
 

 

 مقدمه

 در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

مصوبات مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور ابالغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت  -۱ماده

 .ساعت آنرا منتشر نماید ۴۸ابالغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 

در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابالغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه  -تبصره

 .همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید

ن ، ترتیب خاصی برای روز پس از انتشار ، در سراسر کشور الزم االجراء است مگر آنکه در خود قانو ۱۵قوانین  -۲ماده

 .موقع اجرا مقرر شده باشد

 .انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید -۳ماده

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی  -۴ماده

 .نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

ه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کلیه سکن -۵ماده

 .کرده باشد

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو  -۶ماده

 .اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود

اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق  -۷هماد

 .ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود

هت تابع قوانین ایران اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر ج -۸ماده

 .خواهد بود

 . مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است -۹ماده

اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده -۱۰ماده

 . است

  

 اموالجلد اول در 



 

 

 کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

 اموال انواع بیان در –باب اول 

  

 اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقو -۱۱ماده

  

 فصل اول

 در اموال غیر منقول

  

ه ب مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا -۱۲ماده

 .واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین  -۱۳ماده

 .داست لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باش

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن  -۱۴ماده

 . موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است

درو شده باشد ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا  -۱۵ماده

 . تنها آن قسمت منقول است

 . های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول استمطلق اشجار و شاخه -۱۶ماده

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و  -۱۷ماده

اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت الزم و مالک آنرا به 

توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است این امر تخصیص داده باشد از جهت صالحیت محاکم و 

 . و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است

حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق  -۱۸ماده

لعبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول ا

 . است



 

 

  

 فصل دوم

 در اموال منقوله

  

اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول  -۱۹ماده

 . است

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال االجاره عین مستاجره از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول  -۲۰ماده

 .است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد

و  انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود -۲۱ماده

هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقوالت است میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه

 .ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید

یی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنا -۲۲ماده

 . مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است

  

 فصل سوم

 در اموالی که مالک خاص ندارد

  

 .استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود -۲۳ماده

 .هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نمایده و کوچههیچکس نمیتواند طرق و شوارع عام -۲۴ماده

هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و  -۲۵ماده

آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد 

 . استفاده عموم است

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قالع و خندقها و خاکریزها نظامی  -۲۶ماده

و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و 



 

 

آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان ها و کتابخانه عمومی و موزه

مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح 

 .عمومی به ایالت و والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد

که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین  اموالی -۲۷ماده

مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی 

 .در آنها نباشدموات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع 

 .اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد -۲۸ماده

  

 میشود حاصل اموال به نسبت اشخاص برای که مختلفه حقوق در –باب دوم 

  

 :های ذیل را دارا باشندممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه -۲۹ماده

 .ت (مالکیت )اعم از عین یا منفع -۱

 . حق انتفاع -۲

 . حق ارتفاق به ملک غیر -۳

  

  فصل اول

 در مالکیت

  

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده  -۳۰ماده

 .باشد

 . هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون -۳۱ماده

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال  -۳۲ماده

 . مالک اموال مزبوره است



 

 

نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه  -۳۳ماده

اصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال عملیات مالک مگر اینکه نمایا ح

 .صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد

 .نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر است مالک نتایج آنهم خواهد شد -۳۴ماده

 .لکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابت شودتصرف به عنوان ما -۳۵ماده

 .تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود -۳۶ماده

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد  -۳۷ماده

ر به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده ادعای مالکیت شخص مزبو

 . است

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا باال رود و همچنین است نسبت به زیر زمین  -۳۸ماده

 .که قانون استثناء کرده باشدبالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را 

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین  -۳۹ماده

 .محسوب میشود مگر اینکه خالف آن ثابت شود

  

 فصل دوم

 در حق انتفاع

  

الی که عین آن ملک دیگری است یا مالک حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از م -۴۰ماده

 .خاصی ندارد استفاده کند

 مبحث اول

 در عمری و رقبی و سکنی

عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر  -۴۱ماده

 .شخص ثالثی برقرار شده باشد



 

 

 .لک برای مدت معینی بر قرار میگرددرقبی حق انتفاعی است که از طرف ما -۴۲ماده

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است  -۴۳ماده

 .به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود

ور تا فوت مالک در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزب -۴۴ماده

 .خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند

در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور  -۴۵ماده

ند برقرار شود و اوجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده

 .مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه  -۴۶ماده

 ۰یا مفروز مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد

 . در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است -۴۷ماده

 . منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید -۴۸ماده

مخارج الزمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خالف آن شرط  -۴۹ماده

 .شده باشد

 .اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود -۵۰ماده

 :حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود -۵۱ماده

 . در صورت انقضاء مدت -۱

 . در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است -۲

 : در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است -۵۲ماده

 .در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند -۱

ارتی بر موضوع حق انتفاع در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خس -۲

 .باشد



 

 

انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطالن حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع  -۵۳ماده

 . متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت

 .ر داده یا عرف و عادت اقتضاء بنمایدسایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرا -۵۴ماده

 مبحث دوم

 در وقف

 .وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود -۵۵ماده

وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا داللت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از  -۵۶ماده

ر صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف علیهم غیر محصور موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها د

 . و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است

 . واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به عالوه دارای اهلیتی باشد که در معامالت معتبر است -۵۷ماده

ست که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع فقط وقف مالی جائز ا -۵۸ماده

 . باشد یا مفروز

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا  -۵۹ماده

 .میکند

وع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رج -۶۰ماده

 .میشود

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض الزم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری  -۶۱ماده

من ر در ضبدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گ

 .عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند

در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف  -۶۲ماده

 .یکندعلیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف واال حاکم قبض م

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد  -۶۳ماده

 . قبض خود او کفایت میکند



 

 

مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق  -۶۴ماده

 .جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آیدارتفاق موجود است 

 . صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است -۶۵ماده

 . وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است -۶۶ماده

د و اقباض آن نباش مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ -۶۷ماده

 . و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است

یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل ” هر چیزی که طبعا -۶۸ماده

 . در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است

 .دوم صحیح نیست مگر به تبع موجودوقف بر مع -۶۹ماده

 . واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است” اگر وقف بر موجود و معدوم معا -۷۰ماده

 . وقف بر مجهول صحیح نیست -۷۱ماده

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر  -۷۲ماده

 . مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت

 . آنها صحیح استوقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال  -۷۳ماده

 .در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد -۷۴ماده

واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و  -۷۵ماده

با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به ” یا مجتمعا” تقالنیز می تواند متولی دیگری معین کند که مس

اداره کنند و همچنین واقف میتواند ” یا منضما” یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقال

د یبی را که مقتضی بدانشرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترت

 .قرار دهد

تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد ” کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا -۷۶ماده

 .نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد



 

 

استقالل تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا  هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور -۷۷ماده

تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ ” دیگران مستقال

 .ف کنندتصر” نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا

 .واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطالع او باشد -۷۸ماده

واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که  -۷۹ماده

 .یکندحق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین م

 .اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود -۸۰ماده

 .در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود -۸۱ماده

باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده  -۸۲ماده

اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ 

 .موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید

ن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضم -۸۳ماده

 .ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی  -۸۴ماده

 . مستحق اجرت المثل عمل است

و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل  -۸۵ماده

 .تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصالح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت  -۸۶ماده

 .ست بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بودالزم ا

واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه  -۸۷ماده

 .اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند

اشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن ب -۸۸ماده

 .نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته  -۸۹ماده

 .ابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشودمیشود مگر اینکه خر



 

 

 .عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود -۹۰ماده

 :در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد -۹۱ماده

 . باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشددر صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف  -۱

 .در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد -۲

 مبحث سوم

 در حق انتفاع از مباحات

 . هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید -۹۲ماده

  

 فصل سوم

 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار امالک نسبت به امالک مجاور

  

 مبحث اول

 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

 .ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری -۹۳ماده

صاحبان امالک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت  -۹۴ماده

 .کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است

آن خانه یا هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب  -۹۵ماده

 .زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود

 ”چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا -۹۶ماده

 . حقی داشته باشد” یا انتفاعا



 

 

گری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دی -۹۷ماده

نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان 

 .و حق شرب و غیره

ملک او عبور کنند هر وقت اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از  -۹۸ماده

 . بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه  -۹۹ماده

 .جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت  -۱۰۰هماد

خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی 

کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر 

اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب 

 ۰ملک 

هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و  -۱۰۱ماده

 . امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد

به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر ” یا جزا” هر گاه ملکی کال -۱۰۲ماده

 .ن تصریح شده باشدهمان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خالف آ

هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء هر کدام از آنها به قدر حصه مالک  -۱۰۳ماده

آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین 

 . حق داشته است خواهد داشت” نها حق عبور از همان محلی که سابقاچند نفر تقسیم شود هر یک از آ

حق االرتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض  -۱۰۴ماده

 .یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد

کسی که حق حق االرتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق الزم شود به عهده صاحب حق  -۱۰۵ماده

 .میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خالف ان قراری داده شده باشد

تعطیل،  امالک ملکی که مورد حق االرتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع ی -۱۰۶ماده

 .حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق



 

 

ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه -۱۰۷ماده

 .متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند

باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض  -۱۰۸ماده

 .اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد

  مبحث دوم

 در احکام و آثار امالک نسبت به امالک مجاور

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا  -۱۰۹ماده

 . وجود باشددلیلی بر خالف آن م

 .بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که داللت بر تصرف و اختصاص می کنند -۱۱۰ماده

هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده  -۱۱۱ماده

 .خالف آن ثابت شودباشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه 

هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر  -۱۱۲ماده

 .اینکه خالفش ثابت شود

 .مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند -۱۱۳ماده

ر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار ب -۱۱۴ماده

 . دیگر ممکن نباشد

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع  -۱۱۵ماده

 . نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند

هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می  -۱۱۶ماده

تواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود 

 . واال مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن الزم نبوده باید آنکه خراب  -۱۱۷ماده

 .کرده مجددا آنرا بنا کند



 

 

هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را باال ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز  -۱۱۸ماده

 . اید مگر به اذن شریک دیگرکند یا هر نوع تصرفی نم

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از  -۱۱۹ماده

 .جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد

ن بنا کند هر وقت بخواهد اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آ -۱۲۰ماده

 .میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد

” هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا -۱۲۱ماده

 . است سایر تصرفاتبگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین 

اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که  -۱۲۲ماده

 .آنرا خراب کند

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین  -۱۲۳ماده

 .ددو قسمت بکشن

اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق  -۱۲۴ماده

باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید کند و همسایه 

 . ت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده استحق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعی

هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه  -۱۲۵ماده

اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف 

 . طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشدیا سقف 

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه باالختصاص و هر دو  -۱۲۶ماده

 .نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه باالشتراک متصرف شناخته می شوند

 .انی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خالف آن ثابت شودپله فوق -۱۲۷ماده

هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر  -۱۲۸ماده

 .دیوارها و سقف آن بنماید

ورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در ص -۱۲۹ماده

قف را س” بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا” موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا



 

 

تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده 

 .خواهد بودمتعلق به بانی 

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد  -۱۳۰ماده

 .ملزم به رفع آن خواهد بود

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه  -۱۳۱ماده

های درخت که داخل ملک عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه می تواند آنرا

 .غیر می شود

کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و  -۱۳۲ماده

 .برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن  کسی نمی تواند -۱۳۳ماده

میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و 

 .شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود

اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن  هیچیک از -۱۳۴ماده

 . آب شوند

 .درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین امالک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود -۱۳۵ماده

  مبحث سوم

 در حریم امالک

 .نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت داردحریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و  -۱۳۶ماده

 . گز است( ۳۰گز و برای زراعت )( ۲۰حریم چاه برای آب خوردن ) -۱۳۷ماده

گز است لیکن اگر مقادیر ( ۲۵۰گز و در زمین سخت )( ۵۰۰حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه) -۱۳۸ماده

ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن ای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازهمذکوره در این ماده و ماده قبل بر

 .افزوده میشود

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است  -۱۳۹ماده

و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه 

 . ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است



 

 

  

 کتاب دوم در اسباب تملک

  

 : تملک حاصل میشود -۱۴۰ماده

 .باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه -۱

 . بوسیله عقود و تعهدات -۲

 .بوسیله اخذ به شفعه -۳

 . به ارث -۴

  

 قسمت اول

 در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

 مباحه و موات اراضی احیاء در –باب اول 

  

مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است  -۱۴۱ماده

 .از قبیل زراعت ، درخت کاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی  -۱۴۲ماده

 .شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید

 .هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود -۱۴۳ماده

 .راف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشداحیاء اط -۱۴۴ماده

 . احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید -۱۴۵ماده

  



 

 

 در حیازت مباحات – باب دوم

  

 .مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیال -۱۴۶ماده

 .با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود هر کس مال مباحی را -۱۴۷ماده

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی  -۱۴۸ماده

 . مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است

نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد  هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه -۱۴۹ماده

 .شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد  -۱۵۰ماده

 .می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود مالک آب آن

یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا  -۱۵۱ماده

 ۰آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء

ی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک اگر نصیب مفروض یک -۱۵۲ماده

 .مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند

هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختالف شود حکم به تساوی  -۱۵۳ماده

 . نصیب بعضی از آنها موجود باشدنصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی 

 . کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد -۱۵۴ماده

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از  -۱۵۵ماده

 .آن نهر جدا کند

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر  -۱۵۶ماده

اختالف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به 

 . قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت



 

 

هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در  -۱۵۷هماد

یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و 

 .ننداگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می ک

هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم  -۱۵۸ماده

 . می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد

باشد و برای صاحبان  زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد” هر گاه کسی بخواهد جدیدا -۱۵۹ماده

اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند واال حق بردن آب ندارد اگر چه زمین 

 .او باالتر از سایر اراضی باشد

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا باب برسد یا چشمه جاری کند  -۱۶۰ماده

 . الک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که باب نرسیده تحجیر محسوب استم

  

 در معادن – باب سوم

  

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد  -۱۶۱ماده

 .بود

  

 ضاله حیوانات و شده پیدا اشیاء در –باب چهارم 

  فصل اول

 در اشیاء پیدا شده

  

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم )نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره( باشد می  -۱۶۲ماده

 .تواند آن را تملک کند



 

 

نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یکسال تعریف  ۱۲ر۶اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن  -۱۶۳ماده

اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در  کند و

 .آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود

 ”شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاتعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعالن برحسب مقررات  -۱۶۴ماده

 . به اطالع اهالی محل رسیده است

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند  -۱۶۵ماده

ر حکم سایر اشیاء پیدا و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت د

 .شده در آبادی خواهد بود

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین  -۱۶۶ماده

بدهد  اسابق است باید به آنها اطالع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنه

 .مقرر است رفتار نماید” واال به طریقی که فوقا

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و  -۱۶۷ماده

 .قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود

 .ه تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بوداگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کنند -۱۶۸ماده

منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا  -۱۶۹ماده

 . کننده است

  

  فصل دوم

 در حیوانات ضاله

  

ود ولی اگر حیوان مزبور حیوان گم شده یا ضاله عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت ش -۱۷۰ماده

 .در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد

هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام  -۱۷۱ماده

 . او تسلیم کند واال ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد



 

 

سی به حاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دستر -۱۷۲ماده

نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیدا 

کننده میتواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد واال مخارج 

 . ری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشتنگاهدا

  

 در دفینه – باب پنجم

  

 .دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود -۱۷۳ماده

 . که آنرا پیدا کرده استدفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است  -۱۷۴ماده

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطالع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و  -۱۷۵ماده

 .آنرا ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد

 . دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آنست -۱۷۶ماده

ی که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل ، جواهر -۱۷۷ماده

 . میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید

 .مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد -۱۷۸ماده

  

 در شکار – باب ششم

  

 . شکار کردن موجب تملک است -۱۷۹ماده

 .شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که عالمت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود -۱۸۰ماده

اگر کسی کندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص  -۱۸۱ماده

 .ر جمع شوداست همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوت

 .مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد -۱۸۲ماده



 

 

  

 قسمت دوم

 در عقود و معامالت و الزامات

 کلی بطور تعهدات و عقود در –باب اول 

  

ول ورد قبعقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و م -۱۸۳ماده

 . آنها باشد

  

  فصل اول

 در اقسام عقود و معامالت

  

 .عقود و معامالت به اقسام ذیل منقسم میشوند الزم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق -۱۸۴ماده

 .عقد الزم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه -۱۸۵ماده

 .عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند -۱۸۶ماده

 . عقد ممکن است به یکطرف الزم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز -۱۸۷ماده

 .عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد -۱۸۸ماده

 .ن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد واال معلق خواهد بودعقد منجز آنست که تاثیر آ -۱۸۹ماده

  

 فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله

  

 : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است -۱۹۰ماده



 

 

 .قصد طرفین و رضای آنها -۱

 . اهلیت طرفین-۲

 . موضوع معین که مورد معامله باشد -۳

 مشروعیت جهت معامله -۴

 حث اولمب

 .در قصد طرفین و رضای آنها

 .عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند -۱۹۱ماده

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد  -۱۹۲ماده

 .بود

بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در  انشاء معامله ممکن است -۱۹۳ماده

