
  

 

 

 قانون مدنی
 

 مقدمه

 

 بطور عموم نیدر انتشار و آثار و اجراء قوان

 

ظرف مدت  دیبا جمهورسی. رئشودیابالغ م جمهورسیبه رئ یمراحل قانون یپس از ط یپرسهمه جهیو نت یاسالم یمصوبات مجلس شورا -۱ ماده

ساعت پس از ابالغ  ۷۲موظف است ظرف مدت  یو دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسم دیابالغ نما انیپنج روز آن را امضاء و به مجر

 .دیمامنتشر ن

 یروزنامه رسم یاسالم یمجلس شورا سیماده به دستور رئ نیابالغ در مدت مذکور در ا ایجمهور از امضاء  سرئی استنکاف صورت در – تبصره

 دیساعت مصوبه را چاپ و منتشر نما ۷۲موظف است ظرف مدت 

 

 موقع اجرا مقرر شده باشد. یبرا یخاص بیاالجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتپانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم نقوانی – ۲ ماده

 

 .دیبعمل آ یدر روزنامه رسم دیبا نقوانی انتشار – ۳ ماده

 

شده موضوع اتخاذ نینسبت با یدر خود قانون مقررات خاص نکهیاست و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر ا هبآتی نسبت قانون اثر – ۴ ماده

 باشد.

 

 قانون استثناء کرده باشد. کهیخواهند بود مگر درموارد رانیا نیقوان عیاعم از اتباع داخله و خارجه مط رانیسکنه ا هکلی – ۵ ماده

 

 در خارجه باشند میمق نکهیولو ا رانیاتباع ا هیاشخاص وارث در مورد کل تینکاح و طالق و اهل لیاز قب هیمربوطه باحوال شخص نقوانی – ۶ ماده

 خواهد بود. یمجر

 

 در حدود هیحقوق ارث ثیاز ح نیود و همچنخ تیو اهل هیمسائل مربوطه باحوال شخص ثیاز ح رانیدر خاک ا ممقی خارجه اتباع – ۷ ماده

 و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. نیقوان عیمعاهدات مط

 

 خواهد بود. رانیا نیاز هر جهت تابع قوان کنندیم ایبر طبق عهود تملک کرده  رانیکه اتباع خارجه در ا رمنقولغی اموال – ۸ ماده

 

 دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. ریو سا رانیدولت ا نیب یکه بر طبق قانون اساس عهودی مقررات – ۹ ماده

 

 قانون نباشد نافذ است. حیمخالف صر کهیاند در صورت که آن را منعقد نموده ینسبت بکسان یخصوص قراردادهای – ۱۰ ماده

 

 

 

 



  

 

 

 اموال در –اول  جلد

 

 یطور کلبه تیاموال و مالک انبی در –اول  کتاب

 

 انواع اموال انبی در –اول  باب

 

 .رمنقولغی و منقول است قسم دو بر اموال – ۱۱ ماده

 

 رمنقولغی اموال در –اول  فصل

 

 که ینحوبواسطه عمل انسان  ایباشد  یاستقرار آن ذات کهنینتوان نقل نمود اعم از ا گریبمحل د یآن است که از محل رمنقولغی مال – ۱۲ ماده

 محل آن شود. اینقص خود مال  ای ینقل آن مستلزم خراب

 

 یها که برااست لوله نیچناست و هم منقولریغ شودیو هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب م ایو آس هیو ابن اراضی – ۱۳ ماده

 شده باشد. دهیبنا کش ای نیدر زم گریمقاصد د ایآب  انیجر

 

خود  یخراب اینقل آن موجب نقص  کهیبکار رفته باشد بطور نیزم ایدر بنا  کهیها در صورتو مجسمه و امثال آن یو پرده نقاش نهآی – ۱۴ ماده

 است. رمنقولیمحل آن بشود غ ایآن 

 

درو شده باشد تنها آن قسمت منقول  ای دهیاز آن چ یاست اگر قسمت رمنقولیدرو نشده است غ ای دهچی که مادام حاصل و ثمره – ۱۵ ماده

 است.

 

 است. رمنقولیکنده نشده است غ ای دهیآن و نهال و قلمه مادام که بر هایشاخه و اشجار مطلق – ۱۶ ماده

 

عت و و اسباب و ادوات زرا نیو ماش شیگاو و گاوم لیعمل زراعت اختصاص داده باشد از قب یکه مالک آن را برا یائیو اش واناتحی – ۱۷ ماده

محاکم  تیداده باشد از جهت صالح صیامر تخص نیاستفاده از عمل زراعت الزم و مالک آن را با یهر مال منقول که برا یو بطور کل رهیو غتخم

خانه  ایزراعت  یاریآب یکه برا یگرید وانیح ایاست تلمبه و گاو و  نیچناست و هم رمنقولیاموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غ فیتوق و

 اختصاص داده شده است.و باغ 

 

 یالمجرالعبور و حقحق لیاز قب ریحق ارتفاق نسبت بملک غ نیچنو هم یو سکن یمثل حق عمر رمنقولهیغ اءاشی از انتفاع حق – ۱۸ ماده

 است. رمنقولیو امثال آن تابع اموال غ دیخلع  یتقاضا لیاز قب رمنقولهیراجعه باموال غ یدعاوو

 

 در اموال منقوله –دوم  فصل

 

 منقول است. دیوارد آ یمحل آن خراب ایبخود  نکهیممکن باشد بدون ا گریبه محل د یکه نقل آن از محل یائاشی – ۱۹ ماده

 

 



  

 

 

 ای عیمب نکهیمحاکم در حکم منقول است ولو ا تیصالح ثیمستأجره از ح نیاالجاره عو مال عیقرض و ثمن مب لیاز قب ونید هکلی – ۲۰ ماده

 باشد. رمنقولهیمستأجره از اموال غ نیع

 

ها را آن توانیو م شودیساخته م اهایرودخانه و در یدر رو کهییهاو حمام اهایو آس هاقیکوچک و بزرگ و قا یهاکشتی انواع – ۲۱ ماده 

مزبوره ممکن  اءیاز اش یبعض فیتوق یول نباشد داخل در منقوالت است یعمارت ینظر بطرز ساختمان جزو بنا کهییهاکارخانه هیکلحرکت داد و

 .دیعمل آخاصه به باتیها موافق ترتآن تیاهم نظر به تاس

 

در بنا بکار نرفته  کهیاز بنا جدا شده باشد مادام یبواسطه خراب ایشده  هیته یبنائ یکه برا رهیسنگ و آجر و غ لیاز قب بنائی مصالح – ۲۲ ماده

 داخل منقول است.

 

 که مالک خاص ندارد اموالی در –سوم  فصل

 

 ها خواهد بود.مربوطه بآن نیکه مالک خاص ندارد مطابق قوان اموالی از استفاده – ۲۳ ماده

 

 .دیتملک نما ستیها مسدود نرا که آخر آن ییهاطرق و شوارع عامه و کوچه تواندینم کسچهی – ۲۴ ماده

 

 یعموم یانبارهاها و کاروانسراها و آبپل لیرا که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قب یاموال تواندینم کسچهی – ۲۵ ماده

 که مورد استفاده عموم است. ییهااست قنوات و چاه نیچنتملک کند.و هم یعموم یهاگاهدانیو م مهیمدارس قدو

 

و قورخانه و اسلحه  ینظام یزهایها و خاکرمثل استحکامات و قالع و خندق یمانتفاعات عمو ایمصالح  یکه معد است برا دولتی اموال – ۲۶ ماده

و  یخیو آثار تار یعموم یهاها و کتابخانهو موزه یدولت یتلگراف یهامیو س یو عمارات دولت هیاثاثه و ابن نیچنو هم یجنگ نیو سفا رهیو ذخ

 یدر تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوص یو منافع مل یکه دولت بعنوان مصالح عموم رمنقولهیچه از اموال منقوله و غها و بالجمله آنامثال آن

 باشد. افتهیاختصاص  یشهر ای هیناح ای تیو وال التیبه ا یکه موافق مصالح عموم یاموال نیچنو هم ستین

 

مخصوصه مربوطه  نیقانون و قوان نیها را مطابق مقررات مندرجه در اآن توانندیو افراد مردم م باشدیکه ملک اشخاص نم اموالی – ۲۷ ماده

و  ادهکه معطل افت ییهانیزم یعنیموات  یمثل اراض شودیم دهیها استفاده کنند مباحات ناماز آن ایها تملک کرده و از اقسام مختلفه آن کیبهر

 ها نباشد.زرع در آنو کشت و یآباد

 

 .رسدیمأذون از قبل او بمصارف فقرا م ای حاکم اذن با المالکلمجهو اموال – ۲۸ ماده

 

 شودیاشخاص نسبت باموال حاصل م برای که مختلفه حقوق در –دوم  باب

 

 را دارا باشند: لیذ هایعالقه باموال نسبت اشخاص است ممکن – ۲۹ ماده

 

 منفعت( ای نیاعم از ع) تمالکی –۱

 

 



  

 

 

 انتفاق حق –۲

 

 رغی ملک به ارتفاق حق –۳

 

  

 تیر مالکد –اول  فصل

 

 که قانون استثناء کرده باشد. یگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردخود حق همه ملکینسبت بما مالکی هر – ۳۰ ماده

 

 کرد مگر بحکم قانون. رونیب توانیرا از تصرف صاحب آن نم یمال چهی – ۳۱ ماده

 

 حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. یعمل جهیدر نت ایکه طبعاً  رمنقولهغی و منقوله اموال متعلقات و ثمرات تمام – ۳۲ ماده

 

نما  نکهیمالک مگر ا اتیبواسطه عمل ایباشد  دهیخود روئ یاست چه بخود نیمال مالک زم شودیحاصل م نیکه از زم محصولی و نما – ۳۳ ماده

 صاحبیحبه خواهد بود اگرچه بدون رضا ایصورت درخت و محصول مال صاحب اصله  نیحاصل شده باشد که در ا ریحبه غ ایحاصل از اصله  ای

 شده باشد. تهکاش نیزم

 

 آن هم خواهد شد. جیتابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتا تیدر ملک واناتیح جنتای – ۳۴ ماده

 

 خالف آن ثابت شود. نکهیاست مگر ا تیمالک لیدل تمالکی بعنوان تصرف – ۳۵ ماده

 

 نبوده معتبر نخواهد بود. یناقل قانون ایاز سبب مملک  یکه ثابت شود ناش تصرفی – ۳۶ ماده

 

 شخص تیمالک یرد ادعا یبرا تواندینم هیصورت مشارال نیاو بوده است در ا یاقرار کند که ملک سابقاً مال مدع فعلی متصرف اگر – ۳۷ ماده

 باو منتقل شده است. حیکه ملک بناقل صح دیثابت نما نکهیمزبور به تصرف خود استناد کند مگر ا

 

بالجمله مالک حق  نیزم ریاست نسبت بز نیچنآن است تا هر کجا باال رود و هم یمحاذ یفضا تیمستلزم مالک نیزم تمالکی – ۳۸ ماده

 چه را که قانون استثناء کرده باشد.آنتصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر  گونههمه

 

مگر  شودیمحسوب م نیاست ملک مالک آن زم نیزم ریکه در ز یهر بنا و حفر نیچناست و هم نیزم روی در که درخت و بنا هر – ۳۹ ماده

 خالف آن ثابت شود. نکهیا

 

 انتفاع حق در –دوم  فصل

 

ندارد استفاده  یمالک خاص ایاست  یگریآن ملک د نیکه ع یاز مال تواندیاست که بموجب آن شخص م حقی از عبارت انتفاع حق – ۴۰ ماده

 کند.

 



  

 

 

 یو سکن یو رقب عمری در –اول  مبحث

 

 یعمر شخص ثالث ایعمر منتفع و  ایشخص بمدت عمر خود  یاز طرف مالک برا یاست که بموجب عقد یحق انتفاع عمری – ۴۱ ماده

 شده باشد.برقرار

 

 .گرددیبرقرار م ینیمدت مع یاست که از طرف مالک برا یحق انتفاع رقبی – ۴۲ ماده

 

 قیبطر ای یعمر قیحق ممکن است بطر نیو ا شودیم دهینام یحق سکن ای یباشد سکن مسکنی در سکونت از عبارت انتفاع حق اگر – ۴۳ ماده

 برقرار شود. یرقب

 

 مالک نکهینکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر ا نیمع یحق انتفاع مدت یکه مالک برا صورتی در – ۴۴ ماده

 قبل از فوت خود رجوع کند.

 

 یحق مزبور وجود داشته باشند ول جادیا نیبرقرار کرد که در ح توانیم یاشخاص ای شخص درباره فقط را انتفاع حق فوق موارد در – ۴۵ ماده

صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق  کهیبرقرار شود و مادام اندامدهیوجود نعقد به نیهم که در ح یکسان یاست حق انتفاع تبعاً براممکن 

 .گرددیها حق زائل ماز انقراض آن و بعد یباق بورمز

 

 ایمال مزبور منقول باشد  نکهیممکن باشد اعم از ا نیرقرار شود که استفاده از آن با بقاء عب بمالی نسبت فقط است ممکن انتفاع حق – ۴۶ ماده

 مفروز. ایو مشاع باشد  رمنقولیغ

 

 قبض شرط صحت است. رهیو غ عمری از اعم حبس در – ۴۷ ماده

 

 .دیننما طیتفر ای یاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدکه موضوع حق انتفاع است سوء یاز مال دبای منتفع – ۴۸ ماده

 

 که خالف آن شرط شده باشد. نیمگر ا ستیکه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع ن یمال ینگاهدار برای الزمه مخارج – ۴۹ ماده

 

 مسئول آن نخواهد بود. هیمنتفع تلف شود مشارال طیتفر ای یکه موضوع حق انتفاع است بدون تعد مالی اگر – ۵۰ ماده

 

 :شودیم لیزا لذی موارد در انتفاع حق – ۵۱ ماده

 

 مدت انقضاء صورت در –۱

 

 که موضوع انتفاع است مالی شدن تلف صورت در –۲

 

 منتفع ضامن تضررات مالک است: لذی موارد در – ۵۲ ماده

 

 



  

 

 

 استفاده کند.منتفع از مال موضوع انتفاع سوء کهصورتی در–1

 

 بر موضوع حق انتفاع باشد. یموجب خسارت تیعدم رعا نیو ا دیننما تیمقرره از طرف مالک را رعا طیشرا کهصورتی در –۲

 

 یگریجاهل باشد که حق انتفاع متعلق به د هیالاگر منتقل یول شودیموجب بطالن حق انتفاع نم ریاز طرف مالک به غ نعی انتقال – ۵۳ ماده

 فسخ معامله را خواهد داشت. اریاخت است

 

 .دیعرف و عادت اقتضاء بنما ایخواهد بود که مالک قرار داده  یبنحو یگریانتفاع از مال د اتیفیک رسای – ۵۴ ماده

 

 وقف در –دوم  مبحث

 

 شود. لین تسبمال حبس و منافع آ نیکه ع نای از عبارتست وقف – ۵۵ ماده

 

 مقامقائم ای همیعلآن کند و قبول طبقه اول از موقوف یکه صراحهً داللت بر معن یاز طرف واقف بهر لفظ جابیبا شودمی واقع وقف – ۵۶ ماده 

 کمصورت قبول حا نیوقف بر مصالح عامه باشد در ا ای رمحصوریغ همیعلمحصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف کهیها در صورتآن یقانون

 شرط است.

 

 باشد که در معامالت معتبر است. یتیاهل یو بعالوه دارا کندیباشد که وقف م یمالک مال دبای واقف – ۵۷ ماده

 

 مفروز. ایمشاع باشد  رمنقولیغ ایمنقول باشد  نکهیبتوان از آن منتفع شد اعم از ا نیجائز است که با بقاء ع مالی وقف فقط – ۵۸ ماده

 

 .کندیم دایو هر وقت به قبض داد وقف تحقق پ شودیموقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نم نعی واقف اگر – ۵۹ ماده

 

 .شودیواقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام م کهیبلکه مادام ستیشرط ن تفوری قبض در – ۶۰ ماده

 

از  ایبدهد  یرییدر آن تغ ایاز آن رجوع کند  تواندنمی واقف و است الزم قبض حصول و صحت بنحو آن وقوع از بعد وقف – ۶۱ ماده

نکرده بعد از آن  نیمع یاگر در ضمن عقد متول ایکند  کیها شربا آن ای دینما همیعلرا داخل در موقوف یکس ایرا خارج کند  یکسهمیعلموقوف

 دخالت کند. تیبعنوان تولخود  ایدهد  رقرا یمتول

 

 ای رمحصوریغ همیعلاست و اگر موقوف یکاف یو قبض طبقه اول کنندیها قبض ممحصور باشند خود آن همیعلموقوف کهصورتی در – ۶۲ ماده

 .کندیوقف واال حاکم قبض م یبر مصالح عامه باشد متولوقف

 

 تیخود قرار داده باشد قبض خود او کفا یرا برا تیو اگر خود واقف تول کنندیها موقوفه را قبض ماز جانب آن نیمحجور یو وص ولی – ۶۳ ماده

 .کندیم

 

که در آن حق ارتفاق موجود است جائز  یوقف ملک نیچنوقف نمود و هم توانیاست م یگریرا که منافع آن موقتاً متعلق بد مالی – ۶۴ ماده

 .دیوارد آ یبحق مزبور خلل کهنیبدون ا است



  

 

 

 است. انیواقف واقع شده باشد منوط باجازه د انیکه بعلت اضرار د وقفی صحت – ۶۵ ماده

 

 باطل است. رمشروعغی مقاصد بر وقف – ۶۶ ماده

 

قادر  هیعلاگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف کنیوقف آن باطل است ل ستیکه قبض و اقباض آن ممکن ن مالی – ۶۷ ماده

 است. حیآن باشد صحباخذ 

 

 نکهیداخل در وقف است مگر ا شودیموقوفه محسوب م نیاز توابع و متعلقات ع ایبر حسب عرف و عادت جزء  ایکه طبعاً  یزچی هر – ۶۸ ماده

 مذکور است. عیکه در فصل ب یواقف آن را استثناء کند بنحو

 

 مگر به تبع موجود. ستین حصحی معدوم بر وقف – ۶۹ ماده

 

 و نسبت بسهم معدوم باطل است. حصحی موجود بسهم نسبت شود واقع معاً معدوم و موجود بر وقف اگر – ۷۰ ماده

 

 .ستین حصحی مجهول بر وقف – ۷۱ ماده

 

مخارج خود را از منافع  ریسا ای ونیپرداخت د ای دینما همیعلجزء موقوف ای هیعلکه واقف خود را موقوف یمعن نیبر نفس با وقف – ۷۲ ماده

 بعد از فوت. ایباشد  اتیراجع بحال ح نکهیموقوفه قرار دهد باطل است اعم از ا

 

 است. حیها صحو امثال آن نواردی و خدمه و اقوام و اوالد بر وقف – ۷۳ ماده

 

 منتفع گردد. تواندیواقع شود م همیعلمصداق موقوف زنی واقف خود اگر عامه مصالح بر وقف در – ۷۴ ماده

 

 یگرید یمتول تواندیم زیخود قرار دهد و ن یبرا ینیدر مدت مع ای وهیالحاداره کردن امور موقوفه را مادام یعنی تیتول تواندمی واقف – ۷۵ ماده

شود که  ذاراز خود واقف واگ ریغ گریچند نفر د ای کیاموال موقوفه ممکن است ب تیمجتمعاً با خود واقف اداره کند.تول ایکند که مستقالً  نیمع

 نیدر ا ایکند و  یشده است نصب متول نیکه مع یمتول ایشرط کند که خود او  تواندیواقف م نیچنمنضماً اداره کنند و هم ایمستقالً  کیهر

 بداند قرار دهد. یرا که مقتض یبیترت موضوع هر

 

 و اگر رد کرد مثل دیرد نما تواندینم گریرد کند و اگر قبول کرد د ایرا قبول  تیبدواً تول تواندیقرار داده م یکه واقف او را متول کسی – ۷۶ ماده

 قرار داده نشده باشد. یکه از اصل متول ستیصورت

 

مستقالً تصرف  گرانید ای یگریها فوت کند داز آن کیقرار داده باشد هر  تیبطور استقالل تول شتریب ایدو نفر  برای واقف هرگاه – ۷۷ ماده

را  یها حاکم شخصاز آن یکیو بعد از فوت  ستینافذ ن گرانید ای یگرید بیبدون تصو کیو اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر  کنندیم

 که مجتمعاً تصرف کنند. دینمایاست م ماندهیباقآن که  مهیضم

 

 اطالع او باشد. ای بیبتصو یناظر قرار دهد که اعمال متول یبر متول تواندمی واقف – ۷۸ ماده

 



  

 

 

حق عزل شرط شده  کهیقرار داده شده است عزل کنند مگر در صورت یرا که در ضمن عقد وقف متول یکس تواندیحاکم نم ای واقف – ۷۹ ماده

 .کندیم نیظاهر شود حاکم ضم ام یمتول انتیو اگر خباشد 

 

 .شودیفاقد آن وصف گردد منعزل م یشرط کرده باشد و متول یرا در شخص متول مخصوصی وضع واقف اگر – ۸۰ ماده

 

 خواهد بود. هیفقینداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ول نیمع متولی که عامه اوقاف در – ۸۱ ماده

 

 قرار نداده باشد یبیرفتار کند و اگر ترت بیهمان ترتب دیبا یکرده باشد متول نیمع یخاص بیاداره کردن موقوفه ترت برای واقف هرگاه – ۸۲ ماده

 .دیعمل نما ینیام لیمثل وک رهیو حفظ موقوفه و غ نیآن بر مستحق میمنافع و تقس یآورو اجاره و جمع ریراجع بتعم دیبا یمتول

 

 اگر در ضمن وقف شرط یکند مگر آن که واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ول ضیتفو یگریرا بد تیتول تواندینم متولی – ۸۳ ماده

 .ردیبگ لیوک تواندیمباشرت نشده باشد م

 

المثل مستحق اجرت ینشده باشد متول نیمع هیالتولقرار دهد و اگر حق یعمل متول یبرا سهمی موقوفه منافع از واقف است جائز – ۸۴ ماده

 است.عمل

 

حصه خود را تصرف کند اگرچه  تواندیم هیعلشد موقوف نیمع همیعلاز موقوف کی هر حصه و حاصل موقوفه منافع که آن از بعد – ۸۵ ماده

 واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. نکهینداده باشد مگر ا اذنیمتول

 

منفعت الزم است بر  لیتحص یکه برا یو اصالح موقوفه و امور ریقرار نداده باشد مخارج تعم یبیواقف ترت کهصورتی در – ۸۶ ماده

 مقدم خواهد بود. همیعلموقوفحق

 

 شخص ای یبمتول اریاخت نکهیا ایبتفاوت و  ایشود  میتقس یبتساو همیعلموقوف نیشرط کند که منافع موقوفه ماب تواندمی واقف – ۸۷ ماده

 کند. میبدهد که هر نحو مصلحت داند تقس یگرید

 

 زیجا یکه انتفاع از آن ممکن نباشد در صورت یگردد بطور یخوف آن باشد که منجر بخراب ایخراب شود  کهیوقف در صورت عبی – ۸۸ ماده

 عمران آن حاضر نشود. یبرا یکس ایکه عمران آن متعذر باشد است

 

 یخراب نکهیمگر ا شودیانتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته م کهیگردد بطور یمشرف بخراب ای خراب موقوفه بعض هرگاه – ۸۹ ماده

 .شودیصورت تمام فروخته م نیاست بشود در ا ماندهیکه باق یبعض سبب سلب انتفاع قسمت

 

 .شودیم لیباقرب بغرض واقف تبد عیموقوفه در مورد جواز ب نعی – ۹۰ ماده

 

 خواهد شد: هیعموم اتیمنافع موقوفات عامه صرف بر لذی موارد در – ۹۱ ماده

 

 باشد. نیدر ب یقنیقدر مت نکهیالمصرف باشد مگر امنافع موقوفه مجهول کهی( در صورت۱

 



  

 

 

 کرده است متعذر باشد. نیکه واقف مع یصرف منافع موقوفه در مورد خاص کهی( در صورت۲

 

 مباحات از انتفاع حق در –سوم  مبحث

 

 .دیها استفاده نمااز مباحات از آن کیو نظامات راجعه بهر  نیقوان تیبا رعا تواندمی هرکس – ۹۲ ماده

 

 سوم فصل

 

 و در احکام و آثار امالک نسبت به امالک مجاور ریحق ارتفاق نسبت بملک غ در

 

 رغی بملک نسبت ارتفاق حق در –اول  مبحث

 

 .یگریشخص در ملک د یاست برا حقی ارتفاق – ۹۳ ماده

 

استحقاق تابع قرارداد  تیفیصورت ک نیقرار دهند در ا یگریرا که بخواهند نسبت بد یدر ملک خود هر حق توانندمی امالک صاحبان – ۹۴ ماده

 که مطابق آن حق داده شده است. ستیعقد و

 

 یریجلوگ تواندینم نیزم ایبوده است صاحب آن خانه  یگریخانه د ای نیآب باران زم ایفاضل آب  یمجرا یخانه کس ای نزمی هرگاه – ۹۵ ماده

 عدم استحقاق او معلوم شود. کهیکند مگر در صورتاز آن

 

 یانتفاعًا حق ای ناًینسبت بآن  ]به آن [چشمه ع یگرید نکهیاست مگر ا نیصاحب زم تیمحکوم بملک یکس نزمی در واقعه چشمه – ۹۶ ماده

 باشد. داشته

 

مانع آب بردن  تواندیملک نم ایحق مرور داشته صاحب خانه  ایآب بملک خود  یمجرا یگریملک د ایدر خانه  میاز قد کسی هرگاه – ۹۷ ماده

 .رهیحق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غ لیحقوق از قب ریاست سا نیچناو از ملک خود شود و هم عبورای

 

از اذن  تواندیصاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد م یندارد ول ریحق عبور در ملک غ کسی اگر – ۹۸ ماده

 ارتفاقات. ریاست سا نیچنرجوع کرده و مانع عبور او بشود و همخود

 

 زدیبرف بر ایکند و  یجار هیملک همسا ایآب باران از بام خود به بام  ایبگذارد  یگریحق ندارد ناودان خود را بطرف ملک د کسچهی – ۹۹ ماده

 مگر باذن او.

 

 عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه کهیبهمرسد بنحو یخراب یباشد و در مجر یگریدر خانه د یآب شخص مجرای اگر – ۱۰۰ ماده

مانع عبور آب شود مالک  یمجر یچنانچه اگر خراب دیدفع ضرر از خود نما دیاجبار کند بلکه خود او با یمجر ریرا بتعم یحق ندارد صاحب مجر

 نیزم ایداخل خانه  تواندیم یمجر ریتعم یصورت برا نیخود رفع مانع کند در ا دیکند بلکه صاحب حق با ریرا تعم یکه مجر ستیملزم ن خانه

 بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک. کنیشود ول

 



  

 

 

و امثال آن صاحب آن  ایکردن آس ریدا لیاز انحاء حق انتفاع داشته باشد از قب یاست بنحو یگریکه ملک د یاز آب کسی هرگاه – ۱۰۱ ماده

 باشد.    یگریکه مانع از استفاده حق د یدهد بنحو رییرا تغ یمجرتواندینم

 

همان ملک موجود باشد  گریدر جزء د ای گریدر ملک د یاالرتفاقآن ملک حق یمنتقل شود و برا یجزئاً بکس ایکالً  ملکی هرگاه – ۱۰۲ ماده

 شده باشد. حیخالف آن تصر نکهیمگر ا ماندیم یحق بحال خود باقآن

 

ها بقدر حصه مالک آن حقوق شود هر کدام از آن میشرکاء تقس نیباشند و آن ملک ماب یحقوق و منافع یدارا ملکی شرکاء هرگاه – ۱۰۳ ماده

از  کیشود هر  میچند نفر تقس نیحق است ب یبوده و آن ملک که دارا ریعبور در ملک غحق  یدارا یاگر ملک نکهیمنافع خواهد بود مثل او

 که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. یاز همان محل عبورها حقآن

 

دارد  ریآب انبار غ ایحوض  ایحق شرب از چشمه  یاگر کس نکهیخواهد بود مثل ا زیانتفاع از آن حق ن لوسای مستلزم االرتفاقحق – ۱۰۴ ماده

 برداشتن آب دارد. یحوض و آب انبار هم برا ایعبور تا آن چشمه حق

 

او  نیب نکهیمگر ا باشدیتمتع از آن حق الزم شود بعهده صاحب حق م یکه برا یدارد مخارج ریاالرتفاق در ملک غکه حق کسی – ۱۰۵ ماده

 داده شده باشد. یصاحب ملک بر خالف آن قرارو

 

حق مزبور باشد مگر  لیتعط ای عییکه باعث تض دینما یدر ملک خود تصرفات تواندیاست نم ریاالرتفاق غکه مورد حق ملکی مالک – ۱۰۶ ماده

 اجازه صاحب حق.با

 

انتفاع رورتبمقدار متعارف و آنچه ض ایباشد که قرار دادند و  یاباندازه دیکه متعلق حق اوست با رغی ملک در حق صاحب تصرفات – ۱۰۷ ماده

 .کندیاقتضا م

 

هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند  تواندیبموجب اذن محض باشد مالک م یگریاز ملک د یکه انتفاع کس مواردی تمام در – ۱۰۸ ماده

 موجود باشد. یمانع قانون نکهیامگر

 

 مجاور بامالک نسبت امالک آثار و احکام در –دوم  مبحث

 

بر خالف  یلیدل ای نهیقر نکهیمگر ا شودیصاحب آن دو ملک محسوب م نیدو ملک واقع است مشترک ماب نیکه ماب یواردی – ۱۰۹ ماده

 موجود باشد.آن

 

 .کنندیاز جمله قرائن است که داللت بر تصرف و اختصاص م ریو وضع سرت فترصی بطور بنا – ۱۱۰ ماده

 

محکوم  واریگذاشته شده باشد آن د ریسرت وارید یاز هر دو طرف برو ایباشد و  فیبطور ترص واربدی متصل بنا طرف دو از هرگاه – ۱۱۱ ماده

 خالف آن ثابت شود. نکهیباشتراک است مگر ا

 

 خالفش ثابت کهنیصاحب آن طرف خواهد بود مگر ا تیمحکوم بملک واریطرف باشد تمام د کیفقط از  اختصاصی قرائن هرگاه – ۱۱۲ ماده

 شود.



  

 

 

 است که در آن شرکت دارند. یمشترک بر عهده کسان واردی مخارج – ۱۱۳ ماده

 

 ممکن نباشد. گریدفع ضرر بنحو د نکهیمگر ا دیمشترک نما وارید ریرا اجبار بر بنا و تعم یگرید تواندیاز شرکاء نم کیچهی – ۱۱۴ ماده

 

 گرید کیشر دیمشترک امتناع نما یبناء و اجازه تصرف در مبنا دیاز تجد نیکیمشترک خراب شود و احد شر وارید کهصورتی در – ۱۱۵ ماده

 را کند. وارید یبنا دیدر حصه خاص خود تجد تواندیم

 

را  وارید یبنا تواندیم گرید کیشر دینما قهیاز تحمل مخارج مضا یدر مبنا باشد ول یگریبتصرف د راضی شرکاء احد هرگاه – ۱۱۶ ماده

 دیاست که بنا را تجد یکیمشترک خواهد بود واال مختص بشر واریبا مصالح مشترک ساخته شود د دیجد یاگر بنا صورتنیو در ا کنددیتجد

 کرده است.

 

را بنا آن که خراب کرده مجدداً آن دیخراب کردن آن الزم نبوده با کهیمشترک را خراب کند در صورت وارید کیاز دو شر یکی اگر – ۱۱۷ ماده

 کند.

 

 یهر نوع تصرف ایو رف باز کند  چهیدر ایبگذارد  ریآن بنا سرت یرو ایمشترک را باال ببرد  واریحق ندارد د کیاز دو شر کیچهی – ۱۱۸ ماده

 .گرید کیمگر به اذن شر دینما

 

دهد و  رییخود تغ یرا از جا رهایت گرید کیشر یبدون رضا تواندیداشته باشد نم ریمشترک سرت وارید یاز شرکاء بر رو کی هر – ۱۱۹ ماده

 بگذارد. واریاز د گرید یبجا

 

از اذن خود رجوع  تواندیآن بنا کند هر وقت بخواهد م یرو ایبگذارد  ریاو سرت وارید یاذن دهد که بر و هیبهمسا واردی صاحب اگر – ۱۲۰ ماده

 حق را از خود سلب کرده باشد. نیا یبوجه ملزم نکهیمگر اکند 

 

 دیمجدداً بگذارد مگر باذن جد تواندیگذارده باشد و بعد آنرا بردارد نم یریسرت وارید یبر رو واریبه اذن صاحب د کسی هرگاه – ۱۲۱ ماده

 تصرفات. ریاست سا نیچنو هم واریصاحب داز

 

 را خراب کندکه آن شودیگردد صاحب آن اجبار م یشارع و نحو آن شود که مشرف بخراب ای ریبملک غ لیمتما یواردی اگر – ۱۲۲ ماده

 

 دو قسمت بکشند. نیماب یواریرا مجبور کند که با هم د یگرید تواندیها نماز آن یکیشود  میدو نفر تقس نیب ینیزم ای خانه اگر – ۱۲۳ ماده

 

 بماند و اگر بسبب یبحال سابق باق دیتصرف معلوم نباشد با نیبوده و سابقه ا هیهمسا یمختص وارید یرو یعمارت ریسرت مقدی از اگر – ۱۲۴ ماده

 دیثابت نما نکهیحق ممانعت ندارد مگر ا هیکند و همسا دیآن را تجد تواندیبرداشته شود صاحب عمارت م ریعمارت و نحو آن سرت یخراب

 شده بوده است. جادیسابق بصرف اجازه او ا تیوضع

 

خود  یبطور متعارف در حصه اختصاص تواندیها ماز آن کیهر  یگریمال د یباشد و طبقه فوقان یمال کس تحتانی طبقه هرگاه – ۱۲۵ ماده

خود بطور  یسقف طبقه اختصاص ایدر کف  تواندیم یو تحتان یطبقه فوقان نیاز مالک کیدو طبقه هر  نینسبت بسقف ب کنیبکند ل تصرف

 نباشد. یگریکه مزاحم حق د دیاندازه تصرف نمامتعارف آن



  

 

 

اطاق  نیغرفه باالختصاص و هر دو نسبت بسقف ماب یوارهاینسبت بد یاطاق و صاحب فوقان یوارهاینسبت بد یانتحت اطاق صاحب – ۱۲۶ ماده

 .شوندیو غرفه باالشتراک متصرف شناخته م

 

 خالف آن ثابت شود. نکهیمحسوب است مگر ا یملک صاحب طبقه فوقان فوقانی پله – ۱۲۷ ماده

 

 .دیو سقف آن بنما وارهاید ریمساعدت در تعم ای ریرا اجبار به تعم یگرید تواندینم یو غرفه فوقان یاز صاحبان طبقه تحتان کیچهی – ۱۲۸ ماده

 

 دیموافقت در تجد یو مالک تحتان یمالک فوقان نیب کهیخراب شود در صورت یو فوقان یعمارت تحتان نمابی واقع سقف هرگاه – ۱۲۹ ماده

نموده چنانچه با مصالح مشترکه  دیاگر تبرعًا سقف را تجد نیاز مالک کیها موجود نباشد هر آن نیسابقاً ب یحاصل نشود و قرار داد ملزمبنا

 خواهد بود. یباشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بان شدهساخته 

 

بدهد ملزم برفع آن  یبدهد و اگر بدون اذن خروج یبدون اذن او خروج هیخانه همسا یاحق ندارد خانه خود را بفض کسی – ۱۳۰ ماده

 بود.خواهد

 

آنرا عطف  تواندیم هیاز آنجا عطف کند و اگر نکرد همسا دیشود با هیهمسا نیزم ایخانه  یداخل در فضا کسی درخت شاخه اگر – ۱۳۱ ماده

 .شودیم ریدرخت که داخل ملک غ یهاشهیاست حکم ر نیچناگر نشد از حد خانه خود قطع کند و هم کند و

 

رفع  ایرفع حاجت  یکه بقدر متعارف و برا یشود مگر تصرف هیکند که مستلزم تضرر همسا یدر ملک خود تصرف تواندینم کسی – ۱۳۲ ماده

 از خود باشد. ضرر

 

 یمختص واریاز د تواندیم کنیاو باشد ل یملک مختص واریدر باز کند اگرچه د هیخانه خود به خانه همسا واریاز د تواندینم سیک – ۱۳۳ ماده

 تیرؤ عکه مان زدیاویپرده ب ایبکشد  واریجلو روزنه و شبکه د تواندیهم م هیهمسا یحق منع او را ندارد ول هیشبکه باز کند و همسا ایروزنه  خود

 شود.

 

 بردن آب شوند. ایرا مانع از عبور  گریشرکاء د توانندینم کندیشر یمجر کی ایمعبر  کیدر  کهیاز اشخاص کیچهی – ۱۳۴ ماده

 

 خواهد بود. نیماب واریامالک باشد در حکم د نیها که فاصل مابو نحو آن رهحفی و درخت – ۱۳۵ ماده

 

 امالک محری در –سوم  مبحث

 

 کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. یاطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برا یاز اراض یمقدار محری – ۱۳۶ ماده

 

 ( گز است.۳۰زراعت ) ی( گز و برا۲۰آب خوردن ) یچاه برا محری – ۱۳۷ ماده

 

ماده و  نیمذکوره در ا ریاگر مقاد کنی( گز است ل۲۵۰سخت ) نی( گز و در زم۵۰۰رخوه ) نیچشمه و قنات از هر طرف در زم محری – ۱۳۸ ماده

 .شودیباشد بآن  ]به آن[ افزوده م یدفع ضرر کاف یکه برا یانباشد باندازه یاز ضرر کاف یریجلوگ یقبل برا ماده

 



  

  

 

ز است بدون اذن ا میچه مقصود از حرباشد با آن یاست و تملک و تصرف در آن که مناف میدر حکم ملک صاحب حر محری – ۱۳۹ ماده 

که موجب تضرر نشود  یتصرفات یقنات بکند ول ایچاه  یگریقنات د ایچشمه و  میدر حر تواندینم یکس نیو بنابر ا ستین حیمالک صحطرف

 جائز است.

 

 تملک اسباب در –دوم  کتاب

 

 :شودمی حاصل تملک – ۱۴۰ ماده

 

 مباحه اءیاش ازتیموات و ح یاراض اءیباح( ۱

 

 عقود و تعهدات لهیبوس( ۲

 

 اخذ بشفعه لهیبوس( ۳

 

 ( بارث۴

 

 مباحه ایاش ازتیموات و ح یاراض اءیدر اح -اول قسمت

 

 موات و مباحه یاراض اءاحی در –اول  باب

 

 لیکه در عرف آباد کردن محسوب است از قب یاتیعمل لهیموات و مباحه را بوس یآن است که اراض نیزم یااحی از مراد – ۱۴۱ ماده

 .ندیقابل استفاده نما رهیبنا ساختن و غ ،یکاردرختزراعت،

 

 یبرا یول شودینم تیاست و موجب مالک ریتحج رهیکندن چاه و غ ای نیاطراف زم دنیسنگ چ لیاز قب اءیاح در شروع – ۱۴۲ ماده

 .دینمایم اءیدر اح تیحق اولو جادیا رکنندهیتحج

 

 .شودیکند مالک آن قسمت م اءیرا بقصد تملک اح یموات و مباحه قسمت اراضی از هرکس – ۱۴۳ ماده

 

 .باشدیم زیموجب تملک وسط آن ن نیاطراف زم اءاحی – ۱۴۴ ماده

 

 .دینما تیرعا ثیموضوع را از هر ح نیمربوطه با گرید نیقوان دیبا کنندهاءاحی – ۱۴۵ ماده

 

 مباحات ازتیدر ح -دوم باب

 

 .الیتصرف و است لیکردن وسا ایمه ایاست  دیتصرف و وضع  ازتحی از مقصود – ۱۴۶ ماده

 

 



  

 

 

 .شودیکند مالک آن م ازتیمربوطه بآن ح نیقوان تیرا با رعا مباحی مال هرکس – ۱۴۷ ماده

 

متصل برودخانه  کهیمادام یول شودیکرده و مالک آن نهر م اءیبکند و متصل کند برودخانه آن نهر را اح یمباح نهر نزمی در هرکس – ۱۴۸ ماده

 محسوب است. رینشده است تحج

 

مزبور وارد شود ملک صاحب  یمجرا ایکه در نهر  یاحداث کند آب مباح یمجر ایمباحه نهر  اهیم ازتیبقصد ح یهرگاه کس -۱۴۹ ماده

 مشروب نمود. ینیزم ایجدا کرد  یاز آن نهر توانیو بدون اذن مالک نم استیمجر

 

و  شوندیکه موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن م یشوند بنسبت عمل و مخارج کیچاه شر ای ینفر در کندن مجرهرگاه چند  -۱۵۰ ماده

 .شودیم میها تقسآن نیبهمان نسبت ب

 

اطراف  ایبسازد  ابیآس ایآن پل  یرو ایتنگ کند  ای عیدهنه نهر را وس ایجدا کند  یمشترک مجرائ یاز مجرا تواندیاز شرکاء نم یکی -۱۵۱ ماده

 شرکاء. ریکند مگر باذن سا یهر نحو تصرف ایدرخت بکارد آن

 

و هر  شودیآن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن م یمختص یاز شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرا یکیمفروض  بیاگر نص -۱۵۲ ماده

 بکند. تواندیدر آن م ینحو تصرف

 

مگر  شودیها مآن بینص یها اختالف شود حکم بتساواز آن کیهر  بیباشد و در مقدار نص یجماعت نیمشترک ماب یهرگاه نهر -۱۵۳ ماده

 ها موجود باشد.از آن یبعض بینص یادتیبر ز یلیدل نکهیا

 

 نداشته باشد. یگریآب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه د ریاز ملک غ تواندینم یکس -۱۵۴ ماده

 

 حوائج خود از آن نهر جدا کند. ریو سا ابیو آس نیزم یبرا ایخود را مشروب کند  یمباحه اراض یز نهرهاهرکس حق دارد ا -۱۵۵ ماده

 

 کیچیدر تقدم و تأخر اختالف شود و ه یصاحبان اراض نیاطراف آن مشروب شود و ماب ینباشد که تمام اراض یهرگاه آب نهر کاف -۱۵۶ ماده

 خواهد داشت. ترنیپائ نیاست بقدر حاجت حق تقدم بر زم کتریکه بمنبع آب نزد ینیهر زم بیترت تینتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعا

 

بخواهند آب  کزمانیمحرز نباشد و هر دو در  یگریبر د یکیهم واقع شوند و حق تقدم  یدر دو طرف نهر محاذ نزمی دو هرگاه – ۱۵۷ ماده

هر دو باشد بنسبت حصه  یبرا یتقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کاف یبرا دیهر دو نباشد با یبرا یو آب کافببرند

 .کنندیم میتقس

 

متأخر  نیبر زم شودیمقدم م زیآن مقدم بوده است در آب ن اءیکه اح ینیاطراف رودخانه مختلف باشد زم یاراض اءیاح ختاری هرگاه – ۱۵۸ ماده

 باشد. از آن ترنیاگرچه پائ اءیاحدر

 

 یقییسابقه تض یصاحبان اراض یباشد و برا ادیکند اگر آب رودخانه ز اءیدر اطراف رودخانه اح ینیزم داًیبخواهد جد یهرگاه کس -۱۵۹ ماده

 باشد. یاراض ریاو باالتر از سا نیرا مشروب کند و اال حق بردن آب ندارد اگرچه زم دیجد نیاز آب رودخانه زم تواندیمنباشد 

 



  

 

 

و در  شودیکند مالک آب آن م یچشمه جار ایبکند تا بآب برسد  یچاه ایمباحه بقصد تملک قنات  یاراض ایخود  نزمی در هرکس – ۱۶۰ ماده

 محسوب است. ریتحج دهیبآب نرس کهیمباحه مادام یاراض

 

 

 معادن در –سوم  باب

 

 مخصوصه خواهد بود. نیاست و استخراج آن تابع قوان نیواقع شده باشد ملک صاحب زم یکس نیکه در زم معدنی – ۱۶۱ ماده

 

 ضاله واناتیشده و ح دایپ اءاشی در –چهارم  باب

 

 شده دایپ اءاشی در –اول  فصل

 

 آن را تملک کند. تواندینخود نقره باشد، م ۱۲/۶درهم که وزن آن  کیآن کمتر از  متیکند که ق دایپ مالی هرکس – ۱۶۲ ماده

 

کند و اگر در مدت  فیتعر سالکی دیبا داکنندهیباشد، پ شتریب اینخود نقره  ۱۲/۶درهم که وزن آن  کیشده  دایمال پ متقی اگر – ۱۶۳ ماده

که آن را بطور امانت  یدر آن بکند در صورت یگریتصرف د ایمختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد  هینشد، مشارال دایمزبور صاحب مال پ

 او تلف شود، ضامن نخواهد بود. ریو بدون تقص هداردنگا

 

صاحب  افتنیاز  ایاست و  دهیفایب فیعلم حاصل کند که تعر سالکیمدت  انیاز پا شیپ ایمال از همان ابتدا  داکنندهیپ کهصورتی در – تبصره

 .شودیاز او ساقط م فیتعر فیگردد تکل وسیمال مأ

 

محل  یکه بتوان گفت که عادتًا به اطالع اهال یبنحو یشده عبارتست از نشر و اعالن بر حسب مقررات شرع دایپ اءیاش فتعری – ۱۶۴ ماده

 است. دهیرس

 

 فیآن را تملک کند و محتاج بتعر تواندیکند م دایپ یندارد مال یاز سکنه بوده و مالک خاص یخرابه که خال ای ابانبی در هرکس – ۱۶۵ ماده

 خواهد بود. یشده در آباد دایپ اءیاش ریصورت در حکم سا نیباشد که مال عهد زمان حاضر است در امعلوم  نکهیمگر ا ستین

 

ها بآن دیسابق است با نیمالک ای یاحتمال بدهد که مال مالک فعل ایکند  دایپ یمال دهیخر ریکه از غ یملک ای ریدر ملک غ کسی اگر – ۱۶۶ ماده

 .دیکه فوقًا مقرر است رفتار نما یقیها بدهد و اال بطربه آن دیها معلوم شد باآن تیشدند و بقرائن مالک تیمالک یها مدعبدهد اگر آناطالع 

 

آن در حکم خود مال  متیعادله فروخته شود و ق متیبق دیبا شودیبماند و فاسد م یباق ستیشده است ممکن ن دایکه پ مالی اگر – ۱۶۷ ماده

 خواهد بود.  شدهدایپ

 

 ضامن نخواهد بود. هیتلف شود مشارال داکنندهیپ ریبدون تقص فیشده در زمان تعر داپی مال اگر – ۱۶۸ ماده

 

 کننده است. دایقبل از تملک متعلق بصاحب آن است و بعد از تملک مال پ شودیشده حاصل م دایکه از مال پ منافعی – ۱۶۹ ماده

 



  

 

 

 ضاله واناتحی در –دوم  فصل

 

 کینزد ایمزبور در چراگاه  وانیاگر ح یشود ول افتیاست که بدون متصرف  یمملوک وانیضاله( عبارت از هر حگم شده ) وانحی – ۱۷۰ ماده

 .گرددیدرنده باشد ضاله محسوب نم واناتیمتمکن از دفاع خود در مقابل ح ایشود  افتییآب

 

 

کند و اال  میقائم مقام او تسل ایبحاکم  دید و اگر مالک را نشناسد باآنرا بمالک آن رد کن دیبا دینما دایضاله پ واناتحی هرکس – ۱۷۱ ماده

 خواهد بود اگرچه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.ضامن

 

نکند حق مطالبه مخارج  میقائم مقام او آنرا تسل ایبحاکم  یکننده با دسترس دایشود و پ افتیگمشده در نقاط مسکونه  وانحی اگر – ۱۷۲ ماده

آنرا از مالک  یمخارج نگاهدار تواندیم داکنندهیشود پ افتیمسکونه  ریضاله در نقاط غ وانیهرگاه ح آنرا از مالک نخواهد داشت. ینگاهدار

حق  هیبق یمالک فقط برا ای داکنندهیبا منافع حاصله احتساب و پ یباشد و اال مخارج نگاهدار نبردهیانتفاع وانیاز ح نکهیمطالبه کند مشروط بر ا

 را خواهد داشت. گریکدیرجوع ب

 

 نهدفی در –پنجم  باب

 

 .شودیم دایدفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پ یبنائ ای نیاست که در زم یمال نهدفی – ۱۷۳ ماده

 

 کرده است. دایاست که آنرا پ یکه مالک آن معلوم نباشد ملک کس نهدفی – ۱۷۴ ماده

 

 نهیشد و آنرا ثابت کرد دف نهیدف تیمالک یمدع نیبمالک اطالع دهد اگر مالک زم دیبا دینما دایپ نهیدف ریدر ملک غ کسی اگر – ۱۷۵ ماده

 .ردیگیتعلق م تیمالکیبمدع

 

 مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آن است. یکه در اراض نهدفی – ۱۷۶ ماده

 

 یملک کس اندازدیاست که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل م یملک کس شودیاستخراج م ایکه از در جواهری – ۱۷۷ ماده

 .دینما ازتیکه آن را حاست

 

 .اوردیب رونیاست که آنرا ب یغرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کس ایکه در در مالی – ۱۷۸ ماده

 

 شکار در –ششم  باب

 

 .است تملک موجب کردن شکار – ۱۷۹ ماده

 

 .شودیدر آن باشد موجب تملک نم تیکه عالمت مالک یگرید واناتیو ح یاهل واناتحی شکار – ۱۸۰ ماده

 

 



  

 

 

است  طورنیملک آن شخص است هم شوندیکه در آن جمع م یکند زنبور عسل هیزنبور عسل ته یبرا یمحل ایکندو  کسی اگر – ۱۸۱ ماده

 کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.حکم

 

 خواهد شد. نیراجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه مع گردی مقررات – ۱۸۲ ماده

 

 

 دوم قسمت

 

 عقود و معامالت و الزامات در

 

 کلی بطور تعهدات و عقود در –اول  باب

 

 ها باشد.و مورد قبول آن ندینما یتعهد بر امر گریچند نفر د ای کیچند نفر در مقابل  ای کی نکهای از است عبارت عقد – ۱۸۳ ماده

 

 معامالت و عقود اقسام در –اول  فصل

 

 :شوندیمنقسم م لیت باقسام ذمعامال و عقود – ۱۸۴ ماده

 

 منجز و معلق. ،یاریجائز، خ الزم،

 

 .نهیمعامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد مع نیاز طرف کیچهی که است آن الزم عقد – ۱۸۵ ماده

 

 بخواهد فسخ کند. یبتواند هر وقت نیاز طرف کی هر که است آن جائز عقد – ۱۸۶ ماده

 

 جائز. گریالزم باشد و نسبت بطرف د کطرفبی است ممکن عقد – ۱۸۷ ماده

 

 فسخ باشد. اریاخت یثالث یبرا ایها از آن یکی ای نیطرف یآن است که برا یارخی عقد – ۱۸۸ ماده

 

 نباشد و اال معلق خواهد بود. یگریآن بر حسب انشاء موقوف بامر د رتأثی که است آن منجز عقد – ۱۸۹ ماده

 

 صحت معامله یبرا یاساس طشرای در –دوم  فصل

 

 است. یاساس لیذ طیصحت هر معامله شرا برای – ۱۹۰ ماده

 

 هاآن یو رضا نی( قصد طرف۱

 

 



  

 

 

 نیطرف تی( اهل۲

 

 که مورد معامله باشد نی( موضوع مع۳

 

 جهه معامله تی( مشروع۴

 

 

 هاآن یو رضا نطرفی قصد در –اول  مبحث

 

 که داللت بر قصد کند. یزیبقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چ شودمی محقق عقد – ۱۹۱ ماده

 

 خواهد بود. یقصد و رضا باشد کاف نیها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مباز آن یکی ای نیطرف یبرا کهمواردی در – ۱۹۲ ماده

 

 که قانون استثناء یقصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در موارد نیکه مب یعمل لهبوسی است ممکن معامله انشاء – ۱۹۳ ماده

 کرده باشد.

