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 آلت 
افراز و سازکار آلت جنگ اب ارجنتگ استت شهنی دست ح 

 خواه زشش افراز باتد خواه نه.

 آلت قتاله 
ی مادی که طاها  کشنده باتدم ماننتد تفنتگ و وسیله ح 

تمشیر و کارد. هر گاه آلتی نظر بته موضتف فترود آوردن آن 

عادتا  باعث قتل گردد در حهم آلت قتاله است مانند کوبیدن 

ع ا به موضف ح اس سر آدمی که خیرناک و کشنده باتد. 

کنیش است اگر آلتی با توجه به م اد مجنتی علیته کشتنده 

 تد مانند رشختش آب جوش بر روی بیمار قلای.با

   Lethal weaponف.ح 

 آلت کُند 
 وسیله غیربرنده ل 

  Lethe lweaponف.ح آلت قتاله 

 آمر 
 کارفرما -فرمانده -دهندهفرمان -امردهنده -امرکننده ل 
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که دستور دهد از نظر حووقی در مهانی ذشل به کار آن ح 

 رفته است:

 همل کار به دستور او کار کند.ال( ک ی که حق1

( در باب م ؤلیت مدنیم کارفرما است و هتر کتک کته بته 2

 دستور او کاری صورت گیرد که زشانی به ثالث برساند.

   One who gives order- Commander- Commandingف.ح 

 آیش زراعی 
به مهنی بارور تدن و میوه دادن درختانی که شه تال  ل 

ند و در اصیالح کشاورزی آمادگی زمیش دهدر میان میوه می

است از حیث قوه و استهداد بترای کشتت و زرع و بتارآوردن 

 مح ول.

در اصیالحات حووقی نام زمیش زراعی است که ملهی  ح 

ک ی است ولی مالکم انتفاع از آن را ترک کرده باتد بترای 

 مدتی مهلوم شا موقت.

 آیش زراعی 

به مهنی بارور تدن و میتوه دادن درختتانی کته شتک  ل 

دهند از قایل سی  و آلتو ستالی کته سال در میان میوه می
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و در  - گوشند آش  آن استدهد میی فراوان میدرخت میوه

اصتتیالح کشتتاورزی آمتتادگی زمتتیش استتت از حیتتث قتتوه و 

هتای استهداد برای کشت و زرع و بتارآوردن مح تولم زمیش

کارنتد شهنتی شه تال در آن سال در میتان میکم قوه را شک

گذارند تا دوبتاره سال خالی و بیهار میکنند و شکزراعت می

استهداد پیدا کند و زمانی که زمیش برای زراعت م تهد باتد 

 گوشند آش  آن است.می

آش  نام زمینی زراعی است که ملک ک ی است ولتی  ح 

ی متدتی مهلتوم شتا مالکم انتفاع از ان را ترک کرده باتد برا

 موّقت.

 اِبا 
 سرکشی -نافرمانی -خودداری کردن ل 

 ابراء 
 بری کردن ذمه. -بی ار کردن -بری کردن ل 

عیت  در لغت به مهنی بهاودم تندرستت گردانتدنم بی ح 

اش استواط گرداندن در حووق و فوه اشواعی است که نتیجته

بتر اثر حووقی است با ق د و رضای شتک جاناته ختواه در برا

 عوض باتد خواه نااتد.
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( ابراء عاارت از اشش است که داشش از حق خود به اختیار نکته

 قانون مدنی. 291تا  289صرف نظر نماشد. مواد 

   Release. Act of Liberatingف.ح 

 ابنیه 
 جمف بناء -هاساختمان -بناها ل 

اموالی استت کته در زمتیش ن ت   -هاشهنی ساختمان ح 

هتا بتدون اشتراد جا کتردن آنای کته جابتهنهگوتده است به

ها مودور نااتد خواه تخرش  متوجه بنا گتردد و خرابی به آن

بترد بلهته از قیمتت شا متوجه مورّ بنا زوجه از ابنیه ارث نمی

هتا در برد. خراب تدن ابنیه و ماشتل تتدن آنها ارث میآن

 صورت اشراد خ ارت موج  م ؤلیت مدنی مالک است.

 اتخاذ 
 برگرفتش -فراگرفتش -گرفتش ل 

  Adopt- Adoption- Adoptingف.ح 

 اتالف 
 تااه کردن -نابود ساختش -نی ت کردن -تلف کردن ل 
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عاارت است از تااه کردن مال غیتر بته عتدوان شهنتی  ح 

 عملی که م توج  نهوه  و بازخواست باتد.

اگر در برابر اتالف مال به دست مالتک آن  عوض اتالف به

به او عوض داده تود اشش اتالف مال به عوض گوشنتد و اشتش 

مشمول عنوان اتالف که موج  م ؤلیت مدنی است بحثتی 

 دشگر است.