 .مواردی که قانون استثناء کرده باشد

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که  -۱۹۴ماده

 .قصد انشاء او را داشته است واال معامله باطل خواهد بود احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر

 . اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است -۱۹۵ماده

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف آنرا  -۱۹۶ماده

تصریح نماید یا بعد خالف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم 

 . به نفع شخص ثالثی بنماید

 .در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود -۱۹۷ماده

نها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر به وکالت از طرف ممکن است طرفین یا یکی از آ -۱۹۸ماده

 .متعاملین این اقدام را به عمل آورد

 . رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست -۱۹۹ماده

 . اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد -۲۰۰ماده



 

 

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده  -۲۰۱ماده

 .عقد بوده باشد

اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود  -۲۰۲ماده

شد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن قابل تحمل نبا” تهدید کند به نحوی که عادتا

 .شخص باید در گرفته شود

 .اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود -۲۰۳ماده

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اوالد موجب اکراه  -۲۰۴ماده

 . است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است

واند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیت -۲۰۵ماده

خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود رفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره 

 .محسوب نمی شود

 .بود اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد -۲۰۶ماده

 .ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود -۲۰۷ماده

 .مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود -۲۰۸ماده

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

  مبحث دوم

 طرفیندر اهلیت 

 .متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند -۲۱۰ماده

 .برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند -۲۱۱ماده

 . معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است -۲۱۲ماده

 . معامله محجورین نافذ نیست -۲۱۳ماده

  مبحث سوم



 

 

 در مورد معامله

 .مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند -۲۱۴ماده

 .مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد -۲۱۵ماده

 . لم اجمالی به آن کافی استمورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که ع -۲۱۶ماده

  مبحث چهارم

 در جهت معامله

در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد واال معامله باطل  -۲۱۷ماده

 . است

 . حذف شده است -۲۱۸ماده

  

 فصل سوم در اثر معامالت

 مبحث اول

 در قواعد عمومی

 االتباع است مگراینکه به رضایطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم عقودی که بر -۲۱۹ماده

 .طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه  -۲۲۰ماده

 .ف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشندنتایجی هم که به موجب عر

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول  -۲۲۱ماده

به منزله تصریح باشد و یا بر ” خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا

 .حسب قانون موجب ضمان باشد

فاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد در صورت عدم ای -۲۲۲ماده

 .که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید



 

 

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

 .حمول است بر معانی عرفیهالفاظ عقود م -۲۲۴ماده

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در  -۲۲۵ماده

 . عقد است

  مبحث دوم

 در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

دعای خسارت نماید مگر اینکه در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ا -۲۲۶ماده

برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف 

 . وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است

ف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه متخل -۲۲۷ماده

 .علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود

مدیون را به جبران  ۲۲۱در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده -۲۲۸ماده

 اخیر در تادیه دینخسارت حاصله از ت

 .محکوم نماید

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم  -۲۲۹ماده

 .به تادیه خسارت نخواهد بود

م د حاکاگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نمای -۲۳۰ماده

 .نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند

  مبحث سوم

 در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

 ۰۱۹۶معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده  -۲۳۱ماده

  

 ن عقد میشودفصل چهارم در بیان شرایطی که در ضم



 

 

  

 مبحث اول

 در اقسام شرط

 : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست -۲۳۲ماده

 .شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد -۱

 . شرطی که در آن نفع و فایده نباشد -۲

 .شرطی که نامشروع باشد -۳

 : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالق عقد است -۲۳۳ماده

 .ی عهدشرط خالف مقتضا -۱

 .شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود -۲

 : شرط بر سه قسمت است -۲۳۴ماده

 . شرط صفت -۱

 شرط نتیجه -۲

 .”یا نفیا” شرط فعل اثباتا -۳

 .شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله

 .شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود

 .شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود

  مبحث دوم

 در احکام شرط



 

 

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که  -۲۳۵ماده

 . شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل  -۲۳۶ماده

 .میشود

کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را ” یا نفیا” هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا -۲۳۷ماده

 .ع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنمایدبجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجو

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص  -۲۳۸ماده

 .دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند

انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که  هر گاه اجبار مشروط علیه برای -۲۳۹ماده

 . دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع  -۲۴۰ماده

 . ختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشداو شده است ا

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود  -۲۴۱ماده

 .رهن یا ضامن بدهد

ن را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معی -۲۴۲ماده

له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن 

 . گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد

ود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد ش -۲۴۳ماده

 . خواهد داشت

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل بان شرط صرف نظر کند در اینصورت مثل آنست که این  -۲۴۴ماده

 . شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست

 .ط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که داللت بر اسقاط شرط نمایداسقاط حق حاصل از شر -۲۴۵ماده

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر  -۲۴۶ماده

 .ط له بگیردکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشرو

  



 

 

 فصل پنجم

 در معامالتی که موضوع آن مال غیر است یا معامالت فضولی

  

اشد راضی ب” معامله بمال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا -۲۴۷ماده

 .ورت معامله صحیح و نافذ میشودولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این ص

 .اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که داللت بر امضاء عقد نماید -۲۴۸ماده

 .سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود -۲۴۹ماده

 .اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثری ندارد -۲۵۰ماده

 .رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که داللت بر عدم رضای بان نماید -۲۵۱ماده

بهم  االزم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله ر -۲۵۳ماده

 .بزند

 . در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است -۲۵۳ماده

هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود  -۲۵۴ماده

 .صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود

هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده  -۲۵۵هماد

ت معامله نماید در اینصور” یا وکالتا” است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او والیتا

 .معامله باطل خواهد بود نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است واال

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند  -۲۵۶ماده

 . معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است

له فضولی را اجازه یا رد کند مورد اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معام -۲۵۷ماده

معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معامالت را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرده 

 .معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

چنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم -۲۵۸ماده

 .یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود



 

 

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را  -۲۵۹ماده

 . اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است

لی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و در صورتیکه معامل فضولی عوض ما -۲۶۰ماده

 . مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به  -۲۶۱ماده

و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت اصل مال 

 .بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد

 .ببایع فضولی رجوع کند” یا قیمتا” یا مثال” در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا -۲۶۲ماده

ر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه ه -۲۶۳ماده

 . غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت

  

  فصل ششم

 در سقوط تعهدات

  

 : تعهدات بیکی از طریق ذیل ساقط میشود -۲۶۴ماده

 .بوسیله وفاء به عهد -۱

 . بوسیله اقاله -۲

 .بوسیله ابراء -۳

 .بوسیله تبدیل تعهد -۴

 . بوسیله تهاتر -۵

 .بوسیله مالکیت مافیالذمه -۶

  مبحث اول



 

 

 در وفاء به عهد

هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه  -۲۶۵ماده

 .آن چیز باشد میتواند استرداد کندمقروض 

حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی ” در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا -۲۶۶ماده

 ۰استرداد او مسموع نخواهد بود

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین  -۲۶۷ماده

 ۰دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد واال حق رجوع ندارد

ت کن نیست مگر با رضایانجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری مم -۲۶۸ماده

 . متعهد له

” وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا -۲۶۹ماده

 .هم اهلیت داشته باشد

 لک آن مالاگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این که در حین تادیه ما -۲۷۰ماده

نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینکه 

 .اذن در تادیه داشته باشد

ا حق قبض ر” دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا -۲۷۱ماده

 .دارد

 .تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود -۲۷۲ماده

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از  -۲۷۳ماده

 .تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود

 .اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود -۲۷۴ادهم

متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن  -۲۷۵ماده

 .معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد” شیئی قیمتا

 .ا که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نمایدمدیون نمیتواند مالی ر -۲۷۶ماده



 

 

متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت  -۲۷۷ماده

 .مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد

باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت اگر موضوع تعهد عین معینی  -۲۷۸ماده

متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح 

ر ان خواهد بود اگخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصشده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت

 .چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعالی آن ایفاء کند لیکن از  -۲۷۹ماده

 .معیوب محسوب است نمیتواند بدهد” فردی هم که عرفا

واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا انجام تعهد باید در محلی که عقد  -۲۸۰ماده

 .عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید

 ۰مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینکه شرط خالف شده باشد -۲۸۱ماده

 .یباشدا مدیون ماگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است ب -۲۸۲ماده

  مبحث دوم

 در اقاله

 .بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند -۲۸۳ماده

 .واقع میشود که داللت بر بهم زدن معامله کند اقاله بهر لفظ یا فعلی -۲۸۴ماده

 . مورد آنموضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از  -۲۸۵ماده

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت  -۲۸۶ماده

 .مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود

 ه بواسطهنماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است ک -۲۸۷ماده

 .عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار  -۲۸۸ماده

 ۰قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود



 

 

 مبحث سوم

 ءدر ابرا

 .ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر مینماید -۲۸۹ماده

 . ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد -۲۹۰ماده

 . ابراء ذمه میت از دین صحیح است -۲۹۱ماده

 مبحث چهارم

 در تبدیل تعهد

 :تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود -۲۹۲ماده

وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی  -۱

 .نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود

 .متعهد را ادا نمایدوقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین  -۲

 .وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید -۳

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا  -۲۹۳ماده

 .شرط کرده باشند” صراحتا

  مبحث پنجم

 در تهاتر

یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در موارد ذیل مقرر است  وقتی دو نفر در مقابل -۲۹۴ماده

 .تهاتر حاصل میشود

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این بمحض اینکه  -۲۹۵ماده

ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف ازهدو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اند

 .شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند



 

 

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو  -۲۹۶ماده

 . به اختالف سبب

 .بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد اگر بعد از ضمان مضمون له -۲۹۷ماده

اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع  -۲۹۸ماده

 .قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند

ل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در در مقاب -۲۹۹ماده

نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به 

 .دیه مال توقیف شده امتناع کنداستناد تهاتر از ت

  مبحث ششم

 لکیت مافی الذمهدر ما

اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به صورت خود مدیون باشد  -۳۰۰ماده

 .پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم االرث ساقط میشود

  

 میشود حاصل قرارداد بدون که الزاماتی در –باب دوم 

 فصل اول در کلیات

  

 .چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند” یا اشتباها” مداکسی که ع -۳۰۱ماده

خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ ” اگر کسی که اشتباها -۳۰۲ماده

 ۰کرده است استرداد نماید 

ت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود کسی که مالی را من غیر حق دریاف -۳۰۳ماده

 . عالم باشد یا جاهل

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت . کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن  -۳۰۴ماده

 .چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بان خواهد بود



 

 

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج الزمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در  -۳۰۵ماده

 .صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید  -۳۰۶ماده

حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده 

الت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخ

 .کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن الزم بوده است

  

  فصل دوم

 در ضمان قهری

  

 : امور ذیل موجب ضمان قهری است -۳۰۷ماده

 . عصب و آنچه که در حکم غصب است -۱

 . اتالف -۲

 . تسبیت -۳

 .استیفاء -۴

  مبحث اول

 در غصب

 . غصب استیال بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است -۳۰۸ماده

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب  -۳۰۹ماده

 .ت ضامن خواهد بودمحسوب نمیشود لیکن در صورت اتالف یا تسبی

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب  -۳۱۰ماده

 . است



 

 

غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد  -۳۱۱ماده

 .ی رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهدو اگر به علت دیگر

هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین االداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و  -۳۱۲ماده

 .از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد

ی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائ -۳۱۳ماده

 .زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر  -۳۱۴ماده

 . عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است اینکه آن زیادتی

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند  -۳۱۵ماده

 . بفعل او نباشد

غاصبیت اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه ب -۳۱۶ماده

 .غاصب اولی جاهل باشد

مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی  -۳۱۷ماده

 .یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند

خص حق رجوع به غاصب هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب درید او تلف شده است آن ش -۳۱۸ماده

دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به 

کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از الحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال 

 . ی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده استدر ید او تلف شده است و بطور کل

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین  -۳۱۹ماده

 .دیگر ندارد

ود و مابعد خود ضامن است اگر نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خ -۳۲۰ماده

چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین الحق خود برآمده است میتواند 

 .بهر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند

گر به غاصبین دی هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع -۳۲۱ماده

نخواهد داشت . ولی اگر حق خود را بیکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم مقام مالک میشود و دارای 

 . همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است



 

 

ا نخواهد بود ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنه -۳۲۲ماده

 . لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بالحقین نخواهد داشت

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آنکس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق  -۳۲۳ماده

ل یا قیمت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال بهر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مث

 .مطالبه نماید

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر در آنچه که مالک  -۳۲۴ماده

 . از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به  -۳۲۵ماده

بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حق 

 . رجوع بمشتری را نخواهد داشت

ه مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار اگر عوضی ک -۳۲۵ماده

 ۰زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد

 ”اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا -۳۲۶ماده

 ۰ر شده مجری خواهد بود ذک

  مبحث دوم

 در اتالف

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده  -۳۲۸ماده

 . باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بناء نماید و اگر ممکن نباشد باید از  -۳۲۹دهما

 . عهده قیمت برآید

اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد ولیکن  -۳۳۰ماده

 . قص کند ضامن نیستاگر برای دفاع از نفس بکشد یا نا

  مبحث سوم

 در تسبیب



 

 

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از  -۳۳۱ماده

 .عهده نقص قیمت آن برآید

نه  است هر گاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول -۳۲۲ماده

 . اتالف مستند به او باشد” مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفا

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه  -۳۳۳ماده

 -۳۳۴ماده ۰ولید شده است خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلب بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او ت

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر 

کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد 

 . بود

دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد  در صورت تصادم بین -۳۳۵ماده

بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول 

 . خواهند بود

 مبحث چهارم

 در استیفاء

 ”برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتا” قدام بعملی نماید که عرفاهرگاه کسی بر حسب امر دیگری ا -۳۳۶ماده

 . مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است

 لهرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المث -۳۳۷ماده

 . خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است

  

 مختلفه معینه عقود در –باب سوم 

  فصل اول

 در بیع

 مبحث اول

 در احکام بیع



 

 

 . بیع عبارتست از تملک عین بعوض معلوم -۳۳۸ماده

ول واقع میشود. ممکن است بیع به پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قب -۳۳۹ماده

 .داد و ستد نیز واقع گردد

 .در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد -۳۴۰ماده

دیه بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای ت -۳۴۱ماده

 .تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا  -۳۴۲ماده

 . ده تابع عرف بلد استمشاه

اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع  -۳۴۳ماده

 .نشده باشد

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی  -۳۴۴ماده

مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود  و ثمن حال محسوب است

 .شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد

  مبحث دوم

 در طرفین معامله

ز یع یا ثمن را نیهر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مب -۳۴۵ماده

 .داشته باشد

 . عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست -۳۴۶ماده

به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کسی ” شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا -۳۴۷ماده

 .دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید

  مبحث سوم

 مبیع در



 

 

ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقالیی ندارد یا چیزی ” بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا -۳۴۸ماده

 .که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد

لید اختالف شود به نحوی که بیم سفک بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تو -۳۴۹ماده

 . دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است

االجزاء و همچنین ممکن مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی -۳۵۰ماده

 .است کلی فی الذمه باشد

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف  -۳۵۱دهما

 .مبیع ذکر بشود

 . بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معامالت فضولی مذکور است -۳۵۲ماده

و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر  هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود -۳۵۳ماده

 .بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد

ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود واال مشتری  -۳۵۴ماده

 . خیار فسخ خواهد داشت

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است  -۳۵۵ماده

مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر 

 .دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن داللت بر دخول آن در مبیع نماید  -۳۵۶ماده

 .داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند

از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا  -۳۵۷ماده

 .صریحا در عقد ذکر شده باشد

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان  -۳۵۸ماده

زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع  آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع

حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین 

 .عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند



 

 

بود مگر آنکه تصریح شده  مشکوک باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد” هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا -۳۵۹ماده

 .باشد

 .جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است” هر چیزی که فروش آن مستقال -۳۶۰ماده

 . اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است -۳۶۱ماده

  مبحث چهارم

 در آثار بیع

 : ذیل است واقع شده باشد از قرار” آثار بیعی که صحیحا -۳۶۲ماده

 .به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود -۱

 .عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد -۲

 .عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید -۳

 .عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند -۴

 ثمن و مبیع ملکیت در –فقره اول 

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود  -۳۶۳ماده

بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین 

 . شترا خواهد دا

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است  -۳۶۴ماده

 . مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع

 .بیع فاسد اثری در تملک ندارد -۳۶۵ماده

آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین  هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید -۳۶۶ماده

 .و منافع آن خواهد بود

 تسلیم در –فقره دوم 



 

 

تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و  -۳۶۷ماده

 .قبض عبارت است از استیالء مشتری بر مبیع

 ”ی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عمالتسلیم وقت -۳۶۸ماده

 .تصرف نکرده باشد

 .آنرا تسلیم گویند” تسلیم به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا -۳۶۹ماده

باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده  -۳۷۰ماده

 .زمان عقد

 . در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است -۳۷۱ماده

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد به بعض که قدرت  -۳۷۲ماده

 . حیح است و نسبت به بعض دیگر باطل استبر تسلیم داشته ص

 . در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن” اگر مبیع قبال -۳۷۳ماده

 .در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند -۳۷۴ماده

بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد  -۳۷۵ماده

 .در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد

 .صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود در -۳۷۶ماده

ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا  -۳۷۷ماده

 .مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به  -۳۷۸ماده

 . رد خیارموجب فسخ در مو

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد  -۳۷۹ماده

 .داشت . و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد

و موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد ا -۳۸۰ماده

 .هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند



 

 

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع  -۳۸۱ماده

 . است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است

گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخالف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر  هر -۳۸۲ماده

خالف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آنرا بتراضی 

 .تغییر دهند

 .جزاء و توابع مبیع شمرده می شودتسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که ا -۳۸۳ماده

هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق  -۳۸۴ماده

ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه

 . باشد زیاده مال بایع استمقدار معین 

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین  -۳۸۵ماده

فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد 

 . داشت

و ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید عالوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که اگر در مورد د -۳۸۶ماده

 .مشتری نموده است بدهد

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد  -۳۸۷ماده

گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد 

 .بود

 .ی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمایداگر قبل از تسلیم در مبیع نقص -۳۸۸ماده

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد  -۳۸۹ماده

 .و باید ثمن را تادیه کند

 درک ضمان در –فقره سوم 

ق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده مستح” با جزا” اگر بعد از قبض ثمن مبیع کال -۳۹۰ماده

 .باشد

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل  -۳۹۱ماده

 .مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید



 

 

بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از  در مورد ماده قبل -۳۹۲ماده

 .عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد

 .مجری خواهد بود ۳۱۴راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده  -۳۹۳ماده

 نثم تادیه در –فقره چهارم 

 .مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید -۳۹۴ماده

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر  -۳۹۵ماده

 .ادیه ثمن بخواهدثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ت

  مبحث پنجم

 در خیارات و احکام راجعه به آن

 خیارات در –فقره اول 

 :خیارات از قرار ذیلند -۳۹۶ماده

 . خیار مجلس -۱

 .خیار حیوان -۲

 . خیار شرط -۳

 . خیار تاخیر ثمن -۴

 . خیار رویت و تخلف وصف -۵

 .خیار غبن -۶

 . خیار عیب -۷

 . خیار تدلیس -۸

 .صفقهخیار تبعض  -۹



 

 

 . خیار تخلف شرط -۱۰

 مجلس خیار در –اول 

 .اند اختیار فسخ معامله را دارندهر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده -۳۹۷ماده

 حیوان خیار در –دوم 

 .اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد -۳۹۸ماده

 شرط خیار در –سوم 

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار  -۳۹۹ماده

 . فسخ معامله باشد

 اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است واال تابع قرار داد متعاملین است -۴۰۰ماده

. 

 . گر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل استا -۴۰۱ماده

 ثمن تاخیر خیار در –چهارم 

هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین  -۴۰۲ماده

یع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه با

 .به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود

اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او  -۴۰۳ماده

 .ساقط خواهد شد

از تاریخ بیع تمام بیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد دیگر  هر گاه بایع در ظرف سه روز -۴۰۴ماده

 .برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد

 . فسخ نخواهند داشت اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذا آن امتناع نمود خیار -۴۰۵ماده

 .خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد -۴۰۶ماده

 .تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند -۴۰۷ماده



 

 

 .له دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شوداگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حوا -۴۰۸ماده

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است  -۴۰۹ماده 

 .که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد

 وصف تخلف و رویت خیار در –پنجم 

را ندیده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد  هر گاه کسی مالی -۴۱۰ماده

 .مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع  -۴۱۱ماده

 . ار فسخ خواهد داشتخی

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق  -۴۱۲ماده

 .وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید

تماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اع -۴۱۳ماده

 . مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت

 .در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد -۴۱۴ماده

 . خیار رویت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است -۴۱۵ماده

 غبن خیار در –ششم 

 .هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند -۴۱۶ماده

 .قابل مسامحه نباشد” غبن در صورتی فاحش است که عرفا -۴۱۷ماده

 . اهد داشتاگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخو -۴۱۸ماده

 .در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد -۴۱۹ماده

 . خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است -۴۲۰ماده

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون  -۴۲۱ماده

 .به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد



 

 

 عیب خیار در – هفتم

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا  -۴۲۲ماده

 . فسخ معامله

 .خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد -۴۲۳ماده

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بر آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم  -۴۲۴ماده

 . ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است

 . م عیب سابق استعیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حک -۴۲۵ماده

 .تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود -۴۲۶ماده

 :اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد -۴۲۷ماده

قی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقی

در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع 

ین باشد نسبت ب در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال معیوبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله

قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و 

 .بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند

 . قیمتها معتبر است در صورت اختالف بین اهل خبره حد وسط -۴۲۸ماده

 : ع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرددر موارد ذیل مشتری نمیتواند بی -۴۲۹ماده

 . در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر -۱

 .در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه -۲

یار مختص به مشتری حادث در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خ -۳

 . شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست

 . اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت -۴۳۰ماده



 

 

 در صورتیکه در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی -۴۳۱ماده

از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض 

 . نمیتواند بکند مگر به رضای بایع

در صورتی که در یک عقد بایع یکنفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها  -۴۳۲ماده

خود را بتنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع  نمی تواند سهم

 . اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت

 .اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را به اخذ ارش قبول کند -۴۳۳ماده

مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع ” گر ظاهر شود که مبیع اصالا -۴۳۴ماده

 .نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد

 . خیار عیب بعد از علم بان فوری است -۴۳۵ماده

ده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد اگر بایع از عیوب مبیع تبری کر -۴۳۶ماده

مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت 

 .بهمان عیب حق مراجعه ندارد

 . از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است -۴۳۷ماده

 خیار تدلیس در –هشتم 

 .تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود -۴۳۸ماده

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن  -۴۳۹ماده

 . شخصی در صورت تدلیس مشتری

 . خیار تدلیس بعد از علم بان فوری است -۴۴۰ماده

 یار تبعض صفقهخ در –نهم 

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در  -۴۴۱ماده

اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت 

 .به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند

 : در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد بطریق ذیل حساب میشود -۴۴۲ماده



 

 

قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که ” آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا

 .نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع

تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری در حین معامله عالم بان نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط  -۴۴۳ماده

 .میشود

 شرط تخلف خیار در –دهم 

 . ذکر شده است ۲۴۵الی  ۲۳۴احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد  -۴۴۴ماده

 کلی بطور خیارات احکام در –فقره دوم 

 .هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود -۴۴۵ماده

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل  -۴۴۶ماده

 .به وارث نخواهد شد

 .ملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شدهرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعا -۴۴۷ماده

 .سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود -۴۴۸ماده

 .فسخ بهر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید حاصل میشود -۴۴۹ماده

ه ر دارد با علم بکاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیا” تصرفاتی که نوعا -۴۵۰ماده

 .خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد

 . کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است” تصرفاتی که نوعا -۴۵۱ماده

 .اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود -۴۵۲ماده

ان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود در خیار مجلس و حیو -۴۵۳ماده

 . بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات  -۴۵۴ماده

 . شرط شده که در این صورت اجاره باطل است” یا ضمنا” له در عین و منفعت بر مشتری صریحاناق

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن  -۴۵۵ماده

 .ه باشدگذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خالف شد



 

 

خیر ثمن تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و ت -۴۵۶ماده

 . که مخصوص بیع است

 .هر بیع الزم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود -۴۵۷ماده

  

 فصل دوم

 در بیع شرط

  

ط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد در عقد بیع متعاملین میتوانند شر -۴۵۸ماده

کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را 

اهد ار داد متعاملین خورد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قر

 . بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که  -۴۵۹ماده

شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد  بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر

و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت 

 . و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است

 .اند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنمایددر بیع شرط مشتری نمیتو -۴۶۰ماده

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را  -۴۶۱ماده

 .فسخ کند

حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود  -۴۶۲ماده

 .بوده است باقی خواهد بود

 .اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود -۴۶۳ماده

  

  فصل سوم

 در معاوضه



 

 

  

معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند  -۴۶۴ماده

 .بدون مالحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد

 . در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست -۴۶۵ماده

  

  فصل چهارم

 در اجاره

  

جب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره اجاره عقدی است که به مو -۴۶۶ماده

 .کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند

 .مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد -۴۶۷ماده

 اشیاء اجاره در –مبحث اول 

 . در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود واال اجاره باطل است -۴۶۸ماده

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده  -۴۶۹ماده

 . باشد از وقت عقد محسوب است

 . در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است -۴۷۰ماده

 .برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد -۴۷۱ماده

 . عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است -۴۷۲ماده

 .الزم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد -۴۷۳ماده

 .مستاجره را بدیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشدمستاجر میتواند عین  -۴۷۴ماده

 . اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک -۴۷۵ماده



 

 

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار میشود و در صورت تعذر  -۴۷۶ماده

 .ار مستاجر خیار فسخ دارداجب

 .موجر را باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند -۴۷۷ماده

هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان  -۴۷۸ماده

با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که به مستاجر ضرری نرسد  نحوی که بوده است اجاره را

 .مستاجر حق فسخ ندارد

 .عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد -۴۷۹ماده

شود موجب خیار است و اگر عیب در  عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث -۴۸۰ماده

 . اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است

 .هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود -۴۸۱ماده

وب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معی -۴۸۲ماده

 . موجر مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت

تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده ” یا بعضا” اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه کال -۴۸۳ماده

اجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مست

 .نسبی مال االجاره نماید

 .موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد -۴۸۴ماده

ر آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی الزم آید که تاخیر د -۴۸۵ماده

” ا بعضای” نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کال

 . استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن الزم است به عهده مالک است مگر  -۴۸۶ماده

آنکه شرط خالف شده یا عرف بلد بر خالف آن جاری باشد و همچنین است آالت و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین 

 .مستاجره الزم می باشد

ت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ هر گاه مستاجر نسب -۴۸۷ماده

 . دارد



 

 

اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از  -۴۸۸ماده

مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و 

 .رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند بمزاحم رجوع کند

اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین  -۴۸۹ماده

 .بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دومزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر 

 .در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند -”مستاجر باید : اوال -۴۹۰ماده

عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع  -”ثانیا

 .ال استنباط میشود استعمال نمایدو احو

 .ازدبپرد باید نقدا موعد تعیین عدم صورت در و کند تادیه است مقرر طرفین بین که مواعدی در را ماالالجاره –” ثالثا

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی  -۴۹۱ماده

 .ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد کند که از حیث

اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که دراجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استباط می شود  -۴۹۲ماده

 . استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت

ت به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیس -۴۹۳ماده

تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ” یا بعضا” کال

 .تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد

آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن  عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء -۴۹۴ماده

مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء 

منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد 

 .استفاده نماید” لک اجازه داده باشد که مجانامگر اینکه ما

 .اگر برای تادیه مال اجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود -۴۹۵ماده

عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین  -۴۹۶ماده

 .و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد موجر



 

 

عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک  -۴۹۷ماده

منافع عین مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر 

 .می گرددباطل 

اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل  -۴۹۸ماده

 .را برای خود شرط کرده باشد

 .هر گاه متولی با مالحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد -۴۹۹ماده

می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با  در بیع شرط مشتری -۵۰۰ماده

خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد واال اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل 

 .خواهد بود

الالجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و ما -۵۰۱ماده

باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در 

و به نسبت تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت 

 .زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود

 . اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت -۵۰۲ماده

ک از هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر ی -۵۰۳ماده

موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در اینصورت اگر در عین مستاجره نقصی 

 . حاصل شود بر عهده مستاجر است

هر گاه مستاجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا  -۵۰۴ماده

کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل کندن آن اجبار 

 . زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت

ه مستاجر مستقر نشده است بموت او حاصل اقساط مال االجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذم -۵۰۵ماده 

 .نمیشود

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط  -۵۰۶ماده 

 .شده باشد

 حیوانات اجاره در –مبحث دوم 



 

 

بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول  در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به -۵۰۷ماده

 .باید به آنجا حمل شود

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول الزم نیست ولی مستاجر نمیتواند  -۵۰۸ماده

 است ول الزمزیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محم

. 

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از  -۵۰۹ماده

 .مال االجاره کم شود

در اجاره حیوان الزم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد  -۵۱۰ماده

 .بود

وانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی حی -۵۱۱ماده

قانون مدنی قسمت <-مدنی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال نمود. متن قانون

 چهارم

 اشخاص اجاره در –مبحث سوم 

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال االجاره  -۵۱۲ماده

 .اجرت نامیده می شود

 : اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است -۵۱۳ماده

 .اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل -۱

 .عم از راه خشکی یا آب یا هوااجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره ا -۲

 کارگر و خدمه اجاره در –اول فقره 

 . خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی -۵۱۴ماده

اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین  -۵۱۵ماده

است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک  شده

روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء 

اه دارد اجیر نیز بمراضات حاصله به همانطوریکه در زمان اجاره بین او مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگ

 .و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد



 

 

 نقل و حمل متصدی اجاره در –فقره دوم 

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی  -۵۱۶ماده

رده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا که بانها سپ

ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد 

 .بود

 .ز مجری خواهد بوددر مورد متصدیان حمل و نقل نی ۵۰۹مفاد ماده  -۵۱۷ماده

  

  فصل پنجم

 در مزارعه و مساقات

  

 مبحث اول

 در مزارعه

مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می دهد که آنرا زراعت  -۵۱۸ماده

 .کرده و حاصل را تقسیم کند

حو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به ن -۵۱۹ماده

 .گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف عالوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل  -۵۲۰ماده

 .بدهد

عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و  -۵۲۱ماده

 .یک از طرفین بر طبق قرار داد یا عرف بلد خواهد بود

در عقد مزارعه الزم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی الزم است که مالک منافع بوده باشد یا  -۵۲۲ماده

 .در آنرا داشته باشدبعنوانی از عناوین از قبیل والیت و غیره حق تصرف 



 

 

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصالح یا تحصیل آب باشد و  -۵۲۳ماده

اگر زرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بان بوده باشد حق فسخ معامله را 

 . خواهد داشت

ع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت نو -۵۲۴ماده

 .بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود

 .عقد مزارعه عقدی است الزم -۵۲۵ماده

 .فسخ کند هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را -۵۲۶ماده

هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن  -۵۲۷ماده

 .نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می  -۵۲۸ماده

 .اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ نداردشود ولی 

عقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت  -۵۲۹ماده

 .بفوت او منفسخ می شود

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او  -۵۳۰ماده

 .منفسخ می شود

 .بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود -۵۳۱ماده

 قد باطل استدر عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد ع -۵۳۲ماده

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا  -۵۳۳ماده

صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و 

 .ین آنها تقسیم می شودعامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر ب

هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم به  -۵۳۴ماده

تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق 

 .فسخ دارد

 . گر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل استا -۵۳۵ماده



 

 

هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع  -۵۳۶ماده

عامل غیر آنرا زرع هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و  -۵۳۷گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده

 .رفتار می شود ۵۳۳نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 

هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق  -۵۳۸ماده

 .اجرتالمثل خواهد بود

ل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عام -۵۳۹ماده

در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح االمالک 

 .خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود

باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به  هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده -۵۴۰ماده

 .اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید

عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری  -۵۴۱ماده

 . رضای مزارع الزم است

خالف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین  خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه -۵۴۲ماده

 . طرفین یا متعارف است

 مبحث دوم

 در مساقات

مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می  -۵۴۳ماده

 .شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن

ورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل در هر م -۵۴۴ماده

 .خواهد بود

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر  -۵۴۵ماده

 .ا با دیگری شرکت نمایداینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار ی

  

 فصل ششم



 

 

 در مضاربه

  

مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده  -۵۴۶ماده

 .و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود

 .سرمایه باید وجه نقد باشد -۵۴۷ماده

 .حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد -۵۴۸ماده

معلوم بوده و سکوت ” حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا -۵۴۹ماده

 .در عقد منصرف بان گردد

 .مضاربه عقدی است جایز -۵۵۰ماده

 :عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود -۵۵۱ماده

 . درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین – ۱

 . در صورت مفلس شدن مالک – ۲

 . در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح – ۳

 .در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده – ۴

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از  -۵۵۲ماده

 . انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک

ه کدر صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را  -۵۵۳ماده

 .صالح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند

 . مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک -۵۵۴ماده

ورد ولی اگر اعمالی را که مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آ -۵۵۵ماده

 .بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود

 . مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی -۵۵۶ماده



 

 

ال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع م -۵۵۷ماده

انجام داده ” محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا

 . است

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد  -۵۵۸ماده

مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک تملیک  عقد باطل است

 .کند

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و  -۵۵۹ماده

 .حق المضاربه بان تعلق بگیرد

 . شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است مذکور” بغیر از آنکه فوقا -۵۶۰ماده

  

 فصل هفتم

 در جعاله

  

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر  -۵۶۱ماده

 . معین

 .رت را جعل میگوینددر جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اج -۵۶۲ماده

