
  متن کامل قانون مدنی ایران
  

   در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم
  ١ماده 

پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئـیس جمهـور        ي همه   مصوبات مجلس شوراي اسالمی و نتیجه     
رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور . شود  ابالغ می 
 سـاعت پـس از ابـالغ،       ٧٢ي رسمی موظف است ظـرف مـدت           ن را صادر کند و روزنامه     انتشار آ 

  .منتشر نماید
در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده بـه دسـتور            : تبصره

 سـاعت مـصوبه را    ٧٢ي رسمی موظف است ظـرف مـدت           رئیس مجلس شوراي اسالمی روزنامه    
  .چاپ و منتشر نماید

  ٢ماده 
االجرا اسـت مگـر آن کـه در خـود قـانون،               ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم           قوانین

  .ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد
  ٣ماده 

  . رسمی به عمل آید ي انتشار قوانین باید در روزنامه
  ۴ماده 

ثر ندارد مگر ایـن کـه در خـود قـانون،     اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود ا         
  .مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

  ۵ماده 
ي سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردي که  کلیه

  .قانون استثنا کرده باشد
  ۶ماده 

ي  طالق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیـه        قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و          
  .باشند، مجري خواهد بود اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه 

  ٧ماده 
اتباع خارجه مقیم در خاك ایران، از حیث مـسائل مربوطـه بـه احـوال شخـصیه و اهلیـت خـود و            

دولـت متبـوع خـود    و مقـررات      قـوانین     همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیـع           
  .خواهند بود



  ٨ماده 
کننـد از هـر جهـت تـابع      اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می     

  .قوانین ایران خواهد بود
  ٩ماده 

مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشـد در حکـم             
  . قانون است

  ١٠ماده 
انـد، در صـورتی کـه مخـالف صـریح       را منعقد نموده   آن    که    کسانی     به     نسبت  قراردادهاي خصوصی 

  . قانون نباشد، نافذ است
  

   در بیان انواع اموال-  باب اول
  

  ١١ماده 
  . منقول و غیرمنقول: اموال بر دو قسم است

   در اموال غیرمنقول-فصل اول 
  ١٢ماده 

حلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که اسـتقرار آن ذاتـی          مال غیرمنقول آن است که از م      
ي عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یـا محـل آن       باشد یا به واسطه   

  .شود
  ١٣ماده 

شود، غیرمنقول است  اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می                 
  .ها که براي جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد ن است لولهو همچنی

  ١۴ماده 
ها، در صورتی که در بنا یا زمین بـه کـار رفتـه باشـد، بـه       ي نقاشی و مجسمه و امثال آن  آینه و پرده  

  . طوري که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است
  ١۵ماده 

اگـر قـسمتی از آن چیـده یـا درو          .  است  ره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول          ثم
  . شده باشد، تنها آن قسمت منقول است

  



  ١۶ماده 
  . هاي آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است مطلق اشجار و شاخه

  ١٧ماده 
راي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و حیوانات و اشیایی که مالک آن را ب

اسـتفاده از   ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقـول کـه بـراي       
عمل زراعت، الزم و مالک آن را به این امـر تخـصیص داده باشـد، از جهـت صـالحیت محـاکم و           

مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبـه و گـاو و   توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم    
  . یا حیوان دیگري که براي آبیاري زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است

  ١٨ماده 
، مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیـر،   حق انتفاع از اشیاي غیرمنقول 

موال غیرمنقوله، از قبیـل تقاضـاي خلـع یـد و            المجري و دعاوي راجعه به ا       العبور وحق   از قبیل حق  
  . امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است

  
   در اموال منقوله-فصل دوم 

  
  ١٩ماده 

این که به خود یا محل آن خرابـی وارد   اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون    
  . آید، منقول است

  ٢٠ماده 
االجاره عین مستأجره از حیث صـالحیت محـاکم، در    مبیع و مالي دیون، از قبیل قرض و ثمن        کلیه

  .حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد
  ٢١ماده 

هـایی کـه در روي رودخانـه و دریاهـا      ها و آسیاها و حمام      هاي کوچک و بزرگ و قایق       انواع کشتی 
هایی که نظر به طرز ساختمان، جـزو   ي کارخانه اد و کلیهها را حرکت د    توان آن   شود و می    ساخته می 

بناي عمارتی نباشد داخل در منقوالت است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظـر بـه     
  .ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید اهمیت آن

  ٢٢ماده 
ي خرابی از بنا جـدا   سطهمصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که براي بنایی تهیه شده یا به وا         

  . شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است



   در اموالی که مالک خاص ندارد-فصل سوم 
  

  ٢٣ماده 
  .ها خواهد بود استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن

  ٢۴ماده 
  .ها مسدود نیست تملک نماید  آخر آن  را کههایی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هیچ کس نمی

  ٢۵ماده 
هـا و   ي عموم است و مالک خاص ندارد از قبیـل پـل    مورد استفاده را که تواند اموالی  هیچ کس نمی  

و همچنین  . هاي عمومی، تملک کند     گاه  و مدارس قدیمه و میدان      انبارهاي عمومی     کاروانسراها و آب  
  .  استفاده عموم استهایی که مورد است قنوات و چاه 

  ٢۶ماده 
هـا و   اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قالع و خنـدق      

خاکریزهاي نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات                  
هـا و    عمومی و آثار تـاریخی و امثـال آن     هاي  ها و کتابخانه    هاي تلگرافی دولتی و موزه      دولتی و سیم  

بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمـومی و منـافع ملـی در         
اموالی که موافق مـصالح عمـومی    تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است         

  .به ایالت یا والیت یا ناحیه یا شهري اختصاص یافته باشد
  ٢٧ماده 

هارا مطـابق مقـررات مندرجـه در ایـن       توانند آن   باشد و افراد مردم می      اموالی که ملک اشخاص نمی    
هـا   هـا تملـک کـرده و یـا از آن     ي آن قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفـه          

فتـاده و آبـادي و   هایی که معطـل ا  شود مثل اراضی موات یعنی زمین استفاده کنند مباحات نامیده می 
  .ها نباشد کشت و زرع در آن

  ٢٨ماده 
  .رسد المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می اموال مجهول

   نسبت به اموال است  در حقوق مختلفه که براي اشخاص-باب دوم 
  ٢٩ماده 

  :هاي ذیل را دارا باشند ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه
  ) اعم از عین یا منفعت( مالکیت -١
    حق انتفاع-٢



   حق ارتفاق به ملک غیر-٣
  

   در مالکیت-فصل اول 
  

  ٣٠ماده 
گونه تصرف و انتفاع دارد، مگـر در مـواردي کـه قـانون                هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه       

  .استثنا کرده باشد
  ٣١ماده 

  . م قانونتوان بیرون کرد مگر به حک هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی
  ٣٢ماده 

ي عملی حاصـل شـده باشـد،     تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه           
  . بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است

  ٣٣ماده 
شود، مال مالک زمین است، چه به خودي خود روییده باشـد   نما و محصولی که از زمین حاصل می       

ي غیر حاصل شـده باشـد،     الک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه          ي عملیات م    یا به واسطه  
که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضـاي                  

  .صاحب زمین کاشته شده باشد
  ٣۴ماده 

  .هد شدنتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خوا
  ٣۵ماده 

  .تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خالف آن ثابت شود
  ٣۶ماده 

  .تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود
  ٣٧ماده 

 اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بـوده اسـت، در ایـن صـورت مـشارالیه                     
تواند براي رد ادعاي مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید                   نمی

  . که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است
  ٣٨ماده 

  مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر کجا باال رود و همچنین است نسبت



  
ه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قـانون اسـتثنا   گون  بالجمله مالک حق همه به زیر زمین  

  .کرده باشد
  ٣٩ماده 

هر بنا و درخت که در روي زمین است و همچنین هر بنا و حفري کـه در زیـر زمـین اسـت ملـک              
  .شود مگر این که خالف آن ثابت شود مالک آن زمین محسوب می

  
   در حق انتفاع-فصل دوم 

  
  ۴٠ماده 

تواند از مالی که عین آن ملک دیگـري    از حقی است که به موجب آن شخص می حق انتفاع عبارت  
  .است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند

  
   در عمري و رقبی و سکنی-مبحث اول 

  
  ۴١ماده 

براي شخص به مـدت عمـر خـود یـا      عمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک      
  .ار شده باشدعمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقر

  ۴٢ماده 
  .گردد رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک براي مدت معینی برقرار می

  ۴٣ماده 
شود و ایـن حـق    اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می            

  .ممکن است به طریق عمري یا به طریق رقبی برقرار شود
  ۴۴ماده 

ي حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلـق بـوده و حـق مزبـور تـا      در صورتی که مالک برا 
  .فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند

  ۴۵ماده 
توان برقرار کرد که در حین ایجاد    ي شخص یا اشخاصی می      در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره       

   حق انتفاع تبعاً براي کسانی هم که در حین عقد بـه     حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است       



اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از      وجود نیامده 
  .گردد ها حق زایل می انقراض آن

  ۴۶ماده 
کـن باشـد   حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عـین مم     

  .باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز اعم از این که مال مزبور منقول 
  ۴٧ماده 

  . در حبس، اعم از عمري و غیره، قبض شرط صحت است
  ۴٨ماده 

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي یا تفـریط            
  .ننماید
  ۴٩ماده 

ي منتفع نیست مگر اینکه خالف   بر عهده راي نگاهداري مالی که موضوع انتفاع استمخارج الزمه ب  
  .آن شرط باشد

  ۵٠ماده 
 منتفع، تلف شود، مـشارالیه مـسئول آن    اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي یا تفریط       

  .نخواهد بود
  ۵١ماده 

  :شود حق انتفاع در موارد ذیل زایل می
   مدت در صورت انقضا -١
  .  در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است-٢

  ۵٢ماده 
  : در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است

  . در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند-١
 در صورتی که شرایط مقرره از طـرف مالـک را رعایـت ننمایـد و ایـن عـدم رعایـت موجـب                  -٢

  .تفاع باشدخسارتی بر موضوع حق ان
  ۵٣ماده 

الیه، جاهل باشد  شود، ولی اگر منتقل انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطالن حق انتفاع نمی 
  . دیگري است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت که حق انتفاع متعلق به 

  



  ۵۴ماده 
ا عرف و عـادت اقتـضا   سایر کیفیات انتفاع از مال دیگري به نحوي خواهد بود که مالک قرار داده ی  

  .بنماید
  

   در وقف-مبحث دوم 
  

  ۵۵ماده 
  .تسبیل شود وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن 

  ۵۶ماده 
شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً داللت بر معنی آن کند و قبول               وقف واقع می  

ها در صورتی که محـصور باشـند مثـل وقـف بـر       طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن   
علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در ایـن صـورت قبـول حـاکم،                   اوالد و اگر موقوف   

  . شرط است
  ۵٧ماده 

اهلیتی باشد که در معـامالت، معتبـر     کند و به عالوه داراي        واقف باید مالک مالی باشد که وقف می       
  . است
  ۵٨ماده 

جایز است که با بقاي عین بتوان از آن منتفع شد اعم از ایـن کـه منقـول باشـد یـا               فقط وقف مالی    
  .غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز

  ۵٩ماده 
شـود و هـر وقـت بـه قـبض داد       اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی           

  .کند وقف تحقق پیدا می
  ۶٠ماده 

 واقف رجوع از وقف نکرده است هـر وقـت قـبض             در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که       
  .شود بدهد وقف تمام می

  ۶١ماده 
توانـد از آن رجـوع       وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، الزم است و واقف نمی               

علیهم کسی را خارج کنـد یـا کـسی را داخـل در موقـوف                 کند یا در آن تغییري بدهد یا از موقوف        



شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکـرده بعـد از آن متـولی قـرار     ها    علیهم نماید یا با آن    
  .دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند

  ۶٢ماده 
ي اولـی کـافی       کنند و قـبض طبقـه        می  ها قبض   علیهم محصور باشند خود آن      در صورتی که موقوف   

 وقف، واال حـاکم قـبض   غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی علیهم  است و اگر موقوف   
  .کند می

  ۶٣ماده 
کنند و اگر خود واقف، تولیـت را بـراي    ها موقوفه را قبض می ولی و وصی محجورین، از جانب آن 

  .کند خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می
  ۶۴ماده 

 در توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی کـه         مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگري است می          
  .آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید

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

  ۶۶ماده 
  . وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است

  ۶٧ماده 
است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخـذ و  مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل         

  . اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است
  ۶٨ماده 

هر چیزي که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقـات عـین موقوفـه محـسوب                 
در فصل بیع مـذکور  شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که    می

  . است
  ۶٩ماده 

  .وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود
  ٧٠ماده 

موجـود، صـحیح و نـسبت بـه سـهم       اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت بـه سـهم      
  . معدوم، باطل است

  



  ٧١ماده 
  . وقف بر مجهول صحیح نیست

  ٧٢ماده 
علـیهم نمایـد یـا پرداخـت      علیه یا جز موقوف ا موقوفوقف بر نفس، به این معنی که واقف خود ر        

دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این کـه راجـع بـه حـال        
  . حیات باشد یا بعد از فوت

  ٧٣ماده 
  . است ها صحیح  وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن

  ٧۴ماده 
  .تواند منتفع گردد علیهم واقع شود، می امه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفدر وقف بر مصالح ع

  ٧۵ماده 
الحیاة یا در مدت معینی براي خود قرار      تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام          واقف می 

تولیـت  . تواند متولی دیگري معین کند که مستقالً یا مجتمعاً با خود واقـف اداره کنـد               دهد و نیز می   
اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقـف واگـذار شـود کـه هـر یـک                         

تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شـده            مستقالً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می        
  .است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد 

  ٧۶ده ما
تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کـرد دیگـر    کسی که واقف او را متولی قرار داده می     

  .تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد نمی
  ٧٧ماده 

هـا فـوت    اشد هـر یـک از آن  هر گاه واقف براي دو نفر یا بیشتر به طور استقالل تولیت قرار داده ب             
کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یـک     می  کند، دیگري یا دیگران مستقالً تصرف       

هـا، حـاکم شخـصی را       بدون تصویب دیگري یا دیگران نافـذ نیـست و بعـد از فـوت یکـی از آن                  
  .نماید که مجتمعاً تصرف کنند ي آن که باقی مانده است می ضمیمه

  ٧٨ماده 
  . تصویب یا اطالع او باشد تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به واقف می

  ٧٩ماده 
تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر         واقف یا حاکم نمی   

  .کند در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می



  ٨٠ماده 
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقـد آن وصـف گـردد              

  .شود منعزل می
  ٨١ماده 

  .ي موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره
  ٨٢ماده 

شد متولی باید بـه همـان ترتیـب      هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده با          
آوري منـافع و   رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیـر و اجـاره و جمـع                  

  .تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید
  ٨٣ماده 

ضـمن وقـف بـه او اذن داده    تواند تولیت را به دیگري تفویض کند مگر آن که واقف در  متولی نمی 
  .تواند وکیل بگیرد  مباشرت نشده باشد می باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط

  ٨۴ماده 
التولیـه معـین نـشده     جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی براي عمل متولی قرار دهد و اگر حق         

  . المثل عمل است باشد متولی مستحق اجرت
  ٨۵ماده 

علیـه   علـیهم معـین شـد، موقـوف     ي هر یک از موقـوف   حاصل، و حصهبعد از آن که منافع موقوفه،    
ي خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نـداده باشـد مگـر ایـن کـه واقـف، اذن در           تواند حصه   می

  .تصرف را شرط کرده باشد
  ٨۶ماده 

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصـالح موقوفـه و امـوري کـه بـراي                 
  .علیهم، مقدم خواهد بود حصیل منفعت الزم است بر حق موقوفت

  ٨٧ماده 
علیهم به تساوي تقسیم شود یا به تفاوت و        تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف         واقف می 

  .داند تقسیم کند یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگري بدهد که هر نحو مصلحت می
  ٨٨ماده 

که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوري که انتفـاع     بیع وقف در صورتی     
از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی براي عمران آن حاضـر           

  .نشود



  ٨٩ماده 
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشـد، همـان              

مانـده اسـت    شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قـسمتی کـه بـاقی       روخته می بعض، ف 
  .شود بشود، در این صورت تمام فروخته می

  ٩٠ماده 
  .شود عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می

  ٩١ماده 
  :در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد

  . قدر متیقنی در بین باشد المصرف باشد مگر این که صورتی که منافع موقوفه، مجهول در -١
  . معین کرده است، متعذر باشد واقف  در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که -٢
  

   در حق انتفاع از مباحات-مبحث سوم 
  

  ٩٢ماده 
  .ها استفاده نماید از مباحات، از آن ک تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر ی هر کس می

  
 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار امـالك، نـسبت بـه امـالك              -فصل سوم   

  مجاور
   در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر-مبحث اول 

  
  ٩٣ماده 

  . ارتفاق، حقی است براي شخص، در ملک دیگري
  ٩۴ماده 

 بخواهند نسبت به دیگري قرار دهند در ایـن      ر حقی را که   توانند در ملک خود ه      صاحبان امالك می  
  . ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن، حق داده شده است صورت

  ٩۵ماده 
ي دیگـري بـوده اسـت     ي کسی مجراي فاضالب یا آب بـاران زمـین یـا خانـه     هر گاه زمین یا خانه   

 از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلـوم  تواند جلوگیري صاحب آن خانه یا زمین نمی    
  .شود



  ٩۶ماده 
ي واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگري نسبت بـه       چشمه

  .آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد
  ٩٧ماده 

 مرور داشته، صاحب هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگري مجراي آب به ملک خود یا حق           
تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از            خانه یا ملک نمی   

  . قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره
  ٩٨ماده 

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبـور کننـد،             
تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبـور او بـشود و همچنـین اسـت سـایر                 خواهد می هر وقت ب  
  . ارتفاقات

  ٩٩ماده 
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگري بگذارد یا آب باران از بام خود به بـام یـا      

  .ملک همسایه جاري کند و یا برف بریزد مگر به اذن او
  ١٠٠ماده 

ي دیگري باشد و در مجري خرابی به هم رسد به نحوي که عبور          ، در خانه  اگر مجراي آب شخصی   
آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمیر مجري اجبار کنـد                 
بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجري مـانع عبـور آب شـود مالـک        

یر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صـورت           خانه ملزم نیست که مجري را تعم      
تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر بـه   براي تعمیر مجري می   

  . اذن صاحب ملک
  ١٠١ماده 

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگري است به نحوي از انحا، حق انتفاع داشـته باشـد، از قبیـل دایـر                  
ي حق  تواند مجري را تغییر دهد به نحوي که مانع از استفاده          یا و امثال آن، صاحب آن نمی      کردن آس 

  .دیگري باشد
  ١٠٢ماده 

االرتفـاقی در ملـک دیگـر یـا در      هر گاه ملکی کالً یا جزئاً به کسی منتقل شود و براي آن ملک حق       
یـن کـه خـالف آن    مانـد مگـر ا   جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود بـاقی مـی              

  .تصریح شده باشد



  ١٠٣ماده 
هر گاه شرکاي ملکی، داراي حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کـدام از                     

ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی داراي حـق عبـور در           آن
ها حق عبور از   نفر تقسیم شود هر یک از آنملک غیر بوده و آن ملک که داراي حق است بین چند       

  . همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت
  ١٠۴ماده 
االرتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگـر کـسی حـق شـرب از                       حق

ي برداشـتن  انبار هم برا انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب چشمه یا حوض یا آب   
  .آب دارد

  ١٠۵ماده 
ي  االرتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که براي تمتع از آن حـق، الزم شـود بـه عهـده                     کسی که حق  

  .که بین او و صاحب ملک، بر خالف آن، قراري داده شده باشد باشد مگر این صاحب حق می
  ١٠۶ماده 

ود تصرفاتی نماید که باعث تضییع تواند در ملک خ   االرتفاق غیر است نمی     مالک ملکی که مورد حق    
  . ي صاحب حق یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه

  ١٠٧ماده 
اند و یـا   اي باشد که قرار داده تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه      

  .کند به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می
  ١٠٨ماده 

تواند هر وقت  نتفاع کسی از ملک دیگري به موجب اذن محض باشد مالک می        در تمام مواردي که ا    
  .بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد

  
   در احکام و آثار امالك نسبت به امالك مجاور-مبحث دوم 

  
  ١٠٩ماده 

شود مگر ایـن   میدیواري که مابین دو ملک واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملک محسوب        
  .که قرینه یا دلیلی بر خالف آن موجود باشد

  ١١٠ماده 
  .کند بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که داللت بر تصرف و اختصاص می



  ١١١ماده 
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هـر دو طـرف بـه روي دیـوار،      

  .ده باشد آن دیوار محکوم به اشتراك است مگر این که خالف آن ثابت شودسرتیر گذاشته ش
  ١١٢ماده 

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بـه ملکیـت صـاحب آن طـرف                    
  .خواهد بود مگر این که خالفش ثابت شود

  ١١٣ماده 
  .ي کسانی است که در آن شرکت دارند مخارج دیوار مشترك بر عهده

  ١١۴ماده 
تواند دیگري را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگـر ایـن کـه دفـع                هیچ یک از شرکا نمی    

  .ضرر به نحو دیگري ممکن نباشد
  ١١۵ماده 

ي تصرف در مبنـاي       در صورتی که دیوار مشترك خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه              
  . در حصه خاص خود تجدید بناي دیوار را کندتواند مشترك امتناع نماید شریک دیگر می

  ١١۶ماده 
هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگري در مبنـا باشـد ولـی از تحمـل مخـارج مـضایقه نمایـد                 

تواند بناي دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بناي جدید با مصالح مـشترك   شریک دیگر می 
  . تص به شریکی است که بنا را تجدید کرده استساخته شود، دیوار مشترك خواهد بود واال مخ

  ١١٧ماده 
اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترك را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن الزم نبوده، باید                    

  .آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند
  ١١٨ماده 

رتیري بگـذارد یـا   هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترك را باال ببرد یا روي آن، بنا یـا سـ                
  .دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر

  ١١٩ماده 
تواند بدون رضاي شریک دیگر تیرها       هر یک از شرکا بر روي دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمی           

  .را از جاي خود تغییر دهد و به جاي دیگر از دیوار بگذارد
  
  



  ١٢٠ماده 
ه همسایه اذن دهد که بر روي دیوار او سرتیري بگذارد یا روي آن بنا کنـد، هـر     اگر صاحب دیوار ب   

تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سـلب            وقت بخواهد می  
  .کرده باشد

  ١٢١ماده 
رد هر گاه کسی به اذن صاحب دیـوار، بـر روي دیـوار، سـرتیري گـذارده باشـد و بعـد آن را بـردا                   

  .  جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن نمی
  ١٢٢ماده 

اگر دیواري متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مـشرف بـه خرابـی گـردد صـاحب آن                      
  .شود که آن را خراب کند اجبار می

  ١٢٣ماده 
تواند دیگري را مجبور کنـد کـه بـا هـم      ها نمی ی از آناگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یک 

  .دیواري مابین دو قسمت بکشند
  ١٢۴ماده 

ي ایـن تـصرف معلـوم نباشـد      اگر از قدیم سرتیر عمارتی روي دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه 
باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صـاحب      

تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابـت نمایـد وضـعیت      عمارت می 
  . سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است

  ١٢۵ماده 
توانـد بـه    هـا مـی   ي فوقانی مال دیگري، هر یک از آن ي تحتانی مال کسی باشد و طبقه     هر گاه طبقه  

صرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقـه، هـر یـک از        ي اختصاصی خود ت     طور متعارف در حصه   
ي اختصاصی خود، به طـور متعـارف،    تواند در کف یا سقف طبقه    مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می     

  .آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگري نباشد
  ١٢۶ماده 

  فـه صاحب اطاق تحتانی نسبت بـه دیوارهـاي اطـاق و صـاحب فوقـانی نـسبت بـه دیوارهـاي غر               
  .شوند باالختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه باالشتراك متصرف شناخته می

  ١٢٧ماده 
  .ي فوقانی محسوب است مگر این که خالف آن ثابت شود ي فوقانی، ملک صاحب طبقه پله
  



  ١٢٨ماده 
میـر یـا    توانـد دیگـري را اجبـار بـه تع           ي فوقـانی نمـی      ي تحتانی و غرفه     هیچ یک از صاحبان طبقه    

  .مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید
  ١٢٩ماده 

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقـانی و                  
ها موجود نباشد هر  مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن         

قف را تجدید نموده، چنان چه بـا مـصالح مـشترك سـاخته شـده باشـد       یک از مالکین اگر تبرعا س     
  .سقف، مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود

  ١٣٠ماده 
ي خود به فضاي خانه همسایه، بدون اذن او خروجـی بدهـد و اگـر بـدون      کسی حق ندارد از خانه    

  . بوداذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد
  ١٣١ماده 

ي درخت کسی داخل در فضاي خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جـا عطـف کنـد و        اگر شاخه 
ي خـود قطـع کنـد و همچنـین      تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانـه      اگر نکرد همسایه می   

  .شود هاي درخت که داخل ملک غیر می است حکم ریشه
  ١٣٢ماده 

ود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تـصرفی کـه بـه قـدر     تواند در ملک خ     کسی نمی 
  .متعارف و براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

  ١٣٣ماده 
ي همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختـصی او           ي خود به خانه     تواند از دیوار خانه     کسی نمی 

باز کند و همسایه حـق منـع او را نـدارد        تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه           باشد لیکن می  
  .بیاویزد که مانع رؤیت شود تواند جلوي روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده  ولی همسایه هم می

  ١٣۴ماده 
تواننـد شـرکاي دیگـر را مـانع از           هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجري شریکند نمی            

  .عبور یا بردن آب شوند
  ١٣۵ماده 

  .ها که فاصل مابین امالك باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود ه و نحو آندرخت و حفیر
  
  



   در حریم امالك-مبحث سوم 
  

  ١٣۶ماده 
حریم، مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که بـراي کمـال انتفـاع از آن                   

  .ضرورت دارد
  ١٣٧ماده 

  . گز است) ٣٠ (گز و براي زراعت) ٢٠(حریم چاه براي آب خوردن 
  ١٣٨ماده 

گـز اسـت   ) ٢۵٠(گز و در زمین سـخت  ) ۵٠٠(حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه        
اي  ي قبل براي جلوگیري از ضرر کافی نباشد بـه انـدازه    و ماده لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده  

  .شود که براي دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می
  ١٣٩ماده 

 حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقـصود  حریم در 
تواند در حریم چشمه  از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی        

  . و یا قنات دیگري چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است
  ١۴٠ماده 

  :شود تملک حاصل می
    به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه-١
   ي عقود و تعهدات  به وسیله-٢
   ي اخذ به شفعه  به وسیله-٣
    به ارث-۴
  

   در احیاي اراضی موات و مباحه-باب اول 
  

  ١۴١ماده 
ي عملیـاتی کـه در عـرف، آبـاد       مراد از احیاي زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله             

  . زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند است از قبیلکردن محسوب 
  
  



  ١۴٢ماده 
چـاه و غیـره، تحجیـر اسـت و موجـب       شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یـا کنـدن          

  .نماید  تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می شود ولی براي مالکیت نمی
  ١۴٣ماده 

  .شود  احیا کند مالک آن قسمت می  و مباحه قسمتی را به قصد تملکهر کس از اراضی موات
  ١۴۴ماده 

  .باشد احیاي اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می
  ١۴۵ماده 

  .احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید
   در حیازت مباحات-باب دوم 

  ١۴۶ماده 
  . وسایل تصرف و استیال وضع ید است یا مهیا کردنمقصود از حیازت، تصرف و 

  ١۴٧ماده 
  .شود هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می

  ١۴٨ماده 
هر کس در زمین مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیـا کـرده و مالـک آن نهـر              

  .شود انه نشده است تحجیر محسوب میشود ولی مادامی که متصل به رودخ می
  ١۴٩ماده 

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجري احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجـراي      
تـوان از آن نهـري جـدا کـرد یـا       مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمی   

  .زمینی مشروب نمود
  ١۵٠ماده 

ن مجري یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفـاوت               هر گاه چند نفر در کند     
  .شود ها تقسیم می شوندو به همان نسبت بین آن عمل باشد مالک آب می

  ١۵١ماده 
ي نهر را وسیع یا تنگ کنـد یـا    تواند از مجراي مشترك، مجرایی جدا کند یا دهنه          یکی از شرکا نمی   

 درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگـر بـه اذن سـایر            روي آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن        
  .شرکا

  



  ١۵٢ماده 
اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترك، داخل مجراي مختصی آن شخص شـود آن آب،     

  .تواند بکند شود و هر نحو تصرفی در آن می  می ملک مخصوص آن
  ١۵٣ماده 

ها اختالف شود، حکـم        نصیب هر یک از آن     هر گاه نهري، مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار         
  .ها موجود باشد شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن ها می به تساوي نصیب آن

  ١۵۴ماده 
تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالـک، اگـر چـه راه دیگـري نداشـته        کسی نمی 

  .باشد
  ١۵۵ماده 

احه، اراضی خود را مشروب کند یا بـراي زمـین و آسـیاب و سـایر      هر کس حق دارد از نهرهاي مب      
  .حوایج خود، از آن، نهر جدا کند

  ١۵۶ماده 
هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شـود و مـابین صـاحبان اراضـی در                

 زمینی که تقدم و تأخر اختالف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر                 
  . تر خواهد داشت به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین

  ١۵٧ماده 
، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگري محرز نباشد و       هر گاه دو زمین   

 تـأخر در  هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی براي هر دو نباشد باید بـراي تقـدم و                   
، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی براي هـر دو باشـد بـه نـسبت حـصه تقـسیم                      بردن آب 

  .کنند می
  ١۵٨ماده 

هر گاه تاریخ احیاي اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاي آن مقدم بـوده اسـت در       
  . باشدتر از آن متأخر در احیا، اگر چه پایین شود بر زمین  آب نیز مقدم می

  ١۵٩ماده 
هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و براي                 

تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مـشروب کنـد و اال    ي تضییقی نباشد می  صاحبان اراضی سابقه 
  .حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او باالتر از سایر اراضی باشد

  



  ١۶٠ه ماد
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چـاهی بکنـد تـا بـه آب برسـد یـا        

شـود و در اراضـی مباحـه مـادامی کـه بـه آب نرسـیده تحجیـر          چشمه جاري کند مالک آب آن می 
  . محسوب است

  
   در معادن-باب سوم 

  
  ١۶١ماده 

 اسـت و اسـتخراج آن تـابع قـوانین       معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صـاحب زمـین            
  .مخصوصه خواهد بود

  
  و حیوانات ضاله  در اشیاي پیداشده -باب چهارم 
   در اشیاي پیداشده-فصل اول 

  
  ١۶٢ماده 

توانـد    نخود نقره باشد، می۶/١٢هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن            
  .آن را تملک کند

  ١۶٣ماده 
 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یـک  ۶/١٢پیدا شده، یک درهم که وزن آن    اگر قیمت مال    

سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور       
امانت نگاه دارد یا تصرف دیگري در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون    

  .یر او تلف شود، ضامن نخواهد بودتقص
   یک سـال، علـم حاصـل    مدت ي مال از همان ابتدا یا پیش از پایان           در صورتی که پیداکننده   : تبصره

 صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریـف از او سـاقط    فایده است و یا از یافتن کند که تعریف، بی 
  .شود می

  ١۶۴ماده 
 مقررات شرعی به نحـوي کـه بتـوان      نشر و اعالن بر حسبتعریف اشیاي پیداشده عبارت است از 

  .  رسیده است گفت که عادتاً به اطالع اهالی محل
  



  ١۶۵ماده 
تواند آن را  هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می 

مال عهـد زمـان حاضـر اسـت در     تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که  تملک کند و محتاج به  
  .خواهد بود این صورت در حکم سایر اشیاي پیدا شده در آبادي 

  ١۶۶ماده 
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلـی      

   قراین، مالکیـت ها مدعی مالکیت شدند و به ها اطالع بدهد، اگر آن  یا مالکین سابق است باید به آن      
  .ها بدهد واال به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید ها معلوم شد باید به آن آن

  ١۶٧ماده 
شود باید به قیمـت عادلـه فروختـه     اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می            

  .شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود
  ١۶٨ماده 

  .پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بوداگر مال 
  ١۶٩ماده 

شود قبل از تملـک، متعلـق بـه صـاحب آن اسـت و بعـد از                   منافعی که از مال پیدا شده حاصل می       
  . تملک، مال پیداکننده است

  
   در حیوانات ضاله-فصل دوم 

  
  ١٧٠ماده 

رت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافـت شـود ولـی اگـر         عبا) ضاله(شده    حیوان گم 
حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنـده                   

  .گردد باشد ضاله محسوب نمی
  ١٧١ماده 

د باید به حـاکم  هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناس          
  .مقام او تسلیم کند واال ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد یا قائم

  ١٧٢ماده 
مقـام او، آن   شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قـائم  اگر حیوان گم 

هر گاه حیـوان ضـاله    .  نخواهد داشت   مخارج نگاهداري آن را از مالک       ي  را تسلیم نکند حق مطالبه    



تواند مخـارج نگاهـداري آن را از مالـک مطالبـه کنـد              در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می      
باشد و اال مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتـساب و         مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده         

  . گر را خواهند داشتپیداکننده یا مالک فقط براي بقیه، حق رجوع به یکدی
  

   در دفینه-باب پنجم 
  

  ١٧٣ماده 
  .شود دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می

  ١٧۴ماده 
  . اي که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است دفینه
  ١٧۵ماده 

اید به مالک اطالع دهد، اگر مالک زمـین مـدعی مالکیـت             اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید ب        
  .گیرد دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می

  ١٧۶ماده 
  . دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است

  ١٧٧ماده 
ت و آن چـه کـه   را استخراج کرده اس شود ملک کسی است که آن       جواهري که از دریا استخراج می     

  .است که آن را حیازت نماید اندازد ملک کسی  آب به ساحل می
  ١٧٨ماده 

  . مال کسی است که آن را بیرون بیاورد مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است
  

   در شکار-باب ششم 
  

  ١٧٩ماده 
  . شکار کردن، موجب تملک است

  ١٨٠ماده 
  .شود در آن باشد موجب تملک نمی ات دیگري که عالمت مالکیت شکار حیوانات اهلی و حیوان

  ١٨١ماده 
  شوند ملک آن  اگر کسی کندو یا محلی براي زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می



  .همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود. شخص است
  ١٨٢ماده 

  . معین خواهد شد مخصوصهمقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات 
  

   در عقود و تعهدات به طور کلی-باب اول 
  

  ١٨٣ماده 
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امـري نماینـد و    

  .ها باشد مورد قبول آن
  

   در اقسام عقود و معامالت-فصل اول 
  

  ١٨۴ماده 
  .الزم، جایز، خیاري، منجز و معلق: شوند نقسم میعقود و معامالت به اقسام ذیل م

  ١٨۵ماده 
  . عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه

  ١٨۶ماده 
  . بخواهد آن را فسخ کند عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی

  ١٨٧ماده 
  .ه یک طرف الزم باشد و نسبت به طرف دیگر جایزعقد ممکن است که نسبت ب

  ١٨٨ماده 
  .ثالثی اختیار فسخ باشد ها یا براي  عقد خیاري آن است که براي طرفین یا یکی از آن

  ١٨٩ماده 
  .امر دیگري نباشد واال معلق خواهد بود عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به 

  
  براي صحت معامله در شرایط اساسی -فصل دوم 

  
  ١٩٠ماده 

  : شرایط ذیل اساسی است براي صحت هر معامله 



  ها  قصد طرفین و رضاي آن-١
    اهلیت طرفین-٢
  . موضوع معین که مورد معامله باشد-٣
    مشروعیت جهت معامله-۴
  

  ها  در قصد طرفین و رضاي آن-مبحث اول 
  

  ١٩١ماده 
  .ن بودن به چیزي که داللت بر قصد کندشود به قصد انشاء به شرط مقرو عقد محقق می

  ١٩٢ماده 
در مواردي که براي طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره کـه مبـین قـصد و رضـا باشـد              

  . کافی است
  ١٩٣ماده 

ي عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقبـاض حاصـل    انشاء معامله ممکن است به وسیله    
  .استثناء کرده باشد نون گردد مگر در مواردي که قا

  ١٩۴ماده 
نمایند باید موافق باشـد     ي آن، انشاء معامله می      الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله         

به نحوي که احد طرفین، همان عقدي را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است واال   
  .معامله باطل خواهد بود

  ١٩۵ماده 
ي فقـدان قـصد     حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بـه واسـطه  اگر کسی در  
  . باطل است

  ١٩۶ماده 
محسوب است مگر این که در موقـع عقـد،    کند آن معامله براي خود آن شخص       کسی که معامله می   

کـه   ذلک ممکن است در ضـمن معاملـه      خالف آن را تصریح نماید یا بعد، خالف آن ثابت شود مع           
  .کند تعهدي هم به نفع شخص ثالثی بنماید شخص براي خود می

  ١٩٧ماده 
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله براي صـاحب عـین خواهـد            

  .بود



  ١٩٨ماده 
ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفـر بـه      ممکن است طرفین یا یکی از آن      

  . اقدام را به عمل آورد لت از طرف متعاملین، اینوکا
  ١٩٩ماده 

  . ي اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست رضاي حاصل در نتیجه
  ٢٠٠ماده 

  .اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد
  ٢٠١ماده 

ورد مگر در مواردي که شخصیت طرف،      آ  اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی         
  .علت عمده عقد بوده باشد

  ٢٠٢ماده 
شود که مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان یا مال یـا                 اکراه به اعمالی حاصل می    

آمیـز سـن و       در مـورد اعمـال اکـراه      . آبروي خود تهدید کند به نحوي که عادتاً قابل تحمـل نباشـد            
  . یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شودشخصیت و اخالق و مرد

  ٢٠٣ماده 
  .اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود

  ٢٠۴ماده 
او از قبیل زوج و زوجـه و آبـاء و اوالد      تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروي اقوام نزدیک            

 ماده تشخیص نزدیکی درجه براي مؤثر بودن اکـراه بـسته بـه نظـر      در مورد این  .  موجب اکراه است  
  . عرف است

  ٢٠۵ماده 
تواند تهدید خـود را بـه موقـع اجـرا      هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی       

گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله           
  .شود ع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیرا واق
  ٢٠۶ماده 

ي اضطراري معتبـر   ي اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله          اگر کسی در نتیجه   
  .خواهد بود

  ٢٠٧ماده 
  .شود ي قانونی، اکراه محسوب نمی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه



  ٢٠٨ماده 
  .شود ی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدي شده باشد اکراه محسوب نمیمجرد خوف از کس

  ٢٠٩ماده 
  . امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است

  
   در اهلیت طرفین-مبحث دوم 

  
  ٢١٠ماده 

  .متعاملین باید براي معامله اهلیت داشته باشند
  ٢١١ماده 

  .ید بالغ و عاقل و رشید باشندبراي این که متعاملین، اهل محسوب شوند با
  ٢١٢ماده 

  . ي عدم اهلیت باطل است معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه
  ٢١٣ماده 

  . معامله محجورین نافذ نیست
  

   در مورد معامله-مبحث سوم 
  

  ٢١۴ماده 
  .کنند م یا ایفاي آن را میمورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلی

  ٢١۵ماده 
  .مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد

  ٢١۶ماده 
  . مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است

  
   در جهت معامله-مبحث چهارم 

  
  ٢١٧ماده 



 شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشـد واال         در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح       
  . معامله باطل است

  ٢١٨ماده 
  . هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است

  ٢١٨ماده 
ار از دیـن،  نماید که مـدیون بـراي فـر     هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دالیل اقامه  -مکرر  

تواند قرار توقیف اموال وي را به میزان بـدهی او صـادر           قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می       
  . ي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت نماید، که در این صورت بدون اجازه

  
   در اثر معامالت-فصل سوم 
   در قواعد عمومی-مبحث اول 

  
  ٢١٩ماده 

االتباع است مگـر ایـن     ها الزم   مقام آن    واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم       عقودي که بر طبق قانون    
  .که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود

  ٢٢٠ماده 
نماید بلکه متعـاملین   عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می     

شـود ملـزم    عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می      ي نتایجی هم که به موجب عرف و           به کلیه 
  .باشند می

  ٢٢١ماده 
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خـودداري کنـد، در صـورت                   
تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خـسارت تـصریح شـده و یـا                

  .ضمان باشد باشد و یا برحسب قانون، موجب ي تصریح  تعهد، عرفاً به منزله
  ٢٢٢ماده 

تواند به کسی که تعهد به نفـع او شـده    ي فوق، حاکم می در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده     
  .ي مخارج آن محکوم نماید است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه

  ٢٢٣ماده 
  . محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شودهر معامله که واقع شده باشد

  



  ٢٢۴ماده 
  . الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه

  ٢٢۵ماده 
متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشـد بـه                   

  . ي ذکر در عقد است منزله
  

  ات در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهد-مبحث دوم 
  

  ٢٢۶ماده 
تواند ادعاي خسارت نماید     در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی            

مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشـد و اگـر بـراي      
یار موقع انجـام بـا   تواند ادعاي خسارت نماید که اخت ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می   

  . او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است
  ٢٢٧ماده 

شود که نتواند ثابت نماید که عـدم انجـام،    متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می 
  .توان مربوط به او نمود ي علت خارجی بوده است که نمی به واسطه

  ٢٢٨ماده 
 ٢٢١ي    توانـد بـا رعایـت مـاده         ي وجه نقدي باشد، حـاکم مـی         ع تعهد، تأدیه  در صورتی که موضو   

  .مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید
  ٢٢٩ماده 

ي تعهـد   اقتدار اوست، نتواند از عهـده  ي  اي که دفع آن خارج از حیطه        ي حادثه   اگر متعهد به واسطه   
  . خسارت نخواهد بودخود بر آید، محکوم به تأدیه

  ٢٣٠ماده 
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیـه         

  .تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند نماید، حاکم نمی
   در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث-مبحث سوم 

  ٢٣١ماده 
ها مـؤثر اسـت مگـر در مـورد      قانونی آن مقام  ي طرفین متعاملین و قائم قط درباره معامالت و عقود ف   

  .١٩۶ي  ماده



  شود  در بیان شرایطی که در ضمن عقد می-فصل چهارم 
   در اقسام شرط-مبحث اول 

  
  ٢٣٢ماده 

  : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست
  . شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد-١
  .که در آن نفع و فایده نباشد شرطی -٢
  . شرطی که نامشروع باشد-٣

  ٢٣٣ماده 
  : و موجب بطالن عقد است شروط مفصله ذیل باطل 

   شرط خالف مقتضاي عقد-١
  . شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود-٢

  ٢٣۴ماده 
  : شرط بر سه قسم است

    شرط صفت-١
    شرط نتیجه-٢
  نفیاً شرط فعل اثباتاً یا -٣

  . شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله
  .شرط نتیجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خـارجی شـرط          
  .شود

  
   در احکام شرط-مبحث دوم 

  
  ٢٣۵ماده 

ر ضمن عقد شده است، شرط صـفت باشـد و معلـوم شـود آن صـفت موجـود        هر گاه شرطی که د    
  . نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت

  ٢٣۶ماده 
  شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس 



  .شود اشتراط، حاصل می
  ٢٣٧ماده 

 فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شـرط شـده اسـت     هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط     
تقاضـاي   تواند به حاکم رجوع نمـوده   باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می     

  .اجبار به وفاي شرط بنماید
  ٢٣٨ماده 

جام آن بـه وسـیله   آن غیرمقدور ولی ان  هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام            
  .را فراهم کند انجام آن فعل   موجبات  تواند به خرج ملتزم شخص دیگري مقدور باشد، حاکم می

  ٢٣٩ماده 
علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمـالی   هر گاه اجبار مشروط 

  .  را خواهد داشت  معامله  فسخ قح  مقابل   سازد طرف  او واقع  بتواند از جانب نباشد که دیگري
  ٢۴٠ماده 

العقد ممتنـع بـوده اسـت کـسی کـه       اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین         
  شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکـه امتنـاع، مـستند بـه فعـل        

  .له باشد  مشروط
  ٢۴١ماده 

الذمه   شرط شود که یکی از متعاملین براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول         ممکن است در معامله،   
  .شود رهن یا ضامن بدهد می 

  ٢۴٢ماده 
علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلـف یـا معیـوب     هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط      

ن یـا ارش عیـب و   ي عوض رهـ  معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه        له اختیار فسخ      شود مشروط 
له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگـر اختیـار فـسخ               اگر بعد از آن که مال را مشروط       

  .ندارد
  ٢۴٣ماده 

له حـق فـسخ     شرط انجام نگیرد مشروط هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این  
  . معامله را خواهد داشت

  ٢۴۴ماده 
 شرط صرف نظر کنـد در ایـن صـورت     تواند از عمل به آن فع او شده میطرف معامله که شرط به ن     

  . مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست



  ٢۴۵ماده 
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی کـه داللـت بـر اسـقاط        

  .شرط نماید
  ٢۴۶ماده 

ي اقاله یا فسخ به هم بخورد شـرطی کـه در ضـمن آن شـده اسـت        ی که معامله به واسطه    در صورت 
توانـد    به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشـد مـی   شود و اگر کسی که ملزم       باطل می 
  .له بگیرد او را از مشروط عوض 

  
   یا معامالت فضولی  در معامالتی که موضوع آن مال غیر است-فصل پنجم 

  
  ٢۴٧ماده 

معامله به مال غیر، جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این کـه صـاحب مـال         
مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت  باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم  

  .شود معامله، صحیح و نافذ می
  ٢۴٨ماده 
لفظ یا فعلی که داللـت بـر امـضاي عقـد            شود به     ولی حاصل می  ي مالک نسبت به معامله فض       اجازه
  .نماید
  ٢۴٩ماده 

  .شود سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی
  ٢۵٠ماده 

  .اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثري ندارد
  ٢۵١ماده 

  . داللت بر عدم رضاي به آن نمایدشود به هر لفظ یا فعلی که ي فضولی حاصل می رد معامله
  ٢۵٢ماده 

اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه مـی توانـد            . الزم نیست اجازه یا رد فوري باشد      
  .معامله را به هم بزند

  ٢۵٣ماده 
  . ي فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است در معامله

  



  ٢۵۴ماده 
ي  کننـده   کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مـال، بـه نحـوي از انحـا بـه معاملـه        هر گاه 

  .ي سابقه نخواهد بود فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله
  ٢۵۵ماده 

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلـوم شـود کـه آن مـال، ملـک                         
توانسته است از قبل او والیتـاً یـا    کننده می  است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده بوده   معامله

ي معامل است واال معاملـه   وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه   
  .باطل خواهد بود

  ٢۵۶ماده 
مالی را براي خود و دیگـري   هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدي منتقل کند یا انتقال                 

  . قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است
  ٢۵٧ماده 

ي فـضولی را   ي فضولی بوده است قبل از ایـن کـه مالـک، معاملـه            اگر عین مالی که موضوع معامله     
ت را کـه بخواهـد   تواند هر یک از معامال   اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می           

در این صورت هر یک را اجازه کرد، معـامالت بعـد از آن نافـذ و سـابق بـر آن باطـل                       . اجازه کند 
  .خواهد بود

  ٢۵٨ماده 
ي فضولی بوده است و همچنـین نـسبت بـه منـافع حاصـله از                  نسبت به منافع مالی که مورد معامله      

  .عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود
  ٢۵٩ماده 

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامـل داده باشـد و مالـک،     
  . ، ضامن عین و منافع است آن معامله را اجازه نکند، متصرف

  ٢۶٠ماده 
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده اسـت گرفتـه و در نـزد خـود                 

جازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طـرف دیگـر   داشته باشد و مالک با ا 
  . نخواهد داشت

  ٢۶١ماده 



در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مـشتري    
ه نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را اسـتیفا نکـرد                

  .باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد
  ٢۶٢ماده 

ي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عیناً یا مثالً یا قیمتـاً بـه بـایع فـضولی                   در مورد ماده  
  .رجوع کند

  ٢۶٣ماده 
 جاهل باشد حق دارد که براي   هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولی بودن آن             

ي غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقـط حـق رجـوع بـراي      ثمن و کلیه 
  . ثمن را خواهد داشت

  
   در سقوط تعهدات-فصل ششم 

  
  ٢۶۴ماده 

  :شود تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می
  ي وفاي به عهد  به وسیله-١
   ي اقاله  به وسیله-٢
  ي ابراء سیله به و-٣
  ي تبدیل تعهد  به وسیله-۴
  ي تهاتر  به وسیله-۵
   الذمه ي مالکیت مافی  به وسیله-۶
  

   در وفاي به عهد-مبحث اول 
  

  ٢۶۵ماده 
 بنابراین اگر کسی چیزي به دیگـري بدهـد        هر کس مالی به دیگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است          

  .اد کندتواند استرد بدون این که مقروض آن چیز باشد می
  ٢۶۶ماده 

  باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا در مورد تعهداتی که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی



  . نماید دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود
  ٢۶٧ماده 

ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشـد ولـیکن                 
  .کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارد گري را ادا میکسی که دین دی

  ٢۶٨ماده 
ي دیگري ممکن نیست   شده باشد به وسیله انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط        

  . مگر با رضایت متعهدله
  ٢۶٩ماده 

مالک و یا مأذون از طـرف مالـک   دهد،   می شود که متعهد، چیزي را که       عهد وقتی محقق می     وفاي به 
  .باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد

  ٢٧٠ماده 
تواند به عنوان این کـه در حـین تأدیـه،     اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی  

ی مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانون 
  .در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد

  ٢٧١ماده 
شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق  دین باید به    

  .قبض دارد
  ٢٧٢ماده 

  .ي فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده
  ٢٧٣ماده 
مقـام او   ي تصرف دادن آن به حـاکم یـا قـائم    وسیله  صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به         اگر

شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی کـه ممکـن اسـت بـه موضـوع حـق وارد آیـد                  بري می 
  .نخواهد بود

  ٢٧۴ماده 
  .اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود

  ٢٧۵ه ماد
توان مجبور نمود که چیز دیگري به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبـول نمایـد                 متعهدله را نمی  

  .اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد
  



  ٢٧۶ماده 
در آن شده است در مقام وفاي به عهد  تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف            مدیون نمی 

  .دتأدیه نمای
  ٢٧٧ماده 

تواند نظر به  تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می       متعهد نمی 
  .وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد

  ٢٧٨ماده 
اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجـب                   

 اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعـدي         شود  برائت متعهد می  
ولـی اگـر   . و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردي که در این قانون تـصریح شـده اسـت    

متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهـد بـود                
  .ن، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشدکسر و نقصا اگر چه 

  ٢٧٩ماده 
اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعالي آن ایفا کند،          

  .تواند بدهد لیکن از فردي هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی
  ٢٨٠ماده 

کـه بـین متعـاملین قـرارداد     انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شـده بـه عمـل آیـد مگـر ایـن             
  .مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگري اقتضا نماید

  ٢٨١ماده 
  .ي مدیون است مگر این که شرط خالف شده باشد عهده مخارج تأدیه به

  ٢٨٢ماده 
اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دیـن اسـت بـا                       

  .باشد مدیون می
  

   در اقاله-مبحث دوم 
  

  ٢٨٣ماده 
  .توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند بعد از معامله، طرفین می

  



  ٢٨۴ماده 
  .شود که داللت بر به هم زدن معامله کند اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می

  ٢٨۵ماده 
  . موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداري از مورد آن

  ٢٨۶اده م
تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جاي آن چیزي که تلف شده اسـت، مثـل     

  .شود بودن داده می بودن و قیمت آن در صورت قیمی آن در صورت مثلی 
  ٢٨٧ماده 

شود مال کسی اسـت   نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می      
ي اقالـه، مالـک    ي عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه  واسطهکه به   

  .شود می
  ٢٨٨ماده 

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقالـه        
  .به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود

  
   در ابرا- مبحث سوم

  
  ٢٨٩ماده 

  .ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید
  ٢٩٠ماده 

  .شود که متعهدله براي ابرا اهلیت داشته باشد ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می
  ٢٩١ماده 

  . ي میت از دین صحیح است ابراي ذمه
  

   در تبدیل تعهد-مبحث چهارم 
  

  ٢٩٢ماده 
  :شود د در موارد ذیل حاصل میتبدیل تعه



شـود بـه    مقـام آن مـی    وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدي که قـائم          -١
  .شود سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بري می

  . نماید وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا-٢
  . دیگر منتقل نماید  کسی ي متعهد را به الذمه مافی  متعهدله   که  وقتی-٣

  ٢٩٣ماده 
 نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله       در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق         

  .باشند آن را صراحتاً شرط کرده 
  

   در تهاتر-مبحث پنجم 
  

  ٢٩۴ماده 
ها به یکدیگر به طریقی که در مـواد ذیـل     ابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن      وقتی دو نفر در مق    

  .شود مقرر است تهاتر حاصل می
  ٢٩۵ماده 

بنـابراین  . گـردد  تهاتر، قهري است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل مـی         
اي کـه بـا    دو دین تا اندازهبه محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر                

نمایند به طور تهاتر برطـرف شـده و طـرفین بـه مقـدار آن در مقابـل یکـدیگر بـري                  هم معادله می  
  .شوند می

  ٢٩۶ماده 
ها از یک جنس باشد، بـا اتحـاد زمـان و     شود که موضوع آن تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می     

  . مکان تأدیه ولو به اختالف سبب
  ٢٩٧ماده 
  .ي ضامن نخواهد شد عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه له به مضمون بعد از ضمان، مضموناگر 
  ٢٩٨ماده 

ي مخارج مربوط بـه   شود که با تأدیه اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می     
ن را ، حق تأدیه در محل معـی   نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوي از انحا، طرفین             

  .ساقط نمایند
  ٢٩٩ماده 

  ي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع در مقابل حقوق ثابته



 شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعـد از ایـن توقیـف از دائـن      
  .شده امتناع کند  توقیف ي مال  تواند به استناد تهاتر، از تأدیه خود طلبکار گردد دیگر نمی

  
  الذمه  مالکیت مافی-مبحث ششم 

  
  ٣٠٠ماده 

شود، مثل این که اگـر کـسی بـه مـورث      ي او بري می ي خود گردد ذمه الذمه اگر مدیون، مالک مافی  
  .شود االرث ساقط می خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم

  
  شود قرارداد حاصل می در الزاماتی که بدون -باب دوم 

   در کلیات-فصل اول 
  

  ٣٠١ماده 
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزي را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالـک     

  .تسلیم کند
  ٣٠٢ماده 

دانست آن دین را تأدیـه کنـد حـق دارد از کـسی کـه آن را            اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می       
  .استرداد نماید  کرده است بدون حق، اخذ

  ٣٠٣ماده 
 و منافع آن است اعـم از ایـن کـه بـه      کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین      

  . عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل
  ٣٠۴ماده 

دانسته لیکن در واقع محـق       اگر کسی که چیزي را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می              
  . آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بودنبوده و

  ٣٠۵ماده 
ي مخارج الزمه که براي نگاهداري آن شـده اسـت بـر     در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده      

  .آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود
  ٣٠۶ماده 

  ي مالک یا کسی که حق اجازه دارد ها را بدون اجازه ال آناگر کسی اموال غایب یا محجور و امث



در صورتی که تحصیل اجـازه در موقـع، مقـدور     .  اداره کند باید حساب زمان تصدي خود را بدهد        
 نخواهد داشت ولی اگر عدم  ي مخارج بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه    

کننـده، مـستحق اخـذ مخـارجی      احب مال باشد دخالتدخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر ص     
  . خواهد بود که براي اداره کردن الزم بوده است

  
   در ضمان قهري-فصل دوم 

  
  ٣٠٧ماده 

  : امور ذیل موجب ضمان قهري است
  .  غصب و آن چه که در حکم غصب است-١
    اتالف-٢
    تسبیب-٣
   استیفاء-۴
  

   در غصب-مبحث اول 
  

  ٣٠٨ماده 
اثبات ید بر مـال غیـر بـدون مجـوز هـم در حکـم          . ال بر حق غیر است به نحو عدوان       غصب، استی 
  .غصب است

  ٣٠٩ماده 
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا         

  .شود لیکن در صورت اتالف یا تسبیب ضامن خواهد بود کند غاصب محسوب نمی
  ٣١٠ماده 
ها در دست اوست منکر گردد، از تـاریخ آن کـار         سی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن          اگر ک 

  . در حکم غاصب است
  ٣١١ماده 

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد بایـد مثـل یـا                   
  .دل آن را بدهدقیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگري رد عین ممکن نباشد باید ب

  



  ٣١٢ماده 
االداء را بدهـد و اگـر    هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حـین       

  . افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد مثل، موجود بوده و از مالیت
  ٣١٣ماده 

 غیـر را بـدون اذن    هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگري بنایی بـسازد یـا درخـت                 
تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگـر ایـن    مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می     

  .که به اخذ قیمت تراضی نمایند
  ٣١۴ماده 

ي قیمـت زیـادي را    ي عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه    اگر در نتیجه  
ن باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب  زیادتی عی   نخواهد داشت مگر این که آن     

  . است
  ٣١۵ماده 

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشـد هـر               
  .چند مستند به فعل او نباشد

  ٣١۶ماده 
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگـر             

  .ه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشدچ
  ٣١٧ماده 

تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مـال مغـصوب را          مالک می 
  . از غاصبین بعدي که بخواهد مطالبه کند از غاصب اولی یا از هر یک

  ٣١٨ماده 
ه اسـت آن شـخص حـق    هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در یـد او تلـف شـد            

رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگري به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده               
تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کنـد و یـا              است رجوع نماید مشارالیه نیز می     

شـده اسـت و بـه    به یکی از الحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلـف         
  . ي کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است طور کلی ضمان بر عهده

  ٣١٩ماده 
اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ بـه       

  .غاصبین دیگر ندارد



  ٣٢٠ماده 
ي منافع زمان تصرف خود و مابعـد خـود    ندازهنسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به ا    

ي منـافع زمـان تـصرف        ضامن است اگر چه استیفاي منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهـده             
  .تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند غاصبین الحق خود برآمده است می

  ٣٢١ماده 
 قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع بـه  ي یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا      هر گاه مالک، ذمه   

غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوي از انحا انتقـال دهـد آن           
  . شود و داراي همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است مقام مالک می کس قائم

  ٣٢٢ماده 
ي  ي دیگران از حـصه  ف او موجب ابراي ذمهي یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصر ابراي ذمه 

ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به الحقـین                     آن
  . نخواهد داشت

  ٣٢٣ماده 
توانـد بـر طبـق        اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن اسـت و مالـک مـی                  

یع و مشتري رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا    مقررات مواد فوق به هر یک از با       
  .قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید

  ٣٢۴ماده 
در صورتی که مشتري عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتري به یکدیگر در آن                  

  .بع مقررات فوق خواهد بودغاصب از غاصب بوده، تا است حکم ها گرفته  چه که مالک از آن
  ٣٢۵ماده 

تواند نسبت بـه ثمـن و    باشد او نیز می اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده            
خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالـک نـسبت بـه                    

  . ا نخواهد داشتمثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتري ر
  ٣٢۶ماده 

اگر عوضی که مشتري عالم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن                 
  .تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد باشد به مقدار زیاده نمی

  ٣٢٧ماده 
ز بیع باشد احکام راجعـه بـه بیـع مـال           ي دیگري، غیر ا     اگر ترتُب ایادي بر مال مغصوب، به معامله       
  .غصب که فوقاً ذکر شده مجري خواهد بود



   در اتالف-مبحث دوم 
  

  ٣٢٨ماده 
هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این کـه از روي   

ر آن را نـاقص یـا   عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشـد یـا منفعـت و اگـ               
  . معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است

  ٣٢٩ماده 
اگر کسی خانه یا بناي کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد        

  .ي قیمت برآید باید از عهده
  ٣٣٠ماده 

ي آن  زنده و کشتهاگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت                
ي آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر براي دفاع     را بدهد و اگر کشته    

  . از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست
  

   در تسبیب-مبحث سوم 
  

  ٣٣١ماده 
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقـص یـا عیـب آن شـده         

  .ي نقص قیمت آن برآید باشد باید از عهده
  ٣٣٢ماده 

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگري مباشـر تلـف شـدن آن مـال بـشود، مباشـر               
  .مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتالف مستند به او باشد

  ٣٣٣ماده 
شـود   ئول خساراتی است کـه از خـراب شـدن آن وارد مـی      صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مس      

مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبـت     
  . او تولید شده است

  ٣٣۴ماده 
  شود مگر این که ي آن حیوان وارد می مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه

  ي عمل کسی منشأ ضرر وان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه در حفظ حی



  . گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود
  ٣٣۵ماده 

هـا، مـسئولیت متوجـه      آهن یا دو اتومبیل و امثال آن        در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه         
ي او حاصـل شـده باشـد و اگـر طـرفین،           د یا مـسامحه   ي عم   طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه      

  .تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود
  

   در استیفا-مبحث چهارم 
  

  ٣٣۶ماده 
هر گاه کسی بر حسب امر دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاً براي آن عمل اجرتی بوده و یـا آن                   

ق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این کـه معلـوم   شخص عادتاً مهیاي آن عمل باشد عامل، مستح   
  . شود که قصد تبرع داشته است

  ٣٣٧ماده 
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاي منفعت کند، صاحب مـال مـستحق     

  .المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است اجرت
  

  معینه مختلفه در عقود -  باب سوم
   در بیع-فصل اول 

   در احکام بیع-مبحث اول 
  

  ٣٣٨ماده 
  .بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

  ٣٣٩ماده 
ممکـن  . شـود  پس از توافق بایع و مشتري در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مـی       

  .است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد
  ٣۴٠ماده 

  .قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشددر ایجاب و 
  ٣۴١ماده 

  بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا



  .ي تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود براي تأدیه
  ٣۴٢ماده 

دار آن به وزن یا کیـل یـا عـدد یـا ذرع یـا            مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمق          
  .مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است

  ٣۴٣ماده 
شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیـل   اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می         

