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آوري مطالـب   تا مجموعه حاضر را که نتیجه بیش از دو سال تحقیق و پژوهش و جمع
مرتبط با موضوعات کارشناسان رسـمی دادگسـتري، کارشناسـان رسـمی قـوه      مفید و 

مهندسـی و کنتـرل    قـانون نظـام   27، کارشناسـان مـاده   187قضائیه معروف به مـاده  
کار مهندسی ساختمان را تهیـه   ساختمان و نیز مهندسین ناظر داراي پروانه اشتغال به

موعـه سـه قسـمتی حاضـر تحـت      مندان قرار دهم. مج و تنظیم و در اختیار این عالقه
گذاري گردیـده اسـت، در   عنوان مرجع کارشناسان رسمی دادگستري و قوه قضائیه نام

ها و سنوات گذشته حجم عظیمی از اطالعات مرتبط با موضوعات کارشناسی در سایت
هاي تلگرامی توسط اسـاتید باتجربـه و    ها و گروه الخصوص کانالهاي مجازي علیشبکه

تاالرهاي گفتگو توزیع و در دسترس همگان قرارگرفتـه اسـت، ضـمن     مجرب در قالب
هایشـان، بـه   دریـغ اندوختـه   ارج نهادن به زحمات این عزیزان در راهنماییها و ارائه بی

پیشــنهاد یکــی از دوســتان فرهیختــه کارشــناس عضــو کــانون کارشناســان رســمی  
بـه جهـت حفـظ و    دادگستري استان کرمانشاه (آقاي مهندس داریوش منوچهرآبادي) 

ثبت و در دسترس بودن این اطالعـات بـراي همگـان اقـدام بـه تهیـه و تنظـیم ایـن         
اطالعات نمودم، به جهت عمومی بودن موضوعات و مباحث بخش اول که براي تمامی 

مباحـث حقـوقی و   «هـاي کارشناسـی کـاربرد دارد، ایـن قسـمت تحـت عنـوان        رشته
هـاي  شک تمامی کارشناسـان رشـته   جمع آوري گردید. بدون» موضوعات کارشناسی

منـد بـوده و در تمـام دوران حرفـه     شده در ایـن مجلـد عالقـه    مختلف به مباحث ارائه
 کارشناسی خود با این موضوعات مواجه خواهند شد.

آشنایی و درك و دریافت و استنتاج و اسـتخراج اطالعـات مـورد نیـاز از درون اسـناد      
اسناد و امالك از دیگـر مباحـث    با حوزه ثبترسمی و نیز آشنایی با موضوعات مرتبط 

حساس و مهم در امر حرفه کارشناسی بوده که از طرفی آشنایی حداقلی براي تمـامی  
هایی خاص از قبیل راه و ساختمان،  طلبد و از طرف دیگر نیز براي رشته ها را می رشته
ات بـه شـمار   برداري، کشاورزي و منابع طبیعی، امور ثبتی و غیره، ازجملـه مهمـ   نقشه
آید. به همین دلیل در قسمت دوم تالش نمودم بخـش فراوانـی از اطالعـات مـورد      می

نـام  » مباحـث ثبتـی و امالکـی   «نیاز این بخش را گردآوري و ارائه نمایم و این مجلـد  
هاي  طرح«گرفت. تجربه بیش از دو دهه در موضوعات ساختمانی، هم در بخش دولتی 

این ایده را پرورش » مهندسی ساختمان حوزه نظام«و هم در بخش خصوصی » عمرانی
داد که مطالب متنوع و مفیـد سـاختمانی را هـم در حـوزه حقـوقی و مطالـب محـض        

مباحث «ساختمانی را در بخش سوم تهیه، تنظیم و ارائه نمایم. این مجلد بدین جهت 
مـه  بهـا بـراي ه   نامیده شد، فصولی از این مجلد از قبیل ضـرایب فهرسـت  » ساختمانی

مهندسین شاغل در طرحهاي عمرانی در سه بخش کارفرما، مشـاور و پیمانکـار بسـیار    
بودجـه  وهـاي سـازمان برنامـه   باشد. این اطالعات بر اساس آخـرین بخشـنامه   مفید می

الزم به ذکر است که این مجموعه براي همه متقاضـیان   استخراج و ارائه گردیده است.
هـاي اخیـر نیـز    کارآموزان قبول شـده در آزمـون  درخواست پروانه حرفه کارشناسی و 

 باشد. بسیار مفید و ارزنده می
. 

