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  .ن هدف حقوق عدالت استيمهم ت §

  

مجموعھ مقررات

حقوق بین المللمیان دولت ھا

میان افراد و  
حقوق فردیاشخاص در جامعھ

حقوق مدنی

حقوق کار

حقوق تجارت

حقوق بین المل  
فردی

حقوق عمومیمیان افراد و دولت

حقوق کیفری و جزا

حقوق اساسی

حقوق مدنی

اشخاص و 
محجورین

اموال و 
مالکیت

حقوق 
قراردادھا و 
معامالت

مسئولیت ھا

....
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  يحقوق مدن
ن يباشد و روابط اشخاض را از ا يگر ميکديمجموعه قواعد و مقرراتب است که حاکم بر روابط افراد جامعه با 

  دينما يم ميلحاظ که عضو جامعه هستند تنظ

  نیرو محجو    اشخاص
  شخص
  ف باشديحق و تکل يتواند دارا يفقط شخص م. باشد يف ميحق و تکل يکه دارا يموجود

  تيشخص
  .ف باشدينکه صاحب حق و تکليا يانسان است برا يستگيوصف و شا

  .در روزگار گذشته برده ها حق نداشتند يق نباشد وليست که صاحب حق و تکلين يدر روزگار ما انسان §

  يشخص حقوق
افته ياختصاص  ياز اموال که به اهداف خاص يا پاره يمشترکند  يت هايمنابع و فعال ياز افراد که دارا يدسته ا

  باشند يف ميحق وتکل يت مستقل قائل است و دارايآنها شخص ياند و قانون با

وضعیت در 
قانون رم

بردگی

سیاسی

خانوادگی
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  تيوضع
  .ژه روابط خانوادهيبه و يخصوص يشخص در روابط حقوق يعبارت است از اوصاع حقوق

 .باشد يت ميوضع يجه يت نتياهل §

  تياهل
  .اهل يدارا شدن و اجرا يشخص برا ييو توانا يستگيعبارت است از شا

  هياحوال شخص
به  يو مبادله  يشخص وجود دارد و قابل ارزش گذا يبرا ياست که صرف نظر از شغل و مقام اجتماع ياوصاف
  .باشد يم... ه مانند طالق، نسب و ياحوال شخص. آن مترتب است يبرا يآثا يباشد و از نظر قانون مدن يپول نم

  باشد؟ يه ميشخصا ارث جزو احوال يآ
کند  يان ميه بيارث را جدا از احوال شخص يد گفت که در قانون هفتم قانون مدنين سؤال بايدر پاسخ به ا

مقرر شده  ۱۳۱۲عه در محاکم مصوب سال ير شيان غيرانيت ايت احوال شخصيرعا ين در قانون اجازه يهمچن
 يت دارايه و وصيه، حقوق ارثيظر احوال شخصستند از نين ياثنا عش يعه يکه تابع مذهب ش ياست مسلمانان

ت يه را ازدواج، طالق، ازث و وصيقانون گذار احوال شخص يقانون اساس ۱۲کن در اصل يمذهب خوشند ل
 يمنطبق باشد تنها مشکلت يه بر ارث و وصيف احوال شحصيرسد تع يه نظر ميگر يد يف کرده است از سويتع

ه را ذکر نکرده است مثالً نسبت فرزند، فسخ ياز احوال شخص يکه برخن است يکه به قانون گذار وارد است ا
  .ه آورده استياز احوال شخص يقيه مصاديتوان گفت قانون گذار از بق ياما در دفاع م... نکاه و 

  تيحقوق مربوط به شخص
کند  يت مياشتر از انسان حميتعلق دارد و ب يخواص به و يانسان به گروه اجتماع يکه صرف از وابستگ يحقوق

  .يو يتا از منافع ماد
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حقوق مربوط بھ 
شخصیت

حقوق مربوط بھ جسم انسان

انسان... حقوق مربوط بھ معنوی، روحی و 

  تين حقوق بشر و حقوق مربوط به شخصيسه بيمقا
  :توان اشاره کرد  يت به سه مورد ميان حقوق مربوط به شخصيسه ميدر مقا

 يان ميب يشه يو حق اند يکه صحبت از آزاد ياست زمان يمربوط به حقوق عموم يحقوق بشر به نوع - ۱
است و به روابط  يکه حقوق مربوط به اشخاص حقوق مدن يبحث حقوق بشر مطرح است در حال ميکن

 .باشد يافراد م يخصوص

 يت از مباحث جزو حقوق بشر است در حاليحق مالکمثالً . شود يز مين يحقوق بشر شامل عمور مال - ۲
 شود يمربوط نم يت به امور ماليحقوق مربوط به شخصم يکه گفت

ت ممکن يکه کقوق مربوط به شخص يدرحال. باشد يو مهم انسان م يحقوق اساس يک سيحقوق بشر  - ۳
 .ز باشدين يو فرع ير اساسياست شامل حقوق غ

  

  

  حقوق مربوط به جسم انسان
 يتعرض کند حت يگيگر حق ندارد به جسم دياحترام است و شخص د ين است که جسم انسان دارايمنظور ا

  .ا سرپرست آن را جلب کنديت شخص و يد رضايز بايمار پزشک نيفرد ب يدر مورد جراح

  ت است؟يشخص يا انسان پس از مرگ دارايآ
در نتيجه حقوق مربوط به شخصيت ندارد اما چون اين جسم براي رود  ين ميت آن از بيبا مرگ انسان شخص

  .شخص است براي او نيز وجود دارد مثل دفن و کفن يانسان بوده پاره اي از احترام با
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. ما حق ازدواج در دوران سال استخدام سلب کرده استياز زنان مهمان دار هوا پ يقرار داددر 
  معتبر است؟ ين قرار داديبه نظر شما چن

بوده است به  يقرار داد را معتبر دانسته اند که سلب حق به صورت جزئ ين سوال برخيدر خصوص پاسخ به ا
ن شرط واقع است که يبرا يگيگر اشکال ديد ياز سو. است يرسد که سلب حق ازدواج به صورت کل ينظر م

  .ن شرط خالف اخالق حسنه استيا

  يتخلف سلب حق به صورت جزع يضمانت اجرا
معتقد هستند که در حق . ان سلب حق تمتع و حق اجرا فرق گذاشته انديم يپاره ا. شود يان ميب يات متعددينظ

ر ناخذ است و منوط يست اما غين معامله باطل نيمعامله باطل است و در مورد حق اجرا ا يتمتع در صورت جزع
  .اجازه به او بدهدن که شخص متعهدله ياست به ا

  .برخي ديگر معتقدند که هر دو معامله غير ناخذ است و منوط به اجازه ي متعهدله

  ه طلب خسارت کندح است اما متعهدليز اساسا معامله صحين پاره اي از حقوق دانان

ن سلب حق تمتع و يب يرا عرف فرقيز. برخوددار است يشتيرسد نظر دوم از وجاهت ب يرسد نظر م يبه نظر م
ض صاحب حق معامله يدانست که با تنف يفضول ين مورد را مانند معامله يتوان ا يا ميگذارد ثان ياجرا نم

  .گردد يح و نافذ ميصح

  معامالت
  .دكليه آثار حقوقي را دارا مي باشن :صحيح

  )معامله ي فضولي. (ان باشديدر م يگيحق فرد د :ر نافذيغ

  .هيچ اثر حقوقي ندارد :باطل

هيج کس نمي تواند از خد سلب حيت کند و يا در حدودي که مخالف قوانين و يا   :قانون مدني ۹۶۰ماده 
  .اخالق حسنه باشد از استفاده از حيت خود صرف نظر کند