 

را  یهمان عقد نیاحد طرف کهیموافق باشد بنحو دیبا ندینمایآن انشاء معامله م لهیبوس نیکه متعامل گردی اعمال و اشارات و الفاظ – ۱۹۴ ماده

 قصد انشاء او را داشته است و اال معامله باطل خواهد بود. گریقبول کند که طرف د

 

 آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است. دیدر خواب معامله نما ای یهوشیب ای یدر حال مست کسی اگر – ۱۹۵ ماده

 

بعد  ای دینما حیدر موقع عقد خالف آنرا تصر نکهیخود آنشخص محسوب است مگر ا یآن معامله برا کندیکه معامله م کسی – ۱۹۶ ماده

 .دیبنما یهم بنفع شخص ثالث یتعهد کندیخود م یآن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص براخالف

 

 خواهد بود. نیصاحب ع یباشد آن معامله برا ریمتعلق بغ نیمثمن معامله ع ایثمن  کهصورتی در – ۱۹۷ ماده

 

اقدام را  نیا نیبوکالت از طرف متعامل کنفریممکن است که  زیو ن دیاقدام بنما ریها بوکالت از غاز آن یکی ای نطرفی است ممکن – ۱۹۸ ماده

 عمل آورد.به

 

 .ستیاکراه موجب نفوذ معامله ن ایاشتباه  جهیحاصل در نت رضای – ۱۹۹ ماده

 

 موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد. وقتی اشتباه – ۲۰۰ ماده

 

 طرف علت عمده عقد بوده باشد. تیشخص کهیمگر در موارد آوردیوارد نم خللی معامله بصحت طرف شخص در اشتباه – ۲۰۱ ماده

 

 عادتا کهیکند بنحو دیخود تهد یآبرو ایمال  ایبوده و او را نسبت بجان  یکه مؤثر در شخص با شعور شودیحاصل م عمالی با اکراه – ۲۰۲ ماده

 



  

 

 

 در نظر گرفته شود. دیزن بودن شخص با ایو اخالق و مرد  تیسن و شخص زیآمقابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه

 

 واقع شود. نیاز متعامل ریغ خارجی شخص طرف از اگرچه است معامله نفوذ عدم موجب اکراه – ۲۰۳ ماده

 

 نیزوج و زوجه و آباء و اوالد موجب اکراه است.در مورد ا لیاو از قب کیاقوام نزد یآبرو ایجان  ایطرف معامله در نفس  دتهدی – ۲۰۴ ماده

 مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است. یدرجه برا یکینزد صیتشخماده

 

خود شخص  ایخود را بموقع اجرا کذارد  ]گذارد[ و  دیتهد تواندیکننده نم دیشده است بداند که تهد دیکه تهد شخصی هرگاه – ۲۰۵ ماده

 .شودیبدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نم نکهیامزبور قادر باشد بر 

 

 بود.معتبر خواهد  یاضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطرار جهیدر نت کسی اگر – ۲۰۶ ماده

 

 .شودیاکراه محسوب نم یمعامله بحکم مقامات صالحه قانون انشاء به شخص شدن ملزم – ۲۰۷ ماده

 

 .شودیشده باشد اکراه محسوب نم یدیبدون آن که از طرف آن کس تهد کسی از خوف مجرد – ۲۰۸ ماده

 

 .است معامله نفوذ موجب اکراه رفع از بعد معامله امضاء – ۲۰۹ ماده

 

 نیطرف تاهلی در –دوم  مبحث

 

 داشته باشند. تیمعامله اهل یبرا دیبا نمتعاملی – ۲۱۰ ماده

 

 باشند. دیبالغ و عاقل و رش دیاهل محسوب شوند با نیمتعامل نکهیا برای – ۲۱۱ ماده

 

 باطل است. تیبواسطه عدم اهل ستندین دیرش ایعاقل  ایکه بالغ  اشخاصی با معامله – ۲۱۲ ماده

 

 .ستینافذ ن نمحجوری معامله – ۲۱۳ ماده

 

 معامله مورد در –سوم  مبحث

 

 .کنندیآن را م فاءیا ای میتعهد تسل نیاز متعامل کیباشد که هر  یعمل ایمال  دبای معامله مورد – ۲۱۴ ماده

 

 مشروع باشد. یداشته و متضمن منفعت عقالئ تیمال دبای معامله مورد – ۲۱۵ ماده

 

 است. یبه آن کاف یمبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمال دبای معامله مورد – ۲۱۶ ماده

 

 



  

 

 

 چهارم در جهت معامله مبحث

 

 مشروع باشد و اال معامله باطل است. دیشده باشد با حیاگر تصر یشود ول حیکه جهت آن تصر ستنی الزم معامله در – ۲۱۷ ماده

 

 انجام شده آن معامله باطل است. یبطور صور ندی از فرار قصد با معامله که شود معلوم هرگاه – ۲۱۸ ماده

 

قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه  نیفرار از د یبرا ونیکه مد دنمای اقامه دالئل داده دادخواست دادگاه به طلبکار هرگاه –مکرر  ۲۱۸ ماده

 صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. نیکه در ا دیاو صادر نما یبده زانیرا به م یاموال و فیقرار توق تواندیم

 

 معامالت اثر در –سوم  فصل

 

 عمومی قواعد در –اول  مبحث

 

 یقانونبعلت  ایاقاله  نیطرف یبرضا نکهیاالتباع است مگر اها الزممقام آنو قائم نیمتعامل نیبر طبق قانون واقع شده باشد ب کهعقودی – ۲۱۹ ماده

 فسخ شود.

 

عرف  هم که بموجب یجینتا هیبه کل نیبلکه متعامل دینمایشده است ملزم م حیدر آن تصر کهیزیچ یرا باجرا نمتعاملی فقط نه عقود – ۲۲۰ ماده

 .باشندیملزم م شودیبموجب قانون از عقد حاصل م ایو عادت 

 

کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل  یخوددار یکه از انجام امر دیتعهد نما ایرا بکند  یتعهد اقدام بامر کسی اگر – ۲۲۱ ماده

 بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ایباشد و  حیتعهد عرفًا بمنزله تصر ایشده و  حیجبران خسارت تصر نکهیمشروط بر ا است

 

نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام  تعهد به کهیبکس تواندیماده فوق حاکم م تیتعهد با رعا فاءای عدم صورت در – ۲۲۲ ماده

 .دیمخارج آن محکوم نما هیدهد و متخلف را بتاد

 

 فساد آن معلوم شود. نکهای مگر است صحت بر محمول باشد شده واقع که معامله هر – ۲۲۳ ماده

 

 .هیعرف معانی بر است محمول عقود الفاظ – ۲۲۴ ماده

 

 هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است. حیعقد بدون تصر کهیدر عرف و عادت بطور امری بودن متعارف – ۲۲۵ ماده

 

 تعهدات اجرای عدم از حاصله خسارات در –دوم  مبحث

 

تعهد  فاءیا یبرا نکهیمگر ا دیخسارت نما یادعا تواندینم گریطرف د نیاز متعامل یکیتعهدات از طرف  فاءای عدم مورد در – ۲۲۶ ماده

که  دیخسارت نما یادعا تواندیم یمقرر نبوده طرف وقت یتعهد مدت فاءیا یشده باشد و اگر برا یمقرر شده و مدت مزبور منقض ینیمعمدت

 که انجام تعهد را مطالبه کرده است. دیانجام با او بوده و ثابت نما موقع اریاخت

 



  

 بوده است که یکه عدم انجام بواسطه علت خارج دیکه نتواند ثابت نما شودیخسارت م هیمحکوم بتأد وقتی تعهد انجام از متخلف – ۲۲۷ ماده

 مربوط باو نمود. توانینم

 

 ریرا بجبران خسارت حاصله از تأخ ونیمد ۲۲۱ماده  تیبا رعا تواندیباشد حاکم م یوجه نقد هیموضوع تعهد تأد کهصورتی در – ۲۲۸ ماده

 .دیمحکوم نما نید هیتأددر

 

 

 

 خسارت نخواهد بود. هیمحکوم بتأد دیاقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآ طهحی از خارج آن دفع که حادثه بواسطه متعهد اگر – ۲۲۹ ماده

 

 ای شتریاو را به ب تواندیحاکم نم دینما هیبعنوان خسارت تأد مبلغی متخلف تخلف صورت در که باشد شده شرط معامله ضمن در اگر – ۲۳۰ ماده

 کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

 

 ثالث باشخاص نسبت عقود اثر در –سوم  مبحث

 

 ۱۹۶ها مؤثر است مگر در مورد ماده آن یو قائم مقام قانون نیمتعامل نطرفی درباره فقط عقود و معامالت – ۲۳۱ ماده

 

 چهارم فصل

 

 شودیکه در ضمن عقد م یطیشرا انیب در

 

 شرط اقسام در –اول  مبحث

 

 :ستیمفسد عقد ن یباطل است ول لذی مفصله شروط – ۲۳۲ ماده

 

 مقدور باشد. ریکه انجام آن غ یشرط -۱

 

 نباشد. دهیکه در آن نفع و فا یشرط -۲

 

 که نامشروع باشد. یشرط -۳

 

 باطل و موجب بطالن عقد است. لذی مفصله شروط – ۲۳۳ ماده

 

 عقد. یشرط خالف مقتضا -۱

 

 [ شودنی]به عوض  نیکه جهل بآن موجب جهل بعوض یمجهولشرط  -۲

 

 :است قسم سه بر شرط – ۲۳۴ ماده

 



  

 

 

 شرط صفت. -۱

 

 جهیشرط نت -۲

 

 .اًینف ایشرط فعل اثباتاً  -۳

 

شرط فعل آن در خارج شرط شود. یآن است که تحقق امر جهیشرط نتمورد معامله  تیکم ای تیفیصفت عبارت است از شرط راجعه بک شرط

 شرط شود. یبر شخص خارج ای نیاز متعامل یکیبر  یعدم اقدام بفعل ایاستکه اقدام 

 

 شرط احکام در –دوم  مبحث

 

 که شرط بنفع او شده است یکس ستیکه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود ن شرطی هرگاه – ۲۳۵ ماده

 اهد داشت.فسخ خو اریخ

 

 .شودیبنفس اشتراط حاصل م جهینباشد آن نت یموقوف به سبب خاص جهیحصول آن نت کهیدر صورت جهنتی شرط – ۲۳۶ ماده

 

و در  اوردیآن را بجا ب دیکه ملتزم بانجام شرط شده است با یکس اًینف ای اثباتاً  باشد فعل شرط عقد ضمن در شرط هرگاه – ۲۳۷ ماده

 .دیاجبار بوفاء شرط بنما یبحاکم رجوع نموده تقاضا تواندیتخلف طرف معامله مصورت

 

مقدور باشد  یگریشخص د لهیانجام آن بوس یمقدور ول ریدر ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غ فعلی هرگاه – ۲۳۸ ماده

 بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. تواندیمحاکم

 

بتواند از جانب  یگرینباشد که د یانجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمال یبرا هعلی مشروط اجبار هرگاه – ۲۳۹ ماده

 واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.او

 

 اریکه شرط بر نفع او شده است اخت یممتنع بوده است کس العقدنیمعلوم شود که ح ای شود ممتنع شرط انجام عقد از بعد اگر – ۲۴۰ ماده

 له باشد. امتناع مستند بفعل مشروط نکهیمعامله را خواهد داشت مگر افسخ

 

 ضامن بدهد. ایرهن  شودیالذمه مآنچه که بواسطه معامله مشغول یبرا نیاز متعامل یکی که شود شرط معامله در است ممکن – ۲۴۱ ماده

 

فسخ معامله  اریله اختشود مشروط وبیمع ایرا رهن دهد و آن مال تلف  نیمال مع هیگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علهر – ۲۴۲ ماده

 اریاخت گریشود د وبیمع ایله برهن گرفت آن مال تلف را مشروطو اگر بعد از آن که مال  بیارش ع ایخواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن  را

 ندارد. فسخ

 

 له حق فسخ معامله را خواهد داشت.مشروط ردیشرط انجام نگ نیداده شود و ا ضامنی که باشد شده شرط عقد در هرگاه – ۲۴۳ ماده

 

 



  

 

 

شرط در معامله  نیمثل آن است که ا نصورتیاز عمل بآن شرط صرف نظر کند که در ا تواندمی شده او بنفع شرط که معامله طرف – ۲۴۴ ماده

 .ستیقابل اسقاط ن جهیشرط نت کنینشده باشد ل دیق

 

 .دیکه داللت بر اسقاط شرط نما یعمل یعنیبفعل  ای باشد بلفظ است ممکن شرط از حاصل حق اسقاط – ۲۴۵ ماده

 

 که ملزم بانجام یو اگر کس شودیکه در ضمن آن شده است باطل م یفسخ بهم بخورد شرط ایمعامله بواسطه اقاله  کهدرصورتی – ۲۴۶ ماده

 .ردیله بگعوض او را از مشروط تواندیشرط بوده است عمل بشرط کرده باشد م

 

 

 یمعامالت فضول ایاست  ریکه موضوع آن مال غ معامالتی در –پنجم  فصل

 

مقام قائم ایاگر مالک  یباشد ول یصاحب مال باطناً راض نکهیولو ا ستیوکالت نافذ ن ای تیوصا ای تیجز بعنوان وال رغی بمال معامله – ۲۴۷ ماده

 .شودیو نافذ م حیصورت معامله صح نیاو پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در ا

 

 .دیکه داللت بر امضاء عقد نما یفعل ایبلفظ  شودیحاصل م فضولی بمعامله نسبت مالک اجازه – ۲۴۸ ماده

 

 .شودیمحسوب نم اجازه عقد مجلس در حضور با ولو مالک سکوت – ۲۴۹ ماده

 

 ندارد. یمؤثر است که مسبوق برد نباشد واال اثر صورتی در اجازه – ۲۵۰ ماده

 

 .دیبآن نما یکه داللت بر عدم رضا یفعل ایبهر لفظ  شودیحاصل م فضولی معامله رد – ۲۵۱ ماده

 

 معامله را بهم بزند. تواندیم هیباشد مشارال لیموجب تضرر طرف اص ریباشد.اگر تأخ یرد فور ایاجازه  ستنی الزم – ۲۵۲ ماده

 

 رد با وارث است. ایاجازه  دیرد فوت نما ایاگر مالک قبل از اجازه  فضولی معامله در – ۲۵۳ ماده

 

منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ  یکننده فضولاز انحاء بمعامله یو بعد از آن بنحو دیمعامله نما رینسبت بمال غ کسی هرگاه – ۲۵۴ ماده

 معامله سابقه نخواهد بود.

 

 یکس ملک ایکننده بوده است و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله دینما یمعامله بعنوان فضول ینسبت بمال کسی هرگاه – ۲۵۵ ماده

صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است  نیدر ا دیوکالهً معامله نما ای هًیاسته است از قبل او وال توآنیکننده ماست که معاملهبوده

 معامله باطل خواهد بود.و اال 

 

قبول کند معامله نسبت بخود او  یگریخود و د یرا برا یانتقال مال ایمنتقل کند  یعقد کیرا ب ریمال خود و مال غ کسی هرگاه – ۲۵۶ ماده

 است. یفضول ریو نسبت بغنافذ 

 

 



  

 

 

واقع  زین گریرد کند مورد معامله د ایرا اجازه  یمالک معامله فضول نکهیبوده است قبل از ا یکه موضوع معامله فضول یمال نعی اگر – ۲۵۷ ماده

 اطلرا اجازه کرد معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن ب کیهر  نصورتیازه کند در ااز معامالت را که بخواهد اج کیهر  تواندیمالک مشود

 خواهد بود.

 

 رد از روز عقد مؤثر اینسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه  نیچنبوده است و هم یکه مورد معامله فضول مالی بمنافع نسبت – ۲۵۸ ماده

 خواهد بود.

 

را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف  یمال فضولی معامل هرگاه – ۲۵۹ ماده

 و منافع است. نیعضامن

 

را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله  یعوض مال یمعامل فضول کهصورتی در – ۲۶۰ ماده

 نخواهد داشت. گریحق رجوع بطرف د گریاجازه کند د زیعوض را نقبض

 

 درکهینسبت باصل مال و منافع مدت یداده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتر یبتصرف مشتر یفضول عیمب کهصورتی در – ۲۶۱ ماده

 حادث شده باشد. یکه در مدت تصرف مشتر یبیاست نسبت بهر ع نیچننکرده باشد و هم فاءیتصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را است

 

 رجوع کند. یفضول عیببا مهًیق ایمثاًل  ای ناًیاسترداد ثمن ع یحق دارد که برا مشتری قبل ماده مورد در – ۲۶۲ ماده

 

 عیغرامات ببا هیثمن و کل یبودن آن جاهل باشد حق دارد که برا یهم بر فضول مشتری و نکند اجازه را معامله مالک هرگاه – ۲۶۳ ماده

 ثمن را خواهد داشت. یکند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برا رجوعیفضول

 

 تعهدات سقوط در –ششم  فصل

 

 :شودیساقط م لیاز طرق ذ یکبی تعهدات – ۲۶۴ ماده

 

 وفاء بعهد. لهبوسی – ۱

 

 اقاله. لهبوسی – ۲

 

 ابراء. لهبوسی – ۳

 

 تعهد. لیتبد لهبوسی – ۴

 

 تهاتر. لهبوسی – ۵

 

 .الذمهیماف تیمالک لهبوسی –۶

 



  

 

 

 بعهد وفاء در –اول  مبحث

 

 نکهی[ بدهد بدون ایگری]به د  یگریبد یزیچ یاگر کس نی[ بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابرایگری]به د  یگریبد مالی هرکس – ۲۶۵ ماده

 استرداد کند. تواندیم باشد زیمقروض آن چ

 

 یدعو دینما فاءی[ خود آنرا الی]به م  لیاگر متعهد بم باشدیمتعهدله قانونًا حق مطالبه نم یکه[ برا ی]تعهدات  کهتعهداتی مورد در – ۲۶۶ ماده

 بود. استرداد او مسموع نخواهد

 

اکر   کندیرا ادا م یگرید نید کهیکس کنیاجازه نداشته باشد ول ونیهم جائز است اگرچه از طرف مد ونیمد ریاز جانب غ نید فاءای – ۲۶۷ ماده

 اذن باشد حق مراجعه باو  ]به او[ دارد و اال حق رجوع ندارد.]اگر[ با

 

 متعهدله. تیمگر با رضا ستیممکن ن یگرید لهیمباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوس کهیدر صورت فعلی انجام – ۲۶۸ ماده

 

 داشته باشد. تیمأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهل ایمالک و  دهدیرا که م یزیکه متعهد چ شودیمحقق م وقتی بعهد وفاء – ۲۶۹ ماده

 

مالک آن مال نبوده استرداد  هیتأد نیدر ح نکهیبعنوان ]به عنوان[ ا تواندینم گرید دینما هیتأد مالی بعهد وفاء مقام در متعهد اگر – ۲۷۰ ماده

 داشته باشد. هیاذن در تأد نکهیاو بوده بدون ا دیدر  یمجوز قانون ایو  ریثابت کند که مال غ نکهیله بخواهد مگر اآنرا از متعهد

 

[ که قانونا حق ی]به کس  یبکس ایگردد  هی[ که از طرف او وکالت دارد تأدی]به کس  یبکس ای نیبشخص  ]به شخص[ دا دیبا ندی – ۲۷۱ ماده

 قبض را دارد.

 

 شود. یراض نیاست که دا حیصح یفوق وقت[ اشخاص مذکور در ماده ری]به غ  ریبغ هتأدی – ۲۷۲ ماده

 

و  شودیم یقائم مقام او بر ای[ تصرف دادن آن بحاکم  ]به حاکم[ لهی]به وس  لهبوسی متعهد کند امتناع آن قبول از حق صاحب اگر – ۲۷۳ ماده

 نخواهد بود. دیکه ممکن است بموضوع  ]به موضوع[ حق وارد آ یخسارت اقدام مسئول نیا خیاز تار

 

 در وجه او معتبر نخواهد بود. هیقبض نداشته باشد تأد تاهلی متعهدله اگر – ۲۷۴ ماده

 

اگرچه  دی[ آنچکه  ]آن چه که[ موضوع تعهد است قبول نماری]به غ  ری[ بغیگری]د  یکرید زیمجبور نمود که چ تواننمی را متعهدله – ۲۷۵ ماده

 موضوع تعهد باشد. از شتریب ایمعادل  متاًیق ءیآن ش

 

 .دینما هیرا که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد  ]به عهده[ تأد یمال تواندینم ونمدی – ۲۷۶ ماده

 

[ تی]به وضع  تیعنظر بوض تواندیحاکم م یول دیاز موضوع تعهد نما یمتعهدله را مجبور بقبول  ]به قبول[ قسمت تواندنمی متعهد – ۲۷۷ ماده

 اقساط دهد.قرار  ایمهلت عادله  ونیمد

 

 



  

 

 

دارد موجب برائت متعهد  میتسل نیکه ح یتیآن بصاحبش  ]به صاحبش[ در وضع میباشد تسل ینیمع نعی تعهد موضوع اگر – ۲۷۸ ماده

اگر  یشده است ول حیقانون تصر نیکه[ در ا ی]موارد  کهینشده باشد مگر در موارد یمتعهد ناش طیتفر ای ینقصان از تعد اگرچه کسر و شودیم

[ ری]به تقص  رینموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط بتقص میتسلدر  ریاجل و مطالبه تأخ ءمتعهد با انقضا

 شخص متعهد نباشد.

 

هم که عرفاً  یاز فرد کنیکند ل فاءیآن ا یکه از فرد اعال ستیباشد متعهد مجبور ن ینبوده و کل یشخص نعی تعهد موضوع اگر – ۲۷۹ ماده

 بدهد. تواندیمحسوب است نم وبیمع

 

عرف و عادت  ایباشد  یقرارداد مخصوص نیمتعامل نیب نکهیمگر ا دیعمل  ]به عمل[ آکه عقد واقع شده به یدر محل دبای تعهد انجام – ۲۸۰ ماده

 .دیاقتضا نما یگرید بیترت

 

 شرط خالف شده باشد. نکهیاست مگر ا ونیبعهده  ]به عهده[ مد هتأدی مخارج – ۲۸۱ ماده

 

 .باشدیم ونیاست با مد نیاز بابت کدام د هیتأد نکهیا صیمتعدده داشته باشد تشخ ونی[ نفر دکی]به   کیب کسی اگر – ۲۸۲ ماده

 

 اقاله در –دوم  مبحث

 

 [ آن را اقاله و تفاسخ کنند.ی]به تراض  یبتراض توانندیم نطرفی معامله از بعد – ۲۸۳ ماده

 

 که داللت بر بهم زدن معامله کند. شودیواقع م یفعل ای لفظ[ هر به]  بهر اقاله – ۲۸۴ ماده

 

 از مورد آن. یفقط مقدار ای شود واقع معامله تمام است ممکن اقاله موضوع – ۲۸۵ ماده

 

بودن و  یکه تلف شده است مثل آن در صورت مثل یزی[ آن چی]به جا  یصورت بجا نیدر ا ستیمانع اقاله ن نیاز عوض یکی تلف – ۲۸۶ ماده

 .شودیبودن داده م یمتیصورت قآن در متیق

 

است که بواسطه  ]به واسطه[ عقد  یمال کس شودمی حادث معامله مورد در اقاله زمان تا عقد زمان از که منفصله منافع و نماآت – ۲۸۷ ماده

 .شودیاقاله مالک م جهیاست که در نت ینماآت متصله مال کس یمالک شده است ول

 

که  یمتیاقاله بمقدار  ]به مقدار[ ق نیآن شود در ح متیق ادیکند که موجب ازد تصرفاتی معامله مورد در عقد از بعد مالک اگر – ۲۸۸ ماده

 شده است مستحق خواهد بود. ادیبسبب  ]به سبب[ عمل او ز

 

 ابراء در –سوم  مبحث

 

 .دی[ صرفنظر نمااری]به اخت  اریاز حق خود باخت نیاست که دا نای از عبارت ابراء – ۲۸۹ ماده

 

 داشته باشد. تیابراء اهل یکه متعهد برا شودیموجب سقوط تعهد م وقتی ابراء – ۲۹۰ ماده



  

 

 

 است. حیصح نیاز د تمی ذمه ابراء – ۲۹۱ ماده

 

 تعهد لتبدی در –چهارم  مبحث

 

 :شودیحاصل م لیتعهد در موارد ذ لتبدی – ۲۹۲ ماده

 

 ی[ از اسباب تراضی]به سبب  یبسبب شودیکه قائم مقام آن م یدیبتعهد ]به تعهد[ جد یتعهد اصل لیکه متعهد و متعهدله به تبد یوقت( ۱

 .شودیم یبر ینسبت بتعهد ]به تعهد[ اصلصورت[ متعهد  نی]ا نصورتیدر ا ندینما

 

 .دیمتعهد را ادا نما نیمتعهدله قبول کند که د تیکه شخص ثالث با رضا یوقت( ۲

 

 .دیمنتقل نما گری[ دی]به کس یمتعهد را بکس الذمهیکه[ متعهدله ماف ی]وقت کهیوقت( ۳

 

 

معامله آنرا ]آن را[ صراحتاً شرط  نیطرف نکهیتعهد سابق بتعهد ]به تعهد[ الحق تعلق نخواهد گرفت مگر ا ناتیتعهد تضم لتبدی در – ۲۹۳ ماده

 کرده باشند.

 

 تهاتر در –پنجم  مبحث

 

مقرر است  لی[ که در مواد ذیقی]به طر یقی[ بطرگریکدی]به  گریکدیها بآن ونید نیباشند ب ونیمد گریکدیدو نفر در مقابل  وقتی – ۲۹۴ ماده

 .شودیتهاتر حاصل م

 

دو نفر در  نکهیبمحض ]به محض[ ا نیبنا بر ا گرددیحاصل م ندینما یموضوع تراض نیدر ا نیطرف نکهیاست و بدون ا قهری تهاتر – ۲۹۵ ماده

بمقدار ]به  نیبطور ]به طور[ تهاتر بر طرف شده و طرف دینمایکه با هم معادله م یاتا اندازه نیشدند هر دو د ونیدر آن واحد مد گریکدیمقابل 

 .شوندیم یبر گریکدیمقدار[ آن در مقابل 

 

ولو باختالف ]به  هیجنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأد کیها از که موضوع آن شودیحاصل م یندی دو مورد در فقط تهاتر – ۲۹۶ ماده

 اختالف[ سبب.

 

 شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. ونمدی عنه[ مضمون به] بمضمون لهمضمون ضمان از بعد اگر – ۲۹۷ ماده

 

 بمحل یمخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محل هیکه با تأد شودیحاصل م یمختلف باشد تهاتر وقت نینید هیمحل تأد فقط اگر – ۲۹۸ ماده

 .ندیرا ساقط نما نیدر محل مع هیحق تأد نیاز انحاء طرف یبنحو ای یگری]به محل[ د

 

 ونیدر نزد مد یبنفع ]به نفع[ شخص ثالث نیاگر موضوع د نیا بر بنا و بود نخواهد مؤثر تهاتر ثالث اشخاص ثابته حقوق مقابل در – ۲۹۹ ماده

 فیتوق الم هیباستناد ]به استناد[ تهاتر از تأد تواندینم گریخود طلبکار گردد د نیاز دا فیتوق نیبعد از ا ونیشده باشد و مد فیتوقمطابق قانون 

 شده امتناع کند.



  

 

 

 الذمهیماف تمالکی –ششم  مبحث

 

باشد پس از فوت  ونیبمورث ]به مورث[ خود مد یاگر کس نکهیمثل ا شودیم یخود گردد ذمه او بر الذمهیمالک ماف ونمدی اگر – ۳۰۰ ماده

 .شودی]به سهم[االرث ساقط م نسبت بسهماو نیمورث د

 

 .شودیکه[ بدون قرارداد حاصل م ی]الزامات کهالزاماتی در –دوم  باب

 

 اتکلی در –اول  فصل

 

 کند. میکند ملزم است آن را بمالک ]به مالک[ تسل افتیرا که مستحق نبوده است در یزیاشتباهًا چ ایکه عمدًا  کسی – ۳۰۱ ماده

 

که آنرا ]آن را[ بدون حق اخذ  یکند حق دارد از کس هیرا تأد نیاست آن د دآنیم ونیکه[ اشتباهاً خود را مد ی]کس کهکسی اگر – ۳۰۲ ماده

 .دیکرده است استرداد نما

 

 

که[ بعدم ]به عدم[  نی]ا نکهیو منافع آن است ]آن است[ اعم از ا نیکرده است ضامن ع افتیحق در ریرا من غ یکه مال کسی – ۳۰۳ ماده

 جاهل. ایاستحقاق خود عالم باشد 

 

را فروخته باشد  زیدر واقع محق نبوده و آن چ کنیاسته ل دآنیکرده است خود را محق م افتیرا بدون حق در یزیکه چ کسی اگر – ۳۰۴ ماده

 و تابع احکام مربوطه بآن ]به آن[ خواهد بود. یفضولمعامله 

 

مگر در صورت علم متصرف بعدم  دیآن شده است بر آ ینگاهدار یاز عهده مخارج الزمه که برا دبای مال صاحب فوق مواد مورد در – ۳۰۵ ماده

 استحقاق خود.]به عدم[

 

 یحساب زمان تصد دیکه حق اجازه دارد اداره کند با یکس ایها را بدون اجازه مالک محجور و امثال آن ای بیاموال غا کسی اگر – ۳۰۶ ماده

در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد  ریتأخ ایاجازه در موقع مقدور بوده  لیکه[ تحص ی]صورت کهیبدهد در صورتخود را

اداره  یخواهد بود که برا یکننده مستحق اخذ مخارجدر دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت  ریتأخ ایدخالت اگر عدم  یولداشت 

 وده است.کردن الزم ب

 

 قهری ضمان در –دوم  فصل

 

 است: یموجب ضمان قهر لذی امور – ۳۰۷ ماده

 

 غصب و آنچه که در حکم غصب است. (۱

 

 اتالف.( ۲

 



  

 

 

 .بیتسب( ۳

 

 .فاءیاست( ۴

 

 غصب در –اول  مبحث

 

 بدون مجوز هم در حکم غصب است. ریبر مال غ دیاست بنحو ]به نحو[ عدوان اثبات  ریبر حق غ الاستی غصب – ۳۰۸ ماده

 

کند غاصب محسوب  دایمالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که ]آن که[ خود او تسلط بر آن مال پ شخصی هرگاه – ۳۰۹ ماده

 ضامن خواهد بود. بیتسب ایدر صورت اتالف  کنیل شودینم

 

انکار در حکم غاصب  خیها در دست اوست منکر گردد از تار[ و امثال آنهی]به وعد عهیبود ای[ هی]به عار هیبعار یکه مال کسی اگر – ۳۱۰ ماده

 است.

 

آنرا ]آن را[ بدهد و  متیق ایمثل  دیتلف شده باشد با نیو اگر ع دیبصاحب ]به صاحب[ آن رد نما ناًیمال مغصوب را ع دبای غاصب – ۳۱۱ ماده

 بدل آنرا ]آن را[ بدهد. دیممکن نباشد با نیع رد یگریاگر بعلت ]به علت[ د

 

افتاده باشد  تیرا بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مال االداءنیح متیق دینشود غاصب با داپی آن مثل و بوده مغصوب مال هرگاه – ۳۱۲ ماده

 آنرا ]آن را[ بدهد. متیق نیآخر دیبا

 

غرس کند  نیرا بدون اذن مالک در آن زم ریدرخت غ ایسازد  ی[ بنائیگری]به د یگریخود با مصالح متعلقه بد نیدر زم کسی هرگاه – ۳۱۳ ماده

 .ندینما یتراض متیکه[ باخذ ]به اخذ[ ق نی]ا نکهینزع آنرا ]آن را[ بخواهد مگر ا ایقلع  تواندیدرخت م ای صاحب مصالح

 

که[ آن  نی]ا نکهیرا نخواهد داشت مگر ا یادیز متیشود غاصب حق مطالبه ق ادیمال مغصوب ز متیعمل غاصب ق جهنتی در اگر – ۳۱۴ ماده

 متعلق بخود ]به خود[ غاصب است. دیزا نیصورت[ ع نی]ا نصورتیباشد که در ا نیع یادتیز

 

است که در زمان تصرف او بمال ]به مال[ مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل ]به فعل[ او  یبعی و نقص هر مسئول غاصب – ۳۱۵ ماده

 نباشد.

 

[ غاصب تی]به غاصب تیمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه بغاصب زیمال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص ن کسی اگر – ۳۱۶ دهما

 باشد.جاهل  یاول

 

از  کیاز هر  ای یاز مال مغصوب را از غاصب اول یقسمت ایتمام  متیق ایمثل  نیو در صورت تلف شدن ع نیع تواندمی مالک – ۳۱۷ ماده

 که بخواهد مطالبه کند. یبعد نیغاصب

 

او تلف شده است آنشخص ]آن شخص[ حق رجوع بغاصب ]به  دی[ که مال مغصوب در ی]به غاصب بغاصبی کند رجوع مالک هرگاه – ۳۱۸ ماده

  هیمشارال دیاو تلف شده است رجوع نما دیکه[ مال در  ی]آن کس کهی[ آنکسری]به غ ریبغ یگریاگر بغاصب ]به غاصب[ د یندارد ول گریغاصب[ د



  

 

 

 یشود بکس یخود رجوع کند تا منته نی[ از الحقیکی]به  یکیب ایاو تلف شده است رجوع کند و  دی[ که مال در ی]به کس یکسب تواندیم زین

 مغصوب در نزد او تلف شده است. مستقر است که مال یضمان بر عهده کس یاو تلف شده است و بطور ]به طور[ کل دی[ که مال در ی]به کس

 

 گری[ دنی]به غاصب نیحق رجوع بقدر ]به قدر[ مأخوذ بغاصب ردیبگ نیاز غاصب یکیاز مال مغصوب را از  یقسمت ای تمام مالک اگر – ۳۱۹ ماده

 ندارد.

 

ندازه[ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه باندازه ]به ا نیاز غاصب کی هر مغصوب مال[ منافع به] بمنافع نسبت – ۳۲۰ ماده

نسبت بزمان  کیبهر ]به هر[  تواندیالحق خود بر آمده است م نیکه از عهده منافع زمان تصرف غاصب یغاصب کنینکرده باشد ل منفعت فاءیاست

 زمان[ تصرف او رجوع کند. ه]ب

 

نخواهد  گری[ دنی]به غاصب نیمال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصب متیق ایرا نسبت به مثل  نیاز غاصب یکی ذمه مالک هرگاه – ۳۲۱ ماده

 یو دارا شودی[ از انحاء انتقال دهد آنکس ]آن کس[ قائم مقام مالک می]به نحو ی[ از آنان بنحویکی]به  یکیحق خود را باکر ]گر[  یداشت.ول

 خواهد بود که مالک دارا بوده است. یحق نهما

 

اکر ]اگر[  کنیها نخواهد بود لاز حصه آن گرانینسبت بمنافع ]به منافع[ زمان تصرف او موجب ابراء ذمه د نیاز غاصب یکی ذمه ابراء – ۳۲۲ ماده

 نخواهد داشت. نیابراء کند حق رجوع بالحق نینسبت بمنافع ]به منافع[ عرا نیاز غاصب یکی

 

 عیاز با کیبر طبق مقررات مواد فوق به هر  تواندیضامن است و مالک م زیملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس ن کسی اگر – ۳۲۳ ماده

 .دیمنافع آن را در هر حال مطالبه نما نیچنمال و هم متیق ایو در صورت تلف شدن آن مثل  نیرجوع کرده ع یمشترو

 

[در آنچه ]آن چه[ که گریکدی]به  گریکدیب یو مشتر عیاز با کیعالم بغصب ]به غصب[ باشد حکم رجوع هر  یکه مشتر صورتی در – ۳۲۴ ماده

 غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود. ها گرفته است حکممالک از آن

 

 عینسبت به ثمن و خسارات به با تواندیم زیجاهل بغصب ]به غصب[ بوده و مالک باو ]به او[ رجوع نموده باشد او ن مشتری اگر – ۳۲۵ ماده

 یحق رجوع بمشتر عیکند با عیرجوع به با متیق ایتلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل ]به مثل[  ینزد خود مشتر عیرجوع کند اگرچه مب

 [ را نخواهد داشت.ی]به مشتر

 

بر مقدار ثمن باشد بمقدار ]به مقدار[  ادیبمالک ]به مالک[ داده است ز عیعالم بر غصب در صورت تلف مب یکه مشتر عوضی اگر – ۳۲۶ ماده

 نسبت بمقدار ]به مقدار[ ثمن حق رجوع دارد. یکند ول عیبا رجوع به تواندینم ادهیز

 

که فوقًا ذکر شده مال غصب  عیباشد احکام راجعه به ب عیاز ب ریغ یگریبر مال مغصوب بمعامله ]به معامله[ د یادیا بترتی اگر – ۳۲۷ ماده

 خواهد بود. یمجر

 

 

 

 

 



  

 

 

 اتالف در –دوم  مبحث

 

عمد  یکه[ از رو نی]ا نکهیآنرا ]آن را[ بدهد اعم از ا متیق ایمثل  دیرا تلف کند ضامن آن است ]آن است[ و با رغی مال هرکس – ۳۲۸ ماده

 الآن م متیکند ضامن نقص ق وبیمع ایمنفعت و اکر ]اگر[ آنرا ]آن را[ ناقص  ایباشد  نیکه[ ع نی]ا نکهیاعم از ابدون عمد و  ایتلف کرده باشد 

 است.

 

از عهده  دیو اگر ممکن نباشد با دیآنرا ]آن را[ بمثل ]به مثل[ صورت اول بنا نما دیرا خراب کند با یکس یبنا ایخانه  کسی اگر – ۳۲۹ ماده

 .دیبر آ متیق

 

اگر  کنیزنده و کشته آنرا ]آن را[ بدهد ول متیتفاوت ق دی[ را بدون اذن صاحب آن بکشد باری]به غ ریمتعلق بغ وانیح کسی اگر – ۳۳۰ ماده

 .ستیناقص کند ضامن ن ایبکشد  دفاع از نفس یبرا

 

 بتسبی در –سوم  مبحث

 

 متیاز عهده نقص ق دیآن شده باشد با بیع ایآنرا ]آن را[ بدهد و اگر سبب نقص  متیق ایمثل  دیبشود با مالی تلف سبب هرکس – ۳۳۱ ماده

 .دیآن برآ

 

مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر  یگریکند و د جادیرا ا ینفر[ سبب تلف مال کی] کنفری هرگاه – ۳۳۲ ماده

 که[ عرفاً اتالف مستند باو ]به او[ باشد. ی]به نحو کهیباشد بنحو یاقو که[ سبب نی]ا نکهیا

 

در  یکه[ خراب نی]ا نکهیمشروط بر ا شودیاست که از خراب شدن آن وارد م یکارخانه مسئول خسارات ایعمارت  ای واردی صاحب – ۳۳۳ ماده

 شده است. دیاز عدم مواظبت او تول ایحاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و  یبیع جهینت

 

 ریتقص وانیکه[ در حفظ ح نی]ا نکهیمگر ا شودیوارد م وانیآن ح هیکه از ناح ستین یمسئول خسارات وانیمتصرف ح ای مالک – ۳۳۴ ماده

 منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. یبواسطه ]به واسطه[ عمل کس وانیدر هر حال اگر ح کنیکرده باشد ل

 

خواهد بود که تصادم در  یمتوجه طرف تیها مسئولو امثال آن لیدو اتومب ایآهن  دو قطار راه ای یدو کشت نبی تصادم صورت در – ۳۳۵ ماده

 مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود. ای ریتقص نیمسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرف ایعمد جهینت

 

 فاءاستی در –چهارم  مبحث

 

آنشخص ]آن شخص[ عادتًا  ایبوده و  یآن عمل اجرت یکه عرفاً برا دینما[ ی]به عمل یعملاقدام به یگریبر حسب امر د کسی هرگاه – ۳۳۶ ماده

 که[ معلوم شود که قصد تبرع داشته است. نی]ا نکهیمستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اآنعمل ]آن عمل[ باشد عامل  یایمه

 

ت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده آن کار اجر ینبوده وعرفا برا یرا که شرعا به عهده و ییکارها زوجه چنانچه – تبصره

 .دینمایانجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم م یثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارها زیدادگاه ن یباشد و برا

 



  

 

 

 نکهیالمثل خواهد بود مگر امنفعت کند صاحب مال مستحق اجرت فاءیاست ریاز مال غ یضمن ای حیبر حسب اذن صر کسی هرگاه – ۳۳۷ ماده

 بوده است. یکه[ معلوم شود که اذن در انتفاع مجان نی]ا

 

 مختلفه نهمعی عقود در –سوم  باب

 

 عبی در –اول  فصل

 

 عبی احکام در –اول  مبحث

 

 بعوض ]به عوض[ معلوم. نیع کیعبارت است از تمل عبی – ۳۳۸ ماده

 

 .شودیو قبول واقع م جابیبه ا عیآن عقد ب متیو ق عیدر مب یو مشتر عبای توافق از پس – ۳۳۹ ماده

 

 واقع گردد. زیبدادو ستد ن عیاست ب ممکن

 

 باشد. عیب یدر معن حیصر دیو قبول الفاظ و عبارات با جابای در – ۳۴۰ ماده

 

از  یقسمت ایتمام  هیتأد یبرا ای عیاز مب یقسمت ایتمام  میتسل یممکن است که برا زیمشروط و ن ایممکن است مطلق باشد  عبی – ۳۴۱ ماده

 قرار داده شود. یاجلثمن 

 

مشاهده تابع  ایمساحت  ایذرع  ایعدد  ای لیک ایمقدار آن بوزن ]به وزن[  نییمعلوم باشد و تع دیبا عمبی و وصف و جنس و مقدار – ۳۴۲ ماده

 عرف بلد است.

