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  وضع الفاظ: فصل اول

  لفاظ متعدد در معناي واحد استعمال ا⇐ ترادف: الف

 بوده غلط و شتباهانكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر ا«: م. ق1277الفاظ غلط و اشتباه در ماده : 1الف ـ 

  .»...شود  شنيده مي

  .»... حيوانات صيد يا شكار بدون مجوز اقدام به هر كس برخالف مقررات و«: ا.م. ق680الفاظ شكار و صيد در ماده : 2الف ـ 

  .»... يكي از چهار چيز است االرض مفسد في و محاربهحد «: ا.م. ق190االرض در ماده  الفاظ محاربه و مفسدفي: 3الف ـ 

م متكلم يا قانونگذار يا الت كه اگر در كاصل بر اين است كه هر لفظي در معناي واحد وضع گرديد، لذا بر اين اساس اصل اين اس: ل عدم ترادفصا: 4الف ـ 

نمايد ذكر كلمات   هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه مقرر مي1346 سال 74رأي شماره (كنيم  شارع اگر الفاظي مشابه به كار رود، حمل بر عدم ترادف مي

  ).مترادف و داراي معني و مفهوم واحد در قانون غيرمعقول است

  »...شود  عقود و معامالت به اقسام ذيل منقسم مي«م . ق184مالت در ماده الفاظ عقود و معا: 5الف ـ 

   لفظي واحد كه داراي معاني متعدد است⇐اشتراك لفظي : ب

   كه در معناي اهليت تمتع و اهليت استيفاء است210لفظ اهليت در ماده : 1ب ـ 

  .» داشته باشنداهليتله متعاملين بايد براي معام«: م. ق210ماده 

  )مميز بين استعمال مجازي از استعمال حقيقي(  قرينه صارفه 
  ج ـ استعمال مجازي

  )مميز بين استعمال مجازي و استعمال غلط(عالقه 

        

  :قرينه صارفه: 1ج ـ 

ني حقيقي مراجع حل اختالف يعني مراجع حل اختالف كارگري منصرف و به سمت اي است كه ذهن را از مع  قرينهتوقيف لفظ ⇐ قانون كار 18ـ ماده 1

  .دهد زيرا توقيف در انحصار دادگاه دادگستري است  سوق ميدادگستريي معناي مجاز

  .»...يت نگردد چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختالف منتهي به حكم محكوم«:  قانون كار18ماده 

در موقع رسيدگي، عضو «: .م.د.آ. ق395كننده يعني ديوان عالي كشور دارد ماده  كه داللت بر معناي مجازي رسيدگي: م.د.آ. ق395 در ماده مميزـ لفظ 2

  .»...مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي 

  عالقه به عنوان يكي از شرايط استعمال مجازي: 2ج ـ 

  )شباهتعالقه ( است وصي قيم مجازاً استعمال شده كه در اينجا معني لفظ: م. ق1171ماده 

 معين كرده قيمدر صورت فوت يكي از ابوين، حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي، پدر طفل بوده و براي او «: م. ق1171ماده 

  .»باشد

  )تفعالقه مشار( و قبولي واقع نشده كه مجازاً استعمال شده لفظ بايع و مشتري در عقد بيع كه هنوز ايجاب: م. ق339ماده 

  .»...شود  پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي«: م. ق339ماده 

  )اكانعالقه م(لفظ قيم به صورت مجازي به كار رفته زيرا پس از رفع حجر اصطالح قيم حقيقت ندارد : م. ق1245ماده 

  »...عليه سابق خود به  قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي«: م. ق1245ماده 

  )تفعالقه مشار(اطالق وراث به افرادي قبل از صدور حكم موت فرضي مجازاً به كار رفته : م. ق1025ماده 

  »...ز صدور حكم موت فرضيتوانند قبل ا وراث غايب مفقوداالثر مي: م. ق1025ماده 

  .)عالقه مشابهت(اصطالح اجازه كه مجاز است در معني اذن : م. ق1043ماده 

  .»... پدر يا جد پدري اوست اجازهعقد نكاح دختر باكره، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به «: م. ق1043ماده 

