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ن بطور عموم  انتشار در   و آثار و اجراء قوانی 

جمهور باید ظرف  جمهور ابالغ میشود. رئیس قانونی به رئیس پریس پس از یط مراحلمصوبات مجلس شورای اسالیم و نتیجه همه  -۱ماده  
ساعت  ۷۲مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسیم موظف است ظرف مدت 

 پس از ابالغ منتشر نماید. 

در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسالیم  –رصه تب
 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید  ۷۲روزنامه رسیم موظف است ظرف مدت 

ی پانزده روز پس از انتشار در رسارس کشور الزم  –  ۲ماده   ترتیب خایص برای موقع اجرا مقرر شده  قانون وداالجرا است مگر آنکه در خقوانی 
 باشد. 

ی باید در روزنامه رسیم بعمل آید.  – ۳ماده   انتشار قوانی 

مقررات خایص نسبت باین موضوع   قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون نسبت بآتیه است و قانون اثر   –   ۴ماده  
 شده باشد. اتخاذ 

ی ایران خواهند بود مگر درمواردیکهکلیه سکن  – ۵ماده   استثناء کرده باشد.  قانون ه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانی 

ی مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه  –  ۶ماده  قوانی 
 مجری خواهد بود.  باشند 

ی از حیث حقوق ارثیه در   –  ۷ماده   اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنی 
ی و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.  حدود   معاهدات مطیع قوانی 

منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر  – ۸ماده  ی ایران خواهد بود.  اموال غی   جهت تابع قوانی 

ی دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون مقررات عهودی که بر طبق  – ۹ماده   است.  قانون اسایس بی 

 نباشد نافذ است.  قانون اند در صورتیکه مخالف رصی    ح  قراردادهای خصویص نسبت بکسانی که آن را منعقد نموده  –  ۱۰ماده 

 در اموال – جلد اول 

 طور کل در بیان اموال و مالکیت به –کتاب اول  



 در بیان انواع اموال  – باب اول 

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

منقول  –فصل اول   در اموال غی 

منقول آن است که از محیل بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این   –  ۱۲ماده   که استقرار آن ذانی باشد یا بواسطه عمل انسان  مال غی 
 نقل آن مستلزم خرانی یا نقص خود مال یا محل آن شود.  نحوی که 

 جزء بنا محسوب یم   –  ۱۳ماده  
ً
ی است لولهمنقول است و هم غی  شود  ارایصی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا ها که  چنی 

ی یا بنا کشیده شده باشد  برای جریان  .آب یا مقاصد دیگر در زمی 

ی بکار رفته باشد بطوری ها در صورنی آینه و پرده نقایسر و مجسمه و امثال آن  – ۱۴ماده  که نقل آن موجب نقص یا خرانی  که در بنا یا زمی 
منقو خود آن    ل است. یا محل آن بشود غی 

منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول    –  ۱۵ماده   ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غی 
 است. 

منقول است. مطلق اشجار و شاخه –  ۱۶ماده   های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غی 

ی و اسباب و ادوات    –  ۱۷ماده   حیوانات و اشیانی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشی 
ه و بطور کیل هر مال منقول که برای ازراعت و تخم  ستفاده از عمل زراعت الزم و مالک آن را باین امر تخصیص داده باشد از جهت  و غی 

منقول است و هم   صالحیت محاکم و  ی است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که  توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غی  چنی 
 اختصاص داده شده است. برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ  

منقوله مثل حق عمری و سکتی و هم حق انتفا   –   ۱۸ماده   ی حق ارتفاق نسبت بملک غی  از قبیل حق ع از اشیاء غی  المجری  العبور و حق چنی 
منقول است. و  منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غی   دعاوی راجعه باموال غی 

 در اموال منقوله  –فصل دوم 

 محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرانی وارد آید منقول است.  اشیانی که نقل آن از محیل به –  ۱۹ماده 

ی مستأجره از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع  کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال   –  ۲۰ماده   االجاره عی 
ی  منقوله باشد.  یا عی   مستأجره از اموال غی 

ها را  توان آنشود و یم که در روی رودخانه و دریاها ساخته یم هان  ها و آسیاها و حمام ای کوچک و بزرگ و قایق هانواع کشتی   –   ۲۱ماده  
که نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارنی نباشد داخل در منقوالت است ویل توقیف بعضی از اشیاء مزبوره  هان  کلیه کارخانهحرکت داد و 

 عمل آید. موافق ترتیبات خاصه به ها اهمیت آن ممکن است نظر به

 تهیه شده یا بواسطه خرانی از بنا جدا شده باشد مادایم  –   ۲۲ماده  
ه که برای بنانی که در بنا بکار  مصالح بنانی از قبیل سنگ و آجر و غی 

 داخل منقول است. نرفته  

 در اموایل که مالک خاص ندارد  –فصل سوم 

ی مربوطه بآن –  ۲۳ماده   هد بود. ها خوااستفاده از اموایل که مالک خاص ندارد مطابق قوانی 

 ها مسدود نیست تملک نماید. هان  را که آخر آنتواند طرق و شوارع عامه و کوچه کس نیم هیچ  –  ۲۴ماده 



انبارهای عمویم  ها و کاروانشاها و آبتواند اموایل را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلکس نیم هیچ   – ۲۵ماده 
ی است قنوات و چاه های عمویم تملک کند.و هم گاهمدارس قدیمه و میدان و   هان  که مورد استفاده عموم است. چنی 

ها و خاکریزهای نظایم و قورخانه و  اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمویم مثل استحکامات و قالع و خندق  –  ۲۶ماده  
 و هم 

ی
ه و سفاین جنگ ی اثاثه و ابنیه و عمار اسلحه و ذخی  های عمویم و آثار ها و کتابخانههای تلگرافی دولتی و موزه ات دولتی و سیم چنی 

منقوله که دولت بعنوان مصالح عمویم و منافع میل در تحت ترصف دارد، قابل  ها و بالجمله آنتاریخی و امثال آن چه از اموال منقوله و غی 
ی اموایل که موافق مصالح عمویم به اتملک خصویص نیست و هم   .یالت و والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشدچنی 

ی مخصوصه  توانند آن باشد و افراد مردم یم اموایل که ملک اشخاص نیم  –   ۲۷ماده   ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانی 
ی ها استفاده کنند مباحات نامیده یمها تملک کرده و یا از آنیک از اقسام مختلفه آنمربوطه بهر  که    هان  شود مثل ارایصی موات یعتی زمی 

 ها نباشد. زرع در آن بادی و کشت و معطل افتاده و آ 

 رسد. المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا یم اموال مجهول  –  ۲۸ماده 

 شود در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل یم –باب دوم  

 :های ذیل را دارا باشندممکن است اشخاص نسبت باموال عالقه  –  ۲۹ماده 

ی یا منفعت(مالکیت )  –۱  اعم از عی 

 حق انتفاع  –۲

 حق ارتفاق به ملک غی   –۳

 در مالکیت  –فصل اول  

 گونه ترصف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. هر مالیک نسبت بمایملک خود حق همه  –  ۳۰ماده 

ون کرد مگهیچ مایل را از ترصف صاحب آن نیم  –  ۳۱ماده   ر بحکم قانون. توان بی 

 یا در نتیجه عمیل حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره   –  ۳۲ماده  
ً
منقوله که طبعا تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غی 

 است. 

ی حاصل یم   –   ۳۳ماده   ی است چه بخودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک منما و محصویل که از زمی  گر  شود مال مالک زمی 
صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه   نما یا حاصل از اصله یا حبه غی  حاصل شده باشد که در ایناینکه  

ی کاشته شده باشد. بدون رضای  صاحب زمی 

 نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.  –  ۳۴ماده 

 ترصف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.  –  ۳۵ماده 

 نبوده معتیی نخواهد بود –  ۳۶ماده 
 .ترصفی که ثابت شود نایسر از سبب مملک یا ناقل قانونی

 مال مدیع او بوده است در این صورت مشارالیه نیم   –   ۳۷ماده  
ً
تواند برای رد ادعای مالکیت  اگر مترصف فعیل اقرار کند که ملک سابقا

 مزبور به ترصف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک بناقل صحیح باو منتقل شده است.  شخص

ی مستلزم مالکیت فضای محاذی آن ا  –  ۳۸ماده   ی بالجمله مالک حق  ست تا هر کجا باال رود و هم مالکیت زمی  ی است نسبت بزیر زمی  چنی 
ی دارد مگر آن  گونه همه  چه را که قانون استثناء کرده باشد. ترصف در هوا و فراز گرفیی



ی است و هم   –  ۳۹ماده   ی محسوبهر بنا و درخت که در روی زمی  ی است ملک مالک آن زمی  ی هر بنا و حفری که در زیر زمی  شود  یم  چنی 
 خالف آن ثابت شود.  مگر اینکه

 در حق انتفاع  –فصل دوم 

ی آن ملک دیگری است یا مالک خایص ندارد  حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص یم  –  ۴۰ماده   تواند از مایل که عی 
 استفاده کند. 

 در عمری و رقبی و سکبن  –مبحث اول 

ب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالتی  عمری حق انتفایع است که بموج  – ۴۱ماده  
 شده باشد. برقرار 

 گردد. رقتی حق انتفایع است که از طرف مالک برای مدت معیتی برقرار یم  –  ۴۲ماده 

شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا  اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکتی باشد سکتی یا حق سکتی نامیده یم   –  ۴۳ماده  
 بطریق رقتی برقرار شود. 

ی نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه    –  ۴۴ماده    معی 
در صورنی که مالک برای حق انتفاع مدنی

 بل از فوت خود رجوع کند. ق مالک

ی ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند  در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخایص یم  –  ۴۵ماده   توان برقرار کرد که در حی 
ی عقد بهویل ممکن    هم که در حی 

 برای کسانی
ً
انتفاع موجود  که صاحبان حق  اند برقرار شود و مادایموجود نیامده است حق انتفاع تبعا

 گردد. ها حق زائل یم از انقراض آن هستند حق مزبور بافی و بعد 

ی ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول    –   ۴۶ماده   حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمایل برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عی 
منقول و مشاع باشد یا مفروز.  باشد یا   غی 

ط صحت است.  در حبس اعم –  ۴۷ماده  ه قبض رسر  از عمری و غی 

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

ط شده باشد.  –  ۴۹ماده   مخارج الزمه برای نگاهداری مایل که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خالف آن رسر

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

 شود: حق انتفاع در موارد ذیل زایل یم –  ۵۱ماده 

 در صورت انقضاء مدت  –۱

 در صورت تلف شدن مایل که موضوع انتفاع است  –۲

رات ما –  ۵۲ماده   لک است: در موارد ذیل منتفع ضامن ترصی

 استفاده کند. که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء در صورنی –۱

ایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارنی بر موضوع حق انتفاع باشد. در صورنی  –۲  که رسر



ی از طرف مالک به غی  موجب بطالن حق انتفاع نیم   –   ۵۳ماده   الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به  شود ویل اگر منتقلانتقال عی 
 اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.  دیگری است 

 ید. سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنما  –  ۵۴ماده 

 در وقف  –مبحث دوم  

ی مال حبس و منافع آن تسبیل شود.  –  ۵۵ماده   وقف عبارتست از این که عی 

 داللت بر معتی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف وقف واقع یم  –  ۵۶ماده  
ً
علیهم یا  شود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که رصاحتا

محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این  که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف ها در صورنی قانونی آن   مقامقائم علیهم غی 
ط صورت قبول حاکم    است. رسر

 کند و بعالوه دارای اهلیتی باشد که در معامالت معتیی است. واقف باید مالک مایل باشد که وقف یم  –  ۵۷ماده 

منقول مشاع باشد یا مفروز.  –  ۵۸ماده  ی بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غی   فقط وقف مایل جائز است که با بقاء عی 

ی موقوفه را به ترصف وقف ندهد وقف محقق نیم  –  ۵۹ماده   کند. شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا یماگر واقف عی 

ط نیست بلکه مادایم  –  ۶۰ماده   شود. که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام یم در قبض فوریت رسر

ی بدهد یا از  ض الزم است و واقف نیم وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قب  –  ۶۱ماده   تواند از آن رجوع کند یا در آن تغیی 
ی نکرده بعد از  علیهم نماید یا با آنکیس را خارج کند یا کیس را داخل در موقوف علیهم موقوف  یک کند یا اگر در ضمن عقد متویل معی  ها رسر

 بعنوان تولیت دخالت کند. آن متویل قرار دهد یا خود  

محصور  کنند و قبض طبقه اویل کافی است و اگر موقوف ها قبض یم علیهم محصور باشند خود آنکه موقوف در صورنی   –   ۶۲ماده   علیهم غی 
 کند. بر مصالح عامه باشد متویل وقف واال حاکم قبض یم یا وقف 

برای خود قرار داده باشد قبض خود    کنند و اگر خود واقف تولیت را ها موقوفه را قبض یمویل و ویص محجورین از جانب آن  –   ۶۳ماده  
 کند. یم او کفایت

 متعلق بدیگری است یم   –   ۶۴ماده  
ً
ی وقف ملیک که در آن حق ارتفاق موجود است  توان وقف نمود و هم مایل را که منافع آن موقتا چنی 

 که بحق مزبور خلیل وارد آید. بدون این جائز است 

ار دیان و  –  ۶۵ماده   اقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است. صحت وققی که بعلت ارصی

وع باطل است.  –  ۶۶ماده  مشر  وقف بر مقاصد غی 

علیه مایل که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف   –  ۶۷ماده  
 آن باشد صحیح است. قادر باخذ  

   –   ۶۸ماده  
ً
ی که طبعا ی ی موقوفه محسوب یمهر چی  شود داخل در وقف است   یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عی 

 واقف آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است. مگر اینکه  

 وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.  –  ۶۹ماده 

 واقع شود نس  –  ۷۰ماده 
ً
 بت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است. اگر وقف بر موجود و معدوم معا

 وقف بر مجهول صحیح نیست.  –  ۷۱ماده 



علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از  علیه یا جزء موقوف وقف بر نفس باین معتی که واقف خود را موقوف   –   ۷۲ماده  
 حیات باشد یا بعد از فوت.  موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال منافع  

 ها صحیح است. وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن –  ۷۳ماده 

ی مصداق موقوف  –  ۷۴ماده   تواند منتفع گردد. علیهم واقع شود یم در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نی 

ی یمتواند تولیت یعتی اداره کردن امور موقوفه را مادام واقف یم   –   ۷۵ماده   تواند متویل  الحیوه یا در مدت معیتی برای خود قرار دهد و نی 
 با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غی  از خود واقف  دیگری 

ً
 یا مجتمعا

ً
ی کند که مستقال معی 

 اداره کنند و هم که هر   واگذار شود 
ً
 یا منضما

ً
ی واقف یمیک مستقال ی شده است نصب متویل  چنی  ط کند که خود او یا متویل که معی  تواند رسر
 ترتیتی را که مقتضی بداند قرار دهد.  کند و یا در این موضوع هر 

 تولیت را قبول یا رد  کیس که واقف او را متویل قرار داده یم   –   ۷۶ماده  
ً
تواند رد نماید و اگر رد کرد  کند و اگر قبول کرد دیگر نیم تواند بدوا

 صورتیست که از اصل متویل قرار داده نشده باشد.  مثل

 ترصف  هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشیی بطور استقالل تولیت قرار داده باشد هر یک از آن   –   ۷۷ماده  
ً
ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقال

ها حاکم تماع قرار داده باشد ترصف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یگ از آنو اگر بنحو اجکنند  یم
 ترصف کنند. باقیمانده است یم شخض را ضمیمه آن که  

ً
 نماید که مجتمعا

 تواند بر متویل ناظر قرار دهد که اعمال متویل بتصویب یا اطالع او باشد. واقف یم  –  ۷۸ماده 

ط تواند کیس را که در ضمن عقد وقف متویل قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورنی واقف یا حاکم نیم   – ۷۹ماده  که حق عزل رسر
ی یم شده باشد    کند. و اگر خیانت متویل ظاهر شود حاکم ضم امی 

ط کرده باشد و متویل فاقد آن وصف گردد منعزل یم  –  ۸۰ده ما  شود. اگر واقف وضع مخصویص را در شخص متویل رسر

ی نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ویل  –  ۸۱ماده   .فقیه خواهد بوددر اوقاف عامه که متویل معی 

ی کرده با  –   ۸۲ماده   شد متویل باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیتی قرار نداده  هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خایص معی 
ه مثل وکیل امیتی عمل نماید. متویل باید راجع بتعمی  و اجاره و جمع  باشد  ی و حفظ موقوفه و غی   آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقی 

ط تواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن متویل نیم  – ۸۳ماده    وقف باو اذن داده باشد ویل اگر در ضمن وقف رسر
ت نشده باشد یم  د. مبارسر  تواند وکیل بگی 

حق   –   ۸۴ماده   اگر  و  دهد  قرار  متویل  عمل  برای  سهیم  موقوفه  منافع  از  واقف  است  مستحق  جائز  متویل  باشد  نشده  ی  معی  التولیه 
 است. المثل عملاجرت 

ی شد موقوفل و حصه هر یک از موقوف بعد از آن که منافع موقوفه حاص  –  ۸۵ماده   تواند حصه خود را ترصف کند  علیه یم علیهم معی 
ط کرده باشد. اگرچه متویل   اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در ترصف را رسر

زم است بر  که واقف ترتیتی قرار نداده باشد مخارج تعمی  و اصالح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت الدر صورنی   –  ۸۶ماده  
 علیهم مقدم خواهد بود. موقوف حق 

ی موقوفواقف یم   –  ۸۷ماده   ط کند که منافع موقوفه مابی    علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتویل یا شخص تواند رسر
 .دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند

ن باشد که منجر بخرانی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورنی جایز  بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آ  –  ۸۸ماده  
 که عمران آن متعذر باشد یا کیس برای عمران آن حارصی نشود. است



ف بخرانی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته یم   –  ۸۹ماده  
شود مگر اینکه  هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشر

 شود. صورت تمام فروخته یم بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این  خرانی  

ی موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل یم –  ۹۰ماده   .شودعی 

 :در موارد ذیل منافع موقوفات عامه رصف بریات عمومیه خواهد شد –  ۹۱ماده 

ی باشد. که منافع موقوفه مجهول در صورنی ( ۱  المرصف باشد مگر اینکه قدر متیقتی در بی 

ی کرده است متعذر باشد. در صورنی ( ۲  که رصف منافع موقوفه در مورد خایص که واقف معی 

 اع از مباحاتدر حق انتف –مبحث سوم 

ی و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آن هرکس یم  –  ۹۲ماده   ها استفاده نماید. تواند با رعایت قوانی 

 در حق ارتفاق نسبت بملک غی  و در احکام و آثار امالک نسبت به امالک مجاور -فصل سوم

 در حق ارتفاق نسبت بملک غی   –مبحث اول  

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

توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع صاحبان امالک یم  – ۹۴ماده 
 .عقدیست که مطابق آن حق داده شده است قرارداد و 

یا آب  –   ۹۵ماده   یا خانه کیس مجرای فاضل آب  ی  ی نیم   هرگاه زمی  یا زمی  یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه  ی  تواند  باران زمی 
ی از آن  که عدم استحقاق او معلوم شود. کند مگر در صورنی جلوگی 

ی است مگر اینکه دیگری نسبت بآن    –  ۹۶ماده   ی کیس محکوم بملکیت صاحب زمی    چشمه واقعه در زمی 
ً
 یا انتفاعا

ً
]به آن [چشمه عینا

 .شدبا حقی داشته

تواند مانع آب  هرگاه کیس از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نیم   – ۹۷ماده 
ه. عبور او از ملک خود شود و هم بردن یا  ب و غی  ی در و شبکه و ناودان و حق رسر ی است سایر حقوق از قبیل حق داشیی  چنی 

تواند از  دارد ویل صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد یماگر کیس حق عبور در ملک غی  ن  –  ۹۸ماده  
ی است سایر ارتفاقاترجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم اذن خود   .چنی 

ری کند و یا برف  کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاهیچ   –  ۹۹ماده  
 مگر باذن او. بریزد  

اگر مجرای آب شخض در خانه دیگری باشد و در مجری خرانی بهمرسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک    –   ۱۰۰ماده  
ر از خود نماید چنانچه اگر خرانی مجر   خانه

ی مانع عبور آب  حق ندارد صاحب مجری را بتعمی  مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع رصی
تواند  ملزم نیست که مجری را تعمی  کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمی  مجری یم  شود مالک خانه 

ی شود ولیکن   ورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک. داخل خانه یا زمی   بدون رصی

از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب   هرگاه کیس از آنی که ملک دیگری است بنحوی  –  ۱۰۱ماده  
     .مجری را تغیی  دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشدتواند آن نیم 



 بکیس منتقل شود و برای آن ملک حق   –  ۱۰۲ماده  
ً
 یا جزئا

ً
لک موجود باشد  االرتفافی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان مهرگاه ملیک کال

 حق بحال خود بافی میماند مگر اینکه خالف آن ترصی    ح شده باشد. آن

کاء تقسیم شود هر کدام از آن  –   ۱۰۳ماده   ی رسر کاء ملیک دارای حقوق و منافیع باشند و آن ملک مابی  ها بقدر حصه مالک آن حقوق  هرگاه رسر
ی چند نفر تقسیم شود هر یک    منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملیک دارای حق عبور در ملک و  غی  بوده و آن ملک که دارای حق است بی 

 حق داشته است خواهد داشت. ها حق از آن
ً
 عبور از همان محیل که سابقا

ب از چشمه یا حوض یا آب انبار غی  حق   – ۱۰۴ماده  ی خواهد بود مثل اینکه اگر کیس حق رسر االرتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نی 
ی آب دارد. ق دارد ح  عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشیی

ی  کیس که حق   – ۱۰۵ماده   االرتفاق در ملک غی  دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق الزم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بی 
 صاحب ملک بر خالف آن قراری داده شده باشد. او و 

تواند در ملک خود ترصفانی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد  االرتفاق غی  است نیم ق مالک ملیک که مورد ح  –   ۱۰۶ماده  
 اجازه صاحب حق. مگر با 

باندازه   –   ۱۰۷ماده   باید  اوست  متعلق حق  آنچه  ترصفات صاحب حق در ملک غی  که  متعارف و  بمقدار  یا  دادند و  قرار  باشد که  ای 
ورت   کند. انتفاع اقتضا یم رصی

تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع  در تمام مواردی که انتفاع کیس از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک یم   –  ۱۰۸ماده  
 اینکه مانع قانونی موجود باشد. کند مگر 

 در احکام و آثار امالک نسبت بامالک مجاور  –مبحث دوم  

ی صاحب آن دو ملک محسوب یم  –  ۱۰۹ماده   ک مابی 
ی دو ملک واقع است مشیی شود مگر اینکه قرینه یا دلییل بر خالف  دیواری که مابی 

 موجود باشد. آن

 کنند. ه قرائن است که داللت بر ترصف و اختصاص یمبنا بطور ترصیف و وضع رستی  از جمل –  ۱۱۰ماده 

هرگاه از دو طرف بنا متصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار رستی  گذاشته شده باشد آن دیوار    –  ۱۱۱ماده  
اک است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.   محکوم باشیی

که خالفش  باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این هرگاه قرائن اختصایص فقط از یک طرف –  ۱۱۲ماده 
 شود.  ثابت 

کت دارند.  –  ۱۱۳ماده  ک بر عهده کسانی است که در آن رسر  مخارج دیوار مشیی

کاء نیمهیچ  –  ۱۱۴ماده  ر بنحو یک از رسر ک نماید مگر اینکه دفع رصی  دیگر ممکن نباشد. تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمی  دیوار مشیی

یک دیگر  در صورنی   –  ۱۱۵ماده   ک امتناع نماید رسر ی از تجدید بناء و اجازه ترصف در مبنای مشیی یکی  ک خراب شود و احد رسر که دیوار مشیی
 تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. یم

کاء رایصی بترصف دیگری در مبنا باشد ویل از تحم  –  ۱۱۶ماده   یک دیگر یمهرگاه احد رسر تواند بنای دیوار را  ل مخارج مضایقه نماید رسر
یگ است که بنا را تجدید  کند و در اینتجدید  ک خواهد بود واال مختص بشر ک ساخته شود دیوار مشیی صورت اگر بنای جدید با مصالح مشیی

 کرده است. 

ک را خراب کند در صورتیکه خراب   – ۱۱۷ماده   یک دیوار مشیی  آن اگر یگ از دو رسر
ً
را بنا  کردن آن الزم نبوده باید آن که خراب کرده مجددا

 کند. 



د یا روی آن بنا رستی  بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع ترصفی  هیچ   –   ۱۱۸ماده   ک را باال بیی
یک حق ندارد دیوار مشیی یک از دو رسر

یک دیگر. نماید    مگر به اذن رسر

ک رستی  داشته باشد نیم   –   ۱۱۹ماده   کاء بر روی دیوار مشیی ها را از جایهر یک از رسر یک دیگر تی  خود تغیی  دهد و    تواند بدون رضای رسر
 دیگر از دیوار بگذارد.  بجای

تواند از اذن خود  اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بر وی دیوار او رستی  بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد یم   –   ۱۲۰ماده  
 .مگر اینکه بوجه ملزیم این حق را از خود سلب کرده باشدرجوع کند  

ی گذارده باشد و بعد آ   –   ۱۲۱ماده    بگذارد مگر باذن جدید  نرا بردارد نیم هرگاه کیس به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار رستی 
ً
تواند مجددا

ی است سایر ترصفات. صاحب دیوار و هم از   چنی 

ف بخرانی گردد صاحب آن اجبار یم –  ۱۲۲ماده 
 را خراب کندشود که آن اگر دیواری متمایل بملک غی  یا شارع و نحو آن شود که مشر

ی دو نفر تقسیم شو   –  ۱۲۳ماده   ی دو قسمت بکشندها نیم د یگ از آناگر خانه یا زمیتی بی   .تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابی 

اگر از قدیم رستی  عمارنی روی دیوار مختض همسایه بوده و سابقه این ترصف معلوم نباشد باید بحال سابق بافی بماند و اگر   –  ۱۲۴ماده 
تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت  عمارت یمخرانی عمارت و نحو آن رستی  برداشته شود صاحب    بسبب

 .سابق برصف اجازه او ایجاد شده بوده است نماید وضعیت

تواند بطور متعارف در حصه اختصایص خود  ها یم هرگاه طبقه تحتانی مال کیس باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن  –  ۱۲۵ماده  
ی طبقه فوقانی و تحتانی یمبکند ل  ترصف  ی دو طبقه هر یک از مالکی  تواند در کف یا سقف طبقه اختصایص خود بطور  یکن نسبت بسقف بی 

 .اندازه ترصف نماید که مزاحم حق دیگری نباشدمتعارف آن

دو نسبت بسقف   صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه باالختصاص و هر   –  ۱۲۶ماده  
ی  اک مترصف شناخته یم  مابی   .شونداطاق و غرفه باالشیی

 .پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خالف آن ثابت شود –  ۱۲۷ماده 

رها و سقف آن  تواند دیگری را اجبار به تعمی  یا مساعدت در تعمی  دیواهیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نیم  –   ۱۲۸ماده  
 .بنماید

ی عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورنی   –   ۱۲۹ماده   ی مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید  هرگاه سقف واقع مابی  که بی 
ی آنبنا   بی 

ً
 سقف را تجدید نموده چنانچه بحاصل نشود و قرار داد ملزیم سابقا

ً
عا ی اگر تیی که ها موجود نباشد هر یک از مالکی  ا مصالح مشیی

ک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود. ساخته شده    باشد سقف مشیی

کیس حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن    –   ۱۳۰ماده  
 بود. خواهد 

ی همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه یم  –  ۱۳۱ماده   تواند آنرا  اگر شاخه درخت کیس داخل در فضای خانه یا زمی 
ی است حکم ریشهاگر نشد از حد خانه خود قطع کند و هم  عطف کند و   .شودهای درخت که داخل ملک غی  یم چنی 

ر همسایه شود مگر ترصفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا  تواند در ملک خود ترصفی کند که  کیس نیم   –  ۱۳۲ماده   مستلزم ترصی
ر   .از خود باشد رفع رصی

تواند از دیوار مختض  تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختض او باشد لیکن یم کیس نیم   –  ۱۳۳ماده  
تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع  منع او را ندارد ویل همسایه هم یم روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق    خود 

 رؤیت شود. 



یکند نیم یک از اشخایصهیچ  –  ۱۳۴ماده  کاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. که در یک معیی یا یک مجری رسر  توانند رسر

ه و نحو آن –  ۱۳۵ماده  ی خواهد بود. ها که فدرخت و حفی  ی امالک باشد در حکم دیوار مابی   اصل مابی 

 در حریم امالک  –مبحث سوم 

ورت دارد.  –  ۱۳۶ماده   حریم مقداری از ارایصی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن رصی

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

ی رخوه )  –   ۱۳۸ماده  ی سخت )(  ۵۰۰حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمی  گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این  (  ۲۵۰گز و در زمی 
ر کافی نباشد باندازه  ماده و ماده  ی از رصی ر کافی باشد بآن قبل برای جلوگی   شود. ]به آن[ افزوده یم  ای که برای دفع رصی

چه مقصود از حریم است بدون اذن از صاحب حریم است و تملک و ترصف در آن که منافی باشد با آن   حریم در حکم ملک  –   ۱۳۹ماده  
ر  مالک صحیح نیست و بنابر این کیس نیم طرف تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ویل ترصفانی که موجب ترصی

 نشود جائز است. 

 در اسباب تملک –کتاب دوم 

 شود: تملک حاصل یم –  ۱۴۰ماده 

 باحیاء ارایصی موات و حیازت اشیاء مباحه  (۱

 بوسیله عقود و تعهدات (۲

 بوسیله اخذ بشفعه ( ۳

 بارث ( ۴

 در احیاء اراضن موات و حیازت اشیا مباحه -قسمت اول

 در احیاء اراضن موات و مباحه – باب اول 

از قبیل    –   ۱۴۱ماده   آباد کردن محسوب است  بوسیله عملیانی که در عرف  را  مباحه  ارایصی موات و  ی آن است که  احیای زمی  از  مراد 
ه قابل استفاده نمایند. درختزراعت، ی و غی   کاری، بنا ساخیی

مالکیت   –   ۱۴۲ماده   ه تحجی  است و موجب  یا کندن چاه و غی  ی  اطراف زمی  قبیل سنگ چیدن  از  احیاء  وع در  برای  نیم   رسر شود ویل 
کننده    نماید. ایجاد حق اولویت در احیاء یم تحجی 

 شود. هرکس از ارایصی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت یم –  ۱۴۳ماده 

ی یم  –  ۱۴۴ماده  ی موجب تملک وسط آن نی   باشد. احیاء اطراف زمی 

ی دیگر مربوطاحیاء  –  ۱۴۵ماده   ه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید. کننده باید قوانی 

 در حیازت مباحات -باب دوم



 مقصود از حیازت ترصف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل ترصف و استیال.  –  ۱۴۶ماده 

ی مربوطه بآن حیازت کند مالک آن یم  –  ۱۴۷ماده   شود. هرکس مال مباج را با رعایت قوانی 

ی مباح نهر   –  ۱۴۸ماده   شود ویل مادامیکه متصل  ی بکند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر یم هرکس در زمی 
 نشده است تحجی  محسوب است. برودخانه  

هرگاه کیس بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباج که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب   -۱۴۹ماده  
وب نمود. ذن مالک نیماست و بدون امجری  توان از آن نهری جدا کرد یا زمیتی مشر

یک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند    - ۱۵۰ماده   هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه رسر
ی آن   شود. ها تقسیم یمو بهمان نسبت بی 

کاء نیم   -۱۵۱ماده   ک  یگ از رسر مجرانی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف  تواند از مجرای مشیی
کاء. آن  درخت بکارد یا هر نحو ترصفی کند مگر باذن سایر رسر

ک داخل مجرای مختض آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن یم -۱۵۲ماده  کاء از آب نهر مشیی شود  اگر نصیب مفروض یگ از رسر
 تواند بکند. نحو ترصفی در آن یم و هر 

ی جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن   -۱۵۳ماده   ک مابی 
شود  ها یم ها اختالف شود حکم بتساوی نصیب آنهرگاه نهری مشیی

 ها موجود باشد. دلییل بر زیادنی نصیب بعضی از آن مگر اینکه  

د بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باکیس نیم   -۱۵۴ماده   شد. تواند از ملک غی  آب بملک خود بیی

ی و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.  - ۱۵۵ماده  وب کند یا برای زمی   هرکس حق دارد از نهرهای مباحه ارایصی خود را مشر

ی صاحبان ارایصی در تقدم و تأخر اختالف شود و هیچیک   -۱۵۶ماده   وب شود و مابی   هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام ارایصی اطراف آن مشر
ی نتواند حق   ی پائی  تر خواهد  تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمیتی که بمنبع آب نزدیکیی است بقدر حاجت حق تقدم بر زمی 

 داشت. 

ی در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یگ بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند    –  ۱۵۷ماده   هرگاه دو زمی 
ند  ی هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت و آب کافی براآب بیی

 کنند. حصه تقسیم یم

ی مقدم یم  – ۱۵۸ماده  ی  هرگاه تاری    خ احیاء ارایصی اطراف رودخانه مختلف باشد زمیتی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نی  شود بر زمی 
ی احیا متأخر در   تر از آن باشد. ء اگرچه پائی 

 زمیتی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان ارایصی سابقه تضییقی    -۱۵۹ماده  
ً
هرگاه کیس بخواهد جدیدا

ی او باالتر از سایمنباشد   وب کند و اال حق بردن آب ندارد اگرچه زمی  ی جدید را مشر  یر ارایصی باشد. تواند از آب رودخانه زمی 

ی خود یا ارایصی مباحه بقصد تملک قنات یا چایه بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن یم  – ۱۶۰ماده  شود  هرکس در زمی 
 ارایصی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجی  محسوب است. و در 

 در معادن  –باب سوم 

ی کیس واقع شده باشد ملک –  ۱۶۱ماده   که در زمی 
ی مخصوصه خواهد بود.  معدنی ی است و استخراج آن تابع قوانی   صاحب زمی 

 در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله  –باب چهارم 



 در اشیاء پیدا شده  –فصل اول  

 .تواند آن را تملک کندنخود نقره باشد، یم ۶/ ۱۲هرکس مایل پیدا کند که قیمت آن کمیی از یک درهم که وزن آن  –  ۱۶۲ماده 

سال تعریف کند و اگر در  نخود نقره یا بیشیی باشد، پیداکننده باید یک   ۶/ ۱۲اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن    –   ۱۶۳ماده  
ر آن بکند در صورنی که آن را  مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا ترصف دیگری د

 .بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصی  او تلف شود، ضامن نخواهد بود

ی  سال علم حاصل کند که تعریف نی در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک  –تبرصه   فایده است و یا از یافیی
 .شودیم صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط 

 به اطالع اهایل محل    –  ۱۶۴ماده  
ً
یع بنحوی که بتوان گفت که عادتا تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعالن بر حسب مقررات رسر

 .رسیده است

حتاج بتعریف  تواند آن را تملک کند و مهرکس در بیابان یا خرابه که خایل از سکنه بوده و مالک خایص ندارد مایل پیدا کند یم – ۱۶۵ماده 
 مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حارصی است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. نیست 

ی سابق است باید    –   ۱۶۶ماده   اگر کیس در ملک غی  یا ملیک که از غی  خریده مایل پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعیل یا مالکی 
 مقرر است ها معلوم شد باید به آنها مدیع مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آنبدهد اگر آن ها اطالع  بآن

ً
ها بدهد و اال بطریقی که فوقا

 رفتار نماید. 

