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 مقدمه
خواهند می التحصیالن کارشناسی ارشد کهکتری حقوق خصوصی، حقوق مدنی است. به همین دلیل فارغهای آزمون دیکی از سرفصل

بسیار  تأثیربوده و  4در آزمون دکتری موفق شوند، بایستی بتوانند درصد خوبی در این درس کسب کنند؛ چرا که ضریب این درس 

ها و سرفصل جدیدی که بعد از زیادی در کسب نمره کل و رتبه داوطلب و دعوت شدن به مصاحبه دارد. بنابراین، با توجه به اصالحیه

چه در دانشگاه )جهت متمرکز کردن آزمون دکتری ایجاد شد اینک برای ورود به این مقطع  95ر و تحول در سال چندین سال تغیی

 -حقوق تجارت -قوق مدنیح)منابع تخصصیداوطلبان بایستی ( های خودگردان و... دولتی، شبانه یا دانشگاه آزاد اسالمی و پردیس

ضریب دروس  را امتحان داده و نمره الزم را کسب کنند. ضمناًد و هوش( زبان عمومی و استعدامنابع عمومی)و  متون فقه(

باشد. البته بایستی دقت داشته باشید که با عبور از مرحله اول آزمون دکتری حقوق خصوصی می 1و ضریب دروس عمومی  4تخصصی 

درصد برای 20سوابق علمی امکانپذیر است.) و درصد نمره شما با قبولی در مصاحبه  50درصد راه را رفته اید چرا که  50شما هنوز 

درصد برای مصاحبه در نظر گرفته شده است.( با عبور از مرحله دوم است که شما می توانید قبول قطعی شوید. به  30سوابق علمی و 

 سب نمایید.هر حال مقدمه ورود به دوره دکتری مطالعه کتب اختصاصی و یا عمومی است و اینکه نمره مناسبی در مرحله اول ک

هزار نفر هستند که از  7کنندگان در دکتری حقوق حدود  تعداد شرکت 98در آزمون دکتری سال طبق نتایج آماری به دست آمده 

های دیگر ( بنابراین کمی از شاخهنفر 7 نفر از 2ر دانشگاه قبول می شوند)یعنی حدودا نفر د هزار 2 کمتر از این تعداد در نهایت

بنابراین دقت  با تاکید بر این که سیاست دانشگاه ها در کاهش ظرفیت های دکتری پیش می رود. یر از نفت و گاز(تر است)به غسخت

که رمز موفقیت شما اراده و تالش و باشید و هم نکات منابع اصلی. نکته این باشید که نیاز است هم به قوانین اصلی تسلط داشتهداشته

 در نهایت تالش است.

است. یعنی سعی  بر اساس حقوق مدنی یک الی هشت درسی و البته ماده محوری بودنوب کتاب به نظر ما بهترین چهارچ

کار شود و همانطور که اطالع دارید دکتر کاتوزیان نیز قانون مدنی در نظم مواد  کتب اساتید و ایم مباحث به ترتیبکرده

شود. بلکه ساختار فقط اما کتاب ما فقط به این موضوع ختم نمیاند؛ انتخاب کردههمین سبک را در کتاب قانون مدنی در نظم 

ایم. ضمنا نکاه گرده ایم که در آزمون به چه بر اساس این کتب است اما مباحث مربوط را بسیار گسترده مورد بحث قرار داده

کاربردی به آن  م که اصطالحا ایم که این موضوعات را بیشتر مورد توجه قرار دهیشود و سعی کردهموضوعاتی بیشتر تاکید می

 گویند.می هم کتاب بودن

قاعدتا ای بودن و هم تئوری محور بودن و هم آزمونی بودن متن کتاب است و جالب در تالیف این کتاب هم رویه از نکات

 گونه سوالی که بیاورند در کتاب کار شده است. طراحان هر

نیاز خواهند شد؛ چرا که در عین جامع بی مدنیهر کتاب دیگری در حقوق مسلماً داوطلبان با خواندن این کتاب از مطالعه 

 باشد و بعید می دانیم کتابی در این سطح تا کنون در جایی چاپ شده باشد.بودن مانع نیز می
ارت است از در نظر گرفته شده عب دکتری حقوق خصوصی امسال که برای داوطلبان محترم ذکر شده کتابیباتوجه به تغییرات بنابراین 

که های مختلفی است. به بیان دیگر برای اینکه شامل قسمت برای داوطلبان آزمون دکتری حقوق خصوصی حقوق مدنیکتاب 

یازهای شما را تری مطالعه شود؛ که این کتاب نالزم است منابع مفصل ،در آزمون کسب کردمدنی بتوان درصد مناسبی از حقوق 

 برآورده خواهد کرد.
، ضمن تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما، چنانچه خوانندگان محترم این وجیزه، انتقاد یا پیشنهادی در مورد متن در پایان

 1کتاب برای بهتر شدن محتوا دارند؛ لطفا از طریق آدرس ذیل ما را یاری نمایند.

 دپارتمان تخصصی حقوق خصوصی                                                                                                    

 یکهزار و سیصد و نود و هشت                                                                                                               

 

                                                        

1  - Email:nashreadliye@gmail.com 
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 تقدیم به:

 خواه دکتر ناصرکاتوزیانروح بلند و آزادی
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 گوشزد:

مباحثی که در ذیل می بینید فقط نمونه هایی از 

مطالب است و بنابراین جهت آشنایی با 

 چهارچوب نوع محتوای کتاب آورده شده است.
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 ) حقوق مدنی یک) اشخاص و محجورین 

 بنا مسلط شوید:شویم الزم است به چند نکته به عنوان م ...حث احوال شخصیه، اهلیت واقبل از اینکه وارد مب

  

 

 

 
 
 

 
 

 احوال شخصیه

هایی است که مربوط به شخص فارغ از شغل و مقام مجموعه اوصاف و حالت تعریف احوال شخصیه:
احوال  یاز جمله وی در اجتماع بوده و قابل تقویم و مبادله با پول نیست و دارای اثر حقوقی است؛

 .حجر اشاره کرد و یفرزندخواندگ -فسخ نکاح -تیوص -ارث -طالق -به ازدواج توانیم هیشخص
 احوال شخصیه شامل دو رکن است:

  :شایستگی شخص برای دارا شدن حق و اجرای آن)اهلیت تمتع و استیفا(اهلیت 
  :مقررات مربوط به تشخیص هویت یک فرد که شهروندان در جامعه او را به این وضعیت

است در جامعه و نسبت به  به عبارت دیگر وضعیت همان وضع شخص .شناسندعناوین می
 سن شخص -برادر بودن -مادر بودن -مانند پدر بودن :شخص دیگر
 ویژگی مهم دارد: 3احوال شخصیه 

 مربوط به شخص حقیقی)بشر( است. 
  استغیرمالی. 
 قابل تقویم به پول نیست. 

 
 

 
 اهلیت

 توانایی و شایستگی دارا شدن حق+ اجرای حقتعریف اهلیت: 
 اقسام اهلیت:

  :مشهور  دارا شدن حق شایستگی استحقاق، داشتن)که در حقوق با عنواناهلیت تمتع
رسد؛)ماده شود و با مرگ او به پایان میشده است( که با زنده متولد شدن انسان شروع می

 قانون مدنی( 956
  :گویندرا می توانایی اجرای حقشایستگی اجرای حق یا همان اهلیت استیفا. 

 تیفاء: بلوغ، رشد و عقلارکان اهلیت اس

 
 

 وضعیت

 یتعهدات او نسبت به حقوق و یتشخص و موقع یعام وضع حقوق یبه معنا تیوضع تعریف وضعیت: 
وضعیت در حقوق مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص  .تواند در جامعه داشته باشدیاست که م

 وضعیت دو معنا دارد: بنابراین .شان به جز اوصاف و امتیازات مالیدر روابط خصوصی
در معنای عام، احوال شخصیه و حتی اهلیت زیر مجموعه وضعیت محسوب  معنای عام:

 )فقط جهت یادآوری(.شودمی
 ادامه وضعیت در معنای خاص زیر مجموعه احوال شخصیه است)معنای خاص در معنای خاص:

 .مدنظر است(کتاب 
 
 

 دارایی

شخص)به حقوق و تکالیف غیرمالی دارایی گفته  لیمامجموع حقوق و تکالیف تعریف دارایی: 
 (.شودنمی

 اقسام دارایی: 
 های بانکیحساب -هانقدینگی -هاطلب -اموال منقول و غیرمنقولدارایی مثبت: 
 هانامهضمانت -اقساط -دیوندارایی منفی: 
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 1.نه موضوع حقاست  حق و تکلیف )دارای(طرفموجودی است که قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را داشته و  شخص:

 دارای ها همه انسان .منظور انسان است شخص طبیعی یا حقیقی: -الف

 .است واقعی یا طبیعیرای شخصیت اشخص طبیعی د .شخصیت هستند

 

 شونداشخاص به دو دسته تقسیم می

 (87)ارشد خانواده وجودی اعتباری به ماهیت شخص حقوقی:  -ب 

زنده نیست و  این شخص .داده شده است نونقاتوسط  که شودمیاطالق 

های تجاری، عین مثل شرکت؛ انسان هم نیست که مستقالً طرف حق واقع شود

 .موقوفه و مانند اینها

 :)دکتر قربانی(نظریات در خصوص موجودیت و ماهیت اشخاص حقوقی
 :شودمیامور و مفاهیم موجود به سه گروه واقعی، انتزاعی و اعتباری تقسیم 

 توان آن را لمس و مشاهده کردکه در عالم واقع، مصداق بیرونی دارد و می شودمیبه مفهومی گفته  هوم واقعی:مف. 

 :که مصداق بیرونی ندارد ولی از واقعیات موجود در عالم خارج منتزع شده  شودمیبه مفهومی اطالق  مفهوم انتزاعی

 .است؛ مثل مفهوم چپ و راست یا مفهوم باال و پایین

 که نه مصداق خارجی دارد و نه از واقعیات خارجی انتزاع شده است؛  شودمیبه مفهومی گفته  :)مهم(هوم اعتباریمف

 .مثل مفهوم شخص حقوقی یا مفهوم عقد بیع و سایر عقود معین

 )اعتباری بودن(نظریه فرضی بودندر حقوق ایران،  .به ماهیت اشخاص حقوقی نظریات مختلفی بیان شده است راجع

خصیت این اشخاص پذیرفته نشده است و برخی از نویسندگان نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی اشخاص را قبول دارند و ش

در نهایت آنها را البته قائلین به نظریه واقعی بودن شخصی حقوقی نیز  .برخی بر اعتباری بودن ماهیت آنها تاکید دارند

به  .که دارای مصداق قابل لمس و مشاهده در عالم خارج هستندعی عینی اند نه امور واقتوصیف کرده ،واقعیات اعتباری

 (87)ارشد حقوق خانواده اشخاص حقوقی را موجودی اعتباریاین جهت در نهایت، غلبه با دیدگاهی است که 

 .توصیف کرده است

 :باشدمی ماهیت اعتباریشخصیت حقوقی دارای  نکته. 

 :ارشد .مانند حق بنوت و ابوت ؛آنچه انحصاراً ویژه انسان استدارای اهلیت است مگر شخص حقوقی  نکته(

 .برخالف گذشته در حال حاضر هیچ حیوانی دارای شخصیت نیست ضمنا (88خانواده 

بنابراین:  .شود اما در آزمون به یک معنا گرفته نشده استهرچند اعتباری و فرضی به یک معنا به کار برده می گوشزد:

 است؛ مثال: اعتباری و فرضی در دو گزینه مختلف آمده بود؛ گزینه اعتباری پاسخ صحیح چنانچه در تست آزمونی

 (87)ارشد خانواده .هستند......اشخاص حقوقی دارای ماهیتسوال آزمونی: 
 واقعی -ذهنی           د -فرضی         ج -اعتباری      ب -الف

 .استاعتباری موجودیت اشخاص حقوقی،  .گزینه الف صحیح است

 

                                                        
گرفت اما با لغو بردگی دیگر انسان هیچ گاه موضوع حق نیست بلکه همواره طرف در دوران برده داری، انسان گاهی موضوع حق و تکلیف و در ردیف اشیا قرار می - 1

 تکلیف است.حق و 
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 (میرشکاریدکتر  -دکتر امامی -دکتر قاسم زاده -)دکتر صفایی 

ه کلی شود.می ،قابلیت شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و طرف حق و تکلیف قرارگرفتن شخصیت گفته شخصیت:

مند شدن هر شخص از حقوق مختلف نیز برخورداری از همین شخصیت اشخاص، شخصیت دارند و علت بهره

 .است

باشد و خارج : عبارت است از حقوقی که هر شخص، صرف نظر از موقعیت اجتماعی خود، دارا میخصیتحقوق ش

این حقوق جزو دارایی شخص نیست و در نتیجه با فوت او به ورثه منتقل  (82)ارشد سراسری .گیرداز دارایی قرار می

  شود.مین

در  غیرمالی هستندبه شخصیت)حقوق شخصیت( حقوق مربوط  با حقوق بشر تفاوت دارد؛حقوق مربوط به شخصیت 

حقوق بشر، حقوق اساسی و عالوه بر آن،  .حالی که برخی مصادیق حقوق بشر مثل حق مالکیت مشروع، جنبه مالی دارد

 1.در حالی که برخی مصادیق حقوق مربوط به شخصیت مانند حق بر تصویر جنبه اساسی ندارد مهم نوع بشر هستند

زمان شروع شخصیت  )مهم(یابد؟و چه زمانی خاتمه می شودمیاز چه زمانی شروع  شخصیت اشخاصمساله: 

 :شخص حقیقی از شخص حقوقی متفاوت است

  .یابدو با مرگ او خاتمه می شودمیبا زنده متولد شدن او آغاز شخصیت شخص حقیقی  شخص حقیقی:

اگر چه بالفاصله فوت کند؛ زیرا در حقوق ایران قابلیت حمل نیز واجد شخصیت است؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود؛  نکته:

 )مهم(.بقاء نوزاد شرط نیست

 :فروض ذیل قابل طرح استزمان شروع شخصیت شخص حقوقی در خصوص  شخص حقوقی:

 مانند  ؛شونددارای شخصیت حقوقی می بدون احتیاج به ثبتو  به محض تشکیلاشخاص حقوقی حقوق عمومی:  -الف

 2قانون تجارت( 587)ماده موسسات عمومی دولت، شهرداری،

 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی:  -ب 

اگر چه به ثبت نرسیده  ؛به محض تشکیل، واجد شخصیت حقوقی هستندهای تجاری(: یک: با موضوع تجاری)شرکت

 3قانون تجارت( 583)ماده .باشند

کند( واجد ر مخصوصی که وزارت عدلیه معین میاز تاریخ ثبت )در دفتدوم: بدون موضوع تجاری)انتفاعی یا غیرانتفاعی(: 

 4قانون تجارت( 584)ماده .شخصیت حقوقی هستند

 

 

 

 

 

                                                        

شود در حالی که حقوق مربوط به ها مربوط میحقوق بشر و مباحث مربوط به آن جزوه شاخه حقوق عمومی است؛ به دلیل اینکه به روابط بین اشخاص و دولت - 1

 شخصیت در روابط بین اشخاص خصوصی مطرح شده و بخشی از حقوق خصوصی هستند.