  اصطالح ضامن مجازاً به كار رفته: م. ق1013ماده 

  .كند تقاضا و ضامن يا تضمينات ديگر نمايد تواند از اميني كه معين مي محكمه مي: م. ق1013ماده 
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  )عالقه مشابهت( مجازاً به كار رفته، زيرا منظور ماده معادل قيمت است نه خود آن قيمتياصطالح : م. ق808ماده 

 بيع به شخص ثالثي منتقل كند هز دو شريك حصه خود را به قصهر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي ا: م. ق808ماده 

  .»...شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري  داده 

  )عالقه مشابهت(به جاي دادخواست مجازاً درخواست را به كار برده : م.د.آ. ق426ماده 

  . اعاده دادرسي شودستدرخوانسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل : م.د.آ. ق426ماده 

  .اختصاصي بودن شعبه دادگاه عمومي در غيرمعني حقيقي به كار رفته زيرا در دادگاه عمومي شعب اختصاصي نداريم: ك.د.آ. ق231ماده 

  .»باشد ها به آن شعب نمي هاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده  بودن بعضي از شعب دادگاهاختصاصي«: ك.د.آ. ق231ماده 

  )عالقه ماكان(كلمه زوجه در معني مجازي به كار رفته است، زيرا بعد از طالق كاربرد لفظ زوجه مجازي است : 944ماده 

  .برد  از او ارث ميزوجهاگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طالق به همان مرض بميرد : م. ق944ماده 

  ) معني منظور قانونگذار(نمايد  فظي را از معني لغوي يا عرفي چه او در معني مورد نظر تثبيت ميقانونگذار ل: د ـ حقيقت قانوني

   ق كار2لفظ كارگر در ماده : 1د ـ 

  م. ق1002لفظ اقامتگاه در ماده : 2د ـ 

  م.د.آ. ق299تعريف حكم و قرار در ماده : 3د ـ 

  ؤلفان و مصنفان قانون حمايت از م1اصطالح مؤلف و مصنف در ماده : 4د ـ 

  م. ق1093واژه مهر المتعه در ماده : 5د ـ 

   اليحه اصالح موادي از قانون تجارت52 و 51واژه اوراق قرضه در مواد : 6د 

  :7د ـ 

ت كه مقصودش  داشته باشيم كه منظورش معني حقيقي لفظ بوده يا معني مجازي، اصل بر اين اسمتكلم دهر گاه ترديد در مقصود و مرا: اصالة الحقيقه: هـ

  .معني حقيقي بوده است

  .الح رجال كه اصل بر معني حقيقي يعني مرد استاصط: ا. ق115اصل : 1هـ ـ 

  .اصطالح اشجار كه اصل بر معني حقيقي يعني درخت كاشته شده است: ا.م. ق675ماده : 2هـ ـ

  .ده شده استاصطالح محصول كه اصل بر معني حقيقي يعني محصول روئي: ا.م. ق684ماده : 3هـ ـ 

   كه اصل بر معني حقيقي يعني فرزند مذكر بال واسطهپسراصطالح : م. ق915: 4هـ ـ 

  :5هـ ـ 

  . استمتكلمداللت لفظ بر معنايي كه مقصود و مراد : و ـ داللت تصديقي

  )نصغار ـ اشخاص غيررشيد ـ مجاني(م قانونگذار منظور خاصي از محجور را اراده كرد . ق1207در ماده : 1و ـ 

  )اختيار فسخ معامله(م قانونگذار از عبارت خيار منظور خاصي را اراده كرده . ق396در ماده : 2و ـ 

  )يك يا چند نفر در مقابل يكديگر تعهد به امري نمايند(م قانونگذار از عبارت عقد مفهوم خاص را اراده كرده . ق183در ماده : 3و ـ 