 علی فرشادفرمحمد
 دبیر کمیته آموزش کانون



 

 
 

 
هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   

سازي و نشر  هاي مختلف آماده این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران  می
کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      

ز نظر هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم ا اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته
 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد  رغم تمامی تالش وجود، علی بااین
دیگـر، ایـن    نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي     از توان الزاماً مبـرّا   و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی   انتشارت بنابه تعهدات حرفه
هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   دارد از هر طریق ممکن، به

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ شده و آنمنتشرة خود آگاه 
که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  

اید  و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده
شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    مام مطالعه، کتاب ویرایشپس از ات

ایـد، لطـف کـرده     اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه
نوآور ارسال نمایید،  عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه      ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ
 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظور  ه و گرانقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخت
که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به
نمایـد، و   نتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی    عنوان هدیه، به ا آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی
کارهـاي شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

رچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و ه
  نمایند. استقبال می
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  قدیر و تشکرت 

 
محتـرم کـانون کارشناسـان رسـمی دادگسـتري اسـتان       مـدیره   هاي هیئتها و مساعدتدانم از حمایتبرخود الزم می
مدیره که در به ثمـر رسـیدن مجموعـه     الخصوص جناب آقاي مهندس حامد سلیمی ریاست محترم هیئتکرمانشاه علی

حاضر کمال همکاري را مبذول نمودند تشکر و قدردانی نموده از خداوند متعال براي ایـن عزیـزان سـالمتی و عاقبـت     
 بخیري خواستاریم.  

از مسئولین محترم انتشارات نوآور برادران گرامی نصیرنیا و همچنین سرکار خانم بیگلی نیـز بسـیار سپاسـگزار بـوده     
 براي ایشان نیز از خداوند بخشنده سالمتی و توفیق بندگی خواستاریم.

 



 

 
 مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان   کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق   

 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نشـر   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال
نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب   

رد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسـمتی از کتـاب   ها و موا در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
ـاب،               ۀ پـی دي اف از کت ـاب، تهیـ ـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کت به هـر شـکل از قبیـل هـر نـوع چ

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس
دون اجا  شـرعاً نیـز حـرام    زة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده وصوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 
صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نشـر نـوآور بـه    

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این
سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    

ایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      در س
ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می
باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      جاز و از نظر شرعی نیز حرام میغیرم

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی ن را مـورد  قضایی، خاطیا
 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی
انی تخلّفـات  رسـ  اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،  
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
 ه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالع

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل   

و  021 66484191 -2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره    مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن
و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا  www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 
 عمـل آیـد،    از تضییع حقوق ناشـر، پدیدآورنـده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه        

 قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. عنوان تشکّر و و نیز به   



 

 فصل اول
 فرهنگ اصطالحات کاربردي حقوقی

 اختیاري بستانکار از طلب خود. یپوش ابراء: چشم 
 اشـخاص  یا شخص اطالع به... و سند اجراي حکم، اجراي اخطاریه، مانند دعوي اوراق رساندن :ابالغ 

 .قانونی تشریفات رعایت با معین
 موجب عقد اجـاره معـین   یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به ،معنی مآل االجاره استه بها: ب اجاره 
 .شود یم

 باشد.   یرلفظیاست که ایجاب و قبول آن غ يا اجاره معاطاتی: اجاره 
 اجاره نامچه: سند اجاره را گویند.  
 چـه ( را مـالی  عـین  منـافع  و شـود  می نامیده موجر که طرف کی موجب آن به که است عقدي: اجاره 
مسـتأجر   کـه  دیگـر طـرف   بها بـه  اجاره دریافت ازاي به) خودرو مانند منقول چه و خانه مانند رمنقولیغ

