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 مقدمه
چه در مورد موضوعات غیرحقوقی باشد و چه در مورد موضوعات  ؛قضاوت کردن قبل از اطالعات درباره موضوعی صحیح نیست

 حقوقی و چه در مورد کتب آزمونی

ترین بخش کار است؛ اما دهروی یک کتاب کار نشده است؛ نوشتن مقدمه کتاب سخت نیست و علی االصول سا هنگامی که بر

 .ترین بخش کتاب خواهد شد؛ تبدیل به سختشودمیوقتی بر روی کتابی خوب کار 

باشد؛ مطلبی  گذشته از این موضوع خیلی فکر کردیم که درباره چه صحبت کنیم که فارغ از اینکه پیش درآمدی بر کتاب

 .اصطالحا داوطلبان را به کار آیدباشد که 

نفر از داوطلبان قرار دادیم و  3؛ ابتدا منابع آزمونی و آموزشی مدنی را تهیه کردیم و در اختیار یف شودبرای اینکه این کتاب تال

ام کتاب برایتان مفیدتر بود و در نتیجه کنید؛ و به ما پاسخ دهید که کدبه آنها گفتیم که هر کدام از کتابها را چند روز مطالعه 

هم از این داوطلبان و  کارشناسی ارشد حقوق بعد از برگزاری آزمون .انتخاب شدمهم و آزمونی و البته رفرنس چندین کتاب 

قوق حهم از داوطلبان دیگری که قبول شده بودند و یا اینکه رد شده بودند پرسیدیم که دلیل اصلی خوب بودن یا نبودن منبع 

تان چه بوده و اگر خوب نبوده به نظر شما چگونه باید یک کتاب کار شود که بتوان با مطالعه آن بر سواالت آزمون مسلط مدنی

 .نتیجه این شد که می بینیدو  شد؟

ر ایم کتب اساتید مطرح حقوق مدنی مانند دکتر کاتوزیان، دکتآمده چنانچه منصفانه بخواهیم نظر دهیم ما در این کتاب

دکتر جعفری لنگرودی و همچنین جزوات و کتب اساتید آزمونی مانند  دکتر قاسم زاده، دکتر امامی،ی، یشهیدی، دکتر صفا

را  و در نهایت قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و سئواالت آزمونهای مختلف ربانیدکتر شهبازی، دکتر بیات، دکتر ق

ایم بر اساس آزمون یک چهارچوب ایم و فقط سعی کردهارائه ندادهنظریه جدیدی را ن پس قاعدتا از خودما .ایمدهبررسی کر

 .برای حقوق مدنی ایجاد کنیم با متن خوب کاربردی

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

و همانطور که اطالع دارید دکتر کاتوزیان نیز  شودکار قانون مدنی در نظم مواد  اتید وکتب اس مباحث به ترتیب ایمکرده

ساختار فقط بلکه  .شودمیاند؛ اما کتاب ما فقط به این موضوع ختم نانتخاب کردههمین سبک را در کتاب قانون مدنی در نظم 

ضمنا نکاه گرده ایم که در آزمون به چه  .ایمرار دادهبسیار گسترده مورد بحث قبر اساس این کتب است اما مباحث مربوط را 

کاربردی به آن  که اصطالحا  بیشتر مورد توجه قرار دهیمایم که این موضوعات را و سعی کرده شودمیموضوعاتی بیشتر تاکید 

 .گویندمی هم کتاب بودن

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

  .گونه سوالی که بیاورند در کتاب کار شده استطراحان هر

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

 .تا کنون در جایی چاپ شده باشدباشد و بعید می دانیم کتابی در این سطح بودن مانع نیز می

، چنانچه خوانندگان محترم این وجیزه، انتقاد یا پیشنهادی در مورد متن حسن انتخاب و اعتماد شمادر پایان، ضمن تشکر از 

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

 

 دپارتمان تخصصی حقوق خصوصی                                                                                                    

 یکهزار و سیصد و نود و هشتتابستان                                                                                                                

 

                                                        

1  - Email:nashreadliye@gmail.com 
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 (حقوق مدنی یک ) اشخاص و محجورین 

 شویم الزم است به چند نکته به عنوان مبنا مسلط شوید: ...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 ه با پول نیست و دارای اثر حقوقی است؛وی در اجتماع بوده و قابل تقویم و مبادل

 .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 
  :تشخیص هویت یک فرد که شهروندان در جامعه او را به این  مقررات مربوط بهوضعیت

به عبارت دیگر وضعیت همان وضع شخص است در جامعه و نسبت به  .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
ه رسد؛)مادشود 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. 

 ارکان اهلیت استیفاء: بلوغ، رشد و عقل

 
 

 وضعیت

 یتعهدات او نسبت به حقوق و یتشخص و موقع یعام وضع حقوق یبه معنا تیوضع تعریف وضعیت: 
عیت در حقوق مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص وض .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 موعه احوال شخصیه است)معنای خاص دروضعیت در معنای خاص زیر مج معنای خاص:

 .مدنظر است(کتاب 
 
 

 دارایی

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

 اقسام دارایی: 
 های بانکیحساب -هانقدینگی -هاطلب -اموال منقول و غیرمنقولدارایی مثبت: 

 هانامهضمانت -اقساط -دیونی: دارایی منف
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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

 

 شوندبه دو دسته تقسیم میاشخاص 

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

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

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

 .موقوفه و مانند اینها

 هیت اشخاص حقوقی:نظریات در خصوص موجودیت و ما
 :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  مفهوم واقعی. 

 :از واقعیات موجود در عالم خارج منتزع شده که مصداق بیرونی ندارد ولی  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(مفهوم اعتباری

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

 )اعتباری بودن(نظریه فرضی بودندر حقوق ایران،  .هیت اشخاص حقوقی نظریات مختلفی بیان شده استبه ما راجع

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

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

به  .که دارای مصداق قابل لمس و مشاهده در عالم خارج هستنداند نه امور واقعی عینی توصیف کرده ،واقعیات اعتباری

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

 .ه استتوصیف کرد

 :باشدمی ماهیت اعتباریشخصیت حقوقی دارای  نکته. 

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

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

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

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

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

 .اعتباری استموجودیت اشخاص حقوقی،  .گزینه الف صحیح است

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

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

ورداری از همین شخصیت مند شدن هر شخص از حقوق مختلف نیز برخاشخاص، شخصیت دارند و علت بهره

 .است

باشد و خارج اجتماعی خود، دارا می یت: عبارت است از حقوقی که هر شخص، صرف نظر از موقعحقوق شخصیت

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

  .شودمین

در  غیرمالی هستندحقوق مربوط به شخصیت)حقوق شخصیت(  حقوق بشر تفاوت دارد؛با 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.اساسی ندارددر حالی که برخی مصادیق حقوق مربوط به شخصیت مانند حق بر تصویر جنبه  مهم نوع بشر هستند

زمان شروع شخصیت  )مهم(یابد؟و چه زمانی خاتمه می شودمیشخصیت اشخاص از چه زمانی شروع مساله: 

 :شخص حقیقی از شخص حقوقی متفاوت است

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

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

 )مهم(.بقاء نوزاد شرط نیست

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

 مانند  ؛شوندقی میدارای شخصیت حقو بدون احتیاج به ثبتو  به محض تشکیلاشخاص حقوقی حقوق عمومی:  -الف

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

 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 از تاریخ ثبت )در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین مییرانتفاعی(: دوم: بدون موضوع تجاری)انتفاعی یا غ

 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

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

 شوند.مؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می -  587 ماده - 2

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

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

 کنند.شخصیت حقوقی پیدا می

 

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

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

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

 (75سراسری 

 ودات دارای شخصیت، قانون است.مرجع تعیین موج 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 نوشتهصحبت در 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

 .ن یا شوهر بودن، پدر یا فرزند بودن، عاقل یا مجنون بودنمانند ز ؛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، رابت نسبیق ،رابطه مادر و فرزندی، رابطه پدر و فرزندی، ازدواج  ،کند؛ مانند تابعیتآن بار می

 اقامتگاه و اهلیت

 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

 

 

 

 

 

 

 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 

  3، فسخ نکاحمانند ازدواج، طالق، نسبت، فرزندخواندگی

 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

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

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

                                                        

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

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

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

و قانون نیز بر این نسبت اثری مترتب نموده است. برای بررسی بیشتر: مراجعه کنید به: باریکو، شود شوهر 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 یوضعیت در حقوق مدن داشته باشد.

 امتیازات مالی

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

 دیوانه یا عاقل(.
 .شودمیاهلیت شخص در انعقاد عقد، بر حسب اینکه عاقل یا مجنون باشد؛ تعیین  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 زادهکرده اند به معنای خاص و احوال شخصیه است تعریف

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

را شامل  برخی احوال شخصیه .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  ین موضوع است؛ اماادامه ا 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 عینیهدر برابر احوال شخصیه، 

 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  امت یا سکونتاقهستند؛ اگر چه از اتباع دول بیگانه باشند؛)خواه آنان در ایران 

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-  4سلبه و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه نمود به اتباع ایران 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  ؛باشدقبول نکرده متبوع 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( 

 

 

                                                        
عشری است و این اصل الی االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی  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

ارث و وصیت ( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت  )ازدواج ، طالق ،  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:رجه نیز از حقوق مدنی متمتع اتباع خا جز در موارد ذیل ـ 961ماده  - 2

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

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

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

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

 است. قابل سلب رانیا یدر نظام حقوق خواست خود شهرونددر صورت در 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  

     نین راجع به طالق، حضانت، والیت، نکاح و ارث )دکتر امامی(باشند؛ مانند قوامی

 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 قانون مذهب خود های غیر شیعه تابعایرانی. 