  .است) عقلي( مبين كاربرد داللت تصديقي ⇐م . ق193م و . ق192ماده : 4و ـ 
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  فصل دوم

  »امر«معني و كاربرد واژه : الف

  امر آمر قانوني: ا.م. ق56ماده 
  .امر به معني دستور كه جمع آن اوامر است: 1الف ـ 

  احكام و اوامر مافوق=  قانون استخدام كشوري سابق 54ماده 

  اقرار به امري كه عقالً و عادتاً ممكن نباشد: م. ق1269ماده   ء كه جمع آن امور استامر به معناي شي: 2الف ـ 

  اگر كسي اقدام به امري بكند: م. ق221 ماده ⇐امر به معناي فعل   امر به معناي فعل : 3 –الف 

  

  .ه نشده ولي در مقام انشاء و بيان امر استامري است كه در آن از فعل امر استفاد: امر در قالب جمله خبري: ب

  )هاي دستوري استفاده از واژه(امر در قالب جمله خبري با استفاده از قيود الزام : 1ب ـ 

  . بايد، موظف است، الزم است، مكلف است⇐قيود الزام مانند 

  ... . مطيع ابوين خود بود بايدطفل : م. ق1177ـ ماده 1

  ... .اي از مؤمنين كه   عدهالزم است: ا.م. ق101ـ ماده 2

  ... . است كوشش كند حكم هر دعوا قاضي موظف: ا. ق167ـ اصل 3

  ... . الاقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او به بايدقيم : م. ق1244ـ ماده 4

  ... .عليه  له در امور مالي مولي است قبل از مداخمكلفقيم : م. ق1236ماده ـ 5

  . حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهدبايدوكيل : م. ق668ـ ماده 6

  ... . است پس از تفهيم اتهام مكلفقاضي : ... ك.د.آ. ق132ـ ماده 7

  ا.م. ق230 تا 227 و 219م و مواد . ق473، 472، 210، 468ا، . ق64مواد 

  هاي دستوري و الزام بدون استفاده از قيود و واژه) رانشاييغي(امر در قالب جمله خبري : 2ب ـ 

  )الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفي(م . ق224ـ ماده 1

  .يعني در موارد زير پرداخت ديه الزامي است) شود در موارد زير ديه پرداخت مي: (ا.م. ق295ـ ماده 2

  )رساند د را به اطالع مرجع قضايي صالح ميضابطين دادگستري، نتيجه اقدامات خو: (ك.د.آ. ق24ـ ماده 3

  )شود ها توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد، پرونده در حوزه: (ك.د.آ. ق26ـ ماده 4

  .رسد معاون وي ميقرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تأييد رئيس حوزه قضايي محل يا : ك.د.آ. ق33ـ ماده 5

  .شود معاينه محل توسط قاضي  دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري يا اهل خبره انجام مي: ك.د.آ. ق78ـ ماده 6

  .يم استعليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با ق مواظبت شخص مولي: م. ق1235ـ ماده 7

  .شود تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي: تجارت.  ق225ـ ماده 8

  ج ـ داللت امر بر فوريت و تراخي

  داللت امر بر فوريت: 1ج ـ 

  ) درنگ، در اسرع وقت الفاظي مانند فوري، فوراً، بالفاصله، بي(تصريح به فوريت : 1 ـ 1ج ـ 

  . جاري گرددفوراًوارد مذكور در موارد آتي بايد حد زنا جز در م: ا.م. ق80ـ ماده 1

  .خيار غبن بعد از علم بدان فوري است: م. ق420ـ ماده 2

  .خيار عيب بعد از علم بدان فوري است: م. ق435ـ ماده 3

  .حق شفعه فوري است: م. ق821ـ ماده 4

  .اً در اختيار دادگاه قرار دهدمدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فور: م.د.آ. ق64ـ ماده 5

در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا  مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بالفاصله به دستور مرجع صادركننده اجرا : م.د.آ. ق175ـ ماده 6