  .یا ذرع نشده باشد
  ٣۴۴ماده 

 موعدي معـین نگـشته باشـد بیـع،      اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا اقیمت،            
قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محـل یـا عـرف و عـادت                   
تجارت در معامالت تجارتی وجود شرط یا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکري نشده         

  .باشد
  

   در طرفین معامله-مبحث دوم 
  

  ٣۴۵ماده 
 عالوه بر اهلیت قانونی براي معامله، اهلیت براي تصرف در مبیـع یـا          هر یک از بایع و مشتري باید      

  .ثمن را نیز داشته باشد
  ٣۴۶ماده 

  .عقد بیع باید مقرون به رضاي طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست
  ٣۴٧ماده 

تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا بـه                   شخص کور می  
  .ي کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید وسیله

  
   در مبیع-مبحث سوم 

  
  ٣۴٨ماده 

  بیع چیزي که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزي که مالیت و یا منفعت عقالیی ندارد



یا چیزي که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتري، خـود قـادر بـر تـسلیم         
  .دباش

  ٣۴٩ماده 
علیهم، تولید اختالف شود به نحوي که  بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردي که بین موقوف          

بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردي که در مبحـث راجـع        
  .به وقف، مقرر است

  ٣۵٠ماده 
االجزا و همچنـین    ه طور کلی از شئ متساوي     مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین ب          

  .الذمه باشد فی ممکن است کلی
  ٣۵١ماده 

باشد، بیع وقتی صـحیح اسـت کـه مقـدار و     ) یعنی صادق بر افراد عدیده (در صورتی که مبیع، کلی      
  .جنس و وصف مبیع ذکر شود

  ٣۵٢ماده 
  .ت فضولی مذکور استي مالک به طوري که در معامال بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه

  ٣۵٣ماده 
هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است      
و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتري حـق      

  .فسخ دارد
  ٣۵۴ماده 

این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تـسلیم شـود   در . ممکن است بیع از روي نمونه به عمل آید     
  .واال مشتري خیار فسخ خواهد داشت

  ٣۵۵ماده 
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقـدار                

 تواند آن است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می               
  .را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند

  ٣۵۶ماده 
هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، داللـت بـر دخـول        

باشـد و  آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده              
  .اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند



  ٣۵٧ماده 
شود مگر این  هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی                

  .که صریحاً در عقد ذکر شده باشد
  ٣۵٨ماده 

ه بنا باشـد  ي فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق ب        نظر به دو ماده   
شود و بـر عکـس، زراعـت در     به طوري که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتري می       

شـود مگـر ایـن کـه      بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بـه مـشتري نمـی                
ـ   در هر حال طـرفین عقـد مـی   . تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود        ه تواننـد ب

  .عکس ترتیب فوق تراضی کنند
  ٣۵٩ماده 

هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوك باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح           
  .شده باشد

  ٣۶٠ماده 
  .هر چیزي که فروش آن مستقالً جایز است استثناي آن از مبیع نیز جایز است

  ٣۶١ماده 
  .ع وجود نداشته بیع باطل استاگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبی

  
   در آثار بیع-مبحث چهارم 

  
  ٣۶٢ماده 

  :آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است
  شود؛  به مجرد وقوع بیع، مشتري مالک مبیع و بایع مالک ثمن می-١
  دهد؛  عقد بیع، بایع را ضامن درك مبیع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار می-٢
  نماید؛ ع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می عقد بی-٣
  .کند  عقد بیع مشتري را به ا ثمن ملزم می-۴
  

   در ملکیت مبیع و ثمن-فقره اول 
  ٣۶٣ماده 

  در عقد بیع، وجود خیار فسخ براي متبایعین یا وجود اجلی براي تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال



  
وده و قبل از تسلیم آن، احـد متعـاملین مفلـس شـود             شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین ب          نمی

  .ي آن عین را خواهد داشت طرف دیگر، حق مطالبه
  ٣۶۴ماده 

در بیع خیاري، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی کـه قـبض، شـرط                  
  .انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع) مثل بیع صرف(صحت است 

  ٣۶۵ه ماد
  .بیع فاسد اثري در تملک ندارد

  ٣۶۶ماده 
هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود     

  .ضامن عین و منافع آن خواهد بود
  

   در تسلیم-فقره دوم 
  ٣۶٧ماده 

انحـا تـصرفات و   تسلیم عبارت است از دادن مبیع بـه تـصرف مـشتري بـه نحـوي کـه مـتمکن از          
  .انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیالي مشتري بر مبیع

  ٣۶٨ماده 
شود که مبیع تحت اختیار مشتري گذاشته شده باشد اگر چـه مـشتري آن را              تسلیم وقتی حاصل می   

  .هنوز عمالً تصرف نکرده باشد
  ٣۶٩ماده 

  .باشد که عرفاً آن را تسلیم گویندتسلیم به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوي 
  ٣٧٠ماده 

اگر طرفین معامله براي تسلیم مبیع، موعدي قرار داده باشند قدرت بـر تـسلیم در آن موعـد شـرط                     
  .است نه در زمان عقد

  ٣٧١ماده 
  .ي مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است در بیعی که موقوف به اجازه

  ٣٧٢ماده 
 مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت اگر نسبت به بعض

  .به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است



  ٣٧٣ماده 
  .اگر مبیع قبالً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن

  ٣٧۴ماده 
  .تواند مبیع را بدون اذن قبض کند  بایع شرط نیست و مشتري میدر حصول قبض، اذن

  ٣٧۵ماده 
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عـرف و عـادت،                      

  .مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی براي تسلیم، معین شده باشد
  ٣٧۶ماده 

  .شود  در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میدر صورت تأخیر
  ٣٧٧ماده 

هر یک از بایع و مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طـرف دیگـر حاضـر بـه                    
تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمـن کـه حـال             

  .باشد باید تسلیم شود
  ٣٧٨ماده 

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تـسلیم مـشتري نمایـد حـق اسـترداد آن را نخواهـد              
  .داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار

  ٣٧٩ماده 
اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ         

ه براي درك مبیع، ضامن بدهد و عمل بـه شـرط نکنـد       خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد ک        
  .مشتري حق فسخ دارد

  ٣٨٠ماده 
در صورتی که مشتري مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بـایع حـق اسـترداد آن را دارد و        

  .تواند از تسلیم آن امتناع کند اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می
  ٣٨١ماده 

جرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیـره بـه      مخارج تسلیم مبیع از قبیل ا     
  .ي بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتري است عهده
  ٣٨٢ماده 

  هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خالف ترتیبی باشد که ذکر شده و



ـ                 ا مـشروط در عقـد رفتارشـود و    یا در عقد برخالف آن شرط شده باشد بایـد بـر طبـق متعـارف ی
  .توانند آن را به تراضی تغییر دهند همچنین متبایعی نمی

  ٣٨٣ماده 
  .شود تسلیم باید شامل آن چیزي هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می

  ٣٨۴ماده 
ـ                     د هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آی

مشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول               
  .نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است

  ٣٨۵ماده 
شـود و بـه شـرط بـودن      ي آن بدون ضررممکن نمـی  اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه         

روخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صـورت اولـی مـشتري و در                مقدار معین ف  
  .صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت

  ٣٨۶ماده 
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع بایـد عـالوه بـر ثمـن، مخـارج معاملـه و مـصارف                 

  .متعارف را که مشتري نموده است بدهد
  ٣٨٧ماده 

ز تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفـسخ و ثمـن بایـد بـه         اگر مبیع قبل ا   
مقام او رجوع نموده باشـد کـه در    مشتري مسترد گردد مگر این که بایع براي تسلیم به حاکم یا قائم     

  .این صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود
  ٣٨٨ماده 

  .حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمایداگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتري 
  ٣٨٩ماده 

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتري باشد مشتري حقی بـر             
  .بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند

  
   در ضمان درك-فقره سوم 

  ٣٩٠ماده 
د بایع ضامن است اگر چـه تـصریح بـه      اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر در آی            

  .ضمان نشده باشد



  ٣٩١ماده 
در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیـع، بـایع بایـد ثمـن مبیـع را مـسترد دارد و در          

  .ي غرامات وارده بر مشتري نیز بر آید صورت جهل مشتري به وجود فساد، بایع باید از عهده
  ٣٩٢ماده 

ي تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعـض، بـر          یع باید از عهده   ي قبل، با    در مورد ماده  
  .آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد

  ٣٩٣ماده 
 مجـري خواهـد   ٣١۴راجع به زیادتی که از عمل مشتري در مبیع حاصل شده باشد مقـررات مـاده     

  .بود
  

   در ثمن-فقره چهارم 
  ٣٩۴ماده 

مشتري باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شـده اسـت تأدیـه         
  .نماید
  ٣٩۵ماده 

اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بـه                   
  .ثمن بخواهد خ یا از حاکم اجبار مشتري را بهخیار تأخیر ثمن، معامله را فس

  
   در خیارات و احکام راجعه به آن-مبحث پنجم 

   در خیارات-فقره اول 
  

  ٣٩۶ماده 
  :خیارات از قرار ذیلند

   خیار مجلس-١
   خیار حیوان-٢
   خیار شرط-٣
   خیار تأخیر ثمن-۴
   خیار رؤیت و تخلف وصف-۵
   خیار غبن-۶



   خیار عیب-٧
   خیار تدلیس-٨
   خیار تبعض صفقه-٩

  .لف شرط خیار تخ-١٠
   در خیار مجلس-اول 
  ٣٩٧ماده 

المجلس و مادام که متفـرق نـشده انـد اختیـار فـسخ معاملـه را        هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی    
  .دارند
   در خیار حیوان-دوم 
  ٣٩٨ماده 

  .اگر مبیع، حیوان باشد مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد
   در خیار شرط-سوم 

  ٣٩٩ه ماد
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین براي بایع یا مـشتري یـا هـر دو یـا شـخص                      

  .خارجی اختیار فسخ معامله باشد
  ۴٠٠ماده 

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداي آن از تـاریخ عقـد محـسوب اسـت و اال تـابع قـرارداد                
  .متعاملین است

  ۴٠١ماده 
  .ین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل استاگر براي خیار شرط، مدت مع

   در خیار تأخیر ثمن-چهارم 
  ۴٠٢ماده 

ي ثمن یا تسلیم مبیـع بـین متبـایعین،     هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و براي تأدیه        
اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگـذرد و در ایـن مـدت نـه بـایع مبیـع را تـسلیم         

  .شود تري نماید و نه مشتري تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میمش
  ۴٠٣ماده 

ي ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیـع بـوده    اگر بایع به نحوي از انحا مطالبه    
  .است خیار او ساقط خواهد شد

  



  ۴٠۴ماده 
 بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتري کند یا مشتري تمـام ثمـن را   هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ      

به بایع بدهد دیگر براي بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوي از انحا مبیع بـه بـایع و       
  .ثمن به مشتري برگشته باشد

  ۴٠۵ماده 
  .خ نخواهد داشتاگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فس

  ۴٠۶ماده 
خیار تأخیر، مخصوص بایع است و بـراي مـشتري از جهـت تـأخیر در تـسلیم مبیـع ایـن اختیـار                        

  .باشد نمی
  ۴٠٧ماده 

  .کند تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی
  ۴٠٨ماده 

دهـد بعـد از تحقـق حوالـه، خیـار تـأخیر       اگر مشتري براي ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله  
  .شود ساقط می

  ۴٠٩ماده 
شـود ابتـداي خیـار از     قیمت می هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم       

  .گردد زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می
   در خیار رؤیت و تخلف وصف-پنجم 
  ۴١٠ماده 

 ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر داراي اوصـافی کـه ذکـر              هر گاه کسی مالی را    
  .شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید شده است نباشد مختار می

  ۴١١ماده 
اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتري آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی کـه ذکـر شـده اسـت دارا                

  .ع خیار فسخ خواهد داشتباشد فقط بای
  ۴١٢ماده 

هر گاه مشتري بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روي نمونه خریده باشد و آن              
  .تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می

  ۴١٣ماده 
  و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیتهر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده 



  .معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت
  ۴١۴ماده 

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق بـا اوصـاف مقـرره بـین طـرفین          
  .باشد
  ۴١۵ماده 

  .فوري استخیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، 
   در خیار غبن-ششم 
  ۴١۶ماده 

توانـد معاملـه را    هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غـبن مـی               
  .فسخ کند

  ۴١٧ماده 
  .غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد

  ۴١٨ماده 
  .یار فسخ نخواهد داشتاگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخ

  ۴١٩ماده 
  .در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد

  ۴٢٠ماده 
  .خیار غبن بعد از علم به غبن فوري است

  ۴٢١ماده 
شود مگـر   اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی             

  . گردداین که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی
   در خیار عیب-هفتم 
  ۴٢٢ماده 

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با اخـذ          
  .ارش یا فسخ معامله

  ۴٢٣ماده 
  .شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد خیار عیب وقتی براي مشتري ثابت می

  ۴٢۴ماده 
  ست که مشتري در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که اینعیب وقتی مخفی محسوب ا



عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتري ملتفت      
  .آن نشده است

  ۴٢۵ماده 
  .عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است

  ۴٢۶ماده 
شود و بنابراین ممکن است بـر حـسب ازمنـه و امکنـه         یص عیب بر حسب عرف و عادت می       تشخ

  .مختلف شود
  ۴٢٧ماده 

اگر در مورد ظهور عیب، مشتري اختیار ارش کند تفاوتی که باید بـه او داده شـود بـه طریـق ذیـل                
  :گردد معین می

توسط اهـل خبـره معـین    عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به  قیمت حقیقی مبیع در حال بی     
عیبی مساوي با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شـده   اگر قیمت آن در حال بی. شود  می

و اگـر قیمـت   . است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهـد بـود         
ت مبیـع در حـال معیـوبی و    عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیم مبیع در حال بی 

عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به  قیمت آن در حال بی 
  .عنوان ارش به مشتري رد کند

  ۴٢٨ماده 
  .ها معتبر است در صورت اختالف بین اهل خبره، حد وسط قیمت

  ۴٢٩ماده 
  :تواند ارش بگیرد ند و فقط میتواند بیع را فسخ ک در موارد ذیل مشتري نمی

   در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتري یامنتقل کردن آن به غیر؛-١
   در صورتی که تغییري در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتري باشد یا نه؛-٢
 در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگري در آن حادث شود مگر این کـه در زمـان خیـار                  -٣

  .به مشتري حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیستمختص 
  ۴٣٠ماده 

  .ي عیب قدیم باشد مشتري حق رد را نیز خواهد داشت اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه
  ۴٣١ماده 

حده معین شـده   در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی   
  ها معیوب در آید مشتري باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام آنباشد و بعضی از 



  .تواند بکند مگر به رضاي بایع را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی
  ۴٣٢ماده 

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتري متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شـود یکـی از                    
م خود را به تنهایی رد کند و دیگري سهم خود را نگاه دارد مگر بـا رضـاي    تواند سه   ها نمی   مشتري

  .ها حق ارش خواهد داشت بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن
  ۴٣٣ماده 

تواند سهم یکی را رد و دیگري را با اخذ ارش قبـول            اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتري می        
  .کند

  ۴٣۴ماده 
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصالً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطـل اسـت و اگـر بعـض مبیـع                 
قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت بـه بـاقی از جهـت تـبعض                      

  .صفقه اختیار فسخ دارد
  ۴٣۵ماده 

  .خیار عیب بعد از علم به آن، فوري است
  ۴٣۶ماده 

ي عیوب را از خود سلب کرده یا بـا تمـام    وب مبیع، تبري کرده باشد به این که عهده      اگر بایع از عی   
عیوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب     

  .خاصی تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد
  ۴٣٧ماده 

  .مبیع شخصی استاز حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل 
   در خیار تدلیس-هشتم 

  ۴٣٨ماده 
  .تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود

  ۴٣٩ماده 
اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتري حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به                  

  .ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتري
  ۴۴٠ماده 

  .ه آن، فوري استخیار تدلیس بعد از علم ب
  



   در خیار تبعض صفقه-نهم 
  ۴۴١ماده 

شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهـات باطـل    خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می    
باشد در این صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقـع                

  .طل بوده است ثمن را استرداد کندشده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع با
  ۴۴٢ماده 

  :شود در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتري برگردد به طریق ذیل حساب می
شود و هر نسبتی که بین قیمـت   آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتري قرار گرفته منفرداً قیمت می      

پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بـایع نگـاه        مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد           
  .داشته و بقیه را باید به مشتري رد نماید

  ۴۴٣ماده 
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتري در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حـال       

  .شود ثمن تقسیط می
   در خیار تخلف شرط-دهم 
  ۴۴۴ماده 

  . ذکر شده است٢۴۵ الی ٢٣۴که در مواد احکام خیار تخلف شرط به طوري است 
   در احکام خیارات به طور کلی-فقره دوم 

  ۴۴۵ماده 
  .شود هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می

  ۴۴۶ماده 
لـه قـرار داده شـود در ایـن      خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط         

  .صورت منتقل به وارث نخواهد شد
  ۴۴٧ماده 

  .هر گاه شرط خیار براي شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد
  ۴۴٨ماده 

  .توان در ضمن عقدشرط نمود سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می
  ۴۴٩ماده 

  .شود فسخ به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید حاصل می
  



  ۴۵٠ماده 
معامله باشد امضاي فعلی است، مثل آن که مشتري کـه خیـار     تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضاي به        

  .دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد
  ۴۵١ماده 

  .تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است
  ۴۵٢ماده 

ماید معامله منفسخ ها امضا کند و دیگري فسخ ن        اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن          
  .شود می

  ۴۵٣ماده 
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلـف یـا               

ي مشتري است و اگر خیار، مختص مشتري باشد تلف یا نقص به عهـده بـایع          ناقص شود بر عهده   
  .است
  ۴۵۴ماده 

شـود مگـر ایـن کـه عـدم        و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی      هر گاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد         
تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتري صریحاً یا ضمناً شرط شده کـه در ایـن صـورت اجـاره                  

  .باطل است
  ۴۵۵ماده 

اگر پس از عقد بیع، مشتري تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهـد مثـل ایـن کـه نـزد            
عامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شـد مگـر ایـن کـه شـرط                 کسی رهن گذارد، فسخ م    

  .خالف شده باشد
  ۴۵۶ماده 

تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد مگر خیـار مجلـس و حیـوان و                  
  .تأخیر ثمن که مخصوص بیع است

  ۴۵٧ماده 
  .هر بیع، الزم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود

  
  

   در بیع شرط-فصل دوم 
  



  ۴۵٨ماده 
توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینـی تمـام مثـل ثمـن را بـه            در عقد بیع، متعاملین می    

توانند شرط کننـد   مشتري رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می       
ه را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشـته باشـد          که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامل           

در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعـض                     
  .نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن

  ۴۵٩ماده 
بنابراین اگـر بـایع بـه       . یعشود با قید خیار براي با       در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتري می         

شرایطی که بین او و مشتري براي استرداد مبیع مقرر شده است عمـل ننمایـد بیـع، قطعـی شـده و                    
گردد و اگر بالعکس بـایع بـه شـرایط مزبـوره عمـل نمایـد و مبیـع را                مشتري مالک قطعی مبیع می    

حاصـله از حـین عقـد تـا     استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منـافع    
  .حین فسخ مال مشتري است

  ۴۶٠ماده 
تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیـل نقـل و انتقـال و غیـره      در بیع شرط، مشتري نمی    

  .بنماید
  ۴۶١ماده 

توانـد بـا تـسلیم ثمـن بـه حـاکم یـا         اگر مشتري در زمان خیار از اخذ ثمن خودداري کند بایع مـی      
  .عامله را فسخ کندمقام او م قائم
  ۴۶٢ماده 

ي او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به  ي فوت مشتري به ورثه     اگر مبیع به شرط، به واسطه     
  .همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود

  ۴۶٣ماده 
اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجري نخواهد     

  .بود
  

   در معاوضه-فصل سوم 
  

  ۴۶۴ماده 
  دهد به عوض مال دیگر که از طرف معاوضه عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می



  .ي این که یکی از عوضین، مبیع و دیگري ثمن باشد کند بدون مالحظه دیگر اخذ می
  ۴۶۵ماده 

  .ي بیع جاري نیست در معاوضه، احکام خاصه
  

  ه در اجار-فصل چهارم 
  

  ۴۶۶ماده 
دهنـده را   شـود، اجـاره   اجاره عقدي است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره مـی            

  .کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند موجر و اجاره
  ۴۶٧ماده 

  .مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد
  

   در اجاره اشیا-مبحث اول 
  

  ۴۶٨ماده 
  .ي اشیا، مدت اجاره باید معین شود و اال اجاره باطل است  اجارهدر

  ۴۶٩ماده 
شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقـد اجـاره، ابتـداي مـدت        مدت اجاره از روزي شروع می     

  .ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است
  ۴٧٠ماده 

  .در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است
  ۴٧١ماده 

  .براي صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاي اصل آن ممکن باشد
  ۴٧٢ماده 

  .عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است
  ۴٧٣ماده 

  .الزم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد
  ۴٧۴ماده 

  ا به دیگري اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خالف آن شرطتواند عین مستأجره ر مستأجر می



  .شده باشد
  ۴٧۵ماده 
  .ي مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک اجاره
  ۴٧۶ماده 

شـود و در   موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صـورت امتنـاع، مـوجر اجبـار مـی      
  .، مستأجر خیار فسخ داردصورت تعذر اجبار

  ۴٧٧ماده 
  .ي مطلوبه را بکند موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده

  ۴٧٨ماده 
تواند اجاره را فسخ کند یا  هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می      

ا تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفـع عیـب کنـد بـه             به همان نحوي که بوده است اجاره را ب        
  .نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد

  ۴٧٩ماده 
شود عیبی است که موجب نقـصان منفعـت یـا صـعوبت در انتفـاع          عیبی که موجب فسخ اجاره می     

  .باشد
  ۴٨٠ماده 

دث شود موجب خیار است و اگر    عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حا             
  .ي مدت، خیار ثابت است عیب در اثناي مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه

  ۴٨١ماده 
ي عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمـود اجـاره               هر گاه عین مستأجره به واسطه     

  .شود باطل می
  ۴٨٢ماده 

اده معیوب در آید مـستأجر حـق فـسخ نـدارد و     اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردي که موجر د       
  .تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت می

  ۴٨٣ماده 
ي حادثه، کالً یا بعضاً تلف شود اجـاره از زمـان تلـف            اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه       

 و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حـق دارد اجـاره را              شود  شده منفسخ می    نسبت به مقدار تلف   
  .االجاره نماید ي تقلیل نسبی مال نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه

  



  ۴٨۴ماده 
تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییري دهد که منافی مقصود مستأجر از اسـتیجار   موجر نمی 

  .باشد
  ۴٨۵ماده 

جره تعمیراتی الزم آید که تأخیر در آن موجب ضرر مـوجر باشـد           اگر در مدت اجاره، در عین مستأ      
تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتوانـد            مستأجر نمی 

  .در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت. از عین مستأجره کالً یا بعضاً استفاده نماید
  ۴٨۶ماده 

ي   مخارجی که در عین مستأجره براي امکـان انتفـاع از آن الزم اسـت بـه عهـده                ي  تعمیرات و کلیه  
مالک است مگر آن که شرط خالف شده یا عرف بلد بر خالف آن جاري باشـد و همچنـین اسـت              

  .باشد آالت و ادواتی که براي امکان انتفاع از عین مستأجره الزم می
  ۴٨٧ماده 

ي یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشـد مـوجر   هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعد       
  .حق فسخ دارد

  ۴٨٨ماده 
اگر شخص ثالثی بدون ادعاي حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صـورتی        

توانـد بـراي رفـع مزاحمـت و      که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمـود مـی    
 به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقـع شـود حـق فـسخ     المثل ي اجرت  مطالبه

  .تواند به مزاحم رجوع کند ندارد و فقط می
  ۴٨٩ماده 

نماید مدعی حق نسبت به عـین مـستأجره یـا منـافع آن باشـد مـزاحم        اگر شخصی که مزاحمت می    
 حـق بـا طرفیـت مالـک و     تواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعـد از اثبـات               نمی

  .مستأجر هر دو
  ۴٩٠ماده 

  :مستأجر باید
  . در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدي یا تفریط نکند-اوالً
 عین مستأجره را براي همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع               -ثانیاً

  .شود استعمال نماید  میمقصوده که از اوضاع و احوال استنباط



االجاره را در مواعدي که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد،            مال –ثالثاً
  .نقداً باید بپردازد

  ۴٩١ماده 
توانـد اسـتفاده    اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می          

  .مساوي یا کمتر از منفعت معینه باشدمنفعتی کند که از حیث ضرر، 
  ۴٩٢ماده 

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردي که در اجاره ذکر شـده باشـد یـا از اوضـاع و احـوال                
  .شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت استنباط می

  ۴٩٣ماده 
ه این معنی که اگر عین مـستأجره بـدون تفـریط یـا             مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست ب       

تعدي او کالً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدي نمایـد ضـامن          
  .ي تفریط یا تعدي حاصل نشده باشد است اگر چه نقص در نتیجه

  ۴٩۴ماده 
آن، مـستأجر، عـین   شـود و اگـر پـس از انقـضاي        عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطـرف مـی         

مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خـود نگـاه دارد مـوجر بـراي مـدت مزبـور مـستحق          
ي مالـک در   المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاي منفعت نکرده باشـد و اگـر بـا اجـازه           اجرت

ه مالـک  المثل بدهد که استیفاي منفعت کرده باشـد مگـر ایـن کـ      تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت     
  .اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید

  ۴٩۵ماده 
ي فـوق   المثـل مـذکور در مـاده      االجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مـسئول اجـرت           اگر براي مال  
  .نخواهد بود

  ۴٩۶ماده 
شود و نسبت به تخلـف از   ي تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می عقد اجاره به واسطه 

  .گردد بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میشرایطی که 
  ۴٩٧ماده 

شود لیکن اگر موجر فقط براي مدت عمـر      ي فوت موجر یا مستأجر باطل نمی        عقد اجاره به واسطه   
شود و اگر شرط مباشـرت     خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می            

  .گردد به فوت مستأجر باطل میمستأجر شده باشد 
  



  ۴٩٨ماده 
اگر عین مستأجره به دیگري منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ                 

  .در صورت نقل را براي خود شرط کرده باشد
  ۴٩٩ماده 

ي وقـف، مـال موقوفـه را اجـاره دهـد اجـاره بـه فـوت او باطـل           ي صرفه هر گاه متولی با مالحظه 
  .گردد نمی
  ۵٠٠ماده 

تواند مبیع را براي مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهـد و اگـر اجـاره     در بیع شرط، مشتري می    
ي جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد واال اجـاره    منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله       

  .تاحدي که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود
  ۵٠١ماده 
االجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فـالن    در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال   اگر

مبلغ معین شده باشد، اجاره براي یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، 
او را ي یـد   هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیـه   عین مستأجره را بیش از مدت     

نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت                 
  .مقرر بین طرفین خواهد بود

  ۵٠٢ماده 
اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نمایـد حـق مطالبـه قیمـت آن را نخواهـد                     

  .داشت
  ۵٠٣ماده 

ه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشـجار کنـد   ي موجر در خان هر گاه مستأجر بدون اجازه  
هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در ایـن          

  .ي مستأجر است صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده
  ۵٠۴ماده 

توانـد مـستأجر را بـه     بوده، مـوجر نمـی  هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس         
خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا یـا درخـت در تـصرف مـستأجر                    

المثل زمین را خواهد داشت و اگـر در تـصرف مـوجر باشـد               ي اجرت   باقی بماند موجر حق مطالبه    
  .المثل بنا یا درخت را خواهد داشت مستأجر حق مطالبه اجرت

  



  ۵٠۵ده ما
ي مستأجر مستقر نـشده اسـت بـه       االجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه           اقساط مال 

  .شود موت او حال نمی
  ۵٠۶ماده 

ي مستأجر است مگـر ایـن کـه در عقـد      ي عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده      در اجاره 
  .اجاره طور دیگري شرط شده باشد

  
   حیوانات در اجاره-مبحث دوم 

  
  ۵٠٧ماده 

ي حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب         در اجاره 
  .یا محمول باید به آن جا حمل شود

  ۵٠٨ماده 
در موردي که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شـود تعیـین راکـب یـا محمـول الزم نیـست ولـی          

قدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیـان مـسافت و محـل، معـین                 تواند زیاده بر م     مستأجر نمی 
  .شده باشد تعیین راکب یا محمول الزم است

  ۵٠٩ماده 
ي حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسـاند                در اجاره 

  .االجاره کم شود مقدار معینی از مال
  ۵١٠ماده 

ست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بـه نـوع معینـی                ي حیوان الزم نی     در اجاره 
  .کافی خواهد بود

  ۵١١ماده 
حیوانی که مورد اجاره است باید براي همان مقصودي استعمال شود که قـصد طـرفین بـوده اسـت          

  .توان براي بارکشی استعمال نمود بنابراین حیوانی را که براي سواري اجاره داده شده است نمی
   در اجاره اشخاص-مبحث سوم 

  ۵١٢ماده 
شـود اجیـر و    کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع مـی     ي اشخاص، کسی که اجاره می       در اجاره 

  .شود االجاره، اجرت نامیده می مال



  ۵١٣ماده 
  :ي اشخاص از قرار ذیل است ي اجاره اقسام عمده

  ي خدمه و کارگران از هر قبیل؛  اجاره-١
  .التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا صدیان حمل و نقل اشخاص یا مالي مت  اجاره-٢
  

   در اجاره خدمه و کارگر-فقره اول 
  ۵١۴ماده 

  .تواند اجیر شود مگر براي مدت معینی یا براي انجام امر معینی خادم یا کارگر نمی
  ۵١۵ماده 

هد بود به مـدتی کـه مـزد از    اگر کسی بدون تعیین انتهاي مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خوا     
بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فالن مبلـغ معـین             . قرار آن معین شده است    

شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پـس از                
قضاي مدت، اجیر بـه خـدمت خـود         شود ولی اگر پس از ان       انقضاي مدت مزبور، اجاره برطرف می     

دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوري که در زمـان اجـاره         
  .بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد

  
   در اجاره متصدي حمل و نقل-فقره دوم 

  ۵١۶ماده 
یا آب یا هـوا باشـد بـراي حفاظـت و        تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی             

داران مقرر است بنـابراین در   شود همان است که براي امانت ها سپرده می نگاهداري اشیایی که به آن 
هـا داده   صورت تفریط یا تعدي مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که براي حمل به آن       

  .خواهد بودشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان  می
  ۵١٧ماده 

  . در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجري خواهد بود۵٠٩مفاد ماده 
  
  
  
  
  



   در مزارعه و مساقات-فصل پنجم 
   در مزارعه-مبحث اول 

  
  ۵١٨ماده 

دهـد   مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفین زمینی را براي مدت معینی به طرف دیگر می      
  .را تقسیم کنندکه آن را زراعت کرده و حاصل 

  ۵١٩ماده 
ي هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نـصف و               در عقد مزارعه حصه   

  .غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاري نخواهد شد
  ۵٢٠ماده 

، مال دیگري نیز  اي از حاصل    در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف عالوه بر حصه             
  .به طرف مقابل بدهد