 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 ، 1قانون مدنی 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

 .دانندتابع قوانین خود می

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 

 .عمومی باشدمواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات 

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 غیرشیعه به دلیل استحکام معامالت و امنیت روابط حقوقی  ؛ اعم از شیعه واگر ایرانی باشند

 .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  ع اودولت متبو قانونکردن بر حسب تشخیص اهلیت هر کس برای معاملهـ  962ماده »

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

در صورتیکه  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 دادرجی او، مطابق قانون ایران قطع نظر از تابعیت خا

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

 خواهند بود.  خود متبوع دولت مقررات وقوانین 
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غیر منقول  نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال

 «.باشد شامل نخواهد بودمیواقع 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 بودین دولت متبوع خود، رشید محسوب گردد؛ معامله او اگر تبعه خارجی به موجب قوان مورد دوم 

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

 :و یا  ارثی بودهحقوق خانوادگی و یا حقوق  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 همربوط ب

 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  سن اهلیت برای قانون مدنی ایرانبه 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 

هلیت نشناسد: مثال هر گاه کسی که تبعه دولت سوئیس قانون دولت متبوع آنها را دارای ا 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 

شود؛ اگر شناخته میداند؛ معامله او در نظر قانون ایران صحیح ساله 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:

عامله او نافذ است هر چند سالگی سن رشد در آن کشور باشد(  چنانچه در ایران عمل حقوقی انجام دهد؛ م 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 خودالی ساحلی واقع در کشور ساله، وی19 مثال مورد اول که سوئیسی است را در نظر بگیرد: این تبعه خارجیِمثال: 

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  نقل و انتقال اموال  

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، 

کند، تعهد در ایران با یک ایرانی منعقد می تبعه خارجی مطابق قراردادی که :1396سؤال دکتری سراسری سال 

در صورتی که  .به قیمت معلوم به طرف ایرانی بفروشد ،ملک مسکونی خود را که در خارج واقع است کندمی

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

 چه حکمی دارد؟

 .مجاز باشد، صحیح است( اگر مطابق قانون آن کشور، تملک امالک برای بیگانگان 1
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 .( 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 سوال )جهت طرح .باشدصحیح نمی خارجی قرار دارد، در ایران معامله شود(کشور  ت)مثال ویالیی که در یکی از ایاالگیرد؛

 (.بهره برداری شده است دکتر سید حسن امامیاز جلد دوم حقوق مدنی 

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

 د:یمسلط شو

خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در  دولت متبوع او قانون براساسکردن کس برای معامله تشخیص اهلیت هر  

خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع ایران

در صورتیکه قطع نظر از  .سوب خواهدشدآن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت مح استداشتهناقصی 

 .نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص دادتابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران 

نقل و انتقال بوده و یا مربوط به حقوق ارثی و یا  حقوق خانوادگیحکم نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به این 

 قانون مدنی( 962)ماده  .باشد شامل نخواهد بودمی ج ایرانغیر منقول واقع در خاراموال

شوند و احوال شخصیه و این عناوین ممیزات شخص محسوب میشود نکته: احوال شخصیه شامل اسم و اقامتگاه نمی

 .های شخص است؛ به شخص حقوقی هم تعلق داردمختص اشخاص حقیقی است؛ اما نام و اقامتگاه که از ممیزات و نشانه

از اجزای تشکیل  اموال)جنبه مثبت( و دیون)جنبه منفی(ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است که  ارایی:د

و است؛ هر چند اجزای مثبت و منفی دارایی یعنی اموال و دیون، قابل انتقال ارادی  غیرقابل انتقالدارایی  .دهنده آن است

 .قهری است

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

تجزیه دارایی به دو بخش و قراردادن دیون و تعهدات جزو  .گیرند و در بخش منفی، دیون و تعهدات او قرار دارندمی

دنی نیست؛ چون دارایی از شخصیت جداش .دارایی شخص، از نتایج تفکیک ناپذیر بودن دارایی از شخصیت است

توانند با ایجاد شخص حقوقی جدید بخشی از دارایی خود را به شخص حقوقی جدید انتقال فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی می

 .دهند

 :ناپذیری شخصیت و داراییآثار انفکاک
 توانند دارایی داشته باشندفقط اشخاص طبیعی یا حقوقی می. 

 انتقال کل دارایی در زمان حیات ممنوع است. 

 شخص فقط یک دارایی دارد هر. 

 دارایی هر شخص متشکل از دو بخش مثبت و منفی است. 

 .توانند دارایی داشته باشنددارایی از مختصات شخص محسوب شده و فقط اشخاص می نکته:
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 1حقوق مربوط به شخصیت
حقوق  گروهِحقوق مربوط به شخصیت به دو .است انسانحقوقی هستند که موضوع این حقوق، عناصر تشکیل دهنده شخصیت 

های مربوط به شخصیت عبارت ویژگی .شودمیمربوط به شخصیت جسمی و حقوق مربوط به شخصیت معنوی انسان تقسیم 

 است از:

 شودمیشخصیت حقوقی انسان ساقط  نتو با پایان یاف شودمیبه وراث منتقل ن. 

 یستقابل توقیف به وسیله بستانکاران ن. 

 فاقد مرور زمان است. 

 استثنائات دارد(.شودمیموضوع قرارداد واقع ن( 

 

 

                                                        
اردی این امر تواند از قبول مقررات عرفی غیر شیعیان امتناع کند یا خیر: دادگاه این حق را ندارد و قوانین در این زمینه مشخص است مگر اینکه در مواه میآیا دادگ - 1

 موجب بر هم زدن نظم عمومی شود.

ضی از کلیسا یا سایر مقامات مذهبی مرتبط با دین و مذهب آن فرد، در خصوص اینکه چه کسی وظیفه ارایه مقررات یا وجود مقررات عرفی را دارد باید بگوییم قا

 تواند به قوانین عرفی ایرانیان غیرشیعه استناد کند.دادگاه ایرانی می کند.شود و براساس آن رای صادر میاطالعات و صالحیت یک موضوع را خواهان می

 )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  عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و

 :نمایند قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت

 پیرو آن  عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهرطالق  در مسایل مربوطه به نکاح و

 .است

  عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفیدر مسایل مربوطه به ارث و وصیت. 

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

 .مادرخوانده پیرو آن است
 

 1363مورخ  229به شماره  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور

قانون اجازه رعایت  نون اساسی جمهوری اسالمی ایران و این که به موجب ماده واحدهنظر به اصل سیزدهم قا»

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

ه متداوله قواعد و عادات مسلم 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 همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذدر مقام رسیدگی به امور مذکور و  دادگاهها

قانون راجع به انتظامات عمومی  رراتمورد مقرعایت 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 اضافه شده به قانون
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 :حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان
ایراد صدمه و  شودمیکه سبب  بودهحق انسان بر تمامیت جسمی خود  ،حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسانمنظور از 

 یط مربوط موجب مسئولیت کیفری یا مدنی گردد؛ مگر:ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص، ممنوع و طبق شرا

 در مداوای طبی یا عمل جراحی به شرط رعایت نظامات و به شرط اخذ رضایت مگر در موارد فوری. 

 های جسمی در قوانین مثل واکسیناسیون اجباری و معالجه معتادان به مواد مخدر و مجازات ؛به موجب قانون باشد

 کیفری

 1تحت شرایط این ماده 92قانون مجازات اسالمی مصوب  158  های ت و ث مادهموارد مطرح در بند 

توانند اقدام به صدور دستوری)همانند انجام آزمایش خون، تزریق در صورت فقدان اجازه قانونی، مقامات قضایی نمی نکته:

نجام آزمایش خون مثال در مورد البته امتناع طرف دعوی از ا .سرم یا مرفین( نمایند که موجب تعرض به جسم انسان است

 .تواند از امارات قضایی محسوب شده و در حکم قاضی موثر باشداثبات نسبت، می

یت هرگونه تعرض مثل تشریح یا از طریق وصتواند میانسان نسبت به جسم خود حتی بعد از مرگ نیز حق دارد و  نکته:

تعرض به جسد وی ممنوع است و متعرض مکلف به پرداخت دیه  در این صورت، .برداری نسبت به جسد خود را منع کندنسج

قانون تعزیرات  634مگر اینکه تشریح و نبش قبر برای کشف جرم و به وسیله مامورین کشف جرم انجام شود؛)ماده  ؛است

 (75مصوب 

های پزشکی قرار توانند در حدودی که تشریح مجاز است وصیت کنند که جسد آنها در اختیار دانشکده اشخاص می نکته:

 .در صورت عدم وصیت، وراث متوفی، چنین حقی دارند .چون برخالف قواعد آمره نیست و دارای فایده اجتماعی است .گیرد

 .نکته: پیوند عضو شخص مرده به زنده مطابق با قانون پیوند اعضای بیمار یا موافقت ولی میت، مجاز است

 1393مورخ  2587/93/7نظریه مشورتی به شماره 

 .گیرد؛ منوط به رضایت اولیای دم نیستدر مواردی که کالبدشکافی به دستور مقام قضایی صورت می

 مربوط به شخصیت معنوی انسان وقحق

 حق تمتع از زندگی خصوصی، بر اساس این حق:
 30ماده تعزیرات و  قانون 648 اده)م.باشندو پزشکان، مکلف به حفظ اسرار می صاحبان برخی از مشاغل مثل وکال 

 2(1315قانون وکالت مصوب 

 مصون از تعرض است 3قانون اساسی 25اشخاص به موجب اصل  و تلکس تلگرافی نی، مخابراتها، مکالمات تلفنامه. 