  .خواهد شد

  ...و قيمه  به تعداد اصحاب دعوا مدير دفتر موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را: م.د.آ. ق300ـ ماده 7
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  .ت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري استئيخيار رو: م. ق415ـ ماده 8

  …خيار فسخ فوري است : م. ق1131ـ ماده 9

  …هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست : م.د.آ. ق50ـ ماده 10

  .أمين بايد فوري به خوانده ابالغ و پس از آن اجرا شودقرار ت: م.د.آ. ق117ـ ماده 11

  )احراز فوريت از قرائن و اوضاع و احوال(عدم تصريح به فوريت : 2 ـ 1ج ـ 

  …متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود : ك.د.آ. ق116ـ ماده 1

  .شود ف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميهمين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت و حقوق و تكالي: م. ق1102ـ ماده 2

  .تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد شود و مي به  مجرد عقد، زن ماكر مهر مي: م. ق1082ـ ماده 3

  .توالي عرفي ايجاب و قبولي شرط صحت عقد است: م. ق1065ـ ماده 4

  .خوردن وصلت منظور، هدايا را مطالبه كندتواند در صورت به هم  هر يك از نامزدها مي: م. ق1037ـ ماده 5

  يا غيرفوري) تأخير(داللت امر بر تراخي : 2ج ـ 

  )متكلم(داللت امر بر تأخير بنابر تصريح واضع : 1 ـ 2ج ـ 

   ... تأخيراجازه يا رد مالك الزم نيست فوريت داشته باشد، اما اگر اين : م. ق252ـ ماده 1

  ...يه به شرح ذيل است مهلت پرداخت د: ا.م. ق302ـ ماده 2

  ـ3

  د ـ داللت امر بر مرّه و تكرار

  )يك بار انجام واجب از ناحيه مكلف كافي است(داللت امر بر مرّه : 1د ـ 

  تصريح به مرّه: 1 ـ 1د ـ 

  .قيم بايد الاقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد: م. ق1244ـ ماده 1

  . به تأخير اندازديك بارتواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوي فقط براي  دادگاه مي: م.د.آ. ق99ـ ماده 2

  ـ3

  داللت امر بر تكرار: 2 ـ 1د ـ 

  داللت امر بر تكرار بنابر تصريح واضع: 1 ـ 1د ـ 

  .باشد  قانونگذار مي نوبتي به شرط تكرار و من حيث المجموع مورد نظرهاي آگهي: م. ق1023ـ ماده 1

  .زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند: م . ق1103درايت امر بر تكرار بموجب قرائن ماده 

  انواع واجب: هـ

  واجب عيني: 1هـ 

  .»…هر تاجري بايد دفاتر بازرگاني داشته باشد «:  قانون تجارت6ـ ماده 1

  .باشند ه و خارجه مطيع قوانين ايران ميكليه سكنه ايران اعم از اتباع داخل: م. ق5ـ ماده 2

  انجام خدمت نظام وظيفه عمومي وظيفه هر فرد ذكور ايراني = 1363 قانون نظام وظيفه عمومي سال 1ـ ماده 3

  …متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود : ك.د.آ. ق116ـ ماده 4

  .زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده نگه دارد: م. ق1157ـ ماده 5

  واجب كفايي: 2هـ 

  .ها، انجام تكليف مقرر در ماده قبل بر عهده اقرباست در صورت نبودن هيچيك از ابوين يا عدم اطالع آن: م. ق1220ـ ماده 1

  ...ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است : م. ق267ـ ماده 2

  .نفقه ابوين با رعايت االقرب فاالقرب به عهده اوالد و اوالد اوالد است: م. ق1200ـ ماده 3

  واجب تبعي: 3هـ ـ 

  .به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع طبق مقررات الزامي است: ا.م. ق645ـ ماده 1
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  .نمايد يم مبيع ملزم ميعقد بيع بايع را به تسل: م. ق362 ماده 3ـ بند 2