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات الزم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده  -۵۶۳ماده

 . او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است

 .دد و کیفیات آن نامعلوم باشددر جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مر -۵۶۴ماده

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند  -۵۶۵ماده

 .ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد

ر یک از اجزاء مقصود باالصاله جاعل بوده باشد و جعاله هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و ه -۵۶۶ماده

فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل 

 . باشد یا از طرف خود عامل



 

 

 . باشدعامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده  -۵۶۷ماده

 .اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد -۵۶۸ماده

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او  -۵۶۹ماده

 . امانت است

 . ر عمل غیر عقالئی باطل استجعاله بر عمل نامشروع و یا ب -۵۷۰ماده

  

 فصل هشتم

 در شرکت

  

  مبحث اول

 در احکام شرکت

 .شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه -۵۷۱ماده

 . شرکت اختیاری است یا قهری -۵۷۲ماده

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا  -۵۷۳ماده

 .قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها

 .شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود -۵۷۴ماده

به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در هر یک از شرکاء  -۵۷۵ماده

 .مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد

 .طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود -۵۷۶ماده

 ده است میتواند هر عملی را که الزمه ادارهشریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون ش -۵۷۷ماده

 . کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی



 

 

شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد الزم داده شده باشد که در  -۵۷۸ماده

 .م که شرکت باقی است حق رجوع ندارنداینصورت مادا

اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقالل ماذون در اقدام باشد هر  -۵۷۹ماده

 .یک از آنها میتواند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن الزم است اقدام کند

از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهایی اقدام  اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی -۵۸۰ماده

کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی 

 .برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد

که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات  تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی -۵۸۱ماده

 .معامالت فضولی خواهد بود

 . شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است -۵۸۲ماده

 .خص ثالثی منتقل کندبش” یا کال” هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا -۵۸۳ماده

شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت  -۵۸۴ماده

 . تفریط یا تعدی

شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او  -۵۸۵ماده

 .دارند

رای شرکت در ضمن عقد الزمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند اگر ب -۵۸۶ماده

 .رجوع کند

 : شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود -۵۸۷ماده

 . در صورت تقسیم -۱

 . در صورت تلف شدن تمام مال شرکت -۲

 : در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند -۵۸۸ماده

 . در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع -۱

 .در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء -۲



 

 

  مبحث دوم

 در تقسیم اموال شرکت

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم  -۵۸۹ماده

 .بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند

ها ا چند نفر از آندر صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک ی -۵۹۰ماده

 .بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند

هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل میآید  -۵۹۱ماده

د که در شو در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نبا

 .اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر  -۵۹۲ماده

 .میشودنباشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم 

قابل مسامحه ” ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا -۵۹۳ماده

 .نباشد

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء  -۵۹۴ماده

ه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقی

اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع به 

 .شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند

قسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم هر گاه ت -۵۹۵ماده

 .ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند

 در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها مالزم با تقسیم باقی اموال نیست -۵۹۶ماده

. 

 . است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیستتقسیم ملک از وقف جایز  -۵۹۸ماده

ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد  -۵۹۸ماده

بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها بقرعه معین 

 .ددمیگر



 

 

واقع شد الزم است و هیچیک ازشرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع ” تقسیم بعد از آنکه صحیحا -۵۹۹ماده

 .کند

هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء  -۶۰۰ماده

 .مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند

 .هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود -۶۰۱دهما

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال  -۶۰۲ماده

 . بتساوی باشد تقسیم صحیح واال باطل است” غیر در تمام حصص مفروزا

 .ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود -۶۰۳هماد

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق  -۶۰۴ماده

 .مزبور بحال خود باقی میماند

محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا  هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا -۶۰۵ماده

 . عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی

هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است  -۶۰۶ماده

ک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می طلبکار باید بهر ی

 .تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید

  

 فصل نهم

 در ودیعه

  

 مبحث اول

 در کلیات

نگاهدارد. ” برای آنکه آنرا مجانا ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد -۶۰۷ماده

 .ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند



 

 

 .در ودیعه قبول امین الزم است اگر چه به فعل باشد -۶۰۸ماده

” ایا ضمن” کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا -۶۰۹ماده

 .جاز باشدم

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت  -۶۱۰ماده

 . ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن است

 .ودیعه عقدی است جایز -۶۱۱ماده

  مبحث دوم

 در تعهدات امین

امین مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری که  -۶۱۲ماده

 . نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند واال ضامن است

برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را  هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از -۶۱۳ماده

 . نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است” الزم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا

 . امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط -۶۱۴ماده

 . ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج استامین در مقام حفظ  -۶۱۵ماده

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده  -۶۱۶ماده

 .فعل او نباشدو ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به 

امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه  -۶۱۷ماده

 . صریح یا ضمنی امانت گذار واال ضامن است

ن ز کند واال ضاماگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا با -۶۱۸ماده

 . است

 .امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید -۶۱۹ماده

امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن  -۶۲۰ماده

 . حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست



 

 

از امین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه ” قهرا اگر مال ودیعه -۶۲۱ماده

به قاهر ” را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما

 .رجوع کند

ه مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهد -۶۲۲ماده

 .نبوده باشد

 . منافع حاصله از ودیعه مال مالک است -۶۲۳ماده

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که  -۶۲۴ماده

به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس  ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر

 .نداشته باشد باید به حاکم رد نماید

هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم  -۶۲۵ماده

 .نباشد تابع احکام موال مجهول المالک است

گر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به ا -۶۲۶ماده

 . وراث او

 .در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود -۶۲۷ماده

انت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و اگر ام” اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثال -۶۲۸ماده

 .ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد

 .اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود -۶۲۹ماده

ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد  اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا والیت -۶۳۰ماده

 .شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال  -۶۳۱ماده

ین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی ام

علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه 

 .هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول  -۶۳۲ماده

 .یداع باشدمی باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ا



 

 

 مبحث سوم

 در تعهدات امانت گذار

 .امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد -۶۳۳ماده

 . هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است -۶۳۴ماده

  

  فصل دهم

 در عاریه

  

منتفع ” عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا -۶۳۵ماده

 .شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند

 . شدعاریه دهنده عالوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نبا -۶۳۶ماده

هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از  -۶۳۷ماده

 .عاریه است منفعتی است که مشروع و عقالئی باشد

 .عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود -۶۳۸ماده

ی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد هرگاه مال عاریه دارای عیوب -۶۳۹ماده

 .مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود” بود مگر اینکه عرفا

 . مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی -۶۴۰ماده

تعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد مس -۶۴۱ماده

 .و اگر عاریه مطلق بوده و بر خالف متعارف استفاده کرده باشد

 اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد -۶۴۲ماده

. 

 .اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود -۶۴۳ادهم



 

 

در عاریه طال و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط  -۶۴۴ماده

 . یا تعدی هم نکرده باشد

 . رعایت شود ۶۳۰تا ۶۲۶و  ۶۲۴در رد عاریه باید مفاد مواد  -۶۴۵ماده

مخارج الزمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است  -۶۴۶ماده

 .مگر اینکه شرط خاصی شده باشد

 .مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر -۶۴۷ماده

  

 مفصل یازده

 در قرض

  

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که  -۶۴۸ماده

 .الرد را بدهدطرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم

 . لف یا ناقص شود از مال مقترض استاگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم ت -۶۴۹ماده

 .مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد -۶۵۰ماده

اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را  -۶۵۱ماده

 .مطالبه کند

 .ع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهددر موق -۶۵۲ماده

 

 ۸/۱۰/۶۱حذف گردید.  -۶۵۳ماده

 

  فصل دوازدهم

 در قمار و گروبندی



 

 

  

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از  -۶۵۴ماده

 . معامالت نامشروع تولید شده باشد جاریست

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد  -۶۵۵ماده

 .ت نمیشودآنها رعای

  

  فصل سیزدهم

 در وکالت

  

 مبحث اول

 در کلیات

 .وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید -۶۵۶ماده

 . تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است -۶۵۷ماده

 .کند واقع میشودبهر لفظ یا فعلی که داللت بر آن ” و قبوال” وکالت ایجابا -۶۵۸ماده

 . وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت -۵۶۹ماده

 . وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی -۶۶۰ماده

 .در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود -۶۶۱ماده

باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن  وکالت -۶۶۲ماده

 . امر اهلیت داشته باشد

 .وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد -۶۶۳ماده

بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن داللت  -۶۶۴ماده

 .وکیل در مرافعه خواهد بود



 

 

 .وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی داللت بر آن کند -۶۶۵ماده

  مبحث دوم

 در تعهدات وکیل

دد مسئول وکیل مسبب آن محسوب می گر” هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا -۶۶۶ماده

 .خواهد بود

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او  -۶۶۷ماده

 .اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند

 .که بجای او دریافت کرده است به او رد کند وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را -۶۶۸ماده

هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران  -۶۶۹ماده

وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می تواند بتنهایی آن امر ” دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقال

 .را بجا آورد

 .به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود در صورتی که دو نفر -۶۷۰ماده

 .وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد -۶۷۱ماده

لت قرائن وکیل در وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دال -۶۷۲ماده

 . توکیل باشد

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک  -۶۸۳ماده

 .از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود

  مبحث سوم

 در تعهدات موکل

 .موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است ، انجام دهد -۶۷۴ماده

در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال 

 .اجازه کند” یا ضمنا” فضولی وکیل را صراحتا



 

 

که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر موکل باید تمام مخارجی را  -۶۷۵ماده

 .اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد

حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد  -۶۷۶ماده

 . ی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل استتابع عرف و عادت است اگر عادت مسلم

 . اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد -۶۷۷ماده

  مبحث چهارم

 در طرق مختلفه انقضاء وکالت

 :وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود -۶۷۸ماده

 . به عزل موکل -۱

 . به استعفای موکل -۲

 . ه موت یا به جنون وکیل یا موکلب -۳

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد الزمی  -۶۷۹ماده

 .شرط شده باشد

 . تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است -۶۸۰ماده

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت  -۶۸۱ماده

 .داشته اقدام کند

محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و  -۶۸۲ماده

 .ه حجر مانع از اقدام در آن نباشدهمچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری ک

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی  -۶۸۳ماده

که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت 

 .منفسخ می شود

  

  فصل چهاردهم



 

 

 در ضمان عقدی

  

  مبحث اول

 در کلیات

 .عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد -۶۸۴ماده

 .متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند

 . در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست -۶۸۵ماده

 . ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد -۶۸۶ماده

 . ضامن شدن از محجور و میت صحیح است -۶۸۷ماده

 . ممکن است از ضامن ضمانت کرد -۶۸۸ماده

 . ستهر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح ا -۶۸۹ماده

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده  -۶۹۰ماده

 . باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت

 . باطل استضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ،  -۶۹۱ماده

در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد  -۶۹۲ماده

 .پرداخت فوری آنرا بنماید

 .مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد -۶۹۳ماده

ف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن علم ضامن به مقدار و اوصا -۶۹۴ماده

دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو 

 . تردید باطل است

 . معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه الزم نیست -۶۹۵ماده



 

 

 . هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد -۶۹۶ماده

 ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است -۶۹۷ماده

. 

  مبحث دوم

 در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

 .شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شودبعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع  -۶۹۸ماده

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن  -۶۹۹ماده

 .است معلق باشد

یون باشد من ضامنم موجب تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مد -۷۰۰ماده

 .بطالن آن نمیشود

ضمان عقدی است الزم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به  -۷۰۱ماده

مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات  ۶۹۰طوری که در ماده

 .عقد

ه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند هر گا -۷۰۲ماده

 .اگر چه دین حال باشد

 .در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد -۷۰۳ماده

 . وجل بوده استضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که م -۷۰۴ماده

 .ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود -۷۰۵ماده

 (۸/۱۰/۶۱) .حذف شد -۷۰۶ماده

 . اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد -۷۰۷ماده

 .ه یا خیار از ضمان بری میشودکسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقال -۷۰۸ماده

 مبحث سوم



 

 

 در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم  -۷۰۹ماده

 .شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند

د و آن شخص قبول نماید مثل آنست که اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بده -۷۱۰ماده

 . دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن

اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و  -۷۱۱ماده

 .کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد داردباید به مضمون عنه مراجعه 

 .هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد -۷۱۲ماده

 اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه -۷۱۳ماده

 .دین را صلح به کمتر کرده باشد

اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده  -۷۱۴ماده

 .باشد

هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون  -۷۱۵ماده

 .مطالبه کند

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان  -۷۱۶ماده

 . مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد

 . عنه اذن در ادا نداده باشدهرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون  -۷۱۷ماده

 .هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند -۷۱۸ماده

 .هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد -۷۱۹ماده

 .حق رجوع به مضمون عنه ندارد ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد -۷۲۰ماده

 مبحث چهارم

 در اثر ضمان بین ضامنین



 

 

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له بهر یک  -۷۲۱ماده

منین دیگر که از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید بهر یک از ضا

 .اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند

ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی به  -۷۲۲ماده

 .مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد

تادیه دین دیگری ملتزم شود در اینصورت تعلیق به التزام مبطل  ممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به -۷۲۳ماده

 .نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق بعدم تادیه او نماید

  

  فصل پانزدهم

 در حواله

  

 .حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد -۷۲۴ماده

 .یون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویندمد

 . حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه -۷۲۵ماده

 .اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود -۷۲۶ماده

علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در برای صحت حواله الزم نیست که محال  -۷۲۷ماده

 . حکم ضامن است

 . در صحت حواله مالئت محال علیه شرط نیست -۷۲۸ماده

هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ  -۷۲۹ماده

 .و به محیل رجوع کند

 .بری و ذمه محال علیه مشغول می شودپس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده -۷۳۰ماده

 استدر صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته -۷۳۱ماده

 .رجوع به محیل نماید



 

 

ز محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده حواله عقدی است الزم و هیچیک ا -۷۳۲ماده

 .و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد ۷۲۹

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن  -۷۳۳ماده

ردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد را از کسی بگیرد و بعد بطالن بیع معلوم گ

ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند 

 بیکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

  

  زدهمفصل شان

 در کفالت

  

 .کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند -۷۳۴ماده

 .متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند

 .کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود -۷۳۵ماده

م کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له در صحت کفالت عل -۷۳۶ماده

 .کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد

 .کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد -۷۳۷ماده

 .ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود -۷۳۸ماده

لق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از در کفالت مط -۷۳۹ماده

 .رسیدن موعد حق مطالبه ندارد

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید واال باید از عهده حقی که بر عهده  -۷۴۰ماده

 .مکفول ثابت می شود بر آید

کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است  اگر -۷۴۱ماده

 .عمل کند



 

 

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد  -۷۴۲ماده

 .منصرف به محل دیگر باشد

 .یل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشوداگر مکفول غایب باشد به کف -۷۴۳ماده

اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خالف شرایطی که کرده -۷۱۴ماده

ضای تسلیم اله الزم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول له بر خالف مقرر بین طرفین تق

 . نماید کفیل ملزم بقبول نیست

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید  -۷۴۵ماده

 .آن شخص را حاضر کند واال باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید

 : در موارد ذیل کفیل بری میشود -۷۴۶ماده

 . ورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده استدر ص -۱

 .در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود -۲

 .در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود -۳

 .در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید -۴

 .در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود -۵

 . در صورت فوت مکفول -۶

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می  -۷۴۷ماده

 .یا احضار نزد حاکم اثبات نمایدتواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و 

 .فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود -۷۴۸ماده

هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری  -۷۴۹ماده

 .نمیشود

کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و  در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر -۷۵۰ماده

هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده 

 .بری شد کفیل های ما بعد او هم بری میشوند ۷۴۶



 

 

ی را که به عهده او است ادا نماید و یا به هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حق -۷۵۱ماده

اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق 

 . رجوع نخواهد داشت

  

  فصل هفدهم

 در صلح

  

ع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تناز -۷۵۲ماده

 .شود

 .برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند -۷۵۳ماده

 .هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد -۷۵۴ماده

 .ی شودصلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نم -۷۵۵ماده

 .حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود -۷۵۶ماده

 . صلح بالعوض نیز جائز است -۷۵۷ماده

صلح در مقام معامالت هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام  -۷۵۸ماده

صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون  خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد

 .اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود

 .حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد -۷۵۹ماده

رد فسخ به خیار صلح عقد الزمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موا -۷۶۰ماده

 . یا اقاله

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمیتواند آنرا فسخ کند  -۷۶۱ماده

 . اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار

 . صلح باطل است اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد -۷۶۲ماده



 

 

 . صلح به اکراه نافذ نیست -۷۶۳ماده

 . تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است -۷۶۴ماده

 . صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطالن معامله صحیح است -۷۶۵ماده

تمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خا -۷۶۶ماده

 .صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد

 . اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است -۷۶۷ماده

ال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض م -۷۶۸ماده

ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث 

 .واقع شود

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع  -۷۶۹ماده

 .نفقه به وراث او داده شود

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افالس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه  -۷۷۰ماده

 .شرط شده باشد

  

  همفصل هیجد

 در رهن

  

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر  -۷۷۱ماده

 .را مرتهن می گویند

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض  -۷۷۲ماده

 . شرط صحت معامله نیست

 .هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود -۷۷۳ماده

 . مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است -۷۷۴ماده



 