شود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود  اگر مایل که پیدا شده است ممکن نیست بافی بماند و فاسد یم  –  ۱۶۷ده  ما
   .شده خواهد بودمال پیدا 

 اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصی  پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.  –  ۱۶۸ماده 

 شود قبل از تملک متعلق بصاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است. یع که از مال پیدا شده حاصل یممناف –  ۱۶۹ماده 

 در حیوانات ضاله  –فصل دوم 

ضاله( عبارت از هر حیوان مملویک است که بدون مترصف یافت شود ویل اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک  حیوان گم شده )   –   ۱۷۰ماده  
 گردد. یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نیم آنی 

د کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و اال  هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن ر   –  ۱۷۱ماده  
 خواهد بود اگرچه آنرا بعد از ترصف رها کرده باشد. ضامن

یس بحاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه    –  ۱۷۲ماده   اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسیی
تواند مخارج نگاهداری آنرا  هرگاه حیوان ضاله در نقاط غی  مسکونه یافت شود پیداکننده یم   داری آنرا از مالک نخواهد داشت. نگاهمخارج  

وط بر اینکه از حیوان انتفایع ده باشد و اال مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط  از مالک مطالبه کند مشر نیی
 ق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت. برای بقیه ح

 در دفینه –باب پنجم 

ی یا بنانی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا یم  –  ۱۷۳ماده   شود. دفینه مایل است که در زمی 

 دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کیس است که آنرا پیدا کرده است.  –  ۱۷۴ماده 



ی مدیع مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه    –   ۱۷۵ماده   اگر کیس در ملک غی  دفینه پیدا نماید باید بمالک اطالع دهد اگر مالک زمی 
د. مالکیت تعلق یم بمدیع  گی 

 شود متعلق بمستخرج آن است. دفینه که در ارایصی مباحه کشف  –  ۱۷۶ماده 

شود ملک کیس است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل میاندازد ملک کیس  جواهری که از دریا استخراج یم – ۱۷۷ماده 
 که آن را حیازت نماید. است

و  –  ۱۷۸ماده   ن بیاورد. مایل که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کیس است که آنرا بی 

 در شکار –باب ششم 

 شکار کردن موجب تملک است.  –  ۱۷۹ماده 

 شود. شکار حیوانات اهیل و حیوانات دیگری که عالمت مالکیت در آن باشد موجب تملک نیم  –  ۱۸۰ماده 

ی شوند ملک آن شخص اساگر کیس کندو یا محیل برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسیل که در آن جمع یم   –  ۱۸۱ماده   طور است  ت همی 
 کبوتر که در برج کبوتر جمع شود. حکم 

ی خواهد شد.  –  ۱۸۲ماده   مقررات دیگر راجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه معی 

 قسمت دوم 

 در عقود و معامالت و الزامات 

 در عقود و تعهدات بطور کل  – باب اول 

 ها باشد. عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن  –  ۱۸۳ماده 

 در اقسام عقود و معامالت  –فصل اول  

 شوند: عقود و معامالت باقسام ذیل منقسم یم –  ۱۸۴ماده 

 الزم، جائز، خیاری، منجز و معلق. 

ی معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.  –  ۱۸۵ماده   عقد الزم آن است که هیچیک از طرفی 

ی بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.  –  ۱۸۶ماده   عقد جائز آن است که هر یک از طرفی 

 عقد ممکن است بیکطرف الزم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.  –  ۱۸۷ماده 

ی یا یگ از آن عقد خیاری آن است که –  ۱۸۸ماده   ها یا برای ثالتی اختیار فسخ باشد. برای طرفی 

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

ایط اسایس برای صحت معامله   –فصل دوم   در شر



ایط ذیل اسایس است.  –  ۱۹۰ماده   برای صحت هر معامله رسر

ی و رضای آن ( ۱  هاقصد طرفی 

ی ( ۲  اهلیت طرفی 

ی که مورد معامله باشد( ۳  موضوع معی 

وعیت جهت معامله ( ۴  مشر

ن و رضای آن –مبحث اول    ها در قصد طرفی 

ی که داللت بر قصد کند عقد محقق یم  –  ۱۹۱ماده  ی ط مقرون بودن به چی   . شود بقصد انشاء بشر

ی یا یگ از آن –  ۱۹۲ماده  ی قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. در مواردیکه برای طرفی   ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبی 

ی قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون    –  ۱۹۳ماده   انشاء معامله ممکن است بوسیله عمیل که مبی 
 کرده باشد.   استثناء

ی بوسیله آن انشاء معامله یم   –   ۱۹۴ماده   ی همان الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملی  نمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفی 
 قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و اال معامله باطل خواهد بود. عقدی را 

 عامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است. اگر کیس در حال مستی یا بیهویسر یا در خواب م –  ۱۹۵ماده 

کند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف آنرا ترصی    ح نماید یا  کیس که معامله یم  –  ۱۹۶ماده  
 لتی بنماید. کند تعهدی هم بنفع شخص ثا آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود یم بعد خالف 

ی خواهد بود.  –  ۱۹۷ماده  ی متعلق بغی  باشد آن معامله برای صاحب عی   در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عی 

ی یا یگ از آن  –  ۱۹۸ماده  ی این اقدام  ممکن است طرفی  ی ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملی  ها بوکالت از غی  اقدام بنماید و نی 
 عمل آورد. را به 

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

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

 آورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خلیل وارد نیم  –  ۲۰۱ماده 

شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه  اکراه با عمایل حاصل یم –  ۲۰۲ماده 
ی سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ال اکراه قابل تحمل نباشد.درمورد اعمعادتا   آمی 

ی واقع شود.  –  ۲۰۳ماده   اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غی  از متعاملی 

باء و اوالد موجب اکراه است.در مورد  تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آ  –  ۲۰۴ماده  
 تشخیص نزدیگ درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است. این ماده 

]گذارد[ و یا خود شخص   تواند تهدید خود را بموقع اجرا کذارد هرگاه شخض که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نیم  –  ۲۰۵ماده 
 شود. شقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نیم اینکه بدون ممزبور قادر باشد بر  



 اگر کیس در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتیی خواهد بود.  –  ۲۰۶ماده 

 شود. ب نیمملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسو  –  ۲۰۷ماده 

 شود. مجرد خوف از کیس بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نیم  –  ۲۰۸ماده 

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

ن  –مبحث دوم    در اهلیت طرفی 

ی باید برای معامله اهلیت داشته باشند.  –  ۲۱۰ماده   متعاملی 

ی اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.  –  ۲۱۱ماده   برای اینکه متعاملی 

 معامله با اشخایص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.  –  ۲۱۲ماده 

 معامله محجورین نافذ نیست.  –  ۲۱۳ماده 

 در مورد معامله –مبحث سوم 

ی تعهد تسلیم یا ایفاء آن را یم –  ۲۱۴ماده   کنند. مورد معامله باید مال یا عمیل باشد که هر یک از متعاملی 

وع باشد.  –  ۲۱۵ماده   مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالنی مشر

 مایل به آن کافی است. مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اج –  ۲۱۶ماده 

 مبحث چهارم در جهت معامله 

وع باشد و اال معامله باطل است.  –  ۲۱۷ماده   در معامله الزم نیست که جهت آن ترصی    ح شود ویل اگر ترصی    ح شده باشد باید مشر

 .هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است –  ۲۱۸ماده 

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دالئل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،    –مکرر    ۲۱۸ماده  
ان بدیه او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد  دادگاه یم  ی تواند قرار توقیف اموال وی را به می 
 .داشت

 در اثر معامالت   –صل سوم ف

 در قواعد عمویم  –مبحث اول  

ی و قائم   –   ۲۱۹ماده   ی متعاملی  ی اقاله یا  ها الزم مقام آنعقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بی  االتباع است مگر اینکه برضای طرفی 
 قانونی فسخ شود. بعلت  

ی به کلیه نتایخی هم که بم  –  ۲۲۰ماده   یکه در آن ترصی    ح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملی  ی ی را باجرای چی   وجبعقود نه فقط متعاملی 
 شود ملزم میباشند. عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل یم



اگر کیس تعهد اقدام بامری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف   –  ۲۲۱ماده  
له ترصی    ح مقابل است ی  بمیی

ً
ان خسارت ترصی    ح شده و یا تعهد عرفا وط بر اینکه جیی  باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.   مشر

تواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم یم  –  ۲۲۲ماده  
 دهد و متخلف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید. انجام  

 ل بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. هر معامله که واقع شده باشد محمو  –  ۲۲۳ماده 

 الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.  –  ۲۲۴ماده 

له ذکر در عقد است.  –  ۲۲۵ماده  ی  متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون ترصی    ح هم منرصف آن باشد بمیی

 در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات  –مبحث دوم  

ی طرف دیگر نیم   –  ۲۲۶ماده   تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد  در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یگ از متعاملی 
تواند ادعای خسارت نماید  معیتی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدنی مقرر نبوده طرف وقتی یم مدت

 او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.  انجام با  که اختیار موقع 

شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده  متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت یم  –   ۲۲۷ماده  
 نمیتوان مربوط باو نمود.  است که

ان خسارت حاصله از تأخی     ۲۲۱تواند با رعایت ماده  شد حاکم یمدر صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی با  –  ۲۲۸ماده   مدیون را بجیی
 تأدیه دین محکوم نماید. در 

اگر متعهد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم بتأدیه خسارت    –   ۲۲۹ماده  
 نخواهد بود. 

ط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلیعی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نیم  اگر در ضمن معامله  – ۲۳۰ماده   تواند او را به  رسر
 کمیی از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.   بیشیی یا 

 در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث –مبحث سوم 

ی و قائم مقام قانونی آن  –  ۲۳۱ماده  ی متعاملی   ۱۹۶ها مؤثر است مگر در مورد ماده معامالت و عقود فقط درباره طرفی 

اییط که در ضمن عقد یم -فصل چهارم  شود در بیان شر

ط  –مبحث اول    در اقسام شر

وط مفصله ذیل باطل است ویل مفسد عقد نیست:  –  ۲۳۲ماده   رسر

یط که انجام آن غی  مقدور باشد.  -۱  رسر

یط که در آن نفع و فایده نباشد.  -۲  رسر

وع  -۳ یط که نامشر  باشد. رسر

وط مفصله ذیل باطل و موجب بطالن عقد است.  –  ۲۳۳ماده   رسر



ط خالف مقتضای عقد.  -۱  رسر

ی   -۲ ط مجهویل که جهل بآن موجب جهل بعوضی  [ شود  رسر ی  ]به عوضی 

ط بر سه قسم است:  –  ۲۳۴ماده   رسر

ط صفت.  -۱  رسر

ط نتیجه -۲  رسر

۳-  .
ً
 یا نفیا

ً
ط فعل اثباتا  رسر

ط   ط صفت عبارت است از رسر ط شود. راجعه بکیفیت یا کمیت مورد معامله  رسر ط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج رسر ط  رسر رسر
ط شود.  ی یا بر شخص خارجی رسر  فعل آن استکه اقدام یا عدم اقدام بفعیل بر یگ از متعاملی 

ط  –مبحث دوم    در احکام شر

ط بنفع او    –  ۲۳۵ماده   ط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کیس که رسر یط که در ضمن عقد شده است رسر هرگاه رسر
 خیار فسخ خواهد داشت.  شده است 

اط حاصل یم –  ۲۳۶ماده  ط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خایص نباشد آن نتیجه بنفس اشیی  شود. رسر

ط در ضم  –  ۲۳۷ماده   بیاورد و در  هرگاه رسر باید آن را بجا  ط شده است  بانجام رسر م  ی  کیس که ملیی
ً
یا نفیا  

ً
اثباتا باشد  ط فعل  ن عقد رسر

ط بنماید. تخلف طرف معامله یمصورت  تواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء رسر

م بانجام آن غی  مقدور ویل انجا   –   ۲۳۸ماده   ی
ط شود و اجبار ملیی م آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد  هرگاه فعیل در ضمن عقد رسر

م موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. یمحاکم ی  تواند بخرج ملیی

وط هم از جمله اعمایل نباشد که دیگری بتواند از    –   ۲۳۹ماده   وط ممکن نباشد و فعل مشر وط علیه برای انجام فعل مشر هرگاه اجبار مشر
 ا خواهد داشت. واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله ر جانب او 

ی   –   ۲۴۰ماده   ط ممتنع شود یا معلوم شود که حی  ط بر نفع او شده است  اگر بعد از عقد انجام رسر العقد ممتنع بوده است کیس که رسر
وطاختیار فسخ  له باشد.  معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشر

ط شود که یگ از مت  –  ۲۴۱ماده   ی برای آنچه که بواسطه معامله مشغولممکن است در معامله رسر  شود رهن یا ضامن بدهد. الذمه یمعاملی 

وط  –  ۲۴۲ماده  ی را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشر وط علیه مال معی  ط شده باشد که مشر له اختیار فسخ هرگاه در عقد رسر
وطخواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از    معامله را  له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب  آن که مال را مشر

 ندارد.  شود دیگر اختیار فسخ

وط  –  ۲۴۳ماده  د مشر ط انجام نگی  ط شده باشد که ضامتی داده شود و این رسر  له حق فسخ معامله را خواهد داشت. هرگاه در عقد رسر

ط بنفع او شده یم   –   ۲۴۴ماده   ط در    تواند از عمل بآنطرف معامله که رسر ط رصف نظر کند که در اینصورت مثل آن است که این رسر رسر
ط نتیجه قابل اسقاط نیست.  معامله قید   نشده باشد لیکن رسر

ط نماید.  –  ۲۴۵ماده  ط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعتی عمیل که داللت بر اسقاط رسر  اسقاط حق حاصل از رسر

یط که در ضمن آن شده است باطل یمدرصورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ    –  ۲۴۶ماده    شود و اگر کیس که ملزم بانجام بهم بخورد رسر
ط کرده باشد یم ط بوده است عمل بشر وطرسر د. تواند عوض او را از مشر  له بگی 



 که موضوع آن مال غی  است یا معامالت فضویل  –فصل پنجم 
 در معامالتی

 رایصی باشد ویل اگر مالک یا    –  ۲۴۷ماده  
ً
معامله بمال غی  جز بعنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا

 شود. مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ یم قائم

 یا فعیل که داللت بر امضاء عقد نماید.   شود بلفظاجازه مالک نسبت بمعامله فضویل حاصل یم  –  ۲۴۸ماده 

 شود. سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نیم  –  ۲۴۹ماده 

 اجازه در صورنی مؤثر است که مسبوق برد نباشد واال اثری ندارد.  –  ۲۵۰ماده 

 ماید. شود بهر لفظ یا فعیل که داللت بر عدم رضای بآن ن رد معامله فضویل حاصل یم –  ۲۵۱ماده 

ر طرف اصیل باشد مشارالیه یم –  ۲۵۲ماده   تواند معامله را بهم بزند. الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخی  موجب ترصی

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

کننده فضویل منتقل شود رصف تملک موجب  هرگاه کیس نسبت بمال غی  معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله  –  ۲۵۴ماده  
 معامله سابقه نخواهد بود. نفوذ  

کننده بوده است یا ملک کیس  بمایل معامله بعنوان فضویل نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معاملههرگاه کیس نسبت    –  ۲۵۵ماده  
 معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه  است که معاملهبوده 

ً
 یا وکاله

ً
کننده میتوآن استه است از قبل او والیه

 .دمعامله باطل خواهد بو معامل است و اال  

هرگاه کیس مال خود و مال غی  را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مایل را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود    –  ۲۵۶ماده  
 و نسبت بغی  فضویل است. او نافذ  

ی مایل که موضوع معامله فضویل بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضویل را اجازه یا ر  –  ۲۵۷ماده  ی  اگر عی  د کند مورد معامله دیگر نی 
تواند هر یک از معامالت را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر  مالک یمواقع شود 

 آن باطل خواهد بود. 

ی نسبت بمنافع حاصلنسبت بمنافع مایل که مورد معامله فضویل بوده است و هم  –  ۲۵۸ماده   ه از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد چنی 
 خواهد بود.  مؤثر 

هرگاه معامل فضویل مایل را که موضوع معامله بوده است بترصف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند مترصف    –   ۲۵۹ماده  
ی و منافع است. ضامن  عی 

در صورتیکه معامل فضویل عوض مایل را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه    –  ۲۶۰ماده  
ی اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت. ه قبضمعامل  عوض را نی 

باصل مال و منافع    –   ۲۶۱ماده   ی نسبت  ی داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشیی در صورتیکه مبیع فضویل بترصف مشیی
ی استدر ترصف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و هم مدتیکه  ی   چنی  نسبت بهر عیتی که در مدت ترصف مشیی

 حادث شده باشد. 

 ببایع فضویل رجوع کند.  –  ۲۶۲ماده 
ً
 یا قیمه

ً
 یا مثال

ً
داد ثمن عینا ی حق دارد که برای اسیی  در مورد ماده قبل مشیی

ی هم بر فضویل بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای    –  ۲۶۳ماده   ثمن و کلیه غرامات ببایع  هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشیی
 رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. فضویل



 در سقوط تعهدات  – فصل ششم 

 شود: تعهدات بیگ از طرق ذیل ساقط یم  –  ۲۶۴ماده 

 بوسیله وفاء بعهد.  – ۱

 بوسیله اقاله.  – ۲

 بوسیله ابراء.  – ۳

 بوسیله تبدیل تعهد.  – ۴

 بوسیله تهاتر.  – ۵

 الذمه. بوسیله مالکیت مافی  –۶

 در وفاء بعهد  –مبحث اول  

ی بدیگری   هرکس مایل بدیگری    –   ۲۶۵ماده   ی ع است بنابراین اگر کیس چی  ]به دیگری[ بدهد بدون   ]به دیگری[ بدهد ظاهر در عدم تیی
ی باشد  داد کند. یم اینکه مقروض آن چی   تواند اسیی

 حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل   یکه  در مورد تعهدات  –  ۲۶۶ماده  
ً
]به میل[ خود آنرا ایفاء نماید   ]تعهدانی که[ برای متعهدله قانونا

داد او مسموع نخواهد   بود.  دعوی اسیی

ایفاء دین از جانب غی  مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند    –   ۲۶۷ماده  
 ]به او[ دارد و اال حق رجوع ندارد.  اذن باشد حق مراجعه باو ]اگر[ با  اکر 

ط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.  –  ۲۶۸ماده  ت شخص متعهد رسر  انجام فعیل در صورتیکه مبارسر

ی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته  وفاء بعهد وقتی محقق یم  –   ۲۶۹ماده   ی شود که متعهد چی 
 باشد. 

ی تأدیه مالک آن مال نبوده  بعهد مایل تأدیه نماید دیگر نیم   اگر متعهد در مقام وفاء   –   ۲۷۰ماده   تواند بعنوان ]به عنوان[ اینکه در حی 
داد آنرا از متعهد   له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غی  و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد. اسیی

]به کیس[ که قانونا   ]به کیس[ که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکیس   داین یا بکیس    ]به شخص[ دین باید بشخص    –  ۲۷۱ماده  
 حق قبض را دارد. 

[ اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین رایصی شود.  تأدیه بغی    –  ۲۷۲ماده   ]به غی 

]به حاکم[ یا قائم مقام او بری   یله[ ترصف دادن آن بحاکم  ]به وس  اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله    –  ۲۷۳ماده  
 ]به موضوع[ حق وارد آید نخواهد بود.  خسارنی که ممکن است بموضوع   شود و از تاری    خ این اقدام مسئول یم

 اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتیی نخواهد بود.  –  ۲۷۴ماده 

ی دیکری  متعهدله را نمی –  ۲۷۵ماده  [ آنچکه   ]دیگری[ بغی    توان مجبور نمود که چی  ]آن چه که[ موضوع تعهد است قبول نماید   ]به غی 
 معادل یا بیشیی از 

ً
ء قیمتا  موضوع تعهد باشد.  اگرچه آن یسر



 ده[ تأدیه نماید. ]به عه تواند مایل را که از طرف حاکم ممنوع از ترصف در آن شده است در مقام وفاء بعهد مدیون نیم  –  ۲۷۶ماده 

]به   تواند نظر بوضعیت  ]به قبول[ قسمتی از موضوع تعهد نماید ویل حاکم یم  تواند متعهدله را مجبور بقبول  متعهد نیم   –   ۲۷۷ماده  
 اقساط دهد. وضعیت[ مدیون مهلت عادله یا قرار 

ی معیتی باشد تسلیم آن بصاحبش    –  ۲۷۸ماده   ی تسلیم دارد موجب برائت متعهد  ]به صاحبش[ در وض اگر موضوع تعهد عی  عیتی که حی 
]مواردی که[ در این قانون ترصی    ح شده است   نقصان از تعدی یا تفریط متعهد نایسر نشده باشد مگر در مواردیکه    شود اگرچه کش و یم

گرچه کش و نقصان مربوط تسلیم نموده باشد مسئول هر کش و نقصان خواهد بود ا ویل اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخی  در  
[ شخص متعهد نباشد.  بتقصی    ]به تقصی 

    –   ۲۷۹ماده  
ً
ی شخض نبوده و کیل باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعالی آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا اگر موضوع تعهد عی 

 تواند بدهد. محسوب است نیم  معیوب

ی قرارداد مخصویص باشد یا عرف   عمل  واقع شده به   انجام تعهد باید در محیل که عقد   –  ۲۸۰ماده   ی متعاملی  ]به عمل[ آید مگر اینکه بی 
 دیگری اقتضا نماید.  و عادت ترتیب 

ط خالف شده باشد.  مخارج تأدیه بعهده  –  ۲۸۱ماده   ]به عهده[ مدیون است مگر اینکه رسر

 باشد. تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون یم ]به یک[ نفر دیون متعدده داشته باشد  اگر کیس بیک  – ۲۸۲ماده 

 در اقاله –مبحث دوم  

ی یم  –  ۲۸۳ماده  ایصی  بعد از معامله طرفی  [ آن را اقاله و تفاسخ کنند.  توانند بیی  ]به ترایصی

 شود که داللت بر بهم زدن معامله کند. ]به هر[ لفظ یا فعیل واقع یم اقاله بهر   –  ۲۸۴ماده 

 موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.  –  ۲۸۵ماده 

ی مانع اقاله نیست در این صورت بجای    –  ۲۸۶ماده   ی که تلف شده است مثل آن در صورت مثیل   تلف یگ از عوضی  ی ]به جای[ آن چی 
 شود. صورت قیمتی بودن داده یم بودن و قیمت آن در 

]به واسطه[   شود مال کیس است که بواسطه ع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث یم نماآت و مناف  – ۲۸۷ماده 
 شود. نماآت متصله مال کیس است که در نتیجه اقاله مالک یم  عقد مالک شده است ویل 

ی اقاله بمقدار    اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله ترصفانی کند که موجب ازدیاد قیمت آن  –  ۲۸۸ماده   ]به مقدار[ قیمتی   شود در حی 
 شده است مستحق خواهد بود.  ]به سبب[ عمل او زیاد  که بسبب 

 در ابراء  –مبحث سوم 

 ]به اختیار[ رصفنظر نماید.  ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار  –  ۲۸۹ماده 

 شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد. ابراء وقتی موجب سقوط تعهد یم  –  ۲۹۰ماده 

 ابراء ذمه میت از دین صحیح است.  –  ۲۹۱ماده 

 در تبدیل تعهد  –مبحث چهارم 

 شود: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل یم –  ۲۹۲ماده 



[ از اسباب ترایصی  شود بسبتی  جدیدی که قائم مقام آن یموقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصیل بتعهد ]به تعهد[    (۱ ]به سبتی
 شود. نسبت بتعهد ]به تعهد[ اصیل بری یم نمایند در اینصورت ]این صورت[ متعهد  

 وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.  (۲

 ا بکیس ]به کیس[ دیگر منتقل نماید. الذمه متعهد ر وقتیکه ]وقتی که[ متعهدله مافی  (۳

    –  ۲۹۳ماده  
ً
ی معامله آنرا ]آن را[ رصاحتا در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد ]به تعهد[ الحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفی 

ط کرده باشند.   رسر

 در تهاتر  –مبحث پنجم 

ی دیون آن   –  ۲۹۴ماده   [ که در مواد ذیل مقرر  وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بی  ها بیکدیگر ]به یکدیگر[ بطریقی ]به طریقی
 شود. است تهاتر حاصل یم

ی در این موضوع ترایصی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض ]به محض[ اینکه دو نف  –   ۲۹۵ماده   ر  تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفی 
ی  در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه در مقابل یکدیگر   ای که با هم معادله مینماید بطور ]به طور[ تهاتر بر طرف شده و طرفی 

 میشوند.  بمقدار ]به مقدار[ آن در مقابل یکدیگر بری 

با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختالف ]به  ها از یک جنس باشد  شود که موضوع آن تهاتر فقط در مورد دو دیتی حاصل یم   –  ۲۹۶ماده  
 اختالف[ سبب. 

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

ی مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل یم – ۲۹۸ماده  موضوع قرض از محیل  شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل اگر فقط محل تأدیه دینی 
ی را ساقط نمایند.  بمحل ی حق تأدیه در محل معی   ]به محل[ دیگری یا بنحوی از انحاء طرفی 

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین بنفع ]به نفع[ شخص ثالتی در نزد    –  ۲۹۹ماده  
تواند باستناد ]به استناد[ تهاتر از  و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نیم توقیف شده باشد  مدیون مطابق قانون  

 تأدیه مال توقیف شده امتناع کند. 

   –مبحث ششم 
ن
 الذمهمالکیت ماف

مدیون باشد پس از  شود مثل اینکه اگر کیس بمورث ]به مورث[ خود  الذمه خود گردد ذمه او بری یم اگر مدیون مالک مافی   –  ۳۰۰ماده  
 شود. ]به سهم[االرث ساقط یم  نسبت بسهمفوت مورث دین او 

 شود. در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل یم –باب دوم 

 در کلیات –فصل اول 

ی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک ]به مالک[ تسلیم کند.   –  ۳۰۱ماده  ی  چی 
ً
 یا اشتباها

ً
 کیس که عمدا

 خود را مدیون میدآن است آن دین را تأدیه کند حق دارد از کیس که آنرا ]آن را[ بدون حق اخذ   – ۳۰۲ماده  
ً
اگر کسیکه ]کیس که[ اشتباها

داد نماید.   کرده است اسیی

ی و منافع آن است ]آن است[ اعم از اینکه ]این که[ بعدم ]به عدم[    –  ۳۰۳ماده   کیس که مایل را من غی  حق دریافت کرده است ضامن عی 
 استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. 



ی را فرو   –   ۳۰۴ماده   ی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدآن استه لیکن در واقع محق نبوده و آن چی  ی خته  اگر کیس که چی 
 فضویل و تابع احکام مربوطه بآن ]به آن[ خواهد بود. باشد معامله  

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج الزمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم مترصف    –  ۳۰۵ماده  
 استحقاق خود. بعدم ]به عدم[ 

ها را بدون اجازه مالک یا کیس که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی ال آناگر کیس اموال غایب یا محجور و امث  –  ۳۰۶ماده  
ر نبوده است حق مطالبه مخارج  خود را   که[ تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخی  در دخالت موجب رصی

بدهد در صورتیکه ]صورنی
کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود  ر صاحب مال باشد دخالت  دخالت یا تأخی  در دخالت موجب رصی نخواهد داشت ویل اگر عدم  

 که برای اداره کردن الزم بوده است. 

 در ضمان قهری  –فصل دوم 

 امور ذیل موجب ضمان قهری است:  –  ۳۰۷ماده 

 غصب و آنچه که در حکم غصب است.  (۱

 اتالف.  (۲

 تسبیب.  (۳

 استیفاء. ( ۴

 در غصب –مبحث اول  

 غصب استیال بر حق غی  است بنحو ]به نحو[ عدوان اثبات ید بر مال غی  بدون مجوز هم در حکم غصب است.  –  ۳۰۸ماده 

بر آن مال پیدا کند غاصب   –  ۳۰۹ماده   او تسلط  از ترصف در مال خود مانع شود بدون آن که ]آن که[ خود  هرگاه شخض مالک را 
 خواهد بود. در صورت اتالف یا تسبیب ضامن  شود لیکن محسوب نیم 

ها در دست اوست منکر گردد از تاری    خ انکار در حکم اگر کیس که مایل بعاریه ]به عاریه[ یا بودیعه ]به وعدیه[ و امثال آن   –  ۳۱۰ماده  
 غاصب است. 

ی تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا ]آن را[    –   ۳۱۱ماده    بصاحب ]به صاحب[ آن رد نماید و اگر عی 
ً
غاصب باید مال مغصوب را عینا

ی ممکن نباشد باید بدل آنرا ]آن را[ بدهد.  بدهد و اگر بعلت ]به علت[ دیگری رد   عی 

ی هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت ح  – ۳۱۲ماده  االداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده  ی 
 آخرین قیمت آنرا ]آن را[ بدهد. باشد باید  

ی غرس    –   ۳۱۳ماده   ی خود با مصالح متعلقه بدیگری ]به دیگری[ بنانی سازد یا درخت غی  را بدون اذن مالک در آن زمی  هرگاه کیس در زمی 
 یا نزع آنرا ]آن را[ بخواهد مگر اینکه ]این که[ باخذ ]به اخذ[ قیمت ترایصی نمایند.  تواند قلع یا درخت یم کند صاحب مصالح 

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه ]این    –   ۳۱۴ماده  
ی   عی 

ی زاید متعلق که[ آن زیادنی  بخود ]به خود[ غاصب است.   باشد که در اینصورت ]این صورت[ عی 

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



ی مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه بغاصبیت ]به غ  –  ۳۱۶ماده   اصبیت[ اگر کیس مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نی 
 باشد. غاصب اویل جاهل 

ی مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اویل یا از هر یک از  مالک یم  –  ۳۱۷ماده  ی و در صورت تلف شدن عی  تواند عی 
ی   بعدی که بخواهد مطالبه کند.  غاصبی 

[ که مال مغصوب در ید او    –  ۳۱۸ماده   تلف شده است آنشخص ]آن شخص[ حق رجوع  هرگاه مالک رجوع کند بغاصتی ]به غاصتی
[ آنکسیکه ]آن کیس که[ مال در ید او تلف شده است   بغاصب ]به غاصب[ دیگر ندارد ویل اگر بغاصب ]به غاصب[ دیگری بغی  ]به غی 

ی یم  ی خود رجوع کند تا  بیگ ]به یگ[ ا تواند بکیس ]به کیس[ که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا رجوع نماید مشارالیه نی  ز الحقی 
مغصوب در   منتیه شود بکیس ]به کیس[ که مال در ید او تلف شده است و بطور ]به طور[ کیل ضمان بر عهده کیس مستقر است که مال

 نزد او تلف شده است. 

د حق رجوع بقدر ]به قدر[    –  ۳۱۹ماده   ی بگی  [  اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یگ از غاصبی  ی ی ]به غاصبی  مأخوذ بغاصبی 
 دیگر ندارد. 

ی باندازه ]به اندازه[ منافع زمان ترصف خود و مابعد خود ضامن    –   ۳۲۰ماده   نسبت بمنافع ]به منافع[ مال مغصوب هر یک از غاصبی 
ی الحق خود بر آمده است  است اگرچه استیفاء منفعت تواند بهر ]به  یم   نکرده باشد لیکن غاصتی که از عهده منافع زمان ترصف غاصبی 

 هر[ یک نسبت بزمان ]به زمان[ ترصف او رجوع کند. 

[ دیگر    –   ۳۲۱ماده   ی ی ]به غاصبی  یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبی  ی را نسبت به مثل  هرگاه مالک ذمه یگ از غاصبی 
حق خود را بیگ ]به یگ[ از آنان بنحوی ]به نحوی[ از انحاء انتقال دهد آنکس ]آن کس[ قائم مقام مالک نخواهد داشت.ویل اکر ]گر[  

 د بود که مالک دارا بوده است. شود و دارای همان حقی خواهیم

ی نسبت بمنافع ]به منافع[ زمان ترصف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن  –  ۳۲۲ماده   ها نخواهد بود لیکن  ابراء ذمه یگ از غاصبی 
ی را  ی نخواهد داشت. اکر ]اگر[ یگ از غاصبی  ی ابراء کند حق رجوع بالحقی   نسبت بمنافع ]به منافع[ عی 

ی ضامن است و مالک یم ا   –   ۳۲۳ماده   تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از  گر کیس ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نی 
ی و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و هم بایع و  ی رجوع کرده عی 

ی منافع آن را در هر حال مطالبه نماید. مشیی  چنی 

ی عالم بغصب ]به    –   ۳۲۴ماده   ی بیکدیگر ]به یکدیگر[در آنچه ]آن  در صورنی که مشیی غصب[ باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشیی
 غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.  ها گرفته است حکم چه[ که مالک از آن

ی یم   –  ۳۲۵ماده   ی جاهل بغصب ]به غصب[ بوده و مالک باو ]به او[ رجوع نموده باشد او نی  ثمن و خسارات به   تواند نسبت بهاگر مشیی
ی تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل ]به مثل[ یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع  بایع رجوع کند اگرچه مبیع   نزد خود مشیی

ی[ را نخواهد داشت.  ی ]به مشیی  بمشیی

ی عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک ]به مالک[ داده است ز   –  ۳۲۶ماده   یاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار ]به  اگر عویصی که مشیی
 بایع کند ویل نسبت بمقدار ]به مقدار[ ثمن حق رجوع دارد.  تواند رجوع بهمقدار[ زیاده نیم 

 ذکر    –  ۳۲۷ماده  
ً
اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله ]به معامله[ دیگری غی  از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا

 بود. شده مجری خواهد 

 در اتالف  –مبحث دوم  

هرکس مال غی  را تلف کند ضامن آن است ]آن است[ و باید مثل یا قیمت آنرا ]آن را[ بدهد اعم از اینکه ]این که[ از روی   –  ۳۲۸ماده  
ی باشد یا منفعت و اکر ]اگر[ آنرا ]آن را[ ناقص یا معیوب کند ضامن نقص  عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و   اعم از اینکه ]این که[ عی 

 قیمت آن مال است. 



اگر کیس خانه یا بنای کیس را خراب کند باید آنرا ]آن را[ بمثل ]به مثل[ صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده   –  ۳۲۹ده ما
 قیمت بر آید. 

[ را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا ]آن را[ بدهد    – ۳۳۰ماده  ولیکن  اگر کیس حیوان متعلق بغی  ]به غی 
 بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.  اگر برای دفاع از نفس 

 در تسبیب –مبحث سوم 

هرکس سبب تلف مایل بشود باید مثل یا قیمت آنرا ]آن را[ بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص  –  ۳۳۱ماده  
 قیمت آن برآید. 