 

 با ذرع نشده باشد. لیک ایشمرده نشده  عیاگرچه هنوز مب شودیواقع م عیفروخته شود ب نیبشرط ]به شرط[ مقدار مع عمبی اگر – ۳۴۳ ماده

 

و ثمن حال محسوب  یقطع عینگشته باشد ب نیمع یموعد متیق هیبا تأد عیمب میتسل یبرا ایذکر نشده  یشرط عبی عقد در اگر – ۳۴۴ ماده

معهود باشد اگرچه در  یموعد ای یوجود شرط یعرف و عادت تجارت در معامالت تجارت ایکه[ بر حسب عرف و عادت محل  نی]ا نکهیا است مگر

 نشده باشد. یکرذ عیقرارداد ب

 

 معامله نطرفی در –دوم  مبحث

 

 داشته باشد. زیثمن را ن ای عیتصرف در مب یبرا تیمعامله اهل یبرا یقانون تیعالوه بر اهل دیبا یو مشتر عیاز با کی هر – ۳۴۵ ماده

 

 .ستیباشد و عقد مکره نافذ ن نیطرف یمقرون برضا دیبا عبی عقد – ۳۴۶ ماده

 

ولو طرف معامله جهل  گریکس د لهیبوس ای نهیاز معا ریغ یقیشخصا بطر نکهیمشروط بر ا دیو فروش نما دیتواند خر می کور شخص – ۳۴۷ ماده

 .دیخود را مرتفع نما



  

 

 

 عمبی در –سوم  مبحث

 

که[  یزی]چ کهیزیچ ایندارد  یمنفعت عقالئ ایو  تیکه[ مال یزی]چ کهیزیچ ایو فروش آن قانوناً ممنوع است و  دیکه خر یزیچ عبی – ۳۴۸ ماده

 باشد. میخود قادر بر تسل یکه[ مشتر نی]ا نکهیندارد باطل است مگر ا آن میقدرت بر تسل عیبا

 

 ایسفک دماء رود  می[ که بی]به نحو یاختالف شود بنحو دیتول همیعل موقوف نیکه ب یمگر در مورد ستین حیمال وقف صح عبی – ۳۴۹ ماده

 که در مبحث راجع بوقف ]به وقت[ مقرر است. یدر موارد نیچنمال موقوفه گردد و هم یمنجر بخراب

 

 یممکن است کل نیچنو هم االجزاءیمتساو ءیاز ش یبطور ]به طور[ کل نیمقدار مع ایمشاع  ایممکن است مفروز باشد  عمبی – ۳۵۰ ماده

 باشد. الذمهیف

 

ذکر  عیاست که مقدار و جنس و وصف مب حیصح یوقت عیباشد ب دهیصادق بر افراد عد یعنی یکل عیکه[ مب ی]در صورت کهصورتی در – ۳۵۱ ماده

 بشود.

 

 مذکور است. یکه[ در معامالت فضول ی]به طور کهیمگر بعد از اجازه مالک بطور ستینافذ ن یفضول عبی – ۳۵۲ ماده

 

از آن از  یباطل است و اگر بعض عیفروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ب یبعنوان ]به عنوان[ جنس خاص نیمع زچی هرگاه – ۳۵۳ ماده

 حق فسخ دارد. یمشتر یجنس باشد نسبت بآن ]به آن[ بعض باطل است و نسبت به مابق ریغ

 

 یشود واال مشتر میمطابق نمونه تسل عیتمام مب دیصورت[ با نی]ا نصورتیدر ا دیعمل ]به عمل[ آنمونه به یاز رو عبی است ممکن – ۳۵۴ ماده

 داشت. فسخ خواهد اریخ

 

حق  یفروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتر نیبشرط ]به شرط[ داشتن مساحت مع ملکی اگر – ۳۵۵ ماده

به  نیکه[ در هر دو صورت طرف نی]ا نکهیآنرا ]آن را[ فسخ کند مگر ا تواندیم عیاست با شتریخواهد داشت و اگر معلوم شود که ب فسخ معامله را

 .ندینما یتراض صهیبا نق ادهیمحاسبه ز

 

و  عیداخل در ب دینما عیقرائن داللت بر دخول آن در مب ایشمرده شود  عیتابع مب ایکه بر حسب عرف و عادت جزء  یزچی هر – ۳۵۶ ماده

 جاهل بر عرف باشند. نیذکر نشده باشد و اگرچه متعامل حاًی[ است اگرچه در عقد صری]به مشتر یمتعلق بمشتر

 

در عقد  حاًیکه[ صر نی]ا نکهیمگر ا شودینم عیشمرده نشود داخل در ب عیاز تابع مب ایکه بر حسب عرف و عادت جزء  یزچی هر – ۳۵۷ ماده

 ذکر شده باشد.

 

که[ نتوان آنرا ]آن  ی]به طور کهیو هر چه ملصق به بنا باشد بطور یخانه ممر و مجر عیباغ اشجار و در ب عبی در فوق ماده دو به نظر – ۳۵۸ ماده

 وانیح عیدرخت و حمل در ب عیدر ب وهیو م نیزم عیو بر عکس زراعت در ب شودی[ می]به مشتر ینمود متعلق بمشتر نقل یرا[ بدون خراب

 بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ایشده باشد  حیکه[ تصر نی]ا نکهیمگر ا شودینم یبمشتر علقمت

 

 



  

 

 

 کنند. یفوق تراض بیبعکس ]به عکس[ ترت توانندیعقد م نیهر حال طرف در

 

 شده باشد. حینخواهد بود مگر آن که ]آن که[ تصر عیداخل در ب ءیعرفاً مشکوک باشد آن ش عیدر مب ءیکاه ]هرگاه[ دخول ش هر – ۳۵۹ ماده

 

 جائز است. زین عیاست استثناء آن از مب زیکه فروش آن مستقالً جا یزچی هر – ۳۶۰ ماده

 

 باطل است. عیوجود نداشته ب عیمعلوم شود که مب نیمع نیع عبی در اگر – ۳۶۱ ماده

 

 عبی آثار در –چهارم  مبحث

 

 است: لیواقع شده باشد از قرار ذ حاًیکه صح یعبی آثار – ۳۶۲ ماده

 

 .شودیمالک ثمن م عیو با عیمالک مب یمشتر عی( بمجرد ]به مجرد[ وقوع ب۱

 

 .دهدیرا ضامن درک ثمن قرار م یو مشتر عیرا ضامن درک مب عیبا عی( عقد ب۲

 

 .دینمایملزم م عیمب میرا بتسل عیبا عیعقد ب( ۳

 

 .کندی[ ثمن ملزم مهی]به تأد هیرا بتأد یمشتر عیعقد ب( ۴

 

 و ثمن عیمب تملکی در –اول  فقره

 

اکر ]اگر[  نیبنابرا شودیثمن مانع انتقال نم هیبا تأد عیمب میتسل یبرا یبا وجود اجل نیعیمتبا یفسخ برا اریوجود خ عبی عقد در – ۳۶۳ ماده

 را خواهد داشت. نیحق مطالبه آن ع گریمفلس شود طرف د نیآن احد متعامل میبوده و قبل از تسل نیمع نیع عیمب ایثمن 

 

صرف انتقال از  عیکه قبض شرط صحت است مثل ب یعیو در ب اریانقضاء خ خیاست نه از تار عیعقد ب نیاز ح تیمالک یاریخ عبی در – ۳۶۴ ماده

 .عیوقوع ب نیحصول شرط است نه از ح نیح

 

 در تملک ندارد. یفاسد اثر عبی – ۳۶۵ ماده

 

و  نیناقص شود ضامن ع ایو اگر تلف  دیآنرا ]آن را[ بصاحبش ]به صاحبش[ رد نما دیرا قبض کند با یفاسد مال عیبه ب کسی هرگاه – ۳۶۶ ماده

 منافع آن خواهد بود.

 

 متسلی در –دوم  فقره

 

[ که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات ی]به نحو یبنحو یبتصرف ]به تصرف[ مشتر عیعبارتست ]عبارت است[ از دادن مب میتسل – ۳۶۷ ماده

 .عیبر مب یمشتر الءیاستباشد و قبض عبارت است از



  

 

 

آنرا ]آن را[ هنوز عمالً  یکذاشته ]گذاشته[ شده باشد اگرچه مشتر یمشتر اریتحت اخت عیکه مب شودیحاصل م یوقت متسلی – ۳۶۸ ماده

 تصرف نکرده باشد.

 

 می[ باشد که عرفًا آنرا ]آن را[ تسلی]به نحو یبنحو دی[ مختلفه است و بااتیفی]به ک اتیفیبک عیباختالف ]به اختالف[ مب متسلی – ۳۶۹ ماده

 .ندیگو

 

 در آن موعد شرط است نه در زمان عقد. میبر تسل قرار داده باشند قدرت یموعد عیمب میتسل یمعامله برا نطرفی[ اگر] اکر – ۳۷۰ ماده

 

 در زمان اجازه معتبر است. میکه موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسل یعبی در – ۳۷۱ ماده

 

نسبت ببعض ]به بعض[ که  عینداشته باشد ب گریداشته و نسبت ببعض ]به بعض[ د میقدرت بر تسل عیبا عمبی بعض به نسبت اگر – ۳۷۲ ماده

 باطل است. گریاست و نسبت ببعض ]به بعض[ د حیصح داشته میقدرت بر تسل

 

 است در ثمن. نیچنو هم ستین دیبوده باشد محتاج بقبض ]به قبض[ جد یقبال در تصرف مشتر عمبی اگر – ۳۷۳ ماده

 

 را بدون اذن قبض کند. عیمب تواندیم یو مشتر ستیشرط ن عبای اذن قبض حصول در – ۳۷۴ ماده

 

در  میتسل یکه[ عرف و عادت مقتض نی]ا نکهیدر آنجا ]آن جا[ واقع شده است مگر ا عیشود که عقد ب میتسل یدر محل دیبا عمبی – ۳۷۵ ماده

 شده باشد. نیمع میتسل یبرا یمحل مخصوص عیضمن بدر  ایباشد و  گریمحل د

 

 .شودی[ ممی]به تسل میثمن ممتنع اجبار بتسل ای عیمب میدر تسل رتأخی صورت در – ۳۷۶ ماده

 

 نکهی[ شود مگر امی]به تسل میحاضر بتسل گریکند تا طرف د یثمن خوددار ای عیمب میحق دارد از تسل یو مشتر عیاز با کی هر – ۳۷۷ ماده

 شود. میتسل دیثمن که حال باشد با ای عیصورت هر کدام از مب نیمؤجل باشد در اثمن  ای عیکه[ مب نی]ا

 

حق استرداد آنرا ]آن را[ نخواهد داشت مگر بموجب ]به  دینما یمشتر می[ خود تسللی]به م لیرا بم عیقبل از اخذ ثمن مب عبای اگر – ۳۷۸ ماده

 .اریموجب[ فسخ در مورد خ

 

 عیحق فسخ خواهد داشت.و اگر با عیرهن بدهد و عمل بشرط ]به شرط[ نکند با ایثمن ضامن  یملتزم شده باشد که برا مشتری اگر – ۳۷۹ ماده

 حق فسخ دارد. یضامن بدهد و عمل بشرط ]به شرط[ نکند مشتر عیدرک مب یباشد که برا ملتزم شده

 

هنوز  عیحق استرداد آن را دارد و اگر مب عینزد او موجود باشد با عیمب نیمفلس شود و ع یکه[ مشتر ی]در صورت کهصورتی در – ۳۸۰ ماده

 آن امتناع کند. میاز تسل تواندیم نشده باشد میتسل

 

است  عیبعهده ]به عهده[ با رهیاجرت شمردن و وزن کردن و غ م،یاجرت نقل آن بمحل ]به محل[ تسل لیاز قب عیمب متسلی مخارج – ۳۸۱ ماده

 است. یعهده مشترثمن بر میمخارج تسل

 



  

 

 

در عقد بر خالف آن شرط شده  ایباشد که ذکر شده و  یبیبر خالف ترت میمحل تسل ای معامله مخارج بابت از عادت عرف هرگاه – ۳۸۲ ماده

 دهند. ریی[ تغی]به تراض یآن را بتراض توانندیم نیعیمتبا نیچنمشروط در عقد رفتار شود و هم ایبر طبق متعارف  دیباباشد 

 

 .شودیشمرده م عیهم باشد که اجزاء و توابع مب یزیشامل آن چ دیبا متسلی – ۳۸۳ ماده

 

 عیحق دارد که ب یمشتر دیکمتر از آنمقدار ]آن مقدار[ در آ میبوده و در وقت تسل نیمقدار مع ثیاز ح عمبی معامله حال در هرگاه – ۳۸۴ ماده

 عیبا الم ادهیباشد ز نیاز مقدار مع ادهیز عیو اگر مب دیاز ثمن بنسب ]به نسبت[ موجود قبول نما یاحصه هیموجود را با تأد متیق ایرا فسخ کند 

 است.

 

فروخته شده  نیو بشرط ]به شرط[ بودن مقدار مع شودیآن بدون ضرر ممکن نم هیفرش باشد که تجز ایخانه  لیاز قب عمبی اگر – ۳۸۵ ماده

 حق فسخ خواهد داشت. عیو در صورت دوم با یمشتر یدر صورت اول دیدر آ شتریب ایکمتر  میتسل نیدر ح یول

 

 نموده است بدهد. یعالوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتر دیبا عبای شود فسخ معامله قبل ماده دو مورد در اگر – ۳۸۶ ماده

 

[ مسترد گردد مگر ی]به مشتر یبمشتر دیمنفسخ و ثمن با عیتلف شود ب عیو اهمال از طرف با ریبدون تقص میقبل از تسل عمبی اگر – ۳۸۷ ماده

 .دخواهد بو یصورت[ تلف از مال مشتر نی]ا نصورتیقائم مقام او رجوع نموده باشد که در ا ایبحاکم ]به حاکم[  میتسل یبرا عیکه[ با نی]ا نکهیا

 

 .دیحق خواهد داشت که معامله را فسخ نما یحاصل شود مشتر ینقص عیدر مب متسلی از قبل اگر – ۳۸۸ ماده

 

 هیثمن را تأد دیندارد و با عیبر با یحق یباشد مشتر یاز عمل مشتر ینقص آن ناش ای عمبی شدن تلف فوق ماده دو مورد در اگر – ۳۸۹ ماده

 کند.

 

 درک ضمان در –سوم  فقره

 

 به ضمان نشده باشد. حیضامن است اگرچه تصر عیبا دیدر آ ریللغجزائًا مستحق ایکالً  عمبی ثمن قبض از بعد اگر – ۳۹۰ ماده

 

بوجود ]به وجود[  یرا مسترد دارد و در صورت جهل مشتر عیثمن مب دیبا عیبا عیبعض از مب ایبر آمدن کل  رللغیمستحق صورت در – ۳۹۱ ماده

 .دیبرآ زین یاز عهده غرامات وارده بر مشتر دیبا عیفساد با

 

از علل  یبعلت عیاگرچه بعد از عقد ب دیبعض بر آ ایکه اخذ نموده است نسبت بکل  یاز عهده تمام ثمن دیبا عبای قبل ماده مورد در – ۳۹۲ ماده

 حاصل شده باشد. یمتیکسر ق عیمبدر

 

 خواهد بود. یمجر ۳۱۴حاصل شده باشد مقررات ماده  عیدر مب یکه از عمل مشتر یادتبزی راجع – ۳۹۳ ماده

 

 ثمن هتأدی در –چهارم  فقره

 

 .دینما هیمقرر شده است تأد عیدر عقد بکه  یثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائط دیبا مشتری – ۳۹۴ ماده



  

 

 

 ایثمن معامله را فسخ  ریتأخ اریحق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخ عینکند با هیثمن را در موعد مقرر تأد مشتری اگر – ۳۹۵ ماده

 ثمن بخواهد. هیرا بتأد یحاکم اجبار مشتراز

 

 پنجم مبحث

 

 و احکام راجعه بان اراتیخ در

 

 اراتخی در –اول  فقره

 

 :لندیاز قرار ذ اراتخی – ۳۹۶ ماده

 

 مجلس. ارخی – ۱

 

 .وانیح ارخی – ۲

 

 شرط. ارخی – ۳

 

 ثمن. ریتأخ ارخی –۴

 

 و تخلف وصف. تیرؤ ارخی –۵

 

 غبن. ارخی – ۶

 

 .بیع ارخی –۷

 

 .سیتدل ارخی – ۸

 

 تبعض صفقه. ارخی – ۹

 

 تخلف شرط. ارخی –۱۰

 

 مجلس ارخی در – اول

 

 فسخ معامله را دارند. اریاند اختو مادام که متفرق نشده المجلسیبعد از عقد ف نیعیاز متبا کی هر – ۳۹۷ ماده

 

 وانیح ارخی در – دوم

 



  

 

 

 فسخ معامله را دارد اریعقد اخت نیتا سه روز از ح یباشد مشتر وانیح عمبی اگر – ۳۹۸ ماده

 

 شرط ارخی در – سوم

 

 فسخ معامله باشد. اریاخت یشخص خارج ایهر دو  ای یمشتر ای عیبا یبرا نیممکن است شرط شود که در مدت مع عبی عقد در – ۳۹۹ ماده

 

 است. نیعقد محسوب است و اال تابع قرارداد متعامل خیذکر نشده باشد ابتداء آن از تار ارخی مدت ابتداء اگر – ۴۰۰ ماده

 

باطل  عیو هم ب اریهم آورده شده است[ نشده باشد هم شرط خ «نیمع»کلمه  نجایکتب، ا یشرط مدت ]در برخ اریخ برای اگر – ۴۰۱ ماده

 است.

 

 ثمن ریتأخ ارخی در – چهارم

 

نشده باشد اگر سه روز از  نیمع یاجل نیعیمتبا نیب عیمب میتسل ایثمن  هیتأد یدر حکم آن بوده و برا ایو  یخارج نیع عمبی هرگاه – ۴۰۲ ماده

 .شودیمختار در فسخ معامله م عیبدهد با عیتمام ثمن را به با یو نه مشتر دینما یمشتر میرا تسل عیمب عیمدت نه با نیبگذرد و در ا عیب خیتار

 

 او ساقط خواهد شد. اریبوده است خ عیو بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به ب دیاز انحاء مطالبه ثمن نما یبنحو عبای اگر – ۴۰۳ ماده

 

 اریاخت عیبا یبرا گریبدهد د عیتمام ثمن را ببا یمشتر ایکند  یمشتر میرا تسل عیتمام مب عیب خیدر ظرف سه روز از تار عبای هرگاه – ۴۰۴ ماده

 برگشته باشد. یو ثمن به مشتر عیبه با عیاز انحاء مب یبنحو اًینخواهد بود اگرچه ثانفسخ

 

 فسخ نخواهد داشت. اریاز اخذ آن امتناع نمود خ عیثمن را حاضر کرد که بدهد و با مشتری اگر – ۴۰۵ ماده

 

 .باشدینم اریاخت نیا عیمب میدر تسل ریاز جهت تأخ یمشتر یاست و برا عیمخصوص با ریتأخ ارخی – ۴۰۶ ماده

 

 .کندیرا ساقط نم عیبا اریکه حق قبض ندارد خ یدادن آن بکس ایبعض ثمن  متسلی – ۴۰۷ ماده

 

 .شودیساقط م ریارتأخیحواله خ قیثمن را حواله دهد بعد از تحق عیبا ایثمن ضامن بدهد  یبرا مشتری اگر – ۴۰۸ ماده

 

مشرف بفساد  عیاست که مب یاز زمان اریابتداء خ شودیم متیکم ق ایباشد که در کمتر از سه روز فاسد و  یزهائیاز چ عمبی هرگاه – ۴۰۹ ماده

 .گرددیم متیق کسرای

 

 و تخلف وصف تیرؤ ارخی در – پنجم

 

 عیکه ب شودیذکر شده است نباشد مختار م کهیاوصاف یاگر دارا دنیو آنرا فقط بوصف بخرد بعد از د دهیرا ند یمال کسی هرگاه – ۴۱۰ ماده

 .دیبهمان نحو که هست قبول نما ایفسخ کند را

 



  

 

 

 فسخ خواهد داشت. اریخ عیذکر شده است دارا باشد فقط با کهیاوصاف ریغ عیباشد و مب دهیآنرا د یمشتر یول دهیرا ند عیمب عبای اگر – ۴۱۱ ماده

 

نمونه نباشد  ایباشد و آن بعض مطابق وصف  دهینمونه خر یاز رو ایرا بوصف  گریو بعض د دهیرا د عیاز مب یبعض مشتری هرگاه – ۴۱۲ ماده

 .دیتمام آنرا قبول نما ایرا رد کند  عیتمام مب تواندیم

 

معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه  تیسابق معامله کند و بعد از رؤ تیو باعتماد رؤ دهیرا سابقًا د یمال نیعیاز متبا یکی هرگاه – ۴۱۳ ماده

 فسخ خواهد داشت. اریندارد اخترا

 

 باشد. نیطرف نیبدهد که مطابق با اوصاف مقرره ب یجنس دیبا عیو با ستین تیرؤ اریخ یکل عبی در – ۴۱۴ ماده

 

 است. یفور تیو تخلف وصف بعد از رؤ تیرؤ ارخی – ۴۱۵ ماده

 

 غبن ارخی در – ششم

 

 معامله را فسخ کند. تواندیکه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن م نیاز متعامل کی هر – ۴۱۶ ماده

 

 است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. فاحش صورتی در غبن – ۴۱۷ ماده

 

 فسخ نخواهد داشت. اریعادله بوده است خ متیمعامله عالم بق نحی در مغبون اگر – ۴۱۸ ماده

 

 منظور گردد. دیبا زیمعامله ن طیمقدار غبن شرا نتعیی در – ۴۱۹ ماده

 

 است. یغبن بعد از علم به غبن فور ارخی – ۴۲۰ ماده

 

مغبون به اخذ تفاوت  نکهیمگر ا شودیغبن ساقط نم اریرا بدهد خ متیکه طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق کسی اگر – ۴۲۱ ماده

 گردد. یراضمتیق

 

 بیع ارخی در – هفتم

 

 فسخ معامله. ایاخذ ارش  ای وبیمع عیمختار است در قبول مب یبوده مشتر وبیمع عمبی که شود ظاهر معامله از بعد اگر – ۴۲۲ ماده

 

 عقد باشد. نیو موجود در ح یمخف بیکه ع شودیثابت م یمشتر یبرا یوقت بیع ارخی – ۴۲۳ ماده

 

از آن باشد که  یعدم علم ناش نیا نکهیعالم بآن نبوده است اعم از ا عیدر زمان ب یمحسوب است که مشتر یمخف یوقت بعی – ۴۲۴ ماده

 ملتفت آن نشده است. یمشتر یظاهر بوده ول نکهیا ایمستور بوده است  واقعاًبیع

 

 



  

 

 

 سابق است. بیحادث شود در حکم ع عیو قبل از قبض در مب عیکه بعد از ب یبعی – ۴۲۵ ماده

 

 ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. نیو بنابر ا شودیبر حسب عرف و عادت م بیع صتشخی – ۴۲۶ ماده

 

 :گرددیم نیمع لیذ قیباو داده شود بطر دیکه با یارش کند تفاوت اریاخت یمشتر بعی ظهور مورد در اگر – ۴۲۷ ماده

 

 شود. نیبتوسط اهل خبره مع یوبیآن در حال مع یقیحق متیو ق یبیعیدر حال ب عیمب یقیحق متیق

 

در حال  عیمب متیو ق متیق نیا نیمقرر شده است تفاوت ب نیطرف نیب عیباشد که در زمان ب یمتیبا ق یمساو یبیعیآن در حال ب متیق اگر

 ارش خواهد بود. مقداریوبیمع

 

 نیمع یبیعیآن در حال ب متیو ق یوبیدر حال مع عیمب متیق نیاز ثمن معامله باشد نسبت ب ادتریز ایکمتر  یبیعیدر حال ب عیمب متیاگر ق و

 رد کند. یرا بعنوان ارش بمشتر هیاز ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بق دیبا عیباشده و

 

 معتبر است. متهایاهل خبره حد وسط ق نبی اختالف صورت در – ۴۲۸ ماده

 

 :ردیارش بگ تواندیرا فسخ کند و فقط م عیب تواندینم یمشتر لذی موارد در – ۴۲۹ ماده

 

 .ریمنتقل کردن آن بغ ای ینزد مشتر عی( در صورت تلف شدن مب۱

 

 نه. ایباشد  یبفعل مشتر رییتغ نکهیشود اعم از ا دایپ عیدر مب یرییکه تغ ی( در صورت۲

 

حادث شده باشد که در  یمختص بمشتر اریدر زمان خ نکهیدر آن حادث شود مگر ا یگرید بیع عیبعد از قبض مب کهی( در صورت۳

 .ستیاز فسخ و رد ن مانعنصورتیا

 

 خواهد داشت. زیحق رد را ن یباشد مشتر میقد بیع جهیحادث بعد از قبض در نت بعی اگر – ۴۳۰ ماده

 

 وبیها معاز آن یشده باشد و بعض نیمع حدهیعل کیهر  متیق نکهیفروخته شود بدون ا زیعقد چند چ کیدر کهصورتی در – ۴۳۱ ماده

 .عیبا یبکند مگر برضا تواندینم ضیو تبع ردیتمام را نگاهدارد و ارش بگ ایتمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد  دیبا یمشتردیدرآ

 

سهم خود را  تواندینم هایاز مشتر یکیظاهر شود  یبیع عیمتعدد باشد و در مب ینفر و مشتر کی عیعقد با کیدر  کهصورتی در – ۴۳۲ ماده

ها حق ارش خواهد از آن کیاتفاق نکردند فقط هر  عیاگر در رد مب نیو بنا بر ا عیبا یسهم خود را نگاه دارد مگربا رضا یگریرد کند و د یبتنهائ

 .داشت

 

 را با اخذ ارش قبول کند. یگریرا رد و د یکیسهم  تواندیم یمتعدد باشد مشتر عیعقد با کی در اگر – ۴۳۳ ماده

 

 



  

 

 

نسبت بآن  عینداشته باشد ب متیق عیباطل است و اگر بعض مب عینداشته ب متیو ق تیاصالً مال وبیمع عمبی که شود ظاهر اگر – ۴۳۴ ماده

 فسخ دارد. اریاز جهت تبعض صفقه اخت ینسبت به باق یباطل است و مشتربعض

 

 است. یبعد از علم بآن فور بیع ارخی – ۴۳۵ ماده

 

در صورت  یبفروشد مشتر وبیبا تمام ع ایرا از خود سلب کرده  وبیعهده ع نکهیکرده باشد با یتبر عیمب وبیاز ع عبای اگر – ۴۳۶ ماده

 حق مراجعه ندارد. بیکرده باشد فقط نسبت بهمان ع یتبر یخاص بیاز ع عینخواهد داشت و اگر با عیحق رجوع به با بیعظهور

 

 است. یشخص عیمثل مب یثمن شخص بیاحکام ع ثحی از – ۴۳۷ ماده

 

 سیتدل ارخی در – هشتم

 

 طرف معامله شود. بیکه موجب فر یاتیعبارت است از عمل ستدلی – ۴۳۸ ماده

 

در صورت  ینسبت به ثمن شخص عیاست با نیچنرا خواهد داشت و هم عیحق فسخ ب ینموده باشد مشتر سیتدل عبای اگر – ۴۳۹ ماده

 .یمشترسیتدل

 

 است. یبعد از علم بآن فور سیتدل ارخی – ۴۴۰ ماده

 

 تبعض صفقه ارخی در – نهم

 

 یمشتر نصورتیاز جهات باطل باشد در ا یبجهت عینسبت به بعض مب عیکه عقد ب شودیحاصل م یتبعض صفقه وقت ارخی – ۴۴۱ ماده

باطل بوده است ثمن را استرداد  عیکه ب یواقع شده است قبول کند و نسبت بقسمت عیکه ب یبنسبت قسمت ای دیرا فسخ نما عیخواهد داشت بحق

 کند.

 

 :شودیحساب م لیذ قیبر گردد بطر یبمشتر دیاز ثمن که با قسمتی صفقه تبعض مورد در – ۴۴۲ ماده

 

در حال  عیکه مجموع مب یمتیمزبور و ق متیق نیکه ب یو هر نسبت شودیم متیقرار گرفته منفرداً ق یمشتر تیکه بملک عیقسمت از مب آن

 .دیرد نما یبمشتر دیرا با هینگاهداشته و بق عیشود بهمان نسبت از ثمن را با دایپاجتماع دارد

 

 .شودیم طیدر هر حال ثمن تقس یمعامله عالم بآن نباشد ول نیدر ح یاست که مشتر اریموجب خ یتبعض صفقه وقت – ۴۴۳ ماده

 

 تخلف شرط ارخی در – دهم

 

 ذکر شده است. ۲۴۵ یال ۲۳۴است که در مواد  یبطور یتخلف شرط ارخی احکام – ۴۴۴ ماده

 

 



  

 

 

 یبطور کل اراتخی احکام در –دوم  فقره

 

 .شودیبعد از فوت منتقل بوراث م اراتیاز خ کی هر – ۴۴۵ ماده

 

 صورت منتقل بوراث نخواهد شد. نیله قرار داده شود در امباشرت و اختصاص بشخص مشروط  دیشرط ممکن است بق ارخی – ۴۴۶ ماده

 

 شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد. نیاز متعامل ریغ یشخص یبرا ارخی شرط هرگاه – ۴۴۷ ماده

 

 در ضمن عقد شرط نمود. توانیرا م اراتیاز خ یبعض ایوط تمام سق – ۴۴۸ ماده

 

 .شودیحاصل م دیکه داللت بر آن نما یفعل ای لفظ بهر فسخ – ۴۴۹ ماده

 

 ایرا بفروشد  عیمب اریدارد با علم بخ اریکه خ یاست مثل آن که مشتر یفعل یمعامله باشد امضا یکه نوعًا کاشف از رضا تصرفاتی – ۴۵۰ ماده

 بگذارد.رهن

 

 است. یکه نوعًا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعل تصرفاتی – ۴۵۱ ماده

 

 .شودیمعامله منفسخ م دیفسخ نما یگریها امضا کند و داز آن یکیداشته باشند و  اریهر دو خ نمتعاملی اگر – ۴۵۲ ماده

 

است و  یناقص شود بر عهده مشتر ایتلف  نیمتعامل ای عیبا اریو در زمان خ میبعد از تسل عیو شرط اگر مب وانیمجلس و ح ارخی در – ۴۵۳ ماده

 است. عینقص بعهده با ایباشد تلف  یمختص مشتر اریخاگر

 

و منفعت بر  نیعدم تصرفات ناقله در ع نکهیمگر ا شودیفسخ شود اجاره باطل نم عیرا اجاره داده باشد و ب عیمب مشتری هرگاه – ۴۵۴ ماده

 صورت اجاره باطل است. نیضمناً شرط شده که در ا ای حاًیصریمشتر

 

رهن گذارد فسخ معامله موجب  ینزد کس نکهیقرار دهد مثل ا ریرا متعلق حق غ عیاز مب یقسمت ایتمام  یمشتر عبی عقد از پس اگر – ۴۵۵ ماده

 شرط خالف شده باشد. نکهیحق شخص مزبور نخواهد شد مگر ازوال

 

 است. عیثمن که مخصوص ب ریو تأخ وانیمجلس و ح اریمعامالت الزمه ممکن است موجود باشد مگر خ عیدر جم اریاع خانو تمام – ۴۵۶ ماده

 

 در آن ثابت شود. اراتیاز خ یکی نکهیالزم است مگر ا عبی هر – ۴۵۷ ماده

 

 و شرط عبی در –دوم  فصل

 

فسخ معامله را  اریرد کند خ یتمام مثل ثمن را بمشتر ینیدر مدت مع عیکه هرگاه با ندیشرط نما توانندیم نیمتعامل عبی عقد در – ۴۵۸ ماده

 بعض  ایفسخ معامله را نسبت بتمام  اریشرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خ توانندیم نیچنداشته باشد و هم عیبتمام مبنسبت

 



  

 

 

ثابت نخواهد بود  اریبعض نشده باشد خ ایتمام  دیخواهد بود و هرگاه نسبت بثمن ق نیاملتابع قرار داد متع اریدرهر حال حق خ داشته باشد عیمب

 مگر با رد تمام ثمن.

 

 یاو و مشتر نیکه ب یطیبشرا عیاگر با نیبنابر ا عیبا یبرا اریخ دیبا ق شودیم یملک مشتر عیشرط بمجرد عقد مب عبی در – ۴۵۹ ماده

مزبوره عمل  طیبشرا عیو اگر بالعکس با گرددیم عیمب یمالک قطع یشده و مشتر یقطع عیب دیمقرر شده است عمل ننما عیمب استردادیبرا

 است. یفسخ مال مشتر نیعقد تا ح نینماآت و منافع حاصله از ح یخواهد شد ول عیمال با عیفسخ مب نیکند از ح استردادرا عیو مب دیننما

 

 .دیبنما رهینقل و انتقال و غ لیباشد از قب اریخ یکه مناف یتصرف عیدر مب تواندینم یشرط مشتر عبی در – ۴۶۰ ماده

 

 ثمن بحاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند. میبا تسل تواندیم عیاز اخذ ثمن امتناع کند با اریدر زمان خ مشتری اگر – ۴۶۱ ماده

 

 بود. خواهد یکه بوده است باق یبیدرمقابل ورثه بهمان ترت عیبورثه او منتقل شود حق فسخ ب یبشرط بواسطه فوت مشتر عمبی اگر – ۴۶۲ ماده

 

 نخواهد بود. یدر آن مجر عینبوده است احکام ب عیب قتیحق عیشرط معلوم شود که قصد با عبی در اگر – ۴۶۳ ماده

 

 معاوضه در –سوم  فصل

 

 نکهیبدون مالحظه ا کندیاخذ م گریاز طرف د گرکهیبعوض مال د دهدیم یمال نیاز طرف یکیاست که بموجب آن  عقدی معاوضه – ۴۶۴ ماده

 ثمن باشد. یگریو د عیمب نیاز عوض یکی

 

 .ستین یجار عبی خاصه احکام معاوضه در – ۴۶۵ ماده

 

 اجاره در –چهارم  فصل

 

.اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و شودیمستأجره م نیاست که بموجب آن مستأجر مالک منافع ع عقدی اجاره – ۴۶۶ ماده

 .ندیمستأجره گو نیاجاره را عمورد

 

 انسان باشد. ای وانیح ای اءاشی است ممکن اجاره مورد – ۴۶۷ ماده

 

 اءاشی اجاره در –اول  مبحث

 

 شود و اال اجاره باطل است. نیمع دیمدت اجاره با اءاشی اجاره در – ۴۶۸ ماده

 

 مقرر شده است و اگر در عقد اجاره نیطرف نیکه ب شودیشروع م یمدت اجاره از روز – ۴۶۹ ماده

 

 محسوب است.مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد یابتدا

 



  

 

 

 مستأجره شرط است. نیع متسلی بر قدرت اجاره صحت در – ۴۷۰ ماده

 

 مستأجره بابقاء اصل آن ممکن باشد. نیانتفاع از ع دیصحت اجاره با برای – ۴۷۱ ماده

 

 مردد باطل است. ایمجهول  نیباشد و اجاره ع نیمع دیمستأجره با نعی – ۴۷۲ ماده

 

 مالک منافع آن باشد. دیبا یمستأجره باشد ول نیکه مؤجر مالک ع ستنی الزم – ۴۷۳ ماده

 

 در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشد. نکهیاجاره بدهد مگر ا یگریمستأجره را بد نیع تواندمی مستأجر – ۴۷۴ ماده

 

 .کیمستأجره موقوف است باذن شر نیع میتسل کنلی است جائز مشاع مال اجاره – ۴۷۵ ماده

 

 اریو در صورت تعذر اجبار مستأجر خ شودیمستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار م میمستأجره را تسل نیع دبای موجر – ۴۷۶ ماده

 دارد.فسخ

 

 که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند. دینما میتسل یمستأجره را در حالت نیع دبای موجر – ۴۷۷ ماده

 

که بوده است اجاره  یبهمان نحو ایاجاره را فسخ کند  تواندیبوده مستأجر م وبیمستأجره در حال اجاره مع نعی شود معلوم هرگاه – ۴۷۸ ماده

 نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. یکه بمستأجر ضرر یکند بنحو بیاگر موجر رفع ع یبا تمام اجرت قبول کند ولرا

 

 صعوبت در انتفاع باشد. ایاست که موجب نقصان منفعت  یبیع شودیکه موجب فسخ اجاره م یبعی – ۴۷۹ ماده

 

در اثناء مدت اجاره حادث  بیاست و اگر ع اریمستأجره حادث شود موجب خ نیمنفعت در ع که بعد از عقد و قبل از قبض یبعی – ۴۸۰ ماده

 ثابت است. اریمدت خ هینسبت ببقشود 

 

 .شودینمود اجاره باطل م بیانتفاع خارج شده و نتوان رفع ع تیاز قابل بیمستأجره بواسطه ع نعی هرگاه – ۴۸۱ ماده

 

 لیموجر را مجبور بتبد تواندیمستأجر حق فسخ ندارد و م دیدر آ وبیکه موجر داده مع یباشد و فرد یکل نعی اجاره مورد اگر – ۴۸۲ ماده

 آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. لیو اگر تبد دینماآن

 

و  شودیبعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ م ایمستأجره بواسطه حادثه کالً  نعی اجاره مدت در اگر – ۴۸۳ ماده

 .دیاالجاره نمامال ینسب لیفقط مطالبه تقل ایفسخ کند  هیصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقدر

 

 باشد. جاریز استمقصودمستأجر ا یدهد که مناف یرییمستأجره تغ نیدر مدت اجاره در ع تواندنمی موجر – ۴۸۴ ماده

 

 

 



  

 

 

 راتیمانع تعم تواندیدر آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نم ریکه تأخ دیالزم آ یراتیمستأجره تعم نعی در اجاره مدت در اگر – ۴۸۵ ماده

 اهدحق فسخ اجاره را خو نصورتیدر ا دیبعضاً استفاده نما ایمستأجره کالً  نیاز ع رنتواندیاز زمان تعم یقسمت ایگردد اگرچه در مدت تمام مزبوره

 داشت.

 

امکان انتفاع از آن الزم است بعهده مالک است مگر آن که شرط خالف شده  یمستأجره برا نیکه در ع یمخارج هیو کل راتتعمی – ۴۸۶ ماده

 .باشدیمستأجره الزم م نیامکان انتفاع از ع یکه برا یاست آالت و ادوات نیچنباشد و هم یبلد بر خالف آن جار عرفای

 

 و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد. دینما طیتفر ای یمستأجره تعد نبعی نسبت مستأجر هرگاه – ۴۸۷ ماده

 

قبل از قبض باشد مستأجر حق  کهیمنافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورت ایمستأجره  نیدر ع یبدون ادعاء حق ثالثی شخص اگر – ۴۸۸ ماده

المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق رفع مزاحمت و مطالبه اجرت یبرا تواندیدارد و اگر فسخ ننمود مخفس

 بمزاحم رجوع کند. تواندیفقط م ودفسخ ندار

 

 دیمزبور را از  نیع تواندیمنافع آن باشد مزاحم نم ایمستأجره  نیحق نسبت بع یمدع دینمایکه مزاحمت م شخصی اگر – ۴۸۹ ماده

 مالک و مستأجر هر دو. تیمگر بعد از اثبات حق با طرف دیانتزاع نمامستأجر

 

 :دبای مستأجر – ۴۹۰ ماده

 

 نکند. طیتفر ای یمستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعد نعی استعمال در – اوالً

 

در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط  نییکه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تع یهمان مصرف یمستأجره برا نعی – اًیثان

 .دینما استعمالشودیم

 

 بپردازد. دیموعد نقداً با نییکند و در صورت عدم تع هیمقرر است تأد نیطرف نیکه ب مواعدی در را االجارهمال – ثالثاً

 

ضرر  ثیکند که از ح یاستفاده منفعت تواندیآن منظور نبوده مستأجرم تیشده است بخصوص نییتعکه در اجاره  منفعتی اگر – ۴۹۱ ماده

 باشد. نهیاز منفعت مع کمترای یمساو

 

استعمال کند و منع  شودیاز اوضاع و احوال استنباط م ایکه در اجاره ذکر شده باشد  یمورد ریمستأجره را در غ نعی مستأجر اگر – ۴۹۲ ماده

 ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.آن

 

بعضاً تلف شود مسئول  ایاو کالً  یتعد ای طیمستأجره بدون تفر نیکه اگر ع یمعن نیبا ستیمستأجره ضامن ن نبعی نسبت مستأجر – ۴۹۳ ماده

 حاصل نشده باشد. یتعد ای طیتفر جهینتضامن است اگرچه نقص در دینما یتعد ای ضیاگر مستاجر تفر ینخواهد بود ول

 

در  یمستأجره را بدون اذن مالک مدت نیو اگر پس از انقضاء آن مستأجرع شودمی طرف بر مدت انقضاء بمحض اجاره عقد – ۴۹۴ ماده

منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در  فاءیستالمثل خواهد بود اگرچه مستأجر امدت مزبور مستحق اجرت یخود نگاه دارد موجر براتصرف

 .دیمالک اجازه داده باشد که مجانًا استفاده نما نکهیمنفعت کرده باشد مگر ا فاءیالمثل بدهد که استاجرت دیبا یوقت ددارتصرف نگاه



  

 

 

 المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.داده شده باشد ضامن مسئول اجرت یاالجاره ضامنمال هیتأد برای اگر – ۴۹۵ ماده

 

مؤجر و مستأجر  نیکه ب یطیو نسبت بتخلف از شرا شودیتلف باطل م خیمستأجره از تار نعی شدن تلف بواسطه اجاره عقد – ۴۹۶ ماده

 .گرددیتخلف ثابت م خیفسخ از تار اریاست خمقرر

 

مستأجره  نیمدت عمر خود مالک منافع ع یاگر موجر فقط برا کنیول شودیمستأجر باطل نم ای موجر فوت بواسطه اجاره عقد – ۴۹۷ ماده

 .گرددیاگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل م شودیاست اجاره بفوت موجر باطل مبوده

 

خود شرط  یموجر حق فسخ در صورت نقل را برا نکهیاست مگر ا یمنتقل شود اجاره بحال خود باق یگریمستأجره بد نعی اگر – ۴۹۸ ماده

 کرده باشد.