                                                        
 :نیست مجازات قابل زیر موارد در شود،می محسوب جرم قانون طبق که فتاریر ارتکاب قبل، مواد در مذکور موارد بر عالوه -158 ماده - 1

 .باشد قانون اجازه یا حکم به رفتار ارتکاب که صورتی در -الف

 .باشد الزم اهم قانون اجرای برای رفتار ارتکاب که صورتی در -ب

 .نباشد شرع خالف رمذکو امر و باشد صالح ذی مقام قانونی امر به رفتار ارتکاب که صورتی در -پ

 و متعارف حد در مذکور اقدامات اینکه بر مشروط شود،می انجام آنها حفاظت یا تأدیب منظور به که مجانین و صغار سرپرستان و قانونی اولیای و والدین اقدامات -ت

 .باشد محافظت و تأدیب شرعی حدود

 .نباشد شرعی موازین مغایر هم مقررات این و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات نقض دث،حوا سبب اینکه بر مشروط آن، از ناشی حوادث و ورزشی عملیات -ث

 شود.می انجام دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت و وی قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیاء یا شخص رضایت با که مشروع طبی یا جراحی عمل نوع هر -ج

 .نیست یضرور رضایت أخذ فوری موارد در
قانونی، اسرار مردم شوند هر گاه در غیر از مواردان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میداروفروش و ماماها و جراحان و اطباء – 6۴8ماده  - 2

 .شوندمیل جزای نقدی محکومرا افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریا

 .نمایداسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین - 30ماده 
لگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات ت :اصل بیست و پنجم - 3

 استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
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 قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت:

مثال  )مهم(کرد؛توان واگذار نمیمربوط به شخصیت را به موجب قرارداد  های عمومی()حقوق و آزادیحقوق اساسی

با وجود این بعضی از قراردادها که موضوع حقوق  .نظر کند یا قتل هر چند با موافقت مقتول باشدشخصی از حق حیات صرف

 .مربوط به شخصیت است؛ مجاز دانسته شده است

 چرا که  مگر در موارد استثنائی،اصوال قابل اسقاط و انتقال به وسیله قرارداد نیستند  حقوق مربوط به شخصیت

 .باشندقواعد راجع به این حقوق جزو قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی می

 باشدمعیار تشخیص استثنائات قانون، اخالق حسنه و عرف و عادت می. 

 :)که امکان انعقاد قرارداد وجود دارد(استثنائات

آن دارای منفعت عقالیی  به شرط اینکه موضوع :قراردادهای راجع به صدمه سبک و غیرقطعی به جسم انسان -1

  .مشروع باشد؛ مانند فروش گیسو

قانون  158مثل قرارداد شخص با پزشک طبق بند ج ماده  قراردادهایی که برای انسان نفع مشروعی دارد؛ -2

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا  :158ماده  جبند  )92مجازات اسالمی مصوب 

 (.در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست .شودایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام مینم

 :قانون مجازات اسالمی مجاز  158قراردادهای راجع به جراحی پالستیک در چارچوب بند ج ماده  نکته

 .رداد باطل و جراح مقصر و مسئول استاست مگر اینکه همراه با خطر بزرگی باشد که در این صورت، قرا

مثل قرارداد خون حتی به صورت معوض یا خرید و فروش خون توسط  قراردادهای دارای نفع عمومی: -3

 13341قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب  8های دارای مجوز طبق ماده آزمایشگاه

به شخص نیازمند با رضایت اعطاء  توسط قرارداد توسط شخص در قید حیات ومانند اعطای عضو: قرارداد اعطای عض -4

 92قانون مجازات اسالمی مصوب  158ر بزرگ برای وی در چارچوب بند ج ماده طکننده و عدم وجود خ

 :های پزشکی تحقیقاتی روی شخص است؛ همراه با رضایت وی نیز به قراردادهایی که هدف از آنها انجام آزمایش نکته

 .رسددلیل خطرهایی که دارد؛ صحیح به نظر نمی

 (1387)سوال کارشناسی ارشد تعهدات .فروش بدن انسان بعضا صحیح است نکته:

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 ساخته و به فروش محصوالتی که عناصر اصلی آن از میکرب یا سرم یا خون است توانند اقدام به خرید و فروش خون نموده و یاها نمیدارندگان آزمایشگاه - 8ماده  - 1

 .با اجازه مخصوص وزارت بهداری رسانند مگر
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 :اصل محلی بودن قوانین و حکومت قانون در مکان

د، مگر در مواردی که بو 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

انون ایران در اجرای ق .باشدمی ساکنین ایرانبا  اجرای قوانین ایران در رابطه  بر اصل ی،خارجقانون  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 از قبیل نکاح و طالق و اهلیت شخصیهـ قوانین مربوط به احوال 6ماده  »

 «.شند، مجری خواهد بودبا، 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  )مانند انگلستان و امریکا(؛باشدتابع قانون اقامتگاه می هاحوال شخصی

 در کشور از خارج در ولی است محترم حال هر در ایران هایدادگاه برای 6مقرر در ماده  حکمبنابراین: ).دشوگذاشته 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 یتابع قانون مل هیاحوال شخص نکهیدر فرانسه با ا

 .کندیحکومت م قانون اقامتگاه مشترک ،ه آن دورابط

 احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران:

احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از  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  خالف قواعد مربوطمفاد آن بر نکهیمگر ا خود آنان است یتابع مقررات مذهب عهیرشیغ انیرانیا تیوص ذیتنف

 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 ونقان حدود در که شوندمی شناخته دینی اقلیتهای تنها ،مسیحی و کلیمی زرتشتی، ایرانیان 

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

 قانون مدنی در نظم دکتر کاتوزیان نکات مهم
 



        

 

20 

 مذاهب این پیروان و باشندمی کامل احترام دارای ،زیدی و حنبلی ،مالکی ،ایشافه  ،حنفی از اعم اسالمی دیگر مذاهب 

 ،ازدواج قبیل از شخصیه احوال و دینی تربیت و یمتعل در و آزادند خودشان فقه طبق مذهبی مراسم انجام در

 1(قانون اساسی 12اصل)؛دارند رسمیت هادادگاه در آن به مربوط دعاوی و وصیت و ارث ،طالق

 آن دادگاه  یو اجرا است یدر حکم قانون خارج عهیرشیغ انیرانیا هیمربوط به احوال شخص یقواعد و عادات مذهب

 .و اخالق حسنه مخالف نباشند یوماست که با نظم عم نیمنوط بر ا

 قانون دولت متبوع شوهر؛ گوناگون باشند یهاتیتابع یهرگاه زن و شوهر دارا ،رانیا میمق انیدر طالق و نکاح خارج 

 2.(قانون مدنی 963حاکم است )ماده

 ؛ است یحقوق ارث مربوط به یعمل حقوق تی, وصنیاز نظر تعارض قوان 7و مفاد ماده یقانون مدن 967بر طبق ظاهر ماده

 رانیا نیقوان طابقم ؛واقع شود رانیاو اگر قبول در ا تیوصف را ندارد و اهل نی, ا،تیوص رفتنیدر پذ لَهیاقدام موص یول

 3(قانون مدنی 975)ماده ردیآن را نپذ لَهیهرچند که قانون دولت متبوع موص شودیم رفتهیپذ

 به مکلف محکمه باشد داده احاله دیگری قانون به ؛گردد رعایت مدنی نقانو 7ماده مطابق باید که ایخارجه قانون اگر 

 .باشد شده ایران قوانین به احاله اینکه مگر نیست احاله این رعایت

و  حقوق ارثیه و نسبت به احوال شخصیه، ه در محاکمعقانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیمطابق 

محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان  ،آنان به رسمیت شناخته شده وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب

 ند:باشد به طریق ذیل رعایت نمایدر مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی  را جز

 .پیرو آن است شوهرعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که  (در مسایل مربوط به نکاح و طالق،1

 .متوفیعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب  ،صیتو(در مسایل مربوط به ارث و 2

پیرو آن  هپدر خوانده یا مادرخواندوله در مذهبی که ات و قواعد مسلمه متداعاد ،(در مسایل مربوط به فرزند خواندگی3

 .است

 باشد مواردی که مفاد آن برخالف نظم عمومیمگر در  ،شیعه تابع مقررات مذهبی خود آنان استوصیت ایرانیان غیر ذتنفی. 

رعایت  قانون مذهبی متوفی ،بنابراین در مورد نفوذ وصایای شخص بدون وارث و میزان تصرف نافذ موصی

 )رای وحدت رویه(.شودمی

  ست و المللی که ایران امضا کرده اهای بینمخالف عهدنامه فقط در حدودی است که احوال شخصیه بیگانگاناحترام به

 .مدنی( قانون 974)م.نباشد ،قوانین خاص دیگر

 :خارجیان غیرمنقول اموال

از هر جهت تابع   کنندکرده یا میـ اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک 8ماده 

 .قوانین ایران خواهد بود

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

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

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

 .ختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهبداشته باشند، مقررات محلی در حدود ا
 بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی ـ 963ماده  - 2
دار کردن احساسات جامعه یا بعلت ر خالف اخالق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهخصوصی را که ب تواند قوانین خارجی و یا قراردادهایمحکمه نمیـ  975ماده  - 3

 مزبور اصوال مجاز باشد.  شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانینعمومی محسوب میدیگر مخالف با نظم
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 چون مسائل شکلی است قانون آن است فاتیشرو منافع و ت نیو اداره و انتفاع ع اتیشامل مال یقانون مدن 8 ماده(

آنان است هرچند مربوط به اموال  یتابع قانون مل گانگانیب تیو وص یحقوق ارث یول ملی ایران حاکم است(

 .باشد رانیواقع در ا رمنقولیغ

 ت و در تعارض سا در حکم اموال غیرمنقول ایرانیانرساند که امالک خارجیان در ایران مفاد این ماده این معنی را می

 .، مورد نظر قرار می گیرد، نه این که حاکم بر سایر قواعد مربوط به رفع تعارض قوانین باشدقوانین به همان نگاه

 اجرا نیز ایران در واقع غیرمنقول اموال به مربوط دعاوی و اسناد و قراردادها درباره 1مدنی قانون 971و 969 و968 مواد 

 .شودمی

 : خارجیان حقوق 

 :بود خواهند  متمتع مدنی حقوق از نیز خارجه اتباع ذیل موارد در جز: 961 ادهم»

 خارجه اتباع از صراحتاً را آن یا و نموده ایران  اتباع به منحصر صراحتاً را آن قانون که حقوقی مورد در( 1

 است؛ کرده سلب

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

 «.باشد شده ایجاد ایرانی  یجامعه نظر نقطه از صرفاً که مخصوصه حقوق مورد در( 3

 آمده هاآن تفصیل مدنی قانون 982ماده در و ندهست محروم آن از نیز ایران تابعیت تحصیل از پس خارجیان که حقوقی 