ا ایجاد کند و دیگری مبارسر تلف شدن آن مال بشود مبارسر مسئول است نه مسبب  هرگاه یکنفر ]یک نفر[ سبب تلف مایل ر   –  ۳۳۲ماده  
 اتالف مستند باو ]به او[ باشد.  مگر اینکه ]این که[ سبب 

ً
 اقوی باشد بنحویکه ]به نحوی که[ عرفا

وط صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارانی است که از خراب شدن آن وارد یم  –   ۳۳۳ماده   بر اینکه ]این که[ خرانی    شود مشر
 حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.  در نتیجه عیتی 

شود مگر اینکه ]این که[ در حفظ حیوان تقصی   مالک یا مترصف حیوان مسئول خسارانی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد یم   –   ۳۳۴ماده  
ر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد  در هر حاکرده باشد لیکن   ل اگر حیوان بواسطه ]به واسطه[ عمل کیس منشاء رصی

 بود. 

ی دو کشتی یا دو قطار راه –  ۳۳۵ماده  ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم  آهن یا دو اتومبیل و امثال آن  در صورت تصادم بی 
ی تقصی  یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود. یا مسامحه او حاصل شده باشدر نتیجه عمد   د و اگر طرفی 

 در استیفاء –مبحث چهارم 

 برای آن عمل اجرنی بوده و یا آنشخص ]آن شخص[  هرگاه کیس بر حسب امر دیگری اقدام به  – ۳۳۶ماده  
ً
عمیل ]به عمیل[ نماید که عرفا

 مهیای آنعمل ]آن عمل[ باشد عامل  
ً
ع داشته است. مستحق اجعادتا  رت عمل خود خواهد بود مگر اینکه ]این که[ معلوم شود که قصد تیی

ع انجام    –تبرصه   عا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تیی چنانچه زوجه کارهان  را که رسر
ی ثابت شود، دادگاه اجرت المثل  .نمایدکارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم یم   داده باشد و برای دادگاه نی 

المثل خواهد بود مگر  هرگاه کیس بر حسب اذن رصی    ح یا ضمتی از مال غی  استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت   –  ۳۳۷ماده  
 ]این که[ معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.  اینکه 

 در عقود معینه مختلفه  – باب سوم 

 در بیع  –فصل اول  

 در احکام بیع –مبحث اول  

ی بعوض ]به عوض[ معلوم.  –  ۳۳۸ماده   بیع عبارت است از تملیک عی 

ی در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع یم  –  ۳۳۹ماده   شود. پس از توافق بایع و مشیی

ی واقع گردد.   ممکن است بیع بدادو ستد نی 



 در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید رصی    ح در معتی بیع باشد.  –  ۳۴۰ماده 

ی ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی    –   ۳۴۱ماده   وط و نی  بیع ممکن است مطلق باشد یا مشر
 اجیل قرار داده شود. از ثمن  

ی مقدار آن بوزن ]به وزن[ یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده    مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم   –   ۳۴۲ماده  باشد و تعیی 
 تابع عرف بلد است. 

ی فروخته شود بیع واقع یم   –   ۳۴۳ماده   ط[ مقدار معی  ط ]به رسر  شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد. اگر مبیع بشر

یط ذکر نش   –   ۳۴۴ماده   ی نگشته باشد بیع قطیع و ثمن حال محسوب  اگر در عقد بیع رسر ده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معی 
یط یا موعدی معهود باشد    است مگر  اینکه ]این که[ بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارنی وجود رسر

 نشده باشد.  اگرچه در قرارداد بیع ذکری 

ن م  –مبحث دوم    عاملهدر طرفی 

ی داشته باشد.  –  ۳۴۵ماده  ی باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای ترصف در مبیع یا ثمن را نی   هر یک از بایع و مشیی

ی باشد و عقد مکره نافذ نیست.  –  ۳۴۶ماده   عقد بیع باید مقرون برضای طرفی 

وط بر اینک  –   ۳۴۷ماده    غی  از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله  شخص کور یم تواند خرید و فروش نماید مشر
ه شخصا بطریقی

 .جهل خود را مرتفع نماید

 در مبیع –مبحث سوم 

ی    –   ۳۴۸ماده   ی یکه ]چی  ی  ندارد یا چی 
ی که[ مالیت و یا منفعت عقالنی ی یکه ]چی  ی  ممنوع است و یا چی 

ً
ی که خرید و فروش آن قانونا ی بیع چی 

ی خود قادر بر تسلیم باشد. ن که[ بایع قدرت بر تسلیم آن   دارد باطل است مگر اینکه ]این که[ مشیی

ی موقوف   –  ۳۴۹ماده   علیهم تولید اختالف شود بنحوی ]به نحوی[ که بیم سفک دماء   بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بی 
ی در مواردی که در مبحث راجع بوقف ]به وقت[ مقرر است. مال موقوفه گردد و هم رود یا منجر بخرانی    چنی 

ء متساویمبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار مع –  ۳۵۰ماده  ی بطور ]به طور[ کیل از یسر ی ممکن است کیل  االجزاء و هم ی  چنی 
 الذمه باشد. فی 

در صورتیکه ]در صورنی که[ مبیع کیل یعتی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف    –  ۳۵۱ماده  
 مبیع ذکر بشود. 

 ه مالک بطوریکه ]به طوری که[ در معامالت فضویل مذکور است. بیع فضویل نافذ نیست مگر بعد از اجاز  –  ۳۵۲ماده 

ی بعنوان ]به عنوان[ جنس خایص فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن   –  ۳۵۳ماده   ی معی  هرگاه چی 
ی حق فسخ دارد.   از غی  جنس باشد نسبت بآن ]به آن[ بعض باطل است و نسبت به مابقی مشیی

رت ]این صورت[ باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود واال  عمل ]به عمل[ آید در اینصو ممکن است بیع از روی نمونه به   –   ۳۵۴ماده  
ی خیار فسخ خواهد   داشت.  مشیی

ی   –  ۳۵۵ماده   ی فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمیی از آن مقدار است و مشیی ی مساحت معی  ط[ داشیی ط ]به رسر اگر ملیک بشر
تواند آنرا ]آن را[ فسخ کند مگر اینکه ]این که[ در هر دو صورت  بایع یم   خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشیی است  حق فسخ معامله را 

ی به محاسبه زیاده با نقیصه ترایصی   نمایند.  طرفی 



ی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و   –  ۳۵۶ماده  ی هر چی 
ی ]به مشیی  ی جاهل بر عرف باشند. متعلق بمشیی  ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملی 

ً
 ی[ است اگرچه در عقد رصیحا

ی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نیم   –  ۳۵۷ماده   ی  در هر چی 
ً
شود مگر اینکه ]این که[ رصیحا

 عقد ذکر شده باشد. 

اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه ]به طوری که[ نتوان   نظر به دو ماده فوق در بیع باغ   –  ۳۵۸ماده 
ی[ یم آنرا ]آن را[ بدون خرانی نقل ی ]به مشیی ی و میوه در بیع درخت و حمل در بیع  نمود متعلق بمشیی شود و بر عکس زراعت در بیع زمی 
ی نیم   رصی    ح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ]این که[ ت شود مگر اینکهحیوان متعلق بمشیی

ی عقد یم   توانند بعکس ]به عکس[ ترتیب فوق ترایصی کنند. در هر حال طرفی 

ء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که ]آن که[ ترصی    ح شده    –  ۳۵۹ماده    مشکوک باشد آن یسر
ً
ء در مبیع عرفا هر کاه ]هرگاه[ دخول یسر

 باشد. 

ی  –  ۳۶۰ماده  ی جائز است. هر چی   جایز است استثناء آن از مبیع نی 
ً
 ی که فروش آن مستقال

ی معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.  –  ۳۶۱ماده  ی معی   اگر در بیع عی 

 در آثار بیع  –مبحث چهارم 

 واقع شده باشد از قرار ذیل است:  –  ۳۶۲ماده 
ً
 آثار بییع که صحیحا

ی مالک مبیع و بایع مالک ثمن یم ( ۱  شود. بمجرد ]به مجرد[ وقوع بیع مشیی

ی را ضامن درک ثمن قرار میدهد. ( ۲  عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشیی

 نماید. عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم یم  (۳

ی را  (۴  کند. بتأدیه ]به تأدیه[ ثمن ملزم یم   عقد بیع مشیی

 در ملکیت مبیع و ثمن –فقره اول 

ی با وجود اجیل برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نیم   –  ۳۶۳ماده   شود بنابراین اکر ]اگر[  در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعی 
ی  ثمن یا مبیع  ی بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملی  ی معی  ی را خواهد داشت. عی   مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عی 

ط صحت است مثل بیع رصف    –   ۳۶۴ماده   ی عقد بیع است نه از تاری    خ انقضاء خیار و در بییع که قبض رسر در بیع خیاری مالکیت از حی 
ی  ی وقوع بیع.  انتقال از حی  ط است نه از حی   حصول رسر

 بیع فاسد اثری در تملک ندارد.  –  ۳۶۵ماده 

هرگاه کیس به بیع فاسد مایل را قبض کند باید آنرا ]آن را[ بصاحبش ]به صاحبش[ رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن    –   ۳۶۶ه  ماد
ی و منافع آن خواهد بود.   عی 

 در تسلیم  –فقره دوم 

ی بنحوی ]به نحوی[ که متمکن از انحاء ترصفات و    –   ۳۶۷ماده   تسلیم عبارتست ]عبارت است[ از دادن مبیع بترصف ]به ترصف[ مشیی
ی بر مبیع. انتفاعات باشد و قبض عبارت است از   استیالء مشیی



یتسلیم وقتی حاصل یم –  ۳۶۸ماده   ی کذاشته ]گذاشته[ شده باشد اگرچه مشیی     شود که مبیع تحت اختیار مشیی
ً
آنرا ]آن را[ هنوز عمال

 ترصف نکرده باشد. 

 آنرا ]آن را[    –  ۳۶۹ماده  
ً
تسلیم باختالف ]به اختالف[ مبیع بکیفیات ]به کیفیات[ مختلفه است و باید بنحوی ]به نحوی[ باشد که عرفا

 تسلیم گویند. 

ط است نه در زمان عقد.  –  ۳۷۰ماده  ی معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد رسر  اکر ]اگر[ طرفی 

 در بییع که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتیی است.  –  ۳۷۱ماده 

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض ]به بعض[ دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض ]به   –  ۳۷۲ماده  
 ل است. صحیح است و نسبت ببعض ]به بعض[ دیگر باط بعض[ که قدرت بر تسلیم داشته

ی بوده باشد محتاج بقبض ]به قبض[ جدید نیست و هم  –  ۳۷۳ماده  ی است در ثمن. اگر مبیع قبال در ترصف مشیی  چنی 

ی یم –  ۳۷۴ماده  ط نیست و مشیی  تواند مبیع را بدون اذن قبض کند. در حصول قبض اذن بایع رسر

[ واقع شده است مگر اینکه ]این که[ عرف و عادت مقتضی تسلیم  مبیع باید در محیل تسلیم شود که عقد بیع در آنجا ]آن جا  –  ۳۷۵ماده  
ی شده باشد. در محل دیگر باشد و یا در    ضمن بیع محل مخصویص برای تسلیم معی 

 شود. در صورت تأخی  در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم ]به تسلیم[ یم  –  ۳۷۶ماده 

ی حق دارد از    –   ۳۷۷ماده   تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حارصی بتسلیم ]به تسلیم[ شود مگر اینکه  هر یک از بایع و مشیی
 مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. ]این که[ مبیع یا ثمن  

ی نماید حق    –  ۳۷۸ماده   داد آنرا ]آن را[ نخواهد داشت مگر بموجب  اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل ]به میل[ خود تسلیم مشیی اسیی
 ]به موجب[ فسخ در مورد خیار. 

ط[ نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.و    –   ۳۷۹ماده   ط ]به رسر م شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشر ی ی ملیی اگر مشیی
م شده  ی ط اگر بایع ملیی ط ]به رسر ی حق فسخ دارد. باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشر  [ نکند مشیی

داد آن را دارد و اگر مبیع هنوز   – ۳۸۰ماده  ی مبیع نزد او موجود باشد بایع حق اسیی ی مفلس شود و عی  در صورتیکه ]در صورنی که[ مشیی
 تواند از تسلیم آن امتناع کند. یم  تسلیم نشده باشد 

ه بعهده ]به عهده[ بایع  مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل ]به    –  ۳۸۱ماده   محل[ تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غی 
ی است. است مخارج تسلیم ثمن بر   عهده مشیی

ط    –  ۳۸۲ماده   هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خالف ترتیتی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خالف آن رسر
وطشده باشد   ی یم در عقد رفتار شود و هم باید بر طبق متعارف یا مشر ی متبایعی  [ تغیی  دهند. چنی  ایصی ]به ترایصی  توانند آن را بیی

ی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده یم  –  ۳۸۳ماده  ی  شود. تسلیم باید شامل آن چی 

ی حق دارد که    –  ۳۸۴ماده   ی بوده و در وقت تسلیم کمیی از آنمقدار ]آن مقدار[ در آید مشیی هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معی 
ی باشد زیاده  قیمت موجود را با تأدیه حصه   بیع را فسخ کند یا  ای از ثمن بنسب ]به نسبت[ موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معی 

 ت. مال بایع اس

ر ممکن نیم   –  ۳۸۵ماده   ی فروخته  اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون رصی ط[ بودن مقدار معی  ط ]به رسر شود و بشر
ی تسلیم  ی و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.   شده ویل در حی   کمیی یا بیشیی در آید در صورت اویل مشیی



ی نموده است  اگر در مورد دو ماده قبل    –  ۳۸۶ماده   معامله فسخ شود بایع باید عالوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشیی
 بدهد. 

د گردد   –  ۳۸۷ماده  ی[ مسیی ی ]به مشیی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصی  و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشیی
ی  تسلیم بحاک  مگر اینکه ]این که[ بایع برای  م ]به حاکم[ یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت ]این صورت[ تلف از مال مشیی

 خواهد بود. 

ی حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.  –  ۳۸۸ماده   اگر قبل از تسلیم در مبیع نقض حاصل شود مشیی

ی حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه    اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن نایسر از   –  ۳۸۹ماده   ی باشد مشیی عمل مشیی
 کند. 

 در ضمان درک  –فقره سوم 

 مستحق  –  ۳۹۰ماده 
ً
 یا جزائا

ً
 للغی  در آید بایع ضامن است اگرچه ترصی    ح به ضمان نشده باشد. اگر بعد از قبض ثمن مبیع کال

ی بوجود ]به  للغی  بر آمدن کل یا بعض از مبدر صورت مستحق  –  ۳۹۱ماده   د دارد و در صورت جهل مشیی یع بایع باید ثمن مبیع را مسیی
ی برآید.  وجود[ فساد بایع باید  ی نی 

 از عهده غرامات وارده بر مشیی

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمتی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از    –  ۳۹۲ماده 
 .مبیع کش قیمتی حاصل شده باشدلل در ع

ی در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده  –  ۳۹۳ماده   .مجری خواهد بود ۳۱۴راجع بزیادنی که از عمل مشیی

 در تأدیه ثمن  –فقره چهارم 

ائظ که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید –  ۳۹۴ماده  ی باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق رسر  .مشیی

ی ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخی  ثمن معامله را   –  ۳۹۵ماده   اگر مشیی
ی را بتأدیه ثمن بخو فسخ یا از   .اهدحاکم اجبار مشیی

 در خیارات و احکام راجعه بآن  -مبحث پنجم

 در خیارات  –فقره اول 

 خیارات از قرار ذیلند:  –  ۳۹۶ماده 

 خیار مجلس.  – ۱

 خیار حیوان.  – ۲

ط.  – ۳  خیار رسر

 خیار تأخی  ثمن.  – ۴

 خیار رؤیت و تخلف وصف.  –۵

۶ –  . ی  خیار غیی



 خیار عیب.  –۷

 خیار تدلیس.  – ۸

 خیار تبعض صفقه.  – ۹

ط –۱۰  .خیار تخلف رسر

 در خیار مجلس  –اول 

ی بعد از عقد فی  –  ۳۹۷ماده   .اند اختیار فسخ معامله را دارندالمجلس و مادام که متفرق نشدههر یک از متبایعی 

 در خیار حیوان  –دوم 

ی عقد اختیار فسخ معامله را دارد  –  ۳۹۸ماده  ی تا سه روز از حی 
 اگر مبیع حیوان باشد مشیی

ط در  –سوم    خیار شر

ی یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد  –  ۳۹۹ماده   ی برای بایع یا مشیی ط شود که در مدت معی   .در عقد بیع ممکن است رسر

ی است –  ۴۰۰ماده   .اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاری    خ عقد محسوب است و اال تابع قرارداد متعاملی 

ط مدت    –   ۴۰۱ماده   « هم آورده شده است[اگر برای خیار رسر ی ط خیار و هم بیع    ]در برجی کتب، اینجا کلمه »معی  نشده باشد هم رسر
 .باطل است

 در خیار تأخی  ثمن –چهارم 

ی نشده باشد اگر سه روز   –  ۴۰۲ماده  ی اجیل معی  ی متبایعی  ی خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بی  هرگاه مبیع عی 
ی تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله   از تاری    خ  ی نماید و نه مشیی بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشیی

 .شودیم

ام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد  –   ۴۰۳ماده   ی  .اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود الیی

ی تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای با  –  ۴۰۴ماده   ی کند یا مشیی یع  هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاری    خ بیع تمام مبیع را تسلیم مشیی
ی برگشته باشداختیار فسخ  بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشیی

ً
 .نخواهد بود اگرچه ثانیا

ی ثمن را حارصی کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت –  ۴۰۵ماده   .اگر مشیی

ی از جهت تأخی  در  –  ۴۰۶ماده   .تسلیم مبیع این اختیار نمیباشدخیار تأخی  مخصوص بایع است و برای مشیی

 .تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکیس که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند –  ۴۰۷ماده 

ی برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخی  ساقط یم  –  ۴۰۸ماده 
 .شوداگر مشیی

هانی باشد که در کمیی از سه روز فاسد و یا کم قیمت یم   –   ۴۰۹ماده   ی ف بفساد  هرگاه مبیع از چی  شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشر
 .کش قیمت میگرددیا 



 یار رؤیت و تخلف وصف در خ –پنجم 

شود که  هرگاه کیس مایل را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار یم  –  ۴۱۰ماده  
 .فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نمایدبیع را 

ی آنرا دیده باشد و مبیع غی    –  ۴۱۱ماده  
 اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد  اگر بایع مبیع را ندیده ویل مشیی

 .داشت

ی بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه    –   ۴۱۲ماده   هرگاه مشیی
 .تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نمایدیمنباشد  

 دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف هرگ  –  ۴۱۳ماده  
ً
ی مایل را سابقا اه یگ از متبایعی 

 .ندارد اختیار فسخ خواهد داشتسابقه را 

ی باشد –  ۴۱۴ماده  ی طرفی   .در بیع کیل خیار رؤیت نیست و بایع باید جنیس بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بی 

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

ن  –ششم   در خیار غیی

ی یم  –  ۴۱۶ماده  ی فاحش داشته باشد بعد از علم بغیی ی که در معامله غیی  .تواند معامله را فسخ کندهر یک از متعاملی 

 قابل مسامحه نباشد –  ۴۱۷ماده 
ً
ی در صورنی فاحش است که عرفا  .غیی

ی معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت اگر مغبون در  –  ۴۱۸ماده   .حی 

ی باید منظور گردد –  ۴۱۹ماده  ایط معامله نی  ی رسر ی مقدار غیی  .در تعیی 

ی فوری است –  ۴۲۰ماده  ی بعد از علم به غیی  .خیار غیی

ی ساقط نیم   –  ۴۲۱ماده   شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت  اگر کیس که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غیی
 .رایصی گرددقیمت 

 در خیار عیب –هفتم 

ی مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معا –  ۴۲۲ماده   .ملهاگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشیی

ی ثابت یم  –  ۴۲۳ماده  ی عقد باشدخیار عیب وقتی برای مشیی  و موجود در حی 
 .شود که عیب مخقی

ی در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم نایسر از آن باشد که    –  ۴۲۴ماده   عیب وقتی مخقی محسوب است که مشیی
 مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ویلعیب

ً
ی ملتفت آن نشده استواقعا  . مشیی

 .عیتی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است –  ۴۲۵ماده 

 .شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شودتشخیص عیب بر حسب عرف و عادت یم –  ۴۲۶ماده 

ی میگردد:  –  ۴۲۷ماده   که باید باو داده شود بطریق ذیل معی 
ی اختیار ارش کند تفاونی  اگر در مورد ظهور عیب مشیی



 مبیع در حال نی 
 آن در حال معیونی قیمت حقیقی

ی شود.  عیتی و قیمت حقیقی ه معی   بتوسط اهل خیی

ی این قیمت و قیمت مبیع در  اگر قیمت آن در حال نی  ی مقرر شده است تفاوت بی  ی طرفی  عیتی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بی 
 مقدار ارش خواهد بود. حال معیونی 

ی قیمو اگر قیمت مبیع در حال نی  عیتی  ت مبیع در حال معیونی و قیمت آن در حال نی عیتی کمیی یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بی 
ی شده و  ی رد کندمعی   .بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشیی

ه حد وسط قیمتها معتیی است –  ۴۲۸ماده  ی اهل خیی  .در صورت اختالف بی 

ی نیم  –  ۴۲۹ماده  د: تواند بیع را فسخ کند و فقط یمدر موارد ذیل مشیی  تواند ارش بگی 

۱ ) . ی یا منتقل کردن آن بغی 
 در صورت تلف شدن مبیع نزد مشیی

ی باشد یا نه. ( ۲ ی در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغیی  بفعل مشیی  که تغیی 
 در صورنی

از قبض مبیع عیب دیگری در آن ح(  ۳ بعد  باشد که در  در صورتیکه  ی حادث شده  اینکه در زمان خیار مختص بمشیی ادث شود مگر 
 .مانع از فسخ و رد نیستاینصورت 

ی خواهد داشت –  ۴۳۰ماده  ی حق رد را نی 
 .اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشیی

ی فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک ع  –   ۴۳۱ماده  ی شده باشد و بعضی از آن در صورتیکه دریک عقد چند چی  ها معیوب  لیحده معی 
د و تبعیض نیم درآید  د دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگی 

ی باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسیی  .تواند بکند مگر برضای بایعمشیی

ی متعدد باشد و در مبیع عیتی ظاهر شود یگ  –  ۴۳۲ماده 
ی  ها نیم در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشیی تواند سهم خود را   از مشیی

ها حق ارش  بتنهانی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن
 .خواهد داشت

ی یم –  ۴۳۳ماده   .اخذ ارش قبول کند تواند سهم یگ را رد و دیگری را با اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشیی

 مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت   –  ۴۳۴ماده  
ً
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصال

ی نسبت به بافی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ داردبآن بعض  .باطل است و مشیی

 .خیار عیب بعد از علم بآن فوری است –  ۴۳۵ماده 

ی در صورت    –  ۴۳۶ده  ما ی کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشیی اگر بایع از عیوب مبیع تیی
ی کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه نداردظهور   .عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خایص تیی

 .از حیث احکام عیب ثمن شخض مثل مبیع شخض است –  ۴۳۷ماده 

 در خیار تدلیس  –هشتم 

 .تدلیس عبارت است از عملیانی که موجب فریب طرف معامله شود –  ۴۳۸ماده 

ی حق فسخ بیع را خواهد داشت و هم   –   ۴۳۹ماده   ی است بایع نسبت به ثمن شخض در صورت  اگر بایع تدلیس نموده باشد مشیی چنی 
 .یمشیی تدلیس 

 .خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است –  ۴۴۰ماده 



 در خیار تبعض صفقه –نهم 

ی خیار تبعض صفقه وقتی حاصل یم   –  ۴۴۱ماده   شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشیی
کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را    خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول حق 

داد کند  .اسیی

ی بر گردد بطریق ذیل حساب یم –  ۴۴۲ماده   شود: در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشیی

 قیمت یم
ً
ی قرار گرفته منفردا ی قیمت مزبور و قیمتی که مجمو آن قسمت از مبیع که بملکیت مشیی ع مبیع در حال  شود و هر نسبتی که بی 

ی رد نمایداجتماع دارد   .پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشیی

ی معامله عالم بآن نباشد ویل در هر حال ثمن تقسیط یم –  ۴۴۳ماده  ی در حی 
 .شودتبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشیی

ط   –دهم   در خیار تخلف شر

یط بطوری است که در مواد   –  ۴۴۴ماده   .ذکر شده است ۲۴۵ایل  ۲۳۴احکام خیار تخلف رسر

 در احکام خیارات بطور کل –فقره دوم 

 .شودهر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث یم  –  ۴۴۵ماده 

وط    –   ۴۴۶ماده   ت و اختصاص بشخص مشر ط ممکن است بقید مبارسر له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد  خیار رسر
 .شد

ی شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد –  ۴۴۷ماده  ط خیار برای شخض غی  از متعاملی   .هرگاه رسر

ط نمود –  ۴۴۸ماده   .سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد رسر

 .شودفسخ بهر لفظ یا فعیل که داللت بر آن نماید حاصل یم –  ۴۴۹ماده 

ی که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد    –   ۴۵۰ماده    کاشف از رضای معامله باشد امضای فعیل است مثل آن که مشیی
ً
ترصفانی که نوعا

 .بگذاردیا رهن 

 کاشف از بهم زدن معامل –  ۴۵۱ماده 
ً
 .ه باشد فسخ فعیل استترصفانی که نوعا

ی هر دو خیار داشته باشند و یگ از آن  –  ۴۵۲ماده   .شودها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ یماگر متعاملی 

ی    –  ۴۵۳ماده   ی تلف یا ناقص شود بر عهده مشیی ط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملی  در خیار مجلس و حیوان و رسر
ی باشد تلف یا نقص بعهده بایع استو اگر  است  .خیار مختص مشیی

ی مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نیم   –   ۴۵۴ماده   ی و منفعت  هرگاه مشیی شود مگر اینکه عدم ترصفات ناقله در عی 
ی ط شده که در این صورت اجاره باطل استبر مشیی  رسر

ً
 یا ضمنا

ً
 .رصیحا

ی تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غی  قرار ده   –  ۴۵۵ماده  
د مثل اینکه نزد کیس رهن گذارد فسخ معامله اگر پس از عقد بیع مشیی

ط خالف شده باشدموجب زوال   .حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه رسر

تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخی  ثمن که مخصوص بیع    – ۴۵۶ماده 
 .است



 .ینکه یگ از خیارات در آن ثابت شودهر بیع الزم است مگر ا –  ۴۵۷ماده 

ط   –فصل دوم   در بیع و شر

ی یم   –   ۴۵۸ماده   ی رد کند خیار فسخ معامله  در عقد بیع متعاملی  ط نمایند که هرگاه بایع در مدت معیتی تمام مثل ثمن را بمشیی توانند رسر
ی یم بتمام مبیع داشته باشد و همرا نسبت ط کنند که هرگاه بعض مچنی  ثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض  توانند رسر

ی خواهد بود و هرگاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت    مبیع داشته باشد  درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملی 
 .نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن

ی یم  –   ۴۵۹ماده   ط بمجرد عقد مبیع ملک مشیی بیع رسر ی در  ی او و مشیی ایظ که بی  بایع بشر اگر  این  بنابر  بایع  با قید خیار برای  شود 
ایط مزبوره عمل برای ی مالک قطیع مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع بشر داد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطیع شده و مشیی اسیی

ی فسخ مبیع مال بایع خواهد شد وننماید و مبیع را  داد کند از حی 
ی استاسیی ی فسخ مال مشیی ی عقد تا حی   .یل نماآت و منافع حاصله از حی 

ی نیم  –  ۴۶۰ماده  ط مشیی ه بنمایددر بیع رسر  خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غی 
 .تواند در مبیع ترصفی که منافی

ی در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع یم –  ۴۶۱ماده   .تواند با تسلیم ثمن بحاکم قائم مقام او معامله را فسخ کنداگر مشیی

ی بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه بهمان ترتیتی که بوده است بافی خواهد   –  ۴۶۲ماده  
ط بواسطه فوت مشیی   اگر مبیع بشر

 بود. 

ط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بوداگر در  –  ۴۶۳ماده   .بیع رسر

 در معاوضه  –فصل سوم 

ی مایل میدهد بعوض مال دیگرکه از طرف دیگر اخذ میکند بدون مالحظه    –   ۴۶۴ماده   معاوضه عقدی است که بموجب آن یگ از طرفی 
ی مبیع و دیگری ثمن باشد  .اینکه یگ از عوضی 

 .در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست –  ۴۶۵ماده 

 در اجاره –فصل چهارم 

ی مستأجره یم اجاره عقدی است که بموجب آن مستأج – ۴۶۶ماده  شود.اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر ر مالک منافع عی 
ی مستأجره گویندو مورد   .اجاره را عی 

 .مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد –  ۴۶۷ماده 

 در اجاره اشیاء –مبحث اول  

ی شود و اال اجاره باطل است –  ۴۶۸ماده   .در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معی 

وع یم  –  ۴۶۹ماده  ی مقرر شده است و اگر در عقد اجاره مدت اجاره از روزی رسر ی طرفی   شود که بی 

 .محسوب استابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد 

ط است –  ۴۷۰ماده  ی مستأجره رسر  .در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عی 

ی مستأجره بابقاء اصل آن ممکن باشد –  ۴۷۱ده ما  .برای صحت اجاره باید انتفاع از عی 



ی مجهول یا مردد باطل است –  ۴۷۲ماده  ی باشد و اجاره عی  ی مستأجره باید معی   .عی 

ی مستأجره باشد ویل باید مالک منافع آن باشد –  ۴۷۳ماده   .الزم نیست که مؤجر مالک عی 

ط شده باشد تواند مستأجر یم –  ۴۷۴ماده  ی مستأجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خالف آن رسر  .عی 

یک –  ۴۷۵ماده  ی مستأجره موقوف است باذن رسر  .اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عی 

ی مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار یم  –  ۴۷۶ماده   تعذر اجبار مستأجر خیار  شود و در صورت  موجر باید عی 
 .داردفسخ

ی مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند –  ۴۷۷ماده   .موجر باید عی 

ی مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر یم  – ۴۷۸ماده   ت  تواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده اسهرگاه معلوم شود عی 
ری نرسد مستأجر حق فسخ ندارداجاره را   .با تمام اجرت قبول کند ویل اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر رصی

 .شود عیتی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشدعیتی که موجب فسخ اجاره یم  –  ۴۷۹ماده 

ی مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره    –  ۴۸۰ماده  عیتی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عی 
 .نسبت ببقیه مدت خیار ثابت استحادث شود  

ی مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل یم  –  ۴۸۱ماده   .شودهرگاه عی 

ی کیل باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و یم  –  ۴۸۲  ماده تواند موجر را مجبور بتبدیل اگر مورد اجاره عی 
 .نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشتآن

 تلف شود از زمان  –  ۴۸۳ماده 
ً
 یا بعضا

ً
ی مستأجره بواسطه حادثه کال شود  تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ یم  اگر در مدت اجاره عی 

 .االجاره نمایدصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نستی مال و در 

ی دهد که منافی مقصودمستأجر از استیجار باشدموجر نیم  –  ۴۸۴ماده  ی مستأجره تغیی   .تواند در مدت اجاره در عی 

ر موجر باشد مستأجر نیم   –  ۴۸۵ماده    الزم آید که تأخی  در آن موجب رصی
انی ی مستأجره تعمی  ات  اگر در مدت اجاره در عی  تواند مانع تعمی 

 استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را  مزبوره 
ً
 یا بعضا

ً
ی مستأجره کال نتواند از عی  گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمی 

 .اهد داشتخو 

ط خالف    –  ۴۸۶ماده   ی مستأجره برای امکان انتفاع از آن الزم است بعهده مالک است مگر آن که رسر ات و کلیه مخارجی که در عی  تعمی 
ی مستأجره الزم میباشدعرف بلد بر خالف آن جاری باشد و هم شده یا   که برای امکان انتفاع از عی 

ی است آالت و ادوانی  .چنی 

ی مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ داردهرگا –  ۴۸۷ماده   .ه مستأجر نسبت بعی 

ی مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتیکه قبل از قبض باشد مستأجر   –  ۴۸۸ماده    در عی 
اگر شخص ثالتی بدون ادعاء حقی

المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع  ع مزاحمت و مطالبه اجرت تواند برای رفدارد و اگر فسخ ننمود یمحق فسخ
 .تواند بمزاحم رجوع کندو فقط یم شود حق فسخ ندارد 

باشد مزاحم نیم   –   ۴۸۹ماده   آن  منافع  یا  ی مستأجره  بعی  مینماید مدیع حق نسبت  ید  اگر شخض که مزاحمت  از  را  ی مزبور  تواند عی 
اعمستأجر  ی  .نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو انیی

 مستأجر باید:  –  ۴۹۰ماده 



 
ً
ی مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.  –اوال  در استعمال عی 

  
ً
ی در منافع    – ثانیا  که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیی 

ی مستأجره برای همان مرصفی مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط عی 
 استعمال نماید. شود یم

 
ً
دازدمال  – ثالثا  باید بیر

ً
ی موعد نقدا ی مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیی  ی طرفی   .االجاره را در مواعدی که بی 

ی شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستأجریم   –   ۴۹۱ماده   ر  تواند ااگر منفعتی که در اجاره تعیی  ستفاده منفعتی کند که از حیث رصی
 .کمیی از منفعت معینه باشدمساوی یا 

ی مستأجره را در غی  موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط یم  –   ۴۹۲ماده  شود استعمال کند و  اگر مستأجر عی 
 .ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشتمنع آن

 تلف شود  مست  –  ۴۹۳ماده  
ً
 یا بعضا

ً
ی مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کال ی مستأجره ضامن نیست باین معتی که اگر عی  أجر نسبت بعی 

 .نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشدمسئول نخواهد بود ویل اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در 

ی مستأجره را بدون اذن مالک مدنی در  رف یم عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر ط  –  ۴۹۴ماده   شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعی 
المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه  خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت ترصف 

 استفاده  المثل بدهد که استیفاء مندارد وقتی باید اجرت مالک در ترصف نگاه 
ً
فعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا

 .نماید

 .المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بوداالجاره ضامتی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت اگر برای تأدیه مال  –  ۴۹۵ماده 

ی مستأجره از تاری    خ تلف باطل یم – ۴۹۶ماده  ی مؤجر و مستأجر شود و نعقد اجاره بواسطه تلف شدن عی  ایظ که بی  سبت بتخلف از رسر
 .است خیار فسخ از تاری    خ تخلف ثابت میگرددمقرر 

باطل نیم   –   ۴۹۷ماده   یا مستأجر  اجاره بواسطه فوت موجر  ی  عقد  منافع عی  مالک  برای مدت عمر خود  اگر موجر فقط  شود ولیکن 
تاست اجاره بفوت موجر باطل یممستأجره بوده  ط مبارسر  .مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل میگردد شود اگر رسر

ی مستأجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود بافی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود    –   ۴۹۸ماده   اگر عی 
ط   .کرده باشدرسر

 .نمیگردد هرگاه متویل با مالحظه رصفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل  –  ۴۹۹ماده 

ی یم   –   ۵۰۰ماده   ط مشیی تواند مبیع را برای مدنی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله  در بیع رسر
 .خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و اال اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بودجعل

 االجاره هم از قرار روز یا ماه یا ر عقد اجاره مدت بطور رصی    ح ذکر نشده و مالاگر د –  ۵۰۱ماده 

ی مستأجره را بیش از مدتهای   ی شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عی  سایل فالن مبلغ معی 
نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان ترصف  را مزبوره در ترصف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او  