 

 .گرددیبا مالحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نم متولی هرگاه – ۴۹۹ ماده

 

 لهیباشد بوس عیبا اریبا خ یندارد اجاره دهد واگر اجاره مناف اریحق خ عیکه با یمدت یرا برا عیمب تواندیم یشرط مشتر عبی در – ۵۰۰ ماده

 باشد باطل خواهد بود. عیبا حق با یکه مناف یرا محفوظ دارد و اال اجاره تا حد عینحو آن حق با ای اریخجعل

 

 ایماه  ایاالجاره هم از قرار روز ذکر نشده و مال حصری بطور مدت اجاره عقد در اگر – ۵۰۱ ماده

 

مزبوره  یاز مدتها شیمستأجره را ب نیخواهد بود و اگر مستأجر ع حیصح کسالی ای کماهی ای کروزی یشده باشد اجاره برا نیفالن مبلغ مع یسال

مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت  هیبق ینخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برااو را دی هیدر تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخل

 خواهد بود. نیفن طریمقرر ب

 

 آنرا نخواهد داشت. متیحق مطالبه ق دینما یراتیمستأجره بدون اذن موجر تعم نعی در مستأجر اگر – ۵۰۲ ماده

 

از موجر و مستأجر حق دارد  کیغرس اشجار کند هر  ایکه اجاره کرده وضع بنا  ینیزم ای خانه در موجر اجازه بدون مستأجر هرگاه – ۵۰۳ ماده

 حاصل شود بر عهده مستأجر است. یمستأجره نقص نیاگر در ع نصورتیدرا دیدرخت را قطع نما ایوقت بخواهد بنا را خراب هر

 

کندن آن اجبار کند و بعد  ایمستأجررا بخراب کردن  تواندیغرس بوده موجر نم ای بنا در مجاز اجاره عقد بموجب مستأجر هرگاه – ۵۰۴ ماده

را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد  نیالمثل زمبماند موجر حق مطالبه اجرت یدرخت در تصرف مستأجر باق ایانقضاء مدت اگر بنا از

 درخت را خواهد داشت. ایالمثل بنا مطالبه اجرت حقرمستأج

 

 .شودیرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است بموت او حاصل نمموعد پ دنیاالجاره که بعلت نرسط مالاقسا – ۵۰۵ ماده

 

 شرط شده باشد. گریدرعقد اجاره طور د نکهیکه باشد بعهده مستأجر است مگر ا لقبی هر از زراعت آفت عقار اجاره در – ۵۰۶ ماده

 

 

 



  

 

 

 واناتحی اجاره در –دوم  مبحث

 

 بآنجا حمل شود. دیمحمول با ایکه راکب  یمسافت و محل انیبه ب ایمدت اجاره است  نییتعه ب ایمنفعت  نییتع وانحی اجاره در – ۵۰۷ ماده

 

بر مقدار  ادهیز تواندیمستأجر نم یول ستیمحمول الزم ن ایراکب  نییمدت اجاره معلوم شود تع انیکه منفعت به ب موردی در – ۵۰۸ ماده

 محمول الزم است. ایراکب  نییشده باشد تع نیمسافت و محل مع انیحمل کند و اگر منفعت به بمتعارف

 

 االجاره کم شود.از مال ینیمحمول را بمقصد نرساند مقدار مع نیممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت مع وانحی اجاره در – ۵۰۹ ماده

 

 خواهد بود. یکاف ینیآن بنوع مع نییباشد بلکه تع ینیمع وانیمستأجره ح نیکه ع ستیالزم ن وانحی اجاره در – ۵۱۰ ماده

 

 یسوار یکه برا یوانیح نیبوده است بنا بر ا نیاستعمال شود که قصد طرف یهمان مقصود یبرا دیکه مورد اجاره است با یوانحی – ۵۱۱ ماده

 استعمال نمود. یبارکش یبرا توانیشده است نماجاره

 

 صاشخا اجاره در –سوم  مبحث

 

 .شودیم دهیاالجاره اجرت نامو مال ریاج شودیکه مورد اجاره واقع م یمستأجر و کس کندیکه اجاره م کسی اشخاص اجاره در – ۵۱۲ ماده

 

 است: لذی قرار از اشخاص اجاره عمده اقسام – ۵۱۳ ماده

 

 .لقبی هر از کارگران و خدمه اجاره – ۱

 

 هوا. ایآب  ای یالتجاره اعم از راه خشکمال ایحمل و نقل اشخاص  انمتصدی اجاره – ۲

 

 

 کارگر و خدمه اجاره در –اول  فقره

 

 .ینیانجام امر مع یبرا ای ینیمدت مع یشود مگر برا ریاج تواندیکارگر نم ای خادم – ۵۱۴ ماده

 

اگر  نیشده است بنا برا نیکه مزد از قرار آن مع یشود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدت ریانتهاء مدت اج نییبدون تع کسی اگر – ۵۱۵ ماده

و  دخواهد بو کسالی ای کماهی ای کهفتهی ایروز  کیشده باشد مدت اجاره محدود ب نیفالن مبلغ مع یسال ایماه  ایهفته  ایاز قرار روز  ریاجمزد 

نظر  ریبخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اج ریاگر پس از انقضاء مدت اج یول شودیانقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف مپس از

 او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد. نیدر زمان اجاره ب کهیبمراضات حاصله بهمانطور

 

 

 

 



  

 

 

 حمل و نقل متصدی اجاره در –دوم  فقره

 

ها سپرده بآن کهیائیاش یحفاظت و نگاهدار یهوا باشد برا ایآب  ای یاز راه خشک نکهیحمل و نقل اعم از ا انمتصدی تعهدات – ۵۱۶ ماده

 یخواهند بود که برا یائیشدن اش عیضا ایمسئول تلف  یتعد ای طیدر صورت تفر نیامانت داران مقرر است بنابرا یاست که برا همانشودیم

 به آنان خواهد بود. اءیاش لیتحو خیاز تار تیمسئول نیو ا شودیمداده اهحمل بآن

 

 خواهد بود. یمجر زیحمل و نقل ن انمتصدی مورد در ۵۰۹ ماده مفاد – ۵۱۷ ماده

 

 مساقات و مزارعه در –پنجم  فصل

 

 مزارعه در –اول  مبحث

 

که آنرا زراعت کرده و حاصل  دهدیم گریبطرف د ینیمدت مع یرا برا ینیزم نیاست که بموجب آن احد طرف عقدی مزارعه – ۵۱۸ ماده

 کنند. میتقسرا

 

 گریگردد و اگر بنحو د نیمع رهینصف و غ ایثلث  ایربع  لیبنحو اشاعه از قب دیاز مزارع و عامل با کی هر حصه مزارعه عقد در – ۵۱۹ ماده

 نخواهد شد. یاحکام مزارعه جارباشد

 

 بطرف مقابل بدهد. زین یگریاز دو طرف عالوه بر حصه از حاصل مال د یکی که شود شرط است جائز مزارعه در – ۵۲۰ ماده

 

بر  نیاز طرف کیحصه مشاع هر  زیصورت ن نیعامل در ا ایاز بذر و عوامل مال مزارع باشد  کی هر است ممکن مزارعه عقد در – ۵۲۱ ماده

 عرف بلد خواهد بود. ایقرارداد طبق

 

از  نیاز عناو یبعنوان ایالزم است که مالک منافع بوده باشد  یمالک آنهم باشد ول نیکه متصرف زم ستنی الزم مزارعه عقد در – ۵۲۲ ماده

 حق تصرف در آنرا داشته باشد. رهیو غ تیواللیقب

 

آب باشد و اگر زرع محتاج  لیتحص ایزرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصالح  یبرا دیکه مورد مزارعه است با ینزمی – ۵۲۳ ماده

 عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت. نیو در ح رهیچاه و غ ایحفر نهر  لیاز قب باشدیاتیعملبه

 

 

مطلق زراعت بوده باشد در صورت  یعقد برا ایبر حسب عرف بلد معلوم و  نکهیباشد مگر ا نیدر عقد مزارعه مع دبای زرع نوع – ۵۲۴ ماده

 نوع زراعت مختار خواهد بود. اریدر اخت عاملریاخ

 

 است الزم. عقدی مزارعه عقد – ۵۲۵ ماده

 

 در صورت غبن معامله را فسخ کند. تواندیاز مالک عامل و مزارع م کی هر – ۵۲۶ ماده

 



  

 

 

انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه  تیاز قابل لیقب نیاز ا گریعلل د ایبواسطه فقدان آب  نزمی هرگاه – ۵۲۷ ماده

 .شودیممنفسخ

 

اگر غصب بعد  یول شودیعامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ م میمورد مزارعه تسل نیزم نکهیقبل از ا ثالثی شخص اگر – ۵۲۸ ماده

 واقع شود حق فسخ ندارد. میتسلاز

 

بفوت او  نصورتیمباشرت عامل شرط شده باشد در ا نکهیمگر ا شودیها باطل نماحد آن ای نمتعاملی بقوت مزارعه عقد – ۵۲۹ ماده

 .شودیممنفسخ

 

 .شودیبوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ م ینیبمدت عمر خود مالک منافع زم کسی هرگاه – ۵۳۰ ماده

 

 .شودمی آن از خود حصه مالک عامل زرع ثمره ظهور از بعد – ۵۳۱ ماده

 

 عامل تنها باشد عقد باطل است. ای مزارع مال ثمره تمام که شود شرط اگر مزارعه عقد در – ۵۳۲ ماده

 

صاحب عمل بوده است  ایآب  ای نیکه مالک زم گریباطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف د بعلتی مزارعه عقد اگر– ۵۳۳ ماده

 نیبنسبت بذر ب زیالمثل نمزارع و عامل باشد حاصل و اجرت نیالمثل خواهد بود.اگر بذر مشترک ببنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت

 شود.یم میتقسهاآن

 

مزارع عامل را  یاو انجام دهد حاکم بتقاضا ینباشد که عمل را بجا یدر ابتداء عمل آنرا ترک کند و کس ای اثناء در عامل هرگاه – ۵۳۴ماده 

 .و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد دهدیعمل را بخرج عامل ادامه م ایو  کندیبانجام ماجبار

 

 المثل است.شود مزارع مستحق اجرت منقضی مدت و نکند زراعت عامل اگر – ۵۳۵ ماده

 

 متوجه مزارع گردد عامل ضامن گریضرر د ایحاصل کم شود  ثیح نیو از ا دیمانن زراعت در مواظبت متعارف بطور عامل هرگاه – ۵۳۶ ماده

 تفاوت خواهد بود.

 

 .شودیرفتار م ۵۳۳مزارعه باطل و بر طبق ماده  دیآنرا زرع نما ریشده باشد و عامل غ دیق ینمعی زرع مزارعه عقد در هرگاه – ۵۳۷ ماده

 

 المثل خواهد بود.مستحق اجرت گریظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف د از قبل مدت اثناء در مزارعه هرگاه – ۵۳۸ ماده

 

از  کنیدر ثمره هستند ل کیها مقرر بوده شرآن نیکه ب یاز مزارع و عامل بنسبت کی هر شود فسخ ثمره ظهور از بعد مزارعه هرگاه – ۵۳۹ ماده

 ردیگیتعلق م گریاالمالک خود که بحصه مقرر بطرف دمصالح ریو عمل و سا نیالمثل زمباخذ اجرت کیتا برداشت حاصل هر  فسخخیتار

 بود. دخواهمستحق

 

 .دیالمثل ابقاء نماآنرا باخذ اجر ایباشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند  دهیشود و اتفاقاً زرع نرس منقضی مزارعه مدت هرگاه – ۵۴۰ ماده

 



  

 

 

مزارع  یرضا یگریبد نیزم میتسل ایانتقال معامله  یبرا یشود ول کیشر یگریبا د ای ردیبگ ریزراعت اج یبرا تواندیمل معا – ۵۴۱ ماده

 است.الزم

 

 متعارف است. ای نیطرف نییبر حسب تع نیمخارج زم ریخالف آن شرط شده باشد سا نکهیبعهده مالک است مگر ا نزمی خراج – ۵۴۲ ماده

 

 مساقات در –دوم  مبحث

 

و ثمره اعم است  شودیاز ثمره واقع م نیعامل در مقابل حصه مشاع مع ایصاحب درخت و امثال آن  نیکه ب ستایمعامله مساقات – ۵۴۳ ماده

 آن. ریو برگ و گل و غ وهیماز

 

 المثل خواهد بود.فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت ای باشد باطل مساقات که مورد هر در – ۵۴۴ ماده

 

 تواندیعامل نم نکهیخواهد بود مگر ا یمرع زنی مساقات عقد مورد در است شده ذکر قبل مبحث در که بمزارعه راجعه مقررات – ۵۴۵ ماده

 .دیشرکت نما یگریبا د ایواگذار  یگریاجازه مالک معامله را بدبدون

 

 مضاربه در –ششم  فصل

 

 کیبا آن تجارت کرده و در سود آن شر گریطرف د نکهیا دیبا ق دهدیم هیسرما نیاست که بموجب آن احد متعامل عقدی مضاربه – ۵۴۶ ماده

 .ودشیم دهیمالک و عامل مضارب نام هیباشند صاحب سرما

 

 وجه نقد باشد. دیبا هسرمای – ۵۴۷ ماده

 

 باشد. رهیثلث و غ ایربع  لیجزء مشاع از کل از قب دیاز مالک و مضارب در منافع با کی هر حصه – ۵۴۸ ماده

 

در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف  نکهیشود مگر ا نیدر عقد مضاربه مع دیمزبوره در ماده فوق با هایحصه – ۵۴۹ ماده

 گردد.بآن

 

 است جائز. عقدی مضاربه – ۵۵۰ ماده

 

 :شودیمنفسخ م لیاز علل ذ یکیعقد مضاربه ب – ۵۵۱ ماده

 

 .نیسفه احد طرف ایجنون  ای( در صورت موت ۱

 

 ( در صورت مفلس شدن مالک.۲

 

 و ربح. هی( در صورت تلف شدن تمام سرما۳

 



  

 

 

 بوده. نیمنظور طرف کهیدر صورت عدم امکان تجارت (۴

 

پس از انقضاء مدت  کنیل شودیمدت موجب لزوم عقد نم نییشده باشد تع نیتجارت مدت مع برای مضاربه در هرگاه – ۵۵۲ ماده

 مالک. دیمعامله بکند مگر باجازه جد تواندینممضارب

 

 دیرا که صالح بداند بنما یهر قسم تجارت تواندیشرط نشده باشد عامل م یتجارت خاص یعنیمضاربه مطلق باشد  کهصورتی در – ۵۵۳ ماده

 کند. تیمتعارف را رعا دیطرز تجارت با دریول

 

 مگر با اجازه مالک. دیواگذار نما ریآن را بغ ایمضاربه کند  یگریبا د هینسبت بهمان سرما تواندنمی مضارب – ۵۵۴ ماده

 

 یستیرا که بر طبق عرف با یاگر اعمال ینوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ول یرا که برا یاعمال دبای مضاربه – ۵۵۵ ماده

 رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. ریباج

 

 .یتعد ای طیمگر در صورت تفر شودیاست و ضامن مال مضاربه نم نامی حکم در مضارب – ۵۵۶ ماده

 

و  شودیمعامله مضاربه محسوب نم نصورتیتجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در ا یبرا یمال کسی اگر – ۵۵۷ ماده

 معلوم شود که عامل عمل را تبرعًا انجام داده است. نکهیالمثل خواهد بود مگر امستحق اجرتعامل

 

خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر  ایخواهد بود و  هسرمای ضامن مضارب که شود شرط اگر – ۵۵۸ ماده

 کند. کیتلف مجاناً بمالک تمل ایبطور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود بمقدار خسارت  نکهیا

 

المضاربه بآن و حق یربه جارماده قبل احکام مضا ریشرط قسمت اخ تیحساب بمدت ممکن است با رعا ای جاری حساب در – ۵۵۹ ماده

 .ردیبگتعلق

 

 مقرر است. نیطرف نیاست که بموجب عقد ب یو مقررات طیاز آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرا ربغی – ۵۶۰ ماده

 

 

 جعاله در –هفتم  فصل

 

 .نیمع ریغ ایباشد  نیطرف مع نکهیاعم از ا یباداء اجرت معلوم در مقابل عمل شخصی التزام از است عبارت جعاله – ۵۶۱ ماده

 

 .ندیگومی جعل را اجرت و عامل را طرف و جاعل را ملتزم جعاله در – ۵۶۲ ماده

 

کند حصه  دایملتزم شود که هرکس گم شده او را پ یاگر کس نیبنابرا ستیالزم ن الجهاتعجمیمن اجرت بودن معلوم جعاله در – ۵۶۳ ماده

 است. حیاز آن مال او خواهد بود جعاله صح ینیمعمشاع

 

 



  

 

 

 آن نامعلوم باشد. اتیفیعامل ممکن است عمل هم مردد و ک نتعیی لزوم عدم از گذشته جعاله در – ۵۶۴ ماده

 

اگر جاعل در اثناء  یرجوع کنند ول توانندیم نیاز طرف کیاست هر  دهیکه عمل باتمام نرس یاست جائز و مادام تعهدی جعاله – ۵۶۵ ماده

 المثل عمل عامل را بدهد.اجرت دیبا دیرجوع نماعمل

 

از اجزاء مقصود باالصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل  کیاجزاء متعدد بوده و هر  دارای عمل جعاله در هرگاه – ۵۶۶ ماده

 از طرف خود عامل. ایفسخ از طرف جاعل باشد  نکهیکه کرده است مستحق خواهد بود اعم از ا یبنسبت عمل یالمسماجرتاز

 

 انجام داده باشد. ایکرده  میکه متعلق جعاله را تسل گرددیمستحق جعل م وقتی عامل – ۵۶۷ ماده

 

 .گرددیبنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل م کیمتعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر  نعاملی اگر– ۵۶۸ ماده

 

 تا بجاعل رد کند در دست او امانت است. رسدیکه بدست عامل م یآن واقع شده است از وقت یکه جعاله برا مالی – ۵۶۹ ماده

 

 باطل است. یعقالئ ریبر عمل غ ایمشروع و نا عمل بر جعاله – ۵۷۰ ماده

 

 شرکت در –هشتم  فصل

 

 شرکت احکام در –اول  مبحث

 

 واحد بنحو اشاعه. یئیمتعدد در ش نمالکی حقوق اجتماع از است عبارت شرکت – ۵۷۱ ماده

 

 .یقهر ایاست  یاراختی شرکت – ۵۷۲ ماده

 

مشاعًا در  یقبول مال ای یاریمزج اخت لیعمل شرکاء از قب جهیدر نت ای شودیاز عقود حاصل م یعقد جهیدر نت ای یاراختی شرکت – ۵۷۳ ماده

 .نهایعمل چند نفر و نحو اازاء

 

 .شودیارث حاصل م ایامتزاج  جهیاست که در نت نیاجتماع حقوق مالک قهری شرکت – ۵۷۴ ماده

 

سهم  یها در مقابل عملچند نفر از آن ای کی یبرا نکهیمگر ا باشدیم میاز شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سه کی هر – ۵۷۵ ماده

 شده باشد. منظوریادتریز

 

 شرکاء خواهد برد. نیمقرره ب طشرای تابع مشترک اموال کردن اداره طرز – ۵۷۶ ماده

 

را که الزمه اداره کردن است انجام دهد و  یهرعمل تواندیکه در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است م یکشری – ۵۷۷ ماده

 .یتعد ای طیمسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفر وجه چیه به

 



  

 

 

مادام که  نصورتیاذن در ضمن عقد الزم داده شده باشد که در ا نکهیاز اذن خود رجوع کنند مگر ا توانندمی وقت همه شرکاء – ۵۷۸ ماده

 است حق رجوع ندارند. یباقشرکت

 

 تواندیها ماز آن کیبطوراستقالل مأذون در اقدام باشد هر  کیکه هر  بنحوی باشد متعدد شرکاء بعهده شرکت کردن اداره اگر – ۵۷۹ ماده

 اداره کردن الزم است اقدام کند. یکه برا یمنفرداً باعمال

 

اقدام کرده باشد در صورت  یکه بتنهائ یریاقدام کند مد یگریبدون د تواندینم رانیاز مد یکیشرکاء مقرر شده باشد که  نبی اگر – ۵۸۰ ماده

مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده  یبرا یامکان فعل گرید نیمأذون یرچه برادر مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگ گریامضاء شرکاء دعدم

 .باشد

 

 خواهد بود. یبوده و تابع مقررات معامالت فضول یخارج از حدود اذن باشد فضول ایبدون اذن  کهیاز شرکاء در صورت کی هر تصرفات – ۵۸۱ ماده

 

 ضامن است. دیدر خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نما ایکه بدون اذن  یکشری – ۵۸۲ ماده

 

 منتقل کند. یکاًل بشخص ثالث ایسهم خود را جزئاً  گریشرکاء د تیبدون رضا تواندیاز شرکاء م کی هر – ۵۸۳ ماده

 

 .یتعد ای طیمگر در صورت تفر شودیاست و ضامن تلف و نقص آن نم نیاوست در حکم ام دیالشرکه در که مال یکشری – ۵۸۴ ماده

 

 ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.که با آن یمأذون در مقابل اشخاص ریغ کشری – ۵۸۵ ماده

 

 رجوع کند. تواندیاز شرکاء هر وقت بخواهد م کینشده باشد هر  نیمدت مع یشرکت در ضمن عقد الزم برای اگر – ۵۸۶ ماده

 

 :شودیمرتفع م لیاز طرق ذ یکبی شرکت – ۵۸۷ ماده

 

 .می( در صورت تقس۱

 

 ( در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.۲

 

 :باشندیشرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نم لذی موارد در – ۵۸۸ ماده

 

 رجوع از آن در صورت امکان رجوع. ای تی( در صورت انقضاء مدت مأذون۱

 

 از شرکاء. یکیمحجور شدن  ای( در صورت فوت ۲

 

 اموال شرکت متقسی در –دوم  مبحث

 

 



  

 

 

قانون ممنوع  نیبموجب ا میکه تقس یمگر درموارد دیمال مشترک را بنما میتقس یهر وقت بخواهد تقاضا تواندیم المالکشری هر – ۵۸۹ ماده

 شده باشند. میملتزم بر عدم تقس یبوجه ملزم شرکاءای

 

 گرانیو سهام د دیعمل آها بهچند نفر از آن ای کیفقط به نسبت سهم  میاز دو نفر باشند ممکن است تقس شیشرکاء ب کهصورتی در – ۵۹۰ ماده

 بماند. یباشاعه باق

 

و در صورت عدم  دیآیعمل مبه ندینما یکه شرکاء تراض یبنحو میباشند تقس یمال مشترک راض میء بتقسشرکا تمام هرگاه – ۵۹۱ ماده

 دیبا میو تقس ستیاجبار جائز ن نصورتیمشتمل بر ضرر نباشد که در ا میتقس نکهیمشروط بر ا کندیم میشرکاء حاکم اجبار به تقس نیبتوافق

 .باشدیبتراض

 

 گریتقاضا از طرف متضرر باشد طرف د کهیباشد در صورت ضرریب گریبعض د یاز شرکاء مضر و برا یبعض یبرا متقسی هرگاه – ۵۹۲ ماده

 .شودینم میمتضرر اجبار بر تقس کیمتضرربشود شر ریو اگر بر عکس تقاضا از طرف غ شودیماجبار

 

 که عاده قابل مسامحه نباشد. یبمقدار متیعبارت است از نقصان فاحش ق شودیم میکه مانع از تقس ضرری – ۵۹۳ ماده

 

 ای کیچند نفر از شرکاء بر ضرر شر ای کیشود و  ریتعم ای هیکرده و محتاج به تنق دایپ یامثال آن خراب ای مشترک قنات هرگاه – ۵۹۴ ماده

 میاگر ملک قابل تقس نصورتیدر ا ندیبحاکم رجوع نما توانندیشرکاء متضرر م ای کیشر ندیامتناع نما ریتعم ای هیشرکت در تنق ازگریشرکاء د

سهم خود اجبار  عیب ایاجاره  ای ریتعم ای هیموقع بشرکت در تنق یممتنع را باقتضا کیقلع ماده نزاع و دفع ضرر شر یبرا تواندیم حاکم باشدن

 کند.

 

ممنوع است اگرچه شرکاء  میباشد تقس تیچند نفر از شرکاء ازمال ای کیحصه  ایمتضمن افتادن تمام مال مشترک  متقسی هرگاه – ۵۹۵ ماده

 .ندینمایتراض

 

 .ستیاموال ن یباق میها مالزم با تقساز آن یدر بعض یاموال مشترک متعدد باشد قسمت اجبار کهصورتی در – ۵۹۶ ماده

 

 .ستیزنیجا همیعلموقوف نیمال موقوفه ب میتقس یاست ول زیملک از وقف جا متقسی – ۵۹۷ ماده

 

 متیباشد بر حسب ق یمتیو اگر ق شودیباشد به نسبت سهام شرکاء افرازم یآن است که اگر مال مشترک مثل میتقس بیترت - ۵۹۸ ماده

 .گرددیم نیها بقرعه معشرکاء حصص آن نیب یدر صورت عدم تراض لیتعد ایو بعد از افراز  شودیملیتعد

 

 از آن رجوع کند. گرانید یبدون رضا تواندیاز شرکاء نم کیچیواقع شد الزم است و ه حاًیبعد از آن که صح متقسی – ۵۹۹ ماده

 

شرکاء مزبور حق دارند  ای کیعالم بآن نبوده شر میتقس نیظاهر شود که در ح یبیچند نفر از شرکاء ع ای کی حصه در هرگاه – ۶۰۰ ماده

 بهم بزنند.را میتقس

 

 .شودیباطل م میمعلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقس متقسی از بعد هرگاه – ۶۰۱ ماده

 



  

 

 

در تمام حصص  ریمال غ کهیبوده است درصورت ریشده مال غ میاز اموال تقس ینیمعلوم شود که مقدار مع متقسی از بعد هرگاه – ۶۰۲ ماده

 و اال باطل است. حیصح میباشد تقس یبتساومفروزاً 

 

 .شودیمخصوص همان قسمت م میکه از متعلقات آن است بعد از تقس یهر قسمت مجرای و ممر – ۶۰۳ ماده

 

 یحق مزبور بحال خود باق میبعد از تقس یآن ملک بشود ول میمانع از تقس تواندیحق ارتفاق دارد نم یگریدکه در ملک  کسی – ۶۰۴ ماده

 .ماندیم

 

 شودیعبور ساقط نم ای یحق مجر میباشد بعد از تقس گرید کیمحل عبور حصه شر ایآب  یاز شرکاء مجرا بعضی حصه هرگاه – ۶۰۵ ماده

 .یحقوق ارتفاق ریاست سا نیچنسقوط آن شرط شده باشد و هم نکهیامگر

 

از وراث  کیبهر  دیبوده است طلبکار با ینید تیمعلوم شود که برم میبعد از تقس ایشود و  میتقس ونیقبل از اداء د تمی ترکه هرگاه – ۶۰۶ ماده

رجوع  گریبوارث د زین نیمعسر ایسهم معسر  یبرا تواندیچند نفراز وراث معسر شده باشد طلبکار م ای کیبنسبت سهم او رجوع کند و اگر 

 .دیانم

 

 عهودی در –نهم  فصل

 

 اتکلی در –اول  مبحث

 

 ریگعهیودمودع و گذارعهیآن که آنرا مجانًا نگاهدارد.ود یبرا سپاردیم یگرینفر مال خود را بد کیاست که بموجب آن  یعقد عهودی – ۶۰۷ ماده

 .ندیگویم نیام ایرا مستودع 

 

 الزم است اگرچه بفعل باشد. نیقبول ام عهودی در – ۶۰۸ ماده

 

 از طرف مالک صراحهً با ضمناً مجاز باشد. ایقائم مقام مالک باشد و  ایگذارد که مالک  عهیرا بود یمال تواندیم کسی – ۶۰۹ ماده

 

 عهیندارد بعنوان ود تیمعامله اهل یکه برا گرید یرا از کس یمال یمعامله داشته باشند و اگر کس یبرا تیاهل دیبا نیطرف عهودی در – ۶۱۰ ماده

 تلف شود ضامن است. ایاو ناقص  دیو اگر در  دیاو رد نما یآنرا به ول دیقبول کند با

 

 است جائز. یعقد عهودی – ۶۱۱ ماده

 

 نامی تعهدات در –دوم  مبحث

 

که نسبت بآن  ینشده باشد آنرا بطور نییتع یبیکه مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترت یرا بطور عهیمال ود دیبا نامی – ۶۱۲ ماده

 متعارف است حفظ کند و اال ضامن است.مال

 

 



  

 

 

 رییتغ تواندیزم بداند مرا ال بیآن ترت رییحفظ مال تغ یاز برا نیمقرر نموده باشد و ام یبیترت عهیحفاظت مال ود برای مالک هرگاه – ۶۱۳ ماده

 صورت ضامن است. نیکرده باشد که در ا رییاز تغ ینه حاًیمالک صر نکهیمگر ادهد

 

 .طیتفر ای یمگر در صورت تعد باشدیکه باو سپرده شده است نم ینقصان مال ایضامن تلف  نامی – ۶۱۴ ماده

 

 که دفع آن از اقتدار او خارج است. باشدینم یعیدر مقام حفظ مسئول وقا نامی – ۶۱۵ ماده

 

باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص  نیامتناع احکام ام خیاز رد آن امتناع کند از تار نیمطالبه شود و ام عهودی مال رد هرگاه – ۶۱۶ ماده

 نقص مستند بفعل او نباشد. ای بیحادث شود اگرچه آن ع عهیاست که در مال ود یبیعای

 

 یضمن ای حیاز انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صر یبنحو ایکند  عهیدر ود یاز جهت حفاظت تصرف ریغ تواندینم نامی – ۶۱۷ ماده

 و اال ضامن است.گذارامانت

 

 سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و اال ضامن است. نیپاکت مختوم به ام ایدر جعبه سربسته  عهودی مال اگر – ۶۱۸ ماده

 

 .دیکرده است رد نما افتیرا که در یمال نیع دیبا نامی – ۶۱۹ ماده

 

که در آن حاصل شده و مربوط  یکه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقص یرا بهمان حال عهیمال ود دیبا نامی – ۶۲۰ ماده

 .ستینباشد ضامن ن نیعمل امبه

 

آنچه را که در عوض گرفته  دیآن اخذ کرده باشد با یبجا یگرید زیچ ای متیق هیگرفته شود و مشارال نیقهراً از ام عهودی مال اگر – ۶۲۱ ماده

 به قاهر رجوع کند. ماًیگذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقامانت یگذار بدهد ولبامانتاست

 

 بودن مال نبوده باشد. عهیاگرچه عالم بود دیآن برآ متیق ایاز عهده مثل  دیرا تلف کند با عهیمال ود نامی وارث اگر – ۶۲۲ ماده

 

 مال مالک است. عهودی از حاصله منافع – ۶۲۳ ماده

 

 باشدیکه مأذون در اخذ م یبکس ایاو  یقائم مقام قانون ایکرده است  افتیکه آنرا از او در یرا فقط بکس عهیمال ود دیبا نامی – ۶۲۴ ماده

 .دیبحاکم رد نما دیکه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد با یبخواهد آنرا رد کند و بکس یدارد و اگر بواسطه ضرورتمسترد

 

رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام  یقیآنرا بمالک حق نیام دیمحقق گردد با عهیبودن مال ود رللغیمستحق هرگاه – ۶۲۵ ماده

 المالک است.مجهولاموال

 

 رد کند مگر بوراث او. تواندیرا نم عهیود نیگذار باطل و امبفوت امانت عهیگذارد ود عهیمال خود را بود کسی اگر – ۶۲۶ ماده

 

 بحاکم رد شود. دیبا عهیها مال ودآن نبی توافق عدم و وراث تعدد صورت در – ۶۲۷ ماده

 



  

 

 

 توانیرا نم عهیمنفسخ و ود عهیگذار محجور شود عقد ودحاصل گردد مثالً اگر امانت یرتغیی گذارامانت شخص احوال در اگر – ۶۲۸ ماده

 که حق اداره کردن اموال محجور را دارد. ینمود مگر بکسمسترد

 

 پس از رفع حجر بمالک مسترد شود. دیگذارده شده باشد آن مال با عهیبود محجوری مال اگر – ۶۲۹ ماده

 

از  نکهیپس از رفع سمت مزبور بمالک آن رد شود مگر ا دیگذارد آن مال با عهیود تیوال ای مومتیبسمت قرا  یمال کسی اگر – ۶۳۰ ماده

 .گرددیمسترد م یبعد یول ای میصورت به ق نیرفع حجر نشده باشد که در امالک

 

قرار داده باشد  نیقانون او را نسبت بآن مال ام نیاز مستودع متصرف باشد و مقررات ا ریغ یرا بعنوان ریمال غ کسی هرگاه – ۶۳۱ ماده

مگر در صورت  باشدیها ضامن نمو امثال آن هیعلیمول ای رینسبت بمال صغ یول ای میمستأجره ق نیمستأجر نسبت بع نیمستودع است بنا برامثل

 یبیع ایمطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص  خیو در صورت استحقاق مالک باسترداد از تار یتعد ای طیتفر

 چه مستند بفعل او نباشد.خواهد بود اگر

 

 اءیکه اش باشندیمسئول م یوقت نیالبسه وارد ایو اسباب  اءیها نسبت باشو امثال آن حمامی و مهمانخانه صاحب و کاروانسرادار – ۶۳۲ ماده

 باشد. داعیبر طبق عرف بلد در حکم ا نکهیا ایشده باشد و داعیها اد آنالبسه نز ایاسباب و

 

 گذارامانت تعهدات در –سوم  مبحث

 

 کرده است باو بدهد. عهیحفظ مال ود یرا که امانتدار برا یمخارج دبای گذارامانت – ۶۳۳ ماده

 

 گذار است.باشد بر عهده امانت مخارجی مستلزم مال رد هرگاه – ۶۳۴ ماده

 

 هعاری در –دهم  فصل

 

 مال او مجاناً منتفع شود. نیکه از ع دهدیاجازه م گریبطرف د نیاست که بموجب آن احد طرف یعقد هعاری – ۶۳۵ ماده

 

 .ندیگو ریرا مستع رندهیگ هیو عار ریدهنده را مع هیعار

 

 نباشد. نیاگرچه مالک ع دهدیم هیباشد که عار یمالک منفعت مال دیبا تیدهنده عالوه بر اهل هعاری – ۶۳۶ ماده

 

است  یاست منفعت هیکه مقصود از عار یگردد.منفعت هیموضوع عقد عار تواندیبتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد م کهیزچی هر – ۶۳۷ ماده

 باشد. یمشروع و عقالئکه

 

 .شودیمنفسخ م نیاز طرف کیاست جائز و بموت هر  یعقد هعاری – ۶۳۸ ماده

 

 نکهیمسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر ا ریکند مع یخسارت دیتول ریمستم یباشد که برا یوبیع یدارا هعاری مال هرگاه – ۶۳۹ ماده

 مسبب محسوب شود.عرفاً



  

 

 

 .شودیم یجار زیها نحکم در مورد مودع و موجر و امثال آن نیهم

 

 .یتعد ای طیمگر در صورت تفر باشدینم هینقصان مال عار ایضامن تلف  رمستعی – ۶۴۰ ماده

 

مطلق بوده  هیمورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عار ریدر غ نکهیمگر ا ستین هیاز استعمال مال عار یمسئول منقصت ناش رمستعی – ۶۴۱ ماده

 خالف متعارف استفاده کرده باشد.بر

 

 عمل او نباشد.خواهد بود اگرچه مربوط به یشرط ضمان شده باشد مسئول هرکس و نقصان رمستعی بر اگر – ۶۴۲ ماده

 

 منقصت خواهد بود. نیشده باشد ضامن ا زیاز صرف استعمال ن یشرط ضمان منقصت ناش رمستعی بر اگر – ۶۴۳ ماده

 

ده هم نکر یتعد ای طیضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفر ریمسکوک مستع ریطال و نقره اعم از مسکوک و غ هعاری در – ۶۴۴ ماده

 باشد.

 

 شود. تیرعا ۶۳۰تا  ۶۲۶و  ۶۲۴مفاد مواد  دیبا هعاری رد در – ۶۴۵ ماده

 

شرط  نکهیآن تابع عرف و عادت است مگر ا یاست و مخارج نگاهدار ریبر عهده مستع هیانتفاع از مال عار برای الزمه مخارج – ۶۴۶ ماده

 باشد. شدهیخاص

 

 .ریدهد مگر باذن مع ریبتصرف غ ینحو چیرا به هیمال عار تواندینم رمستعی – ۶۴۷ ماده

 

 قرض در – ازدهمی فصل

 

 ثیحکه طرف مزبور مثل آنرا از کندیم کیتمل گریاز مال خود را بطرف د ینیمقدار مع نیاست که بموجب آن احد طرف عقدی قرض – ۶۴۸ ماده

 را بدهد. الردومی متیو در صورت تعذر رد مثل ق دیمقدار و جنس و وصف رد نما

 

 ناقص شود از مال مقترض است. ایتلف  میکه موضوع قرض است بعد از تسل مالی اگر – ۶۴۹ ماده

 

 تنزل کرده باشد. ای یترق مهیرا که قرض کرده است رد کند اگرچه ق یمثل مال دبای مقترض – ۶۵۰ ماده

 

 قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند. تواندیشده باشد مقترض نم نیمع یاجل یاداء قرض بوجه ملزم برای اگر – ۶۵۱ ماده

 

 .دهدیقرارم یاقساط ایمقترض مهلت  برای احوال و اوضاع مطابق حاکم مطالبه موقع در – ۶۵۲ ماده

 

 گروبندی و قمار در –دوازدهم  فصل

 

 



  

 

 

 دیکه از معامالت نامشروع تول یتعهدات هیحکم در مورد کل نیراجعه بآن مسموع نخواهد بود.هم یباطل و دعاو گروبندی و قمار – ۶۵۴ ماده

 .ستیباشد جارشده

 

 .شودینم تیها رعاو مفاد ماده قبل در مورد آن زیجا یگروبند یرزنیو شمش یراندازیدر ت نیچنو هم یسوار واناتیح دندوانی در – ۶۵۵ ماده

 

 وکالت در – زدهمیس فصل

 

 اتکلی در –اول  مبحث

 

 .دینمایخود م بینا یانجام امر یرا برا گریطرف د نیاز طرف یکیاست که بموجب آن  عقدی وکالت – ۶۵۶ ماده

 

 است. لوکی بقبول منوط وکالت تحقق – ۶۵۷ ماده

 

 .شودیکه داللت بر آن کند واقع م یفعل ایو قبوالً بهر لفظ  جاباً ای وکالت – ۶۵۸ ماده

 

 با اجرت. ایباشد  ینمجا است ممکن وکالت – ۶۵۹ ماده

 

 .یامور خاص ایامر  یو برا دیمق ایتمام امور موکل باشد  برای و مطلق بطور است ممکن وکالت – ۶۶۰ ماده

 

 وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکل خواهد بود. کهصورتی در – ۶۶۱ ماده

 

 داشته باشد. تیانجام آن امر اهل یباشد که برا یکس دیهم با لیداده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وک یدر امر دبای وکالت – ۶۶۲ ماده

 

 را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. یعمل تواندینم لوکی – ۶۶۳ ماده

 

در مرافعه  لیدر اخذ حق وک لیوک نیچنو هم دیاقرائن داللت بر آن نم نکهیمگر ا ستیدر قبض حق ن لیدر محاکمه وک لوکی – ۶۶۴ ماده

 بود.نخواهد

 

 داللت بر آن کند. یقطع نهیقر نکهیمگر ا ستیوکالت در قبض ثمن ن عبی در وکالت – ۶۶۵ ماده

 

 لوکی تعهدات در –دوم  مبحث

 

 مسئول خواهد بود. گرددیمسبب آن محسوب م لیبموکل متوجه شود که عرفاً وک یخسارت لیوک رتقصی از هرگاه – ۶۶۶ ماده

 

قرائن بر حسب ایداده  اریو از آنچه که موکل بالصراحه باو اخت دیدر تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نما دیبا لوکی – ۶۶۷ ماده

 او است تجاوز نکند. اریو عرف و عادت داخل اخت

 



  

 

 

 کرده است باو رد کند. افتیاو در یحساب مدت وکالت خود را بموکل بدهد و آنچه را که بجا دیبا لوکی – ۶۶۸ ماده

 

دخالت در آن امر  گرانید ای یگریبدون د تواندیها نماز آن کیچیشده باشد ه نیمع لیچند نفر وک ایانجام امر دو  برای هرگاه – ۶۶۹ ماده

 آن امر را بجا آورد. یبتنهائ تواندیهر کدام م نصورتیشد در امستقالً وکالت داشته با کیهر  نکهیامگر دیبنما

 

 .شودیباطل م یگریها وکالت داز آن یکیباشند بموت  لیدو نفر بنحو اجتماع وک کهصورتی در – ۶۷۰ ماده

 

 بعدم وکالت باشد. حیتصر نکهیهست مگر ا زنی آن مقدمات و لوازم در وکالت مستلزم امر هر در وکالت – ۶۷۱ ماده

 

 باشد. لیدر توک لیبداللت قرائن وک ای حاًیصر نکهیوکالت دهد مگر ا یگریآن امر بد یبرا تواندینم یدر امر لوکی – ۶۷۲ ماده

 

و شخص ثالث  لیاز وک کیواگذار کند هر  یرا که در آن وکالت دارد بشخص ثالث ینداشته انجام امر لیکه وکالت در توک لوکی اگر – ۶۷۳ ماده

 مسئول خواهد بود. شودیکه مسبب محسوب م یمقابل موکل نسبت بخساراتدر

 

 موکل تعهدات در –سوم  مبحث

 

در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام  لیرا که وک یتمام تعهدات دبای موکل – ۶۷۴ ماده

 ضمنًا اجازه کند. ایرا صراحتاً  لیوک یاعمال فضول نکهیتعهد نخواهد داشت مگر ا چگونهیشده است موکل هداده

 

در عقد وکالت  نکهیرا بدهد مگر ا لیاجرت وک نیچنانجام وکالت خود نموده است و هم یبرا لیرا که وک یتمام مخارج دبای موکل – ۶۷۵ ماده

 مقرر شده باشد. گریدطور

 

مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است  ایالوکاله خواهد بود و اگر نسبت بحق نیطرف نیابع قرارداد بت لوکی الوکالهحق – ۶۷۶ ماده

 المثل است.مستحق اجرت لینباشد وک یعادت مسلماگر

 

 است که با اجرت باشد. نینشده باشد محمول بر ا حیبا اجرت بودن آن تصر ای مجانی وکالت در اگر – ۶۷۷ ماده

 

 وکالت انقضاء مختلفه طرق در –چهارم  مبحث

 

 :شودیمرتفع م لیذ قبطری وکالت – ۶۷۸ ماده

 

 .موکل بعزل – ۱

 

 .لیوک باستعفای – ۲

 

 موکل. ای لیبجنون وک ای بموت – ۳

 



  

 

 

 شرط شده باشد. یبا عدم عزل در ضمن عقد الزم لیوکالت وک نکهیرا عزل کند مگر ا لیهر وقت بخواهد وک تواندمی موکل – ۶۷۹ ماده

 

 نسبت بموکل نافذ است. دیخبر عزل باو در حدود وکالت خود بنما دنیقبل از رس لیوک کهاموری تمام – ۶۸۰ ماده

 

 در آنچه وکالت داشته اقدام کند. تواندیاست م یمعلوم است موکل باذن خود باق کهیاستعفا داد مادام لیوک نکهای از بعد – ۶۸۱ ماده

 

است  نیچنو هم باشدیها نمدرآن لیحجر مانع از توک کهیمگر در امور شودیموکل موجب بطالن وکالت م تمحجوری – ۶۸۲ ماده

 حجر مانع از اقدام در آن نباشد. کهیمگر در امور لیوکتیمحجور

 

با وکالت  یکه مناف یعمل یبطور کل ایرا که مورد وکالت است خود انجام دهد  یموکل عمل ایبرود  نبی از وکالت متعلق هرگاه – ۶۸۳ ماده

 .شودیفروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ م یرا که برا یمال نکهیبجا آورده مثل ا باشدلیوک

 

 عقدی ضمان در –چهاردهم  فصل

 

 اتکلی در –اول  مبحث

 

له را مضمون گری.متعهد را ضامن طرف دردیاست بعهده بگ یگریرا که بر ذمه د یمال یشخص نکهای از است عبارت ضمان عقد – ۶۸۴ ماده

 .ندیگویم یاصل ونیمد ایعنه شخص ثالث را مضمونو

 

 .ستیشرط ن یاصل ونیمد رضای ضمان در – ۶۸۵ ماده

 

 داشته باشد. تیمعامله اهل یبرا دبای ضامن – ۶۸۶ ماده

 

 است. حیصح تمی و محجور از شدن ضامن – ۶۸۷ ماده

 

 ن ضمانت کرد.ضام از است ممکن – ۶۸۸ ماده

 

 است. حیله قبول کند صحشوند ضمانت هر کدام که مضمون شخصی ضامن نفر چند هرگاه – ۶۸۹ ماده

 

 تواندیله در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد ماگر مضمون کنیکه ضامن مالدار باشد ل ستنی شرط ضمان در – ۶۹۰ ماده

 نخواهد داشت. یاریله خشود مضمون یرملیاگر ضامن بعد از عقد غ یضمان را فسخ کند ولعقد

 

 نشده است باطل است. جادیکه هنوز سبب آن ا یندی ضمان – ۶۹۱ ماده

 

 .دیآنرا بنما یمؤجل تعهد پرداخت فور نیدرد تواندیم نیچنکند و هم نیمع یآن اجل هیتأد یحال ممکن است ضامن برا ندی در – ۶۹۲ ماده

 

  



  

 

 

 نباشد. یرهن یاصل نیدر عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه د تواندمی لهمضمون – ۶۹۳ ماده

 

شخص بشود  نیضامن د یاگر کس نیبنابرا ستیشرط ن دینمایکه ضمانت آن را م ینید طشرای و اوصاف و بمقدار ضامن علم – ۶۹۴ ماده

 باطل است. دیبنحو ترد نیاز چند د یکیضمانت  کنیاست ل حیچه مقدار است ضمان صح نیبداند آن د نکهیابدون

 

 .ستیمضمون عنه الزم ن ایله ضامن بشخص مضمون یلتفصی معرف – ۶۹۵ ماده

 

 در آن موجود باشد. یرا ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخ یندی هر – ۶۹۶ ماده

 

 است. زیدر  آمدن آن جا ریللغثمن در صورت مستحق ای عینسبت بدرک مب عیبا ای مشتری از عهده ضمان – ۶۹۷ ماده

 

 لهضامن و مضمون نیدر اثر ضمان ب-دوم  مبحث

 

 .شودیله مشغول مو ذمه ضامن بمضمون یعنه برواقع شد ذمه مضمون حیضمان بطور صح نکهای از بعد – ۶۹۸ ماده

 

 ممکن است معلق باشد. هیالتزام بتأد ینداد من ضامنم باطل است ول ونیکند که اگر مد دیضامن ق نکهیدر ضمان مثل ا قتعلی – ۶۹۹ ماده

 

 .شودیباشد من ضامنم موجب بطالن آن نم ونیعنه مدکند که اگر مضمون دیضامن ق نکهیصحت آن مثل ا طیضامن بشرا قتعلی – ۷۰۰ ماده

 

 ۶۹۰در ماده  کهیآن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطور توانندیله نممضمون ایاست الزم و ضامن  عقدی ضمان – ۷۰۱ ماده

 در صورت تخلف از مقررات عقد. ایله و مضمون نیدر صورت بودن حق فسخ نسبت بد ایاست مقرر

 

 حال باشد. نیقبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه د تواندنمی لهمضمون باشد داشته مدت ضمان هرگاه – ۷۰۲ ماده

 

 مؤجل باشد. ندی اگرچه دارد را خود طلب مطالبه حق لهمضمون حال ضمان در – ۷۰۳ ماده

 

 .است بوده مؤجل که شود معلوم بقرائن که آن مگر است بحال محمول مطلق ضمان – ۷۰۴ ماده

 

 .شودمی حال ضامن بفوت مؤجل ضمان – ۷۰۵ ماده

 

 باشد. نیمقصود ابراء از اصل د نکهیمگر ا شودینم یکند ضامن بر بری را عنهمضمون ذمه لهمضمون اگر – ۷۰۷ ماده

 

 .شودیم یاز ضمان بر اریخ ایبسبب اقاله  عیاست در صورت فسخ ب عیضامن درک مب کهکسی – ۷۰۸ ماده

 

 عنه ضامن و مضمون نبی ضمان اثر در –سوم  مبحث

 

 



  

 

 

عنه ملتزم شده باشد که در مدت مضمون کهیدر صورت تواندیم یول ندی اداء از بعد مگر ندارد عنه بمضمون رجوع حق ضامن – ۷۰۹ ماده

 شده باشد رجوع کند. یو مدت مزبور هم منقض دینما لیاو را تحص برائتینیمع

 

را ادا کرده است و  نیمثل آن است که د دیرا بدهد و آنشخص قبول نما نیکه د یله حواله کند بکسمضمون ترضای با ضامن اگر – ۷۱۰ ماده

 له بعهده ضامن.است حواله مضمون نیچنعنه دارد و همرجوع بمضمون حق

 

عنه بمضمون دیله نخواهد داشت و بابپردازد ضامن حق رجوع بمضمون اًیعنه آن را ثان کند و مضمون هیرا تأد ندی ضامن اگر – ۷۱۱ ماده

 چه را که گرفته است مسترد دارد.له آناز مضمون تواندیعنه مکند و مضمونمراجعه

 

 .دارد عنهبمضمون رجوع حق باشد او وارث ضامن و شود فوت لهمضمون هرگاه – ۷۱۲ ماده

 

را صلح بکمتر کرده  نیمطالبه کند اگرچه د ونیاز مد تواندیبر آنچه داده نم ادهیداده باشد ز ندی از کمتر لهبمضمون ضامن اگر – ۷۱۳ ماده

 باشد.