 شوند.ی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میمؤسسات و تشکیالت دولت -  587 ماده - 2

 کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. - 583 ماده - 3

خواهد کرد وزارت عدلیه معین تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که - 584  ماده  - 4

 کنند.شخصیت حقوقی پیدا می

 

موسسات غیرتجاری آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که برای مقاصدی مانند امور علمی و خیریه اعم از انتفاعی نکته: 

 (75)ارشد سراسری 1اند.و غیرانتفاعی به وجود آمده

)ارشد  باشند.و یکایک افراد بشر، دارای شخصیت میمنوط به موجودیت فرد است  نکته: دارا بودن شخصیت،

 (75سراسری 

 مرجع تعیین موجودات دارای شخصیت، قانون است. نکته:
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  1وضعیت:

اما اصطالح وضعیت، بیشتر مصطلح است؛  تروضع صحیحاصطالح که بهتر بود به جای کلمه وضعیت از وضع استفاده شود؛ چرا 

 خانوادگی یتوضع و یا سیاسی یتمثال وضع»:کاربرد بیشتری دارد یتوضعاصطالح  هاها و نوشتهدر صحبت بنابراین .است

 2«.شخص

 .تواند در جامعه داشته باشدتعهداتی است که می نسبت به حقوق واو  یتوضع حقوقی شخص و موقع :وضعیت به معنای عام

 .، عاقل یا مجنون بودنمانند زن یا شوهر بودن، پدر یا فرزند بودن ؛دارای اثر حقوقی بوده و جنبه مالی ندارد وضعیت

 :معانی مختلف وضعیت

 1 –  و قانون مدنی آنها را مورد توجه قرارداده و آثاری بر  جزء شخصیت هستنداوصافی که   مجموعهبه معنای عام

 ،نام، قرابت سببی، قرابت نسبی ،رابطه مادر و فرزندی، رابطه پدر و فرزندی، ازدواج  ،کند؛ مانند تابعیتآن بار می

 گاه و اهلیتاقامت

 2-   بدین معنا وضعیت مجموعه اوصافی است که جزء  :شودمیوضعیت از اهلیت تفکیک به یک معنای محدودتر

تواند حقوق خود را شخصاً اعمال تواند یا نمیوضعی که به موجب آن شخص می به استثنای است؛  شخصیت

 )اهلیت و حجر(.کند

 

 

 

 

 

 

 (یدکتر امام -سم زادهدکتر قا -ییدکتر صفا) احوال شخصیه:

هایی است که و مجموعه اوصاف و حالت )در معنای عام(احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت است احوال شخصیه:

است؛  دارای اثر حقوقیو  قابل تقویم و مبادله با پول نیستمربوط به شخص فارغ از شغل و مقام وی در اجتماع بوده و 

  3دخواندگی، فسخ نکاحمانند ازدواج، طالق، نسبت، فرزن

 د:در احوال شخصیه دو عنصر اساسی وجود دار

 :در شخصی نسبت به شخص دیگر است؛ مثل پدر و  ها()یا همان اوصاف و حالتویژگی ناشی از احوال شخصیه نخست

 .مادر و فرزندی که یک حالت نسبی شخصی به شخص دیگر است -فرزندی

  :شناخته و اثر بر آن مترتب نموده است؛ مثال در رابطه با زناشویی، شوهر  ینکه قانون این ویژگی را به رسمیتادوم

 .باید نفقه زن را پرداخت نماید و زن نیز باید با او زندگی کند

                                                        

رود و از نظر ادبی هم قابل ایراد است و بهتر بود به جای آن کلمه وضع به کار مبحث اشخاص به کار می وضعیت اصطالحی است که در حقوق مدنی جدید در - 1

 .می بریم میرفت ولی چون وضعیت در حقوق مدنی مصطلح است ما هم آن را به کار
 پرسیم: وضعیت خانوادگیِ فالنی چطور است؟ وضعیتت چطوره؟به طور نمونه از یکی می - 2
سبب ظهور یا وجود ویژگی و برخی از اساتید این تعریف را مورد ایراد قرار داده اند؛ مثال از دیدگاه دکتر علیرضا باریکلو احوال شخصیه عبارت از عناوینی است که  - 3

شود که اثر قانونی بر آن مترتب شده است؛ مانند ازدواج که در فارسی به زناشویی تعبیر شده است؛ چون موجب تحقق حالت نسبت به شخص دیگر می حالتی در شخص

جعه کنید به: باریکو، شود و قانون نیز بر این نسبت اثری مترتب نموده است. برای بررسی بیشتر: مراشوهر بودن مرد نسبت به زن و همسر بودن زن نسبت به مرد می

 به بعد 37، صص 84علیرضا، قلمرو احوال شخصیه، اندیشه های حقوقی، سال سوم، شماره هشتم، بهار و تابستان 

تواند در جامعه یاست که م یشخص و موقع او نسبت به حقوق وتعهدات یعام وضع حقوق یبه معنا تیوضع نکته:

شان به جز اوصاف و عبارت است از وضع حقوقی اشخاص در روابط خصوصی یمدنوضعیت در حقوق  داشته باشد.

 امتیازات مالی

 -)صغیر یا کبیرتابع وضعیت شخص استاهلیت و عدم اهلیت)توانایی شخص برای دارا شدن و اجرای حق( نکته: 

 دیوانه یا عاقل(.
 .شودمیتعیین  اهلیت شخص در انعقاد عقد، بر حسب اینکه عاقل یا مجنون باشد؛ مثال:
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وضعیت را به معنای عام که شامل وضعیت اند؛ به این صورت که دانسته زیر مجموعه وضعیتبرخی احوال شخصیه را 

احوال اما برخی  نظر آزمونی( -)دکتر صفایی و قاسم زادهست تعریف کرده اندبه معنای خاص و احوال شخصیه ا

شخصیه را در معنای عام، شامل وضعیت و اهلیت دانسته و در معنای اخص آن را به معنای وضعیت تعریف 

صغر و  -همانگونه که در قانون اساسی احوال شخصیه از وضعیت)جنونبه نظر برخی  )دکترنجاد علی الماسی(.اندنموده

سفه( تمیز داده شده است؛ احوال شخصیه با وضعیت به معنای خاص مترادف نبوده، هرکدام دارای معنا و مفهومی جداگانه از 

 )دکتر باریکلو(.یکی تصور نمود دیگری است و نباید آن دو را

ال شخصیه را شامل برخی احو .در فقه مورد اشاره قرار نگرفته استاصطالح احوال شخصیه اصطالح جدیدی است که 

اند؛ مانند بعضی از کشورهای دیگر در قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، احوال شخصیه ارث و وصیت نیز دانسته

 12قانون مدنی به همین منوال بوده و اصل  7در ماده  .توانند تابع مذهب خود قرار گیرندجدا از وضعیت وارث بوده ولی باز می

 با دو ایراد مواجه است: قانون اساسی 12اصل  ادامه این موضوع است؛ اما 1قانون اساسی

 گیرد و ایراد لفظی دارداحوال شخصیه ارث و وصیت را در بر نمی.  

 دکتر  -)دکتر صفایی.شدمیواگذار ماند و تفسیر آن به نظر دکترین بهتر بود احوال شخصیه به صورت عام باقی می

 قاسم زاده(

قرار دارند که اوصافی هستند که با مسایل مالی مرتبط است؛ مانند هبه، صدفه، وقف و  احوال عینیهشخصیه،  در برابر احوال

 انواع نفقه

 :)قوانین ایران شامل کلیه اشخاصی است که در خاک ایران  قاعده)اصل محلی بودن قوانین راجع به اشخاص

باشند و  سیاحداشته باشند و یا آنکه  اقامت یا سکونتایران هستند؛ اگر چه از اتباع دول بیگانه باشند؛)خواه آنان در 

کرده  2قانون مدنی( 961)ماده استثناءمگر در مواردی که قانون  (.اینکه به عنوان ترانزیت از خاک ایران بگذرند

 ها شامل دو مورد ذیل است:استثناء 3.باشد

 1-  4سلبنموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه  انبه اتباع ایر منحصردر مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا 

مثال سلب کردن: ممنوعیت داشتن اموال  -ریاست جمهوری : شرکت در انتخاباتمنحصر بودنمثال:  ؛کرده است

 برای خارجیانمزروعی غیرمنقول 

 2- مانند  ؛باشدده قبول نکرمتبوع تبعه خارجه، آن را  دولت در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون

 نکاح دوم زوجه

 3-  خاص ایرانیان باشد(.جامعه  ایرانی ایجاد شده باشد که صرفا از نقطه نظر حقوق مخصوصهدر مورد( 

 

 
                                                        

اعم از دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی  اصل دوازدهم قانون اساسی:  - 1

د و در تعلیم و تربیت حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادن

منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت )ازدواج ، طالق ، ارث و وصیت ( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر   دینی و احوال شخصیه

 .داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب
 خواهند بود:اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع  جز در موارد ذیل ـ 961ماده  - 2

 ؛نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است آن را صراحتا منحصر به اتباع ایرانـ در مورد حقوقی که قانون  1

 ؛متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده دولتـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون 2

 ایرانی ایجاد شده باشد.  ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظرجامعه 3

 مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ایران خواهند بود، ، مطیع قوانین، اعم از اتباع داخله و خارجهکلیه سکنه ایران ـ 5ده ما - 3

 است. قابل سلب رانیا یدر نظام حقوق در صورت درخواست خود شهروند تیحق تابع ) حقوق عمومی(: 1392سؤال دکتری سراسری  - 4
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 حاکم بر احوال شخصیه:  قانون

قوانین حاکم بر احوال شخصیه قوانینی هستند که به اعتبار شخصیت فرد وضع گردیده و موضوع آن افراد  

     انند قوانین راجع به طالق، حضانت، والیت، نکاح و ارث )دکتر امامی(باشند؛ ممی

 در مورد احوال  شخصیه بایستی گفت: 

  تابع قانون ایرانندایرانیان هر کجا باشند؛ از حیث احوال شخصیه. 

  از حیث  احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند؛خارجیان مقیم در ایران. 

 ندهست یعه تابع قانون مذهب خودهای غیر شایرانی. 

 کلیمیان و زردشتیان هم تابع دین خود هستند -مسیحیان. 

 شیعیان نیز تابع قانون کشورند.  

 نکته:  ایرانیان غیر شیعه:

 از نظر اهلیت: تابع قانون رسمی ایران هستند. 

 از نظر احوال شخصیه: تابع مقررات و عادات مسلم خود هستند. 

، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و 1مدنی قانون 7مطابق ماده 

در این ماده  .خواهند بود مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود در حدود معاهداتهمچنین از حیث حقوق ارثیه 

 باید دو امر مورد توجه قرار گیرد:

  هستند تابع قوانین دولت متبوع خوداحوال شخصیه مربوط به  مسائلاتباع کشور بیگانه در ایران در. 

 هستند ایران دولت نیتابع قوان استیفا اهلیتدر مسائل مربوط به  رانیدر ا گانهیاتباع کشور ب. 

 اتباع بیگانه را در قوانین مربوط به احوال شخصیه و حقوق ارثیه  در حدود معاهدات، مقامات صالحه ایران

 .دانندیتابع قوانین خود م

و نیز ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در حدود فی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی پیروان مذاهب دیگر اسالمی اعم از حن 

جز در  ؛کنندبر طبق آیین خود عمل می در احوال شخصیه و تعلیمات دینیقانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و 

 .نتظامات عمومی باشدمواردی که مقررات قانون راجع به ا

 
   

 

 

 

 
 

 

 

                                                        
مطیع  ،، درحدود معاهداتاحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه ، از حیث مسائل مربوطه بهاع خارجه مقیم در خاک ایراناتب ـ 7ماده  - 1

 خواهند بود.  خود متبوع دولت مقررات وقوانین 

 1363مورخ  229به شماره  دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه هیأت عمومی 

قانون اجازه رعایت  نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و این که به موجب ماده واحده»

ه و حقوق ارثیه و نسبت به احوال شخصی 1312محاکم مصوب مرداد ماه  احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در

قواعد و عادات مسلمه متداوله  لزوم رعایتشناخته شده  وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت

 در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا جزها در دادگاه در مذهب آنان

نامه ملزم به وصیت چنین در رسیدگی به درخواست تنفیذهمدر مقام رسیدگی به امور مذکور و  دادگاهها

قانون راجع به انتظامات عمومی  مورد مقرراترعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در

مواد  از 3قانون امور حسبی و ماده  43رأی برابر ماده  این بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند

 «.است االتباعبرای دادگاهها در موارد مشابه الزم 1337دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه آیین ناضافه شده به قانو
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اهلیت و حجر جزء احوال شخصیه هستند و لذا در مورد اتباع خارجه قانون حاکم بر اهلیت برای معامله کردن، طبق  نکته:

طرفین معامله  اهلیت و حجرقانون مدنی( در مقابل،  962و  7باشد؛)مواد می اصوال قانون دولت متبوع اشخاصقاعده، 

تابع قواعد عمومی مندرج در ؛ اعم از شیعه و غیرشیعه به دلیل استحکام معامالت و امنیت روابط حقوقی گر ایرانی باشندا

 .نه تابع قانون خاص مذهبی شخصقانون مدنی است 

 :)خیلی مهم است(قانون حاکم بر اهلیت معامله کننده خارجی در ایران

اگر یک نفر خواهد بود معذلک  دولت متبوع او قانونکردن بر حسب هتشخیص اهلیت هر کس برای معاملـ  962ماده »

خود برای انجام آن عمل واجد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع انجام دهد عمل حقوقی تبعه خارجه در ایران

ر صورتیکه د شد واجد اهلیت محسوب خواهداست آن شخص برای انجام آن عمل اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته

حکم اخیر  .نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص دادقطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران 

غیر منقول  نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال

 «.اشد شامل نخواهد بودبمیواقع در خارج ایران 

 :)مهم(قانون مدنی به سه قسمت قابل تقسیم است 962ماده 

 :خواهد بود  نافذال وصران رشید محسوب شود؛ معامله او ااگر تبعه خارجی معامله کننده، طبق قوانین ای مورد اول

 (.مثال صغیر باشد)؛ولو آنکه مطابق قوانین دولت متبوع خود، رشید محسوب نشود

 نافذ خواهد بوداگر تبعه خارجی به موجب قوانین دولت متبوع خود، رشید محسوب گردد؛ معامله او  م:مورد دو 

 (.سال داشته باشد 18کمتر از  تبعه خارجه در ایران )مثالولو مطابق قوانین ایران رشید محسوب نگردد؛

 :و یا  ارثی بودهیا حقوق حقوق خانوادگی و  مربوط بهاعمال حقوقی که  نسبت به مورد دوم محک مورد سوم

  .باشد شامل نخواهد بودمی )بسیار مهم(ایران از واقع در خارجغیر منقول  نقل و انتقال اموال مربوط به

 19اما در گردد؛ سالگی تمام دارای اهلیت می 22پس مطابق مورد اول: تبعه خارجه که طبق قانون دولت متبوع خود در 

معامله او  داندسال تمام می 18معامله را  قانون مدنی ایران سن اهلیت برایبه دلیل اینکه در ایران معامله نماید؛ سالگی 

 )دکتر سید حسن امامی(.نافذ است
قانون مدنی استثنائا به بیگانگانی که طبق قانون ایران دارای اهلیت هستند اجازه انجام  962قانون مدنی در ماده مثال دیگر 

نون دولت متبوع آنها را دارای اهلیت نشناسد: مثال هر گاه کسی که تبعه دولت سوئیس قا هرچند ؛دهدعمل حقوقی می

ای در ای را نسبت به خانهسالگی معامله 19داند( در ایران در سالگی را سن رشد می 21قانون مدنی سوئیس  14است؛)ماده 

 )مهم( 1312مصوب  ایرانیان غیر شیعه در محاکم قانون اجازه رعایت احوال شخصیه

آنان به  ایرانیان غیر شیعه که مذهب احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیتنسبت به  -ماده واحده 

جز در مواردی که مقررات قانون  عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را شناخته شده محاکم باید قواعد ورسمیت 

 :نمایند راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت

  پیرو آن است عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهردر مسایل مربوطه به نکاح و طالق. 

 عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفیه ارث و وصیت در مسایل مربوطه ب. 

  پدرخوانده یا  عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی کهدر مسایل مربوطه به فرزندخواندگی

 .مادرخوانده پیرو آن است
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شود؛ اگر له او در نظر قانون ایران صحیح شناخته میداند؛ معامساله را رشید می 18تهران انجام دهد؛ چون قانون مدنی ایران 

 دکتر سید حسن امامی().چه دولت سوئیس آن را باطل بداند
سال سن دارد و مطابق قانون کشورش دارای اهلیت محسوب شود)با این  17چنانچه تبعه خارجی که  و مطابق مورد دوم:

ر ایران عمل حقوقی انجام دهد؛ معامله او نافذ است هر چند سالگی سن رشد در آن کشور باشد(  چنانچه د 17فرض که سن 

 .مطابق قانون ایران رشید و دارای اهلیت نباشد

 .ایران نافذ نیستردی پرداخته است که معامله تبعه خارجه در باشد؛ چرا که به مومورد سوم می ترنکته مهمتر و آزمونی
در  را خودساله، ویالی ساحلی واقع در کشور 19 رد: این تبعه خارجیِمثال مورد اول که سوئیسی است را در نظر بگیمثال: 

که   ضوعاتیمو، قانون مدنی 962مطابق بخش پایانی ماده ؛ چرا که نبوده و باطل استصحیح  ایران معامله کند؛ معامله او

 اجرای آنها در ایران نافذ نیست عبارت است از:

 حقوق خانوادگی 

 حقوق ارثی 

 ایران از واقع در خارجغیر منقول  النقل و انتقال امو  

اساتید )مواردی که نافذ نیست( سوممعموال از مورد نظر نیز اهمیت دارد که گوشزد: تقسیم بندی فوق از این 

 کنند:برای مچ گیری در آزمونها استفاده میطراح، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند، کدر ایران با یک ایرانی منعقد می تبعه خارجی مطابق قراردادی که :1396سؤال دکتری سراسری سال 

در صورتی  .به قیمت معلوم به طرف ایرانی بفروشد ،ملک مسکونی خود را که در خارج واقع استکند تعهد می

قرارداد سال باشد؛  21ر متبوع وی سن بلوغ ساله بوده و مطابق قانون کشو 19که تبعه خارجی هنگام قرارداد 

 مزبور چه حکمی دارد؟

 .برای بیگانگان مجاز باشد، صحیح است ( اگر مطابق قانون آن کشور، تملک امالک1

 .( در صورتی که محل اقامت تبعه خارجی در ایران باشد، صحیح است2

 .( صحیح است3

 .( باطل است4

مورد معامله قرار  در ایراندر صورتی که  واقع در خارجبه خاطر اینکه نقل و انتقال اموال غیرمنقول صحیح است؛  4گزینه 

این باشد.)جهت طرح صحیح نمی ر یکی از ایاالت کشور خارجی قرار دارد، در ایران معامله شود()مثال ویالیی که دگیرد؛

 (سوال از جلد دوم حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی بهره برداری شده است.

