درستنامه  5000نکته کلیدی حقوق مدنی -چاپ 1
آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
عظفبهماسبق نشدن

صفحه

عنوان

10

نکته  ،11سطر 1

عطفبهماسبق شدن

11

نکته  ،21سطر 1

...منعقد شده می شوند ،نسبت به کسانی که...

12
12

نکته  ،32سطر 3
نکته  ،35سطر 2

...و تعهد به تسلیم مال غیر منقول.
...اموال غیر منقول خسارت وارده...

منعقد شده ،نسبت به کسانی که...
جمله آمده در عبارت غلط حذف گردید
...اموال غیر منقول ،خسارت وارده...

13
13
13
13

نکته  ،40سطر 2
نکته  ،42سطر 1
نکته  ،42سطر 2
نکته ،47سطر 1

یک ملک واجد باشند
غاصبانه یا امانی
ممانعت از حق غیر منقول
توقیف اموال غیر منقول اصوالً...

یک ملک واحد
کلمات ذکر شده در عبارت غلط حذف شدند
ممانعت از حق ،غیر منقول هستند

14
14
14

نکته  ،52سطر 1
نکته  ،53سطر 1
نکته  ،58سطر 1

حق شرکا در آن عینی است
مشترکان عمومی مباحات از...
اموال و مشترکان عمومی...

15
15

نکته  ،69سطر 2
نکته  ،72سطر 1

عمران و آبادی بهره برداری هستند
 ...حاکم یا نماینده ولی به...

حاکم یا نماینده وی به...

16

نکته  ،80سطر 1

...مشخص شده و جنس وصف...

...مشخص شده و جنس ،وصف...

16

نکته  ،82سطر 1

در معامله مال معین با کلی...

در معامله مال معین یا کلی...

17

نکته  ،90سطر 1

مالک تشخیص اموال...

مالک تشخیص اموال...

17

نکته  ،91سطر 1

...عقد مؤجر حق انتفاع....

...عقد موجد حق انتفاع...

18

نکته  ،104سطر 1

...توقیف پذیر نیز هستند

...توقیف پذیر نیز نیستند

18

نکته  ،109سطر 2

...در حق عینی ،تبعی ،منابع برای...

در حق عینی تبعی ،منافع برای...

18

نکته  ،114سطر 1

...ولی حق عینی نسبی است...

...ولی حق دینی نسبی است...

19

نکته  ،125سطر 1

وثیقه قضائی مورد است...

وثیقه قضائی موردی است...

20

نکته  ،131سطر 2

...یه شخص است و دیگر فقط...

...یک شخص است و دیگری فقط...

20
20
21

نکته  ،139سطر 2
نکته 140
نکته  ،145سطر 1

...بال استفاده ماند مال ...
فردی
...اثتثنائات اصل منفع سلب...

...بال استفاده ماندن مال...
فکری
...اثتثنائات اصل منع سلب...

21

نکته  145سطر2

...میتواند تحت شرایط ملک...

...میتواند تحت شرایطی ملک...

21

نکته  ،151سطر 2

...در زمین کاشته شده باشند

...در زمین کاشته شده باشد

21

نکته  ،155سطر 2

...مالک حیوان ماده خواهد

...مالک حیوان ماده خواهد بود

22

نکته  ،159سطر 1

...مادی باشد در دست...

...مادی باشد ماننددر دست...

23

نکته  ،179سطر 3

...مشمول ماده  10ق.م.

...مشمول ماده  10ق.م .خواهد بود

23

نکته  ،186سطر 1

..انتفاع از زمان ...

...انتفاع از مال...

24

نکته  ،186سطر 2

...واگذار مینماید

...واگذار مینماید حبس مطلق نام دارد

24

نکته ،194سطر 1

...برقرار خواهد که...

...برقرار خواهد شد که...

24

نکته  ،195سطر 2

...شرط صحت آن

...شرط صحت آن است

24

نکته  ،196سطر 2

 ...چنین معامله ایی در شماره تصرفات مضر...

...چنین معامله ایی در شمار تصرفات صرفاً مضر...

24

نکته  ،198سطر 1

...شخصی میتواند برقرارکرد...

...شخصی میتوان برقرار کرد...

25

نکته  ،206سطر 1

...مال موضوع میبایست...

...مال موضوع عقد میبایست...

25

نکته  ،209سطر 2

...صحت عقد مؤجر حق انتفاع است .وی اگر منتفع...

...صحت عقد موجد حق انتخاب است .ولی اگر منتفع...

25

نکته  ،210سطر 1

...حق انتفاع مالی به دیگر واگذار...

...حق انتفاع مالی به دیگری واگذار...

27

نکته  ،239سطر 1

...یک مال موج ممنوعیت...

 ...یک مال موجب ممنوعیت...

27

نکته  ،242سطر 3

کماکان باقی خواهد و...

کماکان باقی خواهد بود و...
1

توقیف اموال منقول اصوالً...
حق شرکا در اموال مشاع حقی عینی است
مشترکات عمومی و مباحات از...
اموال و مشترکات عمومی...
عمران و آبادی و در حال بهره برداری میباشند

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
در صورت انتقال مالی...
...مال میتواند...

صفحه

عنوان

28

نکته  ،244سطر 1

در صورت انتقالی مالی...

28
28

نکته  ،244سطر 3
نکته  ،247سطر 1

...مال دیگری میتواند...
...حقی است مالی و حقوقی مالی...

...حقی است مالی و حقوق مالی...

29

نکته  ،264سطر 2

...مشخص کرد

...مشخص کرده است

29

نکته  ،272سطر 1

...دائمی و شط بلند مدت...

دائمی و شرط بلند مدت

30

نکته  ،275سطر 1

...وقف عقدی غیرمقابلهایی و...

...وقف عقدی غیرمغابنهایی و...

30

نکته  ،277سطر 3

...مالک حابس مال عین خواهد بود.

...مال متعلق به مالک حابس خواهد بود.

30

نکته  ،280سطر 1

...یعنی به اجاب و قبول...

...یعنی به ایجاب و قبول...

30

نکته  ،285سطر 2

صغیر ممیز و سفید ...

صغیر ممیز و سفیه ...

31

نکته  ،299سطر 1

...قبض یا طبقه اول...

...قبض با طبقه اول...

32

نکته  ،301سطر 1

...محجور ممیز یعنی سفید یا...

...محجور ممیز یعنی سفیه یا...

32
32
32
32

نکته ،303سطر 2
نکته 307
نکته  ،308سطر 2
نکته  ،310سطر 1

...قیم آن ها زیرا...
وقف مالی صحیح است که در آن حق ارتفاق موجود است
وجود دارد تا وقف...
...برای مدت معنی ...

...قیم آن ها است زیرا...
وقف مالی که در آن حق ارتفاق موجود است صحیح است.
وجود دارد وقف شود

33
34

نکته 320
نکته  ،338سطر 1

...نیست و باطل است
...وقف بر نقص ...

...وقف بر نفس ...

34
35

نکته  ،341سطر 2
نکته  ،352سطر 3

حد ثلث دارای خود...
...در صورت رد از ابتدا ،مثل...

حد ثلث دارایی خود...
...در صورت رد مثل...

37
38

نکته  ،378سطر 1
نکته  ،400سطر 3

39

نکته  ،407سطر 1-2

متولی ،ایمن محسوب...
...غیر ممکن باشد یا ممکن باشد یا ممکن باشد...
...امور عام المنفعه خواهد شد ،مگر در صورتی که قدر متیقنی وجود
داشته باشد

39

نکته  ،408سطر 2

...صرف امور عام المنفعه خواهد شد.

متولی ،امین محسوب...
...غیر ممکن باشد یا ممکن باشد...
...تحقیق و تبلیغ و شرکت در زمینه معارف اسالمی و عمران
موقوفات میشود
با تشخیص و تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در
محل به مصرف میرسد.

40

نکته  ،422سطر 1

...اگر ملکی مشاعی باشد...

اگر ملکی مشاع باشد...

40

نکته  ،422سطر 2

...ارتفاق به طبع ملک...

...ارتفاق به تبع ملک...

40

نکته  ،424سطر 3

...تقسیم حق ارتفاق...

...تقسیم  ،حق ارتفاق

40

نکته  ،427سطر 2

 ...بحران فاضالت یا...

 ...مجرای فاضالب یا...

41

نکته  ،432سطر 1

در صورت انتقال مالک ...

در صورت انتقال ملک ...

41

نکته  ،438سطر 2

...به دیگری موجب توافق...

...به دیگری به موجب توافق...

42

نکته  ،441سطر 2

...دارنده اتفاق در صورتی...

...دارنده اباحه اتفاق درصورتی...

42

نکته  ،442سطر 1

...آب باران با ملک...

 ...آب باران بام ملک...

42

نکته  ،450سطر 1

...از آبی که ملک دیگری است...

...از آبی که در ملک دیگری است...

42

نکته  ،452سطر 1

...مالک ملی اذن...

...مالک ملکی اذن...

43

نکته  ،458سطر 2

...رابطة میان مالک مأذون...

 ...رابطه میان مالک و مأذون

43

نکته  ،462سطر 2

...ملک به یک از شرکا...

...ملک به یکی از شرکا...

44

نکته  ،464سطر 3

...توافق میتوانند تقسیم...

44
45
46

نکته  ،467سطر 1
نکته  ،477سطر 1
نکته  ،496سطر 1

...آمده باشد نیز قابل...
...اگر دیواری که بین...
در صورتی خرابی...

...توافق میتواند تقسیم...
...آمده باشد قابل...
...اگر دیواری بین...
در صورت خرابی...

47

نکته  ،502سطر 1

در صورتی که یک از دو...

در صورتی که یکی از دو...

47

نکته  ،504سطر 2

...و خواه مباشرت صورت...

...و خواه به مباشرت صورت...
2

...برای مدت معینی ...
...نیست باطل است

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...شریک خراب کننده دیوار نخواهد بود...
کل عبارت ذکر شده در قسمت قبل حذف شود

صفحه

عنوان

47

نکته  ،505سطر 2

...شریک خراب کننده نخواهد بود...

48
48

نکته  ،517سطر 3
نکته  ،519سطر 1

...و ماهیتاً عاریه دائم باشد.
اگر به همسایه ،حق در گذاشتن سر تیر اعطاء شده...

اگر به همسایه اذن گذاشتن سر تیر اعطاء شده...

48

نکته  ،519سطر 2

همسایه مجدداً میتواند ...

همسایه مجدداً نمیتواند ...