 

 عنه داده باشد.باذن مضمون کهیندارد مگر در صورت ادهیبدهد حق رجوع بز نیبدا نیاز د ادترزی ضامن اگر – ۷۱۴ ماده

 

 مطالبه کند. ونیاز مد تواندیحال نشده است نم نیمدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که د ندی هرگاه – ۷۱۵ ماده

 

 دهیهر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرس دیعنه نمارجوع بمضمون تواندیحال باشد هر وقت ضامن ادا کند م نید کهصورتی در – ۷۱۶ ماده

 عنه اذن بضمان مؤجل داده باشد.باشد مگر آن که مضمون

 

 عنه اذن در ادا نداده باشد.هر چند ضامن بمضمون شودیم یرا ادا کند ضامن بر ندی عنهمضمون هرگاه – ۷۱۷ ماده

 

 .شوندیم یعنه هر دو برابراء کند ضامن و مضمون ندی از را ضامن لهمضمون هرگاه – ۷۱۸ ماده

 

 عنه ندارد.را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون نیمجانًا د یگرید ای ابراء را ضامن لهمضمون هرگاه – ۷۱۹ ماده

 

 عنه ندارد.که بقصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع بمضمون ضامنی – ۷۲۰ ماده

 

 نیضامن نبی ضمان اثر در –چهارم  مبحث

 

او ها فقط بقدر سهماز آن کیله بهر ضمانت کرده باشند مضمون میقرض بنحو تسه کی یشخص و برا کی از متعدد اشخاص هرگاه – ۷۲۱ ماده

 بقدر سهم اورجوع کند. تواندیداده باشد م هیکه اذن تأد گرید نیاز ضامن کیبهر  دینما هیتمام قرض را تأد نیاز ضامن یکیحق رجوع دارد و اگر 

 

رجوع عنه خودبمضمون یهر ضامن قیطر نیعنه خود رجوع کند و بهمبمضمون دیندارد و با یاصل ونبمدی رجوع حق ضامن ضامن – ۷۲۲ ماده

 برسد. یاصل ونیتا بمد کندیم

 



  

 

 

 نکهیمثل ا ستیبالتزام مبطل ن قیصورت تعل نیملتزم شود در ا یگرید نید هیبتأد یدر ضمن عقد الزم کسی است ممکن – ۷۲۳ ماده

 .دیاو نما هیمعلق بعدم تأد ونیمد نید هیخود را بتأد التزامیکس

 

 در حواله-پانزدهم  فصل

 

 .گرددیمنتقل م یبذمه شخص ثالث ونیاز ذمه مد یاست که بموجب آن طلب شخص عقدی حواله – ۷۲۴ ماده

 

 .ندیگویم هیطلبکار را محتال، شخص ثالث را محال عل ل،یرا مح ونیمد

 

 .هیعلمحتال و قبول محال یمگر با رضا شودنمی محقق حواله – ۷۲۵ ماده

 

 نخواهد بود. یمحتال نباشد احکام حواله در آن جار ونیمد لمحی حواله مورد در اگر – ۷۲۶ ماده

 

 در حکم ضامن است. یپس از قبول هیمحال عل نصورتیباشد در ا لیبمح ونیمد هیعلکه محال ستیصحت حواله الزم ن برای – ۷۲۷ ماده

 

 .ستیشرط ن هعلی محال مالئت حواله صحت در – ۷۲۸ ماده

 

 رجوع کند. لیحواله را فسخ و بمح تواندیمعتبر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال م هعلی محال حواله وقت در هرگاه – ۷۲۹ ماده

 

 .شودیمشغول م هیو ذمه محال عل یکه حواله داده بر ینیاز د لیحواله ذمه مح قتحقی از پس – ۷۳۰ ماده

 

 .دینما لیکه پرداخته است رجوع بمح یبهمان مقدار تواندینبوده بعد از اداء وجه حواله م لیمح ونیمد هیمحال عل کهصورتی در – ۷۳۱ ماده

 

در  ایو  ۷۲۹آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده  تواندینم هیعلو محتال و محال لیاز مح کیچیاست الزم و ه عقدی حواله – ۷۳۲ ماده

 فسخ شرط شده باشد. اریخکهیصورت

 

و بعد  ردیبگ یثمن را از کس عیحواله داده باشد که با یمشتر ایبدهد  یثمن را بشخص یحواله داده باشد که مشتر عیبا عبی در اگر – ۷۳۳ ماده

 داقاله منفسخ شو ایبواسطه فسخ  عیاگر ب یمسترد دارد ول دیو اگرمحتال ثمن را اخذ کرده باشد با شودیمعلوم گردد حواله باطل م عیببطالن

 رجوع کند. گریکدیب تواندیم یمشتر ای عیو با یبر هیمحال عل کنینبوده لحواله باطل

 خواهد بود، یجار زیتعهدات ن ریماده در مورد سا نیا مفاد

 

 کفالت در –شانزدهم  فصل

 

 .کندیرا تعهد م یاحضار شخص ثالث گریدر مقابل طرف د نیاست که بموجب آن احد طرف عقدی کفالت – ۷۳۴ ماده

 

 .ندیگویله مرا مکفول گریشخص ثالث را مکفول و طرف د ل،یرا کف متعهد

 



  

 

 

 .شودیله واقع مو مکفول لیکف برضای کفالت – ۷۳۵ ماده

 

است اگرچه  یله کافحق از طرف مکفول یبلکه دعو ستیبر عهده مکفول شرط ن یبثبوت حق لکفی علم کفالت صحت در – ۷۳۶ ماده

 منکر آن باشد.مکفول

 

 مدت آن معلوم باشد. دیموقت و در صورت موقت بودن با ای باشد مطلق است ممکن کفالت – ۷۳۷ ماده

 

 شود. لیکف لیکف گریممکن است شخص د – ۷۳۸ ماده

 

موعد حق  دنیدرکفالت موقت قبل از رس یاحضار مکفول را تقاضا کند ول تواندمی بخواهد وقت هر لهمکفول مطلق کفالت در – ۷۳۹ ماده

 ندارد.مطالبه

 

 شودیکه بر عهده مکفول ثابت م یاز عهده حق دیاال باو  دیکه تعهد کرده است حاضر نما یمکفول را در زمان و مکان دیبا لکفی – ۷۴۰ ماده

 .دیبرآ

 

 ملتزم شده است عمل کند. کهیبنحو دیدر صورت عدم احضار مکفول بدهد با یملتزم شده باشد که مال لکفی اگر – ۷۴۱ ماده

 

 باشد. گریعقد منصرف بمحل د نکهیکند مگر ا میمکفول را در محل عقد تسل دیبا لینشده باشد کف نیمع متسلی محل کفالت در اگر – ۷۴۲ ماده

 

 .شودیباشد داده م یحاضر کردن مکفول کاف یکه برا یمهلت لیباشد بکف بغای مکفول اگر – ۷۴۳ ماده

 

 کنیل ستیله الزم نکند قبول آن بر مکفول میاند تسلکه کرده یطیبر خالف شرا ایزمان و مکان مقرر  ریمکفول را در غ لکفی اگر – ۷۴۴ ماده

 .ستیملزم بقبول ن لیکف دینما میتسل یتقاضا نیطرف نیله بر خالف مقرر باگر مکفول نیچنو هم شودیم یبر لیکرد کفاگر قبول

 

آن شخص را حاضر کند  دیاست و با لیاو خارج کند درحکم کف یمقام او بدون رضاقائم ای حقیرا از تحت اقتدار ذ شخصی هرکس – ۷۴۵ ماده

 .دیکه بر او ثابت شود بر آ یاز عهده حق دیباواال

 

 .شودیم یبر لیکف لذی موارد در – ۷۴۶ ماده

 

 متعهد شده است. کهی( در صورت حاضر کردن مکفول بنحو۱

 

 مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. کهی( در صورت۲

 

 شود. یله بر او دارد برکه مکفول یاز انحاء از حق یذمه مکفول بنحو کهی( در صورت۳

 

 .دینما یرا بر لیله کفمکفول کهی( در صورت۴

 



  

 

 

 منتقل شود. یگریاز انحاء بد یله بنحوحق مکفول کهی( در صورت۵

 

 ( در صورت فوت مکفول.۶

 

ل و تواند احضار مکفو یم لیکف دیمقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نما طیمکفول خود را مطابق شرا لکفی هرگاه – ۷۴۷ ماده

 .دیاحضار نزد حاکم اثبات نما ایامتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و 

 

 .شودینم لکفی برائت موجب لهمکفول فوت – ۷۴۸ ماده

 

 .شودینم یبر گرانیها در مقابل داز آن یکیاو ب میبتسل دیکفالت نما یدر مقابل چند نفر از شخص کنفری هرگاه – ۷۴۹ ماده

 

ها که مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن دیبا لیاو و هکذا هر کف لیکف یگریباشد و د لیکف لیکف یشخص کهصورتی در – ۷۵۰ ماده

 یمابعد او هم بر یهالیشد کف یبر ۷۴۶از جهات مزبوره در ماده  یکیو هر کدام که ب شوندیم یبر نیریرا حاضر کرد او و سا یاصلمکفول

 .شوندیم

 

 تواندیمحق کند  یباذن او ادا ایو  دیرا که بعهده او است ادا نما یبا عدم تمکن از احضار حق لکفی و بوده مکفول باذن کفالت هرگاه – ۷۵۱ ماده

 باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت. کیچیبمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر ه

 

 هفدهم در صلح فصل

 

 آن واقع شود. ریدر مورد معامله و غ یاز تنازع احتمال یریجلوگ ایدر مورد رفع تنازع موجود و  ایممکن است  صلح – ۷۵۲ ماده

 

 معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. تیاهل دیبا نیصحت صلح طرف برای – ۷۵۳ ماده

 

 مشروع باشد. ریکه غ امری بر صلح جز است نافذ صلح هر – ۷۵۴ ماده

 

 .شودیدرخواست صلح اقرار محسوب نم نیجائز است بنا بر ا زین یلح با انکار دعوص – ۷۵۵ ماده

 

 ممکن است مورد صلح واقع شود. شودیم دیکه از جرم تول خصوصی حقوق – ۷۵۶ ماده

 

 جائز است. زنی بالعوض صلح – ۷۵۷ ماده

 

و احکام خاصه آن معامله را ندارد  طیشرا کنیل دهدیآن واقع شده است م یمعامله را که بجا جهنتی چند هر معامالت مقام در صلح – ۷۵۸ ماده

 شود. یدر آن مجر عیو احکام خاصه ب طیشرا نکهیخواهد بود بدون ا عیب جهیآن همان نت جهیباشد در مقابل عوض نت نیاگر مورد صلح ع نیبنابرا

 

 باشد. عیهر چند در مقام ب ستنی صلح در شفعه حق – ۷۵۹ ماده

 



  

 

 

 اقاله. ای اریمگر در موارد فسخ بخ خوردنمی هم بر و باشد شده واقع جائزه عقود مقام در اگرچه الزمست عقد صلح – ۷۶۰ ادهم

 

آنرا فسخ کند اگرچه به ادعاء غبن  تواندینم کیچیاست و ه نیطرف نیبر تسامح باشد قاطع ب یمبن ایکه در مورد تنازع  صلحی – ۷۶۱ ماده

 .اریمگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خباشد

 

 واقع شده باشد صلح باطل است. یدر مورد صلح اشتباه ای و مصالحه طرف در اگر – ۷۶۲ ماده

 

 .ستنی نافذ باکراه صلح – ۷۶۳ ماده

 

 فسخ است. اریدر صلح موجب خ ستدلی – ۷۶۴ ماده

 

 است. حیاز بطالن معامله صح یناش یصلح دعو یبر معامله باطله باطل است ول یمبتن دعوی صلح – ۷۶۵ ماده

 

داخل در صلح محسوب است  یدعاو هیخود را بصلح خاتمه داده باشند کل هیو فرض هیواقع یتمام دعاو یبطور کل نطرفی اگر – ۷۶۶ ماده

 صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد. نکهیصلح معلوم نباشد مگر ا نیدر ح یمنشاء دعواگرچه

 

 بوده است صلح باطل است. یوم گردد که موضوع صلح منتفمعل صلح از بعد اگر – ۷۶۷ ماده

 

ماهه تا مدت همه ایهمه ساله  ینیمتعهد شودکه نفقه مع ردیگیکه م یالصلحدر عوض مال نطرفی احد است ممکن صلح عقد در – ۷۶۸ ماده

 اشخاص ثالث واقع شود. ایبنفع شخص  ایمصالحه  نیتعهد ممکن است بنفع طرف نیکند ا هیتأدنیمع

 

 .شود داده او بوراث نفقه منتفع فوت از بعد که نمود شرط است ممکن باشد شده واقع که هرکس بنفع قبل ماده در مذکوره تعهد در – ۷۶۹ ماده

 

 شرط شده باشد. نکهیمگر ا شودیافالس متعهد نفقه فسخ نم ای یبورشکستگ شودیکه بر طبق دو ماده فوق واقع م صلحی – ۷۷۰ ماده

 

 رهن در – جدهمیه فصل

 

 .دهدیم نیبدا قهیوث یرا برا یمال ونیاست که بموجب آن مد عقدی رهن – ۷۷۱ ماده

 

 .ندیگویرا مرتهن م گریدهنده را راهن و طرف د رهن

 

 .ستیاستمرار قبض شرط صحت معامله ن یداده شود ول گرددیم نیمع نیطرف نیب کهیبتصرف کس ایبقبض مرتهن  دبای مرهون مال – ۷۷۲ ماده

 

 مورد رهن واقع شود. تواندینم ستین یکه قابل نقل و انتقال قانون مالی هر – ۷۷۳ ماده

 

 و منفعت باطل است. نیباشد و رهن د نیمع نیع دبای مرهون مال – ۷۷۴ ماده

 



  

 

 

 که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. یکه در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقد یهر مال برای – ۷۷۵ ماده

 

 نیمع یبتراض دیبا نیمرتهن نصورتیچند نفر دارد رهن بدهد در ا ایکه بدو  نیچند د ایرا در مقابل دو  یمال کنفری است ممکن – ۷۷۶ ماده

 ها دارد رهن بدهند.که از آن یدر مقابل طلب کنفریمال را ب کیممکن است دو نفر  نیچنباشد و هم یکه رهن در تصرف چه کس کنند

 

کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء  لیممکن است راهن مرتهن را وک حدهیبموجب عقد عل ای رهن عقد ضمن در – ۷۷۷ ماده

ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و  زیو ن کند فاءیآن طلب خود را است متیق ایمرهونه  نیمرتهن از عننموده

 است که وکالت بشخص ثالث داده شود.ممکن رهباالخ

 

 مرهونه را ندارد باطل است. نعی فروش حق مرتهن که باشد شده شرط اگر – ۷۷۸ ماده

 

حاضر نگردد مرتهن بحاکم  نیفروش آن و اداء د یمرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برا نیفروش ع برای مرتهن هرگاه – ۷۷۹ ماده

 بکند. گریبنحو د نیاداء د ای عیتا اجبار بب دینمایمرجوع

 

 رجحان خواهد داشت. یگریرهن مرتهن بر هر طلبکار د متیطلب خود از ق فاءیاست برای – ۷۸۰ ماده

 

از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن  شیب یمتبقی مرهون مال اگر – ۷۸۱ ماده

 براهن رجوع کند. صهینق یبرادیبا

 

 .شودیم کیماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شر راخی قسمت مورد در – ۷۸۲ ماده

 

 نیکامل د هیتمام آن را تا تأد تواندیو مرتهن م ندیاز رهن را مطالبه نما یکند حق ندارد مقدار را ادا نیاز د مقداری راهن اگر – ۷۸۳ ماده

 مقررشده باشد. یگرید بیراهن و مرتهن ترت نیب نکهیمگر ا نگاهدارد

 

 جائز است. نیطرف یبتراض گریرهن بمال د لتبدی – ۷۸۴ ماده

 

 داخل خواهد بود. زیدر رهن ن شودیمحسوب م عیبعنوان متعلقات جزء مب حیصر دیبدون ق عیکه در عقد ب یزچی هر – ۷۸۵ ماده

 

منفصل  کهیمتصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورت کهیکه ممکن است در آن حاصل شود در صورت یادتزی و رهن ثمره – ۷۸۶ ماده

 مقرر شده باشد. یگرید بیترت نیطرف نیضمن عقد ب نکهیمتعلق براهن است مگر اباشد

 

 یهر وقت بخواهد آن را بر هم زند ول تواندیمرتهن م نیو نسبت براهن الزم است و بنابرا زجای بمرتهن نسبت رهن عقد – ۷۸۷ ماده

 شود رهن را مسترد دارد. یاز آن بر یاز انحاء قانون یبنحو ایو  دیخود را ادا نما نید نکهیقبل از ا تواندینمراهن

 

 که یکه رهن بتصرف شخص ثالث دیتقاضا نما تواندیدر صورت فوت مرتهن راهن م یول شودیمرتهن رهن منفسخ نم ای راهن بموت – ۷۸۸ ماده

 داده شود. شودیم نیاو و ورثه مع یبتراض

 



  

 

 

 .شودیم نیشخص مزبور از طرف حاکم مع یصورت عدم تراض در

 

 .ریناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقص ایمرتهن مسئول تلف  نیمرتهن امانت محسوب است و بنا برا دی در رهن – ۷۸۹ ماده

 

ضامن آن خواهد بود اگرچه  دیاگر با وجود مطالبه آن را رد ننما کنیمرتهن امانت است ل دیرهن در  ونمدی ذمه برائت از بعد – ۷۹۰ ماده

 باشد. نکردهریتقص

 

 کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.تلف دیتلف شود با یگریشخص د ایمرهونه بواسطه عمل خود راهن  نعی اگر – ۷۹۱ ماده

 

 .بود نخواهد فوق ماده در مزبور بدل شامل ۷۷۷ ماده در مذکور وکالت – ۷۹۲ ماده

 

 حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن. یکند که مناف یدر رهن تصرف تواندنمی راهن – ۷۹۳ ماده

 

عمل آورد بدون حقوق مرتهن هم نباشد به یرهن نافع باشد و مناف یکه برا یگریتصرفات د ایبدهد  یراتییدر رهن تغ تواندمی راهن – ۷۹۴ ماده

 مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است. نکهیا

 

 هبه در –نوزدهم  فصل

 

که را یرا متهب، مال گریواهب طرف د کنندهکیتمل کندیم کیتمل یگریرا مجاناً بکس د یمال کنفریاست که بموجب آن  عقدی هبه – ۷۹۵ ماده

 .ندیگویموهوبه م نیمورد هبه است ع

 

 داشته باشد. تیمعامله و تصرف در مال خود اهل یبرا دبای واهب – ۷۹۶ ماده

 

 .کندیباشد که هبه م یمالک مال دبای واهب – ۷۹۷ ماده

 

او و قبض بدون اذن واهب  لیوک ایمباشر قبض خود متهب باشد  نکهیمگر با قبول و قبض متهب اعم از ا شودنمی واقع هبه – ۷۹۸ ماده

 .نداردیاثر

 

 معتبر است. یقبض ول هیسف ایمجنون  ای رصغیه ب هبه در – ۷۹۹ ماده

 

 .ستیمتهب باشد محتاج بقبض ن دیموهوبه در  نیع کهصورتی در – ۸۰۰ ماده

 

 را مجانًا بجا آورد. یعمل مشروع ایرا باو هبه کند  یشرط کند که متهب مال تواندیواهب م نبنابرای و باشد معوض است ممکن هبه – ۸۰۱ ماده

 

 .شودیمتهب فوت کند هبه باطل م ای واهب قبض از قبل اگر – ۸۰۲ ماده

 

 



  

 

 

 :لیموهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذ نیبابقاء ع تواندیواهب م زنی قبض از بعد – ۸۰۳ ماده

 

 اوالد واهب باشد. ایمادر  ایمتهب پدر  کهی( در صورت۱

 

 هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. کهی( در صورت۲

 

 ن داده شود.موهوبه بره نیع نکهیواقع شود خواه قهراً مثل ا ریمتعلق حق غ ایمتهب خارج شده  تیموهوبه از ملک نیع کهی( در صورت۳

 

 حاصل شود. یرییموهوبه تغ نیدر ع کهی( در صورت۴

 

 موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. نعی نماآت واهب رجوع صورت در – ۸۰۴ ماده

 

 .ستیمتهب رجوع ممکن ن ای واهب فوت از بعد – ۸۰۵ ماده

 

 ببخشد حق رجوع ندارد. ونیطلب خود را بمد ندای هرگاه – ۸۰۶ ماده

 

 بدهد حق رجوع ندارد. یگریرا بعنوان صدقه بد یمال کسی اگر – ۸۰۷ ماده

 

 بشفعه اخذ در –سوم  قسمت

 

منتقل  یبشخص ثالث عیحصه خود را بقصد ب کیاز دو شر یکیدو نفر مشترک باشد و  نیب یمیقابل تقس رمنقولغی مال هرگاه – ۸۰۸ ماده

 را تملک کند. عهیداده باو بدهد و حصه مب یرا که مشتر یمتیحق دارد ق گرید کیشرکند

 

 .ندیگویم عیحق را حق شفعه و صاحب آن را شف نیا

 

 فروخته شود حق شفعه نخواهد بود. نزمی بدون درخت و بنا هرگاه – ۸۰۹ ماده

 

حق شفعه دارد  یگریبفروشد د یمجر ایها ملک خود را با حق ممر از آن یکیمشترک باشد و  مجری با ممر در نفر دو ملک اگر – ۸۱۰ ماده

 حق شفعه ندارد. یگریبفروشد د یمجر ایاگر ملک را بدون ممر  ینباشد ول کیخود ملک مشاعاً شراگرچه در

 

 حق شفعه ندارد. همیعلموقوف ای یوقف باشد متول کیاز دو شر یکی حصه اگر – ۸۱۱ ماده

 

که قابل شفعه است  ینسبت به بعض توانیقابل شفعه نباشد حق شفعه را م گریمتعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض د عمبی اگر – ۸۱۲ ماده

 بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

 

 .ستیفاسد حق شفعه ن عبی در – ۸۱۳ ماده

 



  

 

 

 .ستیمانع از اخذ بشفعه ن عیبودن ب یارخی – ۸۱۴ ماده

 

نسبت بتمام  ایاز آن صرف نظر کند  دیبا ایاجرا نمود صاحب حق مزبور عیقسمت از مب کیفقط نسبت ب تواننمی را شفعه حق – ۸۱۵ ماده

 .دینما اجراعیمب

 

 .دینماینسبت بمورد شفعه نموده باشد باطل م عیقبل از آن و بعد از عقد ب مشتری که را معامله هر بشفعه اخذ – ۸۱۶ ماده

 

اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز  کنیل عیضامن درک است نه با یمشتر کندیکه بحق شفعه تملک م یکشری مقابل در – ۸۱۷ ماده

 نخواهد داشت. یحق رجوع بمشتر عیداده نشده باشد شف یبتصرف مشتر

 

است بعد از  نینچو هم ستیاو حادث شده باشد ضامن ن دیکه قبل از اخذ بشفعه در  یو تلف یو خراب بینسبت بع مشتری – ۸۱۸ ماده

 نکرده باشد. طیتفر ای یکه تعد یبشفعه و مطالبه در صورتاخذ

 

که متصل باشد مال  یو در صورت یمنفصل باشد مال مشتر کهیدر صورت شودیحاصل م عیکه قبل از اخذ بشفعه در مب نماآتی – ۸۱۹ ماده

 را که کاشته قلع کند. یدرخت ایرا که کرده  یبنائ تواندیم یمشتر یول استعیشف

 

در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن  عیارش گرفته است شف یبوده و مشتر وبیمع عیالبنیح عمبی که شود معلوم هرگاه – ۸۲۰ ماده

 .گذاردیمکسر

 

 مذکور شده است. عیهمان است که در ضمن عقد ب عیراجع بدرک مب عیدر مقابل با یمشتر حقوق

 

 است. فوری شفعه حق – ۸۲۱ ماده

 

 .شودیواقع م دیکه داللت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نما یزچی بهر اسقاط است اسقاط قابل شفعه حق – ۸۲۲ ماده

 

 .شودیوراث او منتقل م ایبه وارث  عشفی موت از بعد شفعه حق – ۸۲۳ ماده

 

از  ای دیو با ندیآن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نما توانندیوراث نم یچند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باق ای کی هرگاه – ۸۲۴ ماده

 .ندیاجرا نما عینسبت بتمام مب ایصرف نظر کنند آن

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 و ارث اوصای در –چهارم  قسمت

 

 اوصای در –اول  باب

 

 اتکلی در –اول  فصل

 

 .یو عهد یکیبر دو قسم است:تمل توصی – ۸۲۵ ماده

 

 کند. کیمجاناً تمل یگریزمان بعد از فوتش بد یرا از مال خود برا یمنفعت ای نیع یکس نکهیعبارت است از ا یکیتمل توصی – ۸۲۶ ماده

 

 .دینمایمأمورم یگریتصرفات د ای یامور ایانجام امر  یچند نفر را برا ای کی یشخص نکهیعبارت است از ا یعهد تیوص

 

بر مورد  یول یعهد تیکه بموجب وص یوکس بهیموص تیمورد وصله، یبنفع او شده است موص یکیتمل تیکه وص یکس،یکننده موص تیوص

 .شودیم دهینام یوص شودیقرار داده م ریبر صغ ایثلث 

 

 .یپس از فوت موص لهیمگر با قبول موص شودیمحقق نم تیبموجب وص کتملی – ۸۲۷ ماده

 

 .ستیالمنفعه شود قبول شرط نامور عام ایفقرا  یبرا تیوص نکهیمحصور باشد مثل ا ریغ لهموصی هرگاه – ۸۲۸ ماده

 

به  یموص لهیموص کهیدر صورت یخود رجوع کند حت تیاز وص تواندیم یو موص ستیمؤثر ن یقبل از فوت موص لهموصی قبول – ۸۲۹ ماده

 قبض کرده باشد.را

 

را رد کرده  تیوص یقبل از فوت موص لهیاگرموص نیمعتبر است بنابرا یبعد از فوت موص تیقبول وص ایرد  لهموصی به نسبت – ۸۳۰ ماده

اگر قبل از فوت  کنیآن را رد کند ل تواندینم گریبه را قبض کرد د یآن را قبول کند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موص تواندیبعد از فوت مباشد

 .ستیالزم ن یباشد بعد از فوت قبول ثانوقبول کرده

 

 خواهد بود. یبا ول تیقبول وص ایمجنون باشد رد  ای ریصغ لهموصی اگر – ۸۳۱ ماده

 

 حیکه قبول شده صح ینسبت به قسمت تیصورت وص نیبه قبول کند در ا یاز موص یرا نسبت به قسمت تیوص تواندیم لهموصی – ۸۳۲ ماده

 .شودیباطل م گرینسبت به قسمت دو

 

 ها اعالم نکرده است.قبول خود را به آن ایرد  لهیبه تصرف کند مادام که موص یدر موص تواندینم موصی ورثه – ۸۳۳ ماده

 

 .دینما نیخود را مع میکه تصم کندیرا مجبور م لهیاعالم موجب تضرر ورثه باشد حاکم موص نیا ریتأخ اگر

 

  

 



  

 

 

 یرا رد کند و اگر قبل از فوت موص تیزنده است وصا یمادام که موص تواندیم یوص کنیل ستیقبول شرط ن یعهد توصی در – ۸۳۴ ماده

 بوده باشد. تینکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصارد

 

 موصی در –دوم  فصل

 

 جائزالتصرف باشد. تینسبت به مورد وص دیبا موصی – ۸۳۵ ماده

 

که موجب هالکت است مرتکب گردد و پس  لیقب نیاز ا گریاعمال د ایمسموم کند  ایخود را مجروح  یبقصد خودکش کسی هرگاه – ۸۳۶ ماده

 نافذ خواهد بود. تیبموت نشد وص یدر صورت هالکت باطل است و هرگاه اتفاقًا منته تیآن وص دینما تیآن وصاز

 

 .ستیمزبور نافذ ن تیچند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وص ای کی تیبموجب وص کسی اگر – ۸۳۷ ماده

 

 خود رجوع کند. تیاز وص تواندیم موصی – ۸۳۸ ماده

 

 است. حیدوم صح تیوص دیاول نما تیبر خالف وص یتیوص اً یثان موصی اگر – ۸۳۹ ماده

 

 بهموصی در –سوم  فصل

 

 مشروع باطل است. ریبصرف مال در امر غ توصی – ۸۴۰ ماده

 

 ولو با اجازه مالک باطل است. ریبمال غ تیباشد و وص یملک موص دیبه با موصی – ۸۴۱ ماده

 

 نمود. تیرا که هنوز موجود نشده است وص مالی است ممکن – ۸۴۲ ماده

 

 مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است. ستیبر ثلث ترکه نافذ ن ادهیبز توصی – ۸۴۳ ماده

 

اجازه  نکهیاز ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر ا شیآن ب متیاگر ق شودیم میتقو باشد آن مال ینیبه مال مع موصی هرگاه – ۸۴۴ ماده

 ثلث کند.از

 

 .تیوص نیاو در ح ینه به اعتبار دارائ شودیم نیوفات مع نیدر ح یموص یثلث به اعتبار دارائ زانمی – ۸۴۵ ماده

 

 :شودیاز ثلث اخراج م لیذ قیبطر نیدر مدت مع ایباشد دائماً  یبه منافع ملک موصی هرگاه – ۸۴۶ ماده

 

از  متیدو ق نیشده تفاوت ب میتقو تیالمنفعه بودن درمدت وصسپس ملک مزبور با مالحظه مسلوب شودیم میملک با منافع آن تقو نیع بدواً

 .شودیحساب مثلث

 

 



  

 

 

 .شودیملک با مالحظه منافع از ثلث محسوب م متینداشته باشد ق یمتیملک ق نیجهه ع نیملک بوده و بد یبه منافع دائم یموص اگر

 

 مقررشده باشد. گریطور د تیدر وص نکهیفرد با ورثه است مگر ا نییباشد تع یبه کل موصی اگر – ۸۴۷ ماده

 

 خواهد بود. کیبا ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعًا شر لهیثلث موص ایبه جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع  موصی اگر – ۸۴۸ ماده

 

 تیکه وص یبیبر ثلث را اجازه نکنند بهمان ترت ادهیکرده باشد ورثه ز یبامور تیوص ینیمع بیبر ثلث بترت ادهیز موصی اگر – ۸۴۹ ماده

 .شودیاز همه کسر م ادهیباشد ز کدفعهیبه تمام  تیبر ثلث باطل خواهد شد و اگر وص دیثلث و زا زانیتا م شودیاست از ترکه خارج مکرده

 

 لهموصی در –چهارم  فصل

 

 شده است. تیاو وص یبشود که برا یزیموجود باشد و بتواند مالک چ دیبا لهموصی – ۸۵۰ ماده

 

 زنده متولد شود. نکهیتملک او منوط است بر ا کنیاست ل حیحمل صح یبرا توصی – ۸۵۱ ماده

 

 جرم مانع ارث باشد. نکهیمگر ا رسدیبورثه او م بهیسقط شود موص یجرم جهنتی در حمل اگر – ۸۵۲ ماده

 

 مقرر داشته باشد. گریطور د یموص نکهیمگر ا شودیم میتقس هیها بالسوآن نیبه ب یمتعدد و محصور باشند موص لهمموصی اگر – ۸۵۳ ماده

 

 وصی در –پنجم  فصل

 

 حیکنند مگر در صورت تصر تیمجتمعاً عمل بوص دیبا اءاوصی تعداد صورت در – دینما نیمع یچند نفر وص ای کی تواندیم موصی – ۸۵۴ ماده

 .کیباستقالل هر 

 

فوت کرد  یباشد و اگر دوم یوص یفوت کرد دوم یکه اگر اول قینطریکند با نیمع یوص بیچند نفر را بنحو ترت تواندیم موصی – ۸۵۵ ماده

 باشد و هکذا. یسوم

 

 قرار داد. یوص رینفر کب کیباتفاق  توانیرا م رصغی – ۸۵۶ ماده

 

 .ریخواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغ ریبا کب ایصورت اجراء وصا نیا در

 

 .دینما نیمع یوص اتینظارت در عمل یرا برا کنفری تواندیم موصی – ۸۵۷ ماده

 

 از قرائن معلوم شود. ایمقرر داشته است  یخواهد بود که موص یقیناظر بطر اراتیاخت حدود

 

 .طیتفر ای یمگر در صورت تعد شودیرا دارد و ضامن نم نیحکم ام باشدیاو م دیدر  تیکه بر حسب وص ینسبت به اموال وصی – ۸۵۸ ماده

 



  

 

 

 رفتار کند و اال ضامن و منعزل است. یموص یایبر طبق وصا دیبا وصی – ۸۵۹ ماده

 

 کند. نیمع یوص ریحق ندارد بر صغ گریکس د یاز پدر و جد پدر رغی – ۸۶۰ ماده

 

 ارث در –دوم  باب

 

 وراث مختلفه طبقات و ارث موجبات در –اول  فصل

 

 :است امر دو ارث موجب – ۸۶۱ ماده

 

 و سبب. نسب

 

 اند:سه طبقه برندیکه بموجب نسب ارث م اشخاصی – ۸۶۲ ماده

 

 اوالد.( پدر و مادر و اوالد و اوالد ۱

 

 ها.( اجداد و برادر و خواهر و اوالد آن۲

 

 ها.( اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آن۳

 

 نباشد. یطبقه قبل کس نیکه از وارث برندیارث م یطبقه بعد وقت نوارثی – ۸۶۳ ماده

 

 زنده باشد. یگریفوت د نیاست که در ح نیاز زوج کیهر  برندیبموجب سبب ارث م کهاشخاصی جمله از – ۸۶۴ ماده

 

 یگریها مانع داز آن یبعض نکهیمگر ا بردمی ارث موجبات آن تمام بجهت شود جمع ارث متعدده موجبات واحد شخص در اگر – ۸۶۵ ماده

 .بردیصورت فقط از جهت عنوان مانع م نیکه در اباشد

 

 راجع بحاکم است. متوفی ترکه امر وارث نبودن صورت در – ۸۶۶ ماده

 

 ارث حق در –دوم  فصل

 

 .کندیم دایمورث تحقق پ یبموت فرض ای یقحقی بموت ارث – ۸۶۷ ماده

 

 تعلق گرفته. تیکه بترکه م یونیمگر پس از اداء حقوق و د شودیمستقر نم یورثه نسبت به ترکه متوف تمالکی – ۸۶۸ ماده

 

 است: لیآن اداء شود ازقرار ذ میقبل از تقس دیو با ردیگیتعلق م تیکه به ترکه م یوندی و حقوق – ۸۶۹ ماده

 



  

 

 

 که متعلق رهن است. ینیترکه مثل ع انیکه متعلق است باع یو حقوق تیکفن م متی( ق۱

 

 .یمتوف یو واجبات مال ونی( د۲

 

 ها.بر ثلث با اجازه آن ادهیتا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و ز تیم یای( وصا۳

 

 گردد. میوراث تقس نیاگر باشد ب یشود ومابق هیکه در ماده مزبوره مقرر است تأد یبیبترت دبای قبل ماده در مزبوره حقوق – ۸۷۰ ماده

 

 انینشده است معامالت مزبوره نافذ نبوده و د هیتأد یمتوف ونیمادام که د ندینما یترکه معامالت اناعی به نسبت ورثه هرگاه – ۸۷۱ ماده

 آنرا بر هم زنند. توانندیم

 

 .ماندیزنده نم یشخص نیعادتًا چن کهیانقضاء مدت ایمگر بعد از ثبوت فوت او  شودینم میمفقوداالثر تقس بغای اموال – ۸۷۲ ماده

 

 برندینمارث گریکدیمعلوم نباشد اشخاص مزبور از  کیچیمجهول و تقدم و تأخر ه برندیارث م گریکدیاز  کهیفوت اشخاص ختاری اگر – ۸۷۳ ماده

 .برندیارث م گریکدیاز  نصورتیهدم واقع شود که در ا ایمگر آن که موت بسبب غرق 

 

تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن  ثیاز ح یگریها معلوم و داز آن یکیفوت  خیو تار رندیها توارث باشد بمآن نیب کهاشخاصی اگر – ۸۷۴ ماده

 .بردیارث م یگریفوتش مجهول است از آن د خیتارکه 

 

 و جمله از موانع ارث طشرای در –سوم  فصل

 

منعقد بوده و  الموتنیکه نطفه او ح بردیارث م یباشد در صورت یفوت مورث است و اگر حمل نحی در بودن زنده وراثت شرط – ۸۷۵ ماده

 .ردیهم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمزنده

 

 .شودیوالدت حکم وراثت نم نیح وهحی در شک با – ۸۷۶ ماده

 

 خواهد شد. تیاثبات نسب مقرر است رعا یکه برا قانونی امارات نطفه انعقاد زمان در اختالف صورت در – ۸۷۷ ماده

 

ارث  میتقس گرددیم گریاز وراث د یبعض ایباشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام  یموت مورث حمل نحی در هرگاه – ۸۷۸ ماده

حمل  یبرا دیکنند با میها بخواهند ترکه را تقسوراث نباشد و آن ریاز سا کیچیتا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث ه دیآیعمل نمبه

 از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود. کیحصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر  یمساوکه یاحصه

 

که محقق گردد قبل از مورث  یتا حال او معلوم شود در صورت شودیباشد سهم او کنار گذارده م یمفقوداالثر بیوارث غا نبی اگر – ۸۷۹ ماده

 .رسدیبورثه او م ایو اال بخود او  گرددیوراث بر م ریاست حصه او بسامرده

 

قتل بالمباشره باشد  نکهیاعم از ا شودیکه مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع م یکس نبنابرای است ارث موانع از قتل – ۸۸۰ ماده

 .یگریبشرکت د ایو منفرداً باشد  بیبالتسبای



  

 

 

 نخواهد بود. یدفاع باشد، مفاد ماده فوق مجر یبرا ایمورث به حکم قانون  یکه قتل عمد صورتی در – ۸۸۱ ماده

 

برند اگرچه از لحاظ طبقه و  یمسلم باشد وراث کافر ارث نم یکافر یورثه متوفا نیبرد و اگر در ب نمی ارث مسلم از کافر –مکرر  ۸۸۱ ماده

 درجه مقدم بر مسلم باشند.

 

 بردیبسبب انکار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نم کهیفرزند نیچنو هم برندیارث نم گریکدی از شوهر و زن لعان از بعد – ۸۸۲ ماده

 .برندیاز او ارث م یمادر شانیمادر و خو نیچنوهم خود یمادر شانیفرزند مزبور از مادر و خو کنیل

 

 .برندیاز پسر ارث نم یپدر و ارحام پدر نیچناز ارحام پدر و هم کنیل بردمی ارث او از پسر کند رجوع لعان از بعد پدر هرگاه – ۸۸۳ ماده

 

ثابت و نسبت  نیاز ابو یکیاگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت ب کنیل بردنمی ارث آنان اقوام و مادر و پدر از ولدالزنا – ۸۸۴ ماده

 و بالعکس. بردیطرف و اقوام او ارث م نیشبهه زنا نباشد طفل فقط از ا ایبواسطه اکراه  یگریبد

 

که پدر خود را  یکس یالداو نیبنابرا باشندیمحروم از ارث نم شوندیاز ارث ممنوع م ۸۸۰بموجب ماده  کهکسانی اقوام و اوالد – ۸۸۵ ماده

 باعث حرمان آنان نشود. یکتریاگر وارث نزد بردیباشد از جد مقتول خود ارث مکشته

 

 حجب در –چهارم  فصل

 

 .شودیجزئًا محروم م ایاز بردن ارث کالً  گریاست که بواسطه بودن وارث د وارثی حالت حجب – ۸۸۶ ماده

 

 :است قسم دو بر حجب – ۸۸۷ ماده

 

 یبرادران ای شودیاز ارث محروم م یخواهر متوف ایمثل برادرزاده که بواسطه بودن برادر  گرددیاول آن است که وارث از اصل ارث محروم م قسم

 .گردندیاز ارث محروم م ینیبودن برادر ابوکه با

 

زوجه اوالد باشد  یبرا کهیمثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورت گرددینازل م یبحد ادن یدوم آن استکه فرض وارث از حد اعل قسم

 زوج او اوالد باشد. یبرا کهیتنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورت نیچنهمو

 

مگر در  ندینمایهر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم م نیاست بنابرا تیبم تیاقرب ترعای ارث اصل از حجب ضابطه – ۸۸۸ ماده

 .برندیهر دو ارث م نصورتیارث ببرد که در ا یوارث دورتر بتواند بسمت قائم مقام کهیو مورد ۹۳۶ماده مورد

 

مادر خود بوده و با هر  ایبروند قائم مقام پدر  نینباشد اوالد اوالد او هر قدر که پائ یاوالد تیم یاگر برا یوراثت طبقه اول نبی در – ۸۸۹ ماده

 .دینمایابعد را از ارث محروم م تیاوالد اقرب بم نیدر ب یول برندیکه زنده باشد ارث م یمتوف نیابواز کی

 

مادر خود بوده با هر  ایبروند قائم مقام پدر  نیخواهر نباشد اوالد اخوه هر قدر که پائ ایبرادر  یمتوف یوراث طبقه دوم اگر برا نبی در – ۸۹۰ ماده

 .کندیابعد را از ارث محروم م یاوالد اخوه اقرب بمتوف ایاجداد  نیدر ب کنیل برندیکه زنده باشد ارث م یاجداد متوف ازکی

 



  

 

 

 .باشدیم یمجر زیماده در مورد وارث طبقه سوم ن نیا مفاد

 

 حاجب از ارث ندارد: لذی وراث – ۸۹۱ ماده

 

 .زوجه و زوج – دختر – پسر – مادر – پدر

 

 است: لیرض در موارد ذف بعض از حجب – ۸۹۲ ماده

 

 ۹۰۹و ۹۰۸مگر در مورد ماده  شوندیثلث محروم م کیاز  شیاز بردن ب تیم نیابو نصورتیاوالد اوالد باشد در ا ایاوالد  تیم یبرا کهوقتی – الف

 کیاز  شیربع و زوجه از بردن ب کیاز  شیزوج از بردن ب نیچنسدس ببرد و هم کیاز  شیرد ب ایبعنوان قرابت  نیاز ابو کیکه ممکن است هر 

 .شودیثمن محروم م

 

 :نکهیمشروط بر ا شودیمحروم م کسدسیاز  شیاز بردن ب تیمادر م نصورتیخواهر باشد در ا ایچند برادر  تیم یبرا کهوقتی – ب

 

 چهار خواهر باشند. ایدو خواهر  ایبرادر  کی ای برادر دو الاقل –اوالً  

 

 ا زنده باشد.هآن پدر – اً یثان 

 

 .قتل بسبب مگر نباشد ممنوع ارث از –ثالثًا  

 

 تنها باشند. یاب ای ینابوی –رابعاً  

 

 فرض صاحبان و فرض در –پنجم  فصل

 

 .برندیبه قرابت ارث م یگاه به فرض و گاه یبه قرابت و بعض یبه فرض بعض بعضی وراث – ۸۹۳ ماده

 

 .ستین نیها معهستند که سهم آن یاست و صاحبان قرابت کسان نیهستند که سهم آنان از ترکه مع اشخاصی فرض صاحبان – ۸۹۴ ماده

 

 عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه. شودیم دهیکه فرض نام نهمعی سهام – ۸۹۵ ماده

 

 عبارتند از مادر و زوج و زوجه. برندیکه بفرض ارث م اشخاصی – ۸۹۶ ماده

 

 .یامو کالله ینیابو ای یاب یعبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرها برندیبقرابت ارث م یبفرض و گاه یگاه کهاشخاصی – ۸۹۷ ماده

 

 .برندیدر دو ماده فوق فقط بقرابت ارث م نیاز مذکور ریبغ گردی وراث – ۸۹۸ ماده

 

 



  

 

 

 :است ترکه نصف وارث سه فرض – ۸۹۹ ماده

 

 باشد. گریمتوفاه اگرچه از شوهر د یصورت نبودن اوالد برا(شوهر در ۱

 

 ( دختر اگر فرزند منحصر باشد.۲

 

 منحصر بفرد باشد. کهیتنها در صورت یاب ای ینی( خواهر ابو۳

 

 :است ترکه ربع وارث دو فرض – ۹۰۰ ماده

 

 ( شوهر در صورت فوت زن با داشتن اوالد.۱

 

 بدون اوالد. ها در صورت فوت شوهرزوجه ای( زوجه ۲

 

 ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اوالد.زوجه ایزوجه  ضهفری ثمن – ۹۰۱ ماده

 

 :است ترکه ثلث دو وارث دو فرض – ۹۰۲ ماده

 

 در صورت نبودن اوالد ذکور. شتری( دو دختر و ب۱

 

 تنها با نبودن برادر. یاب ای ینیابو شتری( دو خواهر و ب۲

 

 :است ترکه ثلث وارث دو فرض – ۹۰۳ ماده

 

 اوالد و اخوه نداشته باشد. تیم کهیدر صورت ی( مادر متوف۱

 

 باشد. یکیاز  شیب کهیدر صورت ی( کالله ام۲

 

 اگر تنها باشد. امی کالله و مادر و پدر است ترکه سدس وارث سه فرض – ۹۰۴ ماده

 

با  یدر آن طبقه مساو یو اگر صاحب قرابت رسدیبصاحبان قرابت م هیو بق بردیهر صاحب فرض حصه خود را م تمی ترکه از – ۹۰۵ ماده

 ریوارث بغ یمتوف یاگر برا کنیل شودیها رد نممگر در مورد زوج و زوجه که بآن شودیبصاحب فرض رد م یفرض در درجه نباشد باقصاحب

 .شودیباو رد م ضهیفر ازنباشد زائد اززوج

 

 

 

 



  

 

 

 وراث مختلفه طبقات االرثسهم در –ششم  فصل

 

 اولی طبقه االرثسهم در –اول  مبحث

 

و اگر پدر  بردیدر صورت انفراد تمام ارث را م نیاز ابو کیاوالد اوالد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر  ایاوالد  یمتوف برای اگر – ۹۰۶ ماده

مال پدر  هیترکه متعلق بمادر و بقاگر مادر حاجب داشته باشد سدس از کنیل بردیثلث و پدر دو ثلث م کیهر دو زنده باشند مادر  تیمادر مو

 است.