قانون مدنی   962گوشزد: پس برای تسلط به سوال طرح شده در آزمون فوق، الزم است به آخر متن ماده 

 مسلط شوید:
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 :اصل محلی بودن قوانین و حکومت قانون در مکان

بود، مگر در مواردی که  ایران خواهند ، مطیع قوانیناعم از اتباع داخله و خارجه ـ کلیه سکنه ایران 5ماده »

 «.قانون استثناء کرده باشد
 موارد تعارض  ماده دراین طبق  .استقوانین بر کلیه سکنه ایران  یا همان صالحیت سرزمینی حکم ماده بیانگر صالحیت محلی

اجرای قانون ایران در  .باشدمی ساکنین ایرانبا  اجرای قوانین ایران در رابطه  بر اصل ی،خارجون قان بین قانون ایران با

 .دادگاه خارجی منوط بر این است که با نظم عمومی داخلی تعارض نداشته باشد

 ه:شخصی احوال به مربوط قوانین حکومت

، در مورد کلیه اتباع اشخاص و ارث و اهلیت از قبیل نکاح و طالق شخصیهـ قوانین مربوط به احوال 6ماده  »

 «.باشند، مجری خواهد بود، ولو اینکه مقیم در خارجه ایران
 منصرف از مواردی است که و  باشدمجرا میخارجه  یاایرانی اعم از مقیم در ایران  اتباعدر رابطه با کلیه  حکم این ماده

حل اقامتگاه به منظر اجرا مقوانین  صورتدر این  د انگلستان و امریکا()مانن؛باشدتابع قانون اقامتگاه می هاحوال شخصی

 در کشور از خارج در ولی است محترم حال هر در ایران هایدادگاه برای 6مقرر در ماده  حکمبنابراین: ).شودگذاشته می

 تابع شخصی احوال که حقوقی نظام در .بداند شخصی احوال بر حاکم را ملی قانون که کندمی رعایت را آن دادگاه صورتی

 (.است محلی قوانین تابع نیز ایرانیان اهلیت و طالق و نکاح ،آمریکا و انگلیس مانند؛ است اقامتگاه محل قانون

 تعارض نداشته باشد یداخل یاست که با نظم عموم نیمنوط بر انیز  یدر دادگاه خارج رانیقانون ا یاجرا. 

 در  ؛داشته باشند مختلف یهاتیتابعکه زن و شوهر  یدر صورت ؛است یابع قانون ملت هیاحوال شخص نکهیدر فرانسه با ا

 .کندیحکومت م قانون اقامتگاه مشترک ،رابطه آن دو

 احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران:

مچنین از احوال شخصیه و اهلیت خود و ه به از حیث مسائل مربوط  ـ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران 7ماده 

 .خواهند بود خودمتبوع دولت و مقرراتقوانین مطیع  ، درحدود معاهداتحیث حقوق ارثیه

 و اجرای آن در دادگاه  در حکم قانون خارجی استایرانیان غیر شیعه  یهعادات مذهبی مربوط به احوال شخص و قواعد

 .منوط بر این است که با نظم عمومی و اخالق حسنه مخالف نباشد

 به نظم  مفاد آن برخالف قواعد مربوط نکهیمگر ا خود آنان است یتابع مقررات مذهب عهیرشیغ انیرانیا تیوص ذینفت

 تیرعا یمتوف یقانون مذهب یتصرف نافذ موص زانیشخص بدون وارث و م یایدر مورد نفوذ وصا نیبنابرا .باشد یعموم

 {هیات عمومی دیوانعالی کشور هیرو وحدت یرا}.شودیم

 مراسم انجام در قانون حدود در که شوندمی شناخته دینی اقلیتهای تنها ،مسیحی و کلیمی زرتشتی، رانیانای 

 .کنندمی عمل خود آیین طبق بر دینی تعلیمات و شخصیه احوال در و اندآزاد خود دینی

 و

 و

 و

 و

 دکتر کاتوزیانحقوق کنونی  قانون مدنی در نظم  کتاب نکات مهم
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در اختیار ورثه  وقتاًس از گذشت این مدت اموال او مپ نماید،ردی به مدت پنج سال غیبت میمسؤال:  

هرگاه چهار  .با مراجعه به دادگاه طالق می گیرد گذاشته شده و همسر او نیز پس از مدت یک سال دیگر،

غایب مفقوداالثر مراجعت و مالحظه نماید که یک باب آپارتمان متعلق به ایشان که  ،ماه بعد از وقوع طالق

چه اقدامی از لحاظ حقوقی  به دست فروخته شده است،دست   در اختیار همسر او قرار داشته به چند نفر

  برای وی از حیث استرداد مال موصوف و رجوع به همسر مطلقه متصور است؟

 است عده طالق ماهیت عده زن غایب مفقوداالثر، قانون مدنی 1156در مورد همسر ایشان باید گفت که طبق ماده  الف(

در فرض مسئله:چون مرد  .1(قانون مدنی 1154)طبق ماده.است ه و ده روزچهار مازمان عده وفات یعنی  اما زمان آن،

  .تواند به زن خویش رجوع نمایدروز تا پایان عده باقی مانده است می 10بعد از چهار ماه مراجعت نموده و هنوز 
 در مورد آپارتمان: ب(

ورثه موقت امین محسوب  .ندهست موقت ورثه و نشده صادر  می دانیم که در فرض مسئله حکم موت فرضی -1

 .های قیم را داردهمان وظایف و مسولیت 2،قانون مدنی 1015و امین طبق ماده  شوندمی

بنابراین اگر  .العمومد مگر با لحاظ غبطه و تصویب مدعیتواند اموال غیرمنقول را بفروشقیم نمی 1241طبق ماده  -2

 .نافذ استرانجام داده است معامله غی العمومن فرد معامله را بدون تصویب مدعیهمسر ای

 .اختیار تنفیذ یا رد معامله را دارد طبق قواعد عمومی معامالت فضولی، اگر غایب باز گردد و خواهان استرداد مال باشد، -3

 :تنفیذاما در صورت عدم  .تواند عین قیمت را از همسر خویش باز ستاندمی: اگر وی معامالت را تنفیذ کرد -4

آپارتمان مزبور را در  ،آپارتمان مزبور چند دست گشته است و برای حفظ استحکام معامالت و امنیت اقتصادیچون  -

 .همسر باید عین )قیمت(را به غایب )که مالک حقیقی است(واگذار کند حکم تلف حکمی گرفته،

د تا از طریق آن بتواند قیمت همسر حتما ضامن یا تضمینات کافیه نزد دادگاه دار 3قانون مدنی، 1026طبق ماده ی  -

 .ملک را به غایب باز گرداند

هلیت مرد فرانسوی مقیم آلمان برای خرید یک تخته قالی در ایران تابع قانون کدام ا(86ضاوت ق)سوال:  

تابع قانون دولت متبوع او است مگر اینکه مطابق قانون ملی اهلیت  قانون مدنی 962با استناد به ماده  کشور است؟
 .ته و یا اهلیت ناقص داشته باشد ولی مطابق قانون ایران برای انجام آن عمل حقوقی اهلیت داشته باشدنداش

ن و شوهر زرتشتی ایرانی که در کشور انگلیس اقامت دارند با مراجعه به دادگاه خانواده در تهران زسؤال:  

بادرت به اتخاذ تصمیم خواهد مرجع قضایی فوق بر مبنای چه قانونی م تقاضای طالق توافقی می نمایند،

طالق را از جمله تمثیلی،   )استناد قانونی به اصل دوازدهم قانون اساسی که به صورت.حوال شخصیه استاطالق از  کرد؟
مسائل احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو با اقامت در  ،قانون مدنی 6طبق ماده  احوال شخصیه آورده است(

ال شخصیه بر طبق آیین خود عمل قانون اساسی ایرانیان زرتشتی در احو 13طبق اصل  .یران استخارجه طبق قانون ا
 .نامه احوال شخصیه زرتشتیان مراجعه نماییمباید به آیین نتیجه: .کنندمی

 
                                                        

وفات تا موقع وضع حمل ست مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده و ده روز اعده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماهـ  1154ماده  - 1

 همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد واال مدت عدهاست مشروط بر اینکه فاصله بین فوت
 .گردد، همان است که برای قیم مقرر استمعین می های امینی که به موجب مواد قبلوظایف و مسئولیت ـ 1015ماده  - 2
باشند از عهده اموال و یا  دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشتهدر مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه  ـ 1026ماده  - 3

 باقی خواهد بود. وت فرضی غایبتا موقع صدور حکم ممزبور  حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات

 حقوق مدنیکاربردی های مساله
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 شور متبوع خودکابع قانون تبیگانگان از لحاظ احوال شخصیه  ور سیستم حقوقی ایران، ایرانیان دنکته:  
 قانون مدنی( 7و  6باشند؛)مطابق ماده می

اعمال کرد که در روابط شخصی و خانوادگی مانند: روابط زن و شوهر  توانقانون مدنی را در صورتی می 7و  6اده منکته:  
 .داشته باشند رابطه تابعیت واحدییا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین 

 .به موجودیت فرد است و یکایک افراد بشر دارای شخصیت می باشندر حقوق ایران دارا بودن شخصیت، منوط دنکته:  

حق تمتع مخصوص شخص حقیقی بوده و سلب قسمتی  .شودشخص در قانون به شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می

اما در مورد شخص حقوقی باید گفت که شخصیت  )مهم(.از حق تمتع جایز است و به صورت کلی امکانپذیر نیست
 .هلیت است مگر در مواردی که انحصاراً ویژه انسان باشدحقوقی دارای ا

  .تابع قانون ایران هستند دون استثناءبقانون مدنی اتباع بیگانه در ایران  5مطابق ماده  نکته: 

  .است ابع قانون ایرانتیرانی مقیم در کشور آلمان در ارتباط با حقوق ارثیه ا نکته: 

 .است ابع قانون ترکیهتو زن عراقی در دادگاه ایران  عوای طالق بین مرد تبعه ترکیهد نکته: 

 حل ثبت یا قانون پرچممها و هواپیماها که تابع قانون باشد مگر کشتیموال منقول تابع قانون محل وقوع مال میا نکته: 
دیگر، همچنین در صورتی که حقوقی در محل وقوع اولیه یک مال به وجود آید؛ در صورت انتقال آن به کشور  .هستند

 باشد نه محل وقوع کنونی مالمی تابع محل وقوع پیشین مالحقوق مذکور 

 .است ابع قانون متبوع متوفیتر حقوق ارثیه، تعیین وارث و مقدار سهم االرث مال غیرمنقول د نکته: 

 .است الزام ابع قانون محل ایجاد آن واقعه یاتانون حاکم بر وقایع حقوقی و نیز الزامات خارج از قرارداد ق نکته: 

ه موجب قوانین ایران، درخصوص تابعیت زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج ب: 95سؤال دکتری سراسری  
تواند با اطالع کتبی وزارت امور خارجه، به تابعیت اول خود شود، ولی پس از فوت شوهر میایرانی محسوب می کند:می

  .بازگشت نماید

ق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم سبت به احوال شخصیه و حقون نکته: 

باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به 

پیرو آن است؛ در  شوهرهبی که طریق اینکه در مسایل مربوطه به نکاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذ

؛ و در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی در مذهب متوفیمسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله 

 .پیرو آن است؛ رعایت کند پدرخوانده یا مادرخواندهعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که 

از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق  تباع خارجه مقیم در خاک ایران،ا نکته: 

برعکس اتباع ایران از نظر  .در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بودارثیه، 

 قانون مدنی( 6و  7)مواد .تابع قانون ایران هستنداحوال شخصیته در هر کجا ولو مقیم خارج باشند؛ 
 و

 و

 و

 و

 و

 و

 نکات مهم
 



        

 

20 

 خودسنجی
 ( 88؟)ارشد خانواده نیستناپذیری شخصیت و دارایی کدام گزینه از آثار انفکاک .1

  .شوددارایی فقط شامل بخش مثبت است، و شامل بخش منفی نمی -الف

 .فقط اشخاص طبیعی یا حقوقی می توانند دارایی داشته باشند -ب

                                       .انتقال کل دارایی در زمان حیات ممنوع است -ج

 .هر شخص فقط یک دارایی دارد -د

در بخش مثبت دارایی، اموال، حقوق مالی و مطالبات  .دارایی هر شخص متشکل از دو بخش مثبت و منفی است .گزینه الف صحیح است

ه دو بخش و قراردادن دیون و تعهدات جزو دارایی شخص، تجزیه دارایی ب .گیرند و در بخش منفی، دیون و تعهدات او قرار دارندشخص قرار می

توانند با چون دارایی از شخصیت جداشدنی نیست؛ فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی می .از نتایج تفکیک ناپذیر بودن دارایی از شخصیت است

 .ایجاد شخص حقوقی جدید بخشی از دارایی خود را به شخص حقوقی جدید انتقال دهند

ر مالی و غیر مالی سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمینة امو 17ه یک ایرانی غیر شیعه است و ک« الف»خانم  .2

 (91)آزمون وکالت تواند آپارتمانی را که در مالکیت دارد بفروشد؟آیا نامبرده می .شودرشید محسوب می

 .الف( موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است

 .دادگاه حکم رشد بگیرد معاملة آپارتمان صحیح است، در غیر این صورت معامله غیر نافذ محسوب می شوداز « الف»ب( چنانچه خانم 

طبق مقررات مذهب خود برای معامله کردن رشید شناخته « الف»ج( با توجه به این که اهلیت جزو احوال شخصیه است، چنانچه خانم 

 .ورت معامله غیر نافذ محسوب می شودشود، انجام معامله توسط او صحیح است، در غیر این ص

 .صحیح است 2و  1د( موارد 

 .گزینه د صحیح است

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 

 و

 و
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 نام و نام خانوادگی
نام شخص و نام خانوادگی دارای آثار حقوقی است و سایر عناوین تابع مقررات مربوط به نام  نام یکی از ممیزات اشخاص است

 نیست. 

 ام، دو قسم دارد:در معنای ع نام 

 نام شخص یا نام کوچک 

 نام خانوادگی 

 1نام

 از دو خصوصیت عمده برخوردار است:نام 

نام و سایر اجزای احوال شخصیه فرد بنابراین الزم است میان  .نام در زمره احوال شخصیه قرار دارد :خصوصیت اول

برای همین است که  .اء نام فرد نیز قابل تغییر باشدتناسب وجود داشته باشد به نحوی که در صورت وقوع تغییر در این اجز

قانون ثبت احوال( با تغییر جنس یا دین  20ماده  3عالوه بر اینکه نام فرد باید متناسب با جنسیت و مذهب فرد باشد؛)تبصره 

 .فرد، باید امکان تغییر نام را پذیرفت

 ین الزم است:بنابرا .شودمینام سبب تمییز اشخاص از یکدیگر خصوصیت دوم: 

 ًنام فرد در طول زندگی ثابت بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد :اوال. 

 ًنماید؛ پذیرفته نشودیک نام داشته باشد و تعدد نام که شناسایی افراد را سخت میهر فرد  :ثانیا.  

 :شودمینهاد حقوقی نام در دو مرحله زمانی مطرح 

 شودمیزمانی است که نامی برای فرد تعیین  حله اول:مر. 

 :آیدزمانی است که فرد در صدد تغییر نام خود بر می مرحله دوم. 

 2تعیین نام:مرحله اول: 

و ناظر به شخصیت خود فرد است؛ لذا علی االصول باید خود فرد بتواند در تعیین آن  حقوق غیرمالیحق داشتن نام از جمله 

و خود فرد در چنین  شودمیاما از آنجا که این مسئله غالبا در هنگام اعالم تولد به مامور ثبت احوال مطرح  .دنقش داشته باش

بر اساس ماده  .شودمیهنگامی از اهلیت استیفاء برخوردار نیست؛ موضوع تعیین نام توسط فردی غیر از صاحب نام مجاز تلقی 

قانون ثبت احوال  6ماده  1و اعالم کننده نیز بر حسب تبصره  الم کننده استبر عهده اعقانون ثبت احوال، انتخاب نام  20

تواند به باشد و میکننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه میاعالم»باشد:کلف به اعالم واقعه تولد میکسی است که م

اعالم انون ثبت احوال، انتخاب نام با ق 20طبق ماده  «.نماید شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعالم

   3.استکننده 
                                                        

، اولین شناسنامه ایرانی به نام فاطمه ایرانی توسط اداره کل سجل احوال دارالخالفه، مستقر در بلدیه تهران 1297در چهارمین روز زمستان سال  اطالعات عمومی: - 1

 .صادر شد
ثبت والدت باید مستند به » 27/4/1355قانون ثبت احوال  15ماده به موجب   هیات عمومی دیوان عدالت اداری: 4/3/1367 – 508رای شماره  - 2

د نظر به اینکه ثبت تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر اینصورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شو

ک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بالشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه والدت واقعه والدت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزش

سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک الزم  9/10/1368مورخ  7285/23مندرج در بخشنامه شماره « دور افتاده»و « منحصرا»قرار نگرفته است لذا قیود 

قانون ثبت احوال تشخیص داده می شود و به استناد  15ضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می باشد خالف مدلول ماده جهت ثبت واقعه والدت و ت

 ابطال می گردد. 4/11/1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  25قسمت دوم ماده 
 کننده است....انتخاب نام با اعالم – 20ماده  - 3
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 باشند به ترتیب عبارتند از:این قانون کسانی که مکلف به اعالم می 16ماده  بر اساس
 پدر یا جد پدری 

 مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 

 (وصی یا قیم یا امینسرپرست قانونی)؛ 

 دندار نگهداری طفل باشی که قانونا عهدهاشخاص. 