  ۵٢١ماده 
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صـورت نیـز              

  .حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود
  ۵٢٢ماده 

ی الزم است که مالک منافع بوده در عقد مزارعه الزم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ول       
  .باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل والیت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد

  ۵٢٣ماده 
زمینی که مورد مزارعه است باید براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصالح یا تحـصیل        

و عامـل در حـین   ) ر نهر یا چـاه و غیـره   از قبیل حف  (آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد          
  .عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت

  ۵٢۴ماده 
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلـد، معلـوم و یـا عقـد بـراي       

  .دمطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بو
  ۵٢۵ماده 

  .عقد مزارعه عقدي است الزم
  ۵٢۶ماده 

  .تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند هر یک از عامل و مزارع می



  ۵٢٧ماده 
ي فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خـارج شـود و رفـع        هر گاه زمین به واسطه    

  .شود مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می
  ۵٢٨ماده 

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختـار    
  .شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد بر فسخ می

  ۵٢٩ماده 
شود مگر این که مباشـرت عامـل شـرط شـده        ها باطل نمی    عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن       

  .شود ورت به فوت او منفسخ میباشد در این ص
  ۵٣٠ماده 

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه بـه         
  .شود فوت او منفسخ می

  ۵٣١ماده 
  .شود ي خود از آن می ي زرع، عامل، مالک حصه بعد از ظهور ثمره

  ۵٣٢ماده 
  .ام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل استدر عقد مزارعه اگر شرط شود که تم

  ۵٣٣ماده 
اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طـرف دیگـر کـه مالـک                       

المثـل    زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چـه کـه مالـک بـوده، مـستحق اجـرت                      
المثل نیز به نـسبت بـذر بـین       ل باشد حاصل و اجرت    اگر بذر، مشترك بین مزارع و عام      . خواهدبود

  .شود ها تقسیم می آن
  ۵٣۴ماده 

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتداي عمل، آن را ترك کند و کسی نباشد که عمل را به جـاي او انجـام                  
کنـد و یـا عمـل را بـه خـرج عامـل ادامـه         دهد حاکم به تقاضاي مزارع، عامل را اجبار به انجام می       

  . و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارددهد می
  ۵٣۵ماده 

  .المثل است اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت
  ۵٣۶ماده 

  هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر



  .دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود
  ۵٣٧ماده 

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعـه باطـل و بـر              
  .شود  رفتار می۵٣٣طبق ماده 

  ۵٣٨ماده 
هر گاه مزارعه در اثناي مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طـرف                  

  .المثل خواهد بود دیگر مستحق اجرت
  ۵٣٩ماده 

هـا مقـرر    هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بـین آن            
المثـل   بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یـک بـه اخـذ اجـرت     

گیـرد مـستحق    زمین و عمل و سایر مصالح االمالك خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق مـی             
  .واهد بودخ

  ۵۴٠ماده 
هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کنـد          

  .المثل ابقا نماید یا آن را به اخذ اجرت
  ۵۴١ماده 

تواند براي زراعت اجیر بگیرد یا با دیگري شریک شود ولی براي انتقال معامله یـا تـسلیم                عامل می 
  .گري، رضاي مزارع الزم استزمین به دی

  ۵۴٢ماده 
سایر مخـارج زمـین بـر    . ي مالک است مگر این که خالف آن شرط شده باشد          خراج زمین به عهده   

  .حسب تعیین طرفین یا متعارف است
  

   در مساقات-مبحث دوم 
  

  ۵۴٣ماده 
معین از ي مشاع     اي است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه               مساقات معامله 

  .شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن ثمره واقع می
  ۵۴۴ماده 

  در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق



  .المثل خواهد بود اجرت
  ۵۴۵ماده 

ز مرعـی خواهـد   مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نی    
ي مالک، معامله را بـه دیگـري واگـذار یـا بـا دیگـري               تواند بدون اجازه    بود مگر این که عامل نمی     

  .شرکت نماید
  

   در مضاربه-فصل ششم 
  

  ۵۴۶ماده 
دهد با قید این که طرف دیگر بـا آن       مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می          

  .شود صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می.  باشندتجارت کرده و در سود آن شریک
  ۵۴٧ماده 

  .سرمایه باید وجه نقد باشد
  ۵۴٨ماده 
  .ي هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد حصه
  ۵۴٩ماده 
ین که در عرف، منجـزا معلـوم      هاي مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر ا              حصه

  .بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد
  ۵۵٠ماده 

  .مضاربه عقدي است جایز
  ۵۵١ماده 

  :شود عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می
   در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛-١
   در صورت مفلس شدن مالک؛-٢
   در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛-٣
  . صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده در-۴

  ۵۵٢ماده 
شـود   هر گاه در مضاربه، براي تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لـزوم عقـد نمـی                  

  .ي جدید مالک تواند معامله بکند مگر به اجازه لیکن پس از انقضاي مدت، مضارب نمی



  ۵۵٣ماده 
تواند هر قـسم   عامل می) جارت خاصی شرط نشده باشدیعنی ت(در صورتی که مضاربه، مطلق باشد  

  .تجارتی را که صالح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند
  ۵۵۴ماده 

تواند نسبت به همان سرمایه با دیگري مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با        مضارب نمی 
  .ي مالک اجازه
  ۵۵۵ماده 

عمالی را که براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جـا آورد ولـی                مضارب باید ا  
اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مـستحق اجـرت                    

  .آن نخواهد بود
  ۵۵۶ماده 

  .شود مگر در صورت تعدي یا تفریط مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی
  ۵۵٧اده م

اگر کسی مالی براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مـال مالـک باشـد در ایـن صـورت             
المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود         شود و عامل، مستحق اجرت      معامله، مضاربه محسوب نمی   

  .که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است
  ۵۵٨ماده 

ه خواهد بود و یـا خـسارات حاصـله از تجـارت، متوجـه       اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمای      
مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشـد کـه مـضارب از مـال                

  .خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند
  ۵۵٩ماده 

، احکـام  در حساب جاري یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیـر مـاده قبـل          
  .المضاربه به آن تعلق بگیرد مضاربه جاري و حق

  ۵۶٠ماده 
به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طـرفین           

  .مقرر است
  
  
  



   در جعاله-فصل هفتم 
  

  ۵۶١ماده 
اعـم از ایـن کـه طـرف،     جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداي اجرت معلوم در مقابل عملی   

  .معین باشد یا غیرمعین
  ۵۶٢ماده 

  .گویند در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می
  ۵۶٣ماده 

بنابراین اگر کسی ملتزم شـود کـه هـر    . الجهات، الزم نیست در جعاله، معلوم بودن اجرت من جمیع      
  . مال او خواهد بود جعاله صحیح استي مشاع معینی از آن، ي او را پیدا کند حصه کس گمشده

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

  ۵۶۵ماده 
توانند رجوع  جعاله تعهدي است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می       

  .المثل عمل عامل را بدهد ، رجوع نماید باید اجرتکنند ولی اگر جاعل در اثناي عمل
  ۵۶۶ماده 

ي جاعـل بـوده    هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود باالصاله               
المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود            باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت       

  . باشد یا از طرف خود عاملاعم از این که فسخ از طرف جاعل
  ۵۶٧ماده 

  .گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد عامل وقتی مستحق جعل می
  ۵۶٨ماده 

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقـدار عمـل خـود مـستحق                 
  .گردد جعل می

  ۵۶٩ماده 
رسد تا به جاعـل رد کنـد در       ست از وقتی که به دست عامل می       مالی که جعاله براي آن واقع شده ا       

  .دست او امانت است
  ۵٧٠ماده 

  جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقالیی باطل است



   در عقود معینه مختلفه-  باب سوم
   در شرکت-فصل هشتم 
   در احکام شرکت-مبحث اول 

  
  ۵٧١ماده 

  . متعدد در شئ واحد به نحو اشاعهشرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین
  ۵٧٢ماده 

  .شرکت، اختیاري است یا قهري
  ۵٧٣ماده 

ي عمـل شـرکا از قبیـل        شود یا در نتیجـه      ي عقدي از عقود حاصل می       شرکت اختیاري، یا در نتیجه    
  .ها مزج اختیاري یا قبول مالی مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو این

  ۵٧۴ماده 
  .شود ي امتزاج یا ارث، حاصل می وق مالکین است که در نتیجهشرکت قهري، اجتماع حق

  ۵٧۵ماده 
باشد مگر این که بـراي یـک یـا چنـد      هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می  

  .ها در مقابل عملی، سهم زیادتري منظور شده باشد نفر از آن
  ۵٧۶ماده 

  . بین شرکا خواهد بودطرز اداره کردن اموال مشترك، تابع شرایط مقرره
  ۵٧٧ماده 

تواند هـر عملـی را کـه       شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترك مأذون شده است می             
ي اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهـد        الزمه

  .بود مگر در صورت تفریط یا تعدي
  ۵٧٨ماده 

انند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد الزم داده شده باشد   تو  وقت می   شرکا همه 
  .که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند

  ۵٧٩ماده 
ي شرکاي متعدد باشد به نحوي که هر یک به طور اسـتقالل مـأذون       اگر اداره کردن شرکت به عهده     

  .منفرداً به اعمالی که براي اداره کردن الزم است اقدام کندتواند ها می در اقدام باشد هر یک از آن
  



  ۵٨٠ماده 
تواند بدون دیگري اقدام کنـد مـدیري کـه بـه      اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی     

تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهـد بـود اگـر                   
  .دیگر امکان فعلی براي مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشدچه براي مأذونین، 

  ۵٨١ماده 
تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تـابع         

  .مقررات معامالت فضولی خواهد بود
  ۵٨٢ماده 

  .شرکت نماید ضامن استشریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال 
  ۵٨٣ماده 

تواند بدون رضایت شرکاي دیگر سهم خود را جزئاً یـا کـالً بـه شـخص ثـالثی       هر یک از شرکا می 
  .منتقل کند

  ۵٨۴ماده 
شـود مگـر    الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی       شریکی که مال  

  .در صورت تفریط یا تعدي
  ۵٨۵ماده 

ها معامله کرده مـسئول بـوده و طلبکـاران فقـط حـق              ذون در مقابل اشخاصی که با آن      شریک غیرمأ 
  .رجوع به او دارند

  ۵٨۶ماده 
اگر براي شرکت در ضمن عقد الزمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شـرکا هـر وقـت بخواهـد       

  .تواند رجوع کند می
  ۵٨٧ماده 

  :شود شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می
  قسیم؛ در صورت ت-١
  . در صورت تلف شدن تمام مال شرکت-٢

  ۵٨٨ماده 
  :باشند در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی

   در صورت انقضاي مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛-١
  . در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا-٢



   در تقسیم اموال شرکت-مبحث دوم 
  

  ۵٨٩ماده 
تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردي کـه   المال می  شریکهر  

  .تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند
  ۵٩٠ماده 

از در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر         
  .ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند آن

  ۵٩١ماده 
هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم به نحوي که شـرکا تراضـی نماینـد بـه       

کند مـشروط بـر ایـن کـه      آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می     عمل می 
  .د که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشدتقسیم مشتمل بر ضرر نباش

  ۵٩٢ماده 
ضرر باشد در صورتی کـه تقاضـا از    هر گاه تقسیم براي بعضی از شرکا مضر و براي بعض دیگر بی          

شود و اگر بـر عکـس تقاضـا از طـرف غیرمتـضرر بـشود                  طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می      
  .شود  نمیشریک متضرر اجبار بر تقسیم

  ۵٩٣ماده 
شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقـداري کـه عادتـاً قابـل          ضرري که مانع از تقسیم می     

  .مسامحه نباشد
  ۵٩۴ماده 

هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفـر         
ت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شـرکاي  از شرکا بر ضرر شریک یا شرکاي دیگر از شرک     

توانـد   توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم مـی     متضرر می 
ي نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیـر یـا             براي قلع ماده  

  .اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند
  ۵٩۵ماده 

ي یک یا چند نفر از شـرکا از مالیـت باشـد         هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه         
  .تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند

  



  ۵٩۶ماده 
ها مـالزم بـا تقـسیم بـاقی      در صورتی که اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضی از آن       

  .اموال نیست
  ۵٩٧ماده 
  .علیهم جایز نیست یم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفتقس

  ۵٩٨ماده 
شـود و اگـر    ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شـرکا افـراز مـی           

شود و بعد از افراز یا تعدیل در صـورت عـدم تراضـی بـین              قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می      
  .گردد ها به قرعه معین می شرکا حصص آن

  ۵٩٩ماده 
تواند بدون رضاي دیگـران   تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد الزم است و هیچ یک ازشرکا نمی        

  .از آن رجوع کند
  ۶٠٠ماده 

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود کـه در حـین تقـسیم عـالم بـه آن نبـوده،         
  .د تقسیم را ب هم بزنندشریک یا شرکاي مزبور حق دارن

  ۶٠١ماده 
  .شود هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می

  ۶٠٢ماده 
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از امـوال تقـسیم شـده مـال غیـر بـوده اسـت در                         

  .یم صحیح واال باطل استصورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقس
  ۶٠٣ماده 

  .شود ممر و مجراي هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می
  ۶٠۴ماده 

تواند مـانع از تقـسیم آن ملـک بـشود ولـی بعـد از                 کسی که در ملک دیگري حق ارتفاق دارد نمی        
  .ماند تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می

  ۶٠۵ماده 
ي شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم،  ي بعضی از شرکا، مجراي آب یا محل عبور حصه       اه حصه هر گ 

شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنـین اسـت سـایر      حق مجري یا عبور ساقط نمی     
  .حقوق ارتفاقی



  ۶٠۶ماده 
ر میت دینـی بـوده   هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که ب     

است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفـر از وراث،     
  .تواند براي سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند معسر شده باشد طلبکار می

  
   در ودیعه-فصل نهم 

   در کلیات-مبحث اول 
  

  ۶٠٧ماده 
سـپارد بـراي آن کـه آن را     جب آن یک نفر مال خود را به دیگـري مـی   ودیعه عقدي است که به مو     

  .گویند گیر را مستودع یا امین می گذار مودع و ودیعه ودیعه. مجاناً نگاه دارد
  ۶٠٨ماده 

  .در ودیعه قبول امین الزم است اگر چه به فعل باشد
  ۶٠٩ماده 

مالک باشد و یا از طرف مالک صـراحتاً  مقام    تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم           کسی می 
  .یا ضمناً مجاز باشد

  ۶١٠ماده 
در ودیعه، طرفین باید اهلیت براي معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگـر کـه بـراي                 
معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا 

  .ضامن استتلف شود 
  ۶١١ماده 

  .ودیعه عقدي است جایز
  

   در تعهدات امین-مبحث دوم 
  

  ۶١٢ماده 
امین باید مال ودیعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشـد آن             

  .را به طوري که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند واال ضامن است
  



  ۶١٣ماده 
ي حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از براي حفظ مـال، تغییـر آن   هر گاه مالک برا  

تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییـر کـرده باشـد کـه در       ترتیب را الزم بداند می    
  .این صورت ضامن است

  ۶١۴ماده 
 در صـورت تعـدي یـا      باشـد مگـر     امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمـی             

  .تفریط
  ۶١۵ماده 

  .باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی
  ۶١۶ماده 

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب 
ل ودیعه حادث شـود اگـر چـه آن عیـب یـا           نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در ما           

  .نقص مستند به فعل او نباشد
  ۶١٧ماده 

تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوي از انحـا از آن منتفـع گـردد      امین نمی 
  .ي صریح یا ضمنی امانتگذار واال ضامن است مگر با اجازه

  ۶١٨ماده 
کت مختوم، به امین سپرده شده باشد حـق نـدارد آن را بـاز              ي سربسته یا پا     اگر مال ودیعه در جعبه    

  .کند واال ضامن است
  ۶١٩ماده 

  .امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید
  ۶٢٠ماده 

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجـود اسـت مـسترد دارد و نـسبت بـه                         
  .به عمل امین نباشد ضامن نیستنواقصی که در آن حاصل شده و مربوط 

  ۶٢١ماده 
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگري به جاي آن اخذ کرده باشـد         
باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و                 

  .حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند
  



  ۶٢٢ماده 
ي مثل یا قیمت آن بر آیـد اگـر چـه عـالم بـه          اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده          

  .ودیعه بودن مال نبوده باشد
  ۶٢٣ماده 

  .منافع حاصله از ودیعه مال مالک است
  ۶٢۴ماده 

انونی او یـا بـه   مقام ق امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم                
ي ضرورتی بخواهد آن را رد کند و بـه   باشد مسترد دارد و اگر به واسطه     کسی که مأذون در اخذ می     

  .کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید
  ۶٢۵ماده 

گـر  للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را بـه مالـک حقیقـی رد کنـد و ا      هر گاه مستحق  
  .المالک است مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول

  ۶٢۶ماده 
تواند رد  اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی               

  .کند مگر به وراث او
  ۶٢٧ماده 

  .ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن
  ۶٢٨ماده 

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییري حاصل گردد مثالً اگر امانتگذار محجـور شـود عقـد ودیعـه          
  .توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد منفسخ و ودیعه را نمی

  ۶٢٩ماده 
  .ه مالک مسترد شوداگر مال محجوري به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر ب

  ۶٣٠ماده 
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا والیت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به             
مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدي          

  .گردد مسترد می
  ۶٣١ماده 

غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قـانون او را نـسبت    هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی         
بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قـیم یـا   : به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است       



باشد مگر در صورت تفریط یا تعـدي   ها ضامن نمی علیه و امثال آن   ولی نسبت به مال صغیر یا مولی      
ي او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف         به استرداد از تاریخ مطالبه    و در صورت استحقاق مالک      

  .مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد
  ۶٣٢ماده 

ي واردین  ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه       کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن        
ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف  اشیا و اسباب یا البسه نزد آنباشند که  وقتی مسئول می  

  .بلد در حکم ایداع باشد
  

   در تعهدات امانتگذار-مبحث سوم 
  

  ۶٣٣ماده 
  .امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار براي حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد

  ۶٣۴ماده 
  .ي امانتگذار است  عهدههر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر

  
   در عاریه-فصل دهم 

  
  ۶٣۵ماده 

دهـد کـه از عـین مـال او      عاریه عقدي است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مـی          
  .گیرنده را مستعیر گویند دهنده را معیر و عاریه عاریه. مجاناً منتفع شود

  ۶٣۶ماده 
دهـد اگـر چـه مالـک عـین        مالی باشد که عاریه مـی     دهنده عالوه بر اهلیت باید مالک منفعت          عاریه
  .نباشد
  ۶٣٧ماده 

منفعتـی کـه   . تواند موضوع عقد عاریـه گـردد   هر چیزي که بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد می    
  .مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقالیی باشد

  ۶٣٨ماده 
  .شود  میعاریه عقدي است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ

  



  ۶٣٩ماده 
هر گاه مال عاریه داراي عیوبی باشد که براي مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده        

همین حکم در مـورد مـودع و مـوجر و امثـال     . نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود      
  .باشد ها نیز جاري می آن

  ۶۴٠ماده 
  .باشد مگر در صورت تفریط یا تعدي نمیمستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه 

  ۶۴١ماده 
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مـورد اذن، اسـتعمال        

  .نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخالف متعارف استفاده کرده باشد
  ۶۴٢ماده 

انی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل     اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقص           
  .او نباشد

  ۶۴٣ماده 
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیـز شـده باشـد ضـامن ایـن منقـصت          

  .خواهد بود
  ۶۴۴ماده 

ي طال و نقره اعم از مسکوك و غیرمسکوك مستعیر ضامن است هـر چنـد شـرط ضـمان               در عاریه 
  .ه باشدنشده و تفریط یا تعدي هم نکرد

  ۶۴۵ماده 
  . رعایت شود۶٣٠ تا ۶٢۶ و ۶٢۴در رد عاریه باید مفاد مواد 

  ۶۴۶ماده 
ي مستعیر است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و        مخارج الزمه براي انتفاع از مال عاریه بر عهده        

  .عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد
  ۶۴٧ماده 

  .وي به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیرتواند مال عاریه رابه هیچ نح مستعیر نمی
  
  
  
  



   در قرض-فصل یازدهم 
  

  ۶۴٨ماده 
قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگـر تملیـک    

کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعـذر رد                   می
  .دهدالرد را ب مثل، قیمت یوم

  ۶۴٩ماده 
  .اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است

  ۶۵٠ماده 
  .مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد

  ۶۵١ماده 
بـل از انقـضا مـدت،    توانـد ق  اگر براي اداي قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی  

  .طلب خود را مطالبه کند
  ۶۵٢ماده 

  .دهد در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت یا اقساطی قرار می
  ۶۵٣ماده 

  .منسوخ است
  

   در قمار و گروبندي-فصل دوازدهم 
  

  ۶۵۴ماده 
ي  کـم در مـورد کلیـه   همـین ح . قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بـود         

  .تعهداتی که از معامالت نامشروع تولید شده باشد جاري است
  ۶۵۵ماده 

ي  در دوانیدن حیوانات سواري و همچنین در تیراندازي و شمشیرزنی گروبندي جـائز و مفـاد مـاده           
  .شود ها رعایت نمی قبل در مورد آن

  
  
  



   در وکالت-فصل سیزدهم 
   در کلیات-مبحث اول 

  
  ۶۵۶ماده 

کالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجـام امـري نایـب خـود                   و
  .نماید می

  ۶۵٧ماده 
  .تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است

  ۶۵٨ماده 
  .شود وکالت ایجاباً و قبوالً به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند واقع می

  ۶۵٩ماده 
  .رتوکالت ممکن است مجانی باشد یا با اج

  ۶۶٠ماده 
  .وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد یا مقید و براي امر یا امور خاصی

  ۶۶١ماده 
  .در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود

  ۶۶٢ماده 
 وکیل هم باید کسی باشد که   .وکالت باید در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد              

  .براي انجام آن امر اهلیت داشته باشد
  ۶۶٣ماده 

  .تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد وکیل نمی
  ۶۶۴ماده 

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین داللت بر آن نماید و همچنین وکیل               
  .واهد بوددر اخذ حق، وکیل در مرافعه نخ

  ۶۶۵ماده 
  .ي قطعی داللت بر آن کند وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه

  
  
  



   در تعهدات وکیل-مبحث دوم 
  

  ۶۶۶ماده 
گـردد   هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محـسوب مـی            

  .مسئول خواهد بود
  ۶۶٧ماده 

صرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعـات نمایـد و از آن چـه کـه موکـل                    وکیل باید در ت   
  .بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند

  ۶۶٨ماده 
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را کـه بـه جـاي او دریافـت کـرده       

  .نداست به او رد ک
  ۶۶٩ماده 

توانـد بـدون    ها نمی هر گاه براي انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن     
دیگري یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقالً وکالت داشته باشد، در ایـن                   

  .تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد صورت هر کدام می
  ۶٧٠ماده 

هـا وکالـت دیگـري باطـل       ر صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به مـوت یکـی از آن                د
  .شود می

  ۶٧١ماده 
وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این کـه تـصریح بـه عـدم                        

  .وکالت باشد
  ۶٧٢ماده 

مگر این که صریحاً یا به داللت قـرائن،  تواند براي آن امر به دیگري وکالت دهد   وکیل در امري نمی   
  .وکیل در توکیل باشد

  ۶٧٣ماده 
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگـذار      

شود  کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می  
  .مسئول خواهد بود

  



   در تعهدات موکل- سوم مبحث
  

  ۶٧۴ماده 
در مورد آن چـه  . موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد        

که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشـت مگـر ایـن کـه      
  .اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند

  ۶٧۵ماده 
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجـرت وکیـل       

  .را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد
  ۶٧۶ماده 
الوکاله یا مقدار آن قرارداد  ي وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق        الوکاله  حق

  .المثل است عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرتنباشد تابع 
  ۶٧٧ماده 

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است کـه بـا اجـرت                
  .باشد

  
   در طرق مختلفه انقضاي وکالت-مبحث چهارم 

  
  ۶٧٨ماده 

  :شود وکالت به طرق ذیل مرتفع می
  ل؛ به عزل موک-١
   به استعفاي وکیل؛-٢
  . به موت یا جنون وکیل یا موکل-٣

  ۶٧٩ماده 
تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالـت وکیـل و یـا عـدم عـزل در                        موکل می 

  .ضمن عقد الزمی شرط شده باشد
  ۶٨٠ماده 

بت بـه موکـل   تمام اموري که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نـس          
  .نافذ است



  ۶٨١ماده 
توانـد در آن   بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می           

  .چه وکالت داشته اقدام کند
  ۶٨٢ماده 

هـا    شود مگر در اموري که حجر، مـانع از توکیـل در آن              محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می     
  .ت محجوریت وکیل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشدباشد و همچنین اس نمی
  ۶٨٣ماده 

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور           
کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که براي فروش آن وکالت         

  .شود د خود بفروشد وکالت منفسخ میداده بو
  

   در ضمان عقدي-فصل چهاردهم 
   در کلیات-مبحث اول 

  
  ۶٨۴ماده 

متعهد . ي دیگري است به عهده بگیرد عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه          
  .گویند عنه یا مدیون اصلی می له و شخص ثالث رامضمون را ضامن طرف دیگر را مضمون

  ۶٨۵ماده 
  .در ضمان، رضاي مدیون اصلی شرط نیست

  ۶٨۶ماده 
  .ضامن باید براي معامله اهلیت داشته باشد

  ۶٨٧ماده 
  .ضامن شدن از محجور و میت صحیح است

  ۶٨٨ماده 
  .ممکن است از ضامن ضمانت کرد

  ۶٨٩ماده 
  .له قبول کند صحیح است هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون

  ۶٩٠ماده 
  له در وقت ضمان به عدم تمکن در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون



تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملـی شـود    ضامن جاهل بوده باشد می   
  .له خیاري نخواهد داشت مضمون

  ۶٩١ماده 
  .ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است

  ۶٩٢ماده 
تواند در دین مؤجـل   در دین حال، ممکن است ضامن براي تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می         

  .تعهد پرداخت فوري آن را بنماید
  ۶٩٣ماده 

  .ي رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه له می مضمون
  ۶٩۴ماده 

نماید شرط نیست بنـابراین اگـر    یط دینی که ضمانت آن را می    علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرا       
کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقـدار اسـت ضـمان صـحیح اسـت        

  .لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است
  ۶٩۵ماده 

  .عنه الزم نیست له یا مضمون معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون
  ۶٩۶ماده 
  .دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشدهر 

  ۶٩٧ماده 
للغیر در آمدن آن جایز  ضمان عهده از مشتري یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق  

  .است
  له  در اثر ضمان بین ضامن و مضمون-مبحث دوم 

  ۶٩٨ماده 
لـه   ي ضامن بـه مـضمون   عنه بري و ذمه ي مضمون هبعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذم 

  .شود مشغول می
  ۶٩٩ماده 

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بـه                
  .تأدیه ممکن است معلق باشد

  ٧٠٠ماده 
   مدیون باشد، منعنه تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون



  .شود ضامنم، موجب بطالن آن نمی
  ٧٠١ماده 

توانند آن را فسخ کنند مگـر در صـورت اعـسار     له نمی ضمان، عقدي است الزم و ضامن یا مضمون    
به   مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون    ۶٩٠ضامن به طوري که در ماده       

  .و یا در صورت تخلف از مقررات عقد
  ٧٠٢ ماده

ي طلب خود را از  تواند قبل از انقضاي مدت، مطالبه    له نمی   هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون      
  .ضامن کند اگر چه دین، حال باشد

  ٧٠٣ماده 
  .له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد در ضمان حال، مضمون

  ٧٠۴ماده 
  .ائن معلوم شود که موجل بوده استضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قر

  ٧٠۵ماده 
  .شود ضمان موجل به فوت ضامن، حال می

  ٧٠۶ماده 
  .حذف شد

  ٧٠٧ماده 
شود مگر این کـه مقـصود، ابـرا از اصـل      عنه را بري کند ضامن بري نمی       له ذمه مضمون    اگر مضمون 

  .دین باشد
  ٧٠٨ماده 

  .شود اله یا خیار از ضمان بري میکسی که ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اق
  

  عنه  در اثر ضمان بین ضامن و مضمون-مبحث سوم 
  

  ٧٠٩ماده 
توانـد در صـورتی کـه     عنـه نـدارد مگـر بعـد از اداي دیـن ولـی مـی        ضامن حق رجوع به مـضمون     

عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینـی برائـت او را تحـصیل نمایـد و مـدت مزبـور هـم                       مضمون
  . رجوع کندمنقضی شده باشد

  



  ٧١٠ماده 
له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نمایـد مثـل            اگر ضامن با رضایت مضمون    

عنـه دارد و همچنـین اسـت حوالـه      آن است که دین را ادا کرده اسـت و حـق رجـوع بـه مـضمون          
  .ي ضامن له به عهده مضمون

  ٧١١ماده 
له نخواهد  ا ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون عنه آن ر    اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون       

لـه آن چـه را کـه گرفتـه      تواند از مضمون عنه می   عنه مراجعه کند و مضمون      داشت و باید به مضمون    
  .است مسترد دارد

  ٧١٢ماده 
  .عنه دارد له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون هر گاه مضمون

  ٧١٣ماده 
تواند از مدیون مطالبـه کنـد    له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی   وناگر ضامن به مضم   

  .اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد
  ٧١۴ماده 

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجـوع بـه زیـاده نـدارد مگـر در صـورتی کـه بـه اذن                    
  .عنه داده باشد مضمون

  ٧١۵ماده 
توانـد    و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی       هر گاه دین مدت داشته    

  .از مدیون مطالبه کند
  ٧١۶ماده 

نه نماید هر چنـد  ع  تواند رجوع به مضمون     در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می           
  .عنه اذن به ضمان موجل داده باشد ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون

  ٧١٧ماده 
عنه اذن در ادا نـداده   شود هرچند ضامن به مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بري می     هر گاه مضمون  

  .باشد
  ٧١٨ماده 

  .شوند عنه هر دو بري می امن و مضمونله ضامن را از دین ابرا کند ض هر گاه مضمون
  ٧١٩ماده 

  .عنه ندارد له ضامن را ابرا یا دیگري مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون هر گاه مضمون



  ٧٢٠ماده 
  .عنه ندارد ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون

  
   در اثر ضمان بین ضامنین-مبحث چهارم 

  
  ٧٢١ماده 

 گاه اشخاص متعدد از یک شخص بـراي یـک قـرض بـه نحـو تـسهیم ضـمانت کـرده باشـند                          هر
ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قـرض     له به هر یک از آن       مضمون

تواند بـه قـدر سـهم او رجـوع      را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می    
  .کند

  ٧٢٢ماده 
عنه خود رجوع کنـد و بـه همـین         ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون           

  .کند تا به مدیون اصلی برسد عنه خود رجوع می طریق هر ضامنی به مضمون
  ٧٢٣ماده 

در این صورت تعلیق بـه التـزام،   . ممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به دین دیگري ملتزم شود      
  . این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نمایدمبطل نیست مثل

   در حواله-فصل پانزدهم 
  ٧٢۴ماده 

ي شـخص ثـالثی منتقـل     ي مدیون به ذمـه  حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه 
  .گویند علیه می مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال. گردد می