ی خواهد بود ی طرفی   .مستحق اجرت مقرر بی 

انی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت –  ۵۰۲ماده  ی مستأجره بدون اذن موجر تعمی   .اگر مستأجر در عی 

تی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمی –  ۵۰۳ماده 
ی مستأجره نقض حاصل شود بر عهده مستأجر استدارد هر   .وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراینصورت اگر در عی 



تواند مستأجررا بخراب کردن یا کندن آن اجبار کند و  هرگاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نیم   –  ۵۰۴ماده  
ی را خواهد داشت و اگر در ترصف  انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در ترصف مستأجر بافی بماند موجر حق مطالبه اجرت بعد از  المثل زمی 

 .المثل بنا یا درخت را خواهد داشتحق مطالبه اجرت موجر باشد مستأجر 

 .شودجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است بموت او حاصل نیم اال اقساط مال  –  ۵۰۵ماده 

ط شده باشد –  ۵۰۶ماده   .در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستأجر است مگر اینکه درعقد اجاره طور دیگر رسر

 در اجاره حیوانات –مبحث دوم  

ی مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محیل که راکب یا محمول باید بآنجا حمل شود  –  ۵۰۷ماده   ی منفعت یا بتعیی   .در اجاره حیوان تعیی 

ی راکب یا محمول الزم نیست ویل مستأجر نیم   –   ۵۰۸ماده   تواند زیاده بر مقدار در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیی 
ی راکب یا محمول الزم استحمل کند و ا متعارف ی شده باشد تعیی   .گر منفعت به بیان مسافت و محل معی 

ی محمول را بمقصد نرساند مقدار معیتی از مال  –   ۵۰۹ماده   ط شود که اگر موجر در وقت معی  االجاره کم  در اجاره حیوان ممکن است رسر
 .شود

ی آن بنوع معیتی کافی خواهد بود –  ۵۱۰ماده  ی مستأجره حیوان معیتی باشد بلکه تعیی   .در اجاره حیوان الزم نیست که عی 

ی بوده است بنا بر این حیوانی که برای  حیوانی که مورد اجاره ا  –   ۵۱۱ماده   ست باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفی 
 .توان برای بارکیسر استعمال نمودشده است نیم سواری اجاره 

 در اجاره اشخاص –مبحث سوم 

 .شوداالجاره اجرت نامیده یم مال  شود اجی  و در اجاره اشخاص کیس که اجاره میکند مستأجر و کیس که مورد اجاره واقع یم –  ۵۱۲ماده 

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

 اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.  – ۱

 .التجاره اعم از راه خشگ یا آب یا هوااجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال  – ۲

 در اجاره خدمه و کارگر –فقره اول 

 .تواند اجی  شود مگر برای مدت معیتی یا برای انجام امر معیتی خادم یا کارگر نیم  –  ۵۱۴ماده 

ی شده است بنا براین    –   ۵۱۵ماده    که مزد از قرار آن معی 
ی انتهاء مدت اجی  شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدنی اگر کیس بدون تعیی 

ی شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد  اجی  از قرار روز یا هفته یا ماه یا سایل فالن ماگر مزد   بلغ معی 
شود ویل اگر پس از انقضاء مدت اجی  بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجی   انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف یم بود و پس از 

ی او و م  وجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد. نظر بمراضات حاصله بهمانطوریکه در زمان اجاره بی 

 در اجاره متصدی حمل و نقل  –فقره دوم 

ده  تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشگ یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه بآن –  ۵۱۶ماده   ها سیر
فریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیانی خواهند بود که  همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تشود یم

 .شود و این مسئولیت از تاری    خ تحویل اشیاء به آنان خواهد بودیمها داده برای حمل بآن



ی مجری خواهد بود ۵۰۹مفاد ماده  –  ۵۱۷ماده   .در مورد متصدیان حمل و نقل نی 

 در مزارعه و مساقات –فصل پنجم 

 مزارعهدر  –مبحث اول  

ی زمیتی را برای مدت معیتی بطرف دیگر میدهد که آنرا زراعت کرده و حاصل    –  ۵۱۸ماده   مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفی 
 .تقسیم کنندرا 

ی گردد و اگر بنح  –  ۵۱۹ماده   ه معی  و دیگر  در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل رب  ع یا ثلث یا نصف و غی 
 .احکام مزارعه جاری نخواهد شدباشد 

ی بطرف مقابل بدهد –  ۵۲۰ماده  ط شود که یگ از دو طرف عالوه بر حصه از حاصل مال دیگری نی   .در مزارعه جائز است رسر

ی حصه مشاع هر یک  –   ۵۲۱ماده   ی    در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نی  از طرفی 
 .قرارداد یا عرف بلد خواهد بودبر طبق

ی مالک آنهم باشد ویل الزم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین    –  ۵۲۲ماده   در عقد مزارعه الزم نیست که مترصف زمی 
ه حق ترصف در آنرا داشته باشداز قبیل  .والیت و غی 

زمیتی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصالح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج    –   ۵۲۳ماده  
ی عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشتعملیانی به ه و در حی   .باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غی 

ی باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت  نوع زرع باید در عقد مزارعه م  –  ۵۲۴ماده   عی 
 .عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بوداخی  

 .عقد مزارعه عقدی است الزم –  ۵۲۵ماده 

ی معامله را فسخ کندهر یک از مالک عامل و مزارع یم  –  ۵۲۶ماده   .تواند در صورت غیی

ی بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه   –  ۵۲۷ماده   هرگاه زمی 
 .شودیممنفسخ

ی مورد مزارع  –   ۵۲۸ماده   شود ویل اگر غصب  ه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ یم اگر شخص ثالتی قبل از اینکه زمی 
 .تسلیم واقع شود حق فسخ نداردبعد از 

ی یا احد آن  –  ۵۲۹ماده   ط شده باشد در اینصورت بفوت او ها باطل نیم عقد مزارعه بقوت متعاملی  ت عامل رسر شود مگر اینکه مبارسر
 .شودیممنفسخ

 .شود دت عمر خود مالک منافع زمیتی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ یمهرگاه کیس بم –  ۵۳۰ماده 

 .شودبعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن یم –  ۵۳۱ماده 

ط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است –  ۵۳۲ماده   .در عقد مزارعه اگر رسر

ی یا آب یا صاحب عمل بوده  –  ۵۳۳ماده   اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمی 
ی مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت ک بی 

ی بنسبت المثل خواهد بود.اگر بذر مشیی المثل نی 
ی آن  .شودتقسیم یمها بذر بی 



هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کیس نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مزارع عامل را    –   ۵۳۴ه  ماد
 .بانجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارداجبار 

 .المثل استقضی شود مزارع مستحق اجرت اگر عامل زراعت نکند و مدت من –  ۵۳۵ماده 

ر دیگر متوجه مزارع گردد عامل   –  ۵۳۶ماده   هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا رصی
 تفاوت خواهد بود.  ضامن

 .شودرفتار یم  ۵۳۳هرگاه در عقد مزارعه زرع معیتی قید شده باشد و عامل غی  آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده  –  ۵۳۷ماده 

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

ی آنهرگاه مز   –  ۵۳۹ماده   یک در ثمره هستند لیکن ارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل بنسبتی که بی  ها مقرر بوده رسر
تاری    خ ی و عمل و سایر مصالح فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت از  االمالک خود که بحصه مقرر بطرف دیگر تعلق  المثل زمی 

د مستحق  .خواهد بودمیگی 

 زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا باخذ اجر ه  –  ۵۴۰ماده  
ً
المثل ابقاء  رگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا

 .نماید

ی بدیگری رضای مزارع عامل یم  –  ۵۴۱ماده   یک شود ویل برای انتقال معامله یا تسلیم زمی  د یا با دیگری رسر تواند برای زراعت اجی  بگی 
 است. الزم

ی یا متعارف    –  ۵۴۲ماده   ی طرفی  ی بر حسب تعیی  ط شده باشد سایر مخارج زمی  ی بعهده مالک است مگر اینکه خالف آن رسر خراج زمی 
 .است

 در مساقات –مبحث دوم  

ی از ثمره واقع یم مساقات معامله  –  ۵۴۳ماده   ی صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معی  شود و ثمره اعم  ایست که بی 
 .میوه و برگ و گل و غی  آناست از 

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

ی مریع خواهد بود مگر اینکه عامل نیم   –   ۵۴۵ده  ما تواند  مقررات راجعه بمزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نی 
کت نمایدبدون  .اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری رسر

 در مضاربه – فصل ششم 

ی رسمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن    –   ۵۴۶ماده   مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملی 
یک   .شودباشند صاحب رسمایه مالک و عامل مضارب نامیده یم رسر

 .رسمایه باید وجه نقد باشد –  ۵۴۷ماده 

ه باشد حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء –  ۵۴۸ماده   .مشاع از کل از قبیل رب  ع یا ثلث و غی 

 معلوم بوده و سکوت در عقد منرصف  حصه  –  ۵۴۹ماده  
ً
ی شود مگر اینکه در عرف منجزا های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معی 

 .گرددبآن



 .مضاربه عقدی است جائز –  ۵۵۰ماده 

 شود: عقد مضاربه بیگ از علل ذیل منفسخ یم –  ۵۵۱ماده 

۱ ) . ی  در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفی 

 در صورت مفلس شدن مالک. ( ۲

 در صورت تلف شدن تمام رسمایه و رب  ح. ( ۳

ی بوده( ۴  .در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفی 

ی   –  ۵۵۲ماده   تعیی  باشد  ی شده  تجارت مدت معی  برای  لزوم عقد نیمهرگاه در مضاربه  انقضاء مدت   مدت موجب  از  لیکن پس  شود 
 .تواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالکنیم مضارب

ط نشده باشد عامل یم  –  ۵۵۳ماده   تواند هر قسم تجارنی را که صالح بداند بنماید  در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعتی تجارت خایص رسر
 .یت کنددر طرز تجارت باید متعارف را رعاویل

 .تواند نسبت بهمان رسمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغی  واگذار نماید مگر با اجازه مالکمضارب نیم  –  ۵۵۴ماده 

مضاربه باید اعمایل را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ویل اگر اعمایل را که بر طبق عرف    –   ۵۵۵ماده  
 انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بودبایستی باجی  رج

ً
 .وع کند خود شخصا

ی است و ضامن مال مضاربه نیم –  ۵۵۶ماده   .شود مگر در صورت تفریط یا تعدیمضارب در حکم امی 

ود  شاگر کیس مایل برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نیم   – ۵۵۷ماده 
 انجام داده استمستحق اجرتو عامل

ً
عا  .المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تیی

ط شود که مضارب ضامن رسمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل    –   ۵۵۸ماده   اگر رسر
 بمالک تملیک کند

ً
ط شده باشد که مضارب ازمال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا  .است مگر اینکه بطور لزوم رسر

ط قسمت اخی  ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت    –  ۵۵۹ماده   المضاربه بآن  رسر
دتعلق   .بگی 

ی مقرر است –  ۵۶۰ماده  ی طرفی  ایط و مقررانی است که بموجب عقد بی   مذکور شد مضاربه تابع رسر
ً
 .بغی  از آن که فوقا

 در جعاله  –فصل هفتم 

ام شخض باداء اجرت معلوم د –  ۵۶۱ماده  ی ی جعاله عبارت است از الیی ی باشد یا غی  معی   .ر مقابل عمیل اعم از اینکه طرف معی 

م را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند –  ۵۶۲ماده  ی  .در جعاله ملیی

م شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه  جمیع در جعاله معلوم بودن اجرت من   –  ۵۶۳ماده   ی الجهات الزم نیست بنابراین اگر کیس ملیی
 .از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است معیتی مشاع

ی عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد –  ۵۶۴ماده   .در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیی 

ی یم   –   ۵۶۵ماده  توانند رجوع کنند ویل اگر جاعل در اثناء  جعاله تعهدی است جائز و مادایم که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفی 
 .المثل عمل عامل را بدهدرجوع نماید باید اجرت عمل



باشد و جعاله فسخ گردد عامل  هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود باالصاله جاعل بوده –  ۵۶۶ماده 
 .المسیم بنسبت عمیل که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عاملاجرتاز 

 .عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد –  ۵۶۷ماده 

کت–  ۵۶۸ماده  ی متعدد بشر  .هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد اگر عاملی 

سد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است  –  ۵۶۹ماده   .مایل که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می 

وع و یا بر عمل غی  عقالنی باطل است –  ۵۷۰ماده   .جعاله بر عمل نامشر

 کتدر شر   –فصل هشتم 

کت  –مبحث اول    در احکام شر

ی متعدد در شیتی واحد بنحو اشاعه –  ۵۷۱ماده  کت عبارت است از اجتماع حقوق مالکی   .رسر

کت اختیاری است یا قهری –  ۵۷۲ماده   .رسر

کت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل یم  –  ۵۷۳ماده    رسر
ً
کاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مایل مشاعا شود یا در نتیجه عمل رسر

 .عمل چند نفر و نحو اینها در ازاء

اج یا ارث حاصل یم –  ۵۷۴ماده  ی ی است که در نتیجه امیی کت قهری اجتماع حقوق مالکی   .شود رسر

کاء ب –  ۵۷۵ماده  ر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنهر یک از رسر ها در مقابل عمیل سهم  نسبت سهم خود در نفع و رصی
 .منظور شده باشدزیادتری 

کاء خواهد برد –  ۵۷۶ماده  ی رسر ایط مقرره بی  ک تابع رسر  .طرز اداره کردن اموال مشیی

ک مأذون ش –  ۵۷۷ماده  یگ که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشیی تواند هرعمیل را که الزمه اداره کردن است انجام دهد  ده است یم رسر
 .و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی

کاء همه وقت یم – ۵۷۸ماده  دام که توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد الزم داده شده باشد که در اینصورت مارسر
کت  .بافی است حق رجوع ندارندرسر

کاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقالل مأذون در اقدام باشد هر یک از آن  –  ۵۷۹ماده   کت بعهده رسر تواند  ها یماگر اداره کردن رسر
 باعمایل که برای اداره کردن الزم است اقدام کند

ً
 .منفردا

کاء مقرر شده باشد    –  ۵۸۰ماده   ی رسر تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهانی اقدام کرده باشد در صورت که یگ از مدیران نیماگر بی 
ی دیگر امکان فعیل برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده  عدم کاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونی  کاء دیگر در مقابل رسر امضاء رسر
 .باشد

کاء    –  ۵۸۱ماده   در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضویل بوده و تابع مقررات معامالت فضویل  ترصفات هر یک از رسر
 .خواهد بود

کت نماید ضامن است –  ۵۸۲ماده  یگ که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن ترصف در اموال رسر  .رسر

کاء یم  –  ۵۸۳ماده   هر یک از رسر
ً
کاء دیگر سهم خود را جزئا  بشخص ثالتی منتقل کندتواند بدون رضایت رسر

ً
 .یا کال



یگ که مال  –  ۵۸۴ماده  ی است و ضامن تلف و نقص آن نیمرسر که در ید اوست در حکم امی   .شود مگر در صورت تفریط یا تعدیالشر

یک غی  مأذون در مقابل اشخایص که با آن  –  ۵۸۵ماده   .ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارندرسر

کاء هر وقت بخواهد یم  –  ۵۸۶ماده  ی نشده باشد هر یک از رسر کت در ضمن عقد الزیم مدت معی   .تواند رجوع کنداگر برای رسر

کت بیگ از طرق ذیل مرتفع یم –  ۵۸۷ماده   شود: رسر

 در صورت تقسیم. ( ۱

کت( ۲  .در صورت تلف شدن تمام مال رسر

که نم –  ۵۸۸ماده  کاء مأذون در ترصف اموال مشیی  یباشند: در موارد ذیل رسر

 در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. ( ۱

کاء( ۲  .در صورت فوت یا محجور شدن یگ از رسر

کت  –مبحث دوم    در تقسیم اموال شر

یک   –  ۵۸۹ماده   ک را بنماید مگر درمواردی که تقسیم بموجب این قانون  المال یمهر رسر تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشیی
م بر عدم تقسیم شده باشندممنوع یا  ی کاء بوجه ملزیم ملیی  .رسر

کاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نف – ۵۹۰ماده  عمل آید و سهام  ها به ر از آندر صورتیکه رسر
 .دیگران باشاعه بافی بماند

کاء ترایصی نمایند به  –  ۵۹۱ماده   ک رایصی باشند تقسیم بنحوی که رسر کاء بتقسیم مال مشیی عمل میآید و در صورت عدم هرگاه تمام رسر
ر نباشد کهتوافق  وط بر اینکه تقسیم مشتمل بر رصی کاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشر ی رسر در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم   بی 

ایصی   .باشدباید بیی

ر باشد طرف دیگر    –  ۵۹۲ماده   ر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف مترصی کاء مرصی و برای بعض دیگر بیرصی هرگاه تقسیم برای بعضی از رسر
ر اجبار بر تقسیم نیم یماجبار  یک مترصی ربشود رسر  .دشو شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غی  مترصی

ری که مانع از تقسیم یم –  ۵۹۳ماده   .شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری که عاده قابل مسامحه نباشدرصی

یک یا    –   ۵۹۴ماده   ر رسر کاء بر رصی ک یا امثال آن خرانی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمی  شود و یک یا چند نفر از رسر
هرگاه قنات مشیی

کاء دیگر  کت در ترسر ر یماز رسر کاء مترصی یک یا رسر توانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نقیه یا تعمی  امتناع نمایند رسر
کت در تنقیه یا تعمی  یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار  یم  نباشد حاکم  یک ممتنع را باقتضای موقع بشر ر رسر تواند برای قلع ماده نزاع و دفع رصی

 .کند

کاء  هرگ  –   ۵۹۵ماده   کاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه رسر ک یا حصه یک یا چند نفر از رسر اه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشیی
 .نمایندترایصی 

ک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن  –  ۵۹۶ماده   .ها مالزم با تقسیم بافی اموال نیستدر صورتیکه اموال مشیی

ی موقوف تقسیم ملک از وقف  –  ۵۹۷ماده   .علیهم جایزنیستجایز است ویل تقسیم مال موقوفه بی 

کاء افرازیم  -   ۵۹۸ماده   ک مثیل باشد به نسبت سهام رسر شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت  ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشیی
کاء حصص آنیمتعدیل ی رسر ی میگرددها بقرعه مشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم ترایصی بی   .عی 



کاء نیم  –  ۵۹۹ماده   واقع شد الزم است و هیچیک از رسر
ً
 .تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کندتقسیم بعد از آن که صحیحا

کاء مزبور حق دارند    –   ۶۰۰ماده   یک یا رسر ی تقسیم عالم بآن نبوده رسر کاء عیتی ظاهر شود که در حی  هرگاه در حصه یک یا چند نفر از رسر
 .بهم بزنندتقسیم را 

 .شودهرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل یم –  ۶۰۱ماده 

که مقدار معیتی از اموال تقسیم شده مال غی  بوده است درصورتیکه مال غی  در تمام حصص  هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود    –   ۶۰۲ماده  
 
ً
 .بتساوی باشد تقسیم صحیح و اال باطل استمفروزا

 .شودممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت یم –  ۶۰۳ماده 

تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ویل بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود بافی  اق دارد نیم کیس که در ملک دیگری حق ارتف  –  ۶۰۴ماده 
 .میماند

یک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نیم  –  ۶۰۵ماده   کاء مجرای آب یا محل عبور حصه رسر شود  هرگاه حصه بعضی از رسر
ط شده باشد و هم مگر  ی است سایر حقوق ارتفافی اینکه سقوط آن رسر  .چنی 

رمیت دیتی بوده است طلبکار باید بهر یک  هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که ب –  ۶۰۶ماده  
ی بوارث دیگر  از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفراز وراث معش شده باشد طلبکار یم  تواند برای سهم معش یا معشین نی 

 .رجوع نماید

 در ودیعه  –فصل نهم 

 در کلیات  –مبحث اول  

 نگاهدارد.ودیعه  –   ۶۰۷ماده  
ً
گذار مودع  ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آن که آنرا مجانا

ی میگویندودیعهو   .گی  را مستودع یا امی 

ی الزم است اگرچه بفعل باشد –  ۶۰۸ماده   .در ودیعه قبول امی 

 مجاز باشد  تواند مایل را بودیعه گذارد که مالککیس یم  –  ۶۰۹ماده 
ً
 با ضمنا

ً
 .یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک رصاحه

ی باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کیس مایل را از کیس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان    –   ۶۱۰ماده   در ودیعه طرفی 
 .ص یا تلف شود ضامن استقبول کند باید آنرا به ویل او رد نماید و اگر در ید او ناقودیعه 

 .ودیعه عقدی است جائز –  ۶۱۱ماده 

ن  –مبحث دوم    در تعهدات امی 

ی نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن    –  ۶۱۲ماده   ی باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیتی تعیی  امی 
 .متعارف است حفظ کند و اال ضامن استمال

ی از برای حفظ مال تغیی  آن ترتیب را الزم بداند یم هرگاه  –  ۶۱۳ماده   تواند  مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیتی مقرر نموده باشد و امی 
 نیه از تغیی  کرده باشد که در این صورت ضامن استتغیی  دهد 

ً
 .مگر اینکه مالک رصیحا

ده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط –  ۶۱۴ماده  ی ضامن تلف یا نقصان مایل که باو سیر  .امی 



ی در مقام حفظ مسئول وقاییع نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است –  ۶۱۵ماده   .امی 

ی از رد آن امتناع کند از تاری    خ امتناع احک  –  ۶۱۶ماده   تب نشده و ضامن تلف و هر  هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امی  ی باو میی ام امی 
 .عیتی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشدنقص یا 

ی نیم   –  ۶۱۷ماده   تواند غی  از جهت حفاظت ترصفی در ودیعه کند یا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه رصی    ح یا ضمتی  امی 
 .اال ضامن است و گذار امانت

ده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و اال ضامن است  –  ۶۱۸ماده  ی سیر  .اگر مال ودیعه در جعبه رسبسته یا پاکت مختوم به امی 

ی مایل را که دریافت کرده است رد نماید –  ۶۱۹ماده  ی باید عی   .امی 

ی باید مال ودیعه را بهمان حایل که موقع پس دادن موج   –   ۶۲۰ماده   د دارد و نسبت به نواقض که در آن حاصل شده و  امی  ود است مسیی
ی نباشد ضامن نیستمربوط به   .عمل امی 

ی دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض    –  ۶۲۱ماده   ی گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چی   از امی 
ً
اگر مال ودیعه قهرا

 به قاهر رجوع کندگذار مگذار بدهد ویل امانت بامانتگرفته است 
ً
 .جبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما

ی مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد –  ۶۲۲ماده   .اگر وارث امی 

 .منافع حاصله از ودیعه مال مالک است –  ۶۲۳ماده 

ی باید مال ودیعه را    –  ۶۲۴ماده   فقط بکیس که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بکیس که مأذون در اخذ میباشد  امی 
د  س نداشته باشد باید بحاکم رد نمایدمسیی ورنی بخواهد آنرا رد کند و بکیس که حق اخذ دارد دسیی  .دارد و اگر بواسطه رصی

ی آنرا بمالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام  للغی  بودن مال ودیعه محقق گرد هرگاه مستحق   –   ۶۲۵ماده   د باید امی 
 .المالک استمجهول اموال 

ی ودیعه را نیماگر کیس مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت –  ۶۲۶ماده   .تواند رد کند مگر بوراث اوگذار باطل و امی 

ی آن –  ۶۲۷ماده   .ها مال ودیعه باید بحاکم رد شوددر صورت تعدد وراث و عدم توافق بی 

 اگر امااگر در احوال شخص امانت   –  ۶۲۸ماده  
ً
ی حاصل گردد مثال گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان  نت گذار تغیی 

د   .نمود مگر بکیس که حق اداره کردن اموال محجور را داردمسیی

د شود –  ۶۲۹ماده   .اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسیی

گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن رد شود مگر اینکه از    اگر کیس مایل را بسمت قیمومت یا والیت ودیعه  –  ۶۳۰ماده  
د میگرددمالک  .رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ویل بعدی مسیی

ی قرار داده  –  ۶۳۱ماده    غی  از مستودع مترصف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امی 
باشد    هرگاه کیس مال غی  را بعنوانی

ی مستأجره قیم یا ویل نسبت بمال صغی  یا مویلمثل ها ضامن نمیباشد مگر در علیه و امثال آنمستودع است بنا براین مستأجر نسبت بعی 
داد از تاری    خ مطالبه او و امتناع مترصف با امکان رد مترصف مسئول تلف و هر  صورت تفریط   یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسیی

 .چه مستند بفعل او نباشدیتی خواهد بود اگر نقص یا ع

ها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که  کاروانشادار و صاحب مهمانخانه و حمایم و امثال آن   –  ۶۳۲ماده  
 .ها ایداع شده باشد ویا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشداسباب یا البسه نزد آن اشیاء و 

 گذار در تعهدات امانت –بحث سوم م



 .گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد امانت  –  ۶۳۳ماده 

 .گذار استهرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت  –  ۶۳۴ماده 

 در عاریه –فصل دهم  

 منتفع شود.  –  ۶۳۵ماده 
ً
ی مال او مجانا ی بطرف دیگر اجازه میدهد که از عی   عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفی 

نده را مستعی  گویند  .عاریه دهنده را معی  و عاریه گی 

ی نباشد –  ۶۳۶ماده   .عاریه دهنده عالوه بر اهلیت باید مالک منفعت مایل باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عی 

یکه بتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد یم  –  ۶۳۷ماده   ی تواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی هر چی 
وع و عقالنی باشداست که  .مشر

ی منفسخ یم –  ۶۳۸ماده   .شودعاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفی 

 کند معی  مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه  هرگاه مال عاریه دارای عیونی باشد که ب  –  ۶۳۹ماده  
رای مستمی  تولید خسارنی

 
ً
 مسبب محسوب شود. عرفا

ی حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن  ی جاری یم همی   .شودها نی 

 .مستعی  ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی –  ۶۴۰ماده 

مستعی  مسئول منقصت نایسر از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غی  مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه    –   ۶۴۱ماده  
 .خالف متعارف استفاده کرده باشدمطلق بوده بر 

ط ضمان شده باشد مسئول هرکس و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به اگر بر مستعی   –  ۶۴۲ماده   .عمل او نباشد رسر

ی شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود –  ۶۴۳ماده  ط ضمان منقصت نایسر از رصف استعمال نی   .اگر بر مستعی  رسر

ط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم    در عاریه طال و نقره اعم از مسکوک و غی  مسکوک مستعی  ضامن است هر چند   –   ۶۴۴ماده   رسر
 .نکرده باشد

 .رعایت شود ۶۳۰تا   ۶۲۶و  ۶۲۴در رد عاریه باید مفاد مواد  –  ۶۴۵ماده 

ط   –  ۶۴۶ماده  مخارج الزمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعی  است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه رسر
 .شده باشدخایص

 .تواند مال عاریه را بهیچ نحوی بترصف غی  دهد مگر باذن معی  مستعی  نیم  –  ۶۴۷ماده 

 در قرض –فصل یازدهم 

ی مقدار معیتی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا   –  ۶۴۸ماده   قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفی 
 .الرد را بدهدحیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم از 

ض استاگر مایل که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از ما –  ۶۴۹ماده   .ل مقیی



ل کرده باشد –  ۶۵۰ماده  ی  یا تیی
ض باید مثل مایل را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمه ترفی  .مقیی

ض نیم  –  ۶۵۱ماده  ی شده باشد مقیی  .تواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه کنداگر برای اداء قرض بوجه ملزیم اجیل معی 

ض مهلت یا اقسایط قرارمیدهد در موقع مطالبه حاکم مطابق –  ۶۵۲ماده   .اوضاع و احوال برای مقیی

 در قمار و گروبندی  –فصل دوازدهم 

وع    –   ۶۵۴ماده   ی حکم در مورد کلیه تعهدانی که از معامالت نامشر قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود.همی 
 .باشد جاریستتولید شده 

زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنواری و هم در دوانیدن حیوانات س  –   ۶۵۵ماده   اندازی و شمشی  ی در تی  ها رعایت  چنی 
 .شودنیم 

دهم  ن  در وکالت –فصل سی 

 در کلیات  –مبحث اول  

ی طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید –  ۶۵۶ماده   .وکالت عقدی است که بموجب آن یگ از طرفی 

 .تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است –  ۶۵۷ماده 

 بهر لفظ یا فعیل که داللت بر آن کند واقع یم  –  ۶۵۸ماده 
ً
 و قبوال

ً
 .شودوکالت ایجابا

 .جرتوکالت ممکن است مجانی باشد یا با ا –  ۶۵۹ماده 

 .وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خایص –  ۶۶۰ماده 

 .در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکل خواهد بود –  ۶۶۱ماده 

کیل هم باید کیس باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته  وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد و   –  ۶۶۲ماده  
 .باشد

 .تواند عمیل را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهدوکیل نیم  –  ۶۶۳ماده 

ی وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن داللت بر آن نماید و هم –  ۶۶۴ماده  چنی 
 .بودنخواهد 

 .وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطیع داللت بر آن کند –  ۶۶۵ماده 

 در تعهدات وکیل  –مبحث دوم  

 وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود –  ۶۶۶ماده 
ً
 .هرگاه از تقصی  وکیل خسارنی بموکل متوجه شود که عرفا

وکیل باید در ترصفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالرصاحه باو اختیار داده یا بر    –  ۶۶۷ماده  
 .ست تجاوز نکندقرائن و عرف و عادت داخل اختیار او احسب

 .وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باو رد کند –  ۶۶۸ماده 



ی شده باشد هیچیک از آن  –   ۶۶۹ماده   تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر ها نیم هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معی 
 وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام یم بنماید مگر 

ً
 .تواند بتنهانی آن امر را بجا آورداینکه هر یک مستقال

 .شودها وکالت دیگری باطل یمدر صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یگ از آن –  ۶۷۰ماده 

ی هست مگر اینکه ترصی    ح بعدم وکالت باشد –  ۶۷۱ماده   .وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نی 

 یا بداللت قرائن وکیل در توکیل باشدوکیل در امری نیم  –  ۶۷۲ماده 
ً
 .تواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه رصیحا

ام امری را که در آن وکالت دارد بشخص ثالتی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص  اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انج  – ۶۷۳ماده  
 .شود مسئول خواهد بودمقابل موکل نسبت بخسارانی که مسبب محسوب یمثالث در 

 در تعهدات موکل  –مبحث سوم 

رد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام  موکل باید تمام تعهدانی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.درمو   –  ۶۷۴ماده  
 اجازه کندداده

ً
 یا ضمنا

ً
 .شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضویل وکیل را رصاحتا

ی اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در  موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و هم   –  ۶۷۵ماده   عقد  چنی 
 .دیگر مقرر شده باشدوکالت طور 

ی خواهد بود و اگر نسبت بحق حق   –   ۶۷۶ماده   ی طرفی  الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است  الوکاله وکیل تابع قرارداد بی 
 .المثل استعادت مسلیم نباشد وکیل مستحق اجرت اگر 

 .آن ترصی    ح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشداگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن  –  ۶۷۷ماده 

 در طرق مختلفه انقضاء وکالت –مبحث چهارم 

 شود: وکالت بطریق ذیل مرتفع یم  –  ۶۷۸ماده 

 بعزل موکل.  – ۱

 باستعفای وکیل.  – ۲

 .بموت یا بجنون وکیل یا موکل – ۳

ط شده باشدموکل یم  –  ۶۷۹ماده   .تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد الزیم رسر

 .تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خیی عزل باو در حدود وکالت خود بنماید نسبت بموکل نافذ است –  ۶۸۰ماده 

 .تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کندمعلوم است موکل باذن خود بافی است یم بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه –  ۶۸۱ماده 

یم   –  ۶۸۲ماده   وکالت  بطالن  موجب  موکل  درآنمحجوریت  توکیل  از  مانع  حجر  اموریکه  در  مگر  هم شود  و  نمیباشد  است  ها  ی  چنی 
 .وکیل مگر در اموریکه حجر مانع از اقدام در آن نباشدمحجوریت 

ی برود یا موکل عمیل را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کیل عمیل که منافی با وکالت  ه  –   ۶۸۳ماده   رگاه متعلق وکالت از بی 
 .شودباشد بجا آورده مثل اینکه مایل را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ یموکیل

 در ضمان عقدی  –فصل چهاردهم 



 کلیات در   –مبحث اول  

د.متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون  –  ۶۸۴ماده   له  عقد ضمان عبارت است از اینکه شخض مایل را که بر ذمه دیگری است بعهده بگی 
 .عنه یا مدیون اصیل میگویندشخص ثالث را مضمونو 

ط نیست –  ۶۸۵ماده   .در ضمان رضای مدیون اصیل رسر

 .داشته باشدضامن باید برای معامله اهلیت  –  ۶۸۶ماده 

 .ضامن شدن از محجور و میت صحیح است –  ۶۸۷ماده 

 .ممکن است از ضامن ضمانت کرد –  ۶۸۸ماده 

 .له قبول کند صحیح استهرگاه چند نفر ضامن شخض شوند ضمانت هر کدام که مضمون  –  ۶۸۹ماده 

ط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون  –  ۶۹۰ماده   تواند  ان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد یمله در وقت ضمدر ضمان رسر
میل شود مضمونعقد   .له خیاری نخواهد داشتضمان را فسخ کند ویل اگر ضامن بعد از عقد غی 

 .ضمان دیتی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است –  ۶۹۱ماده 

ی کند و هم   –   ۶۹۲ماده   ی یم در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجیل معی  تواند دردین مؤجل تعهد پرداخت فوری آنرا  چنی 
 .بنماید

 تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصیل رهتی نباشد. له یم مضمون –  ۶۹۳ماده 

ایط دیتی که  –  ۶۹۴ماده   ط نیست بنابراین اگر کیس ضامن دین شخص بشود  علم ضامن بمقدار و اوصاف و رسر ضمانت آن را مینماید رسر
 .اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یگ از چند دین بنحو تردید باطل استبدون

 .له یا مضمون عنه الزم نیستمعرف تفصییل ضامن بشخص مضمون  –  ۶۹۵ماده 

ط فسخی در آن موجود باشدهر دیتی را ممکن ا  –  ۶۹۶ماده   .ست ضمانت نمود اگرچه رسر

ی یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق  –  ۶۹۷ماده   .آمدن آن جایز است للغی  در ضمان عهده از مشیی

ن ضامن و مضمون- مبحث دوم   لهدر اثر ضمان بی 

 .شودله مشغول یم و ذمه ضامن بمضمونعنه بری بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون –  ۶۹۸ماده 

ام بتأدیه ممکن است معلق باشد   –  ۶۹۹ماده   ی  .تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ویل الیی

ایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون   –  ۷۰۰ماده   عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطالن آن تعلیق ضامن بشر
 .شودنیم 

  ۶۹۰توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریکه در ماده له نیمالزم و ضامن یا مضمون ضمان عقدی است  – ۷۰۱ماده 
 .له و یا در صورت تخلف از مقررات عقداست یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون مقرر 

طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال    تواند قبل از انقضاء مدت مطالبهله نیم هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون   –   ۷۰۲ماده  
 .باشد



 .له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین مؤجل باشددر ضمان حال مضمون –  ۷۰۳ماده 