 

 :شودیم میتقس لیذ قیچند نفر اوالد داشته باشد ترکه بطر ای کینداشته و  نیابو متوفی اگر – ۹۰۷ ماده

 

 .رسدیباشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه باو م یکیفرزند منحصر ب اگر

 

 .شودیم میتقس هیها بالسوآن نیتمام دختر ترکه ب ایتمام پسر  یاوالد متعدد باشند ول اگر

 

 .بردیدختر پسر دو برابر دختر م یها پسر و بعضاز آن یاوالد متعدد باشند و بعض اگر

 

از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف  کیفرض هر  کدختریاو موجود باشند با  نیهر دو ابو ای یمادر متوف ای پدر هرگاه – ۹۰۸ ماده

 یصورت مادر از مابق نیمادر حاجب داشته باشد که در ا نکهیشود مگر ا میها تقستمام وراث به نسبت فرض آن نیب دیبا یخواهد بود و مابقآن

 .بردینم یزیچ

 

 نیب هیچند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسو ایاو موجود باشند  نیهر دو ابو ای یمادر متوف ای پدر هرگاه – ۹۰۹ ماده

 نکهیمگر ا شودیم میها تقستمام ورثه به نسبت فرض آن نیاگر باشد ب یسدس و مابق کیاز پدر و مادر  کیو فرض هر  شودیم میتقسهاآن

 .بردینم یزیچ یصورت مادر از باق نیداشته باشد در احاجب درما

 

 .برندیاوالد اوالد او ارث نم کنفریاوالد داشته باشد گرچه  تمی هرگاه – ۹۱۰ ماده

 

 ازکیجزو وارث طبقه اول محسوب و با هر  قینطریبالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائم مقام اوالد بوده و بد یاوالد تمی هرگاه – ۹۱۱ ماده

 .بردیکه زنده باشد ارث م نیابو

 

اوالد پسر دو  نیبنابر ا رسدیم تیکه بتوسط او بم بردیرا م یهر نسل حصه کس یعنی دیآیعمل موالد بر حسب نسل بهاوالد ا نیارث ب میتقس

 .برندیاوالد دختر مبرابر

 

 .بردینسل پسر دو برابر دختر م کیافراد  نیب میتقس در

 

 .کندیابعد را محروم م تیاقرب بم نکهیا تیبا رعا برندیمذکور در ماده فوق ارث م قیبروند بطر نپائی که چه هر تا اوالد اوالد – ۹۱۲ ماده

 

 



  

 

 

فرض عبارت است از نصف ترکه  نیو ا بردیکه زنده باشد فرض خود را م نیاز زوج کیمبحث هر  نای در مذکوره صور تمام در – ۹۱۳ ماده

 تیم کهیزوجه در صورت یزوج و ثمن آن برا یاوالد اوالد نداشته باشد و از ربع ترکه برا ایاوالد  تیم کهیزوجه در صورت یو ربع آن برا زوجیبرا

 .شودیم میوراث تقس ریسا نیترکه بر طبق مقررات مواد قبل ماب یاوالد داشته باشد و مابق اوالدای داوال

 

و اگر  شودیوارد م نیها را نکند نقص بر بنت و بنتتمام آن بینص تیکفا تینفر صاحبان فرض ترکه م نچندی بودن بواسطه اگر – ۹۱۴ ماده

صاحبان فرض بر طبق مقررات  نیب ادهیز نیرا بعنوان قرابت ببرد ا ادهینباشد که ز یباشد ووارث یادتیصاحبان فرض ز بیموضوع کردن نصپس از

 .بردینم یزیچ یادیاز ززوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد  کنیل شودیم میتقسفوقمواد 

 

 نکهیبدون ا رسدیاو به پسر بزرگ او م ریوشمش یشخص یقرآن و رختها نیچنو هم کردهیمعموالً استعمال م تیکه م انگشتری – ۹۱۵ ماده

 اموال نباشد. نیمنحصر با تیترکه م نکهیکسر شود مشروط بر ا یزیچ ثیح نیحصه او از ااز

 

 دوم طبقه االرثسهم در –دوم  مبحث

 

 .رسدیم هینباشد ترکه او بوارث طبقه ثان یوارث طبقه اول تیم برای هرگاه – ۹۱۶ ماده

 

 .شودیم میتقس لیها بر طبق مواد ذآن نیو اگر متعدد باشند ترکه ب بردیاز وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را م کی هر – ۹۱۷ ماده

 

 .برندیها را محصه ارث آن یاخوه اب ینیدر صورت نبودن اخوه ابو برندیارث نم یاخوه اب داشته باشد ینیاخوه ابو تمی اگر – ۹۱۸ ماده

 

 .کنندیرا از ارث محروم نم یاخوه ام چکدامیه یو اخوه اب ینیابو اخوه

 

 میتقس هیها بالسوآن نیباشند ترکه ب یو چند خواهر اب ینیچند خواهر ابو ای یچند برادر اب ای ینیچند برادر ابو تمی وارث اگر – ۹۱۹ ماده

 .شودیم

 

 باشند حصه ذکور دو  برابر اناث خواهد بود. یچند برادر و خواهر اب ای ینیچند برادر و خواهر ابو تمی وارث اگر – ۹۲۰ ماده

 

 .شودیم میتقس هیها بالسوآن نیباشند ترکه ب یچند برادر و خواهر ام ای یچند خواهر ام ای امی برادر چند وراث اگر – ۹۲۱ ماده

 

 :شودیم لیذ قیبطر میبا هم باشند تقس یو اخوه ام ینابوی اخوه هرگاه – ۹۲۲ ماده

 

 .ندینمایم میمذکور در فوق تقس قیاست که بطر یاب ای ینیمال اخوه ابو هیو بق بردیباشد سدس ترکه را م یکی یخواهر ام ایبرادر  اگر

 

است که مطابق مقررات  یاب ای ینیمال اخوه ابو هیو بق کنندیم میتقس هیخود بالسو نیها تعلق گرفته و بمتعدد باشد ثلث ترکه بآن یکالله ام اگر

 .ندینمایم میفوق تقسمذکور در

 

 

 



  

 

 

 :شودیم میتقس لیذ قیجدات باشد ترکه بطر ای اجداد ورثه هرگاه – ۹۲۳ ماده

 

 .ردیگیتمام ترکه باو تعلق م یام ای یجده تنها باشد اعم از اب ایجد  اگر

 

 .گرددیم میتقس هیها بالسوآن نیباشند ب یو اگر همه ام بردیباشند ذکور دو برابر اناث م یاب کهیاجداد و جدات متعدد باشند در صورت اگر

 

 هیها بالسوآن نیآن ثلث ب یو در صورت تعداد اجداد ام رسدیم یجده ام ایبا هم باشند ثلث ترکه بجد  یجده ام ایو جد  یجده اب ایجد  اگر

 و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود. سدریم یجده اب ایبجد  گریو دو ثلث د شودیممیتقس

 

آن حصه ذکور  میکه از طرف پدر قرابت دارند و در تقس رسدیم یاجداد و کالله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بوراث تمی هرگاه – ۹۲۴ ماده

فقط  یمادر شیاگر خو کنیل ندینمایم میتقس هیخود بالسو نیکه از طرف مادر قرابت دارند و ب رسدیم یثلث بوراث کیبرابر اناث خواهد بود و دو

 باشد فقط سدس ترکه باو تعلق خواهد گرفت. یخواهر ام کی ایبرادر  کی

 

در  برندیها شده و با اجداد ارث منه برادر باشد و نه خواهر اوالد اخوه قائم مقام آن تیم یدر تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برا – ۹۲۵ ماده

بنا  رسدیم تیکه بواسطه او بم بردیرا م یهر نسل حصه کس یعنی دیآیعمل مارث نسبت به اوالد اخوه بر حسب نسل به میتقس صورتنیا

 .برندیرا م یحصه کالله ام یتنها و اوالد کالله ام یاب ای ینیحصه اخوه ابو یاب ای ینیاخوه ابو اوالدنیراب

 

 .کنندیم میتقس هیباشند بالسو یواگر از کالله ام بردیتنها باشند ذکور دو برابر اناث م یاب ای ینینسل اگر اوالد اخوه ابو کیافراد  نیب میتقس در

 

 .بردیارث نم یکالله اب یو ام یو اب ینابوی کالله اجتماع صورت در – ۹۲۶ ماده

 

فرض عبارت است از نصف  نیو ا بردیکه باشد فرض خود را از اصل ترکه م نیاز زوج کیمبحث هر  نای در مذکوره مواد تمام در – ۹۲۷ ماده

 زوجه. یزوج و ربع آن برا یترکه برااصل

 

 .برندیکالله فرض خود را از اصل ترکه م ایبمادر هم اعم از اجداد  نیمتقرب

 

 .شودیوارد م یبر اجداد اب ای یاب ای ینیموجود گردد نقص بر کالله ابو یزوجه نقص ایبواسطه ورود زوجه  هرگاه

 

 سوم طبقه وارث االرثسهم در –سوم  مبحث

 

 .درسیوراث طبقه دوم نباشد ترکه او بوراث طبقه سوم م تیم برای هرگاه – ۹۲۸ ماده

 

 .شودیم میتقس لیها بر طبق مواد ذآن نیو اگر متعدد باشند ترکه ب بردیاز وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را م کی هر – ۹۲۹ ماده

 

 یاباخوال ایاعمام  ینیاخوال ابو ایدرصورت نبودن اعمام  برندیارث نم یاخوال اب ایداشته باشد اعمام  ینیاخوال ابو ایاعمام  تمی اگر – ۹۳۰ ماده

 .برندیها را محصه آن

 



  

 

 

 ای ینیها ابوهمه آن کهیدر صورت شودیم میتقس هیها بالسوآن نیچند نفر عمه باشند ترکه ب ایچند نفر عمو  متوفی وارث هرگاه – ۹۳۱ ماده

 باشند. یام همهای یهمه اب

 

حصه ذکور دو  یاب ای ینیهمه ابو کهیو در صورت ندینمایم میتقس هیباشند ترکه را بالسو یهمه ام کهیعمو و عمه با هم باشند در صورت هرگاه

 اناث خواهد بود.برابر

 

 و اگر متعدد ردیگیاگر تنها باشند سدس ترکه باو تعلق م یعمه ام ایبا هم باشند عم  یاب ای ینیو اعمام ابو یاعمام ام کهصورتی در – ۹۳۲ ماده

 ابراناثذکور دو بر میکه در تقس رسدیم یاب ای ینیترکه به اعمام ابو یو باق کنندیم میتقس هیخود بالسو نیثلث را ماب نیباشند ثلث ترکه و ا

 .بردیم

 

 میتقس هیها بالسوآن نیو چند نفر خاله با هم باشند ترکه ب یچند نفر دائ ایچند نفر خاله  ای یچند نفر دائ متوفی وراث هرگاه – ۹۳۳ ماده

 باشند. یو خواه همه ام یخواه همه اب ینیهمه ابو خواه شودیم

 

 و اگر متعدد باشند بردیباشد سدس ترکه را م یکیاگر  یباشند طرف ام یو خاله ام یدائ ای ینیابو ای یو خاله اب یدائ تمی وراث اگر – ۹۳۴ ماده

 میقست هیخود بالسو نیها هم باست که آن یاب ای ینیابو یهاو خاله یمال دائ یو مابق کنندیم میتقس هیخود بالسو نیو ب برندیثلث آنرا م

 .ندینمایم

 

 .ردیگیچند نفر اخوال باشد ثلث ترکه باخوال دوثلث آن باعمام تعلق م ای کی ایچند نفر اعمام  ای کی تیم برای اگر – ۹۳۵ ماده

 

باشند ثلث  یو اگر چند نفر ام رسدیباشد سدس حصه اخوال باو م یام کنفریاخوال  نیاگر ب کنیل دیآیعمل مبه هیاخوال بالسو نیثلث ب میتقس

 .دیآیعمل مبه هیها بالسوآن نیب میتقس ریو در صورت اخ شودیها داده محصه بآنآن

 

و اگر چند  رسدیباشد سدس حصه اعمام باو م یام کنفریاعمام  نیاگر ب کنیاعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود ل نیدو ثلث ب میتقس در

 .کنندیم میتقس هیآن ثلث را بالسو ریودر صورت اخ رسدیها مباشند ثلث آن حصه بآن یامنفر

 

 حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود. یاب ای ینیاعمام ابو نیب ماندیم یدو ثلث که از حصه اعمام باق ایپنج سدس و  میتقس در

 

 تنها که فقط یاب یعمو کیبا  ینیابو یپسر عمو کیمگر در صورت انحصار وارث ب برندیها ارث نماخوال اوالد آن ای اعمام وجود با – ۹۳۶ ماده

عمو  سرتنها پ یاعمام متعدد باشند ولو اب ایخاله باشد  ایخال  ینیابو یاگر با پسر عمو کنیل کندیصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم م نیدر ا

 د ختر از طبقه خود را خواهد برد. کیپسر و  کی.بردینمارث 

 

خواهد بود که بواسطه او  یکس بیهر نسل نص بیونص برندیها ارث مآن یها بجانه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آن تیم برای هرگاه – ۹۳۷ ماده

 .شودیمتصل م تیبم

 

فرض عبارت است از نصف  نیو ا بردیکه باشد فرض خود را از اصل ترکه م نیاز زوج کیمبحث هر  نای در مزبوره موارد تمام در – ۹۳۸ ماده

 زوجه. یزوج و ربع آن برا یترکه برااصل

 



  

 

 

 .شودیبپدر وارد م نیهم باشد بر متقرب یترکه مال متقرب بپدر است و اگرنقص یباق بردیخود را از اصل ترکه م بیبمادر هم نص متقرب

 

ها دو برابر اناث باشد که از ذکور آن یبوده و از جمله وراث یمبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنث نای در مذکوره موارد تمام در – ۹۳۹ ماده

 :شودیم نیمع لیذ قیاالرث او بطرسهم برندیم

 

و  بردیدختر از طبقه خود را م کیاالرث باشد سهم غلبه داشته تیپسر از طبقه خود و اگر عالئم اناث کیاالرث غالب باشد سهم تیعالئم رجول اگر

 االرث.از عالئم غالب نباشد نصف مجموع سهم کیچیهاگر

 

 زوج و زوجه راثمی در –چهارم  مبحث

 

 .برندیارث م گریکدیبوده و ممنوع از ارث نباشند از  یها دائمآن تیکه زوج نزوجی – ۹۴۰ ماده

 

 .است شده ذکر  ۹۳۸ و ۹۲۷ – ۹۱۳است که در مواد  یبطور گریکدی ترکه از زوجه و زوج االرثسهم – ۹۴۱ ماده

 

 .شودیم میتقس هیهمه آنان بالسو نیثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد ب ای ربع زوجات تعدد صورت در – ۹۴۲ ماده

 

اگر فوت  کنیل بردیاز او ارث م یگرید ردیها که قبل از انقضاء عده بماز آن کیمطلقه کند هر  رجعی بطالق را خود زن شوهر اگر – ۹۴۳ ماده

 .برندیارث نم گریکدیطالق بائن باشد از  ایها بعد از انقضاء عده بوده و از آن یکی

 

اگرچه  بردیزوجه او ارث م ردیطالق بهمان مرض بم خیاز تار کسالی ظرف در و دهد طالق را خود زن مرض حال در شوهر اگر – ۹۴۴ ماده

 زن شوهر نکرده باشد. نکهیطالق بائن باشد مشروط بر ا

 

بعد از  ایاگر بعد از دخول  کنیل بردیزن از او ارث نم ردیرا عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بم یدر حال مرض زن مردی اگر – ۹۴۵ ماده

 .بردیزن از او ارث م ردیاز آن مرض بم افتنیصحت 

 

 متیهشتم از ق کیاموال منقول و  نیهشتم از ع کیبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج  یزوج از تمام اموال زوجه ارث م -۹۴۶ ماده

 بیاموال به ترت هیچهارم از کل کینداشته باشد سهم زوجه  یفرزند چیکه زوج ه یبرد در صورت یارث م انیاعم از عرصه و اع رمنقولیاموال غ

 .اشدب یفوق م

 

 االجرا است.الزم زیاست ننشده میهنوز ترکه او تقس یآن فوت کرده ول بیکه قبل از تصو ییماده در خصوص وراث متوفا نیـ مفاد ا تبصره

 

 کند. فاءیاموال است نیتواند حق خود را از ع یامتناع کنند زن م متیهرگاه ورثه از اداء ق -۹۴۸ ماده

 

 هیخود را و بق بیزن فقط نص کنیل بردیزوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را م ایاز زوج  ریبغ گریوارث د چهی نبودن صورت در – ۹۴۹ ماده

 خواهد بود. ۸۶۶ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده 

 

 



  

 

 

 مختلفه مقررات در –سوم  کتاب

 

 یمتیو نحو آن و ق واناتیباشد مانند ح عیو شا ادیاست که اشباه و نظائر آن نوعًا ز یقانون ذکر شده عبارت از مال نیکه در ا مثلی – ۹۵۰ ماده

 .باشدیبا عرف م یمعن نیا صیآن است معذالک تشخمقابل

 

 .یگریحق د ایمتعارف است نسبت بمال  ایتجاوز نمودن از حدود اذن  تعدی – ۹۵۱ ماده

 

 است. رالزمیحفظ مال غ یمتعارف برا ایکه بموجب قرارداد  یعبارت است از ترک عمل طتفری – ۹۵۲ ماده

 

 .یو تعد طیاعم است از تفر رتقصی – ۹۵۳ ماده

 

 که رشد معتبر است. یبه سفه در موارد نیچنو هم شودیمنفسخ م نیعقود جائزه بموت احد طرف هکلی – ۹۵۴ ماده

 

 قانون واقع شده معتبر است. نیقبل از ا کهیامور هیقانون در مورد کل نای مقررات – ۹۵۵ ماده

 

 اشخاص در –دوم  جلد

 

 اتکلی در –اول  کتاب

 

 .شودیدارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرک  ]مرگ[ او تمام م یبرا تاهلی – ۹۵۶ ماده

 

 زنده متولد شود. نکهیمشروط بر ا گرددیمتمتع م مدنی حقوق از حمل – ۹۵۷ ماده

 

 تیامر اهل نیا یبرا نکهیحقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر ا تواندینم چکسیه کنیخواهد بود ل مدنی حقوق از متمتع انسان هر – ۹۵۸ ماده

 داشته باشد. یقانون

 

 را از خود سلب کند. یاز حقوق مدن یقسمت ایحق اجراء تمام  ایحق تمتع و  یبطور کل تواندینم چکسهی – ۹۵۹ ماده

 

خود  تیاخالق حسنه باشد از استفاده از حر ایو  نیکه مخالف قوان یدر حدود ایکند و  تیاز خود سلب حر تواندینم چکسهی – ۹۶۰ ماده

 نظر کند. صرف

 

 متمتع خواهند بود: یاز حقوق مدن زیاتباع خارجه ن لذی موارد در جز – ۹۶۱ ماده

 

 آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است. اینموده و  رانیکه قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ا حقوقی مورد در –۱

 

 که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد. شخصی باحوال مربوط حقوق مورد در –۲

 



  

 

 

 شده باشد. جادیا یرانای جامعه نظر نقطه از صرفا که مخصوصه حقوق مورد در –۳

 

 عمل رانیتبعه خارجه در ا کنفریمعامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر  یهرکس برا تیاهل صتشخی – ۹۶۲ ماده

داشته است آن شخص  یناقص تیاهل اینبوده و  تیانجام آن عمل واجد اهل یمطابق قانون دولت متبوع خود برا کهیانجام دهد در صورت یحقوق

انجام آن  یبتوان او را برا زین رانیاو مطابق قانون ا یخارج تیقطع نظر از تابع کهیمحسوب خواهد شد در صورت تیآن عمل واجد اهل مانجا یبرا

 داد. صیتشخ تیاهل یدارا عمل

 

ج واقع در خار رمنقولیمربوط بنقل و انتقال اموال غ ایبوده و  یحقوق ارث ایو  یکه مربوط بحقوق خانوادگ ینسبت به اعمال حقوق ریاخ حکم

 شامل نخواهد بود. باشدیم رانیا

 

 دولت متبوع شوهر خواهد بود. نیها تابع قوانآن نیب یو مال یدولت نباشند روابط شخص کیتبعه  نزوجی اگر – ۹۶۳ ماده

 

 نیروابط ب نصورتینسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در ا نکهیو اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر ا نیابو نبی روابط – ۹۶۴ ماده

 طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

 

 خواهد بود. هیعل یدولت متبوع مول نیبر طبق قوان میو نصب ق یقانون توالی – ۹۶۵ ماده

 

 باشندیدر آنجا واقع م اءیخواهد بود که آن اش یتابع قانون مملکت رمنقولیغ ایمنقول  اءیحقوق بر اش ریو سا تمالکی و تصرف – ۹۶۶ ماده

 یکه ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول یبحقوق تواندینم گریبه مملکت د یمنقول از مملکت یئیحمل و نقل شدن ش معذلک

 وارد آورد. یکرده باشند خلل لیتحصنسبت بان  یئیش

 

وارث و  نییمربوطه به تع نیقوان لیاز قب هیاصل نیقوان ثیواقع است فقط از ح رانیاتباع خارجه که در ا رمنقولیغ ای منقول ترکه – ۹۶۷ ماده

 خواهد بود. یتابع قانون دولت متبوع متوف دینما کیتمل تیاسته است بموجب وص توآنیم یکه متوف یقسمت صیها و تشخاالرث آن سهم مقدار

 

ضمنا تابع قانون  ای حایاتباع خارجه بوده و آنرا صر نیمتعاقد نکهیاز عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر ا ناشی تعهدات – ۹۶۸ ماده

 قرار داده باشند. یگرید

 

 .باشندیخود م میتابع قانون محل تنظ میطرز تنظ ثحی از اسناد – ۹۶۹ ماده

 

عقد هر دو  نیکه طرف ندیعقد نگاج ]نکاح[ مبادرت نما یباجرا توانندیم یوقت رانیدول خارجه در ا یقنسول ای یاسیس نماموری – ۹۷۰ ماده

در دفاتر سجل احوال ثبت  دیها[ داده باشد در هر حال نکاح باها ]به آناجازه را بآن نیا زیدولت مزبور ن نیها بوده و قوانمتبوع آن تبعه دولت

 شود.

 

بودن مطرح  شودیخواهد بود که در آنجا اقامه م یراجعه باصول محاکمات تابع قانون محل نیمحاکم و قوان تیصالح ثیاز ح دعاوی – ۹۷۱ ماده

 نخواهد بود. یرانیمحکمه ا تیرافع صالح یدر محکمه اجنب یهمان دعو

 

 



  

 

 

 نکهیاجرا نمود مگر ا نرایدر ا توانیشده در خارجه را نم میاالجرا تنظالزم یاسناد رسم نچنیهم و خارجه محاکم از صادره احکام – ۹۷۲ ماده

 ها صادر شده باشد.آن یامر باجرا رانیا نیمطابق قوان

 

احاله داده باشد  یگریگردد بقانون د تیبر طبق مواد فوق رعا ایقانون و  نیجلد اول ا ۷مطابق ماده  دبای که خارجه قانون اگر – ۹۷۳ ماده

 شده باشد. رانیاحاله بقانون ا نکهیمگر ا ستیاحاله ن نیا تیمکلف برعامحکمه 

 

آنرا  رانیکه دولت ا یالمللنیکه مخالف عهود ب شودیبموقع اجراء گذارده م یقانون تا حد نای ۹۷۴ تا ۹۶۲ مواد و ۷ ماده مقررات – ۹۷۴ ماده

 مخصوصه نباشد. نیمخالف با قوان ایامضاء کرده و 

 

دار کردن  حهیبواسطه جر ایرا که بر خالف اخالق حسنه بوده و  یخصوص یقرار دادها ایو  یخارج نیتواند قوان نمی محکمه – ۹۷۵ ماده

 مزبور اصوال مجاز باشد نیبموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوان شودیمحسوب م یمخالف با نظم عموم گریبعلت د ایاحساسات جامعه 

 

 تتابعی در –دوم  کتاب

 

 :شوندیمحسوب م رانیتبعه ا لذی اشخاص – ۹۷۶ ماده

 

 ها موردآن تیمسلم است که مدارک تابع یکسان یخارج تیها مسلم باشد تبعآن یخارج تیکه تبع یاشخاص یباستثنا رانیا نیساکن هکلی – ۱

 نباشد. رانیاعتراض دولت ا

 

 در خارجه متولد شده باشند. ای رانیدر ا نکهیاست اعم از ا یرانیکه پدر آن ها ا کسانی – ۲

 

 معلوم باشد. ریمتولد شده و پدر و مادر آنان غ رانیکه در ا کسانی – ۳

 

 اند. متولد شده بوجود آمده رانیها در ااز آن یکیکه  یاز پدر و مادر خارج رانیکه در ا کسانی – ۴

 

 رانیدر ا گریسال د ۱ام الاقل سال تم جدهیبسن ه دنیکه تبعه خارجه است بوجود آمده و بالفاصله پس از رس یاز پدر رانیکه در ا کسانی – ۵

 مقرر است. رانیا تیتابع لیتحص یخواهد بود که مطابق قانون برا یبر طبق مقررات رانیا تیها بتابعاقامت کرده باشند واال قبول شدن آن

 

 کند. اریاخت یرانیکه شوهر ا خارجی تبعه زن هر – ۶

 

 کرده باشد. لیرا تحص رانیا تیکه تابع خارجی تبعه هر – ۷

 

 نخواهند بود. ۵و  ۴خارجه مشمول فقره  یو قنسول یاسیس ندگانیانم از متولد اطفال – تبصره

 

 

 

 



  

 

 

 دیپدر خود را قبول کنند با تیسال تمام بخواهند تابع ۱۸بسن  دنرسی از پس ۹۷۶ ماده ۴ بند در مذکور اشخاص هرگاه –الف  بند– ۹۷۷ ماده

 میها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلآن نکهیبا ریدولت متبوع پدرشان دا قیتصد مهیبضم یدرخواست کتب کسالیظرف 

 .ندینما

 

سال  کیظرف  دیبمانند با یپدر خود باق تیسال تمام بخواهند بتابع ۱۸بسن  دنرسی از پس ۹۷۶ ماده ۵ بند در مذکور اشخاص هرگاه –ب  بند

 .ندینما میها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلآن نکهیبا ریدولت متبوع پدرشان دا قیتصد مهیبضم یدرخواست کتب

 

را بموجب مقررات  یرانیها اطفال متولد از اتباع ااند که در مملکت متبوع آن متولد شده یاز اتباع دول رانیکه در ا باطفالی نسبت – ۹۷۸ ماده

 کنند معامله متقابله خواهد شد. یمنوط باجازه م رانیا تیها را بتبعخود محسوب داشته و رجوع آنتبعه 

 

 کنند: لیرا تحص رانیا تیتابع توانندیباشند م لیذ طیشرا یکه دارا اشخاصی – ۹۷۹ ماده

 

 باشند. دهیسال تمام رس جدههی بسن – ۱

 

 ساکن بوده باشند. رانیمتناوب در ا ای متوالی از اعم سال ۵ – ۲

 

 نباشند. یاز خدمت نظام فراری – ۳

 

 محکوم نشده باشند. یاسیس ریغ تیجنا ایبه جنحه مهم  یمملکت چهی در – ۴

 

 است. رانیدر حکم اقامت در خاک ا رانیخدمت دولت ا یماده مدت اقامت در خارجه برا نیمورد فقره دوم ا در

 

هستند و از  یرانیا الیع یکه دارا یاشخاص نیچنکرده باشند و هم یانیمساعدت شا ایخدمت و  رانیبه امور عام المنفعه ا کهکسانی – ۹۸۰ ماده

را  رانیا یاسالم یدولت جمهور تیورود به تابع یباشند و تقاضا یو متخصص در امور عام المنفعه م یعلم یمقامات عال یدارا ایاو اوالد دارند و 

 بیشرط اقامت ممکن است با تصو تیصالح بداند بدون رعا رانیا یاسالم یدولت جمهور تیها را به تابعدولت ورود آن کهیدر صورت ندینما یم

 قبول شوند. رانیا تیبه تابع رانیوز أتیه

 

توانند  ینم کنیل شوندیمند م مقرر است بهره انیرانیا یکه برا یحقوق هیاز کل ندیبنما اینموده  یرانیا تیتابع لیکه تحص اشخاصی – ۹۸۲ ماده

 نائل گردند: ریبه مقامات ز

 

 او. نیو معاون یجمهور استری – ۱

 

 .هیقوه قضائ استینگهبان و ر یدر شورا تعضوی – ۲

 

 .یو فرماندار استانداری و وزارت کفالت و وزارت – ۳

 

 .یاسالم یدر مجلس شورا تعضوی – ۴



  

 

 

 استان و شهرستان و شهر یشوراها تعضوی – ۵

 

 .یاسیس تیمأمور ایاحراز هر گونه پست و  زنی و خارجه امور وزارت در استخدام – ۶

 

 .قضاوت – ۷

 

 .یانتظام یرویدر ارتش و سپاه و ن یرده فرمانده نیترعالی – ۸

 

 .یتیو امن یمهم اطالعات یپستها تصدی – ۹

 

 باشد: لیمنضمات ذ یشده و دارا میوالت بوزارت امور خارجه تسل ایبتوسط حکام  ای مایمستق دیبا تتابعی درخواست – ۹۸۳ ماده

 

 و اوالد او. الیتقاضا کننده و ع تهوی اسناد مصدق سواد – ۱

 

 نیتأم یبرا نیشغل مع ای یو نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کاف رانیمدت اقامت تقاضا کننده در ا نییدائر بتع هینظم قنامهتصدی – ۲

مزبور در  ئتیوزراء ارسال خواهد نمود تا ه ئتیو آنرا به لیوزارت امور خارجه در صورت لزوم اطالعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکممعاش.

 خواهد شد میکننده تسلبدرخواست  تیاتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابع یمقتض میرد آن تصم ایقبول 

 

 ۱زن در ظرف  یول شوندیشناخته م رانیتبعه دولت ا ندینمایم رانیا تیتابع لیقانون تحص نیکه بر طبق ا یکسان رصغی اوالد و زن – ۹۸۴ ماده

بوزارت  یکتب هیتوانند اظهار یسال تمام م جدهیبسن ه دنیرس خیاز تار کسالیدر ظرف  ریشوهر و اوالد صغ تیصدور سند تابع خیسال از تار

 ۹۷۷مذکور در ماده  قیتصد دیاوالد اعم از ذکور و اناث با هیباظهار کنیپدر را قبول کند ل ایمملکت سابق شوهر و  تیداده و تابع خارجهرامو

 شود. مهیضم

 

 باشد. یاند مؤثر نم دهیسال تمام رس جدهیتقاضانامه بسن ه خیدرباره اوالد او که در تار چوجهیپدر به یرانیا تیتابع لتحصی – ۹۸۵ ماده

 

 دیاول خود رجوع نما تیبه تابع یرانیفوت شوهر ا ایتوانند بعد از طالق  یم شودیم یرانیازدواج ا جهیکه در نت یرانیا رغی زن – ۹۸۶ ماده

بسن  اوتواند مادام که اوالد  یهر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نم یوزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ول نکهیا مشروط بر

نخواهد  رمنقولهیحق داشتن اموال غ شودیماده تبعه خارجه م نیکه مطابق ا یحق استفاده کند و در هر حال زن نیاز ا دهینرس سال تمام ۱۸

 آناتباع خارجه داشتن  یاز آنچه که برا شیب رمنقولیاموال غ یحق باتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارا نیاکه  یداشت مگر در حدود

دارا شدن ملک در  ای رانیا تیخروج از تابع خیاز تار کسالیدر ظرف  دیاز آن حد باو برسد با شیب یرمنقولیاموال غ بعدا بارث ایاست بوده  زیجا

از وضع  پسو  دهیالعموم محل بفروش رس یمنتقل کند و اال اموال مزبور با نظارت مدع رانیاز انحاء باتباع ا یمورد ارث مقدار مازاد را بنحو

 خواهد شدها دادهبآن متیمخارج فروش ق

 

 تیمطابق قانون مملکت زوج تابع نکهیخواهد ماند مگر ا یخود باق یرانیا تیبه تابع دینما یکه با تبعه خارجه مزاوجت م یرانای زن – ۹۸۷ ماده

درخواست به وزارت امور  میبه صرف تقد قیتفر ایدر هر صورت بعد از وفات شوهر و  یشود ول لیشوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحم

راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد  ازاتیحقوق و امت عیزن با جم هیاصل تیتابع ق،یسند تفر ایفوت شوهر و  قیبه انضمام ورقه تصد خارجه

 گرفت.



  

 

 تیکه بخواهد تابع یرانیمورد زن ا نیبگذارد در ا ریزوج مخ تیو تابع یاصل تیحفظ تابع نیمملکت زوج زن را ب تتابعی قانون هرگاه – ۱ تبصره

به وزارت امور خارجه ممکن  یتقاضانامه کتب میخود در دست داشته باشد، بشرط تقد یتقاضا یهم برا یمملکت زوج را دارا شود و علل موجه

 او موافقت گردد. یتقاضا بااست 

 

که موجب سلطه  یرا در صورت رمنقولیکنند حق داشتن اموال غ یم لیرا تحص یخارج تیکه بر اثر ازدواج تابع یرانیا های زن – ۲ تبصره

 امور خارجه و کشور و اطالعات است. یوزارتخانه ها ندگانیمتشکل از نما یونیسیامر با کم نیا صیگردد ،ندارند، تشخ یخارج یاقتصاد

 

 خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. تیکه تابع یانیرانیخروج ا و تبصره آن در قسمت ۹۸۸ماده  مقررات

 

 :لیذ طیخود را ترک گنند ]کنند[ مگر بشرا تیتبع توانندینم رانای اتباع – ۹۸۸ ماده

 

 باشند. دهرسی تمام سال ۲۵ بسن – ۱

 

 آنان را اجازه دهد تیوزراء خروج از تابع ئتهی – ۲

 

 ممکن است ایباشند و  یدارا م رانیکه در ا رمنقولیحقوق خود را بر اموال غ تیترک تابع خیاز تار کسالیکه در ظرف  ندنمای تعهد قبال – ۳

 که بر طبق یمنتقل کنند زوجه و اطفال کس یرانیاز انحاء باتباع ا یاجازه تملک آن را باتباع خارجه بدهد بنحو رانیا نیبالوراثه دارا شوند ولو قوان

وزراء شامل  ئتیاجازه ه نکهیمگر ا گرددیخارج نم یرانیا تیباشند از تبع ریکب ای ریاطفال مزبور صغ نکهیاعم از ا ندینما یم تیماده ترک تابع نیا

 هم باشد. هاآن

 

 باشند داده انجام را خود السالحتحت خدمت – ۴

 

 –الف  تبصره

 

( از ۳که ضمن بند ) یمقررات یعالوه بر اجرا ندینمایم یخارج تیو قبول تابع رانیا تیترک تابع یماده مبادرت به تقاضا نیبر طبق ا کهیکسان

 خارج شوند. رانیاز ا تیصدور سند ترک تابع خیظرف مدت سه ماه از تار دیماده درباره آنان مقرر است با نیا

 

مهلت مقرره فوق حداکثر  دیوش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدها و فرظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن چنانچه

 .باشدیموکول به موافقت وزارت امور خارجه م کسالیتا 

 

 –ب  تبصره

 

هستند و کمتر از  یکه فاقد پدر و جد پدر زیفرزندان او را ن تیشوهر ترک تابع یب یرانیزن ا تیترک تابع بیضمن تصو تواندیم رانیوز ئتیه

از  تیبتابع توانندیباشند م دهیسال تمام نرس ۲۵که بسن  زیمحجورند اجازه دهد.فرزندان زن مذکور ن یگریبجهات د ایسال تمام دارند و  ۱۸

 .ندینما تیترک تابع یمادر تقاضا خواستدر

 

 کان او یخارج تیکرده باشد تبع لیتحص یخارج تیتابع یشمس ۱۲۸۰ خیبعد از تار یمقررات قانون تیکه بدون رعا یرانای تبعه هر – ۹۸۹ ماده

  و پس از وضع دهیالعموم محل بفروش رس یاو با نظارت مدع رمنقولهیاموال غ هیحال کل نیدر ع یول شودیشناخته م رانیبوده و تبعه ا کنی لم



  

 

 

و  یتیو وال یالتیا یمجالس مقننه و انجمن ها تیآن باو داده خواهد شد و بعالوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضو متیمخارج فروش ق

 محروم خواهد بود. یو هر گونه مشاغل دولت یبلد

 

 نگونهیبشناسند.به ا تیرا برسمماده  نیا نیمشمول یخارج تیوزارت امور خارجه تابع شنهادیبپ یبنا بمصالح تواندیم رانیوز أتهی – تبصره

 داد. توانیاقامت م ای رانیاشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود با

 

بمجرد  ندیخود رجوع نما هیاصل تیکرده باشند و بخواهند بتبع تیتابع لیپدرشان موافق مقررات تبد ایکه خود  یکس رانای اتباع از – ۹۹۰ ماده

 ها را صالح نداندآن تیقبول خواهند شد مگر آن که دولت تابع رانیا تیدرخواست به تابع

 

 یدولت جمهور تیترک تابع ای تیتابع یکه تقاضا یدر مورد کسان یو اخذ مخارج دفتر تیقانون تابع یمربوط به اجرا فتکالی – ۹۹۱ ماده

 خواهد شد. نیمع دیخواهد رس رانیوز أتیه بیکه به تصو ینامه ا نیرا دارند به موجب آئ یاصل تیبقاء بر تابع یو تقاضا رانیا یاسالم

 

 سوم در اسناد سجل احوال کتاب

 

 .شودیم نیامر مقرر است مع نیا یکه برا دفاتری بموجب هرکس احوال سجل – ۹۹۲ ماده

 

 سجل احوال اطالع داده شود. رهینظامات مخصوصه مقرر است بدا ای نیکه بموجب قوان یقیدر ظرف مدت و بطر دیبا لذی امور – ۹۹۳ ماده

 

 حمل واقع شود خیکه بعد از ماه ششم از تار نیسقط هر جن نچنیهم و طفل هر والدت – ۱

 

 منقطع و دائم از اعم ازدواج – ۲

 

 بذل مدت نیچنو هم رجعی و بائن از اعم طالق – ۳

 

 شخص هر وفات – ۴

 

 در دفتر سجل احوال ثبت شود دیبا شودیقانون صادر م نیکه بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم ا بیغا فرضی فوت حکم – ۹۹۴ ماده

 

 مگر بموجب حکم محکمه ستیکه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن ن یمطالب رتغیی – ۹۹۵ ماده

 

که در دفتر سجل احوال  یکس تیهو ایابت گردد که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ث مطالبی صحت عدم اگر – ۹۹۶ ماده

 شود دیدر دفاتر مربوطه سجل احوال ق دیابطال گردد مراتب با بیغا یحکم فوت فرض ایشود و  نیشده است مع دیق هیالهو مجهولبعنوان 

 

 ممنوع است شودیم نیکه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال مع یمخصوص یباشد اتخاذ نام ها ینام خانوادگ یدارا دبای هرکس – ۹۹۷ ماده

 

 نام رییمربوطه تغ نیکرده و در حدود قوان یاقامه دعو تواندیبدون حق اتخاذ کرده باشد م یگریاو را د خانوادگی اسم که هرکس – ۹۹۸ ماده

 غاصب را بخواهد. یخانوادگ



  

 

 

در ظرف  تواندینفع م یدهد هر ذ رییامر تغ نیخود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه با ینام خانوادگ یکس اگر

 نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند ای نیدر قوان کهیقیبطرمدت و 

 

 محسوب خواهد بود. یبدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسم یها در مدت قانونوالدت آن کهاشخاصی والدت سند – ۹۹۹ ماده

 

 مخصوصه مقرر است یها و نظامنامه نیمطالب راجع بسجل احوال بموجب قوان رسای – ۱۰۰۰ ماده

 

 هیو نظامات جار نیرا که بموجب قوان یفیخود وظا تیحوزه مامور میمق انیرانینسبت به ا دیدر خارجه با رانیا یقنسول نماموری – ۱۰۰۱ ماده

 سجل احوال مقرر است انجام دهند. ریبعهده دوا

 

 چهارم در اقامتگاه کتاب

 

در آنجا باشد اگر محل سکونت  زیاست که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او ن یعبارت از محل شخصی هر اقامتگاه – ۱۰۰۲ ماده

 ها خواهد بود.آن اتیمرکز عمل یاقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقاز مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او  ریغ یشخص

 

 اقامتگاه داشته باشد کیاز  شیب تواندینم چکسهی – ۱۰۰۳ ماده

 

 افتهیبهمان محل انتقال  زیمرکز مهم امور او ن نکهیمشروط بر ا دیایعمل مبه گریدر محل د یقیسکونت حق لهیاقامتگاه بوس رتغیی – ۱۰۰۴ ماده

 باشد

 

 شوهر تیبا رضا کهیزن نیچنندارد و هم یکه شوهر او اقامتگاه معلوم زنی معذالک است شوهر اقامتگاه همان دار شوهر زن اقامتگاه – ۱۰۰۵ ماده

 داشته باشد زین حدهیعل یاقامتگاه شخص تواندیکرده م اریاخت حدهیبا اجازه محکمه مسکن عل ایخود و 

 

 ها استآن میق ای یو محجور همان اقامتگاه ول رصغی اقامتگاه – ۱۰۰۶ ماده

 

 ثابت دارند. تیاست که در آنجا مامور یمحل یدولت نماموری اقامتگاه – ۱۰۰۷ ماده

 

 هاست.که در ساخلو هستند محل ساخلو آن نظامی افراد اقامتگاه – ۱۰۰۸ ماده

 

مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه  ایدر منزل کارفرما  کنندیخدمت م ایکار  یگریکه معموال نزد د رکبی اشخاص اگر – ۱۰۰۹ ماده

 ها خواهد بود.مخدوم آن ایاقامتگاه کارفرما  ها همانآن

 

 یقیاز اقامتگاه حق ریغ یتعهدات حاصله از آن معامله محل یاجرا یها برااز آن یکی ایمعامله  نیطرف یقرارداد ای معامله ضمن اگر – ۱۰۱۰ ماده

است  نیکه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چن یراجعه بان معامله همان محل یانتخاب کرده باشد نسبت به دعاوخود 

 کند. نیخود مع یقیاز اقامتگاه حق ریرا غ یو احضار و اخطار محل یابالغ اوراق دعو یبرا کهیدر صورت

 

 



  

 

 

 مفقوداالثر بغای در –پنجم  کتاب

 

 نباشد یخبر چوجهیگذشته و از او به یدیاو مدت بالنسبه مد بتیاست که از غ یمفقوداالثر کس بغای – ۱۰۱۱ ماده

 

امور او را داشته باشد  یهم نباشد که قانونا حق تصد ینکرده باشد و کس نیمع یفیاداره اموال خود تکل برای مفقوداالثر غائب اگر – ۱۰۱۲ ماده

 شودیامر قبول م نیدر ا نفعیالعموم و اشخاص ذ یفقط از طرف مدع نیام نییتع یتقاضا کندیم نیمع نیام کنفریاداره اموال او  یمحکمه برا

 

 دینما گرید ناتیتضم ایضامن  یتقاضا کندیم نیکه مع ینیاز ام تواندمی محکمه – ۱۰۱۳ ماده

 

 خواهد شد نیسمت مع نیو وارث مزبور با دینما نیمع یگرید نیام تواندیبدهد محکمه نم هیکاف ناتیتضم بیاز وراث غا یکی اگر – ۱۰۱۴ ماده

 

 مقرر است میق یهمان است که برا گرددیم نیکه بموجب مواد قبل مع ینیام یها تمسئولی و وظائف – ۱۰۱۵ ماده

 

 ای کیاگرچه  گرددیم میالموت تقس نیوراث موجود ح نیمفقوداالثر مسلم شود اموال او ب بیفوت غا ختاری هم و فوت هم هرگاه – ۱۰۱۶ ماده

 به بعد فوت کرده باشد بیفوت غا خیها از تارچند نفر آن

 

 نیکند در ا نیمحقق بوده مع خیرا که فوت او در آن تار یخیتار دیفوت ثابت گردد محکمه با خیتار نییبدون تع بیر فوت غااگ – ۱۰۱۷ ماده

 شودیم میاند تقس مزبور موجود بوده خیکه در تار یوراث نیاموال غائب ب صورت

 

 صادر شود بیغا یکه حکم موت فرض گرددیم تیرعا زین موردی در فوق ماده مفاد – ۱۰۱۸ ماده

 

 گذشته باشد که عادتا یاست مدت دهیاو رس وهیکه از ح یخبر نیآخر خیکه از تار شودیصادر م یدر مورد بیغا فرضی موت حکم – ۱۰۱۹ ماده

 ماند. یزنده نم یشخص نیچن

 

 :شودیمحسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نم یاز جمله موارد لذی موارد – ۱۰۲۰ ماده

 

سال گذشته  ۷۵است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از  دهیغائب رس وهیکه از ح یخبر نیآخر خیکه ده سال تمام از تار وقتی – ۱

 باشد

 

 نکهیانعقاد صلح بگذرد بدون ا خیجزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تار نیاز عناو یبعنوان کنفریکه  وقتی – ۲

 شودیختم جنگ محسوب م خیسال از تار ۵بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور  یاز او برسد هرگاه جنگ منته یخبر

 

 یتلف شدن کشت خیدر آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تار یبوده که آن کشت یدر کشت یسفر بحر نینفر ح ۱که  وقتی – ۳

 برسد. یاز آن مسافر خبر نکهیباشد بدون اگذشته 

 

 

 



  

 

 

 دهیبه مقصد نرس یکشت شودیمحسوب م یکه مبدء آن از روز حرکت کشت لیذ یماده قبل اگر با انقضاء مدتها راخی فقره مورد در – ۱۰۲۱ ماده

تلف شده محسوب  ینباشد کشت یخبر چوجهیکه از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به یو در صورت حرکت بدون مقصد به بندرباشد 

 شودیم

 

 کسالیفارس  جیداخل خل مسافرت در بحر خزر و برای – الف

 

 و بحر آزوف دو سال اهسی بحر –( ترانهیمد) دسفی بحر – احمر بحر –هند  انوساقی –مسافرت در بحر عمان  برای – ب

 

 بحار سه سال ریمسافرت در سا برای – ج

 

 ارهیدر ط ایمذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و  ۱۰۲۰ماده  ۳و  ۲آنچه در فقره  ریبغ یا واقعه جهیدر نت کسی اگر – ۱۰۲۲ ماده

 نکهیدچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون ا خیاو را صادر نمود که پنجسال از تار یحکم موت فرض توانیم یمفقود شده باشد وقت ارهیو ط بوده

 باشد دهیمفقود رس وهیح از یخبر

 

از جرائد محل و  یکیکه در  دیغائب را صادر نما یحکم موت فرض تواندیم وقتی محکمه ۱۰۲۲ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۰ مواد مورد در – ۱۰۲۳ ماده

 یرا که ممکن است از غائب خبر یماه منتشر کرده و اشخاص ۱هر کدام بفاصله  یدر سه دفعه متوال یطهران اعالن راالنتشاریکث یاز روزنامها یکی

ثابت نشود حکم  بیغا اتیاعالن بگذرد و ح نیاول خیاز تار کسالیکه اگر خبر دارند باطالع محکمه برسانند هرگاه  دیباشند دعوت نما داشته

 شودیاو داده م یفرض موت

 

 اند. ها در آن واحد مردهکه همه آن شودیم نیحادثه تلف شوند فرض بر ا کی در متعدد اشخاص اگر – ۱۰۲۴ ماده

 

 قانون نخواهد بود نیجلد اول ا ۸۷۴و  ۸۷۳ماده مانع از اجراء مقررات مواد  نیا مفاد

 

ها  او را به تصرف آن یکه دارائ ندیاز محکمه تقاضا نما زیاو ن یتوانند قبل از صدور حکم موت فرض می مفقوداالثر غائب وراث – ۱۰۲۵ ماده

 هخبر غائب گذشت نیدو سال تمام از آخر اینکرده باشد و ثان نیاداره کردن اموال خود مع یرا برا یاوال غائب مزبور کس نکهیمشروط بر ا بدهد

 است یحتم کسالیراجع باعالن مدت  ۱۰۲۳ماده  تیماده رعا نیممات او معلوم باشد.در مورد ا ای اتیح نکهیباشد بدون ا

 

 اشخاص ثالث کهیدر صورت ایبدهند تا در صورت مراجعت غائب و  گرید هیکاف ناتیتضم ایضامن و  دبای وراث قبل ماده مورد در – ۱۰۲۶ ماده

 خواهد بود یغائب باق یمزبور تا موقع صدور حکم موت فرض ناتیتضم ندیحق اشخاص ثالث برآ ایبر اموال او داشته باشند از عهده اموال  یحق

 

 انیآنچه را که از اع دیاند با وال او را به عنوان وراثت تصرف کردهام کهیشود کسان دایپ بیاگر غا زین فرضی فوت حکم صدور از بعد – ۱۰۲۷ ماده

 مسترد دارند باشدیشدن غائب موجود م دایپ نیمنافع اموال مزبور ح ایعوض و  ای

 

منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را  اینفقه زوجه دائم  دیبا شودیم نیمفقوداالثر مع بیاداره کردن اموال غا یکه برا ینامی – ۱۰۲۸ ماده

 آن بعهده محکمه است نیینفقه تع زانیدر صورت اختالف در م دینما هیتاد بیغا یتعهد کرده باشد و اوالد غائب را از دارائ زوج

 

 



  

 

 

حاکم  ۱۰۲۳ماده  تیصورت با رعا نیطالق کند در ا یتواند تقاضا یمفقوداالثر باشد زن او م بیچهار سال تمام غا شخصی هرگاه – ۱۰۲۹ ماده

 دهد یرا طالق ماو

 

بعد از انقضاء مدت  ینسبت بطالق حق رجوع دارد ول دنمای مراجعت عده مدت انقضاء از قبل و طالق وقوع از پس غائب شخص اگر – ۱۰۳۰ ماده

 مزبور حق رجوع ندارد.

