یعنی یـک مقـدار از یـک    از که عبارت است از مقداری  .کلی در معین:2

پذیر معین( مثالً صد کیلو برنج طارم از هزار کیلو برنج موجود در انبار. در این مثال اوالً این انبار  مال تجزیه

انبار مثلی و متساوی االجزاء است. منظور از متساوی االجزاء مـالی اسـت   معین است و ثانیاً مال موجود در 

هایی باشد که از حیث اوصاف یکسان باشند مثالً یک انبـار گنـدم، کـه مـالی      که قابل تقسیم کردن به بخش

 اند اما یک فرش مال ها با یکدیگر شبیه متساوی االجزاء است چرا که قابل تقسیم به اجزائی است که همه آن

 متساوی االجزاء نیست.

عبارت است از مقداری معین و مشخص از یک شیء با اوصاف مشخص بدون ایـن کـه    .کلی فی الذمه:3

 باشد. مشخص شده باشد که این مقدار معین از کدام مال یا کدام انبار یا کدام تودة اموال می

تا دو ماه بعد این صد کیلـو بـرنج را   گردد  فروشد و متعهد می مانند این که کسی صد کیلو برنج طارم را می

تحویل مشتری بدهد. حال معلوم نیست که وی قصد دارد این مقدار برنج را از کدام انبار تهیه کند و تحویل 

 مشتری بدهد.

 سؤال: تفاوت کلی در معین با مشاع چیست؟

تن از دو تـن بـرنج    تن برنج موجود است چنان په فروشنده بگوید که دو 10بنا بر فرض در انباری  پاسخ:

 موجود در انبار را فروختم، در این صورت بیع صورت کلی در معین واقع شده.

در این صورت بیع صـورت مشـاع واقـع شـده      ز برنج موجود در انبار را فروختم،اما اگر بگوید یک پنجم ا

در معـین   است. حال چنان چه نصف از انبار برنج از بین رفت، در این صورت شخصی که به صورت کلـی 

یـک تـن بـرنج تحویـل      ،گیرد اما شخصی که یک پنجم خریـده  معامله را انجام داده دو تن برنج تحویل می

 گیرد. می

 *مثلی و قیمی

 (51ق.م 950)

 

 * مال:

 

 ها و  شود = مثل خوراکی رود و نابود می مصرف شدنی: مالی که با استفاده از آن، عین از بین می

 ها آشامیدنی

 رود اگر چه بـه تـدریج    ماند و از بین نمی مصرف نشدنی: مالی که با استفاده از آن عین باقی می

 در اثر استفاده و انتفاع کهنه شود مثل اثاثیه منزل

                                                 
است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد  : مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی۹50. ماده 51

 مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد .

 مثلی

 قیمی

 * مال:
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باشد، یعنـی از طریـق مصـرف بایسـتی تشـخیص دهـیم کـه مـال          مالک تشخیص این دو، نوع مصرف می

ی. به عنوان مثال ممکن است مالی با نوعی مصرف از بین بـرود و بـا نـوعی    استهالکی است یا غیر استهالک

دیگر از مصرف از بین نرود، مثالً خوراکی برای خوردن، مصـرف شـدنی امـا بـرای نمـایش دادن مصـرف       

 نشدنی است.

 سؤال: فایدة تشخیص مال مصرف شدنی از نشدنی چیست؟

اند  ها مال بایستی مصرف نشدنی باشد که عبارت ه در آنـ با توجه به قانون مدنی چهار عقد وجود دارد ک  1

 از عقد اجاره، وقف، عاریه و عقد موجد حق انتفاع

ـ در مبحث نامزدی چنان چه نامزدها به یکدیگر هدیه دهند و بعد از این نامزدی به هم بخـورد، در ایـن     2

 52ق.م 1038و  1037صورت بین مال مصرف شدنی و نشدنی تفاوت است 

 ک و بدون مالکبامال*

 

 با مالک = ملک

 

 بدون مالک:

 

 نامند. نامند و بدون مالک را مباح می : مالی را که مالک دارد ملک مینکته

 باشند: اند یا اموال عمومی بر سه قسم می اموالی که بدون مالک

 53(ق.م 26تا  23مواد )ـ اموال و مشترکات عمومی  1

                                                 
تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا  : هر یک از نامزدها می10۳۷. ماده 52

ه است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد ابوین او برای وصلت منظور داد
 .شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد بود که عادتاً نگاه داشته می

: مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم 10۳۸ماده 

 .خورد مجری نخواهد بودب
 

 .ها خواهد بود استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن: 2۳. ماده  5۳
 .ها مسدود نیست تملک نماید آخر آن  هایی را که تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هیچ کس نمی: 2۴ماده 

ها و  ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل فادهمورد است  را که تواند اموالی  هیچ کس نمی: 2۵ماده 

است قنوات  های عمومی، تملک کند. و همچنین  گاه و مدارس قدیمه و میدان انبارهای عمومی  کاروانسراها و آب
 . هایی که مورد استفاده عموم است و چاه

ها و  استحکامات و قالع و خندقاموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل : 2۶ماده 
خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و 

ها و بالجمله آن چه که از  های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و کتابخانه های تلگرافی دولتی و موزه سیم
دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک اموال منقوله و غیرمنقوله که 

اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا والیت یا ناحیه یا شهری  خصوصی نیست و همچنین است 

 .اختصاص یافته باشد
 

 * اموال:

 

 ق.م( 26تا  23مشترکات عمومی )

 ق.م( 27مباحات )

 ق.م( 28مجهول المالک) 
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تواننـد طبـق قـوانین و مقـررات      باشد و همـه مـردم مـی    شود که متعلق به تمام مردم می به اموالی اطالق می

تواند در این اموال تصرفی نماید که دیگران را از اسـتفادة از   ها استفاده نمایند و هیچ کس نمی خاص، از آن

صـراحتاً بـه    25و  24باشد و قانونگذار در مـواد   کند این اموال قابل تملک به وسیلة افراد نمیها محروم  آن

 این مورد اشاره نموده است.

 ـ مباحات 2

عبارت است از اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد یعنی به عنوان مالکیت در اختیار اشخاص 

فت که مباحات، اموالی هستند که ملک اشخاص نبوده و افـراد  توان گ می 27نباشد، با توجه به تعریف ماده 

ها را مطابق مقررات مندرجه در قانون مدنی و قوانین مخصوص مربوط بـه هـر یـک از اقسـام      توانند آن می

 ها، آن اموال را تملک کرده یا از آن استفاده کنند. مثل اراضی موات. آن

: هر کس دیگو یمنیز این امر را تاکید کرده و  9255در ماده  اکتفا ننموده و54 27قانون مدنی به بیان ماده 

 استفاده نماید.  ها آنبا رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از  تواند یم

 146.57و ماده 56 140ماده  1: بند ندیآ یمة حیازت، به تملک افراد در لیوساموال مباح به 

 ـ اموال مجهول المالک: 3

عبارت است از مالی که قبالً در ملکیت اشخاص بوده لکن اعراض از آن اموال مسلم نیست اما به جهتـی از  

 شود.  جهات، مالک آن شناخته نمی

گیرد و مردم شهر را ترک و اسباب  آید که شهری مورد حمله قرار می این امر اغلب در مواقع جنگ پیش می

 گذارند. و اثاثیه خویش را باقی می

 اموال مجهول المالک بایستی با اذن حاکم به مصرف فقرا برسد.ا58 28ماده وجه به مقررات با ت

 کسی است که از عهدة مخارج خود و عیال خود برنیاید. فقیر:

اشخاص می توانند نسبت به اموالی که در خارج موجود اسـت حقـوق ذیـل راداشـته       2959باتوجه به ماده 

 باشند:

 یامنفعت. قبل ازتعریف مالکیت، ابتدا بایستی ملکیت راتعریف کنیم:مالکیت اعم ازعین 

                                                 
رات مندرجه در این هارا مطابق مقر توانند آن باشد و افراد مردم می اموالی که ملک اشخاص نمی: 2۷ماده  54 .

ها استفاده کنند  ها تملک کرده و یا از آن ی آن قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه
ها  هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن شود مثل اراضی موات یعنی زمین مباحات نامیده می

 .نباشد

 .ها استفاده نماید از مباحات، از آن وانین و نظامات راجعه به هر یک تواند با رعایت ق هر کس می: ۹2.ماده  55
 :شود تملک حاصل می: 1۴0.ماده  56

 . حیازت اشیا مباحه-2به احیا اراضی موات  -1
 .وسایل تصرف و استیال  مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن: 1۴۶ماده . 5۷

 .رسد اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می المالک با اموال مجهول: 2۸. ماده  5۸
 :های ذیل را دارا باشند ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه: 2۹ماده  5۹.