 .ضمان مطلق محمول بحال است مگر آن که بقرائن معلوم شود که مؤجل بوده است –  ۷۰۴ماده 

 .شودضمان مؤجل بفوت ضامن حال یم  –  ۷۰۵ماده 

 .شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشدعنه را بری کند ضامن بری نیم له ذمه مضمون اگر مضمون –  ۷۰۷ماده 

 .شودکسیکه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار از ضمان بری یم   –  ۷۰۸ماده 

ن ضامن و مضمون –مبحث سوم   عنه  در اثر ضمان بی 

م شده باشد که در مدت  تواند در صورتیکه مضمون ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ویل یم  – ۷۰۹ماده   ی عنه ملیی
 .برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کندمعیتی 

قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده  له حواله کند بکیس که دین را بدهد و آنشخص  اگر ضامن با رضایت مضمون   –  ۷۱۰ماده  
ی است حواله مضمونعنه دارد و هم رجوع بمضمون  است و حق   .له بعهده ضامنچنی 

دازد ضامن حق رجوع بمضمون اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون – ۷۱۱ماده   بیر
ً
عنه له نخواهد داشت و باید بمضمونعنه آن را ثانیا

د داردتواند از مضمونعنه یمکند و مضمون مراجعه  .له آنچه را که گرفته است مسیی

 .عنه داردله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون هرگاه مضمون –  ۷۱۲ماده 

کمیی کرده  تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح بله کمیی از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نیم اگر ضامن بمضمون –  ۷۱۳ماده 
 .باشد

 .عنه داده باشداگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتیکه باذن مضمون –  ۷۱۴ماده 

 .تواند از مدیون مطالبه کندهرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نیم  –  ۷۱۵ماده 

عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن  تواند رجوع بمضمون رتیکه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند یمدر صو   –  ۷۱۶ماده  
 .عنه اذن بضمان مؤجل داده باشدباشد مگر آن که مضمون نرسیده 

 .عنه اذن در ادا نداده باشدشود هر چند ضامن بمضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری یم هرگاه مضمون –  ۷۱۷ماده 

 .عنه هر دو بری میشوندله ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمونهرگاه مضمون –  ۷۱۸ماده 

 دین را بدهد ضامن حق هرگاه مضمون –  ۷۱۹ماده 
ً
 .عنه نداردرجوع بمضمونله ضامن را ابراء یا دیگری مجانا

ع ضمانت کرده باشد حق رجوع بمضمون  –  ۷۲۰ماده   .عنه نداردضامتی که بقصد تیی

ن  –مبحث چهارم  ن ضامنی   در اثر ضمان بی 

ها فقط بقدر له بهر یک از آن هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون   –  ۷۲۱ماده  
ی دیگر که اذن تأدیه داده باشد یماو حق  سهم  ی تمام قرض را تأدیه نماید بهر یک از ضامنی  تواند بقدر سهم رجوع دارد و اگر یگ از ضامنی 

 .اورجوع کند



باید بمضمون   –  ۷۲۲ماده   ی طریق هر ضامتی بمضمونضامن ضامن حق رجوع بمدیون اصیل ندارد و  بهمی  عنه عنه خود رجوع کند و 
 .ا بمدیون اصیل برسدرجوع میکند تخود 

ام مبطل نیست مثل اینکه    –  ۷۲۳ماده   ی م شود در این صورت تعلیق بالیی ی ممکن است کیس در ضمن عقد الزیم بتأدیه دین دیگری ملیی
ام خود را بتأدیه دین مدیون معلق بعدم تأدیه او نمایدکیس  ی  .الیی

 در حواله-فصل پانزدهم 

 حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخض از ذمه مدیون بذمه شخص ثالتی منتقل میگردد.  –  ۷۲۴ماده 

 .مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند

 .علیهشود مگر با رضای محتال و قبول محال حواله محقق نیم  –  ۷۲۵ماده 

 .باشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بوداگر در مورد حواله محیل مدیون محتال ن –  ۷۲۶ماده 

 .علیه مدیون بمحیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبویل در حکم ضامن استبرای صحت حواله الزم نیست که محال  –   ۷۲۷ماده  

ط نیست –  ۷۲۸ماده   .در صحت حواله مالئت محال علیه رسر

را فسخ و بمحیل رجوع  تواند حواله  هرگاه در وقت حواله محال علیه معتیی بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال یم  –   ۷۲۹ماده  
 .کند

 .شودپس از تحقیق حواله ذمه محیل از دیتی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول یم  –  ۷۳۰ماده 

تواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمحیل  در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله یم   –  ۷۳۱ماده  
 .نماید

و یا در    ۷۲۹تواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده  علیه نیم حواله عقدی است الزم و هیچیک از محیل و محتال و محال   –   ۷۳۲ماده  
ط شده باشدصورتیکه   .خیار فسخ رسر

د و    –   ۷۳۳ماده   ی حواله داده باشد که بایع ثمن را از کیس بگی  ی ثمن را بشخض بدهد یا مشیی اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشیی
د دارد ویل اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ بیع معلوم گردد حواله باطل یمبعد بطالن شود و اگرمحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسیی

ی یمطلشود حواله با  تواند بیکدیگر رجوع کند. نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشیی

ی جاری خواهد بود،   مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نی 

 در کفالت  – فصل شانزدهم 

ی در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالتی را تعهد میکند.   –  ۷۳۴ماده   کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفی 

 .له میگویندکفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول متعهد را  

 .شودله واقع یم کفالت برضای کفیل و مکفول   –  ۷۳۵ماده 

ط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول   –   ۷۳۶ماده   له کافی است اگرچه  در صحت کفالت علم کفیل بثبوت حقی بر عهده مکفول رسر
 .منکر آن باشدمکفول 



 .مکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشدکفالت م  –  ۷۳۷ماده 

 .ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود –  ۷۳۸ماده 

تواند احضار مکفول را تقاضا کند ویل درکفالت موقت قبل از رسیدن موعد له هر وقت بخواهد یم در کفالت مطلق مکفول  –  ۷۳۹ماده  
 .نداردحق مطالبه 

شود  کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حارصی نماید و اال باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت یم  –   ۷۴۰ماده  
 .برآید

م شده است عمل کند –  ۷۴۱ماده  ی م شده باشد که مایل در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحویکه ملیی ی  .اگر کفیل ملیی

ی نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منرصف بمحل دیگر    –   ۷۴۲ماده   اگر در کفالت محل تسلیم معی 
 .باشد

 .شودایب باشد بکفیل مهلتی که برای حارصی کردن مکفول کافی باشد داده یماگر مکفول غ –  ۷۴۳ماده 

ایظ که کرده   –  ۷۴۴ماده   له الزم نیست اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول اگر کفیل مکفول را در غی  زمان و مکان مقرر یا بر خالف رسر
ی اگر مکفول شود و هم کرد کفیل بری یم لیکن اگر قبول  ی تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیستله بر خالف چنی  ی طرفی   .مقرر بی 

مقام او بدون رضای او خارج کند درحکم کفیل است و باید آن شخص را حارصی  هرکس شخض را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم   –  ۷۴۵ماده  
 .باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آیدکند واال 

 شود. ری یم در موارد ذیل کفیل ب –  ۷۴۶ماده 

 در صورت حارصی کردن مکفول بنحویکه متعهد شده است. ( ۱

 حارصی شود. ( ۲
ً
 در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصا

 له بر او دارد بری شود. در صورتیکه ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفول( ۳

 له کفیل را بری نماید. در صورتیکه مکفول ( ۴

 له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود. مکفول در صورتیکه حق ( ۵

 .در صورت فوت مکفول( ۶

ایط مقرره حارصی کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل یم تواند احضار مکفول   –  ۷۴۷ماده   هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق رسر
 .ت نمایدو امتناع مکفول له را با شهادت معتیی نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبا

 .شودله موجب برائت کفیل نیم فوت مکفول  –  ۷۴۸ماده 

 .شودها در مقابل دیگران بری نیم هرگاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخض کفالت نماید بتسلیم او بیگ از آن  –  ۷۴۹ماده 

ها ود را حارصی کند و هر کدام از آندر صورتیکه شخض کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خ  –  ۷۵۰ماده  
های مابعد او هم بری شد کفیل  ۷۴۶اصیل را حارصی کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیگ از جهات مزبوره در ماده  که مکفول 

 .بری میشوند



ت ادا نماید و یا باذن او ادای حق کند  هرگاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او اس  –   ۷۵۱ماده  
 .تواند بمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشتیم

 در صلح -فصل هفدهم

ی از تنازع احتمایل در مورد معامله و غی  آن واقع شود –  ۷۵۲ماده   .صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگی 

ی باید اهلیت معامله و ترصف در مورد صلح داشته باشند –  ۷۵۳ماده   .برای صحت صلح طرفی 

وع باشد –  ۷۵۴ماده   .هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غی  مشر

ی جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نیم  –  ۷۵۵ماده   .شودصلح با انکار دعوی نی 

 .شود ممکن است مورد صلح واقع شودحقوق خصویص که از جرم تولید یم  –  ۷۵۶ماده 

ی جائز است –  ۷۵۷ماده   .صلح بالعوض نی 

ایط و احکام خاصه آن معامله صلح در مقام معامالت هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع ش – ۷۵۸ماده   ده است میدهد لیکن رسر
ایط و احکام خاصه بیع در را ندارد   ی باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه رسر بنابراین اگر مورد صلح عی 

 .آن مجری شود

 .حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد –  ۷۵۹ماده 

 .صلح عقد الزمست اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله –  ۷۶۰ماده 

ی است و هیچیک نیم   –  ۷۶۱ماده   ی طرفی  ی صلخ که در مورد تنازع یا مبتی بر تسامح باشد قاطع بی  تواند آنرا فسخ کند اگرچه به ادعاء غیی
ط با باشد  اط خیار مگر در صورت تخلف رسر  .اشیی

 .اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتبایه واقع شده باشد صلح باطل است –  ۷۶۲ماده 

 .صلح باکراه نافذ نیست –  ۷۶۳ماده 

 .تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است –  ۷۶۴ماده 

 .صلح دعوی مبتتی بر معامله باطله باطل است ویل صلح دعوی نایسر از بطالن معامله صحیح است –  ۷۶۵ماده 

ی بطور کیل تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است    –  ۷۶۶ماده   اگر طرفی 
ی صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح اگرچه  .بحسب قرائن شامل آن نگردد منشاء دعوی در حی 

 .اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتقی بوده است صلح باطل است  –  ۷۶۷ماده 

ی در عوض مال  –   ۷۶۸ماده   د متعهد شودکه نفقه معیتی همه ساله یا همهدر عقد صلح ممکن است احد طرفی  ماهه تا  الصلخ که میگی 
ی  ی مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شودتأدیه کند این تعهد ممکن امدت معی   .ست بنفع طرفی 

ط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او    –   ۷۶۹ماده   در تعهد مذکوره در ماده قبل بنفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است رسر
 .داده شود

 یا افالس متعصلخ که بر طبق دو ماده فوق واقع یم  –  ۷۷۰ماده 
ی

ط شده باشدهد نفقه فسخ نیمشود بورشکستگ  .شود مگر اینکه رسر



 در رهن  –فصل هیجدهم 

 رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مایل را برای وثیقه بداین میدهد.  –  ۷۷۱ماده 

 .رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند

ط صحت معامله   –  ۷۷۲ماده   ی میگردد داده شود ویل استمرار قبض رسر ی معی  ی طرفی  مال مرهون باید بقبض مرتهن یا بترصف کسیکه بی 
 نیست. 

 .تواند مورد رهن واقع شودهر مایل که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نیم  –  ۷۷۳ماده 

ی باشد و رهن دین و منفعت باطل اس –  ۷۷۴ماده  ی معی   .تمال مرهون باید عی 

 .برای هر مایل که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد –  ۷۷۵ماده 

ی    –   ۷۷۶ماده   ایصی معی  ی باید بیی ممکن است یکنفر مایل را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنی 
ی ممکن است دو نفر یک مال را بیکنفر در مقابل طلتی که از آنچه کیس باشد و هم  که رهن در ترصف   کنند   .ها دارد رهن بدهندچنی 

در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء    –  ۷۷۷ماده  
ی مرهونه یا قیمت آن طننموده  ی ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او  مرتهن از عی  لب خود را استیفاء کند و نی 

 .است که وکالت بشخص ثالث داده شودباشد و باالخره ممکن

ی مرهونه را ندارد باطل است –  ۷۷۸ماده  ط شده باشد که مرتهن حق فروش عی   .اگر رسر

ی مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حارصی نگردد مرتهن بحاکم    –  ۷۷۹ماده   هرگاه مرتهن برای فروش عی 
 .مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بکندرجوع 

 .برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت –  ۷۸۰ماده 

اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمیی باشد    –   ۷۸۱ماده  
 .برای نقیصه براهن رجوع کندمرتهن باید 

یک یم  –  ۷۸۲ماده   .شوددر مورد قسمت اخی  ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء رسر

تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین  مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن یم   اگر راهن   –   ۷۸۳ماده  
ی راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد نگاهدارد   .مگر اینکه بی 

ی جائز است –  ۷۸۴ماده  ایصی طرفی   .تبدیل رهن بمال دیگر بیی

ی که در عق –  ۷۸۵ماده  ی ی داخل خواهد بودد بیع بدون قید رصی    ح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب یمهر چی   .شود در رهن نی 

ثمره رهن و زیادنی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل   –   ۷۸۶ماده  
ی ترتیب دیگباشد  ی طرفی   .ری مقرر شده باشدمتعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بی 

تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ویل  عقد رهن نسبت بمرتهن جایز و نسبت براهن الزم است و بنابراین مرتهن یم  –   ۷۸۷ماده  
د داردنیمراهن  .تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسیی

تواند تقاضا نماید که رهن بترصف شخص  شود ویل در صورت فوت مرتهن راهن یم سخ نیم بموت راهن یا مرتهن رهن منف  –   ۷۸۸ماده  
ی یم ثالتی که  ایصی او و ورثه معی   شود داده شود. بیی



ی یم  .شوددر صورت عدم ترایصی شخص مزبور از طرف حاکم معی 

 .ص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصی  رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناق  –   ۷۸۹ماده  

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه    – ۷۹۰ماده  
 .نکرده باشدتقصی  

ی مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف   –   ۷۹۱ماده   کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد  اگر عی 
 .بود

 .شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود ۷۷۷وکالت مذکور در ماده  –  ۷۹۲ماده 

 .تواند در رهن ترصفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهنراهن نیم  –  ۷۹۳ماده 

انی بدهد یا ترصفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتراهن یم   –  ۷۹۴ماده   عمل آورد  هن هم نباشد بهتواند در رهن تغیی 
 .بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است

 در هبه –فصل نوزدهم  

 بکس دیگری تملیک میکند تملیک  –   ۷۹۵ماده  
ً
کننده واهب طرف دیگر را متهب،  هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مایل را مجانا

ی موهوبه میگویندمایل را   .که مورد هبه است عی 

 .واهب باید برای معامله و ترصف در مال خود اهلیت داشته باشد –  ۷۹۶ماده 

 .کندهبه یمواهب باید مالک مایل باشد که  –  ۷۹۷ماده 

شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مبارسر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب هبه واقع نیم  –  ۷۹۸ماده 
 .ندارداثری 

 .در هبه بصغی  یا مجنون یا سفیه قبض ویل معتیی است –  ۷۹۹ماده 

ی موهوبه در ید متهب باشد محتا  –  ۸۰۰ماده   .ج بقبض نیستدر صورتیکه عی 

 بجا  هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب یم  –   ۸۰۱ماده  
ً
ویع را مجانا ط کند که متهب مایل را باو هبه کند یا عمل مشر تواند رسر

 .آورد

 .شوداگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل یم –  ۸۰۲ماده 

ی واهب یم –  ۸۰۳ماده  ی بعد از قبض نی   موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:   تواند بابقاء عی 

 در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اوالد واهب باشد. ( ۱

 در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. ( ۲

 مثل این(  ۳
ً
ی موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غی  واقع شود خواه قهرا س محجور  که متّهب به  در صورتیکه عی 

َ
ل
َ
واسطه ف

ی موهوبه برهن داده شود.   مثل اینکه عی 
ً
 شود، خواه اختیارا

ی حاصل شود( ۴ ی موهوبه تغیی   .در صورتیکه در عی 



ی موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود –  ۸۰۴ماده   .در صورت رجوع واهب نماآت عی 

 .بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست –  ۸۰۵ماده 

 .هرگاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد –  ۸۰۶ماده 

 اگر کیس مایل را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد.  –  ۸۰۷ماده 

 در اخذ بشفعه –قسمت سوم 

ک باشد    –  ۸۰۸ماده   ی دو نفر مشیی منقول قابل تقسییم بی  یک حصه خود را بقصد بیع بشخص ثالتی منتقل هرگاه مال غی  و یگ از دو رسر
ی داده باو بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.  کند  یک دیگر حق دارد قیمتی را که مشیی  رسر

 .این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند

ی فروخته شود حق شفعه نخواهد بود –  ۸۰۹ماده   .هرگاه بنا و درخت بدون زمی 

ک باشد و یگ از آن  –  ۸۱۰ماده   ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشیی
یک نباشد ویل اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارداگرچه در   رسر

ً
 .خود ملک مشاعا

یک وقف باشد متویل یا موقوف –  ۸۱۱ماده   .علیهم حق شفعه ندارداگر حصه یگ از دو رسر

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل   –  ۸۱۲ماده  
 .شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود

 .عه نیستدر بیع فاسد حق شف –  ۸۱۳ماده 

 .خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست –  ۸۱۴ماده 

حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبوریا باید از آن رصف نظر کند یا نسبت    –   ۸۱۵ماده  
 .اجرا نمایدبتمام مبیع 

ی قبل از آن و بعد از  –  ۸۱۶ماده   .عقد بیع نسبت بمورد شفعه نموده باشد باطل مینماید اخذ بشفعه هر معامله را که مشیی

ی ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه   –   ۸۱۷ماده   یگ که بحق شفعه تملک میکند مشیی در مقابل رسر
ی نخواهد داشت ی داده نشده باشد شفیع حق رجوع بمشیی  .هنوز بترصف مشیی

ی نسبت بعیب    – ۸۱۸ماده   ی است بعد از و خرانی و تلقی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و هممشیی چنی 
 .بشفعه و مطالبه در صورنی که تعدی یا تفریط نکرده باشداخذ 

ی و در صورنی که متصل بنماآنی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل یم  –  ۸۱۹ماده   اشد مال  شود در صورتیکه منفصل باشد مال مشیی
ی یمشفیع  .تواند بنانی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کنداست ویل مشیی

ی   –  ۸۲۰ماده   ی ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن  هرگاه معلوم شود که مبیع حی  البیع معیوب بوده و مشیی
 میگذارد. کش 

ی در مقابل بایع راجع بدرک مبی  .ع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده استحقوق مشیی

 .حق شفعه فوری است –  ۸۲۱ماده 



ی که داللت بر رصف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع یم –  ۸۲۲ماده  ی  .شودحق شفعه قابل اسقاط است اسقاط بهر چی 

 .شودحق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل یم –  ۸۲۳ماده 

توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمایند و باید یا  هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند بافی وراث نیم   –  ۸۲۴ماده  
 .رصف نظر کنند یا نسبت بتمام مبیع اجرا نماینداز آن

 و ارث  در وصایا  – قسمت چهارم 

 در وصایا  –باب اول 

 در کلیات  –فصل اول  

 .وصیت بر دو قسم است:تملیگ و عهدی –  ۸۲۵ماده 

 تملیک کند.  –  ۸۲۶ماده 
ً
ی یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجانا  وصیت تملیگ عبارت است از اینکه کیس عی 

 وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخض یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا ترصفات دیگری مأمورمینماید. 

به وکیس که بموجب وصیت عهدی ویل بر مورد وصیت مویص بنفع او شده است مویص له، کیس که وصیت تملیگ  وصیت کننده مویص، 
 .شودشود ویص نامیده یم مورد ثلث یا بر صغی  قرار داده یم

 .له پس از فوت مویصشود مگر با قبول مویص تملیک بموجب وصیت محقق نیم  –  ۸۲۷ماده 

ط نیستوصیت برای فقرا یا امور عام له غی  محصور باشد مثل اینکههرگاه مویص  –  ۸۲۸ماده   .المنفعه شود قبول رسر

له مویص  تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه مویصله قبل از فوت مویص مؤثر نیست و مویص یمقبول مویص – ۸۲۹ماده 
 .قبض کرده باشدبه را 

له قبل از فوت مویص وصیت را رد  است بنابراین اگرمویصله رد یا قبول وصیت بعد از فوت مویص معتیی  نسبت به مویص   –  ۸۳۰ماده  
تواند آن را رد کند لیکن اگر  تواند آن را قبول کند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و مویص به را قبض کرد دیگر نیم بعد از فوت یم کرده باشد 

 .باشد بعد از فوت قبول ثانوی الزم نیستقبل از فوت قبول کرده 

 .له صغی  یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ویل خواهد بودویص اگر م –  ۸۳۱ماده 

تواند وصیت را نسبت به قسمتی از مویص به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده  له یم مویص  –  ۸۳۲ماده  
 .شودنسبت به قسمت دیگر باطل یمصحیح و 

 ها اعالم نکرده است. له رد یا قبول خود را به آن ف کند مادام که مویص تواند در مویص به ترص ورثه مویص نیم  –  ۸۳۳ماده 

ر ورثه باشد حاکم مویص  ی نمایداگر تأخی  این اعالم موجب ترصی  .له را مجبور میکند که تصمیم خود را معی 

ط نیست لیکن ویص یم  –  ۸۳۴ماده   ند و اگر قبل از فوت مویص تواند مادام که مویص زنده است وصایت را رد کدر وصیت عهدی قبول رسر
 .نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشدرد 

 در موض   –فصل دوم 



 .مویص باید نسبت به مورد وصیت جائزالترصف باشد –  ۸۳۵ماده 

هرگاه کیس بقصد خودکیسر خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هالکت است مرتکب گردد و   –  ۸۳۶ماده 
 منتیه بموت نشد وصیت نافذ خواهد بودپس از 

ً
 .آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالکت باطل است و هرگاه اتفاقا

 .ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیستاگر کیس بموجب وصیت یک یا چند نفر از  –  ۸۳۷ماده 

 .تواند از وصیت خود رجوع کندمویص یم  –  ۸۳۸ماده 

 وصیتی بر خالف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است –  ۸۳۹ماده 
ً
 .اگر مویص ثانیا

 بهدر موض  –فصل سوم 

وع باطل است –  ۸۴۰ماده   .وصیت برصف مال در امر غی  مشر

 .مویص به باید ملک مویص باشد و وصیت بمال غی  ولو با اجازه مالک باطل است –  ۸۴۱ماده 

 .ممکن است مایل را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود –  ۸۴۲ماده 

 .وصیت بزیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است –  ۸۴۳ماده 

شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه  هرگاه مویص به مال معیتی باشد آن مال تقویم یم  –  ۸۴۴ماده  
 .ثلث کنداجازه از 

ی یم  –  ۸۴۵ماده  ی وفات معی  ان ثلث به اعتبار دارانی مویص در حی  ی ی وصیتمی   او در حی 
 .شود نه به اعتبار دارانی

ی بطریق ذیل از ثلث اخراج یم –  ۸۴۶ماده   یا در مدت معی 
ً
 شود: هرگاه مویص به منافع ملیک باشد دائما

ی ملک با منافع آن تقویم یم   عی 
ً
ی دو  شود سپس ملک مزبور با مالحظه مسلوببدوا المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بی 

 شود. حساب یمقیمت از ثلث 

ی ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با مالحظه منافع از ثلث محسوب یم  .شوداگر مویص به منافع دائیم ملک بوده و بدین جهه عی 

ی فرد با ورثه است مگر اینکه در  –  ۸۴۷ماده   .وصیت طور دیگر مقررشده باشد اگر مویص به کیل باشد تعیی 

یک خواهد بوداگر مویص به جزء مشاع ترکه باشد مثل رب  ع یا ثلث مویص –  ۸۴۸ماده   رسر
ً
 .له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا

تیب معیتی وصیت باموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند بهمان تر   –   ۸۴۹ماده   تیتی که وصیت  اگر مویص زیاده بر ثلث بیی
ان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کش یماست از ترکه خارج یمکرده  ی  .شودشود تا می 

 لهدر موض –فصل چهارم 

ی بشود که برای او وصیت شده استمویص  –  ۸۵۰ماده  ی  .له باید موجود باشد و بتواند مالک چی 

 .وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود –  ۸۵۱ماده 

سد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد. اگر حمل در نتیجه جریم سقط شود مویص  –  ۸۵۲ماده   به بورثه او می 



ی آناگر مویص   –  ۸۵۳ماده   شود مگر اینکه مویص طور دیگر مقرر داشته ها بالسویه تقسیم یملهم متعدد و محصور باشند مویص به بی 
 .باشد

 در وض  –فصل پنجم 

ی نماید  مویص یم   –   ۸۵۴ماده    عمل بوصیت کنند مگر در صورت    – تواند یک یا چند نفر ویص معی 
ً
در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعا

 .باستقالل هر یک  ترصی    ح 

ی کند باینطریق که اگر اویل فوت کرد دویم ویص باشد و اگر دویم فوت کرد  مویص یم  –  ۸۵۵ماده   تواند چند نفر را بنحو ترتیب ویص معی 
 .سویم باشد و هکذا

 صغی  را میتوان باتفاق یک نفر کبی  ویص قرار داد.  –  ۸۵۶ماده 

 .بود تا موقع بلوغ و رشد صغی  در این صورت اجراء وصایا با کبی  خواهد 

ی نماید. مویص یم  –  ۸۵۷ماده   تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات ویص معی 

 .حدود اختیارات ناظر بطریقی خواهد بود که مویص مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود

ی را دارد و ضامن نیم   –  ۸۵۸ماده    .شود مگر در صورت تعدی یا تفریطویص نسبت به اموایل که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امی 

 .ویص باید بر طبق وصایای مویص رفتار کند و اال ضامن و منعزل است –  ۸۵۹ماده 

ی کند –  ۸۶۰ماده   .غی  از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغی  ویص معی 

 در ارث  –ب دوم با

 در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث  –فصل اول  

 موجب ارث دو امر است:  –  ۸۶۱ماده 

 .نسب و سبب

ند سه طبقه –  ۸۶۲ماده   اند: اشخایص که بموجب نسب ارث مییی

 پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد. ( ۱

 ها. اجداد و برادر و خواهر و اوالد آن ( ۲

 .هااخوال و خاالت و اوالد آن اعمام و عمات و ( ۳

ی طبقه قبل کیس نباشد –  ۸۶۳ماده  ند که از وارثی  ی طبقه بعد وقتی ارث مییی  .وارثی 

ی فوت دیگری زنده باشد –  ۸۶۴ماده  ی است که در حی  ند هر یک از زوجی   .از جمله اشخاصیکه بموجب سبب ارث مییی

د مگر اینکه بعضی از آن  اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود   –   ۸۶۵ماده   ها مانع دیگری  بجهت تمام آن موجبات ارث مییی
دباشد   .که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع مییی



 .در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع بحاکم است –  ۸۶۶ماده 

 در حق ارث   –فصل دوم 

 .ارث بموت حقیقی یا بموت فریصی مورث تحقق پیدا میکند –  ۸۶۷ماده 

که میت تعلق گرفتهمالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نیم –  ۸۶۸ماده   .شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بیی

د و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل اس –  ۸۶۹ماده   ت: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگی 

 قیمت کفن میت و حقوفی که متعلق است باعیان ترکه مثل عیتی که متعلق رهن است. ( ۱

۲ ) .  دیون و واجبات مایل متوفی

 .هاوصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ( ۳

ی وراث تقسیم گردد –  ۸۷۰ماده   اگر باشد بی 
تیتی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود ومابقی

 .حقوق مزبوره در ماده قبل باید بیی

هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالنی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معامالت مزبوره نافذ نبوده و دیان   –  ۸۷۱ماده  
 .توانند آنرا بر هم زنندیم

ی شخض زنده نمیمااموال غایب مفقوداالثر تقسیم نیم  –  ۸۷۲ماده   چنی 
ً
 .ندشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتا

ند مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر    –  ۸۷۳ماده   اگر تاری    خ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث مییی
ندارث ند مگر آن که موت بسبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث مییی  .نمییی

ی آن  –  ۸۷۴ماده   ناگر اشخاصیکه بی  ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد  د و تاری    خ فوت یگ از آنها توارث باشد بمی 
دفقط آن که    .تاری    خ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث مییی

ایط و جمله از موانع ارث   –فصل سوم   در شر

د که نط –  ۸۷۵ماده   ارث مییی
ی فوت مورث است و اگر حمیل باشد در صورنی ط وراثت زنده بودن در حی  ی رسر الموت منعقد بوده  فه او حی 

دو زنده   پس از تولد بمی 
ً
 .هم متولد شود اگرچه فورا

ی والدت حکم وراثت نیم  –  ۸۷۶ماده   .شودبا شک در حیوه حی 

 .در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد –  ۸۷۷ماده 

ی موت مورث حمیل باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم   –   ۸۷۸ماده   هرگاه در حی 
ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید  عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آن ارث به 

 .مساوی حصه دو پش از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شودای که برای حمل حصه

ی وارث غایب مفقوداالثری باشد سهم او کنار گذارده یم  –  ۸۷۹ماده   شود تا حال او معلوم شود در صورنی که محقق گردد قبل از اگر بی 
سداست حصه او بسایر وراث بر ممورث مرده   .یگردد و اال بخود او یا بورثه او می 

 بکشد از ارث او ممنوع یم  –  ۸۸۰ماده  
ً
ه باشد  قتل از موانع ارث است بنابراین کیس که مورث خود را عمدا شود اعم از اینکه قتل بالمبارسر

کت دیگرییا   باشد یا بشر
ً
 .بالتسبیب و منفردا



 .ن یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بوددر صورنی که قتل عمدی مورث به حکم قانو  –  ۸۸۱ماده 

ی ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نیم برند اگرچه از لحاظ طبقه و    –مکرر   ۸۸۱ماده  کافر از مسلم ارث نیم برد و اگر در بی 
 .درجه مقدم بر مسلم باشند

ن  –  ۸۸۲ماده   د  د و همبعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمییی ی فرزندیکه بسبب انکار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمییی چنی 
ندلیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود وهم  ی مادر و خویشان مادری از او ارث مییی  .چنی 

د لیکن از ارحام پدر و هم  –  ۸۸۳ماده  ندچهرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پش از او ارث مییی ی پدر و ارحام پدری از پش ارث نمییی  .نی 

د لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت بیگ از ابوین ثابت و نسبت   –   ۸۸۴ماده   ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمییی
د و بالعکس  .بدیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث مییی

از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اوالدی کیس که پدر خود را   ۸۸۰اوالد و اقوام کسانیکه بموجب ماده  – ۸۸۵ماده 
ی باعث حرمان آنان نشودکشته د اگر وارث نزدیکیی  .باشد از جد مقتول خود ارث مییی

 در حجب –فصل چهارم 

 محروم یم  –  ۸۸۶ماده 
ً
 یا جزئا

ً
 .شودحجب حالت وارنی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کال

 حجب بر دو قسم است:  –  ۸۸۷ماده 

شود یا  قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم یم 
 برادر ابویتی از ارث محروم میگردند. بودن برادرانی که با 

ل حصه شوهر ازنصف به رب  ع در صورتیکه برای زوجه اوالد   ی قسم دوم آن استکه فرض وارث از حد اعیل بحد ادنی نازل میگردد مثل تیی
ل حصه زن از رب  ع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اوالد باشدهمباشد و  ی ی تیی  .چنی 

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر    –  ۸۸۸ماده  
ند ۹۳۶ماده در مورد  د که در اینصورت هر دو ارث مییی  .و موردیکه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقایم ارث بیی

ی وراثت طبقه اویل اگر برای میت    –  ۸۸۹ماده   ی بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با  در بی  اوالدی نباشد اوالد اوالد او هر قدر که پائی 
ی اوالد اقرب بمیت ابعد را از ارث محروم مینمایدهر یک از  ند ویل در بی   که زنده باشد ارث مییی

 .ابوین متوفی

ی وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد    –  ۸۹۰ماده   ی بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده  در بی  اوالد اخوه هر قدر که پائی 
ی اجداد یا اوالد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند. با هر یک  ند لیکن در بی   که زنده باشد ارث مییی

 از اجداد متوفی

ی مجری میباشد  .مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نی 

 وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:  –  ۸۹۱ماده 

 .زوج و زوجه –دخیی  – پش  –مادر  –پدر 

 حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:  –  ۸۹۲ماده 

  ۹۰۸وقتیکه برای میت اوالد یا اوالد اوالد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده    –الف  
د و هم که ممکن است ه  ۹۰۹و ی زوج از بردن بیش از یک رب  ع و زوجه از بردن  ر یک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس بیی چنی 

 شود. ثمن محروم یم  بیش از یک 



وط بر اینکه: وقتیکه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یکسدس محروم یم  –ب   شود مشر

  
ً
 الاقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.  –اوال

  
ً
 ها زنده باشد. پدر آن  –ثانیا

  
ً
 از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.  –ثالثا

  
ً
 یا انی تنها باشند –رابعا

 .ابویتی

 در فرض و صاحبان فرض –فصل پنجم 

ند –  ۸۹۳ماده   .وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گایه به قرابت ارث مییی

ی است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن  –   ۸۹۴ماده   ی نیستصاحبان فرض اشخایص هستند که سهم آنان از ترکه معی   .ها معی 

 .ع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکهشود عبارت است از نصف، رب  سهام معینه که فرض نامیده یم  –  ۸۹۵ماده 

ند عبارتند از مادر و زوج و زوجه –  ۸۹۶ماده   .اشخایص که بفرض ارث مییی

ها، خواهر و خواهرهای انی یا ابویتی و کالله  –   ۸۹۷ماده  
ند عبارتند از پدر، دخیی و دخیی  .ایماشخاصیکه گایه بفرض و گایه بقرابت ارث مییی

ندوراث دیگر بغی  ا –  ۸۹۸ماده   .ز مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث مییی

 فرض سه وارث نصف ترکه است:  –  ۸۹۹ماده 

 شوهر در صورت نبودن اوالد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد. (۱

 دخیی اگر فرزند منحرص باشد. ( ۲

 یا انی تنها در صورتیکه منحرص بفرد باشد( ۳
 .خواهر ابویتی

 فرض دو وارث رب  ع ترکه است:  –  ۹۰۰ماده 

ی اوالد. ( ۱  شوهر در صورت فوت زن با داشیی

 .ها در صورت فوت شوهر بدون اوالدزوجه یا زوجه( ۲

ی اوالدثمن فریضه زوجه یا زوجه –  ۹۰۱ماده   .ها است در صورت فوت شوهر با داشیی

 فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:  –  ۹۰۲ماده 

 نبودن اوالد ذکور.   دو دخیی و بیشیی در صورت( ۱

 یا انی تنها با نبودن برادر( ۲
 .دو خواهر و بیشیی ابویتی

 فرض دو وارث ثلث ترکه است:  –  ۹۰۳ماده 

 مادر متوفی در صورتیکه میت اوالد و اخوه نداشته باشد. ( ۱



 .کالله ایم در صورتیکه بیش از یگ باشد(  ۲

 .کالله ایم اگر تنها باشدفرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و   –  ۹۰۴ماده 