  .در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است: م. ق470ـ ماده 3

  .موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند: م. ق476ـ ماده 4

  واجب تعييني: 4هـ ـ 

شد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر به علت ديگري رد غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آنرا رد نمايد و اگر عين تلف شده با: م. ق311ـ ماده 1

  )در اين ماده تمام تعهدات در طول يكديگرند و معين شده و نوع بدل طولي است نه عرضي. (عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد

ر اينجا نيز واجب تعييني است اگر مال مثلي باشد مثل و د... (هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد : م. ق328ـ ماده 2

  )اگر قيمي باشد قيمت

هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبالً داده باشد : م. ق1092ـ ماده 3

  .استرداد كندحق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثالً يا قيمتاً 

  )بدل طولي(كه منابع صدور احكام قضايي در طول يكديگرند = ا . ق167ـ اصل 4

  واجب تخييري: 5هـ ـ 

  .ديه يكي از امور شش گانه ذيل است كه جاني در انتخاب آن مخير است: ا.م. ق297ـ ماده 1

  .هاست ذيل است كه قاضي مخير در انتخاب آناالرض يكي از امور چهارگانه  حد محاربه و مفسدفي: ا.م. ق191 و 190ـ مواد 2

  .اگر موضوع تعهد عين شخصي نبود و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعالي آن ايفا كند: م. ق279ـ ماده 3

  . در آن بكندمشاراليه مختار است كه آنرا به طور امانت نگه دارد يا تصرف ديگري... اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم : م. ق163ـ ماده 4

شود كه  هر گاه كسي مالي را نديده باشد و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي: م. ق410ـ ماده 5

  بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايدو

  ...اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال : ا.م. ق640ـ ماده 6

  واجب موسع: 6هـ ـ 

  ...مهلت پرداخت ديه : ا.م. ق302ـ ماده 1

  .كند در همان جلسه در غير اين صورت ظرف يك هفته دادگاه انشاء و اعالم رأي ميپس از اعالم ختم دادرسي : م.د.آ. ق295ـ ماده 2

  واجب مضيق: 7هـ ـ 

  .را در اختيار دادگاه قرار دهدمدير دفتر پس از تكميل پرونده بايد فوراً آن : م.د.آ. ق64ماده 

  .متهم موظف است در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود: ك.د.آ. ق116ماده 

  .واجب غيرموقت: 8هـ ـ 

  .به صاحبش رد نمايد... مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده :  قانون مجازات اسالمي9ماده 

  واجب مشروط: 9هـ ـ 

  .سي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشدك: م. ق1198ـ ماده 1

  .هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود: م. ق1108ـ ماده 2

  .درخواست نمايدتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوا را  هيچ دادگاهي نمي: م.د.آ. ق2ـ ماده 3

  واجب مطلق: 10هـ ـ 

  .ر مكلف به حس معاشرت با يكديگرندهزن و شو: 1103ـ ماده 1

  نواهي: و

  .هاي اداري و غيراداري مرسوم است شود كه بيشتر در دستورالعمل معموالً به صورت كلي و به صيغه غايب نوشته مي: نهي انشايي: 1و ـ 

  )توان ـ حق ندارد شود ـ نمي نبايد ـ مجاز نيست ـ نمي( با استفاده از كلمات و قيود منفي ⇐) غيرانشايي(نهي اخباري : 2و ـ 

 ا. ق38اصل : مجاز نيست
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  ا.م. ق97ماده : شود نمي

  ا. ق32اصل : توان نمي

  م. ق1233 و 1192مواد : تواند نمي

  .رام استممنوع است، ح(ـ با استفاده از كلمات و قيود نهي مثبت 

   قانون اساسي39، 38، 25، 23: اصول

  م. ق1048 و 1045مواد 

   قانون كار79ماده 

   قانون مجازات اسالمي503 و 2 مواد ⇐ـ به وسيله جعل مجازات 

  م. ق1117ماده = ـ به صورت خبر 

  )در معامالت يا توصيليات(مواردي كه موجب فساد است : ز

  م. ق1231، 633، 647، 617، 1059 ،1045مواد 
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  مفهوم و منطوق: فصل سوم