 اختیـار  در اجـرت  دریافت ازاي به را خود کار نیروي و منافع شخص اگر. کند یم منتقل شود می نامیده
 .گویند میمستأجر  کننده استفاده به و اجیر او به دهد قرار دیگري

   .مصالح يا احاله: خروج دادگاه از صالحیت محلی براي رعایت پاره 
موات و مباح است و مقصود از آن کارهایی است که در نظر عرف، آباد  يها نیمقصود احیاء زم ء:احیا 

 کردن محسوب شود.
 .نخرد باشد بد اگر و بخرد باشد خوب اگر که کند معاینه که ردیگ یم را مالی نفر یک: السومبه اخذ 
ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته یا معرفی که در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضـایی   
 .کار رود به

ادله اربعه: در نزد عامه کتاب و سنت و قیاس و اجماع را گویند و در نزد خاصه کتاب و سنت و عقل  
 و اجماع است. 

 طرف کاري معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن.  اراده: حرکت نفس به 
 اراضی آیش: عناصر آن عبارت است از:  
   .بالفعل مالک داشته باشد -الف 
 .  دزمین مزروعی باش -ب 
 مالک براي مدت معلوم یا محدودي از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.   -ج 

 مانـده یصورت طبیعـی باق  ندارد و به يبردار غیر آبادي که سابقه احیاء و بهره يها نیاراضی موات: زم 
 است. 

اي  زهعنوان جبران خسارت مالی یا بدنی کـه در شـریعت بـراي آن انـدا     رش: مقدار مالی است که بهاَ 
 .و دیات سخن رفته است تجارت هاي گردد و از آن در باب پرداخت می دهید مشخص نشده به خسارت
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خود ی یاستخالف: عبارت است از اینکه شخص دیگري را براي بعد از فوت خود مالک قسمتی از دارا 
 نماید.

 : عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبنی بر اینکه، شهادت او را تحمل نماید.اءاسترع 
 شـهادت  خواهنـد  یمـ  کـه  موضـوعی  با ارتباط در گواهان شهادت آن در که ایست ورقه :استشهادیه 

 .شود یم نوشته بدهند
 .استعاط: از بین بردن حقی به توسط صاحب حق 
 : اقامه دعوي را گویند. ءاستعدا 
منظـور اسـتخراج قاعـده کلـی کـه مشـترك بـین آن         استقراء: بررسی جزئیات مربوط به یک کل به 

 .جزئیات باشد
 .عنوان امانت هاستیمان: مطالبه مالی ب 
 از و کند پیداو ثبات  قوام عقد تا شود یم آورده عبارت این قراردادها در معموالً :خیارات کافه اسقاط 

 معامله فسخ براي فروشنده اختیار مثال براي است اختیار همان خیار از مقصود شود خارج تزلزل حالت
 و...

اسناد و امالك یا دفاتر اسناد رسـمی یـا نـزد سـایر مـأموران       اسناد رسمی: اسنادي که در اداره ثبت 
 باشد.   شده میرسمی در حدود صالحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظ

 چند مشاعی مالکیت مثال براي گویند را معین مال بر نفر چند حقوقی شدنو جمع  اجتماع :عهاشا 
 .گویند مشاع مال را اشاعه دمور مال زمین، یک روي بر نفر
در فقه به معنـی التـزام و تعهـد کـردن      -اشتراط: پیمان بستن، تعهد کردن در عقود یا ضمن عقود  

 است. 
 اصل انتقال حقوقی: هر حقی قابل انتقال به غیر است جز آنچه قانون آن را غیرقابل انتقال بداند.   
 طـوري  عمـل  یـک  برايواحوال  اوضاع ولی ردیگ ینم صورت تهدیديدر آن  که است حالتی :اضطرار 
 انجـام  را کـار  آنواحوال  و اوضاع شرایط آنبواسطه  لیو تما کار آن رضایت عدموجود  با انسان که است

 .دهد یم
اطالق عبارت قانون یا سند و یا الفاظ عقود، عبـارت از   -در فقه و حقوق -اطالق: در لغت رها کردن  