 ( مالکیت )اعم از عین یا منفعت -1

  حق انتفاع -2
 حق ارتفاق به ملک غیر -۳
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 داند. ملکیت عبارت است ازرابطه ای  که بین شخص وشئ مادی تصورمی شودوقانون نیز آن رامعتبر می

 ومنظور ازمالکیت عبارت است از رابطة ملکیت به اعتبار دارنده حق.

 اند از: های مالکیت عبارت اوصاف و ویژگی

البته الزم به ذکراست 60ق.م( 30مطلق بودن: یعنی مالک می تواندهمه گونه انتفاع ازمایملک خود ببرد ) الف(

حق هرگونه تصـرف   ،قانون قوانین ومقررات می باشد یعنی مالک درحدود که این مطلق بودن حق درحدود

 دراموال را دارد.

نحصـر بـه مالـک اسـت وتمـامی      کـه ایـن حـق م    دن: منظورازانحصاری بودن ایـن اسـت  ب( انحصاری بو

 61ق.م( 38و  31).بایست این حق رامحترم شمرده وبه آن تجاوزنکنند افراداجتماع می

 ج( دائمی بودن: یعنی مقید به زمان خاصی نیست.

 سؤال: مالکیت تبعی چیست؟

 62ق.م 32جواب: ماده 

 شود. میمنظورازمالکیت تبعی عبارت است ازمالکیت نسبت به اموالی که ازملک حاصل 

 کند. شود سرایت می می توان گفت که مالکیت اموال نسبت به هرآنیه که ازآن تولید می به عبارت دیگر

 نتیجه دخالت انسان به وجود می آیند. در طبعاً )مثل درختانی که خودرو هستند( یا         اموال تبعی    

چـه انـدازه قابـل     ق.م تـا  30دیگر، مـاده  سؤال امتحانی: حدود تصرفات مالک چه اندازه است یابه عبارت 

 اعتماد است؟

ق.م نسبت به ملـک خـویش    30طبق مقررات ماده  بر مالکی می تواند پاسخ: مالکیت حقی است مطلق وهر

مـاده   دیگران نگردد. به عبارت دیگـر  هرگونه تصرفاتی بنماید، مادامی که این بهرمندی ازحق موجب تضرر

 محـدود  کنـد،  بیـان مـی   کـه قاعـده الضـرر را    63ق.م 132کند به وسیله ماده  یکه قاعده تسلیط را بیان م 30

 گردیده. اما ممکن است در عمل، موارد ذیل اتفاق افتد:

شود هرچنـد کـه از    زیان دیگران نمی و لیکن این تصرف باعث ضرر ملک خود تصرفی کند و ( مالک در1

 فرماست.قاعده تسلیط حکم و نداردقاعده الضرر وجود  ،حد متعارف بیشتر باشد، دراین صورت

 زیان دیگران شده که خود دو حالت دارد: ملک خود تصرفاتی دارد که موجب ضرر و ( مالک در2

 الف( این تصرفات بیش ازحد متعارف است که اینجا قاعده الضرر حکم فرماست.

                                                 
انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون گونه تصرف و  : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه۳0. ماده 60

 استثنا کرده باشد.

 توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی۳1. ماده 61
: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا باال رود و همچنین است نسبت به زیر ۳۸ماده 

 ه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.گون زمین بالجمله مالک حق همه
ی عملی حاصل شده باشد،  تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه: ۳2ماده  62.

 . بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است

تلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر تواند در ملک خود تصرفی کند که مس کسی نمی: 1۳2.ماده  6۳
 .متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد
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 حالت مجاز شده: دوهمسایه شده که در  این وجود باعث ضرر با ب( این تصرفات درحد متعارف است اما

 اول: تصرف برای رفع حاجت باشد.

 دوم: برای رفع ضرر باشد.

شود وهرگـاه تصـرف    مورد در صورتی است که هرگاه مالک درملک خود تصرف ننماید؛ متضرر می این دو

شـوند وقاعـده    هم تعـارض نمـوده وسـاقط مـی     با ضرر شود. دراین صورت دو کند باعث ضررهمسایه می

 شود. میتسلیط حاکم 

 64(ق.م 35)اماره تصرف چیست؟ سؤال: قاعده ید یا

 مالی را ید گویند؛ خواه قانونی باشد یاغیر قانونی. تعریف ید: تصرف در

 امر دیگری داشته باشد. مثل تصرف که ظاهراً اماره: عبارت است از هرچیزی که جنبه کاشفیت وحکایت از

اشفیت قطعی نبوده بلکه ظنی است و قانونگذار آن را کند واین ک حکایت از مالکیت درشئ مورد تصرف می

 مورد توجه قرار داده و وسیله اثبات قرار داده است.

 اماره خود بر دو قسم است:

 

 

 1159،110،109،1158،3565مواد          اماره قانونی      

 شرایط الزم برای اماره تصرف:

شـود مگراینکـه    هرتصرفی مشروع محسوب مـی ، 66ق م 36طبق م                     ( مشروع بودن تصرف1

ناقل قانونی نیست. به عبارت دیگراثبات مشروع بودن برعهـده متصـرف    سبب مملک یا ناشی از ثابت شود

 اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهده طرفی است که ادعای مالکیت خود را دارد. نیست، بلکه بار

صرف بایستی به عنوان مالکیت باشد. یعنی به نحوی عمل نماید که تصرف وی نشـان دهنـده قصـد و    ( ت2

 نیت مالکانة اوباشد.

شود راانجام دهد، أعـم از اینکـه ایـن تصـرف یـک       ( بایستی اقداماتی را که عرفاًمصداق تصرف تلقی می3

ی مانند عرضه بـرای فـروش،   تصرف مادی مثل: سکونت، دردست داشتن و مانند آن ویا یک تصرف حقوق

 اجاره دادن وامثال آن باشد.

                                                 
 .تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خالف آن ثابت شود: ۳۵ماده  64
 : تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خالف آن ثابت شود.۳۵ماده . 65

ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص  : زن هر شخصی که به نه طالق که شش تای آن10۵۸ماده 
 .شود حرام مؤبد می

 : نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.10۵۹ماده 
شود مگر این که  : دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می10۹ماده 

 .موجود باشد قرینه یا دلیلی بر خالف آن

 کند. : بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که داللت بر تصرف و اختصاص می110ماده 
 .تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود: ۳۶ماده  66

 قضائی

 قانونی
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 اند؟ سؤال: درصورت تعارض امارة تصرف وسایر ادله )اقرار، شهادت، سند، قسم( کدامیک حاکم

 پاسخ: دراین صورت بایستی به دو نکته ذیل توجه نمود:

موجـب ظـن مـی     اماره هاکه  شوند، چرا ادله حاکم می ادله، سایر سایر الف( درتعارض بین اماره تصرف و

 ادله موجب قطع ویقین. و شوند

باشند چرا که اماره قضائی موجب  ب( درتعارض بین اماره تصرف وامارات قضائی، امارات قضائی حاکم می

اماره تصرف به عنوان یک اماره قانونی موجب ایجـاد یـک ظـن     و ایجاد ظن شخصی برای قاضی می شود

 کند. ر ظن نوعی حاکم است چرا که بهتر وجدان قاضی را اقناع میهمیشه ظن شخصی ب و نوعی می گردد

 سؤال: اماره تصرف نسبت به چه موضوعاتی قابلیت إعمال دارد؟

 پاسخ: اماره تصرف نسبت به سه موضوع ذیل قابل استفاده واعمال است:

، این سکونت شما ساکن هستید  ( تصرف در عین: دلیل مالکیت عین است. به عنوان مثال: شما در خانه ای1

 در خانه دلیل برمالکیت است.

 و ( تصرف درمنفعت؛ دلیل مالکیت منفعت است. برای مثال یک شخصی ازمنافع خانه ای بهرمند می گردد2

شخص دیگری که نسبت به آن خانه  و که مالک منافع آن خانه می باشد به استناد این تصرف خود ادعا دارد

شود که  الک منافع آن خانه است، دراین صورت حکم به نفع شخصی داده میدارد که اوم تصرفی ندارد ادعا

 نسبت به منافع خانه تصرف دارد.

هـای متمـادی ازملـک همسـایه      ( تصرف در حق دلیل برصاحب حق بودن است. ماننداینکه شخصی سال3

اینکـه از قـدیم    یا و کرده، همین تصرف متمادی نشان دهندة وجود حق ارتفاق برای وی می باشد عبور می

بخواهد  رفع این سرتیر را سرتیر بنای متعلق به شخصی بر روی دیوار همسایه قرارداشته، همسایه نمی تواند

 و این تصرف به عنوان دارا بودن حق، اماره ای بر داشتن حق نهادن سرتیر روی دیوار همسایه است.