  ٧٢۵ماده 
  .علیه شود مگر با رضاي محتال و قبول محال له محقق نمیحوا

  ٧٢۶ماده 
  .اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاري نخواهد بود

  ٧٢٧ماده 
علیـه پـس    علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال         براي صحت حواله الزم نیست که محال      

  .ازقبولی در حکم ضامن است
  ٧٢٨ده ما

  .علیه شرط نیست در صحت حواله، مالئت محال



  ٧٢٩ماده 
توانـد   علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعـسار او باشـد محتـال مـی             هر گاه در وقت حواله، محال     

  .حواله را فسخ و به محیل رجوع کند
  ٧٣٠ماده 

  .شود  مشغول میعلیه ي محال ي محیل از دینی که حواله داده بري و ذمه پس از تحقق حواله، ذمه
  ٧٣١ماده 

تواند به همان مقـداري کـه      علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداي وجه حواله می           در صورتی که محال   
  .پرداخته است رجوع به محیل نماید

  ٧٣٢ماده 
تواند آن را فسخ کند مگر در  علیه نمی حواله عقدي است الزم و هیچ یک از محیل و محتال و محال     

  . یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد و٧٢٩مورد ماده 
  ٧٣٣ماده 

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصی بدهد یا مشتري حواله داده باشد که                
شود و اگر محتـال ثمـن را      بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطالن بیع معلوم گردد حواله باطل می              

ي فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده   ولی اگر بیع به واسطهاخذ کرده باشد باید مسترد دارد
مفاد این ماده در مـورد سـایر      . تواند به یکدیگر رجوع کند      علیه بري و بایع یامشتري می       لیکن محال 

  .تعهدات نیز جاري خواهد بود
  

   در کفالت-فصل شانزدهم 
  

  ٧٣۴ماده 
قابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفین در م        

  .گویند له می متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول. کند می
  ٧٣۵ماده 

  .شود له واقع می کفالت به رضاي کفیل و مکفول
  ٧٣۶ماده 

ي مکفول،شـرط نیـست بلکـه دعـوي حـق از              در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده         
  .له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد لطرف مکفو

  



  ٧٣٧ماده 
  .کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد

  ٧٣٨ماده 
  .ممکن است شخص دیگري کفیل کفیل شود

  ٧٣٩ماده 
ر کفالـت  تواند احضار مکفول را تقاضا کنـد ولـی د      له هر وقت بخواهد می      در کفالت مطلق، مکفول   

  .موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد
  ٧۴٠ماده 

ي حقـی کـه      کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید واال باید از عهده                
  .شود بر آید بر عهده مکفول ثابت می

  ٧۴١ماده 
بـه نحـوي کـه ملتـزم     اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید          

  .شده است عمل کند
  ٧۴٢ماده 

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگـر ایـن    
  .که عقد منصرف به محل دیگر باشد

  ٧۴٣ماده 
  .شود اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که براي حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می

  ٧۴۴ماده 
اند تسلیم کنـد قبـول آن    اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخالف شرایطی که کرده    

لـه بـر خـالف     شود و همچنین اگر مکفول له الزم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بري می   بر مکفول 
  .مقرر بین طرفین تقاضاي تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست

  ٧۴۵ماده 
مقام او بدون رضاي او خارج کند در حکم کفیـل   حق یا قائم  ا از تحت اقتدار ذي    هر کس شخصی ر   

  .ي حقی که بر او ثابت شود بر آید است و باید آن شخص را حاضر کند واال باید از عهده
  ٧۴۶ماده 

  :شود در موارد ذیل کفیل بري می
   در صورت حاضر کردن مکفول به نحوي که متعهد شده است؛-١
  که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛ در صورتی -٢



  له بر او دارد بري شود؛ ي مکفول به نحوي از انحا از حقی که مکفول  در صورتی که ذمه-٣
  له کفیل را بري نماید؛  در صورتی که مکفول-۴
  له به نحوي از انحا به دیگري منتقل شود؛  در صورتی که حق مکفول-۵
  . در صورت فوت مکفول-۶

  ٧۴٧ماده 
لـه از قبـول آن امتنـاع نمایـد      هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول        

له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حـاکم   تواند احضار مکفول و امتناع مکفول  کفیل می 
  .اثبات نماید

  ٧۴٨ماده 
  .شود له موجب برائت کفیل نمی فوت مکفول

  ٧۴٩ماده 
هـا در مقابـل    ک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکـی از آن      هر گاه ی  

  .شود دیگران بري نمی
  ٧۵٠ماده 

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگري کفیل او و هکذا هر کفیل بایـد مکفـول خـود را                 
شوند و هر کدام   بري میها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین     حاضر کند و هر کدام از آن      

  .شوند هاي مابعد او هم بري می  بري شد کفیل٧۴۶که به یکی از جهات مزبور در ماده 
  ٧۵١ماده 

ي او است ادا  هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده      
رده آن چه را که داده اخذ کند و اگـر  تواند به مکفول رجوع ک نماید و یا به اذن او اداي حق کند می      

  .هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت
  

   در صلح-فصل هفدهم 
  

  ٧۵٢ماده 
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیري از تنازع احتمالی، در مورد معاملـه و     

  .غیر آن واقع شود
  ٧۵٣ماده 

  .عامله و تصرف در مورد صلح داشته باشندبراي صحت صلح، طرفین باید اهلیت م



  ٧۵۴ماده 
  .هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غیر مشروع باشد

  ٧۵۵ماده 
  .شود صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی

  ٧۵۶ماده 
  .شود ممکن است مورد صلح واقع شود حقوق خصوصی که از جرم تولید می

  ٧۵٧ماده 
  .صلح بالعوض نیز جایز است

  ٧۵٨ماده 
دهـد لـیکن    ي معامله را که به جاي آن واقـع شـده اسـت مـی             صلح در مقام معامالت هرچند نتیجه     

شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صـلح، عـین باشـد در مقابـل عـوض،                  
  .و احکام خاصه بیع در آن مجري شودنتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط 

  ٧۵٩ماده 
  .حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد

  ٧۶٠ماده 
خورد مگر در موارد  صلح، عقد الزم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی             

  .فسخ به خیار یا اقاله
  ٧۶١ماده 

تواند آن را  شد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی        صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح با         
  .فسخ کند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار

  ٧۶٢ماده 
  .اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است

  ٧۶٣ماده 
  .صلح به اکراه نافذ نیست

  ٧۶۴ماده 
  . خیار فسخ استتدلیس در صلح موجب

  ٧۶۵ماده 
ي باطله، باطل است ولی صلح دعوي ناشـی از بطـالن معاملـه صـحیح      صلح دعوي مبتنی بر معامله  

  .است



  ٧۶۶ماده 
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوي واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعـاوي   

لح معلوم نباشد مگر این که صلح بـه  داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حین ص   
  .حسب قرائن شامل آن نگردد

  ٧۶٧ماده 
  .اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است

  ٧۶٨ماده 
ي  گیـرد متعهـد شـود کـه نفقـه      الصلحی که می در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال       

 معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یـا    ماهه تا مدت    معینی همه ساله یا همه    
  .به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود

  ٧۶٩ماده 
ي قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود کـه بعـد                در تعهد مذکوره در ماده    

  .از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود
  ٧٧٠ماده 

شـود   شود به ورشکستگی یا افالس متعهد نفقه، فسخ نمـی      وق واقع می  صلحی که بر طبق دو ماده ف      
  .مگر این که شرط شده باشد

  
   در رهن-فصل هجدهم 

  
  ٧٧١ماده 

دهنده را راهن و  رهن. دهد رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می          
  .گویند طرف دیگر را مرتهن می

  ٧٧٢ماده 
گـردد داده شـود ولـی     قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معـین مـی       مال مرهون باید به     

  .استمرار قبض شرط صحت معامله نیست
  ٧٧٣ماده 

  .تواند مورد رهن واقع شود هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی
  ٧٧۴ماده 

  .مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است



  ٧٧۵ماده 
هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمـه اسـت       براي  

  .قابل فسخ باشد
  ٧٧۶ماده 

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهـد در ایـن       
مچنـین ممکـن   صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کـسی باشـد و ه                 

  .ها دارد رهن بدهند است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن
  ٧٧٧ماده 

حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کنـد کـه اگـر در        در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی        
فا موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلـب خـود را اسـتی                    

ي او باشـد و بـاالخره    کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فـوت مـرتهن بـا ورثـه      
  .ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود

  ٧٧٨ماده 
  .اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است

  ٧٧٩ماده 
 باشد و راهـن هـم بـراي فـروش آن و اداي          هر گاه مرتهن براي فروش عین مرهونه وکالت نداشته        

  .نماید تا اجبار به بیع یا اداي دین به نحو دیگر بکند دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می
  ٧٨٠ماده 

  .براي استیفاي طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگري رجحان خواهد داشت
  ٧٨١ماده 

تهن فروخته شود مازاد، مـال مالـک آن اسـت و اگـر بـر                اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مر        
  .عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید براي نقیصه به راهن رجوع کند

  ٧٨٢ماده 
  .شود ي قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می در مورد قسمت اخیر ماده

  ٧٨٣ماده 
توانـد   اري از رهن را مطالبه نماید و مرتهن مـی        اگر راهن مقداري از دین را اداء کند حق ندارد مقد          

  .تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگري مقرر شده باشد
  ٧٨۴ماده 

  .تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است



  ٧٨۵ماده 
شود در رهن نیز  ع محسوب میهر چیزي که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبی             

  .داخل خواهد بود
  ٧٨۶ماده 
ي رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی کـه متـصل باشـد جـزو رهـن        ثمره

خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بـین طـرفین           
  .ترتیب دیگري مقرر شده باشد

  ٧٨٧ماده 
توانـد هـر وقـت     بت به مرتهن جائز و نسبت به راهن الزم است و بنابراین مرتهن مـی   عقد رهن نس  

تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحـوي از     بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی        
  .انحا قانونی از آن بري شود رهن را مسترد دارد

  ٧٨٨ماده 
توانـد تقاضـا    شود ولی در صورت فوت مرتهن راهـن مـی   به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی 

در صـورت  . شود داده شـود  نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می 
  .شود عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می

  ٧٨٩ماده 
ن نخواهـد  رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شـدن آ      

  .بود مگر در صورت تقصیر
  ٧٩٠ماده 

ي مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لـیکن اگـر بـا وجـود مطالبـه، آن را رد              بعد از برائت ذمه   
  .ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد

  ٧٩١ماده 
ننده بدل آن را ک ي عمل خود راهن یا شخص دیگري تلف شود باید تلف اگر عین مرهونه به واسطه 

  .بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود
  ٧٩٢ماده 

  . شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود٧٧٧وکالت مزبور در ماده 
  ٧٩٣ماده 

  .تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن راهن نمی
  



  ٧٩۴ماده 
گري که براي رهن نافع باشد و منـافی حقـوق    تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دی         راهن می 

مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منـع اجـازه بـا                   
  .حاکم است

  
   در هبه-فصل نوزدهم 

  
  ٧٩۵ماده 

کننده  کند، تملیک هبه عقدي است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگري تملیک می          
  .گویند ب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میواه

  ٧٩۶ماده 
  .واهب باید براي معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد

  ٧٩٧ماده 
  .کند واهب باید مالک مالی باشد که هبه می

  ٧٩٨ماده 
ود متهب باشد یا وکیـل  شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خ          هبه واقع نمی  

  .او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد
  ٧٩٩ماده 

  .در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است
  ٨٠٠ماده 

  .در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست
  ٨٠١ماده 

مالی را به او هبـه کنـد   تواند شرط کند که متهب  هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می  
  .یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد

  ٨٠٢ماده 
  .شود اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می

  ٨٠٣ماده 
  :تواند با بقاي عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل بعد از قبض نیز واهب می

  اهب باشد؛ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اوالد و-١



   در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛-٢
 در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهـراً       -٣

ي فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده   مثل این که متهب به واسطه     
  شود؛

  . در عین موهوبه تغییري حاصل شود در صورتی که-۴
  ٨٠۴ماده 

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگـر منفـصل باشـد مـال      
  .متهب خواهد بود

  ٨٠۵ماده 
  .بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست

  ٨٠۶ماده 
  .هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد

  ٨٠٧ماده 
  .اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگري بدهد حق رجوع ندارد

  
   در اخذ به شفعه-قسمت سوم 

  
  ٨٠٨ماده 

ي خـود را   هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک، حصه 
سـت بـه او   به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده ا  

  .گویند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می. ي مبیعه را تملک کند بدهد و حصه
  ٨٠٩ماده 

  .هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود
  ٨١٠ماده 

ها ملک خود را با حق ممر یـا مجـري    اگر ملک دو نفر در ممر یا مجري مشترك باشد و یکی از آن       
دیگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملـک را بـدون     بفروشد  

  .ممر یا مجري بفروشد دیگري حق شفعه ندارد
  ٨١١ماده 

  .علیهم حق شفعه ندارد ي یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف اگر حصه



  ٨١٢ماده 
تـوان   قابل شفعه نباشد حق شفعه را مـی       اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر             

  .ي آن بعض از ثمن اجرا نمود نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه
  ٨١٣ماده 

  .در بیع فاسد، حق شفعه نیست
  ٨١۴ماده 

  .خیاري بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست
  ٨١۵ماده 

 صاحب حق مزبور یا باید از آن .توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود حق شفعه را نمی
  .صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید

  ٨١۶ماده 
اي را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مـورد شـفعه نمـوده          اخذ به شفعه، هر معامله    

  .نماید باشد، باطل می
  ٨١٧ماده 

ك اسـت نـه بـایع لـیکن اگـر در      کند مشتري ضامن در در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می    
موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مـشتري       

  .نخواهد داشت
  ٨١٨ماده 

مشتري نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشـد ضـامن            
  .به، در صورتی که تعدي یا تفریط نکرده باشدنیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطال

  ٨١٩ماده 
شود در صورتی که منفصل باشد مـال مـشتري و           نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می          

تواند بنایی را که کرده یا درختـی را کـه    در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتري می          
  .کاشته قلع کند

  ٨٢٠ماده 
البیع معیوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفیع در موقـع اخـذ    م شود که مبیع، حینهر گاه معلو  

حقوق مشتري در مقابـل بـایع راجـع بـه درك مبیـع      . گذارد به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می        
  .همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است

  



  ٨٢١ماده 
  .حق شفعه فوري است

  ٨٢٢ماده 
 است و اسقاط آن به هر چیزي که داللت بر صرف نظر کردن از حـق مزبـور      حق شفعه قابل اسقاط   

  .شود نماید واقع می
  ٨٢٣ماده 

  .شود حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می
  ٨٢۴ماده 

توانند آن را فقط نسبت به  هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی           
  .جرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایندسهم خود ا

  
   در وصایا و ارث-قسمت چهارم 

   در وصایا-باب اول 
   در کلیات-فصل اول 

  
  ٨٢۵ماده 

  .تملیکی و عهدي: وصیت بر دو قسم است
  ٨٢۶ماده 

 براي زمان بعد از فوتش وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود       
وصیت عهدي عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را براي    . به دیگري مجاناً تملیک کند    

کننـده موصـی، کـسی کـه وصـیت       وصـیت . نمایـد  انجام امر یا اموري یا تصرفات دیگري مأمور می    
صـیت عهـدي،   به، کسی که به موجـب و  له، مورد وصیت موصی تملیکی به نفع او شده است موصی 

  .شود شود وصی نامیده می ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می
  ٨٢٧ماده 

  .له پس از فوت موصی شود مگر با قبول موصی تملیک به موجب وصیت محقق نمی
  ٨٢٨ماده 

المنفعه شود قبول شرط  له غیر محصور باشد مثل این که وصیت براي فقرا یا امور عام         هر گاه موصی  
  .نیست

  



  ٨٢٩ده ما
تواند از وصیت خود رجوع کنـد حتـی      له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می           قبول موصی 

  .له موصی به را قبض کرده باشد در صورتی که موصی
  ٨٣٠ماده 

لـه قبـل از    له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی     نسبت به موصی  
تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را  د بعد از فوت می   فوت موصی وصیت را رد کرده باش      

تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشـد             به را قبض کرد دیگر نمی       قبول و موصی  
  .بعد از فوت قبول ثانوي الزم نیست

  ٨٣١ماده 
  .له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود اگر موصی

  ٨٣٢ماده 
به قبول کند در این صورت وصـیت نـسبت      تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی         له می   موصی

  .شود به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می
  ٨٣٣ماده 
هـا   له رد یـا قبـول خـود را بـه آن          به تصرف کند مادام که موصی       تواند در موصی    ي موصی نمی    ورثه

کنـد   له را مجبـور مـی   اگر تأخیر این اعالم موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی    . استاعالم نکرده   
  .که تصمیم خود را معین نماید

  ٨٣۴ماده 
تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد      در وصیت عهدي، قبول شرط نیست لیکن وصی می        

اهـل بـر وصـایت بـوده     کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چـه ج            
  .باشد

  
   در موصی-فصل دوم 

  
  ٨٣۵ماده 

  .موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد
  ٨٣۶ماده 

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کنـد یـا اعمـال دیگـر از ایـن قبیـل کـه                  
  باطلموجب هالکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالکت 



  .است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود
  ٨٣٧ماده 

ي خود را از ارث محروم کنـد وصـیت مزبـور      اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه          
  .نافذ نیست

  ٨٣٨ماده 
  .تواند از وصیت خود رجوع کند موصی می

  ٨٣٩ماده 
  .ل نماید وصیت دوم صحیح استاگر موصی ثانیاً وصیتی بر خالف وصیت او

  
  به  در موصی-فصل سوم 

  
  ٨۴٠ماده 

  .وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است
  ٨۴١ماده 

  .ي مالک باطل است به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه موصی
  ٨۴٢ماده 

  .ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود
  ٨۴٣ماده 
ي وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط  ت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه         وصی

  .نسبت به سهم او نافذ است
  ٨۴۴ماده 

شود اگر قیمـت آن بـیش از ثلـث ترکـه باشـد          هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می          
  .مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند

  ٨۴۵ماده 
شـود نـه بـه اعتبـار دارایـی او در حـین        یزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می       م

  .وصیت
  ٨۴۶ماده 

  :شود هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می



لمنفعه بودن درمدت ا شود سپس ملک مزبور با مالحظه مسلوب بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می    
اگر موصی به منافع دائمـی ملـک      . شود  وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می          

ي منافع از ثلـث محـسوب    بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با مالحظه       
  .شود می

  ٨۴٧ماده 
  .صیت طور دیگر مقرر شده باشداگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در و

  ٨۴٨ماده 
له بـا ورثـه در همـان مقـدار از ترکـه       اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی 

  .مشاعاً شریک خواهد بود
  ٨۴٩ماده 

اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموري کرده باشد و ورثـه زیـاده بـر ثلـث را       
شود تا میزان ثلـث و زایـد بـر       همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می          اجازه نکنند به  

  .شود ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می
  

  له  در موصی-فصل چهارم 
  

  ٨۵٠ماده 
  .له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزي بشود که براي او وصیت شده است موصی

  ٨۵١ه ماد
  .وصیت براي حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود

  ٨۵٢ماده 
رسد مگـر ایـن کـه جـرم مـانع ارث       به به ورثه او می ي جرمی سقط شود موصی اگر حمل در نتیجه   

  .باشد
  ٨۵٣ماده 

گر این که موصی شود م ها بالسویه تقسیم می به بین آن لهم متعدد و محصور باشند موصی      اگر موصی 
  .طور دیگر مقرر داشته باشد

  
   در وصی-فصل پنجم 

  



  ٨۵۴ماده 
تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصـیا بایـد مجتمعـاً عمـل بـه             موصی می 

  .وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقالل هر یک
  ٨۵۵ماده 

د به این طریق که اگـر اولـی فـوت کـرد          تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کن           موصی می 
  .دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا

  ٨۵۶ماده 
در این صورت اجراي وصایا با کبیر خواهـد    . توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد          صغیر را می  

  .بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر
  ٨۵٧ماده 

حـدود اختیـارات نـاظر بـه       . در عملیات وصی معین نماید    تواند یک نفر را براي نظارت         موصی می 
  .طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود

  ٨۵٨ماده 
شـود   باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی       وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می           

  .مگر در صورت تعدي و تفریط
  ٨۵٩ماده 

  .یاي موصی رفتار کند واال ضامن و منعزل استوصی باید بر طبق وصا
  ٨۶٠ماده 

  .غیر از پدر و جد پدري کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند
  

   در ارث-باب دوم 
   در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث-فصل اول 

  
  ٨۶١ماده 

  .نسب و سبب: موجب ارث دو امر است
  ٨۶٢ماده 

  :سه طبقه اندبرند  اشخاصی که به موجب نسب ارث می
  . پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد-١
  .ها  اجداد و برادر و خواهر و اوالد آن-٢



  .ها  اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آن-٣
  ٨۶٣ماده 

  .ي قبل کسی نباشد برند که از وارثین طبقه ي بعد وقتی ارث می وارثین طبقه
  ٨۶۴ماده 

برند هر یـک از زوجـین اسـت کـه در حـین فـوت        رث میاز جمله اشخاصی که به موجب سبب ا      
  .دیگري زنده باشد

  ٨۶۵ماده 
بـرد   ي ارث جمع شود به جهت تمـام آن موجبـات ارث مـی          اگر در شخص واحد موجبات متعدده     

  .برد ها مانع دیگري باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می مگر این که بعضی از آن
  ٨۶۶ماده 

  .ي متوفی راجع به حاکم است وارث، امر ترکهدر صورت نبودن 
  

   در تحقق ارث-فصل دوم 
  

  ٨۶٧ماده 
  .کند ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می

  ٨۶٨ماده 
شـود مگـر پـس از اداي حقـوق و دیـونی کـه بـه         ي متوفی مستقر نمی    مالکیت ورثه نسبت به ترکه    

  .ي میت تعلق گرفته ترکه
  ٨۶٩ماده 

  :گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است ي میت تعلق می دیونی که به ترکهحقوق و 
   قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛-١
   دیون و واجبات مالی متوفی؛-٢
  .ها ي آن  وصایاي میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه-٣

  ٨٧٠ماده 
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد            

  .بین وراث تقسیم گردد
  ٨٧١ماده 

  هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معامالت



  .توانند آن را بر هم زنند  میمزبوره نافذ نبوده و دیان
  ٨٧٢ماده 

شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاي مدتی که عادتـاً چنـین            اموال غائب مفقوداالثر تقسیم نمی    
  .ماند شخصی زنده نمی

  ٨٧٣ماده 
برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد        اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می        

برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقـع شـود کـه در      یکدیگر ارث نمی  اشخاص مزبور از    
  .برند این صورت از یکدیگر ارث می

  ٨٧۴ماده 
ها معلوم و دیگري از حیث  ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن  اگر اشخاصی که بین آن    

  .برد دیگري ارث میتقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن 
  

   در شرایط و جمله از موانع ارث-فصل سوم 
  

  ٨٧۵ماده 
بـرد کـه    شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث مـی           

  .الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد ي او حین نطفه
  ٨٧۶ماده 

  .شود الدت، حکم وراثت نمیبا شک در حیات، حین و
  ٨٧٧ماده 

در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که براي اثبات نـسب مقـرر اسـت رعایـت         
  .خواهد شد

  ٨٧٨ماده 
هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثـت متولـد شـود مـانع از ارث تمـام یـا                  

آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مـانع    ه عمل نمی  تقسیم ارث ب  . گردد  بعضی از وراث دیگر می    
اي  ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید براي حمل حصه از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن         

ي هر یک از وراث مراعا اسـت   ي دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه   که مساوي حصه  
  .تا حال حمل معلوم شود

  



  ٨٧٩ماده 
شـود تـا حـال او معلـوم شـود در             بین وراث، غایب مفقوداالثري باشد سهم او کنار گذارده می          اگر

گردد واال به خـود   ي او به سایر وراث بر می صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه         
  .رسد او یا به ورثه او می

  ٨٨٠ماده 
شود اعـم   بکشد از ارث او ممنوع میقتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً    

  .از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگري
  ٨٨١ماده 

در صورتی که قتل عمدي مورث به حکم قانون یا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجـري نخواهـد                     
  .بود

  ٨٨١ماده 
ي متوفـاي کـافري، مـسلم باشـد وراث کـافر        ورثهبرد و اگر در بین کافر از مسلم ارث نمی    ) مکرر(

  .برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند ارث نمی
  ٨٨٢ماده 

برند و همچنین فرزندي که به سـبب انکـار او، لعـان        بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی         
از مـادر و خویـشان مـادري خـود و     برد لیکن فرزند مزبور      واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی         

  .برند همچنین مادر و خویشان مادري از او ارث می
  ٨٨٣ماده 

برد لـیکن از ارحـام پـدر و همچنـین پـدر و            هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می            
  .برند ارحام پدري از پسر ارث نمی

  ٨٨۴ماده 
ي آن اسـت   اي که طفل ثمره رد لیکن اگر حرمت رابطهب ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی   

ي زنا نباشد طفل فقط از  ي اکراه یا شبهه    نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگري به واسطه           
  .برد و بالعکس این طرف و اقوام او ارث می

  ٨٨۵ماده 
باشـند   ارث نمـی شـوند محـروم از     از ارث ممنوع مـی ٨٨٠اوالد و اقوام کسانی که به موجب ماده    

برد اگر وراث نزدیکتـري   بنابراین اوالد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می        
  .باعث حرمان آنان نشود

  



   در حجب-فصل چهارم 
  

  ٨٨۶ماده 
ي بـودن وارث دیگـر از بـردن ارث کـالً یـا جزئـاً محـروم         حجب حالت وارثی است که به واسطه    

  .شود می
  ٨٨٧ماده 

گردد، مثـل بـرادرزاده    قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می: دو قسم استحجب بر   
شود یا برادر ابـی کـه بـا بـودن بـرادر       که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می         

  گردد؛ ابوینی از ارث محروم می
ي شـوهر   ثل تنزل حصهگردد م  قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می              

ي زن از ربـع بـه ثمـن     از نصف به ربع در صورتی که براي زوجه اوالد باشد و همچنین تنزل حصه     
  .در صورتی که براي زوج او اوالد باشد

  ٨٨٨ماده 
ي بعد  بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه  . ي حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است           ضابطه

 و مـوردي کـه وارث دورتـر بتوانـد بـه سـمت       ٩٣۶ید مگر در مورد ماده  نما  را از ارث محروم می    
  .برند مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می قائم
  ٨٨٩ماده 

مقـام   ي اولی اگر براي میت اوالدي نباشد اوالد او هر قدر که پـایین برونـد قـائم    در بین وراث طبقه  
برنـد ولـی در بـین اوالد،     توفی که زنده باشد ارث مـی پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین م     

  .نماید اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می
  ٨٩٠ماده 

ي دوم اگر براي متوفی برادر یا خواهري نباشد اوالد اخوه، هـر قـدر کـه پـایین                  در بین وراث طبقه   
برند لیکن در  ه باشد ارث میمقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زند          بروند قائم 

مفـاد ایـن مـاده در مـورد      . کنـد   بین اجداد یا اوالد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می             
  .باشد وارث طبقه سوم نیز مجري می

  ٨٩١ماده 
  .پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه: وراث ذیل حاجب از ارث ندارند

  ٨٩٢ماده 
  :یل استحجب از بعض فرض، در موارد ذ



در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک :  وقتی که براي میت، اوالد یا اوالد اوالد باشد     -الف
 که ممکن است هر یک از ابـوین بـه عنـوان    ٩٠٩ و ٩٠٨شوند مگر در مورد ماده        ثلث محروم می  

ن بـیش  قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بـرد   
  .شود از یک ثمن محروم می

در این صورت مادر میت از بردن بـیش از یـک   :  وقتی که براي میت چند برادر یا خواهر باشد    -ب
  :شود مشروط بر این که سدس محروم می

   الاقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛ -اوالً
  ها زنده باشد؛   پدر آن-ثانیاً
   ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛  از-ثالثاً

  .  ابوینی یا ابی تنها باشند-رابعاً
  

   در فرض و صاحبان فرض-فصل پنجم 
  

  ٨٩٣ماده 
  .برند وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می

  ٨٩۴ماده 
بان قرابت کـسانی هـستند   صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاح            

  .ها معین نیست که سهم آن
  ٨٩۵ماده 

  .نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه: شود عبارت است از سهام معینه که فرض نامیده می
  ٨٩۶ماده 

  .مادر و زوج و زوجه: برند عبارتند از اشخاصی که به فرض ارث می
  ٨٩٧ماده 

پدر، دختر و دخترهـا، خـواهر   : برند عبارتند از ث میاشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ار    
  .و خواهرهاي ابی یا ابوینی و کالله امی

  ٨٩٨ماده 
  .برند وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث می

  ٨٩٩ماده 
  :فرض سه وارث نصف ترکه است



  شد؛ شوهر در صورت نبودن اوالد براي متوفا اگر چه از شوهر دیگر با-١
   دختر اگر فرزند منحصر باشد؛-٢
  . خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد-٣

  ٩٠٠ماده 
  :فرض دو وارث ربع ترکه است

   شوهر در صورت فوت زن با داشتن اوالد؛-١
  .ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد  زوجه یا زوجه-٢

  ٩٠١ماده 
  . در صورت فوت شوهر با داشتن اوالدها است ي زوجه یا زوجه ثمن، فریضه

  ٩٠٢ماده 
  :فرض دو وارث دو ثلث ترکه است

   دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور؛-١
  . دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر-٢

  ٩٠٣ماده 
  :فرض دو وارث ثلث ترکه است

   باشد؛ مادر متوفی در صورتی که میت اوالد و اخوه نداشته-١
  . کالله امی در صورتی که بیش از یکی باشد-٢

  ٩٠۴ماده 
  .پدر و مادر و کالله امی اگر تنها باشد: فرض سه وارث سدس ترکه است

  ٩٠۵ماده 
رسـد و اگـر     برد و بقیه به صـاحبان قرابـت مـی           ي میت هر صاحب فرض حصه خود را می          از ترکه 

رجـه نباشـد بـاقی بـه صـاحب فـرض رد       صاحب قرابتی در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در د 
شود لیکن اگر براي متوفی وارثی بـه غیـر از    ها رد نمی  شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن           می

  .شود زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می
  

  االرث طبقات مختلفه وراث  در سهم-فصل ششم 
  االرث وراث طبقه اولی  در سهم-مبحث اول 

  
  



  ٩٠۶ماده 
ي متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صـورت       اگر برا 

برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پـدر دو ثلـث             انفراد، تمام ارث را می    
  .برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است می

  ٩٠٧ماده 
  :شود اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اوالد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می

  . رسد اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می
اگر اوالد . شود ها بالسویه تقسیم می اگر اوالد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن       

  . برد ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می متعدد باشند و بعضی از آن
  ٩٠٨ماده 

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مـادر      
ا هـ  سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث بـه نـسبت فـرض آن                    

  .برد تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزي نمی
  ٩٠٩ماده 

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث   
 مادر یـک سـدس و   شود و فرض هر یک از پدر و ها تقسیم می    ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن      