 

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ  -۷۷۵ماده

 .باشد

ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین  -۷۷۶ادهم

باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یکنفر در مقابل 

 .طلبی که از آنها دارد رهن بدهند

عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر  در ضمن -۷۷۷ماده

راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد 

 .وکالت به شخص ثالث داده شودوکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و باالخره ممکن است که 

 . اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است -۷۷۸ماده

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر  -۷۷۹ماده

 .اء دین به نحو دیگر بکندنگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اد

 . برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت -۷۸۰ماده

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل  -۷۸۱ماده

 .وع کندفروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رج

 .در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شریک می شود -۷۸۲ماده

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را  -۷۸۳ماده

 .تهن ترتیب دیگری مقرر شده باشدتا تادیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مر

 . تبدیل رهن بمال دیگر به تراضی طرفین جائز است -۷۸۴ماده

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل  -۷۸۵ماده

 .خواهد بود

رتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صو -۷۸۶ماده

 .صورتی که منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت براهن الزم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را  -۷۸۷ماده

ی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را بر هم زند ولی راهن نم

 .مسترد دارد



 

 

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن  -۷۸۸ماده

داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم  به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود

 .معین میشود

رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در  -۷۸۹ماده

 . صورت تقصیر

آن را رد ننماید ضامن آن  بعد از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه -۷۹۰ماده

 .خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل  -۷۹۱ماده

 .مزبور رهن خواهد بود

 .شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود ۷۷۷وکالت مذکور در ماده  -۷۹۲ماده

 .راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن -۷۹۳ماده

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم  -۷۹۴ماده

 . اجازه با حاکم استنباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند ، در صورت منع 

  

 فصل نوزدهم

 در هبه

  

هبه عقدی است که به موجب آن یکنفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب  -۷۹۵ماده

 .طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند

 .یت داشته باشدواهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهل -۷۹۶ماده

 .واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند -۷۹۷ماده

هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض  -۷۹۸ماده

 .بدون اذن واهب اثری ندارد



 

 

 . در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است -۷۹۹ماده

 . در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست -۸۰۰دهما

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل  -۸۰۱ماده

 .بجا آورد” مشروعی را مجانا

 .اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود -۸۰۲ماده

 : بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل -۸۰۳ماده

 .در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اوالد واهب باشد -۱

 .در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد -۲

مثل اینکه متهب به ” ق غیر واقع شود خواه قهرادر صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق ح -۳

 .مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود” واسطه فلس مهجور شود خواه اختیارا

در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد  -۸۰۴ماده

 .بود

 . ع ممکن نیستبعد از فوت واهب یا متهب رجو -۸۰۵ماده

 .هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد -۸۰۶ماده

 .اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد -۸۰۷ماده

  

 قسمت سوم

 در اخذ شفعه

  

یع را به قصد ب هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود -۸۰۸ماده

به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. 

 .این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند



 

 

 .هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود -۸۰۹ماده

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری  -۸۱۰ماده

شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق ” حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعا

 .شفعه ندارد

 .متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارداگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد  -۸۱۱ماده

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به  -۸۱۲ماده

 .بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود

 . در بیع فاسد حق شفعه نیست -۸۱۳ماده

 . مانع از اخذ به شفعه نیستخیاری بودن بیع  -۸۱۴ماده

حق شفعه را نمی توان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر  -۸۱۵ماده

 .کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید

ده باشد ، باطل اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نمو -۸۱۶ماده

 .می نماید

در مقابل شریکی که بحق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به  -۸۱۷ماده

 . شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت

ل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قب -۸۱۸ماده

 .همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی  -۸۱۹ماده

 .ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کندکه متصل باشد مال شفیع است 

هر گاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه  -۸۲۰ماده

ضمن عقد بیع مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرک مبیع همان است که در 

 . مذکور شده است

 . حق شفعه فوری است -۸۲۱ماده



 

 

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چیزی که داللت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع  -۸۲۲ماده

 .میشود

 .حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود -۸۲۳ماده

ر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود هر گاه یک یا چند نف -۸۲۴ماده

قانون مدنی قسمت <-مدنی اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند. متن قانون

 ششم

  

  قسمت چهارم

 در وصایا و ارث

 در وصایا – باب اول

  فصل اول

 در کلیات

  

 . وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی -۸۲۵ماده

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری  -۸۲۶ماده

تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات ” مجانا

ری مامور می نماید. وصیت کننده موصی ، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیت دیگ

 .موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده می شود

 . ز فوت موصیتملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس ا -۸۲۷ماده

 . المنفعه شود قبول شرط نیستهرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام -۸۲۸ماده

قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از و صیت خود رجوع کند حتی در صورتی  -۸۲۹ماده

 .که موصی له موصی به را قبض کرده باشد



 

 

نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی  -۸۳۰ماده

و نیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر 

 . ول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی الزم نیستنمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قب

 .اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود -۸۳۱ماده

موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی  -۸۳۲ماده

 .که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود

ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعالم نکرده  -۸۳۳ماده

 . است

 .اگر تاخیر این اعالم موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر  -۸۳۴ماده

 .بر وصایت بوده باشدقبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل 

  

 فصل دوم

 در موصی

  

 .موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد -۸۳۵ماده

هر گاه کسی به قصد خود کشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هالکت  -۸۳۶ماده

منتهی به موت نشد ” اطل است و هرگاه اتفاقااست مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالکت ب

 .وصیت نافذ خواهد بود

 . اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست -۸۳۷ماده

 .موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند -۸۴۸ماده

 . اید وصیت دوم صحیح استوصیتی بر خالف وصیت اول نم” اگر موصی ثانیا -۸۳۹ماده

  



 

 

  فصل سوم

 در موصی به

  

 . وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است -۸۴۰ماده

 . موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است -۸۴۱ماده

 .ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود -۸۴۲ماده

به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم وصیت  -۸۴۳ماده

 . او نافذ است

هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال  -۸۴۴ماده

 .ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند

 .یزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیتم -۸۴۵ماده

 :یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود” هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما -۸۴۶ماده

فعه بودن در مدت وصیت تقویم عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با مالحظه مسلوب المن” بدوا

 .شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود

اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهه عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با مالحظه منافع از ثلث 

 .محسوب می شود

 .ور دیگر مقرر شده باشداگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت ط -۸۴۷ماده

” اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه که مشاعا -۸۴۸ماده

 .شریک خواهد بود

اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند بهمان  -۸۴۹ماده

ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام 

 .یکدفعه باشد زیاده از همه کسر میشود

  



 

 

 هارمفصل چ

 در موصی له

  

 . موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است -۸۵۰ماده

 .وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود -۸۵۱ماده

 .م مانع ارث باشداگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او میرسد مگر اینکه جر -۸۵۲ماده

اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور  -۸۵۳ماده

 .دیگر مقرر داشته باشد

  

  فصل پنجم

 در وصی

  

کنند  توصی به عمل ”مجتمعا باید اوصیاء تعدد صورت در –موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید  -۸۵۴ماده

 .مگر در صورت تصریح به استقالل هر یک

موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی  -۸۵۵ماده

 .باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا

اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع  صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت -۸۵۶ماده

 . بلوغ و رشد صغیر

موصی می تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد  -۸۵۷ماده

 .بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود

ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در  -۸۵۸ماده

 . صورت تعدی یا تفریط

 . وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند واال ضامن و منعزل است -۸۵۹ماده



 

 

 .غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند -۸۶۰ماده

  

 در ارث – باب دوم

 فصل اول

 طبقات مختلفه وراثدر موجبات ارث و 

  

 . موجب ارث دو امر است : نسب و سبب -۸۶۱ماده

 : انداشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه -۸۶۲ماده

 .پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد -۱

 . اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها -۲

 . اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها -۳

 .وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد -۸۶۳ماده

 .از جمله اشخاصیکه به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد -۸۶۴ماده

رد مگر اینکه بعضی اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می ب -۸۶۵ماده

 .از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد

 . در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است -۸۶۶ماده

  

  فصل دوم

 در تحقق ارث

  

 .ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند -۸۶۷ماده



 

 

بت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق مالکیت ورثه نس -۸۶۸ماده

 .گرفته

 : حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است -۸۶۹ماده

 . است قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن -۱

 . دیون و واجبات مالی متوفی -۲

 .وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها -۳

حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث  -۸۷۰ماده

 .تقسیم گردد

به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معامالت مزبوره هر گاه ورثه نسبت  -۸۷۱ماده

 .نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند

ی چنین شخص” اموال غایب مفقوداالثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا -۸۷۲ماده

 .زنده نمیماند

خیر هیچیک معلوم نباشد اشخاص ریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاگر تا -۸۷۳ماده

 .مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند

آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر اگر اشخاصیکه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از  -۸۷۴ماده

 .مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد

  

  فصل سوم

 در شرایط و جمله از موانع ارث

  

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین  -۸۷۵ماده

 .وده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیردالموت منعقد ب

 .با شک در حیوه حین والدت حکم وراثت نمی شود -۸۷۶ماده



 

 

 .در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه امارت قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد -۸۷۷ماده

هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر  -۸۷۸ماده

میگردد تقسیم ارث بعمل نمیاید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها 

ی که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه ابخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه

 .است تا حال حمل معلوم شود” هر یک از وراث مراعا

اگر بین وراث غایب مفقود االثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که  -۸۷۹ماده

 .ث بر میگردد و اال بخود او یا بورثه او میرسدمحقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر ورا

بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه ” قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا -۸۸۰ماده

 . باشد یا بشرکت دیگری” قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا

 .ون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بوددر صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قان -۸۸۱ماده

کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگر  -مکرر -۸۸۱ماده

 .چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند

همچنین فرزندی که بسبب انکار او لعان واقع شده از پدر بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و  -۸۸۲ماده

و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث 

 .میبرند

و ارحام پدری از  هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر -۸۸۳ماده

 .پسر ارث نمیبرند

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت بیکی از  -۸۸۴ماده

 . ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس

از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اوالد کسی  ۸۸۰اوالد و اقوام کسانی که بموجب ماده  -۸۸۵ماده

 .که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود

  

  فصل چهارم

 در حجب

  



 

 

 .محروم میشود” یا جزئا” ارث دیگر از بردن ارث کالحجب حالت وارثی است که بواسطه بودن و -۸۸۶ماده

 : حجب بر دو قسم است -۸۸۷ماده

قسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث 

 .محروم میشود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند

دوم آنست که فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتیکه قسم 

ضابطه  -۸۸۸برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اوالد باشد. ماده

از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در  حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه

 .و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث میبرند ۹۳۶مورد ماده 

ا پدر ی در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اوالدی نباشد اوالد اوالد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام -۸۸۹ماده

مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اوالد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم 

 .مینماید

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اوالد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر  -۸۹۰ماده

بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اوالد اخوه اقرب بمتوفی یا مادر خود 

 .ابعد را از ارث محروم میکند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد

 : وراث ذیل حاجت از ارث ندارد -۸۹۱ماده

 .زوج و زوجه -دختر -پسر -مادر -پدر

 : حجب از بعض فرض در موارد ذیل است -۸۹۲ماده

 دمیشون محروم ثلث یک از بیش بردن از میت ابوین صورت این در باشد اوالد اوالد یا اوالد میت برای که وقتی –الف 

که ممکن است هر یک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین  ۹۰۹و  ۹۰۸ ماده مورد در مگر

 .بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشودزوج از بردن 

 میشود محروم سدس یک از بیش بردن از میت مادر اینصورت در باشد خواهر یا برادر چند میت برای که وقتی –ب 

 :اینکه بر مشروط

 .باشند خواهر چهار یا خواهر دو یا برادر یک یا برادر دو الاقل –اوال 

 .ده باشدپدر آنها زن -ثانیا



 

 

 . از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل -ثالثا

 .ابوینی یا ابی تنها باشند -رابعا

  

  فصل پنجم

 در فرض و صاحبان فرض

  

 .وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند -۸۹۳ماده

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم  -۸۹۴ماده

 . آنها معین نیست

 .سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه -۸۹۵ماده

 . ز: مادر و زوج و زوجهاشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند ا -۸۹۶ماده

اشخاصیکه گاه بفرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهای  -۸۹۷ماده

 .ابی یا ابوینی و کالله امی

 .وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند -۸۹۸ماده

 : است فرض سه وارث نصف ترکه -۸۹۹ماده

 .شوهر در صورت نبودن اوالد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد -۱

 .دختر اگر فرزند منحصر باشد -۲

 .خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر بفرد باشد -۳

 : فرض دو وارث ربع ترکه است -۹۰۰ماده

 .شوهر در صورت فوت زن با داشتن اوالد -۱

 .صورت فوت شوهر بدون اوالد ها درزوجه یا زوجه -۲



 

 

 .ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اوالدثمن ، فریضه زوجه یا زوجه -۹۰۱ماده

 : فرض دو وارث دو ثلث ترکه است -۹۰۲ماده

 . دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور -۱

 .دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر -۲

 : وارث ثلث ترکه است فرض دو -۹۰۳ماده

 .مادر متوفی در صورتی که میت اوالد و اخوه نداشته باشد -۱

 . کالله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد -۲

 : فرض سه وارث سدس ترکه است -۹۰۴ماده

 .پدر و مادر و کالله امی اگر تنها باشد

ن قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبا -۹۰۵ماده

طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد 

 .نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود

  

  فصل ششم

 در سهم االرث طبقات مختلفه وراث

  

  مبحث اول

 در سهم االرث طبقه اولی

  

اگر برای متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام  -۹۰۶ماده

میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث 

 . باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است



 

 

 : اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اوالد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود -۹۰۷ماده

 .اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد

 .تعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشوداگر اوالد م

 .اگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد

س ترکه هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سد -۹۰۸ماده

و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب 

 .داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد

ثلث ترکه خواهد  هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو -۹۰۹ماده

بود که بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به 

 .نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد

 .به یکنفر، اوالد اوالد او ارث نمیبرندهرگاه میت اوالد داشته باشد گر چه  -۹۱۰ماده

هرگاه میت اوالد بالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائم مقام اوالد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول  -۹۱۱ماده

 محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث میبرد. تقسیم ارث بین اوالد اوالد بر حسب نسل بعمل می آید یعنی هر

نسل حصه کسی را میبرد که بتوسط او بمیت میرسد بنابراین اوالد پسر دو برابر اوالد دختر میبرند. در تقسیم بین افراد 

 .یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد

اوالد اوالد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد  -۹۱۲ماده

 .ا محروم میکندر

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت  -۹۱۳ماده

است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشد و از ربع ترکه برای 

رتی که میت اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل زوج و ثمن آن برای زوجه در صو

 .مابین سایر وراث تقسیم میشود

اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین  -۹۱۴ماده

ان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحب

این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته 

 .باشد از زیادی چیزی نمیبرد



 

 

رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ  انگشتری که میت معموال استعمال می کرده و همچنین قرآن و -۹۱۵ماده

 .او میرسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد

  مبحث دوم

 در سهم االرث طبقه دوم

 . هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانویه می رسد -۹۱۶ماده

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد  -۹۱۷هماد

 .ذیل تقسیم میشود

اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث  -۹۱۸ماده

 .اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کندآنها را میبرند. اخوه ابوینی و 

اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها  -۹۱۹ماده

باشند حصه ذکور اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی  -۹۲۰بالسویه تقسیم میشود. ماده

 .دو برابر اناث خواهد بود

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم  -۹۲۱ماده

 .میشود

 :هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود -۹۲۲ماده

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که بطریق مذکور در فوق 

تقسیم مینمایند. اگر کالله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه 

 .مذکور در فوق تقسیم می نمایند مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات

 :هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود -۹۲۳ماده

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیکه 

ی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد. اگر جد یا جده ابی وجد یا ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه ام

جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم 

رابر حصه اناث خواهد میشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی میرسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو ب

 .بود



 

 

هرگاه میت اجداد و کالله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در  -۹۲۴ماده

تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود 

ند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه باو تعلق بالسویه تقسیم مینمای

 . خواهد گرفت

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اوالد اخوه قائم مقام آنها شده و با  -۹۲۵ماده

د اخوه بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اوال

را می برد که بواسطه او به میت میرسد بنابراین اوالد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اوالد کالله امی 

ناث می ذکور دو برابر احصه کالله امی را میبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اوالد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند 

 .برد و اگر از کالله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند

 .در صورت اجتماع کالله ابوینی و ابی و امی کالله ابی ارث نمیبرد -۹۲۶ماده

در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض  -۹۲۷ماده

از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه . متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کالله فرض خود را  عبارت است

از اصل ترکه میبرند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کالله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی 

 .وارد می شود

  مبحث سوم

 سومدر سهم االرث وارث طبقه 

 .هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد -۹۲۸ماده

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد  -۹۲۹ماده

 .ذیل تقسیم میشود

عمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد ا -۹۳۰ماده

 .ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند

هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتی که  -۹۳۱ماده

هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. 