49

نکته  ،524سطر 3

...این ماده ناظر به اعطای...

...ماده  121ناظر به اعطای...

49

نکته  ،526سطر 1

...یکی از شرکا در دیوار...

...یکی از شرکای دیوار...

49

نکته  ،530سطر 2

...دفع ضرر از همت به...

...دفع ضرر از همسایه به...

50

نکته  ،532سطر 1

...هریک از مالکین یا باال...

...هریک از مالکین طبقه پایین یا باال...

50

نکته  ،533سطر 2

...شناخته میشود.

...شناخته میشوند.

50

نکته  ،536سطر 1

...مالکین حق ندارد ...

50

نکته 537

مطابق ماده  3قانون تملک آپارتمان ها حقوق هر مالک در قسمت
اختصاصی به هر صورتی که باشد قسمت مشترک نیز قهرا منتقل
خواهد شد

50

نکته  ،540سطر 2

...به تعمیر را کمک در تعمیر دیوار ها...

...مالکین حق ندارند ...
مطابق ماده  3قانون تملک آپارتمان ها ،حقوق هر مالک در
قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت مشترک غیر قابل
تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی
که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
...به تعمیر دیوار ها...

51

نکته  ،544سطر 2

...هم از قبیل بین...

...هم از قبل بین...

51

نکته  ،550سطر 1

...در ملک خود میکند برای رفع حاجت یا دفع از خود...

51

نکته  ،554سطر 1

......به ملک روزنه یا شبکه...

...به ملکدیگر روزنه یا شبکه...

51

نکته  ،555سطر 2

...جلوی روزنه شبکه یا دیورایی بکشد...

...جلوی روزنه یا شبکه دیواری بکشد...

52

نکته  ،557سطر 2

...از عبور آب بردن...

...از عبور یا آب بردن...

52

نکته  ،558سطر 1

...در میان در ملک قرار گرفته باشند ...

...در میان دو ملک قرار گرفته باشد ...

52

نکته  ،563سطر 2

...اخذ به شفعه وارث.

...اخذ به شفعه و ارث.

52
53
53
53
54

نکته  ،565سطر 2
نکته  ،569سطر 1
نکته  ،575سطر 2
نکته  ،576سطر 1
نکته  ،585سطر 2

...سابقه عمرا نداشته...
...فراهم کردن مقدمات احیای زمین...
...شخص آمر...
...استیالی بر مال است با فراهم کردن و وسایل تصرف و استیالء.
...از آن ها اغراض کرده...

سابقه عمران نداشته...
...احیای زمین...

...از آن ها اعراض کرده...

56

نکته  ،598سطر 1

...مربوط دوران حاضر...

...مربوط به دوران حاضر...

56
57

نکته  ،598سطر 2
نکته  ،619سطر 1

...بر اینکه ان مال...
...اماکن را که...

...بر اینکه آن مال...
...اماکن که...

58

نکته  ،620سطر 1

...اسخراج میشوند و...

...استخراج میشود و...

58

نکته  ،625سطر 1

...اعراض نموده استف ...

...اعراض نموده است...

59

نکته  ،634سطر 1

...شرکا زیرا مال...

...شرکا زیرا در مال...

59

نکته  ،635سطر 1

...در صورتی که شرکی...

...در صورتی که شریکی...

60

نکته  ،644سطر 1

...یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری...

...یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری...

61

نکته  ،656سطر 2

...از طریق مرجع صالحه...

61
62

نکته  ،663سطر 2
نکته  ،665سطر 2

 ...در عقد ،ایجاد تعهد حال توافق ارادة طرفین است و در شبه عقد...
...بیاحتیاطی با بیمباالتی...

...از طریق مرجع صالح ...
 ...درعقد ،و در شبه عقد...

64
64

نکته  ،687سطر 2
نکته  ،690سطر 1

...ایجاد ،ایجاد شخصیت...
...نوع دیگر از ایقاع...

نوع دیگری از ایقاع...

64

نکته 695

...فسخ ،ابراء اخذ به...

...فسخ ،ابراء  ،اخذ به...

65

نکته  ،698سطر 2

...حقی مانند اذن...

...حقی است مانند اذن...
3

...در ملک خود میکند به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا
دفع ضرر از خود...

...شخص آمر ...
...استیالی بر مال است.

...بیاحتیاطی یا بیمباالتی...
...ایجاد شخصیت حقوقی...

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...باشدزیرا هیچکس...

صفحه

عنوان

65

نکته  ،700سطر 2

...باشد زیر هیچکس...

65

نکته ،701سطر 1

...ایقاع اذنی ،زیرا...

...ایقاع اذنی هستند ،زیرا...

65

نکته  ،707سطر 3

.....تعهد به وسیله ...

...تعهد به وسیله...

65

نکته  ،708سطر 2

...سکوت کرده باشد ...

...سکوت کرده باشند...

66

نکته  ،715سطر 2

...معامله است و به...

...معامله است ،به...

66

نکته  ،717سطر 1

...عالوه بر ایجاب قبول...

...عالوه بر ایجاب و قبول...

67

نکته  ،723سطر 1

...باید به اختیار به رضای...

...باید به اختیار و به رضای...

67

نکته  ،725سطر 1

...اعالم اراده ،وقع آن...

...اعالم اراده ،وقوع آن...

67

نکته  ،726سطر 2

...نکاح به صرفت ایجاد و قبول تشکیل میشوند و...

68
68

نکته  ،736سطر 2
نکته  ،742سطر 1

...توافق طرفین ،جایز بودن عقد اثبات میشود.
...عمل حقوقی و قرار های ...

...نکاح به صرف ایجاب و قبول تشکیل میشود و...
...توافق طرفین ،مالک میباشد.
...عمل حقوقی و قرارداد های...

69

نکته  ،746سطر 1

...قرار های خصوصی...

...قرار داد های خصوصی...

69

نکته  ،746سطر 2

...اخالق حسنه نیز باشند

...اخالق حسنه نیز نباشند

69

نکته  ،747سطر 1

...مخالف قرار های خصوصی با قوانین تکمیلی و تفسیر ...

69

نکته  ،748سطر 1

...به لحاظ مورد ،به دو نوع...

...به لحاظ مورد معامله ،به دو نوع...

69

نکته  ،749سطر 1

...معامله وجود دارند و این دو مورد ...

...معامله وجود دارد و این دو مورد...

69

نکته  ،750سطر 2

...بدون اینکه در برابر ،مالی را...

...برون لینکه در برابر آن ،مالی را...

70

نکته  ،756سطر 2

...مجاناً برای سفید ...

...مجاناً برای سفیه...

70

نکته  ،756سطر 3

...و معامله صدرصد ...

...و معامله صددرصد...

71

نکته  ،770سطر 1

...در عوقد معوض...

...در عقود معوض...

71

نکته  ،771سطر 2

...در عقود رایگان ،تلف مورد...

...در عقود رایگانی که در آن شرط عوض شده ،تلف مورد...

72

نکته ،783سطر 3

...تجدید اجارهای اموال غیر منقول.

73
73
74

نکته 798
نکته802
نکته804سطر3

...توسط موصی له ،الزم می گردد.
...عبارتند از ودیعه ،شرکت ،عاریه...
...مالکیت منوط به تعیی مصداق است...،

مالکیت منوط به تعیین مصداق است،

74

نکته810سطر1

..ومنافع جامع یا حقوق....

...ومنافع جامعه یا حقوق..

76

نکته835سطر 1

....قبض بر عقد وصیت....

...قبض درعقد وصیت...

77

نکته850سطر1

...فسخ عقدی جایز حقی است...

....فسخ عقد جایز حقی است...

78

نکته856سطر3

...به دیگری بگویند اتومبیل خود..

...به دیگری بگوید اتومبیل خود..

80

نکته875

...به اراده یک از طرفین ..

...به اراده یکی از طرفین..

80

نکته881سطر2

80

نکته 884

...مخالف قرارداد های خصوصی با قوانین تکمیلی و
تفسیری...

تجدید اجارهی اموال غیر منقول موضوع قانون روابط
مؤجر و مستأجر سال 1356
...توسط موصی له ،بعد از فوت موصی الزم می گردد.
...عبارتند از ودیعه،عاریه،وکالت و مضاربه.

...صحیح است .به دلیل اینکه موجب جهل به عوضی می شود ،مبطل
عقد خواهدبود...
..در شرط خیار ...

...در خیار شرط ..

80

نکته 886سطر2

...مبنی بر انحالی عقد در صورت.........بیان می کنند .و لذا در ...

...مبنی برانحالل عقد در صورت.......بیان می کنند .لذا در صورت...

81

نکته890سطر3

 ...در صورت حقول معلق علیه..

...در صورت وقوع معلق علیه...

81

نکته891سطر1

....شخصی که در حق معلق دارای..

شخصی که درعقد معلق دارای..

81

نکته897سطر3

بوده و متهد مستحق استرداد..

...بوده و متعهد مستحق استرداد..

82

نکته906

در صورت فروش مالی به صورت معلق فروخته شده است،اگر معلق
علیه متعلق به بایع و پس از آن متعلق به خریدار است.
4

...صحیح است.

در عقد معلق،حصول معلقعلیه در اینده موثر است و
عقد در گذشته به وجود نمی آید ،مگر اینکه برخالف
آن تراضی شده باشد.

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
با نظم عمومی و مصالح اجتماعی..

صفحه

عنوان

82

نکته  909سطر2

..با نظم عمومی و مصالح اجتماعی...

83

نکته911سطر2

...بهم خوردن عقدضمانی تاثیر در حقوق او ندارد.

...بهم خوردن عقد ضمان تاثیری در حقوق او ندارد.

83

نکته913سطر2

...عقد در شرط فساخ در صورت حصول شرط..،

...عقد در شرط فاسخ در حصول شرط..،

83

نکته922

...عقد فردی ،است که...

84
85

نکته926سطر 1
نکته939سطر 1

به محض تصدیق ارفاقی ،این..
..انعقاد عقد ایجاد می شوند ،ولی اجرای تعهدات...

 ...عقد فردی ،عقدی است که..
...به محض تصدیق قرارداد ارفاقی،این..

86

نکته955

...یا با اداره یک از طرفین..

86
89

نکته957سطر 3
نکته991سطر1

...عقد قبلی و رفع آثار است.
...مخالف قراردادی خصوصی با قوانین...

...مخالف قرارداد خصوصی با قوانین...

89
90
90

نکته 992سطر2
نکته993سطر2
نکته994سطر2

...نیت درونی افراد را به یکدیگری منتقل کند.
...مانند عقد نکاح و وقف.
...حکم قانون در مورد اینکه ابراز قصد با ...