اتالف دو گونه استت: اول( اتتالف مااتتر  اتالف ت ایای 

دوم( اتالف ت ایای در اول عملی عادتا  موج  اضرار و تلتف 

تود در دومی کنیش نی ت قدر مشترک هتر دو انت تاب می

 اضرار و تلف به فاعل است. 

نول قانونی مالی به ثالث استت مثتال: زود  اتالف حهمی 

دهتد و او هتم آن را عیش مالی را به عنوان صداق به زود می

که دخول دهد بدون اششفروتد سپک زود او را طالق میمی

ق است اما صتداق متورد کرده باتد و م تحق ن ف آن صدا

اتالف حهمی واقف تده است و زود باشد عوض متال تتالف را 

 به توهر بدهد.

اگر مال مورد رهش را ثتالثی تلتف کنتد باشتد  اتالف رهش 

عوض آن را بدهد و آن عوض خود به خود رهش خواهتد بتود 

 کنیش است اگر راهش آن را تلف کند.



 18 الف ترمینولوژی حووق ج ای اخت اصی  

 

ا ثمتش تخ تی شهنی اتالف مایف و ش اتالف قال از قاض 

 بهد از عود و پی  از اقااض به طرف.

واژه اتالف هر گتاه بتدون ضتمیمه گفتته  اتالف مال غیر 

تود مو ود اتالف مال غیر است کته از موجاتات ضتمان می

قهری است و عمتده مااحتث م تؤلیت متدنی گترد آن دور 

 زند.می

در واژه اتتالف ت تایای تترح آن گذتتت  اتالف مااتتر 

هر گاه به طور میلق به کار رود مو ود همتیش  ی اتالفواژه

رود ی ت ای  به کار میاتالف مااتر است و در برابر آن واژه

گوشد: اتالف و ت ای  شهنی اتالف به مااتترت و که میکنان

 اتالف به ت ای  شا اتالف ت ایای.

 387شهنی اتالف آن قاض که از تمول ماده  اتالف مایف 

کننتده تلف -1صتورت دارد:  3ف ق.م خارد استت اشتش اتتال

صتورت  2کننده باشف است. در هر تلف -2تخص ثالث است. 

باشد بدل به خرشدار داده تود و او فوط م تحق بدل قتانونی 

ی بدل از ثالتث و ت تلیم آن بته است. در فرض اولم میالاه

مشتری از تههدات باشف است زشرا اوستت کته تههتد ت تلیم 

ننده مشتری است. اگتر از روی غترور کتلف -3مایف را دارد. 
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آن را تلف کند غارّ باشد بدل را به مشتری بدهد. اگر غرور در 

بیش نااتد اشش تلف در حهم قاض مشتری است و خود کرده 

 را کاره نی ت.

موررات م ؤلیت متدنی از احهتام وضتهی  تالف محجور ا

است. فرق بیش محجور و غیر محجور نی ت پک اگر صغیر شا 

نه مال غیر را بدون اذن او تلف کند م تؤل ه تتند و از دشوا

دارائی خود باشد جاران ضرر کند. اما اگر عمل آنان ناتتی از 

 تفرشط ولیّ آنان باتد آن ولی ضامش است.

شهنی ک تی فرشت  ختورده و متالی را تلتف  اتالف مغرور 

کند. خواه مال خودش باتد خواه مال غیر. در اتالف مال غیر 

ورم عن ر سوم اتالف بیش فهل غتارّ و ضترر وجتود از روی غر

کته مغترور دارد و او باشد جاران خ ارت کند بته تترط اشش

پی  از اتالف وضف شد بر آن مال نهرده باتد وگرنه از جهت 

ضمان شد م ؤل است شهنی مالک آن مال حق دارد مثتل شتا 

قیمتتت از وی ب تتتاند و او هتتم هتتر کتته داده باتتتد از غتتارّ 

 گیرد.می

شهنی ک ی به تهدشد ثالث مال غیتر را تلتف  ه اتالف مهرک

کند. اگر وضف شد بر حال مذکور نهرده باتتد ضتامش اتتالف 
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کننده است زشرا تناس  ذاتی که عن ر سوم اتالف است اکراه

کننده و ضرر وجود دارد نه بیش عمل مهتره و بیش عمل اکراه

 ضرر.

ل متالی اگر بهد از ستپری تتدن ستا اتالف ن اب زکات 

مؤدی زکاتم ن اب را پتی  از تأدشته تلتف کنتد زکتات بتر 

ی او است و باشد بپردازد خواه اتالف به ق د فرار باتتد عهده

 خواه نه.

 اثالث باقیه 

 مانده.اثالث جمف ثلث است و باقیه شهنی باقی ل  

 اثناء 

 هام به مهنی طی و میانه و تا والی کی ی.میانه ل 

 اجمال 

 -به اخت ار گفتش میلای -به کوتاهی سخش پرداختش ل 

 خالصه کردن -ماهم و نارسا گفتش

 سخش مجمل شهنی سخش مخت ر ح 