  منطوق: الف

  منطوق حريم در حالت داللت تضمن: 1الف ـ 

  م. ق216 و 215، 214مواد 

  . اذن در شي اذن در لوازم آن استي ـ قاعده حقوق104، 617به طور كلي مواد ) داللت التزامي ـ داللت سياقي(منطوق غيرصريح : 2الف ـ 

  ق غيرصريح در حالت داللت اقتضاءمنطو

  )در تقدير بودن واژه اعمال(م . ق821، 435، 420مواد 

  )در تقدير بودن قاضي(م . ق975ماده 

  )در تقدير بودن كلمه جنون(م . ق654ماده 

  )تفتيش عقايددر تقدير بودن عبارت منع  (23اصل 

  ايماءمنطوق غيرصريح در حالت داللت تنبيه و 

  ).مالك بطالن بودن وصيت است در وصيت تمليكي نيز ممكن است وجود داشته باشد: (م. ق840ماده 

  ).ممكن است دليل بطالن ايجاد نشدن سبب باشد: (م. ق691ماده 

  )ممكن است علت اداره امور محجور باشد: (م. ق1246ماده 

  منطوق غيرصريح در داللت اشاره

 قانون 48 و 47رابطه مواد . كند ر، اهمال و مماطله در تأديه ثمن از طرف شفيع حق شفعه را ساقط ميم كه داللت دارند بر اينكه اعسا. ق808 و 821مواد 

  . همان قانون117ثبت با ماده 

  )قياس اولويت( موافق برتر يا اولويت مفهوم: ب

  .ت جنون به طريق اولي موجب فسخ اس⇐954مستفاد از ماده : م. ق954ماده ـ 1

  . جمع بيش از دو خواهر به طريق اولي ممنوع است⇐1048از ماده مستفاد : م. ق1048ـ ماده 2

  .شود اظهار رد به طريق اولي اجازه محسوب نمي: م. ق249ـ مستفاد از ماده 3

  .ولي غيرنافذ استكنندگان باشد به طريق ا اگر از طرف يكي از معامله: م. ق203ـ مستفاد از ماده 4

  توان به طريق اولي در تعهدات نمي: م. ق275ـ مستفاد از ماده 5

  . مستند به فعل غاصب باشد مسؤوليت دارداگربه طريق اولي : م. ق315ـ مستفاد از ماده 6

  .به طريق اولي اگر عالم باشد مسؤوليت دارد: م. ق316ـ مستفاد از ماده 7

  .گيرد به طريق اولي اعتراض به قرار را نيز در بر مي: م.د.آ. ق417ـ مستفاد از ماده 8

  .به طريق اولي اگر وصي محجور شود بايد تعيين قيم براي صغير شود: م. ق1185ـ مستفاد از ماده 9

  ـ10

  )قياس مساوات( موافق ساده مفهوم

  حواله دينبه :  قابل تسري⇐م. ق691مستفاد ماده 

  قابل تسري در مورد تلف ثمن معين قبل از قبض: م. ق387اده مستفاد از م

  د ـ مفهوم مخالف

  هالمقدم عدم و وجود شرط يا مقدمه مالزمه دارد با عدم و وجود مشروط و ذي) = شرط نحوي يا ادبي(جمله شرط : 1د ـ 

  انتفاء شروط باعث انتفاء حكم شود

   داردمفهوممواردي كه جمله شرط 

   تنها علت در مشروط باشدشرط علت منحصر، يا

  م. ق418، 168، 940، 1108، 336، 402، 59، 274، 273، 1273، 1066، 619، 778، 839، 398، 1130، 439ـ مواد 1

  ك.د.آ. ق12 و 88ـ مواد 2
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  154، 182، 654، 281، 277، 92، 223ـ مواد 3