...نیت درونی افراد را به یکدیگر منتقل کند.
..مانند عقد نکاح.
...حکم قانون در مورد ابراز قصد با....

90

نکته1000سطر2

..الفاظ عقود محمول بر معانی عرضه است...

الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است..

90

نکته 1001سطر1

اراده باطین به تنهایی و مادام..

اراده باطنی به تنهایی و مادام..

91

نکته1005سطر3

...همچنان بیع را دریافت کند ،سکوت..

...همچنان مبیع را دریافت کند،سکوت..

91

نکته1009سطر 3

..به قصد واقعی و مشترکی طرفین رجوع می شود.

...به قصد واقعی و مشترک طرفین رجوع می شود.

91
91
91

نکته1011سطر2
نکته1013سطر1
نکته1013سطر 1

چنین معامله ای معامله معامالتی نام دارد..
عقد نکاح و وقف به دلیل..
...به صورت معامالتی واقع نمی شوند.

...چنین معامله ای معامله معاطاتی نام دارد..
...عقد نکاح به دلیل ...
...به صورت معاطاتی واقع نمی شود.

91

نکته 1014سطر 2

..به صورت معامالتی واقع نمی شوند...

...به صورت معاطاتی معامله نمی شوند...

91

نکته1015سطر2

...عقد هبه  ..و مشمول مقررات ..

...عقد هبه محسوب و مشمول مقررات..

92

نکته1018سطر2

..عقد باید با یکدیگر مطابق داشته باشد.

..عقد باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد.

92

نکته1026سطر1

..برای پیشنهاد کننده مبنی ..حفظ آن یا انعقاد معامله...

...برای پیشنهاد کننده مبنی بر حفظ آن یا انعقاد معامله...

92

نکته 1027سطر2

...مانند مودری که شخص..

...مانند موردی که شخص...

93

نکته 1029سطر1

...که منجر به انعقاد ..نشوند ،موجب مسئولیت...

...که منجر به انعقاد عقد نشود موجب مسئولیت..

93

نکته  1030سطر1

...از ارکان آن شکل میگیرد

از ارکان آن شکل نمیگیرد

93

نکته1032سطر2

...یک شخص در آن  ..عقد،منعقد شده..

..یک شخص در آن  ،عقد،منعقد شده..

94

نکته1043سطر2

..ایجاب از بین برود.

..ایجاب از بیننرود.

94

نکته1042سطر1

..از ایجاب و قبل از قبول آن ..

...از ایجاب و قبل از قبول آن ..،

95

نکته 1053سطر1

اگر مخاطب ایجاب شخصی خاصی باشد...،

اگر مخاطب ایجاب شخص خاصی باشد...،

95

نکته 1059سطر2

...قبول در زمانی که در ایجاب تعیین دشه به ایجاب ضمیمه شود..

...قبول در زمانی که در ایجاب تعیینشده به ایجاب ضمیمه شود..

96

نکته1068سطر3

...را زمان انعقاد عقد قرار می دهند

...را زمان انعقاد عقد دهند

96
96
97

نکته1070سطر1
نکته1071سطر1
نکته1074سطر2

...و در عقود عین  ،زمان انعقاد عقد...
..عقد را در زمان اعالم قبولی قبولی بدانیم ،قبل از...
...در دادگاه های محل اقامت خواند یا دادگاه..

 ...و در عقود عینی ،زمان انعقاد عقد...
...عقد را زمان اعالم قبولی بدانیم ،قبل از...
در دادگاه های محل اقامت خوانده یا دادگاه..

97

نکته1075سطر1

قبول را زمان وقوع ..بدانیم،فوت یا حجر...

..قبول را زمان وقوع عقد بدانیم،فوت یا حجر..

97

نکته1076سطر1

...در عقود عینی،مکان وقع عقد مکانی است....

99

نکته1104سطر1

شرط ضمن عقدا تعهدی که به سود ثالث شکل می گیرد......

در عقود عینی  ،مکان وقوع عقد مکانی است....
در تعهد به نفع ثالث که در قالب شرط ضمن عقد می اید،تعهدی
که به سود ثالث شکل می گیرد.....

99

نکته1105سطر1

...این تعهد جنبه فرعی دارد بلکه خود....

.....این تعهد جنبه فرعی ندارد بلکه خود....

100

نکته1113سطر2

.....در حکم ایقاع با حق رد خواهد کرد.

در حکم ایقاع با حق رد خواهد بود.

100
101

نکته 1114سطر1
نکته1118سطر1

تعهد به سود ثالث ،استثنائا بر اصل نسبی بودن....
...در صورت امتناع مشروط علیه را از انجام تعهد به......

تعهد به سود ثالث ،استثناء براصل نسبی بودن....
در صورت امتناع مشروط علیه از انجام تعهد به....

5

...انعقاد عقد ایجاد می شود ولی اجرای تعهدات...
..یا با اداره ی یکی از طرفین..
 ...عقد قبلی و رفع آثار آن است.

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح

.....اجرای تعهد خود را موکول به انجام تعهد از وی مشروط علیه کند.

اجرای تعهد خودرا موکول به انجام تعهد از سوی مشروط علیه کند.
در قردادبیمه عمراستثنائا در صورتعدم تعیین ذی نفع در
بیمه عمر،در....
در صورت عدم انجام تعهد از سوی مشروط علیهمشروط

صفحه
101

عنوان
نکته1121سطر2

101

نکته1128سطر1

در قرارداد بیمه عمر استثناء در صورت عمد تعیین ذی نفع ،در بیمه
عمر ،در .....

101

نکته1129سطر2

...در صورت عدم انجام تعهد از سوی مشروط علیه ....،می تواند عقد
اصلی را فسخ کند...

102

نکته1134سطر2

...معامله فضولی غیرنافذ ...

102

نکته140سطر2

...لذا تعدد اعتباری اراده بای ایجاب...

...لذا تعدد اعتباری اراده برای ایجاب

103

نکته1142سطر2

...معامله صرفا به سود مجور باشد..

...معامله صرفاً به سود محجور باشد...

103

نکته  1143سطر1

...که کاالی موضوع ...مظنه...

...که کاالی موضوع معامله مظنه...

104

نکته1154سطر1

...ولی به شخص مجنون حق فسخ...

...ولی به شخص مغبون حق فسخ...

104

نکته1157سطر1

...در صورتی موجب بطالن معامله نمیشود...

...در صورتی موجب بطالن معامله میشود....

104

نکته1158سطر1

...جایی است که یکی از طرعین عقدی...

...جایی است که یکی از طرفین عقدی...

104

نکته1161سطر2

...لذا به دلیل عدم مطابق ارادهها

104
104

نکته1162سطر1
نکته  1163سطر3

اشتباه در اوصاف ،اساسی
...را تغییر دهد یا خیر.

...لذا به دلیل عدم مطابقت ارادهها
اشتباه در اوصاف اساسی
...را تغییر میدهد یا خیر.

105

نکته1174سطر2

...در این صورت وصف اساسی قلمروی...

در این صورت وصف اساسی وارد قلمروی....

106

نکته1180سطر1

...در صورتی شرط شده...

107
107
107
108

نکته 1185سطر3
نکته1189سطر4
نکته1190سطر1
نکته1198سطر2

...اوصاف در صورتی وارد قلمروی تراضی...
...و بعد معلم شود همسر ،فاقد وصف مزبور استف موجب ایجاد...
...شخصیت مضمون عنه برای علت عمده عقد است.
...توانایی اجرای تهدید خود را نداند یا تواند اکراه او را...

...در صورتی که شرط شده...
...اوصاف در صورتی (که) وارد قلمروی تراضی...
...و بعد معلوم شود همسر ،فاقد وصف مزبور است موجب ایجاد...
...شخصیت مضمونعنه علت عمده عقد است.
...توانایی اجرای تهید خود را نداند یا نتواند اکراه او را...

108

نکته  1203سطر2

انجام معامله رابطه نسبیت ...

انجام معامله رابطه سببیت ...

108

نکته1204سطر3

...تشخیص نزدیک درجه افراد...

...تشخیص نزدیکی درجه افراد...

109
109
109

نکته  1212سطر2
نکته1216سطر2
نکته1217سطر2

...مخدوش کند نه نزدیکان...
...معامله باطل و فاقد اثر خواهد میشود
...تحت تأثیر اکراهف مال موضوع

...مخدوش کند نه اراده نزدیکان..
...معامله باطل و فاقد اثر خواهد شد.

110

نکته1229سطر1

...عقدی که از سوی هر دو طرف عقد اکراهی و غیرنافذ در صورتی
نافذ خواهد شد هر دو...

در صورتی نافذ خواهد شد که هر دو...

111

نکته1239سطر1

...ولی در ادارات و رویه حاکم ،اماره رشد...

...ولی در ادارات و رویه محاکم اماره رشد ...

111

نکته 1240سطر1

112

نکته1243

...مطابق ق.م با شخص صغیر یا مجنون یا سفیه به دلیل...
اعمال حقوقی صغیر غیرممیز و سفیه غیرنافذ است ،مگر درخصوص قبول
تملکات بالعوض که صحیح است .زیرا این در معامالت احتمال...

112

نکته 1244

-

...مطابق ق.م معامله با شخص صغیر یا مجنون به دلیل
اعمال حقوقی صغیر ممیز و سفیه غیرنافذ است .مگر درخصوص قبول
تملکات بالعوض که صحیح است .زیرا در این معامالت احتمال...
عبارت زیر جایگزین متن این نکته میشود:
سفیه یا غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق
مالی خود عقالیی نباشد و به عبارتی عقل معاش نداشته باشد.

112

نکته 1245

...برای صغیر غیرممیز و سفیه...

...برای صغیر ممیز و سفیه...

112

نکته1247سطر 2

...محدود به امور مالی است و توانایی...

...محدود به امور مالی است که توانایی

112

نکته1249سطر2

...برای مثال نکاح از سوی صغیر غیرممیز...

برای مثال نکاح از سوی صغیر ممیز...

112

نکته1250

...لذ تملکات بالعوض صغیر غیرممیز و سفیه...

...لذا در تملکات بالعوض صغیر ممیز و سفیه...

112

نکته 1251سطر1

...صغیر غیرممیز و سفیه...

صغیر ممیز و سفیه ...

112

نکته1254سطر2

...ماده  86ق.امور حسبی به محجور ممیز بعین سفیه ...