 

 در قرابتششم  کتاب

 

 یو قرابت سبب نسبی قرابت است قسم دو بر قرابت – ۱۰۳۱ ماده

 

 است: لیطبقات ذ بیبه ترت نسبی قرابت – ۱۰۳۲ ماده

 

 اوالد اوالد و اوالد و مادر و پدر –اول  طبقه

 

 هاآن اوالد و خواهر و برادر و اجداد –دوم  طبقه

 

 گرددیم نیبعده نسلها در آن طبقه مع نسبی قرابت بعد و قرب درجات طبقه هر در هاآن اوالد و خاالت و اخوال و عمات و اعمام –سوم  طبقه

 

به اوالد اوالد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و  در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اوالد در درجه اول و نسبت مثال

عمو  قرابتاز طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم پدر در درجه دوم خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اوالد برادر و خواهر و جد و 

 آن طبقه است. ها در درجه دوم ازو عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اوالد آن یو دائ

 

زوجه او  ایبا زوج  یداشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسب ینفر قرابت نسب کی با که درجه بهر و خط هر در هرکس – ۱۰۳۳ ماده

درجه دوم آن زن  یسبب یزن از اقربا کیدرجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر  یمرد اقربا کیپدر و مادر زن  نیخواهد داشت بنا بر ا

 بودخواهند 

 

 طالق و نکاح در –هفتم  کتاب

 

 نکاح در –اول  باب

 

 یدر خواستگار-اول  فصل

 

 نمود. یخواستگار توانیاز موانع نکاح باشد م یرا که خال زنی هر – ۱۰۳۴ ماده

 

پرداخته  دهیموقع ازدواج مقرر گرد یبرا نیطرف نیکه ب هیاز مهر یقسمت ایکند اگرچه تمام  ینم تیعلقه زوج جادای ازدواج وعده – ۱۰۳۵ ماده

را  وا چوجهیتواند به ینم گریتواند از وصلت امتناع کند و طرف د ینشده م یاز زن و مرد مادام که عقد نکاح جار کیهر  نیباشد بنا بر اشده 

 .دینما یاز جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت ایمجبور بازدواج کرده 



  

 

 

وصلت منظور داده  یاو برا نیابو ای گریرا که بطرف د یائیتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدا یاز نامزدها م کی هر – ۱۰۳۷ ماده

 ریبدون تقص ایآن هدا نکهیمگر ا شودیخواهد بود که عادتا نگاهداشته م یائیهدا متیموجود نباشد مستحق ق ایهدا نیاست مطالبه کند اگر ع

 باشد تلف شده گریدطرف 

 

 نخواهد بود. یاز نامزدها بهم بخورد مجر یکیکه وصلت منظور در اثر فوت  یدر مورد متیرجوع بق ثحی از قبل ماده مفاد – ۱۰۳۸ ماده

 

مهم از  هیبصحت از امراض مسر بیطب قیانجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصد یتواند برا یم نیاز طرف کی هر – ۱۰۴۰ ماده

 و سوزاک و سل ارائه دهد سیفلیس لیقب

 

 ازدواج یبرا یصح تقابلی –دوم  فصل

 

منوط است به  یسال تمام شمس ۱۵به سن  دنیو پسر قبل از رس یسال تمام شمس ۱۳به سن  دنرسی از قبل دختر نکاح عقد – ۱۰۴۱ ماده

 دادگاه صالح. صیمصلحت با تشخ تیبه شرط رعا یاذن ول

 

بدون علت  یدرجد پ ایجد پدر او است و هرگاه پدر  ایباشد موقوف به اجازه پدر  دهرسی بلوغ سن به اگرچه باکره دختر نکاح – ۱۰۴۳ ماده

 طیو شرا دیخواهد با او ازدواج نما یکه م یکامل مرد یتواند با معرف یصورت دختر م نیکند اجازه او ساقط و در ا قهیموجه از دادن اجازه مضا

 .دیخاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نما یها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنآن نیکه ب یو مهر احنک

 

به ازدواج  اجیاحت زیممکن بوده و دختر ن ریعادتًا غ زیها ناز آن ذانیدر محل حاضر نباشند و است یجد پدر ایکه پدر  صورتی در – ۱۰۴۴ ماده

 .دیتواند اقدام به ازدواج نما یم یداشته باشد، و

 

 باشد. یخاص م یازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدن نای ثبت – تبصره

 

 نکاح موانع در –سوم  فصل

 

 زنا باشد ایممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه  لیذ نسبی اقارب با نکاح – ۱۰۴۵ ماده

 

 ( نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که باال برود۱

 

 برود نییاوالد هر قدر که پا( نکاح با ۲

 

 برود. نیها تا هر قدر که پائ( نکاح با برادر و خواهر و اوالد آن۳

 

 ( نکاح با عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات.۴

 

 نکهیاست مشروط بر ا یحرمت نکاح در حکم قرابت نسب ثیاز ح رضاعی قرابت – ۱۰۴۶ ماده

 



  

 

 

 زن از حمل مشروع حاصل شده باشد ریش اوال

 

 شده باشد دهیاز پستان مک مایمستق ریش ایثان

 

 را بخورد گریزن د ریش ای گرید یغذا نیدر ب نکهیکامل خورده باشد بدون ا ریش یدفعه متوال۱۵ ایشبانه روز و  کیطفل الاقل  ثالثا

 

 خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد ریش رابعا

 

 ریاز ش یزن و مقدار کی ریاز ش یاگر طفل در شبانه روز مقدار نیشوهر باشد بنابرا کیزن و از  کیطفل خورده است از  کهیریمقدار ش خامسا

داشته باشد که هر  یپسر رضاع کیو  کدختری کزنیاگر  نیچنباشد و هم یکیاگرچه شوهر آن دو زن  شودیبخورد موجب حرمت نم گریزن د

ممنوع  ثیح نیآن ها از ا نینبوده و ازدواج ب یآن دختر برادر و خواهر رضاع ایداده باشد آن پسر و  ریش گریمتعلق بشوهر د ریشرا از  کی

 باشدینم

 

 است یبواسطه مصاهره ممنوع دائم لیاشخاص ذ نبی نکاح – ۱۰۴۷ ماده

 

 یو رضاع یمرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسب نی( ب۱

 

 باشد یاز احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاع یکیزن  ایزن پسر  ایاز اجداد  یکیزن  ایکه سابقا زن پدر و  یمرد و زن نی( ب۲

 

 واقع شده باشد یزن و شوهر زناشوئ نیب نکهیمشروط بر ا یمرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاع نی( ب۳

 

 دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد نبی جمع – ۱۰۴۸ ماده

 

 مگر با اجازه زن خود ردیدختر خواهر زن خود را بگ ایدختر برادر زن و  تواندینم چکسهی – ۱۰۴۹ ماده

 

و علم بعده در عده وفات است با  ایرا که در عده طالق و  یزن ایو حرمت نکاح و  تزوجی علقه بوجود علم با را شوهردار زن هرکس – ۱۰۵۰ ماده

 شودیخود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد م یحرمت نکاح برا

 

هم  یکیاز امور مذکوره فوق بوده و نزد یکی ایجهل بتمام  یاست که عقد از رو یجار زین یاده فوق در موردم در مذکور حکم – ۱۰۵۱ ماده

 .شودیحاصل نم یحرمت ابد یعقد باطل ول یکیشده باشد.در صورت جهل و عدم وقوع نزدواقع 

 

 است یموجب حرمت ابد شودیکه با لعان حاصل م یقتفری – ۱۰۵۲ ماده

 

 است ید در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدعق – ۱۰۵۳ ماده

 

 است یاست موجب حرمت ابد هیکه در عده رجع یزن ایبا زن شوهردار  زنای – ۱۰۵۴ ماده

 



  

 

 

مبطل نکاح سابق  یاست ول حیبا نکاح صح یکینکاح در حکم نزد تیمانع ثیبشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از ح یکنزدی – ۱۰۵۵ ماده

 ستین

 

 کند جیدختر او را تزو ایخواهر  ایمادر  تواندیکند نم عیعمل شن یبا پسر کسی اگر – ۱۰۵۶ ماده

 

 یگرید یمرد تیبعقد دائم به زوج نکهیمگر ا شودیبوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام م کنفریوجه ز یکه سه مرتبه متوال زنی – ۱۰۵۷ ماده

 فوت فراق حاصل شده باشد ایفسخ  ایبا او بواسطه طالق  یکیدرآمده و پس از وقوع نزد

 

 شودیاست مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد م یآن عدد یکه به نه طالق که شش تا شخصی هر زن – ۱۰۵۸ ماده

 

 ستین زیمسلم جا رغی با مسلمه نکاح – ۱۰۵۹ ماده

 

 ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. یهم که مانع قانون یبا تبعه خارجه در موارد یرانای زن ازدواج – ۱۰۶۰ ماده

 

که تبعه خارجه باشد موکول باجازه  یرا با زن یدولت نیو محصل یرسم نیو مامور نیاز مستخدم یازدواج بعض تواندمی دولت – ۱۰۶۱ ماده

 دیمخصوص نما

 

 صحت نکاح طشرای –چهارم  فصل

 

 .دیداللت بر قصد ازدواج نما حایصر کهیو قبول به الفاظ جابیبا شودمی واقع نکاح – ۱۰۶۲ ماده

 

 که قانونا حق عقد دارند. یاز طرف اشخاص ایو قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و  جابای – ۱۰۶۳ ماده

 

 عاقل و بالغ و قاصد باشد. دبای عاقد – ۱۰۶۴ ماده

 

 و قبول شرط صحت عقد است. جابیا یعرف توالی – ۱۰۶۵ ماده

 

از انشاء  یبطور وضوح حاک نکهیمشروط بر ا شودیواقع م زیاز طرف الل نهر دو الل باشند عقد باشاره  ای نیاز متعاقد یکی هرگاه – ۱۰۶۶ ماده

 عقد باشد.

 

 شبهه نباشد شرط صحت نکاح است. گریدر شخص طرف د نیاز طرف کیچیه یکه برا یزن و شوهر بنحو نتعیی – ۱۰۶۷ ماده

 

 در عقد موجب بطالن است. قتعلی – ۱۰۶۸ ماده

 

مدت آن  نکهیاست مشروط بر ا زینسبت بصداق جا اریدر نکاح دائم شرط خ یفسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ول ارخی شرط – ۱۰۶۹ ماده

 باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصال مهر ذکر نشده باشد. نیمع

 



  

 

 

 اکراه بدرجه بوده که عاقد نکهیمگر ا شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است نیزوج رضای – ۱۰۷۰ ماده

 فاقد قصد باشد

 

 نکاح در وکالت –پنجم  فصل

 

 دهد. ریعقد نکاح وکالت بغ یبرا تواندیاز مرد و زن م کی هر – ۱۰۷۱ ماده

 

باو داده شده  حایاذن صر نیا نکهیکند مگر ا جیخود تزو یموکله را برا تواندینم لیوکالت بطور اطالق داده شود وک کهصورتی در – ۱۰۷۲ ماده

 باشد.

 

موکل  ذیکرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنف نیمع گرید اتیخصوص ایمهر  ایاز آنچه که موکل راجع به شخص  لوکی اگر – ۱۰۷۳ ماده

 خواهد بود

 

 مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد لیبوده و وک دیاست که وکالت بدون ق یجار زین موردی در فوق ماده حکم – ۱۰۷۴ ماده

 

 منقطع نکاح در –ششم  فصل

 

 واقع شده باشد. ینیمدت مع یمنقطع است که برا وقتی نکاح – ۱۰۷۵ ماده

 

 شود نیکامال مع دبای منقطع نکاح مدت – ۱۰۷۶ ماده

 

 مقرر شده است. آتی فصل در و ارث باب در که است همان او بمهر و زن وراثت به راجع احکام منقطع نکاح در – ۱۰۷۷ ماده

 

 مهر در –هفتم  فصل

 

 مهر قرار داد توانیباشد م زیداشته و قابل تملک ن تیرا که مال یزچی هر – ۱۰۷۸ ماده

 

 که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد. یتا حد نیطرف نیب دبای مهر – ۱۰۷۹ ماده

 

 است. نیطرف یمقدار مهر منوط به تراض نتعیی – ۱۰۸۰ ماده

 

 یول حینگاح ]نکاح[ باطل خواهد بود نکاح و مهر صح نیمهر در مدت مع هتأدی عدم صورت در که شود شرط نکاح عقد در اگر – ۱۰۸۱ ماده

 استشرط باطل

 

 دیکه بخواهد در آن بنما یهر نوع تصرف تواندیو م شودمی مهر مالک زن عقد بمجرد – ۱۰۸۲ ماده

 

 



  

 

 

 یعقد که توسط بانک مرکز ینسبت به سال اجرا هیساالنه زمان تأد متیشاخص ق رییباشد متناسب با تغ جیوجه را همهری چنانچه – تبصره

 کرده باشند. یتراض یگریعقد به نحو د یاجرا نیدر ح نیزوج نکهیگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر ا یم نییتع رانیا یاسالم یجمهور

 

 یوزارت دادگستر یبا همکار رانیا یاسالم یجمهور یتوسط بانک مرکز بیتصو خیقانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تار نیا یینامه اجرا نیآئ

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو هیته یو دارائ یو وزارت امور اقتصاد

 

 قرار داد یاقساط ایمدت  توانیاز مهر م یقسمت ایتمام و  هیتاد برای – ۱۰۸۳ ۀماد

 

تلف شود شوهر  ایو  وبیمع میبعد از عقد و قبل از تسل ایبوده و  وبیباشد و معلوم گردد قبل از عقد مع نیمع نعی مهر هرگاه – ۱۰۸۴ ۀماد

 و تلف است بیعضامن

 

 نیمهر او حال باشد و ا نکهیکه در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر ا یوظائف فاءینشده از ا میتا مهر باو تسل تواندمی زن – ۱۰۸۵ ماده

 مسقط حق نفقه نخواهد بودامتناع 

 

از حکم ماده قبل استفاده کند  تواندینم گرینمود د امیکه در مقابل شوهر دارد ق یوظائف فاءیخود با ارباختی مهر اخذ از قبل زن اگر – ۱۰۸۶ ۀماد

 مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد یکه برا یمعذلک حق

 

بعد از عقد مهر را  توانندیم نیاست و طرف حیعدم مهر شرط شده باشد نگاح ]نکاح[ صح ای نشده ذکر مهر دائم نکاح در[ اگر] اکر – ۱۰۸۷ ماده

 [ واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.یکی]نزد یگیآن ها نزد نیب نیبر مهر مع یگنند ]کنند[ و اگر قبل از تراض نیمع یبتراض

 

 یمهر چگونهیزن مستحق ه ردی[ بمیکی]نزد یگیمهر و قبل از نزد نییقبل از تع نیاز زوج یکیقبل اکر ]اگر[  مادۀ وردم در – ۱۰۸۸ ماده

 ستین

 

مهر را هر قدر  تواندیشخص ثالث م ایصورت شوهر  نیداده شود در ا یشخص ثالث ایمهر به شوهر  نییتع اراختی است ممکن – ۱۰۸۹ ماده

 کند نیمعبخواهد 

 

 دینما نیاز مهرالمثل مع شتریتواند ب یمهر بزن داده شود زن نم نییتع اراختی اگر – ۱۰۹۰ ماده

 

او نسبت به اماثل و اقران و  تیصفات و وضع ری[ و سای]خانوادگ یشرافت خانوادک ثیحال زن از ح دیمهرالمثل با نییتع برای – ۱۰۹۱ ماده

 در نظر کرفته ]گرفته[ شود. رهیمعمول محل و غ نیچناقارب و هم

 

از نصف  شی[ زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اکر ]اگر[ شوهر بیکی]نزد یکنزدی از قبل شوهر هرگاه – ۱۰۹۲ ماده

 استرداد گند ]کند[ متایق ایمثال  ای ناًیحق دارد مازاد از نصف را ع مهر را قبال داده باشد

 

مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه  نیی[ و تعیکی]نزد یگنزدی از قبل شوهر و باشد نشده ذکر عقد در مهر هرگاه – ۱۰۹۳ ماده

 آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بوداست و اکر ]اگر[ بعد از

 



  

 

 

 شودیغنا و فقر مالحظه م ثیمهرالمتعه حال مرد از ح نییتع برای – ۱۰۹۴ ماده

 

 است بطالن موجب عقد در مهر عدم منقطع نکاح در – ۱۰۹۵ ماده

 

 نکند یکیاست اگر شوهر تا آخر مدت با او نزد نیچنو هم شودنمی مهر سقوط موجب مدت اثناء در زن موت منقطع نکاح در – ۱۰۹۶ ماده

 

 را بدهد. هینصف مهر دیتمام مدت نکاح را به بخشد با یکنزدی از قبل شوهر[ هرگاه] کاه هر منقطع[ نکاح] نگاح در – ۱۰۹۷ ماده

 

[ واقع نشده زن حق مهر ندارد و اکر ]اگر[ مهر را یکی]نزد یگیمنقطع باطل بوده و نزد ایکه عقد نکاح اعم از دائم  صورتی در – ۱۰۹۸ ماده

 دیاسترداد نماتواند آن را  یکرفته ]گرفته[ شوهر م

 

 زن مستحق مهرالمثل است. یکنزدی وقوع و نکاح بفساد زن جهل صورت در – ۱۰۹۹ ماده

 

باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد  ریملک غ اینداشته باشد  تیمال ایمجهول باشد  یمهرالمسم صورتی در – ۱۱۰۰ ماده

 دیصاحب مال اجازه نما نکهیآن خواهد بود مگر ا متیق ایبود و در صورت سوم مستحق مثل 

 

که موجب فسخ عنن باشد که در  یفسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورت ی[ بجهتیکی]نزد یگنزدی از قبل نکاح عقد هرگاه – ۱۱۰۱ ماده

 وجود فسخ نگاح ]نکاح[ زن مستحق نصف مهر است صورت با نیا

 

 [گریکدی]ب کریکدینسبت ب نیزوج فتکالی و حقوق در –هشتم  فصل

 

[ گری]همد کریدر مقابل همد نیزوج فیموجود و حقوق و تکال نیطرف نیب تیکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوج نهمی – ۱۱۰۲ ماده

 شودیبرقرار م

 

 گرندیکدی با معاشرت حسن به مکلف شوهر و زن – ۱۱۰۳ ماده

 

 .ندیمعاضدت نما گریکدیاوالد خود ب تیخانواده و ترب یمبان دییدر تش دیبا نزوجی – ۱۱۰۴ ماده

 

 خانواده از حصائص  ]خصائص[ شوهر است. استیر نزوجی روابط در – ۱۱۰۵ ۀماد

 

 است شوهر بعهده زن نفقه دائم عقد در – ۱۱۰۶ ۀماد

 

و  یدرمان یها نهیمسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هز لیزن از قب تیمتعارف و متناسب با وضع یازهانی همه از است عبارت نفقه – ۱۱۰۷ ماده

 مرض. ایبه واسطه نقصان  اجیاحت ایو خادم در صورت عادت  یبهداشت

 

 امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. تیوظائف زوج ادای از مشروع مانع بدون زن هرگاه – ۱۱۰۸ ۀماد

 



  

 

 

[ اکر ]اگر[ کنی]ل گنیطالق در حال نشوز واقع شده باشد ل نکهیدر زمان عده بر عهده شوهر است مکر ]مگر[ ا هرجعی مطلقه نفقه – ۱۰۹ه ماد

تا زمان وضع حمل حق نفقه  نصورتیطالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در ا ای عده از جهه فسخ نکاح

 اشتخواهد د

 

است ) درصورت عدم پرداخت(  که پرداخت نفقه به عهده آنان یزوجه عندالمطالبه از اموال اقارب یعده وفات، مخارج زندگ امای در – ۱۱۱۰ ماده

 گردد. یم نیتأم

 

و  نینفقه را مع زانیصورت محکمه م نیدر صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحگمه ]بمحکمه[ رجوع کند در ا تواندمی زن – ۱۱۱۱ ۀماد

 شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد.

 

 .شد خواهد رفتار ۱۱۲۹ ماده مطابق نباشد ممکن قبل ماده در[ مذکور] مذگور[ حکم] حگم اجراء[ اگر] اکر – ۱۱۱۲ ماده

 

 شده باشد یبر آن جار یآن که عقد مبن ایشرط شده  نکهای[ مگر] مکر ندارد نفقه حق زن انقطاع عقد در – ۱۱۱۳ ماده

 

 منزل بزن داده شده باشد. نییتع اریمگر آنگه ]آن که[ اخت دینما یسکن کندیم نییکه شوهر تع یدر منزل دبای زن – ۱۱۱۴ ۀماد

 

 اریاخت حدهیمسکن عل تواندیزن باشد زن م یبرا یشرافت ای یمال ایو  یمنزل متضمن خوف ضرر بدن کی در شوهر با زن بودن اگر – ۱۱۱۵ ماده

و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محگمه ]محکمه[ حکم بازکشت ]بازگشت[ بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازکشتن  کند

 عهده شوهر خواهد بود.مزبور معذور است نفقه بر ل]بازگشتن[ بمنز

 

و در صورت  شودیم نیمع نیطرف یزن بتراض یمحل سکنا افتهیخاتمه ن نیزوج نیفوق مادام که محاکمه ب مادۀ مورد در – ۱۱۱۶ ماده

نباشد خود محکمه محل  ییاقربا کهیخواهد نمود و در صورت نیمنزل زن را مع نیطرف کینزد یمحگمه ]محکمه[ با جلب نظر اقربا یتراضعدم

 خواهد کرد. نیعم را نانیمورد اطم

 

 زن باشد منع کند. ایخود  اتیثیح ای یمصالح خانوادگ یکه مناف یصنعت ایزن خود را از حرفه  تواندمی شوهر – ۱۱۱۷ ماده

 

 بکند. خواهدیرا که م یخود هر تصرف یدر دارائ تواندمی مستقال زن – ۱۱۱۸ ماده

 

[ گری]د کریعقد الزم د ایعقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج  یکه مخالف با مقتضا یهر شرط توانندیعقد ازدواج م نطرفی – ۱۱۱۹ ماده

زن سوء قصد  اتیح هیبر عل ای دیترک انفاق نما ایغائب شود  ینیدرمدت مع ای[ ردی]بگ ردیبک گریشرط شود هرگاه شوهر زن د نکهیمثل ا ندیبنما

[ باشد گه ]که[از اثبات لی]توک لی[ ودر توگلی]وک لیو وگ لیقابل تحمل شود زن وک ریغ گریکدیآن ها با  یزندگان که دینما یسوء رفتار ایکند 

 سازد. خود را مطلقه یتحقق شرط در محگمه ]محکمه[ و صدور حگم ]حکم[ نهائ

 

 نکاح عقد انحالل در –دوم  باب

 

 شودیببذل مدت در عقد انقطاع منحل م ایبطالق  ای بفسخ[ نکاح] نگاح عقد – ۱۱۲۰ ماده

 



  

 

 

 نکاح فسخ امکان مورد در –اول  فصل

 

 طرف مقابل موجب حق فسخ است یباشد برا یادوار ایکه مستمر  نیبشرط استقرار اعم از ا نیاز زوج کی هر جنون – ۱۱۲۱ ماده

 

 زن خواهد بود: یدر مرد موجب حق فسخ برا ریز وبعی – ۱۱۲۲ ماده

 

 خصاء – ۱

 

 را انجام نداده باشد. یعمل زناشوئ کباریولو  نکهای شرط به عنن – ۲

 

 نباشد. یه قادر به عمل زناشوئک یبه اندازه ا ین آلت تناسلبود مقطوع – ۳

 

 مرد خواهد بود یدر زن موجب حق فسخ برا لیذ وبعی – ۱۱۲۳ ماده

 

 قرن – ۱

 

 جذام – ۲

 

 برص – ۳

 

 افضاء –۴

 

 یریگ نزمی – ۵

 

 از هر دو چشم ینائنابی –۶

 

 مزبور در حال عقد وجود داشته است بیمرد است که ع یموجب حق فسخ برا یزن در صورت وبعی – ۱۱۲۴ ماده

 

 زن خواهد بود برای فسخ حق موجب شود حادث هم عقد از بعد[ هرگاه] کاه هر مرد در عنن و جنون – ۱۱۲۵ ماده

 

 بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت گریکه قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف د نیاز زوج کی هر – ۱۱۲۶ ماده

 

 دیبا او امتناع نما یکیکردد ]گردد[ زن حق خواهدداشت که از نزد یاز امراض مقاربت یکی]هرگاه[ شوهر بعد از عقد مبتال ب کاه هر – ۱۱۲۷ ماده

 مزبور مانع حق نفقه نخواهد بودو امتناع بعلت 

 

 طرف  یشرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برا یصفت خاص نیاز طرف یکی در هرگاه – ۱۱۲۸ ماده

 



  

 

 

 عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد ایشده  حیحق فسخ خواهد بود خواه وصف مذگور ]مذکور[ در عقد تصرمقابل 

 

طالق بحاکم  یتواند برا می زن نفقه بدادن او الزام و محکمه حکم اجراء امکان عدم و نفقه دادن از شوهر استنکاف صورت در – ۱۱۲۹ ماده

 است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیچنهم دینمایرجوع گند ]کند[ و حاگم ]حاکم[ شوهر او را اجبار بطالق م

 

الق کند، چنانچه عسر ط یتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضا یم یموجب عسر و حرج زوجه باشد، و تیکه دوام زوج صورتی در – ۱۱۳۰ ماده

نباشد زوجه به اذن حاکم شرع  سریکه اجبار م یو در صورت دیتواند زوج را اجبار به طالق نما یو حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه م

 .شودیم هطالق داد

 

زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن  یرا برا یکه ادامه زندگ یتیماده عبارت است از به وجود آمدن وضع نای موضوع حرج و عسر – تبصره

 گردد: یعسر و حرج محسوب م قیدرصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاد لیمشکل باشد و موارد ذ

 

 سال بدون عذر موجه. کینه ماه متناوب در مدت  ایو  یتوسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوال یخانوادگ زندگی ترک – ۱

 

عدم امکان  ایخلل وارد آورد و امتناع  یخانوادگ یکه به اساس زندگ یبه مشروبات الکل یابتالء و ایاز انواع مواد مخدر و  یکیزوج به  اداعتی – ۲

 الزم بوده است. ادیترک اعت یپزشک برا صیکه به تشخ یبه ترک آن در مدت یالزام و

 

آورد، بنا به درخواست زوجه، طالق انجام  یپس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور رو ایو  دیکه زوج به تعهد خود عمل ننما یصورت در

 خواهد شد.

 

 .شتریب ایزوج به حبس پنج سال  یقطع تمحکومی – ۳

 

 زوجه قابل تحمل نباشد. تیهرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضع ای شتم و ضرب – ۴

 

 .دیمشترک را مختل نما یکه زندگ یگریهر عارضه صعب العالج د ای یسار ای یصعب العالج روان یها یماربی به زوج ابتالء – ۵

 

 .دیکه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق صادر نما یموارد ریکه دادگاه در سا ستیماده مانع از آن ن نیمندرج در ا موارد

 

او ساقط  اریکه حق فسخ دارد بعد از اطالع بعلت فسخ نکاح را فسخ نگند ]نکند[ خ یاست و اکر ]اگر[ طرف یفسخ فور ارخی – ۱۱۳۱ ماده

الزم بوده بنظر عرف  اریامگان ]امکان[ استفاده از خ یگه ]که[ برا یمدت صیآن داشته باشد تشخ تیکه علم بحق فسخ و فور نیبشرط ا شودیم

 ستو عادت ا

 

 ستیطالق مقرر است شرط ن یکه برا یباتیترت ترعای نکاح فسخ در – ۱۱۳۲ ماده

 

 طالق در –دوم  فصل

 

 اتکلی در –اول  مبحث



  

 

 

 .دیطالق همسرش را بنما یقانون با مراجعه به دادگاه تقاضا نیمقرر در ا طیشرا تیتواند با رعا می مرد – ۱۱۳۳ ماده

 

 .دیطالق نما یقانون، از دادگاه تقاضا نی( ا۱۱۳۰( و )۱۱۲۹(، )۱۱۱۹مقرر در مواد ) طیتواند با وجود شرا یم زیزن ن -تبصره

 

 طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد غهیبص دیبا طالق – ۱۱۳۴ ماده

 

 منجز باشد و طالق معلق بشرط باطل است دبای طالق – ۱۱۳۵ ماده

 

 بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد دبای دهنده طالق – ۱۱۳۶ ماده

 

 زن او را طالق دهد هیعل یدر صورت مصلحت مول تواندیم یمجنون دائم ولی – ۱۱۳۷ ماده

 

 اجراء نمود لیطالق را بتوسط وک غهصی است ممکن – ۱۱۳۸ ماده

 

 .شودیخارج م تیبذل آن از طرف شوهر از زوج ایمدت  بانقضای منقطعه زن و است دائم عقد مخصوص طالق – ۱۱۳۹ ماده

 

با  یکیطالق قبل از نزد ایکه زن حامل باشد  نیمگر ا ستین حیدر حال نفاس صح ای گی زنانه عادت مدت در زن طالق –[ ۱۱۴۰]  ۱۱۳۰ ماده

 بودن زن نتواند حاصل کند یگه ]که[ اطالع از عادت زنانه گ یباشد بطور بیغا شوهرایزن واقع شود 

 

 حامل باشد ای ائسهیزن  نکهیمکر ]مگر[ ا ستین حصحی مواقعه طهر در طالق – ۱۱۴۱ ماده

 

با زن سه  یکینزد نیآخر خیاست که از تار حیصح یوقت شودی[ نمی]زنانه گ یسن عادت زنانه ک یکه با وجود اقتضا زنی طالق – ۱۱۴۲ ماده

 ماه گذشته باشد

 

 طالق اقسام در –دوم  مبحث

 

 .رجعی و بائن.است قسم دو بر طالق – ۱۱۴۳ ماده

 

 .ستیشوهر حق رجوع ن برای بائن طالق در – ۱۱۴۴ ماده

 

 طالق بائن است لذی موارد در – ۱۱۴۵ ماده

 

 [ واقع شودیکی]نزد یگیقبل از نزد کهطالقی – ۱

 

 ائسهی طالق –۲

 

 .باشد نکرده بعوض رجوع زن که مادام مبارات و خلع طالق –۳



  

 

 

 دینکاح جد جهیدر نت ایرجوع باشد  جهیگه ]که[ وصلت در نت نیاعم از ا دیعمل آبه یطالق که بعد از سه وصلت متوال نسومی –۴

 

 ردیکیطالق م دهدیگه ]که[ بشوهر م یکه از شوهر خود دارد در مقابل مال کراهتی بواسطه زن که است آن خلع طالق – ۱۱۴۶ ماده

 کمتر از مهر باشد ایو  شتریب ایمعادل آن و  ایمهر  نیمزبور ع مال نکهی[ اعم از اردیگی]م

 

 مهر نباشد. زانیزائد بر م دیصورت عوض با نیدر ا یباشد ول نیاز طرف کراهت که است آن مبارات طالق – ۱۱۴۷ ماده

 

 شوهر در مدت عده حق رجوع است یبرا رجعی طالق در – ۱۱۴۸ ماده

 

 مقرون بقصد رجوع باشد نکهیکه داللت بر رجوع گند ]کند[ مشروط بر ا شودیحاصل م یفعل ای لفظ بهر طالق در رجوع – ۱۱۴۹ ماده

 

 عده در –سوم  مبحث

 

 اریاخت گریشوهر د تواندیگه ]که[ عقد نگاح ]نکاح[ او منحل شده است نم یآن زن یگه ]که[ تا انقضا مدتی از است عبارت عده – ۱۱۵۰ ماده

 کند

 

صورت  نیگه ]که[ در ا ندینب یسن عادت زنانگ ی[ زن با اقتضانکهی]ا نگهای مگر است طهر سه[ نکاح] نگاح فسخ عده و طالق هعد – ۱۱۵۱ ماده

 ماه است. ۳عده او 

 

سن  یزن با اقتضا نکهیحامل دو طهر است مگر ا رغی در منقطع نکاح مورد در آن انقضاء و مدت بذل و نکاح فسخ و طالق عده – ۱۱۵۲ ماده

 روز است۴۵صورت  نیکه در ا ندینه ب یزنانه گ عادت

 

 آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است انقضاء و مدت بذل و نکاح فسخ و طالق عده – ۱۱۵۳ ماده

 

عده وفات  نصورتیکه زن حامل باشد که در ا نای مگر است روز ده و ماه چهار حال هر در منقطع در چه و دائم در چه وفات عده – ۱۱۵۴ ماده

باشد و اال مدت عده همان چهار ماه و  شتریفوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز ب نیکه فاصله ب نیموقع وضع حمل است مشروط بر ا تا

 بود. خواهدروزده 

 

عده وفات در هر  یفسخ نکاح ولنه عده طالق دارد و نه عده  ائسهیزن  نیچنواقع نشده و هم یکیاو و شوهر خود نزد نیکه ب زنی – ۱۱۵۵ ماده

 شود. تیرعا دیمورد بادو 

 

 طالق عده وفات نگاه دارد خیاز تار دیمفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده باشد با بیکه شوهر او غا زنی – ۱۱۵۶ ماده

 

 عده طالق نکاهدارد ]نگاهدارد[ دیکند با یکینزد ی[ به شبهه با کسکهی]زن گهزنی – ۱۱۵۷ ماده

 

 اوالد در –هشتم  کتاب

 



  

 

 

 نسب در –اول  باب

 

 از ده ماه شتریتا زمان تولد کمتر از شش ماه و ب یکینزد خیاز تار نکهیملحق بشوهر است مشروط بر ا تزوجی زمان در متولد طفل – ۱۱۵۸ ماده

 نگذشته باشد

 

انحالل  خیمادر هنوز شوهر نکرده و از تار نکهیکه بعد از انحالل نگاح ]نکاح[ متولد شود ملحق بشوهر است مشروط بر ا طفلی هر – ۱۱۵۹ ماده

 شیب ایماه و  ۶تا زمان والدت کمتر از  یکینزد خیاز ده ماه نه گذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تار شیروز والدت طفل ب نگاح ]نکاح[ تا

 ه باشداز ده ماه گذشت

 

ملحق  یکه از او متولد گردد طفل بشوهر یمنحل شود و زن مجددا شوهر گند ]کند[ و طفل یکیعقد نکاح پس از نزد کهصورتی در – ۱۱۶۰ ماده

مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق  کهیکه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممکن است در صورت شودیم

 بر خالف آن داللت کند هیدوم است مگر آنگه ]آن که[ امارات قطع بشوهر

 

 ولد از او مسموع نخواهد بود. ینف یضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعو ای حاصری شوهر[ هرگاه] کاه هر قبل مواد مورد در – ۱۱۶۱ ماده

 

 یامکان اقامه دعو یشوهر از تولد طفل برا افتنیاطالع  خیعادتا پس از تار کهیدر صورت دیولد با ینف دعوی قبل مواد مورد در – ۱۱۶۲ ماده

 شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود افتنیاطالع  خیمزبور پس از انقضاء دو ماه از تار یاقامه گردد و در هر حال دعو باشدیم[ ی]کاف یکاف

 

که موجب الحاق طفل باو  یتولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوع خیتولد طفل نبوده و تار یقیحق خیشوهر مطلع از تار کهدرموردی – ۱۱۶۳ ماده

 کشف خدعه خواهد بود خیدو ماه از تار ینف یتولد مطلع شود مدت مرور زمان دعو یقیحق خیباشد و بعدها شوهر از تار

 

 است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد یجار زیبه شبهه ن یکنزدی از متولد طفل مورد در قبل مواد احکام – ۱۱۶۴ ماده

 

 اند ملحق بهر دوهر دو در اشتباه بوده کهیکه در اشتباه بوده و در صورت شودیم یبشبهه فقط ملحق به طرف یکنزدی از متولد طفل – ۱۱۶۵ ماده

 خواهد بود

 

از ابوبن که جاهل بر وجود مانع بوده  کیاوبن طفل باطل باشد نسبت طفل بهر  نینکاح ب مانعی وجود بواسطه[ هرگاه] کاه هر – ۱۱۶۶ ماده

 نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است یگرینسبت بد مشروع و

 

 شودینم بزانی ملحق زنا از متولد طفل – ۱۱۶۷ ماده

 

 اطفال تی[ و تربی]نگاهدار یدر نکاهداردوم  باب

 

 [ استنیابوبن ]ابو فی[ اطفال هم حق و هم تکلی]نگاه دار داری نکاه – ۱۱۶۸ ماده

 

دارد و پس از آن با  تیاولو یکنند، مادر تا سن هفت سالگ یم یزندگ گریکدیاو جدا از  نیکه ابو یطفل یحضانت و نگهدار برای – ۱۱۶۹ ماده

 پدر است.



  

 

 

 باشد. یدادگاه م صیمصلحت کودک به تشخ تیدرصورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعا سالگی هفت از بعد – تبصره

 

 شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. یگریبا د ایکه حضانت طفل با او است مبتال به جنون شود  مدتی در مادر[ اگر] اکر – ۱۱۷۰ ماده

 

 کرده نیمع میاو ق یپدر طفل بوده و برا یه زنده است خواهد بود هر چند متوفحضانت طفل با آن ک نیاز ابو یکی فوت صورت در – ۱۱۷۱ ماده

 باشد

 

 نیاز ابو یکیاو امتناع کند در صورت امتناع  یها است از نگاهدارکه حضانت طفل بعهده آن یحق ندارند در مدت نیاز ابو کیچهی – ۱۱۷۲ ماده

گه ]که[ حضانت  نیاز ابو کیطفل را بهر  ینگاهدار العمومیمدع یبتقاضا ایاز قرباء و  یکی ای میق یبه تقاضا ای یگرید یبتقاضا دیحاکم با

مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر کاه ]هرگاه[ پدر فوت شده باشد  ای[ الزام ممکن کهی]صورت گهیست الزام گند ]کند[ و در صورتبعهده او

 کند نیبخرج مادر تام

 

طفل  یاخالق تیترب ایو  یکه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمان یمادر ایپدر  یانحطاط اخالق ای مواظبت عدم اثر در هرگاه – ۱۱۷۳ ماده

 یرا که برا یمیهر تصم یحوزه قضائ سیرئ یبه تقاضا ایاو  میق یبه تقاضا ایطفل  یاقربا یتواند به تقاضا یدر معرض خطر باشد، محکمه م

 بداند، اتخاذ کند. یمقتضحضانت طفل 

 

 است: نیاز والد کیهر  یانحطاط اخالق ایعدم مواظبت و  قیاز مصاد لیذ موارد

 

 آور به الکل، مواد مخدر و قمار. انیز اداعتی – ۱

 

 .فحشاء و اخالق فساد به اشتهار – ۲

 

 .یقانون یپزشک صیبا تشخ یروان یهایماربی به ابتال – ۳

 

 و قاچاق. یگر یمانند فساد و فحشاء، تکد یاجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالق ای طفل از استفاده سوء – ۴

 

 .متعارف حد از خارج جرح و ضرب تکرار – ۵

 

 که طفل تحت نیاز ابو کیمنزل سکونت نداشته باشند هر  کیطفل در  نی[ ابوگری]د کریبهر علت د ایبعلت طالق  کهصورتی در – ۱۱۷۴ ماده

با محکمه  نیابو نیمربوطه بان در صورت اختالف ب اتیجزئ ریزمان و مکان مالقات و سا نییحق مالقات طفل خود را دارد تع باشدیحضانت او نم

 است

 

 یگه ]که[ حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانون یاز مادر ایاز پدر و  ایو  نیاز ابو تواننمی را طفل – ۱۱۷۵ ماده

 

 مادر ممکن نباشد ریش ریطفل بغ هیتغذ کهیبدهد مگر در صورت ریگه ]که[ بطفل خود ش ستنی بورمج مادر – ۱۱۷۶ ماده

 

 ها احترام کند.با آن دیکه باشد با یخود بوده و در هر سن نیابو عیمط دبای طفل – ۱۱۷۷ ماده



  

 

 

ها را مهمل آن دیاقدام کنند و نبا یبر حسب مقتض شیاطفال خو تیخود بترب یمگلف ]مکلف[ هستند که در حدود توانائ نابوی – ۱۱۷۸ ماده

 بکذارند ]بگذارند[.

 

 .ندینما هیتنب بیطفل خود را خارج از حدود تاد توانندیحق نم نیباستناد ا یطفل خود را دارند ول هیحق تنب نابوی – ۱۱۷۹ ماده

 

 یپدر و جد پدر یقهر توالی در –سوم  باب

 

 ایکه عدم رشد  یمجنون در صورت ای دیرش ریاست طفل غ نیچنو هم باشدیخود م یپدر و جد پدر یقهر تیتحت وال رصغی طفل – ۱۱۸۰ ماده

 جنون او متصل بصغر باشد.