 مقدم است؟: درصورت تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق، کدامیک سؤال

 نظریه وجود دارد: 2پاسخ: 

( ادعای متصرف کنونی مقدم است مگراینکه مالکیت سابق طرف مقابل  با اقرار متصرف کنونی اثبات شده 1

ما بایستی حکم به  ،این نظربرنمایند. بنا مستند می  67ق.م 37باشد. طرفداران این نظریه سخن خود را به ماده 

اینکه متصرف فعلی به نفع مالکیت طرف مقابل اقرارکنـد. درصـورتی کـه    مالکیت متصرف فعلی بدهیم مگر

به مدعی مالکیت تعلق داشته، انقالب دعوا رخ داده یعنی متصـرف   که ملک سابقاً متصرف فعلی اقرار نماید

                                                 
بوده است، در این صورت مشارالیه اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او  :۳۷ماده  6۷ .

تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل  نمی

 . صحیح به او منتقل شده است
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از این رو بایستی اثبات نماید که مال به ناقـل صـحیح قـانونی بـه وی      و می گیرد کنونی درمقام مدعی قرار

 ل گردیده است.منتق

اقرارمتصرف فعلی اثبـات شـده    دارد، چه مالکیت سابق شخص با ( درهرصورت مالکیت سابق را مقدم می2

 به هر وسیلة دیگری. باشد یا

بل به هروسـیله  که اقرار ویژگی خاصی ندارد، بنابراین مالکیت سابق طرف مقا طرفداران این نظریه معتقدند

 سابق برمتصرف فعلی مقدم است.ادعای مالک  ای اثبات شده باشد،

 نتیجه:

 نظریة اول انطباق بیشتری با متن قانون دارد.

 سؤال: درصورت تعارض بین وقفیت سابق وتصرف کنونی کدامیک مقدم است؟

وقفیت سابق مقدم است؛ چراکه تبدیل مال موقوفه به مال مملوک توسط اشخاص خالف اصل بـوده   پاسخ:

توانـد   اثبات است، لذا صرف تصـرف نمـی   که نیازمند ومنوط به حصول شرایطی خاص واستثنائی می باشد

قی داللت براین امرداشته باشد که مال موقوفه ازحالت وقف خارج شده وهمینان وقف بـه قـوت خـود بـا    

 (89و  88، 349)مواد است.

 کدامیک مقدم است؟و مالکیت بر اموال عمومی و مشترک  تعارض بین تصرف فعلیسوال: درصورت 

از آن جایی که اموال عمومی بر طبق قانون حق عموم است، بنابراین قابلیت انتقـال ندارنـد مگـر در     پاسخ:

 .یت بر اموال عمومی مقدم استمواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد. بنابراین مالک

 سوال: درصورت تعارض بین تصرف فعلی و تصرف سابق کدامیک مقدم است؟

ره تصرف فعلی مقدم است؛ زیرا از آنجایی که هر دو تصرف اماره هستند در صـورت تعـارض، امـا    پاسخ:

 فعلی بر اماره سابق مقدم است.

 *حق انتفاع 

  (.مق 92تا  4068)

مالی که مالـک خـاص    مالی که متعلق به دیگری است یا که شخص حق استفاده وبهره برداری از معنابدین 

 بدست آورد. درشمار مباحات است را ندارد و

 عقد حبس گویند. را عقدی که موجب ایجاد حق انتفاع برای شخص می گردد-

 *اوصاف عقد حبس

 69ق.م 56و  41شود:  ( این عقد بین حابس )مالک( ومنتفع منعقد می1

                                                 
تواند از مالی که عین آن ملک دیگری  حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می: ۴0ماده  6۸.

 .است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند
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 .معوض برقرار شود تواند به صورت مجانی یا ( می2

 70ق.م 59و  47عقود عینی است. یعنی قبض، شرط صحت آن است:  شمار ( در3

 71ق.م 46عین مال باقی بماند: ماده  ،شود که با استفاده از آن ( نسبت به مالی برقرار می4

 حبس عقدی الزم است به جز حبس مطلق که جایزاست. ( عقد5

 72ق.م 45( منتفع باید موجود باشد: 6

 سؤال: اقسام حق انتفاع باتوجه به مدت زمان برقراری آن کدام است؟

 . حبس مؤبد.74ق.م( 44. حبس مطلق )73ق.م( 43ق.م(. رقبی ) 41عمری )ماده  پاسخ:

 های حبس مطلق: ویژگی*

 ( عقدجایزاست.1

 د. )حق رجوع دارد(تواند رجوع کن وقت بخواهد می قبل از فوت هر ( مالک تا2

 ( بدون تعیین مدت است.3

 زمان فوت مالک برقرار است. ( تا4

 حبس مؤبد عبارت است ازحق انتفاعی که درآن عقد دوام قید شده است. حبس مؤبد مانند وقـف اسـت و  

تازمـانی کـه ایـن سـاختمان      منتفع خواهد بود. بـه عنـوان مثـال    مادام که عین باقی است منافع آن متعلق به

 3توانید ازآن استفاده کنید. قانون مدنی حبس مؤبد را نام نبرده است )قـانون اوقـاف درمـاده     برجاست میپا

 متذکر حبس مؤبد گردیده است(

 سؤال: آیا حق انتفاع قابل واگذاری به غیر می باشد؟

 ارادی. یا حق انتفاع چون مالی است؛ قابل انتقال به غیر است که این انتقال ممکن است قهری باشد پاسخ:

                                                                                                                                                        
: ُعمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر ۴1ماده . 6۹

 منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ند و قبول طبقه شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً داللت بر معنی آن ک : وقف واقع می۵۶ماده 
علیهم  ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن

 غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.
 : در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.۴۷ماده . ۷0

شود و هر وقت به قبض داد وقف  ر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی: اگ۵۹. ماده 

 کند. تحقق پیدا می
: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن ۴۶. ماده ۷1

 ا مفروز.باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد ی
توان برقرار کرد که در حین ایجاد  : در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارٔه شخص یا اشخاصی می۴۵. ماده ۷2

حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود 

ها حق  هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آناند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود  نیامده
 گردد. زایل می

 .گردد رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می :۴2ُماده  ۷۳
شود و این حق  اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می: ۴۳ماده 

 .طریق رقبی برقرار شودممکن است به طریق عمری یا به 
شود و این  : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می۴۳. ماده ۷4

 .حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود

فوت  : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا۴۴ماده 
 مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
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 انتقال قهری: ناشی ازفوت منتفع وانتقال حق انتفاع به وراث او می باشد. -

 انتقال قراردادی: به این معناست که منتفع به موجب یک قرارداد، حق انتفاع خـود را بـه دیگـری واگـذار     -

 اند از: نماید. البته استثناءاتی وجود دارد که حق انتفاع قابل انتقال نیست که عبارت

( حق انتفاع قائم به شخص منتفع باشد )قید مباشرت شده باشد( یعنی برای مالک مهم این است که همان 1

مال او منتفع گردد نه شخص دیگری. دراین حالت نه تنها حق انتفاع قابل واگذاری ارادی  شخص خاص از

قهـری حـق انتفـاع نیـز     به دیگران نیست بلکه ممکن است از تفسیر ارادی حابس چنین برآید که واگذاری 

برقـرار شـده    امکانپذیر نباشد ودر نتیجه حق انتفاع به واسطة فوت منتفع ساقط گردد، حق انتفاعی که مجاناً

 اصوالً چنین است.

 درصورتی که بین حابس و منتفع شرط خالف شده باشد.(2

ن نداشته هرچند به دیگرا یعنی شرط شده باشد که منتفع حق انتقال ندارد. دراین صورت منتفع حق انتقال را

 به واسطه ارث همینان امکان پذیراست.که انتقال قهری 

 سؤال: تفاوت بین حق انتفاع ومالکیت منافع چیست؟

 پاسخ:

حق انتفاع ناشی از حق حبس است اما مالکیت منافع اغلب ناشی ازعقد اجاره می باشـد اگرچـه بـه     (1

توان به همان نتیجـه   وصیت منافع ومانند آن نیز میواسطة عقود دیگری مثل صلح منافع، هبة منافع، 

 دست یافت.