...ماده  86ق.امور حسبی به محجور ممیز یعنی سفیه..

113

نکته1255سطر1

اداره اموال توسط محجور با اذنوی...

اداره اموال با اذن محجور با اذن ولی...

113

نکته1258سطر2

...موجب محجور شناختهشدن شخص...

...موجب محجور شناخته شدن شخص...

6

لهمیتواند عقد اصلی را فسخ کند.
از کلمه معامله فضولی تا پایان سطر تکراری است.

...تحت تأثیر اکراه ،مال موضوع
...عقدی که از سوی هر دو طرف عقد ،اکراهی و غیرنافذ است

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
کهولت از حیث ...

صفحه
113

عنوان
نکته1263سطر2

...کهولت و دهشت ،از حیث...

113

نکته1264سطر1

تملیکات بالعوضی ...

تملیکات بالعوض...

114

نکته1276سطر2

...میان دو یا چند مال باشد.

میان دو یا چند مال نباشد.

115

نکته1282سطر2

...این اتومبیل خودم را به مبلغ...

این اتومبیل پراید مدل سال  1390را به مبلغ

115

نکته1287سطر2

...ضمانت میکند ،کافی است.

...ضمانت میکند ،نیاز است.

116

نکته1294سطر1

...که در آن جنس و وصف و مقدار مودر معامله...

...که در آن جنس و وصف و مقدار مورد معامله...

117

نکته1302سطر1

...مانند معامله خیاری ،قدرت تسلیم

مانند معامله خیاری قدرت بر تسلیم

117

نکته 1304سطر2

...موجب بطالن عقد میشود

...موجب انفساخ عقد میشود

117

نکته  1309سطر2

...در حکم غیرممکن باشد.

...در حکم غیرممکن میباشد.

118

نکته  1324سطر2

...نوعی است تعهد  ،در صورتی

119

نکته 1326سطر 2

...به هزینه او و وسایل اجرای...

...نوعی است و تعهد در صورتی
...به هزینه او وسایل اجرای تعهد

119

نکته  1329سطر1

...باید متضمن عقالیی باشد

باید متضمن منفعت عقالیی باشد

1119

نکته 1333سطر 2

و از شخصی به شخض دیگر

1119
120

نکته  1335سطر1
نکته 1336سطر2

جهت نامشروع تصریح شده در عقد در صورتی
...مثالً «الف» از به خانهای را

و از شخصی به شخص دیگر
جهت نامشروع در صورتی
...مثالً «الف» از «ب» خانهای را

120

نکته  1345سطر3

 ...قابل استناد نیست بطالنی نسبی در برابر طلبکاران.

قابل استناد نیست «بطالن» نسبی در برابر طلبکاران.

121

نکته  1349سطر2

...برای اجرای آن مهلت دارد ،تا طلبکار

121

نکته  1353سطر1

قابل مطالبه نمیشود و طلب

قابل مطالبه نمیباشد و طلب

122

نکته  1357سطر3

...مستلزم در دارایی شخص است.

مستلزم تصرف در دارایی شخص است.

122

نکته 1366

...ناشی از این سه منبع ،تعارضی وجود داشته باشد ،ابتدا قانون آمده
مقدم خواهد بود...

123

نکته  1367سطر1

مفاد و لوازم عرفی قرار بر قوانین

مفاد و لوازم عرفی قرارداد بر قوانین

123

نکته  1374سطر1

...موعدی مقرر نشده است حالل است

...موعدی مقرر نشده است حال است

123

نکته  1376سطر1

اصوالً موعد انجام تعهد ،چیزی فرعی داشته...

اصوالً موعد انجام تعهد ،جنبهی فرعی داشته...

125
125

نکته  1388سطر2
نکته  1397سطر2

...بدل تعهد اصلی است لذا باید اصل انجام
...ولی در تعهد به نتیجه باز اثبات

...بدل تعهد اصلی است و جایگزین آن میشود لذا با اصل انجام
...ولی در تعهد به نتیجه بارِ اثبات

125

نکته  1398سطر2

...و در صورتی که نسبت به آن ساکت باشند ،بایستی

 ...و در صورتی که نسبت به آن ساکت باشد ،بایستی

126

نکته 1404

...معاف از مسئولیت خود را با قوه قاهره روبرو کند ،این روبهرو شدن

...معاف از مسئولیت ،خود را با قوه قاهره روبرو کند ،این روبرو شدن

127

نکته  1415سطر2

خسارت میپردازد و در صورتی که

128

نکته  1426سطر2

...میدون انجام

...مدیون ازانجام

133
134

نکته  1487سطر1

...فقط در حدد ترکه ....

 ...فقط در حدود ترکه

نکته  1491سطر1

در عقد فصولی شخصی بدون اینکه خود صاحب ملل یا حقی باشد

در عقد فضولی شخصی بدون اینکه خود صاحب مال یا حقی باشد

134

نکته  1495سطر1

...شرط مجهور نیز باطل است

 ...شرط مجهول نیز باطل است

135

نکته  1507سطر1

...مخالفت با قوانین آمده ،نظم..

...مخالفت با قوانین آمره ،نظم..

136

نکته  1528سطر3

...مفاد تراضی طرفیت با عقد...

...مفاد تراضی طرفین با عقد...

136

نکته  1530سطر1

اگر شرط با احکامی و قواعدی...

اگر شرط با احکام و قواعدی...

137

نکته  1532سطر2

ندارد ،چنین شرطی خالف مقتضای ذات عقد رهن بوده و باطل و
مبطل عقد است.

137

نکته  1536سطر1

...فقط موجب بطال عقدی...

...برای اجرای آن مهلت دارد اموال خود را به دیگری
میفروشد یا منتقل میکند ،تا طلبکار...

ناشی از قانون آمره ،قرارداد ،عرف و عادت و قوانین
تکمیلی ،تعارضی وجود داشته باشد ،ابتدا قانون آمره مقدم
خواهد بود...

خسارت میپردازد و نسبت به مبلغ اضافی خسارت
مسئولیتی ندارد در صورتی که

ندارد ،بنابر نظر مشهورچنین شرطی خالف مقتضای ذات
عقد رهن بوده و باطل و مبطل عقد است ولی دکتر کاتوزیان
صرفاً شرط را باطل میداند
...فقط موجب بطالن عقدی...

7

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...مقدار معین بودن مبیع

صفحه

عنوان

137

نکته  1543سطر2

...مقدار معین بودن بیع

141

نکته  1566سطر2

...تشریفاتی که وقوع آنها ،منوط به رعایت تشریفات خاص است .مانند
نقل و انتقال مال توقیف شده که به صورت شرط نتیجه ،باطل است.

...تشریفاتی که وقوع انها منوط به رعایت تشریفات خاص است ،مانند
نقل و انتقال مال توقیف شده به صورت شرط نتیجه باطل است.

141

نکته  1569سطر1

...و طالق نیز ایز ایقاعات...

...و طالق نیز از ایقاعات...

142

نکته  1575سطر3

...انجام شرط فعل  ...شخص....

...انجام شرط فعل توسط شخص...

142

نکته  1579سطر1

...او در انجام  ...شرط شده باشد...،

...او در انجام عمل مورد تعهد شرط شده باشد...

143

نکته  1589سطر2

...این شرط آگاه باشد .زیرا در ...

...این شرط آگاه نباشد .زیرا در...

143

نکته 1592

...در صورتی  ...ناظر به رهن گذاشتن مال غیرمعینی باشد ،الزام متخلف
به انجام شرط از طریق دادگاه ممکن نیست و لذا مستقیماً .. ،حق
فسخ...

در صورتی که ناظر به رهن گذاشتن مال غیر معینی باشد ،الزام
متخلف به انجام شرط از طریق دادگاه ممکن نیست و لذا
مستقیماً برای مشروطله حق فسخ...

144

نکته  1595سطر1

...به رهن دادن مل معینی ....

...به رهن دادن مال معینی...

145

نکته  1613سطر1

...انحالل شرط فعل حقوقی...

عدم انحالل شرط فعل حقوقی...

147

نکته  1628سطر3

...مالک به فصوالست.

...مالک به فضول است.

147

نکته  1637سطر1

...از سوی فصول ،اصیل...

...از سوی فضول ،اصیل...

148

نکته  1645سطر3

...رد ضمنی محسوبی نمیشود...

...رد ضمنی محسوب نمیشود...

148

نکته 1647

...با حضور در مجل عقد...

...با حضور در محل عقد...

149

نکته  1650سطر1

...معامله را به خود اصلی هبه ..

...معامله را به خود اصیل هبه...

149

نکته  1655سطر1

تجریه تنفیذ از سوی مالک...

تجزیه تنفیذ از سوی مالک...

150

نکته 1672سطر1

...مال را به فصول...

...مال را به فضول...

151

نکته 1672سطر 3

میتواند معامله را تنفیذ یا رد کند.

معامله را تنفیذ یا رد کند.

151

نکته  1675سطر2

....شخص راضی به انجام معامله ..

...شخص رضایتی به انجام معامله

152

نکته  1683سطر1

...عدم تجریه ثمن در برابر

...عدم تجزیه ثمن در برابر

152

نکته  1684سطر1

...عدم تجریه ثمن در برابر

...عدم تجزبه ثمن در برابر

152

نکته  1686سطر2

...هر یک از معامالت را که تنفیذ...

152

نکته  1687سطر3

تا آن معامله برای خود است.

هر یک از معامالت را که میخواهد تنفیذ...
آن معامله برای خود است.

153

نکته  1695سطر1

صحت عقد از روی انعقاد

153

نکته  1699سطر2

مالکیت عین مالک از زمان ...

صحت عقد از روز انعقاد
مالکیت عین از زمان...

154

نکته  1705سطر1

اگل اصیل؛ مالی را ...

اگر اصیل مالی را...

154

نکته  1709سطر2

...حق رجوع به طرف اصیل...

...حق رجوع به اصیل...

155

نکته  1722سطر2

...یک ملک به موجب قولنامه که تحقق...

...یک ملک به موجب قولنامه که تعهد

156

نکته  1728سطر3

...بایستی عدم وجود این را ...

156

نکته  1731سطر3

نیازمند هستند.

...بایستی عدم وجود دین را ...
نیازمند است.

157

نکته  1739سطر2

...مانند این که مالک...

...مانند این است که مالک...

158

نکته 1746سطر1

ثالثی که بدون اذن ثالث دین او..

ثالثی که بدون اذن مدیون دین او

158

نکته  1752سطر2

مأذون از سوی باشد ...

159

نکته  1765سطر1

...ولی رابطه طولی با دارد...