 .است شده سلب نیز خارجیان از اول طریق به است،

 ماده 1بند مشمول و شده داده اختصاص ایرانیان به قوانین در که حقوقی درباره جز مدنی، قانون 961ماده 3بند دمور در 

 حقوق نصیری، محمد دکتر)اندشمرده قبیل این از را شفعه حق مولفان از بعض .یافت تواننمی روشنی مصداق است،

  رسدمی نظر به بعید بسیار که (خصوصی المللبین

 که صورتی در را غیرمنقول اموال داشتن حق خارجیان گفت، توانمی مدنی قانون 987ماده از 2تبصره مالک حدتو بنابر 

 مقررات رعایت بدون که ایرانیانی درمورد (قانون مدنی 989ماده) همچنین، ندارند، گردد خارجی اقتصادی سلطه موجب

 .اندکرده خارجی تابعیت تحصیل قانونی

 :)مهم(تاهلی بر حاکم قانون

 اگر ذلکمع بود خواهد او متبوع  دولت قانون برحسب کردن معامله برای کس هر اهلیت تشخیص: 962 ماده

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

 اهلیت واجد عمل آن انجام برای شخص آن است داشته ناقصی اهلیت یا  و نبوده اهلیت واجد عمل آن انجام

 برای را او بتوان نیز ایران قانون مطابق او، خارجی تابعیت از نظر قطع که صورتی در شد خواهد محسوب

 و خانوادگی حقوق به مربوط که حقوقی اعمال به نسبت اخیر حکم .داد تشخیص اهلیت دارای عمل آن انجام

 نخواهد شامل باشدمی ایران خارج در واقعغیرمنقول   اموال نتقالا و نقل به مربوط یا و بوده ارثی حقوق یا

 .بود

                                                        
 قانون دیگری قرار داده باشند.اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین ـ 968ماده  - 1

 باشند.تابع قانون محل تنظیم خودمیاسناد ازحیث طرز تنظیم ـ 969ماده 

ودمطرح بودن همان دعوا در شمحاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه میدعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصولـ  971ماده 

 ایرانی نخواهد بود.محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه 
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 خود متبوع دولت قانون مطابق که هرچند است نافذ او معامله شود،می محسوب رشید ایران قوانین مطابق خارجی تابع اگر 

 قوانین( تعارض الماسی، علی نجاد دکتر)؛باشد صغیر

 است داخلی قوانین تابع ایران مقیم خارجی بداند، اقامتگاه قانون تابع را اهلیت خارجی متبوع دولت قانون اگر.  

 زوجین: روابط بر حاکم قانون

 شوهر متبوع دولت قوانین تابع هاآن  بین مالی و شخصی روابط نباشند دولت یک تبعه زوجین اگر: 963 ماده

 .بود خواهد

 آثار از نه است زوجیت رابطه انحالل سبب طالق .دانست 963 ماده مشمول و آورد زوجین روابط شمار در نباید را طالق 

 متبوع دولت قانون اجرای شود،می واقع او اراده با و دهدمی شوهر را طالق ایران حقوق در چون این، باوجود .آن

 .دارد ترجیح شوهر

 :اوالد و مادر و پدر روابط بر حاکم قانون

 مادر به فقط طفل نسبت که این مگر  است پدر متبوع دولت انونق تابع اوالد، و ابوین بین روابط: 964 ماده

 .بود خواهد مادر متبوع دولت قانون تابع او مادر  و طفل بین روابط صورت این در که باشد مسلم

 :مکتسب حق به احترام/  مالکیت و تصرف بر حاکم قانون

 آن که بود خواهد مملکتی قانون تابع  لغیرمنقو یا منقول اشیای بر حقوق سایر و مالکیت و تصرف: 966 ماده

 به تواندنمی دیگر مملکت به مملکتی از منقول شئ شدن نقل  و حمل ذلکمع باشندمی واقع جا آن در اشیا

 خللی باشند کرده تحصیل آن به نسبت شئ اولی وقوع محل قانون مطابق اشخاص  است ممکن که حقوقی

 .آورد

 و مال وقوع محل قانون تابع تحجیر، و رهن و ارتفاق و انتفاع حق مانند رمنقول،غی یا منقول اشیاء بر عینی حقوق 

 (امامی سیدحسن دکتر؛)است گروه همین «اشیاء بر حقوق سایر» از مقصود و استقانون مدنی  966 ماده مشمول

 زند نمی صدمه اشخاص مکتسب حق به منقول مال وقوع محل تغییر.  

 :ایران در جیانخار ترکه بر حاکم اصلی قوانین

 قبیل از اصلیه قوانین حیث از فقط است  واقع ایران در که خارجه اتباع غیرمنقول یا منقول یترکه: 967 ماده

 موجب به است توانستهمی متوفی که قسمتی تشخیص و هاآن االرثسهم  ومقدار وراث تعیین به مربوطه قوانین

 .بود خواهد وفیمت متبوع دولت قانون تابع نماید  تملیک وصیت

 است محلی قانون تابع ایران در واقع اموال ترکه، به راجع اصلی قوانین مورد در جز.  

 :عقود از ناشی تعهدات بر حاکم قانون

 و بوده خارجه اتباع متعاقدین، که  این مگر است عقد وقوع محل قانون تابع عقود از ناشی تعهدات:  968 ماده 

 .باشند داده  قرار دیگری قانون تابع ضمناً یا صریحاً را آن

 باشد خارجی تن دو بین هرچند است، ایران قانون تابع مستأجر و موجر رابطه شود، بسته ایران در ایاجاره عقد اگر.  

 تفسیر باید و اراده حاکمیت نتیجه نه است المللیبین روابط در قوانین تعارض رفع حل راه قانون مدنی 968ماده دوم بخش 

 به قانون انتخاب(2 باشند خارجی دو هر(1: :که است موثر صورتی در طرف دو سوی از قانون انتخاب پس .دشو محدود

  .آن صحت شرایط نه باشد عقد آثار بر حکومت منظور
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 آن وقوع بر حاکم قانون تابع نیز قهری ضمان و حقوقی وقایع و ایقاع از ناشی تعهد که آیدمی بر 968ماده مالک از 

 .است

 :اسناد تنظیم بر حاکم قانون

 .باشندمی  خود تنظیم محل قانون تابع تنظیم طرز حیث از اسناد: 969 ماده

 است آن تنظیم محل قانون تابع( سری و رسمی و خودنوشت) نامهوصیت تنظیم شکل.  

 لزوم مانند :است ضروری ایران قوانین رعایت باشد، داشته بستگی عمومی نظم با سندی تنظیم تشریفات هرگاه 

 سند تنظیم تشریفات ولی( قانون ثبت 22ماده) ایران امالک دفتر در شده ثبت امالک انتقال مورد در رسمی سند تنظیم

 .است تنظیم محل قانون تابع رسمی

 ولی اجباری رسمی اسناد مورد در و است اختیاری عادی اسناد مورد در قانون مدنی 969 ماده رعایت که است شده گفته 

 در شودمی تنظیم ایران در که اسنادی تشریفات رعایت که رسدمی نظر به و است  969 ماده ظاهر برخالف تفکیک این

  .است اجباری حال هر

 شودمی پذیرفته ایران محاکم در شودمی تنظیم کشور از خارج در ایران قوانین مطابق که عادی نامهوصیت. 

 نیست آورالزام ایران هایدادگاه برای داخلی یننقوا اجرای برای خارجی قانون منع.  

 کشور خاک در بیگانه اگر ولی .باشد ملی قانون طبق بر اجبار به باید کندمی تنظیم خود متبوع کشور در بیگانه که وصیتی 

  .است ملی قانون تابع آن بودن اختیاری یا اجباری کند، تنظیم وصیت دیگری

 :دادرسی آیین و دادگاه صالحیت بر حاکم قانون

 که بود خواهد محلی قانون تابع  محاکمات اصول به راجعه قوانین و محاکم صالحیت حیث از دعاوی: 971 ماده

 نخواهد ایرانی یمحکمه صالحیت رافع اجنبی یمحکمه  در دعوا همان بودن مطرح .شودمی اقامه جا آن در

 .بود

 دادگاه صالحیت رافع باشد، رسیدگی برای صالح آنان تگاهاقام یا عقد محل دادگاه که این در خارج مقیم ایرانی دو تراضی 

 با .شود محروم عمومی تظلم مرجع به رجوع از قرارداد موجب به شخصی که است عمومی نظم برخالف زیرا .نیست ایران

 موضوعاتی در رمگ کند، رد را دعوا قرارداد استناد به باید دادگاه و است آورالزام داوری به رجوع درباره تراضی این، وجود

 .است ممنوع داوری به ارجاع که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

24 

 های حقوق مدنیمساله

ر حقوق فرانسه بر احوال شخصیه اشخاص بدون تابعیت کدام قانون حاکم د (1383 حقوقی مشاوران)سوال:  

 .دل را دارا استقانون اقامتگاه در فرانسه جنبه جانشینی و علی الب .برخالف ایران قانون اقامتگاه حاکم استاست؟ 

عوای طالق بین مرد انگلیسی و زن فرانسوی در دادگاه ایران تابع چه د (1383 حقوقی مشاوران)سوال:  

 قانون مدنی 963د؛ با استناد به ماده باشمی شوهر( متبوع تابع قانون انگلستان)قانون کشور قانونی است؟

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

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

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

ابع چه تز نظر وصیت ا ،که غیرمنقول واقع در ایران و متعلق به بیگانهرت (1380تعهدات  -آزاد رشدا)سوال:  

 )رای وحدت رویه(.بع قانون دولت متبوع متوفی استاز حیث وصیت تا  قانونی است؟

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

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

عوای طالق بین مرد فرانسوی و زن ایتالیایی در دادگاه ایران تابع چه د(82ان حقوقی شاورم)سوال:  

 .باشدتابع قانون فرانسه میقانونی است؟

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

ق بر مبنای چه قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد مرجع قضایی فو 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؟
ت در مسائل احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو با اقام ،قانون مدنی 6طبق ماده  احوال شخصیه آورده است(