 حالتی است که تصریح به عموم و شمول و یا به اختصاصی(ضد شمول) نداشته باشد.  
 توزیـع مـأمور   کـه  مخصـوص  دولتـی مـأمور   توسط که و رسمی است چاپی يا ورقه :ثبتیاظهارنامه  

و مالـک و   آنو مشخصـات   ملـک و نـوع   حـدود  شـامل  یمجلس صورت تنظیم از پس دارد نام اظهارنامه
 بایـد  آن مندرجات شود یم توزیع مالکیتعنوان  به متصرفین ، بیننیو مطلع محل دانیسف شیري امضا
 .شود درج اظهارنامه در باید هم ملکو شماره  باشد مطابق باالمجلس  صورت با

و  قـانونی  خواسـته  سـنده یو نو شـود  یمـ  تنظـیم  قانون مقررات مطابق که است يا نوشته :اظهارنامه 
مثـال   بـراي . شـود  یمـ  ابـالغ  مقابلطرف  به دادگستري نیمأمور لهیوس به و آورد یم آن در رامشروعش 

 را اش یبـده  کنـد  یمـ  ابالغطرف (مستأجر)  به اظهارنامه طریق از معوقه يبها اجاره مطالبه (موجر) براي
 .بپردازد

 موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود.  اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشکسته به 
 داده است.  دست اعاده حیثیت: بازگشت به اهلیتی که شخصی به علتی آن را از 
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 در قطعـی  حکم که است کیفري یا مدنی يها پرونده بهالعاده  فوق رسیدگی يها راه از :دادرسی اعاده 
 .استصادرشده  آنها مورد
 .آورد یم عمل به امور سایر یا ملک ثبت متقاضی ضرر به ذینفع که است اعتراضی :ثبت به اعتراض 
 محاکمـه  جلسات از کی چیه در او وکیل یا دادگاه حکمبه  محکوم که یهنگام :غیابیحکم  به اعتراض 

 بـه  محاکمـه  جلسه اینکه ایو  نفرستد دادگاه به يا حهیال مطروحه ادعاي به پاسخ در ایو  نداشته حضور
 حکـم  ایـن  به غیابی حکم محکوم که شکایتی است غیابی صادره حکم باشد نشده ابالغ او به واقعی طور
 .گویند غیابیحکم  به اعتراض کند یم

. اسـت  مـدنی  احکـام  از شکایتالعاده  فوق يها روش از که است يو دعو شکایت نوعی :ثالث اعتراض 
 صـدور منجـر بـه    که يا محاکمه مرحله در اش ندهینما ایشخصاً  که است کسانی از شاکی دعوي این در
 ایـن  بـه  کنـد  یمـ  وارد خلـل  او حقـوق  بـه  مزبـور  يرأ و ندارد حضور دعوي اصحابعنوان  به شده يرأ

 .گویند نیز ثالث شخص اعتراض اعتراض،
 عمل بهو سفته  برات دیسررس در وجه پرداخت ازبراثر امتناع  که است اعتراضی :هیتأد عدم اعتراض 
 .دیآ یم

 بایـد  کـه  کسـی  سـوي  از سـفته  یـا  بـرات  قبول عدم نوشتنبراثر  که است اعتراضی :نکول اعتراض 
 .دیآ یم عمل به برات یا سفته دیدنبهنگام  کند پرداخت

 دادرسی هزینه پرداخت قدرتمالش  به دسترسی یا دارایی کفایت عدمواسطه  به شخصی اگر :اعسار 
درخواسـت   اعسـارش  اثبات براي دیو با است معسر فالنی ندیگو یم باشد نداشته را اش یبده پرداخت یا

 .آورد عمل به صالح دادگاه از اعسار
ـ اعیان: جمع کلمه عین است و عین به معنی مالی است که داراي   اعیـان در   باشـد  یرم و ابعـاد مـ  جِ

 .  شود یمقابل منافع و حقوق استعمال م
و اعیـانی، امـوال    شـود  یو عرصه به زمین مملوك گفته مـ  شود یاعیانی: در مقابل عرصه استعمال م 
 موجود روي آن زمین را گویند.  رمنقولیغ