مأذون از سوی مالک باشد...
...ولی رابطه طولی با طلبکار دارد

160

نکته  1770سطر2

...در اختیار نماینده محجورر ...

...در اختیار نماینده محجور ...

161

نکته  1777سطر1

...ضامن آن دین حاضر به...

...ضامن آن دین ،حاضر به...

163

نکته  1801سطر1

...تسلیم متعهدله شود اختیار...

...تسلیم متعهدله شود که متعهد اختیار ...

164

نکته  1813سطر2

را بابت این مؤجل ...

را بابت دین مؤجل...

165

نکته  1823سطر1

...زوال آثار آن رد آینده...

...زوال آثار آن در آینده ...

166

نکته  1832سطر2

نکاح وقف.

نکاح و وقف
8

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
در صورتی که طرفین بخواهند...
در صورتی که متوفی ...

صفحه

عنوان

168

نکته  1858سطر1

در صورتی طرفین بخواهند...

173

نکته  1914سطر1

در صورتی که مدیون متوفی ...

173

نکته  1916سطر2

...طرفین خالف ان را شرط کرده...

 ...طرفین خالف آن را شرط کرده...

173

نکته  1917سطر1

...ایجاد تعهد جدید منوط به...

...ایجاد تعهد جدید ،منوط به...

174

نکته  1925سطر2

...نسبت به تعهد جید اعمال نیست...

175
175
175

نکته  1930سطر1
نکته  1933سطر3
نکته  1934سطر2

...دین را به به مبلغی...
...از بین رفته و تعهد قبلی که دین به یورو بوده از بین رفته و تعهد ...
...صراحتاً شرط شده کرده باشند.

...نسبت به تعهد جدید قابل اعمال نیست...
...دین را به مبلغی...
 ...از بین رفته و تعهد...
...صراحتاً شرط کرده باشند.

175

نکته  1938سطر3

...برای بقای تضیمنات ،عالوه...

...برای بقای تضمینات ،عالوه...

176

نکته  1947سطر1

...که در موردآن رای قابل...

...که در مورد آن رأی قابل...

177

نکته  1949سطر1

شخصی به دیگری دین موجل داشته ..

شخصی به دیگری دین مؤجل داشته...

177

نکته  1952سطر3

دین باید منجر باشند...

دین باید منجز باشند...

178

نکته  1965سطر1

تهاتر فقط میان در دینی حاصل...

تهاتر فقط میان دو دینی حاصل...

178

نکته  1970سطر2

...وجود ندارد و لحاظ تهاتر حاصل حاصل نمیشود ...

...وجود ندارد و لذا تهاتر حاصل نمیشود...

178

نکته  1971سطر2

...مثالً این به دالر بوده...

...مثالً دین به دالر بوده ...

178

نکته  1972سطر2

...رضای طرفین اهیلیت طرفین ...

...رضای طرفین اهلیت طرفین...

179

نکته  1979سطر1

در عقد ضمان موجب تقل ذمه به ...

در عقد ضمان موجب نقل ذمه به...

180

نکته  1986سطر1

...لذا اگر از دو دین...

...لذا اگر یکی از دو دین...

180

نکته  1993سطر3

...به نسبت ارثی که به میرسد...

182

نکته  2006سطر2

...امکان استرداد وجود ندارد.

...به نسبت ارثی که به او میرسد
...امکان استرداد وجود ندارد زیرا تهاتر واقع شده و پس از آن
موضوعی باقی نمیماند که قابل استرداد باشد.

182

نکته  2012سطر1

در صورت تلف مال ،گیرنده ضامن باشد

در صورت تلف مال ،گیرنده ضامن میباشد

183

نکته  2018سطر1

...پرداخت ناشی از عیب رضا او بوده است.

...پرداخت ناشی از عیب رضای او بوده است.

183

نکته  2019سطر1

از دیگر شرایط تحقق ایفای این...

از دیگر شرایط تحقق ایفای ناروا این ...

185

نکته  2039سطر2

...امکان پذیر بوده و تأخیر ...

...امکانپذیر نبوده و تأخیر...

185

نکته  2048سطر1

اعمال مادی باشد مانند مانند قرارداد اتومبیل...

اعمال مادی باشد مانند قرار دادن اتومبیل....

186

نکته  2060سطر1

...مال خود را اداره کند به ...

187
188

نکته  2071سطر1
نکته  2079سطر2

...مال غیر این نیست... ،
و نقل مال نیست ،مگر...

...مال خود را اداره میکند به..
...مال غیر نیست...،
مال نیست ،مگر...

188

نکته  2081سطر1

در صورتی شرایط اداره...

در صورتی که شرایط اداره ...

189

نکته  2090سطر1

...مادی و جسمی و اراده بر مدیر

...مادی و جسمی وارده بر مدیر

190

نکته  2099سطر1

...آن مورد اداره اشخاص...

191

نکته 2113سطر1

...بلکه به دلیل شخص از قاعده ..

 ...آن مورد ارادهی اشخاص....
...بلکه به دلیل قاعده....

193

نکته  2127سطر2

...برای اعده وضعیت او ...

195

نکته  2150سطر1

...در دست داشته دارد و نسبت ...

...برای اعاده وضعیت او...
...در دست داشته و نسبت ...

196

نکته  2165سطر2

تقصیر نیستند.

تقصیر نیست.

196

نکته  2171سطر1

...فروش مال ناقص شده...

...فروش مال معیوب یا ناقص شده..

197

نکته 2182

...و در محل مثلی باشد ،غاصب در دادن مثل یا قیمت آن اختیار دارد،
ولی در صورت دادن مثل مالک باید آن را بپردازد و...

...و در محل تلف مثلی باشد ،غاصب در دادن مثل یا قیمت آن اختیار
دارد ،ولی در صورت دادن مثل ،مالک باید آن را قبول نماید و...

197

نکته  2183سطر1

...اگر مال مقول باشد...

...اگر مال منقول باشد...

200

نکته  2218سطر1

در صورت تعدّی غاصبان...،

در صورت تعدّد غاصبان...،

201

نکته  2221سطر1

ضمان غاصبان در برابر  ...به حکم...

ضمان غاصبان در برابر مالک به حکم...

201

نکته  2225سطر2

متصرف عین را به مالک

متصرف  ،عین را به مالک
9

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
....نسبت به منافع زمان تصرف خود

صفحه

عنوان

202

نکته  2235سطر1

...نسبت به منافع  ...تصرف خود....،

202

نکته  2238سطر1

...همه منافع نیز متعارف هستند

...همه منافع نیز قابل جمع هستند

202

نکته  2239سطر1

...همه منافع نیز متعارف هستند ،در این حالت...

...همه منافع نیز قابل جمع نباشند در این حالت...

202

نکته  2241سطر3

تصرف خود او رجوع کند.

تصرف خود میتواند رجوع کند.

203

نکته  2248سطر1

اگر مالک حق خود را غاصبی...

اگر مالک حق خود را به غاصبی ...

203

نکته  2254سطر3

بعدی را نیز خواهد داشت.

بعدی را نیز نخواهد داشت.

204

نکته  2255سطر4

ساقط نخواهد شد.

ساقط خواهد شد.

204

نکته  2257سطر2

کسانی که بدون اطالع...

کسی که بدون اطالع...

205

نکته  2277سطر2

...تقصیر میگذارد و در تمام حالتهای تلف ،خواه مستقیم یا
غیرمستقیم جریان دارد.

...تأثیر میگذارد.

207

نکته  2294سطر1

...باید تفاوت قمیت میان زنده...

...باید تفاوت قیمت میان زنده...

207

نکته  2301سطر1

...از سوی شخص تقصیر ...

...از سوی شخص ،تقصیر...

208

نکته  2305سطر1

...یا ناشی از ارجای امر آمر...

...یا ناشی از اجرای امر آمر...

208

نکته  2308سطر2

...باید جبران شودتو هم ...

208

نکته  2309سطر1

...طبق جریان عادی که امور به...

...باید جبران شود و هم...
...طبق جریان عادی امور به...

208

نکته  2311سطر2

قانونی و مشروح...

قانونی و مشروع...

209

نکته 2315

...مگر ایکه قرائن...

...مگر اینکه قرائن...

209

نکته  2316سطر1

در صورنی که صرف امکان...

در صورتی که صرف امکان...

209

نکته  2321سطر1

...زیانبار و ضرر و اراده عامل..

...زیانبار و ضرر وارده عامل...

209

نکته  2323سطر1

...جبران نشده باشد بدنی معنی...

جبران نشده باشد بدین معنی...

210

نکته  2327سطر1

...جبران شده باشد ... ،دیگر ...

...جبران شده باشد ،زیاندیده دیگر..

211

نکته  2328سطر2

...دین ساقط شده از بین نمیرود.

دین ساقط شده و از بین میرود.

211

نکته  2335سطر1

...که در حکم عقد تلقی...

...که در حکم عمد تلقی...

212

نکته  2371سطر1

 ...و همچنین  ...غیرمجاز راننده ...

و همچنین سرعت غیرمجاز راننده...

213

نکته  2371سطر3

...مسئول خسارات ناشی قوه قاهره...

مسئول خسارات ناشی از قوه قاهره

214

نکته  2372سطر2

214

نکته  2373سطر3

215

نکته  2386سطر2

...بهطور مستقیم و با ...
ضرر ،تقصیر شرط است و باید عالوه بر رابطه علیت میان فعل او و
ورود ضرر ،تقصیر عامل ....
...نظریه سبب متعارف سبب متعارف و اصلی است.

...بهطور غیرمستقیم و با...

...نظریه سبب متعارف و اصلی است.

215

نکته  2390سطر2

...میان اسباب مختلف بر نسبت ...

...میان اسباب مختلف به نسبت...

216

نکته  2394سطر3

مسئول نیستند.

مسئول نیست.

216

نکته  2397سطر2

 ...و این علیت خارجی...

 ...و این علت خارجی...

218

نکته  2413سطر2

...و زیاندیده را  ...اثبات ...

 ...و زیاندیده را از اثبات..

218

نکته 2419

...برخالف عرف و خود نوعی ...

...برخالف عرف ،خود نوعی...

218

نکته  2421سطر1

...راه آهن یا دو اتومیل و ...

...راه آهن یا دو اتومبیل و...

219

نکته  2426سطر1

...منوط به تقسیر ...

...منوط به تقصیر...

220

نکته  2435سطر2

...موجب معاقیت دارنده...

...موجب معافیت دارنده...

220

نکته  2440سطر2

میگیرند و از طریق ...