مالـک منـافع    پایان مدت حق انتفاع حـق اسـتفاده وبهـره بـرداری دارد و     درحق انتفاع منتفع فقط تا (2

منـافع حاصـل    مدت مالکیت او بر مالکیت منافع ، شخص مالک تمام منافعی که در شود، اما در نمی

هـایی   دراجارة باغی برای مدت یک سال، بعد ازگذشت یک سال میـوه  شده می باشد. به عنوان مثال

خود ببرد. چراکه وی مالـک منـافع بـوده     تواند بییند وبا مستأجر می که بر روی درخت می باشد را

حق انتفـاع بعـد از    در اند. اما پدید آمده باشند در زمان مالکیت او ها که همان منافع باغ می واین میوه

فقـط   هـا نیسـت و   ببـرد چراکـه مالـک آن    را جدا کرده و تواند میوه ها منتفع نمیگذشت یک سال، 

 ها بهره برداری کند. توانسته از آن درمدت حق انتفاع می

 سؤال: فرق بین حق انتفاع واذن در انتفاع چیست؟

 ها: تفاوت

 ن در انتفـاع صـرفاً  اذ، نه حـق انتفـاع. بـه عبـارت دیگـر      ( اذن درانتفاع فقط موجب اباحه انتفاع می گردد1

 کند. دیگری را مباح میتصرفات یک شخص درمال 

 شود. ( اذن در انتفاع یک ایقاع است اما حق انتفاع به وسیله عقد ایجاد می2
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خود ساقط کرده  اینکه مالک حق رجوع را به نحوی از ( اذن در انتفاع ازسوی مالک قابل رجوع است مگر3

 لق، از سوی مالک قابل رجوع نیست.حبس مط حق انتفاع بجز در اماباشد 

درصورت انتقال ملکی که  ماند اما ( درصورت انتقال مال مورد حق انتفاع، حق انتفاع به قوت خود باقی می4

 گردد. انتفاع نداده ساقط می نسبت به آن اذن درانتفاع داده شده، به دلیل اینکه مالک جدید اذن در

حق واگـذار شـده بـه قـوت خـود بـاقی        واگذار کرده فوت نماید،حق انتفاع شخصی که به دیگران  ( اگر5

شخصی که بـه   اگر ماند )مگر در موارد خاصی که حق انتفاع به مدت عمر مالک است یاحبس مطلق( اما می

 شود. اذن در انتفاع داده فوت نماید، این اذن زائل می دیگران صرفاً

 پذیر نیست؟انتفاع امکان  سؤال: درچه مواردی رجوع از اذن در

 پاسخ:

نظم عمومی واخالق حسنه منافات داشته باشد. مثالً اگرشخصی که برای دفن میتی در  اگر رجوع از اذن با -

خارج کردن میـت از زمـین خـود     و درخواست از اذن خود رجوع کند زمین خود اذن داده باشد، نمی تواند

 نماید.

 رجوع از اذن به هر نحوی ساقط شده باشد. -

 زمانی کـه آن عقـد   اذن به صورت یک شرط ضمن عقد الزمی شرط شده باشد که در این صورت تااین  -

 اذن نیز قابل رجوع نمی باشد.الزم پابرجاست، 

 *حق ارتفاق

 75ق.م: ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری. 93مطابق تعریف ماده 

نیـز   سایر حقوق عینی مثـل حـق انتفـاع را   رسد این تعریف، کامل نباشد چون تعریف مذکور  اما به نظر می

ملک دیگری برای  توان گفت که حقی است در تر از حق ارتفاق می شود، لذا به عنوان تعریف کامل شامل می

 کمال استفاده از ملک خویش.

از ملـک دیگـری    خواهد از ملک خودش بهتر استفاده نماید توان گفت چون شخص می به عبارت دیگر می

 کند. میاستفاده 

 آید: ازدوطریق به وجود می 76ق.م 95و  94حق ارتفاق باتوجه به مواد 

 ( قرارداد1
                                                 

: در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد ۹۳۹. ماده ۷5
 :شود االرث او به طریق ذیل معین می برند، سهم ها دو برابر اناث می که ذکور آن

االرث  االرث یک پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد سهم ب باشد سهماگر عالئم رجولیت غال
االرث یک پسر و یک دختر  برد و اگر هیچ یک از عالئم غالب نباشد نصف مجموع سهم یک دختر از طبقٔه خود را می

 از طبقٔه خود را خواهد برد.
هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این توانند در ملک خود  : صاحبان امالک می۹۴. ماده ۷6

 .صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است

: هر گاه زمین یا خانٔه کسی مجرای فاضالب یا آب باران زمین یا خانٔه دیگری بوده است صاحب آن خانه ۹۵ماده  
 ز آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.تواند جلوگیری ا یا زمین نمی
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 ( قانون2

هم منعقد می کنند اسمی قرار نداده، اما حقوقدانان، نام  ملک با قانونگذار برای این قراردادی که صاحبان دو

 مجانی. شد یاتواند معوض با گذارند که این عقد می می« عقد موجد حق ارتفاق»آن را 

به مردم، حق ارتفاق داده یعنی اراده  آمدن حق ارتفاق، قانون است که در برخی موارد دومین طریق به وجود

 موارد آن زیاد است. کسی درمیان نبوده و

بیان نموده که بموجب قانون بوجود آمده اسـت یعنـی دو    ق.م حق ارتفاق طبیعی را 95درقانون مدنی ماده 

 .نند آنیه از خانه در ماسوله گیالن وجود داردی هماملک بر روی دیگر

 مشخصات حق ارتفاق چیست؟ سؤال:

 پاسخ:

به عبارت دیگر مخصوص مال غیر منقول است )تابع  و زمین دارد حق ارتفاق اختصاص به ملک و (1

 77ق.م( 102مالکیت زمین است ماده 

دیگری واگـذار نمایـد، حـق     به چنانیه مالک ملکی که حق ارتفاق درآن برقرار است ملک خود را (2

 آنکه شرط خالف کرده باشد. شود مگر ارتفاق نیز متعلق به خریدار می

 حق ارتفاق، قابل تقسیم نمی باشد. 78ق.م 103باتوجه به ماده  (3

 حق ارتفاق چیست؟ سؤال: منظور از اذن دراستفاده از

قبول ندارد. زیرا اذن ازعقـود نمـی باشـد    : اذن در استفاده ازحق ارتفاق، اباحه انتفاع است واحتیاج به پاسخ

اذن دهـد کـه از    بـه او  را به دیگری واگـذار نمایـد و   تواند بدون اینکه حق ارتفاق در ملک خود ومالک می

از استفاده  تواند هر زمان از اذن خود رجوع نماید ومنتفع را ملکش استفادة ارتفاق معین را بنماید ومالک می

چنانیه درنتیجه رجوع از اذن خساراتی متوجـه مـأذون    اما به این نکته اشاره دارد 79ق.م 98بازدارد که ماده 

ق.م،  98تواند مطالبة خسارت نماید زیرا طبیعت اذن قابیلت رجوع دارد و عالوه بـر مـاده    گردد مأذون نمی

ت ببـرد امـا   تأدیـة خسـار   نیز به طور مطلق اجازة رجوع از اذن را داده؛ بدون اینکه نامی از 80ق.م 108ماده 

 استثناءاً در دو مورد رجوع از اذن امکانپذیر نیست:

                                                 
االرتفاقی در ملک دیگر یا در  هر گاه ملکی کالً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق 102. ماده ۷۷

 ماند مگر این که خالف آن تصریح شده باشد. جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می

هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام  10۳. ماده ۷۸

ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده  از آن
از همان محلی که سابقاً حق ها حق عبور  و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن

 داشته است خواهد داشت.
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر : ۹۸ماده  ۷۹

 . تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات وقت بخواهد می
تواند هر  مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می : در تمام10۸. ماده ۸0

 وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

: اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر ۹۸. ماده 
 از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات. تواند وقت بخواهد می
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درصورتی که رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد، مثل دفن میت در زمین یا حق قرار دادن سـرتیر   (1

 .روی دیوار

یعنی اذن دهنده به وجه ملزمی حق رجوع را از خود سلب کرده باشد، چنانکه  81ق.م 120ماده  (2

 الزمی شرط گردد. یا اینکه عدم رجوع از اذن ضمن عقد داده شود و الزمی اذن ضمن عقد

 فرق بین اذن واجازه:

دهـم تـا از ماشـینم     شود اما اجازه بعد ازعمل. مثالً من به کسی اذن می اذن قبل از عمل داده می (1

مـی  از آن استفاده  برداشته و اجازه این است که فردی بدون اذن من، ماشینم را استفاده کند، اما

 دهم. بعد، من اجازه می و کند

 اذن قابل رجوع می باشد اما اجازه قابل رجوع نیست. (2

 *وقف

 منافع آن تسبیل شود. : وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و5582مادة 

تصرفاتی که موجب تلف شدن  نیز از نقل وانتقال مال جلوگیری شود و حبس مال این است که از از منظور

مال موقوفه  وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از به دلیل اینکه منظور از.دد جلوگیری شودگر عین مال می

 مال چشم پوشی نموده ومنافع مال خـود را  منظور ازتسبیل منافع یعنی مالک ازاستفاده خصوصی از است و

 امور خیریه اختصاص دهد. در راه خداوند و

 ماهیت حقوقی وقف چیست؟سوال: 

 نظریه وجود دارد:دراین رابطه سه 

داریـم، ایجـاب    بنابراین وقتی قائل به عقد بودن وقف باشیم بـه ایجـاب وقبـول نیـاز    ( وقف عقد است: 1

طـرف   وقـف عـام از   در موقوف علیهم در وقـف خـاص، و   ازطرف واقف و قبول از طرف موقوف علیه یا

 حاکم.