 .بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود



 

 

او  هدر صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه ب -۹۳۲ماده

تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی 

 .یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرند

واه ه تقسیم می شود خهرگاه وارث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسوی -۹۳۳ماده

 .همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند

اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را  -۹۳۴ماده

بوینی یا های ادائی و خاله میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال

 .ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه باخوال دو ثلث آن به اعمام  -۹۳۵ماده

ل باو کنفر امی باشد سدس حصه اخواتعلق میگیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل میاید لیکن اگر بین اخوال ی

میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل میاید. 

در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یکنفر امی باشد سدس حصه اعمام 

سد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند. به او میر

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد 

 .بود

ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک با وجود اعمام یا اخوال اوالد آنها  -۹۳۶ماده

عموی ابی تنها که فقط در اینصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله 

 .باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمیبرد

اعمام باشد و نه اخوال اوالد آنها بجای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی هرگاه برای میت نه  -۹۳۷ماده

 .خواهد بود که بواسطه او بمیت متصل میشود

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض  -۹۳۸ماده

و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج 

 .باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور  -۹۳۹ماده

 : نها دو برابر اناث میبرند سهم االرث او بطریق ذیل معین میشودآ

اگر عالئم رجولیت غالب باشد سهم االرث یک پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد سهم االرث 

تر از یکدختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچیک از عالئم غالب نباشد نصف مجموع سهم االرث یک پسر و یک دخ

 .طبقه خود را خواهد برد



 

 

  مبحث چهارم

 در میراث زوج و زوجه

 .زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند -۹۴۰ماده

 . ذکر شده است ۹۳۸و  ۹۲۷ -۹۱۳سهم االرث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد  -۹۴۱ماده

 .تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود در صورت -۹۴۲ماده

اگر شوهر زن خود را بطالق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث  -۹۴۳ماده

 .باشد از یکدیگر ارث نمیبرندمیبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طالق بائن 

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طالق بهمان مرض بمیرد زوجه او  -۹۴۴ماده

 .ارث میبرد اگر چه طالق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر  -۹۴۵ماده

 .بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد

 : زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل -۹۴۶ماده

 .وله از هر قبیل که باشداز اموال منق -۱

 . از ابنیه و اشجار -۲

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست که ابنیه و اشجار با فرض  -۹۴۷ماده

 .استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد

اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها  هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و -۹۴۸ماده

 .استیفاء نماید

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن  -۹۴۹ماده

-مدنی متن قانونخواهد بود.  ۸۶۶فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده 

 قانون مدنی قسمت هفتم<

 کتاب سوم

 در مقررات مختلفه



 

 

زیاد و شایع باشد مانند ” مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا -۹۵۰ماده

 .حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد

 .دی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگریتع -۹۵۱ماده

 . تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است -۹۵۲ماده

 .تفصیر اعم است از تفریط و تعدی -۹۵۳ماده

 . نین به سفه در مواردی که رشد معتبر استکلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می شود و همچ -۹۵۴ماده

 . مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده ، معتبر است -۹۵۵ماده

 جلد دوم در اشخاص

 در کلیات کتاب اول

 .اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود -۹۵۶ماده

 .حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود -۹۵۷ماده

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای  -۹۵۸ماده

 .این امر اهلیت قانونی داشته باشد

 .تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کندهیچکس میتواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء  -۹۵۹ماده

هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخالق حسنه باشد از استفاده  -۹۶۰ماده

 .از حریت خود صرفنظر نماید

 :جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود -۹۶۱ماده

از اتباع خارجه سلب کرده ” منحصر به اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا” مورد حقوقی که قانون آن را صراحتادر  -۱

 . است

 .در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده -۲

 .شده باشداز نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد ” در مورد حقوق مخصوصه که صرفا -۳



 

 

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه  -۹۶۲ماده

خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت 

ای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص بر

نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر 

ول اموال غیر منقنسبت باعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال 

 .واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود

 .اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود -۹۶۳ماده

روابط بین ابوین و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که  -۹۶۴ماده

 .در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود

 .والیت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود -۹۶۵ماده

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در  -۹۶۶ماده

آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است 

 .تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن

ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین  -۹۶۷ماده

مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم االرث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک 

 .لت متبوع متوفی خواهد بودنماید تابع قانون دو

 ”تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا -۹۶۸ماده

 .تابع قانون دیگری قرارداده باشند” یا ضمنا

 .اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند -۹۶۹ماده

ین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که مامور -۹۷۰ماده

طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نکاح 

 .باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود

الحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا دعاوی از حیث ص -۹۷۱ماده

 .اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد بود

میتوان در احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم االجراء تنظیم شده در خارجه را ن -۹۷۲ماده

 .ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد



 

 

جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون  ۷اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده  -۹۷۳ماده

 .نکه احاله به قانون ایران شده باشددیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر ای

این قانون تا حدی بموقع اجرا گذارده میشود که مخالف عهود بین المللی  ۹۷۴تا  ۹۶۲و مواد  ۷مقررات ماده  -۹۷۴ماده

 .که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد

های خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه بوده و یا بواسطه محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قرارداد -۹۷۵ماده

جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه 

 .مجاز باشد” اجراء قوانین مزبور اصوال

  

 تابعیت در –کتاب دوم 

  

 : اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند -۹۷۶ماده

کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که  -۱

 .مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد

 .کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند -۲

 .د شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشندکسانی که در ایران متول -۳

 .اندکسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده -۴

کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام  -۵

ران اقامت کرده باشند واال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که الاقل یکسال دیگر در ای

 . مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است

 .هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند -۶

 .هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد -۷

 .نخواهند بود ۵و  ۴یندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقرهاطفال متولد از نما -تبصره



 

 

سال تمام بخواهند تابعیت پدر  ۱۸پس از رسیدن به سن  ۹۷۶ماده  ۴ بند در مذکور اشخاص گاه هر –الف  -۹۷۷ماده

ا ر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها

 .تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند

سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی  ۱۸پس از رسیدن به سن  ۹۷۶ماده  ۵ بند در مذکور اشخاص هرگاه –ب 

ود خ بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه

 .خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند

اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده -۹۷۸ماده

معامله  ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند

 .متقابله خواهد شد

 :اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند -۹۷۹ماده

 .به سن هجده سال تمام رسیده باشند -۱

 .پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند -۲

 .فراری از خدمت نظامی نباشند -۳

 .در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند -۴

 . در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است

که دارای  کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی -۹۸۰ماده

المنفعه می باشند و تقاضای ورود عیال ایرانی و از او اوالد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام

به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را مینمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسالمی 

 .ط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوندایران صالح بداند بدون رعایت شر

 

 . حذف شده است -۹۸۱ماده

 

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای  -۹۸۲ماده

موریت سیاسی خارجه بهره مند میشوند زارت و یا هر گونه محق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و کفالت و

 : لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از دهسال از تاریخ صدور تابعیت



 

 

 .ریاست جمهوری و معاونین او -۱

 عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه -۲

 وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری -۳

 .عضویت در مجلس شورای اسالمی -۴

 عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر -۵

 .استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی -۶

 . قضاوت -۷

 .عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی -۸

 .تصدی پستهای مهم اطالعاتی و امنیتی -۹

یا به توسط حکام یا والت به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای ” درخواست تابعیت باید مستقیما -۹۸۳ماده

 : منضمات ذیل باشد

 .سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اوالد او -۱

ی یا ن مکنت کافتصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشت -۲

شغل معین برای تامین معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطالعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا 

به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن 

 .لیم خواهد شدتقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تس

زن و اوالد صغیر کسی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند  -۹۸۴ماده

ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هجده 

وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن  سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی به

 .ضمیمه شود ۹۷۷به اظهاریه اوالد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 

ند اتحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده -۹۸۵ماده

 .موثر نمی باشد



 

 

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود میتواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول  -۹۸۶ماده

مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود ” خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا

م که اوالد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که اوالد دارد نمیتواند مادا

مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر درحدودی که این حق به اتباع 

تباع خارجه داشتن آن جایز است بوده خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای ا

یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا 

م وشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند واال اموال مزبور با نظارت مدعی العم

 .محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق  -۹۸۷ماده

صورت بعد از وفات شوهر قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر 

و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت 

 . به او تعلق خواهد گرفت” اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا

عیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تاب -۱تبصره

ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط 

 .تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد

ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی زنهای ایرانی که بر اثر  -۲تبصره

که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور 

که تابعیت خود را ترک و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی  ۹۸۸خارجه و کشور و اطالعات است . مقررات ماده 

 .نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود

 :اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل -۹۸۸ماده

 .سال تمام رسیده باشند ۲۵به سن  -۱

 .هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد -۲

تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می ” قبال -۳

باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع 

که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا  ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی

 .کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد

 .خدمت تحت السالح خود را انجام داده باشند -۴



 

 

رک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند عالوه بر ت بتقاضای مبادرت ماده این طبق بر که کسانی –تبصره الف 

سه ماه از تاریخ صدور سند ترک  از این ماده در باره آنان مقرر است باید ظرف مدت( ۳اجرای مقرراتی که ضمن بند )

موالشان تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش ا

 .صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد

 که یزن را او فرزندان تابعیت ترک شوهر بی ایرانی زن تابعیت ترک تصویب ضمن تواند می وزیران هیئت –تبصره ب 

رند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور سال تمام دا ۱۸ از کمتر و هستند پدری جد و پدر فاقد

 .سال تمام نرسیده باشند میتوانند بتابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند ۲۵نیز که به سن 

اشد شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده ب ۱۲۸۰هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ  -۹۸۹ماده

تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت 

مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعالوه از اشتغال به 

نجمن های ایالتی و والیتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و ا

 .خواهد بود

 ار ماده این مشمولین خارجی تابعیت خارجه امور وزارت پیشنهاد به مصالحی به بنا میتواند وزیران هیات –تبصره 

اقامت میتوان داد.) الحاقی  یا ایران به ورود اجازه خارجه امور وزارت موافقت با اشخاص گونه این به. بشناسد برسمیت

 .(۱۱/۱۱/۱۳۳۷موجب قانون 

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه  -۹۹۰ماده

 .ندخود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صالح ندا

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت  -۹۹۱ماده

دولت جمهوری اسالمی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزراء 

 .خواهد رسید معین خواهد شد

  

 ر اسناد سجل احوالد –کتاب سوم 

  

 .سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود -۹۹۲ماده

امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که به موجب قوانین یا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل احوال  -۹۹۳ماده

 : اطالع داده شود



 

 

 .عد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شودوالدت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که ب -۱

 . ازدواج اعم از دائم و منقطع -۲

 . طالق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت -۳

 . وفات هر شخص -۴

حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر  -۹۹۴ماده

 .سجل احوال ثبت شود

 . تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه -۹۹۵ماده

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در  -۹۹۶ماده

غایب ابطال گردد مراتب باید  دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی

 .در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد.اتخاذ نام های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین  -۹۹۷ماده

 . میشود، ممنوع است

واند اقامه دعوی کرده و در حدود هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میت -۹۹۸ماده

قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده 

است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات 

 .رر است اعتراض کندمخصوصه مق

سند والدت اشخاصیکه والدت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی  -۹۹۹ماده

 .محسوب خواهد بود

 . های مخصوصه مقرر استسایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه -۱۰۰۰ماده

باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب  مامورین قونسولی ایران در خارجه -۱۰۰۱ماده

 .قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند

  

 اقامتگاه در –کتاب چهارم 

  



 

 

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا  -۱۰۰۲ماده

باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص 

 .حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود

 .میتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشدهیچکس ن -۱۰۰۳ماده

تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان  -۱۰۰۴ماده

 .محل انتقال یافته باشد

علومی ندارد و همچنین اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه م -۱۰۰۵ماده

زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز 

 .داشته باشد

 . اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست -۱۰۰۶ماده

 .اموریت ثابت دارنداقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که در آنجا م -۱۰۰۷ماده

 . اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است -۱۰۰۸ماده

اگر اشخاص کبیر که معموال نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته  -۱۰۰۹ماده

 .بودباشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد 

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی  -۱۰۱۰ماده

غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت بدعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است 

ورتیکه برای ابالغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در ص

 . اقامتگاه حقیقی خود معین کند

  

 االثر مفقود غایب در –کتاب پنجم 

  

 .غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد -۱۰۱۱ماده

برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی اگر غایب مفقوداالثر  -۱۰۱۲ماده

امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی 

 .العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود



 

 

 .امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نمایدمحکمه میتوانند از  -۱۰۱۳ماده

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین  -۱۰۱۴ماده

 .سمت معین خواهد شد

 . که برای قیم مقرر است وظایف و مسئولیت های امینی که بموجب مواد قبل معین می گردد ، همان است -۱۰۱۵ماده

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقوداالثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم  -۱۰۱۶ماده

 .می گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب ببعد فوت کرده باشد

کمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد مح -۱۰۱۷ماده

 .اند ، تقسیم میشودمعین کند در این صورت اموال غائب بین وراثیکه در تاریخ مزبور موجود بوده

 .مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود -۱۰۱۸ماده

ی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی حکم موت فرضی غایب در مورد -۱۰۱۹ماده

 .گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمیماند

 : موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمیشود -۱۰۲۰ماده

ت گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن وقتی که دهسال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده اس -۱

 .غایب از هفتاد و پنجسال گذشته باشد

وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح  -۲

 بور پنجسال از تاریخ ختمبگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مز

 .جنگ محسوب می شود

وقتی که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ  -۳

 .تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد

ی ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتها -۱۰۲۱ماده

کشتی بمقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن 

 : بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود

 . یکسال فارس خلیج داخل و خزر بحر در مسافرت برای –الف 

 . سال دو آزوف بحر و سیاه بحر –( مدیترانه) سفید بحر احمر بحر – هند اقیانوس – عمان بحر در مسافرت برای –ب 



 

 

 . سال سه بحار سایر در مسافرت برای –ج 

مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود  ۱۰۲۰ماده  ۳و  ۲ای بغیر آنچه در فقره اگر کسی در نتیجه واقعه -۱۰۲۲ماده

در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ  شده و یا

 .دچار شدن بخطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد

که در یکی از  محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید ۱۰۲۲و  ۱۰۲۱و  ۱۰۲۰در مورد مواد  -۱۰۲۳ماده

های کثیراالنتشار تهران اعالنی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر کرده و جراید محل و یکی از روزنامه

اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطالع محکمه برسانند. هر گاه 

 .ذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشودیکسال از تاریخ اولین اعالن بگ

اند . مفاد این اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده -۱۰۲۴ماده

 .جلد اول این قانون نخواهد بود ۸۷۴و  ۸۷۳ماده مانع از اجراء مقررات مواد 

داالثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او وراث غایب مفقو -۱۰۲۵ماده

را بتصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اوال غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو 

و معلوم باشد . در مورد این ماده رعایت ماده سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات ا

 . راجع باعالن مدت یکسال حتمی است ۱۰۲۳

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهد تا در صورت مراجعت غایب و یا در  -۱۰۲۶ماده

ص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخا

 .موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود

ند باید ابعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غائب پیدا شود کسانیکه اموال او را بعنوان وراثت تصرف کرده -۱۰۲۷ماده

 .د میباشد مسترد دارندآنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجو

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر معین میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او  -۱۰۲۸ماده

نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اوالد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختالف در میزان نفقه 

 . محکمه استتعیین آن بعهده 

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد و زن او میتواند تقاضای طالق کند در این صورت با  -۱۰۲۹ماده

 .حاکم او را طالق میدهد ۱۰۲۳رعایت ماده 

 اگر شخص غائب پس از وقوع طالق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طالق حق رجوع دارد -۱۰۳۰ماده

 .ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد



 

 

  

 قرابت در –کتاب ششم 

  

 .قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی -۱۰۳۱ماده

 : قرابت نسبی بترتیب طبقات ذیل است -۱۰۳۲ماده

 .اوالد اوالد و اوالد مادر و پدر –طبقه اول 

 .آنها اوالد و خواهر و برادر و اجداد –طبقه دوم 

 .آنها اوالد و خاالت و اخوال و عمات و اعمام –طبقه سوم 

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین میگردد مثال در طبقه اول قرابت پدر و مادر 

و خواهر وجد و  با اوالد در درجه اول و نسبت به اوالد اوالد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر

جده در درجه اول از طبقه دوم و اوالد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم 

 . قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اوالد آنها در درجه دوم از آن طبقه است

جه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت هر کس در هر خط و بهر در -۱۰۳۳ماده

سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر 

 .یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود

  

 طالق و نکاح در –کتاب هفتم 

 نکاح در –اب اول ب

  فصل اول

 در خواستگاری

  

 .هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود -۱۰۳۴ماده



 

 

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج  -۱۰۳۵ماده

مقرر گردیده پرداخت شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصیت امتناع 

ر به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبو

 .نماید

 

 .حذف شد -۱۰۳۶ماده 

 

هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای  -۱۰۳۷ماده

ود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موج

 .داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد

مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد  -۱۰۳۸ماده

 .مجری نخواهد بود

 

 .شد حذف -۱۰۳۹ماده 

 

هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از  -۱۰۴۰ماده

 .امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد

  

 فصل دوم

 قابلیت صحی برای ازدواج

  

 . نکاح قبل از بلوغ ممنوع است -۱۰۴۱ماده

 .بال از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشدعقد نکاح ق -تبصره

 