میگیرد و از طریق...

220

نکته  2441سطر1

در صورتی راننده...

در صورتی که راننده...

221
221

نکته  2445سطر2

...در اختیار داشته است .تبصره  1ماده ...2

...در اختیار داشته است .تبصره  1ماده ...2

نکته  2449سطر1

طبق ماده  100قانون بیمه...

طبق ماده  21قانون بیمه...

10

ضرر ،باید تقصیر عامل...

آدرس

عبارت صحیح

عبارت غلط

صفحه

عنوان

221

نکته  2449سطر3

بیمه ،تعلیق تأمین بیمهگر،فرار کردن یا شناختهن شدن مسئول...

223

نکته  2470سطر1

...از مال غیر از نهادهای مانند

...از مال غیر از نهادهایی مانند

224

نکته  2481سطر3

...ولی زیاندیده نمیتواند...

...ولی عامل زیان نمیتواند...

224

نکته  2482سطر1

طبق ماده  122ق.م.م هر کس ...

طبق ماده  1ق.م.م هر کس...

224

نکته  2482سطر4

جبران خسارت ناشی از عمل اوست.

جبران خسارت ناشی از عمل است.

224

نکته  2483سطر1

...مسئولیت بدون تقصیر ...

...مسئولیت مبتنی بر تقصیر...

225

نکته  2485سطر3

...داده باشد ،این رصایت شامل...

...داده باشد ،این رضایت شامل...

225

نکته  2493سطر3

و اگر عمل عامل زیا،ن فقط ...

و اگر عمل عامل زیان فقط...

226

نکته  2495سطر2

...تأمین مقتضی را بدهد...

...تأمین مقتضی بدهد...

226

نکته  2500سطر1

در مورد حکم فوق دادگاه با توجب...

228

نکته  2515سطر2

...صورت که عدم تقصیر سرپرست...،

در مورد حکم دادگاه با توجه ...
...صورت عدم تقصیر سرپرست... ،

228

نکته  2518سطر3

...ثابت شود ،زیان وارده را از عامل مطالبه کند.

230

نکته  2543سطر2

...خیار یا انحالل عقد تا توافق..

...خیار یا انحالل عقد با توافق..

231

نکته  2554سطر2

...لذا بیع صرف یکی عقد عینی...

...لذا بیع صرف یک عقد عینی...

232

نکته  2564سطر2

...و مشخص نبوده هر یک ...

234

نکته  2575سطر1

بیع چیزی است که طبق...

...و مشخص نبودن هر یک ...
بیع چیزی که طبق ...

236

نکته  2598سطر1

...اجزاء یا توابع معین شمرده...

...اجزاء یا توابع مبیع شمرده...

236

نکته  2599سطر1

...در بیع خانه ،مهر و ...

...در بیع خانه ،مَمَر و...

238

نکته  2618سطر2

...مثالً تسلیم در اموال منقول یا..

238

نکته 2620

این نکته کال حذف شود.

...مثالً تسلیم در اموال منقول با...
در عقودی که موقوف به اجازه میباشند مانند بیع فضولی یا بیع
اکراهی ،قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

239

نکته  2626سطر1

برای حصول قبض ،اذن فروشنده ...

239

نکته  2630سطر2

...در محل وقوع عقد ،بیع ویژه...

در عین معین برای حصول قبض ،اذن فروشنده...
...در محل وقوع عقد ،ویژه...

240

نکته  2633سطر2

...متضمن شرط عوض باشند .زیرا...

...متضمن شرط عوض باشد .زیرا...

241

نکته  2648سطر3

...در صورتی که مبیع مشتری از...

...در صورتی که مبیع بیشتر از...

241

نکته  2649سطر1

...که مبیع از نظر عین،ی قابل...

242

نکته 2654

...غیرقابل تجزیه است ،ولی طبق نظر دکتر شهیدی هر جزء از مبیع در
برابر هر جزء از ثمن قرار گرفته است،

...که مبیع از نظر عینی قابل...
...غیرقابل تجزیه است ،و هر جزء از مبیع در برابر هر جزء از ثمن
قرار نگرفته است.

243

نکته  2659سطر1

در صورت مورد معامله...

در صورتی که مورد معامله...

243

نکته  2263سطر2

...یا اینکه عقد را به حال باقی...

یا اینکه عقد را به حال خود باقی...

243

نکته  2664سطر2

...بایع باید را به قبض...

...بایع باید مبیع را به قبض...

243

نکته  2665سطر1

...قبل از قبل موجب...

...قبل از قبض موجب...

243

نکته  2665سطر2

...وقف و رهن ،طرف مورد...

...وقف و رهن ،تلف مورد...

244

نکته  2668سطر2

...در نقض ،مبیع خیار...

...در نقض مبیع  ،خیار...

244

نکته  2673سطر1

...بلکه از آثار عقد عقد باطل...

...بلکه از آثار عقد باطل...

245

نکته  2677سطر4

...به مستحقللغیر بود مبیع...

...به مستحقللغیر بودن مبیع...

246

نکته  2683سطر1

خیارف به معنای...

خیار ،به معنای...

246

نکته 2685

...صاحب خیارف باید فوراً اعمال شوند و مالک این فوریتف عرفی...

...صاحب خیار ،باید فوراً اعمال شوند و مالک این فوریت ،عرفی...

247

نکته  2693سطر2

...خیار مجلس و بین رفتن آن نیست.

...خیار مجلس و از بین رفتن آن نیست.

248

نکته  2701سطر3

...ولی در خیار شرطف فسخ...

...ولی در خیار شرط ،فسخ ...

249

نکته  2704سطر5

...در شرف فساد کسر قیمت ...

...در شرف فساد و کسر قیمت...

11

بیمه ،تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه فرار کردن
یا شناخته نشدن مسئول...

...ثابت شود ،زیان وارده را نیز میتواند از عامل زیان
مطالبه نماید.

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...که عقد ضمان نقل ذمه به ذمه...

صفحه
250

عنوان
نکته  2709سطر2

...که عقد ضمان ذمه به ذمه...

250

نکته  2711سطر4

...مال خود را معامله کردهف...

251

نکته  2715سطر1

خیار ،رویت و تخلف وصف...

...مال خود را معامله کرده...،
خیار رویت و تخلف وصف...

252

نکته  2725سطر2

سقوط خیار غبن عقد شده...

سقوط خیار غبن ضمن عقد شده...

252

نکته  2726سطر5

یا کلی و معین باشد...

یا کلی در معین باشد...

253

نکته  2730سطر2

...که در این حالتف ...

...که در این حالت...،

253

نکته 2732بند د

حدوث عبیب جدید...

حدوث عیب جدید...

254

نکته  2733سطر3

...آمره ندارد دو طرفین ...

...آمره ندارد و طرفین...

254

نکته  2734سطر1

...مبیع فروخته شوند ،ولی...

...مبیع فروخته شود ،ولی...

255

نکته  2743سطر2

...وارد کند ،موجب بطان عقد...

...وارد کند ،موجب بطالن عقد...

255

نکته  2744سطر4

...مال کلی را در برگیرد .خیار تدلیس یک خیار...

داروی را داروی شفابخش سرطان معرفی نماید .خیار
تدلیس یک خیار...

256

نکته  2747سطر4

...خیار تبعض صفقه مشتری نیست...

...خیار تبعض صفقه مختص مشتری نیست...

256

نکته  2750سطر2

...بنابراین در عوقد مسامحهای...

بنابراین در عقود مسامحهای...

257

نکته  2757سطر1

اگر ثمن عین معنی باشد ...

اگر ثمن عین معینی باشد...

258

نکته  2766سطر2

مشروطعلیه را از داداگاه بخواهد

مشروطعلیه را از دادگاه بخواهد

258

نکته  2767سطر11

طبق ماده  496ق.م ،از عقد...

طبق ماده  496ق.م ،در عقد...

259

نکته  2770سطر3

ولی اگر این شرط ناظر مال کلی باشد...

ولی اگر این شرط ناظر بر مال کلی باشد...

259

نکته  2771سطر2

...موجب بطان شرط نتیجه...

...موجب بطالن شرط نتیجه...

260

نکته  2787سطر2

...در ضمن عقد قابل اسقاط نباشند

...در ضمن عقد قابل اسقاط نباشد

260

نکته  2788سطر3

...نیست این عالم به طرف...

...نیست این اعالم به طرف...

260

نکته  2789سطر2

...حق فسخ مشتری میشوند؛...

...حق فسخ مشتری میشود؛...

261

نکته  2797سطر1

...بلکه اگر در اثر انفاخ و ...

...بلکه اگر در اثر انفساخ و...

262

نکته  2805سطر3

در بیع شرط موضوع معامل...

در بیع شرط موضوع معامله...

263

نکته  2812سطر3

...خالف این فرض نیز قال اثبات...

263

نکته  2817سطر4

شفعه ایجاد برای شریک ...

...خالف این فرض نیز قابل اثبات..
شفعه برای شریک...

264

نکته  2822سطر1

...عین مال است و موضع عقد...

...عین مال است و موضوع عقد...

264

نکته  2824سطر2

...قابل تملیک هستند.

...قابل تملیک نیستند.

264

نکته  2828سطر1

...برای آن این است ...

...برای آن ،این است...

265

نکته  2838سطر3

...مصداقی از عین مستأجره را مستأجر...

...مصداقی از عین مستأجره را به مستأجر...

266

نکته  2841سطر2

...به همین دللیل چون مالک منفعت

...به همین دلیل چون مالک منفعت

266

نکته 2842

مستأجر در عقد اجراه مالک منفع مال میشود و به همین دلیل ،خود
مستأجر میتواند مال را به دیگر اجاره دهد.

مستأجر در عقد اجاره ،مالک منفعت مال میشود و به همین
دلیل ،خود مستأجر میتواند مال به دیگری اجاره دهد.

266

نکته  2843سطر1

...در عقد وقف ،چنین امر را...

...در عقد وقف ،چنین امری را...

266

نکته  2843سطر1

...موقوفه به عهده قبولی باشد...

...موقوفه به عهده متولی باشد...

266

نکته  2845سطر2

...ولی مستأجر میتواند موقعیت...

...ولی مستأجر نمیتواند موقعیت..

2666

نکته  2847سطر3

...اگر مستأجر معین مستأجره را..

...اگر مستأجر عین مستأجره را...

267

نکته  2849سطر2

...از سوی شرکا ،اجار نسبت به...

...از سوی شرکا ،اجاره نسبت به..