  تجارت.  ق234ـ ماده 4

  ثبت.  ق46ـ ماده 5

  د ندارمفهوممواردي كه جمله شرط 

  ا. ق27 و 26ا، اصول .م. ق198م، . ق191م، . ق876 مواد ⇐وجود عبارت شرط -1

  ا.م. ق266م ـ ماده . ق240 و 205ـ مواد ) غيرانحصاري(شروط متعدد  -2

  م. ق131انتفاء شرط باعث انتفاء موضوع حكم شود  ماده  -3

  .هوم مخالف آن قابل استناد بوده و حجيت داردمفهوم مخالف  دارد، مف: جمله غايت: 2د ـ 

  ) كه مسلم نيستغايت در مغيادخول  (م. ق680، 1145، 398مواد ـ 

  ا.م. ق421ماده 

  ك.د.آ. ق173، 236مواد 

  ت. ق280ماده 

  )تا اختتام دوره زنديه (1309 قانون راجع به حفظ آثار ملي 1ماده 

  م.د.آ. ق90 و 87م و .د.آ. ق336 و 107مواد 

  توان به مفهوم مخالف آن استناد كرد پس مفهوم جمله حصر حجيت دارد مفهوم مخالف دارد يعني مي= جمله حصر : 3 ـ د

  م. ق332 و 961، 860، 617، 1105مواد 

  ا.م. ق174ماده 

  م.د.آ. ق441 و 357مواد 

  ا. ق13 و 36اصول 

  ك.د.آ. ق51ماده 

  كار.  ق42ماده 

  لف آن قابل استناد است و حجيت داردمفهوم مخا= جمله استثناء : 4د ـ 

  ا. ق165اصل 

  ا.م. ق164ماده 

  م. ق754ماده 

  غالباً مفهوم ندارد ولي استثنائاً مفهوم دارد= جمله وصف : 5د ـ 

  .مفهوم دارند) مفهوم قيدي(مفهوم دارد ) مقيد شدن به اوصافي(اوصاف تقييدي 

  ا. ق27، 24، 47ـ اصول 1

  م. ق1043، 761، 218، 219، 1157، 165، 691، 450، 1167، 191، 360، 24، 1054، 1134، 969ـ مواد 2

  474، 65ـ مواد 3

  .مفهوم ندارد يعني در اقل و نادر مفهوم مخالف ندارد) بيان مورد يا موارد غالب يا اغلب(وصف غالب 

  ا. ق38 و 28اصول 

  وصف توضييحي يا تأكيدي مفهوم ندارد

  ا.م. ق49 ماده 1تبصره 

  ت. ق226ماده 

  م. ق26ماده 

  )كند اثبات شي نفي ماعدا نمي(ترين مفهوم است  مطلقاً مفهوم ندارد و سست= لقب : 6د ـ 

  م. ق472، 1059، 1118مواد 
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  ا.م. ق51، 49مواد 

  جمله عدد: 7د ـ 

  

   ق كار126ماده 

  ا. ق74، 64، 32اصول 

  م.د.آ. ق474، 345، 344مواد 

  م. ق337، 1048، 857مواد 

  عدد تمثيلي يا غيرحصري مفهوم ندارد

  )بيان حداقل يا حداكثر باشد(

  ا.م. ق337، 336، 334، 114، 232، 68مواد 

  ا.م. ق174ماده 

  ا. ق114 و 63اصول 

  م. ق1154 و 1152، 808مواد 
  )منحصر باشد(عدد حصري باشد 

  م.د.آ. ق99ماده 

  ا.م. ق175، 162، 158، 145، 144، 652مواد 

  عدد

  )غايت(عدد غايي 
  م. ق398ماده 



 11

  فصل چهارم

  )هر يك از افراد به نوبه خود ـ به تعداد امتثال و مخالفت داريم) (افرادي(راقي غعام است: الف