اسـت   ایجـاب وقبـول نیـاز   وقف خاص به  . چون در( وقف عام، ایقاع است و وقف خاص، عقد است2

 گرفتن قبولی امکان پذیر نمی باشد. وقف عام قبول الزم نیست زیرا ولی در

 ( وقف ایقاع است.3

 مقرر داشته: زیرا ریه اول راپذیرفتهقانون مدنی نظاز سه نظریه فوق، 

 اند از: وقف خاص و وقف عام. اقسام وقف عبارت

                                                 
: اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر  120. ماده ۸1

 کرده باشد. تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب وقت بخواهد می
 : وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.۵۵. ماده ۸2
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اوالد واقـف   محصور ومشخص داشته باشد، مانند وقف بـر  وقف خاص: وقفی است که اختصاص به افراد

 بعد نسل. نسالً

 وقف عام که خود دو جهت دارد:

 وفقی که مصادیق آن مشخص نیست، مثالً وقف بردانشجویان.منظور  الف( وقف عام غیرمحصور:

قـف  ب( وقف عام برمصالح عامه: منظور وقفی است که مصادیق آن عموم مردم باشد. مثل وقف مسـجد، و 

 بیمارستان و...

 محدودیت های واقف پس از وقف چیست؟سوال: 

اصل بر آزادی واقف است اما وقتی واقف تصمیم گرفت مال خود را وقف نمایـد محـدودیت هـائی    پاسخ: 

 برای او ایجاد می شود که عبارت اند از:

 .نمی تواند سرنوشت وقف را محدود به زمان معینی نماید (1

 .ط خیار در عقد وقف قرار دهدواقف نمی تواند شر (2

 .بعد از اینکه عقد وقف بصورت صحیح واقع شد، واقف نمی تواند آنرا اقاله کند (3

 (83ق.م 61ت ییر دهد.) ام وقف رااقف نمی تواند بعد از عقد وقف؛ نظ( و4

قـبض مـال موقوفـه توسـط چـه       ، قبض مال موقوفه می باشد.سؤال: یکی از شرایط وقوع عقد وقف

 آید؟ اشخاصی به عمل می

قبض عبارت است از قرارگرفتن  و وقف، قبض، شرط صحت می باشد , در84ق.م 59توجه به مادة  پاسخ: با

 مال تحت اختیار طرف دیگر.

 85مق. 62باعنایت به ماده  که حق انتفاع برای وی برقرارگردیده، لذا بیاید مال موقوفه باید به قبض کسی در

 چنانیه موقوف علیهم غیـر  شود و مال موقوفه در وقف خاص توسط طبقة اولی از موقوف علیهم قبض می

گیـرد و اال   اگرمتولی وجود داشت توسط وی قبض صورت می مصالح عامه باشد وقف بر محصور باشند یا

 توسط حاکم صورت می پذیرد.

شود به ایجاب واقف  متولی رامطرح ننموده )یعنی نگفته وقف واقع می 86ق.م 56سؤال: دلیل اینکه ماده 

 متولی رامطرح کرده چیست؟ 62و قبول متولی( اما درموردقبض درماده 

                                                 
تواند از آن رجوع کند یا در  : وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، الزم است و واقف نمی۶1. ماده ۸۳

ها شریک  ف علیهم نماید یا با آنعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقو آن تغییری بدهد یا از موقوف

 کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
. اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا ۸4

 می کند.
کنند و قبض طبقٔه اولی کافی است  ها قبض می علیهم محصور باشند خود آن وف: در صورتی که موق۶2. ماده ۸5

 کند. علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، واال حاکم قبض می و اگر موقوف
شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً داللت بر معنی آن کند و قبول  وقف واقع می: ۵۶ماده  ۸6 .

ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر  طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن

 . علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است موقوف
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گونه سمتی ندارد که بخواهد طرف ایجاب قرار گیرد وایجاب واقف  زمان عقد وقف متولی هیچ در جواب:

شود لـذا مـال موقوفـه بـه قـبض وی داده       د متولی هم ظاهر میاینکه عقد واقع ش قبول نماید؛ اما پس از را

 شود. می

 .سؤال امتحانی

 سؤال: آیاعقد وقف فضولی داریم؟

, صحت عقد وقف منوط به تنفیذ طلبکاران است پس مالـک ماننـد فضـولی    87ق.م 65به استناد ماده  پاسخ:

 است، پس فضولی در وقف هم هست.

 *موقوف علیه وشرایط آن:

بایسـتی   کسی است که از طرف مالک حق استیفای منافع موقوفه به وی واگذار شـده اسـت و   موقوف علیه

 دارای شرایط ذیل شود:

اوالد، شـرط موجـود بـودن     وقف خاص مثل وقف بر ( باید درهنگام عقد، موقوف علیه موجود باشد. در1

 موقوف علیه مورد اتفاق همه فقهاست.

 خیر؟ ا وقف برحمل جایز است یاسؤالی که مطرح است این است که آی اما

 شود و وقف بر وی صحیح است، مشروط به اینکه زنده متولد شود. پاسخ: حمل موجود شناخته می

 وقف بر اوالد اوالد؟ یح است یا خیر؟ مثالًحوقف برمعدوم به تبع موجود ص سؤال: آیا

 چنین وقفی صحیح است. 88ق.م 69توجه به ماده  اسخ: باپ

 واقع شود؛ آیا وقف صحیح است؟ موجود و معدوم معاًال: اگر وقف برسؤ

عـرض یکـدیگر واقـع     موجود ومعـدوم در  این است که وفق بر 89ق.م 70کلمة معاً درماده  پاسخ: منظور از

برادر خود علی و حسین وقف نماید وبعدا ًمعلوم شود  شوند. به عنوان مثال: چنانیه شخصی مالی را بر دو

بوده است دراینجا عقد نسبت به علی باطل است ونسبت به سهم حسین صحیح حین عقد مرده  که علی در

 خواهد بود.

 موجود در طول یکدیگر باشند، وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است. اگر معدوم و

 : نهاد حقوقی وقف راتوضیح دهید.امتحانی سؤال

 چه می دانید بنویسید. پاسخ: درمورد وقف هر

 

                                                 
 یان است.: صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه د۶۵. ماده ۸۷

 .وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود: ۶۹. ماده  ۸۸

موجود، صحیح و نسبت به سهم  اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم : ۷0ماده  . ۸۹
 . معدوم، باطل است
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بـه   ،بیع به قصدمی تواند سهم خود را احمد آیا . اند مالک مال غیر منقولمشترکا رضا  احمد وسوال: 

 حسین وقف کند؟

شفیع حق شفعه دارد )شرایط حق شفعه  لحاظ حقوقی صحیح است و از پاسخ: شرایط وقف موجود است و

 کامل است(

 وقف. پایاناگر به صورت فوری إعمال حق کرد          -

 .تام و تمام بودن وقف     إعمال حق نکرد      اگر -

ده سـال    کـنم تـا   کسی رفته جایی استخدام شده، ضمن قـرارداد گفتـه ازدواج نمـی   : امتحانی سوال)

 (را بررسی کنید.وضعیت آن قرارداد 

 شرایط موقوف علیهم:

 قبالً گفته شد          90ق.م( 70و  69های  ( موجود بودن )ماده1

 (91ق.م 71معین )ماده  ( معلوم و2

 92شرایط اساسی معامله(    ق.م       190معین باشد: مردد بین دو یاچند نفر نباشد )ماده  -

 معلوم باشد: مجهول نباشد. -

 .( اهلیت استیفاء3

 در وقف بر مجانین و محجورین ، ولی آنها از طرف محجور قبول وقف می کند.

لذا قابلیت تملک موقوف علیه، شرط عقلی بـرای صـحت   حکم تملیک است  باتوجه به اینکه وقف در

عقد می باشد. بنابراین هرگاه طبق قانون، بیگانگان نتوانند در ایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند؛ وقـف  

 برآنها صحیح نمی باشد.

 را جزء موقوف علیهم قرار ندهد. ( اینکه واقف خود4

 ، نتیجة وقف برنفس اخراج مـال از ملکیـت واقـف و   ملکیت است توجه به اینکه اخراج مال از وقف با

 داخل شدن مال در ملکیت او به طریق دیگر است؛ لذا وقف باطل است.

 ها مصداق وقف برنفس اسـت یـا   اقوام وامثال آن سؤالی که مطرح است این است که وقف بر اوالد و

 خیر؟

                                                 
 .: وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود۶۹. ماده ۹0

معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، :اگر وقف بر موجود و  ۷0ماده  .
 باطل است.