267

نکته  2857سطر2

 ...و کاهش منفع شود...

...و کاهش منفعت شود...

268

نکته  2858سطر2

...اجاره حق فسخ به مستأجر..

...اجاره حق اخذ ارش به مستأجر..

268

نکته  2859سطر4

...از آن را دشوار یا منفع آن...

...از آن را دشوار یا منفعت آن..

...مال کلی را در برگیرد .مانند آن ،قرص آسپرین را

12

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...نسبت به باقیمانده مدت باطل..

صفحه

عنوان

268

نکته  2864سطر2

...نسبت به باقیمانده باطل...

269

نکته  2876سطر2

موثر هستند...

مؤثر هستند...

270

نکته  2881سطر2

...عین مستأجر باشد ،مستأجره....

...عین مستأجر باشد ،مستأجر...

272

نکته  2902سطر1

عقد اجراه مقید به ...

عقد اجاره مقید به ...

272

نکته  2903سطر1

...مدت اجره ،مستأجر...

...مدت اجاره ،مستأجر...

274

نکته  2928سطر1

...خرابی در این مستأجره...

...خرابی در عین مستأجره...

276

نکته  2946سطر3

...یا ساخت به او سپردده شده...

...یا ساخت به او سپرده شده...

276

نکته  2950سطر1

طبق ماده قانون ...

طبق ماده  2قانون...

277

نکته  2965سطر2

...هزینههای زندگی .متقاضی...

...هزینههای زندگی است .متقاضی..

280

نکته  2996سطر2

زمینی را در اختیاری دیگری...

زمینی را در اختیار دیگری...

283

نکته  3033سطر1

...مزارعه مباشرت عامل  ..شده...

...مزارعه مباشرت عامل شرط شده..

284

نکته  3039سطر1

هرچه زمان تحقق مالکیت...

هرچند زمان تحقق مالکیت...

285

نکته  3059سطر2

...میتواند زرع ر از بین ببرد...

...میتواند زرع را از بین ببرد..

286

نکته  3064سطر1

...با انتقال قرارداد ،عامل ...

...با انتقال قرارداد ،عامل ...،

288

نکته  3095سطر2

این سهم به نحو منجر در عرف...

این سهم به نحو منجز در عرف...

289

نکته 3100

...یا اینکه طرفین عقد فسخ خود...

یا اینکه طرفین عقد حق فسخ خود..

290

نکته  3115سطر2

...بیشتری از سود را خواهد برد.

...بیشتری از سود را نخواهد برد.

290
291

نکته  3118سطر1

تعدی که مضارب ...

تعهدی که مضارب...

نکته  3135سطر1

اگر ایجاد در جعاله...

اگر ایجاب در جعاله...

292

نکته  3140سطر1

در جعاله عمل تفصیلی...

در جعاله علم تفصیلی...

292

نکته  3141سطر3

...باطل خواهد بود.

293

نکته  3153سطر1

...و اجزای مقصود به اصالت داشته باشد..،

...و اجزای مقصود باالصاله داشته باشد...

293

نکته  3155سطر1

...و اجزای مقصود به اصالت داشته باشد..،

...و اجزای مقصود باالصاله داشته باشد...

293

نکته  3156سطر1

...و اجزای مقصود به اصالت داشته باشد..،

...و اجزای مقصود باالصاله داشته باشد...

293
294

نکته  3157سطر3

...فوت یا حجر موجب انفساخ...

...فوت یا حجر عامل موجب انفساخ...

نکته  3160سطر1

در عقد اجاره اشخاص به محل...

در عقد اجاره اشخاص به محض...

295

نکته  3170سطر1

...فعالیت یک شخصیت...

...فعالیت  ،یک شخصیت...

297

نکته  3201سطر3

 ...شرکاء دیگر در برای شرکاء...

...شرکاء دیگر در برابر شرکاء...

298

نکته  3211سطر1

ساگر شریکی ضمن انتقال...

اگر شریکی ضمن انتقال...

298

نکته  3213سطر2

...خسارتی ،به بار آید و ضامن..

خسارتی ،به بار آید وی ضامن...

299

نکته  3219سطر2

امکان رجوع از اذن... ،

با امکان رجوع از اذن...،

300

نکته  3236سطر4

...در تعمیر یا تنقیح مال یا اجاره...

...در تعمیر یا تنقیه یا اجاره ...

304

نکته  3280سطر1

..مال به مالک تسلیم مالکنشده...

...مال به مالک تسلیم نشده...

305

نکته  3285سطر1

در عقد ودیعه میتوان شرط ضمان...

در عقد ودیعه میتوان شرط عدم ضمان...

306

نکته  3297سطر1

امین باید مال مورد ودیعه ر در..

امین باید مال مورد ودیعه را در

307

نکته  3313سطر1

...غیر از مستودع  ...در تصرف ....

غیر از مستودع مالی را در تصرف

308

نکته 3317

بعد از این نکته باید عنوان «فصل دهم» بیاید

«فصل دهم :در عاریه»

310

نکته  3341سطر3

مستعیر هستند؛ مگر...

مستعیر است؛ مگر...

310

نکته  3342سطر2

...به عهده معیر هستند ،مگر...

...به عهده معیر است ،مگر....

310

نکته  3343سطر3

...گیرنده مال غاصیب یا...

...گیرنده مال غاصب یا...

311

نکته  3344سطر3

حکم غاصب خواهد بود.

حکم غاصب نخواهد بود.

...باطل خواهد بود و صرفاً در عقد جُعاله مردد بودن عمل
موجب بطالن عقد نیست.

13

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...انقضای مدت تعیین شده...

صفحه
311

عنوان
نکته  3352سطر3

...انقضای مدت ،تعیین شده...

312

نکته  3357سطر3

...در نتیجهای نقشی ندارند که حاصل میشود ،ولی...

...در نتیجهای که حاصل میشود ،نقشی ندارند ولی...

313

نکته  3368سطر2

...توانایی موکل برای انجم آن...

...توانایی موکل برای انجام آن..

314

نکته  3370سطر6

را دارد ،مگر در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد.

را ندارد.

314

نکته  3376سطر3

...بایستی آن را به مال بدهد...

...بایستی آ ن را به مالک بدهد..

316

مبحث چهارم

مبحث چهارم :در طرف مختلف...

مبحث چهارم :در طرق مختلف...

317

نکته  3396سطر2

...و با حسن نیست اقدام...

...و با حسن نیت اقدام...

319

نکته 3406

...چنین امری را تسلسل یا تراضی ضمان مینامند .در این حالت
مضمونله فقط میتواند به ضامن آخر که این به عهده...

...چنین امری را تسلسل یا ترامی ضمان مینامند .در این حالت

320

نکته  3415سطر3

320

نکته  3415سطر5

مضمونله فقط میتواند به ضامن آخر که دین به عهده...

...همچنان باقی خواهند بود ،ولی با انعقاد عقد ضمان موجب نقل ذمه
به ذمه ،تضمینات سابق همچنان باقی خواهند بود؛ ولی با انعقاد...
ذمه به ذمه ،این تضمینات...

ذمه به ذمه ،تضمینات...

321

نکته  3421سطر2

پس از انعقاد ضمان ،ابراء مضمونله بیهوده...

پس از انعقاد ضمان ،ابراء مضمونعنه بیهوده...

322

نکته  3431سطر2

مقصود ضمونله ،ابراء...

مقصود مضمونله ،ابراء...

323

نکته  3437سطر1

324

نکته  3444سطر2

324

نکته  3445سطر3

در صوری که ...
...از دین بری میشوند ،ولی در ضمان موجب ضم ذمه به ذمه اگر
مضمونله ضامن را از دین ابراء کند ،هم ضامن و هم مضمونعنه از
دین بری میشوند ،ولی در ضمان...
...مضمونعنه مالک استف تحصیل...

در صورتی که ...

...مضمونعنه مالک است ،تحصیل...

324

نکته  3446سطر2

...قصد تبرع است و لذ قصد ...

...قصد تبرع است و لذا قصد...

324

نکته  3446سطر3

...بلکه برای مراجعه به مضمونعنهف ضامن...

...بلکه برای مراجعه به مضمونعنه ،ضامن...

325

نکته  3452سطر3

معوض ،عهدی ،تبعی و مبتنی بر مسامحه محالعلیه...

معوض ،عهدی ،تبعی .محالعلیه...

326

نکته  3461سطر3

...پس از دریافت دین ...

327

نکته  3464سطر2

تضمینات این دین سابق...

...پس از پرداخت دین...
تضمینات دین سابق...

327

نکته  3467سطر6

...در عقود رهن ،کفات و ضمان...

...در عقود رهن ،کفالت و ضمان...

327

نکته  3468سطر5

...و تعهد ناضر به احضار...

328

نکته  3470سطر4

...مکفولله فقط در رابطه فقط در رابطه خود آنها مؤثر است...

...و تعهد ناظر به احضار...
...مکفولله فقط در رابطه خود آنها مؤثر است....

328

نکته  3471سطر3

...علم کفیل به اینکه حتی...

...علم کفیل به اینکه دین حتی..

331

نکته  3489سطر1

...اراده طرفین است .بنابرانی

...اراده طرفین است .بنابراین

332

نکته  3496سطر5

...در صلح جاری باشند .بنابراین اگر طرفین...

...در صلح جاری باشد .ادامه جمله حذف میشود.

334

نکته  3514سطر4

...بدون رضای مرتهن را ندارد؛ ولی مرتهن...

334

نکته  3516سطر1

...به قبض راهن یا ثالث به...

...بدون رضای مرتهن را ندارد؛ و مرتهن...
...به قبض ثالث به...

336

نکته  3527سطر2

...مرتهن میتواند به حاکم مراحعه کند تا وی...

...مرتهن میتواند به حاکم مراجعه کند تا وی...

336

نکته  3527سطر4

...حق تقدم داردغ ولی این حق...

...حق تقدم دارد ولی این حق...

338

نکته  3546سطر3

...همچنین حق شفعه از آنجا قابل...

...همچنین حق شفعه از آنجایی که قابل...

339

نکته  3549سطر1

اگر متهبف مجنون یا ...

اگر متهب ،مجنون یا...

339

نکته  3553سطر4

...موجب بطالن هبه است که...

...موجب بطالن هبه نیست که...

340

نکته  3555سطر1

در صورتی که عین موهوبه قابل تجریه باشد... ،

در صورتی که عین موهوبه قابل تجزیه باشد...

340

نکته  3557سطر2

...ولی اگر واهب فوت شود...،

...ولی اگر واهب محجور شود...