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

قانون کدام کشور  بر اساس ک تبعه فرانسه که در ایران اقامت دارد فوت نموده است، تقسیم ارث اویسؤال:   

 .قانون کشور فرانسه است البته در حدود معاهداتبر طبق  ؟است

ابع قانون متبوع تهلیت تبعه بیگانه برای انجام بیع در ایران تابع کدام قانون است؟ ا (89رشد آزاد ا)سوال:  
 قانون مدنی 962تبعه بیگانه و یا قانون دولت ایران؛ با استناد به ماده 

تابع قانون  عوای طالق بین مرد تبعه ترکیه و زن عراقی در دادگاه ایراند (87ن حقوقی شاورام)سوال:  

 .تابع قانون ترکیه است کدام کشور است؟

باشد سال می 21بعه خارجه که شرط اهلیت به موجب قانون متبوع کشورش ت (83شاوران حقوقی م)سوال:  

ایران نموده و فروشنده با استناد به عدم سالگی مبادرت به خرید سهام شرکت خصوصی در  19در سن 

نظر به اینکه بله  ؟باشدآیا معامله تبعه خارجی صحیح می .اهلیت او در دادگاه ایران طرح دعوی نموده است
باشد؛ با استناد به ماده صرفنظر از تابعیت خارجی او، معامل به موجب قانون ایران دارای اهلیت است معامله صحیح می

 دنیقانون م 962

تابع قانون  شود؛ تابع چه قانونی است؟عهدات ناشی از عقودی که در ایران منعقد میت (82کالت و)سوال:  
 .یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ایران است مگر اینکه متعاقدین خارجی بوده و عقد را صریحا
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در  ت هستند؛ تابع کدام قانون است؟الق زن و شوهری که تبعه واحد)یک دولت( یا دو دولت متفاوطسوال:  
صورتی که تبعه یک دولت باشند؛ تابع قانون متبوع زوجین و در صورتی که تبعه دو دولت متفاوت باشند؛ تابع قانون متبوع 

 .زوجه است

مکن است شخص به مال غیرمنقول)و یا منقول( داشته محقوق عینی که  ق ارتفاق تابع کدام قانون است؟حسوال:  
 .مانند حق ارتفاق، حق انتفاع، حق وثیقه تابع قانون محل وقوع مال است باشند؛

تابع قانون محل تنظیم سند  سناد از حیث تنظیم تابع چه قانونی است؟ا (80 و ارشد آزاد 76 ضاوت ق)سوال:  
 .باشدمی

حاکم و قوانین عاوی و احکام صادره از مد تابع چه قانونی است؟ ،حکام صادره از محاکما (76ضاوت ق)سوال:  
 قانون مدنی 971تابع قانون محل اقامه آنها است؛ با استناد به ماده راجع به اصول محاکمات، 

 971با استناد به ماده  عاوی از جهت اصول محاکمات تابع کدام قانون است؟د (80تعهدات  -رشد آزادا)سوال:  
 .باشدقانون مدنی تابع قانون محل اقامه آنها می

طابق ماند؛ از کدام یک از مشاغل محرومند؟ شخاصی که تابعیت ایرانی تحصیل کردها (78 ضاوتق)سوال:  
 قانون مدنی: 982ماده 

مند حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهاشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهـ  982ماده  

 ند:توانند به مقامات ذیل نائل گردنمی شوند لیکنمی

 .ـ ریاست جمهوری و معاونین او 1

 .ـ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه 2

 .ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری 3

 .ـ عضویت در مجلس شورای اسالمی 4

 .ـ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر 5

 .ماموریت سیاسی  پست و ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه 6

 .ـ قضاوت 7

 .ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامیـ عالی 8

 .ـ تصدی پستهای مهم اطالعاتی و امنیتی 9

تبعه خارجی برای انجام معامله بیع یک دستگاه اتومبیل در ایران،  هلیتا (1382 حقوقی مشاوران)سؤال:  

 .قانون مدنی 962ماده با استناد به  است؛ قانون دولت متبوع بیگانهتابع  است؟ تابع کدام یک از قوانین زیر

سؤال: یک مرد مسیحی با زن زرتشتی که هر دو ایرانی هستند ازدواج نموده اند، در صورت اختالف بین  

ه واحده ماد 1مطابق بند  آنان و اقامه دعوای طالق دادگاه باید بر مبنای چه مقرراتی به دعوا رسیدگی کند؟
در مسائل مربوط به نکاح و طالق، عادات و  1312قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب 

 .شوددر محاکم اجرا میدر مذهبی که شوهر پیرو آن است، قواعد مسلمه متداوله 

ا استناد به ب لت متبوع شوهردو وابط مالی و شخصی زوجین تابع چه قانونی است؟ر (80)تعهدات آزاد  سؤال: 
 قانون مدنی 963ماده 

قانون کشور  عهدات زوجین که تابعیت آنها متفاوت است، تابع چه قانونی است؟ت( 82تعهدات آزاد ) سوال: 
 متبوع زوج

گر زوجین تبعه دولت واحد نبوده و در کشور ایران مقیم باشند؛ روابط مالی آنها تابع ا (82کالت و)سوال:  

 قانون مدنی 963با استناد به ماده  تابع قانون دولت متبوع شوهر است؛ام دولت است؟ قانون کد
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در اختیار ورثه  س از گذشت این مدت اموال او موقتاًپ نماید،ردی به مدت پنج سال غیبت میمسؤال:  

ه چهار هرگا .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  دست به دست فروخته شده است،  در اختیار همسر او قرار داشته به چند نفر

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

 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 چهار ماه و ده روززمان عده وفات یعنی  اما زمان آن،

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

ت امین محسوب ورثه موق .هستند 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 استرالعموم انجام داده است معامله غین 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

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

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

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

 .ملک را به غایب باز گرداند

قانون  7ا توجه به مفاد ماده ب ه از حیث احوال شخصیه تابع چه قانونی است؟ق تمتع بیگانح (72رشد ا)سوال:  
 .باشدمدنی تابع قانون کشور متبوع او می

تابعیت از رد بیف حوال شخصیه فرد بی تابعیت از لحاظ حقوق ایران تابع چه قانونی است؟ا (73رشد ا)سوال:  
 باشد(نون مقر دادگاه میلحاظ حقوق ایران تابع قانون ایران است؛) که همان قا

ر صورتی که دشود؟ یمر مورد احوال شخصیه مساله احاله در چه صورتی مطرح د (76رشد آزاد ا)سوال:  
 .در خصوص قانون صالحیتدار حکم یکسانی داشته باشد و قانون مقر دادگاهقانون خارجی 

ت مضاعف بوده تابع چه قانونی حوال شخصیه تبعه خارجی مقیم ایران که دارای تابعیا (77رشد ا)سوال:  

های مضاعف هیچ یک ایران )مشخص است که تابعیت .تابع قانون دولتی است که تابعیت غالب یا موثر آن را دارد است؟
 (.نیست و فقط اقامتگاه وی ایران است

 ر مورد احوال شخصیه یک ایرانی که تابعیت یک کشور خارجی را تحصیل نموده است؛د (79رشد ا)سوال:  

قانون کشور ایران حاکم است؛ به دلیل اینکه تشریفات ترک تابعیت ایران را اجرا ننموده لذا کدام قانون حاکم است؟ 
 .شودمحسوب می نتابعیت خارجی وی کان لم یک

                                                        
وفات تا موقع وضع حمل و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماهـ  115۴ماده  - 1

 همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. وهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد واال مدت عدهشاست 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 داشتهتضمینات کافیه در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا  ـ 1026ماده  - 3

 باقی خواهد بود. تا موقع صدور حکم موت فرضی غایبمزبور  حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات
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زدواج مختلط یک زن و مرد خارجی ساکن ایران از لحاظ حقوق موضوعه ایران تابع چه ا (72رشد ا)سوال:  

 .مان ایجاد حق هر کدام تابع قانون خود هستنددر زقانونی است؟ 

بایستی بر احوال شخصیه بیگانه اجرا شود؛ مخالف نظم رگاه قانون خارجی که میه (77رشد آزاد ا)سوال:  

 .شودقانون مورد انتخاب ذینفع اجرا می شود؟عمومی ایران باشد؛ کدام قانون اجرا می

نی که تابعیت کشور خارجی الف را تحصیل نموده و در کشور حوال شخصیه یک ایراا (80رشد آزاد ا)سوال:  

تابع قانون ایران است به دلیل اینکه بر طبق قانون ایران،  کشور است؟ خارجی ب اقامت دارد تابع قانون کدام
 .ایرانی است

ص حوال شخصیه یک غیر ایرانی که در ایران اقامت دارد و تابعیت خارجی او مشخا (80رشد آزاد ا)سوال:  

 .باشدمطابق قانون ایران می نیست مطابق قانون کدام کشور است؟

در صورتی  ر چه صورتی قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان، قانون ایران است؟د (81رشد آزاد ا)سوال:  
 .که قانون کشور متبوع آنها موضوع را به قانون ایران احاله دهد

های مختلف دارند؛ از لحاظ حقوق ایران تابع چه تابعیتالق بین زوجین خارجی که ط (73رشد ا)سوال:  

 .قانون مدنی قانون دولت متبوع زوج حاکم است 963با توجه به مفاد ماده  قانونی است؟

عوای طالقی که بین مرد آلمانی و زن فرانسوی او در دادگاه ایران اقامه شود؛ د (7۴رشد آزاد ا)سوال:  

 .آلمان استتابع قانون  تابع کدام قانون است؟

ا توجه به مفاد ب الق یک زن ایرانی که شوهر خارجی دارد؛ تابع کدام قانون است؟ط (7۴زاد آرشد ا)سوال:  
  .باشدتابع قانون دولت متبوع شوهر)قانون خارجی( می قانون مدنی 963ماده 