شود مگر این که مادر حاجب داشـته        ها تقسیم می    مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن         
  .برد باشد در این صورت مادر از باقی چیزي نمی

  ٩١٠ماده 
  .برند هر گاه میت اوالد داشته باشد گر چه یک نفر، اوالد اوالد او ارث نمی

  ٩١١ماده 
مقـام اوالد بـوده و بـدین طریـق جـزو       اسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قـائم  هر گاه میت اوالد بالو    

تقسیم ارث بین اوالد بـر  . برد وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می      
. رسـد  برد که به توسط او به میت می ي کسی را می  یعنی هر نسل حصه   : آید  حسب نسل به عمل می    

در تقسیم بین افراد یک نسل، پـسر دو برابـر دختـر          . برند  پسر دو برابر اوالد دختر می     بنابراین اوالد   
  .برد می

  ٩١٢ماده 
برند بـا رعایـت ایـن کـه      اوالد اوالد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می 

  .کند اقرب به میت ابعد را محروم می



  ٩١٣ماده 
بـرد و ایـن    حث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را مـی  در تمام صور مذکوره در این مب      

از نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صـورتی کـه میـت اوالد یـا           : فرض عبارت است  
اوالد اوالد نداشته باشد و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتی که میت اوالد یا                  

  .شود  ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میاوالد اوالد داشته باشد و مابقی
  ٩١۴ماده 

هـا را نکنـد      ي میت کفایت نـصیب تمـام آن         ي بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه        اگر به واسطه  
شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد             نقص بر بنت و بنتین وارد می      

 را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مـواد              و وارثی نباشد که زیاده    
شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگـر حاجـب داشـته باشـد از زیـادي چیـزي               فوق تقسیم می  

  .برد نمی
  ٩١۵ماده 

هاي شخـصی و شمـشیر او بـه     کرده و همچنین قرآن و رخت    انگشتري که میت معموالً استعمال می     
ي او از این حیث چیزي کسر شود مشروط بر ایـن کـه    رسد بدون این که از حصه گ او میپسر بزر 

  .ي میت منحصر به این اموال نباشد ترکه
  

  االرث وراث طبقه دوم  در سهم-مبحث دوم 
  

  ٩١۶ماده 
  .رسد هر گاه براي میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می

  ٩١٧ماده 
هـا   ي بـین آن  برد و اگر متعدد باشند ترکـه  طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می هر یک از وراث     

  .شود بر طبق مواد ذیل تقسیم می
  ٩١٨ماده 

ي ابـوینی    در صـورت نبـودن اخـوه      . برند  ي ابی ارث نمی     ي ابوینی داشته باشد اخوه      اگر میت اخوه  
ي امـی را از   ي ابی هیچ کدام اخوه     اخوه ي ابوینی و    اخوه. برند  ها را می    ي ارث آن    ي ابی حصه    اخوه

  .کنند ارث محروم نمی
  ٩١٩ماده 

  اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند



  .شود ها بالسویه تقسیم می ترکه بین آن
  ٩٢٠ماده 

ي ذکور دو برابـر   خواهر ابی باشند حصهاگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و          
  .اناث خواهد بود

  ٩٢١ماده 
هـا   اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند بـرادر و خـواهر امـی باشـند ترکـه بـین آن       

  .شود بالسویه تقسیم می
  ٩٢٢ماده 

  :شود ي امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می ي ابوینی و اخوه هر گاه اخوه
ي ابوینی یا ابی اسـت کـه    برد و بقیه مال اخوه ادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می     اگر بر 

ها تعلق گرفتـه    اگر کالله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن        . نمایند  به طریق مذکور در فوق تقسیم می      
رات مـذکور  ي ابوینی یا ابی است که مطابق مقر  کنند و بقیه مال اخوه      و بین خود بالسویه تقسیم می     

  .نمایند در فوق تقسیم می
  ٩٢٣ماده 

  :شود هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می
  . گیرد اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می

و اگـر همـه   بـرد   اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث مـی      
  . گردد ها بالسویه تقسیم می امی باشند بین آن

رسـد و در   اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جـد یـا جـده امـی مـی           
شود و دو ثلث دیگر به جـد یـا جـده     ها بالسویه تقسیم می صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن       

  . ي اناث خواهد بود ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصهي  رسد و در صورت تعدد، حصه ابی می
  ٩٢۴ماده 

رسد که از طرف پدر قرابت  هر گاه میت اجداد و کالله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می           
رسـد کـه از    ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی مـی        دارند و در تقسیم آن حصه     

لیکن اگر خـویش مـادري فقـط یـک     . نمایند و بین خود بالسویه تقسیم می     طرف مادر قرابت دارند     
  .برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت

  ٩٢۵ماده 
مقـام   در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر براي میت نه برادر باشد و نه خواهر، اوالد اخـوه قـائم      

د در این صورت تقسیم ارث نسبت به اوالد اخوه بر حسب نـسل      برن  ها شده و با اجداد ارث می        آن



رسد بنابراین اوالد  ي او به میت می برد که به واسطه  یعنی هر نسل حصه کسی را می      : آید  به عمل می  
. برنـد  ي اخوه ابوینی یا ابی تنها و اوالد کالله امی حصه کالله امی را می           ي ابوینی یا ابی حصه      اخوه

بـرد و   ي ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می اد یک نسل اگر اوالد اخوه  در تقسیم بین افر   
  .کنند اگر از کالله امی باشند بالسویه تقسیم می

  ٩٢۶ماده 
  .برد در صورت اجتماع کالله ابوینی و ابی و امی، کالله ابی ارث نمی

  ٩٢٧ماده 
بـرد و   باشد فرض خود را از اصل ترکه میدر تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که  

متقربین بـه مـادر هـم    . این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه   
هر گاه بـه واسـطه ورود زوج یـا زوجـه     . برند اعم از اجداد یا کالله فرض خود را از اصل ترکه می         

  .شود جداد ابی وارد مینقصی موجود گردد نقص بر کالله ابوینی یا ابی یا بر ا
  

  االرث وراث طبقه سوم  در سهم-مبحث سوم 
  

  ٩٢٨ماده 
  .رسد هر گاه براي میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می

  ٩٢٩ماده 
ها بـر   برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن       هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می            

  .شود م میطبق مواد ذیل تقسی
  ٩٣٠ماده 

برنـد در صـورت نبـودن     اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمـی             
  .برند ها را می ي آن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه

  ٩٣١ماده 
شـود،    تقسیم میها بالسویه ي بین آن هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه           

هر گاه عمو و عمه با هم باشـند در  . ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند   ي آن   در صورتی که همه   
نمایند و در صورتی کـه همـه ابـوینی یـا ابـی       صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می   

  .باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود
  ٩٣٢ماده 

  عمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس در صورتی که ا



گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلـث را مـابین خـود بالـسویه تقـسیم                 ترکه به او تعلق می    
  .برد رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می می
  ٩٣٣ده ما

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله بـا هـم باشـند           
  .شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند ها بالسویه تقسیم می ترکه بین آن

  ٩٣۴ماده 
اشند طرف امی اگر یکـی باشـد   ي امی ب ي ابی یا ابوینی با دایی و خاله   اگر وراث میت دایی و خاله     

کننـد و   برند و بین خود بالسویه تقـسیم مـی   برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می       سدس ترکه را می   
  .نمایند ها هم بین خود بالسویه تقسیم می هاي ابوینی یا ابی است که آن مابقی مال دایی و خاله

  ٩٣۵ماده 
ند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخـوال و دو ثلـث   اگر براي میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چ      

  .آن به اعمام تعلق میگیرد
آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حـصه   تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می     

شـود و در صـورت    هـا داده مـی   رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن           اخوال به او می   
  . آید ها بالسویه به عمل می ناخیر تقسیم بین آ

لیکن اگر بین اعمام یک نفـر  . ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود       در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه      
هـا   رسد و اگر چند نفر امـی باشـند ثلـث آن حـصه بـه آن        ي اعمام به او می      امی باشد سدس حصه   

  . کنند رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می می
ماند بین اعمام ابوینی یا ابـی حـصه    ي اعمام باقی می در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه        

  . ذکور دو برابر اناث خواهد بود
  ٩٣۶ماده 

برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموي   ها ارث نمی    با وجود اعمام یا اخوال، اوالد آن      
لیکن . کند صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می  ابوینی با یک عموي ابی تنها که فقط در این           

  .برد اگر با پسرعموي ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی
  ٩٣٧ماده 

برنـد و نـصیب هـر     هـا ارث مـی   ها به جاي آن هر گاه براي میت نه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آن  
  .شود ي او به میت متصل می بود که به واسطهنسل نصیب کسی خواهد 

  ٩٣٨ماده 
  برد در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می



  .نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه: و این فرض عبارت است از
رکه مال متقرب بـه پـدر اسـت و اگـر       باقی ت . برد  متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می         

  .شود نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می
  ٩٣٩ماده 

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشـد     
  :شود االرث او به طریق ذیل معین می برند، سهم ها دو برابر اناث می که ذکور آن
االرث یک پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیـت غلبـه داشـته        رجولیت غالب باشد سهم   اگر عالئم   
برد و اگر هیچ یک از عالئم غالـب نباشـد نـصف         ي خود را می     االرث یک دختر از طبقه      باشد سهم 

  .ي خود را خواهد برد االرث یک پسر و یک دختر از طبقه مجموع سهم
  

   در میراث زوج و زوجه-مبحث چهارم 
  
  ٩۴٠ده ما

  .برند ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می زوجین که زوجیت آن
  ٩۴١ماده 
 ذکـر  ٩٣٨ و   ٩٢٧،  ٩١٣ي یکدیگر به طوري است که در مـواد            االرث زوج و زوجه از ترکه       سهم

  .شده است
  ٩۴٢ماده 

 آنـان بالـسویه تقـسیم    ي  در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه              
  .شود می

  ٩۴٣ماده 
ها کـه قبـل از انقـضاي عـده بمیـرد       اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه کند هر یک از آن           

ها بعد از انقضاي عده بـوده و یـا طـالق بـائن            برد لیکن اگر فوت یکی از آن        دیگري از او ارث می    
  .برند باشد از یکدیگر ارث نمی

  ٩۴۴ماده 
ر حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یـک سـال از تـاریخ طـالق بـه همـان        اگر شوهر د  

برد اگرچه طالق بائن باشد مشروط بر ایـن کـه زن شـوهر نکـرده      مرض بمیرد زوجه از او ارث می   
  .باشد

  



  ٩۴۵ماده 
اگر مردي در حال مرض زنی را عقد کند و در همـان مـرض قبـل از دخـول بمیـرد زن از او ارث                     

  .برد ن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد لیک نمی
  ٩۴۶ماده 

  :برد لیکن زوجه از اموال ذیل زوج از تمام اموال زوجه ارث می
   از اموال منقول از هر قبیل که باشد،-١
  . از ابنیه و اشجار-٢

  ٩۴٧ماده 
ي تقویم آن اسـت کـه ابنیـه و     ها و طریقه عین آن برد و نه از       زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می       

  .گردد اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می
  ٩۴٨ماده 

توانـد حـق خـود را از     هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از اداي قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می               
  .ها استیفا نماید عین آن

  ٩۴٩ماده 
ث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکـه زن متوفـات خـود را            در صورت نبودن هیچ وار    

ي شوهر در حکم مـال اشـخاص بـالوارث و تـابع      برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه    می
  . خواهد بود٨۶۶ماده 

  
   در مقررات مختلفه-کتاب سوم 

  
  ٩۵٠ماده 

 و نظایر آن نوعاً زیـاد و شـایع باشـد    مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه        
  .باشد ذالک تشخیص این معنی با عرف می مع. مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است

  ٩۵١ماده 
  .تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگري

  ٩۵٢ماده 
  .عارف براي حفظ مال غیر الزم استتفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا مت

  ٩۵٣ماده 
  .تقصیر اعم است از تفریط و تعدي



  ٩۵۴ماده 
شود و همچنین بـه سـفه در مـواردي کـه رشـد             ي عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می          کلیه

  .معتبر است
  ٩۵۵ماده 

  .ستي اموري که قبل از این قانون واقع شده معتبر ا مقررات این قانون در مورد کلیه
  

   در کلیات-کتاب اول 
  

  ٩۵۶ماده 
  .شود اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می

  ٩۵٧ماده 
  .گردد مشروط بر این که زنده متولد شود حمل از حقوق مدنی متمتع می

  ٩۵٨ماده 
قوق خود را اجرا کند مگـر  تواند ح هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی   

  .این که براي این امر اهلیت قانونی داشته باشد
  ٩۵٩ماده 

تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراي تمـام یـا قـسمتی از حقـوق مـدنی را از        هیچ کس نمی  
  .خود سلب کند

  ٩۶٠ماده 
خالق حـسنه  تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودي که مخالف قوانین و یا ا  هیچ کس نمی  

  .باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید
  ٩۶١ماده 

  :جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود
 در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع                  -١

  خارجه سلب کرده است؛
مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکـرده           در مورد حقوق     -٢

  است؛
  .ي ایرانی ایجاد شده باشد در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه -�
�-   



  ٩۶٢ماده 
ذلک اگر  تشخیص اهلیت هر کس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع               

ه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی کـه مطـابق قـانون دولـت متبـوع         یک نفر تبعه خارج   
خود براي انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص براي انجـام                
آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیـت خـارجی او، مطـابق              

حکـم اخیـر نـسبت بـه      .  براي انجام آن عمل داراي اهلیت تشخیص داد        قانون ایران نیز بتوان او را     
اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یـا مربـوط بـه نقـل و انتقـال        

  .باشد شامل نخواهد بود اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می
  ٩۶٣ماده 

ها تابع قوانین دولت متبوع شـوهر    مالی بین آن  اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و          
  .خواهد بود

  ٩۶۴ماده 
روابط بین ابوین و اوالد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقـط بـه مـادر              

  .مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود
  ٩۶۵ماده 

  .علیه خواهد بود نی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولیوالیت قانو
  ٩۶۶ماده 

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاي منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن                  
ذلک حمل و نقل شدن شئ منقـول از مملکتـی بـه مملکـت دیگـر       باشند مع اشیا در آن جا واقع می     

که ممکن است اشخاص مطابق قانون محـل وقـوع اولـی شـئ نـسبت بـه آن                   تواند به حقوقی      نمی
  .تحصیل کرده باشند خللی آورد

  ٩۶٧ماده 
ي منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصـلیه از قبیـل            ترکه

توانـسته   فی مـی ها و تشخیص قسمتی کـه متـو   االرث آن   قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم      
  .است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود

  ٩۶٨ماده 
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و                  

  .آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشند
  



  ٩۶٩ماده 
  .باشند  طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میاسناد از حیث

  ٩٧٠ماده 
توانند بـه اجـراي عقـد نکـاح مبـادرت       مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می   

ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز ایـن اجـازه را    ي دولت متبوع آن  نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه      
  . حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شوددر هر. ها داده باشد به آن
  ٩٧١ماده 

دعاوي از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بـود     
ي  ي اجنبی رافـع صـالحیت محکمـه     مطرح بودن همان دعوا در محکمه     . شود  که در آن جا اقامه می     

  .ایرانی نخواهد بود
  ٩٧٢ماده 

االجـراي تنظـیم شـده در خارجـه را      ه از محاکم خارجه و همچنین اسـناد رسـمی الزم        احکام صادر 
  .ها صادر شده باشد توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجراي آن نمی
  ٩٧٣ماده 

ردد بـه   جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گ   ٧اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده        
قانون دیگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون           

  .ایران شده باشد
  ٩٧۴ماده 

شود کـه مخـالف     این قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده می   ٩٧۴ تا   ٩۶٢ و مواد    ٧مقررات ماده   
  . مخالف با قوانین مخصوصه نباشدالمللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا عهود بین

  ٩٧۵ماده 
تواند قوانین خارجی و یا قراردادهاي خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه بوده و یا           محکمه نمی 

دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظـم عمـومی محـسوب                ي جریحه   به واسطه 
  .ر اصوالً مجاز باشدشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانین مزبو می
  

   در تابعیت- ٢کتاب 
  

  ٩٧۶ماده 
  :شوند اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می



تبعیـت خـارجی   . ها مسلم باشد ي ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آن        کلیه -١
  ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آن

  ا ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛ه  کسانی که پدر آن-٢
   کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛-٣
هـا در ایـران متولـد شـده بـه وجـود          کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکـی از آن              -۴

  اند؛ آمده
بعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسـیدن بـه    کسانی که در ایران از پدري که ت    -۵

هـا بـه تابعیـت     هجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند واال قبول شدن آن          
  ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

  ی اختیار کند؛ي خارجی که شوهر ایران  هر زن تبعه-۶
  .ي خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد  هر تبعه-٧

  . نخواهند بود۵ و ۴اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره : تبصره
  ٩٧٧ماده 
 سـال تمـام بخواهنـد    ١٨ پس از رسیدن به سن ٩٧۶ ماده  ۴ هر گاه اشخاص مذکور در بند        -الف

ي تـصدیق دولـت    را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بـه ضـمیمه            تابعیت پدر خود    
ها را تبعه خود خواهـد شـناخت بـه وزارت امـور خارجـه تـسلیم        متبوع پدرشان دایر به این که آن 

  .نمایند
 سال تمام بخواهنـد بـه   ١٨ پس از رسیدن به سن ٩٧۶ ماده ۵ هر گاه اشخاص مذکور در بند     -ب

ي تصدیق دولت متبوع   بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهتابعیت پدر خود باقی  
  .ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند پدرشان دایر به این که آن

  ٩٧٨ماده 
ها اطفال متولـد از   اند که در مملکت متبوع آن نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده          

ها را به تبعیت ایران منـوط       باع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن            ات
  .کنند معامله متقابله خواهد شد به اجازه می

  ٩٧٩ماده 
  :توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند می

   به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛-١
  م از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛ پنج سال اع-٢
   فراري از خدمت نظامی نباشند؛-٣



  .ي مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند  در هیچ مملکتی به جنحه-۴
ي دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکـم اقامـت در     در مورد فقره  

  .خاك ایران است
  ٩٨٠ماده 

ي ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنـین اشخاصـی       المنفعه  انی که به امور عام    کس
که داراي عیال ایرانی هستند و از او اوالد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و متخصص در امور       

 در  باشند و تقاضاي ورود بـه تابعیـت دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران را مینماینـد                    المنفعه می   عام
ها را به تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران صالح بداند بدون رعایت              صورتی که دولت ورود آن    

  .شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند
  ٩٨١ماده 

  .حذف شده است
  ٩٨٢ماده 

ي ایرانیان مقـرر اسـت   ي حقوقی که برا  اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه         
  :توانند به مقامات ذیل نائل گردند شوند لیکن نمی مند می بهره

   ریاست جمهوري و معاونین او-١
   عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه-٢
   وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري-٣
   عضویت در مجلس شوراي اسالمی-۴
  رستان و شهر عضویت شوراهاي استان و شه-۵
   استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی-۶
   قضاوت-٧
  ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی  عالی-٨
  هاي مهم اطالعاتی و امنیتی  تصدي پست-٩

  ٩٨٣ماده 
ت امور خارجـه تـسلیم شـده و    درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا والت به وزار    

  :داراي منضمات ذیل باشد
   سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اوالد او؛-١
ي نظمیه دایر به تعیین مـدت اقامـت تقاضـاکننده در ایـران و نداشـتن سوءسـابقه و                 تصدیقنامه -٢

 لزوم اطالعات وزارت امور خارجه در صورت  . داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش        



راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در       
در صـورت قبــول شــدن تقاضــا، ســند تابعیــت بــه  . قبـول یــا رد آن تــصمیم مقتــضی اتخــاذ کنــد 

  .کننده تسلیم خواهد شد درخواست
  ٩٨۴ماده 

ي دولـت ایـران    نمایند تبعـه  ن تحصیل تابعیت ایران میزن و اوالد صغیر کسانی که بر طبق این قانو   
شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیـت شـوهر و اوالد صـغیر در        شناخته می 

ي کتبی بـه وزارت امـور       توانند اظهاریه   ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می           
ي اوالد اعـم از      پدر را قبول کند لیکن بـه اظهاریـه         خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا        

  . ضمیمه شود٩٧٧ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 
  ٩٨۵ماده 

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه به سـن هجـده سـال            
  .باشد اند مؤثر نمی تمام رسیده

  ٩٨۶ماده 
تواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانـی بـه    شود می ي ازدواج، ایرانی می     تیجهزن غیرایرانی که در ن    

تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هـر زن              
تواند مادام که اوالد او به سن هجـده سـال تمـام      شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نمی         

شـود حـق    ي خارجه مـی    ز این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه              نرسیده ا 
داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي که این حق به اتباع خارجه داده شده باشـد                
و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یـا                     

اً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از   بعد
تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند 

فروش، قیمـت  العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج   واال اموال مزبور با نظارت مدعی     
  .ها داده خواهد شد به آن
  ٩٨٧ماده 

نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگـر ایـن    ي خارجه مزاوجت می   زن ایرانی که با تبعه    
ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیـل شـود         که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه        

ریق، به صـرف تقـدیم درخواسـت بـه وزارت امـور      ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تف    
ي تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقـوق و     خارجه به انضمام ورقه   

  .امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت



خیـر  هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیـت زوج م                : ١تبصره  
بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شـود و علـل مـوجهی هـم                  

ي کتبی بـه وزارت امـور خارجـه     براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه   
  .ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد

کننـد حـق داشـتن امـوال      جی را تحصیل مـی  هاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خار         زن: ٢تبصره  
تشخیص این امـر بـا کمیـسیونی        . ي خارجی گردد ندارند     غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه      

  .هاي امور خارجه، کشور و اطالعات است متشکل از نمایندگان وزارتخانه
اند شـامل    ه و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمود             ٩٨٨مقررات ماده   

  .زنان مزبور نخواهد بود
  ٩٨٨ماده 

  :توانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل اتباع ایران نمی
   سال تمام رسیده باشند؛٢۵ به سن -١
   هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛-٢
ا بر اموال غیرمنقـول   قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود ر -٣

ي تملک ان را   باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه             که در ایران دارا می    
زوجه و اطفال کسی که بـر طبـق      . به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند            

زبور صغیر یـا کبیـر باشـند از تبعیـت ایرانـی         نماید اعم از این که اطفال م        این ماده ترك تابعیت می    
  ها هم باشد؛ ي هیأت وزرا شامل آن گردند مگر این که اجازه خارج نمی

  .السالح خود را انجام داده باشند  خدمت تحت-۴
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضـاي ترکـت ابعیـت ایـران و قبـول تابعیـت          : تبصره الف 
ي آنان مقـرر اسـت    از این ماده درباره) ٣( اجراي مقرراتی که ضمن بند      نمایند عالوه بر    خارجی می 

چنـان چـه ظـرف    . باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج شوند    
ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود  مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن     

  .باشد وق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میي ف و تمدید مهلت مقرره
شـوهر تـرك تابعیـت     تواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانـی بـی          هیأت وزیران می  : تبصره ب 

 سال تمام دارنـد و یـا بـه جهـات     ١٨فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از             
 سـال تمـام نرسـیده باشـند     ٢۵زندان زن مذکور نیـز کـه بـه سـن     فر. دیگري محجورند اجازه دهد 

  .توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند می
  



  ٩٨٩ماده 
 شمـسی تابعیـت خـارجی    ١٢٨٠هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقـررات قـانونی بعـد از تـاریخ         

شود ولی در عین  ي ایران شناخته می عهتحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تب         
العموم محل بـه فـروش رسـیده و پـس از وضـع         ي او با نظارت مدعی      ي اموال غیرمنقوله    حال کلیه 

مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به عالوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و   
دي و هـر گونـه مـشاغل دولتـی محـروم      هاي ایالتی و والیتی و بلـ  عضویت مجالس مقننه و انجمن    

  .خواهد بود
تواند بنا به مـصالحی بـه پیـشنهاد وزارت امـور خارجـه تابعیـت خـارجی         هیأت وزیران می : تبصره

به این گونه اشـخاص بـا موافقـت وزارت امـور خارجـه       . مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد      
  .توان داد ي ورود به ایران یا اقامت می اجازه
  ٩٩٠ماده 

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیـت کـرده باشـند و بخواهنـد بـه            
تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگـر آن کـه     

  .ها را صالح نداند دولت تابعیت آن
  ٩٩١ماده 

خذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي تابعیت یا          تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و ا       
ترك تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران و تقاضاي بقا بـر تابعیـت اصـلی را دارنـد بـه موجـب                

  .اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد نامه آیین
  

   در اسناد سجل احوال-کتاب سوم 
  

  ٩٩٢ماده 
  .شود دفاتري که براي این امر مقرر است معین میسجل احوال هر کس به موجب 

  ٩٩٣ماده 
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بـه              

  :دایره سجل احوال اطالع داده شود
   والدت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛-١
   اعم از دائم و منقطع؛ ازدواج-٢
   طالق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛-٣



  . وفات هر شخص-۴
  ٩٩۴ماده 

شود بایـد   حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می        
  .در دفتر سجل احوال ثبت شود

  ٩٩۵ماده 
  .ت ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمهتغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده اس

  ٩٩۶ماده 
ي سجل احوال اظهار شـده اسـت در محکمـه ثابـت گـردد یـا                 اگر عدم صحت مطالبی که به دایره      

الهویه قید شده است معین شود و یـا حکـم            هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول         
  . سجل احوال قید شودفوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه

  ٩٩٧ماده 
ي  ي اداره هاي مخصوصی که بـه موجـب نظامنامـه    اتخاذ نام. هر کس باید داراي نام خانوادگی باشد 

  .شود، ممنوع است سجل احوال معین می
  ٩٩٨ماده 

ي دعـوا کـرده و    تواند اقامـه  هر کس که اسم خانوادگی او را دیگري بدون حق اتخاذ کرده باشد می     
اگر کسی نام خانوادگی خود را کـه  . انین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد در حدود قو  

نفعمـی   در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهـد هـر ذي              
  .تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند

  ٩٩٩ماده 
ي سجل احـوال اظهـار شـده اسـت      ها در مدت قانونی به دایره الدت اشخاصی که والدت آن   سند و 

  .سند رسمی محسوب خواهد بود
  ١٠٠٠ماده 

  .هاي مخصوصه مقرر است سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه
  ١٠٠١ماده 

ي مأموریت خـود وظـایفی را         حوزهمأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم           
  .ي دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده

  
  
  



   در اقامتگاه-کتاب چهارم 
  

  ١٠٠٢ماده 
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او          

نت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگـاه  اگر محل سکو. نیز در آن جا باشد    
  .ها خواهد بود اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن. محسوب است

  ١٠٠٣ماده 
  .تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد هیچ کس نمی

  ١٠٠۴ماده 
ط بـر ایـن کـه مرکـز     آید مشرو ي سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می       تغییر اقامتگاه به وسیله   

  .مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد
  ١٠٠۵ماده 

ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلـومی نـدارد و    اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع   
حـده اختیـار کـرده     ي محکمـه مـسکن علـی    همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا بـا اجـازه         

  .حده نیز داشته باشد گاه شخصی علیتواند اقامت می
  ١٠٠۶ماده 

  .ها است اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن
  ١٠٠٧ماده 

  .اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند
  ١٠٠٨ماده 

  .ها است اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوي آن
  ١٠٠٩ماده 

کنند در منزل کارفرمـا یـا مخـدوم خـود          اگر اشخاص کبیر که معموالً نزد دیگري کار یا خدمت می          
  .ها خواهد بود ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن سکونت داشته باشند اقامتگاه آن

  ١٠١٠ماده 
 از آن هـا بـراي اجـراي تعهـدات حاصـله      اگر ضمن معامله یا قراردادي طرفین معامله یا یکی از آن         

معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بـه آن معاملـه                   
محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که بـراي                

  .ابالغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند



   در غایب مفقوداالثر- پنجم کتاب
  

  ١٠١١ماده 
غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدي گذشته و از او به هیچ وجه خبري         

  .نباشد
  ١٠١٢ماده 

ي اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونـاً             اگر غایب مفقوداالثر براي اداره    
کند و تقاضـاي    باشد محکمه براي اداره اموال او یک نفر امین معین میحق تصدي امور او را داشته 

  .شود نفع در این امر قبول می العموم و اشخاص ذي تعیین امین فقط از طرف مدعی
  ١٠١٣ماده 

  .کند تقاضاي ضامن یا تضمینات دیگر نماید تواند از امینی که معین می محکمه می
  ١٠١۴ماده 

تواند امین دیگري معین نمایـد و وارث   ینات کافیه بدهد، محکمه نمی  اگر یکی از وراث غایب تضم     
  .مزبور به این سمت معین خواهد شد

  ١٠١۵ماده 
گردد، همان است که براي قیم مقـرر   هاي امینی که به موجب مواد قبل معین می        وظایف و مسئولیت  

  .است
  ١٠١۶ماده 

ود امـوال او بـین وراث موجـود    هر گاه هم فوت و هم تـاریخ فـوت غایـب مفقـوداالثر مـسلم شـ       
ها از تاریخ فوت غایب به بعـد فـوت کـرده            گردد اگر چه یک یا چند نفر آن         الموت تقسیم می    حین
  .باشد
  ١٠١٧ماده 

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ 
انـد،     بین وراثی که در تاریخ مزبور موجـود بـوده          محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب        

  .شود تقسیم می
  ١٠١٨ماده 

  .گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود مفاد ماده فوق در موردي نیز رعایت می
  ١٠١٩ماده 

  شود که از تاریخ آخرین خبري که از حیات او رسیده  حکم موت فرضی غایب در موردي صادر می



  .ماند ادتاً چنین شخصی زنده نمیاست مدتی گذشته باشدکه ع
  ١٠٢٠ماده 

  :شود موارد ذیل از جمله مواردي محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی
 وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبري که از حیـات غایـب رسـیده اسـت گذشـته و در                  -١

  انقضاي مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛
 که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمـان جنـگ مفقـود و سـه          وقتی -٢

سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبري از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد          
  شود؛ صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می

بحري در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده اسـت        وقتی که یک نفر حین سفر        -٣
  .سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبري برسد

  ١٠٢١ماده 
هاي ذیـل کـه مبـدأ آن از روز حرکـت کـشتی       ي قبل اگر با انقضاي مدت ي اخیر ماده در مورد فقره  
رسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد بـه بنـدري کـه از    شود کشتی به مقصد ن     محسوب می 

آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبري نباشد کشتی تلـف شـده محـسوب                   
  :شود می

   براي مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛-الف
ـ ( براي مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسـفید         -ب ، بحرسـیاه و بحـر   )همدیتران

  آزوف دو سال؛
  . براي مسافرت در سایر بحار سه سال-ج

  ١٠٢٢ماده 
 مذکور است دچار خطـر  ١٠٢٠ ماده ٣ و ٢ي  اي به غیر آن چه در فقره ي واقعه اگر کسی در نتیجه   

تـوان حکـم مـوت     مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی مـی          
ا صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبـري           فرضی او ر  

  .از حیات مفقود رسیده باشد
  ١٠٢٣ماده 

تواند حکم موت فرضی غایب را صـادر    محکمه وقتی می١٠٢٢ و ١٠٢١ و   ١٠٢٠در مورد مواد    
ي  ن اعالنـی در سـه دفعـه   هاي کثیراالنتشار تهـرا  نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه      

متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبري داشـته                     



هر گاه یـک سـال از تـاریخ اولـین     . باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطالع محکمه برسانند      
  .شود اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می

  ١٠٢۴ماده 
هـا در آن واحـد    ي آن شود کـه همـه   اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می          

  . جلد اول این قانون نخواهد بود٨٧۴ و ٨٧٣مفاد این ماده مانع از اجراي مقررات مواد . اند مرده
  ١٠٢۵ماده 

ز محکمه تقاضا نمایند که توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز ا          وراث غایب مفقوداالثر می   
ها بدهد مشروط بر این که اوالً غایب مزبـور کـسی را بـراي اداره کـردن               دارایی او را به تصرف آن     

اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بـدون ایـن کـه       
 راجع به اعالن مدت یک سال ١٠٢٣در مورد این ماده رعایت ماده . حیات یا ممات او معلوم باشد

  .حتمی است
  ١٠٢۶ماده 

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تـا در صـورتی کـه اشـخاص                 
تـضمینات  . ي اموال و یا حق اشـخاص ثالـث بـر آینـد     ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده      

  .اقی خواهد بودمزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب ب
  ١٠٢٧ماده 

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که امـوال او را بـه عنـوان وراثـت                        
اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبـور حـین پیداشـدن غایـب        تصرف کرده 
  .باشد مسترد دارند موجود می

  ١٠٢٨ماده 
ي دائم یـا منقطعـه    ي زوجه شود باید نفقه  اموال غایب مفقوداالثر معین میامینی که براي اداره کردن    

ي او را زوج تعهد کرده باشد و اوالد غایـب را از دارایـی غایـب تأدیـه             که مدت او نگذشته و نفقه     
  .ي محکمه است در صورت اختالف در میزان نفقه تعیین آن به عهده. نماید
  ١٠٢٩ماده 

در ایـن  . تواند تقاضاي طـالق کنـد   ام غایب مفقوداالثر باشد زن او میهر گاه شخصی چهار سال تم 
  .دهد حاکم او را طالق می١٠٢٣صورت با رعایت ماده 

  ١٠٣٠ماده 
اگر شخص غایب پس از وقوع طالق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نماید نسبت بـه طـالق         

  .حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد



   در قرابت-تاب ششم ک
  

  ١٠٣١ماده 
  .قرابت نسبتی و قرابت سببی: قرابت بر دو قسم است

  ١٠٣٢ماده 
  :قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است

   پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد؛-طبقه اول
  ها؛ طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اوالد آن

  .ها والد آنطبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خاالت و ا
مـثالً در  . گـردد  ها در آن طبقه معین می ي نسل در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده   

ي دوم  ي اول و نـسبت بـا اوالد اوالد در درجـه    ي اول، قرابت پدر و مـادر بـا اوالد در درجـه              طبقه
ي  ي اول از طبقـه   جـه ي دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در در             خواهد بود و هکذا در طبقه     

ي سـوم   ي دوم خواهد بود و در طبقه ي دوم از طبقه دوم و اوالد برادر و خواهر و جد پدر در درجه      
ي  ها در درجـه  ي اوالد آن ي سوم و درجه   ي اول از طبقه     قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه         

  .دوم از آن طبقه است
  ١٠٣٣ماده 

ه با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بـه همـان   هر کس در هر خط و به هر درجه ک 
ي او خواهد داشت بنابراین پدر و مـادر زنِ یـک مـرد اقربـاي             درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه      

ي اول آن مرد و بـرادر و خـواهر شـوهر یـک زن از اقربـاي سـببی درجـه دوم آن زن                        سببی درجه 
  .خواهند بود

  
  الق در نکاح و ط-کتاب هفتم 

   در نکاح-باب اول 
   در خواستگاري-فصل اول 

  
  ١٠٣۴ماده 

  .توان خواستگاري نمود هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می
  ١٠٣۵ماده 
  کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین براي  ي زوجیت نمی ي ازدواج ایجاد علقه وعده



 بنابراین هر یک از زن و مـرد مـادام کـه عقـد نکـاح      .موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد      
تواند بـه هـیچ وجـه او را مجبـور بـه       تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی         جاري نشده می  

  .ي خسارتی نماید ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه
  ١٠٣۶ماده 

  .حذف شده است
  ١٠٣٧ماده 

در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طـرف دیگـر   تواند  هر یک از نامزدها می    
اگر عین هدایا موجود نباشد مـستحق قیمـت     . یا ابوین او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند         

شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف  هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می  
  .شده باشد

  ١٠٣٨ماده 
اد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردي که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بـه              مف

  .هم بخورد مجري نخواهد بود
  ١٠٣٩ماده 

  .حذف شده است
  ١٠۴٠ماده 

تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به                هر یک از طرفین می    
  .یل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهدصحت از امراض مسري مهم از قب

  
   قابلیت صحی براي ازدواج-فصل دوم 

  
  ١٠۴١ماده 

 سـال  ١۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١٣عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  
  .تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

  ١٠۴٢ماده 
  .حذف شده است

  ١٠۴٣ ماده
ي پدر یا جد پـدري او اسـت و    نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه  

ي او سـاقط و در ایـن    هر گاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجـازه             



کـاح و  خواهـد بـا او ازدواج نمایـد و شـرایط ن       تواند با معرفی کامل مردي که می        صورت دختر می  
ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و      مهري که بین آن   

  .نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
  ١٠۴۴ماده 

ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و  در صورتی که پدر یا جد پدري در محل حاضر نباشد و استیذان از آن           
  .تواند اقدام به ازدواج نماید اشته باشد، وي میدختر نیز احتیاج به ازدواج د

  .باشد ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می: تبصره
  

   در موانع نکاح-فصل سوم 
  

  ١٠۴۵ماده 
  :نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد

  جداد و با مادر و جدات هر قدر که باال برود؛ نکاح با پدر و ا-١
   نکاح با اوالد هر قدر که پایین برود؛-٢
  ها تا هر قدر که پایین برود؛  نکاح با برادر و خواهر و اوالد آن-٣
  . نکاح با عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات-۴

  ١٠۴۶ماده 
  :ر حکم قرابت نسبی است مشروط بر این کهقرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح د

   شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛-اوالً
   شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛-ثانیاً
 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این کـه در بـین،     ١۵روز و یا       طفل الاقل یک شبانه    -ثالثاً

  غذاي دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛
   شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛-اًرابع

بنابراین اگـر طفـل در    .  مقدار شیري که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد              -خامساً
شود اگر چه  روز مقداري از شیر یک زن و مقداري از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی              شبانه

 اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشـته باشـد کـه    شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین 
هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی            

  .باشد ها از این حیث ممنوع نمی نبوده و ازدواج بین آن
  



  ١٠۴٧ماده 
  :ي مصاهره ممنوع دائمی است نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه

   بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛-١
 بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بـوده                 -٢

  است هر چند قرابت رضاعی باشد؛
ـ            -٣ ر ایـن کـه بـین زن و     بین مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مـشروط ب

  .شوهر زناشویی واقع شده باشد
  ١٠۴٨ماده 

  .جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد
  ١٠۴٩ماده 

  .ي زن خود تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه هیچ کس نمی
  ١٠۵٠ماده 

 زوجیت و حرمت نکاح و یـا زنـی را کـه در عـده      ي  هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه         
طالق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند عقد باطـل و آن زن             

  .شود مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می
  ١٠۵١ماده 

ي فوق در موردي نیز جاري است که عقد از روي جهل بـه تمـام یـا یکـی از             حکم مذکور در ماده   
در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکـی عقـد    .  مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد         امور

  .شود باطل ولی حرمت ابدي حاصل نمی
  ١٠۵٢ماده 

  .شود موجب حرمت ابدي است تفریقی که با لعان حاصل می
  ١٠۵٣ماده 

  .عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است
  ١٠۵۴ماده 

  .ي رجعیه است موجب حرمت ابدي است اي با زن شوهردار یا زنی که در عدهزن
  ١٠۵۵ماده 

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکـاح در حکـم نزدیکـی بـا نکـاح       
  .صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست

  



  ١٠۵۶ماده 
  . یا دختر او را تزویج کندتواند مادر یا خواهر اگر کسی با پسري عمل شنیع کند نمی

  ١٠۵٧ماده 
شود مگـر ایـن کـه     ي یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می      زنی که سه مرتبه متوالی زوجه     

ي طالق یا فسخ  به عقد دائم به زوجیت مرد دیگري در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه           
  .یا فوت، فراق حاصل شده باشد

  ١٠۵٨ماده 
ها عدي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حـرام        خصی که به نه طالق که شش تاي آن        زن هر ش  
  .شود مؤبد می

  ١٠۵٩ماده 
  .نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست

  ١٠۶٠ماده 
ي  ي خارجه در مـواردي هـم کـه مـانع قـانونی نـدارد موکـول بـه اجـازه                     ازدواج زن ایرانی با تبعه    

  .مخصوص از طرف دولت است
  ١٠۶١ماده 

تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعـه                ولت می د
  .ي مخصوص نماید خارجه باشد موکول به اجازه

  
   شرایط صحت نکاح-فصل چهارم 

  
  ١٠۶٢ماده 

  .شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً داللت بر قصد ازدواج نماید نکاح واقع می
  ١٠۶٣ماده 

جاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حـق         ای
  .عقد دارند

  ١٠۶۴ماده 
  .عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد

  ١٠۶۵ماده 
  .توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است



  ١٠۶۶ماده 
شود مشروط بر  رف الل نیز واقع می  هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو الل باشند عقد به اشاره از ط              

  .این که به طور وضوح حاکی از انشاي عقد باشد
  ١٠۶٧ماده 

تعیین زن و شوهر به نحوي که براي هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشـد شـرط            
  .صحت نکاح است

  ١٠۶٨ماده 
  .تعلیق در عقد موجب بطالن است

  ١٠۶٩ماده 
 باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیـار نـسبت بـه صـداق          شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح      

جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصـالً مهـر ذکـر                 
  .نشده است

  ١٠٧٠ماده 
رضاي زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافـذ اسـت       

  .اي بوده که عاقد فاقد قصد باشد  درجهمگر این که اکراه به
  

   وکالت در نکاح-فصل پنجم 
  

  ١٠٧١ماده 
  .تواند براي عقد نکاح وکالت به غیر دهد هر یک از مرد و زن می

  ١٠٧٢ماده 
تواند موکله را براي خود تزویج کند مگـر        در صورتی که وکالت به طور اطالق داده شود وکیل نمی          

  .داده شده باشداین که این اذن صریحاً به او 
  ١٠٧٣ماده 

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کـرده تخلـف کنـد             
  .صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود

  ١٠٧۴ماده 
حکم ماده فوق در موردي نیز جاري است که وکالت بدون قیـد بـوده و وکیـل مراعـات مـصلحت            

  .موکل را نکرده باشد



   در نکاح منقطع-ششم فصل 
  

  ١٠٧۵ماده 
  .نکاح وقتی منقطع است که براي مدت معینی واقع شده باشد

  ١٠٧۶ماده 
  .مدت نکاح منقطع باید کامالً معین شود

  ١٠٧٧ماده 
در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتـی          

  .مقرر شده است
  

   در مهر-فصل هفتم 
  

  ١٠٧٨ماده 
  .توان مهر قرار داد هر چیزي را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می

  ١٠٧٩ماده 
  .ها بشود معلوم باشد مهر باید بین طرفین تا حدي که رفع جهالت آن

  ١٠٨٠ماده 
  .تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است

  ١٠٨١ماده 
ه مهر در مدت معین نکاح باطـل خواهـد بـود    اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدی    

  .نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است
  ١٠٨٢ماده 

  .تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید شود و می به مجرد عقد، زن مالک مهر می
ي زمان تأدیه نـسبت      چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه           : تبصره

گـردد محاسـبه و    جراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران تعیـین مـی            به سال ا  
  .پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجراي عقد به نحو دیگري تراضی کرده باشند

  ١٠٨٣ماده 
  .توان مدت یا اقساطی قرار داد ي تمام یا قسمتی از مهر می براي تأدیه

  



  ١٠٨۴ماده 
ین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم  هر گاه مهر، عین مع    

  .معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است
  ١٠٨۵ماده 

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کنـد مـشروط               زن می 
  .ع مسقط حق نفقه نخواهد بودبر این که مهر او حال باشد و این امتنا

  ١٠٨۶ماده 
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاي وظایفی که در مقابل شـوهر دارد قیـام نمـود دیگـر            

  .ي مهر دارد ساقط نخواهد شد ذلک حقی که براي مطالبه تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع نمی
  ١٠٨٧ماده 

تواننـد    یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میاگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده 
ها نزدیکـی واقـع    بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن                 

  .شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود
  ١٠٨٨ماده 

یکـی بمیـرد زن مـستحق هـیچ     در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزد      
  .گونه مهري نیست

  ١٠٨٩ماده 
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شـخص                    

  .تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند ثالث می
  ١٠٩٠ماده 

  .نمایدتواند بیشتر از مهرالمثل معین  اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی
  ١٠٩١ماده 

براي تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضـعیت او نـسبت       
  .به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود

  ١٠٩٢ماده 
ر هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طالق دهد زن مستحق نـصف مهـر خواهـد بـود و اگـ                

شوهر بیش از نصف مهر را قبالً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثالً یا قیمتـاً اسـترداد                 
  .کند

  



  ١٠٩٣ماده 
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طالق دهـد زن       

  .ثل خواهد بودمستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طالق دهد مستحق مهرالم
  ١٠٩۴ماده 

  .شود براي تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه می
  ١٠٩۵ماده 

  .در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است
  ١٠٩۶ماده 

شود و همچنین است اگر شوهر تـا   در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمی     
  .آخر مدت با او نزدیکی نکند

  ١٠٩٧ماده 
  .در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد

  ١٠٩٨ماده 
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و          

  .تواند آن را استرداد نماید اگر مهر را گرفته شوهر می
  ١٠٩٩ماده 

  .در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است
  ١١٠٠ماده 

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صـورت اول و                 
دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بـود مگـر      

  .ال اجازه نمایداین که صاحب م
  ١١٠١ماده 

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب                 
  .فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است

  
   در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر-فصل هشتم 

  
  ١١٠٢ماده 

   صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف همین که نکاح به طور



  .شود زوجین در مقابل همدیگر برقرار می
  ١١٠٣ماده 

  .زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند
  ١١٠۴ماده 

  .زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند
  ١١٠۵ماده 

  .ن ریاست خانواده از خصایص شوهر استدر روابط زوجی
  ١١٠۶ماده 

  .ي زن به عهده شوهر است در عقد دائم نفقه
  ١١٠٧ماده 

ي نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البـسه، غـذا،     نفقه عبارت است از همه    
ي نقـصان   سطههاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به وا اثاث منزل و هزینه   

  .یا مرض
  ١١٠٨ماده 

  .هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود
  ١١٠٩ماده 
ي شوهر است مگر این که طالق در حال نـشوز واقـع         ي رجعیه در زمان عده بر عهده        ي مطلقه   نفقه

باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن 
  .حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

  ١١١٠ماده 
ي  ي وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهـده            در ایام عده  
  .گردد تأمین می) در صورت عدم پرداخت(آنان است 

  ١١١١ماده 
در این صورت محکمـه  . تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند زن می 

  .میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
  ١١١٢ماده 

  . رفتار خواهد شد١١٢٩اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 
  ١١١٣ماده 

  نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاري شده در عقد انقطاع، زن حق 



  .باشد
  ١١١۴ماده 

کند سکنی نماید مگر آن که اختیـار تعیـین منـزل بـه زن داده                 زن باید در منزلی که شوهر تعیین می       
  .شده باشد

  ١١١۵ماده 
ـ    راي زن باشـد زن  اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی ب

ي ضـرر مزبـور، محکمـه حکـم      حده اختیـار کنـد و در صـورت ثبـوت مظنـه         تواند مسکن علی    می
بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بـر            

  .ي شوهر خواهد بود عهده
  ١١١۶ماده 

اتمه نیافته محل سـکناي زن بـه تراضـی طـرفین          در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خ         
شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقرباي نزدیـک طـرفین، منـزل زن را                    معین می 

معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشـد خـود محکمـه، محـل مـورد اطمینـانی را معـین             
  .خواهد کرد

  ١١١٧ماده 
ا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یـا حیثیـات خـود یـا زن         تواند زن خود را از حرفه ی        شوهر می 

  .باشد منع کند
  ١١١٨ماده 

  .خواهد بکند تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می زن مستقالً می
  ١١١٩ماده 

توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقـد مزبـور نباشـد در ضـمن عقـد                    طرفین عقد ازدواج می   
مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یـا در مـدت   : نمایندازدواج یا عقد الزم دیگر ب  

معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیـه حیـات زن سوءقـصد یـا سـوءرفتاري نمایـد کـه                    
ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشـد کـه پـس از اثبـات          زندگانی آن 

  .کم نهایی خود را مطلقه سازدتحقق شرط در محکمه و صدور ح
  

   در انحالل عقد نکاح-باب دوم 
  
  



  ١١٢٠ماده 
  .شود عقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می

  
   در مورد امکان فسخ نکاح-فصل اول 

  
  ١١٢١ماده 

ف مقابـل  جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواري باشد براي طـر         
  .موجب حق فسخ است

  ١١٢٢ماده 
  :عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود

   خصا؛-١
   عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛-٢
  .اي که قادر به عمل زناشویی نباشد  مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه-٣

  ١١٢٣ماده 
  :فسخ براي مرد خواهد بودعیوب ذیل در زن موجب حق 

   قرن؛-١
   جذام؛-٢
   برص؛-٣
   افضا؛-۴
   زمینگیري؛-۵
  . نابینایی از هر دو چشم-۶

  ١١٢۴ماده 
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیب مزبور در حال عقـد وجـود داشـته      

  .است
  ١١٢۵ماده 

  .سخ براي زن خواهد بودجنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق ف
  ١١٢۶ماده 

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ                
  .نخواهد داشت



  ١١٢٧ماده 
هر گاه شوهر بعد از عقد مبتال به یکی از امـراض مقـاربتی گـردد زن حـق خواهـد داشـت کـه از                        

  .به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بودنزدیکی با او امتناع نماید و امتناع 
  ١١٢٨ماده 

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقـد                     
وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصـف مـذکور در عقـد تـصریح              

  .شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد
  ١١٢٩ماده 

ر صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقـه،       د
همچنـین  . نمایـد  تواند براي طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طـالق مـی         زن می 

  .است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
  ١١٣٠ماده 

تواند به حاکم شـرع مراجعـه    جه باشد، وي میدر صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زو     
توانـد زوج را   چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می      . و تقاضاي طالق کند   

اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبار میـسر نباشـد زوجـه بـه اذن حـاکم شـرع طـالق داده                      
  .شود می

ي زندگی را      از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه       عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است       : تبصره
براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احـراز توسـط     

  :گردد دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می
 ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متـوالی و یـا نـه مـاه متنـاوب در             -١

  .یک سال بدون عذر موجهمدت 
 اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتال وي به مشروبات الکلی که به اسـاس زنـدگی                    -٢

خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به تـرك آن در مـدتی کـه بـه تـشخیص                
  .پزشک براي ترك اعتیاد الزم بوده است

  . پنج سال یا بیشتر محکومیت قطعی زوج به حبس-٣
 ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجـه قابـل تحمـل      -۴

  .نباشد
العالج دیگري که  ي صعب العالج روانی یا ساري یا هر عارضه هاي صعب  ابتالي زوج به بیماري    -۵

  .زندگی مشترك را مختل نماید



 نیست که دادگـاه در سـایر مـواردي کـه عـسر و حـرج زن در       موارد مندرج در این ماده مانع از آن    
  .دادگاه احراز شود، حکم طالق صادر نماید

  ١١٣١ماده 
خیار فسخ فوري است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطالع به علت فـسخ، نکـاح را فـسخ           

تـشخیص  . شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشـد              نکند خیار او ساقط می    
  .مدتی که براي امکان استفاده از خیار الزم بوده به نظر عرف و عادت است

  ١١٣٢ماده 
  .در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که براي طالق مقرر است شرط نیست

  
   در طالق-فصل دوم 

   در کلیات-مبحث اول 
  

  ١١٣٣ماده 
 تقاضـاي طـالق همـسرش را      تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه             مرد می 
  .بنماید
این قانون، از ) ١١٣٠(و ) ١١٢٩(، )١١١٩(تواند با وجود شرایط مقرر در مواد       زن نیز می  : تبصره

  .دادگاه تقاضاي طالق نماید
  ١١٣۴ماده 

  .ي طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد طالق باید به صیغه
  ١١٣۵ماده 

  .اید منجز باشد و طالق معلق به شرط، باطل استطالق ب
  ١١٣۶ماده 

  .دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد طالق
  ١١٣٧ماده 

  .علیه، زن او را طالق دهد تواند در صورت مصلحت مولی ولی مجنون دائمی می
  ١١٣٨ماده 

  .ي طالق را به توسط وکیل اجرا نمود ممکن است صیغه
  ١١٣٩ماده 

  خصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاي مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت طالق م



  .شود خارج می
  ١١۴٠ماده 

طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این کـه زن حامـل باشـد یـا            
ـ      انگی طالق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوري کـه اطـالع از عـادت زن

  .بودن زن نتواند حاصل کند
  ١١۴١ماده 

  .طالق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد
  ١١۴٢ماده 

شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخـرین      طالق زنی که با وجود اقتضاي سن عادت زنانگی نمی         
  .نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد

  
   در اقسام طالق-مبحث دوم 

  
  ١١۴٣ ماده

  .بائن و رجعی: طالق بر دو قسم است
  ١١۴۴ماده 

  .در طالق بائن براي شوهر حق رجوع نیست
  ١١۴۵ماده 

  :در موارد ذیل طالق، بائن است
   طالقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛-١
   طالق یائسه؛-٢
   طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛-٣
ي رجوع   سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه  سومین طالق که بعد از     -۴

  .ي نکاح جدید باشد یا در نتیجه
  ١١۴۶ماده 

ي کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بـه شـوهر           طالق خلع آن است که زن به واسطه       
ـ    می شتر و یـا کمتـر از مهـر    دهد طالق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یـا بی

  .باشد
  



  ١١۴٧ماده 
طالق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر    

  .نباشد
  ١١۴٨ماده 

  .در طالق رجعی براي شوهر در مدت عده حق رجوع است
  ١١۴٩ماده 

کنـد مـشروط بـر ایـن کـه      شود که داللت بر رجـوع   رجوع در طالق به هر لفظ یا فعلی حاصل می      
  .مقرون به قصد رجوع باشد

  
   در عده-مبحث سوم 

  
  ١١۵٠ماده 

تواند شوهر  عده عبارت است از مدتی که تا انقضاي آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی         
  .دیگر اختیار کند

  ١١۵١ماده 
 زنانگی نبیند ي فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضاي سن، عادت        ي طالق و عده     عده

  .ي او سه ماه است که در این صورت عده
  ١١۵٢ماده 
ي فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگـر                   عده

  . روز است۴۵این که زن با اقتضاي سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 
  ١١۵٣ماده 
  .قضاي آن در مورد زن حامله تا وضع حمل استي طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و ان عده

  ١١۵۴ماده 
ي وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار مـاه و ده روز اسـت مگـر ایـن کـه زن                       عده

ي  ي وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این کـه فاصـله         حامل باشد که در این صورت عده      
 بیشتر باشد واال مدت عده همان چهار ماه و ده بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز      

  .روز خواهد بود
  ١١۵۵ماده 

  ي طالق دارد و نه  زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده



  .ي وفات در هر مورد باید رعایت شود ي فسخ نکاح ولی عده عده
  ١١۵۶ماده 

ي   و حاکم او را طالق داده باشد باید از تـاریخ طـالق عـده       زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده      
  .وفات نگاه دارد

  ١١۵٧ماده 
  .ي طالق نگاه دارد زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده

  
   در اوالد-کتاب هشتم 

   در نسب-باب اول 
  

  ١١۵٨ماده 
زدیکی تا زمان تولد طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ ن 

  .کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد
  ١١۵٩ماده 

هر طفلی که بعد از انحالل نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر ایـن کـه مـادر هنـوز                
شوهر نکرده و از تاریخ انحالل نکاح تا روز والدت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگـر آن کـه                

  . از تاریخ نزدیکی تا زمان والدت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشدثابت شود که
  ١١۶٠ماده 

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کنـد و طفلـی از او متولـد                 
شود که مطابق مواد قبل الحـاق او بـه آن شـوهر ممکـن اسـت در              گردد طفل به شوهري ملحق می     

که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است         صورتی  
  .مگر آن که امارات قطعیه برخالف آن داللت کند

  ١١۶١ماده 
در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفـی ولـد از    

  .او مسموع نخواهد بود
  ١١۶٢ماده 
ورد مواد قبل دعوي نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطالع یافتن شـوهر از تولـد               در م 

باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پـس از انقـضاي          طفل براي امکان اقامه دعوي کافی می      
  .دو ماه از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود



  ١١۶٣ماده 
 شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تـاریخ تولـد را بـر او مـشتبه نمـوده                    در موردي که  

باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلـع شـود                    
  .مدت مرور زمان دعوي نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود

  ١١۶۴ماده 
 متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاري است اگر چه مـادر طفـل مـشتبه    احکام مواد قبل در مورد طفل   

  .نباشد
  ١١۶۵ماده 

شود که در اشتباه بوده و در صورتی کـه هـر    طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می       
  .اند ملحق به هر دو خواهد بود دو در اشتباه بوده

  ١١۶۶ماده 
ین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که ي وجود مانعی نکاح ب هر گاه به واسطه

در صورت جهل هر دو، . جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگري نامشروع خواهد بود       
  .نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است

  ١١۶٧ماده 
  .شود  طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی

   در نگاهداري و تربیت اطفال-باب دوم 
  ١١۶٨اده م

  .نگاهداري اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است
  ١١۶٩ماده 

کنند، مـادر تـا سـن هفـت         براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می            
  .سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است

ودك بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مـصلحت کـ       : تبصره
  ) مجمع تشخیص نظام٨/٩/١٣٨٢اصالحی .(باشد به تشخیص دادگاه می

  ١١٧٠ماده 
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتال به جنون شود یا به دیگـري شـوهر کنـد حـق                      

  .حضانت با پدر خواهد بود
  ١١٧١ماده 

  د متوفی پدر در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چن



  .طفل بوده و براي او قیم معین کرده باشد
  ١١٧٢ماده 

هاست از نگاهداري او امتناع  ي آن هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده        
کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضاي دیگري یا تقاضاي قیم یا یکی از اقربـا     

ي اوسـت    العموم، نگاهداري طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده              عیو یا به تقاضاي مد    
الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گـاه پـدر فـوت              

  .شده باشد به خرج مادر تأمین کند
  ١١٧٣ماده 

فل تحت حضانت اوست، صحت هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادري که ط    
تواند به تقاضاي اقربـاي طفـل    جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می      

یا به تقاضاي قیم او یا به تقاضاي رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که براي حضانت طفـل مقتـضی               
  .بداند، اتخاذ کند

  :ی هر یک از والدین استموارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالق
  آور به الکل، مواد مخدر و قمار  اعتیاد زیان-١
   اشتهار به فساد اخالق و فحشا-٢
  هاي روانی با تشخیص پزشکی قانونی  ابتال به بیماري-٣
گـري    سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخالقی مانند فساد و فحشا، تکدي     -۴

  و قاچاق
  ب و جرح خارج از حد متعارف تکرار ضر-۵

  ١١٧۴ماده 
در صورتی که به علت طالق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشـته باشـند     

باشد حق مالقات طفل خود را دارد تعیـین زمـان و    هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی     
  .ف بین ابوین با محکمه استها در صورت اختال مکان مالقات و سایر جزئیات مربوطه به آن

  ١١٧۵ماده 
توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادري که حضانت با اوست گرفت مگـر در صـورت                   طفل را نمی  

  .وجود علت قانونی
  ١١٧۶ماده 

ي طفل بـه غیـر شـیر مـادر      مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه    
  .ممکن نباشد



  ١١٧٧ماده 
  .ها احترام کند  باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنطفل
  ١١٧٨ماده 

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند            
  .ها را مهمل بگذارند و نباید آن

  ١١٧٩ماده 
توانند طفل خود را خـارج از حـدود    حق نمیابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این        

  .تأدیب، تنبیه نمایند
  

   در والیت قهري پدر و جد پدري-باب سوم 
  

  ١١٨٠ماده 
باشد و همچنین است طفل غیررشـید یـا        طفل صغیر، تحت والیت قهري پدر و جد پدري خود می          

  .مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد
  ١١٨١ماده 

  . از پدر و جد پدري، نسبت به اوالد خود والیت دارندهر یک
  ١١٨٢ماده 

ها محجـور یـا بـه علتـی ممنـوع از       هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و یکی از آن           
  .شود علیه گردد والیت قانونی او ساقط می تصرف در اموال مولی

  ١١٨٣ماده 
  .باشد علیه، ولی، نماینده قانونی او می لیي امور مربوط به اموال و حقوق مالی مو در کلیه

  ١١٨۴ماده 
ي صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود کـه موجـب ضـرر       هر گاه ولی قهري طفل، رعایت غبطه      

ي قـضایی، پـس از    علیه گردد به تقاضاي یکی از اقارب وي و یا به درخواست رئـیس حـوزه              مولی
ي امـور مـالی طفـل،     در اموال صغیر منع و براي ادارهاثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف   

ي کبـر سـن و یـا     همچنین اگر ولی قهـري بـه واسـطه     . نماید  فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می       
علیه نباشد و شخصی را هم براي این امر تعیین ننمایـد،        بیماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولی        

  .گردد نوان امین به ولی قهري منضم میطبق مقررات این ماده فردي به ع
  



  ١١٨۵ماده 
العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم،          هر گاه ولی قهري طفل محجور شود مدعی       

  .قیمی براي طفل معین کند
  ١١٨۶ماده 

در مواردي که براي عدم امانت ولی قهري نـسبت بـه دارایـی طفـل، امـارات قویـه موجـود باشـد                
محکمـه در ایـن   . مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی بـه عملیـات او را بخواهـد    العموم    مدعی

  .نماید  رفتار می١١٨۴مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 
  ١١٨٧ماده 

علیـه   ي غیبت یا حبس به هر علتی کـه نتوانـد بـه امـور مـولی      هر گاه ولی قهري منحصر، به واسطه    
ــه   رســیدگی ک نــد و کــسی را هــم از طــرف خــود معــین نکــرده باشــد، حــاکم یــک نفــر امــین ب

علیه و سایر امور راجعـه بـه او موقتـاً معـین          ي اموال مولی    العموم براي تصدي و اداره      پیشنهادمدعی
  .خواهد کرد

  ١١٨٨ماده 
توانـد بـراي اوالد خـود کـه تحـت والیـت او        هر یک از پدر و جد پدري بعد از وفات دیگري می       

ها مواظبـت کـرده و امـوال        باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربیت آن               می
  .ها را اداره نماید آن