 ای که طفل به آنجا سپرده شده استمتصدی یا نماینده موسسه. 

  در مواردی که با وجود رسیدن فرد به سن هجده سالگی هنوز نامی .سال تمام به باال باشد 18صاحب واقعه که سن او از (

 (.نماید برای فرد تعیین نشده باشد و خود فرد اقدام به تعیین آن

ضمنا امکان توکیل نیز وجود دارد و  .حق تغییر نام را دارندم رشد باشند؛ نیز سال که دارای حک 18افراد کمتر از  نکته:

این موضوع نه تنها در  .توکیل گذاشته استامکان اصل را بر دلیل اینکه در ماده فوق به آن اشاره نشده است این بوده که 

 1دکتر میرشکاری( -)دکتر ایزانلو.برای نامگذاری نیز قابل پذیرش استباشد بلکه اعالم واقعه می

 متفقا به عهده پدر و مادرت و امضای اسناد به ثبت نرسیده باشد؛ اعالم والد در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل نکته:

با کند یکی از ابوین که مراجعه می خواهد بود و هر گاه اعالم والدت توسط پدر و مادر متفقا میسر نباشد؛ سند طفل با اعالم

 .شودمیبه طفل داده  نام خانوادگی مادراگر مادر اعالم کننده باشد؛ تنظیم خواهد شد؛  غایبقید نام کوچک طرف 

مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است و تعطیل رسمی بعد از  »قانون ثبت احوال: 15مطابق تبصره ماده 

اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعالم آن از  آید و در صورتی که والدت درمهلت به حساب نمیآخرین روز 

 «.شودمیتاریخ رسیدن به مقصد محسوب 

 مشخصات الزم برای نام:

انتخاب نام  البته .انتخاب کننده تنها اختیار دارد که یک نام برای فرد متولد شده انتخاب کند نه بیشتر وحدت نام: .3

قانون  20)ماده .است عرفبنابراین مالک در وحدت یا تعدد نام  .مرکب نیز اگر عرفا یک نام محسوب شود؛ مجاز است

 2ثبت احوال(

ه نیاز به ذکر در نصوص با توجه به اصل اباحه افراد مجاز به هرگونه اقدامی هستند و این فعل ممنوع است ک نام مجاز: .4

هایی که ممنوعیت د تعیین نام باید معتقد بود که افراد مجاز به انتخاب هر نامی هستند؛ مگر نامبنابراین در مور .دارد

 .انتخاب آنها در قانون تصریح شده باشد

 
                                                                                                                                                                                                                                     

 
 تر مراجعه کنید به مقاله: ایزانلو، محسن و میرشکاری عباس، تعیین و تغییر نام کوچک، ماهنامه کانونبرای مطالعه بیش - 1
انتخاب خواهد شودحسین، محمد مهدی و مانند آن( که عرفا یک نام محسوب میکننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب )انتخاب نام با اعالم – 20ماده  - 2

 (1363/10/18مصوب )اصالحی  شد.

نامتناسب با جنس گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهایی زننده و مستهجن یاانتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می – 1تبصره 

 .ممنوع است

 .کندا تعیین و به سازمان اعالم میهای آن رباشد و این شورا نمونهتشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می – 2تبصره 

 .انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است – 3تبصره 

 .شوددر اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می – 4تبصره 

گردد الزامی اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دالئل شرعی ثابتذکر سیادت در  – 5تبصره 

 .است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود

شود.)الحاقی مصوب با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت میمراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسالم همراه  – 6تبصره 

1363/10/18) 
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 تغییر نام کوچک:
 توان شرایط را به دو دسته شکلی و ماهوی تقسیم کرد:در یک تقسیم بندی کلی می .برای تغییر نام رعایت شرایطی الزم است

 رایط ماهوی:ش

 .عدم تناسب با جنس و یا با شرایط زمان و مکان: نام ممنوع .1

 .تشرف به دین اسالم .2

 .و نام با آن هم در هنگام تولد)ابتدائاً( و هم در طول زندگی فرد)استدامتاً( الزم است وحدت جنس: تغییر جنسیت .3

مبنی بر تغییر  ارائه حکم دادگاه صالحالزمه تغییر اسم  .پس در صورت تغییر جنسیت فرد مجاز به تغییر نام است

 .جنسیت است

: رسیدگی به این موارد در حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص .4

 .باشدصالحیت هیات حل اختالف می

 .شهرت به نام غیرمندرج در شناسنامه .5

 .مطلوبیت نام .6

 شرایط شکلی

 1وصی یا قیم -ولی قهری -صخخود ش: درخواست کننده تغییر نام .7

 : مرجع صالح برای تغییر نام .8

 :کندرا موجه می تغییر نام کوچک مواردی که

  :رای وحدت رویه شماره ).دادگاه عمومی استمرجع صالح برای اخذ تصمیم، داشتن نفع مشروع و عقالیی

ذکور به اناث یا ) نساز حیث جدرخواست تغییر نام صاحب سند سجلی  هیات عمومی دیوانعالی کشور: 504

 به رسیدگی و خارج احوال ثبت قانون 3 ماده 4 بند شمول از و باشدمی حقوقی بالعکس( از مسائلی است که واجد آثار

 (.است دادگستری عمومی محاکم صالحیت در آن

  سردفتری2.باشدمی ثبت هیات حل اختالفمرجع صالح برای رسیدگی، باشد:  ممنوعهنام کوچک از اسامی( 

های )مانند خان( نامهای زننده، عناوین)مانند سروان( و القابهای هتک کننده به مقدسات دین اسالم، نامنام (77

محمد آرشام( از برخی از مصادیق اسامی مانند )شودمینامتناسب با جنس و اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب ن

 .ممنوعه هستند

                                                        
قانون مدنی، اشخاص غیر رشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش  1208و  1207طبق صریح مادتین  نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری: - 1

 زمان حیات پدر و یا جد پدری بر عهده آنان و در صورت نبودن آن طبق مقررات قانون امور حسبی بر عهده وصی یا قیم خواهد بود.ممنوع هستند و این وظیفه در 
نان و یکی از آدر مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان – 3ماده  - 2

 :شود وظائف هیأت حل اختالف به قرار زیر استکارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می

از نظر و تکمیل سند تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی والدت یا وفات -1

 (1363/10/18)اصالحی مصوب  این قانون. 29بوده است مندرج در ماده « نامعلوم»مشخصاتیکه 

 .ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتررفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیه – 2

 .شوداعالم می 44اند و طبق ماده که بیگانگان مورد استفاده قرار داده هاییابطال اسناد و شناسنامه – 3

 .های ممنوعابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه – 4

 .حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص – 5

 .نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شدها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیینتر هیأتترتیب تقاضا و گردش کار دفا

کنندگان امضاءآید وتصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می –تبصره 

 (1363/10/18)اصالحی مصوب  مضاء خواهند نمود.سند ذیل توضیح را ا
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  القاب علمی)مانند دکتر(  یک کلمه و با یک پیشوند یا پسوند باشد؛الفاظی که بیش از دو کلمه یا بیش از

( اسامی محل به نحو مطلق یا .های خارجی)مگر برای اتباع خارجه که تحصیل تابعیت ایرانی کرده باشندواژه

 .باشندهای خانوادگی ممنوع میمضاعف)مانند تبریزی( از مصادیق نام

 .است در صالحیت محاکم عمومی دادگستری 1366مورخ  504شماره  مطابق رای وحدت رویه تغییر نام نکته:

 1362مورخ  2شماره رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور 
ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختالف برای تغییر  1355قانون ثبت احوال مصوب تیرماه  3ماده  4نظر به اینکه تبصره »

در صالحیت عام محاکم عمومی ربوط به نام اشخاص رسیدگی به سایر دعاوی م ...باشدمی )مهم(نامهای ممنوع

 «...است دادگستری

قانون ثبت احوال(  3آن دسته از موارد تغییر نام که به تصریح قانون ثبت احوال)ماده  نظر دکتر ایزانلو و دکتر میرشکاری:

باشد و ؛ در صالحیت مراجع عام دادگستری نمیبه عنوان یک قانون خاص در صالحیت هیات حل اختالف ثبت قرار دارد

است اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد نفعی مشروع در  1قانون آیین دادرسی مدنی 10مشمول استثنای مذکور در ماده 

یدگی به قانون اساسی مرجع دادگستری صالح برای رس 159توان این نظر را بیان داشت که با توجه به اصل تغییر نام دارد؛ می

 .درخواست او خواهد بود

هیئت حل اختالف محل قانون ثبت احوال به عهده  3حل اختالف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده  ه: )مهم(نکت

 حل هیئت با باشد  به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده رسیدگیو  صدور شناسنامه

 3آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختالف موضوع ماده  1ماده  ).باشدمی تهران() خارجه مورا احوال ثبت اختالف

 (قانون ثبت احوال کشور

 هایی که ممنوع است:انتخاب نام
 های زننده و و القاب و نامگردد و همچنین عناوین انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می

 .باشدممنوع می ،جنس یا نامناسب با مستهجن

 کندهای آن را تعیین و به سازمان اعالم میباشد و این شورا نمونههای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال میتشخیص نام. 

 های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان استانتخاب نام در مورد اقلیت. 

 ه سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی ک

 .که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود مگر کسانی ؛با دالئل شرعی ثابت گردد الزامی است

 دارای یک نام خانوادگی  استفاده از نام کوچک دیگری اصوال منعی ندارد مگر در مورد دو قلوها و سایر کودکانی که

 .هستند

 2:شرایط تغییر تاریخ تولد

  شودمیدر طول عمر فرد پذیرفته  یک بارتغییر سن تنها برای. 

  باشد سال 5بیش از اختالف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید. 
                                                        

 های عمومی و انقالب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صالحیت دادگاه: 10ماده  - 1
 1367قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب  - 2

 .از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است -احده ماده و

مرکب از فرماندار یا سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختالف سن واقعی با -تبصره 

محل صدور شناسنامه و با عضویت و شهر و یا بخش عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسالمی ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر بخشدار، رئیس اداره

 .تواند سن خود را اصالح نمایدگردد بیش از پنج سال باشد میمی ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل
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 ر، پزشک منتخب است که با یکی از اعضای کمیسیون مذکو .اختالف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد

داند دهنده این است که مقنن الزم میکند، نشانتواند در شناخت واقعی سن فرد کمکتوجه به اینکه علم پزشکی می

 .سال اختالف با واقع منطبق باشد 5

 هادار سن تشخیص کمیسیون دبیرخانه به باید تولد تاریخ اصالح برای متقاضی فرد :مرجع صالح جهت تغییر سن 

  .کند مراجعه خود شناسنامه صدور محل احوال ثبت

به متقاضی ابالغ  دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامهتاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط  ️◀

پرونده در صورت عدم حضور متقاضی اگر  .شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کندمی

بنابراین  شود؛کمیسیون تصمیم الزم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می ؛آماده باشدبرای اظهارنظر 

تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت کمیسیون می .جدد خود را به کمیسیون تسلیم کندتواند درخواست مخواهان می

در  .یسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بودتصمیم کممعاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و 

مرجع  .درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد ،صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند

 .باشدمیپذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختالف و دادگاه صالح جهت 

 1366مورخ  504شماره  انعالی کشوررأی وحدت رویه هیأت عمومی دیو

باشد درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس )ذکور بانک یا بالعکس( از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می»

 «...تاس در صالحیت محاکم عمومی دادگستریقانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن  3ماده  4و از شمول بند 

 م خانوادگیمرحله دوم: تغییر نا
 خانوادگی همانند نام کوچک از دو خصوصیت عمده برخوردار است:نام

خانوادگی سبب تمییز اشخاص از خصوصیت اول آنکه، این نام در زمره احوال شخصیه قرار دارد و خصوصیت دوم نیز اینکه نام

 گردد؛ بنابراین الزم است که:یکدیگر می

 ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد. خانوادگی فرد در طول زندگیاوالً؛ نام

 نماید، پذیرفته نشود.خانوادگی داشته باشد و تعدد نام )خانوادگی( که شناسایی افراد را سخت میثانیاً؛ هر فرد یک نام

. در مقام قانون مدنی 997رو، ماده ود. از همینشخانوادگی مشخص میبه هر حال، با توجه به دو خصیصه فوق، اهمیت نام

 «.خانوادگی باشدهر کس باید دارای نام» دارد:بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می

 1)دکتر میرشکاری( :در زمان تولدخانوادگی در مورد انتخاب نام 
 .شودمیآشکار ها تنها در مورد سه مسأله زیر اختالف .متن ماده فوق در افاده معنا، صریح است

خانوادگی فرد چگونه تعیین خواهد نام ؛در صورتی که پدر و مادر فرد به هر دلیلی مشخص نباشد: مسأله اول

  شد؟
  .شودمیبه طفل داده  مادرقانون ثبت احوال، نام خانوادگی  16اگر پدر نامعلوم اما مادر معلوم باشد؛ مستفاد از ماده  .1

تنظیم  های فرضی در محل اسامی ابوینآزاد و نامخانوادگی سند با نام ؛هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند لقانون ثبت احوا 17 براساس ماده .2

یا حکم دادگاه یا مدارک  2قانون مدنی 1273موجب اقرارنامه موضوع ماده  تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به .گرددمی

  .خانوادگی اصالح خواهد شدطبق احکام مربوط به نامخانوادگی حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام

 .«موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد .3

                                                        
سال پنجاه و دوم، دوره دوم،  اهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانیخانوادگی، م برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: میرشکاری، عباس، تعیین و تغییر نام - 1

 به بعد 40، صفحه 1389فروردین ماه 103شماره 
د مگر در برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کناقرار به نسب در صورتی صحیح است که اوال تحقق نسب ـ 1273ماده  - 2

 شرط آنکه منازعی در بین نباشد.مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به
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 صورت، چه باید کرد؟ هرگاه مادر طفل مشخص و پدر وی نامعلوم باشد، در این مسأله دوم ـ
خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو همان نامخانوادگی فرزند، نام قانون ثبت احوال 41ماده در این صورت مطابق  .1

 .اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد

 .توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنندهمچنین فرزندان کبیر می .2

ه ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل ب»قانون ثبت احوال:  16تبصره ماده اضافه بر این، بر اساس  .3

عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعالم والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم یکی از  امضای اسناد متفقاً به

 .«تنظیم خواهد شد غایبکند با قید نام کوچک طرف ابوین که مراجعه می

مادر در اعالم والدت میسر نیست؛  و در حکم موردی است که اتفاق پدر؛ ص نباشندتی که یکی از والدین مشخدر صور نکته:

 .توان به حکم ماده فوق استناد جستلذا می

مطابق رای آیا تفاوتی بین فرزند مشروع و غیرمشروع در استفاده از حق نام خانوادگی وجود دارد؟  :مسأله سوم

مشروع و نامشروع در استفاده از حق نام خانوادگی پدر طبیعی تفاوتی بین فرزند  1376مورخ  617وحدت رویه 

 .نیست

نتیجه کلیه تکالیف در و  پدر عرفی طفل تلقیزانی مطابق این رای وحدت رویه،  خصوص اطفال متولد از رابطه نامشروعدر

ضوع توارث بین آنها صرفاً مو قانون مدنی 884باشد و حسب ماده می برعهده ویمربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه 

توسط پدر لذا اعالم والدت فرزند نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام پدر برای فرزند نامشروع ت؛ منتفی اس

  .است اجباری

 1376مورخ  617شماره  ی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور را

یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت والدت و صدور شناسنامه  1355موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب به»

 17و ماده  16است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 

دت و صدور شناسنامه نباشد یا که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعالم والقانون مذکور نسبت به مواردی

که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی

از موازین قضایی از دیدگاه حضرت  47و مسأله  3شده و مسأله شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطالق مواد یاد

اهلل تعالی علیه زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده نی رضوانخمیامام

عالی کشور ام دیوان. صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سیقانون مدنی 884باشد و حسب ماده وی می

ثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی نظر اککه با این نظر مطابقت دارد به

برای شعب  1328گردد. این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال تشخیص می

 «االتباع استر موارد مشابه الزمها ددیوان عالی کشور و دادگاه

م پدر به فرزند از قواعد آمره بوده و نه تنها نیازی به اعالم موافقت پدر نیست بلکه مخالفت پدر نیز مانع اجرای انتقال نا نکته:

 .خانوادگی دیگری انتخاب نمایندتوانند برای خود نامبا این حال براساس تبصره فرزندان کبیر می .حکم ماده نخواهد شد

 ل:فروض موجود در خصوص تعیین نام خانوادگی طف
قانون ثبت  16تعیین نام خانوادگی طفل در صورتی که ازدواج قانونی پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده تابع حکم تبصره ماده 