 .  نامند یاقاله: به هم زدن عقد الزم است به تراضی یکدیگر آن را تفاسخ و تقایل نیز م 
 .مدنی یا کیفري یا اداري دار تیاقامه دعوي: طرح دعوي در مرجع صالح 
 .طرف عقد اقباض: تسلیم، تحویل، اصطالحاً تحویل مورد معامله است به 
اقرار معلق: اقرار اخبار است. اخبار معلق اصالً اخبار نیست؛ پس چنین اقراري فاقـد یکـی از عناصـر     

 ارد.اقرار است و اصالً عنوان اقرار ند
 به نفع غیر و به زیان خود.   یاقرار: عبارت است از اخبار به حق 
که امام یا نایـب او در اختیـار کسـی     تاست از اراضی موا يا : جمع اقطاعه است و آن قطعهاقطاعات 
 که او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.   گذارد یم

حکـم قـانون یـا در نظـر      ضاع و احوالی است کـه بـه  اماره عبارت از او -ها، داللت، اشعار مارات: نشانها 
 .شود یقاضی دلیل بر امري شناخته م

اند به آن امور اقـدام نمـوده و تصـمیمی اتخـاذ کننـد بـدون        ها مکلف امور حسبی: اموري که دادگاه 
 .  رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد که نیا

 اناطه: حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگري در دادگاه دیگر.   



 ) / مباحث حقوقی و موضوعات کارشناسی 1( مرجع کارشناسان رسمی 24   

موجـب آن وراث متـوفی از دادگـاه تقاضـاي صـدور       انحصار وراثت: حصر وراثت، دعوایی است که به 
 .  ندینما یتصدیق به منحصر بودن وراثت به عدد و اشخاصی معین و معلوم م

 .باشد یموجب قانون متعلق به شخص اول اسالم م که به انفال: اموالی است 
 انفساخ: انحالل قهري عقد را گویند.  
منظور رسـیدگی بـه مرافعـات یـا شـکایات یـا        است از مقررات که به يا آیین دادرسی: اسم مجموعه 

 .  رود یقضایی وضع و بکار م يها درخواست
قضایی و قواعـد راجـع بـه     يها از حقوق داخلی هر ملت که از سازمان يا آئین دادرسی مدنی: رشته 

 .  کند یدعاوي مدنی بحث م
بـه شخصـی کـه     شـود  یآن شخصـی کـه محیـل نامیـده مـ      لهیوس برات: سندي است تجارتی که به 

 که مبلغی در وجه شخص ثالث بپردازد. دهد یحواله م شود ینامیده م هیعل محال
 .ردیگ یکه فعالً انجام م يا وانتقال سابق بر معامله مالکیت یا نقلبنچاق: اسناد راجع به  
 بیع سلف: مترادف بیع سلم است و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد.   
 بیع محاباتی: بیع به کمتر از ثمن المثل را که عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گویند.   
 . شود یموقوفه باشد که در مورد استثنائی به تجویز قانون فروخته مبیع وقف: بیعی که مبیع آن  
عـوض   هم به معنی خریدن و هم به معنی فروختن. تملیک عین است به -بیع: فروش، خرید  

 .معلوم
 بیع مؤجل: بیع نسیه 
 و یا کندن چـاه و غیـر تحجیـر    یکن یتحجیر: شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا پ 

 ولی سبب پیدایش حق اولویت است.  شود یاست. تحجیر سبب مالکیت نم
 ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. ر تحریر ترکه: مقصود از تحری 
 تسعیر: تعیین ارزش پول یک کشور با پول کشور دیگر.   
 از طرف کسی صورت گرفته باشد.   رمنقولیتصرف عدوانی: تصرفی است که بدون رضاي مالک مال غ 
 :رود یتضامن: در هر یک از دو مورد زیر بکار م 

 .از آنها حق مطالبه تمام طلب را داشته باشند یکدر صورت تعدد بستانکاران که هر  -1
 در صورت تعدد بدهکاران که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود. -2

 .تفاسخ: مترادف اقاله است 
یا از طریق حکـم   يملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا يتقسیم: تفکیک حصه هر یک از شرکا 