سد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با   – ۹۰۵ماده  د و بقیه بصاحبان قرابت می  از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را مییی
 وارث بغی   ها رد نیم شود مگر در مورد زوج و زوجه که بآن فرض در درجه نباشد بافی بصاحب فرض رد یمصاحب

شود لیکن اگر برای متوفی
 .شوداو رد یمنباشد زائد از فریضه باززوج

 االرث طبقات مختلفه وراثدر سهم  –فصل ششم 

 االرث طبقه اویل در سهم –مبحث اول  

د و اگر    –  ۹۰۶ماده   اگر برای متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را مییی
د لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از مادر میت هر دو زنده باشند ماپدر و  ترکه متعلق بمادر و بقیه در یک ثلث و پدر دو ثلث مییی

 .مال پدر است

 شود: اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اوالد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم یم –  ۹۰۷ماده 

سد. اگر فرزند منحرص بیگ باشد خواه پش خواه دخیی تمام ترکه ب  او می 

ی آن   ترکه بی 
 شود. ها بالسویه تقسیم یماگر اوالد متعدد باشند ویل تمام پش یا تمام دخیی

داگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آن  مییی
 .ها پش و بعضی دخیی پش دو برابر دخیی

ر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دخیی نصف  هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یکدخیی فرض ه –  ۹۰۸ماده 
ی تمام وراث به نسبت فرض آنآن  باید بی 

ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از خواهد بود و مابقی
ی   ی  چی 

دمابقی  .نمییی

ها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه    هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند   –   ۹۰۹ماده   دخیی فرض تمام دخیی
ی آن ی تمام ورثه به نسبت فرض آنتقسیم یمها بی   اگر باشد بی 

شود مگر  ها تقسیم یم شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی
داینکه مادر حاجب  ی نمییی ی  چی 

 .داشته باشد در این صورت مادر از بافی

ندهرگ –  ۹۱۰ماده   .اه میت اوالد داشته باشد گرچه یکنفر اوالد اوالد او ارث نمییی

هرگاه میت اوالدی بالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائم مقام اوالد بوده و بدینطریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با   – ۹۱۱ماده 
د. هر یک   از ابوین که زنده باشد ارث مییی

ی اوالد اوالد بر حسب نسل به د که بتوسط او بمیت  تقسیم ارث بی  سد بنابر این اوالد پش  عمل میآید یعتی هر نسل حصه کیس را مییی می 
ند. دو برابر   مییی

 اوالد دخیی

د  مییی
ی افراد یک نسل پش دو برابر دخیی  .در تقسیم بی 

ند با رعایت اینکه اقرب بمیت ابعد را محروم میکند –  ۹۱۲ماده  ی بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث مییی  .اوالد اوالد تا هر چه که پائی 

د و این فرض عبارت است از نصف ترکه  در تمام صور    –   ۹۱۳ماده   ی که زنده باشد فرض خود را مییی مذکوره در این مبحث هر یک از زوجی 
زوج و رب  ع آن برای زوجه در صورتیکه میت اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشد و از رب  ع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیکه  برای

ی سایر وراث تقسیم یماوالد اوالد داشته  میت اوالد یا   ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابی 
 .شودباشد و مابقی



ی وارد یماگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آن   – ۹۱۴ماده   شود و  ها را نکند نقص بر بنت و بنتی 
ی صاحبان فرض بر طبق  موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادنی باشد ووارنی نباشد که  اگر پس از  د این زیاده بی  زیاده را بعنوان قرابت بیی

دتقسیم یممقررات مواد فوق  ی نمییی ی  و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چی 
ً
 .شود لیکن زوج و زوجه مطلقا

 استعمال میکرده و هم  –  ۹۱۵ماده 
ً
ی که میت معموال ی قرآن و رختهای شخض وشمشی  او به پش بانگشیی سد بدون اینکه  چنی  زرگ او می 

وط بر اینکه ترکه میت منحرص باین اموال نباشداز  ی کش شود مشر ی  .حصه او از این حیث چی 

 االرث طبقه دوم در سهم –مبحث دوم  

سد –  ۹۱۶ماده   .هرگاه برای میت وارث طبقه اویل نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانیه می 

ی آن هر یک از وراث طبقه دوم اگر    –   ۹۱۷ماده   د و اگر متعدد باشند ترکه بی   .شودها بر طبق مواد ذیل تقسیم یمتنها باشد تمام ارث را مییی

 اخوه انی حصه ارث آن  –  ۹۱۸ماده 
ند در صورت نبودن اخوه ابویتی  داشته باشد اخوه انی ارث نمییی

ند. اگر میت اخوه ابویتی  ها را مییی

 و اخوه انی هیچکدام اخوه ایم را از ارث محروم نیم 
 .کننداخوه ابویتی

 یا چند برادر انی یا چند خواهر ابویتی   –   ۹۱۹ماده  
ی آناگر وارث میت چند برادر ابویتی ها بالسویه تقسیم  و چند خواهر انی باشند ترکه بی 

 .شودیم

 یا چند برادر و خواهر انی باشند حصه ذکور دو  –  ۹۲۰ماده 
 .برابر اناث خواهد بود اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابویتی

ی آن اگر وراث چند برادر ایم یا چند خواهر ایم یا چند برادر و خواهر ایم باشن –  ۹۲۱ماده   .شودها بالسویه تقسیم یم د ترکه بی 

 شود: هرگاه اخوه ابویتی و اخوه ایم با هم باشند تقسیم بطریق ذیل یم  –  ۹۲۲ماده 

 یا انی است که بطریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. 
د و بقیه مال اخوه ابویتی  اگر برادر یا خواهر ایم یگ باشد سدس ترکه را مییی

ی خود بالسویه تقسیم یمدد باشد ثلث ترکه بآناگر کالله ایم متع  یا انی است که مطابق  ها تعلق گرفته و بی 
کنند و بقیه مال اخوه ابویتی

 .فوق تقسیم مینمایندمقررات مذکور در 

 شود: هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم یم –  ۹۲۳ماده 

د. اگر جد یا جده تنها باشد اعم از انی یا ا  یم تمام ترکه باو تعلق میگی 

ی آن  د و اگر همه ایم باشند بی   ها بالسویه تقسیم میگردد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیکه انی باشند ذکور دو برابر اناث مییی

سد و در صورت تعداد اجداد  ی آن  اگر جد یا جده انی و جد یا جده ایم با هم باشند ثلث ترکه بجد یا جده ایم می  ها بالسویه  ایم آن ثلث بی 
 .سد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بودشود و دو ثلث دیگر بجد یا جده انی می  یمتقسیم

سد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقس   –  ۹۲۴ماده    می 
یم آن حصه  هرگاه میت اجداد و کالله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بورانی

ی خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش  ذکور دو  سد که از طرف مادر قرابت دارند و بی   می 
برابر اناث خواهد بود و یک ثلث بورانی

 .برادر یا یک خواهر ایم باشد فقط سدس ترکه باو تعلق خواهد گرفتمادری فقط یک  

ها شده و با اجداد ارث  برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اوالد اخوه قائم مقام آن در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر    –   ۹۲۵ماده  
ند در این  د که بواسطه او بمیت  صورت تقسیم ارث نسبت به اوالد اخوه بر حسب نسل بهمییی عمل میآید یعتی هر نسل حصه کیس را مییی

سد بنا براین   یا انی حصه اخوه ابویتی  می 
ند. اوالد اخوه ابویتی  یا انی تنها و اوالد کالله ایم حصه کالله ایم را مییی

د واگر از کالله ایم باشند بالسویه تق  یا انی تنها باشند ذکور دو برابر اناث مییی
ی افراد یک نسل اگر اوالد اخوه ابویتی  .کنندسیم یم در تقسیم بی 



د –  ۹۲۶ماده   و انی و ایم کالله انی ارث نمییی
 .در صورت اجتماع کالله ابویتی

د و این فرض عبارت است از   –  ۹۲۷ماده   ی که باشد فرض خود را از اصل ترکه مییی در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجی 
 ترکه برای زوج و رب  ع آن برای زوجه. نصف اصل 

ند.  ی بمادر هم اعم از اجداد یا کالله فرض خود را از اصل ترکه مییی  متقربی 

 یا انی یا بر اجداد انی وارد یم هرگاه بواسطه ورود زوجه یا زوجه نقض
 .شود موجود گردد نقص بر کالله ابویتی

 االرث وارث طبقه سوم در سهم –مبحث سوم 

سد –  ۹۲۸ماده   .هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او بوراث طبقه سوم می 

د و اگر م  –  ۹۲۹ماده   ی آن هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مییی  .شودها بر طبق مواد ذیل تقسیم یمتعدد باشند ترکه بی 

ند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابویتی اعمام یا    –  ۹۳۰ماده    داشته باشد اعمام یا اخوال انی ارث نمییی
اگر میت اعمام یا اخوال ابویتی

ندانی حصه آن اخوال   .ها را مییی

ی آن  هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا  –  ۹۳۱ماده  ها ابویتی یا  شود در صورتیکه همه آنها بالسویه تقسیم یم چند نفر عمه باشند ترکه بی 
 همه ایم باشند. همه انی یا 

 یا انی حصه ذکور د
و  هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتیکه همه ایم باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتیکه همه ابویتی

 .بود  اناث خواهد برابر 

د و اگر متعدد   –   ۹۳۲ماده    یا انی با هم باشند عم یا عمه ایم اگر تنها باشند سدس ترکه باو تعلق میگی 
  در صورتیکه اعمام ایم و اعمام ابویتی

ی خود بالسویه تقسیم یم سد که در تقسیم ذکور باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابی   یا انی می 
دو برابراناث    کنند و بافی ترکه به اعمام ابویتی

د  .مییی

ی آن  –   ۹۳۳ماده    و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بی 
ها بالسویه تقسیم  هرگاه وراث متوفی چند نفر دانی یا چند نفر خاله یا چند نفر دانی

 خواه همه انی و خواه همه ایم باشند شود خواه یم
 .همه ابویتی

 و خاله انی یا ابویتی یا دانی و خاله ایم باشند طرف  –  ۹۳۴ماده  
د و اگر متعدد باشند   اگر وراث میت دانی  ایم اگر یگ باشد سدس ترکه را مییی

ی خود بالسویه تقسیم یم ند و بی   یا انی است که آنکنند و مابقی مال دانی و خاله ثلث آنرا مییی
ی خود بالسویه تقسیم های ابویتی ها هم بی 

 .مینمایند

د. اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخ –  ۹۳۵ماده   وال باشد ثلث ترکه باخوال دوثلث آن باعمام تعلق میگی 

ی اخوال بالسویه به سد و اگر چند نفر ایم باشند  تقسیم ثلث بی  ی اخوال یکنفر ایم باشد سدس حصه اخوال باو می  عمل میآید لیکن اگر بی 
ی آنها داده یم حصه بآنثلث آن   آید. عمل میها بالسویه به شود و در صورت اخی  تقسیم بی 

سد و اگر   ی اعمام یکنفر ایم باشد سدس حصه اعمام باو می  ی اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بی  در تقسیم دو ثلث بی 
سد ودر صورت اخی  آن ثلث را بالسویه تقسیم یمایم باشند ثلث آن حصه بآنچند نفر   کنند. ها می 

 یا انی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود. در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حص
ی اعمام ابویتی  میماند بی 

 ه اعمام بافی

ند مگر در صورت انحصار وارث بیک پش عموی ابویتی با یک عموی انی تنها که  با وجود اعمام یا اخوال اوالد آن  –  ۹۳۶ماده  ها ارث نمییی
 خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو انی  در این صورت پش عمو عمو را از ارث محروم میکند    فقط

لیکن اگر با پش عموی ابویتی
د.یک پش و یک د خیی از طبقه خود را خواهد بردتنها پش عمو ارث    .نمییی



ند ونصیب هر نسل نصیب کیس خواهد  ها بجای آنهرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آن  –  ۹۳۷ماده   بود که  ها ارث مییی
 .شودبمیت متصل یم بواسطه او  

د و این فرض عبارت است از   –  ۹۳۸ماده   ی که باشد فرض خود را از اصل ترکه مییی در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجی 
 ترکه برای زوج و رب  ع آن برای زوجه. نصف اصل 

د بافی ترکه مال  ی بپدر وارد یم متقرب بمادر هم نصیب خود را از اصل ترکه مییی  .شودمتقرب بپدر است و اگرنقض هم باشد بر متقربی 

ها دو برابر  در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنتی بوده و از جمله ورانی باشد که از ذکور آن   –   ۹۳۹ماده  
ند  ی یم سهم  اناث مییی  شود: االرث او بطریق ذیل معی 

االرث یک دخیی از طبقه خود  االرث یک پش از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد سهم لب باشد سهم اگر عالئم رجولیت غا
د و اگر   .االرثهیچیک از عالئم غالب نباشد نصف مجموع سهم را مییی

اث زوج و زوجه  –مبحث چهارم   در می 

ی که زوجیت آن –  ۹۴۰ماده  ندزوجی   .ها دائیم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث مییی

 .ذکر شده است  ۹۳۸و  ۹۲۷  – ۹۱۳االرث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد سهم  –  ۹۴۱ماده 

ی همه آنان بال –  ۹۴۲ماده   .شودسویه تقسیم یمدر صورت تعدد زوجات رب  ع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بی 

د لیکن اگر  اگر شوهر زن خود را بطالق رجیع مطلقه کند هر یک از آن   –   ۹۴۳ماده   د دیگری از او ارث مییی ها که قبل از انقضاء عده بمی 
نداز آنفوت یگ    .ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طالق بائن باشد از یکدیگر ارث نمییی

د اگرچه  اگر شوهر در حال مر   –  ۹۴۴ماده   د زوجه او ارث مییی ض زن خود را طالق دهد و در ظرف یکسال از تاری    خ طالق بهمان مرض بمی 
وط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد  .طالق بائن باشد مشر

د لیکن اگر بعد از د   –   ۹۴۵ماده   د زن از او ارث نمییی خول یا بعد  اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمی 
د د زن از او ارث مییی ی از آن مرض بمی   .از صحت یافیی

ی اموال منقول و یک هشتم از   -۹۴۶ماده   زوج از تمام اموال زوجه ارث یم برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عی 
منقول اعم از عرصه و اعیان ارث یم برد در صورنی که زوج هیچ فرزندی ن داشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال  قیمت اموال غی 

 .به ترتیب فوق یم باشد

ی الزم مفاد این ماده در خصوص وراث متوفان  که قبل از تصویب آن فوت کرده ویل هنوز ترکه او تقسیم نشده  تبرصه ـ  .االجرا استاست نی 

ی اموال استیفاء کند - ۹۴۸ماده   .هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن یم تواند حق خود را از عی 

د لیکن زن فقط نصیب خود را  در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغی  ا  –   ۹۴۹ماده   ز زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را مییی
 .خواهد بود ۸۶۶ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده  و بقیه

 در مقررات مختلفه – کتاب سوم 

   –  ۹۵۰ماده  
ً
 زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و  مثیل که در این قانون ذکر شده عبارت از مایل است که اشباه و نظائر آن نوعا

 .آن است معذالک تشخیص این معتی با عرف میباشدقیمتی مقابل

 .تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری –  ۹۵۱ماده 



الزم استتفریط عبارت است از ترک عمیل که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال   –  ۹۵۲ماده   .غی 

 .تقصی  اعم است از تفریط و تعدی –  ۹۵۳ماده 

ی منفسخ یم  –  ۹۵۴ماده  ی به سفه در مواردی که رشد معتیی استشود و هم کلیه عقود جائزه بموت احد طرفی   .چنی 

 .مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده معتیی است –  ۹۵۵ماده 

 در اشخاص  – جلد دوم 

 در کلیات  –کتاب اول  

وع و با مرک  –  ۹۵۶ماده   .شود]مرگ[ او تمام یم اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان رسر

 .وط بر اینکه زنده متولد شودحمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشر  –  ۹۵۷ماده 

تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نیم   – ۹۵۸ماده  
 داشته باشد.  اهلیت قانونی 

 تواند بطور کیل حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. هیچکس نیم  –  ۹۵۹ماده 

ی و یا اخالق حسنه باشد از استفاده از حریت  هیچکس نیم   –   ۹۶۰ماده   تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانی 
 نظر کند.  خود رصف

ی از حقوق مدنی متمتع خواهند بود –  ۹۶۱ماده   :جز در موارد ذیل اتباع خارجه نی 

 نموده و یا آنرا رصاحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.  در مورد حقوفی که قانون آنرا رصاحتا منحرص باتباع ایران – ۱

 در مورد حقوق مربوط باحوال شخض که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.  – ۲

 .در مورد حقوق مخصوصه که رصفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد – ۳

حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران  تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر    –   ۹۶۲ماده  
حقوفی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقض داشته    عمل

ی انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قط  است آن شخص برای ع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نی 
 دارای اهلیت تشخیص داد.  بتوان او را برای انجام آن عمل 

منقول واقع در   بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غی 
 و یا حقوق ارنی

ی
حکم اخی  نسبت به اعمال حقوفی که مربوط بحقوق خانوادیک

 د. میباشد شامل نخواهد بو  خارج ایران 

ی آن  –  ۹۶۳ماده  ی تبعه یک دولت نباشند روابط شخض و مایل بی  ی دولت متبوع شوهر خواهد بود. اگر زوجی   ها تابع قوانی 

ی ابوین و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت    –   ۹۶۴ماده   روابط بی 
ی    .بع قانون دولت متبوع مادر خواهد بودطفل و مادر او تاروابط بی 

ی دولت متبوع مویل   –  ۹۶۵ماده   علیه خواهد بود. والیت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانی 



منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند    –  ۹۶۶ماده   ترصف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غی 
تواند بحقوفی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع  قل شدن شیتی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نیم حمل و ن  معذلک

 .اویل شیتی نسبت بان تحصیل کرده باشند خلیل وارد آورد

ی وارث    –   ۹۶۷ماده   ی مربوطه به تعیی  ی اصلیه از قبیل قوانی  منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانی  ترکه منقول یا غی 
ها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوآن استه است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی  االرث آن   سهم   و مقدار 

 .خواهد بود

عهدات نایسر از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا رصیحا یا ضمنا تابع  ت  –  ۹۶۸ماده  
 .قانون دیگری قرار داده باشند

 اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.  –  ۹۶۹ماده 

ی عقد هر دو ران وقتی یممامورین سیایس یا قنسویل دول خارجه در ای – ۹۷۰ماده  توانند باجرای عقد نگاج ]نکاح[ مبادرت نمایند که طرفی 
ی این اجازه را بآنمتبوع آن  تبعه دولت  ی دولت مزبور نی  ها[ داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال  ها ]به آنها بوده و قوانی 
 .ثبت شود

ی راجعه باصول محاکمات تابع قانون محیل خواهد بود که در آنجا اقامه یمدعاوی از حیث صالحیت محاکم و ق  –   ۹۷۱ماده   شود  وانی 
 بودن همان دعوی در محکمه اجنتی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. مطرح  

ی اسناد رسیم الزم احکام صادره از محاکم خارجه و هم   –  ۹۷۲ماده    ان اجرا نمود مگر اینکه االجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایر چنی 
ی ایران امر باجرای آن  .ها صادر شده باشدمطابق قوانی 

جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد    ۷اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده    –   ۹۷۳ماده  
 .ون ایران شده باشدمکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانمحکمه  

ی این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده یم  ۹۷۴تا    ۹۶۲و مواد  ۷مقررات ماده  –  ۹۷۴ماده  الملیل که دولت ایران  شود که مخالف عهود بی 
ی مخصوصه نباشدآنرا    .امضاء کرده و یا مخالف با قوانی 

ی خارجی و یا قرار دادهای خص  محکمه نیم   –   ۹۷۵ماده   دار کردن    ویص را که بر خالف اخالق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهتواند قوانی 
ی مزبور اصوال مجاز باشداحساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمویم محسوب یم  شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانی 

 در تابعیت –کتاب دوم 

 :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند –  ۹۷۶ماده 

ی ایران باستثنای اشخایص که تبعیت خارجی آن  – ۱ ها ها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنکلیه ساکنی 
اض دولت ایران نباشد.  مورد   اعیی

 خارجه متولد شده باشند. کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در   – ۲

 که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غی  معلوم باشد.  – ۳
 کسانی

 اند.  ها در ایران متولد شده بوجود آمده کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یگ از آن – ۴

سال دیگر در    ۱از رسیدن بسن هیجده سال تمام الاقل  کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بالفاصله پس   – ۵
ها بتابعیت ایران بر طبق مقررانی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر  اقامت کرده باشند واال قبول شدن آن  ایران
 است. 



 هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.  – ۶

 .ایران را تحصیل کرده باشدهر تبعه خارجی که تابعیت  – ۷

 .نخواهند بود ۵و  ۴اطفال متولد از نمایندگان سیایس و قنسویل خارجه مشمول فقره  –تبرصه 

 – ۹۷۷ماده 

سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف   ۱۸پس از رسیدن بسن   ۹۷۶ماده   ۴هرگاه اشخاص مذکور در بند  – بند الف 
ها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم  یکسال درخواست کتتی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آن 

 .نمایند

ند بتابعیت پدر خود بافی بمانند باید ظرف  سال تمام بخواه  ۱۸پس از رسیدن بسن    ۹۷۶ماده    ۵هرگاه اشخاص مذکور در بند    –بند ب  
ها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم  یک سال درخواست کتتی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آن

 .نمایند

فال متولد از اتباع ایرانی را بموجب  ها اطاند که در مملکت متبوع آن  نسبت باطفایل که در ایران از اتباع دویل متولد شده  –  ۹۷۸ماده  
 .کنند معامله متقابله خواهد شدها را بتبعیت ایران منوط باجازه یم  خود محسوب داشته و رجوع آنمقررات تبعه 

ایط ذیل باشند یم  – ۹۷۹ماده   :توانند تابعیت ایران را تحصیل کننداشخایص که دارای رسر

 باشند. بسن هیجده سال تمام رسیده  – ۱

 سال اعم از متوایل یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.  ۵ – ۲

 فراری از خدمت نظایم نباشند.  – ۳

 در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غی  سیایس محکوم نشده باشند.  – ۴

 .ان استدر مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایر 

ی اشخایص که دارای عیال ایرانی هستند کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و هم   –  ۹۸۰ماده   چنی 
باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری    و از او اوالد دارند و یا دارای مقامات عایل علیم و متخصص در امور عام المنفعه یم

ط اقامت الیم ایران را یم نمایند در صورتیکه دولت ورود آن اس ها را به تابعیت دولت جمهوری اسالیم ایران صالح بداند بدون رعایت رسر
 .ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند

شوند لیکن نیم  مند یم   ی ایرانیان مقرر است بهره اشخایص که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوفی که برا  –   ۹۸۲ماده  
 :توانند به مقامات زیر نائل گردند 

ی او – ۱  .ریاست جمهوری و معاونی 

 .عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه – ۲

 .وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری – ۳

 .عضویت در مجلس شورای اسالیم – ۴

 شوراهای استان و شهرستان و شهر عضویت   – ۵



ی احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیایس – ۶  .استخدام در وزارت امور خارجه و نی 

 .قضاوت – ۷

وی انتظایم – ۸ ین رده فرماندیه در ارتش و سپاه و نی   .عالییی

۹ –  .  تصدی پستهای مهم اطالعانی و امنیتی

 :درخواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حکام یا والت بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد –  ۹۸۳ماده 

 سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اوالد او.  – ۱

ی مکنت – ۲ ی سوء سابقه و داشیی ی مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشیی ی    تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیی  ی برای تأمی   یا شغل معی 
کافی

وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطالعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت  معاش. 
 شد  کننده تسلیم خواهد یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست  مزبور در قبول  

شوند ویل زن در  زن و اوالد صغی  کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته یم  –  ۹۸۴ماده  
توانند اظهاریه   سال از تاری    خ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغی  در ظرف یکسال از تاری    خ رسیدن بسن هیجده سال تمام یم  ۱ظرف 

خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اوالد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق  امور   کتتی بوزارت
 ضمیمه شود.  ۹۷۷مذکور در ماده 

 باشد. ر نیم  اند مؤث تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اوالد او که در تاری    خ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده  –  ۹۸۵ماده 

توانند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید  شود یم  زن غی  ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی یم   –  ۹۸۶ماده  
وط بر  دام که اوالد او تواند ما اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ویل هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نیم  مشر

منقوله  نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه یم   سال تمام  ۱۸بسن   ی اموال غی  شود حق داشیی
منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه  نخواهد داشت مگر در حدودی که   این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غی 

ی آن جایز ا منقویل بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاری    خ خروج از تابعیت ایران یا    ست بوده یا بعدا بارث داشیی اموال غی 
العموم محل بفروش    دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و اال اموال مزبور با نظارت مدیع 

 خواهد شدها داده مخارج فروش قیمت بآن رسیده و پس از وضع 

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت یم نماید به تابعیت ایرانی خود بافی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج    –   ۹۸۷ماده  
تفر  یا  و  از وفات شوهر  بعد  در هر صورت  تحمیل شود ویل  زوجه  به  ازدواج  به واسطه وقوع عقد  تقدیم  تابعیت شوهر  به رصف  یق 

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه 
 به او تعلق خواهد گرفت

ً
 .به آن مجددا

ی حفظ تابعیت اصیل و تابعیت زوج مخی  ب   –   ۱تبرصه   گذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد  هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بی 
ط تقدیم تقاضانامه کتتی به وزارت امور  تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجیه هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشر

 .خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد

منقول را در صورنی که موجب سلطه  زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را ت  –  ۲تبرصه   ی اموال غی  حصیل یم کنند حق داشیی
 .اقتصادی خارجی گردد ،ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطالعات است

 .ده اند شامل زنان مزبور نخواهد بودو تبرصه آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نمو  ۹۸۸مقررات ماده 

ایط ذیلاتباع ایران نیم  –  ۹۸۸ماده   :توانند تبعیت خود را ترک گنند ]کنند[ مگر بشر

 سال تمام رسیده باشند.  ۲۵بسن  – ۱



 هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد  – ۲

منقول که در ایران دارا یم  قبال تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاری    خ ترک تابعیت حقوق – ۳  باشند و یا ممکن است  خود را بر اموال غی 
ی ایران اجازه تملک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال ک یس که  بالوراثه دارا شوند ولو قوانی 

مزبور صغی  یا کبی  باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیئت    نمایند اعم از اینکه اطفال  این ماده ترک تابعیت یم   بر طبق
 هم باشد.  ها وزراء شامل آن 

 السالح خود را انجام داده باشندخدمت تحت  – ۴

اجرای مقررانی که  کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند عالوه بر – تبرصه الف
 .از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاری    خ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند( ۳ضمن بند )

ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره  چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن 
 . تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشدفوق حداکیی 

ی که فاقد پدر و جد پدری  هیئت وزیران یم – تبرصه ب  نی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نی 
تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی

ی که بسن  سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد.فرزندان زن مذک  ۱۸هستند و کمیی از   سال تمام نرسیده باشند    ۲۵ور نی 
 .توانند بتابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایندیم

شمیس تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی   ۱۲۸۰هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاری    خ    –  ۹۸۹ماده  
منقوله او با نظارت مدیعته یمیکن بوده و تبعه ایران شناخ  لم   کان  او  ی حال کلیه اموال غی  العموم محل بفروش رسیده و    شود ویل در عی 

مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد و بعالوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن    پس از وضع 
 .محروم خواهد بودبلدی و هر گونه مشاغل دولتی های ایالتی و والیتی و  

ی این ماده را برسمیت بشناسند.به اینگونه  هیأت وزیران یم  –تبرصه   تواند بنا بمصالخ بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولی 
 .اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت میتوان داد

درشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند  از اتباع ایران کیس که خود یا پ  –   ۹۹۰ماده  
 ها را صالح ندانددرخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن بمجرد  

ی در مورد کسانی که تقاضا  –  ۹۹۱ماده   ی تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری  تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفیی
ی خواهد شد ی نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معی   .اسالیم ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصیل را دارند به موجب آئی 

 کتاب سوم در اسناد سجل احوال 

ی یم  –  ۹۹۲ماده   شود. سجل احوال هرکس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معی 

ی یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطالع داده    –   ۹۹۳ماده   امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانی 
 شود. 

ی که بعد از ماه ششم از تاری    خ حملوالدت هر طفل و هم – ۱ ی سقط هر جنی   واقع شود  چنی 

 ازدواج اعم از دائم و منقطع – ۲

ی بذل مدت طالق اعم از بائن و رجیع و هم  – ۳  چنی 

 وفات هر شخص  – ۴



شود باید در دفیی سجل احوال ثبت  حکم فوت فریصی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر یم  –   ۹۹۴ماده  
 شود

 تر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه تغیی  مطالتی که در دفا –  ۹۹۵ماده 

اگر عدم صحت مطالتی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کیس که در دفیی سجل احوال    –   ۹۹۶ماده  
ی شود و یا حکم فوت فریصی غایب ابطال گردد مراتب با  مجهول بعنوان   ید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید  الهویه قید شده است معی 
 شود

ی یم  –  ۹۹۷ماده    باشد اتخاذ نام های مخصویص که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معی 
ی

شود ممنوع  هرکس باید دارای نام خانوادیک
 است

 او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد یم   –  ۹۹۸ماده  
ی

ی مربوطه تغیی   هرکس که اسم خانوادیک تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانی 
 غاصب را بخواهد.  نام

ی
 خانوادیک

 خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغیی  دهد هر ذی نفع یم
ی

تواند در  اگر کیس نام خانوادیک
اض کندظرف مدت و   ی یا نظامات مخصوصه مقرر است اعیی  بطریقیکه در قوانی 

 ها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسیم محسوب خواهد بود. سند والدت اشخاصیکه والدت آن  –  ۹۹۹ماده  

ی و نظامنامه  –  ۱۰۰۰ماده   ای مخصوصه مقرر استه سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانی 

ی و نظامات   –  ۱۰۰۱ماده   مامورین قنسویل ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایقی را که بموجب قوانی 
 جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند. 

 کتاب چهارم در اقامتگاه 

ی در آنجا باشد اگر محل  اقامتگاه هر شخض عبارت از محیل ا  –  ۱۰۰۲ماده   ست که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نی 
ها خواهد  شخض غی  از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوفی مرکز عملیات آنسکونت  

 .بود

 تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشدهیچکس نیم  –  ۱۰۰۳ماده 

ی بهمان محل انتقال  تغیی  اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به –  ۱۰۰۴اده  م وط بر اینکه مرکز مهم امور او نی  عمل میاید مشر
 باشدیافته  

ی زنیکه با رضاقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلویم ندارد و هم   –  ۱۰۰۵ماده   ایت  چنی 
ی داشته باشد خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده یم  شوهر   تواند اقامتگاه شخض علیحده نی 

 ها است اقامتگاه صغی  و محجور همان اقامتگاه ویل یا قیم آن –  ۱۰۰۶ماده 

 .اقامتگاه مامورین دولتی محیل است که در آنجا ماموریت ثابت دارند –  ۱۰۰۷ماده 

 .هاستاقامتگاه افراد نظایم که در ساخلو هستند محل ساخلو آن  –  ۱۰۰۸ماده 

ل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه  اگر اشخاص کبی  که معموال نزد دیگری کار یا خدمت یم – ۱۰۰۹ماده  ی کنند در میی
 .ها خواهد بوداقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها همانآن



ی معامله یا یگ از آن  –  ۱۰۱۰ماده   له از آن معامله محیل غی  از اقامتگاه ها برای اجرای تعهدات حاصاگر ضمن معامله یا قراردادی طرفی 
انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محیل که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و  حقیقی خود 

ی کند  خود معی 
ی است در صورتیکه برای ابالغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محیل را غی  از اقامتگاه حقیقی  .هم چنی 

 کتاب پنجم در غایب مفقوداالثر 

ی نباشد  –  ۱۰۱۱ماده   غایب مفقوداالثر کیس است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خیی

ی نکرده باشد و کیس هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشت  –  ۱۰۱۲ماده    معی 
ه  اگر غائب مفقوداالثر برای اداره اموال خود تکلیقی

ی فقط از طرف مدیعباشد   ی امی  ی میکند تقاضای تعیی  ی معی  العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول    محکمه برای اداره اموال او یکنفر امی 
 شودیم

ی میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نمایدمحکمه یم  –  ۱۰۱۳ماده   تواند از امیتی که معی 

ی خواهد  نات کافیه بدهد محکمه نیماگر یگ از وراث غایب تضمی  –  ۱۰۱۴ماده   ی نماید و وارث مزبور باین سمت معی  ی دیگری معی  تواند امی 
 شد

ی میگردد همان است که برای قیم مقرر است –  ۱۰۱۵ماده   وظائف و مسئولیت های امیتی که بموجب مواد قبل معی 

ی هرگاه هم فوت و هم تاری    خ فوت غایب مفقوداالثر مسلم شود اموا  –  ۱۰۱۶ماده   ی وراث موجود حی  الموت تقسیم میگردد اگرچه    ل او بی 
 ها از تاری    خ فوت غایب به بعد فوت کرده باشدچند نفر آن یک یا 

ی کند در    –   ۱۰۱۷ماده  ی تاری    خ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاری    خ محقق بوده معی  اگر فوت غایب بدون تعیی 
ی  این صورت   شوداند تقسیم یم  ورانی که در تاری    خ مزبور موجود بودهاموال غائب بی 

ی رعایت میگردد که حکم موت فریصی غایب صادر شود –  ۱۰۱۸ماده   مفاد ماده فوق در موردی نی 

ی که از حیوه او رسیده است مدنی گذشته باشد که  حکم موت فریصی غایب در موردی صادر یم  –   ۱۰۱۹ماده   شود که از تاری    خ آخرین خیی
ی شخض زنده نیم  عادتا   .ماند چنی 

 :شودموارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نیم –  ۱۰۲۰ماده 

ی که از حیوه غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از  وقتی که ده سال تمام از تاری    خ آ – ۱ سال    ۷۵خرین خیی
 گذشته باشد

وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاری    خ انعقاد صلح بگذرد بدون  – ۲
ی از او برسد هرگاه جنگ منتیه بانع اینکه   شود سال از تاری    خ ختم جنگ محسوب یم  ۵قاد صلح نشده باشد مدت مزبور خیی

ی سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاری    خ تلف شدن کشتی   ۱وقتی که   – ۳ نفر حی 
ی برسدگذشته   .باشد بدون اینکه از آن مسافر خیی

شود کشتی به مقصد  ده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبدء آن از روز حرکت کشتی محسوب یمدر مورد فقره اخی  ما  –   ۱۰۲۱ماده  
ی نباشد کشتی تلف  نرسیده باشد   و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن بهیچوجه خیی
 شودیمشده محسوب  

 ل خلیج فارس یکسالبرای مسافرت در بحر خزر و داخ – الف 

انه( بحر سفید )  –بحر احمر   – اقیانوس هند  –برای مسافرت در بحر عمان  –ب   بحر سیاه و بحر آزوف دو سال  – مدییی



 برای مسافرت در سایر بحار سه سال  –ج 

شته و مفقود شده و یا در  مذکور است دچار خطر مرگ گ  ۱۰۲۰ماده    ۳و    ۲ای بغی  آنچه در فقره    اگر کیس در نتیجه واقعه  –  ۱۰۲۲ماده  
و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فریصی او را صادر نمود که پنجسال از تاری    خ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد    طیاره بوده 