هیات عمومی دیوانعالی کشور  617اند؛ تابع حکم رای وحدت رویه شماره و در فرضی که پدر و مادر طفل ازدواج نکرده 1احوال

                                                        

 خواهد بود: ریبه عهده اشخاص ز بیاعالم و امضاء سند ثبت والدت به ترتقانون ثبت احوال:  16ماده  - 1

 پدر. - 1

 شد.با فهیوظ نیکه قادر به انجام ا یموقع نیپدر و در اول بتیمادر در صورت غ - 2

 انتخاب شده باشد. تیکه از طرف دادگاه به سمت وال یجد پدر ایمادر  - 3

 .نیام ای میق ای یوص - 4
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پدر  فیطفل تکل ی، گرفتن شناسنامه برا1376کشور مورخ  یوانعالید یعموم اتیه 617 شماره هیوحدت رو یمطابق را .است

 .طفل ثبت گردد یبرا یعیپدر طب ینام خانوادگ دیاست و با یعیطب

 :ر صالحیت دادگاه مدنی خاص استد و باشد می نسب به راجع دعاوی جمله از فرزندی و مادر رابطه وجود ادعای نکته:

 

 

 

 

 

 خانوادگی نام تقدمحق

 های زیر برخوردار است:این حق از ویژگی .تقدم را قائل استخانوادگی حقی به نام حقبرای نام قانونگذار

خانوادگی وی صادر شده و  از آن کسی است که قبل از دیگران سند به نام 1(41تقدم )براساس ماده حق ـ 1

نکته قابل توجه این است که  .ل به ثبت رسیده باشدخانوادگی ادارات ثبت احوا این نام در دفاتر مخصوص نام

بلکه این استفاده باید در دفاتر مخصوص  .تقدم نخواهد بودخانوادگی موجد حقتقدم فرد در استفاده از نام صرف

 .اشدبقابل اثبات می تنها با سندپذیر نبوده و تقدم از هر راهی امکانپس اثبات حق .خانوادگی به ثبت رسیده باشدنام

خانوادگی به ثبت رسیده، ندارد  ای که نامتقدم حق اختیار آن نام را در آن ادارهفردی غیر از صاحب حق ـ 2

هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ  2قانون مدنی 998براساس ماده  .تقدممگر با اجازه دارنده حق

استعمال لفظ غاصب با ).خانوادگی غاصب را بخواهدوانین مربوطه تغییر نامتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قکرده باشد می

 (.توجه به ظهور این واژه در حقوق عینی قابل تأمل است

در این مورد  42ماده  .تقدم نداردخانوادگی دیگری نیازی به رعایت حق تنها در یک مورد استفاده از نام ـ 3

خانوادگی همسر خود بدون  باشد از نامتا زمانی که در قید زوجیت می سر خودبا موافقت همتواند زوجه می» گوید:می

مشاوران  ).«خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود تقدم استفاده کند و در صورت طالق ادامه استفاده از نامرعایت حق

81) 

                                                                                                                                                                                                                                     

 .باشندیطفل م یدار نگهدارکه قانوناً عهده یاشخاص - 5

 که طفل به آنجا سپرده شده است. یامؤسسه ندهینما ای یمتصد - 6

 اشد.سال تمام به باال ب 18صاحب واقعه که سن او از  - 7

 پدر و مادر در و هرگاه اتفاق متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بوداسناد  امضاء باشد اعالم والدت و دهیکه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرس یدر صورت - تبصره

 خواهد شد. مینظکوچک و طرف غایب ت نام دیبا ق کندیکه مراجعه م نیاز ابو یکینباشد سند طفل با اعالم  سریوالدت م اعالم

 .شودیمادر به طفل داده م یکننده باشد نام خانوادگمادر اعالم اگر

ثبت احوال به حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات – 41ماده  - 1

توانند یابد. هر یک از وراث میمین را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقالرسد و دیگری حق اختیار آثبت می

د به دیگری اجازه دهند که نام تواننوراث باالتفاق میشخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی

 .خانوادگی آنان را اختیار نماید

خانوادگی غاصب را تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنامباشد میهرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده  ـ 998ماده  - 2

 بخواهد.

تواند در ظرف مدت و به طریقی که میاست مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفعسجل احوال ثبت کردهخانوادگی خود را که در دفاتر اگر کسی نام

 مخصوصه مقرر است اعتراض کند.در قوانین یا نظامات

 

 2/8/1367 – 513شماره  دیوانعالی کشوررای وحدت رویه هیئت عمومی 
ه قانونی الیح 3ماده  2ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می باشد که بر طبق بند »

شورای انقالب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم  1358دادگاه مدنی خاص مصوب 

  «شود.میدیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص 
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ق به ورثه قانونی انتقال بعد فوت نیز این حتقدم و در زمان حیات با اجازه دارنده حق تقدم قابل انتقال است؛حق ـ 4

توانند شخصی که هر یک از وراث می .یابدمیاین حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال ...»قانون ثبت احوال: 41: ماده یابدمی

 باالتفاقوراث  ولینام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد 

 «...توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نمایدمی

خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تواند شخصی که نامبعد فوت هر یک از وراث می ـ 5

اعتراض عام افرادی خواهد بود اما وراث به ترتیب قالب این حق به این .خانوادگی او را از دادگاه بخواهدتغییر نام

)عام  .پذیر استامکان باالتفاقبلکه این امر تنها  .خانوادگی آنها را اختیار نمایدتوانند به دیگری اجازه دهند که نامتنهایی نمی

 مجموعی(

 .است در سایر موارد استفاده از نام خانوادگی دیگری، با اجازه دارنده حق تقدم امکانپذیر نکته:

 در دفاتر مخصوص اش صادر شده و این نامخانوادگیحق تقدم از آنِ کسی است که پیش از دیگران، سند سجلی به نام  نکته:

  .شودرسیده باشد. این حق، موجب ممنوعیت اختیار این نام برای دیگران می ثبت به احوال ثبت ادارات خانوادگی نام

های پایان، تفاوتی با دیگر حقوق ندارند: از جمله آنکه ممکن است خود دارنده این حق، از آن وهحق تقدم، از حیث شی نکته:

وگو حقی تبعی بوده و از ها، باید به خاطر سپرد که حق مورد گفتاعراض کند و یا آن را به دیگری واگذارد اما جدا از این شیوه

خص تغییر کند، حق تقدمش نیز پایان خواهد یافت؛ در همین راستا، کند؛ پس، اگر نام خانوادگی شنام خانوادگی پیروی می

در صورتی که دارنده حق تقدم، نام خانوادگی خود را تغییر دهد »خوانیم: در بند یک ماده پنج دستورالعمل نام خانوادگی می

 «لمرو آن اداره بالمعارض خواهد بود.نام خانوادگی قبلی او در ق

بنابراین، هم به شیوه قراردادی و هم به شیوه قهری قابل انتقال به دیگری است؛ برای همین، حق تقدم، حق است؛  نکته:

 41در ماده « اجازه»رغم اطالق واژه تواند اجازه دهد تا دیگری از نامش استفاده کند؛ علیدارنده این حق در زمان حیات می

ی داده ه اجازهآوری قابل اثبات باشد. همچنین، گفتنی است کباید به نحو یقینرضایت دارنده حق تقدم می قانون ثبت احوال

 .االصول وی حق ندارد به دیگران اجازه استفاده از نام خانوادگی را بدهدگیرنده اجازه است؛ بنابراین، علیشده تنها از آنِ 

 اشد یا خیر؟بدر صورت پایان یافتن رابطه زوجیت آیا زن همچنان محق به ادامه استفاده می -مساله چهارم

خانوادگی را موکول به اجازه همسر کرده است و در مورد ممکن است گفته شود مقنن تنها در صورت طالق ادامه استفاده از نام

طالق نیز حالت  .پس باید حق زن را در ادامه استفاده، استصحاب کرد .سایر موارد با آنکه در مقام بیان بوده، سکوت کرده است

ویژه در باشد؛ بهدارد که وحدت مالک گرفتن از آن و ملحق کردن سایر موارد به حکم آن منطقی نمی های خاصیو ویژگی

قانون اصالح قانون ثبت احوال  43از لحاظ تاریخی نیز ماده  .زندفرض فوت که به نوعی به موقعیت روانی همسر نیز آسیب می

هرگاه بین زن و شوهر تفریق قانونی واقع شود بقاء » اشت:دنظر مقرر میدر تأیید همین 1319هشت ماه یبارد 22مصوب 

 .«...خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر استبه نام

تقدم ممکن خانوادگی همسر را بدون رعایت حقتوان گفت که ماده فوق که استفاده زن از ناماما در مقام بیان نظر مخالف می

تا زمانی که در قید »از طرف دیگر، صدر ماده نیز با قید  .باشدسترش حکم آن منطقی نمیای استثنایی است که گداند مادهمی

تواند با زوجه می»قانون مدنی:  42ماده مطابق  .به استفاده زن تا زمانی که در قید زوجیت است، تصریح دارد« باشدزوجیت می

و در  ادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کندنام خانو باشد ازموافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می

 ...........................«.استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود صورت طالق ادامه

 و

 و

 و
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بدون رعایت باشد از نام خانوادگی همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می با موافقت همسر خودتواند زوجه می نکته:

قانون ثبت  42)ماده .و در صورت طالق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بودحق تقدم استفاده کند

 احوال(

فرزندان نامشروع، حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبیعی خود را دارند و پدر نیز مکلف به اخذ شناسنامه برای فرزند  نکته:

 ( اما فرزند مزبور از حق توارث، بی بهره است.)سوال آزمونی(617باشد.)رای وحدت رویه شماره ود مینامشروع خ

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر کاتوزیانحقوق کنونی  قانون مدنی در نظم  کتاب نکات مهم
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تعیین نام خانوادگی طفل در صورتی که ازدواج قانونی پدر  فروض موجود در خصوص تعیین نام خانوادگی طفل: نکته:

اند؛ تابع و در فرضی که پدر و مادر طفل ازدواج نکرده قانون ثبت احوال 16نرسیده تابع حکم تبصره ماده  و مادر طفل به ثبت

 یعموم اتیه 617شماره  هیوحدت رو یمطابق را .هیات عمومی دیوانعالی کشور است 617حکم رای وحدت رویه شماره 

طفل  یبرا یعیپدر طب ینام خانوادگ دیاست و با یعیر طبپد فیطفل تکل ی، گرفتن شناسنامه برا1376کشور مورخ  یوانعالید

 .ثبت گردد

نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر  نکته:

 قانون ثبت احوال( 41ماده  1)تبصره .توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایندمیفرزندان کبیر  .گردد

 قانون ثبت احوال( 16)بند آخر تبصره ماده .شودمیاگر پدر، نامعلوم باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده  نکته:

 .سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگرددهرگاه ابوین طفل معلوم نباشند  نکته:

قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک  1273تکمیل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع ماده یا تصحیح اسامی فرضی 

موضوع فرضی بودن اسامی  .طبق احکام مربوط بنام خانوادگی اصالح خواهد شدحصر وراثت بعمل خواهد آمد و نام خانوادگی 

 حوال(قانون ثبت ا 17)ماده .پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد

 .یابدتقدم و بعد فوت نیز این حق به ورثه قانونی انتقال میتقدم قابل انتقال است؛ در زمان حیات با اجازه دارنده حقحق نکته:

 .استفاده فرزندان از نام خانوادگی پدر حق فرزندان است نکته:

واند با رعایت مقررات با تقاضای نام خانوادگی تدر موارد استثنایی و با ارایه دالیل موجه رئیس سازمان ثبت احوال می نکته:

 .برای بار دوم موافقت کند
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  :نام خانوادگی این طفل بر اساس نام ازدواج نکرده باشند گریکدیاگر پدر و مادر طفل با مساله ،

 خانوادگی کدام خواهد بود؟
بموجب »  .ر بر عهده پدر طبیعی خواهد بودومی دیوان عالی کشوهیأت عم 1376مورخ  617بر اساس رای وحدت رویه شماره 

یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت والدت و صدور شناسنامه است  1355بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 

 17و ماده  16 و تبصره ماده بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده استاین مورد و مقنن در

و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعالم والدت و صدور شناسنامه نباشد یا  قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر

مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در

قضائی از دیدگاه حضرت امام از موازین 47و مسأله  3ا استفاده از عمومات و اطالق مواد یاد شده و مسأله شناسنامه ننماید ب

کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه خمینی رضوان اهلل تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه 

 «...وضوع توارث بین آنها منتفی استم "قانون مدنی صرفا 884و حسب ماده باشد عهده وی میبر

  :توان کرد؟اگر شخصی بدون اجازه از دارنده حق تقدم، نام وی را اختیار کند، چه میمساله 

تواند اقامه دعوی کرده هرکس که اسم خانوادگی او را، دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد، می قانون مدنی 998بر اساس ماده 

ییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. البته جدا از امکان درخواست تغییر نام، امکان اقامه دعوا برای و در حدود قوانین مربوطه تغ

البته باید به یاد داشت که ؛ مطالبه خسارت ناشی از استعمال نام دیگری، بر حسب قواعد عام مسوولیت مدنی نیز وجود دارد

 .است استفاده از نام خانوادگی همسرندارد،  تقدم حق رعایت تنها موردی که استفاده از نام خانوادگی دیگری نیازی به

  :گیرد یا منطقه خاصی را؟آیا کل کشور را در بر می قلمرو حق تقدممساله 

نام را ندارد. قوانین پیشین، حتی با  اختیار آن پس از ثبت نام خانوادگی به نام شخص، فردی غیر از صاحب حق تقدم، حق

و پسوند نیز به ممنوعیت انتخاب نام دیگری تصریح داشتند، اگرچه قانون کنونی در این باره ساکت است فرض افزودن پیشوند 

رسد انتخاب نام دیگری حتی با افزودن پیشوند و پسوند نیز، اختیار نام دیگری است، برای همین، انتخاب نام اما به نظر می

 .ع استای دیگر به آن همچنان ممنودیگری ولو با افزودن واژه

خورشیدی، دایره محدودیت استفاده از نام  20/5/1307مصوب ماده سه قانون سجل احوال تبصره دو همچنین، به موجب  

هیچ کس حق ندارد اسم خانوادگی »ماده سوم قانون فوق، خانوادگی دیگری را گسترده بود به نحوی که بر اساس تبصره دو 

تلگرافی خود قرار دهد ولی ه آن اسم ثبت شده، اسم موسسه، تجارتخانه یا عنوان شخص دیگری را در حوزه سجل احوال ک

کنند ولو این که شخص دیگری اسم مزبور را در محل تاسیس شعب تجارتخانه در سایر نقاط اسم مرکز اصلی را استعمال می

در راستای این مقرره رویه قضایی نیز در تفسیری موسع، معتقد بود: «. دآن شعبه قبالً برای نام خانوادگی خود ثبت کرده باش

تواند باشد؛ زیرا در این ای که نام خانوادگی غیر است مصحح عمل نمیمجرد عالوه کردن نام جنس و کاالی موسسه بر کلمه»

 6/12/1328به تاریخ  2018)حکم شماره «. شود که مورد منع ماده مزبوره استصورت نیز نام موسسه مشترک تشخیص می

توان به بقای مقرره شعبه هشت دیوان عالی کشور( اما در نظم حقوقی کنونی با توجه به عدم وجود نص خاص، به دشواری می

 .فوق باور داشت

که نام ای اداره در آن»ق.ث.ا. انتخاب نام  41ای که باید در آن دقت کرد قلمرو مکانی حق تقدم است: به صراحت ماده نکته

 ای است که نام در آن به ثبت به این ترتیب، محدوده مکانی حق تقدم، اداره ، ممنوع است.«خانوادگی به ثبت رسیده

 و

 و

 و

 حقوق مدنیکاربردی های مساله
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 خودسنجی
نام خانوادگی طفلی که در چارچوب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، تحت سرپرستی زن و شوهری قرار  .1

 گیرد:می
 .کندپرست، تغییر میبه نام خانوادگی زوج سر -الف
 .غیرقابل تغییر است -ب
 .کندی سرپرست تغییر میبه نام خانوادگی زوجه -ج
 .شودمیبا نظر دادگاه تعیین  -د

پاسخ داده  92ش باید بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بدسرپرست مصوب این پرس .گزینه الف صحیح است
مورد حکم قرار گرفته  22امه جدید برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و تعیین مندرجات اسناد سجلی او در ماده نحوه صدور شناسن .شود
اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور با »ماده فوق چنین مقرر کرده است: 3تبصره  .است

آیین نامه موضوع این « ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسدو ظرف سه  شودمیهمکاری سازمان تهیه 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به تصویب رسیده  22با عنوان آیین نامه اجرایی ماده  21/4/94تبصره در تاریخ 

طبق تبصره  .ای در ارتباط با مندرجات شناسنامه جدید شخص تحت سرپرستی هستندزهضمن احکام تاقانون جدید و آیین نامه آن مت .است

 6طبق ماده  .است با زوجین سرپرست یا سرپرست منحصرآیین نامه فوق، انتخاب نام کوچک برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی  2ماده 
 «.نام خانوادگی سرپرست زوج یا سرپرست منحصر خواهد بود نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی حسب مورد همان»آیین نامه:

و بر اساس  دختر یا زن بدون شوهری است که حداقل سی سال سن دارد آیین نامه: 1حصر، طبق بند ب ماده منظور از سرپرست من
قانون حمایت  5ر اساس بند ج ماده البته ب .دار شده استحکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان بدون سرپرست یا بدسرپرست را عهده

دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند؛ :»92از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 

 «.را خواهند داشت منحصرا حق سرپرستی اناث
دار شوند، نام خانوادگی زوجین، سرپرستی کودک یا نوجوانی را عهدهبا توجه به مطالب فوق، بر اساس قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن، اگر 

دار زوج به عنوان نام خانوادگی شخص تحت سرپرستی ثبت خواهد شد و چنانچه زن یا دختر بدون شوهری با رعایت شرایط، سرپرستی را عهده
آیین نامه،  5در این فرض طبق ماده  .گرددتی درج میگردد؛ نام خانوادگی زن یا دختر سرپرست به عنوان نام خانوادگی شخص تحت سرپرس

 .شودمیبا انتخاب سرپرست منحصر به عنوان نام کوچک پدر شخص تحت سرپرستی در شناسنامه او ثبت  یک نام فرضی
سرپرسی  اگر هویت والدین واقعی شخص تحت سرپرستی معلوم باشد؛ در شناسنامه جدیدی که بعد از صدور حکم سرپرستی برای شخص تحت

 .ای او درج گرددباید در قسمت توضیحات شناسنامه والدین واقعی، نام خانوادگی شودمیصادر 
تواند کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می:»92قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب  22ماده  2طبق تبصره 

معلوم بودن، یا نام خانوادگی  درج نام والدین واقعی در صورتجدید را برای خود با پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه 
  «.ی ثبت احوال درخواست کنداز اداره مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی

 (85)سراسری آیا فرزند نامشروع حق دارد از نام خانوادگی پدر طبیعی خود استفاده کند و چرا؟ .2
 .، از این لحاظ تفاوتی بین فرزند مشروع و فرزند نامشروع نیستدیوانعالی کشوری ابر رای وحدت رویهبر -الف
 .شودمیبا توجه به قانون ثبت احوال، نام خانوادگی پدر به طفل نامشروع داده ن -ب
 .بر اساس قوانین ایران تفاوتی بین اطفال مشروع و اطفال نامشروع وجود ندارد -ج
 .شودمی، زیرا برابر قانون مدنی ولدالزنا به زانی ملحق نحق ندارد -د

قانون ثبت احوال به طور صریح راجع به اینکه پدر طبیعی فرزند ناشی از زنا، مکلف به اخذ شناسنامه طفل است یا نه،  .گزینه الف صحیح است
پدر طبیعی را با استناد به عموم و اطالق برخی مواد  هیات عمومی دیوانعالی کشور 617شماره  رای وحدت رویه .تکلیفی تعیین نکرده است

داند که در صورت انجام این تکلیف توسط پدر طبیعی، نام خانوادگی او در قانون ثبت احوال مکلف به اخذ شناسنامه برای فرزند طبیعی می
 .شناسنامه فرزند طبیعی درج خواهد شد

 و
 و
 و

 وو
 و
 و
 و
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تواند زمین خودش را اهلیت اجرای حق را گویند؛ مثال: کودک نمی اهلیت استیفا:ارا شدن حق؛ توانایی برای د اهلیت تمتع:

   .بفروشد
 .است سال تمام قمری 15بلوغ پسر  وسال تمام قمری  9بلوغ  دختر  

ی قانون مدن .سالگی اماره رشد است 18 توانایی عقلی برای سنجش نفع و ضرر اقتصادی: ارکان اهلیت استیفا )رشد(:

  .کرده است سکوتدرباره رشد 

 اقسام صغیر:

 دهد یم زیو تم صیخوب و بد خود را تشخ اجماالً: زیمم.  

 :اجماالً خوب و بد خود را تشخیص و تمیز نمی دهد غیرممیز. 

 .جنون فرد دائمی و همیشگی است اطباقی: .برخی اوقات مجنون است اقسام جنون: ادواری:

 :ی استنظریه پزشک قانون  معیار جنون. 

 :اداره امور مالی یا غیر مالی فرزند محجور توسط پدر یا جدی پدری را والیت قهری گویند والیت قهری. 

 باطل است هیو سف زیرممیغ رغیمعامالت ص. 

حق فسخ  ن،یاز زوج کی چیه؟ یک حق فسخ نکاح را دارندکدام  ،شودمیمبتال  یپس از عقد نکاح، زوج به جنون ادوار

 (1395دکتری سراسری سال ) سؤال .ندارند

  است اما حضانت نسبت به هر دو است پدر یا جد پدریوالیت بر طفل تکلیف.  

 در مورد والیت پدر و جدپدری:
 .شودیماگر تقدم و تاخر تصمیم مشخص نباشد، هر دو تصمیم ساقط  

 .در عرض یکدیگرند و باالستقالل می توانند عمل کنند 

 .شودیممیمی که مقدم است عمل صدر صورت دو تصمیم متعارض، آن ت 

مل ع اگر تصمیم یکی معلوم و دیگری تاریخش مجهول باشد و تقدم و تاخر هم معلوم نباشد به تصمیمی که مقدم است 

 .شودمیموخر فرض  اصل تاخر حادثچرا که بنابر  شودمی

 غبطه صغیر رعایت نشود                                               

 شودمیبرکناری ولی قهری      کبر سن یا بیماری داشته باشد، امین به وی ضم  موارد. 

 .شودمیولی قهری، خودش محجور شود، منعزل               یا ضم امین به وی:

 ..کنددادستان امین موقت نصب مییا حبس باشد،  غایبولی قهری،                                      

 ؟ بله، به دلیل اینکه مانع مرتفع شده استشودمیولی قهری مرتفع شود آیا والیت قهری وی اعاده اگر حجر   سؤال:

 :تواند برای بعد از فوت خود برای اوالدش و اموالش، وصی تعیین کند:هریک از پدر و جد پدری می وصی 

 .وصی حق ایصا ندارد .1

 .خود وصی تعیین کرد علیهمولیتوان برای با وجود هریک از پدر یا جد پدری نمی .2

 .شودمیوصی اگر به مورد وصایت عمل نکند منعزل  .3

 .تواند برای مولی علیه، به وصی غیر مسلم وصیت کندولی مسلم نمی .4

 )اشخاص و محجورین(  یک خالصه کتاب حقوق مدنی

 دکتر صفایی و قاسم زاده
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 یک ایقاع است: به موجب وصیت عهدی)وصایت(صورت می گیرد و ماهیت تعیین وصی. 

  تواند آن را )وصیت(  رد کندنیست اما می، اگر چه اراده وصی در آن مؤثر یک ایقاع با حق رد استوصیت عهدی. 

  حق رد دارد نه بعد از آن فقط در زمان حیات موصیوصی. 

 .وعی نمایندگی قضایی برای اداره امور مالی محجورینی است که ولی خاص )قهری، وصی( ندارندنقیمومت:  

قبول  در صورت ،هستند یکان موصول پرداخت نفقه زن و کودئمس لهم متضامناًموصی اگر در وصیتی مقرر شودنکته: 

مسئول پرداخت نفقه زن و کودکان  یلهم به صورت تضامنو موصی حیصح تیوصلهم، توسط موصی تیوص

 .است یموص

  .له باید در زمان انعقاد وصیت موجود باشدموصینکته: 

که صغر و عدم رشد  صغار بدون ولی خاص و مجانین و افراد غیر رشید: شودمیبرای چند گروه انجام  نصب قیم

    .آن ها متصل به صغرشان بوده است

 .شودمی ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهریولی خاص شامل  نکته مهم:

طور با موت موصی، مال مورد وصیت بـه»بنابر دیدگاهی که در وصیت تملیکی : 94سؤال دکتری سراسری 

به چه نقشی ، قبول موصی«او این مالکیت استقرار می یابدو با قبول  شودمیله متزلزل داخل در مالکیت موصی

  بهشرط لزوم وصیت و مالکیت او نسبت به موصی دارد؟

 اشخاص ممنوع از قیمومت:                            
 وصی منصوب از طرف ولی قهری 

 کسانی که خودشان تحت والیت یا قیمومت اند. 

 س، خیانت در امانت، هتک، ناموس، منافی عفت، ورشکستگی به تقصیر، معروفین به مرتکبین جرائم سرقت، کالهبرداری، اختال

 فساد اخالق

 کسانی که خود یا اقربای طبقه اول آنان، دعوا بر محجور دارند. 

 با خود معامله کند)اعم از انتقال به خود یا به وی( علیهمولیتواند از طرف قیم نمی نکته:

  :معامالت ممنوعه برای قیم 

قرض برای  -باشد علیهمولیقیم مدیون  -دارند:  فروش و رهن اموال تصویب دادستانبرخی از معامالت قیم نیاز به  

 خاتمه دادن دعوی با صلح وسازش .باشد علیهمولی

 )این نکته در آزمون وکالت آمده است(.ستیغبطه محجور ن تیملزم به رعا ،یقهر یبر خالف ول میاصوالً ق نکته:

 .سال از ازدواجشان گذشته باشد 5سال سن داشته و  30زن و شوهری که                                     

 .سال سن داشته و پزشکی قانونی گفته بچه دار نمی شوند 30ن و شوهری که ز    متقاضیان سرپرستی: 

 .فرزند داشته باشند سال سن داشته و یک 30زن و شوهری که                                          

 .سال سن داشته باشند 30دختران و زنان بدون شوهر که                                          

 ووووو

 وووو

 ووو
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با توجه به تبعیت اشیای منقول از نظر   سؤال: اشیای منقول، اسناد، عقود، احکام دادگاه تابع چه قانونی هستند؟ 
اسناد نیز به دلیل بحث شکلی بودن و  .است قانون محل وقوع اشیاالکیت بر اشیای منقول تابع قانون حاکم، تصرف و م

 .خود هستند قانون محل تنظیموجود قواعد خاص برای هر کشوری از حیث طرز تنظیم تابع 

 .استمحل وقوع عقد تعهدات ناشی از عقود تابع 

آنهاست)دعوا از جهت صالحیت دادگاه  قانون محل اقامهت تابع احکام صادره از محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکما
 (.است قانون محل اقامه دعواتابع 

 ؤال: در صورتی که یک ایرانی ترک تابعیت کند چه اتفاقی می افتد؟ آیا بایستی شرایطی را رعایت کند؟س  
و اموال  شودمیطر خارجی شناخته کند؛ وی بدین خاتبعه ایرانی بدون رعایت مقررات ایران تابعیت خارجی تحصیل می

  .شودمیغیرمنقول او فروخته 

قانون محل  صرف و مالکیت بر اشیای منقول، تابع چه قانونی است؟ت (83و  82تعهدات   -رشد آزادا)سوال:  
 قانون مدنی 966وقوع شی منقول؛ با استناد به ماده 

ابع چه تز نظر وصیت ا ،یران و متعلق به بیگانهکه غیرمنقول واقع در ارت (1380تعهدات  -رشد آزادا)سوال:  

 از حیث وصیت تابع قانون دولت متبوع متوفی است.)رای وحدت رویه(  قانونی است؟

چنانچه در ایران  که در خارج از ایران قرار دارد، خص بیگانهشغیرمنقول  مال (96کتری سال د)سوال:  

قانون  962متبوع شخص خارجی؛ با استناد به بخش آخر ماده  دولتتابع قانون  تابع چه قانونی است؟ معامله شود؛
 مدنی

 سؤال: به نظر شما آیا تفاوتی بین فرزند مشروع و غیرمشروع در استفاده از حق نام خانوادگی وجود دارد؟ 
طبیعی تفاوتی بین فرزند مشروع و نامشروع در استفاده از حق نام خانوادگی پدر  1376مورخ  617مطابق رای وحدت رویه 

 نیست.

سؤال: ارتباط بین اقامتگاه و سکونتگاه چیست؟ آیا این دو یک معنا دارند؟ به نظر شما اگر طرفین معامله برای   

اوال؛ اقامتگاه و سکونتگاه به یک معنی  اجرای تعهدات ناشی از عقد محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند؟
دارند. ثانیا؛ اقامتگاه مرکز امور مهم شخص است اما سکونتگاه محلی غیر از مرکز امور نیست و هریک از این دو معانی متفاوت 

اقامتگاه شخص حقوقی در جایی است که  قانون تجارت: 690ماده مطابق  مهم او است و برای سکونت انتخاب شده است.
ماده است؛ همچنین  مرکز اصلی امور آن ها اقامتگاه شرکتقانون ثبت شرکت 1اداره آن در آنجا وجود دارد. و مطابق ماده 

در نهایت اینکه اگر طرفین معامله برای اجرای تعهدات مرکز عملیات شخص حقوقی را اقامتگاه می داند.  :قانون مدنی 1002
شده ناشی از عقد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده باشند، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محل انتخاب 

 اقامتگاه محسوب خواهد شد.

 یر نافذغعامله او م سال تمام شمسی دارد اتومبیلی که به او ارث رسیده، فروخته است؟ 16ؤال: شخصی که س  
، قانون مدنی1214باشد.)نکته ماده است. در مورد امور مالی، به لحاظ احتمال نفع و ضرر، احتیاج به تنفیذ ولی یا قیم می

 همین جزوه( 27صفحه 

ؤال: به نظر شما قیم از طرف دادگاه برای صغیر ممیز است یا غیرممیز؟ در مورد مجنون متصل به بلوغ س  

برای مجنون و غیررشیدی که  شود.قیم نصب میبرای صغیر اعم از ممیز و غیرممیز اگر ولی خاص نداشته باشد چطور؟
شود. ضمناً مواردی که مانع از تعیین شخص قیم نصب میجنون یا عدم رشد آنها متصل به بلوغ بوده و فاقد ولی خاص باشد 

به عنوان قیم است؟ منافیات عفت، ورشکستگی به تقصیر، خیانت در امانت. در نهایت اینکه در فروش مال غیرمنقول صغیر و 
  هر دو مستلزم تصویب دادستان است.صلح دعاوی مربوط به صغیر از طرف قیم: 

 و

 آزمونی مدنی اشخاص و محجورینهای مساله
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 خودسنجی
 (94ت؟)دکتری حقوق خصوصی آزاد کدام گزینه درست اس -1

 تملیک رایگان از جانب صغار ممیز و اشخاص غیر رشید، غیرنافذ است. -الف
 وضع محجورین در خصوص تملیک رایگان مشمول قاعده یکسانی است. -ب
 محجورین اهلیت تملیک رایگان ندارند. -ج
 فقط صغار ممیز و مجانین، اهلیت تملیک رایگان ندارند. -د

هیچ یک از محجوران برای تملیک مال رایگان اموال خود اهلیت ندارند. اعمال حقوقی انشاء شده توسط محجور که صحیح است. گزینه ج 
 منجز به تملیک بالعوض مال او به غیر شود؛ باطل و بی اثر است.

صحیح کند، می ازدواج یرانیکه با مرد ا یزن خارج تیدرخصوص تابعبه موجب قوانین ایران، کدام مورد  -2
 (95است؟)دکتری سراسری 

 شود مگر این که تابعیت خارجی خود را از دست داده باشد.ایرانی محسوب نمی-الف
 دهد.شود، ولی پس از فوت شوهر تابعیت ایرانی را از دست میایرانی محسوب می -ب
 ت ایرانی خود را حفظ نماید.تواند تابعیشود ولی پس از فوت شوهر، در صورت اقامت در ایران میایرانی محسوب می -ج
 تواند با اطالع کتبی وزارت امور خارجه به تابعیت اول خود بازگشت نماید.شود ولی پس از فوت شوهر میایرانی محسوب می -د

زن غیرایرانی که در  »قانون مدنی، چنین مقرر کرده است: 986ماده  قانون مدنی گزینه د صحیح است. 986و  976ماده  6طبق بند 
مشروط بر اینکه وزارت امور  بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید تواندمیشود ، ایرانی مینتیجه ازدواج

او به سن هجده سال تمام نرسیده از  تواند مادام که اوالدشوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نمیخارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن
غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که  شود حق داشتن اموالاین حق استفاده کند و در هرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می

ن جایز است بوده یا بعدا به آکه برای اتباع خارجه داشتن نچهآخارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از این حق به اتباع
خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد  سال از تاریخن به او برسد باید در ظرف یکآغیرمنقولی بیش از حد  ، اموالرثا

قیمت به  ،وش، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فرالعموم محلمدعی اال اموال مزبور با نظارت بنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و را
 «آنها داده خواهد شد.