 تراضی واقع نشود.   يبین همه شرکا که یدادگاه درصورت
کاررفتـه ماننـد تملیـک بضـع در عقـد       تملیک: به معنی عام که در امور مالی و غیر امور مالی هم به 

 کاررفته است.  ور مالی بهنکاح. به معنی خاص که در حوزه ام
 برگماشتن. -وکیل کردن کسی را  -توکیل: اجراي کاري را بر عهده شخصی واگذاشتن  
موجـب آن دو تعهـد متقابـل کـه طـرفین آنهـا فـرق         تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است. بـه  
تساوي با یکـدیگر  جنس است به تعداد م و هم هم مثلء و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا شی کنند ینم

 ساقط شوند.
 گانه: تولد، فوت، ازدواج و طالق.   4ثبت احول: ثبت وقایع  
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 ثلث: یک سوم، بخشی از ترکه که وصایاي مالی موصی تا آن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است.  
 از فروض ارث است و آن نصیب زوجه است خواه یکی باشد خواه بیشتر. به شرطی - هشتم کیثمن:  

 .ردیگ یکه از متوفی فرزندي مانده باشد/ مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار م
 طـرف معـین   که نیجعاله: عبارت است از الزام شخصی به اداي اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از ا 

 باشد یا غیر معین.
از قانونی که منتشرشده و ضمانت اجرا دارد، جهـل بـه قـانون عـذر      یاطالع یجهل به قانون: یعنی ب 

 .مگر در موارد خاص شود یمحسوب نم
 نویس ظهر: جیرو 
 .  کند یحائل، مانع ارث، وارثی که دیگري را از ارث محروم م -دار ننده، پردهک حاجب: منع 
 .  شود یکالً یا جزئاً محروم مواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث  حالت وارثی است که به حجب: 
 حصه: سهم، نصیب، بهره.   
 واسطه مالکیت در ملک معین.   حق ارتفاق: حقی است براي شخص در ملک دیگري به 
 کـه  نیولو ا دهد یالزحمه متولی قرار م حق التولیه: سهمی از منافع موقوفه که معموالً واقف براي حق 

 واقف و متولی یک نفر باشند.
 حق ارتفاق در ملک غیر است.  يها العبور: یکی از نمونهحق  
 .وکالت است در امور تجاري حق العملکاري: نوعی از 
حـق جریـان دادن    موجب آن مالکی از ملک یا امالك دیگران حق المجري: حق ارتفاقی است که به 

 آب یا لوله گاز و نفت یا فاضالب داشته باشد.  
از مالی که عین آن ملک دیگـري اسـت یـا     تواند یموجب آن، شخص م حق انتفاع: حقی است که به 

 مالک خاصی ندارد استفاده کند.  
صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد آن را سـکنی و   حق سکنی: حق انتفاع هرگاه به 

ـ    -حق سکنی نامند.  ه حق سکنی در عقد ازدواج عبارت است از تفویض اختیار تعیین محـل سـکونت ب
 زوجه. 

قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک، حصـه   رمنقولیحق شفعه: هرگاه مال غ 
خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده اسـت  

 یند. به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گو
دسـت آمـده اسـت و آن     حقوق ثابته: مرادف حقوق مکتسبه است. حقوقی که تحت شرایط قانونی به 

حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث آنها معتبر باید شـناخته   حال نیا شده است و با شرایط قانونی عوض
 شود. 

است که به موجب آن طلب شخصی از ذمـه مـدیون بـه ذمـه شـخص ثـالثی منتقـل         يحواله: عقد 
 .گردد یم

 به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی و یا حکم قانون.   رمنقولیخلع ید: رفع تصرف از متصرف غ 
 ، پنج یک هر چیز.پنجم کیس: مخُ 
بـه نفـع او    که شود کسیخیار تخلف شرط: هرگاه بعد از عقد وفا به شرطی که شده (شرط صفت) ن 

 معامله را به همان نحو قبول کند.   تواند یمعامله را فسخ و عوض را بگیرد و م تواند یشرط شده م