 . وقف بر مجهول صحیح نیست :۷1ماده  ۹1
 :: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است1۹0. ماده ۹2

 ه قصد طرفین و رضای آن -1
 اهلیت طرفین -2

 .موضوع معین که مورد معامله باشد -۳

 معاملهمشروعیت جهت  -۴
 در قصد طرفین و رضای آنها. -مبحث اول  
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 93ق.م 73اساس ماده  پاسخ: خیر بر

 ق.م چه کسانی هستند؟ 73سؤال: منظور از واردین ماده 

منظور  شوند و آیند یا مهمان واقف می پاسخ: واردین درعرف به کسانی گویند که به دیدن شخص واقف می

 شخص داشته باشند. سببی با از اقوام به کسانی گویند که قرابت نسبی یا

 تواند جزءموقوفٌ علیهم قرارگیرد یا خیر؟ سؤال: آیا در وقف عام خود واقف می

مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفٌ علـیهم واقـع    مقرر داشته در وقف بر 94ق م74ماده  پاسخ:

مدرسه وامثـال آن.   تواند منتفع گردد. در وقف بر مصالح وامور خیریه ازقبیل مسجد و بیمارستان و شود، می

قف بر جهت می باشـد نـه   توجه به اینکه اینگونه اوقاف، و هرگاه واقف مصداق موقوفٌ علیهم واقع شود با

 تواند جزو موقوفٌ علیهم قرار گیرد. برافراد، لذا واقف می

 تواند پس از عقد وقف، متولی را عزل کند؟ سؤال: واقف می

تواند متولی را عزل کند، مگراینکه برای متولی شرایط خاص قرار دهد مثل: مسـلمان   پاسخ: خیر. واقف نمی

 ین صورت اگر فاقد این شرائط و صفات خاص بشود، منعزل می شود.ایرانی بودن و... که در ا بودن یا

 *ادارة مال موقوفه

 اند از: اشخاصی که مال موقوفه را اداره می کنند عبارت

 متولی کسی است که ادارة امور موقوفه را برعهده دارد.      متولی     -

 اطالعی و استصوابی.     ناظر       -

 76کنـد. )مـاده    درصورتی که واقف در عقد وقف متولی تعیین کرده باشـد، وی مـال موقوفـه را اداره مـی     

 95ق.م(

تواند نصب متولی نماید زیرا پـس از   عقد وقف، واقف متولی را تعیین نکرده باشد دیگر نمی چنانیه در اما

موقوفـه نمایـد ویـا ت ییـر      تواند مداخلـه ای درامـور   حصول قبض، واقف نمی وقوع عقد به نحو صحت و

آن بدهد. اما اگر واقف حق تعیین متولی را برای خـود در عقـد وقـف قراردهـد پـس از عقـد        وتبدیلی در

کـه تعیـین نمـوده، متـولی      تواند درضمن عقد شرط کند کـه متـولی را   نیز می تواند متولی تعیین نماید و می

 خود معین کند. دیگری پس از

تواند  می 76لی قرار داده مجبور نیست که آن سمت را قبول کندبلکه مطابق ماده شخصی راکه واقف اورا متو

تولیت را قبول کند یا رد کند واگر قبول کرد دیگر نمی تواندآن را رد کند وهرگاه رد نمود مانند آن است که 

 واقف از ابتدامتولی قرار نداده است.

                                                 
 . است ها صحیح  وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن: ۷۳ماده  ۹۳.

 .تواند منتفع گردد علیهم واقع شود، می در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف: ۷۴. ماده  ۹4

تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر  : کسی که واقف او را متولی قرار داده می۷۶ماده  .۹5
 تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد. نمی
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 ید متولی و میزان مسؤلیت وی:

عدم تقصیر وی می باشد )یعنـی یـد متـولی أمـانی      اصل بر شود و موقوفه امین محسوب میمتولی در ادارة 

 است(

ایـن حالـت از طـرف اوقـاف      در شود و صورتی که مرتکب تقصیر شود صفت امانت از وی سلب می در و

 شود تا موقوفه را اداره نماید. امینی به وی منضم می

کـار متـولی نظـارت دارد، امـا در ادارة وقـف       کـه بـر   ی شوددرعقد وقف به شخصی گفته م      ناظر      

متولی ناظر قرار دهد که اعمال  تواند بر مقرر داشته واقف می 96ق.م 78کند چنانیه مادة  مستقیماً دخالت نمی

 اند از: استصوابی و اطالعی. گیرد. بنابراین اقسام نظارت عبارت صورت می اطالع او متولی با تصویب یا

ناظری است که اعمال متولی بایستی به تصویب وی برسد، به عبـارت دیگـر      وابی     ناظر استص -

در صـورت   عملی در امور موقوفه جلـب نظـر نـاظر را بنمایـد و     اقدام به هر متولی بایستی قبل از

 در دهد. ناظر استصوابی ماننـد متـولی اسـت و    تصویب ناظر، متولی آن عمل را انجام می موافقت و

متـولی مـی    تصمیمات با متولی شریک خواهد بود اما اجرای آن تصـمیمات منحصـراً بـا   أخذ کلیة 

 باشد.

اطالع وی باشد، صرف اطـالع کفایـت    ناظری است که اعمال متولی بایستی با    ناظر اطالعی      -

طریـق اعـالم    مـی توانـد از   کند و یعدم تصویب وی خدشه ای در عمل متولی ایجاد نم کند و می

 متولی به دادگاه، نظارت خود را عملی سازد.تخلف 
 

 97به همان ترتیب که واقف مقرر کرده عمل کند.               82ماده 

 98پرداخت هزینة تعمیر و...مقدم بر حق موقوفٌ علیهم است.              86ماده 

 99تقسیم منافع موقوفه:             87ماده 

 برابر برای پسر و یک برابر برای دختر. د. مثل دوشو اختیارتعیین به متولی تفویض می

 سؤال: نحوة اداره موقوفه چگونه است؟

پاسخ: اگر واقف ترتیب خاصی را تعیین نموده متولی باید همانگونه رفتارکند وبه عبارت دیگر درحدود 

ر آنیه که در وقف مقرر شده است. اماچنانیه ترتیب خاصی رامشخص نکرده باشـد متـولی بایسـتی د   

 حدود معمول محل ومتعارف وظائف خود را انجام دهد.

                                                 
 صویب یا اطالع او باشد.تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به ت : واقف می۷۸. ماده ۹6

: هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب ۸2. ماده ۹۷
آوری منافع و تقسیم آن بر  رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع

 وکیل امینی، عمل نماید.مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل 
: در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصالح موقوفه و اموری که برای تحصیل ۸۶. ماده ۹۸

 علیهم، مقدم خواهد بود. منفعت الزم است بر حق موقوف

تقسیم شود یا به تفاوت علیهم به تساوی  تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف : واقف می۸۷. ماده ۹۹
 داند تقسیم کند. و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می
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 سؤال: نحوة نگهداری مال موقوفه چگونه است؟

ایـن   مـواردی از  اصالح موقوفـه و  های مربوط به تعمیر و باتوجه به مادة مذکور هزینه  .ق.م 86پاسخ: ماده 

یرات موقوفه تعیین نکرده باشد شود یعنی چنانیه واقف محلی را برای تعم منافع موقوفه برداشت می قبیل از

اگرچه این امر باعث شود که  موقوفه تعمیر می شود موقوفه نیاز به تعمیر داشته باشد، از عواید حاصله از و

ق.م ذکر شد، وقـف حـبس عـین اسـت      55همانگونه که درماده  چیزی برای موقوفٌ علیهم باقی نماند زیرا

 منفعت به وجود آید. ماند تا برای بقای موقوفة اصلی باقی نمیوتسبیل منافع است و بدون مخارج الزمه 

مـال موقوفـه الزم    انتفاع از عادت محل، آن را برای بقا و مخارج الزمه مخارجی است که عرف و منظور از

عواید موقوفه آن را به بهترین وضعی که ممکـن اسـت    از نه مخارج بیشتر. یعنی متولی نمی تواند داند و می

باعث تجاوز به سهم موقوفٌ  موقوفه وارد گردد و شود که مخارج اضافی بر زیرا این امر موجب میدرآورد. 

 علیهم خواهد شد. مگر اینکه واقف به این امر تصریح کرده باشد.

سؤال: تقسیم منافع موقوفه بین موقوفٌ علیهم چگونه است وآیا موقوفٌ علـیهم قبـل از تقسـیم منـافع     

 اجازة متولی در منافع، تصرفی داشته باشند یا خیر؟ موقوفه می توانند بدون

تقسیم منافع موقوفه بین موقوفٌ علیهم تابع نظر واقف اسـت کـه در عقـد وقـف      پاسخ قسمت اول سؤال:

شرط کند که منافع موقوفه بین موقـوفٌ   واقف می تواند»مقرر داشته:  87. در این رابطه ماده است قرار داده

مطـابق   و «یا بـالعکس.  برابر ذکور قرار دهد و تفاوت تقسیم شود. مثالً برای اناث دوعلیهم به تساوی یا به 

که به هر نحوی که مصـلحت   شخص دیگری بدهد به متولی یا ممکن است اختیار قسمت اخیر مادة مذکور

 بداند منافع مال موقوفه را بین موقوفٌ علیهم تقسیم نماید.