 قانون است؟وابط شخصی و مالی زوجین خارجی مقیم در خاک ایران تابع کدام ر (75رشد آزاد ا)سوال:  
 قانون مدنی 7تابع قانون دولت متبوع زوجین است؛ با استناد به ماده 

تابع قانون  وابط شخصی و مالی زن ایرانی و شوهر خارجی او تابع کدام قانون است؟ر (75رشد ا)سوال:  
 قانون مدنی 963دولت متبوع شوهر است؛ با استناد به ماده 

های مختلف دارند، تابع قانون کدام کشور وجینی که تابعیتوابط شخصی و مالی زر (76رشد ا)سوال:  

 .باشدتابع قانون دولت متبوع زوج می است؟

 .تابع قانون ایران است رایط و موانع نکاح ایرانیان تابع کدام قانون است؟ش (77رشد ا)سوال:  

ط شخصی و مالی بین ه موجب قانون ایران اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابب (77رشد آزاد ا)سوال:  

 قانون مدنی 963تابع قانون دولت متبوع شوهر است؛ با استناد به ماده آنها تابع کدام قانون است؟ 

خواهد در ایران با یک خانم مسلمان ایرانی ک تبعه اسپانیا که غیرمسلمان است؛ میی (78رشد آزاد ا)سوال:  

ایران نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست؛ با استناد به ماده  بر اساس قانون ازدواج کند؛ آیا ازدواج او صحیح است؟
 قانون مدنی 1059

 قبرای طال باشد امافغانی بوده مقیم پاکستان میایک خانم ایرانی که دارای شوهر  (78رشد آزاد ا)سوال:  

ا صادر است؛ حال دادگاه زاهدان بر اساس قانون کدام کشور حکم طالق ر به دادگاه زاهدان رجوع کرده

 .دادگاه زاهدان بر اساس قانون افغانستان حکم طالق را صادر خواهد کرد؟ خواهد کرد
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 .توجه: نکات ذیل چندین بار برای آزمون دکتری مرور شود

 شور متبوع خودکابع قانون تر سیستم حقوقی ایران، ایرانیان و بیگانگان از لحاظ احوال شخصیه دنکته:  
 قانون مدنی( 7و  6ده باشند؛)مطابق مامی

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 

 .است و یکایک افراد بشر دارای شخصیت می باشندر حقوق ایران دارا بودن شخصیت، منوط به موجودیت فرد 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
 .مواردی که انحصاراً ویژه انسان باشد حقوقی دارای اهلیت است مگر در

  .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 ترکیهتدادگاه ایران عوای طالق بین مرد تبعه ترکیه و زن عراقی در د نکته: 

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

 باشد نه محل وقوع کنونی مالمی تابع محل وقوع پیشین مالر حقوق مذکو

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

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

مکان و ا و است ر حکم قانوندمقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد شده باشد  : هنکت 
 االتباع باشند کافیها معتبر و الزمها و تراضیبرای آنکه توافقدر حقوق موضوعه ایران،  .تعارض با قوانین را دارد قابلیت

 .ر شوندگاست که حتی به صورت یک عقد نامعین جلوه

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

ثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم سبت به احوال شخصیه و حقوق ارن 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  شوهرکه طریق اینکه در مسایل مربوطه به نکاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی 

؛ 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 

قانون اساسى، نکاح، طالق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال  13و  12قانون مدنى و اصول  7و  6ر مواد د نکته: 

واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، فرزندخواندگى نیز به عنوان یکى از شخصیه شمرده شده و در ماده

 .مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است

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

 نکات مهم
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ررات حاکم بر نکاح زن و شوهر ایرانی دارای دین یا مذهب مختلف، مقررا مذهبی هر یک از آنان باید در مورد مق نکته: 

توانند با هم ازدواج کنند که به استناد مقررات مذهبی آنها ازدواج هرکدام با دیگری مجاز بررسی شود و در صورتی آنها می

ررات قابل جمع باشد؛ باید نکاح بر طبق مقررات جامع تر یعنی باشد؛ ولی مقررات حاکم بر نکاح آنان در صورتی که دو مق

داند منعقد شود و در صورتی که مقررات مذهب و کیش طرفین قابل مقررات مذهبی که شرایط بیش تری را ضروری می

 .جمع نباشد و معارض باشد؛ انعقادد نکاح به استناد تعارض مقررات ممکن نیست

قانون مدنی، اتباع بیگانه از این حیث تابع قانون دولت متبوع خویش محسوب  7در ماده در مورد اهلیت، هر چند  نکته: 

اند؛ اما تمام اتباع ایرانی اعم از شیعه و غیرشیعه و مسلم و غیرمسلم تابع قانون رسمی کشور محسوب شده و این مورد شده

وضوعات احوال شخصیه نیست تا تابع مقررات بنابراین اهلیت حکم قانونی است و از م .تابع مقررات مذهبی آنان نیست

 .مذهبی هر شخص قرار گیرد

ازدواج زن ملسمان ایرانی با مرد  1319آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب  1با توجه به ماده  نکته: 

 .خارجی نیاز به پروانه زناشویی دارد البته مسلمان بود زوج نیز الزم است

 اگر طرفین عقد، هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و با اجازه آن دولت باشد؛ ،قانون مدنی 970ه به ماده با توج نکته: 

 .مامورین سیاسی دولت خارجی در ایران حق اجرای نکاح را دارند

 

گوشزد: به ترتیب مباحث حقوق مدنی یک در ادامه مورد بررسی 

و  دنی یک بود()بنابراین متن فوق بخشی از حقوق مقرار می گیرد

 رسیم.مدنی یک به مطالب ذیل می در آخر  
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تواند زمین خودش :  اهلیت اجرای حق را گویند؛ مثال: کودک نمیاهلیت استیفاتوانایی برای دارا شدن حق؛ اهلیت تمتع: 

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

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

  .کرده استسکوت درباره رشد 

 .دهد یم زیو تم صیخوب و بد خود را تشخ اجماالً: زیمماقسام صغیر:  .فقدان اهلیت استیفا را حجر گویند  حجر:

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

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

 :نظریه پزشک قانونی است  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. 

یک حق فسخ نکاح را کدام  ،شودمیمبتال  یپس از عقد نکاح، زوج به جنون ادوار: 1395سؤال دکتری سراسری سال 

 .حق فسخ ندارند ن،یاز زوج کی چیه؟ دارند

 والیت بر طفل  .شودمیمربوط به امور حقوقی مالی و غیرمالی طفل  والیتسرپرستی جسمی طفل است، اما  حضانت

  .است اما حضانت نسبت به هر دو است پدر یا جد پدریلیف تک

 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 

 .شودیمدر صورت دو تصمیم متعارض، آن تصمیمی که مقدم است عمل  

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

 .شودمیموخر فرض  تاخر حادث اصلچرا که بنابر  شودمی

 غبطه صغیر رعایت نشود                                               

 شودمیی داشته باشد، امین به وی ضم موارد برکناری ولی قهری      کبر سن یا بیمار. 

 .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 استشودمیعاده اگر حجر ولی قهری مرتفع شود آیا والیت قهری وی ا  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

 .شودمییت عمل نکند منعزل وصی اگر به مورد وصا .3

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

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

  تواند آن را )وصیت(  رد کند، اگر چه اراده وصی در آن مؤثر نیست اما مییک ایقاع با حق رد استوصیت عهدی. 

 دکتر صفایی و قاسم زاده (اشخاص و محجورینحقوق مدنی )خالصه کتاب 
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  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 یول پرداخت نفقه زن و کودکان موصئمس لهم متضامناًموصی اگر در وصیتی مقرر شودنکته: 

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

 .است یموص

  .له باید در زمان انعقاد وصیت موجود باشدموصینکته: 

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

    .بوده است آن ها متصل به صغرشان

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

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

شـرط لـزوم وصـیت و به چه نقشـی دارد؟ وصی، قبول م«و با قبول او این مالکیت استقرار می یابد شودمیله مالکیت موصی

 به مالکیت او نسبت به موصی

 اشخاص ممنوع از قیمومت:                            
 وصی منصوب از طرف ولی قهری 

 کسانی که خودشان تحت والیت یا قیمومت اند. 

  عفت، ورشکستگی به تقصیر، مرتکبین جرائم سرقت، کالهبرداری، اختالس، خیانت در امانت، هتک، ناموس، منافی

 معروفین به 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 تانتصویب دادسبرخی 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:

نظور تأمین نیازهای مادی و مکان و نوجوانان فاقد سرپرست بهانون حمایت از کودقسرپرستی کودکان و نوجوانان:   

 .(1392معنوی آنان)مصوب 
 .سال از ازدواجشان گذشته باشد 5سال سن داشته و  30زن و شوهری که                                          

 .ته بچه دار نمی شوندسال سن داشته و پزشکی قانونی گف 30ن و شوهری که ز       :متقاضیان سرپرستی 

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

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

 زن و شوهر بدون فرزند، زن و دختران بدون شوهر، زن و شوهر دارای فرزند                                                         

 .بیشتری دارند، اولویت دارد  سال سن، نسبت به آنانی که سن 50متر از ک            :اولویت در پذیرش سرپرستی 

 .ته است و در دادگاه هم اثبات شودفردی که فرزند را یاف                                                         

 :مقید به انجام واجب و ترک حرام، تمکن مالی، عدم محکومیت مؤثر، عدم حجر، عدم اعتیاد، عدم  شرایط سرپرست

 .ابتال به بیماری صعب العالج، اعتقاد به ادیان مصرح در قانون اساسی،کودکِ بیشتر تحت سرپرستی نداشته باشد
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 کندماه اعالم نظر می 2یستی ارائه داده و بهزیستی ظرف تقاضانامه سرپستی به بهز. 

 دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت متقاضی است. 

 شودمیماهه صادر  6قرار صدور سرپرستی          :حکم سرپرستی. 