علیه انتقال داده است؛ معامله چه وضعیتی دارد؟)دکتری قیم مال منقول خود را به قیمتی کمتر از نرخ روز به مولی -3

 (93حقوق خصوصی آزاد 
 علیه است، صحیح است.چون به نفع مولی -الف
 با موافقت دادستان صحیح است. -ب
 یید دادگاه صحیح است.با موافقت دادستان و تا -ج
 باطل و بالاثر است. -د

معامله با »قانون مدنی فقط در صورتی که انتقال مال قیم به محجور رایگان و مجانی باشد؛  1240با استناد به ماده  گزینه د صحیح است.
 ست کمتر از قیمت بازاری مال باشد.توسط قیم صحیح است، در غیر این صورت باطل است؛ حتی اگر عوضی که برای انتقال تعیین شده ا« خود
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)سوال آزمون  بوده ءقصد انشااست که برای تحقق، نیازمند اراده و  شخص اعمال ارادیبخشی از  حقوقی: 1عمل

 دو نوع عمل وجود دارد: .و اثر آن با خواسته شخص منطبق است (91سراسری سال 
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 ه از نظر لفظی به معنای اتفاق خارج از اراده است.ک« واقعه»یعنی اجرا بنابراین انجام و اجرای امری نیاز به اراده دارد برخالف « عمل»دقت کنید که چون  - 1

  3 یحقوق مدن
 قراردادها( ی)قواعد عموم
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 1قانون مدنی( 288الی  283اقاله)مواد 
باید دقت  .و زوال اثر آن در آینده برای انحالل یک قراردادطرفین تراضی عبارت است از  اقاله، تفاسخ یا تقایل،

  ت؛اس «انحالل به تراضی»یا  «تفاسخ»که منظور از اقاله،  شودمیداشت که اقاله به چند نوع تقسیم 

 انحالل قرارداد به سه صورت امکانپذیر است:

 :های موجد عقد، عقد را با توافق ؛ که همان ارادهشودمیکه در اصطالح اقاله یا تفاسخ نامیده  انحالل به تراضی

 .کنندیکدیگر منحل می

 :که در شمار  و یک عمل حقوقی است و برخالف اقاله شودمیکه با تصمیم یکی از طرفین انجام  انحالل ارادی

انحالل ارادی را فسخ و اختیاری که طرف عقد الزم در فسخ  .قراردادهاست؛ ایقاع محسوب شده و نیازی به تراضی ندارد

 .گویندآن دارد را خیار می

 :گویند؛ و اراده طرفین در آن نقشی ندارد و در اصطالح به آن انفساخ می شودمیکه خود به خود انجام  انحالل قهری

 قانون مدنی( 954قانون مدنی( و فوت یا حجر در عقود جایز)ماده  387تلف مبیع قبل از قبض)ماده مانند 

البته عقد جدیدی نیست؛ عقدی که  .به دلیل اینکه رکن اساسی و جوهر قرارداد یعنی تراضی را دارا است اقاله عقد است

اراده آگاهانه و »تحقق اقاله همانند عقد نیازمند تراضی .کننداند؛ قطع و از ادامه آثار آن جلوگیری میطرفین سابقا منعقد کرده

 .است غیرنافذ قانون مدنی( بنابراین اقاله مبتنی بر اشتباه باطل و اقاله ناشی از اکراه، 190)ماده .و اهلیت است« آزادانه

  .یکی از شرایط اساسی صحت اقاله استنیز مشروع بودن جهت اقاله 

 .؛ زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و نیازی به تراضی طرفین نداردزم دارداختصاص به عقود الاقاله 

انحالل عقد مستلزم رضایت طرفین است و اقاله عقد  اند؛حق فسخ را ساقط نمودهالبته در مواردی که طرفین عقد جایز، 

داند؛ در مواردی که هبه غیرقابل که عقد را هبه جایز میکند؛ همچنین بنا بر نظری جایز، در این فرض، موضوعیت پیدا می

 .داشته باشدتواند مصداق و کاربرد رجوع است؛ اقاله نمی

فقط از سوی متعاقدین ممکن است و قائم مقام متعاقد چنین اختیاری  اقاله( دکتر شهیدی حقوقدانان)به اعتقاد برخی از 

 .ندارد

 

  

 

  

  

                                                        
 کنند. توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ، طرفین میبعد از معامله ـ 283ماده  - 1

 معامله کند. زدنشود که داللت بر بهماقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می ـ 284ماده 

  .مقداری از مورد آنع شود یا فقطموضوع اقاله ممکن است تمام معامله واق ـ 285ماده 

 .مقداری از مورد آنممکن است تمام معامله واقع شود یا فقطموضوع فسخ نیز  نکته:

بودن بودن و قیمت آن در صورت قیمی، مثل آن در صورت مثلی جای آن چیزی که تلف شده است، مآنع اقاله نیست در این صورت بهتلف یکی از عوضین ـ 286ماده 

 شود.اده مید

است ولی نماات متصله شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شدهنماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می ـ 287ماده 

 شود.می مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک

سبب عمل او زیاد شده است مقدار قیمتی که بهموجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله بهکند که ، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتیاگر مالکـ  288ماده 

 مستحق خواهد بود. 

 

اقاله سبب . ستیسبب سقوط تعهد ن چکدامیعهد و اقاله ه به یوفا .ستیسبب سقوط تعهد ننکته مهم: اقاله 

اقاله را با  به اقاله ندارد. یهم ساقط شود که ربط یتعهد ممکن است؛ حال عقد که منحل شد انحالل عقد است.

  خود برگردد. یسر جا دیبا نیعوض ؛عقد منحل شد یکند و وقتیاقاله عقد را منحل م .ستین یتعهد کار
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 دکتر کاتوزیان

 فسخ به هم  ایاگر عقد به علت اقاله  .توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنندطرفین می بعد از معامله

 .شرطی که ضمن آن شده باطل می گردد بخورد

  اقاله ویژه انحالل قرارداد است و در ایقاع راه ندارد. 

 قانون آیین  481ماده استثنائا  .اقاله عمل حقوقی رضایی است و اصوال نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد

قرارداد داوری را تشریفاتی دانسته و تراضی طرفین داوری را در  اقاله   (1379مصوب دادرسی مدنی)

 .داند که کتبی باشدصورتی سبب انحالل داوری می

  اقاله موضوع  عقد  در اقاله کافی است تا عقد موضوع اقاله معلوم و معین باشد نه موضوع 

 یعنی میدید یخال ی)هر وقت مقتضاقاله استی امقتضا فشرط خال ؛بشود ادیز ایکم  نیضاگر در اقاله شرط شود که عو

 کند(یباطل است و هم عقد را باطل م شرط هم خود یعنی .ذات باطل و مبطل است یمقتضاف الذات، و شرط خ یمقتضا

گوید شش میلیون بده ماشین رف میآیی اقاله کنیم؟ و طگویم؛ میحال به طرف می .میلیون 5من ماشینم را فروختم  مثال:

توان اقاله کرد؛ ولی عقد را می .گیرم که این یک عقد جدید استدهم و ماشین را میمیلیون می 6دهم که من هم را می

 )دکتر شهبازی(.توان اقاله کرداقاله را نمی

قاله و شرط صحیح است اما کاستن ااگر شرط جنبه فرعی داشته باشد)جزئی باشد( و عرفا به عوضین کاری نداشته باشد؛ 

و افزودن دو عوض در اقاله اگر جزئی یا ناظر به امور اضافی و خارجی نباشد و دو عوض اصلی را تغییر دهد با 

دهد  و چنین شرطی ممکن است سبب بطالن اقاله یا تبدیل آن به و ماهیت آن را تغییر می مقتضای اقاله مخالف است

 .عقد معوض دیگر شود

 .خالف مقتضای اقاله نیستدو عوض ثابت بماند و شرط ضمن آن ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد؛ اگر 

 

 

 

 اعالم اقاله

 که داللت بر به هم زدن معامله داشته باشد؛ شودمیاقاله به هر لفظ یا فعلی واقع 

)باب  واقع کردن یعنی قاعیا انجیکه ا قانون مدنی(: 284)ماده شودمیواقع ن 1مأذون قاعیاقاله به انکته اول: *

 قاعیدهم )ایو من به شما اذن م میابسته یمثالً من و شما عقد .شودمیمعامله با خود واقع ن لهیاقاله به وس یعنی افعال(

 نیطرف نیهمچن .شودمیاقاله محسوب ن نیکه ا یکن با خودت اقاله یمن اذن دار فاز طر یموقع خواست ره میگویم مأذون(

 .کندآنها اقاله  فکه از طر  ی اذن دهندانند به شخص ثالثتوینم

یعنی کافی نیست که یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هرگاه بخواهد؛ عقد  ؛در اقاله باید طرفین قرارداد تراضی کند

د؛ در این صورت وکیل ده وکالت با وجود این ممکن است یکی از طرفین قرارداد به طرف دیگر عقد، برای اقاله، .را فسخ کند

 .تواند از جانب خویش اصالتا و از جانب طرف دیگر عقد وکالتا عقد را اقاله کندمی

                                                        
اعطای اعطای اذن ساده مبنی بر اختیار انحالل عقد است؛ در غیر اینصورت اگر مقصود از این اذن « شوداقاله به ایقاع ماذون واقع نمی»در عبارت « اذن»منظور از  - 1

 نیابت باشد؛ یا مقصود طرفین ایجاد خیار شرط با تراضی باشد؛ منحل کردن عقد بر مبنای آن بدون اشکال است.

و از آنجایی که مطابق نظر غالب ج شرط فرعی و اضافی و یا خارجی در اقاله مانعی ندارد درنکته مهم: 

 دهد.تخلف از شروط ضمن اقاله به مشروط له حق فسخ نمی حقوقدانان هیچ خیاری در اقاله راه ندارد؛
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کند و لو عقد که ابراز شود برای تحقق آن کفایت میی است و اراده طرفین به هر نحوی اقاله اصوال عقد رضای نکته دوم:*

اما صرف ابراز کراهت یا پشیمانی کافی نیست  ه معاطاتی نیز معتبر استبنابراین اقالموضوع اقاله، تشریفاتی یا عینی باشد؛ 

 .و باید لفظ یا فعل داللت بر قصد اقاله نماید

 و

 موضوع اقاله

 و

 و

 اثر اقاله

 و

 و

 و

 انحالل

 و

 و

 و

 و

 تلف یکی از دو عوض
که باید « یکی از عوضین» در این ماده، گفته شده .تسیمانع اقاله ن نیشدن عوض تلف، 1قانون مدنی 286مطابق ماده 

 .ستیرا به تو فروختم و تلف شد، مانع اقاله ن نمیاگر ماش یعنی« تلف یکی از عوضین یا هر دو مانع اقاله نیست»شد: گفته می

 :میدو نوع تلف دار

  .و آتش گرفت دمیرا خر نیمثالً ماش .برود نیمال از ب یعنی :یتلف واقع -1

 مهر  ای دیهبه کرد ،دیفروخت نفر کیو به  دیدیرا خر نیماش .ک خارج شودمال تیمال از مالک یعنی :یتلف حکم -2

   .تسین شماملک  یمال موجود است ول ینیع .دیکرد همسر

استفاده  در مورد فسخ هم( علت حکم یعنیالک ممشابه آن را نگفته،  یزیچ یعنی) قانون مدنی( 286)ماده نیاز مالک ا

 متیهم ق نجایکه در ا ستیمانع فسخ هم ن نیپس تلف عوض ستیمانع اقاله ن نیوضتلف ع بنابراین همانطور که .شودمی

 .استمالک زمان فسخ 

مگر در  تلف یکی از عوضین اصوال مانع فسخ نیست؛که  شودمیقانون مدنی استنباط  286از مالک ماده  :مهم نکته

بنابراین اگر مبیع در نزد مغبون تلف شده باشد؛ قانون مدنی(  380)ماده و تفلیس قانون مدنی( 429ماده  1)بند خیار عیب

و خریدار  اما تلف مبیع استثنائا مانع اعمال خیار عیب و تفلیس است ؛تلف مبیع، مانع اعمال خیار غبن نخواهد بود

                                                        
بودن و قیمت آن در صورت ، مثل آن در صورت مثلی جای آن چیزی که تلف شده است، مآنع اقاله نیست در این صورت بهتلف یکی از عوضین ـ 286ماده  - 1

 شود.ه میبودن دادقیمی
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قرار گرفتن در صف ای جز قانون مدنی( و در فرض تفلیس چاره 429)ماده ارش بگیردتواند تنها میدر فرض عیب، 

 .ندارد انطلبکار

اند لیکن از مالک همین ماده چنین قانون مدنی، تلف یکی از عوضین را مانع اقاله ندانسته 286اگر چه از ظاهر ماده  نکته:

در صورت اقاله معامله، پس از انجام تعهد از سوی متعهد، به  .تلف هر دو عوض هم، مانع اقاله نیستکه  شودمیاستنباط 

 .گردد؛ یعنی عوض واقعی جانشین عوض قراردادی میشودمیبه وی پرداخت  المثلتاجرجای دستمزد قراردادی، 

 احکام تلف مال:

  ،مگر اینکه طرف معامله به تلف مال  زمان اقاله استدر صورت قیمی بودن مال تلف شده مالک تعیین بهای آن

 .قیمت زمان پرداخت مالک استجاهل باشد که در این صورت 

  پرداخت به عنوان بدل مال عنی وجود مانع بر سر راه بازگرداندن عوض، مثل یا قیمت یتلف حکمی در مورد

تکلیف به رد یعنی با رفع مانع،  برخالف بدل حیلوله در غصب، تراضی در این باره قطعی استاما  شودمی

 .شودمیعین ایجاد ن

 توافق صحیح است ولی خت شود؛ اگر طرفین تراضی کنند به جای مثل یا قیمت مال تلف شده، عوض دیگری پردا

 .مورد از مصادیق اقاله نیست

  به ( ارشاوت بهای صحیح و معیوب)منتها تف شودمیاگر مورد معامله معیوب شده باشد با همان وضع برگردانده

 .قابل مطالبه است خذ قیمت حین اقالهمأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان عقد  متینه ق میهدیرا مزمان اقاله  متیقباشد موقع اقاله  یمیق اگر عوض تالف )عوض تلف شده( :مهم نکته
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 صلح بر 1«نقل ذمه به ذمه» نکاح و وقف و ضمان مفید نقلز اقاله عقد است؛ هر عقد الزمی قابل اقاله است به ج ،

 .که قابل اقاله نبوده و اقاله آن باطل است و انحالل آنها نیاز به اسباب خاص دارد اسقاط دعوی و صلح بر ابراء

اقاله  توضیح بیشتر: اسباب انحالل وقف و نکاح حصری بوده و اقاله آنها به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل است؛

نیز به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه غیرنافذ و منوط به تنفیذ مضمون عنه است؛ « نقل ذِمه به ذِمه»ضمان

همچنین خود اقاله، قابل اقاله نیست چرا که اقاله از اسباب انحالل عقد است و حال آنکه اقاله اقاله، موجب تشکیل عقد 

ول از اقاله را دارند باید مجددا عقد را انشاء کنند؛ اقاله در ایقاعات نیز راه گردد؛ بنابراین اگر طرفین قصد عدپیشین می

 ندارد: پس اقاله در این موارد وجود ندارد: 

 نکاح 

  وقف 

  ضمان مفید نقل 

  صلح بر اسقاط دعوی و صلح بر ابراء 

  اقاله اقاله 

  اقاله ایقاعات) 

 به از زمان عقد تا زمان اقاله برای کسی است که  نفصلههم در فسخ و هم در اقاله)خیلی مهم(: نماآت و منافع م

البته این مقرره  .شودمیمالک در نتیجه اقاله مال کسی است که  نماآت متصلهمالک آن شده است اما  واسطه عقد

باید دقت داشت ظهوری که مبنای مقرر فوق است در  .توانند برخالف آن تراضی کنندتکمیلی است و دو طرف اقاله می

رضی وجود دارد که منافع ایجاد شده حادث باشد نه حاصل کار و دسترنج متصرف؛ یعنی مقرره ناظر به منافع طبیعی ف

البته هنگامی که ازدیاد قیمت هم  .است و فزونی ناشی از دسترنج برای کسی است که موج ازدیاد قیمت آن شده است

دید که کدام عامل سبب اصلی بوده و یا کدام شرط نتیجه طبیعی و هم نتیجه کار شخص باشد باید در نظر عرف 

برخالف مفاد  توانندیاست و دو طرف اقاله م یلیتکم 2ی(قانون مدن 287مادهفوق )حکم )طبق نظر دکتر کاتوزیان .است

 (.کنند یآن تراض

 قلع بنا به وسله  در صورتی که ازدیاد قیمت در نتیجه ساختن بنا و کاشتن درخت باشد؛ مطابق نظر دکتر کاتوزیان امکان

مگر اینکه متصرف ناآگاه از وجود خیار و دارای حسن نیت باشد که در اینجا مستحق  بعد از فسخ وجود داردمالک 

 3.ارش خواهد بود

  ،اما چنانچه تصرفات صورت گرفته از سوی مالک، موجب  استرداد عین مال است؛تعهد اولیه متعاقدین پس از اقاله

، مالک باید و پس از اقاله عرفا در حکم تلف استمعامله شود؛ چنین تغییر وضعیتی،  تغییر عرفی ماهیت مورد

آن را بدهد؛ نه اموال حاصل از تغییر را، مانند اینکه در عقد بیع، مورد معامله مقداری آهن بوده « مثل یا قیمت»بدل

 )شهیدی(.که در کارخانه تبدیل به ماشین آالت شده است

                                                        
شود تا انحالل ضمان موجب الذمه نمینکته: اقاله ضمان ضَم ذ مه به ذ مه صحیح و نافذ است؛ زیرا به موجب این نوع از ضمان، مضمون عنه بری - 1