موقوف علیهم نمی توانند درعواید موقوفه مادامی که تقسیم نشده )افـراز نشـده(    پاسخ قسمت دوم سؤال:

توانـد بـدون اجـازة دیگـری درآن      هـا نمـی   اند وهیچ یک از آن ها مشاعاً سهیم تصرف نمایند زیرا تمامی آن

ز اینکه سهم هر یک از موقوف علیهم مشخص گردیـد یعنـی ا   از ق.م بعد 85اما مطابق ماده  تصرف نمایند

سـهم خـود تصـرف     در مفروز گردید، دراین صورت موقوف علیهم مـی تواننـد   حالت اشاعه خارج شد و

نمایند اگرچه متولی اجازه نداده باشد زیرا تصرف مالک در مال مفروز خود احتیاج به اذن دیگری نخواهـد  

 شرط کرده باشد. داشت مگر اینکه واقف اذن در تصرف را

رود  موقوفه ازطرف متولی اجاره داده شود بافوت متولی اجاره ازبین مـی سؤال: آیا در صورتی که مال 

 یا نه؟

باتوجه به اینکه متولی امین موقوفه است وآنگونه که صالح و مصـلحت وقـف و موقـوف علـیهم را      پاسخ:

ن بداند، در حدود اختیاری که واقف به او داده بایستی عمل نماید، لذا چنانیه واقف تصـریح بـه اجـاره داد   

تواند عمل نماید. مثالً اگر موقوفه اراضی مزروعی است آن را به مزارعه  موقوفه ننموده باشد، متولی خود می
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مال موقوفه  و مساقات واگذار نماید وهرگاه واقف مدت معینی برای اجاره قید ننموده باشد، متولی می تواند

عمر متولی یا موقوف علیهم تجـاوز   مدت از را برای مدت بیش از معمول به اجاره واگذار نماید اگرچه این

 (100ق.م 499 واقف به نظر او واگذار کرده. ) کند، زیرا اداره موقوفه برعهدة اوست و تشخیص مصلحت را

در  طبقة اولی از موقوف علیهم، موقوفه را به اجاره واگذار نمایـد و  اما در صورتی که وقف بر اوالد باشد و

فوت کند، اجاره نسبت به بقیة مدت، فضولی است زیرا طبقة اولـی حـق انتفـاع    اثناء مدت اجاره طبقة اولی 

شـود کـه حـق     چون مـوجر فـوت کنـد کشـف مـی      به اجاره واگذار نموده، و زمان حیات خود را داشته و

صحت اجارة بقیة مدت منوط به اجازة طبقة الحق می باشد )مستنبط  واگذاری نسبت به بقیه مدت نداشته و

 101(497از 

 وضعیت وقف پس از إعمال حق شفعه توسط شفیع*

 شرایط حق شفعه:

 مال غیر منقول، قابل تقسیم -

 بین دونفر -

 قصد بیع، حصة خودش را منتقل کند -

 

فروش حصـة   زمانی که شریک دیگر از اگر خریدار مال مشاع، مال خود را وقف کند؛ وقف صحیح است و

حصـة   یابد و إعمال کند که در این صورت وقف پایان میتواند فوراً حق شفعة خود را  دیگر مطلع شود، می

 گیرد. فروخته شده تحت مالکیت شریک دیگر قرار می

 وضعیت وقف درصورت إعمال شفعه )تملک مال موقوفه(

 )توضیح استاد(

کنـد )نـه    منتقل می همة شرایط الزم به قصد بیع حصة خود را نفر شریک بودند، یک نفر با مسأله: دو

 مهریه( حاال وضعیت وقف را مشخص کنید. هبه، یا عقد صلح، یا

را بـه شـخص    نفر در ملکی به نحو مشاعی شریک باشند ویکی ازآن ها سهم خود : درصورتی که دوپاسخ

 أخذ به شفعه نماید 102808تواند به دستور ماده شریک دیگر می الثی بفروشد و خریدار آن را وقف نماید، وث

ا تملک کند و وقف مانع ازاین امر نخواهد بود. زیرا حـق شـفیع بـه وسـیلة     پرداخت ثمن، موقوفه ر یعنی با

                                                 
ی وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل  ی صرفه هر گاه متولی با مالحظه: ۴۹۹ماده  100.

 .گردد نمی
شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر  أجر باطل نمی: عقد اجاره به واسطٔه فوت موجر یا مست۴۹۷. ماده 101

شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده  خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می
 گردد. باشد به فوت مستأجر باطل می

ریک، حصٔه خود : هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو ش۸0۸. ماده 102

را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و 
 گویند. حصٔه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می
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بین رفتن حق سـابق   تواند باعث از عقد بیع نسبت به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته وعقد مؤخر نمی

 یابد. گردد، لذا پس از أخذ به شفعه، وقف پایان می

 سؤال: آیا فروش مال موقوفه امکانپذیر است یاخیر؟

 اصل عدم جواز فروش مال موقوفه.103ق.م. 349و  88پاسخ: ماده 

 قانون مدنی برای حفظ منافع موقوف علیهم استثناءاً در دو مورد ذیل اجازة فروش مال موقوفه را داده:

( درصورتی که موقوفه خراب شود یا منجر به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن امکانپذیر نباشد. ماده 1

   104ق.م 88

تعمیـر   و منظور از منجر به خرابی شدن آن است که هرگاه موقوفه به همان وضـعیت کـه دارد بـاقی بمانـد    

 شد اگرچه فعالً خراب نشده. نشود به زودی خراب خواهد

ق.م اختالف بین موقوف علیهم حاصل شود به نحوی که بیم سـفک دمـاء    349( چنانیه با عنایت به ماده 2

 نوعاً منجر به فوت شود( یا منجر به خرابی موقوفه گردد.)یعنی جرح شدیدی که 
  

                                                 
تالف شود به نحوی علیهم، تولید اخ : بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف۳۴۹. ماده 10۳

که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، 
 مقرر است.

: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ۸۸ماده 
 ران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.ممکن نباشد در صورتی جایز است که عم

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از : ۸۸ماده . 104

 .آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود
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 حق فکری یا حق معنوی:  -5

 حقوقی اتنظری*

: حقوق معنوی، حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از تعریف دکتر کاتوزیان .1

 فعالیت و فکر و ابتکار را می دهد

است ولی موضوع آن عین خارجی  : دارای ارزش اقتصادی و داد و ستدتعریف دکتر صفایی .2

 نیست.

  سبت به نام تجاری، حق نشر و غیره.مثال برای حق فکری: حق اختراع، حق تالیف، حق تاجر ن .3

 مسئله: آیا حق معنوی جزء حقوق مالی است یا غیر مالی؟

از حقوق مالی و حقوق غیر مالی )  ماهیتی مختلط مرحوم دکتر کاتوزیان حق مالکیت فکری را: پاسخ

 کتاب دکتر کاتوزیان(  24مربوط به شخصیت ( می دانند. ) صفحه 

حق  –حق اقتباس تلخیص  –حق ترجمه  –مثال برای حق فکری مالی ) مادی(: حق نشر و تکثیر  *

 استفاده از جایزه هنری ...

 ق حرمت نام اثر و پدید آورنده و ....ح –مثال برای حق فکری غیر مالی: حق تصمیم در مورد انتشار  *

 مسئله: رابطه بین مالک و اموال معنوی) فکری ( چیست؟

 —میدانند و به خاطر همین از آن به حق مالکیت فکری حق مالکیت : اکثر حقوق دانان این حق راپاسخ

 معنوی یاد می کنند 

 ات فقهیی*نظر

 معنوی: —در باب حق مالکیت فکری ات فقهیینظر

  موجود در شرع  قاعده تسلیطخالصه کالم ایشان چنین است که این حق با  خمینی ره:امام

 ناسازگار است ) یعنی حق مذکور را شرعی نمی دانند (

 دلیلی  : خالصه نظر ایشان بدین صورت است که بر حرمت نفس اقتباسآیت اهلل صافی گلپایگانی

 ) یعنی ایشان هم مخالف چنین حقی هستند( وجود ندارد 

 این حق با قداست علم ناسازگار است.برخی علما اهل سنت : 

 به نظر می رسد نظر ایشان چنین باشد که اموال معنوی، مالکیت شخصی ندارند شهید مطهری :

 است. ) در حقوق ایران و فرانسه بعضی اجتماع و در اختیار حکومت اسالمی بلکه مالکیت برای
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سال پس از فوت مؤلف،  50ثال: مالکیت حق تالیف را موارد متمایل به این نظر شده اند برای م

 برای دولت و اجتماع می دانند (

 :ایشان، شارع تصمیم گیری در این  منطقة الفراغ به نظر می رسد که بر اساس نظریه شهید صدر

 مورد را به حاکم اسالمی سپرده است.