 

 

 .حذف شد -۱۰۴۲ماده

 

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او  -۱۰۴۳ماده

ه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجاز

با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه 

 .از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید

غیر ممکن بوده و دختر ” تی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتادر صور -۱۰۴۴ماده

 .نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید

 .باشد می خاص مدنی دادگاه در فوق موارد احراز به منوط دفترخانه در ازدواج این ثبت –تبصره 

  

  فصل سوم

 در موانع نکاح

  

 : نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد -۱۰۴۵ماده

 .نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که باال برود -۱

 .نکاح با اوالد هر قدر که پائین برود -۲

 .نکاح با برادر و خواهر و اوالد آنها تا هر قدر که پائین برود -۳

 . نکاح با عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات -۴

 :قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه -۱۰۴۶ماده

 .باشد شده حاصل مشروع حمل از زن شیر –اوال 

 .باشد شده مکیده پستان از مستقیما شیر –یا ثان



 

 

دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن  ۱۵ یا و روز شبانه یک الاقل طفل –ثالثا 

 .دیگر را بخورد

 .باشد او تولد از سال دو شدن تمام از قبل طفل خوردن شیر –رابعا 

رده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از خو طفل که شیری مقدار –خامسا 

شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر 

داده باشد آن پسر و یا یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر 

 .آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد

 : نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است -۱۰۴۷ماده

 .بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی -۱

ا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت بین مرد و زنی که سابق -۲

 .رضاعی باشد

بین مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده  -۳

 .باشد

 .منقطع باشد جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد -۱۰۴۸ماده

 .هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود -۱۰۴۹ماده

هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طالق یا در عده  -۱۰۵۰ماده

 .ند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد میشودوفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد ک

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق  -۱۰۵۱ماده

 .بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود

 . تفریقی که بالعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است -۱۰۵۲دهما

 . عقد در حال احرام باطل است و با علم بحرمت موجب حرمت ابدی است -۱۰۵۳ماده

 . زنای با زن شوهر دار یا زنی که در عده و رجعیه است موجب حرمت ابدی است -۱۰۵۴ماده



 

 

اشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح ب -۱۰۵۵ماده

 . مبطل نکاح سابق نیست

 .اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند -۱۰۵۶ماده

که بعقد دائم زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر این -۱۰۵۷ماده

 .بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طالق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد

 .زن هر شخصی که به نه طالق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد میشود -۱۰۵۸ماده

 . نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست -۱۰۵۹ماده

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت  -۱۰۶۰دهما

 . است

دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد  -۱۰۶۱ماده

 .موکول به اجازه مخصوص نماید

  

  فصل چهارم

 شرایط صحت نکاح

  

 .نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا داللت بر قصد ازدواج نماید -۱۰۶۲ماده

 .ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند -۱۰۶۳ماده

 .اشدعاقد باید عاقل و بالغ و قاصد ب -۱۰۶۴ماده

 . توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است -۱۰۶۵ماده

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو الل باشند عقد باشاره از طرف الل نیز واقع میشود مشروط بر اینکه بطور  -۱۰۶۶ماده

 .وضوح حاکی از انشاء عقد باشد



 

 

طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح  تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص -۱۰۶۷ماده

 . است

 . تعلیق در عقد موجب بطالن است -۱۰۶۸ماده

شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است  -۱۰۶۹ماده

 .مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصال مهر ذکر نشده باشد

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه  -۱۰۷۰ماده

 .اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد

  

 فصل پنجم

 وکالت در نکاح

  

 .هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد -۱۰۷۱ماده

که وکالت بطور اطالق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن در صورتی -۱۰۷۲ماده

 .صریحا باو داده شده باشد

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع بشخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد  -۱۰۷۳ماده

 .متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود

اده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده حکم م -۱۰۷۴ماده

 .باشد

  

 فصل ششم

 در نکاح منقطع

  

 .نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد -۱۰۷۵ماده



 

 

 .مدت نکاح منقطع باید کامال معین شود -۱۰۷۶ماده

 م راجع بوراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده استدر نکاح منقطع احکا -۱۰۷۷ماده

. 

  

 فصل هفتم

 در مهر

  

 .هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد -۱۰۷۸ماده

 .مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد -۱۰۷۹ماده

 . تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است -۱۰۸۰ماده

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر  -۱۰۸۱ماده

 . صحیح ولی شرط باطل است

 .مایدبمجرد عقد ، زن مالک مهر می شود میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بن -۱۰۸۲ماده

 .برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد -۱۰۸۳ماده

هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم عیوب و  -۱۰۸۴ماده

 . یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است

و تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه زن می تواند تا مهر با -۱۰۸۵ماده

 .مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم  -۱۰۸۶ماده

 .اده کند معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شدماده قبل استف

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از  -۱۰۸۷ماده

ثل مهرالمعقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق 

 . خواهد بود



 

 

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری  -۱۰۸۸ماده

 . نیست

ممکن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می  -۱۰۸۹ماده

 .معین کندتواند مهر را هر قدر بخواهد 

 .اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید -۱۰۹۰ماده

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و  -۱۰۹۱ماده

 .اقران اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود

هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از  -۱۰۹۲ماده

 .نصف مهر را قبال داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثال یا قیمتا استرداد کند

مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق  هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین -۱۰۹۳ماده

 .مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

 .برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه می شود -۱۰۹۴ماده

 . در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است -۱۰۹۵ماده

در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با در نکاح منقطع موت زن  -۱۰۹۶ماده

 .او نزدیکی نکند

 .در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد -۱۰۹۷ماده

نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر  در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع -۱۰۹۸ماده

 .را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید

 . در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است -۱۰۹۹ماده

در صورتیکه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن  -۱۱۰۰ماده

 .هرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نمایدمستحق م

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ ، عنن  -۱۱۰۱ماده

 . باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است

  



 

 

  فصل هشتم

 در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

  

همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل  -۱۱۰۲ماده

 .همدیگر برقرار میشود

 .زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند -۱۱۰۳ماده

 .زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود بیکدیگر معاضدت نمایند -۱۱۰۴ماده

 . در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است -۱۱۰۵ماده

 . در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است -۱۱۰۶ماده

ور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بط -۱۱۰۷ماده

 .در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء

 .هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود -۱۱۰۸ماده

گر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است م -۱۱۰۹ماده

اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا 

 . زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

 .در عده وفات زن حق نفقه ندارد -۱۱۱۰ماده

کاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را زن میتواند در صورت استن -۱۱۱۱ماده

 .معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد

 .رفتار خواهد شد ۱۱۲۹اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده -۱۱۱۲ماده

 .آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشددر عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا  -۱۱۱۳ماده

 .زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد -۱۱۱۴ماده



 

 

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند  -۱۱۱۵ماده

یار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام مسکن علیحده اخت

 .که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود

 در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می شود -۱۱۱۶ماده

و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زنرا معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی 

 .نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد

منع  شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد -۱۱۱۷ماده

 .کند

 .زن مستقال می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند -۱۱۱۸ماده

طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد  -۱۱۱۹ماده

ت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا الزم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مد

بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل 

 .در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد

  

 احنک عقد انحالل در –باب دوم 

  

 .شود -عقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می -۱۱۲۰ماده

  

  فصل اول

 در مورد امکان فسخ نکاح

  

جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق  -۱۱۲۱ماده

 . فسخ است

 :عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود -۱۱۲۲ماده



 

 

 . عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود -۱

 خصاء -۲

 .عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد -۳

 .لت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشدمقطوع بودن آ -۴

 : عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود -۱۱۲۳ماده

 . قرن -۱

 . جذام -۲

 . برص -۳

 افضاء -۴

 .زمین گیری -۵

 . نابینائی از هر دو چشم -۶

 . حال عقد وجود داشته است عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در -۱۱۲۴ماده

 .جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود -۱۱۲۵ماده

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد  -۱۱۲۶ماده

 . داشت

تال به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع هرگاه شوهر بعد از عقد مب -۱۱۲۷ماده

 .نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود  -۱۱۲۸ماده

 .اهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشدبود برای طرف مقابل حق فسخ خو

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن میتواند  -۱۱۲۹ماده

 در صورت عجز شوهر از دادن نفقهبرای طالق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطالق مینماید. همچنین است 

. 



 

 

در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق نماید در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که  -۱۱۳۰ماده

دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طالق نماید و در صورت 

 .حاکم شرع طالق داده میشودمیسر نشدن به اذن 

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطالع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او  -۱۱۳۱ماده

ساقط میشود بشرط اینکه علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتیکه برای امکان استفاده از خیار الزم 

 . بوده بنظر عرف و عادت است

 . در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طالق مقرر است شرط نیست -۱۱۳۲ادهم

  

  فصل دوم

 در طالق

  

 کلیات در –مبحث اول 

  

 .مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طالق دهد -۱۱۳۳ماده

 .طالق باید بصیغه طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد -۱۱۳۴ماده

 . طالق باید منجر باشد و طالق معلق بشرط باطل است -۱۱۳۵ماده

 . طالق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد -۱۱۳۶ماده

 .ت مولی علیه زن او را طالق دهدولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلح -۱۱۳۷ماده

 .ممکن است صیغه طالق را بتوسط وکیل اجرا نمود -۱۱۳۸ماده

 .طالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود -۱۱۳۹ماده

ه زن حامل باشد یا طالق قبل از طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینک -۱۱۴۰ماده

 .نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطالع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند



 

 

 .طالق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد -۱۱۴۱ماده

وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با  طالق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود -۱۱۴۲ماده

 .زن سه ماه گذشته باشد

 طالق اقسام در –مبحث دوم 

 طالق بر دو قسم است : بائن و رجعی -۱۱۴۳ماده

 . در طالق بائن برای شوهر حق رجوع نیست -۱۱۴۴ماده

 : در موارد ذیل طالق بائن است -۱۱۴۵ماده

 .طالقیکه قبل از نزدیکی واقع شود -۱

 . طالق یائسه -۲

 .طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد -۳

سومین طالق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح  -۴

 . جدید

که بشوهر می دهد طالق بگیرد طالق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی  -۱۱۴۶ماده

 .اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

 .طالق مبارات آنستکه کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد -۱۱۴۷ماده

 . ستدر طالق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع ا -۱۱۴۸ماده

رجوع در طالق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شود که داللت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع  -۱۱۴۹ماده

 .باشد

 عده در –مبحث سوم 

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار  -۱۱۵۰ماده

 .کند



 

 

طالق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت  عده -۱۱۵۱ماده

 . عده او سه ماه است

عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه  -۱۱۵۲ماده

 . ینصورت چهل و پنج روز استزن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در ا

 . عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است -۱۱۵۳ماده

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در  -۱۱۵۴ماده

مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است 

 .روز بیشتر باشد واال مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طالق دارد و نه عده فسخ نکاح  -۱۱۵۵ماده

 .ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود

 .زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده باشد باید از تاریخ طالق عده وفات نگاهدارد -۱۱۵۶ماده

 .زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طالق نگاهدارد -۱۱۵۷ماده

  

 در اوالد کتاب هشتم

 در نسب-باب اول 

  

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از  -۱۱۵۸ماده

 .شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد

هر طفلی که بعد از انحالل نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و  -۱۱۵۹ماده

از تاریخ انحالل نکاح تا روز والدت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان 

 .ذشته باشدوالدت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گ

در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل  -۱۱۶۰ماده

بشوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق 

 .ست مگر آنکه امارات قطعیه بر خالف آن داللت کندطفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق بشوهر دوم ا



 

 

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع  -۱۱۶۱ماده

 .نخواهد بود

از تولد طفل برای در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتیکه عادتا پس از تاریخ اطالع یافتن شوهر  -۱۱۶۲ماده

امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطالع یافتن شوهر 

 .از تولد طفل مسموع نخواهد بود

بنوعی  شنددر موردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را برای او مشتبه نموده با -۱۱۶۳ماده

که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از 

 .تاریخ کشف خدعه خواهد بود

 .احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد -۱۱۶۴ماده

متولد از نزدیکی بشبهه فقط ملحق بطرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه  طفل -۱۱۶۵ماده

 .اند ملحق بهر دو خواهد بودبوده

هر گاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یک از ابوین که جاهل بر وجود  -۱۱۶۶ماده

 ری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت بهر دو مشروع استمانع بوده مشروع و نسبت بدیگ

. 

 .طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود -۱۱۶۷ماده

  

 اطفال تربیت و نگاهداری در –باب دوم 

  

 . نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است -۱۱۶۸ماده

از تاریخ والدت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء اینمدت حضانت  برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال -۱۱۶۹ماده

 .با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود

اگر مادر در مدتیکه حضانت طفل با او است مبتال بجنون شود یا بدیگری شوهر کند حق حضانت با پدر  -۱۱۷۰ماده

 .خواهد بود

آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای  در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با -۱۱۷۱ماده

 .او قیم معین کرده باشد



 

 

هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتیکه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت  -۱۱۷۲ماده

بتقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا بتقاضای مدعی المعموم نگاهداری  امتناع یکی از ابوین حاکم باید

طفل را بهر یک از ابوین که حضانت بعهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را بخرج 

 .پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند

 

 :بشرح زیر اصالح می گردد ۱۱/۶/۷۶در تاریخ ( ۱۱۷۳ده)ما

 

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و  -۱۱۷۳ماده

یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه میتواند بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای قیم او یا بتقاضای رئیس 

 .داند اتخاذ کندحوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی ب

 : موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین است

 . اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار -۱

 .اشتهارد به فساد اخالقی و فحشاء -۲

 . ابتال به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی -۳

 . به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق سوء استفاده از طفل یا اجبار او -۴

 . تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف -۵

در صورتیکه بعلت طالق یا بهر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین  -۱۱۷۴ماده

ا دارد تعیین زمان و مکان مالقات و سایر جزئیات مربوطه که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق مالقات طفل خود ر

 . بان در صورت اختالف بین ابوین با محکمه است

طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت  -۱۱۷۵ماده

 . قانونی

 .د مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشدمادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بده -۱۱۷۶ماده

 .طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند -۱۱۷۷ماده



 

 

ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید  -۱۱۷۸ماده

 .دآنها را مهمل بگذارن

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه  -۱۱۷۹ماده

 .نمایند

  

 پدری جد و پدر قهری والیت در –باب سوم 

  

 طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در -۱۱۸۰ماده

 .صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد

 .هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اوالد والیت دارند -۱۱۸۱ماده

هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدر داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی  -۱۱۸۲ماده

 .علیه گردد والیت قانونی او ساقط می شود

 .در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او میباشد -۱۱۸۳دهما

هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب  -۱۱۸۴ماده

از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی حیف و میل گردد بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای مدعی العموم بعد 

علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین بولی منضم میکند همین حکم در موردی نیز جاری است که 

 .ولی طفل بواسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد

محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم قیمی برای  هر گاه ولی قهری طفل -۱۱۸۵ماده

 .طفل معین کند

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف  -۱۱۸۶ماده

رد رسیدگی کرده در صورتیکه عدم امانت است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مو

 .رفتار می نماید ۱۱۸۴او معلوم شد مطابق ماده 

هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی که نتواند بامور مولی علیه رسیدگی کند و کسی  -۱۱۸۷ماده

رای تصدی و اداره اموال مولی علیه را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یکنفر امین به پیشنهاد مدعی العموم ب

 .و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد



 

 

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اوالد خود که تحت والیت او میباشند وصی  -۱۱۸۸ماده

 .ا را اداره نمایدمعین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنه

 .هیچیک از پدر وجد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند -۱۱۸۹ماده

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که بسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای  -۱۱۹۰ماده

 .مولی علیه بدهد

لی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع اگر وصی منصوب از طرف و -۱۱۹۱ماده

 .از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود

 .ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند -۱۱۹۲ماده

سفیه یا مجنون شود قیمی برای او ” همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت والیت خارج میشود و اگر بعدا -۱۱۹۳ماده

 .معین می شود

قانون <-مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده میشود. متن قانون -۱۱۹۴ماده

 مدنی قسمت نهم

  

 در خانواده کتاب نهم

  فصل سوم

 در الزام به انفاق

  

احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل  -۱۱۹۵ماده

 .مقرر میشود

 .در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند -۱۱۹۶ماده

 .سی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازدک -۱۱۹۷ماده



 

 

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در  -۱۱۹۸ماده

تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه 

 .نظر گرفته شود

نفقه اوالد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت  -۱۱۹۹ماده

مادر هم زنده  االقرب فاالقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هر گاه

و یا قدر به انفاق نباشد با رعایت االقرب فاالقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر 

 .چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه کنند

 . ب فاالقرب بعهده اوالد و اوالد اوالد استنفقه ابوین با رعایت االقر -۱۲۰۰ماده

هر گاه یکنفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به  -۱۲۰۱ماده

انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و 

تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و ” و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اوالد او متساویا مادر

 .بدهند” همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اوالد متساویا

تواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق ن -۱۲۰۲ماده

 .بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود

 .در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود -۱۲۰۳ماده

در رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بق -۱۲۰۴ماده

 . استطاعت منفق

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن  -۱۲۰۵ماده

رار دهد ج قنباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفلین مخار

در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و 

 ( ۲/۱۱/۶۴بتاریخ  ۱۱۹۱۶از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند. ) اصالحی منتشره در روزنامه رسمی شماره 

نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب  زوجه در هر حال میتواند برای -۱۲۰۶ماده

ممتاز بوده و در صورت افالس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند 

 .مطالبه نفقه نمایند

  

 قیمومت و حجر در  کتاب دهم



 

 

 فصل اول

 در کلیات

  

 : اص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستنداشخ -۱۲۰۷ماده

 . صغار -۱

 .اشخاص غیر رشید -۲

 . مجانین -۳

 .غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقالئی نباشد -۱۲۰۸ماده

 

 . حذف شد -۱۲۰۹ماده 

 

هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد  -۱۲۱۰ماده

 .یا جنون او ثابت شده باشد

 . سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است -۱تبصره

 .وان به او داد که رشد او ثابت شده باشداموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میت -۲تبصره

 . جنون بهر درجه که باشد مجب حجر است -۱۲۱۱ماده

اعمال و اقوام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بال اثر است معذالک صغیر ممیز  -۱۲۱۲ماده

 . اتمیتواند تملک بالعوض کند مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباح

مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید  -۱۲۱۳ماده

ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه 

 .او مسلم باشد



 

 

صرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه معامالت و ت -۱۲۱۴ماده

 . قبال داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملکات بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است

صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن  هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد -۱۲۱۵ماده

 .آن مال نخواهد بود

 . هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است -۱۲۱۶ماده

اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب  -۱۲۱۷ماده

 . هشتم و مواد بعد مقرر است

  

 فصل دوم

 در موارد نصب قیم و ترتیب آن

  

 : برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود -۱۲۱۸ماده

 .برای صغاری که ولی خاص ندارند -۱

 .برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند -۲

 .نون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشدبرای مجانین و اشخاص غیر رشید که ج -۳

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اوالد آنها قیم معین شود مراتب را به  -۱۲۱۹ماده

 .آورد دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطالع داده ، از او تقاضا نماید که اقدام الزم برای نصب قیم بعمل

در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطالع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائی است که  -۱۲۲۰ماده

 .با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی مینمایند

کلف به باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز م ۱۲۱۸اگر کسی بموجب ماده  -۱۲۲۱ماده

 .خواهند بود ۱۲۱۹انجام تکلیف مقرر در ماده 

باید برای او نصب قیم شود  ۱۲۱۸در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده  -۱۲۲۲ماده

 مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه مدنی مزبور



 

 

معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند 

و نیز دادگاه مذکور میتواند عالوه بر قیم یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید در اینصورت دادگاه باید حدود 

خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از  اختیارت ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی

 . دادسرا خواهد خواست

رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. ” در مورد مجانین دادستان باید قبال  -۱۲۲۳ماده

مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان  در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در

بوسیله مطلعین اطالعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم ” مکلف است که قبال

 .دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی  -۱۲۲۴ماده

 .العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد

شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم همین که حکم جنون یا عدم رشد یکنفر صادر و بتوسط محکمه  -۱۲۲۵ماده

میتواند حجر آنرا اعالن نماید انتشار حجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمده 

 . واقع گردد الزامی است

ود صوص ثبت شاسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخ -۱۲۲۶ماده

 . مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون  -۱۲۲۷ماده

 .توسط دادگاه بعمل آمده باشد

برای  ۱۲۱۸نی که باید مطابق مادهدر خارج ایران قنسولی ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیا -۱۲۲۸ماده

روز پس از نصب قیم  ۱۰نصب قیم کند و باید تا ” آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا

مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد 

 .تهران تصمیمی کنسول یا جانشین او را تنفیذ کندکه دادگاه مدنی خاص 

وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و  -۱۲۲۹ماده

 .مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهد بود

ادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت اگر در عهود و قرارد -۱۲۳۰ماده

آن دولت اجرا میکند ترتیبی بر خالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی 

 .که با مقررات عهدنامه یا قرار داد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد

 : اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند -۱۲۳۱ماده



 

 

 .کسانیکه خود تحت والیت یا قیومیت هستند -۱

 : های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشندکسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه -۲

 –ال باطف نسبت جنحه – عفت منافیات یا – ناموس هتک – اختالس – کالهبرداری – امانت در خیانت –سرقت 

 .بتقصیر ورشکستگی

 . کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است -۳

 .کسانیکه معروف بفساد اخالق باشند -۴

 .کسیکه خود را اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشند -۵

 .ایرین خواهند بودبا داشتن صالحیت برای قیمومت اقربا محجور مقدم بر س -۱۲۳۲ماده

 .زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند -۱۲۲۳ماده

 .در صورتیکه محکمه بیش از یکنفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید -۱۲۳۴ماده

  

 فصل سوم

 ر امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشیددر اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم د

  

 مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است -۱۲۳۵ماده

. 

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک  -۱۲۳۶ماده

از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد ، بفرستد و دادستان یا نماینده او نسخه 

 .باید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات الزمه بعمل آورد

است خارج  مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از مالحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن -۱۲۳۷ماده

سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است الزم شود معین نماید قیم 

 .نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم



 

 

ت که از نقصان یا تلف آن مال قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی اس -۱۲۳۸ماده

 .حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد

مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا ” هرگاه معلوم شود که قیم عامدا -۱۲۳۹ماده

خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن  باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و

 .است به مولی علیه وارد شود بعالوه در صورتیکه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد

قیم نمیتواند بسمت قیومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را بخود منتقل  -۱۲۴۰ماده

 .را به او انتقال دهد کند یا مال خود

قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن مدیون  -۱۲۴۱ماده

مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم 

 . نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموممالئت قیم می باشد و نیز 

 . قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم -۱۲۴۲ماده

در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع  -۱۲۴۳ماده

به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین بنظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از 

 . قیمومیت عزل میشود

سالی یکمرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یکماه  قیم باید الاقل -۱۲۴۴ماده

 . از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی العموم معزول میشود

ه قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگا -۱۲۴۵ماده

 . قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود

قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از  -۱۲۴۶ماده

 .میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و

به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه ” یا بعضا” مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کال -۱۲۴۷ماده

تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و  واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت

 . بمولی علیه خواهند بود خسارت وارده

  

  فصل چهارم



 

 

 در موارد عزل قیم

  

 : در موارد ذیل قیم معزول میشود -۱۲۴۸ماده

 .اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود -۱

 :اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد -۲

 – اطفال به نسبت جنحه – عفت منافیات – ناموس هتک – اختالس – کالهبرداری – امانت در خیانت –سرقت 

 . تقلب یا تقصیر به ورشکستگی

 .اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم بحبس شود بدینجهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند -۳

 . اگر قیم ورشکسته اعالن شود -۴

 .عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شوداگر  -۵

 . با تقاضای مدعی العموم ۱۲۴۴و  ۱۲۴۳و  ۱۲۳۹در مورد مواد  -۶

 .اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود -۱۲۴۹ماده

و مورد تعقیب مدعی العموم هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص ا -۱۲۵۰ماده

 .قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد”واقع شود محکمه بتقاضای مدعی العموم موقتا

هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب  -۱۲۵۱ماده

ح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطالع دهد . در اینصورت دادستان یا را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکا

 .نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند

ندهد مدعی در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده و اطالع  -۱۲۵۲ماده

 . العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند

  

 فصل پنجم

 در خروج از تحت قیمومت



 

 

  

 .پس از زوال سبب که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود -۱۲۵۳ماده

خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه  -۱۲۵۴ماده

ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص یا توسط دادستان حوزه” است مستقیماممکن 

 . همان حوزه داده شود

نسبت به رفع علت تحقیقات الزمه بعمل ” در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبال -۱۲۵۵ماده

 ۱۲۲۵آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 

 .اعالن می شود رفع حجر نیز باید اعالن گردد

 .و در مقابل اسم آن محجور قید شود ۱۲۲۶رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده  -۱۲۵۶ماده

  

 دعوی اثبات ادله در –جلد سوم 

  

هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج  -۱۲۵۷ماده

 . است به دلیل باشد اثبات امر به عهده او

 : دالئل اثبات دعوی از قرار ذیل است -۱۲۵۸ماده

 .اقرار -۱

 . اسناد کتبی -۲

 . شهادت -۳

 . امارات -۴

 . قسم -۵

  

 اقرار در –کتاب اول 



 

 

 اقرار شرایط در –باب اول 

  

 .اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود -۱۲۵۹ماده

 .لفظی که داللت بر آن نماید اقرار واقع میشود بهر -۱۲۶۰ماده

 . حاکی از اقرار باشد صحیح است” اشاره شخص الل که صریحا -۱۲۶۱ماده

اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر  -۱۲۶۲ماده

 . قاصد و مکره مؤثر نیست

 . ی مؤثر نیستاقرار سفیه در امور مال -۱۲۶۳ماده

 . نیست نافذ دیان ضرر بر خود اموال به سبت –اقرار مفلس و ورشکسته  -۱۲۶۴ماده

اقرار مدعی افالس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود بمالحظه حفظ حقوق دیگران منش اثر نمی  -۱۲۶۵ماده

 .شود. تا افالس یا عدم افالس او معین گردد

 .رط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتوان دارای آنچه که بنفع او اقرار شده است بشوددر مقرله اهلیت ش -۱۲۶۶ماده

 .اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود -۱۲۶۷ماده

 . اقرار معلق مؤثر نیست -۱۲۶۸ماده

 .ندارد ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری” یا عادتا” اقرار به امری که عقال -۱۲۶۹ماده

 .اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود -۱۲۷۰ماده

مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر  -۱۲۷۱ماده

 . معین صحیح است

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری  -۱۲۷۲ماده

 . نخواهد داشت

کسی  ”تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا” اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اوال -۱۲۷۳ماده

 .ر مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در بین نباشدکه به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر د



 

 

 . اختالف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست -۱۲۷۴ماده

  

 اقرار آثار در –باب دوم 

  

 .هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود -۱۲۷۵ماده

 . زد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشتاگر کذب اقرار ن -۱۲۷۶ماده

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده  -۱۲۷۷ماده

رفتن گمیشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار ب

 . وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست

اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی  -۱۲۷۸ماده

 . که قانون آنرا ملزم قرار داده باشد

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت  -۱۲۷۹ماده

 .شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد

 . اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است -۱۲۸۰ماده

 . ستقید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی ا -۱۲۸۱ماده

اگر موضوع اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن  -۱۲۸۲ماده

 .که بنفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند

شته باشند مثل اینکه مدعی علیه اگر اقرار دارای دو جزء مختلف االثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر دا -۱۲۸۳ماده

 .اقدام خواهد شد ۱۱۳۴اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 

  

 اسناد در –کتاب دوم 

  

 .سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل اسستناد باشد -۱۲۸۴ماده



 

 

 . بار شهادت را خواهد داشتشهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعت -۱۲۸۵ماده

 . سند بر دو نوع است : رسمی و عادی -۱۲۸۶ماده

مورین رسمی در حدود اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر م -۱۲۸۷ماده

 . صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است

 .در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشدمفاد سند  -۱۲۸۸ماده

 . سایر اسناد عادی است ۱۲۸۷غیر از اسناد مذکور در ماده -۱۲۸۹ماده

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در  -۱۲۹۰ماده

 .صورتی است که قانون تصریح کرده باشد

 : سناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر استا -۱۲۹۱ماده

 .نماید تصدیق الیه –اگر طرفی که سند بر علیه او اقاله شده است صدور آنرا از منتسب  -۱

 هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است -۲

. 

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند  -۱۲۹۲ماده

 . نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت

مور صالحیت تنظیم آن سند را مورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مهرگاه سند بوسیله یکی از م -۱۲۹۳ماده

هر طرف ارای امضاء یا منداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه د

 . باشد عادی است

 . عدم رعایت مقررات راجعه بحق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند -۱۲۹۴ماده

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق  -۱۲۹۵ماده

 :آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه قوانین کشوری که در

 .باشد نیفتاده اعتبار از قانونی علل از بعلتی مزبوره اسناد –” اوال

 .مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخالق حسنه ایران نباشد -”ثانیا

 .سناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسدکشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود ا -”ثالثا



 

 

نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور  -”رابعا

 . مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است

اده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه هرگاه موافقت اسناد مزبور در م -۱۲۹۶ماده

در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج 

 .تهران حکام ایاالت و والیات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد

رتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی دفاتر تجا -۱۲۹۷ماده

 .حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد

قبول شود لیکن اگر کسی  دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات -۱۲۹۸ماده

به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر 

 .آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند

 : دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود -۱۲۹۹ماده

 .اند یا تراشیدگی داردمدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کردهدر صورتیکه  -۱

 .وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد -۲

 .بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد” وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا -۳

 . یل نیست بر ضرر او سندیت دارددر مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دل -۱۳۰۰ماده

 . امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است -۱۳۰۱ماده

هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهور سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی  -۱۳۰۲ماده

د سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفا

 .امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد

 در صورتیکه بطالن مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف -۱۳۰۳ماده

 .ابت شود مندرجات مزبوره بالاثر خواهد بودبوده و یا طرف بطالن آنرا قبول کند و یا آنکه بطالن آن در محکمه ث

هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضاء  -۱۳۰۴ماده

 . کننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است



 

 

خ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره در اسناد رسمی تاری -۱۳۰۵ماده

 . اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که بنفع او وصیت شده معتبر است

  

 کتاب سوم در شهادت

 شهادت موارد در –باب اول 

 

 حذف شده است ۱۳۰۸-۱۳۰۷ -۱۳۰۶مواد 

 

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن  -۱۳۰۹ماده

 .باشد به شهادت اثبات نمی گردد

 . حذف شده است ۱۳۱۱و  ۱۳۱۰ماده

 .احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود -۱۳۱۲ماده

هد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار در مواردی که اقامه شا -۱

 .یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد

در مواردی که بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال  -۲

 . سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیستخود را بدیگری 

تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ” نسبت بکلیه تعهداتی که عادتا -۳

 ”ی آن عادتاها و کاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برا

 .تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد

 .در صورتی که سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد -۴

 .در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد -۵

 اشخاص ذیل پذیرفته نمی شودشهادت  -۱۳۱۳ماده

 .اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شغل خود قرار دهند -۱



 

 

 .اشخاص معروف به فساد اخالق -۲

 .کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد -۳

 . شهادت دیوانه در حال دیوانگی -۴

 کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد -۵

 . است شرط مولد طهارت و ایمان –عدالت  – عقل –در شاهد: بلوغ  -مکرر -۱۳۱۳ماده

 .عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود -تبصره

اند فقط ممکن است برای مزید اطالع استماع نمود شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده -۱۳۱۴ماده

 .بر شناخته باشدمگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معت

  

 شهادت شرایط در –باب دوم 

  

 .شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید -۱۳۱۵ماده

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری  -۱۳۱۶ماده

 .ندارد

باشد، بنابراین اگر شهود به اختالف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر  متحد” شهادت شهود باید مفادا -۱۳۱۷ماده

 .در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی بدست آید

 .اختالف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشند اشکالی ندارد -۱۳۱۸ماده

کند یا معلوم شود بر خالف شهادت داده است بشهادت او ترتیب در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع  -۱۳۱۹ماده

 .اثر داده نمیشود

شهادت برشهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و  -۱۳۲۰ماده

 .سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود

  



 

 

 امارات در –کتاب چهارم 

  

 :اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود -۱۳۲۱ماده

امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل  -۱۳۲۲ماده

 .ا و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگرو غیر آنه ۱۱۵۹و  ۱۱۵۸ -۱۱۰۰و  ۱۰۹و  ۳۵مواد 

امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است  -۱۳۲۳ماده

 .مگر آنکه دلیل بر خالف آن موجب باشد

رد و در صورتی قابل استناد اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مو -۱۳۲۴ماده

 .است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکیل کند

  

 درقسم –کتاب پنجم 

  

درد دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی  -۱۳۲۵ماده

 .علیه است منوط به قسم او نماید

در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم  -۱۳۲۶ماده

 .بدعوی را منوط به قسم مدعی کند

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا  -۱۳۲۷ماده

ف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طر

قیم متوجه کرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامیکه بوالیت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین 

 .است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد

و شده است در صورتیکه نتواند بطالن دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد کسی که قسم متوجه ا -۱۳۲۸ماده

نماید یا قسم را بطرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد می کند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم 

 .حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد

دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که  -مکرر -۱۳۲۸دهما

 .قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید



 

 

وب رد ناکل محسچنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخو -تبصره

 .نمیشود

 .قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد -۱۳۲۹ماده

 .تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند -۱۳۳۰ماده

 .دقسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد ش -۱۳۳۱ماده

 . اند و قائم مقام آنها مؤثر استقسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده -۱۳۳۲ماده

در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از  -۱۳۳۳ماده

مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به  مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او

 .مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود

است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل کسی که اقرار کرده ۱۲۸۳در مورد ماده  -۱۳۳۴ماده

 ک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده استتقاضای قسم کند. مگر اینکه مدر

. 

توسل به قسم وقتی ممکن است که دالئل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات  -۱۳۳۵ماده

علیه است منوط به  مدعی موجود نباشد. در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی

 .قسم او نماید

  

  

  

 