 

 دارند. تینسبت باوالد خود وال یاز پدر و جد پدر کی هر – ۱۱۸۱ ماده

 

 هیعل یممنوع از تصرف در اموال مول یبعلت ایها محجور از آن یکیداشته باشد و  پدری جد هم و پدر هم طفل[ هرگاه] کاه هر – ۱۱۸۲ ماده

 شودیاو ساقط م یقانون تیگردد وال

 

 باشدیاو م یقانون ندهینما یول هیعل یمول یمال یامور مربوطه باموال و حقوق هکلی در – ۱۱۸۳ ماده

 

از  یکی یگردد به تقاضا هیعل یشود که  موجب ضرر مُول یو مرتکب اقدامات دیرا ننما ریغبطه صغ تیطفل رعا یقهر ولی هرگاه – ۱۱۸۴ ماده

 یاداره امور مال یمنع و برا ریمذکور را عزل و از تصرف در اموال صغ یپس از اثبات، دادگاه ول  ییحوزه قضا سیبه درخواست رئ ایو  یاقارب و

 .دینما یم نییتع میرا به عنوان ق یفرد صالح  لطف

 

 نییامر تع نیا یرا هم برا ینباشد و شخص هیعل یو امثال آن قادر به اداره اموال مول یماریب ایبه واسطه کبر سن و  یقهر یاگر ول نیچنهم

 گردد. یمنضم م یقهر یبه ول نیبه عنوان ام یماده فرد نیطبق مقررات ا دیننما

 

 کند. نیطفل مع یبرا یمیق میق نییمطابق مقررات راجعه بتعمکلف است  العمومیطفل محجور شود مدع یقهر ولی هرگاه – ۱۱۸۵ ماده

 

مگلف ]مکلف[ است از  العمومیموجود باشد مدع هیطفل امارات قو ینسبت بدارائ یقهر یعدم امانت ول یکه برا مواردی در – ۱۱۸۶ ماده

 ۱۱۸۴عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده  کهیکرده در صورت یدگیمورد رس نیاو را بخواهد محکمه در ا اتیعملبه یدگیرس یابتدائمحکمه 

 دینمایرفتار م

 

را هم از طرف خود  یکند و کس یدگیرس هیعل یکه نتواند بامور مول یحبس بهر علت ای بتیمنحصر بواسطه غ یقهر ولی هرگاه – ۱۱۸۷ ماده

 نیامور راجعه باو موقتا مع ریو سا هیعل یو اداره اموال مول یتصد یبرا العمومیمدع شنهادیبه پ نی[ امکنفری] گنفریباشد حاکم  نکردهنیمع

 کرد دخواه

 

 کند تا بعد از فوت نیمع یوص باشندیاو م تیاوالد خود که تحت وال یبرا تواندیم یگریبعد از وفات د یاز پدر و جد پدر کی هر – ۱۱۸۸ ماده

 دیها را اداره نماها مواظبت کرده و اموال آنآن تیو ترب یخود در نگاهدار

 



  

 

 

 کند. نیمع یخود وص هیعل یمول ی[ برایگری]د یکرید اتیبا ح تواندینم یاز پدر و جد پدر کیچهی – ۱۱۸۹ ماده

 

 یمول یبعد فوت خود را برا یوص نییتع اریکرده اخت نیمع تیگه ]که[ بسمت وصا یبکس یجد پدر ای پدر است[ ممکن] ممگن – ۱۱۹۰ ماده

 بدهد. هیعل

 

امتناع از انجام  ایاداره امور او اقدام نکند  ای هیعل یمول تیترب ای[ ی]بنگهدار یبنکاهدار یقهر یمنصوب از طرف ول وصی اگر – ۱۱۹۱ ماده

 شودیمنعزل م دیوظائف خود بنما

 

 کند نیمسلم مع ریغ یخود وص هیعل یامور مول یبرا تواندیمسلم نم ولی – ۱۱۹۲ ماده

 

 نیاو مع یبرا یمیمجنون شود ق ای هیو اگر بعدا سف شودیخارج م تیشد از تحت وال دیو رش ری[ طفل کبنکهی]هم نگههمی – ۱۱۹۳ ماده

 شودیم

 

 شود دهیخاص طفل نام یاز آنان ول یکیمنصوب از طرف  یو وص پدری جد و پدر – ۱۱۹۴ ماده

 

 خانواده در –نهم  کتاب

 

 بانفاق الزام در –اول  فصل

 

 .شودیفصل مقرر م نهمی طبق بر و شده مقرر هفتم کتاب از اول باب از هشتم فصل بموجب که است همان زوجه نفقه احکام – ۱۱۹۵ ماده

 

 .گرندیکدیملزم به اتفاق  ینزول ایو  یاعم از صعود یو در خط عمود یاقارب فقط اقارب نسب نبی روابط در – ۱۱۹۶ ماده

 

 خود را فراهم سازد شتیوسائل مع یاشتغال بشغل لهیمستحق نفقه است گه ]که[ ندار بوده و نتواند بوس کسی – ۱۱۹۷ ماده

 

 شتیدر وضع مع ثیح نیاز ا نکهیبتواند نفقه بدهد بدون ا یعنی[ ملزم بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ی]کس گسی – ۱۱۹۸ ماده

 او در جامعه در نظر گرفته شود یشخص یتعهدات و وضع زندگان هیکل دیتمکن با صیتشخ یکردد ]گردد[ برا قهیمضخود دچار 

 

فاالقرب در صورت  االقرب تیاست با رعا یعدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدر ای پدر فوت از پس است پدر عهده بر اوالد نفقه – ۱۱۹۹ ماده

 .عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است  ایو  ینبودن پدر و اجداد پدر

 

النفقه است و اگر چند نفر از واجب یو جدات پدر یفاالقرب بعهده اجداد و جدات مادراالقرب تیقادر بانفاق نباشد با رعا ایمادر هم زنده و  هرگاه

 کنند هیدتا یبحصه متساو دیباشند نفقه را با یمساو تیدرجه اقرب ثیاجداد و جدات مزبور از ح

 

 فاالقرب بعهده اوالد و اوالد اوالد است االقرب تیبا رعا نابوی نفقه – ۱۲۰۰ ماده

 

 



  

 

 

 یالزام بانفاق در درجه مساو ثیاقارب داشته باشد که از ح ینزول یو هم در خط عمود یصعود ینفر هم در خط عمود کی هرگاه – ۱۲۰۱ ماده

 دیااگر مستحق نفقه پدر و مادر و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه او را ب نیکنند بنا بر ا هیتاد یاقارب مزبور بحصه متساو دیهستند نفقه او را با

اگر مستحق نفقه مادر و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه او را  نیچنبدهد و هم یگه ]که[ مادر سهم نیکنند بدون ا هیتاد ایاوالد او متساوپدر و 

 بدهند. ایمتساودر و اوالد ما دیبا

 

مقدم بر اقارب در  ینزول عمودی خط در اقارب بدهد را ها آن همه نفقه نتواند منفق و باشند متعدد النفقهواجب اقارب[ اگر] اکر – ۱۲۰۲ ماده

 خواهند بود یصعود یخط عمود

 

 خواهد بود نیریزوجه مقدم بر سا گریالنفقه دچند نفر واجب ای کی و زوجه بودن صورت در – ۱۲۰۳ ماده

 

 بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق تالبیاثاث و غذا و البسه و[ مسکن] مسگن از است عبارت اقارب نفقه – ۱۲۰۴ ماده

 

تواند با  یکه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه م یاستنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کس ای بتغی موارد در – ۱۲۰۵ ماده

 ای بیغاکه اموال  یمتکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورت ایها آن اریمستنکف در اخت ای بیمطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غا

مستنکف مطالبه  ای بیتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غا یبا اجازه دادگاه م یگرید ای ینباشد همسر و اریمستنکف در اخت

 .ندینما

 

و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده  دینما ینفقه زمان کذشته ]گذشته[ خود اقامه دعو یتواند برا می حال هر در زوجه – ۱۲۰۶ ماده

 .ندی[ مطالبه نفقه نماتوانندینتوانند  ]م هیاقارب فقط نسبت بات یما خواهد بود ولشوهر زن مقدم بر غر یورشکستگ ایافالس  و در صورت

 

 مومتقی و حجر در –دهم  کتاب

 

 اتکلی در –اول  فصل

 

 خود ممنوع هستند: یمحجور و از تصرف در اموال و حقوق مال لذی اشخاص – ۱۲۰۷ ماده

 

 .صغار –۱

 

 .دیرش رغی اشخاص – ۲

 

 .نمجانی –۳

 

 نباشد. یخود عقالئ یاست که تصرفات او در اموال و حقوق مال یکس دیرش رغی – ۱۲۰۸ ماده

 

جنون او ثابت  ایعدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد  ایبه سن بلوغ به عنوان جنون  دنیتوان بعد از رس یرا نم چکسهی – ۱۲۱۰ ماده

 شده باشد.

 



  

 

 

 است. یو در دختر نه سال تمام قمرزده سال تمام پان پسر در بلوغ سن – ۱ تبصره

 

 توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. یم یرا که بالغ شده است در صورت یرصغی اموال – ۲ تبصره

 

 .است حجر موجب باشد که درجه بهر جنون – ۱۲۱۱ ماده

 

تملک  تواندیم زیمم ریاو باشد باطل و بالاثر است معذالک صغ یکه مربوط باموال و حقوق مال یتا حد رصغی اقوال و اعمال – ۱۲۱۲ ماده

 بالعوض کند.

 

 مباحات. ازتیقبول هبه و صلح بالعوض و ح مثل

 

 ای یول ۀولو با اجاز دیخود بنما یدر اموال و حقوق مال یتصرف چیه تواندیدر حال جنون نم یمطلقاً و مجنون ادوار دائمی مجنون – ۱۲۱۳ ماده

 افاقه او مسلم باشد. نکهینافذ است مشروط برا دینمایدر حال افاقه م یکه مجنون ادوار یخود لکن اعمال حقوق میق

 

 ایاجازه قبال داده شده باشد  نیا نکهیاو اعم از ا میق ای یمگر با اجازه ول ستیدر اموال خود نافذ ن دیرش رغی تصرفات و معامالت – ۱۲۱۴ ماده

 که باشد بدون اجازه هم نافذ است. لیذالک تملکات بالعوض از هر قبمعانجام عمل.بعد از 

 

 تلف شدن آن مال نخواهد بود. ایمجنون مسئول ناقص  ای ریمجنون بدهد صغ ایو  زیمم ریغ ریرا بتصرف صغ یمال کسی هرگاه – ۱۲۱۵ ماده

 

 شود ضامن است. ریباعث ضرر غ دیرش ریغ ایمجنون  ای رصغی هرگاه – ۱۲۱۶ ماده

 

مقرر  در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد کهیآنان است بطور میق ای یول ۀبعهد دیرش ریو اشخاص غ نمجانی و صغار اموال اداره – ۱۲۱۷ ماده

 است.

 

 آن بیو ترت مقی نصب موارد در –دوم  فصل

 

 :شودیم مینصب ق لیاشخاص ذ برای – ۱۲۱۸ ماده

 

 خاص ندارند. یول کهیصغار برای –۱

 

 خاص نداشته باشند. یها بوده و ولها متصل بزمان صغر آنعدم رشد آن ایکه جنون  دیرش ریو اشخاص غ نیمجان برای –۲

 

 ها نباشدها متصل بزمان صغر آنعدم رشد آن ایکه جنون  دیرش ریو اشخاص غ نیمجان برای –۳

 

شود مراتب را به دادستان حوزه  نیمع میها قاوالد آن یبرا دیکه بموجب ماده قبل با یمکلف است در موارد نیاز ابو کی هر – ۱۲۱۹ ماده

 عمل آورد.به مینصب ق یکه اقدام الزم را برا دیاو اطالع داده از او تقاضا نما ندهینما ایاقامت خود و 

 



  

 

 

 میاست که با شخص محتاج بق یاقربائ ۀمقرر در ماده قبل بعهد فیها انجام تکلعدم اطالع آن ای نیاز ابو کیچهی نبودن صورت در – ۱۲۲۰ ماده

 .ندینمایم یزندگ کجایدر 

 

 مقرر فیمکلف بانجام تکل زیزوجه ن ایشوهر داشته باشد زوج  ایشود زن  میاو نصب ق یبرا دیبا ۱۲۱۸که بموجب ماده  کسی اگر – ۱۲۲۱ ماده

 خواهند بود. ۱۲۱۹در ماده 

 

 دیبا د،یشود مسبوق گرد میاو نصب ق یبرا دیبا ۱۲۱۸که مطابق ماده  یاز انحاء بوجود شخص یکه دادستان بنحو موردی هر در – ۱۲۲۲ ماده

 کند. یداند به آن دادگاه معرف یمناسب م تیمومیق یرا که برا یخاص رجوع و اشخاص یبه دادگاه مدن

 

تواند  یدادگاه مذکور م زیکند و ن یرا صادر مو حکم نصب او  نیمع میچند نفر را به سمت ق ای کیاشخاص مزبور  انیخاص از م یمدن دادگاه

 کند. نییناظر را تع اراتیحدود اخت دیصورت دادگاه با نیدر ا دینما نیچند نفر را به عنوان ناظر مع ای کی میعالوه بر ق

 

 را از دادسرا خواهد خواست. یگریاشخاص د د،یشده اند معتمد ند یرا که معرف یخاص اشخاص یدادگاه مدن اگر

 

خاص ارسال دارد.در صورت اثبات جنون  یخبره را به دادگاه مدن اتیقبال رجوع به خبره کرده نظر دیدادستان با نمجانی مورد در – ۱۲۲۳ ماده

 هیاطالعات کاف نیمطلع لهیدادستان مکلف است که قبال بوس زین دیرش ریکند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غ یدادستان به دادگاه رجوع م

و پس از صدور حکم عدم رشد  دینما یخاص اقامه دعو یدر دادگاه مدن د،یکه سفاهت را مسلم د یسفاهت او بدست آورده و در صورت بدر با

 .دیبه دادگاه رجوع نما مینصب ق یبرا

 

 العموم خواهد بود. یبعهده مدع ۀنشد نیمع میها قآن یمادام که برا دیرش ریو اشخاص غ نمجانی و صغار اموال در نظارت و حفظ – ۱۲۲۴ ماده

 

 خواهد شد. نیمع هیوزارتعدل ۀالعموم بموجب نظامنام یحفظ و نظارت مدع طرز

 

حجر او را  تواندیالعموم م یمدع دیگرد نیمع میاو ق ینفر صادر و بتوسط محکمه شرع برا کیعدم رشد  ایکه حکم جنون  نهمی – ۱۲۲۵ ماده

 است. یواقع گردد الزام ۀاو ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمد یدارائ تیکه نظر بوضع یسانتشار حجر هرک دیاعالن نما

 

در دفتر مخصوص ثبت شود.مراجعه  دی[ باگردندی]م  کردندیمحجور م هیسف ایکه بعد از کبر و رشد بعلت جنون  یاشخاص اسامی – ۱۲۲۶ ماده

 عموم آزاد است. یبرا بدفتر مزبور

 

عمل خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به تیمومیبه ق یرا محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسم کسی فقط – ۱۲۲۷ ماده

 آمده باشد.

 

نصب شود و در  میها قآن یبرا ۱۲۱۸مطابق ماده  دیکه با یانیرانیتواند نسبت به ا یم یو نیجانش ایکنسول و  رانای خارج در – ۱۲۲۸ ماده

وزارت امور خارجه به  لهیمدارک عمل خود را به وس میروز پس از نصب ق ۱۰تا  دیکند و با میاند موقتًا نصب ق میمق ایاو ساکن  تیحوزه مأمور

 کند. ذیاو را تنف نیجانش ایکنسول  میخاص تهران تصم یگردد که دادگاه مدن یم یقطع یمزبور وقت میبفرستد.نصب ق یدادگستر زارتو

 

 



  

 

 

 ریو اشخاص غ نیدر امور صغار.و مجان یعموم انیو نظامات مربوطه در مورد دخالت مدع نیکه بموجب قوان یاراتاختی و وظائف – ۱۲۲۹ ماده

 خواهد بود. یقنسول نیمامور ۀبعهد رانیمقرر است در خارج ا دیرش

 

کنند  یخود را در مملکت آن دولت اجرا م تیمامور یکه مامور قنسول یو دولت رانیدولت ا نیمنعقده ب قراردادهای و عهود در اگر – ۱۲۳۰ ماده

 فقرارداد مخال ایکه با مقررات عهد نامه  یمذکور مفاد آن دو ماده را تا حد نیبر خالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامور یبیترت

 خواهند کرد.نباشد اجراء 

 

 شوند: نیمع مومتیبسمت ق دینبا لذی اشخاص – ۱۲۳۱ ماده

 

 هستند. مومتیق ای تیکه خود تحت وال کسانی – ۱

 

 محکوم شده باشند: یبموجب حکم قطع لیذ یهااز جنحه یکی ای تیکه بعلت ارتکاب جنا کسانی – ۲

 

 .ریبتقص ورشکستگی – اطفال به نسبت جنحه –عفت  اتیمناف ای ناموس هتک – اختالس – برداری کاله –در امانت  انتخی – سرقت

 

 نشده است. هیها تصفآن یها صادر و هنوز عمل ورشکستگآن یکه حکم ورشکستگ کسانی – ۳

 

 معروف بفساد اخالق باشند. کهکسانی –۴

 

 بر محجور داشته باشد. یاول او دعوائ ۂاقرباء طبق ایخود  کهکسی –۵

 

 خواهند بود. نیریاقرباء محجور مقدم بر سا مومتیق یبرا تصالحی داشتن با – ۱۲۳۲ ماده

 

 را قبول کند. مومتیشوهر خود سمت ق تیتواند بدون رضا نمی زن – ۱۲۳۳ ماده

 

 .دینما کیها را تفکوظائف آن تواندیکند م نیمع مومتیق ینفر را برا کیاز  شیکه محکمه ب صورتی در – ۱۲۳۴ ماده

 

 .دیرش ریو اشخاص غ نیالعموم در امور صغار و مجان ینظارت مدعو حدود آن  میق تیو وظائف و مسئول اراتاختی در –سوم  فصل

 

 است. میاو با ق یامور مربوطه باموال و حقوق مال یۀاو در کل یقانون یندگیو نما هیعل مولی شخص مواظبت – ۱۲۳۵ ماده

 

 ینسخه از آن را به امضا کیکرده و  هیاو ته یدارائ هیاز کل یصورت جامع هیعل یمول یمکلف است قبل از مداخله در امور مال مقی – ۱۲۳۶ ماده

 قاتیتحق هیعل یمول یدارائ زانینسبت به م دیاو با ندهینما ایدر حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان  هیعل یکه مول یدادستان یخود برا

 عمل آورد.الزمه به

 

 

 



  

 

 

 یمول انهیرا که ممکن است مخارج سال یمبلغ هیعل یمول یبعد از مالحظه صورت دارائ دیاو با ندهینما ایالعموم  مدعی –[ ۱۲۳۷] ۱۲۲۷ ماده

از مبالغ مزبور خرج  شیتواند ب ینم میق دینما نیمزبور ممکن است الزم شود مع یاداره کردن دارائ یرا که برا یگردد و مبلغ بالغ بر آن هیعل

 العموم. یمدع بیکند مگر با تصو

 

تلف آن مال حاصل شده اگرچه  ایاست که از نقصان  یمسئول ضرر و خسارت دیبنما هیعل یدر حفظ مال مول ریکه تقص یمقی – ۱۲۳۸ ماده

 نباشد. میق یتعد ای طیتلف مستند بتفر اینقصان 

 

باعث شده است که آن  اینکرده و  دیاو ق یبوده جزء صورت دارائ هیعل یرا که متعلق بمول یعامداً مال مقی که شود معلوم هرگاه – ۱۲۳۹ ماده

که  یوارد شود بعالوه در صورت هیعل یممکن است بمول ثیح نیخواهد بود که از ا ینشود مسئول هر ضرر و خسارت دیدر صورت مزبور قمال 

 معزول خواهد شد. میبوده ق تیسوء ن یمزبور از رو عمل

 

مال خود  ایرا بخود منتقل کند  هیعل یکه مال مول نیبا خود معامله کند اعم از ا هیعل یاز طرف مول مومتیتواند بسمت ق ینم مقی – ۱۲۴۰ ماده

 را باو انتقال دهد.

 

شود  هیعل یمول ونیآن خود مد جهیمعامله کند که در نت ایرهن گذارد  ایرا بفروشد و  هیعل یمول رمنقولیاموال غ تواندینم مقی – ۱۲۴۱ ماده

 یراتواند ب ینم زی.و نباشدیم میالعموم مالئت ق یمدع بیتصو یشرط حتم ریالعموم در صورت اخ یمدع بیو تصو هیعل یلحاظ غبطه مولمگر با 

 العموم. یمدع بیقرض کند مگر با تصو اجیبدون ضرورت و احت هیعل یمول

 

 العموم. یمدع بیرا بصلح خاتمه دهد مگر با تصو هیعل یمربوطه بمول یدعو تواندینم مقی – ۱۲۴۲ ماده

 

 یراجع به اداره اموال مول یناتیتضم میخاص تقاضا کند که از ق یتواند از دادگاه مدن می دادستان موجه موجبات وجود صورت در – ۱۲۴۳ ماده

 .شودیعزل م مومتیحاضر نشد از ق نیدادن تضم یبرا میبه نظر دادگاه است.هرگاه ق نینوع تضم نییبخواهد.تع هیعل

 

مطالبه  خیاز تار کماهیاو بدهد و هرگاه در ظرف  ۀندینما ایالعموم  یخود را بمدع یمرتبه حساب تصد کی یالاقل سال دیبا مقی – ۱۲۴۴ ماده

 .شودیالعموم معزول م یمدع یالعموم حساب ندهد بتقاضا یمدع

 

او قبل از رفع  مومتیسابق خود بدهد هرگاه ق هیعل یرفع حجر بمول ایخود را پس از کبر و رشد  یحساب زمان تصد دیبا مقی – ۱۲۴۵ ماده

 داده شود. یبعد میبق دیبا یحساب زمان تصد ابدیخاتمه  حجر

 

 مطالبه اجرت کند. مومتیانجام امر ق یبرا تواندیم مقی – ۱۲۴۶ ماده

 

 زانیدر آنجا اقامت دارد و م میکه ق یو محل شودیاو حاصل م یبرا مومتیکه از امر ق یو مقدار اشتغال میکار ق تیاجرت مزبور با رع زانیم

 .گرددیم نییتع هیعل یمول یدیعا

 

 ای.شخص دیمؤسسه واگذار نما ای ئتیه ایبعضًا به اشخاص موثق  ایرا کال  هیعل یاعمال نظارت در امور مول تواندیالعموم م مدعی – ۱۲۴۷ ماده

 خواهند بود. هیعل یمسئول ضرر و خسارت وارده بمول انتیخ ای ریشده در صورت تقص نییاعمال نظارت تع یمؤسسه که برا ای ئتیه

 



  

 

 

 مقی عزل موارد در –چهارم  فصل

 

 :شودیمعزول م میق لذی موارد در – ۱۲۴۸ ماده

 

 صفت از او سلب شود. نیا ایفاقد صفت امانت بوده و  مقی که شود معلوم اگر – ۱

 

 محکوم گردد: یشده و بموجب حکم قطع لیذ یها از جنحه یکیمرتکب  ایو  تیمرتکب جنا مقی اگر –۲

 

 تقلب. ای ریبتقص ورشکستگی – باطفال نسبت جنحه –عفت  اتمنافی – ناموس هتک – اختالس – برداری کاله –در امانت  انتخی – سرقت

 

 را اداره کند. هیعل یمول یجهت نتواند امور مال نیاز علل فوق محکوم به حبس شود و بد ریغ یبعلت مقی اگر – ۳

 

 .شود اعالن ورشکسته اگر –۴

 

 معلوم شود. هیعل یدر اداره اموال مول میق یتوانائ ای اقتلی عدم اگر –۵

 

 العموم. یمدع تقاضای با ۱۲۴۴ و ۱۲۴۳ و ۱۲۳۹ مواد موارد در –۶

 

 .شودیفاقد رشد گردد منعزل م ایمجنون  مقی اگر – ۱۲۴۹ ماده

 

العموم واقع شود محکمه به  یمدع بینسبت بشخص او مورد تعق تیجنا ایجنحه  ای هیعل یدر امور مربوطه باموال مول مقی هرگاه – ۱۲۵۰ ماده

 خواهد کرد. نیمع هیعل یاداره اموال مول یبرا یگرید میالعموم موقتاً ق یمدع یتقاضا

 

ماه  کیمراتب را در ظرف  دیشوهر کند با اریشده است اخت نیمع مومتیکه به سمت ق هیعل یولولو مادر م یشوهر بی زن هرگاه – ۱۲۵۱ ماده

 او اطالع دهد. ندهینما ایانعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود  خیاز تار

 

 ضم ناظر کند. ایو  دیجد میق نییتع یآن زن تقاضا دیجد تیوضع تیتواند با رعا یاو م ندهینما ایصورت دادستان  نیا در

 

 یتقاضا تواندیالعموم م یاو اطالع ندهد مدع ندهینما ایالعموم  یازدواج خود را در مدت مقرر بمدع میماده قبل اگر ق مورد در – ۱۲۵۲ ماده

 را بکند.عزل او 

 

 مومتقی تحت از خروج در –پنجم  فصل

 

 .شودیمرتفع م مومتیشده ق میق نییکه موجب تع سببی زوال از پس – ۱۲۵۳ ماده

 

توسط  ای ماًی.تقاضانامه ممکن است مستقدیتقاضا نما یگرید نفعیهر شخص ذ ای هیعل یرا ممکن است خود مول مومتقی از خروج – ۱۲۵۴ ماده

 خاص همان حوزه داده شود. یاو به دادگاه مدن ندهینما ایدر آنجا سکونت دارد،  هیعل یکه مول یدادستان حوزه ا



  

 

 

حاصله  جهیعمل آورده مطابق نتالزمه به قاتیاو مکلف است قبال نسبت برفع علت تحق ندهینما ایالعموم  مدعی قبل ماده مورد در – ۱۲۵۵ ماده

 .دینما دهیدر محکمه اظهار عق قاتیتحق از

 

 اعالن گردد. دیبا زیرفع حجر ن شودیاعالن م ۱۲۲۵ها مطابق ماده که حجر آن یمورد کسان در

 

 شود. دیو در مقابل اسم آن محجور ق ۱۲۲۶در دفتر مذکور در ماده  دبای محجور هر حجر رفع – ۱۲۵۶ ماده

 

 سوم جلد

 

 یادله اثبات دعو در

 

باشد اثبات  لیشود که محتاج بدل یامر یهرگاه در مقام دفاع مدع هیعل یآن را اثبات کند و مدع دیباشد با یحق مدعی هرکس – ۱۲۵۷ ماده

 عهده او است. امر بر

 

 است: لیاز قرار ذ یاثبات دعو دالئل – ۱۲۵۸ ماده

 

 .اقرار –۱

 

 .کتبی اسناد –۲

 

 .شهادت –۳

 

 .امارات –۴

 

 .قسم –۵

 

 اقرار در –اول  کتاب

 

 اقرار طشرای در –اول  باب

 

 بر ضرر خود. ریغ یاست برا بحقی اخبار از عبارت اقرار – ۱۲۵۹ ماده

 

 .دیکه داللت بر آن نما یبهر لفظ شودمی واقع اقرار – ۱۲۶۰ ماده

 

 است. حیاز اقرار باشد صح یحاک حاًیشخص الل که صر اشارۀ – ۱۲۶۱ ماده

 

 



  

 

 

 .ستیقاصد و مکره مؤثر ن ریو غ یوانگیو مجنون در حال د ریاقرار صغ نیبالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر ا دبای کننده اقرار – ۱۲۶۲ ماده

 

 .ستیمؤثر ن یدر امور مال هسفی اقرار – ۱۲۶۳ ماده

 

 .ستینافذ ن اندی ضرر بر خود باموال نسبت ورشکسته و مفلس اقرار – ۱۲۶۴ ماده

 

 عدم ایتا افالس  شودیمنشاء اثر نم گرانیدر امور راجعه باموال خود بمالحظه حفظ حقوق د یافالس و ورشکستگ مدعی اقرار – ۱۲۶۵ ماده

 [ گرددنی]مع نییافالس او مع

 

 انچه که بنفع او اقرار شده است بشود. یبتواند دارا دیبر حسب قانون با کنیل ستیشرط ن تاهلی مقرله در – ۱۲۶۶ ماده

 

 درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. متوفی بنفع اقرار – ۱۲۶۷ ماده

 

 .ستنی مؤثر معلق اقرار – ۱۲۶۸ ماده

 

 ندارد. یاثر ستین حیبر حسب قانون صح ایعادتا ممکن نباشد و  ایعقال  کهبامری اقرار – ۱۲۶۹ ماده

 

 مؤثر است که زنده متولد شود. یحمل در صورت برای اقرار – ۱۲۷۰ ماده

 

 است. حیصح نیاز دو نفر مع یکی یمعلوم باشد مثل اقرار برا الجملهیندارد و اگر ف یمجهول باشد اقرار اثر بکلی اگر مقرله – ۱۲۷۱ ماده

 

 نخواهد داشت. یکند اقرار مزبور در حق او اثر بیاگر مفاد اقرار را تکذ کنیل ستیمقرله شرط ن قتصدی اقرار صحت در – ۱۲۷۲ ماده

 

 به نسب او اقرار شده کهیکس ایاست که اوال تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثان حیصح صورتی در نسبت به اقرار – ۱۲۷۳ ماده

 نباشد. شیدر پ یاو شده بشرط آن که منازع یاقرار بر فرزند کهیریکند مگر در مورد صغ قیتصد

 

 .ستنی اقرار صحت مانع اقرار سبب در مقرله و مقر اختالف – ۱۲۷۴ ماده

 

 اقرار آثار در –دوم  باب

 

 کند ملزم باقرار خود خواهد بود. ریغ یبرا بحقی اقرار هرکس – ۱۲۷۵ ماده

 

 نخواهد داشت. اثری اقرار آن شود ثابت حاکم نزد اقرار کذب اگر – ۱۲۷۶ ماده

 

 نیچنو هم شودیم دهیغلط بوده شن ایبر اشتباه  یمبن ایاگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد  کنیل ستنی مسموع اقرار از بعد انکار – ۱۲۷۷ ماده

 وصول  کهحواله بوده  ایاقرار بگرفتن وجه در مقابل سند  دیبگو نکهیذکر کند که قابل قبول باشد مثل ا یاقرار خود عذر یکه برا یدر صورتاست

 



  

 

 

 .ستیاثبات نشده مضر باقرار ن کهیمذکوره مادام یدعاو کنینشده ل

 

قانون آن را  کهیمگر در مورد ستی[ نافذ نیگری]د یکردی حق در و است نافذ او قائمقام و آنشخص بخود نسبت فقط هرکس اقرار – ۱۲۷۸ ماده

 قرار داده باشد ملزم

 

بشهادت شهود قابل اثبات  یبشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعو توانیم یواقع در خارج از محکمه را در صورت شفاهی اقرار – ۱۲۷۹ ماده

 بر وقوع اقرار موجود باشد یادله و قرائن ایباشد و 

 

 است. یدر حکم اقرار شفاه کتبی اقرار – ۱۲۸۰ ماده

 

 است. یدر دفتر تجار بمنزله اقرار کتب نید دقی – ۱۲۸۱ ماده

 

از آن که بنفع او است بر ضرر مقر  یکرده از قسمت هیآنرا تجز تواندیباشد مقرله نم یوصف ای دیبق دمقی محکمه در اقرار موضوع اگر – ۱۲۸۲ ماده

 صرف نظر کند. گرانیو از جزء د دیاستفاده نما

 

اقرار باخذ وجه از  هیعل یمدع نکهیداشته باشند مثل ا گریکدیبا  یاثر باشد که ارتباط تام دو جز مختلف دارای اقرار[ اگر] اکر – ۱۲۸۳ ماده

 اقدام خواهد شد ۱۱۳۴رد شود مطابق ماده  ینموده و مدع یمدع

 

 – سوم جلد از –دوم  کتاب

 

 ۱۳۱۴مصوب هشتم آبانماه  -اسناد در

 

 دفاع قابل استناد باشد. ای دعوی مقام در که نوشته هر از است عبارت سند – ۱۲۸۴ ماده

 

 و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. شودنمی محسوب سند نامه شهادت – ۱۲۸۵ ماده

 

 یو عاد رسمی.است نوع دو بر سند – ۱۲۸۶ ماده

 

ها و بر طبق آن تیدر حدود صالح یرسم نیمامور ریدر نزد سا ای یدفتر اسناد رسم ایکه در اداره ثبت اسناد و امالک و  اسنادی – ۱۲۸۷ ماده

 است. یشده باشند رسم میتنظ یقانون مقررات

 

 نباشد. نیمعتبر است که مخالف قوان صورتی در سند مفاد – ۱۲۸۸ ماده

 

 است. یاسناد عاد ریسا ۱۲۸۷از اسناد مذکوره در ماده  رغی – ۱۲۸۹ ماده

 

 

 



  

 

 

است که قانون  یها نسبت باشخاص ثالث در صورتو وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آن نیدرباره طرف رسمی اسناد – ۱۲۹۰ ماده

 کرده باشد. حیتصر

 

 و وراث و قائم مقام آنان معتبر است. نیطرف ۀرا داشته دربار یدر دو مورد اعتبار اسناد رسم عادی اسناد – ۱۲۹۱ ماده

 

 .دینما قیتصد هیال او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب هیکه سند بر عل طرفی اگر – ۱

 

 مهر کرده است. ایامضاء  الواقعیکرده ف دیترد ای بیکه آنرا تکذ طرفی را مزبور سند که شود ثابت محکمه در هرگاه – ۲

 

به  تیجعل یادعا تواندیو طرف م ستیمسموع ن دیرا دارد انکار و ترد یکه اعتبار اسناد رسم یاسناد ای رسمی اسناد مقابل در – ۱۲۹۲ دهما

 از اعتبار افتاده است. یاز جهات قانون یکه اسناد مزبور بجهت دیثابت نما ایمزبور کند  اسناد

 

 تیرعا ایآن سند را نداشته و  میتنظ تیمامور صالح کنیشده ل هیاسناد ته میتنظ یرسم نیاز مامور یکی لهبوسی سند هرگاه – ۱۲۹۳ ماده

 است. یمهر طرف باشد عاد ایامضاء  یدارا کهیسند نکرده باشد سند مزبور در صورت میرا در تنظ یمقرره قانون باتیترت

 

 کند. یخارج نم تیسند را از رسم ردیگ یمقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق م ترعای عدم – ۱۲۹۴ ماده

 

[ ی]کشور یگشور نیرا خواهند داد که آن اسناد مطابق قوان یخارجه همان اعتبار یشده در کشورها میباسناد تنظ رانای محاکم – ۱۲۹۵ ماده

 :نکهیمشروط بر ا باشدیشده دارا م میکه در آنجا تنظ

 

 باشد. فتادهیاز اعتبار ن یاز علل قانون بعلتی مزبوره اسناد – اوال

 

 نباشد. رانیاخالق حسنه ا ای یمربوطه بنظم عموم نقوانی با مخالف هاآن مفاد – اًیثان

 

 معتبر بشناسد. زیرا ن رانیشده در ا میعهود اسناد تنظ ایخود  نیشده به موجب قوان میکه اسناد در آنجا تنظ کشوری – ثالثاً

 

 قیتصد رانیکشور مزبور در ا یقنسول ایو  یاسیس ندهینما ایشده  میکه سند در آنجا تنظ یدر کشور رانیا یقنسول ای یاسیس ندهنمای – رابعاً

 است. افتهی میمحل تنظ نیباشد که سند موافق قوان کرده

 

شده  قیتصد رانیخارجه در ا یقنسول ای یاسیس ندهیخود بتوسط نما میمحل تنظ نقوانی با قبل ماده در مزبور اسناد موافقت هرگاه – ۱۲۹۶ ماده

 جهخار ندهیامضاء نما اتیو وال االتیدر خارج تهران حکام ا ایاست که وزارت امور خارجه و  نیمتوقف بر ا رانیباشد قبول شدن سند در محاکم ا

 کرده باشند. قیتصد را

 

 لیحاصل شده باشد دل یاز محاسبات و مطالبات تجارت یکه دعو یدر صورت گریبر تاجر د یتاجر یدر موارد دعوا تجارتی دفاتر – ۱۲۹۷ ماده

 شده باشند. میدفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظ نکهیمشروط بر ا شودیمحسوب م

 

 



  

 

 

به دفتر تاجر استناد  یاگر کس کنیندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ل تیتاجر سند رغی مقابل در تاجر دفتر – ۱۲۹۸ ماده

آنچه را که بر ضرر اوست  یاعتباریکرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که ب کیتفک تواندینم ردک

 ثابت کند.

 

 :شودیمحسوب نم لیدل لیدر موارد مفصله ذ تجارتی دفتر – ۱۲۹۹ ماده

 

 دارد. یدگیدفتر تراش ایاند بدفتر داخل کرده یدیمدلل شود اوراق جد کهصورتی در – ۱

 

 کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. یو اغتشاش یبیترت یدر دفتر ب کهوقتی – ۲

 

 از جهات در محکمه مدلل شده باشد. یدفتر سابقا بجهت یاعتبار یب کهوقتی – ۳

 

 دارد. تیبر ضرر او سند ستین لیبر نفع صاحب آن دل یدفتر تجارت کهمواردی در – ۱۳۰۰ ماده

 

 است. لیباشد بر ضرر امضا کننده دل یسند اینوشته  یدر رو کهامضائی – ۱۳۰۱ ماده

 

از اعتبار افتادن  ای یاعتبار یاز ب تیباشد که حکا یدر دست ابراز کننده بوده مندرجات کهیظهر سند ای هیحاش ای لذی در هرگاه – ۱۳۰۲ ماده

 طلبا گرینحو د ایو  دنیخط کش لهیبوس ایو امضاء نداشته و  خیمندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگرچه تار دیاز مفاد سند نما یقسمت ایتمام 

 باشد. شده

 

آن که بطالن  ایطرف بطالن آن را قبول کند و  ایبه امضاء طرف بوده و  یبطالن مندرجات مذکوره در ماده قبل ممض کهصورتی در – ۱۳۰۳ ماده

 محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بالاثر خواهد بود. درآن 

 

است در  لیامضا کننده دل هیشده باشد آن تعهد نامه بر عل حدهیدر خود تعهد نامه نشده و در نوشته عل یتعهد امضای هرگاه – ۱۳۰۴ ماده

 معامله مربوط است. اینوشته مصرح باشد که بکدام تعهد  درکهیصورت

 

که شرکت در  یفقط درباره اشخاص خیتار یدر اسناد عاد یاشخاص ثالث ول هیبر عل یمعتبر است حت میتنظ خیتار رسمی اسناد در – ۱۳۰۵ ماده

 شده معتبر است. تیبنفع او وص کهیها داشته و ورثه آنان و کسآن میتنظ

 

 شهادت در –سوم  کتاب

 

 شهادت موارد در –اول  باب

 

 نخواهد بود. یجار لذی موارد در فوق در مذکور احکام – ۱۳۱۲ ماده

 

 

 



  

 

 

 مبلغ مجهول باشد و ایمقدار  یبر اصل دعوت موجود بوده ول یلیکه دل نیباشد مثل ا لیدل لیتکم ای تیتقو یاقامه شاهد برا کهمواردی در – ۱

 مبلغ اقامه گردد. ایمقدار  نییشهادت بر تع

 

سپرده و  یگریمال خود را بد یکه کس یو زلزله و غرق کشت لیو س قیحر لیاز قب ستیبواسطه حادثه گرفتن سند ممکن ن کهمواردی در – ۲

 .ستیصاحب مال در آن موقع ممکن ن یسند برا لیتحص

 

 هاشگاهینماها و کاروانسراها وخانهها و قهوه اشخاص در مهمانخانه کهیمثل اموال باشدیسند معمول نم لیعادتاً تحص کهیتعهدات هبکلی نسبت –۳

آن  نحوبمقاطعه و  کهیمثل کارهائ ستیسند معمول ن لیآن عادتا تحص یبرا کهیانجام تعهدات نیچنالزحمه اطباء و قابله همو مثل حق سپارندیم

 تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد

 

 تلف شده باشد. ایمنتظره مفقود  ریسند بواسطه حوادث غ کهصورتی در –۴

 

 نباشد. قاعاتیکه داخل در عقود و ا یگریو امور د قهری ضمان موارد در – ۵

 

 و طهارت مولد شرط است. مانای عدالت، عقل، بلوغ، شاهد در – ۱۳۱۳ ماده

 

 دادگاه احراز شود. یبرا یاز طرق شرع یکیبا  دبای شاهد عدالت – ۱ تبصره

 

را شغل خود قرار  یکه تکد یشهادت کسان زیداشته باشد و ن یحق رد دعو ایمنفعت  ای نیبصورت ع یکه نفع شخص کسی شهادت – ۲ تبصره

 .شودینم رفتهیدهند پذ

 

قانون  کهیاطالع استعمال نمود مگر در موارد دیمز یفقط ممکن است برا انددهیسال تمام نرس ۱۵را که بسن  یطفالا شهادت – ۱۳۱۴ ماده

 اطفال را معتبر شناخته باشد. لیقب نیشهادت ا

 

 شهادت طشرای در –دوم  باب

 

 .دیباشد نه بطور شک و ترد نیقیقطع و  یاز رو دبای شهادت – ۱۳۱۵ ماده

 

 ندارد. یکمتر از ادعا باشد ضرر ایموافق  یاگر در لفظ مخالف و در معن یباشد ول یمطابق با دعو دبای شهادت – ۱۳۱۶ ماده

 

از مفاد  کهیاگر شهود به اختالف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورت نیمفاداً متحد باشد بنابرا دبای شهود شهادت – ۱۳۱۷ ماده

 .دیبدست آ یقنیها قدر متاظهارات آن

 

 [ ندارد.ی]اشکال یامر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اشگال اتخصوصی در شهود اختالف – ۱۳۱۸ ماده

 

 .شودیاثر داده نم بیمعلوم شود بر خالف واقع شهادت داده است بشهادت او ترت ایکند شاهد از شهادت خود رجوع  کهصورتی در – ۱۳۱۹ ماده

 



  

 

 

 رهیو سفر و حبس و غ یماریمثل ب یگریبواسطه مانع د ای افتهیمسموع است که شاهد اصل وفات  یادت بر شهادت در صورتشه – ۱۳۲۰ ماده

 نتواند حاضر شود.

 

 امارات در –چهارم  کتاب

 

 .شودیشناخته م یبر امر لیدل یدر نظر قاض ایاست که بحکم قانون  احوالی و اوضاع از عبارت اماره – ۱۳۲۱ ماده

 

و  ۱۰۹و  ۳۵مواد  لیقانون از قب نیقرار داده مثل امارات مذکوره در ا یبر امر لیاست که قانون آن را دل یامارات قانونی امارات – ۱۳۲۲ ماده

 .گرید نیامارات مصرحه در قوان ریها و ساآن ریو غ ۱۱۵۹و  ۱۱۵۸و ۱۱۰۰

 

 برخالف آن لیمعتبر است مگر آن که دل ستیباشد که بشهادت شهود قابل اثبات ن یاگرچه از دعاو یدعاو هیدر کل قانونی امارات – ۱۳۲۳ ماده

 موجود باشد.

 

 یقابل استناد است که دعو یر خصوص مورد و در صورتد یواگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال یبنظر قاض کهاماراتی – ۱۳۲۴ ماده

 کند. لیرا تکم یگریادله د ایبشهادت شهود قابل اثبات باشد 

 

 قسم در –پنجم  کتاب

 

او است منوط بقسم  هیعل یخود را که مورد انکار مدع یحکم بدعو تواندیم یکه بشهادت شهود قابل اثبات است مدع دعاوی در – ۱۳۲۵ ماده

 .دینما

 

را منوط بقسم  ینحو آن باشد حکم بدعو ایتعهد  ای نیسقوط د یمدع کهیدر صورت تواندیم زین هیعل مدعی فوق ماده موارد در – ۱۳۲۶ ماده

 کند. یمدع

 

منتسب  یموضوع دعو ایکه عمل  دینما گریقسم از طرف د یتواند تقاضا یم یماده قبل در صورت ۲در مورد  هیعل یمدع ای مدعی – ۱۳۲۷ ماده

متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از  میق ای یوص ای یقسم را بر ول توانیو مجنون نم ریبر صغ یدر دعاو نیبشخص آن طرف باشد بنابرا

 باشد. کطرفیامر منتسب ب کهیموارد یۀاست در کل نیچنهستند و هم یباق مومتیق ای تیوصا ای تیکه بوال یآن ها آنهم مادام شخص

 

رد  گریقسم را به طرف د ای دینما ادیقسم  دیبا ایطرف را اثبات نکند  یبطالن دعو کهیکه قسم متوجه او شده است در صورت کسی – ۱۳۲۸ ماده

 یقسم برا یکه تقاضا ینسبت به ادعائ هیعل یبه حکم حاکم مدع ،یبا سوگند مدع دیرد نما گریکند و نه آن را به طرف د ادیکند و اگر نه قسم 

 گردد. یداده شده است، محکوم م نآ

 

خاص  فاتیو اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشر نیطرف تیو شخص یموضوع دعو تیتواند نظر به اهم می دادگاه –مکرر  ۱۳۲۸ ماده

 .دینما ظیتغل یگریآن را بنحو د ایشود  ادی یمذهب

 

 .شودیرا قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نم ظیتغل فاتیکه قسم متوجه به او شده تشر کسی چنانچه – تبصره

 



  

 

 

 که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. گرددیمتوجه م کسیه ب قسم – ۱۳۲۹ ماده

 

 لیو وک ستین لیکردن قابل توک ادیقسم  کنیتواند طرف را قسم دهد ل یم یدر دعو لیاست و وک لیقسم قابل توک تقاضای – ۱۳۳۰ ماده

 کند. ادیموکل قسم  یبجا تواندینم

 

 نخواهد شد. رفتهیبا قسم باشد از طرف پذ یکه مناف یگونه اظهار چیاست و ه دعوی قاطع قسم – ۱۳۳۱ ماده

 

 ها مؤثر است.مقام آن اند و قائمبوده یطرف دعو کهباشخاصی نسبت فقط قسم – ۱۳۳۲ ماده

 

 بخواهد که بر بقاء یاز مدع تواندیو بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم ماصل حق ثابت شده  کهیدر صورت یبر متوف دعوی در – ۱۳۳۳ ماده

 درکم کهیماده در مورد نیحکم ارد کند. هیعلیتواند قسم را بمدع یکه از او مطالبه قسم شده است نم یمورد کس نیدر اکند. ادیحق خود قسم 

 نخواهد بود. یاست جار یسند رسم یدعو

 

قسم کند مگر  یاوست از طرف مقابل تقاضا ینسبت به انچه که مورد ادعا تواندیاقرار کرده است م کهکسی ۱۲۸۳ ماده مورد در – ۱۳۳۴ ماده

 باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. یسند ای یسند رسم یمدع یمدرک دعو نکهیا

 

امارات ثابت  ایاسناد  یبر مبنا یعلم قاض ایشهادت  اینزد حاکم به موجب اقرار  یمدن یممکن است که دعوا وقتی قسم به توسل – ۱۳۳۵ ماده

 .دیاست، منوط به قسم او نما هیعل یخود را که مورد انکار مدع یتواند حکم به دعو یم یصورت مدع نینشده باشد، در ا

 

 یمل یتوسط مجلس شورا ۰۸/۰۸/۱۳۱۴یال  ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ خیو پنج ماده در ده مرحله که از تار یو س صدیو س کهزاریقانون که مشتمل بر  نیا

 است. دهیرس بیبه تصو

 

 