  ١١٨٩ماده 
  .علیه خود وصی معین کند تواند با حیات دیگري براي مولی هیچ یک از پدر و جد پدري نمی

  ١١٩٠ماده 
 معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از  ممکن است پدر و یا جد پدري به کسی که به سمت وصایت            

  .علیه بدهد فوت خود را براي مولی
  ١١٩١ماده 

ي امـور او اقـدام    علیه و یا اداره   اگر وصی منصوب از طرف ولی قهري به نگاهداري یا تربیت مولی           
  .شود نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می

  ١١٩٢ماده 
  .علیه خود وصی غیرمسلم معین کند ر مولیتواند براي امو ولی مسلم نمی

  ١١٩٣ماده 
شود و اگر بعداً سـفیه یـا مجنـون شـود       همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت والیت خارج می           

  .شود قیمی براي او معین می



  ١١٩۴ماده 
  .شود پدر و جد پدري و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می

  
  نواده در خا-کتاب نهم 
   در الزام به انفاق-فصل اول 

  
  ١١٩۵ماده 

ي زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شـده و بـر                   احکام نفقه 
  .شود طبق همین فصل مقرر می

  ١١٩۶ماده 
در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودي اعم از صعودي یـا نزولـی ملـزم بـه انفـاق                        

  .یکدیگرند
  ١١٩٧ده ما

ي اشتغال به شغلی وسایل معیشت خـود را    کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله          
  .فراهم نماید

  ١١٩٨ماده 
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این کـه از ایـن               

ي تعهدات و وضـع   تمکن باید کلیهبراي تشخیص   . حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد       
  .زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود

  ١١٩٩ماده 
ي اجـداد   ي پدر است پس از فوت پدر یا عدم قـدرت او بـه انفـاق بـه عهـده      ي اوالد بر عهده   نفقه

هـا   در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و یا عدم قدرت آن        . فاالقرب  پدري است با رعایت االقرب    
فـاالقرب   هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت االقرب      . ي مادر است    ه بر عهده  نفق

النفقه اسـت و اگـر چنـد نفـر از اجـداد و       ي اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب    به عهده 
  .ي مساوي تأدیه کنند ي اقربیت مساوي باشند نفقه را باید به حصه جدات مزبور از حیث درجه

  ١٢٠٠ماده 
  .ي اوالد و اوالد اوالد است فاالقرب به عهده ي ابوین با رعایت االقرب نفقه
  ١٢٠١ماده 

  هر گاه یک نفر، هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولی اقارب داشته باشد که از 



تـساوي  ي م ي او را باید اقارب مزبور بـه حـصه      ي مساوي هستند نفقه     حیث الزام به انفاق در درجه     
ي او را باید پـدر   تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه            

و اوالد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مـستحق نفقـه، مـادر و         
  .بدهندي او را باید مادر و اوالد متساویاً  اوالد بالفصل داشته باشد نفقه

  ١٢٠٢ماده 
هـا را بدهـد اقـارب در خـط      ي آن ي همـه  النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقـه   اگر اقارب واجب  

  .عمودي نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود
  ١٢٠٣ماده 

  .ي دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود النفقه در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب
  ١٢٠۴ماده 
البیت به قدر رفـع حاجـت بـا در نظـر            مسکن و البسه و غذا و اثاث      : ي اقارب عبارت است از      نفقه

  .ي استطاعت منفق گرفتن درجه
  ١٢٠۵ماده 

ي  در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کـسی کـه پرداخـت نفقـه بـر عهـده          
النفقه به مقدار نفقه از امـوال غایـب یـا            ي افراد واجب    هتواند با مطالب    اوست ممکن نباشد دادگاه می    

ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مـستنکف        مستنکف در اختیار آن   
توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازنـد و   ي دادگاه می    در اختیار نباشد همسر وي یا دیگري با اجازه        

  .طالبه نماینداز شخص غایب یا مستنکف م
  ١٢٠۶ماده 

ي زمان گذشته خـود اقامـه دعـوا نمایـد و طلـب او از بابـت             تواند براي نفقه    زوجه در هر حال می    
ي مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افالس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهـد        نفقه

  .ي نفقه نمایند توانند مطالبه بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می
  

   در حجر و قیمومت-کتاب دهم 
   در کلیات-فصل اول 

  
  ١٢٠٧ماده 

  :اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند
   صغار؛-١



   اشخاص غیررشید؛-٢
  . مجانین-٣

  ١٢٠٨ماده 
  .غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد

  ١٢٠٩ماده 
  .ستحذف شده ا

  ١٢١٠ماده 
توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن                 هیچ کس را نمی   

  .که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد
  .سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است: ١تبصره 
توان به او داد که رشـد او ثابـت شـده      صورتی می اموال صغیري را که بالغ شده است در       : ٢تبصره  

  .باشد
  ١٢١١ماده 

  .جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است
  ١٢١٢ماده 

ذلک  اعمال و اقوال صغیر تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالاثر است مع           
  .ض و حیازت مباحاتتواند تملک بالعوض کند مثل قبول هبه و صلح بالعو صغیر ممیز می

  ١٢١٣ماده 
تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مـالی   مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمی   

ي ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی کـه مجنـون ادواري در حـال افاقـه      خود بنماید ولو با اجازه   
  .ي او مسلم باشد نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه می

  ١٢١۴ماده 
ي ولی یا قیم او اعـم از ایـن    معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه 

ذلک تملکات بالعـوض از هـر قبیـل کـه      مع. که این اجازه قبالً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل 
  .باشد بدون اجازه هم نافذ است

  ١٢١۵ماده 
غیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول نـاقص یـا           هر گاه کسی مالی را به تصرف ص       

  .تلف شدن آن مال نخواهد بود
  



  ١٢١۶ماده 
  .هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است

  ١٢١٧ماده 
ي ولی یا قیم آنان است به طوري که در   ي اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده           اداره

  .م از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر استباب سو
  

   در موارد نصب قیم و ترتیب آن-فصل دوم 
  

  ١٢١٨ماده 
  :شود براي اشخاص ذیل نصب قیم می

   براي صغاري که ولی خاص ندارند؛-١
ها بوده و  ها متصل به زمان صغر آن        براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن           -٢

  ولی خاص نداشته باشند؛
  .ها نباشد ها متصل به زمان صغر آن  براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن-٣

  ١٢١٩ماده 
ها قـیم معـین    ي قبل باید براي اوالد آن    هر یک از ابوین مکلف است در مواردي که به موجب ماده           

و از او تقاضـا نمایـد   ي او اطالع داده  ي اقامت خود و یا به نماینده شود مراتب را به دادستان حوزه     
  .که اقدام الزم براي نصب قیم به عمل آورد

  ١٢٢٠ماده 
ي  ي قبل به عهده ها انجام تکلیف مقرر در ماده در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطالع آن       

  .نمایند اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می
  ١٢٢١ماده 

 باید براي او نصب قیم شود زن یـا شـوهر داشـته باشـد زوج یـا                   ١٢١٨اگر کسی به موجب ماده      
  . خواهند بود١٢١٩زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 

  ١٢٢٢ماده 
 بایـد بـراي او   ١٢١٨در هر موردي که دادستان به نحوي از انحا به وجود شخصی که مطابق مـاده       

رجوع و اشخاصی را کـه بـراي قیمومـت    نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص    
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر         . داند به آن دادگاه معرفی کند       مناسب می 

تواند عـالوه بـر قـیم     کند و نیز دادگاه مذکور می را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می     



صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیـز  یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین        
اند معتمد ندید اشـخاص دیگـري را    اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده     . تعیین کند 

  .از دادسرا خواهد خواست
  ١٢٢٣ماده 

در مورد مجانین، دادستان باید قبالً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را بـه دادگـاه مـدنی خـاص                     
در مـورد   . کند تا نصب قیم شـود       در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می        . دارسال دار 

ي مطلعـین اطالعـات کافیـه در بـاب            اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبالً به وسیله         
ي  سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگـاه مـدنی خـاص اقامـه            

  . از صدور حکم عدم رشد براي نصب قیم به دادگاه رجوع نمایددعوا نماید و پس
  ١٢٢۴ماده 

ها قیم معـین نـشده    حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که براي آن        
ي وزارت  العموم به موجب نظامنامـه  طرز حفظ و نظارت مدعی . العموم خواهد بود    ي مدعی   به عهده 

  .عدلیه معین خواهد شد
  ١٢٢۵ماده 

ي شـرع بـراي او قـیم معـین      همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمـه           
انتشار حجر هر کـسی کـه نظـر بـه وضـعیت      . تواند حجر آن را اعالن نماید    العموم می   گردید مدعی 

  .دارایی او ممکن است طرف معامالت بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است
  ١٢٢۶ماده 

گردنـد بایـد در دفتـر      اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنـون یـا سـفه محجـور مـی              اسامی
  .مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است. مخصوص ثبت شود

  ١٢٢٧ماده 
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطـابق   

  .اشدقانون توسط دادگاه به عمل آمده ب
  ١٢٢٨ماده 

 ١٢١٨تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده  در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وي می
اند موقتاً نصب قیم کنـد و بایـد       ي مأموریت او ساکن یا مقیم       ها قیم نصب شود و در حوزه        براي آن 

ر خارجـه بـه وزارت   ي وزارت امـو   روز پس از نصب قیم مدارك عمـل خـود را بـه وسـیله    ١٠تا  
گردد که دادگـاه مـدنی خـاص تهـران تـصمیم              نصب قیم مزبور وقتی قطعی می     . دادگستري بفرستد 

  .کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند



  ١٢٢٩ماده 
وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مـورد دخالـت مـدعیان عمـومی در               

ي مـأمورین قنـسولی        مقرر است در خارج ایران به عهده       امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید      
  .خواهد بود

  ١٢٣٠ماده 
اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خـود را در           

ي فوق اتخاذ شـده باشـد مـأمورین      کند ترتیبی برخالف مقررات دو ماده       مملکت آن دولت اجرا می    
 دو ماده را تا حدي که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخـالف نباشـد اجـرا خواهنـد                 مذکور مفاد آن  

  .کرد
  ١٢٣١ماده 

  :اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند
   کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند؛-١
هاي ذیل به موجب حکـم قطعـی محکـوم           کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه          -٢

  :باشندشده 
سرقت، خیانت در امانت، کالهبرداري، اختالس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحـه نـسبت بـه                 

  . اطفال، ورشکستگی به تقصیر
  ها تصفیه نشده است؛ ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن  کسانی که حکم ورشکستگی آن-٣
   کسانی که معروف به فساد اخالق باشند؛-۴
  .ي اول او دعوایی بر محجور داشته باشد طبقه کسی که خود یا اقرباي -۵

  ١٢٣٢ماده 
  .با داشتن صالحیت براي قیمومت، اقرباي محجور مقدم بر سایرین خواهند بود

  ١٢٣٣ماده 
  .تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند زن نمی

  ١٢٣۴ماده 
ها را تفکیک  تواند وظایف آن میدر صورتی که محکمه بیش از یک نفر را براي قیمومت تعیین کند            

  .نماید
العمـوم در امـور     در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حـدود آن نظـارت مـدعی          -فصل سوم   

  صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
  



  ١٢٣۵ماده 
ي امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با  علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه      مواظبت شخص مولی  

  .قیم است
  ١٢٣۶ماده 

ي دارایـی او تهیـه    علیه صورت جـامعی از کلیـه   قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی        
ي آن سکونت دارد  علیه در حوزه کرده و یک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستانی که مولی         

یقـات الزمـه بـه عمـل     علیـه تحق  ي او باید نسبت به میزان دارایی مولی   بفرستد و دادستان یا نماینده    
  .آورد
  ١٢٣٧ماده 

علیـه مبلغـی را کـه ممکـن      ي صورت دارایی مـولی  ي او باید بعد از مالحظه العموم یا نماینده    مدعی
علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که براي اداره کردن دارایی مزبور ممکـن      است مخارج سالیانه مولی   

 از مبـالغ مزبـور خـرج کنـد مگـر بـا تـصویب              توانـد بـیش     قـیم نمـی   . است الزم شود معین نماید    
  .العموم مدعی
  ١٢٣٨ماده 

علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یـا تلـف    قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی    
  .آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدي قیم نباشد

  ١٢٣٩ماده 
علیه بوده جـزو صـورت دارایـی او قیـد           مالی را که متعلق به مولی     هر گاه معلوم شود که قیم عامداً        

نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مـسئول هـر ضـرر و خـساراتی             
به عالوه در صورتی که عمل مزبور . علیه وارد شود خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی       

  .اهد شداز روي سوءنیت بوده قیم معزول خو
  ١٢۴٠ماده 

علیـه   علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی      تواند به سمت قیمومت از طرف مولی        قیم نمی 
  .را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد

  ١٢۴١ماده 
ي  ر نتیجـه اي کند که د علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله      تواند اموال غیرمنقول مولی     قیم نمی 

درصـورت  . العموم علیه و تصویب مدعی ي مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه      آن، خود، مدیون مولی   
علیـه بـدون    تواند براي مـولی  باشد و نیز نمی     العموم مالئت قیم می     اخیر شرط حتمی تصویب مدعی    

  .العموم ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی



  ١٢۴٢ماده 
  .العموم علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی عوي مربوط به مولیتواند د قیم نمی

  ١٢۴٣ماده 
تواند از دادگاه مدنی خـاص تقاضـا کنـد کـه از قـیم       در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می  

هـر گـاه   . تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. علیه بخواهد   ي اموال مولی    تضمیناتی راجع به اداره   
  .شود براي تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل میقیم 
  ١٢۴۴ماده 

ي او بدهـد و هـر    العموم یا نماینـده  قیم باید الاقل سالی یک مرتبه حساب تصدي خود را به مدعی         
العمـوم معـزول    العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعی ي مدعی گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه   

  .شود می
  ١٢۴۵ماده 

. علیه سابق خود بدهد م باید حساب زمان تصدي خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی        قی
  .هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدي باید به قیم بعدي داده شود

  ١٢۴۶ماده 
ایت کار قـیم و  میزان اجرت مزبور با رع  . ي اجرت کند    تواند براي انجام امر قیمومت، مطالبه       قیم می 

شود و محلی که قـیم در آن جـا اقامـت دارد و     مقدار اشتغالی که از امر قیمومت براي او حاصل می    
  .گردد علیه تعیین می میزان عایدي مولی

  ١٢۴٧ماده 
علیه را کالً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یـا       تواند اعمال نظارت در امور مولی       العموم می   مدعی

شخص یا هیأت یا مؤسسه که براي اعمال نظـارت تعیـین شـده در صـورت            . ایدمؤسسه واگذار نم  
  .علیه خواهند بود تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی

  
   در موارد عزل قیم-فصل چهارم 

  
  ١٢۴٨ماده 

  :شود در موارد ذیل قیم معزول می
  از او سلب شود؛ اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت -١
هاي ذیل شـده و بـه موجـب حکـم قطعـی        اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه      -٢

  :محکوم گردد



سرقت، خیانت در امانت، کالهبرداري، اختالس، هتک ناموس، منافیـات عفـت، جنحـه نـسبت بـه              
  اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 

 بـه حـبس شـود و بـدین جهـت نتوانـد امـور مـالی              اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم         -٣
  علیه را اداره کند؛ مولی

   اگر قیم ورشکسته اعالن شود؛-۴
  علیه معلوم شود؛ ي اموال مولی  اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره-۵
  .العموم  با تقاضاي مدعی١٢۴۴، ١٢۴٣، ١٢٣٩ در مورد مواد -۶

  ١٢۴٩ماده 
  .شود گردد منعزل میاگر قیم مجنون یا فاقد رشد 

  ١٢۵٠ماده 
علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیـب   هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی     

ي امـوال   العمـوم موقتـاً قـیم دیگـري بـراي اداره           العموم واقع شود محکمه به تقاضاي مـدعی         مدعی
  .علیه معین خواهد کرد مولی
  ١٢۵١ماده 

علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شـوهر کنـد            ولو مادر مولی   شوهري  هر گاه زن بی   
ي او  ي اقامت خود یا نماینده باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه    

توانـد بـا رعایـت وضـعیت جدیـد آن زن،        ي او مـی     در این صورت دادستان یا نماینده     . اطالع دهد 
  .یم جدید و یا ضم ناظر کندتقاضاي تعیین ق

  ١٢۵٢ماده 
العموم یا نماینده او اطـالع ندهـد      در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی             

  .تواند تقاضاي عزل او را بکند العموم می مدعی
  

   در خروج از تحت قیمومت-فصل پنجم 
  

  ١٢۵٣ماده 
  .شود ومت مرتفع میپس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیم

  ١٢۵۴ماده 



. نفـع دیگـري تقاضـا نمایـد     علیـه یـا هـر شـخص ذي     خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی   
علیه در آن جا سـکونت دارد یـا    اي که مولی  تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه       

  .ي او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود نماینده
  ١٢۵۵ماده 

ي او مکلف است قبالً نسبت به رفع علت، تحقیقات الزمه  العموم یا نماینده    ر مورد ماده قبل مدعی    د
در مـورد کـسانی   . ي حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نمایـد  به عمل آورده مطابق نتیجه    

  .شود رفع حجر نیز باید اعالن گردد  اعالن می١٢٢۵ها مطابق ماده  که حجر آن
  ١٢۵۶ماده 

  . و در مقابل اسم آن محجور قید شود١٢٢۶رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 
  

   در اقرار-کتاب اول 
   در شرایط اقرار-باب اول 

  
  ١٢۵٩ماده 

  .اقرار عبارت از اخبار به حقی است براي غیر بر ضرر خود
  ١٢۶٠ماده 

  .شود به هر لفظی که داللت بر آن نماید اقرار واقع می
  ١٢۶١ه ماد

  .ي شخص الل که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است اشاره
  ١٢۶٢ماده 

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و    
  .غیرقاصد و مکره مؤثر نیست

  ١٢۶٣ماده 
  .اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست

  ١٢۶۴ماده 
  .س و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیستاقرار مفل

  ١٢۶۵ماده 
ي حفظ حقـوق دیگـران    اقرار مدعی افالس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به مالحظه   

  .شود، تا افالس یا عدم افالس او معین گردد منشأ اثر نمی



  ١٢۶۶ماده 
 بتواند داراي آن چه که به نفع او اقرار شـده  در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید    

  .است بشود
  ١٢۶٧ماده 

  .ي او مؤثر خواهد بود ي ورثه اقرار به نفع متوفی درباره
  ١٢۶٨ماده 

  .اقرار معلق مؤثر نیست
  ١٢۶٩ماده 

  .اقرار به امري که عقالً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثري ندارد
  ١٢٧٠ماده 

  .ار براي حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شوداقر
  ١٢٧١ماده 

الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي یکی از   مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر فی           
  .دو نفر معین، صحیح است

  ١٢٧٢ماده 
رار مزبور در حـق  در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اق             

  .او اثري نخواهد داشت
  ١٢٧٣ماده 

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اوالً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکـن باشـد،             
ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیري که اقرار بر فرزنـدي او شـده               

  .به شرط آن که منازعی در بین نباشد
  ١٢٧۴ماده 

  .اختالف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست
  

   در آثار اقرار-باب دوم 
  

  ١٢٧۵ماده 
  .هر کس اقرار به حقی براي غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود

  



  ١٢٧۶ماده 
  .اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت

  ١٢٧٧ماده 
نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، انکار بعد از اقرار مسموع    

: شود و همچنین است در صورتی که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشـد                 شنیده می 
مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لـیکن دعـاوي      

  . مضر به اقرار نیست می که اثبات نشدهمذکوره مادا
  ١٢٧٨ماده 

مقام او نافذ است و در حق دیگري نافذ نیـست   اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم         
  .مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد

  ١٢٧٩ماده 
 اثبات کرد کـه اصـل   توان به شهادت شهود اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می    

  .دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد
  ١٢٨٠ماده 

  .اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است
  ١٢٨١ماده 

  .ي اقرار کتبی است قید دین در دفتر تجارت به منزله
  ١٢٨٢ماده 

توانـد آن را تجزیـه کـرده از      باشـد مقرلـه نمـی   اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصـفی        
  .قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند

  ١٢٨٣ماده 
مثـل ایـن کـه     (االثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشـته باشـند              اگر اقرار داراي دو جزء مختلف     

 اقـدام خواهـد   ١٣٣۴مطـابق مـاده   ) دعی نموده و مدعی رد شود   علیه اقرار به اخذ وجه از م        مدعی
  .شد
  

   در اسناد-کتاب دوم 
  

  ١٢٨۴ماده 
  .سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد



  ١٢٨۵ماده 
  .شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت شهادتنامه سند محسوب نمی

  ١٢٨۶ماده 
  .رسمی و عادي: سند بر دو نوع است

  ١٢٨٧ماده 
ي ثبت اسناد و امالك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در            اسنادي که در اداره   
  .هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است حدود صالحیت آن

  ١٢٨٨ماده 
  .مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد

  ١٢٨٩ماده 
  . سایر اسناد عادي است١٢٨٧ اسناد مذکوره در ماده غیر از
  ١٢٩٠ماده 

ها نسبت بـه اشـخاص    مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ي طرفین و وراث و قائم اسناد رسمی درباره 
  .ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد

  ١٢٩١ماده 
مقام آنان معتبر  ي طرفین و وراث و قائم هاسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربار          

  :است
  الیه تصدیق نماید؛  اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب-١
الواقـع    هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فـی   -٢

  .امضا یا مهر کرده است
  ١٢٩٢ماده 

اسناد رسمی یا اسنادي که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف          در مقابل   
تواند ادعاي جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قـانونی     می

  .از اعتبار افتاده است
  ١٢٩٣ماده 

تهیه شده لیکن مأمور، صالحیت تنظـیم   ي یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد        هر گاه سند به وسیله    
ي قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبـور در             آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره        

  .صورتی که داراي امضا یا مهر طرف باشد، عادي است
  



  ١٢٩۴ماده 
 خـارج  گیـرد سـند را از رسـمیت    عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که بـه اسـناد تعلـق مـی             

  .کند نمی
  ١٢٩۵ماده 

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهنـد داد کـه آن اسـناد                     
  :باشد مشروط بر این که مطابق قوانین کشوري که در آن جا تنظیم شده دارا می

   اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛-اوالً
  ي ایران نباشد؛ ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه  مفاد آن-ثانیاً
 کشوري که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شـده در                  -ثالثاً

  ایران را نیز معتبر بشناسد؛
ي  ا تنظـیم شـده یـا نماینـده    ي سیاسی یا قنسولی ایران در کشوري که سند در آن جـ           نماینده -رابعاً

سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافتـه       
  .است
  ١٢٩۶ماده 

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بـه توسـط نماینـده سیاسـی یـا                
ل شدن سند در محاکم ایران متوقف بر ایـن اسـت        قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبو       

که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایـاالت و والیـات، امـضاي نماینـده خارجـه را                     
  .تصدیق کرده باشند

  ١٢٩٧ماده 
دفاتر تجارتی در موارد دعواي تاجري بر تاجر دیگر در صورتی که دعوي از محاسبات و مطالبـات                

شود مشروط بر ایـن کـه دفـاتر مزبـوره مطـابق قـانون        شد دلیل محسوب میتجارتی حاصل شده با  
  .تجارت تنظیم شده باشد

  ١٢٩٨ماده 
فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن  . دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد       

اسـت قبـول و آن   تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفـع او     اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی       
  .اعتباري آن چه را که برضرر اوست ثابت کند چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی

  ١٢٩٩ماده 
  :شود ي ذیل دلیل محسوب نمی دفتر تجارتی در موارد مفصله

  اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛  در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدي به دفتر داخل کرده-١



  ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛ ر بی وقتی که در دفت-٢
  .اعتباري دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد  وقتی که بی-٣

  ١٣٠٠ماده 
  .در مواردي که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد

  ١٣٠١ماده 
  .اشد بر ضرر امضاءکننده دلیل استامضایی که در روي نوشته یا سندي ب

  ١٣٠٢ماده 
هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایـت از                     

اعتباري یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبـوره، معتبـر محـسوب             بی
  .ي خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد به وسیلهاست اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا 

  ١٣٠٣ماده 
در صورتی که بطالن مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاي طرف بوده و یا طرف، بطالن        

  .آن را قبول کند و یا آن که بطالن آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بالاثر است
  ١٣٠۴ماده 

حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیـه       د تعهدنامه نشده و در نوشته علی      هر گاه امضاي تعهدي در خو     
  .در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. امضاکننده دلیل است

  ١٣٠۵ماده 
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسـناد عـادي تـاریخ             

ي آنان و کسی که بـه نفـع او وصـیت     ها داشته و ورثه    ه اشخاصی که شرکت در تنظیم آن      فقط دربار 
  .شده معتبر است

  
   در شهادت-کتاب سوم 

   در موارد شهادت-باب اول 
  

  ١٣٠۶ماده 
  .حذف شده است

  ١٣٠٧ماده 
  .حذف شده است

  ١٣٠٨ماده 



  .حذف شده است
  ١٣٠٩ماده 

 محکمه محرز شده، دعوي کـه مخـالف بـا مفـاد یـا      در مقابل سند رسمی یا سندي که اعتبار آن در        
  .گردد مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی

  ١٣١٠ماده 
  .حذف شده است

  ١٣١١ماده 
  .حذف شده است

  ١٣١٢ماده 
  :احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاري نخواهد بود

ه دلیلی بر اصل دعوي  ي شاهد براي تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این ک             در مواردي که اقامه    -١
  موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،

اي، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزلـه و          ي حادثه    در مواردي که به واسطه     -٢
 در آن موقـع  غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگري سپرده و تحصیل سند براي صـاحب مـال                

  ممکن نیست،
باشد مثـل امـوالی کـه اشـخاص در      ي تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی  نسبت به کلیه  -٣

ي اطبا و قابلـه،   الزحمه سپارند و مثل حق ها می ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها و قهوهخانه   مهمانخانه
ول نیست مثل کارهایی که بـه مقاطعـه و   همچنین انجام تعهداتی که براي آن عادتاً تحصیل سند معم 
  نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،

  ي حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،  در صورتی که سند به واسطه-۴
  . در موارد ضمان قهري و امور دیگري که داخل در عقود و ایقاعات نباشد-۵

  ١٣١٣ماده 
  .ت، ایمان و طهارت مولد شرط استدر شاهد، بلوغ، عقل، عدال

  .عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی براي دادگاه احراز شود: ١تبصره 
شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوي داشـته باشـد و                : ٢تبصره  

  .شود نیز شهادت کسانی که تکدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی
  ١٣١٣ماده 

  )مکرر(
  .و تبصره آن حذف گردید



  ١٣١۴ماده 
اند فقط ممکن است براي مزید اطالع اسـتماع        شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده         

  .نمود مگر در مواردي که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد
   در شرایط شهادت-باب دوم 

  ١٣١۵ماده 
  .اشد نه به طور شک و تردیدشهادت باید از روي قطع و یقین ب

  ١٣١۶ماده 
شهادت باید مطابق با دعوي باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشـد               

  .ضرري ندارد
  ١٣١٧ماده 

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختالف شهادت دهند قابل اثـر نخواهـد         
  .ها قدر متیقنی به دست آید از مفاد اظهارات آنبود مگر در صورتی که 

  ١٣١٨ماده 
  .اختالف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد

  ١٣١٩ماده 
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خالف واقـع شـهادت داده اسـت        

  .دشو به شهادت او ترتیب اثر داده نمی
  ١٣٢٠ماده 

ي مانع دیگري  شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه       
  .مثل بیماري و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود

  
   در امارات-کتاب چهارم 

  
  ١٣٢١ماده 

اخته اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیـل بـر امـري شـن                   
  .شود می

  ١٣٢٢ماده 
مثل امارات مذکور در این قانون : امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امري قرار داده

  ها و سایر امارات مصرحه در قوانین   و غیر آن١١۵٩ و ١١۵٨ - ١١٠ و١٠٩ و ٣۵از قبیل مواد 



  .دیگر
  ١٣٢٣ماده 

) ز دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبـات نیـست           اگر چه ا  (ي دعاوي     امارات قانونی در کلیه   
  .معتبر است مگر آن که دلیل بر خالف آن موجود باشد

  ١٣٢۴ماده 
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت اسـت از اوضـاع و احـوالی در خـصوص مـورد و در             

  .یگر را تکمیل کندي د صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله
  

   در قسم-کتاب پنجم 
  

  ١٣٢۵ماده 
تواند حکم به دعوي خـود را کـه مـورد        در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می          

  .علیه است منوط به قسم او نماید انکار مدعی
  ١٣٢۶ماده 

یا نحو آن باشد تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد   علیه نیز می    در موارد ماده فوق مدعی    
  .حکم به دعوي را منوط به قسم مدعی کند

  ١٣٢٧ماده 
تواند تقاضاي قسم از طرف دیگر نماید کـه   علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می مدعی یا مدعی 

بنـابراین در دعـاوي بـر صـغیر و مجنـون      . عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشـد   
هـا آن   ی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن  توان قسم را بر ولی یا وص        نمی

هم مادامی که به والیت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین اسـت در کلیـه مـواردي کـه              
  .امر، منتسب به یک طرف باشد

  ١٣٢٨ماده 
قسم یاد کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطالن دعوي طرف را اثبات نکند یا باید     

نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید بـا               
علیه نسبت به ادعایی که تقاضـاي قـسم بـراي آن شـده اسـت             سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی     

  .گردد محکوم می
  ١٣٢٨ماده 

  خصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر تواند نظر به اهمیت موضوع دعوي و ش  دادگاه می-) مکرر(



  .مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگري تغلیظ نماید
چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب           : تبصره

  .شود نمی
  ١٣٢٩ماده 

  .ند اقرارش نافذ باشدگردد که اگر اقرار ک قسم به کسی متوجه می
  ١٣٣٠ماده 

تواند طرف را قسم دهد لیکن قـسم یـادکردن         تقاضاي قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوي می         
  .تواند به جاي موکل قسم یاد کند قابل توکیل نیست و وکیل نمی

  ١٣٣١ماده 
  .واهد شدقسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاري که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخ

  ١٣٣٢ماده 
  .ها، مؤثر است مقام آن اند و قائم قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوي بوده

  ١٣٣٣ماده 
در دعواي بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حـاکم          

 کـه از او مطالبـه   در این مـورد کـسی  . تواند از مدعی بخواهد که بر بقاي حق خود قسم یاد کند        می
  .تواند قسم را به مدعی علیه رد کند قسم شده است نمی

  .حکم این ماده در موردي که مدرك دعوا سند رسمی است جاري نخواهد بود
  ١٣٣۴ماده 

تواند نسبت به آن چه که مورد ادعـاي اوسـت از     کسی که اقرار کرده است می١٢٨٣در مورد ماده  
 این که مدرك دعواي مدعی، سند رسمی یـا سـندي باشـد کـه          مگر. طرف مقابل تقاضاي قسم کند    

  .اعتبار آن در محکمه محرز شده است
  ١٣٣۵ماده 

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حاکم به موجـب اقـرار یـا شـهادت یـا علـم             
ي تواند حکم بـه دعـوا   قاضی بر مبناي اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می             

  .علیه است، منوط به قسم او نماید خود را که مورد انکار مدعی
  
 