 حق مستقیما از شرع نیامده  : خالصه نظر ایشان چنین است که هر چند اینآیت اهلل فاضل لنکرانی

 شد. قائل به چنین حقی ولی عقل آن را تایید می کند و شرع هم ردی نفرموده است پس می توان

 شرعی و  : خالصه نظر ایشان چنین است که حق معنوی از جمله حقوقآیت اهلل مکارم شیرازی

ع مالکیت را محترم است. )توضیح: شرع حکم را بیان می کند و عرف مصداق می یابد. شر قانونی

 معنوی را مصداق مالکیت می داند.(—می شمارد و عرف هم مالکیت فکری
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 مفقوداالثر بیغا -6

  .بشود فیصاحب حق و تکل تواند ینم گریشخص د با مرگ است و با مرگ یعیشخص طب انیپا

 چیگذشته باشد و به ه ادییز انسبتاو مدت  بتیاست که از غ یق.م کس 1011مفقوداالثر طبق ماده  غائب

  .وجه خبری از او نباشد

 .شود یم میتقس یمال ریو غ یغائب مفقود االثر به دو بخش امور مال فیحقوق و تکال

 : یمال امور*

 :  اول مرحله

  ؛نیام نییحفظ اموال غائب قبل از تع

شود اداره  یم افتیکه اموال غائب در آن  یمکاندادستان  لهیبه وس نیام نیی، اموال غائب تا تعمرحله نیدر ا

 .خواهد بود یکنسول نیباشد به عهده مامور از کشور شود و اگر اموال غائب در خارج یم

  :دوم مرحله

  ؛برای اداره اموال غائب نینصب ام

در جایی برای اداره اموال غائب  نیتوان گفت که نصب ام یممی شود ق.م  1012که از ماده  یطبق استنباط

برای اداره  یبه کس مثال اگر یعنی نکرده باشد نیمع یفیاست که اوال غائب برای اداره اموال خود تکل

 ندهینما قراردادی مقدم بر ندهینما یکلبطور نصب کرد و  نیام توان ینم رگید وکالت داده باشد اموالش

مثل  وجود نداشته باشد ا داشته باشدکه قانونا حق تصدی امور او ر یکس ایمنصوب( است. ثان نی)ام یقضائ

 قانونا حق تصدی دارد میو ق یولدر این صورت داشته باشد که  میق ای یکه غائب محجور بوده و ول یزمان

 نصب کرد. نیام دشو ینم و

و بستانکار  اشخاص ذی نفع مثل وراث ایالعموم )امروزه دادستان(  یمدع قیفقط از طر نیام نییتقاضای تع

اه غائب درآن محل بوده است. اقامتگ نیاست که آخر یمحل زین نیام نییدادگاه صالح تعشود.  یم رفتهیپذ

ت موجب خساراحیانا تا اگر  ینیع قهیمثل وث ردیبگ یناتیتضم ودش یکه نصب م ینیاز ام دناتو یدادگاه م

 . ودشجبران خسارت از این تضمین  ودبش

که عمال در زمان غائب متصدی امور  یکس یکی: خواهند بودمقدم برای تعیین امین بر دیگران ، دو شخص

طبق نظر دادگاه  گرید نیضمت ایضامن  معرفی حاضر به نکهیالبته مشروط بر ا وراث غائب یاو بوده و دوم

   باشند.

 : دارد همیون یفیوظا نیام

 گرییمصلحت غائب مال د تیو با رعا د، آن را بفروشدباش یشدن عیاموال غائب مال ضا نیدر ب ر( اگالف

 .کند گرییاقدام د ایکند  دارییخر
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را  ستین اجی( که مورد احتینشدن عیاموال منقول )ضا ،دادگستری شهرستان سیبا اجازه رئ اندتویم نی( امب

 .انجام بدهد گرییاقدام د ایبخرد  گرییو مال د دبفروش

و در  منافع اموال ایاز وجوه نقد  وهله ی اولدر غائب را  ونینفقه و دالنفقه اشخاص واجب  دیبا نی( امج

بپردازد که  رمنقولیاز فروش اموال غ نبود یاز فروش اموال منقول و اگر باز هم کافصورت عدم کفایت 

منقول جز در  ریغ لرهن اموا ایفروش . است یالزام ریدادگستری شهرستان در دو مورد اخ سیاجازه رئ

 . ستی، مجاز نالزم ونینفقه و دپرداخت نفقه اشخاص واجب مورد 

و اگر هم درآمدی نداشته  دینما نیمع نیاز درآمد اموال غائب برای ام یتواند حق الزحمه متناسب یم دادگاه

 . قابل پرداخت است از اصل مال غائب نیباشد ، حق الزحمه ام

  :سوم مرحله

  ؛دادن اموال به تصرف موقت ورثه

 نیآخر خیاست که بعد از گذشتن دو سال از تار قیطر نیمراحل به ا یمرحله به طور خالصه ط نیدر ا

توانند  یبرای اداره اموال غائب از سوی غائب ، وراث غائب م ینکردن شخص نیخبر غائب و به شرط مع

و  یپس از وصول درخواست کتب. به تصرف آن ها داده شود ائبغ یاز دادگاه درخواست کنند که دارائ

که از غائب اطالع  یمشتمل بر در خواست مذکور و دعوت از اشخاص یآگه کی، دادگاه به آن یدگیرس

 دیاز جرا یکیدر ماه  کیهر کدام به فاصله  یدر سه دفعه متوال دیبا ها یآگهد منتشر می کند. این دارن

وراث  اموال غائب به تصرف ،یآگه نینشر آخر خیسال از تار کیشوند و پس از  اپتهران چ راالنتشاریکث

 فیوظا .است یالزام از وراث و ضامن نی، گرفتن تضممرحله برخالف مرحله دوم نیداده خواهد شد. در ا

 .نیحق الزحمه ام نیو هم چن ذکر شد نیورثه همان است که برای ام اراتیو اخت

 چهارم مرحله

 ؛ورثه یو دادن اموال به تصرف قطع یصدور حکم موت فرض

 زکه ا ودشیصادر م ییغائب در جا ی، حکم موت فرضصورت می گیرد ق.م 1019که از ماده  برداشتیطبق 

 .شود یزنده فرض نم یشخص نیگذشته باشد که عادتا چن یمدت دیاو رس اتیخبری که از ح نیآخر خیتار

مواد  نیکه طبق ا بیان کرده یقانون مدن ربرای زنده نبودن غائب د یامارات ،رمااین  تسهیل جهتقانون 

 خیشود سه سال است و حداکثر ده سال از تار یقانون زنده فرض نم طبق که شخص غائب یحداقل مدت

از  یبعد از وصول درخواست صدور حکم موت فرضو گذشت مدت مذکور  پس از خبر غائب. نیآخر

از  یکیدر ماه  کیو هرکدام به مدت  یدر سه دفعه متوال یدادگاه اقدام به نشر آگه ،سوی اشخاص ذی نفع

حکم موت  ،یآگه نینشر آخر خیسال از تار کیکند و بعد از گذشتن  یتهران م راالنتشاریروزنامه های کث

به نشر  ازییمرحله ن نیدر ا گریانجام شده باشد د یدر مرحله قبل یالبته اگر نشر آگه .شود یصادر م یفرض

شوند و  یاموال شناخته م یورثه در واقع مالک اصل ،ی. بعد از صدور حکم موت فرضوجود ندارد یآگه
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از آن ها  یحکم موت فرض تیبعد از قطع شده ادهد ناتیتضم ه تصرف را در اموال دارند وحق هرگون

 ای، منافع  انیق.م آن چه که از اع 1027طبق ماده  دیجا اگر غائب بازگردد ورثه با نیدر ا مرتفع خواهد شد.

 .مسترد کنند ،است یشدن باق دایپ نی(  اموال در حمیقمست ریغ ای میعوض )مستق

 غائب یرمالیغ امور*

تواند تقاضای طالق کند در  یق.م اگر مردی چهارسال تمام غائب مفقوداالثر باشد زن او م 1029طبق ماده  

از  یکی ایمحل و  دیاز جرا یکیماه در  کیدر سه بار به فاصله  یدادگاه اقدام به نشر آگه ،صورت نیا

حکم به طالق زن  ،یآگه نینخست خیسال از تار کیو بعد از گذشتن  کندیتهران م راالنتشاریروزنامه های کث

کند و اگر  ازدواج اتواند مجدد یزن پس از وقوع طالق و نگه داشتن عده وفات م و داده خواهد شد

اما اگر قبل از انقضای مدت عده بازگردد  خواهد داشتزن نآن نسبت به  یحق گریشخص غائب بازگردد د

 .حق رجوع دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با تشکر از زحمات استاد محترم

 

 

 
 

 