ی از   حیوه مفقود رسیده باشد  بدون اینکه خیی

تواند حکم موت فریصی غائب را صادر نماید که در یگ از جرائد محل  محکمه وقتی یم  ۱۰۲۲و   ۱۰۲۱و  ۱۰۲۰در مورد مواد  –  ۱۰۲۳ماده 
االنتشار طهران اعالنی در سه دفعه متوایل هر کدام بفاصله   ماه منتشر کرده و اشخایص را که ممکن است از غائب   ۱و یگ از روزنامهای کثی 

ی داشته ی اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت  باشند دعوت نماید که اگر خیی دارند باطالع    خیی محکمه برسانند هرگاه یکسال از تاری    خ اولی 
 شودفریصی او داده یم نشود حکم موت 

 اند.  ها در آن واحد مرده شود که همه آن اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این یم  –  ۱۰۲۴ماده 

 جلد اول این قانون نخواهد بود  ۸۷۴و  ۸۷۳مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 

ی از محکمه تقاضا نمایند که دارانی او را به ترصف آن  –   ۱۰۲۵ماده    وراث غائب مفقوداالثر یم توانند قبل از صدور حکم موت فریصی او نی 
ی نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خیی غائب    ها بدهد  وط بر اینکه اوال غائب مزبور کیس را برای اداره کردن اموال خود معی  مشر

 راجع باعالن مدت یکسال حتیم است ۱۰۲۳اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.در مورد این ماده رعایت ماده  گذشته باشد بدون

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص   – ۱۰۲۶ماده  
ده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فریصی غائب بافی  حقی بر اموال او داشته باشند از عه  ثالث 

 خواهد بود 

ی اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را به عنوان وراثت ترصف کرده   – ۱۰۲۷ماده  اند باید آنچه را که   بعد از صدور حکم فوت فریصی نی 
د دارند یا عوض و یا منافع اموال مزبو از اعیان  ی پیدا شدن غائب موجود میباشد مسیی  ر حی 

ی یم – ۱۰۲۸ماده  شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه امیتی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر معی 
ی آن بعهده محکمه است  تعهد کرده باشد و اوالد غائب را از دارانی غایب تادیه نماید در صورت اختالف در  او را زوج  ان نفقه تعیی  ی  می 

  ۱۰۲۳هرگاه شخض چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او یم تواند تقاضای طالق کند در این صورت با رعایت ماده    –  ۱۰۲۹ماده  
 دهد  را طالق یمحاکم او 

ید نسبت بطالق حق رجوع دارد ویل بعد از  اگر شخص غائب پس از وقوع طالق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نما  –  ۱۰۳۰ماده  
 .مزبور حق رجوع نداردانقضاء مدت  

 در قرابت کتاب ششم  

 قرابت بر دو قسم است قرابت نستی و قرابت سبتی  –  ۱۰۳۱ماده 

  قرابت نستی به ترتیب طبقات ذیل است:  –  ۱۰۳۲ماده 

 پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد  –طبقه اول 

 هااجداد و برادر و خواهر و اوالد آن  –طبقه دوم 

ی   ها اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آن  –طبقه سوم   در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نستی بعده نسلها در آن طبقه معی 
 میگردد 



هد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر  به اوالد اوالد در درجه دوم خوا  مثال در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اوالد در درجه اول و نسبت
پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اوالد برادر و خواهر و جد و  
 بقه است. آن ط ها در درجه دوم از قرابت عمو و دانی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اوالد آن 

هرکس در هر خط و بهر درجه که با یک نفر قرابت نستی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نستی با زوج یا    –   ۱۰۳۳ماده  
خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سبتی درجه دوم  زوجه او  

 ن خواهند بود آن ز 

 در نکاح و طالق  –کتاب هفتم 

 در نکاح –باب اول 

 در خواستگاری -فصل اول 

 .هر زنی را که خایل از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود –  ۱۰۳۴ماده 

ی برای موقع ازدواج مقرر گردیده    وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نیم   –  ۱۰۳۵ماده   ی طرفی  کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بی 
تواند  تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نیم  باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده یم  پرداخته شده  

 بازدواج کرده یا از جهت رصف امتناع از وصلت مطالبه خسارنی نماید. بهیچوجه او را مجبور  

تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایانی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور  هر یک از نامزدها یم    –  ۱۰۳۷ماده  
ی هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایانی خواهد بود که عادتا نگاهداشته یمداده   شود مگر اینکه آن هدایا  است مطالبه کند اگر عی 

 باشد شدهبدون تقصی  طرف دیگر تلف 

 مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یگ از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.   –  ۱۰۳۸ماده  

ی یم – ۱۰۴۰ماده  تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از امراض مشیه  هر یک از طرفی 
 یل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد قبمهم از  

 قابلیت صیح برای ازدواج  –فصل دوم 

سال تمام شمیس منوط است    ۱۵سال تمام شمیس و پش قبل از رسیدن به سن    ۱۳عقد نکاح دخیی قبل از رسیدن به سن    – ۱۰۴۱ماده  
ط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح  .به اذن ویل به رسر

نکاح دخیی باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت   –   ۱۰۴۳ماده  
موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دخیی یم تواند با معرفی کامل مردی که یم خواهد با او ازدواج نماید و  

ایط نکاح و مهری ک ی آن رسر ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفیی ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج  ه بی 
 .اقدام نماید

ی احتیاج به  در صورنی که پدر یا جد پدری در محل حارصی نباشند و استیذان از آن  –  ۱۰۴۴ماده    نی 
 غی  ممکن بوده و دخیی

ً
ی عادتا ها نی 

 .د، وی یم تواند اقدام به ازدواج نمایدازدواج داشته باش

خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص یم باشد –تبرصه   .ثبت این ازدواج در دفیی

 در موانع نکاح  –فصل سوم 

 نکاح با اقارب نستی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد  –  ۱۰۴۵ماده 



 با مادر و جدات هر قدر که باال برود نکاح با پدر و اجداد و ( ۱

ی برود ( ۲  نکاح با اوالد هر قدر که پایی 

ی برود. نکاح با برادر و خواهر و اوالد آن( ۳  ها تا هر قدر که پائی 

 .نکاح با عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات( ۴

وط بر اینکه  –  ۱۰۴۶ماده   قرابت رضایع از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نستی است مشر

وع حاصل شده باشد  اوال شی  زن از حمل مشر

 ثانیا شی  مستقیما از پستان مکیده شده باشد

ی غذای دیگر یا شی  زن دی ۱۵ثالثا طفل الاقل یک شبانه روز و یا   گر را بخورددفعه متوایل شی  کامل خورده باشد بدون اینکه در بی 

 رابعا شی  خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد 

یکه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شی  یک زن و مقداری   خامسا مقدار شی 
ی اگر یکزن یکدخیی و یک پش رضایع داشته باشد  شد و هم شود اگرچه شوهر آن دو زن یگ بازن دیگر بخورد موجب حرمت نیم   از شی   چنی 

ی آن ها از این حیث    که هر یک  را از شی  متعلق بشوهر دیگر شی  داده باشد آن پش و یا آن دخیی برادر و خواهر رضایع نبوده و ازدواج بی 
 ممنوع نمیباشد

ی اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائیم است   –  ۱۰۴۷ماده   نکاح بی 

ی مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نستی و رضایع ( ۱  بی 

ی مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یگ از اجداد یا زن پش یا زن یگ از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضایع باشد( ۲  بی 

وط بر ( ۳ ی مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضایع مشر ی زن و شوهر زناشونی واقع شده باشدبی   اینکه بی 

ی دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد –  ۱۰۴۸ماده   جمع بی 

د مگر با اجازه زن خود هیچکس نیم  –  ۱۰۴۹ماده   خواهر زن خود را بگی 
 تواند دخیی برادر زن و یا دخیی

هرکس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طالق و یا در عده وفات است با علم    –  ۱۰۵۰ماده  
 شودمطلقا بر آن شخص حرام موبد یم  و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زنبعده 

ی جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یگ از امور مذکوره فوق بوده و نزدیگ هم    –   ۱۰۵۱ماده   حکم مذکور در ماده فوق در موردی نی 
 .شودشده باشد.در صورت جهل و عدم وقوع نزدیگ عقد باطل ویل حرمت ابدی حاصل نیم واقع  

 شود موجب حرمت ابدی است تفریقی که با لعان حاصل یم  –  ۱۰۵۲ماده 

 عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است  –  ۱۰۵۳ماده 

 زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است  –  ۱۰۵۴ماده 

حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیگ با نکاح صحیح است ویل مبطل نکاح سابق   نزدیگ بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از   –  ۱۰۵۵ماده 
 نیست 



 تواند مادر یا خواهر یا دخیی او را تزوی    ج کند اگر کیس با پشی عمل شنیع کند نیم  –  ۱۰۵۶ماده 

بعقد دائم به زوجیت مردی    شود مگر اینکهزنی که سه مرتبه متوایل زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام یم   –   ۱۰۵۷ماده  
 درآمده و پس از وقوع نزدیگ با او بواسطه طالق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشددیگری  

 شودزن هر شخض که به نه طالق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد یم  –  ۱۰۵۸ماده 

 نکاح مسلمه با غی  مسلم جایز نیست  –  ۱۰۵۹ماده 

 .ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است –  ۱۰۶۰ماده 

ی دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه  دولت یم   –  ۱۰۶۱ماده   ی و مامورین رسیم و محصلی  تواند ازدواج بعضی از مستخدمی 
 مخصوص نماید

ایط صحت نکاح   –ارم فصل چه  شر

 .شود بایجاب و قبول به الفاظیکه رصیحا داللت بر قصد ازدواج نمایدنکاح واقع یم  –  ۱۰۶۲ماده 

 .ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخایص که قانونا حق عقد دارند –  ۱۰۶۳ماده 

 .عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد –  ۱۰۶۴ماده 

ط صحت عقد است  –  ۱۰۶۵ماده   .توایل عرفی ایجاب و قبول رسر

ی واقع یمهرگاه یگ از متعاقدین یا هر دو الل باشند عقد باشا  –  ۱۰۶۶ماده   وط بر اینکه بطور وضوح حایک از ره از طرف الل نی  شود مشر
 عقد باشد. انشاء 

ط صحت نکاح است  –  ۱۰۶۷ماده  ی در شخص طرف دیگر شبهه نباشد رسر ی زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفی   .تعیی 

 .تعلیق در عقد موجب بطالن است  –  ۱۰۶۸ماده 

ط خیار فسخ نسبت بعق  –  ۱۰۶۹ماده   وط بر اینکه مدت رسر ط خیار نسبت بصداق جایز است مشر د نکاح باطل است ویل در نکاح دائم رسر
ی باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصال مهر ذکر نشده باشدآن   .معی 

ط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه   –   ۱۰۷۰ماده   ی رسر بدرجه بوده    رضای زوجی 
 فاقد قصد باشد که عاقد 

 وکالت در نکاح –فصل پنجم 

 تواند برای عقد نکاح وکالت بغی  دهد. هر یک از مرد و زن یم –  ۱۰۷۱ماده 

تواند موکله را برای خود تزوی    ج کند مگر اینکه این اذن رصیحا باو داده  در صورتیکه وکالت بطور اطالق داده شود وکیل نیم   –   ۱۰۷۲ماده  
 .باشدشده  

ی کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ    –   ۱۰۷۳ماده   اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معی 
 موکل خواهد بود 

ی جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد –  ۱۰۷۴ده ما  حکم ماده فوق در موردی نی 



 در نکاح منقطع  – فصل ششم 

 نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معیتی واقع شده باشد.   – ۱۰۷۵ماده 

ی شود   – ۱۰۷۶ماده   مدت نکاح منقطع باید کامال معی 

 .در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و بمهر او همان است که در باب ارث و در فصل آنی مقرر شده است – ۱۰۷۷ماده 

 در مهر   –فصل هفتم 

ی باشد میتوان مهر قرار داد  – ۱۰۷۸ماده  ی را که مالیت داشته و قابل تملک نی  ی  هر چی 

ی تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود    – ۱۰۷۹ماده  ی طرفی   .معلوم باشدمهر باید بی 

ی است.   – ۱۰۸۰ماده  ی مقدار مهر منوط به ترایصی طرفی   تعیی 

ی نگاح ]نکاح[ باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح   –  ۱۰۸۱ماده   ط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معی  اگر در عقد نکاح رسر
ط باطل  است ویل رسر

 ترصفی که بخواهد در آن بنماید تواند هر نوعشود و یم بمجرد عقد زن مالک مهر یم   – ۱۰۸۲ماده 

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغیی  شاخص قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک    –تبرصه  
ی اجرای عقد به نحو دیگری ت ی در حی  ی یم گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجی  رایصی  مرکزی جمهوری اسالیم ایران تعیی 

 .کرده باشند

با همکاری وزارت   ایران  تاری    خ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسالیم  از  قانون حداکیی ظرف مدت سه ماه  این   نامه اجران  
ی آئی 

ی و وزارت امور اقتصادی و دارانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید  .دادگسیی

 برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقسایط قرار داد   –  ۱۰۸۳مادۀ 

ی باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود    –  ۱۰۸۴مادۀ   ی معی  هرگاه مهر عی 
 عیب و تلف است شوهر ضامن

وط بر اینکه مهر او حال باشد و  تواند تا مهر باو تسلیم نشده  زن یم  –   ۱۰۸۵ماده   از ایفاء وظائقی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشر
 مسقط حق نفقه نخواهد بود این امتناع  

تواند از حکم ماده قبل استفاده اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظائقی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نیم   –   ۱۰۸۶مادۀ  
 ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد معکند  

ی یم   – ۱۰۸۷ماده   ط شده باشد نگاح ]نکاح[ صحیح است و طرفی  توانند بعد از عقد اکر ]اگر[ در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر رسر
ی  ایصی معی   ]نزدیگ   مهر را بیی

ی
ی آن ها نزدیگ ی بی   [ واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. گنند ]کنند[ و اگر قبل از ترایصی بر مهر معی 

د زن مستحق هیچگونه مهری    –  ۱۰۸۸ماده    ]نزدیگ[ بمی 
ی

ی مهر و قبل از نزدیگ ی قبل از تعیی  در مورد مادۀ قبل اکر ]اگر[ یگ از زوجی 
 نیست 

ی مهر به شوهر یا شخص ثالتی داده شود در این صورت شوهر یا   –  ۱۰۸۹ماده   تواند مهر را هر  شخص ثالث یم   ممکن است اختیار تعیی 
ی کندقدر بخواهد    معی 



ی نماید  –  ۱۰۹۰ماده   از مهرالمثل معی 
ی مهر بزن داده شود زن نیم تواند بیشیی  اگر اختیار تعیی 

[ و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران   –  ۱۰۹۱ماده 
ی

افت خانوادیک ]خانوادیک ی مهرالمثل باید حال زن از حیث رسر برای تعیی 
ی و اقارب و هم  ه در نظر کرفته ]گرفته[ شود.  چنی   معمول محل و غی 

واهد بود و اکر ]اگر[ شوهر بیش از هرگاه شوهر قبل از نزدیگ ]نزدیگ[ زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خ  –  ۱۰۹۲ماده  
داد گند ]کند[   نصف مهر را قبال داده باشد   یا مثال یا قیمتا اسیی

ً
 حق دارد مازاد از نصف را عینا

ی مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه    –   ۱۰۹۳ماده    ]نزدیگ[ و تعیی 
ی

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیگ
 آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود کر ]اگر[ بعد از است و ا 

ی مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه یم  –  ۱۰۹۴ماده   شود برای تعیی 

 در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است –  ۱۰۹۵ماده 

ی است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیگ  چنشود و هم در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نیم   –   ۱۰۹۶ماده   ی 
 نکند 

 در نگاح ]نکاح[ منقطع هر کاه ]هرگاه[ شوهر قبل از نزدیگ تمام مدت نکاح را به بخشد باید نصف مهریه را بدهد.  –  ۱۰۹۷ماده 

 ]نزدیگ[ واقع نشده زن    –   ۱۰۹۸ماده 
ی

حق مهر ندارد و اکر ]اگر[ مهر را  در صورنی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیگ
داد نماید تواند آن را  کرفته ]گرفته[ شوهر یم   اسیی

 در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیگ زن مستحق مهرالمثل است.  –  ۱۰۹۹ماده 

در صورنی مهرالمسیم مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غی  باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل    –  ۱۱۰۰ماده  
 بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نمایدخواهد  

 ]نزدیگ[ بجهتی فسخ شود ز   –  ۱۱۰۱ماده  
ی

ی باشد که  هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیگ ن حق مهر ندارد مگر در صورنی که موجب فسخ عیی
 وجود فسخ نگاح ]نکاح[ زن مستحق نصف مهر است در این صورت با 

ن نسبت بیکدیگر   –فصل هشتم   در حقوق و تکالیف زوجی 

مقاب  –   ۱۱۰۲ماده   در  ی  زوجی  تکالیف  و  و حقوق  ی موجود  ی طرفی  بی  زوجیت  روابط  واقع شد  بطور صحت  نکاح  ی که  ل همدیکر  همی 
 شود ]همدیگر[ برقرار یم

ت با یکدیگرند –  ۱۱۰۳ماده   زن و شوهر مکلف به حسن معارسر

ی باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.  –  ۱۱۰۴ماده   زوجی 

ی ریاست خانواده از حصائص  –  ۱۱۰۵مادۀ   ]خصائص[ شوهر است.  در روابط زوجی 

 عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است در  –  ۱۱۰۶مادۀ 

ل و هزینه های    –  ۱۱۰۷ماده   ی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث میی
 .درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

وع –  ۱۱۰۸مادۀ   از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.  هرگاه زن بدون مانع مشر



نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مکر ]مگر[ اینکه طالق در حال نشوز واقع شده باشد لیگن ]لیکن[    – ۱۱۰۹مادۀ  
یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع    اکر ]اگر[ عده از جهه فسخ نکاح
 حمل حق نفقه خواهد داشت 

 زوجه عندالمطالبه از اموال اقارنی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ) درصورت عدم    –  ۱۱۱۰ماده  
ی

در ایام عده وفات، مخارج زندیک
ی یم گردد  .پرداخت( تأمی 

ی زن یم  –  ۱۱۱۱مادۀ   ان نفقه را معی  ی تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحگمه ]بمحکمه[ رجوع کند در این صورت محکمه می 
 و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد. 

 رفتار خواهد شد.  ۱۱۲۹اکر ]اگر[ اجراء حگم ]حکم[ مذگور ]مذکور[ در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده  –  ۱۱۱۲ماده 

ط شده یا آن که عقد مبتی بر آن جاری شده باشد  –  ۱۱۱۳ماده   در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مکر ]مگر[ اینکه رسر

ل بزن داده شده باشد.  –  ۱۱۱۴مادۀ  ی ی میی ی میکند سکتی نماید مگر آنگه ]آن که[ اختیار تعیی  یل که شوهر تعیی  ی  زن باید در میی

ل متضمن  –  ۱۱۱۵ماده   ی افتی برای زن باشد زن یم   اگر بودن زن با شوهر در یک میی ر بدنی و یا مایل یا رسر تواند مسکن علیحده  خوف رصی
ل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در   اختیار کند  ی ر مزبور محگمه ]محکمه[ حکم بازکشت ]بازگشت[ بمیی و در صورت ثبوت مظنه رصی

ل مزبور معذور است نفقه بر  ی [ بمیی ی ی ]بازگشیی  عهده شوهر خواهد بود. بازکشیی

ی یم   –   ۱۱۱۶اده  م ی معی  ایصی طرفی  ی خاتمه نیافته محل سکنای زن بیی ی زوجی  شود و در صورت  در مورد مادۀ فوق مادام که محاکمه بی 
 خواهد نمود و در صورتیکه اقربان  نباشد خود محکمه  عدم

ی ل زن را معی  ی
ی میی ترایصی محگمه ]محکمه[ با جلب نظر اقربای نزدیک طرفی 

ی خواهد کرد. مع محل مورد اطمینان را   ی 

 یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. شوهر یم  –  ۱۱۱۷ماده 
ی

 تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادیک

 تواند در دارانی خود هر ترصفی را که میخواهد بکند. زن مستقال یم –  ۱۱۱۸ماده 

ی عقد ازدواج یم  –  ۱۱۱۹ماده   یط که مخالف بطرفی  ا مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیکر ]دیگر[  توانند هر رسر
د[ یا درمدت معیتی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء   د ]بگی  ط شود هرگاه شوهر زن دیگر بکی  بنمایند مثل اینکه رسر

 آن ها با یکدیگر غی  قابل    قصد کند یا سوء رفتاری نماید که
تحمل شود زن وکیل و وگیل ]وکیل[ ودر توگیل ]توکیل[ باشد گه ]که[از  زندگانی

ط در محگمه ]محکمه[ و صدور حگم ]حکم[ نهانی خود را مطلقه  .سازد اثبات تحقق رسر

 در انحالل عقد نکاح  –باب دوم 

 شود عقد نگاح ]نکاح[ بفسخ یا بطالق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل یم –  ۱۱۲۰ماده 

 در مورد امکان فسخ نکاح  –فصل اول  

ط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است –  ۱۱۲۱ماده  ی بشر  جنون هر یک از زوجی 

 :رای زن خواهد بودعیوب زیر در مرد موجب حق فسخ ب –  ۱۱۲۲ماده 

 خصاء  – ۱

ط اینکه ولو یکبار عمل زناشونی را انجام نداده باشد – ۲ ی به رسر  .عیی

 .مقطوع بودن آلت تناسیل به اندازه ای که قادر به عمل زناشونی نباشد – ۳



 عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود  –  ۱۱۲۳ماده 

 قرن – ۱

 جذام – ۲

 برص  – ۳

 افضاء  –۴

ی – ۵ ی گی   زمی 

 نابینانی از هر دو چشم  –۶

 عیوب زن در صورنی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است  –  ۱۱۲۴ماده 

ی در مرد هر کاه ]هرگاه[ بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود  –  ۱۱۲۵ماده   جنون و عیی

ی که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت  –  ۱۱۲۶ماده   هر یک از زوجی 

هر کاه ]هرگاه[ شوهر بعد از عقد مبتال بیگ از امراض مقاربتی کردد ]گردد[ زن حق خواهدداشت که از نزدیگ با او امتناع    –  ۱۱۲۷ماده  
 ه نخواهد بود مزبور مانع حق نفقنماید و امتناع بعلت  

ط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای    –  ۱۱۲۸ماده   ی صفت خایص رسر هرگاه در یگ از طرفی 
 حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذگور ]مذکور[ در عقد ترصی    ح شده یا عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد طرف مقابل 

تواند برای طالق بحاکم    شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن یم در صورت استنکاف    –   ۱۱۲۹ماده  
ی است در صورت عجز شوهر از دادن نفقههم رجوع گند ]کند[ و حاگم ]حاکم[ شوهر او را اجبار بطالق مینماید   چنی 

ع مراجعه و تقاضای طالق کند،  در صورنی که دوام زوجیت موجب عش و حرج زوجه    –  ۱۱۳۰ماده   باشد، وی یم تواند به حاکم رسر
چنانچه عش و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه یم تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در صورنی که اجبار میش نباشد زوجه به  

ع طالق داده یم   .شوداذن حاکم رسر

ت همراه ساخته و    عش و حرج موضوع این ماده عبارت است از   –تبرصه  
ّ
 را برای زوجه با مشق

ی
به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندیک

 :تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عش و حرج محسوب یم گردد 

 توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوایل و یا نه ماه متناوب در مدت یک س – ۱
ی

 خانوادیک
ی

 ال بدون عذر موجه. ترک زندیک

 خلل وارد آورد و امتناع یا عدم   – ۲
ی

 خانوادیک
ی

وبات الکیل که به اساس زندیک اعتیاد زوج به یگ از انواع مواد مخدر و یا ابتالء وی به مشر
 .امکان الزام وی به ترک آن در مدنی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است

 به مرصف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طالق در صورنی که زوج به تعهد خود  
ً
عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا

 .انجام خواهد شد

 .محکومیت قطیع زوج به حبس پنج سال یا بیشیی  – ۳

 با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد – ۴
ً
ب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا  .رصی

ک را مختل نماید ابتالء  – ۵  مشیی
ی

 .زوج به بیماری های صعب العالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العالج دیگری که زندیک



 .موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عش و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق صادر نماید

اکر ]اگر[ طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطالع بعلت فسخ نکاح را فسخ نگند ]نکند[ خیار او ساقط    خیار فسخ فوری است و   –   ۱۱۳۱ماده  
ط این یم که علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدنی گه ]که[ برای امگان ]امکان[ استفاده از خیار الزم بوده بنظر    شود بشر

 عرف و عادت است

ط نیستدر فسخ نکاح رعای –  ۱۱۳۲ماده   ت ترتیبانی که برای طالق مقرر است رسر

 در طالق  –فصل دوم 

 در کلیات  –مبحث اول  

ایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همشش را بنماید –  ۱۱۳۳ماده   .مرد یم تواند با رعایت رسر

ایط مقرر در مواد ) -تبرصه ی یم تواند با وجود رسر  .این قانون، از دادگاه تقاضای طالق نماید( ۱۱۳۰و )( ۱۱۲۹، ) (۱۱۱۹زن نی 

 طالق باید بصیغه طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد  –  ۱۱۳۴ماده 

ط باطل است  –  ۱۱۳۵ماده   طالق باید منجز باشد و طالق معلق بشر

 دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد طالق  –  ۱۱۳۶ماده 

 علیه زن او را طالق دهد  تواند در صورت مصلحت مویلویل مجنون دائیم یم –  ۱۱۳۷ماده 

 ممکن است صیغه طالق را بتوسط وکیل اجراء نمود  –  ۱۱۳۸ماده 

 شود. از طرف شوهر از زوجیت خارج یم طالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت یا بذل آن  –  ۱۱۳۹ماده 

 یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طالق قبل از نزدیگ   –[  ۱۱۴۰]    ۱۱۳۰ماده  
ی

طالق زن در مدت عادت زنانه یک
 بودن زن نتواند حاصل کندبا زن واقع شود یا 

ی
 شوهر غایب باشد بطوری گه ]که[ اطالع از عادت زنانه یک

 طالق در طهر مواقعه صحیح نیست مکر ]مگر[ اینکه زن یائسه یا حامل باشد –  ۱۱۴۱ماده 

[ نیم   –  ۱۱۴۲ماده  
ی

شود وقتی صحیح است که از تاری    خ آخرین نزدیگ با زن سه  طالق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانه یک ]زنانه یک
 ماه گذشته باشد 

 در اقسام طالق  –مبحث دوم  

 طالق بر دو قسم است.بائن و رجیع.  –  ۱۱۴۳ماده 

 در طالق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.  –  ۱۱۴۴ماده 

 در موارد ذیل طالق بائن است  –  ۱۱۴۵ماده 

 ]نزدیگ[ واقع شود   طالفی  – ۱
ی

 که قبل از نزدیگ

 طالق یائسه –۲



 طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.  –۳

ی طالق که بعد ا –۴  عمل آید اعم از این گه ]که[ وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدیدز سه وصلت متوایل بهسومی 

د  دهد طالق یمطالق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مایل گه ]که[ بشوهر یم  –   ۱۱۴۶ماده   کی 
د[ اعم از اینکه مال ]یم ی مهر یا مع گی   ادل آن و یا بیشیی و یا کمیی از مهر باشدمزبور عی 

ان مهر نباشد.  –  ۱۱۴۷ماده  ی ی باشد ویل در این صورت عوض باید زائد بر می   طالق مبارات آن است که کراهت از طرفی 

 در طالق رجیع برای شوهر در مدت عده حق رجوع است  –  ۱۱۴۸ماده 

وط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشدشود کرجوع در طالق بهر لفظ یا فعیل حاصل یم –  ۱۱۴۹ماده   ه داللت بر رجوع گند ]کند[ مشر

 در عده  –مبحث سوم 

تواند شوهر دیگر  عده عبارت است از مدنی گه ]که[ تا انقضای آن زنی گه ]که[ عقد نگاح ]نکاح[ او منحل شده است نیم   –  ۱۱۵۰ماده  
 اختیار کند

 نبیند گه ]که[ در این    –   ۱۱۵۱ماده  
ی

عده طالق و عده فسخ نگاح ]نکاح[ سه طهر است مگر اینگه ]اینکه[ زن با اقتضای سن عادت زنانگ
 ه است. ما ۳صورت عده او 

عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غی  حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای   –  ۱۱۵۲ماده 
 نه بیند که در این صورت  سن عادت

ی
 روز است ۴۵زنانه یک

 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 این که زن حامل باشد که در اینصورت عده    –  ۱۱۵۴ماده  
ی فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشیی باشد و اال مدت عده   وفات تا  وط بر این که فاصله بی  موقع وضع حمل است مشر

 ود. خواهد بهمان چهار ماه و ده روز 

ی او و شوهر خود نزدیگ واقع نشده و هم  –  ۱۱۵۵ماده    که بی 
ی زن یائسه نه عده طالق دارد و نه عده فسخ نکاح ویل عده وفات زنی چنی 

 مورد باید رعایت شود. در هر دو 

 فات نگاه دارد زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده باشد باید از تاری    خ طالق عده و  –  ۱۱۵۶ماده 

 زنیگه ]زنیکه[ به شبهه با کیس نزدیگ کند باید عده طالق نکاهدارد ]نگاهدارد[   –  ۱۱۵۷ماده 

 در اوالد –کتاب هشتم 

 در نسب  – باب اول 

وط بر اینکه از تاری    خ نزدیگ تا زمان تولد کمیی از شش ماه و بیشیی از   –  ۱۱۵۸ماده   طفل متولد در زمان زوجیت ملحق بشوهر است مشر
 نگذشته باشد ده ماه 

وط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاری    خ    –  ۱۱۵۹ماده   هر طفیل که بعد از انحالل نگاح ]نکاح[ متولد شود ملحق بشوهر است مشر
  ۶روز والدت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاری    خ نزدیگ تا زمان والدت کمیی از    ل نگاح ]نکاح[ تا انحال

 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد



د گردد طفل بشوهری  در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیگ منحل شود و زن مجددا شوهر گند ]کند[ و طفیل که از او متول  –   ۱۱۶۰ماده  
شود که مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممکن است در صورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد  یمملحق  

 طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنگه ]آن که[ امارات قطعیه بر خالف آن داللت کند 

رصیحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نقی ولد از او مسموع نخواهد   در مورد مواد قبل هر کاه ]هرگاه[ شوهر  –  ۱۱۶۱ماده 
 بود. 

ی شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه   –  ۱۱۶۲ماده   در مورد مواد قبل دعوی نقی ولد باید در صورتیکه عادتا پس از تاری    خ اطالع یافیی
  ] ی شوهر از تولد طفل مسموع میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی  دعوی کافی ]کافی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاری    خ اطالع یافیی

 نخواهد بود 

درموردیکه شوهر مطلع از تاری    خ حقیقی تولد طفل نبوده و تاری    خ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنویع که موجب الحاق    –   ۱۱۶۳ماده  
 د مدت مرور زمان دعوی نقی دو ماه از تاری    خ کشف خدعه خواهد بود طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاری    خ حقیقی تولد مطلع شو 

ی جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد  –  ۱۱۶۴ماده   احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیگ به شبهه نی 

اند ملحق  شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه بودهطفل متولد از نزدیگ بشبهه فقط ملحق به طرفی یم   –  ۱۱۶۵ماده 
 خواهد بود  بهر دو 

ی اوبن طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یک از ابوبن که جاهل بر وجود مانع    –   ۱۱۶۶ماده   هر کاه ]هرگاه[ بواسطه وجود مانیع نکاح بی 
وع است  وع و بوده مشر  وع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشر  نسبت بدیگری نامشر

 شودطفل متولد از زنا ملحق بزانی نیم  –  ۱۱۶۷ماده 

 در نکاهداری ]نگاهداری[ و تربیت اطفال باب دوم 

 نکاه داری ]نگاه داری[ اطفال هم حق و هم تکلیف ابوبن ]ابوین[ است   –  ۱۱۶۸ماده 

 اولویت دارد و پس از آن    – ۱۱۶۹ماده  
ی
 یم کنند، مادر تا سن هفت سالیک

ی
برای حضانت و نگهداری طفیل که ابوین او جدا از یکدیگر زندیک

 .با پدر است

 درصورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه یم باشد –تبرصه 
ی
 .بعد از هفت سالیک

اکر ]اگر[ مادر در مدنی که حضانت طفل با او است مبتال به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد   – ۱۱۷۰ماده 
 بود. 

ی    –   ۱۱۷۱ماده    پدر طفل بوده و برای او قیم معی 
در صورت فوت یگ از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی

 باشد کرده 

ها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یگ از  هیچیک از ابوین حق ندارند در مدنی که حضانت طفل بعهده آن  –   ۱۱۷۲ماده  
العموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین گه ]که[  حاکم باید بتقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یگ از قرباء و یا بتقاضای مدیع  ابوین

ست الزام گند ]کند[ و در صورتیگه ]صورتیکه[ الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر کاه ]هرگاه[ پدر فوت  ه او حضانت بعهد 
ی کند  شده باشد بخرج مادر تامی 

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالفی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت    –  ۱۱۷۳ماده  
خالفی طفل در معرض خطر باشد، محکمه یم تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضانی هر  ا

 .تصمییم را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند



 :موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالفی هر یک از والدین است 

 .ور به الکل، مواد مخدر و قماراعتیاد زیان آ – ۱

 .اشتهار به فساد اخالق و فحشاء – ۲

 .ابتال به بیماری  های روانی با تشخیص پزشگ قانونی  – ۳

 .سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالفی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق – ۴

ب و جرح خارج از حد متعارف – ۵  .تکرار رصی

ل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل   –   ۱۱۷۴اده  م ی در صورتیکه بعلت طالق یا بهر علت دیکر ]دیگر[ ابوین طفل در یک میی
ی    تحت  ی زمان و مکان مالقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختالف بی  حضانت او نمیباشد حق مالقات طفل خود را دارد تعیی 

 است ابوین با محکمه  

 طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری گه ]که[ حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی  –  ۱۱۷۵ده ما

 مادر مجبور نیست گه ]که[ بطفل خود شی  بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغی  شی  مادر ممکن نباشد –  ۱۱۷۶ماده 

ام کند. طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر ستی که باشد باید با آن –  ۱۱۷۷ماده   ها احیی

بیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن  –  ۱۱۷۸ماده   ها را  ابوین مگلف ]مکلف[ هستند که در حدود توانانی خود بیی
 مهمل بکذارند ]بگذارند[. 

 توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند. دارند ویل باستناد این حق نیم ابوین حق تنبیه طفل خود را  –  ۱۱۷۹ماده 

 در والیت قهری پدر و جد پدری  –باب سوم 

ی است طفل غی  رشید یا مجنون در صورنی که عدم  طفل صغی  تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و هم  – ۱۱۸۰ماده  چنی 
 ر باشد. جنون او متصل بصغ رشد یا 

 هر یک از پدر و جد پدری نسبت باوالد خود والیت دارند.  –  ۱۱۸۱ماده 

علیه   ها محجور یا بعلتی ممنوع از ترصف در اموال مویل هر کاه ]هرگاه[ طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یگ از آن  –   ۱۱۸۲ماده  
 شودقانونی او ساقط یم گردد والیت 

 علیه ویل نماینده قانونی او میباشد  مربوطه باموال و حقوفی مایل مویل  در کلیه امور  –  ۱۱۸۳ماده 

ر ُمویل علیه گردد به تقاضای یگ   هرگاه ویل قهری طفل رعایت غبطه صغی  را ننماید و مرتکب اقدامانی شود که    –  ۱۱۸۴ماده   موجب رصی
 مذکور را عزل و از ترصف در اموال صغی  منع و برای اداره امور  پس از اثبات، دادگاه ویل  از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضان   

ی یم نماید.  مایل طفل   فرد صالخ را به عنوان قیم تعیی 

ی  هم ی اگر ویل قهری به واسطه کیی سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مویل علیه نباشد و شخض را هم برای این امر تعیی  چنی 
ی به ویل قهری منضم یم گرددننماید طبق مقرر   .ات این ماده فردی به عنوان امی 

ی کند. هرگاه ویل قهری طفل محجور شود مدیع  –  ۱۱۸۵ماده  ی قیم قییم برای طفل معی   العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه بتعیی 



العموم مگلف ]مکلف[ است  در مواردی که برای عدم امانت ویل قهری نسبت بدارانی طفل امارات قویه موجود باشد مدیع  –   ۱۱۸۶ماده  
 بهاز محکمه  

ی
 کرده در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده  ابتدانی رسیدیک

ی
عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدیک

 رفتار مینماید   ۱۱۸۴

 کند و کیس را هم از طرف خود    هرگاه ویل قهری منحرص بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی که نتواند بامور مویل  –  ۱۱۸۷ماده  
ی

علیه رسیدیک
ی  ی به پیشنهاد مدیعمعی  ی  نکرده باشد حاکم یگنفر ]یکنفر[ امی  العموم برای تصدی و اداره اموال مویل علیه و سایر امور راجعه باو موقتا معی 

 خواهد کرد 

ی کند تا بعد از  هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری یم –  ۱۱۸۸ه ماد تواند برای اوالد خود که تحت والیت او میباشند ویص معی 
 ها را اداره نماید ها مواظبت کرده و اموال آن خود در نگاهداری و تربیت آن فوت

ی کند.  ]دیگری[ برای مویل تواند با حیات دیکری هیچیک از پدر و جد پدری نیم  –  ۱۱۸۹ماده   علیه خود ویص معی 

ی ویص بعد فوت خود را برای    –  ۱۱۹۰ماده   ی کرده اختیار تعیی  ممگن ]ممکن[ است پدر یا جد پدری بکیس گه ]که[ بسمت وصایت معی 
 مویل علیه بدهد. 

ا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام  علیه یاگر ویص منصوب از طرف ویل قهری بنکاهداری ]بنگهداری[ یا تربیت مویل    –  ۱۱۹۱ماده  
 شودمنعزل یم  وظائف خود بنماید 

ی کند  تواند برای امور مویل ویل مسلم نیم  –  ۱۱۹۲ماده   علیه خود ویص غی  مسلم معی 

ی  شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود  همینگه ]همینکه[ طفل کبی  و رشید شد از تحت والیت خارج یم   –  ۱۱۹۳ماده   قییم برای او معی 
 شودیم

 پدر و جد پدری و ویص منصوب از طرف یگ از آنان ویل خاص طفل نامیده شود   –  ۱۱۹۴ماده 

 در خانواده  – کتاب نهم 

 در الزام بانفاق  –فصل اول  

ی فصل مقرر    –   ۱۱۹۵ماده   احکام نفقه زوجه همان است که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همی 
 شود. یم

ی اقارب فقط اقارب نستی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزویل ملزم به اتفاق یکدیگرند.  –  ۱۱۹۶ماده   در روابط بی 

 دار بوده و نتواند بوسیله اشتغال بشغیل وسائل معیشت خود را فراهم سازد کیس مستحق نفقه است گه ]که[ ن  –  ۱۱۹۷ماده 

بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعتی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع    –  ۱۱۹۸ماده   گیس ]کیس[ ملزم 
 زندگانی شخض او در جامعه در نظر گرفته شود   مضیقه کردد ]گردد[ برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضعمعیشت خود دچار  

فاالقرب    نفقه اوالد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت االقرب  –  ۱۱۹۹ماده  
 .  نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر استدر صورت  

النفقه است و اگر  فاالقرب بعهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب نده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت االقرب هرگاه مادر هم ز 
 اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه کنند چند نفر از  

 بعهده اوالد و اوالد اوالد است فاالقرب  نفقه ابوین با رعایت االقرب   –  ۱۲۰۰ماده 



هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزویل اقارب داشته باشد که از حیث الزام بانفاق در درجه   –  ۱۲۰۱ماده  
بالفصل داشته باشد  هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اوالد  مساوی

ی اگر مستحق نفقه مادر و اوالد بالفصل  اوالد او متساویا تادیه کنند بدون این گه ]که[ مادر سهیم بدهد و هم نفقه او را باید پدر و   چنی 
 متساویا بدهند. داشته باشد نفقه او را باید مادر و اوالد  

منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزویل مقدم بر  النفقه متعدد باشند و  اکر ]اگر[ اقارب واجب   –  ۱۲۰۲ماده  
 صعودی خواهند بود  اقارب در خط عمودی 

 النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب  –  ۱۲۰۳ماده 

ی درجه استطاعت نفقه اقارب عبارت است از مسگن ]مسکن[ و البسه و غذا و اثاث  – ۱۲۰۴ماده  البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفیی
 منفق

، چنانچه الزام کیس که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه یم  در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه  –   ۱۲۰۵ماده  
ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورنی تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن

دازند و از شخص غایب  که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همش وی یا دیگری با   اجازه دادگاه یم توانند نفقه را به عنوان قرض بیر
 .یا مستنکف مطالبه نمایند

تواند برای نفقه زمان کذشته ]گذشته[ خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب    زوجه در هر حال یم   –  ۱۲۰۶ماده  
 شوهر  ممتازه بوده و در صورت 

ی
توانند[ مطالبه  ]یم  زن مقدم بر غرما خواهد بود ویل اقارب فقط نسبت باتیه نتوانند  افالس یا ورشکستگ

 نفقه نمایند. 

 در حجر و قیمومت  –کتاب دهم 

 در کلیات  –فصل اول  

 اشخاص ذیل محجور و از ترصف در اموال و حقوق مایل خود ممنوع هستند:  –  ۱۲۰۷ماده 

 صغار.  –۱

 اشخاص غی  رشید.  – ۲

۳–  . ی  مجانی 

 غی  رشید کیس است که ترصفات او در اموال و حقوق مایل خود عقالنی نباشد.  –  ۱۲۰۸ماده 

هیچکس را نیم توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او   –  ۱۲۱۰ماده 
 .ثابت شده باشد

 .ال تمام و در دخیی نه سال تمام قمری استسن بلوغ در پش پانزده س – ۱تبرصه 

ی را که بالغ شده است در صورنی یم توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد – ۲تبرصه   .اموال صغی 

 جنون بهر درجه که باشد موجب حجر است.  –  ۱۲۱۱ماده 

ی یم اعمال و اقوال صغی  تا حدی که مربوط باموال و حقوق مایل او باشد ب  –  ۱۲۱۲ماده   تواند تملک  اطل و بالاثر است معذالک صغی  ممی 
 بالعوض کند. 



 مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات. 

 و مجنون ادواری در حال جنون نیم   –  ۱۲۱۳ماده  
ً
تواند هیچ ترصفی در اموال و حقوق مایل خود بنماید ولو با اجازۀ  مجنون دائیم مطلقا

وط براینکه افاقه او مسلم باشدخود لکن اعمال حقوفی  ویل یا قیم   . که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشر

معامالت و ترصفات غی  رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ویل یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبال داده شده    –  ۱۲۱۴ماده  
 ز هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. معذالک تملکات بالعوض اانجام عمل. باشد یا بعد از  

ی و یا مجنون بدهد صغی  یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد    –  ۱۲۱۵ماده   هرگاه کیس مایل را بترصف صغی  غی  ممی 
 بود. 

ر غی  شود ضامن است.  –  ۱۲۱۶ماده   هرگاه صغی  یا مجنون یا غی  رشید باعث رصی

ی و اشخاص غی  رشید بعهدۀ ویل یا قیم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد    –  ۱۲۱۷ماده   اداره اموال صغار و مجانی 
 مقرر است.  بعد 

 در موارد نصب قیم و ترتیب آن   –فصل دوم 

 شود: برای اشخاص ذیل نصب قیم یم   –  ۱۲۱۸ماده 

 برای صغاریکه ویل خاص ندارند.  –۱

ی و  –۲  ها بوده و ویل خاص نداشته باشند. ها متصل بزمان صغر آناشخاص غی  رشید که جنون یا عدم رشد آنبرای مجانی 

ی و اشخاص غی  رشید که جنون یا عدم رشد آن –۳  ها نباشدها متصل بزمان صغر آنبرای مجانی 

ی شود مراتب را به دادستان حوزه  هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اوالد آن   –   ۱۲۱۹ماده   ها قیم معی 
 .عمل آورداقامت خود و یا نماینده او اطالع داده از او تقاضا نماید که اقدام الزم را برای نصب قیم به 

ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدۀ اقربانی است که با شخص  دم اطالع آندر صورت نبودن هیچیک از ابوین یا ع  –   ۱۲۲۰ماده  
 مینمایند.  محتاج بقیم 

ی
 در یکجا زندیک

ی مکلف بانجام تکلیف    ۱۲۱۸اگر کیس که بموجب ماده    –   ۱۲۲۱ماده   باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نی 
 د. خواهند بو  ۱۲۱۹در ماده  مقرر 

باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید،    ۱۲۱۸در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخض که مطابق ماده    –   ۱۲۲۲ماده  
 .باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخایص را که برای قیمومیت مناسب یم داند به آن دادگاه معرفی کند

ی دادگاه مذکور یم تواند  دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک ی ی و حکم نصب او را صادر یم کند و نی  ا چند نفر را به سمت قیم معی 
ی کند ی نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیی   .عالوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معی 

 .اشخاص دیگری را از دادرسا خواهد خواستاگر دادگاه مدنی خاص اشخایص را که معرفی شده اند معتمد ندید، 

ه را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد.در صورت اثبات    –  ۱۲۲۳ماده   ه کرده نظریات خیی ی دادستان باید قبال رجوع به خیی در مورد مجانی 
ی دادستان مکلف است که   ی  جنون دادستان به دادگاه رجوع یم کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غی  رشید نی  قبال بوسیله مطلعی 

اطالعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورنی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از  
 .صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید



ی و اشخاص غی  رشید ماد  –   ۱۲۲۴ماده   ی نشدۀ بعهده مدیعام که برای آنحفظ و نظارت در اموال صغار و مجانی  العموم    ها قیم معی 
 خواهد بود. 

ی خواهد شد.  حفظ و نظارت مدیع  طرز   العموم بموجب نظامنامۀ وزارتعدلیه معی 

ی گردید مدیع – ۱۲۲۵ماده  ع برای او قیم معی  ی که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه رسر تواند حجر  العموم یم  همی 
 اعالن نماید انتشار حجر هرکیس که نظر بوضعیت دارانی او ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمدۀ واقع گردد الزایم است.   او را 

میکردند    –  ۱۲۲۶ماده   محجور  سفیه  یا  جنون  بعلت  رشد  و  از کیی  بعد  اشخایص که  ثبت   اسایم  دفیی مخصوص  در  باید  ]میگردند[ 
 آزاد است. برای عموم  شود.مراجعه بدفیی مزبور 

فقط کیس را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسیم به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه    –  ۱۲۲۷ماده  
 .عمل آمده باشدبه

ی وی یم تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده    –   ۱۲۲۸ماده   ها قیم نصب شود و  برای آن  ۱۲۱۸در خارج ایران کنسول و یا جانشی 
 نصب قیم کند و باید تا  در حوزه مأم

ً
روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور    ۱۰وریت او ساکن یا مقیم اند موقتا

ی او را تنفیذ   ی بفرستد.نصب قیم مزبور وقتی قطیع یم گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشی  خارجه به وزارت دادگسیی
 .کند

ی و اشخاص    وظائف  –   ۱۲۲۹ماده   ی و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمویم در امور صغار.و مجانی  و اختیارانی که بموجب قوانی 
 رشید مقرر است در خارج ایران بعهدۀ مامورین قنسویل خواهد بود.  غی  

ی دولت ایران و دولتی که مامور قنسویل ماموری –  ۱۲۳۰ماده    ت خود را در مملکت آن دولت اجرا یم اگر در عهود و قراردادهای منعقده بی 
ترتیتی بر خالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد  کنند 

 خواهند کرد. مخالف نباشد اجراء  

ی شوند:  –  ۱۲۳۱ماده   اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معی 

 ه خود تحت والیت یا قیمومت هستند. کسانی ک – ۱

  های ذیل بموجب حکم قطیع محکوم شده باشند: کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یگ از جنحه  – ۲

.  –جنحه نسبت به اطفال   –هتک ناموس یا منافیات عفت  – اختالس  – کاله برداری   –خیانت در امانت   –رسقت   بتقصی 
ی

 ورشکستگ

 آنکسانی که حکم  – ۳
ی

 آنورشکستگ
ی

 ها تصفیه نشده است. ها صادر و هنوز عمل ورشکستگ

 کسانیکه معروف بفساد اخالق باشند.  –۴

 کسیکه خود یا اقرباء طبقۀ اول او دعوانی بر محجور داشته باشد.  –۵

ی صالحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.   –  ۱۲۳۲ماده   با داشیی

 تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.  زن نیم  –  ۱۲۳۳ماده 

ی کند یم  –  ۱۲۳۴ماده   ها را تفکیک نماید. تواند وظائف آندر صورنی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معی 

العموم در امور صغار   نظارت مدیعاختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن    در   –فصل سوم  
ن و اشخاص غی  رشید.   و مجانی 



 قانونی او در کلیۀ امور مربوطه باموال و حقوق مایل او با قیم است.  مواظبت شخص مویل –  ۱۲۳۵ماده 
ی

 علیه و نمایندیک

ر مایل مویل علیه صورت جامیع از کلیه دارانی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به  قیم مکلف است قبل از مداخله در امو   –   ۱۲۳۶ماده  
ان دارانی مویل علی  ی ه  امضای خود برای دادستانی که مویل علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به می 

 .عمل آوردتحقیقات الزمه به

علیه مبلیعی را که ممکن است مخارج سالیانه    العموم یا نماینده او باید بعد از مالحظه صورت دارانی مویل  مدیع  –[  ۱۲۳۷]   ۱۲۲۷ماده  
ی نماید قیم نیم   علیه بالغ بر آن مویل تواند بیش از مبالغ مزبور   گردد و مبلیعی را که برای اداره کردن دارانی مزبور ممکن است الزم شود معی 

 .العموم دیعم خرج کند مگر با تصویب 

ر و خسارنی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه    قییم که تقصی  در حفظ مال مویل   –   ۱۲۳۸ماده   علیه بنماید مسئول رصی
 تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.  نقصان یا 

 مایل را که متعلق بمویل  – ۱۲۳۹ماده 
ً
ء صورت دارانی او قید نکرده و یا باعث شده است که  علیه بوده جز  هرگاه معلوم شود که قیم عامدا

ر و خسارنی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمویلآن مال   علیه وارد شود بعالوه در    در صورت مزبور قید نشود مسئول هر رصی
 مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.  صورنی که عمل 

علیه را بخود منتقل کند یا    علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مویل  قیمومت از طرف مویل   تواند بسمتقیم نیم    –   ۱۲۴۰ماده  
 مال خود را باو انتقال دهد. 

منقول مویلقیم نیم   –  ۱۲۴۱ماده   علیه   علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مویل  تواند اموال غی 
ط حتیم تصویب مدیع   علیه و تصویب مدیع   لحاظ غبطه مویلشود مگر با   ی    العموم در صورت اخی  رسر العموم مالئت قیم میباشد.و نی 

ورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدیع  لیهع نیم تواند برای مویل  العموم.  بدون رصی

 العموم.  علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدیع تواند دعوی مربوطه بمویلقیم نیم  –  ۱۲۴۲ماده 

راجع به اداره اموال   در صورت وجود موجبات موجه دادستان یم تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمینانی  –  ۱۲۴۳ماده 
ی حارصی نشد از قیمومت عزل یم  ی به نظر دادگاه است.هرگاه قیم برای دادن تضمی  ی نوع تضمی   .شودمویل علیه بخواهد.تعیی 

العموم یا نمایندۀ او بدهد و هرگاه در ظرف یکماه از تاری    خ    قیم باید الاقل سایل یک مرتبه حساب تصدی خود را بمدیع  –   ۱۲۴۴ماده  
 .شودالعموم معزول یم  العموم حساب ندهد بتقاضای مدیع مدیع  مطالبه

علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومت او قبل از    قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کیی و رشد یا رفع حجر بمویل   –  ۱۲۴۵ماده  
 خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیم بعدی داده شود.  رفع حجر 

 تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. قیم یم  –  ۱۲۴۶ماده 

ان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغایل که از امر قیمومت برای  ی ان  او حاصل یم می  ی شود و محیل که قیم در آنجا اقامت دارد و می 
ی میگردد.  عایدی مویل  علیه تعیی 

یم  مدیع  –  ۱۲۴۷ماده   االعموم  در  نظارت  اعمال  مویلتواند  واگذار   مور  مؤسسه  یا  هیئت  یا  موثق  اشخاص  به   
ً
بعضا یا  را کال  علیه 

ر و خسارت وارده بمویل  نماید.شخص یا  ی شده در صورت تقصی  یا خیانت مسئول رصی علیه  هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیی 
 خواهند بود. 

 در موارد عزل قیم –فصل چهارم 

 شود: معزول یم در موارد ذیل قیم  –  ۱۲۴۸ماده 



 اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.  – ۱

  های ذیل شده و بموجب حکم قطیع محکوم گردد:  اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یگ از جنحه –۲

 بتقصی  یا    –جنحه نسبت باطفال    –منافیات عفت    –هتک ناموس    –اختالس    – کاله برداری    – خیانت در امانت    –رسقت  
ی

ورشکستگ
 تقلب. 

 علیه را اداره کند. اگر قیم بعلتی غی  از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مایل مویل   – ۳

 اگر ورشکسته اعالن شود.  –۴

 علیه معلوم شود.  اگر عدم لیاقت یا توانانی قیم در اداره اموال مویل  –۵

 العموم.  با تقاضای مدیع  ۱۲۴۴و  ۱۲۴۳و  ۱۲۳۹اد در موارد مو  –۶

 شود. اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل یم  –  ۱۲۴۹ماده 

العموم واقع شود    هرگاه قیم در امور مربوطه باموال مویل علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدیع  –   ۱۲۵۰ماده  
  محکمه به تقاضای مدیع

ً
ی خواهد کرد.  قیم دیگری برای اداره اموال مویل العموم موقتا  علیه معی 

ی شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف    –   ۱۲۵۱ماده   هرگاه زن نی شوهری ولو مادر مویل علیه که به سمت قیمومت معی 
 یک ماه از تاری    خ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطالع دهد. 

ی قیم جدید و یا ضم ناظر کند. در این   صورت دادستان یا نماینده او یم تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیی 

تواند تقاضای العموم یم   العموم یا نماینده او اطالع ندهد مدیع  در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدیع  –  ۱۲۵۲ماده  
 را بکند. عزل او  

 در خروج از تحت قیمومت  –پنجم فصل 

ی قیم شده قیمومت مرتفع یم  –  ۱۲۵۳ماده   شود. پس از زوال سبتی که موجب تعیی 

    –   ۱۲۵۴ماده  
ً
خروج از قیمومت را ممکن است خود مویل علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.تقاضانامه ممکن است مستقیما

 .نجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شودیا توسط دادستان حوزه ای که مویل علیه در آ

عمل آورده مطابق نتیجه العموم یا نماینده او مکلف است قبال نسبت برفع علت تحقیقات الزمه به   در مورد ماده قبل مدیع  –   ۱۲۵۵ماده  
  تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.  حاصله از 

ی باید اعالن گردد. اعالن یم ۱۲۲۵ها مطابق ماده  حجر آن  در مورد کسانی که  شود رفع حجر نی 

 .و در مقابل اسم آن محجور قید شود ۱۲۲۶رفع حجر هر محجور باید در دفیی مذکور در ماده  –  ۱۲۵۶ماده 

 در ادله اثبات دعوی   –جلد سوم 

علیه هرگاه در مقام دفاع مدیع امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات    هرکس مدیع حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدیع  –   ۱۲۵۷ماده  
 عهده او است.  امر بر 

 دالئل اثبات دعوی از قرار ذیل است:  –  ۱۲۵۸ماده 



 اقرار.  –۱

۲–  .  اسناد کتتی

 شهادت.  –۳

 امارات.  –۴

 قسم.  –۵

 اقرار در  –کتاب اول  

ایط اقرار  –باب اول   در شر

ر خود.  –  ۱۲۵۹ماده   اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غی  بر رصی

 شود بهر لفظی که داللت بر آن نماید. اقرار واقع یم  –  ۱۲۶۰ماده 

 حایک از اقرار باشد صحیح است.  –  ۱۲۶۱ماده 
ً
 اشارۀ شخص الل که رصیحا

 و غی  قاصد و مکره مؤثر  اقرار کننده باید بالغ و    –  ۱۲۶۲ماده  
ی

عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغی  و مجنون در حال دیوانگ
 نیست. 

 اقرار سفیه در امور مایل مؤثر نیست.  –  ۱۲۶۳ماده 

ر دیان نافذ نیست.  –  ۱۲۶۴ماده   اقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر رصی

   –   ۱۲۶۵ماده  
ی

شود تا افالس یا  در امور راجعه باموال خود بمالحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نیم   اقرار مدیع افالس و ورشکستگ
[ گردد عدم ی ی ]معی   افالس او معیی 

ط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که بنفع او اقرار شده است بشود.  –  ۱۲۶۶ماده   در مقرله اهلیت رسر

 اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.  –  ۱۲۶۷ماده 

 اقرار معلق مؤثر نیست.  –  ۱۲۶۸ماده 

 اقرار بامریکه عقال یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.  –  ۱۲۶۹ماده 

 اقرار برای حمل در صورنی مؤثر است که زنده متولد شود.  –  ۱۲۷۰ماده 

ی صحیح است. اگر بکیل مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی مقرله  –  ۱۲۷۱ماده   الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یگ از دو نفر معی 

ط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.  –  ۱۲۷۲ماده   در صحت اقرار تصدیق مقرله رسر

اقرار به نسبت در صورنی صحیح است که اوال تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسیکه به نسب او    –   ۱۲۷۳ماده  
ط آن که منازیع در پیش نباشد.  اقرار شده یکه اقرار بر فرزندی او شده بشر  تصدیق کند مگر در مورد صغی 

 نیست.  اختالف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار  –  ۱۲۷۴ماده 



 در آثار اقرار  –باب دوم 

 برای غی  کند ملزم باقرار خود خواهد بود.  –  ۱۲۷۵ماده 
 هرکس اقرار بحقی

 اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.  –  ۱۲۷۶ماده 

شود و  تی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده یم انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مب   –  ۱۲۷۷ماده  
ی است هم ی وجه در مقابل سند یا حواله  چنی  در صورنی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفیی

 دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مرصی باقرار نیست. بوده که وصول نشده لیکن  

هرکس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیکری ]دیگری[ نافذ نیست مگر در موردیکه    اقرار   –  ۱۲۷۸ماده  
 قرار داده باشد قانون آن را ملزم 

اقرار شفایه واقع در خارج از محکمه را در صورنی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل    –  ۱۲۷۹ماده  
 باشد و یا ادله و قرائتی بر وقوع اقرار موجود باشد اثبات 

 اقرار کتتی در حکم اقرار شفایه است.  –  ۱۲۸۰ماده 

له اقرار کت –  ۱۲۸۱ماده  ی  تی است. قید دین در دفیی تجار بمیی

تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آن که بنفع او است بر  اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصقی باشد مقرله نیم   –  ۱۲۸۲ماده  
ر مقر   استفاده نماید و از جزء دیگران رصف نظر کند. رصی

علیه اقرار باخذ وجه    با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدیع اثر باشد که ارتباط تایم    اکر ]اگر[ اقرار دارای دو جز مختلف   –  ۱۲۸۳ماده  
 اقدام خواهد شد ۱۱۳۴نموده و مدیع رد شود مطابق ماده از مدیع 

 (۱۳۱۴در اسناد )مصوب هشتم آبانماه  –کتاب دوم 

 سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.  –  ۱۲۸۴ماده 

 شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. نامه سند محسوب نیم  هادتش  –  ۱۲۸۵ماده 

 سند بر دو نوع است.رسیم و عادی –  ۱۲۸۶ماده 

ها و بر  اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفیی اسناد رسیم یا در نزد سایر مامورین رسیم در حدود صالحیت آن  –  ۱۲۸۷ماده  
 ه باشند رسیم است. قانونی تنظیم شد  طبق مقررات

ی نباشد.  –  ۱۲۸۸ماده   معتیی است که مخالف قوانی 
 مفاد سند در صورنی

 سایر اسناد عادی است.  ۱۲۸۷غی  از اسناد مذکوره در ماده  –  ۱۲۸۹ماده 

ی و وراث و قائممقام آنان معتیی است و اعتبار آن  –  ۱۲۹۰ماده   ها نسبت باشخاص ثالث در صورنی است که  اسناد رسیم درباره طرفی 
 کرده باشد. قانون ترصی    ح  

ی و وراث و قائم مقام آنان معتیی است.  –  ۱۲۹۱ماده   اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسیم را داشته دربارۀ طرفی 

 الیه تصدیق نماید.  سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسباگر طرفی که  – ۱



 الواقع امضاء یا مهر کرده است. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی  – ۲

تواند ادعای جعلیت  تردید مسموع نیست و طرف یم در مقابل اسناد رسیم یا اسنادی که اعتبار اسناد رسیم را دارد انکار و    –  ۱۲۹۲ماده  
 مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.  به اسناد 

ت  هرگاه سند بوسیله یگ از مامورین رسیم تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صالحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعای  –   ۱۲۹۳ماده  
 مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. ترتیبات  

د سند را از رسمیت خارج نیم    عدم رعایت مقررات راجع بحق تمیی که به اسناد تعلق یم  –  ۱۲۹۴ماده   کند. گی 

تنظیم شده در کش   –  ۱۲۹۵ماده   باسناد  ایران  ی گشوری  محاکم  قوانی  اسناد مطابق  داد که آن  را خواهند  اعتباری  ورهای خارجه همان 
وط بر اینکه:  ]کشوری[ که در آنجا تنظیم   شده دارا میباشد مشر

 اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.  –اوال 

 
ً
ی مربوطه بنظم عمویم یا اخالق حمفاد آن  – ثانیا  سنه ایران نباشد. ها مخالف با قوانی 

 
ً
ی معتیی بشناسد.   –ثالثا ی خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نی   کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانی 

  
ً
دیق  نماینده سیایس یا قنسویل ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیایس و یا قنسویل کشور مزبور در ایران تص  –رابعا
ی محل تنظیم یافته است.  کرده   باشد که سند موافق قوانی 

ی محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیایس یا قنسویل خارجه در ایران تصدیق    –  ۱۲۹۶ماده   هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانی 
یا در خارج تهران حکام ایاالت و والیات امضاء    باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و شده  

 تصدیق کرده باشند.  نماینده خارجه را 

دفاتر تجارنی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورنی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارنی حاصل شده باشد   – ۱۲۹۷ماده 
وط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند. محسوب یمدلیل    شود مشر

 تاجر در مقابل غی  تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جز   –  ۱۲۹۸ماده  
ء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کیس به دفیی تاجر  دفیی

ر او است رد کند مگر آن که نی نیم   استناد کرد  اعتباری آنچه را که بر  تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر رصی
ر اوست ثابت کند.   رصی

 شود: دفیی تجارنی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نیم  –  ۱۲۹۹ماده 

 دارد. در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفیی داخل کرده  – ۱
ی

 اند یا دفیی تراشیدیک

 نی  – ۲
 ترتیتی و اغتشایسر کشف شود که بر نفع صاحب دفیی باشد.  وقتیکه در دفیی

 اعتباری دفیی سابقا بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.  وقتیکه نی  – ۳

ر او سندیت دارد. در مواردیکه  –  ۱۳۰۰ماده   دفیی تجارنی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر رصی

ر امضا کننده دلیل است.  –  ۱۳۰۱ماده   امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر رصی

افتادن   اعتباری یا از اعتبار   هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجانی باشد که حکایت از نی   –  ۱۳۰۲ماده  
قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتیی محسوبست اگرچه تاری    خ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر  تمام یا  

 باشد.  باطل شده



و یا آن که    در صورتیکه بطالن مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطالن آن را قبول کند  – ۱۳۰۳ماده  
 محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بالاثر خواهد بود.  بطالن آن در 

هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است   –  ۱۳۰۴ماده  
 . در نوشته مرصح باشد که بکدام تعهد یا معامله مربوط استدر صورتیکه 

در اسناد رسیم تاری    خ تنظیم معتیی است حتی بر علیه اشخاص ثالث ویل در اسناد عادی تاری    خ فقط درباره اشخایص که    –  ۱۳۰۵ماده  
کت در    ها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتیی است. تنظیم آنرسر

 در شهادت   –کتاب سوم 

 در موارد شهادت –باب اول 

 احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.  –  ۱۳۱۲ماده 

در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلییل بر اصل دعوت موجود بوده ویل مقدار یا مبلغ مجهول   – ۱
ی مقدار یا مبلغ اقامه گردد.  باشد و   شهادت بر تعیی 

ی س – ۲ ده و  در مواردیکه بواسطه حادثه گرفیی ند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کیس مال خود را بدیگری سیر
 تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. 

مهمانخانه  –۳ در  اشخاص  اموالیکه  مثل  نمیباشد  معمول  سند  تحصیل   
ً
عادتا تعهداتیکه  بکلیه  قهوه  نسبت  و  و کاروانشاها  خانهها  ها 

ی انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه  الزحمه اطباء و قابله هم ها میسپارند و مثل حقشگاهنمایو  چنی 
 نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشدبمقاطعه و 

 در صورتیکه سند بواسطه حوادث غی  منتظره مفقود یا تلف شده باشد.  –۴

 موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. در  – ۵

ط است –  ۱۳۱۳ماده   .در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد رسر

یع برای دادگاه احراز شود – ۱تبرصه   .عدالت شاهد باید با یگ از طرق رسر

ی یا منفعت یا حق رد  –  ۲تبرصه  ی شهادت کسانی که تکدی را شغل خود  شهادت کیس که نفع شخض بصورت عی  دعوی داشته باشد و نی 
 .شودقرار دهند پذیرفته نیم 

اند فقط ممکن است برای مزید اطالع استعمال نمود مگر در مواردیکه  سال تمام نرسیده  ۱۵شهادت اطفایل را که بسن    –  ۱۳۱۴ماده  
 شهادت این قبیل اطفال را معتیی شناخته باشد. قانون 

ایط شهادت –باب دوم   در شر

ی باشد نه بطور شک و تردید.  –  ۱۳۱۵ماده   شهادت باید از روی قطع و یقی 

ری ندارد.  –  ۱۳۱۶ماده   شهادت باید مطابق با دعوی باشد ویل اگر در لفظ مخالف و در معتی موافق یا کمیی از ادعا باشد رصی

 متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختالف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از    –   ۱۳۱۷ماده  
ً
شهادت شهود باید مفادا

 ت آید. ها قدر متیقتی بدساظهارات آنمفاد 



 اختالف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اشگایل ]اشکایل[ ندارد.  –  ۱۳۱۸ماده 

در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خالف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده    –  ۱۳۱۹ماده  
 شود. نیم 

ت در صورنی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس شهادت بر شهاد  – ۱۳۲۰ماده 
ه   نتواند حارصی شود. و غی 

 در امارات  –کتاب چهارم 

 شود. اماره عبارت از اوضاع و احوایل است که بحکم قانون یا در نظر قایصی دلیل بر امری شناخته یم  –  ۱۳۲۱ماده 

  ۱۰۹و   ۳۵ت قانونی امارانی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد  امارا – ۱۳۲۲ماده  
ی دیگر. و غی  آن ۱۱۵۹و  ۱۱۵۸و ۱۱۰۰و   ها و سایر امارات مرصحه در قوانی 

امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتیی است مگر آن که دلیل    –   ۱۳۲۳ماده  
 موجود باشد.  برخالف آن

اماراتیکه بنظر قایصی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوایل در خصوص مورد و در صورنی قابل استناد است که دعوی    –   ۱۳۲۴ماده  
 بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. 

 در قسم  –کتاب پنجم 

علیه است منوط    ی خود را که مورد انکار مدیع تواند حکم بدعو در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدیع یم  –  ۱۳۲۵ماده  
 او نماید. بقسم 

ی یم  در موارد ماده فوق مدیع  –  ۱۳۲۶ماده   تواند در صورتیکه مدیع سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط  علیه نی 
 مدیع کند. بقسم 

تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی  ماده قبل در صورنی یم    ۲مدیع یا مدیع علیه در مورد    –   ۱۳۲۷ماده  
بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغی  و مجنون نمیتوان قسم را بر ویل یا ویص یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال  منتسب  

ی آن ها آنهم مادایم که بوالیت یا وصایت یا قیمومت بافی هستند و هم  صادره از شخص   است در کلیۀ مواردیکه امر منتسب بیکطرف  چنی 
 باشد. 

کیس که قسم متوجه او شده است در صورتیکه بطالن دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف    – ۱۳۲۸ماده 
مدیع علیه نسبت به ادعانی که تقاضای   دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدیع، به حکم حاکم

 .قسم برای آن داده شده است، محکوم یم گردد

یفات    –مکرر    ۱۳۲۸ماده   ی و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشر دادگاه یم تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفی 
 .خاص مذهتی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید

یفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نیم –تبرصه   .شودچنانچه کیس که قسم متوجه به او شده تشر

 قسم بکیس متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.  –  ۱۳۲۹ماده 

ن قابل توکیل نیست و وکیل تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردتقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی یم    –  ۱۳۳۰ماده  
 بجای موکل قسم یاد کند. تواند  نیم 



 قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.  –  ۱۳۳۱ماده 

 ها مؤثر است. مقام آن اند و قائم قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده –  ۱۳۳۲ماده 

تواند از مدیع بخواهد که  در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم یم – ۱۳۳۳ماده  
حکم این ماده در علیه رد کند. تواند قسم را بمدیعشده است نیم    در این مورد کیس که از او مطالبه قسمحق خود قسم یاد کند.   بر بقاء

 موردیکه مدرک دعوی سند رسیم است جاری نخواهد بود. 

تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کسیکه اقرار کرده است یم   ۱۲۸۳در مورد ماده    –  ۱۳۳۴ماده  
 سند رسیم یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. اینکه مدرک دعوی مدیع کند مگر  

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قایصی بر مبنای اسناد یا امارات   –  ۱۳۳۵ماده 
 .یع علیه است، منوط به قسم او نمایدثابت نشده باشد، در این صورت مدیع یم تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مد

توسط مجلس شورای  ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۱۴ایل    ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۰۷این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و یس و پنج ماده در ده مرحله که از تاری    خ  
 میل به تصویب رسیده است. 

 حسن اسفندیار  –رییس مجلس شورای مل 

 ۱۳۳۹قانون مسئولیت مدتن مصوب 

 