340

نکته  3561سطر5

...سهامداران شرکت نستند که...

...سهامداران شرکت نیستند که...

340

نکته  3561سطر9

...در غیر این صورت ،دلی فوری...

...در غیر این صورت ،دلیل فوری..

342

نکته  3568سطر1

در برابر شرکی که به موجب...

در برابر شریکی که به موجب...

344

نکته  3580سطر7

...در تنظیم چنین وصیتامهای موصی

...در تنظیم چنین وصیتنامهای موصی

14

...همچنان باقی خواهند بود ،ولی با انعقاد...

...از دین بری میشوند ،ولی در ضمان...

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...بنابراین اراده موصی...

صفحه

عنوان

344

نکته  3584سطر4

...بنابراین اراه موصی...

345

نکته  3587سطر1

در وصیت قبض ،شرط...

در وصیت  ،قبض شرط...

345

نکته  3588سطر1

اگر موصیله قبل از قبول یا در...

اگر موصیله قبل از قبول یا رد...

345

نکته  3588سطر2

...برای وراث موصیله دالت کند...

...برای وراث موصیله داللت کند...

349

نکته  3624سطر1

در وصیت عهدی ،وجود واهیت وصی...

در وصیت عهدی ،وجود و اهلیت وصی

350

نکته  3631سطر2

...حق تعیین کردن وصی به صغیر...

...حق تعیین کردن وصی بر صغیر...

350

نکته  3632سطر5

و اعمام و اخوان و اوالد...

و اعمام و اخوال و اوالد...

350

نکته  3633سطر5

...بنابراین تا زمانی که طبه...

بنابراین تا زمانی که طبقهی

351

نکته  3643سطر 2و
سطر3

 ...از آنکه  ...فوت کرده ارث میبرد .ولی اگر تقدم  ...تأخر فوت
آنها...

...از آنکه زودتر فوت کرده ارث میبرد .ولی اگر تقدم و تأخر
فوت آنها...

352

فصل سوم

در شرایط و جمله از موانع ارث

در شرایط و جملهای از موانع ارث

353

نکته  3658سطر1

نسبت نامشروع از موانع ارث است.

نسب نامشروع از موانع ارث است.

355

نکته  3669سطر2

...و پسری کار او نباشد... ،

...و پسری کنار او نباشد...

355

نکته  3670سطر3

...سهم اعلی ،زوج و سهم ادنی زوجه است.

...سهم اعلی ،زوجه و سهم ادنی زوج است.

355

نکته  3673سطر1

اگر متوفی اوالد و اخوه ...نداشته...

356

فصل ششم

در سهم االرث طبقات مختلف وراث

356

نکته  3676سطر3

...داشته باشد اخوه متوفی ،...مادر...

اگر متوفی اوالد و اخوه به شرح مرقوم در ماده  892ق.م
نداشته...
در سهماالرث طبقات مختلفهی وراث
...داشته باشد اخوه متوفیبه شرح مندرج در بند ب ماده
 892ق.م ،مادر...

357

نکته  3682سطر3

سبب است .در طبه اول...

358

نکته 3691

کل این نکته حذف شود و جمله مقابل جایگزین آن شود.

سبب است .درطبقه اول...
در صورت اجتماع جد ابی و جد اُمی تنها باشد ،ثلث ترکه را میبرد.

359

نکته  3698سطر2

...ثلث ترکه را میبرند و میان...

...ثلت ترکه را میبرد و میان...

359

نکته  3702سطر3

...در این حالت ،پسر عمومی ...

 ...در این حالت پسر عموی...

360

نکته  3706سطر1

اگر متوفی زوجات متعدد داشته باشدف

اگر متوفی زوجات متعدد داشته باشد،

360

نکته  3708سطر3

...قبل از طالق ،شوهر نکرده باشد

...قبل از طالق ،شوهر نکرده باشد

361

نکته  3716سطر4

...ولی  ...مال مثلی چنین محدودیتی  ...ندارد.

...ولی در مال مثلی محدودیتی وجود ندارد.

361

نکته  3717سطر1

...یک مال مثلی را در رابطهای...

...یک مال مثلی را در رابطهی...

362

جمله دوم

جمله دوم :در اشخاص ...

جمله دوم :در اشخاص مصوب 1314 – 1313

364

نکته  3742سطر2

...منحل کردن روابطه زوجیت...

...منحل کردن رابطهی زوجیت

365

نکته  3755سطر1

...الف رسید به سن...

...الف رسیدن به سن...

368

نکته  3793سطر1

...که این شوراف...

...که این شورا...،

369

نکته  3799سطر3

...از آن ندارد مرگ با اجازه...

...از آن ندارد مگر با اجازه...

370

نکته  3808سطر1

...یک سند رسمی استف در صورتی...

...یک سند رسمی است ،در صورتی ...

374

نکته  3875سطر1

...تقاضای صدر حکم مدت فرضی...

...تقاضای صدور حکم موت فرضی...

376

نکته  3891سطر1

...حکم موت فرضی غایب مفقودالثر..

حکم موت فرضی غایب مفقوداالثر...

376

نکته  3893سطر1

در صورتی که غیب مفقوداالثر...

376

نکته  3894سطر 1و 2

ورثه الزامی به مسترد کردن عوض آنچه نیستند که از منافع اموال
غایب به دست میآید؛...

در صورتی که غایب مفقوداالثر...
ورثه الزامی به مسترد کردن عوض آنچه که از منافع اموال غایب
به دست میآید نیستند؛...

377

نکته  3900سطر2

...تمام نشده و زوج دادن....

...تمام نشده و زوج  ،دادن...

379

نکته  3923سطر2

...درجه دارای قرابت نسبی خواهد

...درجه دارای قرابت سببی خواهد

379

نکته  3925سطر2

...رابطه هر یک از آنها خویشاندان...

380

نکته  3938سطر1

یکی از دیگر از...

...رابطه هر یک از آنها با خویشاوندان...
یکی دیگر از...

15

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
...کمتر از  16سال باشد.
...پس از أخذ نظر کارشناس

صفحه

عنوان

381

نکته  3957سطر2

...کمتر از  16سال نباشد.

382

نکته  3963سطر2

...پس از أخذ گرفتن نظر کارشناس

385

نکته  4003سطر2

...وعده ازواجف قراردادی است

وعده ازدواج ،قراردادی است

392

نکته  4090سطر1

...پس از سه طالق متوالی با مر...

پس از سه طالق متوالی با مرد...

397

نکته  4158سطر2

صحیح و نافذ خواهد شود.

صحیح و نافذ خواهد شد.

397

فصل پنجم:
وکالت در نکاح

ما بین نکته  4159و  4160هیچ عنوانی نیست.

398

نکته  4175سطر1

...ولی در آن  ...تعیین نشده...

399

نکته 4191

-

...ولی در آن مدت تعیین نشده...
عبارت زیر جایگزین متن این نکته میشود:
در عقد نکاح موقت زن حق نفقه ندارد ،مگر اینکه شرط شده باشد
یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

400

نکته  4204سطر2

...حق توقیف این اموال  ...نیز خواهد..

حق توقیف این اموال را نیز خواهد

400

نکته  4207سطر1

...ولی مالکیت او نبست به...

...ولی مالکیت او نسبت به...

401

نکته  4212سطر2

...شوهر نسبت به نقض با تلف

403

نکته 4251

-

...شوهر نسبت به نقض یا تلف
عبارت زیر جایگزین متن این نکته میشود:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین
مهر زن خود را طالق دهد ،زن مستحق مهرالمتعه است.

405

نکته  4278سطر1

...در مقام انجام وظیفه میدهند...،

406
410

نکته  4288سطر1
نکته  4344سطر1

...نبودن زن به نسبت به نفقه...
...خود برود یا با او نزدیکی کند ،چنین....

در مقام انجام وظیفه انجام میدهند
...نبودن زن نسبت به نفقه...
...خود برود چنین...

416

نکته  4415سطر2

...تسلیم کند ،تا زمانی تعیین...

...تسلیم کند ،تا زمان تعیین...

418

نکته  4441سطر1

ولیّ مجنون دائمی میتوان در صورت

ولیّ مجنون دائمی میتواند در صورت

418

نکته  4443سطر2

دورای افاقه...،

420

مبحث سوم

بعد از نکته  ،4477عنوان مقابل قرار گیرد:

دوران افاقه...،
مبحث سوم :در عده

421

کتاب هشتم

باب اول :در نسبت

باب اول :در نسب

422

نکته  4502سطر2

...خواه این قرار صریح...

...خواه این اقرار صریح...

425

نکته  4547سطر2

دیافت نفقه ...

دریافت نفقه...

428

نکته  4578سطر3

...در امور مالی مولیه علیه...

...در امور مالی مولی علیه...

428

نکته  4579سطر2

...و شخصی را نیر به عنوان...

...و شخصی را نیز به عنوان...

428

نکته  4592سطر2

...به سمت وصی منصب میکند...

...به سمت وصی منصوب میکند...

430

نکته  4608سطر2

غیرمالی مولیه علیه است.

430

کتاب نهم

بعد از نکته  4609این نکته قرار گیرد.

غیرمالی مولی علیه است.
کتاب نهم :در خانواده /فصل اول :در الزام به انفاق

بعد از نکته  4159این عنوان فصل قرار گیرد :فصل پنجم:
وکالت در نکاح

430

نکته  4612سطر1

 ...در خط عمود ،نامشروع...

431
436

نکته  4614سطر1
نکته  4683سطر1

...برای گذراندن زندگی خود خود..
اگر شخص نیازمند به نصب قیم همسر..

...در خط عمودی ،نامشروع...
...برای گذراندن زندگی خود...
اگر شخص نیازمند به نصب قیم ،همسر

436

نکته  4685سطر2

...رجوع کرده و اشخاص را که...

رجوع کرده و اشخاصی را که ...

437

نکته  4703سطر2

ایرانف به عهده...

ایران ،به عهده...

441

نکته  4744سطر2

...از مقررات آمده و مربوط...

...از مقررات آمره و مربوط...

441

نکته  4755سطر2

...دادستان قرار گیرید ،دادگاه..

...دادستان قرار گیرد .دادگاه...

443

جلد سوم

جلد سوم :در ادله اثبات دعوی...

443

نکته 4769

در مورد...سازمان قضاوتی حذف شود

جلد سوم :در ادله اثبات دعوی مصوب 1314
نکته  :4769توافق طرفین برخالف...

449

نکته  4866سطر1

مفاد سن در صورتی...

مفاد سند در صورتی...
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