  ا. ق41ـ اصل 1

  م. ق696 و 849، 190، 5، 1071ـ مواد 2

  كار.  ق148ـ ماده 3

  ت. ق6ـ ماده 4

  )هاي اداري مشمول اين قانون هستند ها و سازمان ستگاهكليه د( قانون تخلفات اداري 18ـ ماده 5

  .شود  با يك مخالفت حكم انجام نميحتي) گيرد افرادش را من حيث المجموع و اتفاقاً در بر مي(عام مجموعي : ب

  م. ق1024 و 591مواد 

  ا.م. ق651، 23 و 264مواد 

  ا. ق109 اصل 1، بند 115اصول 

  ت. ق397ماده 

  )تواند بدل و جانشين ديگري براي انجام آن فعل كفايت نمايد غيرمعين از يك جمع كه هر يك از افراد ميفردي (عام بدلي : ج

  م. ق445، 165، 1248 و 319، 317مواد 

  ا.م. ق515ماده 

   اليحه اصالحيه قانون تجارت199ماده 

  دهيم  بودن قرار ميه اصل را بر مجموعيدراقي يا افرادي بودن عام است اما در دو ماغاصل بر است: نكته

  م. ق669م و ماده . ق854ماده 

  مخصص متصل: د

  مخصص در حالت استثناء: 1د ـ 

  

  م. ق5ماده 

  مثالً  ت. ق6 و 5ماده 

  م. ق1289

  

  مخصص متصل در حالت شرط: 2د ـ 

  ا.م. ق41ماده 

  م. ق929ماده 

  م. ق949ماده 

  مخصص متصل در حالت صفت: 3د ـ 

  1312 ماده 3 و بند 1078 و 954ماده 

  مخصص متصل به صورت غايت: 4د ـ 

  م. ق833ماده 

  .زند مخصص بعد از چند عبارت عام در موارد زير چون موضوع مختلف است فقط به عبارت عام آخي برخورد كرده و آنرا تخصيص مي: هـ

  م. ق818 و 348مواد 

  ا.م. ق511 و 165مواد 

  ا. ق164اصل 

  ت. ق318ماده 
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  م.د.آ. ق529عي توأمان ماده نسخ صريح شخصي و نو

  م. ق967م و ماده . ق8ماده 

  ت. ق590م و ماده . ق1002ماده 

 قانون مدني وقانون ترديد بين نسخ و تخصيص

امور حسبي راجع به مهلت دوسال بعد از غيبت 

مفقوداالثر از تاريخ نشر آگهي كه مبني بر اولين 

  . آگهي و در قانون بر آخرين آگهي است

  ا.م. ق308ا و .م. ق307ماده 

  

  يدمقمجمل و مبين و مطلق و 

  م مطلق است. ق1062لفظ نكاح در ماده 
  مطلق و مقيد

  )مقيد به منقطع(مقيد است  = 1067لفظ نكاح در ماده 

  

  م. ق59 و 957م ـ . ق69م ـ . ق1263م ـ . ق1268

  مقيد  ا. ق27ا ـ اصل . ق22اصل 

  ا.م. ق173ا ـ .م. ق224  و 80

  

  م. ق203م ـ . ق1135ماده 
  )افرادي(اطالق استغراقي 

  )لفظ قاضي(ا . ق167اصل 

  

  )لفظ ديه(ا .م. ق295اطالق بدلي ـ ماده 

  )جواز توكيل به غير(م . ق1071

  در مقام بيان بودن  )جواز احياي زمين(م . ق144

  )پرداخت هر پول(ت . ق253

  

  م. ق180 و 179تعارض ماده 

  م. ق881 و 880تعارض ماده 

  .م. و تبصره ق174تعارض ماده 
  تعارض بين مطلق و مفيد

  ا.م. ق111 و 110تعارض مواد 

  

  م. ق611نص ـ ماده 

  مجمل  )لفظ ظهرنويس(ت . ق249ماده 

   عبارت 1359نامه اجرايي قانون استخدام قضات   آئين2 ماده 1تبصره   

  مدت قابل توجه

  

  

  

  