 .فسخ کند تواند در صورت عدم تحقق شرایط نگهداری، قرار صادره رادادگاه می                                       

 .متقاضی باید بخشی از اموال خود را به نام فرد تحت سرپرستی تملیک کند                                       

سرپرست باید خود را  ب:* .های تحت سرپرستی را بدهدکننده تمامی هزینهدرخواستالف: * :حقوق و تکالیف سرپرست

بین سرپرست و طفل آثار خاص فرزندی برقرار نیست د: * .کالیف والدین استتکالیف سرپرست نظیر ت ج:* .بیمه عمر کند

  .شودمیحکم سرپرستی موجب قطع مستمری طفل ن .مثل حرمت، نکاح و توراث

 :   شودمیفسخ  در موارد ذیل حکم سرپرستی توسط دادگاه
 ،سرپرست فاقد اوصاف مقرر شود: معتاد، فساد اخالقی 

 ،سوء رفتار کودک 

 از سن رشد با سرپرستان توافق کند، طفل بعد 

  ،مشخص شدن پدر، مادر یا جد پدری کودک 

 نداشتن صالحیت الزم و یا ضم امین به وی از سوی دادگاه. 

 .مشخصات فرد به دادگاه صالح اعالم شود                                 

 .بدهد سازمان بهزیستی به ادامه سرپرستی توافق       :   ازدواج سرپرست

 .ازدواج با فرزندخوانده و سرپرست ممنوع است، مگر دادگاه این امر را به صالح بداند                                 

تواند دارای حق و جموعه ای از اشخاص و اموال که شخصیت و نقش اجتماعی پیدا کرده و میمشخص حقوقی:  

 .تکلیف شود

کنند، مؤسسات های تجاری که در قالب حقوق تجارت فعالیت میشرکت اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شامل

شوند، مؤسسات انتفاعی که دارای نفع و سود هستند و غیرتجاری که برای امور علمی و ادبی و خیریه تشکیل می

  .شودمیمؤسسات غیرانتفاعی مانند دانشگاه آزاد 

 (                                                     سؤال بوده است).است ان اوقاف )نماینده وی(سازموقف هم دارای شخصیت حقوقی است و متولی آن  نکته:

 و

 و

 و

 و

 و

 وو

 وو

 

 

 

 

 

 

 



 

  کارشناسی ارشد حقوق کتاب جامع و کاربردی  

 

33 

 

 

 

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 اشیاشیای منقول تابع قانون حاکم، تصرف و مالکیت بر ا

 .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  ون محل اقامهقاناحکام صادره از محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع 
 (.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  شودمیناخته کند؛ وی بدین خاطر خارجی شتبعه ایرانی بدون رعایت مقررات ایران تابعیت خارجی تحصیل می

  .شودمیغیرمنقول او فروخته 

متقاضی به سن بیست و پنج سال تمام رسیده  رای ترک تابعیت ایران متقاضی چه شرایطی باید داشته باشد؟بسؤال:  
 .هیئت وزیران اجازه خروج از تابعیت را بدهد .خدمت وظیفه را انجام داده باشد .باشد

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

 .نیست

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

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

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

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

 .اقامتگاه محسوب خواهد شد

 یر نافذغعامله او م رث رسیده، فروخته است؟سال تمام شمسی دارد اتومبیلی که به او ا 16ؤال: شخصی که س  
، قانون مدنی1214)نکته ماده .باشددر مورد امور مالی، به لحاظ احتمال نفع و ضرر، احتیاج به تنفیذ ولی یا قیم می .است

 همین جزوه( 27صفحه 

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

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

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

قیم به محض ورشکستگی، سفیه شدن و به محض زوال  استعفاء چطور؟ ؟شودیمقیم در چه مواردی عزل  ؤال:س  
اما  .شودمیخود مرتفع اگر سببی که موجب تعیین قیمومت شده است، زایل شود، قیمومت خودبه .دشومیوصف امانت عزل 

 .است قبول دادگاهاستعفای قیم مستلزم 

لیهم محجور عر صورتی که موقوفد کند؟علیهم محجور باشند، چه کسی مال موقوفه را قبض میسؤال: اگر موقوف 
 .نمایندها موقوفه را قبض میباشند، ولی و وصی محجورین از جانب آن

 
 

 های حقوق مدنی یکمساله
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 خودسنجی
 (82)ارشد خصوصی قوق شخصیت عبارتست از: ح .1

 مجموع مقررات حاکم بر شخصیت حقوقی. -الف

 شود.مجموع حقوقی که فرد واجد شرایط دارا می -ب

 شود و خارج از دارایی قرار می گیرد.حقوقی که هر شخص صرف نظر از موقع اجتماعی خود دارا می -ج

 شود و جزء دارایی است.قوقی که هر شخص با توجه به موقع اجتماعی خود در جامعه دارا میح -د

گیرد. این حقوق حقوقی که مربوط به شخصیت بوده و صرف نظر از موقعیت اجتماعی و شغلی به اشخاص تعلق میگزینه ج صحیح است. 

 شود.و در نتیجه با فوت او به ورثه منتقل نمی جزء دارایی شخص نیستند

 ( 88؟)ارشد خانواده نیستناپذیری شخصیت و دارایی کدام گزینه از آثار انفکاک .2
  شود.دارایی 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

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

راردادن دیون و تعهدات جزو دارایی شخص، گیرند و در بخش منفی، دیون و تعهدات او قرار دارند. تجزیه دارایی به دو بخش و قشخص قرار می

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

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

 (75وصی در حقوق ایران...)ارشد خص .3

 برخورداری از شخصیت، وابسته به داشتن قوه درک و اراده است. برای انسان ها، -الف

 برای آنکه انسان واجد شخصیت شناخته شود، باید دارای اهلیت استیفا باشد. -ب

 برخورداری از شخصیت، منوط به آن است که فرد زنده متولد شود و دارای قابلیت بقاء هم باشد. -ج

 ودن شخصیت، منوط به موجودیت فرد است و یکایک افراد، بشر دارای شخصیت می باشند.دارا ب -د

گیرد و تا زمان فوت ادامه دارد. داشتن قوه درک و عقل شرط الزم برای شخصیت انسان با زنده متولد شدن او شکل می گزینه د صحیح است.

بهره دیوانگان، شخصیت و اهلیت تمتع دارند منتها از اهلیت استیفا بی داشتن شخصیت نیست. عقل، شرط برخورداری از اهلیت استیفا است.

 هستند و حقوق آنها باید توسط ولی یا قیم استیفا گردد. 

 (87اشخاص حقوقی دارای ماهیت......هستند.)ارشد خانواده  .4
 واقعی -ذهنی           د -فرضی         ج -اعتباری      ب -الف

 اعتباری است.ودیت اشخاص حقوقی، موج گزینه الف صحیح است.

 تبعه ایرانی مقیم در کشور خارجی، در رابطه با ارث تابع کدام قانون است؟ .5

 قانون ایران -الف

 قانون اقامتگاه -ب

 در صورتی که قانون اقامتگاه نسبت به کلیه ساکنین حتی اتباع خارجی مقررات خود را تحمیل کند تابع اقامتگاه و اال ایران -ج

 صورتی که قانون اقامتگاه به قانون ایران احاله کند قانون ایران و اال قانون اقامتگاه در -د

 گزینه الف صحیح است.

 دعوای طالق بین مرد تبعه ترکیه و زن عراقی در دادگاه ایران تابع چه قانونی است؟ .6

 قانون محل دادگاه -الف

 ترکیه  -ب

 عراق -ج
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 یا کشور متبوع هریک از زوجین به انتخاب زوجین، قانون محل دادگاه -د

 گزینه ب صحیح است.

 اهلیت تبعه خارجی برای انجام معامله بیع به یک دستگاه اتومبیل در ایران، تابع کدام یک از قوانین زیر است؟ .7

 قانون منتخب متعاملین  -الف

 قانون ایران -ب

 قانون دولت متبوع بیگانه -ج

 بیگانه قانون دولت ایران و قانون دولت متبوع -د

 گزینه ج صحیح است.

  …تعهدات زوجین که تابعیت آنها متفاوت است تابع .8

 قانون کشور متبوع زوج است. -الف

 باشد.قانون تعیین شده به وسیله خود زوجین در عقد نکاح می -ب

 قانون هریک از زوجین است. -ج

 قانون کشور متبوع زوجه است. -د

بین آنها تابع قوانین دولت اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی»قانون مدنی:  963به استناد ماده  صحیح است. الفگزینه 

 «متبوع شوهر خواهد بود.

یک تبعه فرانسه که در ایران اقامت دارد؛ فوت نموده است. تقسیم ارث او بر طبق قانون کدام کشور است؟)کارشناسی ارشد  .9

1389) 
 تابع قوانین ایران است. -ب                             تابع قوانین فرانسه است. -الف

 در حدود معاهدات، تابع قوانین ایران است. -در حدود معاهدات، تابع قوانین فرانسه است.       د -ج

 گزینه ج صحیح است.

مالی و غیر مالی سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمینة امور  17که یک ایرانی غیر شیعه است و « الف»خانم  .10

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

 الف( موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است.

 محسوب می شود. از دادگاه حکم رشد بگیرد معاملة آپارتمان صحیح است، در غیر این صورت معامله غیر نافذ« 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 

 شود، انجام معامله توسط او صحیح است، در غیر این صورت معامله غیر نافذ محسوب می شود.

 صحیح است. 2و  1د( موارد 

 گزینه د صحیح است.

 

 

 

 

 

 



        

 

36 

 

 گوشزد:
باشد؛ اول کتاب از مدنی یک الی هشت می بخش

به عبارت دیگر این بخش شامل هشت مدنی است 

ای اساتید که در نگارش آن هم از شیوه درسنامه

)مانند حقوق مدنی اشخاص حقوق مدنی

 -حقوق تعهدات -اموال و مالکیت -محجورین

عقود معین و  -حقوق خانواده -ضمان قهری

استفاده شده و هم سبک  و ارث(شفعه، وصیت 

)مانند کتاب در نظم دکتر قانون مدنی در نظم

( و هم یا همان محشای قانون مدنی کاتوزیان

سبک مساله محور بودن که قدرت استدالل شما 

برد و در حقیقت ابتکار محسوب را باال می

 شود.می
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ماه مطالعه  6ی آزمون وکالت، در نکته: این قسمت توسط یکی از وکالیی که در زمان مطالعه برا

 شود.) دپارتمان(نکات قانون مدنی در نظم کاتوزیان را چک نویس کرده بود در 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 کیبت به طرف الزم ونس کیرهن وکفالت نسبت به عقد  .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 تنباط میدر هبه با شرط عوض، هرگاه متهب عوض را به واهب بدهد، واهب حق رجوع ندارد. از این حکم اس .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. ء شده است و نماینده او مال موهوب را قبض میمتهب که استثنا سفهمگر در مورد 

 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 .ند ارش بگیردتوادر این موارد فقط می 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 یع متعدد باشد مشتری میاما در مواردی که با داشت و حق فسخ و تبعیض ندارند.