 اشتغال ذمه مجدد وی گردد؛ بنابراین اقاله ضمان ضَم ذ مه به ذ مه مغایرتی با حقوق مضمون عنه نداشته و صحیح است.
است ولی نماات متصله شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شدهنماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می ـ 287ده ما - 2

 شود.می در نتیجه اقاله مالکمال کسی است که 

 .امکان قلع بنا و درخت بعد از فسخ وجود ندارد دکتر امامیمطابق نظر  - 3

 نکات مهم 

 جزوه دکتر شهبازی -تعهدات دکتر شهیدی -قانون مدنی در نظم دکتر کاتوزیان
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و  داریتومان، خر ونیلیپس از فروش ده تن گندم به مبلغ ده م: 1396صوصی سال سوال دکتری حقوق خ

تومان است، به  ونیلیم میده تن گندم، ده تن ذرت که ارزش آن ده و ن یکنند که به جایفروشنده توافق م

 است؟ یزیچه چ افتیفروشنده مستحق در ن،یتوسط طرف عیدر صورت اقاله عقد ب .داده شود لیتحو داریخر
در فرض مورد پرسش دو عقد وجود دارد؛ عقد نخست بیع است که به موجب آن ده تن گندم کلی فروخته شده و با وقوع این 

با تبدیل موضوع تعهد است که با وقوع آن  توافق دوم، تبدیل تعهد .شده است عقد فروشنده متعهد به تسلیم ده تن گندم

و تعهد تسلم ده تن گندم و جایگزین شدن تعهد تسلیم ده تن ذرت به منزله تعهد فروشنده به تسلیم ده تن گندم کلی ساقط 

قبض گندم توسط مشتری است؛ بنابراین با اقاله بیع خریدار باید ده تن گندم به فروشنده برگرداند؛ نظر به اینکه تعهد تسلیم 

یع، موضوع معامله نیست، اقاله بیع سبب ده تن ذرت با توافق بر تبدیل تعهد به عهده فروشنده قرار گرفته است و در عقد ب

 .باشدبنابراین فروشنده مستحق دریافت ده تن گندم می .شودمیملتزم شده مشتری به تحویل ده تن ذرت ن

 یم دایپ شیمورد معامله افزا یکاال متیق دار،یعمل خر ةجیدر نت :1397سوال دکتری حقوق نفت و گاز سال 

مورد  تیماه یعرف رییتغ ةجیدر نت متیق شیهرگاه افزا .کنند یتوافق م عیبر اقاله عقد ب نیکند و سپس طرف

تغییر یافتن ماهیت عرفی مبیع در اثر تصرفات مشتری  ست؟یچ هیبوده باشد، حکم قض داریمعامله به واسطه عمل خر

قیمت  سب مورد مثل یااگر بعد از تلف شدن مبیع طرفین بیع را اقاله کنند؛ مشتری باید ح .به منزله تلف شدن مبیع است

 .شودمیمبیع را به فروشنده رد کند و ضمنا مبیع مسترد ن

در صورتی که  .کند: خریدار یک قطعه شمش طال، آن را به چند قطعه گردنبند تبدیل می96سوال وکالت سال 

یدار قانون مدنی خر 288مطابق ماده  این تغییر تلف حکمی نباشد؛ در خصوص اقاله کدام مورد صحیح است؟

 .مستحق دریافت افزایش قیمت است

: هرگاه حسن یک تخته فرش را به حسین بفروشد و حسین نیز آن را 1397سوال دکتری حقوق نفت و گاز سال 

اقاله عقد بیع بین  متعاقباً به احمد بفروشد، اقاله عقد بیع بین حسن و حسین، چه حکمی دارد و اثر آن چیست؟

 .حسب مورد مثل یا قیمت فرش را به خسن بدهد این دو صحیح است و حسین باید

: اگر مشروط علیه، شرط ضمن عقد را انجام داده و قرارداد 89سوال کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 

در صورتی که معامله به  »قانون مدنی: 246بر اساس ماده  کند؟اقاله و شرط چه حکمی پیدا می ؛اصلی اقاله شود

وده به انجام آن شرط ب شود و اگر کسی که ملزمبخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میواسطه اقاله یا فسخ بهم 

شرط ضمن عقد را انجام داده و بنابراین در صورتی که « .له بگیرداو را از مشروطتواند عوض است عمل به شرط کرده باشد می

 .؛ اقاله صحیح و شرط باطل استاقاله شود یقرارداد اصل
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 خودسنجی
: شخصی یک تن چای به ارزش هر کیلو  یکصد هزار ریال خریداری می کند و آن را با یک تن چای 1397سوال دکتری سال 

مرغوب به ارزش هر کیلو دویست هزار ریال مخلوط می کند  و در نتیجه این عمل او،ارزش هر کیلو چای مخلوط شده یکصد و 

 امله بر اقاله عقد بیع توافق کنند،حکم قضیه چیست؟اگر طرفین مع .شودمیپنجاه هزار ریال 
 .الف( عین مبیع قابل استرداد نیست و خریدار باید بدل آن را مسترد کند

 .ب( آنچه واقع شده به هیچ وجه اقاله نیست، بلکه قرارداد جدیدی است که تابع توافق طرفین است

 .مطالبه اضافه قیمت یک تن چای استو خریدار، مستحق  شودمیج( مبیع)به میزان یک تن( مسترد 

 .د( فروشنده و خریدار، به ترتیب، به نسبت یک سوم و دو سوم در مجموع چای مخلوط، شرکت پیدا می کنند

جای آن چیزی که تلف ، مآنع اقاله نیست در این صورت بهاز عوضینتلف یکی  قانون مدنیماده  286به استناد ماده  .گزینه د صحیح است

 .شودبودن داده میبودن و قیمت آن در صورت قیمی، مثل آن در صورت مثلی شده است

، شودمیهزار تومان منعقد  50ای راجع به انجام کار معین در روز مشخص با اجرت : قرارداد اجاره1397سوال دکتری سال 

را انجام دهد،کدام مورد در خصوص در صورتی که اجیر عمل مورد اجاره  .هزار تومان است 40اجیر  المثلاجرتدرحالی که 

 اقاله قرارداد اجاره، صحیح است؟
 .الف( اقاله صحیح نیست، چون مورد اقاله باید مال عینی باشد

 .هزار تومان است 50ب( اقاله ممکن است و اجیر مستحق 

 .هزار تومان است 40ج( اقاله ممکن است و اجیر مستحق 

 .ه انجام شده و قابل استرداد نیستد( اقاله صحیح نیست، چون عمل مورد اجار

نتیجتا بعد از  .اند که دیگر تابع شرایط عقد از جمله اجرت مشخص شده، نباشدبا اقاله اجاره در واقع طرفین توافق کرده .گزینه ج صحیح است

 .عمل خود خواهد بود المثلاجرتاقاله، اجیر مستحق 

انجام داده باطل است، اما در مقابل شخص « ب»که با شخص  یااست معامله یمدع« الف»شخص : 1392سوال دکتری سال 

عقد صلح و  .دینما یمصالحه خاتمه داده و صلح را تفاسخ م)با(اختالف را  نیا نیطرف .است حیاست که معامله صح یمدع« ب»

 دارد؟ یتیاقاله چه وضع

 .است حیاله صح( هم عقد صلح و هم اقب   .وط به حکم دادگاه استن( صحت صلح و اقامه مالف

 .اما اقاله باطل است ح،ی( عقد صلح صحد                  .( هم عقد عقد صلح و اقاله باطل استج

دعوی ناشی از بطالن معامله صحیح ، باطل است ولی صلحصلح دعوی مبتنی بر معامله باطله یقانون مدن 765مطابق ماده  .است حیصح د نهیگز

 یچون صلح مذکور از عقود است و تعهدات نیبنابرا .است حیاز بطالن معامله صح یناش یصلح دعو قیاز مصاد مورد پرسش که نیبنابرا .است

 .است حیصح یقانون مدن 283طبق ماده  زیکند اقاله آن ن یم جادیا نیطرف یبرا

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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  دوم: بخش
مهم برگرفته شده از کتاب  نکات

 و عقود معینقانون مدنی در نظم 

 دکتر کاتوزیان
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ماه مطالعه  6کالت، در نکته: این قسمت توسط یکی از وکالیی که در زمان مطالعه برای آزمون و

را چک نویس کرده بود در  و دوره عقود معین دکتر کاتوزیان نکات قانون مدنی در نظم کاتوزیان

 شود.) دپارتمان(اینجا ارائه می
 خود رهن خواهدآن را بدهد و بدل مزبور خودبه بدل واسطه عمل کسی تلف شود متلف بایدهرگاه عین رهن به .1

بود.

 .است زیطرف جا کیطرف الزم ونسبت به  کیسبت به رهن وکفالت نعقد  .2

 معامالت فضولی است وغیر نافذ است. عمل راهن بر روی مال مرهونه مانند .3

 معامله باطل نیست.پس اگر متصالح، مصالح را فریب دهد موجب خیار فسخ است تدلیس در صلح  .4

شود ع ندارد. از این حکم استنباط میدر هبه با شرط عوض، هرگاه متهب عوض را به واهب بدهد، واهب حق رجو .5

 مالک عوض آن را اجازه نکندکه اگر متهب عوض را به واهب ندهد و یا به جهتی تملیک عوض باطل باشد 

 دارد. فسخواهب حق رجوع 

رود. گردد ایجاب و قبول از بین میدر عقود عینی هرگاه یکی از طرفین پیش از قبض فوت کند و یا محجور  .6

اما شامل جنون کند. متهب که استثناء شده است و نماینده او مال موهوب را قبض می سفهورد مگر در م

 شود.نمی

 .صحیح است شرط خیار در عقد هبه .7

مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده در صورتی که بعد از قبض عیبی دیگر حادث شود  .8

انتقال مبیع .تواند ارش بگیردر این موارد فقط مید باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست

 کنندپیدا می خیار فسخبه وارثان در اثر مرگ خریدار مشمول این قاعده نیست و وارثان به ارث 

حق ارش خواهد اگر در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد اگر در رد مبیع اتفاق نکند فقط هریک  .9

سهم یکی را رد و تواند اما در مواردی که بایع متعدد باشد مشتری می د.داشت و حق فسخ و تبعیض ندارن

 دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ها مالیت نداشته باشد و اگر بعضی از قسمت بیع باطل استاگر مبیع معیوب و اصال مالیت نداشته باشد  .10

 د.نسبت به همان باطل و مشتری حق خیار تبعض صفقه دار)تبعیض داشته باشد( 

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. .11

کند.تبری از عیوب توسط بایع خیار عیب را ساقط می .12

 خیار عیب ویژه عین معین است. .13

ضمان

مال = حقوق مالیموضوع ضمان باید مال کلی قابل ایفا به وسیله دیگری باشد.  .14

و لذا اهلیت ضروری است.شَرط است  و رضای هردوشود له بسته میعقد ضمان میان ضامن و مضمون .15

16.  
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ای دیگر دارای هنسبت به دادگاه 91شده در قانون حمایت خانواده مصوب  بینییشپای حمایت خانواده هدادگاه 

ی تجدیدنظر نسبت به شعب هادادگاههای عمومی نیستند. اما در های دادگاههستند و جزیی از شعبه صالحیت ذاتی

ی خانواده بر سایر دعاوی حقوقی یا کیفری تفکیک قایل نشده است. بنابراین هادادگاهبدوی آن صالحیت ذاتی بر 

تقسیم می شوند نه از حیث  هادادگاهی تجدیدنظر از باب تخصصی بودن شعب به دادگاه خانواده و سایر هادادگاه

و انحالل آن را خواهند  های تجدیدنظر صالحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مانند اصل نکاحصالحیت. پس دادگاه

 داشت. این حکم در دیوان عالی کشور هم جاری است.

 نایانریا هیاحوال شخص تیحسب مورد طبق قانون اجازه رعا یقانون اساس 13و  12اشخاص موضوع اصول  یبه دعاو 

 ینید ماتیو تعل هیمطروحه راجع به احوال شخص یبه دعاو یدگیو قانون رس 31/4/1312در محاکم مصوب  عهیرشیغ

 ماتیتصم شود.می یدگینظام رس تمصلح صیمجمع تشخ 3/4/1372مصوب  یحیو مس یمیکل ،یزرتشت انیرانیا

آنان از جمله نکاح و طالق،  هیو احوال شخص یمذکور درامور حسب ینید یهاتیاقل یمراجع عال

 گردد.و اجراء می ذیتنف فات،یتشر تیبدون رعا یمعتبر و توسط محاکم قضائ

ولی اگر طرف مقابل  ادرسی قابل تجدیدنظر و اعتراض نیستددادگاه بر اعسار از پرداخت هزینه  تشخیص 

 تواند از دستور اعسار از پرداخت عدول نماید.می شته باشددالیل دادرسی و جریان دادرسی دا

یین دادرسی مدنی محکوم به قوانین آ أمینتخواسته و هم  أمینتدر دعاوی خانواده در باب خسارت احتمالی هم در  

 تواند درخواست داد.را صادر کرده می دادگاهی که حکم نخستین بهحاکم است. و 

کونت سیا  قامت خواندهادر دعاوی و امور خانوادگی در محل  یرمنقولغه غیر از مهریه بتواند زوجه می 

 .اقامه دعوا کندخود 

برای  امت طرفی که در ایران اقامت داردادگاه محل اقدهرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد  

سکونت موقت داشته باشد،  رانیاز آنان در ا یکی یخارج از کشور باشند ول میمق نیاگر زوج رسیدگی صالح است.

دادگاه محل سکونت سکونت موقت داشته باشند،  رانیو اگر هر دو در ا رانیدادگاه محل سکونت فرد ساکن در ا

دادگاه سکونت نداشته باشند،  رانیدر ا نیاز زوج کیچیالح است. هرگاه هص یدگیرس یبرا موقت زوجه

 توافق کنند. گریدر محل د یاقامه دعو یبرا نیرا دارد، مگر آنکه زوج یدگیرس تیصالح شهرستان تهران

 شیت خومحل اقام دارتیخود را در محاکم و مراجع صالح یخانوادگ یخارج از کشور امور و دعاو میمق نایانریهرگاه ا 

احکام را  نیا یرانیا دارتیشود مگر آنکه دادگاه صالحیاجراء نم رانیمراجع در ا ایمحاکم  نیمطرح کنند، احکام ا

 صادر کند. یذیو حکم تنف یبررس

زوج با  ای نیزوج یبه درخواست کتب انریا یاسالم یجمهور یاهیخارج از کشور در کنسولگر میمق نایانریت طالق ابث 

قوه  سیرئ بیوزارت امور خارجه و تصو شنهـادیکه با پ ـتداریطالق توسط اشخاص صالح غهیص یاجرا یارائه گواه

طالق بائن  در عده است. یمنوط به انقضا یطالق رجع تاست. ثب ریپذامکان شوندیم یمعرف هایبه کنسولگر هیقضائ

فوق  تداریطالق توسط اشخاص صالح غهیص یاجرا یو ارائه گواه یتواند طالق خود را با درخواست کتبیزوجه م زین

قانون  نیا تیتواند با رعایگردد، زوجه میکه طالق به درخواست زوج ثبت م یموارد در .دیثبت نما یدر کنسولگر

 .دیمراجعه نما رانیا یهاخود به دادگاه یمطالبه حقوق قانون یبرا

 است: یالزام ریت آن در موارد زاست و ثب یو مقررات قانون مدن یشرع نینکاح موقت تابع مواز 

 91خانواده مصوب  تینکات قانون حما
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 باردارشدن زوجه 

  نیتوافق طرف 

 شرط ضمن عقد 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 93و آیین نامه اجرایی آن مصوب  89قانون پیش فروش ساختمان مصوب 

 

 قانون نحوه آپارتمان نشینی و آیین نامه اجرایی آن

 

 (23/03/1394های مالی) مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت

 1392 مصوب –سرپرست و بدسرپرست  یاز کودکان و نوجوانان ب تیقانون حما

 20/4/1394پرست و بدسرپرست سرآیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی

 

 لث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهبیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثا قانون 

 

 امور حسبی قانون 
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 شده از سؤاالت دکتری استخراجنکات 

شود. هنگام تسلیم مبیع، معلوم تن باشد، فروخته می 10های موجود در یک انبار به شرط اینکه گندم 

 خریدار، حق فسخ دارد.تن است:  9شود که مقدار آن می

بینی شده، اما آغاز مهلت خیار معلوم نشده است، در عقد بیع، شرط خیار به نفع بایع به مدت سه ماه پیش 

  شرط و عقد، هر دو صحیح و معتبرند.آن برعقد ، چگونه است؟  تأثیراعتبار این شرط و 

ساعت بعد  48شود، در صورتی که م مشتری مییبا انعقاد قرارداد فروش یک رأس اسب مسابقه، مبیع تسل 

شود و اگر عقد بیع منفسخ می از قبض، اسب مزبور در اصطبل خریدار بدون دخالت عامل انسانی بمیرد:

 ثمن معامله پرداخت شده باشد، باید مسترد شود. 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 «تست و خودسنجی»
 .است.. …ین آن مقدار بیع یک کاال به شرط مقدار معین قبل از تعی -1

 الف( صحیح

 ب( غیرنافذ

 ج( متزلزل

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 