 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

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

به آن فوری است. خیار عیب بعد از علم .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

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

و در صورتی که از ورشکستگی آگاه نباشد به گیرد قرار نمیله در زمره طلبکاران ورشکسته مضمون .16

.وثیقه یعنی رهنی، ورشکستگی اثری ندارداتواند رجوع کند. در ضمان وثیقهعنه میمضمون
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 «تست و خودسنجی»
 .است.. … بیع یک کاال به شرط مقدار معین قبل از تعیین آن مقدار -1

 الف( صحیح

 ب( غیرنافذ

 ج( متزلزل

 د( باطل

 معامله کدامیک از افراد ذیل صحیح است؟ -2

 الف( مست

 ب( بیهوش

 ج( شخص کور

 د( ورشکسته

 .… اذن فروشنده در قبض عین معین -3

 .الف( الزم است

 .ب( الزم نیست

 .ج( اصوال الزم است

 .د( اصوالً الزم نیست

 ثر عقد بیع است؟کدام یک از امور ذیل ا -۴

 الف( جواز

 ب( لزوم

 ج( صحت

 د( هیچکدام

 قدرت بر تسلیم مورد معامله در بیع خیاری در چه تاریخی معتبر است؟ -5

 الف( زمان انعقاد عقد

 ب( زمان اجرای عقد

 ج( زمان انقضای خیار

 د( زمان پرداخت ثمن

 شود؟کدام مورد بیع همراه با توابع مبیع محسوب می -6

 یک کاال با جایزه الف( فروش

 ب( فروش حیوان با حمل

 ج( فروش باغ با اشجار

 د( هرسه مورد

 شود؟می درمورد تلف مبیع به وسیله شخص ثالث قبل از تسلیم وضعیت بیع چگونه -7

 .شودالف( بیع منفسخ می

 .ب( مشتری حق فسخ دارد

 .شودج( بیع باطل می

 .د( فروشنده ضامن مثل و یا قیمت مبیع است

 ر کدام مورد خیار شرط راه دارد؟د -8

 الف( عقد نکاح

 ب( عقد وقف

 ج( عقد صلح

 د( عقد ضمان
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 … اگر مشتری برای ثمن به گونه تضامنی ضامن بدهد، خیار تأخیر ثمن -9

 .شودالف( ساقط می

 .شودب( ساقط نمی

 .شودج( اصوالً ساقط می

 .شودد( اصوالً ساقط نمی

 کدام خیار فوری نیست؟ -10

 خیار تخلف وصف (الف

 ب( خیار رویت

 ج( خیار تأخیر ثمن

 د( هرسه مورد

 … اگر در یک عقد بایع متعدد باشد در صورت معیوب بودن مبیع مشتری -11

 .تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کندالف( می

 .ب( حق فسخ ندارد

 .ج( فقط حق فسخ دارد و حق اخذ ارش ندارد

 .تبعیض کندتواند د( نمی

 کدام خیار مختص مشتری است؟ -12

 .الف( خیار حیوان در صورتی که فقط مبیع حیوان باشد

 .ب( خیار مجلس در صورتی که بایع ضمن عقد خیار خود را ساقط کرده باشد

 ج( خیار شرط برای مشتری

 د( هر سه مورد

 .است …شود موجب عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره ایجاد  -13

 بطالنالف(

 ب( انفساخ

 ج( خیار فسخ

 د( عدم نفوذ

 … اجاره سهم مشاع بدون اذن شریک -1۴

 .الف( باطل است

 .ب( نافذ است

 .ج( غیرنافذ است

 .د( قابل فسخ است

 .شودمی …هرگاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره  -15

 منفسخ (الف

 ب( فسخ

 ج( باطل

 د( غیرنافذ

 تعمیرات و مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن الزم است به عهده کیست؟ -16

 الف( همواره موجر

 ب( همواره مستأجر

 ج( اصوالً موجر

 د( اصوالً مستأجر

 وووو 17

 وووو18
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 :پاسخنامه

 .الف صحیح است -1

 .شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشدبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می: اگر مقانون مدنی 343ماده 

 .ج صحیح است -2

تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریق غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف : شخص کور میقانون مدنی 347ماده 

 .ود را مرتفع نمایدمعامله جهل خ

 .ب صحیح است -3

 .تواند مبیع را بدون اذن قبض کند: در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری هم میقانون مدنی 374ماده 

 .قبض عمل حقوقی مستقل نیست و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد نکته:

شنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین، بایستی به وسیله دادگاه الزام به در قبض مبیع کلی یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فرو

از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر  قانون مدنی 350ماده  3و حاشیه  قانون مدنی368ماده  1تعیین شود. رجوع کنید حاشیه 

 .کاتوزیان

 .د صحیح است -۴

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن  -1حیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: : آثار بیعی که صقانون مدنی 362ماده 

 -4نماید. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می -3دهد. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می -2شود. می

 .کندعقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می

گیرد و در در بیع عین معین تملیک آنی و به مجرد عقد صورت می قانون مدنی 362ماده  1ترین اثر بیع تملیک است که بنا به بند مهم نکته:

 .بیع کلی تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است

 .الف صحیح است -5

ن عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است )مثل بیع : در بیع خیاری مالکیت از حیقانون مدنی 364ماده 

 .صرف(، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع

: اگر قانون مدنی 344درنگ به خریدار تسلیم کند. ماده اگر در عقد موعدی برای تسلیم بیع معین نشده باشد فروشنده باید آن را بی نکته:

رعقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه د

برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده 

 .باشد

                                          .ج صحیح است -6

طوری که نتوان آن را : نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملحق به بنا باشد بهقانون مدنی 358ماده 

درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری  شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیعبدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می

توانند به عکس ترتیب فوق تراضی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع مبیع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد مینمی

 .کنند

 .الف صحیح است -7

بیع صحیح است و خریدار باید به متلف جهت مطالبه مثل یا در مورد تلف مبیع به وسیله شخص ثالث اختالف نظر وجود دارد به نظر مشهور 

بوده و در این  قانون مدنی 387قیمت رجوع کند و به نظر دکتر کاتوزیان تلف مبیع به وسیله ثالث بدون تقصیر و مداخله بایع از مصادیق ماده 

 .ثل یا قیمت مال تلف شده به ثالث رجوع کندشود و بایع باید ثمن را به مشتری مسترد کند و جهت دریافت محالت بیع منفسخ می

 .ج صحیح است -8

تواند آن را فسخ کند اگر چه به : صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمیقانون مدنی 761ماده 

 .ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار

 .د نکاح، وقف و ضمان راه نداردخیار شرط در عقو نکته:

 .ب صحیح است -9

 .شود: اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد پس از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط میقانون مدنی 408ماده 
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ی در حکم وثیقه است و باعث نکته: دادن ضامن در حکم پرداخت است مشروط بر اینکه بدون قید و شرط و مفید نقل ذمه باشد. ضمان تضامن

عنه در ضمان تضامنی همچنان مشغول است در حالتی که در ضمان نقل ذمه، مضمون عنه شود. )زیرا ذمه مضمونسقوط خیار فروشنده نمی

کتاب قانون  از قانون مدنی 408ماده  1گوییم ضمان نقل ذمه در حکم پرداخت است( رجوع کنید حاشیه گردد و برای همین میکامالً بری می

 .مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان

 .ج صحیح است -10

خیار تأخیر ثمن فوری نیست ولی مسکوت گذاردن آن برای مدت طوالنی ممکن است نشانه انصراف ضمنی فروشنده تلقی شود. رجوع کنید 

 .توزیاناز کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کا قانون مدنی 403ماده  2حاشیه 

 .الف صحیح است -11

 .تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند: اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میقانون مدنی 433ماده 

 .د صحیح است -12

 .را دارنداند اختیار فسخ معامله المجلس و مادام که متفرق نشده: هریک از متابعین بعد از عقد فیقانون مدنی 397ماده 

 .: اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را داردقانون مدنی 398ماده 

: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله قانون مدنی 399ماده 

 .باشد

( مختص مشتری است و دو خیار مجلس و شرط برای هر دو طرف عقد ایجاد قانون مدنی 398طبق نص قانون )ماده نکته: خیار حیوان که بر

 .شود منتها اگر خیار شرط فقط برای مشتری درج شده باشد و خیار مجلس نیز از بایع ساقط شده باشد این خیارات ویژه مشتری خواهد بودمی

 .ج صحیح است -13

: عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار فسخ است و اگر عیب در اثناء قانون مدنی 480ماده 

 .اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است

 .ب صحیح است -1۴

 .: اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریکقانون مدنی 475ماده 

 .ج صحیح است -15

 .شودق. م: هرگاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می 481ماده 

 .ج صحیح است -16

ر آنکه شرط تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن الزم است به عهده مالک است مگ :قانون مدنی 486ماده 

 .باشدخالف شده یا عرف بلد برخالف آن جاری باشد و همچنین است آالت و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره الزم می

تعمیرات اساسی مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده منصوب در آن بعهده موجر است ولی تعمیرهای جزئی و تزئینی که مربوط به انتفاع  نکته:

از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر  قانون مدنی 486ماده  1وب و شخصی مستأجر است به عهده خود او است. رجوع کنید حاشیه مطل

 .ناصر کاتوزیان

 


